
در واپس��ین روزهای مانده به ش��روع فصل 
زمستان که پاییز دارد با برگ های الوان خود 
خداحافظی و درخت��ان ، خود را مهیا برای 
خواب زمس��تانی می کنن��د و قامت زمین 
 نیز خود را برای پوشیدن قبای سفید آماده 
 می نمای��د انگار ش��ور و حرارت��ی در نهاد 
انس��ان های عاش��ق در مدینه علم ، جانی 
دوباره می یابد و جنب و جوش های علمی 
روحی در کالبد پاییز طبیعت می دمد ، آری 
هفته پژوهش دوباره از راه رسید. اگر مروری 
 کوتاه ب��ر آمار رتبه های تولید علم ایران در 
حوزه های مختلف داشته باشیم خواهیم دید 
که بر اساس آخرین اطالعات ، آمار تولید علم 
  Scopus در سال 2012  در پایگاه استنادی
، ای��ران با 30 ه��زار و 714 مقاله که 1/56  
درصد تولید علم دنیا است ، توانست رتبه 16  
در جهان و رتبه اول را در منطقه کسب نماید 
و در همین گذر بر اس��اس پایگاه استنادی 
ISI  ، ایران با 21 هزار و 506 مقاله که 1/09 
درصد تولیدعلم دنیا است ، رتبه 19 جهان و 
دوم منطقه را کسب کرده است که این آمار 
مبین این مطلب است که جنبش تولید علم 
 به برکت همت دانش��گاهیان ، پژوهشگران 
و ... چگونه ارتقاء یافته است.تا جایی که در 
ارزیاب��ی های نو رتبه 12 جهانی ، در زمینه 
فن��اوری اطالعات ، رتب��ه 13 ، آب  ، رتبه 
14 ، میکروالکترونی��ک رتبه 20 ، زیس��ت 
فن��اوری ، رتبه 32 و س��لول های بنیادین، 
رتب��ه 18  را در جهان  به دس��ت آورده ایم.
 در این فرآیند واحد دانش��گاهی خوراسگان 
)اصفهان(  به عنوان نه��ادی از یک جامعه 
بزرگ علمی کش��ور به سهم خود در تولید 
علم نقش به س��زایی داشته است با بررسی 
 ISI آماره��ا در س��ال 2011  در عرص��ه
و    251 Isc  ،228 Scopus ب��ا 223، 
همای��ش های بی��ن الملل��ی 188  مقاله 
مجدانه تالش داشته است و در رتبه بندی 
پژوهش��ی کش��ور همواره توانسته است در 
 زمره دانشگاه های برتر خوش بدرخشد. این 
تالش ها باعث ش��د تا دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان)اصفهان( در سال 2011 
 google Scholar ب��ر اس��اس گ��زارش
 رتب��ه 1500 دنیا را کس��ب کند. تحریریه 
نسیم دانش��گاه ضمن گرامیداشت این ایام  
ب��ر خود الزم می داند تا هفته پژوهش را به 
تمامی کس��انی که علم پژوهش اندوزی را 
عاشقانه برافراش��ته اند تا " ایران این سرای 
امید"  همیش��ه برای مردمان این سرزمین 
جاوید بماند ، تبریک گفته و امید آن است 
به بلندای یلدای تقویمی ، یلدای پژوهش، 
زیباترین ایام خود را سپری کند.                                 
                                             یا علی مدد

http://nasim.khuisf.ac.ir

ایران سرای امید

راه حل عمل گراتر شدن و کارآمد تر شدن پژوهش و تحقیق در کشور ، از سوی  استادان و برگزیدگان و چه از سوی دانشجویانی که در دانشگاه ها 
پایان نامه هایی را می نویسند. در حین تحصیل یا در پایان تحصیل  از سوی دانشجو و استاد ، ساعت های بسیار ذی قیمتی صرف تهیه یک پایان 
نامه یا یک پژوهش در دانشگاه می شود. آیا گزینش این عناوین ، حساب شده و در جهت نیازهای کشور است؟ آیا محصول پژوهش و تحقیقی 
که استاد و دانشجو مشترکاً و یا به طور دسته جمعی انجام داده اند ، به مرحله اجرا و عمل می رسد ؟  آیا به این وسیله ، دانشگاه ها ، دانش ها و 
رتبه تحقیقاتی ما رشد می کند یا نه؟برای این که این پژوهش ، این پایان نامه ها و این کار مهم که ساعت های گران بهایی صرف آن شده ، به 

کار بیاید چه راه حلی وجود دارد ؟ این را اگر مطرح کنید ، مفید است . 

مقام معظم رهبری:

در جشنواره پژوهش و فن آوری وزارت علوم اعالم شد:

کسب رتبه برتر کشور 
توسط مرکز رشد واحد خوراسگان)اصفهان(

نشریه داخلی روابط عمومی | دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( |دوره جدید |  شماره هفتم  | آذر ماه 1391 | 16 صفحه | 100 تومان 
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ماهنامه نسیم دانشگاه ارسال نمایند تا به طور ویژه و به نام خودشان به چاپ برسد.
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رونمایی از 6 طرح 
جدید فناوری واحد 

خوراسگان )اصفهان( 
به مناسبت هفته پژوهش

بازدید دکتر فروغی 
از فعالیت های  

بخش اداری و مالی

با کسب یازده رتبه برتر از سوی پژوهشگران به دست آمد:
رکورد شکنی دانشگاه خوراسگان 

در هشتمین جشنواره پژوهشی استان
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به ابتکار گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان)اصفهان( اولی��ن کنفرانس ملی 
ایده های نو در مهندس��ی ب��رق در تاریخ 16 و17 
آذرماه سال جاری درمحل سالن همایش های بین 

المللی امیرکبیر دانشگاه برگزار شد.
محوره��ای این کنفران��س در گرایش های 
الکترونیک، ق��درت، هوش مصنوعی، 
مخاب��رات، کنترل، مهندس��ی 
فن��اوری  و  پزش��کی 
اطالع��ات تعیین 
بود  ش��ده 

که مقاله و پوس��ترهای ارائه ش��ده درآن نیزشامل 
همین محورها بود.

درمراس��م افتتاحی��ه کنفران��س، دکت��ر حیدری 
معاون مالی واداری دانش��گاه گفت : این دانش��گاه 
درتمام رش��ته های علوم انس��انی و پایه پیش��رو 
 بوده اس��ت و به موازات آن چند سالی است که در 
رش��ته های فنی ومهندسی نیز فعالیت های خود 
را آغ��از کرده که ای��ن کنفرانس ش��اهدی براین 

رویکردها و تالش ها است.
س��خنران بعدی این مراس��م دکتر مجید دلش��اد 
دبیرعلمی همایش بود ک��ه ضمن بیان خیرمقدم 
به پژوهشگران ، استادان ، مسئوالن و دانشجویان 
وتش��کراز هم��ه کس��انی ک��ه در برپایی این 
 کنفران��س مش��ارکت کردن��د گف��ت :

استقبال از فراخوان این کنفرانس 
کم نظیر ب��ود. وی افزود : 
 فراخ��وان کنفرانس 

ازتیرماه سال جاری درسطح 300 واحد دانشگاهی 
آزاد و100 دانش��گاه دولتی توزیع ش��د که حاصل 
آن دریافت 570 مقاله اس��ت ک��ه با تالش کمیته 
 علم��ی کنفران��س تع��داد 278 مقال��ه درتم��ام 
گرایش های مهندسی برق و محورهای تعیین شده 
برای کنفرانس پذیرفته ش��ده اس��ت، که البته این 
تعداد ش��امل مقاالت با پذیرش قطعی با اصالحات 
م��ی ش��ود.مدیرگروه مهندس��ی ب��رق دانش��گاه 
خاطرنش��ان کرد که در زمان دو روز برگزاری این 
کنفرانس تعداد 50 مقاله ش��فاهی و 228 مقاله به 

صورت پوستر ارائه می شود.
 ایش��ان ادام��ه داد ک��ه اطالعات مرب��وط به همه 
ارائه ها و حتی اصالحات و اضافاتی که بعدا صاحبان 
مقاالت بر آن افزوده اند در دفترچه راهنما موجود و 
قابل دسترس است اگر اشکالی وجود داشته باشد 

متوجه دست اندرکاران کنفرانس نیست.
دبیر علمی کنفرانس گفت : کتابچه چکیده مقاالت 
به دلیل دش��واری که درمراحل اجرایی داش��ت به 
کنفرانس نرسید ولی درآینده دراختیار همگان قرار 

خواهد گرفت.
دکتر دلشاد یادآور شد که به صاحبان مقاالت برتر،  
به انتخاب هیات داوران جوایزی اهدا می ش��ود که 
این اقدام درمراسم اختتامیه صورت خواهد گرفت.

دبیرعلمی کنفرانس درگفت وگوی مستقل دیگری 
با خبرنگار نس��یم دانش��گاه گفت : هدف اصلی از 
برگزاری این کنفرانس معرفی رشته مهندسی برق 
دانش��گاه به جامعه علمی کش��ور وارائه توانمندی 
ه��ای این گ��روه در زمین��ه محوره��ای گوناگون 
مهندس��ی برق بوده اس��ت، همچنین ارتقا سطح 
علمی دانشجویان این رش��ته از اهداف مهم ما در 

برگزاری کنفرانس به حساب می آید.
وی افزود : گروه مهندس��ی برق از سال 83 دراین 
واحد دانش��گاهی راه اندازی شده است و در تالش 
هس��تیم تا ب��ا افزودن مقطع کارشناس��ی ارش��د 

الکترونیک و گس��ترش رش��ته های دیگر مراحل 
تبدی��ل گروه را به دانش��کده طی کنی��م که البته 
این دانشکده تحت عنوان دانشکده فنی ومهندسی 

چندین رشته را در برخواهد گرفت.
مدیرگ��روه مهندس��ی ب��رق خاطرنش��ان کرد که 
ه��م اکن��ون م��ا ح��دود 400 دانش��جو را دراین 
 گ��روه تح��ت آم��وزش داری��م و بی��ش از 300 
دانش آموخته نیزحاصل آموزش های س��ال های 

گذشته بوده است.
ایشان یادآور شد که هیات علمی این گروه متشکل 

از 4نفر استادیار و 2 نفر بورسیه دکتری است.
دری��غ  ب��ی  ه��ای  مس��اعدت  و  ت��الش  از  وی 
و  معاونی��ن  ریی��س،  از  اع��م  عوام��ل  هم��ه 
از  اس��تادانی  ش��امل  علم��ی  کمیت��ه   اعض��ای 
دانش��گاه های دولتی و آزاد کشور ، اعضای کمیته 
اجرای��ی ، اعض��ای کمیته دانش��جویی و کارکنان 
دانشگاه قدردانی کرد.پس از پایان مراسم افتتاحیه 

س��خنرانان علم��ی طب��ق برنام��ه ب��ه ارائه 
س��خنرانی علمی خ��ود پرداختند و به 

پرس��ش های حاضران پاسخ گفتند.
الزم به ذکراست: دکترمجید دلشاد 
دبیرعلمی همای��ش، دانش آموخته 
مهندس��ی الکترونی��ک از دانش��گاه 
صنعتی اصفهان اس��ت وازسال 85 
تاکنون مدیرگروه مهندسی برق این 

واحد دانشگاهی بوده است.
ازنکات قابل ذکر اینکه : مقاالتی که 
به صورت پوس��تر درای��ن کنفرانس 
پذیرفته ش��ده بود در س��الن جنبی 
ت��االر امیرکبی��ر ب��ر روی بردهای 
مخص��وص درمعرض دید ش��رکت 

کنندگان گذاشته شد.
مراس��م  دانش��جویی  کمیت��ه 
نی��ز ب��ه ش��یوه کنفران��س ه��ای 

ب��ا  را  از دانش��جویان  تع��دادی  معتب��ر علم��ی 
لب��اس متحدالش��کل به هم��کاری گرفت��ه بود تا 
 کار مهم��ان داری مراس��م و مدیری��ت داخل��ی 

برنامه های همایش را انجام دهند.
آنچه جالب توجه اس��ت و م��ی تواند الگویی برای 
دانش��جویان و اس��تادان جوان باش��د، ادامه پیوند 
دکتر فروغی رییس دانش��گاه ب��ا آموزش و کالس 
های درس است که با وجود نیم قرن سابقه دراین 
زمین��ه و با وظایف خطیر مدیریتی و اجرایی هنوز 
به کس��وت اس��تادی و تعلیم عالقه اعتقاد خاصی 

دارند.

برگزاری اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
فراخوان کنفرانس از تیرماه سال جاری در سطح 300 واحد دانشگاهی آزاد و 100 دانشگاه دولتی توزیع شد که حاصل آن دریافت 570 مقاله است که با تالش کمیته علمی کنفرانس تعداد 278 مقاله در تمام گرایش های 

مهندسی برق و محورهای تعیین شده برای کنفرانس پذیرفته شد که شامل مقاالت پذیرش قطعی یا با اصالحات می شود.

با کسب یازده رتبه برتر از سوی پژوهشگران به دست آمد:

رکورد شکنی دانشگاه خوراسگان در هشتمین جشنواره پژوهشی استان

دکتر محمد علی نادی
)گروه علوم انسانی(

مهندس میترا عطاآبادی
)بخش دانشجویی(

دکتر آرش قدوسی
)گروه پزشکی(

دکتر مجید طغیانی
)گروه کشاورزی(

دکتر محسن گل پرور
)گروه علوم انسانی(

دکتر  شاهین اقبال سعید
)گروه کشاورزی(

دکتر مجید دلشاد
)گروه فنی و مهندسی(

دکتر مهران هودجی
)گروه کشاورزی(

پژوهشگران دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان)اصفهان( 
در جریان برگزاری 
هشتمین جشنواره 
پژوهشی و فناوری 

استان اصفهان با 
کسب یازده رتبه 

 استانی رکورد 
 کم سابقه ای 

به دست آوردند.

دکتر عبداهلل هادی
)گروه علوم پایه(

دکتر پروین میرزا کوچکی
)گروه پزشکی(
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دکت��ر فروغ��ی رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراس��گان ) اصفه��ان ( صبح روز ش��نبه مورخ 18 
آذرماه 91  با حضور در قس��مت های  مختلف بخش 
اداری دانش��گاه از نزدیک با روند کار و دس��تاوردهای 
کارکنان آش��نا شد و از تالش های بی دریغ همکاران 

قدردانی کرد. 
در این بازدید که بیش از دو س��اعت به طول انجامید 
مس��ئوالن هر ی��ک از بخش ها فرآینده��ای وظایف 
مربوط به خویش را تشریح کردند و مجموعه عملکرد 
ح��وزه اداری دانش��گاه از طریق ویدئو پروژکش��ن در 
معرض مطالعه و مشاهده رییس دانشگاه قرار گرفت . 
در پایان این برنامه مسئوالن و کارکنان بخش اداری 
در دفت��ر مدیرکل امور اداری دانش��گاه حضور یافتند 
 و ضم��ن ارائ��ه گ��زارش کوتاهی از س��وی مهندس 
حس��ن زاده مدیرکل ام��ور اداری و همچنین معاون 
اداری مالی دانش��گاه به استماع سخنان دکتر فروغی 

پرداختند.
مهندس حسن زاده در گزارش خود با تشریح اقداماتی 
که به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری و ارائه 
خدمت بهتر و سریع تر به مراجعان صورت گرفته است 

یادآور شد:دس��تاوردهای این بخش مرهون خدمات 
مس��ئوالن گذشته این بخش اس��ت و خود را وارث و 

ادامه دهنده راه آنان دانست . 
مدیر کل امور اداری با اش��اره به فعالیت های مربوط 
به تعدیل نیرو تاکید کرد که با کاهش نیروها نه تنها 
از کیفیت کارهای گذش��ته کاسته نشده بلکه امور با 

بازدهی بهتری انجام می شود.
وی س��طح همکاری درون بخش��ی را در حوزه اداری 
بس��یار مطل��وب ارزیابی کرد و خاطرنش��ان کرد هم 
پوش��انی مؤثر بین کارکنان قسمت های مختلف به 
وجود آمده است به طوری که باغیبت یک نفر به هیچ 
وجه وظایف او مختل و معطل نمی ش��ود ودیگران به 

خوبی آن را جبران می کنند. 
مهندس حس��ن زاده با تقدی��ر از صمیمیت ، تعامل 
مناس��ب و تالش ارزش��مند کارکنان ای��ن بخش از 
خدمات آنان تشکر کرد و حمایت های بی دریغ دکتر 
فروغ��ی را که پدرانه حوزه های مختلف دانش��گاه را  
ارش��اد، هدایت ونظارت می کنند ستود و از مساعی 
دکت��ر حیدری معاون اداری مال��ی که همواره به این 

بخش عنایت ویژه داشته اند قدردانی کرد.  

