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(علیه السالم)

روز مهربانی

و بي گمان احس��ان و نيكوكاري ويژه انس��ان هايي است كه در مسير هدايت قرار گرفته و كمال را
از خداوند مي جويند .دوري از خصلت هاي ناپس��ند موجب مي ش��ود تا دست كمك و ياري ديگراني
كه به س��وي ايشان دراز شده را بفش��ارند و به آنان ياري و مدد رسانند .از نعمت هاي به دست آمده
و خداداد در راه خدا انفاق كنند و از هر توان و نيرويي كه خداوند به ايش��ان داده ،در راس��تاي تكامل
فردي و اجتماعي بهره گيرند .از اين رو مي كوشند تا نيازهاي فردي ،اجتماعي ،روحي و مادي ديگران
را به هر طريق ممكن برطرف سازند.
ريش��ه و منشأ نيكوكاري را بايد در ايمان حقيقي افراد دانست؛ زيرا تنها مؤمنان با پذيرش خالقيت
و ربوبيت الهي و نيز باور به روز رس��تاخيز و مس��ئله پاداش و كيفر در آخرت است كه به احسان روي
مي آورند و به عنوان بنده خاص الهي در خدمت به ديگران مي كوشند و تمام كوشش و تالش خود
را براي رفع نيازهاي ديگران انجام دهند.
از همین رهگذر ،امام علی
مِن الفق ِر فی دنیا ُه و معاشیه.

السالم)
(علیه ّ
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از جمله مفاهیم ارزشمندی که در آموزه های دینی به خصوص قرآن کریم ،مورد عنایت و توجه
قرارگرفته و به آن سفارش شده ،احسان و نیکوکاری است .احسان و نیکوکاری ،مصادیق فراوانی
چون ایمان به خداوند و حضرت محمد(صلی اهلل) ،قرآن کریم ،معاد و تقوا دارد.

الفقیر
أعان المؤمن
آح َّب المؤمنین إلی اهلل َمن َ
می فرماید :أن َ
َ

محبوبترین مؤمن نزد خداوند ،کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران
زندگی یاری رساند.
در شُ رف بهار و عید نوروز هستیم ،بسیار پسندیده است که قدری هم به دیگران فکر کنیم...
پیشاپیش عید نوروز را به همکاران دانشگاهی تبریک عرض می کنیم.

3

شخصیت معنوی حضرت امام خمینی

رضوان اهلل علیه

حجت االسالم و المسلمین جوادحاجی پور
معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی
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انقالب اس�لامی ایران و نظام مستقر حاصل از آن بدون شک محصول
اندیش��ه ،آرمان و عمل امام خمینی(رحمت اهلل) بوده است .انقالب در عهد و
زمانه ای رخ داد که به باور بسیاری دین از عرصه حیات اجتماعی آدمی
رخت بر بس��ته و به فردی ترین زوایای او منحصر ش��ده بود .اما شگفت
اینکه در بحبوحه این پندار در س��رزمین کهن و باس��تانی ایران انقالبی
رخ داد که اوالً از مصدر و پایگاه دیانت منشا گرفته و ثانیاً بنیان نهاد آن
مجتهد و مرجع دینی بود .روش��ن اس��ت شخصیتی که توانست انقالب
عظیمی مانند انقالب اسالمی مردم ایران را هدایت کرده و به ثمر رساند
الجرم دارای ویژگی های برجس��ته و متمایزی خواهد بود و ش��خصیت
عظیم امام خمینی(رحمت اهلل) که نه از وراء تاریخ و البالی کتاب ها بلکه در
پیشگاه چشم تیز بین و ذهن دقیق مردم و در میان مردم شناخته شده
ب��ود .حقیقتاً از اوصاف بلند و خیره کننده ای برخوردار بود .امام دارای
ش��خصیتی ذو ابعاد دینی ،عرفانی ،فلس��فی ،فقهی ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی بود و در صورت یک مصلح (دینی ـ اجتماعی) جلوه گر ش��د.
اگر بخواهیم در میان عناصر مختلف موجود در ش��خصیت امام خمینی
(رحمت اهلل) روی عنصری تکیه کنیم که به واسطه آن ،شخصیت آن بزرگوار
هندس��ه منتظم و س��ازواری یابد که هر یک از اجزا از این جز بنیادین
بر س��اخته شده باش��د .عنصر معنویت دینی توام با نوع تفکر و اندیشه
است و نوشتار حاضر جزء اول این ترکیب اتحادی را می کاود و تحقیق
می نماید.
و این نکته روش��ن و آشکار است پنجه در پنجه حکومتی افکندن که
س��ابقه  2500س��ال اس��تبداد و دیکتاتوری دارد تا چه اندازه سخت و
دش��وار می نماید .به ویژه اینکه این استبداد در جان و فرهنگ و حیات
ملتش رس��وخ یافته و ع��ادت به اطاعت و فرمانب��ری از ناحیه مردمش
نموده باشد اما امام شجاعانه و با کمال صالبت به مصاف چنین حکومت
مستبدی که در عین حال از سوی قدرت های بزرگ روزگار ما حمایت
می ش��د رفت .مصاف و رویارویی امام با چنین حکومتی از نگاه نگارنده
چند علت دارد:
 .1مبارزه امام بر خواسته از باور و بینش دینی او بود .امام بارها به این
آیه شریفه قرآن تمسک می جست که :قل انما اعظکم بواحده ان تقومو
هلل مثنی و فرادی (سباء )41همو بود که در لحظات خطیر و هراسناک
قی��ام ،زمانیکه احتمال هر ن��وع اذیت و آزاری می رفت با کمال صالبت

