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دانشجو ، انسانی پیشرفته است

  دکتر احمد علی فروغی ابری/مدیر مسوول

دانش��جو، در موقعیت میانی دو نس��ل واقع شده 
اس��ت؛ پش��ت س��ر او نس��لی قرار دارد که جز به 
آرم��ان ها، آینده و آرزوهای خود نمی اندیش��د و 
چندان ارتباطی با واقعیت ه��ای زندگی آینده او 

ندارد و نس��ل دیگری که در پیش روی او، به طور 
همه جانب��ه، با واقعیات و عینیات درگیراس��ت و 
دس��ت و پنج نرم می کنند و خیلی به آرمان ها و 
آرزوهایشان فکر نمی کنند، چرا که پیمانه خویش 

را پر شده می پندارند.
دانش��جو، به عنوان یک ج��وان اهل معرفت که از 
پختگی عقالن��ی الزم برخوردار ش��ده، می تواند 
عواطف و احساس��ات س��رکش خ��ود را مدیریت 
کند. توان جسمی، روحی و ظرفیت فکری بسیار 
 ای��ده آلی، برای کار، تالش و خالقیت دارد و تمام 
ارزش ه��ا و توانائی های یک انس��ان کارآمد در او 
جمع اس��ت. بهترین نقش را می تواند در جامعه 
خود بازی کند. تجارب گذش��ته خود و دیگران را، 
چ��راغ راه آینده قرار دهد و بلند پروازی هایش را 

که الزمه پیشرفت و تکامل است، بر مبنای اصولی 
قرار دهد که شاکله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

جامعه، مطابق آن ساخته شده است.
جمع چنین ارزش هایی به دانش��جو اهمیت می 
دهد. اغلب مش��اهده ک��رده اید که یک وس��یله 
الکترونیکی مانند، لپ تاپ، تلفن همراه یا وسایل 
 صوت��ی و تصویری پیش��رفته، در اختی��ار ما قرار 
م��ی گیرد، ولی بیش تر ما، نمی توانیم از امکانات 
و ظرفیت های آن اس��تفاده کنیم، چون مهارت و 

عادت آن را پیدا نکرده ایم.
هم جامعه و هم خود جوان، باید چنین نگرش��ی 
به جوانان و توانایی های آنان داش��ته باشند. باور 
کنیم که جوانان عزیز ما، کلکسیونی از ارزش های 
بی بدیل هستند؛ سرمایه عظیمی دارند که با هیچ 

س��رمایه دیگری قابل قیاس نیس��ت. خوب است 
بدانیم، اجتماعی به مرزهای س��عادت و سربلندی 
می رس��د که بتواند از حداکثر این ظرفیت بزرگ 
استفاده کند و جالب آنکه در این مقایسه، مالحظه 
ک��رده اید که جوانان در کار مهارت بهره مندی از 
امکانات پیشرفته، از دیگر اقشار جامعه، به شدت 
جلوترهس��تند، چرا که خود جوان نیز یک انسان 
پیش��رفته اس��ت و  با لوازم توسعه، ش��کوفایی و 

خالقیت، همخوانی، هم خونی و همگونی دارد.
قدر جوانان دانشجو را بدانیم؛ آنان را در حّدی که 
شایسته آنند و حق دارند، تکریم کنیم و گشایش 
در زندگ��ی و فضای آینده را با اطمینان خاطر، به 
آنان بسپاریم. روز دانشجو بر جوانان سربلند ایران 

اسالمی مبارک باد.
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فروغى ابری خبر داد:

واحد اصفهان بین المللی شد، پذیرش دانشجوی خارجی از نیمسال آینده 
با نظر مساعد معاونت بین الملل دانشگاه و پیرو درخواست 
بین الملل��ی ش��دن واح��د اصفهان)خوراس��گان(، کمیته 
گس��ترش واحدهای بین المللی دانش��گاه آزاد اس��المی، با 

پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه، موافقت کرد.
رییس دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان(، با 
اعالم این خبر افزود: با پیگیری های انجام ش��ده در س��ال 
های گذش��ته و تالش ه��ای صورت گرفته توس��ط بخش 
های آموزش��ی و پژوهش��ی این واحد دانش��گاهی و بازدید 
کارشناس��ان ح��وزه معاون��ت بی��ن الملل، مج��وز پذیرش 

دانشجوی خارجی در این دانشگاه صادرشد. 
فروغ��ی اب��ری، ضمن ابراز تش��کر و قدردان��ی از زحمات و 
رهنموده��ای ح��وزه معاونت بین الملل دانش��گاه و اعضای 
 کمیت��ه گس��ترش واحده��ای بی��ن المل��ل، ابراز داش��ت: 
ظرفیت های علمی، حضور اس��اتید بن��ام و صاحب تألیف، 
امکان��ات کتابخانه ای و آزمایش��گاهی، تحقق پژوهش های 
مهم و راهبردی صورت گرفته در واحد اصفهان)خوراسگان( 
و نیز بسترهای مناسب آموزشی، دانشجویی و رفاهی موجود 
و دیگ��ر مؤلفه های اختصاصی و عمومی مورد تأیید کمیته 

گسترش واحدهای بین الملل، زمینه موافقت و صدور مجوز 
پذیرش، دانشجوی خارجی را در این دانشگاه فراهم کرد.

دبیر هیأت امناء دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، گفت: 
با توجه به مجوز صادره، با هماهنگی حوزه معاونت آموزشی 
دانش��گاه و فراهم کردن مقدم��ات اولیه ثبت نام و پذیرش، 
ب��ه فضل الهی از بهمن ماه س��ال جاری، اق��دام به پذیرش 

دانشجوی خارجی خواهیم کرد.

واح��د  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  اس��ت،  ذک��ر  ش��ایان   
اصفهان)خوراس��گان(، در ح��ال حاض��ر با درج��ه جامع و 
برخ��ورداری از 9 رش��ته دکتری تخصصی غیرپزش��کی، 9 
رش��ته دکتری تخصصی پزش��کی، یک رشته دکتری حرفه 
ای پزشکی، 50 رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته، 34 رشته 
کارشناسی پیوسته و 8 رشته کارشناسی ناپیوسته، مجموعاً 

دارای 111 رشته تحصیلی است.
همچنین این واحد، دارای 316 نفر عضو هیأت علمی تمام 
وق��ت و نیمه وقت اس��ت که از این تعداد، 16 نفر، اس��تاد، 
32 نفر، دانش��یار، 155 نفر، اس��تادیار و 113 نفر، مربی و 
بورس��یه دوره دکتری تخصصی هس��تند و حدود 700 نفر، 
عضو هیأت علمی حق التدریس نیز در این دانشگاه مشغول 

به فعالیت هستند. 
  تع��داد دانش��کده های مص��وب ای��ن واحد دانش��گاهی نیز

7 دانشکده: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناس��ی، دانش��کده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 
دانشکده علوم انس��انی و حقوق، دانشکده پرستاری و مامایی، 

دانشکده دندان پزشکی و دانشکده فنی و مهندسی است.

 رواب��ط عموم��ی و اط��الع رس��انی؛ در رقاب��ت های 
بین المللی مچ اندازی کاپ فرانس��ه که به مدت سه 
روز در ش��هر پاریس فرانس��ه با حضور 25 تیم از 25 
کشور جهان برگزار گردید، تیم ایران بعنوان تنها تیم 
آسیایی شرکت کننده، با نمایندگی مهدی عبدالوند، 
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان(، توانست به 

مقام نایب قهرمانی این مسابقات دست یابد.
مهدی عبدالوند نماینده دانش��گاه آزاد اس��المی که 
عن��وان برترین مچ انداز آس��یا را نیز در کارنامه خود 
ثبت کرده اس��ت این ب��ار در رقابت های بین المللی 
فرانسه توانس��ت با غلبه بر حریفانی از کش��ور های 
رومانی، بلغارس��تان، ایتالیا، روس��یه و قبول شکست 
مقاب��ل نماینده بلغارس��تان، به مق��ام نایب قهرمانی 

مسابقات دست یابد.
 در ای��ن دوره از رقابت ها که تیم های بلغارس��تان، 
ای��ران و رومان��ی عناوی��ن اول ت��ا س��وم را به خود 
اختصاص دادند، مهدی عبدالوند در دور نخست این 

رقابت ها، حریفی از رومانی را شکس��ت داده در دور 
دوم حریف ایتالیایی خود را مغلوب کرد، در دور سوم 
به کاستادینف بلغار که نفر اول جهان است و چندین 
سال اس��ت که بر س��کوی قهرمانی جهان قرار دارد 

برخورد کرد. 
عبدالوند در ابتدا کاس��تادینف را به راحتی شکس��ت 
داد که همه جمعیت در سالن متعجب ماندند اما داور 
دوم ب��ر خالف داور اول اعالم خطا کرد و عبدالوند را 

بازنده  اعالم کرد.
عبدالوند در دور بعدی حریف رومانیایی را شکس��ت 
داده و س��پس ورزشکار روس را برد و حریف دیگری 
از بلغارس��تان را برد و به فینال رس��ید. در فینال بار 
دیگر حریف کاستادینف ش��د که عبدالوند چهار بار 
دیگر کاس��تادینف را شکست داد که داوران هر چهار 
بار از عبدالوند خطای آرنج گرفتند که موجب باخت 
عبدالوند شد و کاستادینف اول شد و مهدی عبدالوند 

به مقام دوم مسابقات رسید. 
در پایان این مس��ابقه حاضرین در سالن مسابقات به 

ش��دت به دلیل ناداوری محض که عبدالوند را بازنده 
کرد به مس��ئولین مس��ابقه اعتراض کردند که مورد 

قبول واقع نشد. 
مهدی عبدالوند که از سال 1386 در کارنامه ورزشی 
خود 20 م��دال طالی کش��وری، 10 دوره قهرمانی 
قهرمانان ایران، 2 دور قهرمانی آس��یا، عنوان بهترین 

مچ انداز آس��یا در 2012، کس��ب عنوان 10 نفر 
برت��ر جه��ان در مس��ابقات حرفه ای 

لهستان را دارد، هم اکنون خودش 
را برای مسابقات  جهانی روسیه 
مسابقات  باالترین س��طح   که 
حرفه ای جهان است و در ماه 
ه��ای آینده برگزار می ش��ود، 

آماده می کند.
ب��رای این ورزش��کار با اخالق 
واح��د  موف��ق  دانش��جوی  و 
خوراس��گان(آرزوی موفقی��ت 

داریم.

در رقابت های بين المللى مچ اندازی فرانسه صورت گرفت:

کسب عنوان نایب قهرمانی جهان توسط مهدی عبدالوند، دانشجوی واحد خوراسگان

زهره قزلسفلی
معدل:50, 19

رشته آموزش پرستاری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

مریم دیانتی 
معدل:65, 18

رشته مدیریت دولتی
مقطع: کارشناسی ارشد

مسعود خالویی
معدل:48, 19

رشته حسابداری
مقطع: کارشناسی

لیال دژ
معدل:63, 18

رشته مهندسی کشاورزی- 
علوم دامی

مقطع: کارشناسی ارشد

فاطمه در امامی
معدل:13, 18
رشته مامایی

مقطع: کارشناسی

دانشجویان ممتاز) فرزند جانباز(
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زهرا ایرانپور مبارکه 
معدل:50, 19

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت سیستم ها

مقطع: کارشناسی ارشد

الهام خالوه
معدل:14, 17

رشته روانشناسی 
صنعتی و سازمانی

مقطع: کارشناسی ارشد

حمیده کوهی اصفهانی
معدل:42, 19

رشته تاریخ و فلسفه 
آموزش و پرورش

مقطع: کارشناسی ارشد

پرستو امینیان
معدل:35, 18

رشته مدیریت آموزشی 
مقطع: کارشناسی ارشد

شراره حقیقت 
معدل:63, 19

رشته امور فرهنگی 
مدیریت امور فرهنگی 
مقطع: کارشناسی ارشد

محمد جواد پورایزدی 
معدل:16, 18

رشته مدیریت آموزشی 
مقطع: کارشناسی ارشد

الهه محنتی نجف آبادی
معدل:45, 19

رشته امور فرهنگی 
مدیریت امور فرهنگی 
مقطع: کارشناسی ارشد

لیال سعادت سعادت آبادی 
معدل:91, 17

رشته مدیریت آموزشی 
مقطع: کارشناسی ارشد

کامیار نیستانی اصفهانی
معدل:15, 19

رشته امور فرهنگی 
مدیریت امور فرهنگی

مقطع: کارشناسی ارشد

نسرین دیانی دردشتی 
معدل:40, 19

رشته علوم تربیتی- 
برنامه ریزی درسی

مقطع: کارشناسی ارشد

عصمت ذاکری 
معدل:50, 19

رشته امور فرهنگی- 
برنامه ریزی امور فرهنگی
مقطع: کارشناسی ارشد

فهیمه السادات دهقانی 
معدل:41, 18

رشته مدیریت دولتی  
مقطع: کارشناسی ارشد

رضا میاندار اصفهانی 
معدل:38, 18

رشته مدیریت دولتی   
مقطع: کارشناسی ارشد

منصوره محبی 
معدل:31, 18

رشته مدیریت دولتی  
مقطع: کارشناسی ارشد

داود اکبری قورتانی 
معدل:95, 18

رشته علوم تربیتی- 
برنامه ریزی درسی

مقطع: کارشناسی ارشد

حسین ستوده فر
معدل:10, 19

رشته امور فرهنگی- 
برنامه ریزی امور فرهنگی 

مقطع: کارشناسی ارشد

شهال معتمدی محمدآبادی 
معدل:90, 18

رشته علوم تربیتی- 
برنامه ریزی درسی

مقطع: کارشناسی ارشد

محمد فاتحی
معدل:69, 18

رشته امور فرهنگی- 
برنامه ریزی امور فرهنگی
مقطع: کارشناسی ارشد

مجید عاملیان
معدل:33, 19

رشته تاریخ و فلسفه 
آموزش و پرورش

مقطع: کارشناسی ارشد

علیرضا حق شناس
معدل:04, 19

رشته تاریخ و فلسفه 
آموزش و پرورش

مقطع: کارشناسی ارشد

صدیقه افشاری
معدل:95, 18

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت نیروی انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد

زهرا السادات میرمحمدی
معدل:33, 19

رشته روانشناسی عمومی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

نفر اول

نفر اول

پریسا عباسیان عطاآبادی 
معدل: 18,23

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت سیستم ها

مقطع: کارشناسی ارشد

صفیه محسن زاده کرمانی 
معدل: 16,93

رشته روانشناسی 
صنعتی و سازمانی

مقطع: کارشناسی ارشد

منا چرخان ساز
معدل: 18,75

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت نیروی انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد

لیال شیاسی 
معدل: 19

رشته روانشناسی عمومی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

نفر دوم

محبوبه گلستانی زاده 
معدل: 18,04

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت سیستم ها

مقطع: کارشناسی ارشد

زهره اصفهانی
معدل: 16,68

رشته روانشناسی 
صنعتی و سازمانی

مقطع: کارشناسی ارشد

مجید دادخواه تهرانی 
معدل: 18,22

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت نیروی انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد

مانا چم زاده قنواتی 
معدل: 18,94

رشته روانشناسی عمومی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

نفر سوم

دانشجویان ممتاز دانشکده علوم تربیتی
نفر اول

نفر اول

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر اول

نفر اول

نفر دوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر سوم
نفر اول

نفر اول

نفر اول
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فرشته پور مظاهریان
معدل:75, 19

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت تحول

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

عباس رفیعی سامانی 
معدل:40, 18

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت تحول

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

حسین باقری خوراسگانی 
معدل:40, 18

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت تحول

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

مجتبی علیزاده
معدل:13, 18

رشته مدیریت دولتی-
مدیریت تحول

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

مصطفی جعفری خسروآبادی
معدل:60, 18

رشته علوم تربیتی 
برنامه ریزی آموزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

آیدا کریمی
معدل:40, 18

رشته علوم تربیتی 
برنامه ریزی آموزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم
نفر سوم

صدیقه سلیمانی پور
معدل:70, 18

رشته علوم تربیتی 
برنامه ریزی آموزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

لیال محققیان گورتانی 
معدل:70, 18

رشته علوم تربیتی 
برنامه ریزی آموزشی

 مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

راضیه رضوانی اول
معدل:60, 18
رشته فلسفه

مقطع: کارشناسی ارشد

محمد صالحی دلیگانی
معدل:80, 17
رشته فلسفه

مقطع: کارشناسی ارشد

مسلم استاد شریف معمار
معدل:20, 17
رشته فلسفه

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

زهرا عموشاهی خوزانی
معدل:65, 18

رشته مدیریت دولتی- 
تشکیالت و روشها

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

نفر دوم

هیبت اله صادقی
معدل:85, 17

رشته مدیریت دولتی- 
تشکیالت و روشها

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

نفر سوم

فردوس مهرزاد
معدل:15, 17

رشته مدیریت دولتی- 
تشکیالت و روشها

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

منصوره محلوجی
معدل:63, 18

رشته علوم تربیتی- 
آموزش و پرورش 
مقطع: کارشناسی

محمد حسین رام پناهی
معدل:07, 19

رشته روانشناسی- 
صنعتی سازمانی

مقطع: کارشناسی
آنیا هوسپیان سینگردی 

معدل:53, 18
رشته روانشناسی- 

صنعتی سازمانی
مقطع: کارشناسی

شیرین حموله
معدل:50, 18

رشته روانشناسی- 
صنعتی سازمانی

مقطع: کارشناسی

نفر اول

فایزه صفوی
معدل:61, 18

رشته علوم تربیتی- 
آموزش و پرورش 
مقطع: کارشناسی

نفر دوم

سیده سمانه مرشدی
معدل:35, 18

رشته علوم تربیتی- 
آموزش و پرورش 
مقطع: کارشناسی

نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم

سید محمد علی مصطفوی 
معدل:56, 18

رشته علوم تربیتی- 
مدیریت و برنامه ریزی 

مقطع: کارشناسی

محبوبه ابوطالبیان 
معدل:21, 18

رشته علوم تربیتی- 
مدیریت و برنامه ریزی 

مقطع: کارشناسی

مریم زیدی 
معدل:03, 18

رشته علوم تربیتی- 
مدیریت و برنامه ریزی

مقطع: کارشناسی

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول

حمید سروستانی
سال 91

رشته تحقیق در عملیات
مقطع: کارشناسی ارشد

فریبا فلسفی
سال 91

رشته تحقیق در عملیات
مقطع: کارشناسی ارشد

ندا عمادی
سال 91

رشته تحقیق در عملیات
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم

دانشجویان ممتاز دانشکده 
علوم پایه

دانشجویان ممتاز دانشکده علوم تربیتی
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نیلوفر قاسمی
سال 89

رشته شیمی محیط زیست
مقطع: کارشناسی ارشد

هاجر محمدزاده
سال 91

رشته رسوب شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد

سامرا مدنی
سال 91

رشته سنجش از دور 
مقطع: کارشناسی ارشد

احسان میخک
سال 91

رشته سنجش از دور 
مقطع: کارشناسی ارشد

اسماعیل عطایی
سال 91

رشته سنجش از دور 
مقطع: کارشناسی ارشد

پگاه حاتم نیا
سال 91

رشته پترلوژی
مقطع: کارشناسی ارشد

رکسانا کالنتری
سال 91

رشته پترلوژی
مقطع: کارشناسی ارشد

مینا مومنی زاده
سال 91

رشته پترلوژی
مقطع: کارشناسی ارشد

نازنین باطنی
سال 91

رشته رسوب شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد

زهرا پویان فر
سال 91

رشته رسوب شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

نفر اول

فهیمه زارعی
سال 90

رشته شیمی محیط زیست
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

شایسته حسن پور
سال 89

رشته شیمی محیط زیست
مقطع: کارشناسی ارشد

مرضیه بابائی
سال 91

رشته آنالیزی عددی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

ساره مدنی
سال 91

رشته آنالیزی عددی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

مقداد ورپایی
سال 91

رشته آنالیزی عددی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

نفر سوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم

نفر اول

ندا وکیلی
سال 89

رشته زمین شناسی
 مقطع: کارشناسی

مجید طاهری
سال 90

رشته زمین شناسی
مقطع: کارشناسی

ستاره کریمی
سال 89

رشته زمین شناسی
مقطع: کارشناسی

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول

دانشجویان ممتاز دانشکده معماری و شهرسازی

بهاره صفری
معدل:13, 19

رشته مهندسی معماری
مقطع: کارشناسی ارشد

پریسا خیامی
معدل:97, 18

رشته مهندسی معماری
مقطع: کارشناسی ارشد

مریم هوشنگی
معدل:92, 18

رشته مهندسی معماری
مقطع: کارشناسی ارشد

سیده مهسا معقول
رشته مهندسی معماری

  مقطع: کارشناسی

سید علیرضا امیری
رشته مهندسی معماری

مقطع: کارشناسی

سروین کریمی
رشته مهندسی معماری

مقطع: کارشناسی

نفر دوم
نفر سوم

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول
نفر اول

پریسا متین دوست
رشته مهندسی تکنولوژی 

معماری
مقطع: کارشناسی ناپیوسته

لیال صیامپور اشکاوندی
معدل:10, 19

رشته علمی کاربردی 
معماری

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

فاطمه میرزایی
معدل:10, 19

رشته علمی کاربردی 
معماری

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

فرشته علیپور دورکی
معدل:81, 18

رشته علمی کاربردی 
معماری

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

نفر اول

فاطمه آزاد
رشته مهندسی تکنولوژی 

معماری
مقطع: کارشناسی ناپیوسته

نفر سوم
نفر اول

نفر اول

الناز عزیزی
رشته مهندسی تکنولوژی 

معماری
مقطع: کارشناسی ناپیوسته

نفر دوم
نفر دوم
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پرستو شهنی جان
معدل:50, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

ندا شهشهانی
معدل:50, 18

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

فریناز هاشمی
معدل:20, 18

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

شراره آقای قزوینی
معدل:50 , 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- روانشناسی ورزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

پروانه عباسی
معدل:42, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- روانشناسی ورزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

خدیجه چنانه
معدل:40, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- روانشناسی ورزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم
نفر سوم

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول
نفر اول

فیروزه عزیزی
معدل:60, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- حرکات اصالحی و 

آسیب شناسی ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد

افسانه ترابی زیارتگاهی
معدل:48, 18
رشته مامایی

مقطع: کارشناسی

فرحناز نیکخواه
معدل:28, 18
رشته مامایی

مقطع: کارشناسی

مرضیه مقنیان نصرآبادی
معدل:13, 18
رشته مامایی

مقطع: کارشناسی

نفر اول

سید محسن موسوی
معدل:42, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- حرکات اصالحی و 

آسیب شناسی ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

مریم سعیدی مسینه
معدل: 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- حرکات اصالحی و 

آسیب شناسی ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

نفر اول
نفر سوم

زهره رحیمی
معدل:56, 18

رشته پرستاری
مقطع: کارشناسی

محمد زارعی
معدل:45, 18

رشته پرستاری
مقطع: کارشناسی

نفر دوم
نفر سوم

نفر دوم

ارغوان حیدری
معدل:03, 19

رشته پرستاری
مقطع: کارشناسی

نفر اول

بهاره آفریگان
معدل:45, 19

رشته پرستاری
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

زهرا کریمی
معدل:13, 19

رشته پرستاری
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

فریبا فقهی
معدل:88, 18

رشته پرستاری
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

دانشجویان ممتاز 
دانشکده پرستاری و مامایی

دانشجویان ممتاز 
دانشکده تربیت بدنی

پریسا مهتری
معدل:43, 18

رشته علمی کاربردی 
معماری

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

نفر سوم

پریناز استکی
معدل:11, 19

رشته دندانپزشکی
مقطع: دکتری حرفه ای

فرشته مختاری
معدل:82, 18

رشته دندانپزشکی
مقطع: دکتری حرفه ای

ندا صادقیان مارنانی
معدل:79, 18

رشته دندانپزشکی
مقطع: دکتری حرفه ای

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم

دانشجویان ممتاز 
دانشکده دندانپزشکی
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مهکامه شیرانی
معدل:05, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- مدیریت ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد

افسانه زارعی
معدل:45, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع: کارشناسی

فریناز مکاره
معدل:83, 18

رشته تربیت دبیر تربیت 
بدنی و علوم ورزشی

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

حمید کمالی
معدل:92, 17

رشته تربیت دبیر تربیت 
بدنی و علوم ورزشی

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

سارا ترکمانه
معدل:63, 16

رشته تربیت دبیر تربیت 
بدنی و علوم ورزشی

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

شیال فشارکی فرد
معدل: 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع: کارشناسی

سید محسن قریشی
معدل:53, 18

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

مقطع: کارشناسی ارشد

سمیه ولی زاده الوان
معدل:30, 19

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- رفتار حرکتی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

نفر اول

سیده شیرین درخشنده 
معدل:50 , 18

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- مدیریت ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد

سیده ربابه هدی
معدل:20, 18

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- رفتار حرکتی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

محبوبه جعفری اسکندری
معدل:35, 18

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- مدیریت ورزشی
مقطع: کارشناسی ارشد

مستوره دهقان قهفرخی
معدل:90, 17

رشته تربیت بدنی و علوم 
ورزشی- رفتار حرکتی
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم
نفر اول

نفر دوم
نفر سوم

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم

دانشجویان ممتاز دانشکده زبان های خارجی

روح اهلل محمدی
معدل:50 , 17

رشته زبان و ادبیات فرانسه
مقطع: کارشناسی ارشد

ریحانه رحمانی خواجوئی
معدل:60, 18

رشته آموزش زبان 
انگلیسی

مقطع: کارشناسی ارشد

زینب جان نثاری  الدانی
معدل:18

رشته مترجمی زبان انگلیسی
مقطع: کارشناسی ارشد

مریم معصوم زاده اصفهانی
معدل:50, 18

رشته مترجمی زبان انگلیسی
مقطع: کارشناسی ارشد

مینا مومن زاده
معدل:50, 17

رشته مترجمی زبان انگلیسی
مقطع: کارشناسی ارشد

سمانه سلطانی
معدل:50, 17

رشته مترجمی زبان انگلیسی
مقطع: کارشناسی ارشد

فرشته غزل گو
معدل:19

رشته زبانشناسی همگانی
مقطع: کارشناسی ارشد

مریم شعرباف
رشته مترجمی زبان 

انگلیسی
مقطع: کارشناسی

عصمت زمانی فرادنبه
معدل:19

رشته زبانشناسی همگانی
مقطع: کارشناسی ارشد

سیده نیلوفر رجایی
رشته مترجمی زبان 

انگلیسی
مقطع: کارشناسی

زهرا حجازی
معدل:88, 18

رشته زبانشناسی همگانی
مقطع: کارشناسی ارشد

آسیه عابدی
معدل:75, 18

رشته زبانشناسی همگانی
مقطع: کارشناسی ارشد

فرزانه شفایی
رشته مترجمی زبان 

انگلیسی
مقطع: کارشناسی

نادیا پیرمرادیان
معدل:38, 18

رشته آموزش زبان 
انگلیسی

مقطع: کارشناسی ارشد

فرزانه کالنتری
معدل:15, 18

رشته آموزش زبان 
انگلیسی

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

نفر اول

فاطمه زحمتکش
معدل: 17,25

رشته زبان و ادبیات فرانسه
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

مریم رفیع زاده ناغانی
معدل: 16,75

رشته زبان و ادبیات فرانسه
مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر اول
نفر اول

نفر اول

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر اول
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زهرا منتظری
معدل:39, 19
رشته اقتصاد

مقطع: کارشناسی ارشد
سال ورود: 1390

زهرا جمالی
معدل:98, 17

رشته حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1391

علی اسدی اورگانی
معدل:08, 19

رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1389

مریم رضایی
معدل:79, 17

رشته حقوق جزا و جرم شناسی 
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1389

سارا سادات هاشمی
معدل:79, 17

رشته حقوق جزا و جرم شناسی 
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1389

طاهره باسوری
معدل:77, 17

رشته حقوق جزا و جرم شناسی 
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1389

الیاس یبلویی
معدل:18, 19

رشته الهیات و معارف 
اسالمی - فقه 

مقطع: کارشناسی ارشد 1390 

جلیل چهارده معصومی
معدل:60, 18

رشته الهیات و معارف 
اسالمی - فقه 

مقطع: کارشناسی ارشد 1390 

محسن ناظمی زاده 
معدل:68, 19

رشته حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1390

سهراب نشاسته ریز
معدل:78, 18

رشته حقوق جزا و جرم شناسی  
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1390

احسان شیرانی بیدآبادی
معدل:03, 18

رشته حقوق جزا و جرم شناسی  
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1390

شیما آقاابراهیمی
معدل:98, 17

رشته حقوق جزا و جرم شناسی  
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1390