ایش��ان افزود: با وجود آنکه در حال حاضر دانش��گاه 
 فاق��د مدیر روابط عمومی اس��ت ولی م��ا به گونه ای 
فعالیت ها را س��ازماندهی کرده ایم که همه کارکنان 
 این بخ��ش در خدمت اه��داف رواب��ط عمومی قرار 
گرفت��ه اند و در واقع اکنون روابط عمومی به جای دو 
نیرو نزدیک به 30 نفر نیرو  در اختیار دارد تا انعکاس 

دهنده ارزش ها و فعالیت های دانشگاه باشد. 
دکتر حیدری معاون اداری ومالی دانشگاه نیز از حضور 
صمیمانه رییس دانشگاه در بخش اداری تشکر کرد و 
گفت که دگرگونی مثبت و مؤثر در فعالیت همکاران 
این بخش کامالً مشهود است .وی خاطر نشان کرد که 
اگر پروژه تعدیل نیرو به هنگام و با دقت انجام نش��ده 
بود، اکنون که با محدودیت هایی مواجه ش��ده ایم به 
مش��کل بزرگی برمی خوردیم. وی از این اقدام ارزنده 

بخش اداری ستایش کرد. 
ایشان افزود :  من در مراجعات مکرر حضوری شاهدم 
ک��ه امور این حوزه به وی��ژه در ارتباط با مخاطبان با 
نظم، سرعت و دقت انجام می شود و مواجه با ازدحام 

دانشجویان و مراجعان نیستیم . 
مع��اون اداری و مالی س��طح روابط انس��انی در بین 

کارکنان دانشگاه و از جمله این بخش را خوب ارزیابی 
کرد و گفت : در سایه هدایت و پشتیبانی مؤثر رییس 
دانش��گاه و کوش��ش همکاران، دانش��گاه هم اکنون 
در جایگاه شایس��ته ای ق��راردارد و همگان با همت و 

دلگرمی به انجام کارهای خود مشغول هستند.
وی نی��ز از برنامه ه��ا و تالش مهندس حس��ن زاده 

وکارکنان بخش اداری قدردانی کرد.
دانش��گاه ط��ی  ریی��س  فروغ��ی  دکتراحمدعل��ی 
سخنانی گفت : خوش��حالم که تالش های همکاران 
درطول  س��ال هایی که ازعمراین دانشگاه می گذرد 
 صادقانه بوده اس��ت وآنان وج��دان کاری را به موازات 
مس��ئولیت های خود داش��ته اند و همواره به اتکای 

شخصیت سالم خویش وظایف را انجام داده اند.
رییس دانشگاه افزود : مطمئن باشید همه شما در تمام 
موفقیت های دانشگاه سهم داشته اید وشریک هستید. 
نکته حائز اهمیت درمحیط کاری دانش��گاه آرامشی 
است که بر همکاران حاکم است. همه انسان ها دنبال 
شرایط آرام هستند. همس��ران و خانواده شما به این 
آرامش نیاز دارند واین آسودگی خیلی در زندگی انسان 
اهمیت دارد. من خوشحالم که همه کارکنان نسبت به 

انجام وظیفه احس��اس مسئولیت می کنند واین یک 
سرمایه به حساب می آید.

دکتر فروغی خاطرنشان کرد که حاصل همین تالش و 
دلسوزی ها سبب شده تا دانشگاه خوراسگان )اصفهان( 
به عنوان یک دانش��گاه مرجع ایف��ای نقش کند. هم 
اکنون درسطح کش��ور خیلی از نظرات کارشناسی را 
از ما می خواهند. در س��طح استان هرکار مهمی که 
می خواهد طراحی و برنامه ریزی ش��ود نظر مشورتی 
 ما را جویا می شوند و دراغلب پروژه های مهم استان و 

رد پای کارشناسان ما دیده می شود.
وی ضمن تقدیر از تالش های خستگی ناپذیر مهندس 
حس��ن زاده از خدمات خالصانه سایر همکاران بخش 
اداری دانشگاه تقدیر وتشکر کرد وگفت: من از کارنامه 
کاری دوستان رضایت دارم. در پایان این دیدار رییس 
دانشگاه به رسم حق شناسی و سپاس دوجلد کتاب به 
مدیرکل اموراداری اهدا کرد و درصفحه نخست یکی از 
این کتاب ها با دست نوشته ای احساسات خویش را 

نسبت به همکاران این بخش ابراز کرد.
پای��ان بخش این دیدار عکس جمعی کارکنان بخش 

اداری با رییس و معاون اداری و مالی دانشگاه بود. 

بازدید دکترفروغی ازفعالیت های بخش اداری و مالی
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نشس��ت تخصص��ی علم��ی وفرهنگ��ی 
باموضوع ))پیوس��ت فرهنگی(( در تاریخ 
23 آذرم��اه 91 درمح��ل س��الن جانبی 
امیرکبیر همراه با سخنرانی دکتر حسن 
بنیانیان مدیر موسس��ه پیوس��ت نگاری 
فرهنگ��ی برگ��زار ش��د. این جلس��ه که 
ب��ا حضور  رییس، مس��ئولین دانش��گاه، 
استادان و دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارش��د مدیریت و برنام��ه ریزی فرهنگی 

و دیگر مسئولین س��ازمان های اجرایی 
اس��تان اصفهان برپا ش��د از طرف مرکز 
مطالعات میان فرهنگی معاونت فرهنگی 
ب��ا هم��کاری معاونت پژوهش��ی و گروه 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه 
برنامه ریزی و اجرا شده بود.دراین جلسه 
دکترحس��ن بنیانی��ان در زمینه اهمیت 
موضوع پیوست فرهنگی ایرادسخن کرد 
و س��پس باحضور دکتر رضا اس��ماعیلی 

واحد  فرهنگ��ی  مع��اون 
ن(  صفها ا ن) س��گا ا ر خو
جلس��ه پرس��ش و پاسخ  
بر گزار شد و به سواالت 
مط��رح ش��ده از س��وی  
مدیر موسس��ه پیوس��ت 
معاون  و  فرهنگی  نگاری 
 فرهنگ��ی پاس��خ  ارائ��ه 

شد. 

براي ششمین 
سال متوالي،معاونت 

فرهنگي دانشگاه آزاد 
اسالمي به عنوان دستگاه 

برتر کشور انتخاب شد

آزاد  فرهنگي دانش��گاه  معاون��ت 
اسالمي براي ششمین سال پیاپي در 
اجالس سراس��ري اقامه نماز، ضمن 
قرار گرفت��ن در میان دس��تگاه هاي 

برتر، مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.
در بیست و یکمین اجالس سراسري 
اقامه نم��از که در کرمانش��اه برگزار 
ش��د، دس��تگاه هاي برتر کش��ور در 
امر توس��عه و ترویج فرهن��گ اقامه 
نماز معرفي ش��دند که در این میان 
دانش��گاه، براي  فرهنگ��ي  معاون��ت 
شش��مین س��ال پیاپي به این عنوان 

دست یافت.
بر اس��اس رأي هیأت داوران بیست 
و یکمی��ن اج��الس سراس��ري نماز، 
در ارزیابي برنامه هاي س��ال 1390 
در مجموع، عملک��رد دس��تگاه هاي 
اجرای��ي در مرکز و اس��تان ها مورد 
بررس��ي ق��رار گرف��ت ک��ه در این 
میان فعالیت هاي فرهنگي دانش��گاه 
و  مرک��ز  س��طح  در  اس��المي   آزاد 
استان ها شایسته تقدیر ویژه شناخته 

شد.
دیگ��ر،  در بخ��ش  داوران  هی��ات 
پیش��رفت فعالی��ت ه��اي معاون��ت 
فرهنگي دانشگاه را نسبت به گذشته 
چش��مگیر و آن را شایس��ته تقدی��ر 

دانست.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در دوره هاي 
گذش��ته اجالس سراس��ري نماز نیز 
همواره از معاونت فرهنگي دانش��گاه 
ب��ه عنوان دس��تگاه برت��ر در زمینه 
توس��عه و ترویج فرهن��گ اقامه نماز 

تقدیر شده بود.
بیس��ت و یکمین اجالس سراس��ري 
نماز با عنوان »نماز و نهضت مس��جد 
س��ازي« با پیام رهب��ر فرزانه انقالب 

در کرمانشاه آغاز شد.
در بخش��ي از این پیام آمده اس��ت: 
امس��ال نی��ز ش��ما م��ردان و زن��ان 
خداج��وی و حقیق��ت نی��وش، ب��ا 
برگ��زاری این اج��الس، گام دیگری 
در راه وظیفه بزرگ اسالمی خویش 
یعنی اقامه نماز برداشته اید. از همه 
دس��ت اندرکاران به وی��ژه از جناب 
حجت االسالم آقای قرائتی، روحانی 
مجاه��د و ص��ادق و ثابت ق��دم که 
اس��توانه اصلِی این کار بزرگ است، 
تش��کر می کن��م و پ��اداش الهی را 
و همکارانشان مسألت  برای ایش��ان 

می کنم.
اقامه  اجالس سراسري  است  گفتني 
نماز هر س��اله در یکي از اس��تان ها 
برگ��زار م��ی ش��ود و در دوره هاي 
اخیر، بن��ا ب��ر دس��تور مق��ام معظم 
رهب��ري از دس��تگاه ه��اي فع��ال و 
برت��ر در زمین��ه توس��عه و تروی��ج 
فرهن��گ اقامه نماز تقدیر می ش��ود. 
معاونت فرهنگي دانشگاه تاکنون در 
ش��ش دوره متوالي به عنوان یکي از 
دس��تگاه هاي برتر شناخته شده و از 

آن تقدیر شده است.

نمایش��گاه اث��ار هنري منطقه 4 دانش��گاه هاي آزاد اس��المي با 
محوریت نماز، حجاب و عفاف در واحد دهاقان برگزار شد.

این نمایش��گاه که از تاریخ 19 آذرماه ب��ه مدت یک هفته ادامه 
داش��ت، محلي بود براي بیان احساس��ات و هنرنمایي استادان، 
کارمندان و دانشجویان منطقه 4 دانشگاه آزاد اسالمی تا دغدغه 
ه��اي خود را در این خصوص با نمایش آثار هنري، عکس، خط، 

مقاله، داستان، نماهنگ و وبالگ به نمایش بگذارند.
این نمایشگاه که با بازدید خوب دانشجویان و همکاران دانشگاهي 
هم��راه بود در تاریخ 26 آذرماه با بازدی��د دبیر محترم منطقه و 
جمعي از روسا و مسؤوالن واحدها با اهدا لوح به برگزیدگان آثار 

به پایان رسید.

اطالعیه      
آزاد  دانش��گاه  فرهنگ��ی  معاون��ت 
اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان ( 
ب��ا اعالم فراخوان��ی ، عالقه مندان را 
به شرکت درمس��ابقات مقاله نویسی 
وبالک نویس��ی ب��ا موض��وع قرآن و 
عترت ، نماز ، حجاب و عفاف دعوت   
کرده اس��ت . داوطلبان ش��رکت در 
این مس��ابقات برای کسب اطالعات 
 بیش��تر می توانندبه نشانی اینترنتی

 مراجعه کنند. 
WWW.Farhangi.khuisf.ac.ir

سراس��ری  مس��ابقات  دوره  هجدهمی��ن 
قرآن وعترت اس��تادان و انش��جویان ش��امل 
چهاربخش کتبی، شفاهی، هنر وادبیات دینی 
 و پژوهش است که چون سال های گذشته در 
سراس��ر  آزاداس��المی  ه��ای  دانش��گاه 
 کش��ور با ه��دف اش��اعه فرهن��گ قرآنی در

دانش��گاه ها و همچنین تحق��ق فرمان مقام 
معظ��م رهب��ری »مدظل��ه العال��ی« مبن��ی 
 ب��ر اس��المی ش��دن دانش��گاهها و تقوی��ت 
 زمینه ه��ای معنوی وباوره��ای دینی برگزار 
 م��ی ش��ود ک��ه بخ��ش کتب��ی آن درتاریخ 
14 آذرم��اه 91 ب��رای خواه��ران درس��الن 

بزرگ ورزش��ی و برادران درتاالرفردوس��ی و 
استادان درسالن جنبی تاالرامیرکبیر دانشگاه 
 آزاداس��المی واحدخوراس��گان با آمار حدود 

2 هزار و 200 نفرشرکت کننده برگزارشد.
در مس��ابقات  دوره  ای��ن  ش��فاهی   بخ��ش 

رشته های حفظ قرآن کریم درمقاطع 5جزء، 
10جزء،20ج��زء و حف��ظ کل ق��رآن کریم، 
ترتیل ، صوت ولح��ن دراویل دی ماه برگزار 

می گردد . 
مس��ابقه ق��رآن وعت��رت بخش کتب��ی ویژه 
دانشجویان دارای 10 رشته شامل تفسیرقرآن 
کریم، زندگانی معصومین )ع(، حفظ وترجمه 

ادعیه وزی��ارت، نماز، ترجمه ق��رآن به زبان 
انگلیس��ی، احکام خواهران، اح��کام برادران، 
زندگانی پیامبر )ص(، ترجمه فارس��ی  قرآن 

کریم، آشنایی بامفاهیم نهج البالغه است.
مس��ابقه ق��رآن وعت��رت بخش کتب��ی ویژه 
استادان ش��امل 4 رشته ترجمه وتفسیرقرآن 
کریم، آشنایی بامفاهیم نهج البالغه، زندگانی 
 چهارده معصوم، ترجمه انگلیسی قرآن کریم 

است.
بخ��ش هنروادبیات دینی مس��ابقات ش��امل 
رشته های داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، 
شعر، عکس، نقاشی، طراحی، تذهیب، نقاشی 

خ��ط ، خ��ط ، قالی باف��ی، مش��بک کاری، 
 اجرای نمای��ش، فیلم کوتاه با موضوع  قرآنی  
اس��ت. بخش پژوهش دینی ش��امل رش��ته 
های نرم افزارهای علوم اس��المی ، تحقیقات، 
وبالگ نویس��ی قرآنی، پایان نامه های قرآنی 
اس��ت ک��ه دانش��جویان واس��تادان تاپایان 
اس��فندماه 91 فرص��ت دارند آثارخ��ود را به 
 دفترکانون های قرآن و عترت دانشگاه ارسال 

نمایند. 
الزم به ذکراست که به نفرات برتردرهررشته 
به صورت جداگانه هدایای نفیس وارزنده ای 

اهدا خواهدشد.

برپایی نمایشگاه آثار هنری منطقه 4 دانشگاه آزاد اسالمی

برگزاری هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت 
ویژه استادان و دانشجویان 

اباعب��داهلل  حض��رت  س��وگواری  مراس��م 
الحس��ین )ع( هم��راه باس��خنرانی حضرت 
حجت االس��الم والمس��لمین سیدمصطفی 
میرلوحی پژوهش��گردینی ومدیرکل روابط 
 عموم��ی واموربی��ن المل��ل دانش��گاه امام 

ص��ادق )ع( باحض��ور جمع��ی ازاس��تادان، 
دانش��جویان و کارکنان درتاری��خ 2 آذرماه 
91 درمح��ل نمازخان��ه دانش��گاه ازس��وی 
معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان)اصفهان( برگزارشد.

برگزاری نشست آسیب شناسی 
فرهنگ عزاداری عاشورا

 برگزاری مراسم سوگواری 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 

خبر کوتاه خبر کوتاه

نشست تخصصی علمی وفرهنگی باموضوع 
آس��یب شناس��ی فرهنگ عزاداری عاشورا 
ومراس��م س��وگواری حض��رت اباعبدال��ه 
الحسین )ع( باسخنرانی دکتردوازده امامی 

و مداح��ی یکی ازمداحان اه��ل بیت )ع( 
درتاریخ اول آذرم��اه 91  در تاالرپژوهش 
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاداسالمی 

واحدخوراسگان برگزارشد. 

نشست تخصصی 
علمی وفرهنگی 

باموضوع پیوست 
فرهنگی در واحد 

خوراسگان)اصفهان(
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 نتایج آزمون علمی اندیش��مند در پایه های چهارم و پنجم اعالم ش��د که دانش آموزان دبستان سما 2 
موفق ش��دند رتبه پنجاهم در پایه چهارم در س��طح مدارس کش��ور ، رتبه پنجم در پایه چهارم در سطح 
مدارس پسرانه استان ، رتبه یازدهم در پایه چهارم در سطح مدارس پسرانه استان و رتبه بیست و هشتم 

در پایه پنجم در سطح مدارس پسرانه استان اصفهان را به دست آورند.
همچنین س��یدمهدی محمدیان درپایه چهارم و پوریا خوش��کام درپایه پنجم این آزمون رتبه اول مدرسه 

را از آن خود کردند.

 سومین جلسه آموزش خانواده دبستان سما 2 در سال تحصیلی جاری با موضوع، » برنامه ریزی رفتاری 
و تحصیلی در دانش آموزان« با حضور رسول رفیعی کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور کلینیک خانواده 
آموزش و پرورش ناحیه 2 با ش��رکت جمعی از اولیای دانش آموزان مدرس��ه در محل س��الن اجتماعات 

دبیرستان پسرانه سما برگزار شد.
در ادامه اعزام دانش آموزان دبس��تان س��ما 2 به برنامه های سالم و شاد تفریحی ، دانش آموزان پایه های 
اول این دبس��تان در تاریخ 12 آذرماه س��ال جاری به مجموعه سرزمین عجایب اعزام شدند و لحظه های 

شادی را سپری کردند.

 دانش آموزان پایه شش��م دبستان س��ما 3 در اردوی تفریحی پایه ششم در مجموعه باغ غدیر اصفهان 
شرکت کردند و با شرکت در برنامه های متنوع لحظات خاطره انگیزی را گذراندند. 

 دانش آموزان پایه اول دبستان سما 3 برای آگاهی بیشتر از درس مهمان ومهمان نوازی مراسم جشنی 
در محل مدرسه برپا کردند و مسئوالن مدرسه توضیحات کاملی در این مورد ارائه نمودند. 

 با توجه به ضرورت رس��یدگی به س��امت دندان های دانش آموزان در این س��نین با همکاری کمیته 
بهداش��ت انجمن اولیا و مربیان دبستان سما 3 ، همه دانش آموزان کاس آمادگی ، پایه اول 2، پایه دوم، 
پایه چهارم 2 و پایه س��وم 1 در این مرحله از س��وی خانم دکتر مهری خویی وند متخصص دندانپزش��کی 

مورد معاینه قرار گرفتند و پیگیری های الزم در مورد آنان انجام شد.

 در ایام دهه اول ماه محرم ، مراسم عزاداری و سینه زنی هر روز صبح از ساعت 7/30 تا 8 صبح در محل 
نمازخانه مدرسه برگزار شد و دانش آموزان با فلسفه و معارف حسینی آشنا شدند. 

 دانش آموزان مدرسه راهنمایی سما 2 در همایش بزرگ کوهپیمایی که در محل پارک کوهستانی صفه 
برگزار ش��د ش��رکت کردند و با حضور و قرائت فاتحه بر سر مزار ش��هدای گمنام در برنامه های متنوعی به 

تفریح و ورزش پرداختند. 

 در ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان مراسم عزاداری ، زیارت 
عاش��ورا ، مداحی و سینه زنی هر روز صبح از ساعت 7/30  تا 8  
در محل نمازخانه مدرسه راهنمایی سما 3 با حضور دانش آموزان 
برگزار شد .همچنین در آستانه تاسوعای حسینی از سوی انجمن 

اولیا، مربیان و همکاران ناهار را در مدرسه صرف کردند. 

