
همه چیز برای رس��یدن ب��ه اوج تعالی از یک 
حرکت ش��روع ش��د برای فرجام یک رسالت 
آسمانی که ترنم آهنگ آن ، از میعادگاه عشق 

نواخته شد. 
آخرین سفر پیامبر برای مناسک حج با نگاهی 
دیگ��ر آغازی��د گویی که حجه الوداع ترس��یم 
مسیری بود که جاده های آن در آسمان ابدیت 
نقش بسته بود. صدا برآورد همگان بایستند!  که 

میعادگاه همین جاست ! 
ع��ده ای در پیش ، عده ای در فرجام آمدند تا 
به نقطه ی مرکزی متصل شوند. همدیگر را آرام 
نگریستند و مبهوت به نظاره یکدیگر درآمدند 
که این چگونه رس��التی است که روایت آن در 
برکه خم باید به تصویر کشیده شود ، سکوت 
همه جا را فرا گرفته بود دل ها به شوق شنفتن 
می طپید و جان ها به عش��ق کالم موالیشان 

می لرزید. 
آنجا بود که رسالت اتمام دین بیان گردید » که  
هرکس من موالی اویم علی موالی اوس��ت « 
معرفت نشینان  خم ، غدیریه را جشن گرفتند. 
درست مسیر کاروان از قربان تا غدیر را پیمود 
تا تاریخ برای همیشه در این روز جاودانه بماند. 
تکرار حادثه سالیان بعد به روایتی دیگر ترسیم 
وقایع عشق کرد . 61 هجری بود یک بار دیگر 
حج فراگیر شد ، او باید حرکت می کرد تا بماند 
. آهنگ س��فر را نواخت ، عهد و عیال را صالی 
سفر سر داد برای حج ابراهیمی همه مهیا شدند 
تا میعادگاه عشق را لمس نمایند تقدیر آنها را به 
کعبه ی عشاق کشاند ،  کوس عرفه عشق در 
مشعرالحرام نشئه روحانی را به کامش ریخت ، 

مستی در مستی مضاعف شد . 
اشک از چشمانش س��رازیر با شانه های لرزان 

الهی نامه عشق را سرود اما به ناگاه مسیر تقدیر 
راهش را عوض نمود ، اطرافیان متحیر ماندند 
که چه اتفاق افتاده است که باید مسیر عوض 

شود !
گویی ندا ، ندای آسمانی بود ، انگار این بار رسالت 
بایستی به گونه ای دیگر شکل می گرفت تا این 
واقعه برای همیشه در ابدیت تاریخ جاودانه بماند 
، او رو به آسمان کرد با خدایش نجوا کرد همه 
چیزها را گفت ، اما کسی نتوانست بفهمد چه 

می گوید.  
گویا ندای آس��مانی این بود ک��ه اینجا ماندن 
رس��الت نیست ، رس��الت در رفتن است ، حج 
را ناتمام رها کرد تا برای همیش��ه بماند ، از او 

پرسیدن مقصد کجاست ؟ او گفت : الی اهلل .
 همه راه افتادند ، بیابان ها و دشت های عطش 
را پشت سرگذاشتند تا مسیر عشق را با گالب 
اندیشه های ظلم ستیزی عطرافشانی کنند و 
ای��ن گونه بود که نام نین��وا تجلی یافت فرقی 
نداش��ت کرب – بال  باش��د یا » کربال «، همه 
رنج سفر را به جان خریدند تا احیای دین  امت 
پیامبر ، جانی تازه یابد امام عاشقانه ، خالصانه با 
خضوع قصد شهادت داشت تا گواهی شهادت 

نامه 72 سردار عشق شاهد این ادعا باشند .
آری ای��ن گونه بود ک��ه درس آزادی و آزادگی 
جهانی ش��د ، و حس��ین )ع( مکت��ب دار این 
مکتب بود ، رسالتش هنوز ادامه دار است ، هر 
سالی که از سالگرد این حماسه می گذرد رنگ 
و لعابش زیباتر تجل��ی می کند ، انگار قطرات 
خون حسین )ع( و یارانش چشمه های جوشان 
ایث��ار و رادمردی را جاری می کند خوانندگان 
محترم )) نسیم (( ایکاش فرصتی داشتیم که 
با هم دوباره مرور واقعه عش��ق می کردیم تا به 
مسلمانیمان معتقد بمانیم و سرافراز آن سوی 

کرانه ی عشق را قدم می زدیم .
در پای��ان ضم��ن عرض تس��لیت و تعزیت به 
مناس��بت ش��هادت س��ردار و پرچمدار عشق                                        
حض��رت اباعب��داهلل الحس��ین )ع( و 72 یار با 
وفای��ش از تمامی مخاطبان ماهنامه نس��یم 

دانشگاه التماس دعا داریم .
یا حسین ادرکنی )ع( 
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چهارمین کنگره بین المللی روان تنی آرام جانم حسین )ع( ...
در واحد خوراسگان)اصفهان(

ملت اسالم اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و آن را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکالت 
عبور خواهد کرد. لذاست که ما در انقالب اسالمی، در نظام جمهوری اسالمی از صدر تا ذیل، همه، مردم، مسئولین، 
بزرگان، شخص امام بزرگوار ما، بر روی مسئله امام حسین و مسئله عاشورا و همین عزاداری های مردمی،تکیه کردند و جا 
دارد. جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد، دل ها را نزدیک می کند، معارف را روشن می کند. این ماتم و اشک برای 
ماتم و اشک نیست، برای ارزش هاست، آنچه پشت سر این عزاداری هاست، بر سر و سینه زدن ها، اشک ریختن ها وجود 
دارد، عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه بشریت ممکن است وجود داشته باشد. او همان ارزش های معنوی الهی است. 
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 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  پنجم
2 آبان ماه 1391

 : چهارمین کنگره بی��ن المللی روان 
تنی از تاریخ بیس��ت وشش��م تا بیست و هشتم 
مهرماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان )اصفهان( برگزار شد.
مراسم گشایش این کنگره که با همکاری دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراسگان )اصفهان( و شش 
واحد دانش��گاهی ازکش��ور آلمان برگزار ش��د از 
ساعت 9 صبح روز بیست وششم مهرماه درمحل 
تاالر همایش های بین المللی امیرکبیر دانش��گاه 

با تالوت آیاتی چند از کالم ا.. مجید آغاز شد.
دراین آیین جمع کثیری از مس��ووالن دانشگاه ، 
میهمانان خارجی ، کارشناس��ان مربوط در سطح 
شهراصفهان، استادان ، پژوهشگران، دانشجویان 

و نمایندگان رسانه های جمعی حضور داشتند.
 چهارمی��ن کنگ��ره بی��ن الملل��ی روان تنی در 
برنام��ه ه��ای خ��ود ب��ه ارزیاب��ی و مداخ��الت 
روانش��ناختی در اختالالت روان تن��ی و به طور 

ویژه اعتیاد و اختالالت روان تنی پرداخت.
 دکتراحمدعل��ی فروغ��ی ابری رئیس دانش��گاه

)اصفه��ان(  خوراس��گان  واح��د  اس��المی  آزاد 
درابت��دای این مراس��م ب��ا نام ویاد خ��دا و درود 
و صل��وات ب��ه پیامب��ر گرامی اس��المی )ص( و 
خان��دان مطه��رش ، مق��دم میهمان��ان داخلی 
 و خارج��ی را ب��ه ای��ن کنگ��ره گرامی داش��ت.

وی اف��زود: موضوع روان تنی هم��واره در جهان 
مطرح بوده اس��ت ولی هنوز زمینه کار بس��یاری 
دراین عرصه وج��ود دارد و بخش های مهمی از 

آن نیاز به بازشناسی و مداخله علمی دارد.
چهره ماندگار استان اصفهان گفت : بیماری های 
ش��ایع درجهان اغلب ریشه و منش��ا روانی دارند 
و علیرغم پیش��رفت ه��ای وس��یع در معالجات 
جسمی تا زمان تحقق آرامش روان ، این بیماری 
ه��ا به مقصد معالجه قطعی و ریش��ه ای نخواهد 
رس��ید واین را هم��ه ما باید باور کنیم ونس��بت 
به آن کس��ب آگاهی نماییم. این کنگره در واقع 
تشکیل شده است تا توجه و آگاهی همگانی 
را نس��بت به اهمیت موضوع 
 روان تن��ی ایجاد کند. 

 دکت��ر فروغی ادامه داد : یک��ی از گروه هایی که 
می توانند نس��بت به نهادینه ش��دن این موضوع 
کمک کنند ، پزش��کان هستند و پزشکی که در 
بررس��ی علت بیماری تاریخچ��ه ای از وضعیت و 
ش��رایط روانی بیمار  نمی گیرد درانجام معالجه 
قطع��ی او اغلب موفقیتی کس��ب نمی کند. من 
معتق��دم که درتم��ام دوره ه��ای بازآموزی برای 
پزش��کان به موضوع روان تنی باید به طور جدی 

واصول پرداخته شود.
گروه دیگری که در فرآیند تحقق روان تنی نقش 
ویژه ای دارند ، خانواده ها هس��تند و مسوولیتی 
که در ارتباط با تربیت فرزندان خود دارند. اگر در 
محیط خانواده شرایطی فراهم شود که اعضای آن 
س��ازگاری اجتماعی پیدا کنند و اگر روند تربیت 
بچه ها به گونه ای باش��د که آنان دچار آزردگی 
اجتماعی نش��وند به یقین فض��ای مطلوبی برای 
پیشگیری از بروز بیماری های روانی و درمان آن 

به وجود می آید.
 رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 

)اصفه��ان( به خاطره ای اش��اره ک��رد که روزی 
خبرن��گاری از من س��وال کرد در م��ورد غربت و 
ج��وان چه نظری دارید  که در پاس��خ او گفتم : 
گاهی فرزندان در خانواده خود غریب هس��تند و 
 نه الزاماً دوراز خانواده خویش . شیوع اختالفات و 
ک��م مهری ه��ا درآنان ایجاد غربت کرده اس��ت. 
گاهی همس��ری درخانواده خودش غریب است. 
 هم��ه ای��ن ه��ا در واقع آزردگ��ی روان��ی ایجاد 
می کند و در چنین فضایی ما چگونه انتظار داریم 

که اختالالت روانی درمان شود.
پس نتیجه می گیریم که خود مسئله غربت منشا 

آزردگی روانی دارد . 
ایش��ان خاطرنشان س��اخت : پس ما باید کاری 
کنیم که منبع آزردگی و کانون تخریب روانی را 

در خانواده هاو سازمان ها از بین ببریم.
دکت��ر فروغی افزود : س��ومین کانونی که در این 
قضیه نقش مهمی دارد ، آموزش و پرورش است 
و تاثیرات زیادی که می تواند در مناسبات خود با 

دانش آموزان و خانواده ها  داشته باشد .
از دیگر عوامل موثر در موضوع روان تنی وضعیتی 
 اس��ت که هر یک از ما به عنوان ش��هروند در آن 
به س��ر  می بری��م ، مثاًل بی��کاری و عدم امنیت 
ش��غلی می تواند ی��ک منبع بزرگ ب��رای ایجاد 
آزردگی روانی باش��د و مشکالت روانی را تشدید 
کن��د و در همین ارتباط فقر زدای��ی ، دیدگاه و 
رفتار حمایتی و ایجاد نشاط شهروندی می تواند 
در کاهش مشکالت روانی شهروندان موثر باشد و 
شرایط مناسبی را برای رفاه و سالمت روانی آنان 

فراهم سازد .
رییس دانش��گاه گفت : سازمان های دولتی و 
غی��ر دولتی هم در افزایش ی��ا تقلیل و درمان 
بیماری های روانی تاثیر غیرقابل انکاری دارند ، 
گاهی مشکالت در سازمانها شکل می گیرد مانند 
تهدید امنیت شغلی ، برخورداری نادرست ، تنبیه 
، تحقیر و ... بنابر این مدیران هم باید نس��بت به 
اهمیت نقش خود در این ارتباط واقف باش��ند و 
س��عی کنند با گس��ترش فرهنگ تکریم و ایجاد 
شادابی و تقویت انگیزه همکاران زمینه های بروز 

بیمارهای روانی را  از بین ببرند .
 دکت��ر فروغ��ی در بخ��ش پایانی س��خنان خود 
توصی��ه ای از عارف نامدار ابوس��عید ابی الخیر را 
نقل ک��رد ، وی گفت : در کتاب اس��رار التوحید 
آمده اس��ت که انسان ها دو چیز را نباید هیچگاه 
فراموش کنند و دو چیز را باید حتماً از یاد ببرند 
از خداوند متعال و مرگ هرگز نباید غافل ش��ویم 
در عین حاال که انجام خوبی نس��بت به دیگران و 
عدم انتظار پاداش و س��تم و دشمنی دیگران در 
حق خویش را همواره باید فراموش کنیم و کینه 
ای به دل نگیریم زیرا در عفو لذتی اس��ت که در 

انتقام نیست .
حقیقتاً این توصیه های حکیمانه بس��تر بس��یار 

 مناس��بی ب��رای بهداش��ت روان��ی م��ردم فراهم 
می سازد .

دکتر فروغی در پایان چند فراز از سخنرانی خود 
را به زبان انگلیسی ارائه کرد الزم به ذکر است که 
به دلیل حضور مهمانان خارجی متن س��خنرانی 
 ه��ا ب��ه طور زن��ده به زب��ان آلمانی ه��م ترجمه 

می شد.
سخنران بعدی این مراسم پروفسور سعید مشرف 
دهکردی بود که مجری برنامه ایشان را به عنوان 
 دبی��ر علم��ی کنگ��ره و هماهنگ کنن��ده پروژه 

روان تنی در ایران معرفی کرد .
ایش��ان طی س��خنان کوتاهی از ارزش��مندی و 
جامعیت س��خنان دکتر فروغی ابراز خرس��ندی 
 کرد و از ایش��ان به خاطر طرح این موارد تش��کر 

کرد.
 وی اظه��ار امیدواری کرد که ش��رکت کنندگان 
در این کنگره دستاوردهای خوبی داشته باشند و 

مطالب ارزشمندی بیاموزند .
پس از پروفسور مش��رف دهکردی نوبت به دکتر 
آقایی دیگر دبیر علمی کنگره رسید تا در خصوص 
تعداد مقاالت و پوس��ترها و رون��د علمی کنگره 
گزارش��ی ارائه دهد که طی مصاحبه جداگانه ای 

به آن پرداخته ایم .
دکتر مهداد  دبیر اجرایی همایش نیز ضمن خوش 
آمدگویی به حاضران و تش��کر از حضور مهمانان 
خارجی گفت : ما زمان اندکی برای برگزاری این 
کنگره داش��تیم و آنچه ش��ما ناظر آن هستید به 
خاطر همکاری های خوبی اس��ت که در س��طح 
داخل و خارج کش��ور با ما  انجام شد ، وی افزود 
: اگر کمبودی مش��اهده می کنید من پیشاپیش 
عذرخواه��ی می کنم و امی��دوارم کیفیت علمی 

کنگره کمبودهای اجرایی آن را جبران کند. 
وی از دکت��ر آقای��ی دبی��ر کنگره که ب��ا وجود 
درگیری با بیماری این کنگره را از بس��تر بیماری 

هم حمایت کرد قدردانی نمود. 
دکتر مهداد به مس��اعدت های آق��ای یگانه دبیر 
 اجرای��ی کنگ��ره در خ��ارج از کش��ور ک��ه خود 
روان درمان گر هستند اشاره کرد و از تالش های 
ایش��ان هم تش��کر نمود. وی یادآور شد ما برای 
ایجاد امکان برای بهره برداری بهتر دانش��جویان 
از برنامه های این کنگره توانس��تیم برای حضور 
 آن��ان در کارگاه ه��ا 50 درص��د تخفیف را لحاظ 

کنیم .
ایشان در پایان از مجموعه همکاران انجمن رازی 
که در برگزاری این کنگره دانش��گاه خوراسگان را 
مورد حمایت جدی قرار دادند سپاسگزاری کرد. 

پس از پایان مراس��م افتتاحیه ، با اس��تقرار دکتر 
فروغ��ی و چند نف��ر دیگر از اس��تادان در جایگاه 
هی��أت علم��ی اولین پانل کنگره ش��روع ش��د و 
 برنام��ه ها طب��ق جدول زمانی ط��ی 3 روز ادامه 

یافت . 

موضوع روان تنی همواره در جهان مطرح بوده است ولی هنوز زمینه کار بسیاری در این عرصه وجود دارد و بخش های مهمی از آن نیاز به بازشناسی و مداخله علمی دارد.

گاهی فرزندان در خانواده خود غریب هستند و نه الزاما دور از خانواده خویش، شیوع اختالفات و کم مهری ها در آنان ایجاد غربت کرده است، گاهی همسری در خانواده خودش غریب است، همه این ها در 
واقع آزردگی روانی ایجاد می کند.

مدیران سازمان ها هم باید نسبت به اهمیت نقش خود در ارتباط با کارکنانشان واقف باشند و سعی کنند با گسترش فرهنگ تکریم و ایجاد شادابی و تقویت انگیزه همکاران، زمینه های بروز بیماری های 
روانی را از بین ببرند.

چهارمین کنگره بین المللی روان تنی در واحد خوراسگان)اصفهان(
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برگزاری این کنگره ها حدود یک سال و نیم فرصت نیاز دارد ولی ما حدود 5 ماه وقت داشتیم و در همین مدت به طور فشرده برنامه ریزی کردیم، نیروها را سازماندهی شدند، 
کمیته ها شکل گرفت و از تمام امکانات برای اطالع رسانی، فراخوان و تبلیغات استفاده کردیم.

                  : ب��رای کس��ب آگاه��ی بیش��تر در خص��وص 
فرآیندها و دستاوردهای چهارمین کنگره بین المللی روان 
تن��ی گفت و گویی انجام د اده ایم با دکتر اصغر آقایی دبیر 

علمی کنگره که از نظرتان می گذرد.
آشنایی با دکتر آقایی:

 دکت��ر آقایی دبی��ر علمی چهارمی��ن کنگره بی��ن المللی 
روان تن��ی دارای م��درک دکتری در  رش��ته روانشناس��ی             
از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران و دانشیار دانشکده 
 عل��وم تربیت��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان 
) اصفهان ( اس��ت . وی کتاب ه��ا و مقاالت متعددی را  به 
رش��ته تحریر درآورده که مقاالت ایشان در نشریات علمی 
– پژوهش��ی داخل و خارج از کش��ور به چاپ رسیده است 
از جمله تألیفات وی می توان به کتاب مش��اوره آسیب زا / 
آموزش نیروی انسانی در سازمان ها / توسعه رهبری درونی 
/ اس��تراتژی های مدیری��ت اثربخش / روانشناس��ی موفق 
زیستن / مولفه های رفتاری سازمان ، مدیریت و کارکنان / 
آموزش مهارت های ارتقا بهداش��ت روانی / اعتماد به نفس 
و خود باوری / روانشناس��ی اعتیاد ) سبب شناسی و درمان 
( / روش های پرورش رهبری درونی و اس��ترس و بهداشت 

روانی ، اشاره کرد .
دکتر اصغر آقایی همچنین در همایش های مختلف علمی 
در س��طح جه��ان برای ارائ��ه مقاله یا  به عنوان س��خنران 
شرکت نموده و مسئولیت کارگاه های متعددی را بر عهده 

داشته است .
وی همچنین به عنوان اس��تاد راهنما ، بر کار تهیه و تدوین 
پایان نامه های بسیاری از دانشجویان در مقاطع تحصیالت 

تکمیلی نظارت داشته است .
از ایش��ان در خصوص مقدمات برگزاری این کنگره س��وال 
کردیم ، وی توضیح داد : حدود 5 س��ال است که مقدمات 
این کنگره شروع شده و 3 دوره قبلی آن در  دانشگاه های 

علوم پزشکی دولتی برگزار شده است.
اینجانب سال گذش��ته به عنوان عضو کمیته علمی کنگره 
به دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان دعوت شدم و همکاری 
خوی��ش را  ب��ا  آنان آغ��از کردم . با اینکه ق��رار بود کنگره 
چهارم در آن دانش��گاه برگزار شود ولی به دلیل انصراف آن 
دانش��گاه به بنده پیش��نهاد  دادند که دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراسگان متکفل برگزاری کنگره شود من موضوع را 
با رییس و معاون پژوهشی دانشگاه در میان گذاشتم و آنان 
موافقت کردند، در واقع کار ما  از اردیبهشت ماه آغاز شد .

