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مقام معظم رهبری:
پانــزده خرداد، همان حادثه ای اســت که اگر این حادثه درســت فهمیده شــود و عوامل و 
انگیزه های آن برای مردم به درستی تشریح گردد. برای هیچکس شکی باقی نخواهد ماند که 
این انقالب برخاسته و برانگیخته از ایمان اسالمی مردم است که با رهبری علمای دین انجام 

گرفته است وال غیر. و این است که حرکت عمومی مردم ما را تعیین می کند.

  دکتر احمد علی فروغی ابری 

مدیر مسوول

خرداد، ماه خاطرات فراموش نشدنی

شاید هیچ ماهی به اندازه خرداد ماه در 
تاریخ کشور ما مملو از حوادث تلخ و 
شیرین نبوده است .خرداد ماه را باید ماه 
غم و اندوه، شادی و خاطرات فراموش 

نشدنی دانست.
اما از مهمترین حوادث شیرین خرداد 
می توان به سوم خرداد اشاره کرد که 
یادآور سوم خرداد سال 61، سالروز آزاد 
سازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس 
سپاه  رزمندگان  رزم شجاعانه  ثمره  و 
ایران  مردم  زیبا  چه  و  است  اسالم  

اسالمی خوشحالی کردند.
15 خرداد هم یادآور قیام الهی مردم در 
سال 42 در حمایت از مرجع عالیقدر خود 
امام خمینی )ره( بدلیل دستگیری ایشان 
توسط رژیم طاغوت به دنبال سخنرانی 
انقالبی ایشان در در مدرسه فیضیه قم 
بر علیه حکومت دست نشانده پهلوی 

است.
در  گفت  بتوان  درستی  به  شاید  اما 
تلخ  ماه،  خرداد  حوادث  تمامی  میان 
ترین روز، 14 خرداد سال 68 سالروز 
ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی)ره( 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران است، 
روزی که روح خدا به خدا پیوست و مردم 
با وفای ایران در عزای امام عظیم الشان 
این  ساله  همه  که  شدند  عزادار  خود 
ایام را گرامی و مشتاقان، عالقه مندان 

و زائران آن حضرت با حضور در مرقد 
مظهر آن بزرگوار با آرمان های خدایی 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  ماندگان  و 

تجدید پیمان می کنند.
14 خرداد ماه 1368 در عین اینکه همه 
عزای  در  اسالم  جهان  بلکه  ایرانیان 
فقدان و رحلت جانسوز امام راحل عزادار 
بودند و جامعه بلکه دنیا ملتهب بود که 
بعد از ارتحال امام )ره( چه می شود. در 
این اثنا خبرگان ملت در مجلس خبرگان 
رهبری با توکل بر خدا و کمک گرفتن 
از رهنمودهای امام راحل و شناخت از 
مدیریت،  توانمندی،  درایت،  فقاهت، 
شجاعت و بصیرت و آگاهی حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای ایشان را به 
رهبری انتخاب و به مردم اعالم کردند 
و به همه اما و اگرها، دل مشغولی ها و 
مردم  امروز  و  دادند  خاتمه  نگرانی ها 
و  آزادگان  و  عالم  مسلمانان  و  ایران 
متفکران با داشتن نعمت وجود رهبری 
با درایت و هوشمند، با توکل بر خدا و 
همراهی مردم به خوبی از همه گردنه ها 
با کمترین خسارت و چالش عبور کرده 

و خواهند کرد.
گونه ای  به  رهبری  و  هدایت  این 
است که امروزه ایران اسالمی الگوی 
و  مقاومت  مبارزه،  حقیقت  تشخیص 
آزادگی است و همه روزه شاهد هستیم 
که موج بیداری اسالمی در اقصا نقاط 
به  و  شده  ایجاد  اسالمی  کشورهای 
کار خود ادامه می دهد تا پرچم اسالم و 
آزادیخواهی به دست صاحب اصلی اش 

آقا امام زمان )عج( تحویل شود.

در جشنوراه فرهيختگان صورت گرفت:

انتخاب واحد اصفهان)خوراسگان( بعنوان واحد جامع برتر در حوزه تداوم 
برتري واحد هاي دانشگاهي كشور

11 5 صفحه3 صفحه صفحه

و  پزشکی  گروه  کار  مدیر  چی  حسین  دکتر 
پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی پس از بازدید 
از دانشکده دندان پزشکی و پرستاری این واحد 

دانشگاهی گفت:

سیدرضا عقدایی معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
اصفهان با بیان این مطلب افزود: » امروز سالمت 
غذایی مردم برای ما بسیار مهم است و دولت باید 
در این خصوص با نظارت و دخالت خود سالمت 

غذایی مردم را تضمین کند.«

اصفهان  شرق  دانشجوی  شهدای   یادواره 
این  خانواده  حضور  با  حرم  مدافع  شهدای  و 
شهیدان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

)خوراسگان ( برگزار شد.

 برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در 

واحد اصفهان )خوراسگان(

ظرفیت های واحد 

اصفهان)خوراسگان( از جنبه های 

پزشکی و پیراپزشکی شگفت آور است

حلول ماه مبارک رمضان، ماه خدا مباركباد

در حوزه نظارت بر سالمت غذایی 
استان اعتماد ویژه ای به واحد 
اصفهان)خوراسگان( وجود دارد
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استاندار اصفهان:

دانشگاه آزاد اسالمي به این نتیجه رسیده كه باید وارد مرحله 
جدیدي شود

دانشگاه آزاد اسالمي به این نتیجه رسیده است که 
باید با ایجاد تحول در دانشگاه وارد مرحله جدیدي 
برنامه هاي  و  واحدها  از  بسیاري  که  چرا  شود 
مانند  رویکردهایي  با  باید  پژوهشي  و  آموزشي 
فّناوري که دانشجویان در جامعه امروزي به آن نیاز 

دارند؛ صورت بگیرد.
دکتر رسول زرگر پور استاندار اصفهان در دهمین 
اصفهان  استان  آزاد  دانشگاه  امناي  هیأت   جلسه 
گفت: قطعًا همه خرسند هستیم که اساتید بزرگ به 
فکر مشکالت دانشگاه ها هستند و انجام تحول در 

دانشگاه آزاد اسالمي آغاز شده است.
وي عنوان کرد: آنچه در حال حاضر وجه اشتراك 
همه دانشگاه هاي آزاد اسالمي است، این است که 
باید براي دانشگاه ها یک برنامه تغییر و تحول تهیه 
آزاد اسالمي  کرد که همه مسؤوالن دانشگاه هاي 
استان اصفهان اینجا گرد هم آمده اند تا به چگونگي 

و ساختار این تحول به بحث بپردازند.
کرد:  بیان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  درباره  پور  زرگر 
مردم  نظرات  برخالف  اسالمي  آزاد  دانشگاه هاي 
آزاد نیست، داراي  آن طور که فکر مي کنند، خیلي 
تمرکز، برنامه و چارچوب کلي است و آنچه اهمیت 
دارد این است که دانشگاه ها باید بازنگري شوند و 
بایستي براي نتیجه موفق فرآیندهاي این بازنگري 

مشخص باشند.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: یقین داریم که 
انجام  بازنگري  اسالمي  آزاد  دانشگاه هاي  در  اگر 
تحول  و  نیست  حل شدني  مشکلي  هیچ  نگیرد، 

انجام نمي پذیرد.
در  تحول  مسئله  شدن  اجرایي  خصوص  در  وي 
به  توجه  با  اظهار کرد:  آزاد اسالمي،  دانشگاه هاي 
رأي گیري ها و تصمیماتي که در این جلسه انجام 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  تا  شد  مصوب  شد، 

بر  را  تحوالت  این  برنامه ریزي  مسؤولیت  کاشان 
عهده گرفت، واحد کاشان موظف است که برنامه 
اجرایي این مستندات را حداکثر تا دو ماه دیگر به 
مسؤوالن دانشگاه آزاد اسالمي و استانداري تحویل 

دهد.
پس  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اصفهان  استاندار 
تحول  براي  مستندات  اجرایي  برنامه هاي  ارائه  از 
آزاد  دانشگاه  طرف  از  اسالمي  آزاد  دانشگاه هاي 
آزاد  دانشگاه هاي  اسالمي واحد کاشان، مسؤوالن 
قرار  ارزیابي  مورد  را  برنامه ها  این  استانداري  و 
مي دهند و اگر از ارزیابي این برنامه ها نتیجه خوبي 
به دست آمد، این برنامه را براي تمام دانشگاه هاي 
به  و  مي کنیم  اجرا  اصفهان  استان  اسالمي  آزاد 

تصویب مي رسانیم.

همزمان با سالروز تأسيس دانشگاه 

برگزار شد:

پیاده روی دسته جمعی 
كاركنان و اساتید دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان(

تمامی  با  همگام  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تأسیس  سالروز  با  همزمان 
واحدهای دانشگاهی کشور، پیاده روی دسته جمعی کارکنان و اساتید 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در پارك جنگلی صفه 

برگزار شد.

رئیس اداره تربیت بدنی این دانشگاه، هدف از برگزاری و توسعه ورزش 
های همگانی را ایجاد شور و نشاط و شادابی و باال بردن میزان سالمتی 
کارکنان و اساتید اعالم کرد و گفت: » حفظ سالمتی جسم و روان در 
باید مسؤوالن به این مهم که سالمتی و شادابی  گرو ورزش است و 

جامعه را رقم می زند، اهتمام و توجه ویژه ای مبذول دارند.«
مهدی صباغ لنگرودی افزود: » جایگاه و دستاوردهای دانشگاه مرهون 
تالش ها و زحمات کارکنان و اساتید است و اداره تربیت بدنی دانشگاه 
در نظر دارد با توسعه و برگزاری برنامه های ورزشی بویژه برنامه های 
و جسمانی  روحی  ارتقاء سالمت  و  حفظ  راستای  در  همگانی  ورزشی 

سرمایه های انسانی خود گام بردارد.« 
معاونت  حوزه  همت  به  روزه  یک  همایش  این  است  گفتن  شایان 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه و همزمان با سالروز تاسیس دانشگاه آزاد 
اسالمی در پارك جنگلی صفه برگزار شد و به قید قرعه به 30 نفر از 

شرکت کنندگان در این همایش جوایزی اهدا شد.

بسیج دانشجویی روز معلم را با تقدیم گل به استادان دانشگاه تبریک گفت

سالروز  اردیبهشت،   12 فرارسیدن  مناسبت  به 
معلم،  روز  مطهری،  مرتضی  استاد  شهادت 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسئول 

اعضای  از  جمعی  همراه  به  اصفهان)خوراسگان( 
شورای مرکزی بسیج با  اهدای گل و حضور در 
دفتر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان و 

معاونین و مدیران این واحد دانشگاهی، این روز 
را به ایشان و تمام اساتید و اعضای هیات علمی 

تبریک گفتند.

حسينچی در بازدید از واحد اصفهان )خوراسگان(: 

ظرفیت های واحد اصفهان)خوراسگان( از جنبه های پزشکی و پیراپزشکی شگفت آور است

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پی  در  پی  های  موفقیت 
اصفهان)خوراسگان( به ویژه در رشته دندانپزشکی که 
در سطح کشور رتبه اول را داراست، مرهون تالش ها و 
اهمیت خاص دکتر فروغی نسبت به امر آموزش است.
دکتر حسین چی مدیر کار گروه پزشکی و پیراپزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی پس از بازدید از دانشکده دندان 
پزشکی و پرستاری این واحد دانشگاهی گفت:بازدید از 
توانمندی های واحد اصفهان در قسمت های پزشکی و 
پیراپزشکی واقعا شگفت آور بود ونتیجه آن در دانشکده 
امتحانات  در  قبولی محض  به صورت  پزشکی  دندان 
ودارابودن  است  کرده  نمود  پزشکی  دندان  جامع 

پیرا پزشکی را مطلوب ارزیابی کرد وگفت باید به این 
همه تالش،عالقه،همدلی و توانمندی تبریک گفت. 

  دکتر فروغی  دبیر هیأت امناء استان اصفهان و رئیس 
 ) خوراسگان   ( اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
قرآن  مفسر  چی   حسین  دکتر  آقای  حضور  از  گفت: 
کریم در این واحد و با عنایت به یک ربع قرن تالش 
و  سپاس  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سنگر  در  همکاری  و 

تشکر می کنم. 
با  دندانپزشکی  های  رشته  واحد  این  افزود:  فروغی 
کلیه تخصص ها،پرستاری در مقاطع کارشناسی ارشد 
و کارشناسی و مامائی در مقطع کارشناسی را داراست  
در  که  است  کشور  سطح  آزاد  دانشگاه  واحد  اولین  و 
10 رشته تخصصی دندانپزشکی در آن دایر است و در 
امتحان بورد تخصصی رتبه 3 و 6 و 8 کشور را کسب 

نموده است . 

این  توسط  پزشکی  دندان  رشته  در  کشور  اول  رتبه 
و  فروغی  دکتر  خاص  تالش  و  اهمیت  نشانگر  واحد 

همکارانشان در دانشکده دندان پزشکی دارد. 
تحقیقاتی  مراکز  و  آزمایشگاها  بازدیداز  در  افزود:  وی 
مشاهده  را  توانمندی  و  ریزی  برنامه  از  خاصی  جلوه 
کردم که در هیچ واحدی در کشور نمونه آن را ندیدم 
این مراکز تحقیقاتی مجهز می تواند زمینه ساز ایجاد 
رشته دارو سازی در این واحد شود واقعا اعضای هیات 
علمی توانمندی در این واحد مشغول به کار هستند و 
خدمت  واحد  این  به  سازی  دارو  رشته  مجوز  اعطای 
دانشکده  از  بازدید  در  است  ایران  اسالمی  نظام  به 
که  دیدم  خوبی  بسیار  امکانات  مامایی  و  پرستاری 
منظم  نشانگر حرکت  این  و  بود  بااستانداردها  منطبق 
و با برنامه  منطبق با استاندارد های تعریف شده است

وی در پایان فعالیت این دانشگاه در حوزه پزشکی و 

دکتر غالمرضا قلمکاری معاون آموزشی واحد اصفهان 
) خوراسگان ( گفت:سهم رشته علوم پزشکی در استان 
واحد  در  موجود  پستانسیل  به  توجه  با  و  است   %2
اصفهان می توان رشته های پزشکی و دارو سازی را 
در این واحد دایر کنیم چون به لحاظ امکانات،توانمندی 

وفضای آموزشی در سطح بسیار خوبی قرار داریم.
پرستاری  های  گروه  مدیران  بازدید   و  جلسه  این  در 
و مامائی واحد فالورجان – دهاقان و رئیس دانشکده 
و معاونین آموزشی دندانپزشکی و رؤسای دانشکده و 
مامائی  و  پرستاری  و  دندانپزشکی  آموزشی  معاونین 
واحد اصفهان   ) خوراسگان ( حضور داشته و مسائل و 
مشکالت در حوزه علوم پزشکی را مطرح و راهکارهای 

پیشنهادی را بیان نمودند. 

واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  مستمر  افتخارات  بدلیل 
حوزه  در  برتر  دستاوردهاي  اصفهان)خوراسگان(، 
پژوهش و فناوري، مراکز تحقیقاتي موفق، طرح هاي 
دانش بنیان برجسته و سهم بسیار باالي این دانشگاه 
در تولید علم و کسب جوایز و لوح تقدیرهاي مکرر در 

جشنواره هاي فرهیختگان سال هاي اخیر، با اهداي 
لوح ویژه از این واحد دانشگاهي به عنوان واحد جامع 
برتر در حوزه تداوم برتري واحد هاي دانشگاهي کشور 

تقدیر شد.
جشنواره  چهارمین  برگزیدگان  از  تقدیر  مراسم  در 
خمیني)ره(  امام  ویژه  جایزه  سومین  و  فرهیختگان 
که با حضور آیت اهلل هاشمي رفسنجاني، رئیس هیات 
امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمي، دکتر حمید 

میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسالمي، معاونان دانشگاه 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  شد،  برگزار  مهمانان  و 
برتري در  با کسب هفت عنوان  اصفهان)خوراسگان( 
برتر،  برتر، مراکز تحقیقات  بخش هاي؛ پژوهشگران 
برتر  هاي  طرح  و  فناوربرتر  واحدهاي  و  رشد  مراکز 

دانش بنیان و ... مورد تقدیر قرار گرفت.
بعنوان  زاده  پهلوان  لیال  دکتر  خانم  مراسم  این  در 
پژوهشگر برتر، عبدالرضا اقتداري مدیر مرکز تحقیقات 

در جشنوراه فرهيختگان صورت گرفت:

انتخاب واحد اصفهان)خوراسگان( بعنوان واحد جامع برتر در حوزه تداوم برتري 
واحد هاي دانشگاهي كشور

برتر،  تحقیقات  مرکز  عنوان  به  بذر  تولید  و  اصالح 
نانورس  بنیان  دانش  مدیر طرح  احمد جاللیان  دکتر 
به عنوان طرح دانش بنیان برتر، آقاي سید محمدرضا 
بهروش  مهندسي  و  فني  شرکت  کسایي  محدث 
شرکت  و  برتر  فناور  واحد  عنوان  به  سپاهان،  پرداز 
بیوتکنولوژي و انتقال ژن به عنوان آزمایشگاه برتر با 

اهداي جوایز ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند.
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علوی فاضل:

دانشگاه كارآفرین مبنای سند چشم انداز 
دانشگاه آزاد اسالمی است

دانشگاه  ریاست  نماینده  فاضل  علوي  مجتبي  دکتر 
دانشگاه  امناي  هیات  جلسه  دهمین  در  اسالمي  آزاد 
آزاد استان اصفهان گفت: سند چشم انداز دانشگاه آزاد 
اسالمی بر مبناي انتقال دانشگاه از نسل دوم به نسل 
و  نقد  قابل  که  تنظیم شده  کارآفرین  دانشگاه  و  سوم 

اصالح است.
وي درباره تحقق اهداف سند چشم انداز دانشگاه آزاد 
بهبود  مانند  اهداف  این  از  برخي  گفت:  نیز  اسالمی 
وضعیت هیات علمي در حال انجام است اما در اهدافي 
بنیان در  مانند برندسازي علمي و شرکت هاي دانش 

ابتداي راه هستیم.
بر  مبني  اهدافی  است  الزم  کرد:  تاکید  فاضل  علوي 
پیاده سازي  و  به بخش غیر دولتي و خصوصي  توجه 

اصل 44 قانون اساسي، عملیاتي شود و همه اعتبارها 
به سمت بخش دولتي نرود.

وي همچنین با اشاره به اینکه هیچ جاي کشور پذیرش 
آزاد  دانشگاه  آزمون ورودي در  بدون  ارشد  کارشناسي 
اسالمی نداریم تصریح کرد: اگر چنین مواردي مشاهده 
شده، تخلف است و پذیرش دانشجو بدون کنکور فقط 

در مقاطع تحصیلي کارداني و کارشناسي است.
واحدهای  ظرفیت  حاضر  حال  در  افزود:  فاضل  علوی 
پذیرش  برای  کشور  تمام  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
که  است  دانشجو  میلیون  نیم  و  یک  حدود  دانشجو 
کمتر از 600 هزار نفر از آن به دانشجویان کارداني و 

کارشناسي اختصاص دارد.

ميردامادی: 

دانشگــاه آزاد اسالمي، پـدیده انقالب 
اسالمي و با نظــر امـام راحــل)ره( و 

همراهانش پایه گذاري شده است

مسؤول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 
هیأت  جلسه  دهمین  در  اصفهان  استان  اسالمي  آزاد 
پدیده  اسالمي،  آزاد  دانشگاه   « گفت:  استانی  امنای 
انقالب اسالمي است و با فکر و نظر امام راحل )ره( و 

همراهانش پایه گذاري شد.«

حجت االسالم سید مجتبي میردامادي با تاکید بر اینکه 
امام خمیني )ره( بر توسعه دانشگاه آزاد اسالمي اصرار 

نباید فراموش کنیم که دنباله اسم  داشت افزود: » ما 
دانشگاه آزاد، کلمه » اسالمي » نیز هست و باید به این 

موضوع نیز توجه شود.«

انسان  اینکه علم، اهرمي براي  با اشاره به  میردامادی 
شدن است اظهار کرد: » علمي که نتیجه آن ساختن 
آدمکش  یا  فرهنگي  تروریست  تقویت  یا  اتمي  بمب 

باشد، هیچ ارزشي ندارد.«

مسؤول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 
آزاد اسالمي استان اصفهان در این جلسه از مسئولین 
دانشگاه آزاد استان  خواست تا به موضوع کیفیت بیش 

از پیش توجه کنند.

گزارش خبری نشست فرماندهان پایگاه های ادارات شهر اصفهان 20 اردیبهشت دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

شهر  ادارات  پایگاههای  فرماندهان  نشست 
اصفهان با حضور فرماندهی  محترم حوزه بسیج 
اداری شهید تند گویان جناب سرهنگ رسولی روز 
اسالمی واحد  آزاد  دو شنبه 95/2/20 در دانشگاه 
اصفهان برگزار گردید. در این نشت که با حضور 
حضرت حجه االسالم والمسلمین حاج آقا رمضانی 
شد  برگزار  سپاه  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده 
گرفته  فعالیت های صورت  از  مبسوطی  ،گزارش 
در بسیج کارکنان دانشگاه توسط آقای محمد رضا 
ولی جانشیمن فرماده پایگاه ارائه گردید  همچنین 
سرهنگ  جناب  توسط  رو  پیش  در  های  برنامه 

رسولی به فرماندهان پایگاهها ابالغ گردید . جلسه 
فوق که با حضور جناب آقای دکتر فروغی ریاست 
فرمانده  تودیح  گردید،  برگزار  دانشگاه  محترم 
معارفه  و  حبیبی  عباسعلی  آقای  جناب  پایگاه 
جناب آقای محمد رضا ولی بعنوان فرمانده پایگاه 
دانشگاه انجام گردید .همچنین جناب آقای دکتر 
فروغی ضمن بیان مطالبی در حوزه روحبه بسیجی 
در بین کارکنان هدف از تشگیل بسیج کارمندی را 
کسب خیر دنیوی و اخروی بیان فرمودند و ضمن 
این  در  جانبازان  و  شهدا  خیری  به  عاقبت  بیان 
پرسنل  که  کردند  واری  امید  ابراز  معنوی  میدان 
این عرصه معنوی حسن  با ورود در  نیز  دانشگاه 

عاقبت به خیری خود را رقم بزنند.
شهدای  مزار  سر  بر  فاتحه  قرائت  با  جلسه  این 
گمنام دانشگاه و اقامه نماز جمتعت ظهر و عصر 

به کار خود پایان داد.

عقدایی در بازدید از واحد اصفهان)خوراسگان(:

در حوزه نظارت بر سالمت غذایی استان اعتماد ویژه ای به واحد 
اصفهان)خوراسگان( وجود دارد

به  توجه  با  استان  غذایی  سالمت  تامین  حوزه  در 
توانمندی های تحقیقاتی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان اعتماد ویژه ای از سوی دستگاه 

های مرتبط به این دانشگاه وجود دارد.
استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون  عقدایی  سیدرضا 
سالمت  امروز   « افزود:  مطلب  این  بیان  با  اصفهان 
غذایی مردم برای ما بسیار مهم است و دولت باید در 
این خصوص با نظارت و دخالت خود سالمت غذایی 

مردم را تضمین کند.«
های  توانمندی  به  توجه  با  امروز   « افزود:  وی 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آزمایشگاهی  و  تحقیقاتی 
مواد  سالمت  تضمین  حوزه  در  اصفهان)خوراسگان( 
غذایی به این نتیجه رسیدیم که حضوری از این واحد 

بازدید کنیم.«
 « گفت:  اصفهان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
مرتبط  مسؤولین  که  بازدیدهایی  به  توجه  با  امروز 
استان از توانمندی های واحد اصفهان خواهیم داشت، 
به تمام تولید کنندگان مواد غذایی و کشاورزی استان 
الزام خواهیم کرد باید استانداردهای آزمایشگاهی واحد 
اصفهان را داشته باشند تا بتوانند محصوالت خود را به 

بازار عرضه نمایند.«

در این جلسه دکتر غالمحسین صدری معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان 
نیز طی سخنانی گفت: »توانمندی های دانشگاه آزاد 
سالمت  حوزه  در  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی 
قابل توجه است و این از افتخارات ایران اسالمی است 
مجموعه  توانمندی  آزمایشگاهی  مجموعه  چنین  که 
دانشگاه آزاد اسالمی به انجام حساس ترین و پیچیده 

ترین آزمایشات سهم شناسی می تواند اقدام کند.«
بر  عمده  اصلی  ریزی  برنامه  با  »باید  افزود:  صدری 
نظارت های آزمایشگاهی تمام محصوالت کشاورزی 
تولیدی استان، شناسنامه دار شوند و ما در این زمینه 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  با  قرارداد  عقد  خواهان 

اصفهان)خوراسگان( هستیم.«
کرد:  عنوان  استان  غذایی  سالمت  گروه  کار  رئیس 
اصفهان  واحد  پیشرفته  های  آزمایشگاه  مجموعه   «
نمونه  است  اثبات کرده  پارس  دانش  معیار  و شرکت 
بنیان  دانش  شرکت  یک  از  ارزشمند  و  موفق  بسیار 
سپاسگزاری  و  تقدیر  جای  اینجا  در  و  هستند  موفق 

دارد.«
با اشاره ای کوتاه  ابتدای این جلسه دکتر فروغی  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گیری  شگل  پیشینه  به 

اصفهان، آن را به عنوان معجزه ای در عرصه آموزشی 
عالی قلمداد کرد.

افزود: »  استان اصفهان  آزاد اسالمی  رئیس دانشگاه 
تولید  از طراح  اعم  بزرگی  بسیار  پژوهش های  امروز 
بذر، طراح نانورس در مقابله با ریزگردها و طرح های 
ملی دیگری در این دانشگاه به ثمر نشسته اند و یا در 

حال رسیدن به نتایج مطلوب هستند.«
با همت و تالش  این دانشگاه  فروغی اظهار کرد: » 
محققین خود توانسته است در سال جاری برای سال 
 7 از  بیش  کشور  فرهنگیان  جشنواره  در  مکرر  های 
در  و  دهد  اختصاص  خود  به  را  کشور  برتر  عنوان 
به دست  را  اول کشور  مقام  اصفهان  استان  مجموع، 

آورده است.«
دبیر هیات امنای استان اصفهان عنوان کرد: » تقدیر 
از این دانشگاه بعنوان یکی از 4 دانشگاه برتر کشور 
داخل،  ساخت  آزمایشگاهی  تجهیزات  خرید  حوزه  در 
فناوری  معاونت  توسط  که  است  افتخاراتی  دیگر  از 
واقع شده  تقدیر  مورد  دانشگاه  این  ریاست جمهوری 

است.«

مراسم تجلیل از 
برگزاركنندگان دومین 
نمایشگــاه تخـصصی 

تـاكسیــدرمی
این مراسم که با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای 
عمومی  روابط  محترم  کل   مدیر  همچنین  و  فروغی  دکتر 
محترم  ریاست  حضور  با  و  عالمیان  آقای  جناب  دانشگاه 
دانشکده کشاورزی سرکار خانم دکتر مرتضایی نژاد و جناب 
سالن  در  نمایشگاه  اجرایی  عوامل  و  صالحی  علیرضا  آقای 

کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد
حفظ  اهمیت  باب  در  گفت:  مراسم  این  ابتدای  در  عالمیان 
در  معصومین  احادیث  و  روایات  و  زیست  محیط  حراست  و 
این رابطه سخن گفتند و بر اهمیت محیط زیست و ضرورت 
کردند  تاکید  و  کردند  اشاره  زیست  محیط  سازی  فرهنگ 
بر  تکیه  با  و  شود  آغاز  دانشگاه  از  باید  سازی  فرهنگ  این 
نمایشگاه هایی این چنین می توان به این هدف دست پیدا 
کرد. وی افزود که تمامی فعالیت های این نمایشگاه بدون 
حمایت های ریاست محترم دانشگاه، ریاست محترم دانشکده 
کشاورزی ، گروه محیط زیست و شرکت زیست گردشگری 
این  برگزاری  راستای  در   و  نبوده  پذیر  امکان  گیالر  آوای 
نمایشگاه همکاری خوبی بین دانشگاه ، شهرداری اصفهان ، 