  به منظور آشنایی عملی دانش آموزان با رفتارهای پیشگیرانه 
در مقابل حوادث طبیعی از جمله زلزله ، مانور زلزله همزمان با 
مدارس سراسرکش��ور در محل مدرسه راهنمایی سما 3 برگزار 
ش��د و دانش آموزان به تمرین مهارت های مربوط به این مانور 
پرداختند. الزم به ذکر است، دانش آموزان قبل از شرکت در این 
برنامه از طریق جزوات آموزشی و همچنین آموزش های سازمان 

آتش نشانی منطقه در جریان این مهم قرار گرفته بودند. 

  50 نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمایی سما 3 طی یک روز 
به مدت 11 ساعت به اردویی در محل اردوگاه شیخ بهایی واقع 
در گلدشت نجف آباد اعزام شدندو با شرکت در برنامه هایی شاد 

و متنوع از فضا و امکانات آن محل استفاده کردند. 

  دو نف��ر از دانش آموزان مدرس��ه راهنمایی س��ما 3 به نام 
علیرضا ش��مس الکتابی و شکیب جلوخانی در جریان مسابقات 
کاتای دانش آموزان استان موفق شدند تا مقام های دوم و سوم 
کاتای انفرادی استانی را به دست آورند. مدیریت این مدرسه در 

اطالعیه ای این موفقیت را تبریک گفته است. 
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ارائه مقاله درهمایش منطقه ای 
سراب

  ب��ه گ��زارش خبرن��گار نس��یم 
دانش��جویان  از  دونف��ر  دانش��گاه 
آموزش��کده فن��ی وحرفه ای س��ما 
واح��د خوراس��گان)اصفهان( که در 
رشته حسابداری تحصیل می کنند 
مقال��ه ای را ب��ا عن��وان : » مبنای 
نظری استفاده از حسابداری تعهدی 
« در همایش منطقه ای سراب ارائه 

داده اند.
  آموزش��کده فن��ی و حرف��ه ای 
س��ما واحد خوراس��گان )اصفهان( 
ب��ه مناس��بت روز دانش��جو اق��دام 
ب��ه انتش��ار و معرفی دانش��جویان 
موفق خود درطول س��ال تحصیلی 
گذش��ته کرده اس��ت. براساس این 
گزارش در پنجمین المپیاد ورزشی 
دانش��جویان س��ما سراس��ر کشور 
دربخش دخت��ران ، خانم ها نرگس 

ش��ریفیان ونیلوفر شریفی درشنای 
4 در 50 مت��ر آزاد تیم��ی ، موفق 
به کس��ب مقام اول و دریافت مدال 
قهرمانی درجه یک از سوی سازمان 
 س��ما ش��دند. درهمین مس��ابقات 
خانم ه��ا راضی��ه الحاج��ی ، فرناز 
تاجمی��ر ریاح��ی و نجم��ه ثق��ت 
االس��امی در رشته بسکتبال موفق 
به کس��ب مقام اول ودریافت مدال 

قهرمانی درجه یک شدند.

اخبار آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
 ب��ا تاثر و تاس��ف ضایعه درگذش��ت هم��کار تالش��گر زنده یاد 
اعظم ایزدخواس��تی مدیر امور اداری س��ما واحد خوراس��گان، 
همسر و فرزند عزیزش را تسلیت عرض نموده از پیشگاه خداوند 
تعالی برای آن تازه گذشتگان غفران و رحمت الهی و برای عموم 

بازماندگان و همکاران صبر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

مدیریت روابط عمومی و ماهنامه نسیم دانشگاه 
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اناهلل و انا الیه راجعون



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  هفتم
6 آذر ماه 1391

نوشته، الرنس لیشان که توسط خانم سندس منصوری 
عضو هیات علمی دانشگاه خوراسگان ترجمه و نگارش 

شده ، این روزها گام بر دنیای نشر نهاده است.
این کتاب در 256 صفحه و با ش��مارگان 3000 نسخه 

منتشر شده است.
خانم منصوری در باره این کتاب می گوید :

کتاب احیای س��المتی وبازگشت به زندگی در بیماران 
س��رطانی ، مجموعه تجارب و تحقیقاتی است که دکتر 
الرنس لیش��ان روان ش��ناس و روان پزش��ک معروف 
امریکای��ی ط��ی 35 س��ال کار با بیماران س��رطانی به 
 آنها دس��ت یافته اس��ت. تحقیقات وی به کشف و ارائه 
ش��یوه ه��ای روان درمانی نوین و موث��ری در مبارزه با 
سرطان و نجات حال بیمار انجامیده که بر تحول تفکر 
واصالح الگوی زندگی بیمار استوار هستند. این راهکارها 
برشناس��ایی و پرورش عالئ��ق و نقاط قوت بیمار تاکید 

دارند نه بر یافتن علت بیماری . 
درای��ن ش��یوه درمانی بیم��ار می آم��وزد زندگی خود 
را براس��اس نیازها و فعالیت های م��ورد عالقه خود به  
گون��ه ای برنامه ریزی و بازس��ازی کند تا حداکثر لذت 
و رضای��ت او فراهم ش��ود. در نتیجه فراهم ش��دن این 
رضایتمندی که درپی ایج��اد تغییرات مطلوب درتفکر 
والگوی زندگی او رخ داده اس��ت ، سیستم دفاعی بدن 
بیمار به فعالیت درآمده و به کمک درمان های پزشکی 

می آید و درنهایت به شفا و بهبودی اومنجر می شود.
عل��وم و تحقیقات جدید در مورد سیس��تم ایمنی بدن 
انس��ان نشان می دهد که فش��ارهای روانی بلندمدت ، 
توانایی این سیس��تم را دربرابر بیماری ها کاهش داده 
و زمینه را برای بروز مشکالت مختلف جسمی وروحی 

فراهم می آورد. 
برهمین اساس تکنیک های روان درمانی نوینی طراحی 
ش��ده اند که می توانند این سیستم را بازسازی کرده و 
مجدداً به فعالیت درآورند. دراین ش��یوه ، روان درمانگر 
می کوشد با بررسی تاریخچه زندگی بیمار و شناسایی 
نیازهای وی درابعاد مختلف ، وی را درتامین این نیازها 
و دستیابی به اهداف و عالئقش به بهترین شکل ممکن 
یاری کند. فراهم آمدن شادی و رضایتمندی در زندگی 
، مهم ترین روش موثر در فعال س��ازی مکانیزم دفاعی 
بدن وکمک به تاثیر هرچه بیشتر درمان های پزشکی و 

درنتیجه تامین سالمتی است.
هدف از ترجمه این کتاب ، آگاه سازی و متحول کردن 
بیمار و اهدای یک زندگی جدید ولذت بخش به اوست. 
ای��ن کتاب نه تنها به بیمار بلکه به خانواده، پزش��کان، 
روان شناس��ان و مش��اوران ، راهکارهای��ی ارائ��ه کرده 
اس��ت تا هر یک بتوانند به نوبه خود بیمار را در بازیابی 
س��المتی خود یاری دهند. عمده مطالب ارائه شده در 
کتاب تجارب و داس��تان زندگی بیماران و افرادی است 

که این راهکارها را به کار گرفته و موفق ش��ده اند ، لذا 
خوان��دن این مطالب نه تنها برای بیمار بلکه برای همه 
کس��انی که مایل به ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در 

زندگی خود هستند مفید و رهنما خواهد بود.

آشنایی با مراکز 
رشد وفناوری

 یک��ی از مراکز فعال درمجموعه مرکز 
رش��د وفناوری دانش��گاه آزاداسالمی 
مرک��ز  خوراس��گان)اصفهان(   واح��د 
ترنم س��بز سپاهان اس��ت که فعالیت 
آن ب��ر روی گیاه��ان دارویی متمرکز 
شده وتخصص یافته است.مسئول این 
مرکز خانم مرجان پدیدار دانش��جوی 
دوره دکترای خاکشناسی از دانشکده 
کش��اورزی و منابع طبیعی این واحد 
 اس��ت ک��ه در گرای��ش پیدای��ش و 
رده بندی خاک فعالیت خود را دنبال 
می کند. برای آشنایی بیشتر از کیفیت 
فعالی��ت های این مرک��ز خانم پدیدار 
 توضیحاتی داده اس��ت ک��ه ازنظرتان 

می گذرد.
شرح کار:

ای��ن گ��روه تحقیقات��ی با بررس��ی بر 
روی چندی��ن نمونه گی��اه دارویی که 
اقوام مختلف ایرانی به طور مش��ترک 
از آنه��ا ب��رای رویش موی س��ر، رفع 
خارش، چربی و پوس��ته س��ر استفاده 
م��ی کنن��د، تحقیق��ات خ��ود را آغاز 
کرد. گیاهان به کار برده ش��ده دراین 
محلول ش��امل برگ بو، اسطوخدوس، 
رزماری، بابونه، پرسیاوش��ان، شنبلیله، 
نعناع فلفل��ی، مریم گلی وعصاره گزنه 
است. برای تولید محلول گیاهی که از 
گیاهان بومی ایران تهیه شده و منطبق 
با جنس موی س��ر ایرانیان باشد، این 
گیاهان تحت شرایط بیولوژیکي خاص 
 و به کم��ک فن آوري نوین کش��ت و 
نگه داري مي شوند و در زمان مناسب 
و با اس��تفاده از پروس��ه هاي پیچیده 
علمي نسبت به عصاره گیري آنها اقدام 
مي شود. سپس فاکتورهاي فیزیکي و 
شیمیایي آنها شامل باقیمانده خشک 
عصاره، دانسیته و ضریب شکست مورد 
بررسي قرار مي گیرد و در صورت تائید 
تمامی آزمایشات فوق فرآورده حاصل 
به قس��مت پاس��توریزه منتقل شده و 
 کنترل میکروبي ف��رآورده نیز صورت 
مي پذیرد. گفتني است با توجه به اینکه 
محلول گیاهي مورد استفاده، منحصراً 
از ترکیبات گیاهي به دست آمده و فاقد 
مواد ش��یمیائي است، اس��تفاده از این 
دارو فاقد عوارض جانبي است، بنابراین 
 ای��ن داروي گیاهي تقویت موي س��ر 
م��ي توان��د انتخ��اب مناس��بي براي 
مبتالیان ب��ه ریزش مو و ابرو و تقویت 
آنها باش��د . در این واحد نوعی محلول 
گیاه��ی ، که خاصیت آنت��ی باکتریال 
دارد، ب��رای برط��رف ک��ردن جوش و 
آکنه صورت تهیه شده است. همچنین 
در ای��ن واحد فناوری نوعی ش��امپوی 
گیاهی بدون اس��تفاده از هرگونه مواد 

شیمیایی تهیه شده است.

 براس��اس رای س��تاد داوران جش��نواره 
فرهن��گ مکت��وب که هرس��ال از س��وی 
اداره کل ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
 و ب��ه مناس��بت هفت��ه کت��اب برگ��زار 
می شود ، انتش��ارات دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان)اصفهان( به عنوان ناشر 

برگزیده دانشگاهی استان اصفهان انتخاب 
شد. به گزارش خبرنگار نسیم دانشگاه لوح 
تقدیر و جایزه ویژه این جشنواره با امضای 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان به مدیر مسئول انتشارات و معاون 
 پژوهش��ی واح��د ، دکتر پی��ام نجفی اهدا 

ش��د.الزم به ذکراس��ت که این انتخاب در 
بین ده ها انتش��ارات دانش��گاهی استان و 
به واس��طه کیفیت مطل��وب و تولید باالی 
کت��ب علمی و درس��ی بوده اس��ت. عالوه 
براین موفقیت، 4 کت��اب دیگراز این واحد 
دانش��گاهی در جش��نواره مذکور به عنوان 

 کت��اب های علمی به ش��رح زی��ر  معرفی 
شدند:

جامعه شناسی فرهنگی : 
تالیف خانم دکتر آذر قلی زاده

جراحی دهان : 
متق��ی،  احم��د  دکت��ر  آق��ای   تالی��ف 

خانم دکترالهام زمانی و آقای دکتر ابوالفتح  
حسین زاده

مدیریت بازاریابی سازمان های ورزشی : 
ترجمه دکتر قاسم رحیمی وهمکاران

آیین نگارش و ادبیات گفتار : 
تالیف دکتر احمد فاضل

انتخاب دانشگاه خوراسگان)اصفهان( به عنوان ناشر برگزیده دانشگاهی

» احیای سالمتی و بازگشت به زندگی در بیماران سرطانی «
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این کتاب شامل اطالعات جامعی از مسئولیت های مختلف مدیران اماکن ورزشی 
است و می تواند دانش و مهارت اساسی آنها را در زمینه های برنامه ریزی 

تاسیسات، انتخاب مکان و طراحی و ساخت سیستم های مورد نیاز تاسیسات، 
اقدامات و نگهداری مدیریت اداری شامل :بازاریابی و فروش، امور مالی و بودجه بندی، 

منابع انسانی و مباحث برنامه ریزی مسابقه، امنیت و روندهای اجرایی افزایش دهد. 

امنیت فرهنگی به واسطه اهمیت یافتن نقش و کارکرد فرهنگ در 
 تعامالت اجتماعی، در کنار اقتصاد و سیاست به عنوان یکی از 

جنبه های نوین راهبرد نرم در تنظیم معادالت قدرت ملی و فرا 
ملی در دهه اخیر مطرح شده است.از آنجا که قدرت مبتنی بر فرهنگ از نفوذ 

و اثر بخشی باالیی برخوردار است راهبردهای تعاملی را در گفتمان قدرت و 
امنیت حول محور فرهنگ صورت بندی نموده است ابعاد پیچیده امنیت در بعد 
فرهنگی برای تمامی کشورها فرصت ها و تهدیدهایی پیش روی آورده و ذهن 
پژوهشگران حوزه های فرهنگ و امنیت را به خود مشغول داشته است. آنچه 
در این کتاب به اختصار از امنیت فرهنگی مطرح گردیده، گامی هر چند کوچک 

در تبیین این مساله است که امنیت فرهنگی تنها نوعی دگر بازدارندگی با 
ماهیت سلبی نیست؛ بلکه مستلزم تاکید توجه بر پندارها و ساختارهای داخلی 
است که انسجام بخشی فرهنگی و معاضدت هم افرازی سازه های اجتماعی را 

در برخواهد داشت و قدرت درک و تعامل، کنش فعال و پویا در مقابل محیط 
مشحون از تغییر را فراهم خواهد آورد.

 کتابی که در دست دارید، شامل طیف وسیعی از مطالب جراحی فک و صورت 
می باشد که در آن تکنیک های جراحی به صورت گام به گام و توصیفی مورد بررسی 

قرار گرفته است.جنبه های گوناگونی که شامل تکنیک های رادیوگرافی، جراحی، 
وسایل و مواد مورد استفاده ، تکنیک های ادیوگرافی ، جراحی های پیچیده، عوارض ، عفونت 

های ایجاد شده توسط دندان و آخرین یافته های علمی در رابطه با پیشگیری و استفاده از آنتی 
بیوتیک ها می باشد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در فصل های کتاب، تصاویر و 

شکل های فراوان، با کیفیت باال آورده شده است که می تواند به عنوان راهنمایی عملی برای 
دندانپزشکان با تجربه و یا تازه کار عمل نماید.

کتاب جامعه شناسی فرهنگی با توجه به اهمیت جهانی فرهنگ در زندگی روزمره 
و پیچیدگی آن، تالش نموده که نگاهی پدیدار شناختی به روند تکوینی و تاریخی 

مفهوم فرهنگ و تمدن، شناخت تنوع در تعاریف آن و کاربردهای آنها، سازمان 
فرهنگ و رویکردهای نظری مرتبط با فرهنگ و آسیب ها و مسائل و مشکالت فرهنگی در 

ایران و سایر کشورها و مهندسی و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی بیندازد،شاید این 
مطالعات مقدماتی بتواند توسعه مطالعات فرهنگی در دانشگاه ها و تربیت نیروی انسانی 

متخصص در این زمینه را هموار کرده و راهگشای توسعه پایدار کل کشور گردد.

کتاب حاضر، در زمینه هنر نویسندگی و فن سخنوری، تقدیم به آنانی است که دغدغه 
داشتن قلمی شیوا و بیانی گیرا دارند.

این اثر، مشتمل بر ضروری ترین مباحث نگارشی است: از جمله شرایط و لوازم 
نویسندگی، واژه گزینی مناسب،امالی درست کلمات، جمله بندی و عبارت پردازی، خصایص بالغی 
و زیبا سازی، ویژگی های شکلی و محتوایی و نیز عام ترین نیازهای زبانی و نوشتاری مثل مکاتبات 

اداری، گزارش نویسی، روش تحقیق و آداب سخنوری

تازه هـای نشـر
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کسب رتبه برتر کشور توسط مرکز رشد دانشگاه رکورد شکنی سازه ماکارونی 

رونمایی از 6 طرح جدید فناوری 

 نسیم دانشگاه نسیم دانشگاه

 نسیم دانشگاه

در جریان برگزاری جش��نواره پژوهشی و 
فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 
کشور، مرکز رش��د دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان ) اصفه��ان ( به عنوان 

مرکز رشد برتر کشور معرفی شد. 
در این مراس��م که هم زمان با اولین روز 
هفت��ه پژوهش و ب��ا حضور مع��اون اول 
رییس جمه��ور و وزرای علوم ، تحقیقات 
و ف��ن آوری و دف��اع در محل دانش��گاه 
ش��هید بهش��تی تهران برگزار شد، مدیر 
مرکز رش��د واحد خوراسگان مورد تقدیر 
قرار گرفت. الزم به ذکر اس��ت مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان در حال حاضر بیش از 
30  شرکت دانش بنیان را مورد حمایت 

قرار می دهد. 

در آس��تانه فرا رس��یدن هفته پژوهش شش طرح 
فناوری مربوط به استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان ( رونمایی شد. 