ابوالفضل شریعتی مهرآبادی
معدل:15, 19

رشته الهیات و معارف 
اسالمی - فقه 

مقطع: کارشناسی ارشد 1391 

فرشته قدیری
معدل:10, 18

رشته الهیات و معارف 
اسالمی - فقه 

مقطع: کارشناسی ارشد 1390 

زهرا السادات مرتضوی
معدل:71, 17

رشته حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1390

سمیرا مطلبی هفشجانی
معدل:65, 18

رشته الهیات و معارف 
اسالمی - فقه 

مقطع: کارشناسی ارشد 1391

مهرنوش سیف زاده حقیقی
معدل:68, 17

رشته حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1390

عطیه گرجی زاده
معدل:20

رشته اقتصاد
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1- 1391

نفر اول

نفر اول

کامران انوشیروانی
معدل: 19,08
رشته اقتصاد

مقطع: کارشناسی ارشد
سال ورود: 1390

فریده محمدی سرپیری
معدل: 17,81

رشته حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1391

فرزام سجادیه  خواجویی
معدل: 19,25
رشته اقتصاد

مقطع: کارشناسی ارشد
سال ورود: 1- 1391

نفر دوم

نفر دوم

مهسا مالیان
معدل: 18,98
رشته اقتصاد

مقطع: کارشناسی ارشد
سال ورود: 1390

مینا اعتضادی
معدل: 19,09
رشته اقتصاد

مقطع: کارشناسی ارشد
سال ورود: 1- 1391

فردیس فرامرزی
معدل: 18

رشته اقتصاد
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1- 1391

نفر سوم

دانشجویان ممتاز دانشکده علوم انسانی
نفر اول

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول

نفر دوم
نفر دوم

نفر سوم

نفر اول
نفر اول

نفر اول

نفر دوم
نفر دوم

نفر دوم

نفر اول

نفر سوم

نفر سوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر اول

مجید رضایی
رشته زبان فرانسه
مقطع: کارشناسی

داود سرافراز
رشته زبان فرانسه
مقطع: کارشناسی

افسانه گندم زاده
رشته زبان فرانسه
مقطع: کارشناسی

دانشجویان ممتاز 
دانشکده زبان های خارجی

نفر دوم
نفر اول

نفر سوم
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الهام نوریانی
معدل:79, 17

رشته حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورود: 1391

مسعود خالویی
معدل:43, 19

رشته حسابداری
مقطع: کارشناسی

ورودی 1389

فروغ ضیائی
معدل:04, 18
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1390

محمد داوری
معدل:88, 17

رشته حسابداری
 مقطع: کارشناسی ناپیوسته 

علمی و کاربردی 1390

مریم توکلی
معدل:06, 19

رشته حسابداری- حسابرسی
مقطع: کارشناسی

ورودی:1391

سید حمیدرضا موسوی 
جروکانی

معدل:46, 17
رشته حسابداری- حسابرسی

مقطع: کارشناسی1391

مهرنوش طالچیان
معدل:29, 19

رشته حسابداری
 مقطع: کارشناسی ناپیوسته 

علمی و کاربردی 1390

لیال میرخانی دلیکگانی
معدل:13, 19

رشته حسابداری
 مقطع: کارشناسی ناپیوسته 

علمی و کاربردی 1390

فریبا محمدی
معدل:99, 18
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1391

نیلوفر حاجی کریم ناصری
معدل:04, 18

رشته حسابداری- دولتی
مقطع: کارشناسی

ورودی: 1390

علی معینی کربکندی
معدل:66, 18

رشته حسابداری
 مقطع: کارشناسی ناپیوسته 

علمی و کاربردی 1391

مهرداد قناعتی
معدل:29, 18

رشته حسابداری
 مقطع: کارشناسی ناپیوسته 

علمی و کاربردی 1391

سجاد رضائی برزانی
معدل:01, 18

رشته حسابداری
 مقطع: کارشناسی ناپیوسته 

علمی و کاربردی 1391

نرجس خورسندی
معدل:64, 18
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1391

محسن کاویانی
معدل:86, 17

رشته حسابداری- دولتی
مقطع: کارشناسی

ورودی: 1390

زهرا امینی
معدل:01, 18
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1391

معصومه حاجی کریم ناصری
معدل:75, 18

رشته حسابداری- دولتی
مقطع: کارشناسی

ورودی: 1391

مریم کلی هرندی
معدل:64, 17

رشته حسابداری- دولتی
مقطع: کارشناسی

ورودی: 1391

مهدی غفوری زاده
معدل:94, 17
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1390

ریحانه محمدی
معدل:40, 17
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1390

عادل فقیهیان
معدل:23, 18
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1389

محبوبه مردانی گرم دره
معدل:49, 17

رشته حسابداری- حسابرسی
مقطع: کارشناسی

ورودی:1390

نفر سوم

نفر اول

نفر اول

فرشاد زاهدی
معدل: 18,61

رشته حسابداری
مقطع: کارشناسی

ورودی 1389

جواد فستیقی
معدل: 17,94
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1389

زهرا حاجیان
معدل: 17,37

رشته حسابداری- حسابرسی
مقطع: کارشناسی

ورودی:1390

نفر دوم

زینب زمانپور
معدل: 18,33

رشته حسابداری
مقطع: کارشناسی

ورودی 1389

علی اکبر کیانی
معدل: 17,77
رشته حقوق

مقطع: کارشناسی
سال ورود: 1389

بهاره کاوسی
معدل: 17,10

رشته حسابداری- حسابرسی
مقطع: کارشناسی

ورودی:1390

نفر سوم

دانشجویان ممتاز دانشکده علوم انسانی
نفر اول

نفر اول

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر اول
نفر سوم

نفر دوم
نفر اول

نفر اول

نفر دوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم
نفر سوم

نفر اول

نفر اول

زهرا شاه زمانی ورنوسفادرانی
معدل:25, 17

رشته حسابداری- مالیاتی
 مقطع: کارشناسی

ورودی: 1391

نفر اول
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بی قراری تا رسیدن به قله ها
پیش درآمد

صفحه اختراعات در این شماره میزبان 
یکی از جوانان بی قرار دانشجو است 

که ره صد ساله را یک شبه طی کرده و 
بهره وری ارزشمندی از سال های کوتاه 

فرهیختگی خود  داشته است.
سعید شریفی میرآبادی، دانشجوی رشته 
برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

) خوراسگان ( رزومه بلند باالیی از 
فعالیت های نوآورانه، علمی، پژوهشی و 
اجرایی دارد که در جای خود قابل تأمل 

است.

سرفصل فعاليت ها و مسئوليت ها
1- انتخ��اب به عنوان مهندس برتر اس��تان در کارگروه برق و مخابرات 

در سال 91
2- انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر علمی استان در سال 1390

3- مش��اور جوان اس��تانداری اصفهان در کارگروه نخب��گان پژوهش و 
فناوری استان اصفهان

4- دبیر انجمن مهندس��ی برق و رباتیک دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان )خوراسگان( به مدت 5 سال

5- دبیر کل  س��ابق انجمن های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( به مدت 3 سال

6- ارائ��ه 6 ط��رح نوآورانه صنعت��ی برای ثبت و دارای ثب��ت اختراع به 
تعداد 6 عدد

7- ارائه ی 8 ایده ی صنعتی نوآورانه
8- کسب مدال طال و اختراع برتر المپیاد مخترعین و مبتکرین دانشگاه 

آزاد  
 9- کس��ب مقام اول مس��ابقات رباتیک مجمع عالی نخبگان در رش��ته 

ربات های انسان نما
10- مسئول شورای دبیران تش��کل های سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اصفهان
11- حضور در مسابقات رباتیک کشوری و کسب مقام های متعدد 

12- عضویت در شورای مرکزی  مکاترونیک، رباتیک و هوش مصنوعی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

13- عضویت در تیم های رباتیک دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 
)خوراسگان(

14- عضویت در ش��ورای سیاسی دانشگاه و شورای مشارکت حداکثری 
در انتخابات 

15- دبیر کل و عضو هئیت رییس��ه تشکل سیاس��ی دانشجویی الغدیر 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
16- عضویت در انجمن مهندسین برق کشور 

17- عضویت در مجمع عالی نخبگان کشور 
18- مس��ئول و دبیر کل کمیته ی دانش��گاه ه��ا و مراکز آموزش عالی 

انجمن مهندسین برق کشور –شاخه اصفهان
19- عضویت در انجمن مخترعین اصفهان

20- ارائ��ه ی ط��رح های کارآفرینی برتر در جش��نواره ای��ده های نو و 

کارآفرین
21- عضویت در سازمان بهره وری انرژی برق اصفهان

22- مدرس مبارزه با بیماری ایدز
23- برگزیده ی سومین جشنواره ی دانشجویان مخترع ، مبتکر و نوآور 

دانشگاه آزاد اسالمی
24- دانش��جوی منتخب فرهنگی دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان 

)خوراسگان(
25- دانش��جوی منتخب علمی و پژوهشی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان )خوراسگان(
26- کس��ب عنوان غرفه ی برتر نمایشگاهی در سه دوره نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان با مدیریت ایشان
27- مدیریت های اجرایی در : همایش بین المللی ش��هروند مس��ئول، 
ام��ر به معروف و نهی از منکر،ایده های نو وکارآفرین، المپیاد مخترعین 
دانش��گاه آزاد، ای��ده های ن��و در کش��اورزی، اردوی منتخبین علمی و 

فرهنگی دانشگاه آزاد و ....
28- مسئول پیشین کانون های ادب و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
29- مس��ئول پیشین کانون تئاتر معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان)خوراسگان(
30- کسب رتبه اول منطقه در پژوهش های قرآنی با ارائه کتابچه تالیف 

شده توسط بنده با نام: قرآن معجزه ای شگفت
31- مدرس رباتیک در سطح های متفاوت )مقدماتی تا پیشرفته(

32- دریاف��ت لوح س��پاس از جانب نماینده ی محت��رم نهاد رهبری به 
سبب ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت حداکثری در انتخابات

33- برگزیده به عنوان دانشجوی مهندس برتر در جشنواره ی روز ملی 
مهندسی در استان اصفهان در سال 90

34- رییس کمیته ی دانش��جویی اولین کنفرانس ملی ایده های نو در 
مهندسی برق

تشکل الغدير و  وقايع اخير دانشگاه
همزمان با ش��روع س��ال تحصیلی و اقدامات غیرقانونی که توسط برخی 
افراد برای تغییر رئیس این واحد دانش��گاهی انجام شد، تشکل الغدیر به 
عنوان یک نهاد دانش��جویی با توجه به ارزیاب��ی مثبت از خدمات دکتر 
فروغی به صورت خود جوش وارد عمل شد و با ابراز پشتیبانی از عملکرد 

رئیس دانشگاه حمایت قاطع خود را  از ایشان اعالم کرد.

معرفی مخترع جوان: سعید شریفی
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بی قراری تا رسیدن به قله ها
فعاليت های علمى – فرهنگى

آقای ش��ریفی در خصوص فعالیت های علمی – 
فرهنگی خود به خبرنگار نش��ریه نسیم دانشگاه 
گفت: مدت 5 سال است که عضو مجمع نخبگان 
اس��تان هستم و توانس��ته ام در دوره کارشناسی 
فعالیت های متعدد علمی – فرهنگی و سیاس��ی 
را دنب��ال کن��م، در زمینه تالش ه��ای علمی با 
توجه به س��ابقه قبلی ب��ه رباتی��ک روی آوردم 
و با عضوی��ت فعال در تیم رباتیک دانش��گاه در 
مس��ابقات متعددی ش��رکت کردم و حضورم در 
کنار افراد باتجربه س��بب ارتقاء س��طح معلومات 
علم��ی و مه��ارت های حرف��ه ای ش��د و بارها 
موفق به کس��ب مقام شدم که آخرین آن بدست 
آوردن مقام اول مس��ابقات رباتیک انسان نما  در 

شهرستان بروجن بود.
وی اف��زود : همچنی��ن در عرص��ه فعالی��ت های 
علم��ی ب��ا آثاری ک��ه از خویش برجای نه��ادم در 
س��ال 1389 ب��ه عن��وان پژوهش��گر برتر اس��تان 
و در س��ال 1390 ب��ه عن��وان مهن��دس برت��ر در 
 رشته مهندس��ی برق در اس��تان اصفهان انتخاب 

شدم.

مسئوليت های فرهنگى و سياسى
سعید ش��ریفی در دوران دانش��جویی با انبوهی 
از مس��ئولیت های فوق برنامه مواجه بوده که به 

مواردی از آن اشاره می کنیم :
مس��ئول ش��ورای دبیران تش��کل های سیاسی 

استان اصفهان
دبیر تشکل سیاسی – دانشجویی الغدیر

دبیر واحد  دانش��جویی خانه مصرف برق استان 
اصفهان 

عضو رسمی شورای سیاسی دانشگاه
عضو رسمی شوراهای فرهنگی دانشگاه

دبیر انجمن علمی مهندسی برق و رباتیک
مش��اور جوان اس��تاندار س��ابق اس��تان در امور 

نخبگان

اختراعات 
این دانش��جوی خالق در قلمرو نوآوری و اختراع 
نیز با فهرست بلند باالیی مواجه است که تاکنون 
ش��ش مورد از اختراعات خود را به ثبت رسانده 
و چندین اختراع دیگر ایش��ان مراحل قانونی را 

طی می کند.

اختراعات ثبت شده
دس��تگاه جراح الکترو سرجری تک قطبی که در 

حال رسیدن به تولید انبوه است.
دستگاه هیدرو درمی دستی

بازوی رباتیک فوق هوش��مند نمونه گیری مواد 
م��ذاب )که در کارخانه ذوب آهن اصفهان به کار 

گرفته شده است(
دس��تگاه هوشمند پاشور )که در حال رسیدن به 

تولید انبوه است(
 Generate electric.Ty from ocean
  wave
 Making animation from body move
ment

ويژگى اختراعات
دستگاه جراح الکتروسرجری تك قطبى:

ی��ک ج��راح الکترونیک��ی ص��ورت اس��ت که با 
تکنول��وژی RF عمل جراحی را  انجام می دهد. 
این دس��تگاه ب��رای الیه برداری های س��طحی 
پوس��ت، خال ب��رداری و جراحی های س��طحی 
طراحی ش��ده و شاخصه آن مدکوآگوله است که 

در جراحی های بدون خونریزی کاربرد  دارد.

بازوی رباتيك فوق هوشمند نمونه گير مواد 
م�ذاب : یک ب��ازوی الکترومکانیکی اس��ت که 
دارای 6 درجه آزادی Dof ، six axis   اس��ت. 
این بازو به صورتی طراحی شده که قابلیت نمونه 
گیری از مواد مذاب کوره را به وسیله پروب نصب 
شده بر روی آن داشته و جایگزین انسان شده و 

از معضالت جانی و انسانی رایج از جمله پختگی 
اعضا و جوارح داخلی بودن جلوگیری می کند.

 Making animation from body
   move ment
این دس��تگاه تمام��ی حرکات یک انس��ان را در 
دنیای واقعی از طریق س��ه نوع سنس��ور به یک 
شبیه س��از کامپیوتری در دنیای مجازی تبدیل 
م��ی کند تعیی��ن همزمان با فعالی��ت در دنیای 
واقعی تمامی فعالیت ها ش��بیه سازی در دنیای 
مجازی م��ی ش��ود و در تمامی صنای��ع کاربرد 

گسترده ای دارد.

 Generate electric.Ty from ocean
  wave
با وج��ود این دس��تگاه م��ی ت��وان از نیروهای 
مکانیکی امواج دریا به الکتریس��یته دست یافت، 
ای��ن دس��تگاه به س��بب طراحی خ��اص و بوی 
مخص��وص که بر روی س��طح آب قرار می گیرد 
از امواج تولید الکتریس��یته می کند و به وسیله 
 ی��ک تقویت کننده ولت��اژ به می��زان ولتاژ قابل 

استفاده ای دست می یابد.