شورای اسالمی شهر اصفهان و باغ پرندگان ایجاد شد .
سپس دکتراحمد علی فروغی ریاست محترم دانشگاه با اشاره 
افزودند این  به ضرورت نمایشگاهای این چنبن در دانشگاه 
دست از نمایشگاه ها باید ادامه دار بوده و با توجه به سختی 
های موجود و با شکیبایی بیشتر شاهد کارهای این چنین در 
آقای  زحمات  و  تالش  از  همچنین  و  باشم  دانشگاه  فضای 
سید سعید نوابی  بعنوان دبیر برگزاری این نمایشگاه تشکر و 

قدر دانی کردند
دست  و  افراد  به  هدایا  و  بود  یاد  لوح  جلسه  این  پایان  در 
اندرکاران این نمایشگاه توسط  ریاست محترم دانشگاه اهدا 

گردید

یازدهمین نشست كمیسیون دائمی هیات امنای استان 
اصفهان برگزار شد

با حضور دکتر احمدعلی فروغی ابری رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان و با حضور دیگر اعضاء، 
دانشگاه  دائمی  کمیسیون  عادی  نشست  یازدهمین 

آزاد اسالمی استان اصفهان برگزار شد. 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  میزبانی  به  که  جلسه  این  در 
فروغی  دکتر  شد،  برگزار  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
ضمن خیر مقدم به اعضاء و مدعوین جلسه، از ریاست 
برگزاری  بابت  کاشان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

جشن باشکوه خیرین دانشگاه، تقدیر و تشکر کرد. 
دبیر هیات  امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
فرصت ها  از  بیشتر  چه  هر  استفاده  بر  تاکید  ضمن 
خواستار  استان،  دائمی  کمیسیون های  اختیارات  و 
به  استان  شرایط  با  متناسب  اختیارات  تفویض 

کمیسیون دائمی شد. 
رئیس  نقش  رضا  امیر  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیرخانه 
اصفهان و عضو کمیسیون دائمی ضمن ارائه گزارشی 
از مصوبات جلسه قبل، دستورات جلسه به شرح زیر 
قرائت کرد که پس از تبادل نظر و مذاکرات صورت 

گرفته به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

موافقت با طرح دانش  بنیان تاسیس شرکت آموزش و 
تحقیقات آثار واحد کاشان با استناد به مصوبه شماره 4 
هشتمین جلسه هیات  امنای استانی موضوع تفویض 
اختیار تصویب نهایی طرح  های اقتصادی دانش بنیان 
و غیر دانش بنیان استان که قباًل به تصویب شورای 
کمیسیون  در  و  رسیده  استان  دانش بنیان  اقتصاد 

بود  شده  مطرح  اصفهان  استان  هیات  امنای  دائمی 
و در جلسه مورخ 94/12/9 کمیسیون سرمایه گذاری 
به تصویب رسیده است  استان  اقتصاد دانش بنیان  و 
با سرمایه گذاری 35 درصد واحد کاشان و 65 درصد 

بخش خصوصی مصوب شد. )به اتفاق آرا(.
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اسماعيل آذر در واحد اصفهان)خوراسگان(:

مدیریت دكتر فروغی در دانشگاه های ایران زبانزد عام و خاص است

همزمان با روز نکوداشت استاد سخن حکیم ابوالقاسم 
و  اساتید  و  دانشجویان  چشمگیر  حضور  با  فردوسی 
تهیه کننده  و  آذر مجری  اسماعیل  با سخنرانی دکتر 
برنامه های ادبی و مشاعره صدا و  سیما در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( برگزار گردید.
در ابتدای این نشست علمی تخصصی رضا اسماعیلی 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در ارتباط با این 
روز و استاد سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی و ضرورت 
و  حاضرین  برای  روز  این  بزرگداشت  و  نکوداشت 
مهمانان حاضر در جلسه ایراد سخن نمود و بر معرفی 

صلح و دوستی که در آن قرار دارد؛ اردیبهشت در لغت 
به معنی ماه روئیدن گیاهان است و سلطان فصل ها 
بهار می باشد و کسانی در این ماه مورد توجه قرار می 
گیرند مانند خیام و سعدی که نمی شود نسبت به تفکر 

آنها سخن گفت.«
سنتهای  راستین  نگاهبان  شاهنامه   « کرد:  بیان  وی 
وجود  بدون  شاید  است،  ایرانی  قوم  شناسنامه  و  ملی 
این اثر بزرگ، بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ آبا و 
اجدادی ما در طوفان حوادث تاریخی نابود می شد و 
اثری از آنها به جا نمی ماند، فردوسی شاعری معتقد 
و مومن به والیت معصومین علیهم السالم بود و خود 
را بنده اهل بیت نبی و ستاینده خاك پای وصی می 

دانست و تاکید می کرد که:
گرت زین بد آید، گناه من است

چنین است و آیین و راه من است
بر این زادم و هم بر این بگذرم                   

چنان دان که خاك پی حیدرم«

هویت  تقویت  جهت  ایران  فرهنگ  و  ادب  مشاهیر 
فرهنگی دانشجویان تکیه کرد.

کرد:  اظهار  آذر  اسماعیل  استاد  جلسه  این  ادامه  در 
از  اصفهان)خوراسگان(  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه   «
بهترین دانشگاه های کشور است و در ارتباط با فعالیت 
های فرهنگی و ادبی  همیشه پیشگام و در صف اول 
فرهنگٰ ادب و اندیشه بوده  هم چنین مدیریت دکتر 
احمدعلی فروغی در دانشگاه های  ایران زبانزد عام و 

خاص است.«
آذر گفت: »بیشترین چیزی که در اصفهان درخشندگی 
دارد فرهنگ ادب و تمدن بشری است و اینجا سرزمین 
هنرمندان و ادیبان و  انسانهای بزرگ می باشد و خاك 
زاینده رودش از هر خاك تری بهتر است و زاینده و 

مهد ادب و هنر ایرانی است.«

ادبیات در  اردیبهشت ماه و فضای شعر و  وی درباره 
دلیل  به  است  بهشت  ماه یک  این   « افزود:  ماه  این 

وی تصریح کرد: » در شعر و حکمت ایرانی خدا حضور 
دارد و این حضور خدا است که هر تفکری را مجذوب 
خود می کند و می توان راه تفکر خود را به خدای خود 

هموار ساخت.«

آذر ایران را قطب فرهنگ جهان دانست و با اشاره به 
یک حکایت گفت: » شاعران، ماندگاری خود را مضاف 
الیه شدن نامحدود می دانند و ردپای خداییت در تمام 
می  چشم  به  زمین  ایران  شعر  خدای  فردوسی  اشعار 
خورد و هرگاه این محدود توانست با نامحدود مالقات 

کند و پیوندی اجرا می شود که دریا پیوسته است.«
در پایان این مراسم از دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد 
پریچهر  شریفی،  سعید  اصفهان)خوراسگان(  اسالمی 
اهداء  با  حداد  وحیده  و  اقتداری  عبدالرضا  زارعان، 
لوح تقدیر و اهدای ربع سکه بهار آزادی به شرح زیر  

تجلیل شد.

با حضور طلوعی برگزار شد:

نشست صمیمانه دبیران و نمایندگان كانون های فرهنگی واحد اصفهان)خوراسگان(

های  کانون  نمایندگان  و  دبیران  صمیمانه  نشست 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
با حضور بدرالسادات طلوعی مدیر کانون های فرهنگی 
و  فرهنگی  دانشجویی  معاون  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مسئولین فوق برنامه فرهنگی در واحد اصفهان برگزار 

گردید.
در ابتدای این جلسه از سوی حاضرین سؤوالت و نکاتی 
اعالم  به  توان  می  ها  آن  مهمترین  از  که  مطرح شد 
برنامه های اجرا شده و طرح های آتی کانون  رئوس 
نمایش  و  عرضه  از  حمایت  افزایش  فرهنگی،  های 
نمودن  تخصصی  و  ها  ممیزی  کاهش  فرهنگی،  آثار 
به  ساالنه  بودجه  تخصیص  دانشگاه،  در  نظارت  امر 
فعالیت  در  بانوان  حضور  بسترهای  تقویت  ها،  کانون 
اندازی هرچه سریعتر فرهنگسرای  راه  های فرهنگی، 
برای  بازاریابی  و تصویری،  استودیو صوتی  و  دانشگاه 
حوزه  در  حمایت  افزایش  و  ها  کانون  های  فعالیت 
با  نامه  تفاهم  امضای  همچنین  و  فرهنگ  اقتصاد 
افزایش  زمینه  در  کشور  فرهنگ  متولی  های  سازمان 
سطح حمایت از دانشجویان فعال فرهنگی پس از فارغ 

التحصیلی اشاره کرد.

فرهنگی در دانشگاه، به ارائه پاسخ به سؤاالت و نکات 
و  پرداخت  جلسه  در  حاضرین  سوی  از  شده  مطرح 
فرهنگی  های  فعالیت  سطح  افزایش  و  حفظ  خواهان 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( شد.
در این جلسه دکتر رضا اسماعیلی معاون دانشجویی و 
فرهنگی، محمود رضا احسانی رئیس اداره فرهنگی و 
اجتماعی نیز به ذکر نکاتی در خصوص اهمیت فعالیت 
های فرهنگی در دانشگاه و لزوم حمایت از کانون های 

فعالیت  از  جدی  حمایت  ابراز  ضمن  طلوعی  ادامه  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  های  کانون 
اصفهان )خوراسگان( از حمایت های ریاست این واحد 
دانشگاهی دکتر فروغی و معاون دانشجویی و فرهنگی 

دکتر اسماعیلی تشکر کرد.
با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  های  کانون  مدیر 
آزاد  دانشگاه  مرکزی  سازمان  های  برنامه  تشریح 
های  فعالیت  از  حمایت  افزایش  راستای  در  اسالمی 

فرهنگی با توجه به ظرفیت واحد اصفهان )خوراسگان( 
به عنوان قطب برتر فعالیت های فرهنگی دانشجویی 

پرداختند.
نماینده  عنوان  به  سلیمی  مهرزاد  دانشجو  ادامه  در 
در  را  مطالبی  دانشگاه  فرهنگی  های  کانون  دبیران 
فرهنگسرای  ساخت  از  حمایت  و  تقویت  خصوص؛ 
کانون های فرهنگی در دانشگاه، افزایش حمایت های 
از دانشجویان فعال فرهنگی علی الخصوص  آموزشی 
انتقاالت،  و  نقل  و  باالتر  نام در مقاطع  ثبت  در بحث 
اندازی  راه  تدارکات،  و  بودجه  تخصیص  رویه  اصالح 
مجامع تخصصی کانون های کل کشور، تقویت جایگاه 
کانون های فرهنگی در مصوبات شورای عالی انقالب 
کانون  تجربیات  انتقال  برای  زمینه  ایجاد  فرهنگی، 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  فرهنگی  های 
دانشجویی  نهادهای  سایر  به  )خوراسگان(  اصفهان 
واریز  برای  بانکی  متمرکز  حساب  ایجاد  کشور،  در 
درآمدهای نهاد های دانشجویی در دانشگاه و در پایان 
در  متفرقه  نهادهای  فعالیت  نامطلوب  روند  اصالح 

عرصه های فرهنگی دانشگاه ارائه کرد.

فروغی:

زنان در بسیاری از عرصه های اجتماعی گوی سبقت را از مردان ربوده اند
تنها  نه  ما  جامعه  فرهیخته  زنان  »امروز  فروغی:  دکتر 
توانسته اند جایگاه خود را در جامعه حفظ و تقویت کنند، 
بلکه در بسیاری امور باال ترین قدرت ها را به دست دارند 
و گوی سبقت را در امور اجتماعی و حتی اقتصادی از 

مردان ربوده اند.« 
جلسه  چهارمین  در  که  ابری  فروغی  احمدعلی  دکتر 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهیخته  زنان  شورای 
اصفهان سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: امروز 
تشکیل  خانم ها  را  کشور  دانشجویان  از   %68 از  بیش 
که  است  ویژه ای  اهمیت  از  نشان  امر  این  و  می دهند، 

انقالب اسالمی برای نقش زنان در جامعه قائل است. 
اظهار  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دارند  مختلفی  توانمندی های  و  وظایف  »خانم ها  کرد: 
اقوام برای آن ها منع  اما گاهی دیده می شود در برخی 
اینگونه شورا ها  اساسی  ایجاد می کنند و نقش  تحصیل 
فرهنگ سازی برای صیانت از حقوق زن است و در این 
راستا باید کاری کرد که همه زنان جامعه با سواد شوند.« 
فروغی عنوان کرد: »خانم ها در کارهای خود ظرافت هایی 
دارند و این ظرافت را می خواهند در همه جا پیاده کنند، 
از نقاط قوت این قشر  در رانندگی و امور دیگر، و این 
جامعه است و البته دیدگاه آقایان به خانم ها یک دیدگاه 
حمایتی است و این جزو تربیت ماست و باید به جامعه 

منتقل شود.«
در ادامه این جلسه مشاور امور بانوان استانداری اصفهان 

می کنند و انتظار دارند پس از اتمام تحصیالت وارد کار 
کمتری  مشکالت  با  دانشگاه ها  سطح  در  البته  شوند 
مواجهه هستیم و پیشنهاد می کنم شورای زنان فرهیخته 
استان، تعدادی از زنان هیأت علمی را برای مدیریت در 

مناصب انتخاب کنند.« 
در این جلسه رئیس شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای 
انجام گرفته توسط شورای راهبردی زنان دانشگاه آزاد 
اسالمی، اهداف و وظایف شوراهای استانی را بیان نموده 

استان  زنان  دانشگاه ها  التحصیالن  فارغ  »بیشتر  گفت: 
این  از  و  است  بوده  مردمی  حرکت  یک  این  و  هستند 