س��ابقه این دع��وت نیز به تفاهم نامه ای ب��از می گردد که 
در آبان ماه س��ال قبل با  دانش��گاه آلم��ان و انجمن رازی 
 داش��تیم که کارهای مشترکی را  به انجام برسانیم و همین 
مقدمه ای شد تا پیش��نهاد برگزاری این کنگره به ما  داده 

شود.
دکتر آقایی افزود : برگزاری این کنگره ها حدود یک س��ال 
و نیم فرصت نیاز دارد ولی ما حدود 5 ماه وقت داش��تیم و 
در همین مدت به طور فش��رده برنامه ریزی کردیم ، نیروها  
را س��ازماندهی نمودیم ، کمیته ها ش��کل گرفت و از تمام 
امکانات برای اطالع رس��انی ، فراخوان و تبلیغات اس��تفاده 

کردیم .
به دلیل کمب��ود وقت ظرف مدت 2 ماه و نیم 
برای دریافت کل مقاالت فرصت گذاش��تیم و 
برای صرفه جوی��ی در زمان چکیده مقاالت را 

نپذیرفتیم .
از  گی��ری  به��ره  ضم��ن  آن  م��وازات   ب��ه 
مس��اعدت های علمی دانش��گاه ه��ای خارج 
و داخ��ل در خصوص س��خنرانی ه��ا ، انتخاب 
سخنرانان برجسته و تشکیل کارگاههای خاص 

و نشست های علمی برنامه ریزی کردیم.
 دبی��ر علم��ی کنگ��ره ادام��ه داد : حاصل این 
تالش ها این ش��د ک��ه برای ارائ��ه 35 مقاله، 
تشکیل 30 کارگاه آموزشی به صورت موازی و 
2 نشست علمی که همگی باید  در ظرف زمانی 

3 روزه کنگره بگنجد برنامه ریزی کردیم.
پس از انج��ام فراخوان ح��دود 200 مقاله در 
گرایش های مختلف به دس��ت ما  رس��ید که 
30 مقاله آن برای سخنرانی و 74 مقاله آن به 

صورت پوستر استفاده شد.
دکت��ر آقای��ی در خص��وص موض��وع مقاله ها 
و پوس��ترها گف��ت : گرایش اصلی آث��ار ارائه 
ش��ده در خص��وص تاثی��ر بیماریه��ای روانی 
 روی بیم��اری های جس��می بود ک��ه 3 محور  
روش های تشخیص، روش های درمان و رابطه 
اعتی��اد با  اخت��الالت روان تنی ب��ا رویکرد به 
متدهای نوین و روزآمد مورد توجه خاص قرار 

گفته بود.
دبیر علمی کنگره روان تنی خاطر نش��ان کرد: 
تج��ارب ارزن��ده ای که ما از ش��رکت موثر در 
کنگره های مختلف جهانی کسب کرده بودیم 
 یک��ی از امتی��ازات ما در برگ��زاری این کنگره 

بود.
من ح��دود یک م��اه پیش در کنگ��ره ای در 
کش��ور ترکیه ش��رکت کرده بودم و قبل از آن 
هم آلمان بودم و به همین ترتیب تالش کردیم 
تا  امتیارات و  ویژگی های خاص کنگره ها  را  
دس��ت مایه برگزاری این کنگ��ره قرار دهیم و 

ضعف های آنها را جبران کنیم.
وی افزود : این اراده جمعی س��بب شد تا  با  این حجم کار 
شب آخر هیچ یک احساس خستگی نکنیم و آرامش خاصی 

در ما  ایجاد شود .
بازتاب ها 

 آق��ای دکت��ر آقای��ی همچنی��ن از بازت��اب ه��ای عالی و 
امیدوار کننده کنگره که تاکنون به دبیرخانه رس��یده است 

خبر داد.
وی گف��ت : مهمان��ان خارج از کش��ور که صاح��ب نظران 
معتبری بودند ، ایرانیان مقیم خارج از کش��ور که در کنگره 
ش��رکت کرده بودن��د ، مهمانان فرهیخته ای که از س��طح 
 کش��ور در کنگره حضور یافتند ، پزش��کان ، روان پزشکان 

 ، کارشناس��ان   ، اس��تادان   ، شناس��ان  روان   ،
دانش��جویان و ... جملگ��ی از برنامه های کنگره 

ابراز رضایت کردند.
ایش��ان ادامه داد ک��ه قطعاً هی��چ کاری مطلق 
نیس��ت و انتقاداتی نیز بر ما وارد بوده اس��ت اما 
بای��د پذیرفت وقتی کنگ��ره ای با  این حجم از 
مق��االت و فعالیت های علمی و کارهای اجرایی 
در م��دت 3 روز لحظ��ه ای برنام��ه خالی ندارد 
و خیل��ی منظ��م برنامه ه��ای آن اجرا ش��ود و  
روزهای تعطیل هم سبب کاهش حضور شرکت 
کنندگان آن نشود معلوم است که کار موفقی به 

انجام رسیده است 
وی در پاس��خ به این سوال که چند نفر از افراد  
در برگزاری این کنگره مشارکت داشتند توضیح 
داد که: در ابتدا با افرادی محدود از جمله دکتر 
مه��داد و چند نفر دیگر کار را  آغاز کردیم و در 
ادامه به نس��بت افزایش حجم کار و پیگیری ها 
نیروهای بیشتری را به کار گرفتیم و حدود یک 
ماه مانده ب��ه برگزاری کنگره عالوه بر همکاران 
اجرای��ی ، اعضای کمیته ه��ای اجرایی و علمی 
و افرادی بیرون از دانش��گاه ک��ه وظیفه داوری 
مقاالت را انجام م��ی دادند، به اضافه حدود 45 
دانشجو و تعدادی از استادان در برگزاری کنگره 

صمیمانه ما را یاری کردند .
ایش��ان ادامه داد که در  ذیل کمیته اجرایی 

کمیته های فرع��ی دیگری مانند پذیرش 
،اسکان، برگزاری کارگاه ها ، راهنمایی و 

... تشکیل شد که نیروهای بیشتری را 
برای همکاری جذب کردند .

دکت��ر آقایی گفت: برای مس��تند 
س��ازی آث��ار ارائه ش��ده در این 

کنگره چند اقدام صورت گرفته 
است.

ما 2 کتاب تهی��ه کرده ایم 
که یکی مرب��وط به برنامه 
و  راهنمای کنگره بود که 
به شرکت کنندگان ارائه 
ش��د و دیگری مجموعه 
ای اس��ت از چکی��ده کارگاه ها و 

سخنرانان دعوت شده به کنگره .
همچنین یک CD  تهیه و تکثیر 

ش��د و هم��ان روز اول در اختی��ار 
ش��رکت کنندگان قرار گرفت که در آن 

اطالع��ات کاملی ش��امل مجموع مقاالت 
پذیرفته ش��ده ب��ا متن کامل ارائه ش��ده 

است .
عالوه بر این انجمن بین المللی رازی هم 

یک مجله دارد که سالیانه منتشر می شود و از 
ما خواس��ته اند تا گزیده ای از مقاالت را برای 

درج در آن مجله ارسال کنیم. 
اقدام دیگر ما  در این زمینه این اس��ت که سخنرانی ها  را 
در CD های مستقلی طبقه بندی کنیم و آن را  در اختیار 

عالقه مندان قرار دهیم .
دکتر آقایی در پایان یادآور ش��د : این کنگره پشتوانه لطف 
و مدد الهی را داشت ، مس��ووالن دانشگاه پشتیبانی بسیار 
خوبی از ما کردند ، رییس ، معاون پژوهشی ، معاون اداری و 
مالی و ... همکارانمان در انجمن بین المللی رازی و عزیزان 
دیگری که نام نبرده ام ولی خدمات آنان قابل چشم پوشی 
نیس��ت همگی دس��ت به دس��ت هم دادند تا یکی دیگر از  
افتخارات علمی این دانشگاه رقم بخورد که اینجانب به سهم 

خویش از همکاری و لطف آنان تشکر می کنیم.

گفت و گو  با  دبیر علمی کنگره روان تنی

برای ارائه 21 
سخنرانی ویژه 

از مدعوین 
داخلی و خارجی، 

تشکیل 30 
کارگاه آموزشی 

به صورت موازی 
و 2نشست 

علمی که همگی 
باید در ظرف 
زمانی 3 روزه 
کنگره بگنجد 
برنامه ریزی 

کردیم.
پس از انجام 

فراخوان حدود 
200 مقاله در 

گرایش های 
مختلف به دست 
ما رسید که 30 

مقاله آن برای 
سخنرانی و 74 
مقاله آن نیز به 
صورت پوستر 

استفاده شد.
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 جمله مورد نظر  نام خانوادگی  نام ردیف
پرچ مدار دانشگاه ها در همه عرصه ها. )افتخار به گذشته ، تالشگر براي اکنون و امیدوار به آینده(احمدي پزوهرسول1
با دانشگاه ازاداسالمي خوراسگان ایده جدیددرزندگي آموختم وروش زندگي ام تغییرکرداحمدي پزوهرسول2
نماد هم دلي، وحدت و تالش کلیه مسئولین وکارکنان استازادمردعلي3
دانشگاه خورسگان جایگاه است که خورشید باتمام زییایي هر روزصبح به آن سالم مي کند.اسماعیليحسینعلي4
مهد علم و هنر و کار وکوششاعتباریانمحمدرضا5
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دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان سبب افزایش فرهنگ ،رشد و تعالي فکري جوانان شد.امینيحسین7
دانشگاه خوراسگان نماد جدیت در عرصه علم وسازندگي، مدیریت وکاروتالش در اصفهان وایران مي باشدامینيمحمد8
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دانشگاهي ایدال وخالق باداشتن رئیسي خردمندوباتجربه باهمکاري استادان،معاونین،مدیران،رییسان،کارمندان،درجهت شکوفایي علم ودانش است.ایماني منشمهدي10
روزي روزگاري بیاباني بودویک مردباعزمي راسخ وامروزراد مردي ویک دانشگاه شهره جهانباقریانمحمدرضا11
دانشگاه خوراسگان محیط بالیدن شخصیت ها، جوشیدن استعدادها و بروز و ظهور نقاط درخشان پنهان در شخصیت انسان است.بدیعي منشمحمود12
شکفته شدن دانشگاه آزادخوراسگان درپرمهرترین ماه سال که مهرش رابه شکوفاشدن مدیون هستیم مبارک بادبرومندآزادمهدي13
دانشگاه آزادخوراسگان به راستي نقشي به سزادرباال بردن سطح علمي جامعه داشته وامروزنامش برتارک علمي کشورمي درخشدبرومندآزادمهدي14
از خداوند بزرگ سپاسگزارم که من را الیق خدمتگزاري در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان قرار داد.بلوچستانيالهه15
انسان بزرگ نیست جز به وسیله فکرش، قابل احترام نیست جز به وسیله علمش و این دو چیز را به فرزندانت مي آموزي - دانشگاه خوراسگانپیرایشاعظم16
همراه یک طلوع   در این خجسته روز درسالگرد بهاران هستیت روزي که دانش بر لبان تو بوسه زد باصدخلوص  هم آستان دل  خواهم بماني همیشه جاودان   تولدت مبارکجعفري زادنرگس17
دانشگاه خوراسگان محل تجلي دانش واندیشه هاي نو وخلق آثار جدید ومبتکرانه وتولد افکاربرتر درایران خواهدبودجعفریانناصر18
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 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  پنجم 
5 آبان ماه 1391

             :چهاردهمی��ن ش��ماره ماهنام��ه پرت��و س��ما 
مربوط به آبان ماه سال1391 در 12 صفحه تمام رنگی 

منتشر شد.
این ماهنامه از انتش��ارات معاونت س��ما دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد خوراس��گان)اصفهان( اس��ت که اکنون 
 در س��ال دوم فعالی��ت خ��ود همچن��ان برنام��ه ه��ا و 
گزارش های حوزه معاونت سما،آموزشکده ها و مدارس 

سما را پوشش می دهد.
روی جلد این نشریه با تبریک 13آبان، روز دانش آموز به 
تصویری شفاف و معنادار یکی از دانش آموزان دبستان 
س��ما3  اختصاص یافته و در س��رمقاله آن به پاسخ این 
سئوال که برنامه ریزی تربیتی چیست، پرداخته است. 

گفت و گو با مدیر گروه کامپیوتر آموزش��کده های سما، 
مصاحبه با دبیر شیمی و یکی از دانش آموزان دبیرستان 
س��ما، ادامه گزارش بررس��ی فرآیند های آموزش��ی در 
مدارس س��ما با عنوان2+2=4مهربان��ی، انعکاس اخبار 
ح��وزه معاونت،آموزش��کده ه��ا و م��دارس،درج مقاله 
کوت��اه یک��ی از آموزگاران دبس��تان س��ما 2 و گفت و 
 گوی��ی با آموزگار پایه شش��م دبس��تان س��ما3 از دیگر 
 عنوان هایی است که در این شماره به آن پرداخته شده 
اس��ت.الزم به ذکر اس��ت که ماهنامه س��ما نش��ریه ای 
داخلی به حس��اب می آید و حوزه توزیع آن در محدوده 
 استادان ، دانشجویان آموزشکده ها ، دبیران،آموزگاران و 

دانش آموزان مدارس سما است.

                                       :نخستین شماره فصلنامه علمی آموزشکده 
فنی  و حرفه ای سما واحد خوراسگان)اصفهان( انتشار 
یافت.به گفته خانم بهمن پور س��ر دبیر این نشریه،پس 
از فراخوان مق��االت علمی در اولین گام، مقاله به دفتر 
نش��ریه رسید که پس از بررس��ی های کمیته علمی 8 
مقاله برای درج در این ش��ماره انتخاب ش��د. س��ردبیر 
فصلنامه علمی سما افزود: هنوز هم تعدادی مقاله قابل 
چاپ در اختیار داریم که ان ش��اء اله در ش��ماره های 
آینده از آن اس��تفاده خواهیم ک��رد همچنین با هدف 
افزای��ش کیفیت مق��االت درج شده،پوس��تری حاوی 
فراخوان مقاله در س��طح آموزشکده های فنی و حرفه 
ای س��ما در سراس��ر کش��ور توزیع ش��ده تا بتوانیم از 
تولیدات علمی پژوهش��گران فراتر از استان نیز استفاده 
کنیم. فهرس��ت مقاالت چاپ ش��ده در این ش��ماره از 

فصلنامه به این شرح است: 
تصویر پانوراما در شبکه حسگر بی سیم

کنت��رل و برقراری امنیت در برابر جعل در ش��بکه بین 
خودرویی مبتنی بر شناسه خودروها

روش  ب��ا   Al2O3-TiB2نانوکامپوزی��ت ف��رآوری 
آلیاژسازی مکانیکی

بررسی نقش اجزا و عناصر معماری در خانه های کویر
طراح��ی محیطی ب��رای داش��تن تعام��الت اجتماعی 

مطلوب
حل عددی معادالت انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده 
CAS از موجک های لژاندر و چبیشف نوع اول و دوم و

ارزیابی عملکرد مدارس س��ما منطقه 4 دانش��گاه آزاد 
اس��المی براس��اس معیاره��ای م��دل تعالی س��ازمان 

EFQM از نظر کارکنان و مدیران
بررس��ي  اصول و کاربردهاي سازمان هاي یادگیرنده و 

ارتباط آن با  مدیریت دانش
 ش��ماره بعدی این نش��ریه تا پایان فصل پاییز منتشر 

می شود.

انتشار اولین شماره فصلنامه علمی آموزشکده سما  انتشار چهاردهمین شماره ماهنامه پرتو سما 

حدود 80 نفر از کارکنان حوزه معاونت،آموزش��کده ها و 
مدارس سما به صورت خانوادگی در روز بیستم آبانماه 
به مناسبت روز خانواده  در پارک کوهستانی صفه حضور 
یافتند در خالل این ابتکار برنامه ها و مسابقات متنوعی 
به اجرا در آمد و  به برگزیدگان مس��ابقات توسط معاون 
دانش��گاه در امور س��ما جوایزی اهدا ش��د و این برنامه 
نیز با ادای احترام به ش��هدای گمنام به پایان رس��ید تا 
 روز خاط��ره انگی��ز  دیگری برای کارکنان س��ما رقم زده 

شود.

به مناسبت عید غدیر خم و همچنین گرامیداشت 
روز دانش آموز مراسم جشنی با برنامه های متنوع 
به  جایزه  اهدای  مسابقه،  نمایش،سرود،  شامل 
سادات مدرسه، اهدا جایزه به همه دانش آموزان 
به مناسبت روز دانش آموز با اجرای حجه االسالم 
نبوی نسب در دبستان سما2 برگزار شد. در حاشیه 
این مراسم سادات هر کالس به همکالسی های خود 
اطهار)ع(  ائمه  پیرو سنت  و  کردند  اهدا  هدایایی 

مراسم حنابندان عید غدیر نیز به اجرا در آمد.

منظور  به  و  بدنی  تربیت  هفته  با   همزمان 
عالقه مند ساختن دانش آموزان به فعالیت های 
 3 سما  دبستان  در  ای  ویژه  های  برنامه  ورزشی 
از  بدنی  تربیت  نمایشگاه  شد.برگزاری  برگزار 
به  جوایز  اهدای  و  آموزان  دانش  دستاوردهای 
دانش آموزان فعال ورزشی، اجرای جشن تربیت 
بدنی همراه با تقدیر از همکاران ورزشی و اهدای 
لوح تقدیر و گل به آنان، اجرای مسابقات ورزشی 
از جمله طناب کشی از برنامه هایی بود که در این 

هفته به اجرا درآمد.

به مناسبت روز دانش آموز یک دوره اردوی زیارتی به 
با حضور جمعی از دانش آموزان  مقصد قم و جمکران 
برنامه  این  در  شد.  برگزار   3 سما  راهنمایی   مدرسه 
دانش آموزان عالوه بر بهره مندی از برکات دعا و زیارت در 
حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( و 
مسجد مقدس جمکران از مجموعه باغ فین کاشان هم 
بازدید کردند و روز به یادماندنی و خاطره انگیزی را در 

دفتر زندگی خود به ثبت رساندند.

دانش آموزان پایه های دوم و سوم مدرسه راهنمایی سما 
3 در ادامه برنامه های بازدید علمی خود به طور جداگانه 
در خانه ریاضیات اصفهان حضور یافتند و باکسب آگاهی از 
برنامه های این مرکز برای گسترش و تعمیق علم بنیادین 
ریاضیات در برنامه های ویژه آن شرکت کرده و اطالعات و 

توانمندی های خویش را محک زدند. 
مدرسه  و  دبیرستان  آموزان  دانش  است  ذکر  به  الزم 
خانه  به  ای  جداگانه  های  گروه  در  نیز  راهنمایی سما 2 

ریاضیات اعزام شدند.

انتخاب اعضای شورای دانش آموزی 

همایش کوه پیمایی کارکنان سما به جشن عید غدیر در دبستان سما3
مناسبت روز خانواده

جشن عید غدیر در دبستان سما2

بزرگداشت هفته تربیت بدنی در 
دبستان سما3

  برگزاری اردوی زیارتی توسط 
راهنمایی سما2

 بازدید از خانه ریاضیات اصفهان 

همزمان با مدارس سراس��ر کش��ور انتخابات شورای 
دانش آموزی روز چهارشنبه سوم آبان ماه سال جاری 
با ش��رکت پرش��ور دانش آموزان در دبس��تان سما2 
برگزار ش��د و تع��داد 9 نفر از دانش آم��وزان با رأی 
 مستقیم هم کالسی های خود به مدت یکسال به عنوان 
انتخ��اب  مدرس��ه  آم��وزی  دان��ش  ش��ورای   عض��و 

شدند.

به مناسبت عید خجسته امامت و والیت و همچنین  روز 
دانش آموز مراسم جشن باشکوهی در محوطه مدرسه 
در روز چهارشنبه سوم آبانماه برگزار شد و برنامه های 

ویژه ای توسط دانش آموزان به اجرا در آمد. 
مدرسه  آموزان  دانش  و  سادات  به  آیین  این  در 
شال سبز اهدا شد و به مناسبت روز دانش آموز با 
از آنان به همه دانش آموزان هدایایی به  پذیرایی 

رسم یادبود اهدا شد.

حرفه  و  فنی  آموزشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  آشنایی  برای  ای  روزه  یک  کارگاه  سما،  دخترانه   ای 
شبکه های کامپیوتری سیسکو با همکاری مجتمع آموزشی 
بارسینا در تاریخ شانزدهم آبان ماه سال جاری در محل 
از  گروهی  که  کارگاه  این  در  شد.  برگزار  آموزشکده 
دانشجویان در آن شرکت داشتند مهندس فخرایی زاده 

توضیحات جامعی در این زمینه ارائه کرد.