و صراح��ت فری��اد بر می آورد که خمینی را اگر دار بزنند دس��ت از مبارزه
نمی کش��د .باور اس��توار و مس��تحکم امام به دین و آموزه های آن و اینکه
دین هیچگونه س��تم و زور مداری را نمی پذیرد و تاس��ی از شعار و حرکت
درخش��ان امام حس��ین (ع) که هر گونه ذلت را نفی می کند او را در تداوم
مبارزه با رژیم پهلوی عازم می نمود.
 .2شاکله و شالوده کاخ رفیع دیانت ،تقواو پرهیزگاریست که عبارتست از
در نظ��ر گرفتن خداون��د و حضور متعالی او در جان و جهان آدمی .خداوند
در قلب امام حضوری شکوهمند داشت به گونه ای که تمام جان و جهانش
را در بر گرفته بود .تپش قلب امام ،اراده و عزم او ،تصمیم سازی و تصمیم
گی��ری اش بر خواس��ته از این حضور مق��دس و متعالی بود به گونه ای که
جز ذات پاک خداوند همه ی امور و قدرت ها و اش��خاص برایش کوچک و
حقیر جلوه می نمود .این جمله بارها از زبان مبارکش ش��نیده شد که :هر
چه هست اوست و غیر او همه هیچ است.
 .3جایگاه عرفان و ش��ناخت عمیق خداوند در دین مبین اسالم بس بلند
باالس��ت  .امام عارفی صاحب دل به ش��مار می رفت ک��ه مراتب و مقامات
زبده ای را طی نموده بود .در عرفان نظری از آگاهی های وس��یع بهره می
گرفت و بر برخی از متون معتبر عرفانی حاش��یه نگاشته و صاحب اثر بود ،
مانند:تعلیقات بر ش��رح فصوص الحکم و شرح دعای سحر .در عرفان عملی
نیز از محضر عارفان نامداری همانند مرحوم آیت اهلل میرزا جواد آقای ملکی
تبریزی و مرحوم آیت اهلل ش��اه آبادی بهره ی ف��راوان برده و نور نفس آن
ب��زرگان را در آیین��ه قلب پاکش تابانده بود .در عین حال امام فیلس��وف و
حکیمی بلند قدر به ش��مار می رفت که سالها در عالی ترین سطوح دروس
حکمی حوزه به تدریس فلسفه مشغول بوده و استادی عالی مقام محسوب
می ش��د .تس��لط و تبحراو بر حکمت صدرایی و تاثیر این (حکمت عرفانی
 ،برهانی  ،قرآنی)بر ش��خصیت امام بس��یار عمیق بود .ص��در المتالهین در
س��لوک انسان عارف و حکیم از س��فرهای چهارگانه ای یاد می کند که از
مردم و خلق آغاز میگردد تا به حق در می رسد و سرانجام با مدد الهی و با
عنایت او به سوی خلق باز میگردد تا آنان را همانند خود متوجه و معطوف
به حق سازد و جهانی را حق مدار نماید .امام نیز از مصدر حکمت و عرفان
در عی��ن حال که بعنوان یک عارف حکیم واصل به حق گش��ته بود،جامعه
ای را بسوی خداوند و دین خدا رهنمون شد.
 .4حقیقت زهد از منظر دین عبارتس��ت از :وارستگی و عدم وابستگی به
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زخارف دنیوی اعم از مال و جاه و موقعیت .زهد با فقر و نداری هیچ نسبتی
ندارد .ای بس��ا انس��ان ثروتمند و صاحب موقعیت که زاهد اس��ت و انسان
فقیر و بی پایگاه که در زمره ی زاهدان به ش��مار نمی رود .امام خمینی در
عرص��ه ی زهد و بی اعتنای��ی به مقام و موقعیت حقا الگوی درخش��ان به
حس��اب می آید .امام در دورانی که در ش��هر مقدس قم کرس��ی تدریس
ز اس��تادی را حائز گش��ته بود هرگ��ز در ورطه ی مریدب��ازی و جمع کردن
ع��ده ای حول محور خود فرو نغلطید و از کس��ب ش��هرت ب��ه هر بهانه و
هزینه ای دوری می جس��ت  ،زهدفروش��ی نمی کرد و اهل تظاهر نبود .به
هنگامی که در مظان مرجعیت با اصرار و تبلیغ برخی از شاگردان
نزدیکش قرار گرفته بود .در مجالس ختم و ترحیمی که از
ناحی��ه ی بزرگان حوزه صورت می گرفت حضور نمی یافت
یا در صورت حضور ش��رط می کرد مداح و س��خنران حق
ندارد از او یاد کند یا القاب پرطمطراق آورد.در بحث انتشار
رس��اله عملیه ،اصال زیر بار چاپ کردن آن نرفت مگر آنکه
ب��ا اصرار برخی و علی الظاهر هزینه ی دیگران اجازه ی آن
را ص��ادر فرمود .ندا و صدای ام��ام در جاهایی بلند بود که
معموال صدای دیگران کمتر در آنجا شنیده می شد.ایشان
در عرصه هایی گام می زدو ابراز حضور می کرد که معموال
گام ه��ای دیگ��ران در آن عرصه کمتر دیده می ش��د و آن
عرص��ه مبارزه با مظالم رژیم و فریاد کش��یدن بر س��ر آنان
بدون هیچ گونه واهمه و ترس بود.
پنج��م :ام��ام بنده مت��وکل درگاه خداوند ب��ود .در کوران
حوادث س��خت و طاقت فرس��ای انقالب آنچ��ه که به امام
س��کینت و دلگرمی می داد توکل او ب��ه خداوند بود .امام
مطمئ��ن بوداگر ش��خص آنچه که بر عهده اش اس��ت در
انج��ام آن کوتاهی نکرده و وظیفه اش را ادا نموده و نتیجه
ی امر را به خداوند واگذارد دیگر شکس��ت و ناکامی معنا و