میان 52% از خانم ها دارای مدرك دکتری هستند.« 
بیشترین مدیریت  افزود: »ما  اثنی عشران  دکتر سهیال 
خانم ها را در آموزش و پرورش و بهزیستی داریم و البته 

هم اکنون 36% مدیران استان خانم هستند.« 
اثنی عشران اظهار کرد: »پسر ها پس از اتمام تحصیالت 
خود به هر شکلی وارد بازار کار می شوند، اما دختران چه 
بکنند که مدت زیادی از وقت خود را صرف تحصیالت 

زن  کند،  تکروی  نمی خواهد  شورا  »این  داشت:  ابراز  و 
با  وجودی که  با  و  یکدیگرند  مکمل  جامعه  در  مرد  و 
به  را  جامعه  انشاءا...  در تالش هستیم  دارند،  فرق  هم 

فرهیختگی برسانیم.« 
تازه  واژه  یک  »فرهیختگی  گفت:  پرستگاری  سهیال 
است یعنی اندیشیدن به صورت یک جامعیت فراگیر و 
ذهنی که می تواند متناسب با زمان بیاندیشد، این ذهن 
یک ذهن فرهیخته است و امیدوارم دانشگاه ها جامعه را 
بسوی فرهیختگی پیش برند و دیدگاه ها فردی نباشد.« 
پرستگاری موضوع کار جلسه را پیگیری مصوبات قبلی 
شورا  وظایف  اهم  مختصری  گزارش  در  و  کرد  عنوان 
همایش ها،  برای  ریزی  »برنامه  کرد:  بیان  اینگونه  را، 
متون  اطالعات،  بانک  ایجاد  اندیشی،  آزاد  کرسی های 
و  استانی  نمایشگاه های  ریزی  برنامه  شده،  ترجمه 
کالن  سیاست های  اجرای  موجود،  چالش های  بررسی 
در  بومی  طرحهای  ارائه  استان،  در  راهبردی  شورای 
اجرای شورای راهبردی در استان، برگزاری همایش های 

استانی و....« 
وی افزود: »ایجاد مجله زنان فرهیخته و فصلنامه زنان 
فرهیخته  زنان  جایگاه  اعتالی  در  پژوهشی  کارهای  و 
حضرت  نمونه،  زن  واقعی  الگوی  و  است  موثر  بسیار 
فاطمه زهرا )س( است و همه ما باید از آن بانوی صدیقه 

)س( پیروی نماییم.«

برگزیده جشنواره فرهيختگان: 

طرح های تحقیقانی و تالیف كتاب باعث شد به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شوم
»مقاالت  گفت:  فرهیختگان،  جشنواره  برگزیده 
در  شرکت  تحقیقانی،  طرح های  انجام  و  پژوهشی 
همایش ها و تالیف کتاب از امتیازهایی بود که باعث به 
فرهیختگان  برتر چهارمین جشنواره  پژوهشگر  عنوان 

انتخاب شوم.«
لیال پهلوان زاده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته 
رشته  دکتری  دانشجوی  و  اصفهان  واحد  معماری 
مرمت ابنیه و بناهای تاریخی که با مرتبه علمی مربی، 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
چهارمین  افتتاحیه  مراسم  در  است،  )خوراسگان( 
جشنواره فرهیختگان به عنوان یکی از چهار پژوهشگر 

برتر دانشگاه آزاد اسالمی برگزیده شد.
او که در سال های 91 تا 95 تالیف و ترجمه بیش از 8 

استان یزد شد.
دانشجوی  عنوان  به  گذشته  سال  که  کرد  اظهار  وی 
رتبه یک تا 5 دانشجویان نمونه حوزه هنر وزارت علوم 
البته برای برخی  این موضوع  انتخاب شده،  در کشور 
ناخوشایند بود که یک دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی 

رتبه یک تا 5 را کسب کرده است.

این پژوهشگر برتر ادامه داد: »چاپ مقاالت پژوهشی 
همایش ها  در  شرکت  تحقیقانی،  طرح های  انجام  و 
عنوان  به  باعث  که  بود  امتیازهایی  از  کتاب  تالیف  و 
پژوهشگر برتر چهارمین جشنواره فرهیختگان انتخاب 
شوم، سال گذشته نیز کتاب تالیفی بنده به عنوان کتاب 
برگزیده  سوم  جشنواره  در  معماری  و  هنر  گروه  برتر 

عنوان کتاب و چاپ یک مقاله در مجالت معتبر داخلی 
و خارجی را در کارنامه علمی خود دارد، در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری آنا می گوید که از سال 1380 کار 
خود را در حوزه میراث صنعتی -مربوط به اواخر دوره 
اولیه  تحقیقات  و  کرده  آغاز   - پهلوی  اوایل  و  قاجار 
خود را روی کارخانه ها و بناهای صنعتی اصفهان و یزد 

انجام داده است.
کتاب پهلوان زاده با عنوان »گنجیه فرهنگ آثار معماری 
ایران« سال 93 به عنوان کتاب برتر سال ایران معرفی 
آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  این عضو  دیگر  کتاب  شد، 
اسالمی با عنوان »میراث اصفهان، قاجاریه تا پهلوی 
و  شد  اصفهان  سال  کتاب  جایزه  تصویر«  روایت  به 
کتاب  برنده  هم  یزد  صنعتی  میراث  به  مربوط  کتاب 

شد.«
از همه  زاده خاطرنشان کرد: » فکر می کردم  پهلوان 
حوزه ها پژوهشگر برتر انتخاب می شود که دیدم فقط از 
چهار حوزه پژوهشگران برتر انتخاب شدند، این موضوع 
نشان دهنده ارتقای این رشته در دانشگاه آزاد اسالمی 
است. موضوع دیگر این بود که همه پژوهشگران برتر 

مرتبه علمی استاد و دانشیار داشتند.«
این پژوهشگر با اشاره به بخشنامه دانشگاه آزاد اسالمی 
پژوهشی  حوزه های  در  که  افرادی  آن  اساس  بر  که 
می توانند  دکتری  مدرك  داشتن  بدون  دارند،  دستاورد 
ارتقای مرتبه علمی داشته باشند. انتقادی هم داشت و 

آن این که این موضوع هنوز اعمال نشده است.
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نسیم ات نسیم نسیم ات نسیم

نـــــسیـــــم تــــــــا نــــــسیــــم گــزارش 
تصـــویری

بازدید دانش آموزان مدارس اصفهان از دانشگاهبازدید دانش آموزان مدارس اصفهان از دانشگاه

گــزارش 
تصـــویری

یکی از فعاليت های اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه، در راستای هدایت تحصيلی دانش آموزان برای انتخاب رشته دانشگاهی و معرفی 
ظرفيت ها و توانمندی های دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( برنامه ریزی به منظور بازدیدهای دانش آموزی از دانشگاه می باشد. 

در این خصوص در 3 ماهه اول سال جاری روزانه بالغ بر 70 دانش آموز از دانشگاه و بخش های مختلف: آزمایشگاه ها، کتابخانه، گلخانه های توليدی، 
دانشکده های دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، معماری، حقوق، عمران، علوم تربيتی، کشاورزی و ... بازدید کرده اند. 
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جلسـه نقـد و بررسـی فیلـم سـینمایی اتـاق محصول مشـترك  
سـال 2015 کانـادا و ایرلنـد همـراه بـا نقـد روانشناسـی توسـط 
انجمـن علمـی روانشناسـی و کانـون فرهنگـی عکـس و فیلـم 
دانشـگاه در تـاالر بیـن المللـی امیر کبیر دانشـگاه آزاد اسـالمی 

واحـد اصفهان)خوراسـگان( برگزار شـد.
طـی اکـران ایـن فیلـم کـه بـا اسـتقبال ویـژه دانشـجویان و 
سـینما دوسـتان همـراه شـد دکتر صمصـام شـریعت متخصص 
روانشناسـی بالینـی بـه نقـد روانشناسـی و توضیح تیپ شناسـی 
شـخصیتی و آسـیب های روانی موجود در فیلم پرداخته وپاسـخ 

گـوی سـواالت دانشـجویان عالقمنـد بودند
شـیران دبیـر انجمـن علمـی روانشناسـی در بـاب ایـن اکـران 
گفـت :روا ن شناسـی و هنـر ارتبـاط بسـیار نزدیکـی بـا یکدیگـر 
و  انگیـزه  توجـه،  ادراك،  همچـون؛  مباحثـی  کـه  چـرا  دارنـد 
هیجـان، شـخصیت، تعـارض، اختـالالت و آسـیب هـای روانی 
کـه به عنـوان برخـی موضوعات اصلـی علم روانشناسـی مطرح 
هسـتند، در هنـر و بـه خصوص هنـر هفتم به تمامـی به نمایش 
را رسـالت  برنامـه  ایـن  برگـزاری  اهـداف  از  درمی آینـد یکـی 
انجمـن علمـی روانشناسـی در افزایـش بینـش روانشناسـانه ، 
آشـنایی و معرفی هنردرمانی در بین دانشـجویان و روانشناسـان 

نست.  ا د
ریاسـت  از حمایـت هـای  ویـژه  ادامـه ضمـن تشـکر  در  وی 
دانشـگاه دکتر احمـد علی فروغی،دکتر نجفی و دکتر اسـماعیلی 
معاونیـن محتـرم پژوهشـی و فرهنگی دانشـگاه در برگزاری این 
مراسـم از خانـم موحدیـان دبیـر کانـون فرهنگی عکـس وفیلم 
جهـت پشـتیبانی و همـکاری عالـی درجهـت اجرای ایـن برنامه 

تشـکر و قدردانـی کرد.

جشن نیکوكاری در خانه مشق ارزنان به مناسبت ایام شعبانیه 
توسط كانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

با همت کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان  به مدیریت سرکار خانم دکتر مهرناز 
آزاد به بهانه ایام شعبانیه و میالد منجی عالم بشریت 
حضرت امام زمان )عج( جشن نیکو کاری برای بیش 
ارزنان و  اعضای کودکان خانه مشق  از  نفر  از 200 
با  موسسه خیریه گل های یاس حضرت زهرا )س( 

همکاری سازمان بهزیستی استان اصفهان و جمعی 
از خیرین استان در تاریخ 30 اردیبهشت ماه در سالن 

اجتماعات سازمان بهزیستی برگزار گردید.
و  فرهیختگان  و  پزشکان  از  تعدادی  جشن  این  در 
سرکار خانم واشیانی از اعضای شورای شهر اصفهان 

نیز حضور داشتند.

و  بازی  ,شعبده  مسابقه  اجرای  با  برنامه  این  در   
طردستی ,پخش کلیپ کارتون عروسکی ,اهدا جوایز 
و  موسیقی  اجرای  و  کنندگان  شرکت  تک  تک  به 
ساعتی  چند  در  شد  تالش  ناهار  صرف  و  پذیرایی 
که برای این کودکان در نظر گرفته شده بود اوقاتی 

خوش و بیادماندنی برایشان ایجاد گردد.

 برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در واحد اصفهان )خوراسگان(
و شهدای  اصفهان  دانشجوی شرق  یادواره شهدای  
مدافع حرم با حضور خانواده این شهیدان در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان ( برگزار شد.
و  شاهد  امور  ستاد  و  دانشجویی  بسیج  تالش  با 
ایثارگران و کانون بسیج اساتید و با همکاری معاونت 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی 
دانشجوی  شهدای   یادواره   ) )خوراسگان  اصفهان  
شرق اصفهان و شهدای مدافع حرم با حضور خانواده 

خود  دامان  در  را  فرزندانی  چنین  این  که  مادرانی  و 
پرورش داده اند تشکر و قدردانی کنیم و با سر زدن به 
با  امروز می خواهیم  .و  باشیم  حالشان  آن ها، جویای 

شهدا میثاق ببندیم و در خط شهدا گام برداریم  
وی افزود: کشور ایران از امنیت باالیی  برخوردار است 
و این کشور در مصیبت های کشورهای دیگر هم خود 
را سهیم می داند باید به ایرانی بودن خود افتخار کنیم 
را  آمده  به برکت خون شهدا بدست  امنیتی که  وقدر 

این شهیدان و با حضور سردار عرب پور فرمانده لشکر 
ابری  فروغی  علی  احمد  دکتر  و  )ع(  امام حسین   14
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحداصفهان)خوراسگان(  
شور  پر  حضور  با  و  امیرکبیر   المللی  بین  تاالر  در 

استادان، دانشجویان و کارکنان  برگزار شد.
فروغی گفت: حیات، آرامش و امنیت جامعه امروزی ما 
مدیون رشادت های شهدا و جانبازان در طول انقالب 
پدر  از  باید  و  است  مقدس  دفاع  سال   8 و  اسالمی 

آن  از  و  دانند  می  افتخار  را  شهادت  ما  ملت  بدانیم 
همین  از  کشور  این  دشمنان  ترس  و  ندارند  هراسی 

خون شهدای گرانقدر است
 وی در پایان گفت: از بسیج دانشجویی شهید چمران 
که در برپایی این همایش معنوی تمام تالش خود را 
به کار بستند و مخلصانه در راه زنده نگه داشتن  نام 

و یاد شهدا گام برداشتند تشکر و قدر دانی می کنم.