برگزاری کارگاه شبکه های کامپیوتری 
سیسکو 
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اصفهان ديار پر رمز و راز
ما در فراز گاهی تاریخی هستیم تا این شهر را به مرکزی از مهارت و بناها تبدیل کنیم و در تعبیری دیگر به معماری به 

عنوان صنعت ساختمان سازی نگاه نکنیم . معماری مجموعه ای از حکمت، هنر،علم و فناوری است که بر مبانی ارزش ها و 
معناهای فرهنگی استوار است

 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  چهارم
 مهرماه 1391

 نشست علمي تخصصي فرهنگ و معماري در 
تاريخ 25 مهرماه، با حضور مس��ئولين دانشگاه 
آزاد اس��امي و س��ازمان فرهنگ��ي تفريح��ي 

شهرداري اصفهان برگزار شد.
در اي��ن نشس��ت دكت��ر اس��ماعيلي ب��ه ايراد 
س��خنراني پرداخ��ت . وي گف��ت:  انس��ان از 
هنگام��ي كه به انديش��يدن خاقانه پرداخت و 
س��اختن را آغاز ك��رد وارد مرحله متعالي تري 
ش��د. سكني گزيدن ، از جمله دغدغه هاي مهم 
بود كه انس��ان ب��راي رهايي از خط��ر و تهديد 
عوامل طبيعي درباره آن انديشيد. مدنيت از آن 
جايي آغاز شد كه انس��ان در كنار رودخانه ها ، 
كشاورزي را رونق داد و به مرحله يكجا نشيني 
وارد ش��د.همچنين وي در ادامه گفت: معماري 
و شهرس��ازي عالي ترين نماد تمدن اس��ت كه 
انس��ان برخوردار از فرهنگ از خ��ود به يادگار 
گذاش��ته است. همه نس��ل ها ، اقوام و گروه ها 
براي زيس��تن اهداف و آرمان��ي قائل بوده اند و 

داراي فرهنگ هس��تند اما همه فرهنگ ها وارد 
مرحله تمدن نشده اند. فرهنگ هايي به عرصه 
تمدن پيوس��ته اند كه توسط نخبگان در مقابل 
مس��ائل راه حل هاي مدبران��ه و خاقانه اتخاذ 
كرده باشند وبا شوق جمعي انرژي هاي موجود 
را مهار و براي رفع نيازهاي انس��اني به كاربرده 

اند.
س��اختن   : داش��ت  اذع��ان  ادام��ه  در   وي 
س��كونت گاه از جمل��ه عال��ي تري��ن نمادهاي 
مديري��ت انرژي اس��ت ك��ه در س��ير تحوالت 
بشري در مقابل رخدادهايي چون كشف آتش، 
پيدايش كش��اورزي و كشف فلزات آن طور كه 
بايد و ش��ايد م��ورد توجه مردم شناس��ان واقع 
نشده است. ساختن سكونت گاه را بايد در زمره 
اختراعات مهم دانست كه مي تواند پيوند بخش 
بسياري از حوزه هاي انديشه اي و حتي علمي 
باشد. معماري از آن باب كه خود تجلي انديشه 
وفرآورده خاق و هنري انس��ان هاي هوشمند 

اس��ت به گونه اي محصول فرهنگ اس��ت و از 
آن حي��ث كه هر دو عنص��ر فرهنگ و معماري 
جزء برساخته هاي انساني هستند، به گونه اي 
متضمن معنا و انتقال معنا مي باشند و در كنار 
يكديگر قرار مي گيرند. نش��انه اصلي فرهنگ و 
معماري را بايد در قدرت بيان دانست. فرهنگ 
كه خ��ود تركيب��ي از معناهاي متعالي اس��ت 
هنگام��ي مي تواند به حيات خ��ود ادامه بدهد 
كه به شيوه اي معقول و آسان، پاسخ به چرايي 
زيستن و چگونه زيستن ارائه بدهد و خود را به 

گونه اي مطلوب بيان كند.
وي در ادام��ه گف��ت: ش��هرداري اصفه��ان و 
دانش��گاه آزاد اس��امي، هنگامي اولين نشست 
را از مجموعه نشس��ت هاي تخصصي فرهنگ و 
معماري برگ��زار مي كنند كه فضاهاي كالبدي 
در قالب سيس��تم ش��هر و تك عناصر منازل و 
سيس��تم هاي كوچك تر اجتماعي نظير كوي، 
گذرگاه و محله بر اساس اهداف و مباني فلسفي 

شكل گرفته و تكامل پيدا كرده است.
وي ب��ا تاكيد براين ك��ه اصفهان دي��ار پر رمز 
و رازي اس��ت كه توس��ط مجتهدان��ي معمار و 
معماران��ي مومن و هنرمند خ��ود را به ايرانيان 
و جهاني��ان معرف��ي ك��رده اس��ت،گفت:ما در 
فرازگاه��ي تاريخ��ي هس��تيم كه اين ش��هر را 
به مرك��زي از مهارت ها و بناه��ا تبديل كنيم 
و در تعبي��ري ديگ��ر ب��ه معم��اري ب��ه عنوان 
 صنعت ساختمان س��ازي نگاه نكنيم. معماري 
مجموع��ه اي از حكم��ت، هنر، عل��م و فناوري 
است كه بر مباني ارزش ها و معناهايي فرهنگي 
استوار شده اس��ت و در صورت برقراري چنين 
تناس��بي مي ت��وان به معماري پوي��ا و متعالي 
رس��يد.وي در پايان كام خود گفت : گشودن 
ب��اب بحث و گفتگ��وي علمي توس��ط صاحب 
نظران عرصه اجرا و دانش��مندان صاحب فكر و 
روش دراين زمينه از جمله ضرورت هاي بنياني 
جامعه علمي به ش��مار مي رود. تشريح نسبت 

فرهنگ و معماري تش��ريح روابط ساختاري دو 
مقوله فرهنگ و بنا نيست بلكه بازخواني روايت 
ها و تجربه هاي تاريخي اس��ت كه برمعماري و 
معنا رفته است. ترسيم رابطه فرهنگ و معماري 
تشريح ساده فرم و محتوايي نيست كه در فضا 
صورت مي گيرد، ترسيم رابطه انسان با محيطي 
اس��ت كه در زماني از سرسلطه تعادل آن دو را 
به هم زده  و زيس��تن را براي خود دشوار كرده 
است و سپس در تجربه تاريخي دوباره به مسير 
سازگاري بازگشته است.معماري نماياي هويت 
يك جامعه اس��ت ك��ه طرز زيس��ت آدميان را 
نش��ان مي دهد و به همين دليل بايد برخاسته 
از نظام ارزش��ي و فرهنگي جامعه اي باشد كه 
كالبد در آن طراحي و اجرا ش��ده است.فرهنگ 
بوم��ي جامعه در ش��هر اصفه��ان بيانگر تقارن، 
نظ��م، تع��ادل، آرامش و معنويت اس��ت كه در 
 تمام��ي وجوه معماري در كوي، برزن و بنا موج 

مي زند.

جشن بزرگ غدیر در تاالر امیرکبیر واحد خوراسگان )اصفهان(
 : مراسم جشن بزرگ غدیر از سوی تشکل دانشجویی 
الغدیر در محل سالن همایش های بین المللی امیر کبیر دانشگاه 

برگزار شد. 
در این مراسم که تعدادی از مسئوالن دانشگاه نیز حضور داشتند  
برنامه های متنوعی از جمله  دو س��رود زیبای گروه س��مفونیک 
آوازی دانش��گاه به سرپرس��تی رضا شهس��واری و نمایش طنز از 
س��وی گروه تأتر همای س��عادت به سرپرس��تی محمد اسماعیل 
عطای��ی و تقلید صدا و چند برنامه دیگر به اجرا در آمد که مورد 

استقبال حاضران قرار گرفت . 
اس��تقبال و حضور دانش��جویان در این برنامه بس��یار پر شور بود 
و باره��ا با نش��ان دادن واکنش های مثبت و ابراز احساس��ات به 

تشویق اجرا کنندگان برنامه ها پرداختند. 
س��عید شریفی قائم مقام تش��کل الغدیر در حاشیه این مراسم به 
خبرنگار ما گفت : ما ظرفیت های بس��یار بیش��تری برای تهیه و 
اج��رای برنامه های قوی و غنی فرهنگ��ی داریم که امیدواریم با 
حمایت مسئوالن دانشگاه بس��تر آن در آینده بیشتر فراهم شود 
تا بتوانیم ارزش های اعتقادی دین اسالم و مذهب تشیع را از 
زب��ان زیبا و لطیف و تاثیرگذار هنر بیش��تر و بهتر معرفی 

کنیم .
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                  :هيئت اميرالمومنين با هدف ترويج فرهنگ ديني واحيای گام گام حركت 
امام حسين )ع( براي جوانان دعاي عرفه را برگزار كرد.

كاظم��ي دبير هيئت اميرالمومنين گفت : به جهت ماهيت دعاي عرفه بر آن ش��ديم تا 
دعاي عرفه را در كنار قبور شهداي گمنام برگزار كنيم.

همچنين وي افزود: عالوه بر دعاي عرفه ، زيارت عاشورا هم ، قرائت و هم خواني شد.
وي اذعان داش��ت : مداح اين برنامه آقاي جواد كالنتر از دانش��جويان رش��ته كشاورزي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان بود.
در پايان كاظمي با اش��اره به آيه ي 32 س��وره الحج)هر كس شعائر دين خدا را بزرگ و 
محترم دارد )خوشا بر او كه( اين صفت دل هاي با تقواست( كالم خود را به پايان رساند.

اولین ش��راره های آتش کین دش��من در کناره 
غدیر تولد یافت.

آن زم��ان که علی )ع( بر س��اقه ب��ازوان پیامبر 
ش��کفت، دانه های خش��م در خاک دل دشمن، 

سرباز کرد.
پیامبر، شاید سخن تازه ای نگفت، سّر مکنونی را 

فاش نکرد و راز سر به مهری را نگشود.
آنچه را که به رمز و کنایه در اینجا و آنجا فرموده 
بود با جام های شفاف صراحت به گوش تک تک 

مردمان ریخت، همه مردمان.
و این برای دشمن سنگین بود و شکننده.

ممک��ن بود»ان��ت مّن��ی بمنرل��ة ه��رون م��ن 
موس��ی اال انّ��ه النبی بعدی« را ک��ه همه کس 
 نش��نیده بود، به تعبیری دیگرگون��ه قلب کرد.

از آن پ��س تاکن��ون و ت��ا قی��ام قائ��م آل محمد 
 آنچه تعدی و س��تم بر اس��الم و اس��المیان رفته 
و می رود، همه به دس��ت نوادگان و اخالف همان 

کودک انکاری است که در غدیر زاده شد.
س��روده »اّن مثل اهل بیتی کس��فینة نوح« را به 
آهنگی دیگر نواختن یا به بیغوله های فراموش��ی 
مقدور می نمود. اولین اسالم آورنده بودن علی را و 
اولین مأموم  پیامبر بودن او را پوشیده نگاه داشتن 

میسور می نمود.
لوح محفوظ، کتاب مبین، قرآن ناطق، امام مبین، 
رحمت واسعه و ... که همه را پیامبر به علی تعبیر 
کرده بود، می شد آنچنان در پرده تحریف پیچید، 
که نافذترین دقت ها هم حتی دریافتشان را نتواند.

ش��ان نزولی دیگرگونه جعل کردن بر سوره »هل 
ات��ی« ک��ه هدیه خداون��د بود ب��ه علی، 
و جبرئی��ل ای��ن هدی��ه را با ب��ال های 
امان��ت خود حمل کرده ب��ود و پیامبر با 
دس��ت ه��ای عصمت خوی��ش آن را بر 
قلب علی نش��انده بود، مح��ال به نظر 
نمی رس��ید و ... ش��اید می ش��د همه 

آنچه را ک��ه پیامبر امین خداوند در 
شان علی سالم اهلل علیه فرموده 

بود، در پش��ت ابرهای نفاق و 
کینه و ش��رک پنهان کرد. 
لیک��ن ای��ن دم آخری در 
این ح��ج واپس��ین، این 

کالم آخرین در حضور نماین��دگان خواه و ناخواه 
تمامی مردم روی زمین انکار کردنی نبود به  همان 
روشنی که دس��ت ها بر پشم ها حایل می کردند 
که از تشعشع مستقیم آفتاب در امانش نگاه دارند.
اول از صداق��ت و امان��ت خویش پرس��یده بود و 

همگان سر بر آستان صداقتش ساییده بودند.
و بعد اعتراف گرفته بود بر والیت خویش و همگان 
مق��ر آمده بودند که از خوی��ش بر خویش اولی تر 
پیامبر اس��ت. پس از اثبات صریح و مکرر منزلت 
خویش در میان مردم، علی را بر گلدس��ته دست 
خویش نش��اند و کالم آخر... اتم��ام و اکمال دین 

... که:
آنچ��ه من بر ش��ما ب��وده ام، از این پ��س علی بر 

شماست.
هر که به کش��تی نبوت من درآمده اس��ت، اینک 
 در س��احل امام��ت عل��ی پیاده ش��ود وگرنه 
بی تردید غرقه می ش��ود. آمده بودم که از 

وارهانمتان  ظلم��ت 
و این��ک خورش��ید در 

دست های علی است.
آمده بودم که از عذاب 

بترس��انمتان،  الهی 
بترس��ید از خیانت 

به علی.
ب��ودم که  آمده 

راه بهشت 

را بنمایمتان، پا جای پای
 علی بگذارید.

آم��ده بودم که دی��ن را بیاورم، صراط مس��تقیم، 
صراط علی اس��ت، دین، علی است به تمامه. علی 
مظه��ر اَتَم واَکمل دین اس��ت. راه، با علی هدایت 

است و بی علی ضاللت.
سخن تمام و... نیز رسالت من.

»الیوم اکملت لکم دینکم...«
و این برای دشمن سنگین بود و شکننده، دشمن 

به اینجا رسید که:
تا غروب خورشید پیامبر، دندان بر جگر باید نهاد و 
در ظلمت فقدان او دست به کار استمرار شب می 

باید شد. و ... چنین شد.
لیکن ش��ب به اراده شب پرستان نمی پاید و خدا 
جه��ان را بی روش��نی، بی نور، بی خورش��ید، بی 

حجت رها نمی کند. پس چه باید کرد؟!
ناگزی��ر  وج��ود خورش��ید حج��ت  ک��ه  ح��ال 

در  و  المحال��ه،  و  ز اس��ت  و ر
روش��ن والیت، از دیوار 

آگاهی مردم باال نمی 
ت��وان رفت و همت به 

س��رقت گنج ایمانش��ان 
نمی توان گماش��ت، تنها دو 

کار می توان کرد:
یا خورش��ید را زندانی سکوت باید 

ساخت یا چشم و دل مردم را از نور 

فرو باید بس��ت. مردم را ک��ور باید کرد... و اگر این 
هر دو شد که غایت مطلوب است و نهایت مأمول.

و این هر دو ش��د، هم علی خانه نش��ین شد و هم 
پرده های سیاه جهل و کفر و نفاق، چشم دل مردم 

را پوشاند که این هر دو بی دیگری نمی شد.
اگ��ر مردم زندان��ی جهل خویش نبودن��د، علی را 
به زن��دان انزوا ت��اب نمی آوردن��د و بالعکس اگر 
موجودیت اس��الم تهدید نمی شد و علی را مجال 
شمشیر برافراش��تن بود، هیچ پرده جهل و کفر و 

نفاقی بر هیچ چشم و دلی نادریده نمی ماند.
اما ب��ا ای��ن دو مصیب��ت عظمی- خانه نش��ینی 
خورش��ید و س��یاه دلی مردم- اسالم غریب شد و 
آرام آرام آن دش��نه ها ک��ه در کارگاه انکار غدیر، 
س��اخته و پرداخته شده بود، از نیام خباثت درآمد 
و مهیای قتل آل اهلل ش��د. با اولین ضربه، عرش و 
فرش به لرزه درآمد، فرق امید ش��کافته گش��ت و 
خون یاس، محراب مظلومیت را پوشاند. با دومین 
ضربه، امام حسن و با س��ومین و چهارمین... امام 
حس��ین عصاره مظلومیت تاریخ به خون نشس��ت 
و منک��ران غدیر و خفاش��ان والیت گریز، حضور 

ممتد و مستمر شب را جشن گرفتند.
... و از آن پ��س تاکن��ون و تا قیام قائم آل محمد 
آنچه تعدی و س��تم بر اس��الم و اسالمیان رفته 
و م��ی رود، هم��ه به دس��ت ن��وادگان و اخالف 
 همان کودک انکاری اس��ت که در غدیر زاده 

شد.

از غدیر تا عاشورا

دعاي عرفه در دانشگاه برگزار شد

 سید مهدی شجاعی

افضل نظری

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( با هدف بهره مندی از 
نکته سنجی ها و ظرافت های کالمی دانشجویان و هدایت آن به سمت فعالیت های مثبت 
و اصالحی اجتماعی و فرهنگی اقدام به انتشار یک نشریه طنز دانشجویی کرده است که 

تاکنون 102 شماره آن انتشار یافته است. این نشریه با تالش دانشجویان تولید، تدوین 
و منتشر می شود و دست کم در بخش های زیادی از آن،  از ظرفیت های گسترده زبان فارسی و 

لهجه اصفهانی برای آفرینش طنزهای هدفدار استفاده شده است.
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دانشکده ای به وسعت بهار

              :دانشکده مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
در نوع خود یکی از دانشکده های ممتاز 

کشور در دانشگاه های دولتی و آزاد به 
حساب می آید. این دانشکده در سال 1366  
با دو رشته زراعت و اصالح نباتات و علوم دامی 

در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت کرد و 
هم اکنون دارای 9 رشته مهندسی در مقطع کارشناسی 

شامل : آب ، باغبانی ، باغبانی ) تولیدات گلخانه ای (، 
خاکشناسی ، زراعت و اصالح نباتات ، طراحی فضای سبز ، 

علوم دامی ، علوم و صنایع غذایی ، گیاه پزشکی ، 
محیط زیست در 6 گرایش ابیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی 

گیاهان فیزیولوژی و اصالح درختان میوه، فیزیولوژی و اصالح گل و 
گیاهان زینتی،فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری، 

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصوالت باغی و فیزیولوژی 
و اصالح سبزی ها و 7 رشته در مقطع کارشناسی ارشد شامل باغبانی ، 

حشره شناسی ،  خاکشناسی ) دو گرایش : پیدایش و رده بندی خاک ، شیمی 
و حاصلخیزی ( ، زراعت ، اصالح نباتات و علوم دامی و در مقطع دکتری رشته 

خاکشناسی) دو گرایش : پیدایش و رده بندی خاک ، شیمی و حاصلخیزی ( است. 
دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واحدخوراسگان ) اصفهان ( دارای 63 نفر 
عضو هیأت علمی است که از این تعداد 54 نفر عضو تمام وقت و 9 نفر عضو نیمه وقت 

هستند. 
تعداد دانشجویان فعال این دانشکده در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری طبق 

آخرین آمار حدود 2724  نفر است که تعداد 1996  نفر در مقطع کارشناسی ، تعداد 686 
نفردر مقطع کارشناسی ارشد و همچنین تعداد 42 نفر در مقطع دکتری مشغول به ادامه تحصیل 

می باشند. 
تعداد دانش آموختگان دانشگاه از ابتدا تاکنون حدود 3200  نفر می باشد . این دانشگاه در سال 

91 نیز در مقطع کارشناسی 240 نفر ، در مقطع کارشناسی ارشد 324 نفر و در مقطع دکتری 14 
دانشجو جذب کرده است که در مقطع کارشناسی بیشترین جذب در رشته گیاه پزشکی و در مقطع 

کارشناسی ارشد آمار جذب بیشتر مربوط به گرایش های مختلف رشته باغبانی بوده است.