این طرح ها شامل : ساخت محیط کشت حاصل از 
فناوری نانو ، مواد بیوتکنولوژی و تس��ت بافت غنی 
شده با فناوری نانو ، دمنوش های جدید گیاهی ،پالت 

 فرم جدید روباتیک س��ایز نوجوان ، ارائه یک بازی 
 جدید رایان��ه ای و همچنین ارائ��ه فرش گل بوده 

است. 
این طرح ها در محل نمایش��گاه بین المللی استان 
اصفهان و با حضور مس��ئوالن اس��تان در بیست و 
دومین روز از ماه آذر رونمایی ش��د و مورد استقبال 

بازدیدکنندگان قرار گرفت . این مجموعه بخشی از 
طرح هایی بوده که طی یک س��ال گذشته توسط 
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) 
اصفهان( مورد حمایت قرارگرفته و به تجاری سازی 

رسیده است.
عنوان های طرح های رونمایی ش��ده و مجریان آن 

به این شرح است :
- پالت فرم روبات نوجوان ، مجری : محسن طاهری

- بازی آرکوپ��الس ) ARCO (  ، مجری : فرزین 
طرقی ، بهنام زاهدی 

- دمنوش گیاهی با فناوری جدید ، مجری : حامد 
کیانی 

 ، DNA محی��ط کش��ت ، محل��ول بارگ��ذاری -
 کیت تشخیص گاوهای مستعد کتز ، فنل اشباع ، 

مجری : احمد محمودی 
- تولید مواد بیوتکنولوژی و تست بافت غنی شده با 

فناوری نانو مجری : کامران صفوی
- فرش گل ، مجری اصلی : مهناز خلج 

برپایی هشتمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان
 نسیم دانشگاه

ه��م زم��ان با هفت��ه پژوه��ش تیم س��ازه 
ماکارونی دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی 
 واح��د خوراس��گان ) اصفه��ان ( در مح��ل 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان 
اق��دام ب��ه رک��ورد ش��کنی مقاومت س��ازه 
ماکارونی کردند. این سازه ماکارونی به ابعاد 
20×30  مت��ر پس از تحمل 170  کیلوگرم 
بار عم��ودی و مدت ده دقیق��ه، بدون آنکه 
دچار شکس��تگی ش��ود س��الم از زیر فشار 
عمودی خارج ش��د. این رکورد به دلیل نوع 
طراحی س��ازه، نحوه قرارگیری س��ازه ها و 
محاسبات دقیق به دس��ت آمده است. الزم 
به ذکر اس��ت که اعضای ای��ن تیم را متین 
دوک بر ) سرپرست ( ، سید سپهر نیکویی ، 
حمید صادقی ، متین ملکوتی و بهنام افشار 

تشکیل می دهند. 

برای اولین بار صورت گرفت؛
حمایت صندوق پژوهشگران 
کشور از یک طرح پژوهشی 

هشتمین نمایش��گاه پژوهش و فناوری استان اصفهان ازتاریخ دانشگاه
22 تا 25 آذرماه سال جاری درمحل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی استان اصفهان برگزار شد.
دراین نمایشگاه که با شرکت ارگانها و نهادهای مختلف فرهنگی 
و پژوهشی برپا شده بود آخرین دستاوردها ، طرح ها و فعالیت 
های مربوط به پژوهش به نمایش درآمد.در مراسم افتتاح این 
نمایش��گاه جمالی نژاد ، معاون عمرانی استانداری )اصفهان( ، 
دکتر فروغی رئیس دانش��گاه آزاد اس��امی واحد خوراسگان 
)اصفه��ان( ، زارع مدی��رکل آموزش فنی وحرفه ای اس��تان و 
جمعی از روس��ا و معاونان پژوهشی دانش��گاه ها و سازمان ها 
حضور داشتند.دانش��گاه آزاد اس��امی خوراس��گان )اصفهان( 
دراین دوره همچون دوره های گذش��ته با تشکیل غرفه ای به 
معرفی موفقیت ها و دس��تاوردهای پژوهشی خود پرداخت و 
حضوری قوی دراین نمایشگاه داشت واز جمله از تعداد 5 طرح 
واختراع مرکز رشد وفناوری خود رونمایی کرد که مورد توجه 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.

 ب��رای اولی��ن ب��ار ط��رح دوقلو زای��ی دکتر 
اقب��ال س��عید یک��ی از پژوهش��گران فع��ال 
دانش��کده کش��اورزی دانش��گاه  آزاد اسالمی 
واح��د خوراس��گان )اصفهان( ک��ه به صندوق 
پژوهش��گران کش��ور ارس��ال ش��ده بود مورد 

حمایت علمی و مالی این صندوق قرار گرفت
ای��ن توفی��ق که پ��س از طی مراح��ل داوری 
و ارزیاب��ی علمی ص��ورت پذیرفت ش��رایطی 
را فراهم آورده تا س��ایر محققان دانش��گاهی 
نی��ز از ای��ن فرص��ت ب��رای طرح ه��ای برتر 
دانش��گاهی اس��تفاده کنند. بدون تردید این 
 موفقیت افتخاری برای دانش��کده کشاورزی و 
دکتر اقبال س��عید به حساب می آید که امید 
اس��ت در آینده شاهد گس��ترش آن در سایر 

حوزه ها نیز باشیم. 

دستاوردهای پژوهشی واحد خوراسگان)اصفهان(



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان(
 دوره جدید

 شماره  هفتم
8 آذر ماه 1391

کتابخانه مرکزی دانشگاه 

جایگاهی ارزنده برای مطالعه ، پژوهش و اندیشه ورزی

برای آش��نایی با کتابخانه مرکزی دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد خوراس��گان )اصفهان( و معرفی 
جام��ع آن فرصت��ی پیش آم��د تا با آق��ای رضا 
ابراهیمی ، رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه گفت 

وگویی داشته باشیم.
آق��ای ابراهیم��ی ، کارش��ناس کتابداری اس��ت 
را  ای��ن مس��ئولیت  تاکن��ون  واز س��ال 1367 
 عهده دار اس��ت. او می گوی��د : ازآنجا که از اول 
عالقه مند به کتاب و مطالعه بودم وارد این رشته 
ش��دم و همین عالقه واش��تیاق مرا به کتابخانه 
کشانده است. وی می افزاید : به حکم مسئولیتی 
که دارم الزم اس��ت تا نس��بت به هم��ه عناوین 
کتاب ها حس��اس باش��م و اطالعاتی درخصوص 
آن داش��ته باش��م ولی عالقه ویژه خودم بیشتر 
در زمینه فلس��فه، مذهب، ش��عر و ادبیات است. 
حاص��ل زندگی او دو فرزند اس��ت که می گوید 
یکی از آنها به کتاب و دیگری به امکانات دنیای 

دیجیتال عالقه و گرایش ویژه ای دارند.
رییس کتابخانه مرکزی از کتاب جامعه شناس��ی 
خودمانی و پی نوش��ته هایی برهمین کتاب ، ما 
چگونه، ماش��دیم و چند عن��وان دیگر به عنوان 
کت��اب های خاط��ره انگیزی که آنه��ا را مطالعه 

کرده ، نام برد.

آشنایی با کتابخانه مرکزی

به گفته آقای ابراهیم��ی کتابخانه مرکزی واحد 
خوراس��گان )اصفه��ان( ازس��ال 1367 با 120 
عن��وان کتاب دری��ک خانه اس��تیجاری درمحله 

 ابر خوراس��گان آغاز به کار ک��رد و هم چون 

دیگ��ر بخش ه��ای دانش��گاه مراحل پیش��رفت 
 و تکام��ل را ط��ی ک��رد ت��ا اکن��ون جایگاه��ی

 درخور و شایسته داشته باشد.
س��اختمان فعل��ی کتابخانه مرک��زی یک هزار و 
صد مترمربع وس��عت دارد که به مخزن کتابخانه 
اختصاص یافته و عالوه ب��رآن یک هزارمترمربع 
دیگر نیز از مس��احت آن متعلق به سالن مطالعه 
اس��ت که به تفکیک آقای��ان و  خانم ها طراحی 
شده است وبخش��ی از آن نیز به پایان نامه ها و 

نشریات اختصاص یافته است.
رییس کتابخانه مرکزی ذخیره فعلی کتاب چاپی 
این مرک��ز را 167 هزارو 500 جل��د اعالم کرد 
که با احتس��اب 51 هزارکت��اب دیجیتالی قابل 
دس��ترس درمجم��وع 218 هزارجلد م��ی تواند 
امکان��ات خوبی برای اس��تادان ، پژوهش��گران و 

دانشجویان عالقه مند باشد.
وی در زمین��ه نش��ریات نیز گف��ت : که درحال 
حاض��ر 827 عن��وان مجل��ه التی��ن در اختیار 
داریم که حدود 600 عنوان آن آرش��یو ده ساله 
الکترونیکی دارد. همچنین تعداد مجالت داخلی 
فارس��ی زبان موج��ود در کتابخان��ه نیز به 415 

عنوان می رسد.
چاپ��ی  کت��اب  جل��دی  ه��زار   218 ذخی��ره 
والکترونیک��ی کتابخان��ه ب��ه اضافه ای��ن تعداد 
ازنش��ریات داخلی و خارجی سرمایه ارزشمندی 
برای عالقه مندان به حس��اب م��ی آید. وی نوع 

 طبق��ه بندی ب��ه کار رفته دراین 

کتابخانه را روش دیویی اعالم کرد.

کتابخانه های اقماری

آق��ای ابراهیمی خاطرنش��ان س��اخت که عالوه 
بر کتابخانه مرکزی دانش��گاه ، چهار دانش��کده 
دانشگاه نیز دارای کتابخانه اختصاصی هستند که 
روش طبقه بندی درآن کتابخانه ها نیز متفاوت 
اس��ت به طوری که در دانشکده دندانپزشکی از 
سیستم پزش��کی N.L.M استفاده شده است و 
دانشکده های کشاورزی ، مامایی و تربیت بدنی 

سیستم دیویی را اعمال کرده اند.
وی ادام��ه داد : ما برای به��ره مندی از امکانات 
و ظرفی��ت ه��ای دیگ��ر کتابخانه ه��ای موجود 
دراصفه��ان، با همه کتابخان��ه های بزرگ تعامل 
وارتب��اط داری��م وکتابخان��ه واحد خوراس��گان 
درواقع یک کتابخانه قطبی برای دانش��گاه های 
 تحت پوش��ش منطقه 4 کش��ور نیز به حس��اب 

می آید.
رییس کتابخانه مرکزی در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه فرآیند انتخ��اب کتاب درای��ن مرکز چگونه 
اس��ت، پاس��خ داد : م��ا ب��ا اس��تفاده از چندین 
روش. کتاب ه��ای موردنظر را تهی��ه می کنیم 
 از آن جمل��ه؛ کت��اب هایی که اس��تادان معرفی 

می کنند وانجام مش��اوره با آنان درهمین زمینه 
، گزینش ازطریق کاتالوگ های ارسالی از سوی 
ناش��ران کش��ور ، مراجعه به فایل کتاب شناسی 
ملی و کت��اب های روزآم��د ، هماهنگی با اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان ، حضور 
درنمایش��گاه ه��ای ب��زرگ کت��اب و انتخاب و 

خریداری کتاب های موردنظر و...
آقای ابراهیمی افزود : براساس آماری که در سال 
گذش��ته انتشار یافته، کتابخانه ما بعد از دانشگاه 
صنعت��ی از نظر عنوان و بع��د از کتابخانه مرکز 
تحقیقات معلمان اصفهان ازنظر تعداد، رتبه دوم 

را در سطح اصفهان داراست.

اعتبارات تامین کتاب

همه س��اله اعتباراتی برای تهیه کتاب اختصاص 
می یابد که پیشرفت های روزافزون کتابخانه نیز 

مرهون همین پشتیبانی اعتباراتی بوده است.
به طور طبیعی درس��ال های��ی کتابخانه نیاز به 
تجهی��ز امکان��ات زیادی داش��ت که ت��ا رکورد 
س��الیانه 160 میلی��ون توم��ان نی��ز در اختیار 
ما قرار گرفته اس��ت س��ال گذش��ته اعتبار ما به 
 ح��دود 80 میلیون تومان رس��ید و امس��ال این 

میزان به ح��دود نصف این مبل��غ کاهش یافته 
است ولی در مواردی هم پیش آمده که مسئوالن 
دانشگاه به طور ویژه عالوه بر اعتبارات مصوب ، 
مبالغ قابل توجه دیگری را به ما اختصاص داده اند 
 و همواره کتابخانه از حمایت های بی دریغ ایشان 

بهره مند بوده است . 
رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه گفت : در سال 
جاری به دلیل افزایش سرسام آور هزینه کاغذ و 
گران شدن کتاب سعی کردیم تا از طریق تبادل 
کتب انتش��ارات دانشگاه با ناشران دیگر نیازهای 
خ��ود را تا ح��دود زیادی تأمی��ن کنیم تا خللی 

درفعالیت های جاری ما پیش نیاید.   

ویژگی های دیگر کتابخانه 

به گفته آق��ای ابراهیمی ، این کتابخانه تعدادی 
از نسخه های نفیس ، نایاب یا کمیاب گذشته را 

در اختیار دارد . 
 یک��ی از ویژگ��ی ه��ای ای��ن کتابخان��ه غن��ای 
فوق العاده آن در زمینه رش��ته معماری اس��ت 
که درخواس��ت فراوان دانش��جویان سبب شده 
اس��ت تا ما در خصوص کتاب های درخواس��تی 
این رش��ته اقدامات وسیعی داش��ته باشیم و به 
 نظر من اگر اس��تادان و دانش��جویان رشته ها و 

 آنها که عاش��ق مطالعه و تحقیق هس��تند به حق ، کتابخانه را گلس��تانی ب��ی نظیر و بی بدیل 
می دانند و عاشقانه های اندیشه را در فضای آن جستجو می کنند.

 ام��ا اگر جامعه ای نس��بت ب��ه ارزش های فرهنگی کم توجه باش��د ، کتابخان��ه نیز از رونق 
می افتد و اندیشه و معرفت در مهجوریت قرار می گیرد. اگر دانشجویی برای تدوین مقاله 
و پای��ان نام��ه به کتابخانه مراجع��ه کند و پیش و بعداز آن الفتی با مطالعه و کتاب نداش��ته 
باش��د باید در مورد سرنوش��ت و جایگاه فرهنگ بیمناک بود. چرا که دراین حالت دانش��جو 
برای اخذ مدرک و کسب جایگاه شغلی و بهره مندی اقتصادی به فرهنگ نگریسته است اما 

اگر دانش��جویانی هم باشند که مطالعه و مراجعه به کتاب و کتابخانه را برای بیشتر آموختن 
و حضور در عالم معرفت هدف قرار داده باشند ارزش های فرهنگی در جامعه روبه فزونی 

می گذارد و انسان به شأن واالی شناخت و فطرت پاکش نزدیک تر می شود.
درجامع��ه ت��ا حدودی م��ی توان ک��م رونقی کتابخان��ه های عموم��ی را توجیه ی��ا تحمل کرد 
ول��ی دری��ک مرکز پوی��ای دانش��گاهی حقیقت��ًا بای��د کتابخانه در مرک��ز مراجع��ه و تحقیق 
 و آموزش قرار داش��ته باش��د و ب��ه عنوان  مهم ترین کانون دانش��گاهی به آن نگریس��ته 

شود.
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دانشکده های مختلف پویا باشند این عامل سبب 
پویای��ی مضاعف ما در تأمین کت��اب های مورد 
 نیاز می ش��ود. به عبارت دیگری همیش��ه غنای 
کتابخانه ها و پیشرفت علمی موسسات آموزشی 
مرهون تشکیل مثلث استاد، کتابخانه و دانشجو 
اس��ت.وی خاطر نشان کرد که کتابخانه معماری 
در موقعیت��ی اس��ت ک��ه گاهی دانش��جویانی از 
دیگر دانش��گاه های معتبر مانند دانشگاه شهید 
بهشتی تهران مراجعه و عنوان مورد نظر خود را 

درخواست می کنند. 
از دیگ��ر ابتکارات ویژه ای��ن کتابخانه راه اندازی 
پرت��ال آن اس��ت ک��ه ب��ا ای��ن اقدام ش��رایطی 
 فراهم ش��ده اس��ت که تاکنون 40 هزار مقاله به 
 زب��ان التی��ن مرب��وط ب��ه س��ال 2011 در این 
 پرتال قابل دسترس��ی باش��د که در مقایس��ه با 
 س��ایر دانش��گاه ه��ای آزاد کش��ور بی س��ابقه 

است. 

پرسنل کتابخانه :

تمام��ی  گف��ت:  مرک��زی  کتابخان��ه   ریی��س 
کتابخانه های دانش��گاه ازجمله کتابخانه مرکزی 
زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه اداره می شود 
و در حال حاضر 11 نفر در کتابخانه مرکزی و 5 
نفردر کتابخانه های اقماری دانشکده ها مشغول 
هس��تند و به ج��ز دو نف��ر بقی��ه دارای مدرک 
کارشناسی هس��تند. وی افزود:جا دارد در اینجا 
از هم��ه عزیزان و همکارانی که از بدو تاس��یس 
تاکنون به منظور اعتال و غنای کتابخانه همت و 

تالش داشته اند تقدیر وتشکر نمایم. 
از ایش��ان س��ؤال کردیم آیا کارکن��ان کتابخانه 
کارش��ناس رش��ته مربوط هس��تند که در پاسخ 
گفت :ما در کتابخان��ه به تخصص های مختلفی 
نیازمندیم از جمله کارش��ناس ان��واع زبان های 
خارج��ه که باید بر این اس��اس نیروهای خود را 

گزینش و تأمین کنیم . 

روش عضویت در کتابخانه 

در شماره گذشته از طریق مراجعه به وب سایت 
کتابخانه مرکزی به روش عضویت اش��اره کردیم 
با این ح��ال عالقه مندان می توانند با دریافت و 
تکمیل فرم عضویت و واریز مبلغ 50 هزار تومان 
به حساب مربوط به عنوان حق عضویت به همراه 

یک قطعه عکس عضو کتابخانه شوند. 
آقای ابراهیمی افزود : با توجه به آمار دانشجویان 
در حال حاضر، نس��بت کتاب به دانشجو در این 
واحد 11  جلد است . وی در خصوص امانت دادن 
کتاب نیز خاطر نش��ان س��اخت، به دانشجویان 
دوره کارشناس��ی حداکثر 3 جلد کتاب به مدت 

15 روز امانت داده می ش��ود که به شرط نبودن 
درخواست جدید این مدت قابل تمدید است . 