به مناسبت روز جانباز  و با حضور منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت:

تجلیل از استادان و كاركنان جانباز واحد اصفهان)خوراسگان(

به مناسبت  سالروز والدت علمدار کربال حضرت ابالفضل 
العباس)ع( و روز جانباز با حضور دکتر احمد علی فروغی 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
و دکتر حیدر علی عابدی نماینده منتخب مردم اصفهان 
این  علمی  هیات  عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
واحد دانشگاهی از استادان و کارکنان جانباز و ایثارگر 

دانشگاه تجلیل شد.
اعیاد  رسیدن  فرا  تبریک  با  فروغي  مراسم  این  در 
شعبانیه و والدت امام  زمان)ع(، اظهار داشت: جانبازان 
شهیدان زنده هستند آنان اسوه صبر،تالش و مقاومتند 
او  باشد یعني  کلمه مقدس جانباز بر روي هرکس که 
الگویي  توانید  مي  نیز  و شما  است  واقعي  الگوي  یک 
براي دیگران باشید من غیر از تشکر کالمي براي گفتن 

باشیم  آنان  های  خانواده  و  عزیزان  این  قدردان  وباید 
منزل  سر  تا  را  مقدس  حرکت  این  بتوانیم  امیدوارم  و 
به دست صاحب  را  انقالب  این  و  ببریم  پیش  مقصود 

اصلي اش، مهدي موعود)عج( برسانیم.
مجلس   در  اصفهان  مردم  منتخب  عابدی   علی  حیدر 
آزاد  دانشگاه  علمی   هیئت  عضو  و  اسالمی  شورای  
حضرت  نقش  به  اشاره  با  اصفهان  استان  اسالمي 
در  حسین)ع(  امام  با  همراهي  در  عباس)ع(  اباالفضل 
حادثه کربال گفت : یکي از جلوه هاي دفاع از دین خدا 
با رشادت و  دوران دفاع مقدس بود که جوانان مؤمن 
دفاع  اسالمي  نظام  از  خود  هاي  ایثارگري  و  جانبازي 

کردند.
عابدی که خود از جانبازان جنگ تحمیلی محسوب می 

شما  اراده  و  عزم  مقابل  در  ها  واژه  تمام  چون  ندارم 
ناتوانند و خدا شما را به عنوان جانباز براي نسل امروز 

حفظ کرده تا جوانان شما را همچون یک الگو بدانند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( با 
ارج نهادن به مقام واالي جانبازان و همچنین مدافعین 
حرم  افزود: آنچه امروز با عنوان افتخار در مملکت به 
وجود آمده است به برکت خون شهدا و همت جانبازان 
است و خطاب به استادان و کارکنان جانباز گفت: شما 
اسالمي،  میهن  از  دفاع  در  و  نبرد  میدان  در  عزیزان 
عرصه  این  در  و  دادید  مقاومت  و  ایستادگي  امتحان 
حرم  مدافعین  امروز  افزود  وی  موفق شدید.  و  سربلند 
در  اسالمی  ایران  تا  گذرند  زندگی خود می  و  جان  از 
آرامش باشد واین یعنی اعتقاد و عزم راسخ در راه اسالم 

شود گفت: این عزیزان که در صف  دفاع از کشور قرار 
گرفتند هیچ چیز را جز خداوند و جز معامله با خدا در نظر 
نداشتند و هیچ وقت انتظار ندارند که جامعه برای آنهاچه 
قوانینی را مقرر تا  بتواند جبران خسارت کند واین یعنی 

مصداق واقعی در راه خدا بودن<
وی افزود: امید وارم خداوند به همه ما توفیق دهد که 
اگر در نزد خدا ارجی داشتیم آنرا محفوض تا بتوانیم در 
امتحان و تصمیمی که  این  نمایم  استفاده  راه خودش 
در آن مقطع بحرانی گرفتید ،تصمیم خوب و باارزشی 

هست وباید به شما جانبازان عزیزتبریک گفت
در پایان این جلسه جانبازان به بیان خاطراتی از دوران 
دفاع مقدس پرداختند وبا اهداي لوح تقدیر و هدیه از 
همکاران جانباز و ایثارگر دانشگاه تجلیل و قدرداني شد.

با حضور حسین بدیعی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه 
در واحد اصفهان)خوراسگان(، از سامانه پایش برنامه 

استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی، رونمایی شد.
در این مراسم که با قرائت پیام خیر مقدم دکتر فروغی 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان آغاز شد 
بودجه  و  برنامه  دفتر  مدیرکل  بدیعی  حسین  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: » اجرای هر برنامه دارای 
سه مرحله اصلی تدوین برنامه، اجرا و ارزیابی و پایش 
می باشد که برای تحقق هدف گذاری برنامه واحدها، 

پایش یک ضرورت جدی است.«
وی افزود: » قریب به یکسال طول کشید تا سامانه 
سامانه  این  با  و  گردد  اندازی  راه  و  طراحی  پایش 
در  را  خود  اقدامات  و  ها  فعالیت  توانند  می  واحدها 
رابطه با برنامه راهبردی ارزیابی و استان ها می توانند 
از ورود اطالعات، واحدهای مختلف خود را در  پس 
رابطه با برنامه راهبردی مورد تجزیه و تحلیل و میزان 

هدایت فعالیت ها توسط برنامه را مشخص کنند.« 
بدیعی اظهار کرد: » به این ترتیب با استفاده از این 

نرم افزار، فعالیت ها و اقدامات واحدهای دانشگاهی 
انحرافات  کلیه  و  قرار خواهد گرفت  برنامه  در مسیر 
از هزینه کردهای  و علل آن مشخص خواهد شد و 
و  شود  می  ممانعت  خودکار  شکل  به  برنامه  بی 
رؤسای واحدها براین اساس فعالیت های حوزه های 
خواهند  رصد  نقطه  به  نقطه  را  خویش  زیرمجموعه 

کرد.« 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  بودجه  و  برنامه  دفتر  مدیرکل 
گفت: » تا هفته آینده بخشنامه مربوط به پایش برنامه 
برنامه توسعه پنجم  بارگذاری اطالعات  پنجم جهت 

به استان ها ابالغ خواهد شد.« 
و  ریزی  برنامه  شورای  رئیس  برنامه  این  ابتدای  در 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  بنیان  دانش  اقتصادی   امور 
با همکاری  که  سامانه  این   « گفت:  اصفهان  استان 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  متخصصان 
ارزیابی  راستای  در  است  ( طراحی شده  )خوراسگان 
برنامه و اقدامات برنامه استراتژیک و مقایسه برنامه 
کار گرفته  به  یافته  برنامه تحقق  با  بینی شده  پیش 

خواهد شد.«
دکتر محمدعلی نادی با بیان اینکه پایش کیفی برنامه 
پایش  برای  بایستی  نیز  کیفی  های  گزارش  تهیه  و 
انجام گردد، اظهار کرد: » این سامانه قادر است در 
گزارش  کشور  و  استان  دانشگاهی  واحدهای  سطح 
قرار  کاربران  اختیار  در  را  دقیقی  ای  مقایسه  های 
شد  خواهد  باعث  برنامه  انحراف  علل  یافتن  و  دهد 
سناریوهای تکراری ناموفق در برنامه های آتی به کار 
گرفته نشود و از هزینه های غیر ضروری جلوگیری 

شود.«

همزمان با آئین رونمایی از این سامانه که با حضور 
رؤسای شوراهای برنامه ریزی 31 استان کشور برگزار 
کلیه  برای  با سامانه  کار  کارگاه تخصصی شیوه  شد 
بابائی  مجتبی  دکتر  و  شد  برگزار  کنندگان  شرکت 
سؤاالت  به  سامانه،  با  کار  مراحل  تشریح  ضمن 

حاضرین پاسخ داد. 

در واحد اصفهان صورت گرفت: 

رونمایی از سامانه پایش برنامه استراتژیک دانشگاه با حضور 
مدیركل دفتر برنامه و بودجه 

انجمن علمی روانشناسی با همکاری کانون 
فرهنگی فیلم و عکس

برگزار کرد:

 اكــران و نقــد فیلم 
سینمــایی » اتــاق «
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آهنیی آهنیی

و  مدیران   ، معلّم  مقام  بزرگداشت  ایام  مناسبت  به 
اتفاق  به  اصفهان  سما  معاونت  حوزۀ  کارشناسان 
آموزشی  مرکز  رئیس  و  دانشگاه  معاون  مدنیان  آقای 
ابری  فروغی  دکتر  آقای  با  واحد  این  سما  وفرهنگی 
ضمن  مدنیان  آقای  نمودند.  دیدار  دانشگاه  رئیس 
تبریک ایام بزرگداشت مقام معلّم ، به مواردی از فعالیت 
وکیفی  کمی  بعد  در  را  ها  وآموزشکده  مدارس  های 
مطرح وبه اهمیت تعلیم وتربیت ونعمتی که خداوند به 
اند ردای معلّمی را بر تن  معلمان  داده وآنها توانسته 
کنند و در این کسوت به جامعه خدمت کنند اشاراتی 

نمود واز زحمات وتالش های رئیس دانشگاه در جنبه 
های مختلف و بویژه حمایت های ایشان از مجموعۀ 

سما تشکر وقدر دانی نمود.
از  تشکر  ضمن  فروغی  دکتر  آقای  دیدار  این  در 
همکاران وتبریک متقابل به بیان مطالبی از مشاهدات 
معلّم  اهمیت  در خصوص  ها  از کشور  بعضی  در  خود 
بویژه معلمان دورۀ ابتدایی پرداختند و یادآور شدند که 
از  بیشتر  را  وامکانات خود  باید هّمت،وقت  ما  مدارس 
گذشته مصروف یاد دهی تفکر و روش های حّل مساله 

به دانش آموزان نمایند.

مدیران و كارشناسان حوزۀ معاونت 
سما اصفهان با دكتر فروغی ابری رئیس 

دانشگاه دیدار نمودند
دبیرستان  و  ها  دبستان  معلم  مقام   بزرگداشت  جلسه 
های سما اصفهان روز چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت در 
محل خانه معلم شماره 4 برگزار گردید. در این مراسم 
مدارس  همکاران  به  مقدم  خیر  ضمن  مدنیان  آقای 
از  وتشکر  مقدم  آنان وهمچنین خیر  از زحمات  وتشکر 
آقای یزدان پناه معاون آموزشی وپژوهشی سازمان که 
در این مراسم  حضور داشتند،یاد وخاطره شهید مطهری 

به کلیه همکاران  این مراسم  پایان  را گرامی داشت.در 
نیز به رسم یاد بود  لوح های تقدیر تقدیم وتابلو هایی 
به مدیران به نمایندگی از همکاران هر یک از مدارس 
داده شد. ضمنا« فعاالن پژوهشی نیز در این مراسم مورد 

تشویق قرار گرفتند.

بزرگداشت مقام  معلم دبستان ها و دبیرستان های سما 
اصفهان در محل خانه معلم شماره 4 برگزار گردید

اولین همایش استانی با عنوان » رویکردها و دیدگاه 
سما  معاونت  همکاری  با  حسابداری«  در  نوین  های 
)خوراسگان(،  اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آموزشکده های فنی وحرفه ای پسرانه ودخترانه سما 
استان اصفهان  آموزش وپرورش  وادارۀ کل  اصفهان 
در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

در مجتمع اداری 22 بهمن اصفهان برگزار شد.
دبیرخانۀ  به  مقاله   80 رسیده،  گزارش  اساس  بر 
همایش واصل شد که با رأی کمیتۀ علمی همایش 4 
مقاله به صورت سخنرانی و14 مقاله به صورت پوستر 

در همایش ارائه شد.
،عضو  دستگیر  پروفسور  همایش  کلیدی  سخنران 
اصفهان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیآت 
)خوراسگان( بود که سخنرانی خود را با عنوان اهمیت 

حسابداری وحسابرسی در ایران ارائه داد.
آزاد اسالمی  دکتر احمد علی فروغی رئیس دانشگاه 
واحد اصفهان )خوراسگان( نیز در ابتدای این همایش 
با قدر دانی از ابتکار و تالش دست اندر کاران وصاحبان 
مقاالت در خصوص اهمیت رشتۀ حسابداری وضرورت 

مهارت در انجام آن سخنانی ایراد کرد.
آموزش وپرورش،ارائه  از کارشناسان ومدیران  جمعی 
های  آموزشکده  مدرسان  مقاالت  دهندگان 
سما  حسابداری  آموزش  های  گروه  استان،اعضای 
استان وجمعی از مدرسان مؤسسات آموزش عالی که 
این  مهمانان  ،ازجمله  اند  داده  ارائه  حسابداری  رشتۀ 

همایش بودند.

اولین همایش استانی با عنوان » رویکردها و دیدگاه های 
نوین در حسابداری« با همکاری معاونت سما دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

نام ونام خانوادگی     نام واحد               رشته             رتبه ردیف 
                  دانشجو 

                                        

فاطمه ربانی        اصفهان)خوراسگان(  عکاسی   اول  1

ميالد حبيبی             خمينی شهر                شعر              اول  2

هادی وحيدی             خمينی شهر        طراحی سایت   اول  3

فاطمه جان نثار             خمينی شهر        وبالگ نویسی   دوم  4

افروز عليایی             خمينی شهر              نقاشی              دوم  5

مریم امينی       اصفهان )خوراسگان(      خوشنویسی  سوم  6

فائزه اتحادی          اصفهان)خوراسگان(       فيلم کوتاه  سوم  7

درخشش دانشجویان آموزشکده های فنی حرفه ای سما 
استان در مسابقان پهنه ای جشنواره فرهنگی هنری

    در مرحله پهنه جشنواره فرهنگی هنری که 19 اسفند 
ماه 94 به میزبانی آموزشکده فنی حرفه ای سما تهران 
بر گزار شد ،دانشجویان آموزشکده های فنی حرفه ای 

دخترانه سما اصفهان )خوراسگان( وخمینی شهر موفق 
به کسب 7 رتبه از 10 رشته هنری جشنواره و راهیابی 

به مرحله ی کشوری شدند.این موفقیت را خدمت تمامی 
اندرکاران و دانشجویان عزیز تبریک عرض می  دست 

نماید.