مفهومی ندارد زیرا آنچه که رقم خورده طبق خواس��ت
و اراده خداوند بوده اس��ت .در کالم و پیام امام خمینی
تعبیر (و لو بلغ ما بلغ) فراوان دیده می ش��ود .این نبود
ج��ز توکل خی��ره کننده امام خمینی ک��ه در راه انجام
وظیفه به پیشامدها و نتایج ناگوار آن اندیشه نمی کرد
و فقگ انج��ام دادن وظیفه برای آن ب��زرگ موضوعیت
داشت.
ام��ام به وع��ده و نصرت الهی ایمان داش��ت به همین
خاطر هیچ گاه یاس و نومیدی و دلس��ردی در جان پر
صالبتش راه نیافت و با صبر و توکل مثال زدنی به آرمان
ها و اهداف واالیش یکی پس از دیگری دست یافت.
ب��ه طور اختصار می توان گف��ت ،آنچه که در توفیق
امام خمینی نقشی بسزا و تعیین کننده داشت معنویت
ن��اب امام بود .معنویتی که ن��ه با تحجر و واپس گرایی
و زهدفروشی و مقدس نمایی وتقوای تصنعی میانه ای
داش��ت و نه با روشنفکر مآبی و خودباختگی و ترس از
انگ کهنه پرس��تی .معنویت ام��ام ،معنویت پرطراوت و
ش��اداب و اصیلی بود که نمایاننده جایگاه واالی انسان
دیندار در دنیای جدید بود به گونه ای که هم از ارتجاع
و واپس گرایی و جمود فکری مب را و هم از خودباختگی و روشنفکر
مابی و ش��یدایی در ب رابر فرهنگ اجانب و بویژه فرهنگ غرب بی زار بود.
معنویت امام معنویتی برخاس��ته از دی��ن آن هم از منظر جامع فقهی،
فلس��فی ،عرفانی ،سیاس��ی و اجتماعی و ناظر به زمان و ش��رایط زمانه
ب��ود یعنی در یک کالم معنوی��ت ناب بود  .یاد فاخرش گ رامی باد و راه
روشنش پر رهرو.