همچنین دانش��جویان دوره کارشناس��ی ارش��د 
و دکت��را نی��ز می توانند 5 ت��ا 10 جلد کتاب به 
مدت پانزده روز به امان��ت بگیرند که این تعداد 
 در تابس��تان با فرص��ت یک ماه��ه تحویل داده 

می شود. 
وی در خص��وص سیس��تم بررس��ی دیرکرد ها 
توضیح داد : سیستم دیرکردها روی نرم افزار وب 
س��ایت کتابخانه تعریف شده است که در مرحله 
اول ب��ه امان��ت گیرنده پیغام می دهد و س��پس 
برای ه��ر روز دیرکرد مبلغ 50 تومان جریمه در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت و اگر میزان آن باال برود 

سعی می کنیم تا امانت گیرنده، بدهی خود را به 
صورت هدیه کتاب انجام دهد یا به حساب بانکی 
واریز کند ولی در این خصوص نهایت همکاری با 

دانشجویان به عمل می آید.

توضیحات تکمیلی :

ریی��س کتابخانه مرکزی ادامه داد : در گذش��ته 
واح��د صحاف��ی و ترمی��م کتاب ه��ا در همین 
مجموع��ه وجود داش��ت ول��ی هم اکن��ون این 
 اق��دام را از طری��ق بخ��ش خصوص��ی دنب��ال 
می کنی��م . وی گفت : ما در ح��ال حاضر هارد 
بزرگ��ی در زمینه معماری در اختی��ار داریم که 

اطالع��ات آن را از طری��ق CD  به درخواس��ت 
کنندگان ارائه می کنیم . 

درخصوص نگرانی ازجایگزین��ی منابع دیجیتال 
به ج��ای فرهنگ مکتوب آق��ای ابراهیمی براین 
عقیده اس��ت که مطالعه انسان حس می کند با 
دوس��تش قدم می زند و به آسانی با کتاب مجله 
و حتی روزنامه ارتباط برقرار می کند ولی منابع 
دیجیت��ال بی روحند و نامان��وس و  هرگز جای 
فرهنگ مکتوب ، کت��اب و مطالعه را نمی گیرد 
بلکه تس��هیالتی را برای مطالع��ه بهتر وجامع تر 

فراهم می کنند. 

 اهدا کنندگان کتاب :

ط��ول  در   : گف��ت  مرک��زی  کتابخان��ه   ریی��س 
بزرگ��واران  کتابخان��ه  فعالی��ت  ه��ای   س��ال 
فرهنگ دوس��تی ب��وده ان��د ک��ه کل کتابخانه یا 
بخش��ی از کت��اب ه��ای کتابخانه های ش��خصی 
خویش را به دانش��گاه اهدا ک��رده اند که با تجلیل 
از همه آنه��ا الزم می دانم تا در این زمینه از توجه 
 وعنایت جناب آقای دکتر احمدعلی فروغی ابری ، 
دکتر جاللی زند،  دکتر هودجی ، دکتر مریم قاسمی، 
 دکت��ر مهدی نم��ازی زاده ، دکتر رامی��ن ارفع نیا، 
دکتر ابراهیم بهداد ،  دکتر شاپور حاج رسولیها، 
مهندس فیروز ملک آیین ، مهندس سید هادی 
نیکزادالحس��ینی ، مهن��دس انص��اری ، جن��اب 
آق��ای محمد جواد فرهنگ وجن��اب آقای رنگرز 
و بس��یاری از همکاران تجلی��ل و قدردانی کنم 
و ب��دون ش��ک هر گامی ک��ه در راه ش��کوفایی 
فرهنگی صورت گرفته باشد آنان در این کار خیر 

مشارکت داشته و مأجور خواهند بود. 
در پای��ان از مدیریت و هدای��ت حکیمانه جناب 
آقای دکتر فروغی ، دکتر نجفی و سایر مسئوالن 
بزرگ��وار دانش��گاه همچنین دس��ت ان��درکاران 
 ماهنام��ه نس��یم دانش��گاه ب��ه وی��ژه مهندس 
حسن زاده صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. 

- غنای کتابخانه ها و پیشرفت علمی موسسات آموزشی، مرهون تشکیل مثلث استاد، کتابخانه و دانشجو است.
- از ابتکارات ویژه این کتابخانه راه اندازی پرتال آن است که هم اکنون 40 هزار مقاله به زبان التین مربوط به سال 2011 در این پرتال 

قابل دسترسی است.

کتابخانه مرکزی دانشگاه 

جایگاهی ارزنده برای مطالعه ، پژوهش و اندیشه ورزی
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هر انسانی یک معمای حل نشده است
گفتگو با نوآور تالشگر:مهندس نجمه صمدی

اش�اره : دانش��جویی ک��ه حقیقت ش��أن خود را 
بشناس��د و بر ارزش های آن وقوف داش��ته باش��د 
وقار دانشجویی می یابد و در مسیر فرهیختگی گام 
می نهد. این ش��ماره بخش اختراعات ما به معرفی 
مخترع جوانی اختصاص دارد به نام خانم مهندس 
نجمه صمدی. وی دانش آموخته دوره کارشناسی 
ارشد  در  رشته مهندسی کشاورزی گرایش خاک 

شناسی است .
خان��م مهن��دس صم��دی دوره کارشناس��ی خود 
را در  دانش��کده کش��اورزی و منابع طبیعی واحد 
خوراس��گان)اصفهان( و کارشناس��ی ارش��د را  در 
 دانش��گاه ش��هید چمران اه��واز گذرانده اس��ت و 
هم اکنون عالوه بر فعالیت در مرکز رشد و فناوری 
دانش��گاه خوراسگان و مشارکت در تأسیس و اداره 
ش��رکت های دان��ش بنیان و فعالیت مس��تمر در    
حوزه های پژوهشی و علمی ، به عنوان مدرس حق 
التدریس تمام وقت پنج روز در هفته با دانش��کده 

کشاورزی همکاری می کند.
خان��م صمدی حیط��ه های نظری وس��یعی برای 
 کار علم��ی و پژوهش��ی خ��ود تعری��ف ک��رده و 
آرم��ان های بزرگ��ی را  در افق زندگ��ی خود قرار 
داده اس��ت که می تواند به عن��وان الگویی فرا راه 

دانشجویان فعلی قرار گیرد .
 در ادام��ه ب��ا فعالیت های ایش��ان بیش��تر آش��نا 

می شویم .

ای��ن مخترع ج��وان می گوید: تاکن��ون نزدیک به 
 دوازده ط��رح پژوهش��ی هم��کاری داش��ته ام که 
 ح��وزه هایی مانند آبی��اری، آلودگی، فیزیک خاک 
و ... را در برگرفت��ه اس��ت این طرح ه��ا به مرحله 
ن��گارش مقاالت ISI و پذی��رش در کنفرانس های 
علمی در کش��ورهای ترکیه / کان��ادا و ژورنال های 

داخلی رسیده است .
اختراع دستگاه ازن ژنراتور

دس��تگاه ازن ژنراتور و استفاده از آب ازن زنی شده 
در آبیاری کشت های گلخانه ای از اختراعات ثبت 

شده این دانش آموخته پویاست.
وی می گوید : کاربرد این دس��تگاه از سال 89 در 
گلخانه ای واقع در ش��هرضا ش��روع ش��د و نتیجه 
خوبی هم پدید آمد و توانستیم خیلی زود رضایت 
مندی گلخانه دارها  را نسبت به مزایای این دستگاه 
جلب کنیم . اس��تفاده از این فناوری س��بب شد تا 
مصرف کود و سم در گلخانه کاهش یابد که از نظر 
اقتصادی نیز س��ودمند واقع ش��د و عالوه بر آن ما 
توانستیم به سمت تولید محصوالت ارگانیک پیش 

برویم تا محصوالت قابلیت صادرات پیدا کند.
از مزی��ت های دیگ��ر کاربرد این فن��اوری کاهش 
ش��دید آالین��ده ه��ای محیط��ی ناش��ی از کود و 
س��م اس��ت. وی اف��زود ای��ن ط��رح با مش��ارکت 
دو  ه��ر  ک��ه  وی  دوس��تان  از  یک��ی  و   ب��رادرم 
دانش آموخته رش��ته مهندس��ی اپتی��ک و لیزر از 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر هستند و دیگر دوست 
و همکاری که به مدت حدود 20 س��ال اس��ت در 
زمین��ه کش��اورزی و گلخان��ه 
فعالیت دارند، انجام شد .

فرآیند این اختراع
در ابتدا و در مرحله کشت 
فلفل دلم��ه ای ، خیار و 
گوجه فرنگ��ی از آب ازن 
زنی اس��تفاده کردیم . در 
ادامه با یکی از آفت های 
معمول اکثر گلخانه ها به 
نام نمات��د برخورد کردیم 
که با اس��تمرار استفاده از 
آب ازن زنی ش��ده رش��د 
و تکثیر ای��ن آفت از بین 
رفت ک��ه نتیجه آن برای 
صاحب��ان گلخانه بس��یار 
 خوش��ایند بود زیرا سبب

 ش��د تا آن��ان محصوالت 
گلخان��ه  در  را  خ��ود 
حف��ظ کنند . بر اس��اس 
برآوردهای��ی ک��ه انج��ام 
دادی��م در حال��ی که 25 
درصد از مصرف کود و سم 
مصرف��ی گلخان��ه کاهش 
یاف��ت عملکرد م��ا با 30 

درصد افزایش روبرو شد .
از ایش��ان س��وال کردیم 
که ظاه��راً در محصوالت 
ارگانی��ک از ک��ود و س��م 
استفاده نمی شود و  وجود 
اضافی ترکیب��ات   هرگونه 

 

ش��یمیایی در گیاه س��بب حذف تائید اس��تاندارد 
 جهانی آن می شود آیا استفاده کمتر از کود و سم

  برای ارگانیک کردن محصوالت است ؟ که پاسخ 
داد : این میزان به نس��بت بیماری های بروز یافته 
در آن مح��ل بوده و نه به معن��ای آن که ما از صد 
 درصد مصرف کود و س��م ، 25درصد آن را کاهش 
داده ای��م ، ب��ه هر حال محص��والت ارگانیک فاقد 

هرگونه کود و سم هستند .
از خانم مهندس صمدی س��وال کردیم ، مگر کود 
ب��ه منزله غذای گیاه نیس��ت ، آیا اگ��ر غذای گیاه 
حذف شود  لطمه ای به حیات و رشد آن وارد نمی 
ش��ود؟  وی جواب داد : گیاه به عناصر غذایی نیاز 
دارد ولی در کشاورزی پایدار، گیاه باید بتواند همه 
عناصر م��ورد نیازش را  از خاک تهیه کند و اضافه 
کردن کودهای شیمیایی اضافی به خاک سبب می 
ش��ود تا آالینده های محیط زیس��ت افزایش یافته 
و گیاه دچار اثرات س��وء ش��ود، مگر اینکه زمین از 
لحاظ حاصلخیزی بس��یار ضعیف باشد که در این 
ص��ورت نیاز به مصرف کود دارد وی با طرح مثالی 
منظ��ور خود را روش��ن تر بیان ک��رد و گفت : هم 
اکنون در مورد انسان هم در علم پزشکی این نظریه 
 تقویت ش��ده که اگر اغلب بیماران تحمل کنند تا 
بیماری های متداول س��یر طبیعی خود را در بدن 
طی کند و با مواد ش��یمیایی خیلی س��ریع آن را 
سرکوب نکنیم نتایج بهتری به بار می آید و سالمت 
ب��دن بهتر تأمین می ش��ود ، گیاه هم از این قاعده 

مستثنی نیست.

 

 از این مخترع جوان پرسیدیم که در صورت حذف
 کود چگونه باید خ��اک را برای تغذیه گیاه تقویت 
کرد؟ وی در پاس��خ افزود: خاک ضعیف را می توان 
با  دادن آیش و همچنین کشت متناوب گونه های 
مختلف گیاهی تقویت کرد که اصطالحاً به آن کود 

سبز می گویند .
س��وال کردیم در این معادله کودهای حیوانی چه 
نقشی دارند ؟ ایشان ادامه داد که کودهای حیوانی 
اگر دوره کمپوس��تینگ خود را طی کرده باش��ند 
اش��کالی ندارند  در غیراین ص��ورت به دلیل وجود 
بیماری های مش��ترک زیاد بین انس��ان ، حیوان و 

گیاه ، عوارض فراوانی به وجود می آید .
خانم صمدی در م��ورد کیفیت عملکرد ازن گفت: 
ازن یک ترکیب 3  اتمی از اکسیژن یا o3  است که 
بعد از بیس��ت دقیقه شکسته  و تبدیل به اکسیژن 
می شود که این ویژگی شرایط تنفس گیاه را فراهم 
می کند ضمن آنکه محیط ریشه را به سمت شرایط 
اس��یدی و PH  ، 5/5 ت��ا 6/5 س��وق می دهد که 
بهتری��ن حالت برای گی��اه در فرآیند جذب عناصر 
غذایی از خاک اس��ت چون در اغل��ب موارد خاک 
فقیر نیست و ممکن است که دارای عناصر غذایی 
باش��د ولی قابلیت جذب آن را نداشته باشد که ما 
باید این ش��رایط را تس��هیل کنیم که آب ازن این 
کار را م��ی کند. در عین حال که هیچ گونه عارضه 
آالیندگی محیط زیس��تی ایجاد نمی کند و دارای 
کاربرد آس��انی هم هست و کشاورزان می توانند با 
وصل آن به محل مخزن اصلی آب کش��اورزی خود 
از خروج��ی آب ازن زنی ش��ده مفید آن به راحتی 

اس��تفاده کنند و اندازه آن ب��زرگ تر از یک کیس 
رایانه نیست.

وی در خص��وص تولی��د انبوه این اخت��راع توضیح 
داد ک��ه ما هن��وز تولی��د صنعتی این فن��اوری را 
آغ��از نک��رده ای��م و در مرحله تولی��د کارگاهی و 
 محدود آن هس��تیم که بر اساس سفارش ها انجام 
می ش��ود و تاکنون در استان های اصفهان ، تهران 
، قم ، فارس ، خراس��ان رضوی ، آذربایجان غربی و 
یزد از نمونه های آن اس��تفاده شده است و با توجه 
به اینکه ما به فرآیند نظارت، مشاوره و تحلیل نتایج 
اعتقاد داریم ، نتایج نش��ان می دهد که در همه جا 

اهداف مورد نظر حاصل شده است.
ایش��ان در م��ورد نمون��ه خارجی آن م��ی گوید: 
ای��ن فن��اوری قب��اًل در دنی��ا ب��ا ه��دف تصفی��ه 
 وضدعفونی کردن آب و فضای بیمارس��تان ها و یا 
محیط های عمومی به کار گرفته ش��ده است ولی 
کارب��رد آن در گلخانه با ویژگ��ی هایی که ما برای 
آن تعریف کرده ایم موردی است که سابقه نداشته 

است.
از خانم مهندس صمدی پرس��یدیم که چه اقدامی 
برای معرفی جهانی ای��ن اختراع انجام داده اند که 
پاسخ داد :  یک مقاله ISI در ژورنال ELIXI چاپ 
ک��رده ایم و منتظریم تا  با جم��ع آوری داده های 
آماری گسترده تر، آن را  به صورت علمی ارائه کنیم 
این اختراع امس��ال در جش��نواره علم تا عمل مقام 
دوم اس��تان و اول دانشگاه را به دست آورد هرچند 
ک��ه در مورد کیفیت داوری ها حرف و حدیث های 
زیادی مطرح بود. وی در خصوص برنامه های آینده 
اش افزود : من هم اکنون سرپرستی پنج دانشجوی 
کارشناسی ارشد را برعهده دارم تا به اتفاق یکدیگر 
طرح آبیاری کوزه ای در  راس��تای تصفیه پس��اب 
صنعتی و اس��تفاده مجدد ب��رای آبیاری را به انجام 
برس��انیم ، مجری و استاد راهنمای این طرح دکتر 

پیام نجفی ، معاون پژوهشی دانشگاه است .
ای��ن مخترع تالش��گر می گوی��د : ب��رای گرایش 
 ب��ه س��مت ایده ه��ای نو  م��ن دو مش��وق اصلی 
داش��ته ام ، یکی م��ادرم   که خیلی خالق و جدی 
اس��ت و از کودکی با ما کار کرده و ذهن ما را فعال 
کرده است و یکی برادرم که استعداد و ظرفیت فوق 
العاده ای در عرصه ایده های نو دارد و عامل بزرگی 
در موفقیت من بوده است و نمی شود نقش پدری 
را ک��ه از اعتقادات قوی مذهبی برخوردار اس��ت و 
درس تالش، امید، توکل و پشتکار به من داده است 
کم رنگ جل��وه داد. او کاری کرده که ما باور کنیم 
شکست خوردن هیچ معنایی در مسیر تکامل انسان 

ندارد.
 خان��م مهن��دس صم��دی م��ی گوی��د : در ای��ن 
اندیش��ه ایم که به اتفاق برادرم یک موسسه پویای 
پژوهش��ی را در آینده راه ان��دازی کنیم و آن را به 
س��بکی که خودمان می پس��ندیم اداره کنیم تا به 

نتایج دلخواه برسیم.
در پایان از ایشان خواستم تا زندگی موفق و زیبای 

خود را تعریف کند.
او چنین گفت : هر انسانی برای خودش یک معمای 
حل نش��ده اس��ت و زندگی یعنی اینکه ما معمای 
خودمان را حل کنیم ، این کار در عین حال سبب 

می شود تا علم هم یک قدم به جلو بیاید.

 ازن یک ترکیب 3 اتمی از اکسیژن یا O3 است که بعد از بیست دقیقه شکسته و تبدیل به اکسیژن 
می شود که این ویژگی شرایط تنفس گیاه را بهتر فراهم می کند ضمن آنکه محیط ریشه را به سمت شرایط 
اسیدی و PH، 5/5 تا 6/5 سوق می دهد که بهترین حالت برای گیاه است چون در اغلب موارد خاک فقیر 

نیست و امکان دارد که دارای  عناصر غذایی باشد ولی قابلیت جذب آن را نداشته باشد که ما باید این 
شرایط را ایجاد و تسهیل کنیم که آب ازن این کار را می کند.