دانش
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برای آگاهی بیش��تر از امکانات ، فعالیت ها و دستاوردهای این 
دانش��کده فرصتی پیش آمد تا در محل دانش��کده با رییس آن 

خانم دکتر فروغ مرتضائی نژاد گفتگویی داشته باشیم .
 ایش��ان دارای  دکت��رای فیزیولوژی گیاهی هس��تند و با رتبه 
استادیاری مسئولیت این دانش��کده را برعهده دارد و در شرف 

کسب رتبه دانشیاری است . 
خانم دکتر مرتضائی نژاد ، لیس��انس و فوق لیسانس خود را از 
دانش��گاه اصفهان اخذ نموده و در واحدعلوم و تحقیقات تهران 
موفق به کس��ب مدرک دکتری ش��ده اس��ت . وی اولین عضو 
تمام وقت دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان ) اصفهان ( 
به حس��اب می آید که بیست و چهار سال سابقه تدریس ، کار 

اجرایی و مدیریتی دارد .
رییس دانش��کده مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی واحد 
خوراس��گان ) اصفهان ( درباره خویش می گوید : از اسفند ماه 
سال 67 کار آموزشی در این دانشکده را آغاز کرد و به طور غیر 
مس��تقیم نمای امکانات آزمایشگاهی نیز توسط اینجانب تهیه 

می شد در حالی که رسماً مسئولیتی در این زمینه نداشتم.  
وی اف��زود : م��ن از ابتدا عالق��ه مند به گیاه ب��ودم و به دلیل 
همکاریهای وس��یع با جهاد سازندگی در زمان انقالب فرهنگی 
حتی می توانس��تم در رشته پزش��کی به تحصیالت خود ادامه 

دهم ولی عالقه به گل و گیاه مرا به این سمت سوق داد . 
بنده از سال 65 تا 67 در دوره فوق لیسانس ، بورسیه دانشگاه 
اصفهان ش��دم و زمانی هم که به دانشگاه آزاد آمدم عضو هیأت 
علمی دانش��گاه اصفهان بودم . دکتر مرتضائی نژاد با تجلیل از 
ش��خصیت علمی و فرهنگی و اخالقی دکتر فروغی رییس این 
دانش��گاه تاکید کرد که علت ماندگاری من در اصفهان وجود و            
نقش ممتاز دکتر فروغی بود و به هرحال پس از س��ه س��ال به 

طور کامل به این دانشگاه وارد شدم . 
خانم دکتر خاطر نش��ان کرد که من بورسیه خارج از کشور هم 
داش��تم که به دلیل تأهل و درگیری های اجرایی آنرا رها کردم 
رییس دانش��کده کش��اورزی و منابع طبیعی گفت : کشاورزی 
درکل حدود 14 رشته دارد ولی منابع طبیعی دارای رشته های 
متعددی است . معموالً دانشکده منابع طبیعی جدا از کشاورزی 
تشکیل می ش��ود که در دانشگاه صنعتی اصفهان هم قباًل این 
دو با هم بود ولی اکنون جدا ش��ده اس��ت و ما در عرصه منابع 
طبیعی تنها یک رش��ته محیط زیست داریم که البته پیشنهاد 
20 رش��ته را داده ایم که در تهران در حال بررسی است که در 
صورت تصویب و ابالغ می تواند سبب توسعه وجدایی دانشکده 

منابع طبیعی شود. 
 ایش��ان یادآور ش��د که برای اولین بار در کشور ما برای برخی 
رشته ها مثل گرایش تولیدات گلخانه ای سرفصل تعریف کردیم 
که سبب شد تا این رشته در سایت وزارت علوم و دانشگاه آزاد 
قرار گیرد که ارزش کاربردی زیادی دارد. وی افزود : ما براساس 
نیازهای جدیدجامعه س��رفصل های جدی��د تعریف می کنیم؛ 
بنابراین نیازهای جدید می طلبد تا توسعه در این بخش صورت 
گیرد و به همین دلیل ما بیش از 10 رشته جدید را در دستور 

کار قرار داده ایم . 
دکتر مرتضائی نژاد با اش��اره به توسعه رشته ها از ابتدا تاکنون 
گفت : این در حالی بود که هنوز چارت سازمانی دانشکده شکل 
نگرفت��ه بود من از س��ال 73 مدیر گروه باغبان��ی بودم که این 
مس��ئولیت تا س��ال 80 ادامه یافت از س��ال 80 تا 82  معاون 
پژوهش��ی دانشکده ش��دم اما همچنان دانش��کده فاقد چارت 

رسمی بود. 
از تیرماه 82  که مس��ئولیت دانش��کده به اینجانب محول شد 
فعالی��ت ه��ا و اقداماتم را ش��روع ک��ردم تا اینک��ه پیگیری ها 
و مکاتب��ات متعدد در دی ماه 83 به نتیجه رس��د و دانش��کده 
کش��اورزی به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه رسمیت پیدا 

کرد و ساختار سازمانی را به تدریج در آن برقرار کردیم . 
الزم به ذکر است که تصویب رسمی دانشکده به پیش شرط ها 
و ایجاد زیر س��اخت هایی نیازمند است که ما این راه را رفتیم 
و ب��ا تأمین آن به نتیجه رس��یدیم و همین تجربه را در اختیار 
سایر دانشکده ها قرار دادیم تا آنها هم به تدریج رسمیت یافتند. 
دکتر مرتضائی نژاد با ارائه آماری از دانش��جویان ورودی جدید 
 و س��ایر دانش��جویان در مقاطع مختلف و همچنین تعداد کل 
دانش آموختگان دانشکده از ابتدا تاکنون گفت که این دانشکده 
از معدود مراکز آموزشی است که تعداد دانشجویان آن به لحاظ 
جنس��یتی متعادل است و حتی تعداد دانش آموختگان مرد آن 
بیش از خانم ها است که دو دلیل برای این کار وجود دارد یکی 
آن که در گذشته برخی از رشته های کشاورزی دانشجوی خانم 
پذیرش نمی کردند ودیگر آنکه رش��ته های کشاورزی عموماً با 

استقبال زیادتر آقایان مواجه است . 

رییس دانش��کده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در بخش 
دیگری از توضیحات خود به دستاوردهای فراوان این دانشکده 

طی سالیان فعالیت اشاره کرد و توضیح داد :
ال��ف – 80 درصد فارغ التحصیالن این دانش��کده تحقیقاً وارد 
ش��غل های مرتبط ش��ده اند و در واقع معلومات آنها عملیاتی 

شده است. 
ب – ح��دود 80 درصد از دانش��جویان دوره کارشناس��ی این 
دانشکده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پذیرفته شده اند. 
ج- دان��ش آموختگان این دانش��کده که ورودی س��ال 68  به 
 بع��د بوده اند بی اس��تثنا از مس��ئوالن و کارشناس��ان اجرایی 
س��ازمان های مختلف و مرتبط اس��تان و کش��ور هس��تند که 

مستندات آن وجود دارد. 
د – به لحاظ تعداد مراکز تحقیقاتی ، کارگاهی ، آزمایش��گاهی 
و عملیاتی ، دانش آموختگان این دانشکده در  حوزه کار و اجرا 
خیلی موفق هس��تند و در بخش های گوناگون از جمله صنایع 
غذایی اس��تان س��هم بزرگی از آن فارغ  التحصیالن این واحد 

دانشگاهی است . 
ه� - همچنین دانش آموختگان کارآفرین این دانش��کده بسیار 
قابل توجه هس��تند به طوری که بیش از 30 درصد مراکز رشد 
کشاورزی که به دست این فارغ التحصیالن فعالیت می کنند در 
مراکز رشد دانشگاه و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مستقر 
است که دستاوردهای خود را به صورت پکیچ های قابل فروش 

و عرضه در بازارهای بین المللی ارائه می کنند. 
و – فعالیت های پژوهش��ی این دانشکده نیز از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است که به طور مستقل در صفحه پژوهش و فناوری 

شماره مهر ماه نشریه به آن پرداخته ایم . 
دکت��ر مرتضائ��ی ن��ژاد در ادامه امکان��ات مزرعه های آموزش��ی 
تحقیقاتی دانش��کده را معرفی کرد ک��ه هر یک می تواند موضوع 
گزارش ویژه ای باش��د و در اینجا تنها فهرس��ت وار به معرفی آن 

می پردازیم . 
 دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واحد خوراسگان 

)اصفهان( دارای دو مزرعه آموزشی تحقیقاتی است . 
مزرعه ش��ماره یک واقع در روستای خاتون آباد منطقه که 32 
هکتار مساحت دارد و عالوه بر انجام کشت و کارهای تحقیقاتی 
انواع سبزیجات و صیفی جات ، دارای امکانات زیر هم می باشد.

 ی��ک واحد مرغداری با ظرفیت س��الن 5000 قطعه جوجه 
گوشتی  و کارگاه جوجه کشی با ظرفیت 3000 قطعه 

 یک واحد گوسفندداری 600 رأسی 
 یک واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت 100 رأس 

 یک واحد زنبورداری 
 یک سوله ماشین آالت کشاورزی 

 یک ایستگاه هواشناسی تمام اتوماتیک 
 10 آزمایشگاه صحرایی 

مزرعه ش��ماره دو واقع در منطقه گورت نیز 4 هکتار مساحت 
دارد که در آن ارقام مختلف درختان میوه دار و هسته دار کشت 
شده و همچنین کشت پایه های مختلف گیاهان دارویی نیز از 

سال 84  در آن آغاز شده است. 
بخ��ش دیگری که در ادامه این گفت وگو معرفی ش��د ، بخش 
آزمایش��گاه های متعدد و مجهز دانش��کده بود که از نظرتان 

می گذرد : 
 آزمایشگاه های متعدد پژوهشی 

  آزمایشگاه باغبانی 
  آزمایشگاه گیاه شناسی 
  آزمایشگاه صنایع غذایی 
  آزمایشگاه میکروبیولوژی

  آزمایشگاه زراعت و اصالح نباتات 
 آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی 

 آزمایشگاه ماشین آالت کشاورزی
 آزمایشگاه علوم دامی 

 آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام 
 آزمایشگاه خاکشناسی رده بندی خاک 

 آزمایشگاه آبیاری و زهکشی 
 آزمایشگاه مرتع داری 
 آزمایشگاه کارتوگرافی 

 آزمایشگاه بیماری های گیاهی 
 آزمایشگاه حشره شناسی و آفات گیاهی 

 هرباریوم 
 آزمایشگاه بیوتکنولوژی 

 آزمایشگاه تفسیر عکس های هوایی ) محیط زیست (
 کارگاه های متعدد کامپیوتر

 کارگاه طراحی فضای سبز ) آتلیه ( 
 کارگاه رسم فنی ) آتلیه (

معرفی گلخانه های نمونه دانشکده بخش دیگری بود که به آن 
پرداخته شد :

گلخانه شیشه ای تحقیقات گیاهان زینتی و آپارتمانی 
گلخانه پرورش قارچ 

13 عدد گلخانه کوانست مجموعاً به مساحت 15000 مترمربع 
به منظور ایجاد مرکز تحقیقات و آموزش تولیدات گلخانه ای . 
در این مرکز انواع گل های ش��اخه بریده و انواع س��بزیجات و 

صیفی جات گلخانه ای کشت شده است . 
همچنین 9 گروه از جمله گروه آب ، گروه های علوم باغبانی و 
فضای سبز ، گروه علوم خاک ،گروه گیاه پزشکی ، گروه علوم و 
صنای��ع غذایی ، گروه علوم دامی ، گروه زراعت و اصالح نباتات 
و گروه محیط زیست تشکیل دهنده ساختار آموزشی دانشکده 
 هس��تند که در مقاطع مختل��ف تحصیلی به تربیت دانش��جو  

می پردازند.
خان��م دکتر مرتضائی نژاد در توصیف پژوهش��کده تحقیقات و 
تولیدات گلخانه ای گفت که به جرأت می توانم بگویم این مرکز 

در بین دانشکده های دولتی و آزاد کشور نظیر ندارد. 
این مرک��ز دارای 14 هزار متر مربع گلخانه های هیدروپونیک 
 اس��ت ک��ه انواع گیاه��ان از جمله س��بزیجات ، صیفی جات و

 گل ه��ای ش��اخته بری��ده و گیاهان جدی��د دردنی��ا از جمله 
ارکیده ها وگیاهان حش��ره خوار در آن تولید و تکثیر می شود 

که در بخش آموزش کاربرد دارد. 
امکانات و فرآیندهای این پژوهش��کده مطابق با دانش��گاه های  
معتبر دنیا وبا هدف ایجاد آمادگی و تقویت مهارت هرچه بیشتر 
دانش��جویان برای ورود به بازار کار تعریف ش��ده اس��ت ومادر 
دانشکده کشاورزی تامین این توانمندی عملیاتی را در سرفصل 
فعالیت ها و برنامه های خود قرار داده ایم به طوری که در

 س��ازمان نظام مهندسی استان اصفهان این باور به وجود آمده 
ک��ه فارغ التحصیالن این دانش��کده از نظ��ر اجرایی وعملیاتی 

پرتوان تر از بسیاری از دانشگاه های دولتی هستند.
یک��ی از ابت��کارات وکاره��ای وی��ژه م��ا این اس��ت ک��ه تمام 
 دانش��جویان به طور داوطلبان��ه در وقت های آزاد خود درمحل 
گلخانه ها ش��یوه پرورش اقتصادی گل ها را بیاموزند تا بعد از 
فارغ التحصیلی بتوانند براس��اس عالقه و توجیه اقتصادی اقدام 

به پرورش گل یا سایر گیاهان کنند.
رییس دانشکده کشاورزی در خصوص پژوهشکده بذر نیز گفت 
درح��ال حاضر کار تولی��د بذر مربوط به ط��رح ملی تولید بذر 
 خیار گلخانه ای انجام می شود که از طرح های مهم به حساب 

می آید.
همچنین در پژوهش��کده ارگانیک و غذای س��الم ، امکانات به 
گونه ای فراهم ش��ده که محصوالت کش��اورزی با برند سالم و 
درصنایع غذایی با برند حالل ارائه ش��ود. برای رس��یدن به این 
هدف در رش��ته صنایع غذایی اقدام به ایجاد یک کارخانه نیمه 
صنعتی صنای��ع غذایی کرده ایم که درمراح��ل اولیه کار خود 
قرار دارد به طوری که س��وله آن ساخته شده و تامین امکانات 
 ازطریق س��ازمان جهاد کش��اورزی و بانک کش��اورزی درحال 
پی گیری اس��ت تا با تس��هیالتی که این دومرکز دراختیارمان 
 قرار خواهند داد انش��اء ا.. بتوانی��م دراین پایلوت صنایع غذایی 
فرآورده های گوش��تی ، لبنی ، کنس��رو و خطوط تولید نان و 
غالت را داش��ته باشیم و سعی ما براین است که این فراورده ها 

به طور سالم و حالل تهیه شود.
خانم دکتر مرتضایی نژاد درخصوص پژوهشکده گیاهان دارویی 
نیز گفت کار این پژوهش��کده بیش��تر در مراکز رش��د دانشگاه 
دنبال می شود که دانش آموختگان دانشکده درآن بسیار فعال 

هستند.
بخ��ش پایانی گف��ت وگوی ما با رییس دانش��کده مهندس��ی 
کشاورزی و منابع طبیعی به موارد عمومی تری که بیشتر خارج 

از حوزه دانشگاه بود اختصاص یافت. 
خانم دکتر مرتضایی نژاد از دغدغه هایش درخصوص س��المت 
آب و مس��ائل مربوط به دف��ع فاضالب و تولید ناس��الم برخی 
س��بزیجات و صیفی جات و غالت درس��طح شهراصفهان گفت 
واینکه برخی صنایع خس��ارت های س��نگینی برفضای سبز و 
پوش��ش گیاهی ش��هر وارد می کنند و س��المت مردم را مورد 

مخاطره قرار می دهند.
وی همچنی��ن مدیریت فضای س��بز درش��هراصفهان را خوب 
توصی��ف کرد و برنامه های وس��یع ش��هرداری را در این زمینه 
س��تود وگفت از زمانی که برخی سیاس��ت های فضای سبز به 
پیمان��کاران بخش خصوصی واگذار ش��ده نوعی ناهماهنگی و 
فعالیت هایی که دلسوزی و محاسبات علمی کمتر درآن نقش 
دارد به چش��م می خورد و طراحی فضای سبز هدفمند دنبال 
نمی شود و بهترین گزینه ها انتخاب نمی گردد و بیشتر صرفه 

اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
رییس دانش��کده مهندس��ی کش��اورزی درمورد نحوه مدیریت 
فضای سبز داخلی دانشگاه هم خاطرنشان ساخت که مسوولیت 
این کار با بخش های دیگر دانش��گاه است ولی ما بسیار تمایل 
داریم که همین کار نیز با مدیریت علمی اداره شود تا بهره وری 
و زیبایی بیش��تری به بار آورد. وی افزود : البته دانش��گاه دچار 
کمبود آب است و همین مقدار آب هم از نوع شور می باشد که 
بس��یاری از گونه های گیاهی با آن امکان رشد پیدا نمی کنند 
ولی تجاربی وجود دارد و ماهم تحقیقاتی کرده ایم که به سمت 
گونه هایی برویم که در ش��رایط آب شور هم بتوانند رشد کنند 
که انواعی از چمن ها که درمحیط دانش��گاه مورد استفاده قرار 

گرفته محصول همین اراده است.
او ادام��ه داد ک��ه طرحی داری��م تا در مدت نس��بتاً کوتاهی با 
استفاده از نوعی گونه گیاه پوششی یک حصار یا دیوار سبز دور 

دانشگاه ایجاد کنیم که می تواند تحول مثبت و مفیدی باشد.
دکترمرتضایی نژاد به برخی طرح های پژوهش��ی ازجمله تولید 
بذر خیار گلخانه ای درختی اشاره کرد و پویایی فوق العاده ای 

که دراین زمینه ها وجود دارد را توصیف کرد. 
وی تاکید کرد ما بس��یار خرس��ندیم که دانشجویان سال های 
گذش��ته ما پس از س��پری کردن مقاط��ع مختلف تحصیلی به 
قلم��رو فرهیختگی وارد ش��ده اند و با رزوم��ه ای عالی درحال 
 نیل به رتبه های ممتاز علمی هستند. کسانی که دانشجوی ما 
بوده اند واکنون به مرحله دانش��یاری رس��یده اند و افتخاراتی 

درسطح استان ، کشور و عرصه های جهانی کسب کرده اند.
الزم به ذکراس��ت که نش��ریه نس��یم دانش��گاه درنظ��ر دارد با 
 درج زندگ��ی نامه دانش آموختگان فرهیخته این دانش��گاه در 
ش��ماره ه��ای آین��ده مخاطبان خ��ود را به صورت مس��تند با 

دستاوردهای شکوهمند دانشگاه آشنا سازد.
   باش تا صبح دولتت بدمد

کین هنوز از نتایج سحراست

رییس دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی:در پژوهشکده ارگانیک و غذای سالم،امکانات به گونه ای فراهم 
شده که محصوالت کشاورزی با برند سالم و در صنایع غذایی با برند حالل ارائه شود. برای دستیابی به این هدف 

اقدامات اولیه را در ایجاد یک کارخانه نیمه صنعتی صنایع غذایی آغاز کرده ایم.

دانش



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  پنجم
10 آبان ماه 1391

                        :ربع قرن ازتأسیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان ) اصفهان ( م��ی گذرد. یکی از 
 افتخارات این واحد جامع ، تربیت بیش از 45 هزار

دان��ش آموخته اس��ت ک��ه اغلب در مؤسس��ات 
آموزشی داخل و خارج کشور ادامه تحصیل داده و  
یا در سازمان ها و نهادها مشغول خدمت هستند. 
رییس اداره امور فارغ التحصیالن واحد خوراسگان 
) اصفه��ان ( در ای��ن زمین��ه اف��زود: بر اس��اس 
م��دارک مس��تند موج��ود فقط در طول 5س��ال 
گذش��ته حدود 6 هزار  تائی��د تحصیلی و 5 هزار 
 و 500  تائیدیه ش��غلی در این واحد صادر ش��ده 

است. 
وی افزود : در بین دانش آموختگان و دانشجویان 
گاهی مشاهده می ش��ود که از یک خانواده دو یا 
چند نفر در این دانشگاه تحصیل می کنند که در 

نوع خود جالب است.
بخ��ش دانش آموختگان دانش��گاه آزاد اس��المی 
واح��د خوراس��گان ) اصفه��ان ( گنجین��ه ای از 
خاطرات هزار دانشجویی است که در طول مراحل 
تحصیالت عالی را در این دانش��گاه گذرانده اند و 
دوران فرهیختگی را درک کرده اند. دانش��جویانی 
که گاهی از آن سوی مرزهای کشور به دلیل آوازه 
دانش ایرانی برای ادامه تحصیل به ایران آمده اند. 
در ای��ن گ��زارش گفت و گویی را ب��ا دو خواهر از 
کش��ور امارات متح��ده عربی انج��ام داده ایم که 
درمقطع کارشناس��ی رشته مامایی دانش آموخته 
این دانش��گاه هس��تند و ه��م اکنون دانش��جوی 
کارشناس��ی ارش��د دانش��گاه پردیس بین الملل 

تهران هستند. 
فاطم��ه و مری��م محم��د ابراهی��م از اعضای یک 
خانواده 8 نفره در ش��هر العین امارات هستند که 
به خاطر اس��المی بودن ایران و همچنین س��طح 
علمی قابل قبول رش��ته مامایی در کش��ورمان به 

اینجا آمده اند. 
ای��ن دو خواه��ر در پاس��خ به این س��ؤال که چرا 
 اس��م  فاطمه و مریم را برای خودانتخاب کرده اند 
گفتند :  اس��م حضرت فاطم��ه )س( دختر پیامبر 
گرامی اس��المی )ص(  سبب خوش یمنی است و 
از آن ان��رژی مثبت می گیریم و نام مادر بزرگ ما 
هم همین بوده اس��ت و همچنین حضرت مریم از 
زنان بزرگ توحیدی اس��ت که در ق��رآن بارها از 
مقام او تجلیل ش��ده.  انتخاب این نام س��بب می 
ش��ود تا انس��ان از زندگی و رفتار آنان الگو بگیرد، 
ضمناً مریم نام مادر مادربرزگ ما هم بوده است. 