دستگاه هوشمند پاشور: همواره یکی از بزرگ 
ترین معضالت انس��ان ها بوی بد پا می باشد که 
هم��واره در مکان های عمومی عوارض نامطلوبی 
دارد. برای مردم کش��ورها و س��ایر کش��ورهای 
اس��المی این مس��اله در مس��اجد و دیگر اماکن 
عمومی ب��ه صورت گس��ترده وج��ود دارد، این 
دستگاه یک پاش��ور فوق هوشمند است بطوری 
که پ��ا در محفظ��ه مخصوص قرار م��ی گیرد و 
شس��ته و حتی ضدعفونی می ش��ود و در پایان 
توسط یک هیتر برقی پا کاماًل خشک می شود.

دس�تگاه هيدرو درمى دس�تى: اغلب پس از 
عمل ه��ای جراحی ب��ه وی��ژه در ناحیه صورت 

مش��کالت پوس��تی متعددی به س��بب خشک 
شدن الیه های زیرپوستی بوجود می آید که در 
درازمدت سبب ایجاد صدمات جبران ناپذیری به 
پوس��ت می شود، از طریق این دستگاه می توان 
از این ضایعات جلوگیری کرد بطوریکه دس��تگاه 
بر روی پوس��ت کشیده ش��ده و مقداری جریان 
 الکتریک��ی را در زی��ر الیه های پوس��تی جاری 
می سازد که سبب تحریک سلول ها و همچنین 
 از بین رفتن چربی ها و س��لول های زاید پوستی 

می شود و پوست را شاداب می کند.

سپاسگزاری
در س��ابقه هر انس��ان موفق��ی، آدم ه��ای بزرگی 
ق��رار دارن��د ک��ه نق��ش برجس��ته ای در پرورش 
اندیش��ه و ب��روز اس��تعدادهای او داش��ته اند و به 
 همین اعتبار هر انس��انی باید بداند که بس��یاری از 
ویژگی های خوب خودش را از پدر و مادر و معلمان 

و استادان و راهنمایان خود به یادگار گرفته است.
آق��ای مهندس س��عید ش��ریفی نیز ب��ا توجه به 
همی��ن اصل اصرار داش��ت که به نق��ش بی بدیل 
پدر و م��ادر عزی��زش در ش��کوفایی اس��تعدادها 
و قابلی��ت ه��ای او پرداخت��ه ش��ود، او م��ی گوید 
والدین��م هی��چ چیزی ب��رای من کم نگذاش��تند 
 و به عن��وان راهنمایانی ش��فیق هم��واره بهترین 
راه ها را در پیش پایم گذاشتند و برایم خیرخواهی 
ف��وق العاده ای کردند، آنان س��خاوتمندانه تجارب 
ارزش��مند زندگی خویش را ب��ه من هدیه کردند و 
موجبات س��عادتمندی مرا فراهم س��اختند که به 
همین خاطر از آنان بس��یار سپاس��گزارم و تا آخر 
عمر مدیون ایشان هس��تم در همین ارتباط بدون 
تردید اس��تادانی همچون دکتر احمدعلی فروغی و 
دکتر پیام نجفی با تابش برکت خیز خویش تحول 
شگرفی در زندگی من ایجاد کردند که الزم می دانم 
از آن��ان که نام بردم و همه آنان��ی که نام نبردم به 
نیکی و ستایش یاد کنم و پاداشی شایسته از پیشگاه 

خداوند رحمان برای آنان آرزو نمایم.
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دانشجویان ممتاز 
دانشکده فنی و مهندسی

علی سبحانی
رشته عمران

  مقطع: کارشناسی

مسعود فتحی زاده
رشته عمران

مقطع: کارشناسی

امین خیام باشی
رشته عمران

مقطع: کارشناسی

نفر دوم

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول

محمدعلی شاه نظری 
معدل:41, 18

رشته مهندسی برق-
الکترونیک

مقطع: کارشناسی

علیرضا عبداللهی
معدل:21, 18

 رشته مهندسی برق-
الکترونیک

 مقطع: کارشناسی

محمد فرزانه فرد
معدل:92, 17

رشته مهندسی برق-
الکترونیک

مقطع: کارشناسی

سینا حقیقی
رشته عمران سازه
مقطع: کارشناسی

رضا صادقی
رشته عمران سازه
مقطع: کارشناسی

میالد برهان شهرضا
رشته عمران سازه
مقطع: کارشناسی

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم
نفر سوم

نفر اول

دانشجویان ممتاز 
فائزه خدادادیان زغماریدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

معدل:83, 17
رشته مهندسی منابع 
طبیعی- محیط زیست

 مقطع: کارشناسی

کیمیا امین زاده هرندی
معدل:76, 17

رشته مهندسی منابع 
طبیعی- محیط زیست

 مقطع: کارشناسی

حسن امینی پزوه
معدل:69, 17

رشته مهندسی منابع 
طبیعی- محیط زیست

 مقطع: کارشناسی

نفر دوم

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول

فاطمه شفیعی
معدل:88, 18

رشته کامپیوتر-نرم افزار
مقطع: کارشناسی

سحر مصطفوی
معدل:80, 16

رشته مهندسی کشاورزی- 
خاکشناسی 

مقطع: کارشناسی

تینا پورابوطالبی
معدل:55, 16

رشته مهندسی کشاورزی- 
خاکشناسی 

مقطع: کارشناسی

میثم بیاتی
معدل:46, 16

رشته مهندسی کشاورزی- 
خاکشناسی 

مقطع: کارشناسی

مرجان محمودی
معدل:06, 19

رشته مهندسی تکنولوژی 
نرم افزار

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

آالء بهنام
معدل:02, 19

رشته مهندسی تکنولوژی 
نرم افزار

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

مسعود محمودی هرندی 
معدل:83, 18

رشته مهندسی تکنولوژی 
نرم افزار

مقطع: کارشناسی ناپیوسته

ساسان عشوری مهرنجانی
معدل:10, 17

رشته مهندسی کشاورزی- 
علوم باغبانی

مقطع: کارشناسی

نفر اول

حمیدرضا اعتباریان 
خوراسگانی
معدل: 18,40

رشته کامپیوتر-نرم افزار
مقطع: کارشناسی

وحید شهبازی دستجرده ئی
معدل:71, 16

رشته مهندسی کشاورزی- 
علوم باغبانی

مقطع: کارشناسی

نفر دوم

مریم نیل چیان
معدل: 18,11

رشته کامپیوتر-نرم افزار
مقطع: کارشناسی

سید سعید موسوی ریزی
معدل: 16,38

رشته مهندسی کشاورزی- 
علوم باغبانی

مقطع: کارشناسی

نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم
نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر دوم



   نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(         
دوره جدید     

  ویژه نامه دانشجو  
13 آذر ماه 1392 

نیلوفر اسماعیلی پرزانی
معدل:83, 17

رشته مهندسی کشاورزی- 
آب

مقطع: کارشناسی

نیلوفر کرمی
معدل:47, 17

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم باغبانی-تولیدات گلخانه

مقطع: کارشناسی

مسیح رحیمی
معدل:45, 15

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم باغبانی-تولیدات گلخانه

مقطع: کارشناسی

هومن غالمرضایی
معدل:23, 15

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم باغبانی-تولیدات گلخانه

مقطع: کارشناسی

نفر اول

عباس نظری
معدل: 17,78

رشته مهندسی کشاورزی- 
آب

مقطع: کارشناسی

انیس احمدی
معدل: 17,68

رشته مهندسی کشاورزی- 
آب

مقطع: کارشناسی

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم
نفر دوم

نفر سوم

خدیجه جمال آبادی
معدل:20

رشته مهندسی کشاورزی-
زراعت

مقطع: کارشناسی ارشد

مریم داوری
معدل:13 , 18

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی- اصالح نژاد دام 

مقطع: کارشناسی ارشد

لیال محمدباقری
معدل:15, 18

رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی 
و اصالح گل و گیاهان 

مقطع: کارشناسی ارشد

فاطمه بابایی
معدل:76, 17

رشته علوم باغبانی- 
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی 

مقطع: کارشناسی ارشد

مریم بلوری نژاد
معدل:13, 18

رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی 
و اصالح گیاهان دارویی

مقطع: کارشناسی ارشد

فاطمه احمدیان واال
معدل:29, 17

رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی 
و اصالح گل و گیاهان 

مقطع: کارشناسی ارشد

فاطمه حیدری
معدل:21, 17

رشته علوم باغبانی- 
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی 

مقطع: کارشناسی ارشد

صفورا عمادی خرزوقی
معدل:86, 17

رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی 
و اصالح گیاهان دارویی

مقطع: کارشناسی ارشد

سودابه جعفری چالشتری
معدل: 90, 16

رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی 
و اصالح گل و گیاهان 

مقطع: کارشناسی ارشد

سیما اعتباریان
معدل:06, 17

رشته علوم باغبانی- 
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی 

مقطع: کارشناسی ارشد

نیلوفر قادریان
معدل:50, 17

رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی 
و اصالح گیاهان دارویی

مقطع: کارشناسی ارشد

مهناز طاهری دره بیدی
معدل:70, 18

رشته مهندسی کشاورزی- 
اصالح نباتات

مقطع: کارشناسی ارشد

سیده فاطمه حیدر نژاد 
معدل:88, 16

رشته خاکشناسی-
بیولوژی و بیوتکنولوژی

  مقطع: دکتری تخصصی

زهرا یاراحمدی
معدل:85, 15

رشته خاکشناسی-
بیولوژی و بیوتکنولوژی

  مقطع: دکتری تخصصی

ساره عباسی حسن آبادی
معدل:38, 15

رشته خاکشناسی-
بیولوژی و بیوتکنولوژی

  مقطع: دکتری تخصصی

علیرضا شاه نظری گرگابی
معدل:10, 18

رشته مهندسی کشاورزی- 
اصالح نباتات

مقطع: کارشناسی ارشد

آرزو کریمی فیل آبادی
معدل:05, 18

رشته مهندسی کشاورزی- 
اصالح نباتات

مقطع: کارشناسی ارشد

شهرام چپریان
معدل:10 , 18

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی- اصالح نژاد دام 

مقطع: کارشناسی ارشد

احد عبداله نژاد
معدل:50 , 16

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی- اصالح نژاد دام 

مقطع: کارشناسی ارشد

شادی رحیم زاده
معدل:69, 16

رشته علوم باغبانی-
فیزیولوژی و اصالح سبزی ها

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

نفر اول

مهدی عبد شریف اصفهانی
معدل: 19,90

رشته مهندسی کشاورزی-
زراعت

مقطع: کارشناسی ارشد

زیبا کاظمی اسفه
معدل:25 , 16

رشته علوم باغبانی-
فیزیولوژی و اصالح سبزی ها

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

جهان بخش حسینی نژادیان
معدل: 19,47

رشته مهندسی کشاورزی-
زراعت

مقطع: کارشناسی ارشد

پریسا مجیدی
معدل: 15,94

رشته علوم باغبانی-
فیزیولوژی و اصالح سبزی ها

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر دوم
نفر سوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم
نفر اول

نفر اول

نفر اول

نفر اول
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اریادخت ماهشانیان اصفهانی
معدل:07, 18

رشته خاکشناسی- پیدایش، 
رده بندی و ارزیابی خاک
مقطع: کارشناسی ارشد

حسین ابراهیمی لنجی
معدل:42, 17

رشته مهندسی کشاورزی- 
زراعت و اصالح نباتات

مقطع: کارشناسی

فاطمه پیشنماراملی
معدل:87, 18

رشته خاکشناسی-فیزیک 
و حفاظت خاک

مقطع: دکتری تخصصی

فاطمه شاملی
معدل:31, 19

رشته مهندسی کشاورزی- 
حشره شناسی کشاورزی
مقطع: کارشناسی ارشد

فرحناز سراییان
معدل:75, 19

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی-فیزیولوژی 
مقطع: کارشناسی ارشد

سوگل فامیل دردشتی
معدل:23, 19

رشته مهندسی کشاورزی- 
حشره شناسی کشاورزی
مقطع: کارشناسی ارشد

عرفانه السادات موسوی زاده مجرد
معدل:63, 19

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی-فیزیولوژی 
مقطع: کارشناسی ارشد

زهره اسکندری مقدم
معدل:13, 19

رشته مهندسی کشاورزی- 
حشره شناسی کشاورزی
مقطع: کارشناسی ارشد

مریم کاظمی
معدل:19, 19

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی-فیزیولوژی 
مقطع: کارشناسی ارشد

سرور السادات مرتضوی نصیری
معدل:14, 18

رشته علوم باغبانی-فیزیولوژی 
و فناوری پس از برداشت

مقطع: کارشناسی ارشد

کیانا مرتضی پور
معدل:42, 19

رشته مهندسی کشاورزی- 
گیاه پزشکی

مقطع: کارشناسی

زهرا یزدانی کچویی
معدل:85, 17

رشته علوم باغبانی-فیزیولوژی 
و اصالح درختان میوه  

مقطع: کارشناسی ارشد

آیدا معتمدی
معدل:67 , 17

رشته علوم باغبانی-فیزیولوژی 
و اصالح درختان میوه  

مقطع: کارشناسی ارشد

مهدی حداد محمد
معدل:61, 17

رشته علوم باغبانی-فیزیولوژی 
و اصالح درختان میوه  

مقطع: کارشناسی ارشد

ندا آقاجانی
معدل:45, 16

رشته علوم باغبانی-فیزیولوژی 
و فناوری پس از برداشت

مقطع: کارشناسی ارشد

گلناز احقر بازرگان
معدل:99, 17

رشته مهندسی کشاورزی- 
گیاه پزشکی

مقطع: کارشناسی

مریم عاملی نجف آبادی
معدل:91, 15

رشته علوم باغبانی-فیزیولوژی 
و فناوری پس از برداشت

مقطع: کارشناسی ارشد

حسین احمدی
معدل:98, 17

رشته مهندسی کشاورزی- 
گیاه پزشکی

مقطع: کارشناسی

تورج اسدی
معدل:27, 15

رشته خاکشناسی-فیزیک 
و حفاظت خاک

مقطع: دکتری تخصصی

نادر شهابی نژاد
معدل:58, 14

رشته خاکشناسی-فیزیک 
و حفاظت خاک

مقطع: دکتری تخصصی

راضیه نیک پور
معدل:34, 18

رشته خاکشناسی-شیمی 
و حاصلخیزی خاک

مقطع: کارشناسی ارشد

مهسا فرید
معدل:72, 19

رشته مهندسی فضای سبز
مقطع: کارشناسی

نفر اول

نفر اول

نفر اول

نسیم رمضانی حسین آبادی
معدل: 16,63

رشته خاکشناسی- پیدایش، 
رده بندی و ارزیابی خاک
مقطع: کارشناسی ارشد

حامد غالمی میرآبادی
معدل: 16,84

رشته مهندسی کشاورزی- 
زراعت و اصالح نباتات

مقطع: کارشناسی

مریم حجازی
معدل: 17,33

رشته خاکشناسی-شیمی 
و حاصلخیزی خاک

مقطع: کارشناسی ارشد

سوفیا عطایی نایینی
معدل: 18

رشته مهندسی فضای سبز
مقطع: کارشناسی

نفر دوم

نفر دوم

مسیحا کلیشادی
معدل: 16,50

رشته خاکشناسی- پیدایش، 
رده بندی و ارزیابی خاک
مقطع: کارشناسی ارشد

نوشین قیومی محمدی
معدل: 16,56

رشته مهندسی کشاورزی- 
زراعت و اصالح نباتات

مقطع: کارشناسی

الهه پیکانپور
معدل: 17,01

رشته خاکشناسی-شیمی 
و حاصلخیزی خاک

مقطع: کارشناسی ارشد

ناتالی ماه گرفته
معدل: 17,59

رشته مهندسی فضای سبز
مقطع: کارشناسی

نفر سوم

نفر سوم

نفر اول

نفر اول

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر اول

نفر اول

نفر دوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

نفر سوم
نفر اول

نفر اول

نفر اول



   نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(         
دوره جدید     

  ویژه نامه دانشجو  
15 آذر ماه 1392 

آشنایی با دبیرکل 
آقای خش��ایار صدر منوچهری نائینی، دبی��ر کل انجمن های علمی 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، دانشجوی 
کارشناسی حقوق است که طی یک فرآیند قانونی، به دبیرکلی شورای 
راهبردی انجمن های علمی این واحد دانشگاهی انتخاب شده است. وی 
به طور همزمان مدیر مس��ؤول سایت پژوهشی – تصویری، »پژوهش 
نما«، نیز هس��ت که به نوبه خود از ابتکارات این دانش��گاه به حساب 