در مدت تصدی معاونت مؤسسه تحقیقات تربیتی

تقدیر استاد دانشگاه خوارزمی در جشنواره علمی تخصصی بسیج استان البرز
آقای دکتر علی قنبری استاد بسیجی و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی در ششمین جشنواره علمی ـ تخصصی
بسیج استان البرز تقدیر شد.
اول اسفند ماه سال جاری با حضور سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه امام حسن(علیه السالم) و مهندس ناصر رجبی معاون سیاسی
استانداری استان البرز ،اعضای بسیج اساتید و اعضای هیئت علمی ،نخبگان بسیج اساتید ،نخبگان بسیج پزشکی و بسیج مهندسین
در دانشگاه آزاد اسالمی کرج برگزار شد.
ارائه مقاالت  ISIو مقاالت علمی ـ پژوهشی در پنج سال گذشته از شاخص های مهم این انتخاب بوده است.
دکتر قنبری با داشتن  35مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی و خارجی ( 12مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی و  23علمی ـ پژوهشی التین) که از این تعداد 12
مقاله  ISIمی باشد این مقام را کسب کرده است.
نشریه سیمای خوارزمی این موفقیت بزرگ را به آقای دکتر قنبری و جامعه دانشگاهی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی سالمت و سعادت دارد.

5

برگزاری مراسم دهه فجر در دانشگاه

دهۀ فجر مطلع رهایی ملت ایران
است.
مقام معظم رهبری
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زمان همه چیز را کهنه می کند
مگر خون شهید
مقام معظم رهبری