سومین همایش تجلیل از مقام شامخ اساتید آموزشکده های فنی و حرفه ای سما 
اصفهان)خوراسگان(

 در 15 اردیبهشت ماه 1395 مراسمی جهت تجلیل از 
ای  و حرفه  فنی  آموزشکده های  استادان  مقام شامخ 

سما برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور جناب آقای یزدان پناه معاون 
محترم آموزشی و پژوهشی سازمان سما، جناب آقای 
مدنیان معاون محترم دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی 
و فرهنگی سما اصفهان)خوراسگان(، جمعی از مدیران 
و  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  اداره  رؤسای  و 
اصفهان)خوراسگان(   سما  های  آموزشکده  استادان 
ایران  اسالمی  جمهوری  سرود  از  پس  گردید،  برگزار 
از اساتید محترم  و قرائت قرآن کریم که توسط یکی 
آموزشکده قرائت شد، جناب آقای مدنیان ضمن تبریک 
با  آن  بودن  مصادف  و  استادان  مقام  بزرگداشت  ایام 
بعثت نبی گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی)ص(، 

 در ادامه، جناب آقای یزدان پناه معاون محترم آموزشی 
و پژوهشی سازمان سما ضمن تبریک بعثت نبی مکرم 
اسالم)ص( و ایام بزرگداشت مقام معلم فرمودند ما باید 
نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت داشته باشیم. با توجه به 
اینکه نیاز ها و خواسته های دانش آموزان و دانشجویان 
نسل به نسل تغییر می یابد، نوع برخورد ما به عنوان 

یک استاد یا معلم نیز باید تغییر یابد. 
جامعه  یک  ما  آینده  جامعه  کردند  نشان  خاطر  ایشان 
پرخطر و پرتنش است؛ ما دانش آموزان و دانشجویان 
را برای ورود به آینده شان تعلیم و تربیت می دهیم. 
در گذشته آینده قابل پیش بینی بود اما اکنون با توجه 
به تغییرات پی در پی، آینده غیر قابل پیش بینی است. 
بنابراین اساتید باید در تفکر و تأمل خود نیز تغییراتی 

داشته باشند.

یادآور شدند: مدرسان باید از آموزه های پیامبر گرامی 
اسالم و کالم وحی به نحو مطلوب استفاده نموده و از 
اثرگذاری این آموزه ها در کالس های درس به عنوان 

یک فرصت بهره گیرند.
اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  حدیث  به  ایشان  سپس 
اساتید  فرمودند:  و  نمودند  اشاره   » معلم  بعثت  انما   «
دانشجوئی،  اخالق  تدریس خود،  بر  است عالوه  الزم 
اخالق کار، اخالق زندگی کردن، اخالق درست تعامل 
در  دهند. همچنین  تعلیم  دانشجویان  به  را  و...  کردن 
پایان سخنانشان، جهت آسیب شناسی و رشد و ارتقاء 
مجموعه سما، عناوین و موضوعاتی را به عنوان مقاالت 
علمی و پژوهشی عنوان نمودند تا دستاوردهای علمی 
این مقاالت پژوهشی  به صورت کاربردی در جهت رفع 

مشکالت آموزشکده ها مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان سخنرانی ایشان ، به رسم یادبود قاب عکسی 
مزین به کالم وحی به رؤسای آموزشکده ها  به عنوان 
جداگانه  صورت  به  آموزشکده  هر  همکاران  نماینده  

اهدا گردید.
در ادامه مراسم موسیقی سنتی با هنرنمایی گروه سیاه 

و سفید  اجرا شد.
سما  دبیرستان  از  سبز  رؤیای  تأتر  گروه  همچنین 
معرفی  موضوع   با  تأتری  نیز  اصفهان)خوراسگان( 

مشاغل اجرا نمودند.
در پایان جلسه و پس از پخش کلیپ آموزشکده های 
آموزشکده  اساتید  از  نفر  دو  اصفهان)خوراسگان(،  سما 
ها دعوت گردیدند تا به بیان خاطره ای از دوره خدمت 
خود در سما و همچنین نقاط قوت و ضعف مجموعه 

ها بپردازند.

دانش آموزان دبیرستان سما 3 در طول سال تحصیلی 
علمی  های  رقابت  در  پررنگ  حضور  ضمن   94-95
وآموزشی-فرهنگی وهنری در سطح آموزش وپرورش 
به کسب  موفق  و  درخشیدند  اصفهان خوش   3 ناحیۀ 

رتبه های ارزشمند اول تا سوم شدند.
بر اساس این گزارش دانش آموزان عرفان شمسی نیا 
در رشته های قلم زنی وخطاطی،محمد حسین مطاعی 
رشتۀنهج  در  ایرج  رضا  آبرنگ،امیر  نقاشی  رشتۀ  در 
آواز،علی  رشتۀ  در  نیا  شمس  عرفان  البالغه،محمد 
در  پناه  ایران  پیانو،عرفان  نوازندگی  رشتۀ  در  پاکروان 
نوازندگی  رشتۀ  در  نصوحیان  کاریکاتور،محمد  رشتۀ 
فلوت،گروه تئاتر صحنه ای وگروه سرود همگانی،رامتین 
سلطانی در مسابقات کتابخوانی وپژوهش ناحیه ای و 
سطح  در  شعر  مسابقات  در  امامی  دوازده  استانی،نیما 

مستند  فیلم  تولید  در  ای  حمزه  پارسا  ناحیه،محمد 
های  مقام  به  کوتاه  فیلم  تولید  در  نصوحیان  ومحمد 

اول رسیدند.
نقاشي،آرین  مسابقات  در  پور  رحماني  امین  همچنین 
نویسي،علیرضا  وبالگ  مسابقات  در  وردي  شاه 
سطح  در  نویسي  داستان  مسابقات  در  فرد  اسماعیلي 
ناحیه،گروه تئاتر عروسکي در سطح استان براي سومین 
سال متوالي وگروه سرود مدرسه در سطح ناحیه به مقام 

دوم رسیدند.
ورتبه هاي سوم نیز در رشته هاي خط نستعلیق،طراحي 
با ذغال،وبالگ نویسي وپویا نمایي به ترتیب به محمد 
علي  وسید  عبداللهي  روان،صادق  پاك  نصوحیان،علي 

ناظري اختصاص یافت.
الزم به ذکر است رامتین سنجابي با کسب 97./. امتیاز 
مقام دوم مسابقات علمي را به دست آورد ومحمد پارسا 
حمزه اي،مسیح دیو ساالربه عنوان بازیگران برتر استان 
در رشته تئاتر انتخاب شدند وسرود منتخب مدرسه را 
بیش از 12 بار در شبکه هاي خبر،افق،اصفهان وشبکه 

3 پخش شده است.

دانش آموزان دبیرستان سما 3 در طول سال تحصیلی 
95-94 در رقابت های علمی وآموزشی-فرهنگی و هنری 
در سطح آموزش وپرورش ناحیۀ 3 اصفهان موفق به كسب 

رتبه های ارزشمند اول تا سوم شدند
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خرداد ماه 1395               
telegram.me/iaukhorasgan :کانال رسمی تلگرام دانشگاه

در همایش مدیران روابط عمومی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی؛ دکتر ميرزاده:  

روابط عمومی واحدها مسئول تبیین برنامه ها و معرفی دستاورد و انعکاس نظرات 
مخاطبان به مسئوالنند/ خرداد ماه امام )ره( است

واحدهای  عمومی  روابط  مدیران  سراسری  همایش 
همگرا،  عمومی  »روابط  شعار  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
پویا و خالق در خدمت دانش، فرهنگ و اقتصاد« صبح 
امروز با حضور دکتر میرزاده رئیس و دکتر طه هاشمی 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی آغاز 

به کار کرد.
حمید  دکتر  آنا،  خبرگزاری  دانشگاه  گروه  گزارش  به 
و  درود  با  روزه،  دو  همایش  این  افتتاحیه  در  میرزاده 
سالم به روح امام خمینی)ره( و شهدای انقالب و آرزوی 
سالمتی برای مقام معظم رهبری، یاد و خاطره امام)ره( 
را گرامی داشت و گفت:  »خردادماه یک ارتباط عاطفی 
و تاریخی با سرنوشت ملت ایران دارد و درواقع خرداد، 

ماه امام)ره( است.«
و  خالصانه  دانشگاه،  عمومی  روابط  کرد  تاکید  میرزاده 
مخلصانه پیگیر امور مربوط به تبیین برنامه ها و اهداف 
دانشگاه است و از همه مدیران روابط عمومی تشکر و 
سخنان  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  کرد.  قدردانی 
سفیران  را  آن ها  و  کرد  اشاره  عمومی ها  روابط  نماینده 
هر  عمومی  »روابط  گفت:  و  خواند  دانشگاه  اندیشه 
سازمانی، مسئول تبلیغ مدیران آن سازمان نیست بلکه 
دستاوردها  معرفی  مدیران،  برنامه های  تبیین  مسئول 
و  مدیران  نظرات  انعکاس  مجموعه،  آن  اثربخشی  و 
برنامه های  بازخورد  و  نظرات  جمع آوری  مسئوالن، 

همکاران، درون و بیرون سیستم است.«
پیش  سال   34 اسالمی  آزاد  دانشگاه  کرد  یادآوری  او 
هاشمی  آیت اهلل  بی بدیل  طرح  و  بی نظیر  ابتکار  با 
هیات  و  موسس  هیات  رئیس  و  بنیانگذار  رفسنجانی، 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی تأسیس شد و گفت: »برای 
آوری  جمع  و  دستاوردها  انعکاس  دانشگاهی،  چنین 
برنامه های  و  طرح ها  اندیشه ها،  تبیین  نظرات،  بازخورد 
مصوب برای درون و بیرون دانشگاه بسیار مهم است.«

مدیران روابط عمومی باید در تمام برنامه های دانشگاه 
حضور موثر و فعال داشته باشند

را  آزاد اسالمی  دانشگاه  روابط عمومی  میرزاده مدیران 
عضو اصلی، موثر و مهم دانشگاه توصیف و تاکید کرد 
و  موثر  حضور  دانشگاه  برنامه های  همه  در  باید  آن ها 

فعال داشته باشند.
عمومی  روابط  بودجه  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
برای  پس  این  از  »باید  گفت:  و  کرد  اشاره  واحدها 
روابط عمومی ها نیز مانند تمام معاونت ها، ردیف خاص 
و  شود  داده  تخصیص  آنان  برنامه های  برای  بودجه ای 

اصولی دانشگاه دفاع کنند
برنامه ای  عمومی ها  روابط  در  باید  کرد  تاکید  میرزاده 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  برنامه های  تبیین  برای  اعتقادی 
اعتقادی،  صورت  به  عمومی ها  روابط  و  بگیرد  شکل 
مدیران  او  کنند.  دفاع  دانشگاه  اصولی  برنامه های  از 
با  باید  »ما  گفت:  و  داد  قرار  خطاب  را  عمومی  روابط 
توسعه  جهت  در  دانشگاه  فرآیندهای  آگاهی بخشی، 
اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  و  کارآفرینی  پژوهش،  علم، 

و فرهنگی کشور را دنبال کنیم.«
او به نقش موثر روابط عمومی در موفقیت برنامه ها اشاره 
کرد و گفت: »بسیاری از طرح های موفق، به دلیل اینکه 
خوب انعکاس نیافته اند، با شکست مواجه شده اند. از این 
رو روابط عمومی نقش موثری در پیشبرد اهداف سازمان 

دارد.«
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: »روابط عمومی تنها 
آینه زیبایی های سازمان نیست. روابط عمومی می تواند 
این طریق  از  و  باشد  نیز  سازمان  آینه کم وکاستی های 

بازخورد تصمیمات مدیران را به آن ها منعکس کند.«
و  برنامه ها  تبیین کننده  ارگان  فرهیختگان  روزنامه 

دستاوردهای دانشگاه است
تبیین کننده  ارگان  را  فرهیختگان  روزنامه  میرزاده 
و گفت:  توصیف کرد  دانشگاه  و دستاوردهای  برنامه ها 
و  دانشجویان  و  استادان  که  باشد  گونه ای  به  »باید 
مطالعه  را  روزنامه  این  روز  یک  اگر  دانشگاه  کارمندان 
روابط  مسئوالن  شما  و  کنند  کمبود  احساس  نکنند، 
عمومی باید در شناساندن این روزنامه به واحدها تالش 

کنید.«

این امر به زودی محقق خواهد شد.«
او تاکید کرد اثربخشی دانشگاه آزاد اسالمی باید برای 
افکار عمومی ازجمله دولت، نمایندگان مجلس، مدیران 
گفت:  و  شود  تبیین  ایرانی  خانواده های  و  سازمان ها 
»دانشگاه آزاد اسالمی دارای 7/5 میلیون فارغ التحصیل 
را  کشور  فارغ التحصیالن  54درصد  رقم  این  که  است 
شامل می شود. همچنین یک میلیون و 620 هزار دانشجو 
در دانشگاه آزاد اسالمی مشغول تحصیل هستند و این 
ایرانی،  خانواده  میلیون   7 حدود  یعنی  بزرگ  جمعیت 
پیش  از  بیش  را  عمومی  روابط  مدیران  کار  اهمیت 

می کند.«
از  خواست  واحدها  عمومی  روابط  مدیران  از  میرزاده 
برنامه های اصلی دانشگاه از جمله جذب هیات علمی، 
طرح های ماندگار فرهنگی، فرآیند تبدیل علم به ثروت، 
آینده  برای  که  دانش بنیان  اقتصاد  و  شفا  ساها،  طرح 
این دانشگاه طراحی شده اند، اطالعات الزم و کافی را 
داشته باشند تا بتوانند این برنامه ها را به درستی به افکار 

عمومی منتقل کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: »دانشگاهی اثربخش 
میزان  و  کند  حل  را  جامعه  مشکالت  بتواند  که  است 
این  بر  باشد.  حداقل  دانشجویان،  شهریه  به  وابستگی 
حرکت  سمت  این  به  نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اساس 
به  منجر  خود،  اثربخشی  افزایش  با  دارد  سعی  و  کرده 
و  اقتصادی شود  و  اجتماعی  فرهنگی،  توسعه  و  تحول 
مسئوالن روابط عمومی واحدها نیز باید در این فرآیند، 

حضور فعال داشته باشند.«
برنامه های  از  اعتقادی،  صورت  به  عمومی ها  روابط 

فاخر  بسیار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  »خانواده  افزود:  او 
این  در  بزرگی  دانشمندان  و  اندیشمندان  و  فخیم اند  و 
خانواده مشغول فعالیت هستند که باید روابط عمومی ها 

این فرهیختگان را مطرح و معرفی کنند.«
برقراری  خاطر  به  عمومی ها  »روابط  گفت:  میرزاده 
ارتباطات، یک مالطفت جمعی در دانشگاه آزاد اسالمی 
و  کنم  می  تشکر  شما  از  رو  این  از  آورده اند.  وجود  به 
برای  کرده اید،  انتخاب  خود  همایش  برای  که  شعاری 
تحقق مأموریت های دانشگاه آزاد اسالمی، شعار بسیار 

خوبی است.«
دانشگاه  واحدهای  عمومی  روابط  به  باید  کرد  تاکید  او 
آزاد اسالمی به دلیل ارزش کارشان توجه بیشتری شود 

و آن ها را دوستان دانشگاه آزاد اسالمی توصیف کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با خواندن چند بیت شعر از 
حضرت حافظ از مدیران روابط عمومی واحدها خواست 

که سر رشته دانشگاه را نگهدارند:
»حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد«
واحد  عمومی  روابط  مدیر  لنگری  مراسم الدن  این  در 
واحد  عمومی  روابط  مدیر  عیدی  علی   فاتح  و  بجنورد 
تبریز به عنوان نماینده روابط عمومی واحدهای دانشگاه 
دغدغه ها و مسائل حوزه کاری خویش را مطرح کردند. 
مدیران  احکام  به صدور  می توان  مسائل،  این  جمله  از 
روابط عمومی منطبق با چارت سازمانی، اعتالی جایگاه 
روابط  واقعی  جایگاه  تعریف  واحدها،  در  عمومی  روابط 
عمومی ها، نوع نگاه مسئوالن به روابط عمومی، حضور 
رئیسه  هیات  در  عمومی  روابط  مدیران  و  مسئوالن 
به حوزه  سالیانه  و  بودجه مشخص  دانشگاه، تخصیص 
برای  مجازی  فضای  در  شبکه سازی  عمومی،  روابط 

انعکاس خدمات دانشگاه و... اشاره کرد.
از شنیدن پیشنهادات  آزاد اسالمی پس  رئیس دانشگاه 
از  مورد  دو  با  عمومی،  روابط  مدیران  دغدغه های  و 
منوری،  حسین  و  کرد  موافقت  شده  مطرح  پیشنهادات 
به  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
عضویت هیات رئیسه دانشگاه منصوب کرد و همچنین 
بودجه  ردیف  واحدها  عمومی  روابط  برای  داد  دستور 

مستقل مشخص شود.