می آید. 
انجمن های علمی دانشجویی

دبیرکل شورای راهبردی انجمن های علمی دانشجویی گفت: در حال 
حاضر، 26 انجمن علمی دانش��جویی در دانشگاه خوراسگان، موفق به 
اخذ مجوز شده اند که از این تعداد، 16 انجمن فعال است و اخیراً، تعداد 
انجمن های فعال به عدد 20 رسیده است. همچنین 4 انجمن دیگر نیز 
مراحل قانونی را برای اخذ مجوز طی می کنند تا مجموع انجمن های 

دارای مجوز، به 30 عدد، افزایش پیدا کند. 
وی افزود: دانش��گاه، محل علم آموزی و علم اندوزی اس��ت و در واقع 
انجمن های علمی، آیینه فعالیت، استعداد و ظرفیت دانشجویان ممتاز 
هر رش��ته به حس��اب می آیند و عرصه ای برای تمرکز فعالیت های 

پژوهشی هستند.
فعالیت انجمن های علمی 

آقای صدر در خصوص حیطه فعالیت انجمن ها خاطر نشان کرد: یکی 
از فعالیت های انجمن های علمی، در مس��یر توسعه آموزش، تشکیل 
دوره های آموزش��ی و کارگاه هایی با ه��دف افزایش مهارت حرفه ای 
دانش��جویان است تا دانشجویان بهتر بتوانند در بازار کار نقش آفرین، 

موفق و مؤثر باشند.
ایشان یاد آور شد: ما برای اولین بار در انجمن ها، یک دبیرخانه مستقل 
کس��ب و کار راه انداختیم و بنا داریم ت��ا از این طریق، کارگاه هایی با 
عنوان: رزومه نویسی، محیط اشتغال، شغل یابی، فن بیان، نحوه رفتار در 
محل کار و ... را برای دانشجویان برگزار کنیم، زیرا  آشنایی دانشجویان 
با این مباحث، کمک مهمی به آن ها خواهد بود تا موضوعات نظری را 

به واقعیت های جامعه پیوند بزنند.

یکی از انگیزه های برای تأسیس این دبیرخانه این بود که بررسی کردیم، 
دانشجو پس از دوره دانش آموختگی، مباحث نظری را خوب آموخته 
است، اما درگاه عملیاتی، رشته خود را به خوبی نمی شناسد و با رفتار 
محل کار آشنایی درستی ندارد. همچنین از اعتماد به نفس الزمه برای 
ایفای نقش در محیط کار، برخوردار نیست. با تأسیس دبیرخانه، مطرح 
اس��ت تا به راه حل هایی دس��ت یابیم و کمکی به این قشر تأثیرگذار 

بکنیم تا بتوانند از تخصص خود، نهایت بهره مندی را داشته باشند. 
ساختار انجمن های علمی 

هر یک از انجمن های علمی دانشجویی، دارای 5 عضو اصلی است که 
از بین دانش��جویان ممتاز و با رأی مستقیم سایر دانشجویان هر رشته 
انتخاب می ش��وند. پس از تعیین اعضای اصل��ی، این اعضا بین خود 
انتخابات دیگری برگزار م��ی کنند و دبیر انجمن را تعیین می کنند. 

سایر اعضای اصلی نیز با تشکیل کمیته های مختلف، از بین دانشجویان 
عالقه مند و مس��تعد عضو گیری می کنند و به توس��عه فعالیت های 

انجمن می پردازند. 
آق��ای صدر نائینی اف��زود: همه انجمن های علمی، زیر نظر ش��ورای 
راهبردی انجمن های علمی دانشجویی فعالیت می کنند و در واقع، این 
شورا هماهنگ کننده و پشتیبان فعالیت های علمی دانشجویان است. 
دبیر کل این ش��ورا، با معرفی معاون پژوهش��ی و ابالغ رییس دانشگاه 

انتخاب می شود.
اعضای شورای راهبردی

در حال حاضر، شورای راهبردی انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، متشکل از اعضای زیر است:

آقای محمد مهدی کریمی، دانش آموخته کارشناس��ی ارش��د رشته 
حقوق

آقای افشین خردمند، دانشجوی رشته عمران 
آقای حمیدرضا  مقضی، دانشجوی رشته علوم دامی

آقای سجاد مقدس پور، دانشجوی رشته عمران 
خانم زهره قزل سفلی، دانشجوی رشته مدیریت آموزشی 

که زیر نظر دبیر کل شورای راهبردی، فعالیت خود را دنبال می کنند.
جلسات شورای راهبردی

این ش��ورا، هر ماه با حضور معاون پژوهش��ی دانشگاه و با شرکت دبیر 
انجمن های علمی، تش��کیل جلسه می دهد و مشکالت و برنامه های 
انجمن ها را بررسی می کند. همچنین جلسات شورای راهبردی، هر 3 

ماه یکبار در حضور رییس دانشگاه تشکیل می شود. 
اعتبارات مالی انجمن های علمی 

به گفته دبیرکل شورای راهبردی انجمن های علمی دانشجویی، هر یک 
از انجمن ها، طرح، پروژه و برنامه خود را ارائه می کنند و پس از تائید 
معاونت پژوهشی، این طرح ها به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد معرفی 

می شود و در صورت تائید، مجوز تأمین اعتبار آن ها صادر می شود.
به گفته آقای صدر، تقریباً می توان گفت، انجمن ها برای توسعه طرح 
های خود، با مشکل تأمین اعتبار مواجه نیستند و همکاری خوبی در 

این زمینه با آن ها انجام می شود.

اشاره :  
 انجمن های علمی دانشجویی، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، بسیار 
 پوی��ا و فعال ظاهر ش��ده اند و با جذب دانش��جویان ممتاز و بهره من��دی از خالقیت ها و 
فعالیت های علمی آنان، منشأ تولید و توسعه علمی و پژوهشی در این واحد دانشگاهی 

 ش��ده ان��د. 16 آذر، روز دانش��جو، بهانه ای ش��د تا ب��رای آگاهی بیش تر از س��اختار و 
فعالیت های این انجمن ها، گفت و گویی داش��ته باش��یم با آقای خشایار صدر منوچهری 
نائینی، دبیر کل ش��ورای راهبردی انجمن های علمی واحد اصفهان)خوراسگان( که توجه 

شما را به آن جلب می کنیم.

نگاهی به انجمن های علمی دانشجویی

صادق صدری
معدل:17, 19

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی- تغذیه دام
مقطع: کارشناسی ارشد

مهدی عبداللهی کوشکی
معدل:69, 17

رشته مهندسی کشاورزی-
علوم دامی

مقطع: کارشناسی

زینب سلجوقیان
معدل:79, 18

رشته مهندسی کشاورزی- 
علوم و صنایع

مقطع: کارشناسی

سپیده لهراسبی نجاد
معدل:73, 18

رشته مهندسی کشاورزی- 
علوم و صنایع

مقطع: کارشناسی

پریسا کالهی
معدل:63, 18

رشته مهندسی کشاورزی- 
علوم و صنایع

مقطع: کارشناسی

حمیدرضا اعرابی
معدل:56, 17

رشته مهندسی کشاورزی-
علوم دامی

مقطع: کارشناسی

مهران نظری فرد
معدل:28, 17

رشته مهندسی کشاورزی-
علوم دامی

مقطع: کارشناسی

الهام گیاهی
معدل:63, 19

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم و صنایع غذایی

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر اول

نفر اول

محسن نادراالصلی
معدل: 18,68

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی- تغذیه دام
مقطع: کارشناسی ارشد

عاطفه صادقی زاده دهکردی
معدل: 19,49

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم و صنایع غذایی

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر دوم

سروش عالمه
معدل: 18,35

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم دامی- تغذیه دام
مقطع: کارشناسی ارشد

فروزان نظری
معدل: 19,40

رشته مهندسی کشاورزی 
علوم و صنایع غذایی

مقطع: کارشناسی ارشد

نفر سوم
نفر اول

نفر دوم
نفر سوم

نفر دوم
نفر سوم

نفر اول
نفر دوم

نفر سوم



  نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(
 دوره جدید

 ویژه نامه دانشجو
16 آذرماه 1392

آشنايى با مهرداد كرامت پور
آقای مهرداد کرامت پور، دانش��جوی روشندلی 
ب��وده ک��ه دوران دان��ش آم��وزی خ��ود را در 
مقطع متوس��طه و م��دارس معمول��ی گذرانده 
و با بهره مندی از پش��تیبانی آموزش��ی سازمان 
آموزش و پرورش اس��تثنایی، موفق به گذراندن 
این دوره و اخذ دیپلم با رتبه عالی ش��ده است. 
وی دوره کارشناس��ی خود را در رش��ته زبان و 
ادبیات فارس��ی در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، طی کرده و بالفاصله در 
مقطع کارشناسی ارش��د همین رشته در واحد 
نج��ف آباد تحصیالت خود را ادامه داده اس��ت. 
وی از مش��کالت زی��ادی ک��ه در دوره دان��ش 
آموزی و دانش��جویی برای ادامه تحصیل با آن 
مواجه بوده سخن گفت و اینکه چگونه از طریق 
کاست و گویا س��ازی کتاب های درسی و بعضاً 
خط بریل می توانس��ت با منابع درس��ی ارتباط 
برقرار کند؛ با دبیر رابط خود از سازمان آموزش 
و پرورش اس��تنثنایی هماهنگی کامل کند و با 
ایجاد روابط اجتماعی گ��رم و فعال با دبیران و 
معلمان و دانش آموزان و استادان، تعامل خوبی 
برقرار س��ازد و در عین رعایت اس��تقالل، بیش 
ترین بهره را برای پیش��رفت خ��ود ببرد. تصور 
می کنم معرفی دفتر فروغ س��بز، م��ا را بهتر و 
 بی��ش تر ب��ا ارزش های آقای کرامت پور آش��نا 

می سازد. 

دفتر فروغ سبز
 آق��ای کرامت پ��ور می گوید: در ابتدای ش��روع 
دوران دانشجویی، دفتر ویژه خدمات رسانی به 
نابینای��ان و ک��م بینایان، وجود نداش��ت و ما با 
مش��کالت زیادی مواجه بودیم. در آن زمان به 
صورت خیلی محدود بعضی از کتاب ها از تهران 
و دانش��گاه اصفهان تهیه شده بود. من کتاب ها 
را تهی��ه می کردم و اف��رادی را پیدا می کردم تا 
آن ه��ا را بخوانند و ضبط کنن��د و در قبال آن 
دس��تمزدی هم به آنان می دادیم. دست و پنجه 
نرم کردن با این دش��واری ها من را وا داشت تا 
در اسفند 82، پیش��نهاد تاسیس دفتر خدمات 
نابینای��ان را به آقای دکت��ر فروغی ارائه دهم. با 
موافقت ایش��ان و پیگیری های��ی که بیش از 1 
س��ال و نیم، به طول انجامی��د، نهایتاً در تاریخ 
23 مه��ر ماه س��ال 84 همزمان ب��ا روز جهانی 
عصای سفید، نخستین دفتر خدمات رسانی به 
دانشجویان نابینا و کم بینا در دانشگاه های آزاد 

اس��المی کشور، در دانش��کده علوم تربیتی این 
دانشگاه افتتاح ش��د و نام زیبای »فروغ سبز«، 

برای آن انتخاب شد. 

نخستين دفتر فروغ سبز 
نخس��تین دفتر فروغ س��بز، امکانات محدودی 
داش��ت که در داخ��ل یک اتاق دو اس��تودیوی 
شیش��ه ای ک��ه ب��ه وس��یله پارتیش��ن از اتاق 
جداس��ازی ش��ده بود قرار گرفته بود. در همین 
مکان، مشکالت اولیه ما تا حدودی حل می شود 
و با همکاری دانشجویان کتاب را به صورت گویا 
ضبط می شد و در اختیار دانشجویان نابینا و کم 

بینا قرار می گرفت. 
آقای کرام��ت پور افزود: ما از ای��ن موقعیت به 
عن��وان یک فرصت اس��تفاده کردیم ت��ا تغییر 
نگرشی را نسبت به این قشر از جامعه به وجود 
آوری��م. اول در خود نابینایان و ک��م بینایان تا 
خوی��ش را و توانائی های خ��ود را باور کنند و با 
ناس��ازگاری ها بجنگن��د و بر آن پیروز ش��وند و 
دوم خان��واده و اجتماع که به این دانش��جویان 
به چش��م حق��ارت و ترحم نگاه نکنن��د. باور ما 
این است که اگر این فرهنگ سازی انجام شود، 
سایر مسائل ما آسان تر حل و فصل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در همین مسیر، نخستین 
گام را ب��ه لط��ف پ��روردگار و حمایت های بی 
دری��غ مس��ؤوالن دانش��گاه در روز 23 مهرماه 

س��ال 85  همزمان با روز جهانی عصای سفید، 
برداشتیم و اولین شب شعر را با حضور شاعران، 
نویس��ندگان، صاحبان ذوق و اندیشه و دوستان 
نابین��ا و کم بینا با این رویکرد که این مجموعه 
می توانند فرهنگ س��ازان جامعه باشند، برگزار 
کردیم، چرا که انتش��ار آثار عزیزان نابینا و کم 
بینا در سطح جامعه می توانست به تغییر نگرش 

و فرهنگ سازی جامعه کمک مؤثری کند. 