این دو در پاسخ به این پرسش که چگونه به زبان 
فارسی مس��لط شدید می گویند:اوایل کار مترجم 
داش��تیم و یک دوره آموزش��ی یک ماهه برای ما 
گذاش��تند . همچنین فیلم های ایرانی را از شبکه          
ج��ام جم م��ی دیدیم و ب��ا توجه به زی��ر نویس 
انگلیسی آن س��عی می کردیم کلمه ها را تطبیق 
بدهی��م و مفهوم آنرا متوجه ش��ویم. اولین فیلمی 

که ما دیدیم فیلمی بود با عنوان : »کمکم کن«.
ابت��دا که به اصفهان آمدیم خیلی نمی توانس��تیم 
با لهجه اصفهانی ارتب��اط برقرار کنیم به نظر می 
رس��ید این لهجه زبانی غیر از فارسی است و واقعاً  
 برایمان مشکل ایجاد می کرد اما زندگی در میان 
خان��واده های ایرانی کم کم همه مش��کالت ما را 

حل کرد. 
فاطمه و مری��م در مورد چگونگی فرآیند تحصیل 

خویش افزودند :
دوران تحصی��ل م��ا معجزه بوده اس��ت . ما اولین 
دختران فامیل هستیم که برای تحصیل به خارج 
از کش��ور خود آم��ده ایم . ما ت��ا کالس پنجم را 

در م��دارس خ��ود خوانده ایم و س��پس پایه اول 
راهنمای��ی را خودمان در منزل خواندیم ، س��ال 
بع��د پدرمان مدرس��ه ای کرایه می کن��د با 30 
دان��ش آموز در دو پایه راهنمایی که باالترین آنها 
م��ا بودیم ک��ه  دوم راهنمایی را م��ی گذراندیم ، 
سپس به ش��هر ش��ارجه رفتیم و دوره راهنمایی 
را در آنجا به پایان رس��اندیم و دوران دبیرس��تان 
و پی��ش دانش��گاهی را هم در ش��هر دبی بودیم . 
مالحظه می کنید که مسیر دشورای را از خشکی 
به دریا و بالعکس و س��پس آن سوی دریا تا ایران 

طی کرده ایم . 
خواهران محمد ابراهیم یاد آور شدند که دوره های 
تحصیلی در امارات ش��بیه ایران است . آنان ادامه 
دادند که پس از دوره دبیرس��تان از دبی به شیراز 
آمدیم و با هدف تحصیل در رشته مامایی رنج این 
سفر را تحمل کردیم . دوستی با راهنمایی اشتباه 
 خود ما را به زاهدان فرس��تاد و در حالی که تصور 
می کردیم در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 
دوره کارشناس��ی مامایی را م��ی گذرانیم پس از 
2 س��ال متوجه ش��دیم که در مقطع کاردانی این 
رش��ته ثبت نام کرده ایم، به هر حال پس از اخذ 
مدرک کاردانی به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در 
تهران رفته مشکل خود را گفتیم آنان بسیار خوب 
با ما برخورد کردند و دو ش��هر مشهد و اصفهان را 
ب��رای ادامه تحصیل به ما معرفی کردند به توصیه 
یکی از مسووالن مرکز دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان را انتخ��اب کردیم دراینج��ا ما را به 
عنوان دانشجوی رشته کارشناسی پیوسته مامایی 
پذیرفت��ه  و واحدهای دوره کاردان��ی ما را قبول 
کردند و بقیه واحدها را تا تکمیل دوره کارشناسی 

گذراندیم. 
به خاطر اینکه این دو دانش��جوی اماراتی از نحوه 
هم��کاری این دانش��گاه ب��ا آنان به خاط��ر اینکه 
بتوانند با شرایط فرهنگی و تحصیلی کشور ایران 
 سازگاری پیدا کنند بسیار ابراز رضایت می کردند و 
می گفتند استادان هم با ما همکاری خوبی کردند 
و ب��ه ویژه از خانم بهش��تی به نیکی ی��اد کردند. 
همچنی��ن در حوزه اداری از همکاری آقای رنگرز 
ریی��س اداره ام��ور ف��ارغ التحصیالن دانش��گاه و 

همکاران ایشان رضایت کامل داشتند. 
خواه��ران محم��د ابراهی��م در م��دت حضور در 

اصفهان هیچگاه از خوابگاه اس��تفاده نکردند بلکه 
خان��ه اجاره می کردند و همیش��ه از صاحب خانه 
های خود راضی ب��وده اند و می گفتند: ما آنان را 
پ��در و مادر خطاب  می کردی��م و انصافاً هم آنها 
در حق ما پدری و مادری کردند به طوری که اگر 
قرار باش��د ش��هری را در ایران برای ادامه زندگی 
خود انتخاب کنیم ، حتم��اً گزینه اول ما اصفهان 
اس��ت؛ زیرا م��ردم مهربان و خون گرم��ی دارد و 
ضمناً ش��هری مذهبی است و ما از مراسم تاسوعا 
و عاش��ورا در این ش��هر خیلی لذت می بردیم . با 
اینکه عید اصلی در کشور ما عید قربان و عید فطر 
اس��ت و رسم داریم تا در این ایام در کنار خانواده 
خود باش��یم اما به دلیل عالقه مندی به اصفهان، 
امس��ال عید قرب��ان را دور از خانواده گذراندیم به 
اصفهان آمدیم و در مراس��م دعای عرفه در مقبره 
یک��ی از فرزندان حضرت آدم)ع( در نزدیکی نجف 

آباد شرکت کردیم و بهره فراوانی از آن بردیم .
از ایش��ان س��وال کردیم رم��ز موفقیت ش��ما در 

زندگیتان چیست ؟
گفتن��د : توکل به خ��دا و توجه هم��واره به او به 
خاطر الطافی که نسبت به بندگانش دارد همراهی 
و موانس��ت با قرآن و احترام به پدر و مادر و حرف 
شنوی پیوس��ته از آنان و نیازمندی به دعای آنان 

درحق خودمان .
آنان ب��از هم تاکید کردند که ن��ام و ذکر خداوند 
همواره باعث آرامش و پش��ت گرمی ما بوده است 
و در حال��ی که چش��م خود را پر از اش��ک کردند 
گفتند: گاهی بی پول می شدیم و این خدا بود که 

ما را تنها نگذاشت.
فاطمه محمد ابراهیم در مورد یک خاطره شیرین 

از دانشگاه گفت :
روزی رو به روی یکی از پانل ها ایستاده بودم و در 
 حال مطالعه پوس��تر یک فراخوان پژوهشی بودم ،

 

اس��تادمان مرا دیدند و گفتند : می خواهی تو هم 
در این همایش ش��رکت کنی؟ ابراز ناتوانی کردم 
و خانم موالیی مرا تش��ویق کردند که من کمکت 
م��ی کنم ش��رکت کن ، من هم ت��الش کردم اما 
چون نوش��تنم خوب نبود ایشان مقاله مرا گرفتند 
اصالح��ات جمل��ه ای و فعل��ی آن را  انجام دادند 
و گفتن��د بخوان و نظرت را ب��ده من دیدم خیلی 
خوب ش��ده اس��ت. مقال��ه ام با ش��گفتی در آن 
همایش پذیرفته ش��د و من توانس��تم آن را  ارائه 

دهم .
مری��م هم گفت : روزی با یکی از دوس��تان ایرانی 
ام از دانش��گاه خارج می شدیم که دیدم همه یک 
جا جمع ش��ده اند ، گفتم برویم و ببینیم چه خبر 
اس��ت ؟ دوس��تم گفت : حاال بیا بروی��م گفتم نه 
م��ن باید ببینم اینج��ا چه خبر اس��ت ، رفتیم و 
دیدیم که دو در بسیار بزرگ هنرمندان اصفهانی 
برای حرم امام علی )ع( س��اخته اند و آنرا قبل از 
انتقال به نمایش گذاشته اند، تاکنون اثری به این 
عظمت و زیبایی را از نزدیک ندیده بودم   و برایم 

خیلی جالب بود .
فاطمه و مریم در ادامه به دانش��جویان س��فارش 
کردند که س��عی کنیم گول اسم رشته های خود 
را نخوری��م با عالقه و هدف رش��ته دلخواه خود را 
انتخاب کنیم چون در ادامه دشواری های زیادی 
دارد و نباید مأیوس ش��ویم .آن ه��ا افزودند ما به 
طور متوس��ط غیر از ایام امتحانات روزی حدود 6 
س��اعت مفید خارج از کالس درس  می خواندیم. 
ابتدا  که به فارس��ی مس��لط نبودی��م هر درس را 
چندی��ن بار مطالعه می کریم ت��ا حداکثر نمره را 
بگیریم ولی بعد ها با 2 بار خواندن هم این امکان 

برای ما فراهم می شد .
آنان در مورد تفریحات مورد عالقه خود، از پارک 
از کنار زاینده رود در اصفهان و همچنین س��ینما  

یاد کردند .

مالقات دو دانشجوی اماراتی با رییس دانشگاه

                 :دو خواه��ر اه��ل کش��ور ام��ارات متح��ده 
عربی که دوره کارشناسی خود را در رشته مامایی در 
واحد خوراسگان گذرانده اند با دکتر فروغی رییس 
دانش��گاه مالقات کردند، دراین دیدار دکتر فروغی 
پدران��ه حرف ها و خاط��رات آنان را ش��نید و گفت: 
وجود ش��ما دانش��جویان میهمان و تالش��گر سعادتی 

برای ما و افتخاری برای دانشگاه به حساب می آید.
فاطمه و مری��م محمدابراهیم ضمن تش��کراز تالش 
و میهم��ان ن��وازی ریی��س ،کارکنان و اس��تادان این 

دانش��گاه تاکید کردند که زحمات ش��ما س��بب شده 
اس��ت تا این دانشگاه جامع دارای جایگاه بین المللی 

باشد.
دکت��ر فروغی یادآور ش��د ک��ه واحد دندانپزش��کی 
دانشگاه درکشور امارات را ما پشتیبانی می کنیم که 
این موضوع س��بب خرسندی این دو خواهر دانشجو 

شد.
رییس دانش��گاه خاطرنش��ان کرد : ش��ما خیلی خوب 
ب��ه ری��زه کاری های زبان فارس��ی آش��نا ش��ده اید 

 و تجربی��ات خوب��ی در م��ورد فرهن��گ اصفه��ان پیدا 
کرده اید که سبب خوشحالی است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این دو دانش��جو پس از 
فارغ التحصیلی بتوانند شغل مناسبی درکشور خود پیدا 
کنند، برای آنان آرزوی موفقیت کرد و گفت : همین که 

شما راضی هستید ما هم رضایت داریم و خرسندیم.
ریی��س دانش��گاه در پای��ان چن��د دقیق��ه ای ه��م به 
 زب��ان انگلیس��ی ب��ا ای��ن دو دانش��جو ب��ه گف��ت وگو 

پرداخت.

دکتر فروغی: رشته 
دندانپزشکی در دانشگاه 
آزاد اسالمی ایران واحد 

کشور امارات متحده عربی 
را دانشکده دندانپزشکی 

واحد خوراسگان )اصفهان( 
پشتیبانی می کند که آگاهی 

از این موضوع سبب خرسندی 
این دو دانشجوی اماراتی شد.

فاطمه محمد ابراهیم:توکل 
به خدا و توجه همواره به او، 
همراهی و موانست با قرآن 

و احترام به پدر و مادر و 
حرف شنوی پیوسته از آنان و 
نیازمندی به دعای ایشان رمز 

موفقیت ما بوده است.

موافقت  معاونت امور بین الملل 
دانشگاه آزاد اسالمی با:

تاسیس رشته های 
بین المللی 

در واحد خوراسگان 
)اصفهان(

                 :ریی��س دانش��گاه از اعط��ای 
مجوز تاس��یس رش��ته های بی��ن المللی 
کارشناس��ی  کارشناس��ی،  مقاط��ع  در 
از س��وی مدی��ر کل  و دکت��ری   ارش��د 
همکاری ه��ای بین المللی دانش��گاه آزاد 
اس��المی به واح��د خوراس��گان )اصفهان( 
خب��ر داد. وی اف��زود: ایج��اد رش��ته های 
بی��ن الملل��ی با مش��ارکت دانش��گاه های 
خارجی رویکردی اس��ت که باعث افزایش 
س��طح کمی و کیف��ی دانش��گاه در داخل 
و خارج کش��ور و همچنین س��بب معرفی 
 هر چ��ه بیش��تر دانش��گاه در عرصه های 
بی��ن الملل��ی می ش��ود. رییس دانش��گاه 
 در پای��ان از تدوین س��رفصل رش��ته های 

بین المللی در آینده نزدیک خبر داد.

مصوب شدن رشته های 
جدید در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان )اصفهان(

                  :در جلس��ه ش��ورای گسترش 
اس��تانی ب��ا مص��وب ش��دن یک رش��ته 
کارشناسی پیوسته، یازده رشته کارشناسی 
ارشد و شش رشته دکتری موافقت گردید. 
عناوین رشته های مصوب به شرح زیر می 
باش��د:در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 
شهرس��ازی، در مقطع کارشناس��ی ارشد 
رش��ته های فلسفه هنر، ش��یمی دارویی، 
طراح��ی ش��هری، مدیری��ت کارآفرینی، 
بیوتکنول��وژی کش��اورزی، ریاضی گرایش 
ریاضی��ات مالی، زمین شناس��ی زیس��ت 
محیط��ی، آم��وزش محیط زیس��ت، علوم 
تصمیم و مهندسی دانش، مدیریت مناطق 
بیابانی، بیوتکنولوژی زیست فناوری پزشکی 
و در مقطع دکتری مدیریت آموزش عالی، 
معماری، مدیریت آموزشی، تربیت بدنی و 
علوم ورزش��ی- فیزیولوژی ورزشی، اقتصاد 
س��المت و دکتری تخصصی بیوتکنولوژی 

تولید مثل دام.

در مسابقات پنجمین المپیاد 
ورزشی دانشجویان:

درخشش تیم های 
واحد خوراسگان 

)اصفهان(
           :پنجمی��ن المپی��اد ورزش��ی 
دانش��جویان منطقه 4 دانش��گاه آزاد در 
نیمه نخس��ت آبان ماه س��ال جاری در 
واح��د نجف آباد برگزار ش��د و تیم های 
بس��کتبال و تنیس روی می��ز خواهران 
واحد خوراس��گان )اصفه��ان( نیز در آن 
ش��رکت کرده و افتخاراتی کسب کردند. 
 در رشته بسکتبال تیم واحد خوراسگان 
)اصفه��ان( موفق به کس��ب مق��ام اول 
مس��ابقات ش��د . همچنی��ن تیم تنیس 
روی میز خواهران نیز به مقام س��وم این 

مسابقات دست یافت . 
اسامی اعضای تیم بسکتبال :

شهناز س��میعیان ،رؤیا مهدی پور، بهاره 
رحمت اللهی، سعیده نجاتی، زهرا نمکی 
زاده، س��پیده جعف��ری  گلن��از رضایی، 
عاطفه ش��املی، بهاره زوارزادگان، فریبا 
جزین��ی، س��مانه هرچگان��ی، مهنوش 
ش��یرکش، به سرپرس��تی خان��م طیبه 

یوسفی و مربی گری خانم مریم بابایی 
اسامی اعضای تیم تنیس روی میز :

آنا فیاضیان، اش��رف بلوچ��ی، مینا انصار 
الحسینی و ریحانه قاهری بد

سرپرستی خانم سارا صالحی و مربیگری 
خانم آذر بیات 
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مقام معظم رهبری:
هر اندیشه ای اگر در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست   

             :هنر آیینه شفاف فطرت انسان است و 
 پنجره ای که تمام نمای زیبایی های آدمی را نشان 
می ده��د. به همین اعتبار همه مفاهیمی که در 
قالب هنر عرضه می ش��ود با آغوش��ی گرم مورد 

پذیرش مخاطبان قرار می گیرد.
وقتی از هنرصحبت می کنیم یعنی بین حقیقت 
 آن ب��ا بدلیات��ی که به نام هنر معرفی می ش��ود 

تفکی��ک و تمای��ز قائل هس��تیم. هن��ر حقیقی 
اگر درخدمت تعالی انس��ان ق��رار گیرد حالل و 
پسندیده و س��توده است. هنری که مخاطبانش 
 را س��زاوارانه به س��وی هدف مقدس��ی رهنمون 
می شود ازجنس هدایت است و شائبه ای درباره 

آن نمی توان متصور شد.
فرصتی یافتیم تا برای آش��نایی بیش��تر با گروه 
س��مفونیک آوازی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراسگان)اصفهان( گفت وگویی داشته باشیم.

آقای غالمرضا شهس��واری مدرس و سرپرس��ت 
این گروه دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه 
خوراس��گان )اصفهان( اس��ت. 35 ت��ا 40 نفر از 
دانش��جویان رش��ته های مختلف اعض��ای این 
گروه را تش��کیل  می دهند که دوس��ال از عمر 

افتخارآمیز آن می گذرد.
سرپرست گروه در مورد دیدگاهش نسبت به هنر 
می گوید : اخالقیات و احترامات واالی انس��انی 
درمعنای هنر گنجانده ش��ده اس��ت و موسیقی 
صرف��اً بهانه ای اس��ت ب��رای بیان ای��ن مفاهیم 
لطی��ف؛ بنابراین اگ��ر هدف اصلی ه��ر فعالیتی 
 در راس��تای رضایت الهی نباش��د تداوم نخواهد 
 یاف��ت و امیدواری��م که الط��اف روزافزون الهی 
 م��ا را در رس��یدن ب��ه ای��ن مقص��ود ی��اری 

کند.

تاریخچه :
گروه کر دانش��گاه آزاد اس��المی خوراسگان 
)اصفهان( با هدف ترویج واش��اعه هنر فاخر 
اسالمی درس��ال 1389 با همکاری استادان 
برجس��ته موس��یقی تاسیس ش��د وتوانست 
جایگاه ویژه ای دربین اهالی هنر کسب کند.

زمین��ه فعالیت گروه ، آموزش هنر کالس��یک 
و تلفیق موسیقی کالس��یک با موسیقی اصیل 

ایرانی و استفاده از اشعار ملی و مذهبی است.
از فعالی��ت های این گروه م��ی توان به اجراهای 
متع��دد قطعات کالس��یک و فولکلور در س��طح 
اس��تان و همچنی��ن حضور اس��تادان گ��روه در 
 جش��نواره ه��ا و فس��تیوال ه��ای بی��ن المللی 
موسیقی و کسب رتبه دراین جشنواره ها اشاره 

کرد.
این گروه که زیرنظر معاونت فرهنگی دانش��گاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( فعالیت 
می کند تاکنون نزدیک به 50 اجرا داشته است 
که به ویژه چند اجرای آن از استقبال کم نظیری 

برخوردار شده است.
 از جمل��ه اجراهای موفق 

 این گروه می توان به کنسرت اپرای امام رضا)ع( که به 
مدت 8 ش��ب در باغ نور اصفهان به اجرا درآمد 
اش��اره کرد که با اس��تقبال بس��یار خوب مردم 

همراه شد.
ای��ن کار تلفیق��ی از موس��یقی و نمای��ش بود و 
موض��وع آن ه��م اعتق��ادی و مذهب��ی انتخاب 
ش��ده بود که م��ردم عادی از زاوی��ه دید خود و 
کارشناس��ان موس��یقی نیز براس��اس معیارهای 
 خویش توانس��تند ارتب��اط خوبی ب��ا آن برقرار 

کنند.
اپرای امام رضا درواقع بزرگترین اپرای ایران بود 
واولین باری است که در شهراصفهان اپرا برگزار 
می ش��د و بازتاب وسیعی در شبکه های جهانی 

و مذهبی داشت.
 آهنگ س��از اپ��رای امام رض��ا محمدرضا کرمی 

بود. 
کارگ��ردان گروه نمایش��ی این اپرا آقای ارش��یا 
ش��فیعیون بود که این گروه نمایش��ی متعلق به 
س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری است که با 
همکاری گروه سمفونیک آوازی دانشگاه این اپرا  

را تهیه کرده و به اجرا در آورند. 
ب��ه گفته سرپرس��ت گ��روه س��مفونیک آوازی 
دانش��گاه ، گروه نمایشی عرش��یان قباًل نمایش 
خود را س��ازمان دهی کرده بودند و برای اجرای 
قطع��ات موس��یقی آن ب��ه گروه��ی نیاز 
داش��تند ک��ه همی��ن موضوع 
ما   مبنای همکاری 

شد. 

 الزم به ذکر اس��ت که در اجرای اپرای امام رضا 
عالوه ب��ر س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری  
داش��ته  مش��ارکت  ه��م  پاس��داران   ،س��پاه 

است . 