عبور روابط عمومی ها از مجری به مشاور و از اشخاص به اهداف؛

رسانه های دانشگاه موظف به رفتار نجیبانه در برابر بی اخالقی ها هستند 
روابط عمومی:  مدیران  زیستی  »تجربه  تخصصی  پنل 
رسانه  و اطالع رسانی در همایش سراسری روابط عمومی 
عقیلی،   وحید  دکتر  حضور  با  اسالمی«  آزاد  دانشگاه 
جمشیدی،  مریم  دکتر  فرهیختگان،   روزنامه  سرپرست 
سرپرست خبرگزاری آنا، دکتر مصطفی دعاگویی، رئیس 
اصغر  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ریاست  حوزه  مرکز 
امیر  اصفهان،  استان  روابط عمومی  مدیرکل  عالمیان، 
صادق  و  خراسان  استان  روابط عمومی  مدیر  خالقی، 

روحانی، سردبیر ایسکانیوز برگزار شد.
در  آنا،  خبرگزاری  دانشگاه  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
واحدهای  عمومی  روابط  مدیران  مراسم،  این  ابتدای 
امر  خصوص  در  را  خود  مطالب  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اطالع رسانی مطرح و انتقادها و پیشنهاداتی را در این 

زمینه بیان کردند.
راه اندازی  روابط عمومی،  آموزش  درس های  گنجاندن 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  اختصاصی  تلویزیونی  کانال 
پوشش  در  دانشگاه  رسانه های  مدیران  جدی  اهتمام 
در  نرم افزاری  روز  امکانات  از  استفاده  واحدها،  اخبار 
روابط عمومی ها و راه اندازی شورا و کمیته روابط عمومی 
و  درخواست ها  و  نظرات  مهم ترین  از  واحدها  در 
دانشگاه  واحدهای  روابط عمومی  مدیران  پیشنهادهای 

آزاد اسالمی بود که در این پنل مطرح شد.
پس از آن، وحید عقیلی، سرپرست روزنامه فرهیختگان 
جمع  در  که  می بالم  خود  به  »من  گفت:  پنل  این  در 
دوستانی هستم که از قدیم نیز همراه من بوده اند. وضع 
موجود و وضع مطلوب چیزی است که باید به آن توجه 
دانشگاهی  اولین  اسالمی  آزاد  دانشگاه  باشیم.  داشته 
را  عمومی  روابط   ارشد  کارشناسی  ایران  در  که  است 
راه اندازی کرد و در ترم جاری اولین دانشجویان آن از 

پایان نامه هایشان دفاع می کنند.«
اینکه»باعث  بیان  با  فرهیختگان  روزنامه  سرپرست 
افتخار است که در دانشگاه آزاد اسالمی با این پتانسیل 
موجود، وضعیت روابط عمومی و نتیجه کار رسانه هایش 
به حد مطلوب تبدیل شود«، ادامه داد: »تحلیل شکافت 
یعنی اینکه ما چه پتانسیل ها، امکانات و تجهیزاتی داریم 
و االن در چه وضعی قرار دارند. بهترین استادان ایران 
در دانشکده خبر دانشگاه آزاد اسالمی تدریس می کنند.«
او افزود: »ما در مدیریت رسانه یک ارتباط درون بخشی 
و یک ارتباط در سطح سازمان داریم و این دو سطح باید 

حمایت شوند و برای آنها برنامه ریزی انجام شود.«
عقیلی از این که بعضی از خبرها در حد استاندارد تنظیم 
انتقاد کرد و گفت: »ما به عنوان روزنامه نگار  نمی شود 
باید بیش از 70 درصد آنها را ویرایش کنیم. برای همین 
ما باید تالش کنیم تا به حدی از تمایز با دیگر رسانه ها 

برسیم که به آن افتخار کنیم«.
او یکی از تهدیدهای دانشگاه آزاد اسالمی را در تامین 
دانست  تدریس  برای  روابط عمومی  حرفه ای  استاد 
براساس  داریم.  جدی  مشکل  زمینه  این  »در  گفت:  و 
تئوری های ارتباطات بین تبلیغات و اطالع رسانی تفاوت 
وجود دارد، یعنی بین تبلیغات که اصال کار روابط  عمومی 
باید  است  روابط عمومی  کار  که  اطالع رسانی  و  نیست 

تفاوت قائل شویم.«
و  سازمان  عالی  اهداف  درخصوص  آگاهی بخشی  او 
جلوگیری از سوء  تعبیرهای سازمان را دو وظیفه اصلی 
روابط عمومی هر سازمانی دانست و تاکید کرد و افزود: 
فعالیت  اهداف،  این  بیشتر  هرچه  تحقق  برای  »باید 

مضاعف داشته باشیم.«

دعاگویی: عبور روابط عمومی ها از مجری به مشاور و 
از اشخاص به اهداف

در ادامه این پنل، دکتر مصطفی دعاگویی، رئیس مرکز 

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  حوزه 
با  تمایزی  نقطه  به  بخواهیم  ما  اگر  فکر می کنم  »من 
سایر روابط عمومی ها برسیم، باید یک مسیر گذار را طی 
کنیم« ، گفت: » باید از روابط عمومی سنتی به سوی 
روابط عمومی مدرن حرکت کنیم؛ عاله بر آن بخشی 
از رقبای درون  از فعالیت روابط عمومی ها به مراقبت 
به  کامال  امر،  این  و  دارد  اختصاص  دانشگاه  بیرون  و 

دیده بانی روابط عمومی ها مرتبط است.«
بودن روابط عمومی  از مجری  را عبور  اولین مرحله  او 
ها به مشاور بودن دانست و تاکید کرد این امر باید در 
دانشگاه آزاد اسالمی تقویت شود. دکتر دعاگویی گفت: 
»همچنین عبور از اشخاص و پرداختن به اهداف متعالی 
ریاست  تاکید  مورد  همواره  که  است  چیزی  سازمان 
نیز بوده است. ما در یک کشتی  آزاد اسالمی  دانشگاه 
زندگی می کنیم و اگر با جدیت از آن مراقبت نکنیم، در 

چند سال آینده با مشکل برخورد می کنیم.«
توسط  امروزه  شفاهی  »تاریخ  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تاریخ  همزمان  »باید  افزود:  می شود«،  نوشته  رسانه ها 
دانشگاه آزاد اسالمی را نیز مکتوب کنیم و شاید در چند 
به  منتشر می شود،  به همین خبرهایی که  آینده  سال 

عنوان یک مرجع رجوع شود.«
جمعی  »هویت  گفت:  سخنانش  از  دیگر  بخشی  در  او 
کارکنان و دانشجویان را در دانشگاه آزاد اسالمی تقویت 
کامل  هویت  یک  به  نتوانسته ایم  هنوز  و  نکرده ایم 
و  آزمون  تاریخ  باشد.  دانشگاه  برای  کمکی  که  برسیم 
خطا گذشته است و عبور از آزمون و خطا به تجربه و 

تخصص، یکی از الزامات در این دانشگاه است.«
جذب  با  باید  روابط عمومی  حوزه  کرد  تاکید  دعاگویی 
دانشجو گره بخورد و گفت: »امیدوارم که در این دوره، 

نگاه رسانه ملی به دانشگاه آزاد اسالمی تقویت شود.«
همکاران روابط عمومی اجازه ندهند هیچ چیز دلسردشان 

کند
با  نیز  آنا  خبرگزاری  سرپرست  جمشیدی،  مریم  دکتر 
خیرمقدم به مدیران روابط عمومی خانواده بزرگ دانشگاه 
آزاد اسالمی، یکی از مهم ترین شئونات روابط عمومی ها 
را شأن رسانه ای آن ها دانست. او گفت: »هر روز کارهای 
بزرگ در همه حوزه ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 
تمام  و  می خورد  رقم  خوبی  اتفاقات  و  می شوند  انجام 
تالش ما این است که آنها را رسانه ای کنیم تا همگان 

از این اتفاق های بزرگ مطلع شوند.«
جمشیدی گفت: »دانشگاه آزاد اسالمی به ویژه در دوره 
غیراخالقی ای  هجمه های  مورد  میرزاده،  دکتر  ریاست 
قرار دارد که برگرفته از مسائل سیاسی است. کار کردن 
در این فضا سخت است چون ما اخالقا و شرعا موظفیم 
به  حرفه ای؛  صورت  به  رسانه ای  کار  انجام  بر  عالوه 
لحاظ اخالقی نیز نجابت رسانه ای را رعایت کنیم و این 
موضوعی است که مورد تاکید ریاست محترم دانشگاه 
واقع بینانه  ولی  صبورانه  که  دارد  قرار  نیز  اسالمی  آزاد 
همه دستاوردهای دانشگاه را رسانه ای کنیم و در مقابل 

بی اخالقی ها نیز نجیب باشیم.«

به  سخنانش  ادامه  در  آنا  خبرگزاری  سرپرست 
توانمندی های روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: »شما 
را دست کم  نباید خود  روابط عمومی ها،  همکاران خوب 
اتفاق کوچک ولی مهمی که در واحدهای  بگیرید. هر 
تاثیر  البته شاید  باید منعکس شود؛  اتفاق می افتد،  شما 
پوشش رسانه ای آن در همان لحظه ملموس نباشد، اما 
مطمئنا بازخورد آن مشاهده خواهد شد و اثرگذار خواهد 
بود. من مطمئنم در همه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 

اتفاقات خوب، کمیاب، ماندگار و جذاب وجود دارد.«
جمشیدی افزود: »در همه بخش ها حتی رسانه خود ما 
نیز کمبود نیرو وجود دارد اما این کمبود نباید دلسردمان 
آن  برای  باید  و  شود  فعالیتمان  انجام  مانع  و  کرده 
درخواست  روابط عمومی ها  از  من  کنیم.  چاره اندیشی 
دارم که هر نوع تحول مهمی که حتی در سطح شهر 
و شهرستان خود رخ می دهد، برای رسانه های دانشگاه 
آزاد اسالمی ارسال کنند و خود را صاحب نقش در امر 

اطالع رسانی بدانند.«
او در پایان گفت: »اگر به خود ایمان داشته و چیزی را 
دیگران  است که  آن صورت  در  باشیم،تنها  داشته  باور 
هم باور می کنند و تنها از این طریق است که ما می 
به  باور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بزرگ  خانواده  در  توانیم 
سطح  در  را  علمی  بزرگ  جامعه  این  های  توانمندی 

جامعه نهادینه کنیم«.
پنل  این  در  هم  ایسکانیوز  سردبیر  روحانی،  سیدصادق 
گفت: »دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بنگاه اقتصادی 
در بحث عرضه و تقاضا همخوانی ندارد. در اوایل انقالب 
فقط  و  داشت  زیادی  خأل  کشور  عالی  آموزش  فضای 
تعدادی دانشگاه دولتی آن هم در مراکز استان ها حضور 
داشتند، اما دانشگاه آزاد اسالمی توانست این خأل را پر 

کند.«
او گفت: »ما باید بتوانیم دانشگاه آزاد اسالمی را تبلیغ 
کنیم تا بتواند در جذب دانشجو موفق عمل کند. ما این 
دانشجویی  خبرنگاران  باشگاه  در  که  داریم  را  آمادگی 
واحدهای  برای  را  خبر  انتشار  خدمات  تمام  ایسکانیوز 

دانشگاه فراهم کنیم.«
که  است  این  ما  بحث  »تمام  افزود:  روحانی 
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  روابط عمومی های 
اصلی  تمرکز  منتها  شوند.  تبدیل  ایسکانیوز  نمایندگان 
ما بر روی دانشجویان و تشکل های دانشجویی است و 
این آمادگی را نیز داریم تا کارت خبرنگاری، مجوزها و 
همه زمینه های حقوقی را نیز در اختیار آنها قرار دهیم.«
اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  نگاه ها  این  باید  »ما  او گفت: 
آزاد  دانشگاه  که  بندازیم  جا  را  نگاه  این  و  دهیم  تغییر 
اسالمی به لحاظ کیفی آنقدر ارزشمند است که مردم به 

سمت آن بیایند.«
در ادامه این پنل، اصغر عالمیان، مدیرکل روابط عمومی 
استان  روابط عمومی  مدیر  خالقی،  امیر  اصفهان،  استان 
روابط  وضعیت  درباره  را  خود  نظرات  هم  خراسان 
تشکر  همایش  این  برگزاری  بابت  و  ارائه  عمومی ها 

کردند.