برپايى غرفه های دفتر فروغ سبز
در همین راس��تا، برپایی غرفه فعالیت های دفتر 
فروغ س��بز، در قال��ب نمایش��گاه های مختلف، 
دانش��گاه به منظور معرفی توانمندی دوس��تان 
نابینا و کم بینا از اقدامات دیگر ما در این زمینه 

بوده است. 

انتشار ويژه نامه علمى– فرهنگى– ادبى
به گفته آ قای کرامت پور، انتشار یک ویژه نامه 
علمی– فرهنگی– ادبی که از س��ال 87 انتشار 
آن آغاز شده و تاکنون پنج شماره از آن منتشر 
شده است، از دیگر اقدامات برای تثبیت جایگاه 
این گروه از دانش��جوان بوده است. الزم به ذکر 
اس��ت که این نش��ریه، با حداقل هزینه ممکن 
تهیه و منتشر می ش��ود و به چاپ همه مراحل 
آن در محل دفتر و توس��ط دوستان ما به انجام 

می رسد. 

برگزاری ميزگردهای علمى 
بناب��ر اظهار آق��ای کرامت پور، برگزاری ش��ب 
ش��عرهای دانش��جویان کم بینا و نابینا، تا سال 
88 ادام��ه یافت و از آن پس، تغییررویکردی در 
این ابتکار انجام ش��د، به طوری که با دعوت از 
جمعی از استادان رشته های علوم تربیتی، روان 
شناسی و جامعه شناسی و مشارکت هم نوعان، 
هر ساله میزگردهای علمی برای بررسی عالمانه 
مس��ائل و مشکالت دانشجویان نابینا و کم بینا، 
برگزار ش��ده اس��ت که فهرس��ت عناوین آن به 

شرح زیر است:
1. میزگرد بررس��ی دالیل و ضعف نگرش برخی 
از افراد جامعه نس��بت به نابینایان و کم بینایان 

در 23 مهرماه سال 89؛
2. میزگرد بررس��ی مشکالت عاطفی نابینایان و 
ک��م بینایان در خانواده ها در 23 مهرماه س��ال 

90؛. 
3. میزگرد بررسی موانع اشتغال نابینایان و کم 

بینایان در 23 مهرماه سال 91؛. 
4. میزگرد بررس��ی عوام��ل موفقیت نابینایان و 

کم بینایان در 23 مهرماه سال 92؛. 
برگ��زاری برنامه های��ی در عرصه های گوناگون 
ک��ه با حضور و هم��کاری 7 نف��ر از نابینایان و 
کم بینایان موفق اس��تان اصفهان با هدف ارائه 
نمونه هایی از موفقیت آنان و پش��ت سر نهادن 
مانع برای رس��یدن به قله های پیش��رفت انجام 
ش��د. الزم به ذکر اس��ت در ای��ن برنامه، آقای 
جواد بدیع الصنایع، تهیه کننده با س��ابقه صدا 
و س��یما، محسن حبیب اللهی، کارشناس ارشد 
روان شناس��ی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، 
خان��م زه��ره حبیب اللهی، کارش��ناس ارش��د 
مطالع��ات زنان از دانش��گاه الزهرا، پژوهش��گر 
و مش��اور و دختر نمونه کش��ور در س��ال 88، 
محمد خامسی، کارشناس ارشد حقوق و وکیل 
دادگس��تری، مهدی بهارزاده از قهرمانان ملی و 
بی��ن المللی با ده ها مدال جهانی و آس��یایی در 
رش��ته پاورلیفتینگ، مهدی ابراهیمی، کم بینا 
و دانشجوی رش��ته ریاضیات از دانشگاه تهران، 
فره��اد زین العابدینی، دانش��جوی ارش��د زبان 
فرانس��ه، مترجم و آهنگساز و نوازنده و مدرس 

موسیقی. 

مسابقات ورزشى
آقای کرامت پور، برگزاری مس��ابقات ورزش��ی 
نابینای��ان و کم بینای��ان را از دیگر فعالیت های 

اشاره

واقعیت پذیرفته شده در دنیای معاصر این است که همه 
حق حیات، رش��د، پیشرفت، تالش و سعادتمندی دارند و 
هیچ کس حتی به خاطر ناتوانی های جسمی و روحی تا آنجا 

که ممکن است نباید از این حقوق محروم شود.
ام��روزه علم و فن��اوری با تالش محققان و اندیش��مندان 
ب��ه کار آمده اس��ت ت��ا حداکث��ر تس��هیالت را ب��ه توان 
خواهان ارائه دهن��د و فاصله آنان را با دیگران با هدف 
برخ��ورداری از حق��وق اجتماعی کم و کم ت��ر کنند و این 
تالش تا حّدی پیش��رفت داش��ته اس��ت ک��ه نمونه هایی 

از ت��وان خواهان حتی موفق ش��ده اند گوی س��بقت را از 
انس��ان های کامالً سالم بربایند و به افتخارات ارزشمندی 

دست یابند. 
به مناس��بت روز دانش��جو، توفیق یافتیم ب��ا دفتر فروغ 
س��بز، ویژه دانش��جویان نابینا و کم بینا در دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( که زیر نظر معاونت 
امور دانش��جویی این دانشگاه اداره می شود، سر بزنیم. 
دنیایی سرشار از اراده و همت و پشتکار و مبارزه با روی 
ناس��ازگار آفرینش هر چه بود عش��ق بود. شور و انگیزه 
و امید و روش��نایی. من وقتی این هم��ه باالبندی روح را 
دی��دم از خ��ودم و توانایی هایم و ناش��کری هایم خجالت 

کشیدم و دریافتم که ما چه قدر از شکر و حق شناسی کم 
گذاش��ته ایم؛ چه قدر غافل بوده ایم؛ چه قدر در شناخت 
اقیانوس عظیم توانایی های انسان و نعمت های خدادادی 
او کوتاه��ی کرده ایم؛ چه ظرفیت ه��ای بزرگی در وجود ما 
ب��وده و هس��ت که اصالً س��ری به آن ه��م نزده ایم و... . 
بگذارید که ش��رح این خون جگره��ا را بیش تر نکنم، به 
س��راغ مبتکر تاسیس این دفتر آقای مهرداد کرامت پور 
برویم و از زبان ایش��ان ناش��نیده های بسیار شنیده تری 
را بش��نویم. مطمئن باشید برای ش��ناخت روح بزرگی که 
خداوند بر همه ما من��ت نهاده، از مطالعه این بخش ضرر 

نخواهید کرد. 

دفتر فروغ سبز، ابتکاری ارزشمند و بی بدیل



   نشریه داخلی واحد اصفهان)خوراسگان(         
دوره جدید     

  ویژه نامه دانشجو  
17 آذر ماه 1392 

مهتاب نفيسى
خانم مهتاب نفیسی دوره کارشناسی ارشد خود 
را در رش��ته تاریخ در دانش��گاه اصفهان گذرانده 
 و هم اکنون در مقطع کارشناس��ی ارش��د رشته 
زبان شناس��ی در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفه��ان )خوراس��گان( تحصیل م��ی کند. مادر 
فداکاری وی، مدیر یک مؤسسه سالمندان است 
که به کار خیر مش��غول است و پدرش شغل آزاد 
دارد و تنها خواهرش نیز در رش��ته تربیت بدنی 

مشغول به تحصیل است. 
وی در خص��وص مش��کالت دوران تحصیل خود 
می گوید : من در ابتدا برای تحصیل به مدرس��ه 
غیرانتفاعی رفتم و به جز با درس ریاضی مشکل 
دیگ��ری نداش��تم، در امتحان��ات به م��ن وقت 
بیش��تری می دادن��د ولی باز هم نمی رس��یدم. 
 در دوره دان��ش آم��وزی خیلی وابس��ته به دیگر 
بچ��ه ه��ا بودم ولی اکن��ون راحت تر ش��ده ام و 

استقالل بیشتری پیدا کرده ام. 
در موقع کنکور هم منش��ی خوبی داشتم ولی از 
پ��س زبان خیلی بر نمی آمدم، رش��ته تحصیلی 
منش��ی من فرانسه بود و تقریباً همه کلمات را با 

لهجه فرانسوی تلفظ می کرد. 
وی در مورد مش��کالت درسی دوران کارشناسی 

خود نی��ز اف��زود : در دروس عموم��ی وقت کم 
می آورم. در دانش��گاه اصفه��ان نیز دفتری برای 
گوی��ا کردن کتاب برای نابینایان دایر ش��ده بود 
ول��ی من خیلی از کتاب ها اس��تفاده نمی کردم 
و بیش��تر دریافت هایم را از اس��تادانم داشتم. به 

رش��ته تاریخ عالقه مند بودم و تغییر رش��ته در 
مقطع کارشناس��ی ارشد برایم سخت بود. ایشان 
با س��تایش امکانات دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
خوراس��گان خاطر نشان کرد که ش��رایط اینجا 
فراتر از تص��ورات قبلی من بود و با اینکه از قبل 

 آق��ای کرام��ت پور مس��ئول دفتر فروغ س��بز را 
می ش��ناختم اما وقتی از نزدیک با حوزه فعالیت 
این دفتر آش��نا ش��دم دی��دم امتی��ازات خیلی 

بیشتری نسبت به دانشگاه اصفهان دارد. 
خان��م نفیس��ی در کن��ار فعالیت های درس��ی، 
ب��ه کالس های هن��ری و زبان و موس��یقی هم 
عالق��ه خاصی دارد و آن را دنب��ال می کند. این 
دانشجوی روش��ندل از قصدش برای رسیدن به 
مقطع دکتری خبر می دهد و از رابطه خویش با 

خواهرش می گوید. 
وی یادآور می شود که مگر در جاهای خطرناک 
سعی می کنم از عصا استفاده نکنم و انتظار دارم 
که برخی استادان ش��رایط جسمی امثال ایشان 
را بهت��ر درک کنند و درباره موض��وع امتحان با 
کامپیوتر و لپ تاپ تأمل بیشتری داشته باشند. 
خانم نفیس��ی از اینکه ش��نیده نشریه دفتر فروغ 
س��بز به دلی��ل عدم اعتب��ار مالی ممکن اس��ت 
 چاپ نش��ود نگران است و از مس��ئوالن دانشگاه 
می خواهد در ای��ن زمینه بذل عنایت کنند و از 
همه مس��ئوالن مؤکداً در خواست دارد که همه 
توان و نفوذ خویش را به کار گیرند تا زمینه های 
اش��تغال بعد از تحصیالت ب��رای نابینایان فراهم 

شود. 

دفتر فروغ س��بز اعالم کرد. به گفته وی، واحد 
نخس��تین  اصفهان)خوراس��گان(،  دانش��گاهی 
دانشگاهی است که توانسته از سال 87 امکانات 
ورزشی های ویژه نابینایان را در دانشگاه فراهم 
کند که مراس��م افتتاحیه این به نحو باشکوهی 
در تاریخ 12 آذرماه س��ال 87 ، همزمان با روز 
جهانی معلوالن با حضور مس��ؤوالن دانش��گاه 
برگ��زار ش��د و از آن زمان تاکن��ون واحدهای 
درس تربی��ت بدنی برای این گ��روه از عزیزان، 
از ص��ورت تئ��وری و گروه ویژه خارج ش��ده و 
به ص��ورت عملی انجام می ش��ود. همچنین در 
مهرماه هر س��ال، فیزیک دوره مسابقه و ورزش 
ش��ودان)پینگ پون��گ نابینای��ان(، در دو گروه 
خواهران و برادران برگزار می شود. آقای کرامت 
پور، در زمینه دیگر مس��ابقات ورزش��ی خاطر 
نش��ان کرد: چن��د دوره مس��ابقه دو و میدانی 
نیز برای نابینایان و کم بینایان در پیس��ت های 

مناسب سازی شده دانشگاه برگزار می شود. 

نشست علمى
مسؤول دفتر فروغ سبز، همچنین یادآور شد که 

از سال 90، همزمان با روز جهانی معلوالن، هر 
سال یک نشست علمی نیز با حضور و مشارکت 

دانشجویان نابینا و کم بینا برگزار می شود. 

برگزاری اردو
با هدف آش��نایی بیش تر دانش��جویان نابینا و 
ک��م بینا، ب��ا جاذبه های طبیعی در هر س��ال و 
در فص��ل بهار، اردوهایی ب��رای آنان در مزرعه 
و گلخانه های دانش��گاه برگزار می ش��ود که این 

برنامه از سال 87 تاکنون ادامه داشته است. 

بزرگداشت روز جهانى قلم 
از س��ال 91، به مناس��بت 14 تیرماه، روز قلم، 
دفتر فروغ س��بز اقالم به برگزاری میزگرد ادبی 
با حضور و مش��ارکت اصحاب قلم، کرده است. 
آقای کرامت پور، با تاکید بر این نکته که نباید 
همه حقوق و فعالیت ه��ای نابینایان را از زاویه 
محدودیت های آنان نگریست، یادآور شد: خیلی 
از فعالیت های این قشر در واقع فصل مشترکی 
بی��ن آن��ان و دیگر آحاد جامعه اس��ت و آن ها 
نیز می توانند با نویس��ندگان و صاحبان اندیشه 

در مسیر اعتالی فرهنگی خود و جامعه تعامل، 
تماس و تالش داشته باشند. 

از برنامه ه��ای دفتر در این مس��یر، می توان به 
میزگرد ادبی، با حضور و مش��ارکت نویسندگان 
و اصحاب قلم با موضوع بررس��ی جایگاه کنونی 
ادبیات داس��تانی در جامعه ایران در 14 تیرماه 
91 و همچنین میزگ��رد ادبی دیگری با عنوان 
تاثی��ر ادبیات کهن براندیش��ه و قلم، داس��تان 
نویس��ان معاصر ایران، در تاریخ 14 تیرماه سال 

92  اشاره کرد. 