برنامه های آینده :
به گفته آقای غالمرضا شهس��واری برنامه بعدی 
ای��ن گروه اج��رای اپرای عاش��ورا در ایام محرم 
است که در حال حاضر 8 قطعه آن برای اجرای 
موس��یقی آماده است و اگر گروه نمایشی آن هم 
آماده ش��ود انش��اء ا... در ده��ه اول محرم روی 

صحنه خواهد رفت. 
ب��ه گفته سرپرس��ت گروه، اپرای عاش��ورا کاماًل 
بومی اس��ت و کارهای نمایش��ی و موسیقی آن 
به طور کامل توس��ط این دانشگاه در حال آماده 

سازی است . 
آقای شهسواری همچنین به پروژه بزرگ دیگری 
در ارتباط با معراج پیامبر اکرم )ص(  اشاره کرد 
که کارهای مقدماتی آن انجام شده و ما تصمیم 
داریم تا با تولید و اجرای ش��کوهمند آن با زبان 
هنر پاس��خ یاوه گویانی را  که به س��احت رسول 

گرامی اسالم )ص(  توهین کردند بدهیم . 
سرپرس��ت گروه از انگیزه اولیه و اصلی تشکیل 

این گروه بدین صورت یاد کرد :
ک��ه م��ا دانش��جویان رش��ته دندانپزش��کی در 
 کلینیک آموزش��ی در ط��ول دوران

  

تحصی��ل اغلب ب��ا مراجعانی مواجه می ش��ویم 
که فاقد بضاعت مادی ب��رای تأمین هزینه های 
درمانی خ��ود بودند و ضوابط هم اجازه نمی داد 
تا ما بتوانیم کار خاصی برای آنها انجام دهیم . 

بنابرای��ن تصمی��م گرفتی��م تا با تش��کیل یک 
مجموع��ه فرهنگی – دانش��جویی ش��رایطی را 
فراه��م کنیم تا بتوانیم این گ��روه را به کارهای 

خیر پیوند بزنیم .
 برای آگاهی بیشتر از این نیت خداپسندانه تصمیم 
داری��م ت��ا در ویژه نام��ه 16 آذر ، روز دانش��جو 
مصاحب��ه ای را با چند نف��ر از اعضای این گروه 
داشته باشیم . آقای غالمرضا شهسواری در پایان 
خاطرنشان س��اخت که نظرات اس��تادان بزرگ 
موس��یقی کش��ور همچون دکتر آربی بابومیان ، 
سعید شمس و سارا جالیی درموفقیت این گروه 
نقش به سزایی داشته است . ضمن آنکه جا دارد 
تا از حمایت ه��ای بی دریغ دکتر فروغی رئیس 
دانش��گاه و همچنی��ن دکتر اس��ماعیلی معاون 
 فرهنگی دانش��گاه نیز قدردانی و سپاس��گزاری 

کنیم .

   وی در پایان اعضای برتر گروه را این گونه 
معرفی کرد :

سجاد مقدس پور، رضا نوری، سجاد اشرف، 
امی�د تیم�وری ، عبدالرض�ا نش�می، علی 
قائدی، مس�یح رحیم�ی، رض�ا جانقربانی، 
مینا خدا بخش، زهرا علیزاده، عطیه اناری، 
الهام چاووشی، مائده زارع، شهره دادخواه، 
فاطمه نقدی،  مهتاب آهار، الهه پور مهدی، 

عسل شیرانی، شیدا صادقی، زهره بابائی 

مروری بر برنامه های گروه سمفونیک آوازی
  اجرای آینده گروه س��مفونیک آوازی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان)اصفهان( کاری با عنوان »اپرای عاشورا« در ایام محرم اس��ت.. که در حال حاضر 8 قطعه آن برای اجرای موسیقی آماده 

اس��ت و اگر گروه نمایش��ی آماده ش��ود ان شاا... در دهه اول محرم روی صحنه خواهد رفت، به گفته سرپرست گروه، اپرای عاش��ورا کامال بومی است و کارهای نمایشی و موسیقی آن به طور کامل توسط این 
دانشگاه در حال انجام است.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  پنجم
12 آبان ماه 1391

                  :مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان 
) اصفه��ان ( از جمله مراکزی اس��ت که با 
س��ازماندهی ش��رکت و  واحدهای دانش 
بنیان و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش پویا 

و ارزشمندی ایفا می کند .
ای��ن مرکز تاکنون 16 واح��د فناوری را به 

شرح زیر تحت پوشش گرفته است :
واحد فناوری کشت نوین پار تالکا

واحد فناوری فرا اندیشان
واحد فناوری دانش پژوهان

واحد فناوری پرتو نگار
واحد فناوری نگین سبز

واحد فناوری ارمغان معماری
واحد فناوری پارس دارو

واحد فناوری پرشین هرب
واحد فناوری آبگینه زنده رود

واحد فناوری پارس نوآور
واحد فناوری ثمن نوآور
واحد فناوری ثمین سبز

واحد فناوری سانیا تراشه
واحد فناوری الکتروصنعت آیرنگ
واحد فناوری ایده پردازان جوان

واحد فناوری پاتریوت
واحد فناوری پویا سازه سپاهان

از جمله موفقیت های مرکز رشد واحدهای 
فناوری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

دریاف��ت گواهینامه اش��تهار ب��ه خالقیت 
و نوآوری توس��ط دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحدخوراس��گان )اصفه��ان ( و همچنین 
کس��ب تقدیرنام��ه مدی��ر خ��الق و نوآور 

سازمانی توسط رئیس دانشگاه
 موفقیت واحدهای فناوری در  راهیابی 
به سومین جش��نواره علم تا عمل معاونت 

علمی و فناوری
 شرکت مرکز رشد در پنجمین جشنواره 

فناوری نانو
 کس��ب عنوان بهترین پژوهشگر جوان 
سال 1391  استان توسط مهندس کامران 

صفوی 
 حضور چش��مگیر مرکز رش��د فناوری 
گیاه��ان داروی��ی دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد خوراس��گان ) اصفهان ( در نخستین 
نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های 

طبیعی و طب سنتی ایران
 شرکت مرکز رشد در جشنواره گیاهان 

دارویی استان اصفهان
 برگ��زاری همایش گیاه��ان دارویی با 
حضور مهندس ابراهیمی دبیر ستاد توسعه 
گیاه��ان دارویی معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری
برای آش��نایی بیش��تر با واحدهای تحت 
پوش��ش این مرکز در این ش��ماره معرفی 
کوتاهی از واحد فناوری پویا سازه سپاهان 

ارائه خواهیم داد .
ای��ن ش��رکت از جمله واحده��ای زیرنظر 
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه است 
که به جز اختراع مخزن هوش��مند پسماند 
از اختراعات مهندس ش��هاب خزائلی سایر 
اختراعات ایشان در بستر این شرکت انجام         

شده است .
مهن��دس خزائلی ه��دف از تاس��یس این 
 ش��رکت را ارائ��ه مش��اوره به اف��رادی که 
می خواهند سیس��تم های بازیافت را  راه 

اندازی کنند ، اعالم کرد .
وی گفت : این ش��رکت ب��ا همکاری چند 
شرکت دیگر کار مش��اوره و آموزش را  در 
سازمان بازیافت اصفهان دنبال می کند و با 
آن سازمان همکاری دارد .مهندس خزائلی 
افزود : این مرکز اوایل امسال در مرکز رشد 
راه اندازی شده است و حمایت های خوب 
و موثری برای ثبت و تولید انبوه اختراعات 
ما از س��وی این مرکز ص��ورت می گیرد . 
ایشان یادآور ش��د : ما  از طریق این مرکز 
در نمایشگاه های مختلف در سطح کشور 
ش��رکت می کنیم که همین پویایی سبب 
می شود تا س��رمایه گزاران خوبی را برای 
تولید انبوه اختراعات خود شناسایی و جذب 
کنیم .این مخترع و کارآفرین نمونه به ده ها 
تندیس و تقدیر نامه ای که از مراکز متفاوت 
علمی و اجرایی دریافت کرد اش��اره کرد و 
از شرایط خوبی که برای فعالیت بیشتر در 
آن ق��رار دارد ابراز رضایت کرد .در ش��ماره 
آینده شما را با یکی دیگر از واحدهای تحت 
پوشش مرکز رشد دانشگاه آشنا می سازیم .

مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه 

خوراسگان)اصفهان(

                :پنجمین جشنواره علمی و فناوری فکر 
برتر که از اول آبان در دو بخش جشنواره و مسابقه 
توس��ط پارک علم و فناوری گیالن و با حضور 17 
استان کشور برپا ش��ده بود، روز پنجشنبه 4 آبان 

با معرف��ی طرح های برتر به کار خ��ود پایان داد. 
در آیین اختتامیه این جشنواره از بین 219 طرح 
ارسال ش��ده به دبیرخانه در بخش مسابقه، طرح 
آقای��ان مهندس علی انصاری ب��ا عنوان » تخت و 

تش��ک لگندار ویژه افراد بستری » به عنوان مقام 
اول بخ��ش آزاد- ح��وزه پزش��کی و ط��رح آقای 
مهندس شهاب خزائلی با عنوان »مخزن هوشمند 
پس��ماند خش��ک« از ش��رکت دانش بنیان پوسا 

سازه س��پاهان، عضو مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در بین 134 طرح 
ش��رکت داده شده در بخش جش��نواره، به کسب 

مقام دوم بخش حقوقی غیر دولتی نائل گردید.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( در طی سال ها فعالیت خود، 
موفق شده است، ضمن فعالیت در عرصه آموزش عالی، جایگاه ویژه ای را به لحاظ 

پژوهشی در بین دانشگاه های آزاد اسالمی و دولتی کسب کند. 
از جمله افتخارات این واحد دانشگاهی،تاسیس اولین مرکز رشد واحدهای فناوری است  

که امروزه با ایجاد واحدهای تخصصی،به یکی از قطب های فناوری در منطقه بدل شده 
است.

در این راستا معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی مسئولیت برگزاری دومین 
المپیاد ملی مخترعان، نوآوران و مبتکران را به این واحد دانشگاهی واگذار کرده است.
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اختالل اضطراب فراگیر یکی از اختالل های رایج روان شناختی می باشد،که توجه و 
درمان آن الزم است. کتاب حاضر ضمن تحلیل مفهومی اضطراب،روش های گام به 

گامی را برای تعدیل، کنترل و بهبود آن معرفی کرده است. روش های معرفی شده 
در کتاب براساس کتب مرجع تنظیم و بر مبنای تجربه بالینی نویسندگان به صورت کاربردی و 

مرحله به مرحله نوشته شده است.

کتاب راهنمای متخصصین ورزشی برای ارتقای سالمتی که با همکاری کالج 
پزشکی ورزشی آمریکا منتشر شده، شما را قادر می سازد تا برنامه های فعالیت 

ورزشی را طبق آخرین تحقیقات برای پیشگیری از بیماری های مزمن طراحی 
کنید و انجام دهید. عالوه بر این، این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه برای افراد 

مبتال به بیماری های مزمن با خیال راحت برنامه فعالیت ورزشی طراحی کنید.

هدف کتاب مدیریت زندگی این است که به شما دانشجویان،تمامی دست اندرکاران 
کسب و کار، والدین، مدیران و جوانانی که جویای آینده ای بهتر هستید یاد دهد سد 

زمان را در زندگی خود بشکنید و زندگی خود را تا حد زیادی پیش بینی پذیر کنید.
نتیجه شکستن سد زمان و حذف موانع این است که برای شما امکان بهره برداری بیشتر از 

امکانات و شرایط را مهیا کرده و اجازه می دهد که زمان بیشتری را صرف دنبال کردن اهداف و 
آرزوهایتان کنید. رویکرد کتاب حاضر نشان دادن امکاناتی است که در اختیار دارید تا هدفمندتر 

رفتار کرده و در توافق با خود و دیگران زندگی کنید. یادمان باشد زمان منتظر ما نخواهد ماندو 
خزنده و بی سر و صدا به جلو حرکت خواهد کرد. اکنون باید آماده شد که فراسوی زمان حرکت 

 کرد و از آن به نفع اهداف و آرزوهای خود بهره گرفت. همیشه باید به جلو حرکت کنیم و 
تالش ها، برنامه ها و روابطمان را با یکدیگر همسو سازیم تا موفقیت از راه برسد.

تازه هـای نشـر

توضیحاتتعداد توزیع))تقریبی((معرفی نامهردیف

4520عدد معرفی نامه تخفیف 1نفره و 260 عدد معرفی سینما های اصفهان،کاشان و شاهین شهر1
نامه تخفیف 2نفره

به علت توزیع منظم، امتیاز چاپ معرفی نامه تخفیف سینماهای ساحل،ایران،خانواده 
وفلسطین به این واحد دانشگاهی واگذار شده است

شامل باشگاه های:انرژی،بانو،ماه بانو وخانه بدنسازی197عددباشگاه های بدنسازی و ایروبیک2

توزیع براساس سهمیه بندی واز مرداد ماه آغاز شد))ویژه کارکنان((تمامی کارت ها توزیع شدکارت های سیوا3

هرکارت مخصوص 4نفر))1خط((می باشد230 عددباشگاه بولینگ4

شامل باشگاه کارتینگ پارسا و جوان90عدد کارت تخفیف 4نفره36عدد کارت تخفیف 2نفرهباشگاه کارتینگ5

شامل پینت بال ساده پرسپولیس و جنگلی جوانمجموعا 126 عددپینت بال6

توزیع معرفی نامه استخر زمرد از تیر ماه واستخر ستاره از شهریور ماه آغاز شدمجموعا 1900 عدد ویژه سانس آزاد و120عدد برای آموزش شنااستخر های ستاره وزمرد7

شامل سرزمین عجایب،شهربازی ناژوان، پارک های بادی غدیر،دانیال،گل ها و شادی پارکمجموعا 1830شهر بازی پارک های بادی وشادی8

ویژه خواهران21عددخانه اسکیت،یوگا وژیمناستیک9

350عدد کارت تخفیف سینما 4بعدی و200عددمعرفی نامه سینما 4 بعدی و 5 بعدی10
تخفیف سینما5بعدی

کارت تخفیف سینما4بعدی به صورت گروهی می باشد.توزیع معرفی نامه تخفیف سینما 
5 بعدی از شهریور ماه آغاز شده است

شامل رستوران 4ستاره آراخوان،تنها نمایندگی فست فود شاورما در اصفهان،رستوران وپیتزا مجموعا 1270 عددرستوران، پیتزا وغذای آماده11
پردیس )توزیع معرفی نامه تخفیف رستوران های درباری وغزال تا پایان تیر ماه ادامه داشت(

توزیع کارت تخفیف تحویل پروژه برای دانشجویان رشته معماری و عمران با تخفیف بیشتری انجام گرفت.مجموعا 1040عددخرید کتاب تایپ وتکثیر12

آمار خدمات رفاهی - تفریحی ارائه شده از سوی روابط عمومی

کسب مقام اول و دوم در پنجمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر استان گیالن
 توسط دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان)اصفهان( 

ارائه این خدمات از سوی روابط عمومی دانشگاه همچنان ادامه دارد



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  پنجم 
1313 آبان ماه 1391

             :دانش��گاه مح��ل تولی��د عل��م اس��ت و 
بس��تر نوآوری ، خالقیت و تولی��د و تولد فناوری 
های نوین، تا در میدان رقابت های جهانی قابلیت 

های اندیشه و دانش ایرانی را به اثبات برسانیم .
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان در مدت 
نی��م ق��رن از فعالیت علمی و پژوهش��ی خود  در 
دانش��کده های مختلف فرهیختگان��ی را پرورش 
داده است که توانسته اند از مرزهای معمول فراتر 
روند و اختراعاتی را در زمینه های مختلف به ثبت 

برسانند و افتخارات ارزشمندی را کسب کنند .
بر اس��اس گزارش ه��ای واصله از ح��وزه معاونت 
پژوهش��ی و دانش��کده ه��ای مختلف دانش��گاه 
دانش��جویان و دان��ش آموخت��گان ای��ن واح��د  
دانشگاهی تاکنون توانسته اند ده ها اختراع را در 
زمینه های مختلف به ثبت برس��انند که اعتباری 
برای این دانشگاه ،شهر و استان اصفهان محسوب 

می شود .
نظر به اینکه این نوآوری ها و دستاوردهای ارزنده 
تاکنون به خوبی معرفی نش��ده اس��ت و بسیاری 
هنوز در جریان ابعاد و ارزش های آن نیس��تند از 
این ش��ماره س��عی می کنیم تا ضمن معرفی آن 
معارفه ای نیز از مخترعین فرهیخته داشته باشیم 
، در این ش��ماره مهندس ش��هاب خزائلی مهمان 

ما هستند .

مهندس ش��هاب خزائلی ، دانش آموخته رش��ته 
مهندس��ی کش��اورزی ، گرای��ش خاکشناس��ی 
مناب��ع  و  کش��اورزی  مهندس��ی  دانش��کده  از 
 طبیعی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان 

) اصفهان ( است .
وی مخترع مخزن هوشمند پسماند خشک است 
که این اختراع را به ش��ماره 66441 در اداره کل 
مالکی��ت صنعتی زیر نظ��ر قوه قضائی��ه به ثبت 

رسانده است .
این مخترع جوان عالوه بر این اختراع افتخارات و 

فعالیت های دیگری هم داشته است .
از جمله :

 عض��و گروه مولفین کت��اب اولین مرجع کامل 
مدیریت کیفیت کود آلی )که با همکاری سازمان 

بازیافت شهرداری اصفهان انتشار یافته است(
 تالیف کتاب پسماندهای کشاورزی و راهکارها

ارائه مقاله ای به صورت سخنرانی با عنوان مبانی 
کنترل کیفی کمپوست در دانشگاه علوم پزشکی 

زاهدان؛
 عضویت در بنیاد ملی نخبگان از س��ال 1390 

تاکنون؛
 عضو انجمن مخترعین ایران از سال 1389؛

تأسیس شرکت دانش بنیان پوسان سازی سپاهان 
در محل مرکز رشد و فناوری دانشگاه خوراسگان

به عالوه ایشان مراحل قانونی دو اختراع دیگر خود 

را طی می کند که یکی در ارتباط با  بازیافت است 
و دیگ��ری درباره نانوتکنولوژی که اطالعات کامل 

آن پس از خاتمه مراحل ثبت ارائه خواهد شد .
مهندس خزائلی در گفت و گو با ما در مورد علت 
موفقی��ت های خوی��ش گفت : من اعتق��اد  دارم 
که شرایط محیطی خوب اس��تعدادهای انسان را 
ش��کوفا می سازد که همکاری های خوب سازمان 
بازیافت شهرداری اصفهان با  اینجانب شاهد خوبی 

بر این مدعاست .
وی اف��زود : اینجانب اخت��راع دیگری را نیز به نام 
ایستگاه تفکیک اتوماتیک و فرآوری زباله شهری 

در مبدا به ثبت رسانده ام.

سوابق علمی و پژوهشی 
 دارای اخت��راع ثب��ت ش��ده ب��ا عنوان”مخزن 
هوشمند پسماند خش��ک” )مورد تاییدبنیاد ملی 
نخبگان و ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  و 
برگزیده جش��نواره علم تا عم��ل )1389و1390و 

)1391
 دارای اختراع ثبت ش��ده با عنوان “ ایس��تگاه 
تفکیک و فراوری اتوماتیک پسماندهای شهری در 

مبداء” )1391(
 از مولفان کت��اب “اولین مرجع کامل مدیریت 
کیفی��ت تولید ک��ود آلی “به ص��ورت گروهی در 

سازمان بازیافت اصفهان)1387( .

 تالیف کتاب” پسماندهای کشاورزی وراهکارها 
“ )برگزیده جش��نواره ایده های برتر-اس��تانداری 

اصفهان1388(.
 گواه��ی ارائ��ه مقال��ه” مبانی کنت��رل کیفی 
کمپوس��ت” در یازدهمین همایش ملی بهداشت 
محیط ایران – دانش��گاه علوم پزشکی زاهدان) به 

صورت سخنرانی1387(.
 گواهی ارائه مقاله” پارک بازیافت وبررسی نقش 
آن در نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست 
“ در چهارمی��ن کنفرانس ملی روز جهانی محیط 

زیست - دانشگاه تهران)1389(
 گواهی ارائه مقاله” بررس��ی چگونگی مدیریت 
پس��ماندهای الکترونیک��ی با ه��دف جلوگیری از 
آلودگ��ی محی��ط زیس��ت” در چهارمین همایش 
مهندسی محیط زیست - دانشگاه تهران)1389(

 دارای تقدیرنامه از کانون نخبگان جوان در اولین 
جشنواره ایده های برتر استان اصفهان)1388(.