انطباق خروجی دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه رسالتی 
مهم است که نقش روابط عمومی در این میان مانند پل 

ارتباطی میان جامعه و دانشگاه قابل ارزیابی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا: مدیرکل روابط عمومی 
این مطلب  بیان  با  اصفهان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
افزود: امروز جامعه نیازهای فراوانی دارد که تأمین دانش 
های  بخش  در  نیازها  این  تأمین  برای  نیاز  مورد  فنی 
بر   ... و  بهداشتی  خدماتی،  کشاورزی،  صنعتی،  مختلف 
عهده دانشگاه است و دانشگاه باید بتواند در تولید علم و 
فناوری و تربیت نیروی متخصص، به این نیازها پاسخ در 

خور و شایسته دهد.
جمله  از  و  اداری  سازمان  هر  کرد:  اظهار  عالمیان  اصغر 
دانشگاه نمی تواند خود را از تاثیرات محیط اجتماعی که 
تداوم  رموز  از  یکی  بداندو  مبرا  است،  گرفته  فرار  آن  در 
به  هنگام  به  و  مناسب  پاسخگویی  ها  سازمان  حیات 

نیازهای جامعه است.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  حقوق  گروه  علمی  هئیت  عضو 
مهم  از  یکی  کرد:  عنوان  اصفهان)خوراسگان(  واحد 
ترین رسالت های روابط عمومی ها در دانشگاه شناسایی 
نیازهای جامعه در حوزه علم و فناوری است وچه بسا یکی 
از دالیل ریزش دانشجو در برخی رشته های دانشگاهی 
کشور، عدم انطباق محتوای سر فصل دروس این رشته 

ها با نیازهای واقعی جامعه باشد.
در  ما  گفت  باید  مثال  عنوان  به  داد:  توضیح  عالمیان 
دانشگاه های خود مهندس نرم افزار تربیت می کنیم اما 
با آنچه که در  افزار  آیا آموخته های یک کارشناس نرم 
فناوری های این رشته علمی در بازار وجود دارد، انطباق 
دارد؟ آیا خروجی دانشگاه ها، در رشته نرم افزار پاسخگوی 

نیاز بازار فناوری اطالعات هست؟
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
بتواند  باید  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر  افزود:  اصفهان 
آموزش عالی در کشور، منطقه و حتی  با رصد تحوالت 
جهان، نتایج آن را به مدیران سازمان متبوع خود جهت 
اتخاذ سیاست های راهبردی و اجرایی مناسب ارائه دهد 
تا از این طریق به حفظ جایگاه و موقعیت علمی و فناورانه 

دانشگاه خود، کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: خبر و اطالع رسانی برای مدیران 
روابط عمومی هدف نهایی نیست بلکه بخشی از رسالت 
روابط عمومی بعنوان پل ارتباطی میان جامعه و دانشگاه 
به  را  خود  راهبردی  های  برنامه  که  دانشگاهی  و  است 
تبدیل  بر  مبتنی  کارآفرین  دانشگاه  یک  به  تحول  سوی 
روابط  باید  است،  کرده  گذاری  هدف  فناوری،  به  علم 
در ساختار  راهبردی خود هم  اهداف  با  متناسب  عمومی 

و هم در کارکرد داشته باشد.

عالميان عنوان کرد:

روابـط  عمـومی پل 
ارتباطی میان جامعه 

و دانشگاه است
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نشریه نسیم دانشگاه از انتشارات روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 
 به منظور بهره مندی از مهارت های دانشجویان در 
رشــته ها و مقاطع مختلف دانشــگاهی اقدام به 

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

400  مراجعه کنند. 

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 031-35354049 

   پذیرش آگهی و تبلیغات:
031-35354049

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

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

 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

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

   طراح و صفحه آرا: حسین صفری
    همکاران این شماره: احسان ا... مسیبی، منصور یقینی، محمود بدیعی

  نسخه الکترونیکی : رامین ساوج
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دانشجویان بسیجی واحد اصفهان)خوراسگان( با خانواده شهید مدافع 
حرم شهید مسلم خیزاب دیدار كردند

اعضای بسیج دانشجویی شهید دکتر چمران دانشگاه 
با حضور در منزل  آزاد اسالمی اصفهان)خوراسگان( 
شهید مدافع حرم شهید مسلم خیزاب با خانواده ایشان 

دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار صمیمانه میثم کشاورزی مسئول 
حوزه بسیج دانشجویی شهید دکتر چمران با ابراز ادب 
از  تقدیر  و  خیزاب  مسلم  شهید  خانواده  به  احترام  و 
حرم  مدافع  شهدای  های  خانواده  پایمردی  و  صبر 
گفت: امنیت و اقتدار امروز ایران اسالمی مدیون صبر 

و استقامت شما خانواده شهدا است.
کشاورزی افزود: مردم ایران با هر فکر و دیدگاهی که 
باشند قدردان مجاهدت ها و خون های این عزیزان 
که  کسانی  و  آفریدند   را  افتخارات  این  هستندکه 
امروز در دانشگاهها در بسیج دانشجویی فعالیت دارند 
بیش از دیگر اقشار جامعه نیازمند آشنایی با فرهنگ 

شهادت و ایثار هستند.
مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
مواقعی که فضا  در  اظهار کرد:  اصفهان)خوراسگان( 
غبارآلود می شود و تصمیم گیری خیلی سخت می 
گرفتن  درس  و  عزیزان  این  با  بیشتر  آشنایی  شود 
ما  تصمیمات  در  تواند  می  شهدا  زندگی  سبک  از 

سرنوشت ساز باشد و سرنوشت افراد را تغییر بدهد.
شهید  دانشجویی  بسیج  مجموعه  کرد:  عنوان  وی 
دکتر چمران دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان سعی دارد 
دانشجویان دانشگاه را بیشتر با فرهنگ شهادت و ایثار 
آشنا کند و اولین گام در آشنایی با فرهنگ شهادت 
نمی  نباشد  خودسازی  تا  است،  معنوی  خودسازی 
توان فرهنگ شهادت را به خوبی منتقل کرد و این 
خودسازی که از آن صحبت می شود، قهرمانان این 
مثل شهید مسلم خیزاب  عرصه خودسازی شهدایی 
و  زندگی  از  بهره گیری  از  توانیم  ما می  هستند که 
آشنایی با سبک زندگی این بزرگواران خودمان را از 

نظر معنوی ارتقاء دهیم.
شهید  دانشجویی  بسیج  حوزه  مسؤول  دیدار  این  در 
بسیج  حوزه  زودی  به  کرد:  اعالم  چمران  دکتر 

دیگر  همکاری  با  چمران  دکتر  شهید  دانشجویی 
همراهی  و  همکاری  بویژه  دانشگاه  های  بخش 
ریاست محترم دانشگاه، یادواره ای با عنوان )شهدای 
شرق دانشجوی استان اصفهان و شهدای مدافع حرم 
استان اصفهان( برگزار خواهد کرد و در همین جا از 
خانواده شهید مدافع حرم شهید مسلم خیزاب دعوت 

می کنیم که در این یادواره حضور بهم رسانند.
در پایان کشاورزی ابراز کرد: صادقانه باید بگویم یکی 
از بهترین ساعات و لحظات زندگی حقیر حضور در 
این جمع دوستانه و در جمع خانواده شهید بوده است 
و انشاء اهلل که بتوانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم و 
شرمنده شهدا نشویم و تداوم راه شهدا به عمل کردن 

است به آرمان های شهداست نه به شعار و حرف.
اشاره  با  خیزاب  مسلم  شهید  مکرم  همسر  ادامه  در 
داشتن  نگه  »زنده  که  ای  خامنه  امام  از  سخنی  به 
از شهادت نیست« گفت: من ضمن  یاد شهدا کمتر 
آرزوی موفقیت برای بسیجیان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان اجر زحمت تشریف فرمایی شما را به 
بی بی حضرت زهرا می سپارم که با آمدنتان موجب 

شادی دل ما شدید.
دانشگاهها  در  عزیز  دانشجویان  شما  کرد:  ابراز  وی 
بردارید  حجاب  و  مداری  والیت  برای  را  قدمهایتان 
که این هم حرف و کالم همه شهدا و خانواده شهدا 
است و انشاء اهلل که این قدمهایتان هر روز محکم تر 

از قبل باشد.
همسر شهید خیزاب با استقبال از دعوت برای حضور 
مدافع  شهدای  و  اصفهان  شرق  شهدای  یادواره  در 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  اصفهان  استان  حرم 
اصفهان پیشنهاد داد: در کنار تجلیل از خانواده های 
شهدای مدافع حرم استان اصفهان تجلیلی از خانواده 
های شهدای مدافع حرم فاطمیون صورت گیرد زیرا 
اگر چه شهدای مدافع حرم غریب هستند اما غریب 
تر از آنها شهدای گردان فاطمیون می باشند، بلکه با 

تجلیل از آنها مرهمی بر دل آنها باشیم.
شخصا  است  حاضر  کرد:  ابراز  خیزاب  شهید  همسر 
فاطمیون  حرم  مدافع  های  خانواده  از  دعوت  جهت 

به میدان بیاید.

در روزهاي پنج شنبه، جمعه و شنبه 6 تا 8 خرداد دانشگاه آزاد 
آزمون  برگزاري  میزبان   ، )خوراسگان(  اصفهان  واحد  اسالمي 

کارشناسي ارشد، با حضور بیش از 23000 داوطلب بود.
معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اصفهان)خوراسگان( با بیان این مطلب گفت: این آزمون با حضور 
11180 داوطلب زن و 11845 داوطلب مرد در روزهاي پنج شنبه، 
جمعه و شنبه 6 تا 8 خرداد ماه در 9 حوزه امتحاني مجزا  در این 

واحد دانشگاهي برگزار شد.
غالمرضا قلمکاري با بیان اینکه این آزمون ها در 2 نوبت صبح و 
عصر برگزار شد گفت: آزمون نوبت صبح رأس ساعت 8 و آزمون 

نوبت عصر رأس ساعت 16 آغاز شد.
وي افزود: در این آزمون ها با توجه به برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته و همکاري مؤثر حوزه هاي مختلف دانشگاه به ویژه حوزه 
آموزش و حفاظت آزمون سعي شد آزمون در سالمت کامل و به 
بهترین نحو ممکن برگزار شود که در اینجا الزم است از تمامی 

همکاران و دستگاههای انتظامی و امنیتی اصفهان تشکر کنیم.

اگر امروز طرف مقابل حق هسته ای ایران را به رسمیت 
های  سیاست  از  شان  آمدن  کوتاه  آن  دلیل  شناسد  می 
خود نیست بلکه این قدرت جمهوری اسالمی است که 
باعث شد طرف مقابل سر میز مذاکره بیاید و این حق را 

به رسمیت بشناسند.
سردار عرب پور فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع( گفت: 
» با پیروزی انقالب اسالمی جنگی تمام عیار با پشتیبانی 
شرق و غرب علیه ایران تحمیل شد و همه ظالمان دنیا رو 
به روی ایران ایستادند و این جنگ 8 ساله تحمیل شده 
به ایران نمونه ای در تاریخ ندارد و اگر چه ملت ما در این 
جنگ بیش از 200 هزار شهید تقدیم اسالم کرد اما اگر 
رو به روی این دشمن ایستادگی و دفاع نمی کردیم چند 
برابر این تعداد شهید را از زن و بچه و ناموس ما با ذلت 

و حقارت می کشتند.«
عرب پور افزود: »ما موفق شدیم با دفاع و مقاومت خود 
دشمن را از خاك ایران بیرون کنیم ولی با پایان یافتن 
این جنگ 8 ساله خصومت مستکبرین و دشمنان علیه 

که شما در قبال کشتار فجیعانه آن ها سکوت می کنید و 
به قاتالن سالح و تجهیزات هم می دهید؟«

وی مسئله هسته ای را بهانه دیگر مستکبرین برای زیاده 
تولید  خودشان  که  کسانی  افزود:  و  کرد  عنوان  خواهی 
هستند،  ای  هسته  بمب  هزاران  انباشت  مرکز  و  کننده 

انقالب اسالمی ایران تمام نشد و البته این خصومت تمام 
شدنی نیست.«

جویی  بهانه  به  اشاره  با  حسین)ع(  امام  لشکر  فرمانده 
کرد:  عنوان  ایران  در  بشر  رعایت حقوق  عدم  از  آمریکا 
»مگر مردم افغانستان و عراق و سوریه و یمن بشر نیستند 

ایران را متهم به ساخت بمب می کنند.
عرب پور با اشاره به سخنان برخی عناصر سیاسی مبنی بر 
تندروی در حرکت انقالب ابراز کرد: »عده ای می گفتند 
اگر با آمریکا نرم حرف می زدیم خصومت ها برطرف می 
شد و در جای دیگر می گفتند امام خمینی)ره( هم مثل 
امام علی)ع( که تندروی کرد و واقعه کربال نتیجه آن شد 
تندروی کرده است و به خاطر این تندروی غیابا حضرت 

امام )ره( را در برخی دانشگاه ها محاکمه کردند.«
شورای  دبیر  روحانی  آقای  که  زمانی   « داد:  ادامه  وی 
در  ایران  دائم  نماینده  ظریف  آقای  و  ملی  امنیت  عالی 
سازمان ملل متحد بود ایران به صورت ظاهرا داوطلبانه 
قبول کرد که 5/2 سال کلیه فعالیت های هسته ای خود 
را تعطیل و همه مراکز هسته ای را پلمپ کند، اما نتیجه 
آن این شد که بعد از اتمام این مدت طرف مقابل حتی 
یک سانتریفیوژ ایران را ولو برای امور تحقیقاتی و علمی 

به رسمیت نشناسد.«

در سالمت کامل برگزار شد: 
رقابت بیش از 23000 داوطلب در 
آزمون كارشناسي ارشد در واحد 

اصفهان )خوراسگان(

سردار عرب پور در واحد اصفهان)خوراسگان(:

قــدرت ایــران باعث شد طــرف مقابــل سر میـز مذاكره بیاید