مراسم  22بهمن روز دوشنبه  ، 91/11/16ساعت 12ـ 10در سالن دانشکدۀ ادبیات برگزار شد.
این مراس��م با حضور دکتر محمد مهدی عبد خدایی قدیمی ترین زندانی سیاس�ی کش�ور ،ریاس��ت دانش��گاه
خوارزمی ،معاونین و کارکنان دانشگاه برگزار گردید.
ریاست دانشگاه در ابتدای مراسم گفت:
اللهم لبیک ،صدای لبیک آمد عطر حماس��ه س��االر ش��هیدان (علیه الس�لام) و یاران با وفایش در تمامی فضای خاطره ها
ماندگاری ابدی یافت .جمهوری اسالمی با آمدن بزرگ مرد تاریخ و حماسه خونین ملت غیور و فهیم و صبور و باگذشت
متولد ش��د ،در مس��یر حرکت و پویایی و اس��تقرار قرار گرفت و زنجیرهای بندگی و اس��ارت استعمارگران گسسته شد و
مبارزه برای رهایی از اسارت طور دیگری آغاز شد که تاکنون ادامه دارد ،صیانت از گنج بزرگی که خداوند منان به تبعیت
از (ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفس�هم) به ملت ما عطا فرمود ،حماس��ه های دریادالن با عزت و ش��رف و
توش��ه هایی از معرفت ش��کل گرفت و ذره ذره با بال نور به خورش��ید رسید .خاطره های طراوت ایستادگی دالور مردانی
که با اهدای خون های پاکشان در مقابل نقشه های شوم ایستادند فراموش نشد و اوج عشق به خدا را حول محور توحید
چندین برابر کرد تا به امروز که بیرق ُحریت و آزادگی با ش��عار هیهات من الذله ابا عبداهلل الحس�ین از دس��ت فرزند
پاکش امام روح اهلل به یَد قدرت ید اهلل فوق ایدیهم علیرغم تمامی توطئه های آشکار و پنهان به دست پر توان دیگر ابر
مرد تاریخ انقالب سپرده شد.
ایشان ضمن خیرمقدم به حاضران ادامه داد :بسیار سپاسگزاریم که برای چندمین بار با اتحاد و همدلی و وحدت کلمه
که آرزوی همیشگی معمار انقالب بود در این گردهمایی معطر و مقدس و با همایشی حماسی با شما هم سنگر و هم نوا
ش��ده ایم و می گوئیم امام عزیز ،ملت همیشه در صحنه حاضرند و بازتاب حضورشان بیداری ملت ها و حرکت
و جنب و جوش هایی اس�ت که در مقابل س�ال ها دیکتاتوری استعمارگران شکل می گیرد و فطرت پاکشان
ع�دل و داد را نجوا م�ی نماید زیرا همه بالفطره روحی الهی دارند و نقش آیت بودن بر دوش ش�ان که حامل
امانت الهی است گذاشته شده.
انسان هایی که تمامی کماالت عالم امکان در عرصه ذاتشان نمودار است و مایلند دست هر نابخردی از تماس با صحیفه
قلب و تورات دل و زبور روح و قرآن جان آن ها کوتاه ش��ود ،تا به عنوان اش��رف مخلوقات کلید گش��ایش اسرار جهان را
داشته باشند برای نیک اندیشان و طی طریق ،برای دست یافتن به حقایق جهان هستی.
فرا رسیدن سی و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران یادآور به ثمر نشستن سال ها
مجاهده و مبارزه ملت مسلمان ایران علیه استعمار و استبداد مبارک باد.
در ادامه دکتر عبد خدایی قدیمی ترین زندانی سیاسی کشور ،از خاطرات خود گفت:
متولد اردیبهشت ماه سال  1315در مشهد هستم 10 .سال بیشتر نداشتم که پس از اعدام انقالبی کسروی ،در منزل
پدری با نواب صفوی آشنا شدم .در همان زمان در جلساتی که نواب با پدر داشت ،شرکتنموده و در دوران نوجوانی به
تهران عزیمت کرده و در بازار تهران مش��غول به کار ش��دم .در همان زمان به عضویت فدائیان اس�لام در آمده ،زمانی که