انتقال دفتر فروغ سبز به ساختمان جديد
 در بهم��ن ماه س��ال 87، دفتر فروغ س��بز، از 
دانش��کده علوم تربیتی به س��اختمان اندیش��ه 
منتقل شد و بدین منظور دو  اتاق یکی مشتمل 
بر 3  اس��تودیو و یکی ه��م دفتر امور اجرایی و 
اداری در اختی��ار این دفتر قرار گرفت. امکانات 
مناس��بت ای��ن اس��تودیو ها و همچنین تجهیز 
دفتر به رایانه و نرم افزارهای ویژه گویا س��ازی 
منابع و به کار گرفتن 5 نیروی کار دانش��جویی 
شرایط مناسبی را فراهم کرده است تا کتاب ها 

و جزوات��ی که تاکنون در س��طح کش��ور گویا 
سازی نش��ده، به صورت فایل های صوتی تهیه 
و در قال��ب DVD به عالقه مندان ارائه ش��ود. 
همچنی��ن در این دفتر بی��ش تر منابعی که در 
س��طح کشور گویاسازی شده اس��ت را بر روی 
کارت، در آرش��یو جم��ع آوری کرده ای��م و در 
اختیار این گروه از دانش��جویان قرار می دهیم. 
آق��ای کرامت پ��ور در پای��ان یاد آور ش��د: از 
افتخارات دفتر فروغ س��بز، این بوده اس��ت که 
به نحو گس��ترده و بی سابقه ای تمامی نیازهای 
خ��ود را در هم��ه زمینه ها از جمل��ه برگزاری 
مراسم با اس��تفاده از نیروهای خود تامین کند 
که در این مس��یر به پرورش نیرو پرداخته ایم و 

توانسته ایم موفقیت های زیادی داشته باشیم. 
وی با ای��ن جمله که نابینای��ان فقط یک چیز 
می خواهند، نگاه مس��اوی و موقعیت های برابر، 
صحبت های خود را به پای��ان برد. الزم به ذکر 
اس��ت که نش��ریه نس��یم دانش��گاه با 2 نفر از 
دانش��جویان نابینا فعال در دفتر فروغ سبز نیز 
گفت و گو کرده است که در شماره آذرماه درج 

خواهد شد.

سخن آشنـا
اشاره:

دانشجویی مسیر فرهیختگی است و دانشجویان در محیط دانشگاه استعدادها 
و توانائی های خود را برای رسیدن به سرچشمه های فرهیختگی به اشتراک 
می گذارند و آنان که همت واالتری دارند از مرتبت ارزشمندی نیز برخوردار 

می شوند.

در این بخش با دونفر از دانشجویان روشندل یکی در مقطع کارشناسی ارشد 
زبان شناسی و یکی در مقطع کارشناسی زبان انگلیسی گفت و گو کرده ایم تا 

بیشتر در جریان واالیی همت آنان قرار گیریم .
خانم مهتاب نفیسی و خانم الناز شک کوهی دو اسوه مقاومت و تالش هستند 

که مهمانان ما در این شماره به حساب می آیند.
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الناز شك كوهى 
خان��م الناز ش��ک کوهی، در مقطع کارشناس��ی 
زب��ان انگلیس��ی، دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان)خوراس��گان(، تحصیل می کند. وی دوره 
دانش آموزی را در دبیرستان نمونه فرهنگ ویژه 
زبان و ادبیات فارس��ی گذرانده و از اینکه مجبور 
ب��وده تا با تالش زیاد، در کن��ار آن دانش آموزان 

خوب درس بخواند، خوشحال است. 
او می گوی��د: رش��ته زب��ان را با عالق��ه و تمایل 
دنبال کردم  و به آن هم رس��یدم. این دانشجوی 
روش��ندل که خود را عاش��قانه مدی��ون مهر بی 
پای��ان و فداکاری های مادرش می داند، یک برادر 
کوچک تر هم دارد که خیلی به یکدیگر وابسته اند 
و پدری که در مجتمع فوالد مبارکه، اشتغال دارد. 
وی در خص��وص امکان��ات ای��ن دانش��گاه برای 
نابینای��ان می گوی��د: گذش��تگان راه را برای ما 
هموار کرده اند و راه اندازی دفتر فروغ سبز، یک 
امتیاز و نعمت بزرگ برای ما به حساب می آید. 

خانم ش��ک کوهی، از مشکالت کمبود کتاب در 
مدرسه و دیگر مش��کالت در آن مقطع می گوید 
و از ف��داکاری معلمانی که همه چیز را برای او  و 
ادامه تحصیلش فراه��م می کردند. از کتاب هایی 
می گوید ک��ه به خط بریل تبدیل نش��ده و گویا 
س��ازی می ش��د و بعضاً به روز ب��ود و تجهیزات 
جدی��د در آن اعمال نش��ده بود. ام��ا در جریان 
تحصیل یک چیز را خوب دریافتیم، و آن اینکه، 
خواستن توانستن است و با تالش می توان در هر 

شرایطی به اهداف واالیی دست یافت. 

مس��ؤول دفتر ف��روغ س��بز، درباره خانم ش��ک 
کوهی گفت: ایشان امس��ال مجری برنامه دفتر، 
در روز عص��ای س��فید بود و خیل��ی در این کار 
توانمند ظاهر ش��د. وی که علم ف��ن بیان را نزد 
اس��تاد شجره گذرانده است، در کار موسیقی هم 

دلبس��تی دارد. وی می گوی��د: از کودکی به کار 
مج��ری گری عالقه خاصی داش��تیم و با مطالعه 
کتاب های مختلف و به ویژه دیوان حافظ س��عی 
می کردم سطح اطالعات خود را باال ببرم. ایشان 
اف��زود: با اینکه حاض��ران در برنامه ، را نمی توانم 

مش��اهده کنم، اما سعی می کنم ارتباط حسی را 
با کالم برقرار کنم و توجه و جاذبه الزم را نسبت 

به آنان ایجاد کنم. 
خانم ش��ک کوهی که در ورزش هم فعال است، 
در دوره دبیرس��تان موفق شده است، مدال نقره 
در رشته شطرنج و مدال برتر در رشته گل بال را 

در سطح کشور به دست آورد. 
وی از خاطرات سرویس دوران دانش آموزی اش 
گفت که چگونه یک روز در راه برگشت به خانه، 
در سرویس خواب مانده و همه را به ویژه مادرش 

را به شدت نگران کرده است. 
این دانش��جوی پرتالش، مرات��ب رضایت مندی 
خود را در فعالیت های ارزش��مند دفتر فروغ سبز 
اعالم کرد و گفت که از طریق یکی از استادانم با 
این دفتر مرتبط شدم و در آن جا شرایطی برایم 
فراهم شد که دوباره کالس های معلمان را ادامه 
دهم و ب��ه کار اجرا برگردم. ایش��ان از خاطرات 
کنکورش هم اینگونه سخن می گوید: من منشی 
خوبی داش��تم، عیبش این ب��ود که خیلی حرف 
می زد. در موقع زدن تس��ت ها وق��ت کم آوردم، 
ب��ه طوری که زبان عموم��ی را اصاًل نزدم و چون 
خیلی برای قبولی در دانش��گاه های دولتی تالش 
ک��رده ب��ودم، ناراحت ش��دم، ولی بعده��ا که با 
امکانات دانشگاه آش��نا شدم، نگرانی هایم جبران 
ش��د و اکنون یکی از افتخاراتم این اس��ت که در 

این دانشگاه درس می خوانم و فعالیت دارم. 
شور و شعف و ش��ادابی این دانشجوی روشندل، 

حقیقتاً قابل توجه و مثال زدنی است.

آشنایی با ایمان عموئیان 
این دانشجوی ورزشکار، تک فرزند خانواده است. 
مادر وی فرهنگی و پدرش کارمند بازنشسته یکی 
ازسازمان های دولتی است. وی می گوید: توانسته 
ام تعادلی مثبت بین برنامه درسی و فعالیت های 
ورزش خ��ود به وج��ود آورم و در واقع وقت خود 
را برای رس��یدگی به هر دوی آنها مدیریت کنم. 
او خاطر نش��ان کرد که به ورزش به عنوان برنامه 
ای ب��رای پر کردن اوقات فراغت نگاه نمی کنم و 
در واقع پیش��رفت ورزش��ی را هدف قرار داده ام. 
بزرگ ترین درس ورزش برایم این بوده که قدرت 
تحمل شکس��ت را در من تقویت کرده اس��ت تا 
بهتر بتوانم با مش��کالت زندگی روبرو شوم. وی از 
نقش پدر و مادر و اس��تاد ورزشی اش در زندگی 

به نیکی و بزرگی یاد می کند.  

فعالیت های ورزشی 
آقای ایمان عموئیان در رشته »کیک بوکسینیگ«، 
س��بک W.K.F””  فعالیت می کند و در کنار آن 
به دو سبک »موتیای« و “M.M.A” هم پرداخته 
است. او این ورزش را از سوم دبیرستان آغاز کرده 
و شروع کارش با »فول کنتاک« بوده که حدود 1 
س��ال و نیم به آن پرداخته است و سپس »کیک 
بوکس« را در برنامه خود قرار داده اس��ت. وی از 
استاد ورزشی خود به عنوان استاد اخالق یاد می 
کند و م��ی گوید: اگر جاذبه ه��ای اخالقی آقای 
مه��دی زارعین نبود، ش��اید دش��واری های این 
ورزش مرا از پای در می آورد و نسبت به ادامه آن 

منصرف می شدم. 
این دانش��جوی ورزش��کار می افزاید که اصوالً از 
ورزش های هیجانی مثل انواع رش��ته های رزمی 
و حت��ی تیراندازی لذت می برم، ولی این رش��ته 
کاماًل مرا ارضا نمی کند. وی تاکید می کند، اهل 
تماش��ای مسابقات ورزشی نیس��تم، ولی به بازی 
فوتبال ه��م عالقه دارم به ش��رطی که خودم در 

میدان باشم. 

اخالق ورزشی 
از او س��ؤال کردم آیا تاکنون پیش آمده در کوچه 
و خیابان درگیر ش��وی و ض��رورت پیدا کند که 
از فنون رزمی در درگیری ها اس��تفاده کنی. وی 
در پاس��خ گفت: الزمه داشتن جس��م قوی، یک 
روح قوی اس��ت؛ ما مجاز نیستیم به هیچ وجه از 
فنونمان در کارهای جدی و غیرمسابقاتی استفاده 
کنیم؛ اگر هم عصبانی ش��وم، س��عی ک��رده ام با 
گف��ت و گو با طرفم برخورد کنم. ما تنها از فنون 
 به صورت نمایش��ی در جریان مسابقات استفاده 
 می کنیم و با وجود استادخوبی که داشتم، به موازات 

سختی های این ورزش، صبوری، 
تواض��ع و تحم��ل را آموخته ام 
و س��عی ک��رده ام روحی��ه ای 

جوانمردانه داشته باشم. 

آسیب های ورزشی 
ورود ب��ه چنین ورزش هایی مخاطرات جس��می 
زی��ادی دارد و من هم تاکنون در مراحل تمرین و 
مسابقه، سرم، انگشتانم و دست ها و پاهایم آسیب 

دیده که الزمه ورزش های این چنینی است. 

سطح ورزشی 
آقای عموئیان در خصوص پیش��رفت خود در کار 
این ورزش می گوید: در س��ال 89  مدرک مربی 
گری و داوری را کس��ب کرده ام و در حال حاضر 
»دان 2«، می باشم و به عنوان یکی از جوان ترین 

مربیان در باشگاه تدریس می کنم. 

رتبه های ورزشی 
این دانش��جوی ورزش��کار، در جریان مس��ابقات 

آس��یایی، ملی و منطق��ه ای رتبه ه��ای زیادی 
را کس��ب کرده اس��ت از جمل��ه: 15 رتبه اولی 
کش��ور، 20 رتب��ه اول اس��تان و تع��داد قاب��ل 
توجهی رتبه های دوم و س��وم در س��طح استان 
و کشور. وی خاطر نشان کرد که در یک مسابقه 
سطح آس��یایی هم که در شهرس��تان قم برگزار 
 ش��د، ش��رکت ک��ردم و مق��ام اول را به دس��ت 

آوردم. 
ای��ن جهان��ی  مس��ابقات  در  اف��زود:   ایش��ان 
 رش��ته به دلیل هزین��ه های زیاد نم��ی توانیم 
 ش��رکت کنیم وگرن��ه، رزمی کاره��ای اصفهان 
به طور قطع در س��طح ایران و آس��یا، حرف اول 
 را م��ی زنند و اصل��ی ترین رقبای ما در س��طح
  آس��یا، تایلن��دی ه��ا هس��تند ک��ه از پ��س ما 

برنمی آیند. 

ورزش، کالس درس جوانمردی و اخالق
اشاره:

یک��ی دیگر از دانش��جویان ورزش��کاری ک��ه در این ش��ماره به 
معرف��ی وی م��ی پردازی��م، آقای ایم��ان عموئیان اس��ت. وی که 
دانش��جوی ترم 7 رش��ته محیط زیس��ت دانشکده کش��اورزی و 

منابع طبیعی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اصفهان)خوراسگان( 
اس��ت، در گف��ت وگ��و ب��ا نس��یم دانش��گاه از  عالق��ه، دغدغه، 
 ت��الش و موفقی��ت های��ش س��خن گفته اس��ت ک��ه آن را مرور 

می کنیم.

  ما از فنون تنها به صورت نمایشی در جریان مسابقات استفاده 
می کنیم و با وجود استادخوبی که داشتم به موازات سختی های این 

ورزش، صبوری، تواضع و تحمل را آموخته ام و سعی کرده ام 
روحیه ای جوانمردانه داشته باشم. 

 گذشتگان راه را برای ما هموار کرده اند و راه اندازی دفتر فروغ سبز یک 
امتیاز و نعمت بزرگ برای ما به حساب می آید.

- خواستن، توانستن است و با تالش می توان در هر شرایطی به اهداف واالیی 
دست یافت.
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آشنايى با خواهران پژوهشگر
خان��م پریچه��ر و پریدخت زارع��ان از دانش��جویان موفق دانش��کده 
دندانپزشکی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( هستند، 
این دو دوره دبیرستان را با معدل عالی طی کرده و پریچهر با رتبه 3 و 
پریدخت با رتبه 25 در رشته دندانپزشکی این واحد دانشگاهی پذیرفته 
شده اند. همچنین پریچهر با رتبه 511 در رشته دندانپزشکی و پریدخت 
با رتبه 723  در رش��ته پزشکی دانشگاه های دولتی نیز پذیرفته شدند 
که چون نمی خواس��تند سرنوشتی جدا از هم پیدا کنند عطایش را به 
لقایش بخشیدند و تحصیالت عالی در دانشگاه آزاد اسالمی را برگزیدند. 
جالب آنکه این دو خواهر وفادار تا این س��ن و س��ال متعهدند تا لباس 
یکسان بپوشند و از وسایل یکسان استفاده کنند و همه جا با هم باشند.

عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان 
پریچهر و پریدخت از سال 1390 به عضویت باشگاه پژوهشگران جوان 
درآمده اند، رتبه باالی تحصیلی، پذیرش در یک کنفرانس علمی با ارائه 
پوستر و راهیابی به مرحله کشوری المپیاد علمی در دوره دبیرستان از 
جمله عواملی بوده است که این دو خواهر را به حیطه پژوهش و باشگاه 

پژوهشگران جوان نزدیک کرده است. 