 دارای  تقدیر نامه از استانداری اصفهان درباره 
ارائه بهتری��ن ایده اصالح الگوی مصرف )مدیریت 

پسماند1388(
 دارای ل��وح س��پاس  ط��رح پژوهش��ی برتر از 
چهارمی��ن کنفران��س مل��ی روز جهان��ی محیط 

زیست)1389(
 دارای لوح تقدیر جشنواره اصالح الگوی مصرف 

در زمینه مدیریت پسماند روستایی)1388(

از  پژوه��ش  هفت��ه  در  تقدی��ر  ل��وح  دارای   
س��ازمان تامین اجتماعی )طرح مدیریت پسماند 

پزشکی1388(.
 کارآفرین برگزیده در اولین جشنواره ایده های 

نو و کارآفرین )1389(
 پژوهش��گر برت��ر در دومی��ن جش��نواره آثار 

پژوهشی شهری)1390( 
 تقدیرنامه از دومین المپیاد مخترعان مبتکران 

و نوآوران)1390(  
 برگزی��ده پنجمی��ن جش��نواره فک��ر برت��ر 

گیالن)1391(
 برگزی��ده جش��نواره ایده های ن��و و کارآفرین 

ارومیه)1391(
 عض��و فع��ال بنیاد مل��ی نخب��گان و  مجمع 
عال��ی نخب��گان  و انجم��ن  مخترعی��ن اس��تان  

اصفهان)1389 و 1390(
 سوابق اجرایی شرکت بسیط تحقیق آسیا 

 طراحی و اجرای خط س��وم تولید کمپوس��ت 
کارخانه کود آلی اصفهان)400تنی(

 طراحی و ساخت خط تفکیک پسماند خشک 
در قم)250 تنی(

 طراحی و س��اخت کارخانه کمپوس��ت اهواز ) 
1200 تنی(

 برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت پسماند 
برای شهروندان ، دانشجویان و کارکنان

ویژگی های دستگاه هوشمند پسماند خشک
تشخیص هوشمند جنس، تعداد و حجم ضایعات ورودی؛

تفکیک اتوماتیک پسماند خشک ورودی بر اساس جنس؛ 
پرس هم زمان ضایعات؛

جداسازی هوشمند فلزات بدون استفاده از مگنت؛
مزایا

 وجود تنها یک ورودی در دستگاه برای تغذیه با جنسهای مختلف 
پسماند خشک؛

 امکان تش��خیص جنس پس��ماند خش��ک ورودی با اس��تفاده از 
سنسور؛ 

 امکان تفکیک اتوماتیک اجسام بر اساس جنس؛

 امکان تفکیک فلزات بدون نیاز به مگنت؛
 فشرده سازی تمامی اقالم به طور کامال اتوماتیک توسط سیستم 

پرس مکانیکی یا هیدرولیکی؛
 ایجاد ارزش افزوده به واسطه فرآروی ضایعات

 امکان نمایش وضعیت قس��مت های مختلف دستگاه و دیتاها بر 
روی LCD؛

 ام��کان کاه��ش هزینه های ش��هرداری از طری��ق کاهش هزینه  
دس��تمزد کارگر برای تفکیک و نیز کاهش تعداد کامیون های حمل 

ضایعات؛
 کم��ک ش��ایان در بهبود نگرش فرهنگی مردم نس��بت به مقوله 

بازیافت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست؛

 اش��تغال زایی مناس��ب برای جوانان در صورت تجاری سازی، از 
طریق احداث کارگاه های تولید دستگاه؛

 امکان درآمد زایی مناسب از طریق فروش ضایعات فرآوری شده؛ 
 دستگاه بی صدا با مصرف برق ناچیز)12 ولت(

 ساخت و تعویض کلیه قطعات و لوازم دستگاه در داخل کشور قابل ؛
 حمل و تخلیه بسیار ساده و راحت؛

 قابل نصب در تمامی مکان ها؛
 این دستگاه سخنگوس��ت و کاربر  را به صورت کالمی راهنمایی 

می کند که چگونه از آن استفاده نماید؛
 در هنگام کار یک پرفراژ جایزه هم به کاربر ارائه می دهد تا انگیزه 

و عالقه مندی به استفاده از دستگاه را  افزایش دهد

آشنایی با مخترع جوان، مهندس شهاب خزائلی
اشاره:



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  پنجم
14 آبان ماه 1391

              : دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( 
حدود 25 سال پیش در فضایی به وسعت حدود 55 هکتار )بدون 
درنظرگرفتن فضاهای غیرمتمرکز دانشگاه( ، تاسیس شده است.

این فضا در واقع بیابانی بوده فاقد هرگونه آب و پوش��ش گیاهی 
که  قابل توجه و برای تبدیل آن به یک فضای مفرح دانش��گاهی 

راه دشواری پیموده شده است.
برای آگاهی از چند وچون فضای سبز دانشگاه گفت وگویی انجام 
داده ای��م ب��ا مهن��دس مجید دکترصفای��ی.   وی             دانش 
آموخته دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه درگرایش باغبانی 
اس��ت و از س��ال 81 مسئولیت فضای سبز دانش��گاه را عهده دار 

شده است.
مهن��دس مجید دکترصفای��ی به طور همزمان مس��ئولیت مرکز 
تحقیقات گلخانه ای دانشکده کشاورزی را نیز برعهده دارد که از 

بخش های مهم و ارزشمند این دانشگاه است.
مهندس دکترصفایی درگفت وگو با خبرنگار ما گفت: درمدت 25 
سال گذشته به ترتیب حاج آقای بهشتی و مهندس جندقیان این 
مس��ئولیت را عهده دار بودند وانصافاً زحمت های زیادی کشیده 

اند که غیرقابل انکار است.
ما ب��رای انجام ی��ک کاراصولی درارتباط با طراحی فضای س��بز 
دانش��گاه ازس��ال 78 به توصیه و حمایت بی دریغ رییس محترم 
دانش��گاه مقدمات تهیه طرح جامع فضای س��بز را با بهره مندی 
از دانش و تجربیات دونفر از اس��تادان دانش��کده کشاورزی آغاز 

کردیم.
وی افزود : مطالعات خاکشناس��ی نشان داد که این منطقه خاک 
بس��یار ب��دی دارد و درعمق یک و نیم مت��ری الیه هایی از گچ ، 
نمک وآهک ش��رایط بسیار نامناسبی برای توسعه پوشش گیاهی 
ایجاد کرده است. ضمن آنکه اندک ذخایر آب قبلی هم شور است 

که و دشورای های زیادی برای ما به وجود آورد.
با توجه به تکالیف طرح جامع فضای س��بز، ما س��عی کرده ایم از 
گونه های مقاوم گیاهی که کمتر به آب نیاز داش��ته باش��ند ویا 

درمقابل آب شور مقاوم باشند استفاده کنیم.
ایش��ان ادامه داد : وضعیت نامناس��بت خاک سبب شده است تا 
درختانی که قباًل کاش��ته ش��ده وحدود 15 س��ال عمر دارند به 
تدریج دچار خش��کیدگی ش��ود و زحمات گذش��ته از بین برود 
بنابراین مطالعات ما به اینجا رسید تا حدود 5 هزار کامیون خاک 
مناس��ب کشاورزی به دانش��گاه وارد کنیم تا امکان درخت کاری 

فراهم شود واین کار پروژه بسیار بزرگ و پرزحمتی بوده است .
وی خاطرنشان کرد : ما در سال های اخیر برای کاشت هر درخت 
ی��ک محدوده 2 مت��ر در 2 متر با عمق 2 متر را با  بیل مکانیکی 
خاکبرداری کرده ایم ودرآن خاک مناسب ریخته ایم تا درخت ها 

بتوانند با شادابی به عمر خود ادامه دهند.
راهبردهای��ی نی��ز دراین زمینه م��د نظر ما بوده اس��ت. اینکه از 
 گون��ه های��ی اس��تفاده کنیم که خ��زان پذیر نباش��ند و درهمه 
فصل های س��ال فضای سبز داشته باشیم. در طرح جامع ، بلوک 
ها مش��خص ش��ده و نمای کلی درخت های منطقه را تعریف و 

تعیین کرده ایم.
مسئول فضای سبز دانشگاه یادآور شد : حتی همان خاکی که از 
بیرون وارد دانش��گاهی شد از هر نظر باید آفت زدایی وآماده می 
شد تا با مسائل دیگری مواجه نشویم و این اقدامات سبب شده تا 

درختان جدید خشک نشوند.
وی درخص��وص فعالیت های��ی که برای بیاب��ان زدایی از فضای 
دانش��گاه انجام شده گفت : ما هم اکنون در حدود 9 هزار و 500 
اصله درخت در دانش��گاه داریم که درمس��احتی به وسعت 229 

هزار و 935 مترمربع انجام ش��ده است. همچنین حدود 30 هزار 
و 162 مترمربع مس��احت چمن کاری ش��ده داریم و 21 هزار و 
552 مترمربع هم به گل کاری اختصاص یافته اس��ت و در بخش 
های مختلف سعی کرده ایم با بهره مندی از گل های هرفصل به 
تدریج فضا را بهبود ببخش��یم. مجموعه باغ زیتون به وسعت 3/7 
هکتار واقع در ضلع شرقی دانشگاه و موقعیت مکانی دانشگاه که 
به کمربند س��بز ش��رق اصفهان دراین منطقه پیوند خورده است 
کمک بزرگی بوده تا دانشگاه از موقعیت طبیعی خوبی برخوردار 

شود.
ب��اغ زیت��ون از افتخارات این دانش��گاه اس��ت چون ب��ا حداقل 
امکان��ات، در عین ناباوری کارشناس��ان وبا توج��ه به آب وهوای 
اصفهان که چندان مناس��ب زیتون کاری نیس��ت ما توانس��تیم 
 محصول��ی بس��یار مرغ��وب درای��ن منطقه ب��ه عم��ل آوریم و

بهره برداری کنیم به طوری که درسال گذشته دانشگاه خوراسگان 
به عنوان باغدار نمونه استان انتخاب و معرفی شد.

مهندس دکترصفایی اشاره کرد که متاسفانه این باغ ارزشمند هم 
اکنون به دلیل کمبود شدید آب در مخاطره قرار گرفته و ما تنها 
س��عی کرده ایم با زنده نگه داش��تن درختان ، این ذخیره ارزنده 

را از دست ندهیم.
وی در خ��الل توضیحات��ش باره��ا ب��ه حمای��ت هم��ه جانب��ه 
دکتراحمدعلی فروغی اشاره کرد که چگونه با استفاده از اختیارات 
خویش ما را کمک کرده اند تا برمشکالت این منطقه فایق آییم.

ایشان در ادامه گفت : ما تا 2 سال پیش گل های مورد نیاز برای 
فضای س��بز دانشگاه را از گلخانه های خودمان تامین می کردیم 
واز ای��ن جهت کاماًل خودکفا بودیم به طوری که درس��ال ارزش 
تولید گل ما به حدود 80 میلیون تومان می رس��ید ولی با توجه 
به کمبود آب سیاس��ت دانشگاه دراین مورد تغییر کرد که سعی 
کردیم تا از درختچه های دائمی استفاده کنیم با این وصف برای 
تن��وع و تغییر روحیه هنوز هم گل کاری هایی داریم که نهال آن 

را از بیرون خریداری می کنیم.
وی درخص��وص نحوه آبیاری فضای س��بز دانش��گاه می گوید : 
به دلیل کمب��ود و نامرغوب بودن آب دانش��گاه ما مجبور بودیم 
درط��ول تابس��تان روزانه ح��دود 50 تانکر آب ب��ه اینجا منتقل 
کنی��م که ه��ر تانکرظرفیت ح��دود 30 هزار لیترآب داش��ت و 
 ب��رای هر تانکر نیزحدود 30 هزارتومان هزینه ش��ده که مالحظه 
م��ی کنی��د کاری پرمش��قت و پرهزینه بوده اس��ت. بعد تصمیم 
گرفتیم تا از سیستم آبیاری قطره ای استفاده کنیم که این پروژه 
تاکنون 50 درصد پیش��رفت داش��ته و هزینه آب دانشگاه ازسال 

آینده بسیار کم خواهد شد.
او به نقش و عزم واالی دکتر حیدری معاون اداری ومالی دانشگاه 
دراین پروژه اشاره کرد واینکه ایشان تصمیم گرفته اند تا این کار 

با پوشش کامل همه فضای سبز دانشگاه ادامه پیدا کند.
 مهن��دس دکترصفای��ی ی��ادآور ش��د ک��ه م��ا از همکارانی که 
 فعالی��ت ه��ای عمران��ی و توس��عه فیزیک��ی دانش��گاه را دنبال 
می کنند انتظار داریم تا به ما فرصت محافظت از امکانات فضای 
س��بز را بدهند و با اطالع رسانی قبلی شرایطی را فراهم کنند تا 
بتوانیم درختان را از جابی به جای دیگر منتقل سازیم تا سرمایه 

و زحمت های گذشته نابود نشود.
مس��ئول فضای س��بز دانش��گاه افزود : تامین آب مورد نیاز برای 
آبی��اری قطره ای ، طرح تصفیه فاضالب دانش��گاه به همت آقای 
دکتر نجفی در دس��ت اقدام اس��ت ولی به لحاظ علمی وتجربی 
باید توجه داش��ته باشیم هراز چندگاه ما نیازمند آبیاری سنگین 
درختان هم هس��تیم چرا که آبیاری قطره ای درخاک نامس��اعد 

اینجا سبب می شود الیه ای از امالح روی زمین و اطراف درخت 
ها را بپوشاند که با آبیاری سنگین این مشکل به تدریج رفع می 

شود.
وی در خص��وص تأمی��ن و نگهداری فضای س��بز توضیح داد که 
چند س��الی اس��ت ، کار کاشت و داش��ت و آبیاری دانشگاه و در 
 ب��اغ زیتون کار برداش��ت محص��والت از طریق پیمان��کار انجام 
می شود که و ما برای انجام این وظیفه مهم در طول سال به طور 
ثابت حدود 14  کارگر فضای س��بز داریم که در فصل های گرم 

سال این تعداد به دو برابر افزایش پیدا می کنند. 
وی در ای��ن زمین��ه اف��زود : در عین ح��ال ما نظ��ارت کامل و 
دائم��ی ب��ر کار پیمانکار داری��م و اگر در جای��ی قصوری صورت 
 گی��رد پیمان��کار را جریم��ه م��ی کنیم . ع��الوه بر نظ��ارت، در 
زم��ان هایی ک��ه امکانات و ش��رایط اجازه ده��د خودمان هم به 
پیمانکار کمک می کنیم و برای فعالیت بهتر و فراگیرتر ابزارهایی 

در اختیار آنان قرار می دهیم . 
ایش��ان یکی از وظایف پیمانکار را نگه��داری زمین چمن فوتبال 
دانش��گاه عنوان کرد که کار بس��یار دش��وار و پر زحمتی است و 
فعالیت علمی و عملیاتی س��نگینی را می طلب��د و در اوقاتی ما 
مجبور هس��تیم حفره هایی را در س��طح چمن به وجود آوریم و 
ضمن هوادهی به چمن با ماسه و کود مناسب آن را تقویت کنیم. 
 او اف��زود : کارب��ران و بینن��دگان فق��ط محی��ط س��بزچمن را 
می بینند و اغلب نمی دانند چه زحمتی برای نگهداری آن کشیده 

می شود و فقط ، لذت آنها از سرسبزی آن برای ما کافی است.
مس��ئول فضای سبز دانشگاه از نظارت جدی خود بر کار مناقصه 
های تأمین گل مورد نیاز دانشگاه خبر داد و افزود: ما سعی کرده 
ایم تا در محدوده چمن کاری شده درخت کاری هم بکنیم تا نیاز 
آب به حداقل برس��د و آبیاری چمن ها صرف تأمین آب درخت 

ها هم بشود. 
 مهن��دس مجی��د دکت��ر صفائ��ی ی��ادآور ش��د که ب��ا همکاری 
 بخ��ش ه��ای تحقیقات��ی دانش��کده کش��اورزی ط��رح کش��ت 
چمن های مقاوم را در دستور کار قرار داده ایم و گونه هایی از آن 

نیز به مرحله کشت و بهره برداری رسیده است . 
وی ضمن تشکر از سرکارخانم دکتر مرتضائی نژاد گفت : ما برای 
بهره مندی از کمک و مس��اعدت علمی در کار توسعه و نگهداری 
فضای س��بز نیاز مبرم به کمک دانش��جویان رشته های مختلف 
کش��اورزی داریم . ایشان یکی دیگر از وظایف بخش فضای سبز 
را طراحی فضای س��بز اطراف س��اختمان های جدید دانشگاه بر 

شمرد که توسط ایشان، انجام می شود. 
مس��ئول فضای سبز دانش��گاه گفت با این مساحت وسیع و این 
حج��م از کار س��نگین تصدیق می کنید که ما با نیروی انس��انی 
بس��یار کم در حال انجام وظیفه هستیم که الزم است از زحمات 
و خدمات طاقت فرسا و شایسته آنان تقدیر و سپاسگزاری کنیم  
مهن��دس دکتر صفایی عاش��قانه ، خویش را وقف وظایفش کرده 
اس��ت و به گفت��ه خودش همه ذهن او حت��ی در منزل و محیط 
بیرون از دانشگاه درگیر مسئولیتی است که در اینجا برعهده دارد. 
وقت��ی این حجم از مس��ئولیت را در کنار کار ب��زرگ اداره مرکز 
تحقیق��ات گلخان��ه ای و ارائه خدم��ات کارورزی و کارآموزی به 
دانشجویان قرار دهیم بیشتر بر تالش فداکارانه و فروتنانه ایشان 

واقف می شویم . 
خصلتی که در اغلب مس��ئوالن دانشگاه به ویژه آنان که تجربه و 
سابقه بیشتری دارند دیده می شود و همین ویژگی سبب شده تا 
دانشگاه از یک بیابان بی استفاده به مجموعه ای اینچنین عظیم 

و پر رونق تبدیل شود.

فضای سبز دانشگاه ،تالش ها و پیشرفت ها
 در گفت و گو با مهندس مجید دکتر صفایی



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  پنجم 
15 آبان ماه 1391

                :در ادام��ه معرف��ی فرزن��دان موفق 
هم��کاران درعرصه های مختلف این بار نوبت به 

پوری��ا کمالی فرزند همکار عزیزمان مجید کمالی در 
حوزه معاونت فرهنگی رسیده است . 

پوری��ا ، ه��م اکن��ون دانش آم��وز پای��ه دوم راهنمایی 
س��ازمان مل��ی اس��تعدادهای درخش��ان ی��ا هم��ان 
مدارس تیزهوش��ان اس��ت . وی تاکن��ون در همه پایه 
 ه��ای تحصیلی ب��ا معدل 20 قبول ش��ده اس��ت و در 
فعالیت های پژوهشی اضافه بر برنامه درسی نیز فعال و 

موفق بوده است . 
پوریا کمالی در رشته مفاهیم قرآن در سال گذشته رتبه 
دوم را در سطح ناحیه کسب کرده است و همچنین در 
مسابقات ایده پروری هم رتبه دوم را در سطح ناحیه 2 به 
دست آورده و در زمینه نقاشی هم عالقه و تجربه خاص 
خود را دارد . داس��تان نویسی هم یکی دیگر از هنرهای 
پوریاست تا باور کنیم نهاد ناآرام درون او وضع موجود را بر 
نمی تابد و همواره به دنبال افق های جدیدتر و زمینه های 

پویاتر کاری است. 
پدرش می گوید به نظر من رش��ته شنا سبب شده تا او 
در برنامه های زندگی اش منظم و با برنامه باشد و توصیه 
پیامبراک��رم )ص( در خصوص آموزش ش��نا در کودکی 

داللتی بر همین مهارت و ویژگی است . 
پوریا در عرصه فعالیت های دینی و مسجدی هم پویا و پر 
کار است و از همه مهم تر سرمایه بزرگ رضایت پدر و مادر 

را در اختیار دارد. 
گفت و گوی ما با او خواندنی است :

چند سال است در فعالیت های ورزشی وارد شده ای ؟
تقریباً 9 سال اس��ت و من از چهارسالگی با ورزش انس 

گرفتم. 
رشته اصلی ورزشی شما چیست و به جزآن به چه 

رشته های دیگری عالقه مندی؟
 من همه زیرش��اخه های رش��ته ش��نا را کار کرده ام و

 عالوه بر آن به دوچرخه سواری 
و دو و میدانی نیز عالقه دارم . 

تاکنون در چه مس�ابقاتی 
 ش�رکت ک�رده ای و چ�ه 

دس�ت  ب�ه  های�ی   مق�ام 
آورده ای؟

من در مس��ابقات خیلی زیادی ش��رکت 
ک��رده ام و تاکنون حدود 30 مدال طال، نقره و 

برنز گرفته ام و از جمله در مسابقات کشوری که در 
شهرستان نوشهر  برگزار ش��د . در رده نونهاالن یازده و 
دوازده سال در رشته 100 متر و 50 متر کرال پشت دو 
مدال طال به دست آوردم و در رشته 200 متر کرال سینه 

مدال نقره کسب کردم .
به نظر شما ورزش قهرمانی و پیروزی بر حریفان چه 

لذتی دارد؟
هر ورزشکار در میدان های مختلف در هر حال برد و باخت 
را تجربه می کند و برای هر ش��رایطی باید خود را آماده 
سازد .واضح است که برد لذت خاص خود را دارد و من در 
صورت باخت هم سعی می کنم با تالش  بیشتر خودم را 

برای مسابقه بعدی آماده تر کنم. 