نواب صفوی رهبر فدائیان اس�لام به دس��تور مصدق در زندان به سر میبرد ،به فرمان سید عبدالحسین واحدی مأموریت
یافتم تا دکتر فاطمی مشاور و رابط مصدق با دربار پهلوی را ترور نمایم.
پس از این اقدام انقالبی که فقط به مجروح شدن فاطمی منجر گردید به علت سن کم به  20ماه زندان محکوم شدم.
پس از آزادی به تحصیل علوم دینی پرداخته و در تمام فعالیتهای فدائیان اسالم شرکت می نمودم.
پس از ش��هادت س��ید مجتبی نواب صفوی ،تحت تعقیب مأموران رژیم ش��اه قرار گرفتم و پس از دستگیری به  8سال
زندان محکوم شدم ،که  4سال آن را در زندان برازجان گذراندم.
وی در ادامه گفت در زمان اوج مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی به خیل مبارزان پیوس��تم 9 .س��ال و  8ماه؛ از سال 30
تا  32و از سال  35تا  43مجموع دوره زندانی بودن بنده در دوران شاه است.
ایش��ان در زمینه جایگاه تفکرات اس�لامی در آن دوران گفت :تفکرات انقالب مذهبی و دینی در برابر مارکسیسم بود،
چرا که مارکسیست ها دین را مسئلهای ارتجاعی میدانستند و پشتوانه آن را امپریالیسم فرض میکردند و اینکه گروهی
مذهبی و هماهنگ با سنتهای اجتماعی به صحنه بیاید و در عین احترام و پاسداشت هویتهای دینی و ملی در مقابل
حاکمیتی که باستانگرایی فکری را تبلیغ میکند بایستند به فکر کسی نمیرسید.
در منطقهای که ترکیه الئیک ش��ده بود ،افغانس��تان به سوسیالیسم نزدیکتر بود و کش��ورهای آسیای میانه در دامان
کمونیس��م بودند و اعراب نیز دچار نوعی ناسیونالیس��م به رهبری جمال عبدالناصر و خالد بکتاش بودند .در حالیکه تفکر
امام خمینی تفکری نو و زندهکننده سنتهای دینی بود.
دکتر عبدخدایی افزود :انقالب اس�لامی ایران تنها انقالبی بود که توجه همه را به خود جلب کرده و انقالب هایی که
اکنون در قالب بیداری اسلامی رخ می دهد پسوند های انقالب اسالمی ایران است .مستعمره بودن با دست
نش�انده بودن تفاوت اساس�ی دارد و در طول تاریخ پر فراز و نشیب گذش�ته ایران هیچ گاه مستعمره نبوده
است.
وی در مورد تصور رژیم ش��اه در باره جریانهای مذهبی و جریان های مس��یر وقوع انقالب اسالمی گفت :رژیم پهلوی
با مرگ نواب صفوی بس��اط حرکتهای دینی را جمع ش��ده فرض میکرد ،هر چند پس از مرگ او در س��ال  34زمینه
رش��د جوانان��ی طلبه که نه میخواس��تند از حاکمیت ارتزاق کنن��د و نه از مردمی که به خاطر آنها محافظهکار ش��وند و
میخواس��تند در مسیر روش��نفکری دینی عمل کنند فراهم ش��ده بود؛ روحانیون معترض و روشنفکری که نه وجوهات
تاجران را میگیرند و نه حقوق حاکمیت را.
ایشان در ادامه افزود :از عوامل موفقیت روحانیون و انقالب ارتباط تنگاتنگ روحانیون با مردم و دانشگاهیان بود.
پیدایش دبیرستانهای دینی و قبولی دانشآموزان آن در دورهای که سوسیالیست ها در اوج بودند آنها را مهجور کرد و
جبهه جدیدی تشکیل داد و با وجود مبارک امام خمینی فضای دانشگاهها  80درصد به نفع نیروهای مسلمان تغییر کرد؛
دانشگاهی که توسط رضاخان پایهگذاری شده بود که خروجی آن عقاید ناسیونالیستی داشته باشند تا سال  34در دست