 نشریه داخلی واحد خوراسگان)اصفهان( 
 دوره جدید 
 شماره  هفتم 
11 آذر ماه 1391

تاریخ ثبتشماره ثبتمخترع - مخترعیننام اختراعردیف
حسین اقبالی و هادی زمانی پزوهآیفون تصویری با قابلیت انتقال صوت به تلفن همراه1
جواد زمانیکنترل شارژر برای شارژر خورشیدی موبایل2
مرجان پدیدار، شهاب خزائلی، کامران صفوی و علی انصاریتولید انواع کود آلی با استفاده از نانوذرات آهن )نانوکمپوست(3
علی انصاری،  کامران صفوی و  شهاب خزائلی  دستگاه خردکن ویژه  لیوان یکبار مصرف4

تولید سریع پیاز و افزایش متابولیت های ثانویه گیاه دارویی موسیر ایرانی به همراه جوانه زنی بذر برای اولین بار با 5
استفاده از تکنیک کشت بافت

مهتاب اصفهانی زاده و فروغ مرتضایی نژاد

محمدجوادعسگری، کامران صفوی، پیام نجفی و مرجان بهینه سازی محیط کشت بافت گیاهی با استفاده از نانوزئولیت6
۷3۹۷۷۹0/12/3پدیدار

۷3۹۷۹۹0/12/3مرجان پدیدار و کامران صفویاستفاده از نانورس برای جلوگیری از فرسایش خاک۷
۷3۹۷8۹0/12/3مرجان پدیدار و کامران صفویاستفاده از نانورس در جهت پاالیش خاک های آلوده به عناصر سنگین8
۷3۹۷6۹0/12/3کامران صفویغنی سازی محیط کشت بافت گیاهی با استفاده از دکوزاهگزانوئیک اسید۹
۷44۷6۹1/1/1۹مظاهر اورنگی و یحیی هندیمیزهای هوشمند الکترومکانیکی10
۷44۷4۹1/1/1۹مظاهر اورنگیکمک جراح عمل الپاراسکوپی بر اساس مکانیزم حرکتی بال اسکرو11
۷4۹01۹1/2/16علی انصاریکاله محافظ سر ویژه نوزادان12
۷5368۹1/2/20کامران صفوی و مرجان پدیداراستفاده از روغن ماهی در بستر کشت گیاهی در راستای غنی سازی با امگا 133
۷688۹۹1/۷/3سعید شریفی میرآبادی و حمید صدری منش دستگاه هیدرودرمی دستی خانگی14
۷68۹0۹1/۷/3سعید شریفی میرآبادیتبدیل حرکات در دنیای واقعی به سیگنال در خروجی برای پردازش با کارایی باال15
۷5423۹1/3/23مرجان پدیدار، احمد جاللیان و کامران صفویکاربرد نانو رس های مونت موریلونیت در بهبود کیفیت خاک های شنی16
۷5428۹1/3/23مرجان پدیدار، احمد جاللیان و کامران صفویکاربرد نانو رس های موریلونیت در بیابان زدایی1۷
۷5812۹1/2/5شهاب خزائلی و منیر فرهمندپورایستگاه تفکیک و فرآوری پسماندهای شهری در مبدا18
۷658۷۹1/6/14حمیدرضا عسکریان دستجردی و سید نورالدین طباطباییدستگاه شیردهی اتوماتیک گوساله ها1۹
۷6680۹1/6/1۹ناصر پورسعیدطراحی و ساخت سیستم صنعتی غنی سازی ویتامین D در قارچ های خوراکی و دارویی20
۷5۷05۹1/4/10احمد یاوریتصفیه پساب صنعتی با استفاده از سیستم تکنیک الیه نازک غذایی و بستر خرده آجر21
۷۷3۹2۹1/8/10محسن کیان زاده بوم گالسه با قابلیت ظریف کاری22
۷4858۹1/2/12کامران عسکریدستگاه اندازه گیری کل مواد معلق آب با روش آنالیز عکس23

۷6551۹1/6/12حمید صدری منش و سعید شریفی میرآبادیدستگاه الکتروسرجری تک قطبی بدون نیاز به پلیت بیمار)جراح الکترونیکی پیشرفته تک قطبی(24

مراسم تجلیل از فناوران مرکز رشد دانشگاه 
در تاری��خ ۲۷ آذر 91 با حضور اس��تاندار 
 اصفهان و س��ایر مس��ئولین استان برگزار 
ش��د. در این مراس��م چهار نفر از اعضای 
مرکز رش��د به شرح زیر به عنوان فناوران 

برتر استان انتخاب شدند : 
مهندس نجمه صمدی 
مهندس مرجان پدیدار 
مهندس شهاب خزائلی 
مهندس کامران صفوی 

همچنی��ن از فناوران برگزیده جش��نواره 
علم ت��ا عمل نیز تقدیر ب��ه عمل آمد که 
اسامی منتخبین این دانشگاه عبارتند از :

مهندس علی انصاری 
مهندس ظهراب سلحشوری 

مهندس سید امیررضا طاهایی 
مهندس هادی رضایی 

مهندس محمد محمدرضایی 
دکتر احمد محمدی 
مهندس زیبا اسدی 

مهندس نیلوفر برومند 
مهندس نجمه صمدی 
مهندس مرجان پدیدار 
مهندس شهاب خزائلی 
مهندس کامران صفوی 

مهندس احمد یاوری

 کس��ب عنوان مدیرپژوهش��ی نمونه کشور 
در دوازدهمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران 
ومدی��ران پژوهش��ی برتر کش��ور وزارت علوم 

توسط معاون پژوهشی واحد
 کس��ب عن��ون غرف��ه برت��ر دوازدهمی��ن 
نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوه��ش و فناوری 

وزارت علوم در سال 90 
 کس��ب باالتری��ن تعداد ط��رح برگزیده در 
جش��نواره علم تا عمل ریاست جمهوری سال 
90 و 91 در بی��ن دانش��گاه های دولتی و آزاد 

استان اصفهان
 حض��ور مؤث��ر و فع��ال در نمایش��گاه های 

تخصصی و پژوهش��ی و کس��ب عن��وان واحد 
دانش��گاهی برتر در نمایشگاه پژوهشی وزارت 

علوم ، تحقیقات و فناوری در سال 90
واح��د  اس��امی  آزاد  دانش��گاه  انتخ��اب   
خوراس��گان ) اصفهان ( به عنوان رتبه دوم در 
بین دانشگاه های آزاد اسامی ارزیابی مؤسسه 
  Google scholar  و   Webometrics

در سال 2012
 انتخاب دانش��گاه خوراسگان به عنوان یکی 
از 3000 دانش��گاه برتر جهان به لحاظ مقاالت 

Google scholar  در سال 2011
 کس��ب رتبه س��وم ، چهارمین جش��نواره 

کسب و کار دانش��جویان دانشگاه های استان 
به همراه 5 تقدیر ویژه

 کس��ب 2 تائیدی��ه اخت��راع از بنی��اد ملی 
نخبگان در جشنواره منطقه ای کوهرنگ 

 کس��ب ی��ک تائیدیه اخت��راع از بنیاد ملی 
نخبگان در جش��نواره نوآوری و شکوفایی دهه 

فجر انقاب اسامی
 کسب 9 عنوان برتری در دهمین جشنواره 
دانشجویان ممتاز مبتکر و نوآور بسیجی شاهد 

و ایثارگر استان اصفهان
 کس��ب عن��وان مهندس��ی برت��ر در زمینه 

کارآفرینی و اشتغال 

 کس��ب عنوان پژوهش��گر جوان برتر استان 
اصفهان 

 کسب 2 مقام برتر در جشنواره فکر برتر در 
پارک علم و فناوری استان گیان 

 کس��ب 2 مق��ام برت��ر در جش��نواره ملی 
ایده های کارآفرینی و فرصت های کسب و کار 

در شهر ارومیه 
 کس��ب تقدیر ویژه در سومین المپیاد ملی 
مخترعان و مبتکران دانش��گاه آزاد اسامی در 

شهر مشهد
 کس��ب مدال برنز در نمایشگاه بین المللی 

اختراعات سوئیس

 کس��ب 4 عنوان فناور برتر استان در هفته 
پژوهش و فناوری

 کس��ب 15 عنوان مرکز رش��د برتر کش��ور 
توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 دریاف��ت گواهینامه اش��تهار به خاقیت و 
نوآوری در نخستین جشنواره ملی ایران خاق 
 رونمای��ی از 6 طرح فناوری در نمایش��گاه 

دستاوردهای پژوهشی استان اصفهان 
 کس��ب عنوان باش��گاه پژوهش��گران برتر 
کش��وری در چهاردهمین اجاس سراس��ری 
رؤس��ای باشگاه پژوهشگران جوان ) 25 تا 27 

آذر ماه 91- مشهد ( 

افتخارات و موفقیت های پژوهشی واحد خوراسگان ) اصفهان (  ازآذر ماه 90 تا آذر ماه 91

تجلیل از فناوران مرکز رشد دانشگاه 
در هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری استان اصفهان

سال 2011
ISI223

SCOPUS228
ISC251

188همایش های بین المللی

تعداد مقاالت علمی در مجالت و 
همایش های بین المللی 

در سال 2011
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  آقای نصیر لندی ، دانش آموخته مقطع کارشناس�ی ارشد دانشگاه 
آزاد اس�المی واحد خوراسگان )اصفهان( است که دوره کارشناسی 
خ�ود را در رش�ته مهندس�ی کش�اورزی گرایش علوم دام�ی به پایان 
رسانده و مقطع کارشناسی را نیز در گرایش تغذیه طیور درسال 138۹ 
در دانش�کده کش�اورزی واحد خوراسگان 

)اصفهان( به سرانجام رسانده است.
وی درس�ال ۹0 ب�ه عنوان پژوهش�گر 
و  ش�ده  معرف�ی  دانش�گاه   برت�ر 
پای�ان نام�ه او نیز با عنوان » مقایس�ه 
اث�ر پودر و عص�اره گیاه س�رخارگل بر 
عملک�رد و برخ�ی پاس�خ ه�ای ایمن�ی 

 در جوج�ه های گوش�تی« ب�ه عن�وان پایان نام�ه برتر انتخاب ش�ده 
است.

این پژوهشگر فعال به مدت دوسال است که سرپرستی بخش تحقیق و 
توس�عه شرکت پیشگام دام پرور سپاهان را عهده دار است تاکنون در 
س�ه کنگره بین المللی درکشورهای هند ، ترکیه و تایوان شرکت کرده 

و به ایراد سخنرانی پرداخته است.
آق�ای لن�دی تاکنون تعداد 22 مقال�ه در کنگره های بی�ن المللی ارائه 
داده از جمله : 4 مقاله ISI، 3 مقاله علمی – پژوهش�ی در داخل کشور 

وهمچنین ۹ مقاله SiS  مجله ای .
درکارنامه فعالیت های پژوهش�ی این محقق جوان ، عضویت درباشگاه 
پژوهش�گران جوان و مجری و همکار پژوهش�ی این دانشگاه به چشم 

 م�ی خورد. و ط�رح او با عنوان: تولی�د پودر گیاهی برای ایمن س�ازی 
  جوج�ه ه�ای گوش�تی او ک�ه در مرکز رش�د انج�ام ش�ده در مرحله 

تجاری سازی قرار دارد.
وی در م�ورد برنام�ه آینده خودش م�ی گوید : قص�د دارم تا درمقطع 
دکت�ری ادامه تحصی�ل دهم که یکبار پذیرفته ش�ده ام ولی به دالیلی 
آن را ادام�ه ندادم. ایش�ان به دانش�جویان نیز توصیه م�ی کند که در 
رش�ته م�ورد عالقه خود به ادام�ه تحصیل بپردازند که محرک بس�یار 
مناس�بی برای موفقیت های آینده اس�ت و هرگز صرفًا به فکر کس�ب 
 مدرک نباش�ند که اش�تباه بزرگ�ی در فرآین�د علم آموزی به ش�مار 

می آید.
 فهرست مقاالت این پژوهشگر فعال عبارتند از :

عالقه مندی ، محرک موفقیت

درخشش مجدد باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان 
واحد خوراسگان)اصفهان( در سطح کشور

در آئین اختتامیه چهاردهمین اجالس سراسری رؤسای 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور که در روزهای 
 25  ت��ا 27 آذر م��اه 91 در مش��هد مق��دس و با حضور 
دکتر فرهاد دانش��جو رئیس عالیه دانش��گاه آزاد اسالمی 
برگ��زار ش��د. باش��گاه پژوهش��گران ج��وان ونخب��گان 
واح��د خوراس��گان)اصفهان( بار دیگر به عنوان باش��گاه 
 برگزیده کش��وری انتخاب ش��د و لوح تقدیری با امضای 
 دکت��ر دانش��جو رئی��س دانش��گاه و دکت��ر کری��م زارع 
رئیس باشگاه پژوهش��گران جوان و نخبگان و دبیرهیأت 

امنای باشگاه دریافت کرد. 
در بخش��ی از متن این ل��وح تقدیر آمده ک��ه به پاس و 
قدردان��ی از زحم��ات جنابعال��ی در انج��ام فعالیت های 
اجرایی موفق باش��گاه پژوهش��گران جوان و نخبگان این 

انتخاب صورت گرفته است. 
گفتنی اس��ت در این مراسم عالوه بر واحد خوراسگان از 
فعالیت سیزده باشگاه دیگر پژوهشگران جوان و نخبگان 
در واحدهای اراک، تهران جنوب، قزوین، همدان، میانه، 
تاکس��تان، رش��ت، بهبه��ان، امیدیه،  رودس��ر و املش، 

الهیجان، ابهر و کازرون نیز تقدیر شد.
موفقی��ت باش��گاه پژوهش��گران جوان و نخب��گان واحد 
خوراسگان ) اصفهان ( از آن جهت اهمیت بیشتری دارد 
که این باشگاه طی سال های اخیر همواره به عنوان یکی 
از واحدهای برتر کشور انتخاب و به صورت پیوسته مورد 

تقدیر قرار گرفته است.
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لطفًا رزومه مختصری از خویش بفرمائید:
اینجان��ب س��ید احمد صالح��ی متولد 1351 
دارای مدرک تحصیلی لیس��انس تربیت بدنی، 
کارش��ناس اداره تربی��ت بدنی دانش��گاه و در 
حال حاض��ر داور ملی فوتبال هس��تم داوری 
 را  از س��ال 75 شروع کردم و بعد از گذراندن 
کالس ه��ای  متع��دد و ارتقا داوری در س��ال 
86 وارد قض��اوت در لیگ برتر فوتبال ش��دم 
 و تا حال ح��دود 100 قض��اوت در لیگ برتر 

داشته ام .
 خودت�ان از کودک�ی ب�ه چ�ه ورزش ی�ا 

ورزش هایی عالقه مند بودید؟
از کودکی به ورزش فوتبال و آمادگی جسمانی 
عالقه زیادی داش��تم ک��ه در قضاوت و داوری 

کمک زیادی کرده و باعث پیشرفت من شد.
چه انگیزه ایی ش�ما را ب�ه داوری فوتبال 

کشاند؟
با توجه به اینکه فوتبال بازی می کردم و عالقه 
زیادی به قضاوت و داوری در این رشته داشتم 
انگیزه ای شد تا در کالس داوری شرکت کنم 

و رسماً کار داوری فوتبال را آغاز کنم .
 آی�ا اگر ب�ه مرحل�ه تصمی�م گی�ری باز 
 م�ی گش�تید داوری فوتب�ال را  انتخاب 

می کردید؟
با توجه به عالقه زیادی که به داوری داش��تم 
باز هم اگر به عقب برگردیم  داوری را انتخاب 

می کنم.
چگونه ب�ا تنش های داوری کنار می آئید 
و ای�ن تنش ها ت�ا چه ان�دازه در زندگی 

شخصی شما موثر  است ؟
تنش و حساسیت هایی که در فوتبال امروزی 
کشور ما وجود  دارد بعضی مواقع باعث ایجاد 
 اس��ترس در داوری می ش��ود و این اس��ترس 
 ت��ا حدی در زندگی ش��خصی ه��م تاثیرگذار 
اس��ت و با توج��ه ب��ه تجربه 7 س��اله ای که 
و  مدیری��ت  کالس  و  دارم  برت��ر  لی��گ  در 
 روانشناس��ی که زیرنظر استادان داوری کشور 
گذرانده ام، س��عی می کنم ای��ن تنش ها  را  
هم در مس��ابقات و ه��م در زندگی روزمره به 

حداقل برسانم .
آی�ا اگ�ر فرزندانت�ان فوتبال ی�ا داوری 
فوتبال را  انتخاب کنند شما با آنها موافق 

هستید ؟
فوتب��ال ی��ک ورزش جذاب و مفرح اس��ت و 
نوجوانان بیش��تر به طرف این ورزش کش��یده 
می ش��وند و اگ��ر فرزندانم با توج��ه به عالقه 
 خ��ود این ورزش را  انتخ��اب کنند با توجه به 
تجربه ای که دارم به عنوان مش��اوره و راهنما 

به آنان کمک خواهم کرد .
آیا قانون مندی ش�ما در مس�تطیل سبز 
س�بب شده تا در بقیه عرصه های زندگی 
نیز مّقید و متعهد به رعایت قانون باشید؟

 از خصوصیات یک داور خوب وقت شناس��ی، 
نظ��م، انضباط و قانون مند ب��ودن در کارهای 
خود اس��ت و چون در  داوری س��عی می کنم 

این خصوصیات را به نحو احس��ن انجام دهم 
طبیعتاً در زندگی روزمره و ش��خصی هم این 
خصوصی��ات به من کمک ک��رده و در اجرای 

آنها مقید و متعهد هستم.
اگر از خودت�ان قضاوت بخواهن�د آیا به 

عدالت خویش گواهی می دهید؟
دیگ��ران بای��د درب��اره عدال��ت بن��ده اظهار 
نظر کنند ولی همیش��ه س��عی م��ی کنم در 
ام��ر قض��اوت، عدال��ت را اجرا کن��م البته در  
 داوری فوتب��ال اش��تباه وج��ود  دارد به قول 
فوتبالی ها اش��تباه ج��زء فوتبال اس��ت ولی 
هیچکدام عمدی نیس��ت و همیش��ه در همه 
کارها از خ��دا و ائمه مخصوصاً در امر قضاوت 
کمک خواس��ته ام تا بهترین قضاوت را  انجام 
دهم و عدالت را به نحو احسن به اجرا بگذارم.