مقاالت ارائه شده:
خواهران زارعان تاکنون دو مقاله یکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

با عنوان :
» مروری بر بیماریهای عفونی قابل انتقال در دندانپزشکی و روش های 

پیشگیری از آن ها « 
ارائ��ه داده ان��د که به صورت ارائه پوس��تر پذیرفته ش��ده و یکی هم به 
سیزدهمین انجمن علمی پریودنتولوژی ایران ارائه کرده اند که عنوان آن:

 Calcifying nanoparticles an their therapeutic effects
 in periodonital disease

می باشد و به صورت سخنرانی در این کنفرانس مطرح شده است. 
طرح های پژوهشى در دست اجرا 

پریچهر و پریدخت زارعان چندین طرح پژوهشی را نیز در دست مطالعه 
و اجرا دارند که برای یکی از آنها در زمینه ترمیم پروپزال تصویب شده و 
دو طرح دیگر نیز یکی در عرصه پریودنتولوژی و یکی در زمینه پاتولوژی 

را نیز در دست مطالعه دارند. 
فعاليت های جانبى

پژوهشگران جوان ما در عرصه ورزش شنا هم تا مرحله مربی گری پیش 

رفته اند و در مسابقات کشوری دانشگاه آزاد اسالمی نیز تنها با اختالف 2 
امتیاز نسبت به تیم قزوین موفق شده اند و رتبه چهارم را به دست آورند.

حق شناسى 
پریچهر و پریدخت زارعان دو عضو از یک خانواده 5 نفره هستند که تنها 
برادر ایش��ان نیز در حال گذراندن تحصیالت تکمیلی در رشته معماری 
است. مادر پر افتخارش��ان بازنشسته آموزش و پرورش است و پدری که 
همه زندگی خود را وقف این فرزندان شایسته کرده است. او دو دانشجوی 
سرافراز با ابراز رضایت از امکانات و خدمات دانشکده دندانپزشکی که راه 
موفقیت را برای هر دانشجوی تالشگر می گشاید از اهتمام ارزشمند همه 
استادان فرزندان خود تقدیر و تشکر کردند و به ویژه از نقش برجسته دکتر 
جهانش��اهی در بخش پاتولوژی، خانم دکتر زارع در بخش اندودنتیست، 
 دکتر مصری پور در بخش بیوش��یمی ، دکت��ر ربیعی در بخش آناتومی،
دکتر قدوس��ی در پزشکی قانونی و دکتر اصفهانیان در پریودنتولوژی یاد 

کردند و گفتند : کاش جهان از این دست بسیار داشت. 

کاش جهان از این دست بسیار داشت 
اشاره: 

 باش��گاه پژوهش��گران جوان دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان(جوانان رعنا و ارزشمندی 
 را در مجموع��ه خود دارد که زندگ��ی هر یک از آنان 
م��ی توان��د الگوی��ی ب��رای دیگ��ر جوانان باش��د. در 
وی��ژه نامه روز دانش��جو این بار ب��ا دو خواهر همزاد 

گف��ت و گ��و کردی��م ک��ه ه��ر دو دانش��جوی ت��رم 7 
رشته دندانپزش��کی این واحد دانش��گاهی هستند 
و ه��ر دو نی��ز عضو باش��گاه پژوهش��گران ج��وان و 
فع��ال و پوی��ا در عرص��ه فعالی��ت ه��ای پژوهش��ی، 
 توج��ه ش��ما را ب��ه گ��زارش ای��ن گف��ت و گ��و جلب 

می کنیم.

پژوهشگر نوآور

آشنایی با مهندس سینا سنجری
وی دانشجوی رشته علوم دامی در گرایش تغذیه دام و طیور است که در حال 
گذراندن مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی است. آقای سنجری 
دوره کارشناسی خود را در این رشته در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر 
 گذرانده است. از دانشجویان فعال عضو بسیج بوده و در عرصه پژوهش نیز 

موفقیت های زیادی کسب کرده است.  
سوابق پژوهشی 

مهندس سینا سنجری در سال 1390 به عضویت باشگاه پژوهشگران جوان 
این دانش��گاه درآمده و قرار اس��ت به زودی از پایان نامه مقطع ارشد خود 
با عنوان: »تاثیر تغذیه ترتیبی جیره پلت و آردی بر عملکرد، پاس��خ های 
ایمنی، توسعه دستگاه گوارش و رفتار جوجه های گوشتی« دفاع می کند.

استاد راهنمای وی دکتر مجید طغیانی و مشاور پایان نامه دکتر غالمرضا 
قلمکاری می باشد. 

مقاالت ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی
- تاثیر تغذیه ترتیبی جیره پلت و آردی بر ریخت شناسی روده و توسعه 
دستگاه گوارش جوجه های گوشتی )کنگره ملی فن آوری های نوین در 

علوم دامی(
- تأثی��ر تزریق ویتامینE  در دوره های مختلف انکوپاس��یون بر قابلیت 
جوجه درآوری تخم مرغ های بومی استان اصفهان )کنگره ملی فن آوری 

های نوین در علوم دامی( 
- فن��اوری تغذیه جنینی تخم مرغ )دومی��ن کنفرانس علمی تخصصی 

صنعت طیور ایران(
- مروری بر تاثیر گیاهان دارویی بر ایمنی جوجه های گوش��تی )دومین 

کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران(
- اثر استفاده از پور اندام هوایی گیاه چویر) Ferulago angulate ( بر 

عملکرد جوجه های گوشتی )پنجمین کنگره علوم دامی ایران(
- کنترل کتوز تحت بالینی در دوره انتقال گاوهای شیری )علمی-ترویجی(

 The effect of program feeding of pellet and mash
)diets on performance of broiler chickens )submit

 The effect of sequential feeding of pellet and mash
 diets on immune responses of broiler chickens
))submit

قابل ذکر است این عضو باشگاه پژوهشگران جوان تاکنون 8 مقاله علمی 
را به نگارش درآورده، مشتمل بر 5 مقاله علمی– پژوهشی که 2 مورد آن 
بین المللی است و 3 مورد در همایش های ملی ارائه شده، یک مورد در 
 Review ژورنال علمی – ترویجی به چاپ رسیده و 2 مورد نیز به صورت
در داخل کش��ور ارائه شده اس��ت. همچنین یک مورد آماده ارسال برای 

ژورنال ISI می باشد.
عضویت در انجمن ها

آقای سینا سنجری برای پویاتر کردن فعالیت های علمی و پژوهشی خود 
به عضویت دو انجمن درآمده است:

- انجمن جهانی علوم طیور WPSA(( در سال 1391  
- عضویت در انجمن علوم دامی ایران در سال 1391

موفقیت ها 
حاصل تالش های علمی این پژوهشگر جوان تاکنون:

- در یازدهمین جشنواره دانشجویان ممتاز ، مبتکر و نوآور بسیجی، شاهد 
و ایثارگر استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفته است. 

- اجرای یک طرح پژوهشی با عنوان : » تأثیر رنگ خوراک و رنگ نور بر 
ترجیح انتخاب و رفتار جوجه های گوشتی « از طریق باشگاه پزوهشگران 
جوان این واحد دانش��گاهی که کار فوق العاده و کم نظیری اس��ت و تنها 
یک نمونه از آن در ایالت متحده آمریکا به اجرا درآمده است.آقای سنجری 
در س��ال گذش��ته قبولی در مقطع دکتری دانش��گاه آزاد اسالمی را نیز 
 در کارنام��ه خود دارد، ام��ا تالش های خود را برای پذی��رش در یکی از 
دانشگاه های دولتی یا ادامه تحصیل در خارج از کشور متمرکز کرده است. 
این دانشجوی بسیجی که بیش از 6 سال سابقه عضویت فعال در بسیج را 
دارد از موفقیت ارزشمند گروه خود در مرغداری تحقیقاتی مزرعه دانشگاه 
می گوید که چگونه 47 شبانه روز در فارم مذکور اقامت گزیدند تا پروژه 
خود را به انجام برس��انند. حاصل این تالش خستگی ناپذیر، بهره برداری 
 از پ��روژه ب��ا تلفات کمتر از 3 درصد بوده ک��ه با توجه به اینکه تلفات در 
مرغ داری های ایران حدود 15 تا 20 درصد می باش��د، دستیابی به این 

رکورد بسیار حائز اهمیت است.
کارآفرینی 

ب��ا توجه به راهبرد دانش آموخت��گان با مهارت که به جای کارگزینی در 
مس��یر کارآفرینی گام می گذارند، این پژوهشگر جوان نیز مجوز احداث 
یک کارخانه تولید کنسانتره، دان )مش-پلت( و مکمل دام طیور و آبزیان 
را دریافت کرده تا انش��اء ا... به زودی مراحل اجرایی آن را در شهرس��تان 

جیرفت از توابع استان کرمان آغاز نماید. 

اشاره:
یکی از دانش��جویان عضو باشگاه پژوهش��گران جوان دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان( آقای س��ینا سنجری 
اس��ت که در عرصه پژوهش اقدامات ارزش��مندی را به انجام 

رس��انده است. به مناس��بت 16 آذرماه، روز دانشجو، با ایشان 
گف��ت و گویی انجام داده ایم تا با آگاهی س��ایر دانش��جویان از 
فرآین��د موفقی که آقای س��نجری در قلم��رو پژوهش طی کرده 

اطالع یابیم.
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 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

 مدیر مسئول:  
دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر:  اصغر عالمیان
 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی

 مدیر هنری:  زهرا دلپاک یگانه
 همکاران این شماره: محمد حسن جمشیدی، محی الدین جعفری ،

 محمد حیدری، رامین ساوج، مجید کمالی، شهناز یزدانی، فروغ یزدخواستی،  

به مناسبت روز دانشجو صورت گرفت:

افتتاح دومین سالن بزرگ امتحانات در واحد اصفهان)خوراسگان(
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی، همزمان با سالروز 
16 آذر، روز دانشجو، دومین سالن بزرگ امتحانات دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( افتتاح و مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
مع��اون اداری و مالی واحد خوراس��گان ب��ا اعالم این خبر 
افزود: به منظور توسعه فضاهای امتحانی و آزمونی دانشگاه 
و در پاس��خ به نیازهای حوزه آموزش دانشگاه در برگزاری 
امتحانات، دومین سالن بزرگ امتحانات همزمان با روز 16 

آذر، روز دانشجو و با حضور ریاست این واحد افتتاح شد.
 مسعود حیدری اظهار داشت: ساختمان این سالن 1250 
متر مربعی که قریب به 6 س��ال پیش به منظور اختصاص 
به فعالیت های مرتبط با گروه صنایع غذایی، احداث ش��ده 
ب��ود و بصورت نیم��ه کاره رها مانده بود، ب��ا برنامه ریزی 
صورت گرفته و با هدف افزایش فضای امتحانی دانش��گاه، 
ب��ا بودجه ای در ح��دود 000 ، 000 ، 850 میلیون ریال، 
با کیفیت��ی عالی و با بکارگیری تجهیزات مدرن، تکمیل و 
برای اس��تفاده در امتحانات و آزمون ه��ا، در اختیار حوزه 

آموزش قرار گرفت.
مع��اون اداری و مالی واحد خوراس��گان عنوان نمود: زمان 
آماده س��ازی این سالن اعم از کف س��ازی و سنگ کاری 
کف، س��رامیک کاری دیوارها، نصب پنجره های دو جداره، 
محوطه سازی، برق رس��انی، ایجاد شبکه روشنایی، نصب 
سامانه صوتی و و رنگ آمیزی مجموعاً  27 روز بوده که در 
نوع خود، از نظر س��رعت اجرای پروژه هایی از این دست، 

کم نظیر است.
حیدری با بیان اینکه این سالن 1250 متر مربعی با لحاظ 

فواصل اس��تاندارد چین��ش صندلی ه��ا، دارای گنجایش 
آزمون��ی و امتحان��ی 800 نفر و در حال��ت عادی، ظرفیت 
برگزاری همایش ها و نشست های عمومی را تا 1900 نفر 
خواهد داشت، افزود: واحد خوراسگان بدلیل واقع شدن در 
مرکز اس��تان اصفهان، همواره با تقاضای ادارات، س��ازمان 
 ها، بان��ک ها و نهاده��ای عمومی و خصوص��ی با دریافت 
هزینه های مربوطه، میزبان برگزاری آزمون های استخدامی 
و س��مینارهای اینگونه نهادها بوده و احداث این سالن در 
کنار اولین س��الن امتحانات و سایر فضاهای موجود واحد، 
ظرفیت برگزاری آزمون های دانشگاه را به نحو چشمگیری 

افزایش خواهد داد.
معاون اداری و مالی واحد خوراس��گان ابراز داش��ت: حوزه 
اداری و مالی واحد اصفهان با هدف کس��ب درآمدهای غیر 
شهریه ای، بویژه آن بخش از درآمدهایی که مرتبط با بستر 

علمی و آموزشی باشند، با همکاری سایر بخش ها و حوزه 
های اجرایی دانش��گاه، برنامه هایی را در دست اقدام دارد 
که برگزاری آزمون های استخدامی سایر نهادهای عمومی 

و خصوصی از این دست می باشد.    
گفتنی اس��ت در مراس��م افتتاح این س��الن ک��ه با حضور 
معاونین، رؤس��ای دانشکده ها، اساتید و جمعی از کارکنان 
و دانش��جویان دانش��گاه برگزار ش��د، فروغی ابری ریاست 
دانش��گاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( با تبریک 
روز دانشجو و ابراز خرسندی از اقدام صورت گرفته، توسعه 
اماکن دانشگاهی را از مهم ترین اقدامات ضروری دانشگاه 
 دانس��ته و اظهار داشت: واحد خوراس��گان به دلیل توسعه 
روز افزون رشته های تحصیالت تکمیلی خود، رشد دانشجو 
و مجوزی که اخیراً برای جذب دانشجوی خارجی دریافت 
نموده اس��ت، باید در ظرفیت س��ازی فضاهای آموزش��ی، 
 تحقیقات��ی، گام ه��ای جدی��دی ب��ردارد و در این راس��تا 
آماده سازی این سالن اقدامی در جهت تحقق این موضوع 
اس��ت. دبیر هیأت امنای دانش��گاه آزاد اس��المي اس��تان 
اصفهان با اش��اره به بخش��نامه جدید ساختار هیأت امنای 
دانش��گاهی در اس��تان ها، گفت: با ابالغ این بخش��نامه و 
حذف عناوین سازمانی ریاست و دبیر منطقه و قرار گرفتن 
تش��کیالت سابق مناطق زیر نظر دبیر هیأت امنای استان، 
مس��ؤولیت رئیس واحد مرکز اس��تان به عنوان دبیر هیأت 
امنای دانشگاه آزاد اسالمي استان در این خصوص افزایش 
یافته است و امیدوارم با کمک تمام اعضای خانواده دانشگاه 
آزاد اسالمی اس��تان اصفهان بتوانیم برای بالندگی هر چه 

بیشتر این دانشگاه در استان اصفهان کوشا باشیم.

با تأسف فقدان مادر عزيزتان را تسليت عرض نموده از پيشگاه خداوند كريم برای آن فقيده سعيده رحمت و غفران الهى و برای 
شما و عموم بازماندگان صبر و اجر جزيل مسألت مى نماييم.

همکار ارجمند جناب آقای مهندس منصور حسن زاده

مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه
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 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 0311-5354060-5354089 
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 پیامک: 
3000828486

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