ناسیونالیستها بود و با شهادت نواب صفوی یخهای حاکمیت سلطنتی شکست و به
ذوب شدن آن کمک کرد و تفکرات وابسته به چپ را زیر سؤال برد.
در حوزهها تحولی ایجادش��د و نشریات مکتب اسالم و مکتب تشیع منتشرشد و
کتابهای شهید مطهری جایگاه ویژهای یافت.
دکت��ر عب��د خدایی در پایان گفت :ش��یعه باید به معصوم ب�ودن و عالم بودن
امامت معتقد باش��د ک��ه بدین صورت ش��یعه کامل در نظر گرفته می ش��ود .امام
خمینی نظریه پردازی بود که زمان را می ش��ناخت .ایشان هویت شیعی و ایرانی ما

را دوباره به ما بازگرداند و هویت ظلم ستیزی مان را بیدار کرد .او به ما نشان
داد که سیاست ما عین دیانت ماست.
اهداء هدایا به بس��یجیان نمونه دانشگاه ،اجرای برنامه توسط گروه سرود
مهدکودک کودکانه دانشگاه و اجرای حرکات ورزشی رزمی توسط فرزندان
همکاران دانشگاه ،هم بخشی از این مراسم بود.

این اعجاز بزرگ قرن ،این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسالمی محتاج به حفظ و نگهداری است.
امام خمینی

(رحمت اهلل)
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برگزاری دومین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی ویژه پیشکسوتان ایثارگر استان البرز
به مناسبت گرامیداشت دهۀ مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران

دکتر حجازی زاده :انقالب
اسالمی ایران الگوی حقیقی
آزادگی و سعادت برای تمام
ملت هاست.
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همزمان با س��ی و چهارمین س��الروز پیروزی انقالب اسالمی و به منظور گرامیداشت دهۀ مبارک فجر
ادارۀ بازنشس��تگی نیروهای مسلح اس��تان البرز برای دومین بار با حمایت سازمان بازنشستگی نیروهای
مس��لح روز جمعه مورخۀ  1391/11/13از س��اختمان کانون بازنشس��تگان ارتش ج.ا.ا به مقصد گلزار
شهدای گمنام دانشگاه خوارزمی اقدام به برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی ویژۀ پیشکسوتان
ایثارگر نیروهای مسلح استان البرز نمود.
دکتر مجید سعیدی مدیر کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان البرز ،آقای جوانمردی مدیر کل
ورزش و امور جوانان استان البرز ،مهندس وحیدی عضو شورای شهرکرج و سخنگوی شورای شهر کرج
و تیمس��ار بهادری رئیس کانون بازنشس��تگان استان البرز ،ریاست دانش��گاه خوارزمی و سایر مسئولین
دانشگاه خوارزمی از شرکت کنندگان این همایش بودند.
در ابتدای مراس��م دکتر حجازی زاده رئیس دانشگاه خوارزمی ضمن تبریک سی و چهارمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در جوار مزار دو شهید دانشگاه گفت :دهه فجر یادآور حماسه غرور آفرین ملت
صبور و فهیم ایران در برابر استکبار جهانی بود .مردم ایران در سایه رهبری بنیانگذار کبیر انقالب ریشه
استبداد و اختناق را در ایران خشکاندند و وابستگی خود را به بیگانگان قطع کرد و اینک پس از گذشت
 34سال ودیعه ای را که امام راحل به امانت سپردند در سایه رهنمودهای رهبر فرزانه و نستوه حضرت
آیت اهلل خامنه ای(مدظله العالی) حفظ و پاسداری می کنند.
دکت��ر حج��ازی زاده افزود :اینک در محضر حماس��ه آفرینان انقالب مقدس و معطر دو ش��هید  18و
20س��اله دانش��گاه خوارزمی گردهم آمدیم تا تجدید میثاقی داشته باش��یم با شهداء انقالب اسالمی و
پیوندهای ارتباطمان را با آرمان های انقالب با مهربانی و صفا و همدلی و همراهی وفاداری و استقامت و
پایداری به آنچه که برایش انقالب کردیم و در راه اهدافش از جان گذشتیم مستحکم تر از پیش نمائیم.
ریاس��ت دانشگاه در ادامه گفت :بی گمان پاسداشت ایام پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی بخصوص
ایام ا ...دهه فجر و اوج آن  22بهمن ماه ،ارج نهاندن به انقالب و الگویی حقیقی که سعادت بخش تمام
ملت هاس��ت و برماست که در بوستان عرصه ی علم و دانش با افسران عرصه سازندگی از دستاوردهای
انقالب حمایت نمائیم و در ش��کوفایی هرچه بیش��تر و پر طراوت نگه داش��تن یاد و خاطره دالور مردان
عرصه دفاع مقدس اهتمام ورزیم.
دکتر حجازی زاده ضمن اظهار خرس��ندی از حضور خانواده های محترم نیروهای مس��لح استان البرز
افزود :مخاطبان ما امروز افسران پیرو مکتب سید الشهداء هستند که کلید رمز موفقیت در مقابل
اس��تعمارگران و زورگویان را از امامشان دریافت نمودند که فرمود ما به ساالر شهیدان اقتداء کردیم که
مظلومانه ایس��تاد و مظلومانه ش��هید شد .افسران ما در ایران اسلامی و جنگ تحمیلی الگوهای
ایس�تادگی شجاعت ،رشادت ،مردانگی و از خودگذشتگی را از امام حسین(علیه السالم) و یارانش
آموختند و اهداف انقالب را که در س�ال  57متولد شد به عنوان یک نظام سیاسی ـ مذهبی
در مس�یر بالندگی و اس�تور قرار گرفت را با تمام نشیب و فرازهایش دنبال کردند و سه دهه
تولد و استمرار بازسازی و نوسازی و بالندگی را ادامه دادند.
دکتر حجازی زاده در خاتمه گفت :ملت سرافزار ایران با الگوپذیری از امام راحل و معمار کبیر انقالب
با مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و هزاران خدعه و نیرنگ خارجی در مقابل ش��یطان ایس��تادگی
نمودند.
امروز برما واجب است که از دستاوردهای سال ها تالش و استقامت پاسداری نمائیم و از خدا بخواهیم
مثل همیشه یاریگر ما در مقابل استکبار جهانی و جنود نفسانی باشد.
ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان تامین اجتمای نیروهای مسلح استان البرز توسط دکتر سعیدی
بخش دیگر این مراسم بود.
در پایان مراسم و در محل گلزار شهدای گمنام دانشگاه خوارزمی پس از انجام قرعه کشی توسط ادارۀ
بازنشستگی نیروهای مسلح استان البرز جوایز زیر اهدا شد:
 2نفر کمک هزینۀ کربالی معلی مبلغ  2/500000ریال
 5نفر کمک هزینۀ اعزام به مشهد مقدس مبلغ  2/000/000ریال
 3نفر کمک هزینۀ خرید دوچرخۀ سواری مبلغ  1/500/000ریال