دوره  گذران�دن  ب�رای  ای  برنام�ه  آی�ا 
 ه�ای تکمیل�ی داوری برای رس�یدن به 

درجه های باالتر دارید؟
داوری فوتبال همیش��ه رو به رشد و پیشرفت 
است و تغییرات در قوانین فوتبال هر سال زیر 
نظر فدراس��یون جهانی فوتبال ) فیفا ( انجام 
می ش��ود، با توجه به این تغییرات هرسال زیر 
نظر بهترین مدرسین کالس های توجیهی را 

می گذرانیم .
از مرب�ی و بازیکنان تیم ه�ا در ارتباط با  

داوری چه انتظاری دارید؟
متأس��فانه در فوتبال ایران، بازیکنان و مربیان 
عامل اصل��ی باخت خ��ود را داور می دانند و 
اش��تباهاتی را ک��ه خودش��ان مرتکب ش��ده 
ان��د قبول ندارن��د از بازیکن��ان و مربیان تیم 
ه��ا انتظ��ار دارم در موقع مس��ابقه در مورد 

اش��تباهاتی که صورت م��ی گیرد صبور 
باشند.

 

اگ�ر بازیک�ن ی�ا 
مربی بودید از داور مس�ابقه خود چه 

انتظاری داشتید ؟
از داور مس��ابقه انتظ��ار داش��تم عدالت را در 
زمین اجرا کند و از خدا می خواس��تم که به 

او کم��ک کند تا بهترین قضاوت را  انجام 
دهد .

اش�تغال در محیط دانشگاهی تا چه 
اندازه در کار داوری شما موثر است؟

اش��تغال در محیط دانشگاه و داوری فوتبال 
دو مقوله جدا از هم اس��ت و از نظر کاری 

چن��دان ارتباطی با یکدیگ��ر ندارد و با 
برنامه ری��زی دقیق س��عی می کنم 

کارم را به نحو احسن انجام دهم تا 
هیچ خلل��ی در کارهایم به وجود 

نیاید.

اشتباهات داوری تا چه مدت ذهن و روح 
شما را درگیر می کند؟

اش��تباهات داوری چنانچه تاثیرگذار باش��د تا 
چند روز فکرم را مش��غول م��ی کند و در پی 
پیدا کردن دلیل اش��تباهم هستم و بعد از آن 
سعی می کنم آن را فراموش کنم و با تمرین و 

مطالعه آن اشتباه را دیگر تکرار نکنم.
 ب�ه نظ�ر ش�ما چ�ه باید ک�رد تا س�طح 

داوری های ورزشی کشور ما باال برود؟
داوران بای��د تمری��ن م��داوم و مطالعه خوب 
داشته باش��ند و اطالعات خود را به روز کنند 
از طرف��ی میزان   قرارداده��ای میلیونی که با 
بازیکنان و مربیان بس��ته می ش��ود اصاًل قابل 
مقایسه با دستمزد داوران فوتبال نیست و این 
اختالف س��طح ضربه بدی ب��ه جامعه داوری 

فوتبال وارد می کند .
بهتری�ن و تلخ ترین خاط�ره های دوران 

داوری خود را تعریف کنید؟
از بهتری��ن خاط��ره های داوری م��ن ورود به 
جرگ��ه داوران لی��گ برت��ر و اولی��ن قضاوت 
 لیگ برتر در س��ال 86 بود که یک روز به یاد 

ماندنی برای من بوده است و تلخ ترین خاطره 
آن روزی اس��ت که در قضاوت  اش��تباه کرده 
باش��م تا روزها فکرم مشغول آن اشتباه است 
و س��عی می کنم از نظر روحی و روانی خود را  

برای جبران آن آماده کنم .
16- خط نگهدار ش�ما در مسابقه زندگی 

کیست ؟
همس��رم همیش��ه یار و یاور من ب��وده هم در 
زندگی و هم در امر داوری فوتبال و همیش��ه 
مشوق من بوده اس��ت  و چون ما ورزشکاران 
 حضور فیزیکی کمتری در خانه داریم بیش��تر 
سختی ها را افراد خانواده به دوش می کشند.
در مخاطرات زندگی چه کسی سوت آخر  

را می زند ؟
در مخاط��رات زندگی همیش��ه س��عی ش��ده 
با هم فکری و مش��ورت با همس��رم و اعضای 
خانواده کارهایم��ان را به خوبی انجام دهیم و 
 س��وت آخر و پای��ان را همگی با ه��م به صدا 

درآوریم.
آیا تاکنون در منزل به ش�ما کارت زرد یا 

قرمز نشان داده اند؟

ما داوران بعضی وقت ها در زمین اش��تباهاتی 
انجام می دهیم و ممکن است انسان در زندگی 
خود هم اشتباهی مرتکب شود و احتمال دارد 
بنده هم مرتکب اش��تباه در زندگی ش��وم که 
 ب��ا هم فکری س��عی می کنی��م آن را برطرف 

کنیم.
 محرومی�ت موق�ت از داوری چه طعمی 

دارد ؟
واقعاً محرومی��ت موقت در داوری طعم تلخی 
 دارد و اگ��ر ای��ن برای��م اتف��اق بیفتد س��عی 
م��ی کن��م با  بازبین��ی فیلم بازی ک��ه در آن 
اش��تباه کرده ام آن را بشناس��م و اش��کالم را 

برطرف کنم .
20- آنچه می خواهد دل تنگت بگو ...

جا دارد تش��کر ویژه ای از خانواده ام بکنم که 
در پیش��رفت من نقش به سزایی داشته اند و 
از همه عزیزانی که برایم زحمت کش��یده اند، 
همچنین از ماهنامه نس��یم دانش��گاه که این 

فرصت را در اختیار بنده قرار داد.

داور در عرصه زندگی هم 
قانون مند می شود

  سید احمد صالحی داور نام آشنای لیگ برتر فوتبال ایران از کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان( به حساب می آید با توجه 
به عالقه مندی جوانان به کسب اطالعاتی در این زمینه گفت و گویی با وی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

ورزش
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یک��ی از طرح های در دس��ت اق��دام معاونت عمرانی دانش��گاه 
آزاد اس��امی واحد خوراس��گان ) اصفهان (  احداث س��اختمان 
بس��یج دانش��جویی اس��ت که در زمینی به مس��احت حدود 4 
ه��زار مترمربع و زیر بنای 500 مت��ر مربع در دو طبقه و از نظر 

واقع شده و در حال احداث است. جا نمایی در حد فاصل دانشکده پرستاری و دانشکده کشاورزی  
بر 4 میلیارد و 200 میلیون ریال در     به گفته مهندس سلیمی برای ساختن این پروژه اعتباری بالغ 

نظر گرفته ش��ده که بر 
اساس تفاهم نامه ای که بین این 

وسپاه  دانشگاهی  واحد 
پاس��داران انقاب اس��امی به 

پنجاه  رس��یده  امض��اء 
درص��د از هزین��ه های این 

مرکز از س��وی س��پاه و 
50 درصد  نیز از س��وی 

دانشگاه تأمین و پرداخت 

بس��یج می شود.   : اف��زود  وی 

دانشجویی تا پیش از این 

به ص��ورت پراکنده 

و موقت در دانشکده های 

مختل��ف مس��تقر 

ب��ود ک��ه با به��ره ب��رداری 
 

پ��روژه  ای��ن  از 

فعالی��ت ه��ای بس��یج در آن 

ک��ز  مت�م���ر

می شود و این جابه جایی سبب 

می ش��ود تا 

دانش��کده ها نیز بتوانند از فضای 

م��ورد نیاز 

خود به طور کامل بهره مند ش��وند 
 

               

از ویژگی های مهم این بنا می توان بهآنان مرتفع شود. و تا حدی کمبودهای فضای آموزشی 
 

 ش��کل ظاهری نمادین آن اش��اره کرد که با توجه به نوع 
کارب��ری پان آن به صورت یک اس��لحه طراحی ش��ده که 

بخش های مختلف آن روی پان مشخص شده است . 
مدیر پروژه بخش های مختلف آن را اینگونه تشریح کرد :

در طبقه همکف یک پژوهش��کده با مساحت 70 مترمربع پیش 
مترمربع ازبخش های دیگرآن است.بینی ش��ده اس��ت و دو دفتر کانون هریک با مساحت حدود 25 

درنظر گرفته شده است.درهمین طبقه حوزه اختصاصی خواهران با مساحت 60 مترمربع 
س��رویس های بهداش��تی ، الب��ی، راهروه��ا و پله ه��ا از دیگر 

 
قسمت های طبقه همکف این پروژه به حساب می آید.

درطبقه اول یک اتاق جلس��ات با مساحت 60 مترمربع طراحی 
مترمربع ازدیگر بخش های این طبقه است.ش��ده اس��ت، اتاق ریاس��ت با 30 مترمربع واتاق منش��ی با 16 

مح��ل گردهمایی کانون ه��ا دراتاقی به وس��عت 20 مترمربع و 
دفتر واحدها نیز دراتاق دیگری با مس��احت 20 مترمربع و دفتر 
اصل��ی واحده��ا به مس��احت 30 مترمربع درهمی��ن طبقه قرار 

 

دارد.
س��رویس های بهداش��تی ، آبدارخانه ، راهرو و دس��تگاه پله از 

 

نوع مصالح مصرفی :بخش های دیگراین طبقه به حساب می آید.
الف – نازک کاری : درکف ودیوارساختمان مصالح متفاوتی کارشده 
اس��ت، به طوری ک��ه در کف البی و دفترکانون ها، پژوهش��کده 
و ح��وزه اختصاصی خواهران ازس��نگ مرمریت خ��وی به ابعاد 

 
 40 در40 سانتی متر استفاده شده است و 

قرنیز  نی��ز  دیوارها  مرمریت ش��ایان به کار در 
ساختمان از جنس کناف و دامپا می باشد.با شیشه دوجداره است و سقف های کاذب این پنجره های این پروژه ازنوع آلومینیوم رفته است.

درنمای خارجی برای اتاق جلس��ات از پروفیل های 
تراورتن استفاده شده است. مشبک بهره گرفته ایم و درسایر قسمت ها از سنگ 

ب – سفت کاری : اسکلت ساختمان از نوع بتن آرمه 
اس��ت وبه منظورجلوگیری از اتاف انرژی ساختمان 

و همچنین عایق صدا دیوارهای ییرامونی از سیس��تم 
بهره برداری :استفاده شده است.دوج��داره ش��امل دو دیوار لف��ال وفوم پلی اس��تایرن 

ق��رارداد این س��اختمان درتاری��خ 17 آبان م��اه 91 به 
پیمان��کار مربوط اب��اغ و از تاریخ 22 آب��ان ماه 91  به 

طور رس��می با اباغ صورتجلسه تحویل زمین ، دراختیار 
او قرارگرفته اس��ت و  مدت زمان اج��رای قرارداد ، 6 ماه 

خورش��یدی درنظر گرفته ش��ده که اگر ب��ا پیش آمدهای 
خ��اص طبیع��ی وغیرطبیع��ی بازدارن��ده مواجه نش��ویم 

درهمی��ن مدت پروژه قاب��ل تحویل وبهره ب��رداری خواهد 

 

بود.
الزم ب��ه ذکراس��ت ط��راح معماری ای��ن پ��روژه ، مهندس 

 
حافظ القرانی وپیمانکارآن شرکت هنگام ساز سپاهان است.

پروژه بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی تا پیش از این به صورت پراکنده و 
موقت در  دانشکده های مختلف مستقر بود و با 

بهره برداری از این پروژه فعالیت های بسیج در آن 
با امکاناتی مناسب، متمرکز می شود.
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 وقتی برگه مدرک کارشناس��ی ارش��د اصالح 
نباتات��م را به دس��ت گرفتم در حال��ی که از 
چش��مانم چشمه ش��ادی می جوشید به برگه 
، که هنوز جوهر آن خش��ک نش��ده بود خیره 

شدم و صدها راه نرفته را تجسم کردم .
وقت��ی از گیج��ی رفتگی دریاف��ت آن برگه با 
ارزش خارج ش��دم به اندیشه محل کاری که 
پدرم با پارتی بازی و رواندازی برایم دس��ت و 
پا کرده بود ، پرداختم و در ذهن کوچکم )هر 
چند فکر می کردم خیلی بزرگ است ( صدها 
نقش��ه کش��یدم ، مثاًل باید از هم��ان روزهای 
نخس��ت میخ خود را بکوبم و با  روس��تایی ها 
چن��ان کنم و بهم��ان کنم تا حس��ابی از من 

فرمان ببرند و ...
صب��ح روز موع��د تقریباً دو س��اعت پای آینه 
به تیپ و قیافه ام رس��یدم و ه��ر باز با برانداز 
کردن خودم بیش��تر به خودم می بالیدم و در 
همی��ن حین به پایتخت نش��ینان و اروپائیان 
 که از نعمت وجود من محروم هس��تند لعنت 
می فرستادم که حق من اینجا نیست و غیره. 
برنام��ه را ط��وری تنظیم کردم ک��ه با  راننده 
آژان��س که ماش��ینش هم مدل باال باش��د به 
س��رویس مربوط  برس��م که در هنگام س��وار 
ش��دن به آن وسیله حرف اول را من زده باشم 
، در واقع می خواس��تم با این کار به روستایی 
ها نش��ان دهم که م��ن تافته ج��دا بافته ای 
 هستم و از من توقع آدم عادی نداشته باشند .

باری به هر جهت هنگام س��وار شدن به مینی 
بوس کل��ی درون آژانس معطل کردم و بدون 
توجه به اف��رادی که در صف ایس��تاده بودند 
س��وار ش��دم و به آقایی که پشت س��ر راننده 
نشسته بود اشاره کردم ، لطفاً اجازه دهید من 

اینجا بنشینم آه آخر حالم بد می شود .
مرد بیچاره که کاله نمدی بر س��ر داشت فوراً 

جایش را به من داد .
در دلم به این همه اقتدار آفرین گفتم ، مینی 
بوس باالخره حرکت کرد و من بدون توجه به 
افراد داخل مینی بوس و س��ر و صداها ، ابتدا 
س��وکت های موبایلم را در گ��وش نهادم و با 
کمال آرامش صدای موس��یقی را بلند کردم تا 

صدای آنها را نشنوم .
کمی که گذش��ت با خودم گفتم احتماالً االن 
هم��ه دلش��ان می خواه��د با آق��ای مهندس 
شهری آشنا ش��وند، حیف است آنها را از این 
فیض محروم کنم . س��وکت ها  را در آوردم و 
در همان لحظه ش��نیدم که کسی گفت: برای 
س��المتی آقای مهندس صل��وات ختم کنید ، 
صل��وات در مینی بوس پیچی��د و قند هم در 

دل من...
به خودم گفت��م نه بابا خوب از حاال خودت را 

نشان دادی ، هان همین درسته!
بعد صدای آق��ای راننده من را به خودم آورد: 
خوب آقا پ��س اگر فضولی نباش��د بگو ببینم 
ب��رای خری��د  دام آمدی یا بذر ی��ا ملک بغل 
دس��تی ام خندید و گفت : هر سه تا ، من در 
حالی که خیلی عصبانی شدم من منی  کردم 

گفتم، مهندسم ک ... .
راننده گفت : خوب ، چیزی که زیاده مهندس 
، منکه نگفتم رشته ات چیه، گفتم کارت چیه؟ 
از حرفش خوشم نیامد مثل اینکه پدرم اشتباه 

می کرد و می گفت ب��ا مردم عادی مدارا کن 
، آن ه��ا قدردانند  بع��د  در دلم هزار تا حرف 
ناج��ور زدم ) پاپتی های عقب مانده ، خاک بر 
س��رمن که آمدم اینجا کار کنم ، االن در اروپا 

به من نیاز دارند (
در همین حال و هوا بودم که دستی بر شانه ام 
خورد ، هنوز گیج بودم که صورتم را برگرداندم 
، خدای��ا باورم  نمی ش��د یکی از اس��تادان به 
نام رش��ته ما که فق��ط در یک همایش افتخار 
دیدنش را داش��تم بود به تته پت��ه افتادم آقا 
 ش��ما ، اینجا ، جناب دکتر گفت : " پسرم دلم 
م��ی خواهد مثل همه بچه ه��ا عزمت را جزم 
کن��ی و این آفت را شناس��ایی کنی اطمینان 
دارم ش��ما جوان ها با ای��ن اراده می توانید به 

مشکالت غلبه کنید .
هن��وز با خودم درگیر ب��ودم او این جا در این 
بیاب��ان ، در ای��ن ج��ای دور افت��اده چه کار 
می کن��د خدایا اون ک��ه  می توان��د به تمام 
کش��ورهای دنیا س��فر کند آنقدر مقاله علمی 

دارد که دنیا طالب اوست پس ...
دوباره با من حرف زد و گفت : عزیزم اس��مت 
چی بود ، گفتم آقا، کامران . کامران جان بچه 
ها همه مثل خودت اهل پژوهش و کارند فقط 
مقداری جلوترند ، دلم می خواهد خودت را به 
آنها برس��انی ! بعد رو به جمعیت کرد و گفت 
: ش��ما هم کمکش کنید یادتان باش��د قطره 
انرژی ندارد ، رود حاصل قطره هایی است که 

مملو از انرژی است .
س��رم را باالتر ب��ردم وقتی قیافه ه��ا را دیدم 
از تعج��ب الزم ب��ود به جای دو تا ش��اخ یک 
دوجین شاخ روی سرم سبز شود بیشتر چهره 
های��ی که می دیدم از نخب��ه های علمی انواع 
رشته های کش��اورزی و دامی بودند هر کدام 

آنفدر در رشته خود سرآمد بودند که نیازی به 
معرفی نداشتند .