شما  خانواده 
چ�ه نقش�ی در 
 موفقیت های ورزشی 

شما داشته اند ؟
فک��ر می کنم نقش اصل��ی را آنها 
داشته اند در دوران نونهالی کار آموزش 
 من را با اس��تفاده از کمک مربیان شروع 
کرده اند و تا امروز زحمت ها همیش��ه بر 
دوش آنها بوده هرچند مدتی است آمد و رفت 

ها را خودم انجام می دهم . 
آیا فعالیت های ورزشی  لطمه ای به درس 

شما وارد می کند ؟
هرگ��ز حتی اعتق��اد دارم س��بب پیش��رفت 
 تحصیلی من ش��ده اس��ت ب��ه ای��ن دلیل که 
مدتی پیش بر اثر عمل آپاندیسیت مدتی تمرین 
نکردم و از ورزش دور شدم و این مشکل سبب شد 
تا اندکی در درس هم عقب بیفتم و با شروع تمرینات 

این مشکل رفع شد . مهم برنامه ریزی 
درست و کامل است 

چه مربیان�ی بیش�تر در موفقیت های 
ورزشی شما نقش داشته اند ؟

آقای امیر حسین صبور اولین مربی من بوده و زحمت 
های ایشان قابل تحسین است همچنین در دوره های 
مختلف مدی��ون تالش های آقای پ��ور فرهمند ، آقای 
سهرابی ، آقای هفت برادران ،آقای خسروانی و آقای باقری 

بوده ام . 
 پوری�ا کمال�ی در پای�ان ب�ه فهرس�تی از دیگر 

موفقیت هایش اینچنین اشاره کرد.
- عقد قرارداد یکساله با باشگاه فوالد ماهان سپاهان در 

رشته شنا به عنوان عضو تیم باشگاه؛ 
- عقد قرارداد 3س��اله با باشگاه فرهنگی – ورزشی ریف 
در رشته سه گانه ) شنا ، دوچرخه سواری و دو میدانی (؛

- ش��رکت در مسابقات کش��وری آموزش و پرورش در 
زنجان؛ 

- شرکت در مسابقات کشوری سازمان سما در زنجان؛ 
- شرکت درمسابقات کشوری هیأت سه گانه در بهشهر؛

- شرکت در مسابقات کشوری سما در نوشهر؛ 
- شرکت در مسابقات کشوری هیأت سه گانه در ارس؛

- کسب مقام دوم مسابقات مفاهیم قرآن دانشگاه های آزاد 
مناطق چهارگانه؛ 

- کسب مقام دوم مسابقات مفاهیم قرآن ناحیه 2- آموزش 
و پرورش اصفهان؛ 

 پوری��ا در پای��ان این گف��ت و گو تصاویر متع��ددی از 
حکم های قهرمانی ، مدال ها، لوح های تقدیر ، تندیس 
وعکس های افتخارات ورزشی خود را در اختیار ما نهاد تا 

موفقیت های خود را مستند معرفی کرده باشد. 
برای این دانش آموز ممتاز و موفق و خانواده تالش��گر و 
س��رافرازش در تمام مراحل زندگی سالمت و سربلندی 

بیشتر آرزو می کنیم . 

معرفی وب سايت کتابخانه مرکزی دانشگاه
              : وب سایت ها پنجره ای به سوی دنیای 
دیجیتال هس��تند ، در عصر ما فضاهای مجازی 
جاذبه های خاص خود را دارند و انسان کم حوصله 
ای��ن زمان می خواهد تا در کم ترین زمان ممکن 
بی��ش ترین و بهترین اطالعات را با هزینه ای کم 
به دس��ت آورد و حلقه های آگاهی های جامع را 
کامل سازد. وقتی دنیای مجازی ، ارزش های خود 
را به نمایش گذارد آنان که با فرهنگ مکتوب خو 
گرفته بودند دچار نگرانی ش��دند که نکند دوران 
فرهنگ مکتوب به سرآمده باشد و دنیای فناوری 

ساز دیگری را آغاز کرده باشد. 
اما خیلی زود حیطه این دو مشخص شد و حتی 
در اقدامی دوستانه فرهنگ الکترونیک در خدمت 
گس��ترش کاربردی فرهنگ مکت��وب قرار گرفت 
 و راه دیگ��ری رون��ق یافت متفاوت از گذش��ته با 

بهره وری کامل تر. 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان 
 ( ب��ا همین باور در بخش ه��ای گوناگون اقدام به 
راه اندازی وب سایت نموده است تا شبکه مجازی 
خود را متناس��ب با اقتضای دنیای امروز تکمیل 
و پوش��ش فراگیری ایجاد کند. در شماره گذشته 
نسیم دانشگاه وب سایت اصلی دانشگاه را معرفی 

کردیم و ویژگ��ی های آن را برش��مردیم در این 
شماره نوبت به معرفی وب سایت کتابخانه مرکزی 
دانش��گاه رس��یده و در این زمین��ه گفت و گویی 
 انج��ام داده ایم با آقای رضا ابراهیمی که مدیریت 

وب سایت کتابخانه مرکزی را بر عهده دارد. 
وقتی سایت اصلی دانشگاه را باز می کنیم روی نوار 
اصل��ی باال، گزینه خدمات را انتخاب کرده و روی 
گزین��ه کتابخانه مرکزی کلیک می کنیم . درگاه 
وب ی��ا پرتال کتابخانه مرک��زی در زیر مجموعه 
بخش خدمات سایت دانشگاه با یک کلیک نمودار 

می شود .
کتابخانه مرک��زی دو منو به )نام ه��ای ثبت نام 
 و ورود ( دارد. آنه��ا ک��ه تاکنون عض��و کتابخانه 
نب��وده اند می توانند از طریق انتخاب گزینه ثبت 
نام عضو پرتال شوند و به عالوه درخواست عضویت 
در کتابخانه را نیز هم تکمیل کنند. این فرآیند به 
طور کامل به صورت الکترونیک انجام می شود که 
آقای ابراهیمی به صورت آزمایشی آن را انجام داد 

و مراحل مختلف آن را مشاهده کردیم . 
وقتی فرم درخواست تکمیل شد ، این درخواست 
وارد سیس��تم کتابخانه می ش��ود. اگر درخواست 
کننده عالوه ب��ر تکمیل فرم مرب��وط مبلغ حق 

عضویت را نیز واریز کرده باشد اطالعات او معتبر 
و عضویتش برقرار می ش��ود و در غیر این صورت 

به او پیام داده می شود تا نواقص را جبران کند.
ت��ا اینجای فرآیند نی��ازی به مراجع��ه حضوری 

درخواست کننده نیست . 
آق��ای ابراهیمی در ادامه ای��ن توضیحات مزایای 

سیستم پرتال را این گونه برشمرد :
 قابلیت ارسال مدارک الکترونیکی به کتابخانه؛

 قابلیت ورود به پروفای��ل خود و ایجاد ارتباط 
با دیگران؛ 

 قرار دادن پیغام برای رییس کتابخانه؛ 
 فعال ساختن کتابخانه شخصی؛ 

وی همچنین امکانات ورود به کتابخانه شخصی را 
این گونه معرفی کرد :

کار برگزین��ه ی مدارک م��ن را کلیک می کند و 
 امکان ارس��ال کت��اب به کتابخانه خ��ودم فراهم 

می شود.
قرار دادن اطالعات مورد عالقه روی آن 

کارب��ر می تواند مدارک امانت��ی و رزروی خود را 
ببیند و همچنین سابقه تعامل خود با کتابخانه را 

مشاهده کند. 
 مشاهده وضعیت تسویه حس��اب و آگاهی از 

میزان بدهی خود به کتابخانه؛
 امکان رفع و اصالح اشتباهات وارد شده توسط 

کتابدار، 
 امکان درخواست دانلود؛

 نمای��ش م��دارک امانتی و بازگش��تی از ابتدا 
تاکنون باتعیین سال؛

 پیشنهاد خرید منابع؛ 
 درخواس��ت های دانلود ش��امل اعضای پرتال 

می شود که اعتبار دانلود ندارند؛ 
 آگاهی از میزان مانده اعتبار کاربر) برای کسانی 

که از سامانه دانلود استفاده می کنند (؛
 دعوت از دوستان؛ 

 تمدید اعتبار کتاب از منزل؛
رییس کتابخانه دانشگاه افزود : وقتی ما به صفحه 
اصلی وب سایت کتابخانه وارد می شویم دو نمونه 
مدرک را که وارد سیستم شده مشاهده می کنیم :

الف- کتاب ش��ناختی منابع دیجیت��ال که برای 
دسترسی به آن نیازی به مراجعه حضوری نیست 
 ب – کت��اب ش��ناختی، کت��ب چاپی ک��ه برای 
بهره مندی از آن باید مراجعه حضوری انجام شود.

وقت��ی گزیته ال��ف را کلیک می کنی��م و دکمه 
جس��تجو را می زنیم، آمار کت��اب های دیجیتال 

ارائه می شود و همچنین آمار مقاالت ، مجالت و 
پایان نامه ها به تفکیک فارسی و التین مشخص 

می شود.
آق��ای ابراهیمی ادام��ه داد ک��ه در بخش منابع 

دیجیتال 3 گزینه فعال است :
1- تورق که کاربر می تواند تمام مقاله یا کتاب را 
بدون دانلود مطالعه کند و یا پس از مشاهده آنچه 

را که می خواهد دانلود کند را انتخاب کند. 
2- انجام دانلود با کیفیت باال 

3- اطالعات کتاب شناختی ) شناسنامه مدرک ( 
همچنین با استفاده از سامانه جستجوی پیشرفته 
اطالع��ات تخصصی و کامل تر دیگری وجود دارد 
که به راحتی قابل دسترس است و به طور طبیعی 
برای نیازهای ویژه کاربرد دارد . عضویت و استفاده 
از پرتال کتابخانه برای تمام��ی بازیدکنندگان از 
سایت رایگان می باشد و در صورت نیاز به استفاده 
از منابع دیجیتال نیاز عضویت کتابخانه واریز مبلغ 

عضویت می باشد. 
کارب��ران عزیز گواهی می دهند که وقتی امکانات 
دنیای مجازی در اختیار توس��عه فرهنگ مکتوب 
 ق��رار گیرد تا چه اندازه مفید و ارزش��مند خواهد 

بود. 

شنا ، در اقیانوس زندگی 



http : / / n a s im . k hu i s f . a c . i r

 صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(
 مدیر مسوول: دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر: مهندس منصور حسن زاده
 مدیر اجرایی: شهرام صانعی

 مدیر هنری: زهرا دلپاک یگانه
 همکاران این شماره: سید علیرضا صالحی، سید احمد صالحی، رامین ساوج، مجید کمالی، سید مهدی نریمانی،محمد حسن جمشیدی 

فروغ یزدخواستی،لیال علیایی، زهرا دهقان نیری
 nasim@khuisf.ac.ir :ایمیل 

 تلفن: 0311-5354060-5354089 
 صندوق پستی: 81595-158

 پیامک: 3000828486
 نشانی: اصفهان،خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه

 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  پنجم
 آبان ماه 1391

16
 جمله مورد نظر  نام خانوادگی  نام ردیف

طلوع تو یعني محقق شدن بیان رهبر فرزانه که خودسازي فکري و اخالقي و انقالبي دروني دانشجویان را فریضه دانستندقضاويعلي محمد65
دانشگاه خوراسگان منبع علم و امیدو چراغ هدایت جوانان ایران زمین براي رسیدن به قله رفیع بشریتقضاويرجبعلي66
دانشگاه درکشور بي همتا در پیشرفت بي نظیر در ریاست موفق بي سابقهقنبريسعید67
تولدت مبارک اي بي همتا درکشور بي نظیر درپیشرفت بي سابقه در مدیریت موفققنبريسعید68
دانشگاه آزاد واحدخوراسگان. همچون دریاي بیکران/پیشگام درعلم.پیشرودرخدمات .وآفتاب درخشان دانش درمنطقهقیصريمحمود69
سرزمیني  به وسعت گیتي ، ماوایي  به گرمي خورشید،حکایتي  به اندازه یک عمروتاریخچه ایي به قدمت تاریخ،پس همه بزرگیش افتخارمن است.کریميمریم70
شروع یک نقطه  شکل گیري یک پدیدهکریمي خوراسگانيعلیرضا71
محیط دانشگاه باید محیط دیني و دانشجو باید متدین باشدکریمي خوراسگانيمحمود72
دانشگاه آزاداسالمي خوراسگان مصداق روشني درباال بردن علم و فرهنگ جوانان کشورکریمي نوکاباديسعید73
دانشگاه خوراسگان مهد علم - دانش -کاروامید اینده سازان ایرانکماليمحمد74
سالمي دوباره به دانشگاه آزاد خوراسگان خواهم کرد درمقاطع تحصیالت تکمیلي کارشناسي ارشد و دکتريکوپایيفیروز75
دانشگاه آزاد حیات و تالش مجدد داد به قشر جویاي علم ودانش..امید دوباره براي افراد پشت کنکوربودکمالياحمدرضا76
دانشگاه آزاد بهترین است .لطیفيسمیه77
در رگ هاي قلب تپنده  پایتخت فرهنگي ایران خون پاک دانشگاه ازاد خوراسگان جریان داردلطیفيمسعود78
دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان یکي از بهترین و زیباترین دانشگاه هاي کل کشور است که با ریاست محترم دانشگاه ) چهره ماندگار( توانسته است در راس سایر دانشگاه ها قراربگیرد.لطیفي خوراسگانيرضا79
دانشگاه خوراسگان باعث افزایش هویت غني فرهنگي تاریخي اجتماعي شهرخوراسگان ولوح پراافتخار مردم اصفهان گردیدهمتوليمصطفي80
تولد مهد علم و هنر و فرهنگ همراه با ثبات مدیریت که نشانه شایستگي مدیر مدبر  آگاه و فرزانه این مجموعه مي باشد  مبارک بادمحمدرجبيابوالفضل81
دانشگاه آزاد خوراسگان راهي است که هیچ کس مجبور نیست دست از تحصیل بکشد.مختاريمهین82
دانشگاه فانوسي در شب جهل است.فانوس کاري میکند که خورشید با ان عظمت هرگز نمي تواند.میتواند در شب بتابد.مراديعلي83
دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان سمبل واقعي دانشگاه آزاد اسالميمرتضويسیدمرتضي84
با همت وپشتکار آقاي دکتر فروغي از یک ساختمان اجاره اي به اینجا رسیدیممظاهريعلي اصغر85
بیست وپنج سال مدیریت فعالملکيروح اله86
دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان محور تعلیم وتربیت جوانان کشورمومنیانمجتبي87
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان یعني پیشرفت بدون توقف، یعني موتوري اساسي جهت حرکت به سوي تربیت و اصالح انسان ها و آرمان هاي انقالبمهرنظرعلیرضا88
در طلوعي ترین نقطه اصفهان، آفتابي ترین گل ایرانينوروزيمسعود89
دانشگاه خوراسگان مهد علم وتمدن آفتابي که همیشه درخشان خواهي بود .نام تودر تاریخ جاودان خواهد ماند منبع تالش وکوشش وخردنیک آئینفیروز90
دانشگاه خوراسگان محل طلوع خورشید علم و دانشوارثياحسان91
آنچه بر روح انسان آرامش مي بخشد همانا علم است و بس، بیست و پنجمین سالگرد تاسیس برترین جایگاه علم و علم آموزي) دانشگاه خوراسگان ( خجسته باد .واقعيفرهاد92
خدمت بي منت به دانشجو نعمت الهي است که دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  با تبلور عزم و اراده مردي که نشان داد مي توان بیابان رابه مهد علم تبدیل کرد.«« سالگرد تاسیس گرامي باد.«یزدانيعلي اصغر93
دانشگاه مهد استعدادها و نبوغ آینده کشور است./و از اینکه در  دانشگاه کار مي کنم خوشحال و به خود مي بالم.یزدانيشهناز94
روزهاي پر از فراز و نشیب دانشگاه را نظاره کردم و خوشحال که به مرز بالندگي رسیده اي  .یزدخواستيفروغ95
دانشگاه مرکز علم و نشر آن و  تکامل یافتن انسان براي رشد و تعالي نسل ها با محوریت قرآن و حدیثیوسفيطیبه96

              :مراسم جشن انسجام پوشش متحد 
الش��کل کارکنان خانم دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان با حضور رییس و معاونین 
دانش��گاه در مح��ل مرکز همای��ش های بین 

المللی تاالر امیر کبیر برگزار شد.
در این گردهمایی رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان ) اصفه��ان ( ضمن گرامی 
داش��ت عید س��عید قربان از اتحاد منس��جم 

در پوشش اس��المی کارکنان خانم قدردانی و 
تشکر کرد. 

وی ب��ا بی��ان اینکه س��اختار نظام اس��المی 
 پوش��ش خان��م ه��ا را همیش��ه ب��ه عن��وان 
مالک های ارزشمند مورد  ارزشیابی قرار داده 

است افزود :
به حمدا... طرح الگویی پیش��نهادی لباس که 
توسط کمیته مشورتی همکاران خانم درهیأت 

رئیسه مطرح ش��د ، مورد پسند واقع شد که 
نتایج آن این جشن پرشکوه است. 

در پایان با اش��اره به ابعاد روانشناختی حجاب 
در بانوان خواستار شد:

ح��وزه معاونت فرهنگی بایس��تی در خصوص 
ارائه طرح الگویی مناس��ب پوش��ش اسالمی 
 ب��رای دانش��جویان دختر پیش��گام ش��ود به 
گونه ای که هم رضایت دانش��جویان را در بر 

داشته باشد و هم خواسته دانشگاه اسالمی را 
برآورده کند. 

در ادامه این نشس��ت ؛ خان��م فاطمه دادرس 
 ب��ا ارائ��ه گزارش از نح��وه و رون��د ایجاد فرم 

متحد الشکل بانوان مطالبی را ارائه کرد . 
الزم به ذکر اس��ت در پایان هم��کاران حوزه 
اداری با گرفتن عکس دسته جمعی این اتحاد 

و انسجام را ماندگار کردند. 

               :مراس��م جش��ن بیس��ت و پنجمین سالگرد 
تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( 
 با حض��ور تمام��ی کارکن��ان  در مرک��ز همایش های 
بین المللی تاالر امیر کبیر در روز س��وم آبان ماه جاری 

برگزار گردید. 
رییس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( 
ضمن گرامی داش��ت ی��اد و خاطره تمام��ی افرادی که 
در         به ثمر نشستن این شجره طیبه اهتمام داشته. 
خطاب به حاضرین در جلسه گفت : امروز دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد خوراس��گان ) اصفهان ( به یمن زحمات 
خالصانه ش��ما عزیزان توانسته است یکی از معتبرترین 
مراکز علمی و پژوهشی کشور باشد که آوازه آن جهانی 

شده است . 
دکت��ر احمد عل��ی فروغی اب��ری با بیان گوش��ه ای از 
خاطرات��ش در خص��وص چگونگی تأس��یس این واحد 

افزود :
زمانی محلی که اآلن در آن مستقر هستم ، محوطه بایر 
در منطقه ش��رق اصفهان بود که نخاله های ساختمانی 
در آن ریخت��ه می ش��د اما اکنون به عن��وان یک نماد 

علمی مأمن عاشقان به تحصیل شده است . 
وی در ادامه صداقت و ش��رافت را مهم ترین عامل مؤثر 

در حرکت های علمی و فرهنگی دانست و افزود :
 ام��روز همگی با هم ربع قرن تالش و کوش��ش تمامی 
کارکنان خدوم را به جشن می نشینیم تا این نکوداشت 
ثبت در خاطره ها شود. الزم به ذکر است در ادامه از 6 
نفر از همکارانی که 25 سال سابقه کار داشتند تقدیر و 
تشکر ش��د و ذکر خاطرات آنان موجب شیرینی حضور 

سایر همکاران شد.  

جشن بیست و پنجمین سالگرد 
تولد دانشگاه

انسجام پوشش لباس متحد الشکل کارکنان زن 
در واحد خوراسگان )اصفهان(

فراخوان
نش��ریه نسیم دانش��گاه از انتش��ارات روابط عمومی 
دانش��گاه آزاد اس��امی واحد خوراس��گان )اصفهان( 
 به منظور بهره من��دی از مهارت های دانش��جویان در 
رش��ته ها و مقاطع مختلف دانشگاهی اقدام به جذب 

خبرنگار افتخاری نموده است.
عاقه مندان برای کس��ب اطاعات بیشتر و آگاهی از 
نحوه همکاری ها می توانند همه روزه در ساعات اداری 
به طبقه س��وم س��اختمان اندیشه )س��ازمان اداری و 

اجرایی دانشگاه(، اتاق 208  مراجعه نمایند. 

هم زمان با تشکیل جلسه شورای اداری 
کارکنان برگزار شد: 

 ادامه از صفحه4