با خ��ودم گفتم : خدایا چ��ی فکر می کردم ، 
چی ش��د آمدم کالس بگذارم، حس��ابی خیط 

شدم.
استاد با طمأنینه گفت : پسرم این آقای راننده 
یعنی علی آقا حرفه اصلی اش رانندگی نیست 
ایش��ان یک باغ��دار نمونه اس��ت فقط چون 
پیمان نامه احیای روستا را امضا کرده هر روز 

این مسیر را می ره و برمی گرده.
راننده گفت : چاکریم آقا به جان موال وجودت 
طالست برای روستای ما بعد استاد رو کرد به 
مردی که بغل دست من نشسته بود و یک بار 

مزه انداخته بود و گفت :
این ک��رم علی گلخان��ه دار اس��ت اون بدون 
داشتن دانش خاص یا تحصیالت عالی تونسته 
گلخانه  خودش رو در منطقه نمونه کنه، حاال 
ما آمدیم از تجربه هایش اس��تفاده کنیم. بعد 

دستی به پشت کرم علی زد و گفت :
» تجرب��ه گنچ بی پای��ان «  بعد در حالی که 
س��عی می کرد افراد داخ��ل مینی بوس را به 
من معرفی کنه ، ادامه داد: پسرم بیشتر افراد 
مین��ی بوس همی��ن طور که م��ی بینی مثل 
خودت هس��تند ی��ک چندتایی ه��م از اهالی 

روستا هستند که البته برای من از 
اس��تاد با ارزش ترند. بعد در حالی 
که با دس��ت به م��ردی که من بار 

اول از جای��ش بلن��دش کرده 
بودم اش��اره می کرد ،  گفت 
این ابوالفض��ل خان زنبوردار 
نمونه اس��ت البته ن��ه نمونه 
معمولی این طوری نگاهش 

نکن همین هفته گذشته 

از سفر خارج برگشته چون توانسته یک ملکه 
زنبور عس��ل پرورش بده که ب��ی نظیره ، دنیا 

طالب این آقا ابوالفضل ماست. 
بچ��ه ها ه��م از حق نگذریم کم��ک کردن تا 
توانای��ی هایش را به صورت علمی ارائه کنه تا 
به نام کشور خودمون ثبت بشه . طاقتم داشت 
تمام می شد حال بدی داشتم یک لحظه فکر 
ک��ردم واقعاً حقم ب��ود که مرا با واس��طه دام 

اشتباه گرفتند.
زم��ان گذش��ت حالم عوض ش��د رفت��ه رفته 
فهمیدم ای��ن ظاهر افراد نیس��ت که حکایت 
از درجه علمی و فضیلت آنها دارد ش��اید اگر 
آن روز آن اتفاق ت��وی مینی بوس نمی افتاد 
من هنوز در گرداب خود ش��یفتگی غرق بودم 
ش��اید لطف خدا بود تا بتوانم شخصیت خودم 
و دیگ��ران را از زاویه دیگر ببینم برای کرامت 
انس��ان ها ارزش قائل باشم . شاید الزم بود تا 
خدا به من بفهماند قبل از این که دیر ش��ود و 
فرصت ها از دس��ت برود نگرش خود را تغییر 
دهم و هر انسانی را در هر لباسی دارای ارزش 

ببینم. 

 ب��ا توجه به درپیش بودن امتحانات پایان ترم نیم س��ال 
اول س��ال تحصیلی 92-91 و ضرورت آگاهی دانشجویان 
عزیز از آیین نامه تخلفات امتحانی و پیشگیری از تخلفاتی 
که س��بب واکنش کمیته انضباطی دانش��جویی و صدور 
ابالغیه های تنبیهی از جمله اعمال نمره 0/25 برای درس 
موردتخلف و یا محرومیت تحصیلی و... می ش��ود. خالصه 

ای از آیین نامه مذکور را به اطالع می رسانیم.
امید است جوانان برومند دانشجو که همواره الگوی جامعه 
هس��تند نسبت به رعایت مقررات دقت و همکاری الزم را 

داشته باشند.

تفکیک تخلفات:
 1- صحبت کردن با س�ایر دانشجویان در زمان 

امتحان
 2- هم�راه داش�تن یادداش�ت،کتاب،جزوه و 
هرگونه نوشته روی بدن و یا وسایل همراه دانشجو

 3- همراه داش�تن ماشین حساب)بدون مجوز 
استاد مربوط(،تلفن همراه،ام پی تری پلیرو...

 4- تبادل پاسخنامه و یا برگه سئواالت با دیگر 
دانشجویان

 5- بیرون بردن پاسخنامه از جلسه امتحان
 6- بی نظمی در جلسه امتحان

 7- نوشتن اسم غیرواقعی روی برگ امتحانی
 8- ش�رکت ب�ه ج�ای دیگ�ری در امتح�ان 

)جایگزینی(

 9- فراهم نمودن ش�رایط برای اس�تفاده سایر 
دانشجویان از پاسخنامه

 10- ترک جلسه امتحان پس از رویت سئواالت 
و قبل از امضای لیست حضور و غیاب

 11- نوشتن هرگونه مطلب در پشت کارت ورود 
به جلسه امتحان

تنبیهات مربوطه:
 1- درج نم�ره 25/ ب�رای درس م�ورد تخلف و 

توبیخ کتبی با درج در پرونده
 2- محرومیت یک نیمسال تحصیلی

 3- محرومیت یک نیمسال تحصیلی و معرفی 
به کالنتری و مراجع قضایی

 4- توبیخ کتبی با درج در پرونده

دانشجویان ارجمند دقت داشته باشندبا عنایت به اینکه 
کمیته انضباطی دانش��گاه خود را مکل��ف به صیانت از 
صحت و سالمت امتحانات می داند به مقررات امتحانی 
کامال پایبند باش��ند تا خدای نخواس��ته مش��کلی برای 
آنان به وجود نیاید الزم به ذکر است که موارد تخلفات 
در مجموع امتحانات دانش��گاه نادر اس��ت که این نشان 
دهنده درک واالی دانش��جویان عزیز از ش��ان و جایگاه 
شایس��ته دانشجویی اس��ت و ما امیدواریم همان تعداد 
معدود نیز کاری نکنند که با تبعات نامطلوب و خسارت 

بار آن مواجه شوند.

ضرورتی برای دانشجویان درآستانه امتحانات :

بازخوانی آیین نامه تخلفات امتحانی

باور
نوشته: الله خادم ملت)دانشجوی کارشناسی ارشد(

داستان کوتاه
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 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، رامین ساوج، مجید کمالی، سید مهدی نریمانی،محمد حسن جمشیدی، سعید نامجو، 

مهدی سلیمی،فروغ یزدخواستی، زهرا دهقان نیری،مریم چراغی،شهناز یزدانی،لیال علیایی
 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  هفتم
 آذرماه 1391

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 کرده است.
عاقه مندان برای کس��ب اطاعات بیشتر و آگاهی از 
نحوه همکاری می توانند همه روزه در ساعات اداری به 
طبقه سوم ساختمان اندیشه )سازمان اداری و اجرایی 

دانشگاه(، اتاق 208  مراجعه کنند. 

»شهیر اصفهانی« دوران تحصیالت متوسطه 
خود را در دبیرس��تان نام آشنا و معتبر ادب 
اصفهان در زمان مدیریت اس��تاد فقید زنده 
یاد عریض��ی طی کرد و خ��ودش می گوید: 
پیرمرد فرزانه زمان ما اس��تاد دایی جواد که 
آن روز افتخار ش��اگردی او را داش��تم تاثیر 
هم��ه جانب��ه ای روی درس و زندگ��ی من 

داشته است.
آقای هادوی دوره کارشناس��ی را در رش��ته 
ادبی��ات و عل��وم تربیتی درس��ال 1342 در 
 دانشس��رای عال��ی تهران گذران��ده و پس از 
در  را  خ��ود  عال��ی  تحصی��الت  ای  وقف��ه 
 مقطع کارشناس��ی ارش��د رش��ته ادبیات در 
دانش��کده ادبیات دانشگاه اصفهان پی گرفته 

است.
این ش��اعر خستگی ناپذیر معاصر هفتاد و دو 
بهار از عمرش می گذرد و س��ی وپنج س��ال 
خدمت درآموزش و پ��رورش و حدود پانزده 
س��ال تدریس در دانش��گاه ه��ای مختلف را 
درکارنامه خدمتی خود دارد تا امروز بتوانیم 
اع��الم کنی��م که نیم ق��رن تالش و س��ابقه 
فرهنگی برتارک زندگی پربار او می درخشد.

استاد هادوی درطول دوران خدمت آموزش 
وپ��رورش در اغلب دبیرس��تان ه��ای بزرگ 
ومعتبر اصفهان تدریس و شاگردان پرشماری 
را تعلیم وتربیت کرده اس��ت که از آن جمله 
می توان به دبیرس��تان های : بهش��ت آیین، 
هراتی، ادب، زه��را زندی زاده، والفجر، ایران 
، بنت الهدی، صارمیه، نشاط و ... اشاره کرد.

آثار مصطفی هادوی :
حاص��ل عم��ر ارزش��مند ادب��ی و فرهنگی 
 این چه��ره ف��روزان ، 24 عن��وان کتاب در 
زمینه های مختلف اس��ت که شمار صفحات 
برخی از آنها از 500 فراتر رفته است از جمله 

:
گنجین��ه ش��عر وادب فارس��ی )از رودکی تا 
پروی��ن(، اصطالح��ات فلس��فه و عرفان در 
ش��عر وادب ای��ران، یادنام��ه بان��و مجتهده 
امین، نازک خیالی های صائب، س��یر فلسفه 

وعرفان درشعر وادب ایران، دریچه ای بر نور، 
دریچه ای بر ش��عر وادب فارسی، چهره های 
درخشان ش��عر وادب فارسی، گوهر اندیشه، 
گل باغ آشنایی، ازهرچمن گلی، اصول سخن 
سرایی، سخن سرایان استان اصفهان، تذکره 
شعرای استان اصفهان، گلچین اندیشه ها و...

وی م��ی گوید : تاکنون چهار دیوان ش��عر از 
مجموعه اشعار خودم به چاپ رسانده ام.

انجمن های ادبی
انجمن هایی که اس��تاد با آنان ارتباط داشته 

به دو دسته تقسیم می شود :
ال��ف – انجمن های ادب��ی که جناب هادوی 
خود بنیان نهاده و مس��ئولیت آن را برعهده 
دارد ، مانند: انجمن ادبی خانه هنرمندان که 
ازسال 1371 تاکنون فعال بوده است، انجمن 
ادبی حافظ که تشکیل آن به سال 1357 باز 
م��ی گردد و 33 س��ال از عمرآن می گذرد و 
انجمن ادبی بهار در دانش��گاه خوراسگان که 
از سال 1370 بنیان نهاده شده است واکنون 

عمری بیست ساله دارد.
ب-  آن دس��ته از انجم��ن هایی که توس��ط 
دیگران تشکیل شده واستاد می گوید: تقریباً 

درهمه آنها حضوری فعال دارم.
»ش��هیر اصفهانی« در مدت عم��ر گرانمایه 
فرهنگ��ی خود افتخاراتی نیز در س��طح ملی 
 و اس��تانی کسب کرده اس��ت که از آن میان 

می توان موارد زیر را برشمرد:
س��ال 1365 دبیرنمونه استانی، سال 1372 
دبیر نمونه آموزش و پرورش در سطح کشور، 
س��ال 1376  بازنشس��ته نمونه استان، سال 
1381 برگزی��ده همایش اهل قلم فرهنگیان 
اس��تان و درس��ال 1384 ب��ه عن��وان پیش 

کسوت نمونه سطح ملی 
وی م��ی گوید: ب��دون اغراق تاکن��ون تعداد 
555 تقدیرنامه ازمراکز گوناگون ومس��ئوالن 

رده های مختلف کشور دریافت کرده ام. 
 حاص��ل زندگ��ی خانوادگ��ی آق��ای هادوی 
نیز دو پس��ر و 5 دختر است. یکی از دختران 
ایش��ان به نام نیلوفر که در آموزش و پرورش 

در سمت دبیری اشتغال دارد شاعری خوش 
ذوق و موفق اس��ت و همچنین یک سال در 

سطح ملی دبیرنمونه شده است .
دختران دوقلوی اس��تاد نیز در رش��ته های 
جغرافیا و فیزیک در دانش��گاه آزاد اس��المی 
 واح��د خوراس��گان ) اصفه��ان ( تحصی��ل 
در  آن��ان  از  دیگ��ر  نف��ر  دو  و  ان��د   ک��رده 
س��مت های آم��وزگاری و دبیری در خدمت 

آموزش و پرورش هستند. 
پسران آقای هادوی نیز یکی در شرکت نفت 

و دیگری در کارفنی آزاد اشتغال دارند. 
تعریف شعر :

از استاد خواستیم تا تعریف خویش را از شعر 
بیان کند که او تعریفش را نیز ش��اعرانه بیان 

کرد :
ش��عر آن باشد که خیزد از دل و جوشد زلب  

/ باز بر دل ها نشیند هرکجا گوشی شنفت 
اینکه می بینی به چشمانم چو اشک و گه به 
لب هایم چو ش��عر / سوز پنهان است آنهایی 

که پیدا می شود
بر اشک چشم من به حقارت نظر مکن / کان 

لعل را به خون جگر پروریده ام. 
از اس��تاد در خواس��ت کردی��م ت��ا یک��ی از 
ش��اگردان موفق ش��عری و یکی از شاگردان 
به ثمر رس��یده دوران آموزش و پرورش خود 

را معرفی کند. 
او گفت : طبیعی اس��ت که ی��ک تالش نیم 
قرنی باید محصوالت زی��ادی را به بار آورده 
باش��د ولی من در زمینه ش��عر به شاعر بلند 
آوازه، جوان و موفق کش��ور س��عید بیابانکی 
و در عرص��ه تعلیم و تربیت ب��ه جناب آقای 
محمدرضا عباس��یان که به سمت مدیرکلی 
آموزش و پرورش اس��تان نیز نائل آمد اشاره 

می کنم . 
انجمن بهار

اس��تاد شهیر اصفهانی در زمینه شکل گیری 
انجمن بهار خاطر نشان کرد: مهندس منصور 
حس��ن زاده که نقش مؤثری در تشکیل این 
انجمن داش��ت از چهر های هنری اس��ت که 

من از دوره دانش��جویی با او آشنا شدم و اگر 
همت و پشتکار ایشان نبود این انجمن شکل 

نمی گرفت یا ادامه نمی یافت. 
در تش��کیل انجمن ادبی ملک الشعرای بهار 
الزم اس��ت از آقایان ناصحی ، شفا ، فاتحی و 
دانشجوی روشندل آقای رفاهی نیز به نیکی 

یاد کنم . 
اولین شعر آقای هادوی که در انجمن کمال 
و در محضر استاد صغیر اصفهانی قرائت شد : 
توبه عالم یگانه فرزندی/ که گذش��تی ز جان 

و فرزندت
در صف کربال علم کردی/ کودک ش��یرخوار 

دلبندت
این قیام ش��کوهمند تو بود/درس آزادگی به 

انسان داد
کربال و ش��هادت تو به حق/ رونق دیگری به 

قرآن داد
)ه��ادوی( از خدای خود خواه��د/ در حریم 

تواش پناه بود
 چ��ون ت��و هس��تی ش��فیع روز جزا/گو همه 

نامه اش سیاه بود
تاریخ س��رودن این قطعه س��ال 1330 بوده 

است.

کاروان عمر
عمر عزیز طی شد و این کاروان گذشت
این کاروان عمر عجب بی امان گذشت
آن روزهای خوب که نامش شباب بود
همراه اشک و ناله و آه و فغان گذشت

تا چشم باز کردم و دیدم بهار عمر
همچون شهاب از دل این آسمان گذشت

دانی چگونه رفت بهار جوانی ام
آن سان که بر پرنده بی آشیان گذشت

خواب و خیال بود و سراب و فریب
آن لحظه ها که در هوس این و آن گذشت

آن روزهای خوب که یادش بخیر باد
آن سان بمن گذشت که تیر از کمان گذشت

دارد کلیم نکته زیبا در این گفت
))چشم از جهان چو بستی از آن می توان گذشت((

)) افسانه حیات دو روزی نبود بیش
آنهم کلیم با تو بگیرم چسان گذشت

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت

از بس که آه و ناله کشیدم ز سوز دل
این دود آه من از کهکشان گذشت
در راه عش حق به مقام فنا رسید

آن رهروی که از سر کون و مکان گذشت
از باغ پر شمیم والیت گلی بچید

آن سالکی که از در این آستان گذشت
اکنون که سال عمر به هفتاد و دو رسید
خوابم ربوده بود که این کاروان گذشت
گرچه تمام خاک وطن خانه من است

شادم که عمر من همه در اصفهان گذشت
دانی چه بود لذت ایام تو ) شهیر (

آن لحظه های خوب که با دوستان گذشت
***

الهی ب�ر دلم شوری  عطا ک��ن 
به این ظلمت سرا نوری عطا کن 

نجاتم ده از ای�ن زندان هست�ی
رهایم کن زبند خود پرستی 

مرا  از دست خود بینی رها ک�ن
ز دست و پایم این زنجیر واکن 
زخواب غفلتم بی���دار گ��ردان

ز جام وحدتم سرشار گردان 
به کوی عاشقانت رهنمون س�از

دلم را همچو مجنون غرق خون ساز
ز عشق خود بسوزان شمع جانم 

نماند هیچ حتی استخوانم 
تو گفتی هر که با ما آشنا ش��د

زرنج و محنت دنیا  رها شد
من اکنون عاشقی گم کرده راهم

به درگاهت پناهم ده پناهم 
بود بار غمی سنگین به دوش��م
رسد آوای ) التقنط (  به گوشم 

به جز راه تو راه دیگری نیست
مرا جز تو پناه دیگری نیست 

)شهیرا( نیست غیر از حق پناهی
بخواه از او هر آن چیزی که خواهی

شعاعی ازتابش فرهنگی استاد » شهیر اصفهانی«
 اشاره :

درعالم هنر وادب چهره هایی هستند که نه زندگی ، آنان را ازهنر بازداشته است و نه آنچنان خودشان شیفته و فریفته آثاری شده اند که در اسارت آن رشدی نکنند و پیشرفتی 
نداشته باشند.استاد مصطفی هادوی شاعر گرانمایه معاصر از جمله این چهره ها به حساب می آید. تخلص شعری او »شهیر اصفهانی« است که آن را شاعر شوریده دل، استاد 

صغیراصفهانی درانجمن ادبی کمال برای وی انتخاب کرده است و جالب آنکه این عنوان در دوره نوجوانی استاد حاصل شده است.
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