حضور دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی در حرم امام خميني
دانش��گاهيان دانش��گاه خوارزمی با حضور در ح��رم مطهر امام
خميني(رحمت اهلل) با آرمان هاي انقالب اسالمي تجديد پيمان كردند.
این مراس��م با حضور دكتر عباس طائب مشاور عالي وزير علوم
در امور اجرايي ،دكتر محمود مالباش��ي معاون وزير علوم و رئيس
س��ازمان امور دانشجويان و س��اير معاونين و مديران وزارت علوم
 ،روس��اي دانشگاه ها و همکاران دانش��گاهي در حرم مطهر امام
خميني(رحمت اهلل) برگزار شد.

(رحمت اهلل)

این مراس��م با هدف تجديد ميثاق دانش��گاهيان ب��ا آرمان هاي
انقالب اس�لامي و امام خمين��ي (رحمت اهلل) و تجدي��د بيعت با رهبر
معظم انقالب اس�لامي به مناس��بت ايام اهلل دهه فجر ،با حضور در
حرم مطهر بنيانگذار انقالب اس�لامي و قرائت فاتحه و نثار تاج گل
برگزارشد.

کارکنان و دانشجویان دانشگاه خوارزمی با حضور
در راهپیمای��ی  22بهم��ن م��اه در تهران ،س��ی و
چهارمین س��الروز پیروزی انقالبی اسالمی را جشن
گرفتند.
کارکن��ان و دانش��جویان دانش��گاه خوارزم��ی
در مراس��م ب��ا ش��کوه و میلیونی م��ردم تهران در
راهپیمای��ی  22بهم��ن ماه حضور یافتند و با س��ر

دادن شعارهای حماسی و انقالبی ،پایبندی و وفاداری
جوانان و دانش��جویان به آرمان های انقالب اسالمی و
رهبری معظم انقالب را به رخ جهانیان کشیدند.
راهپیمایی ده ها میلیونی مردم در جش��ن س��ی و
چهارمین س��الگرد پی��روزی انقالب اس�لامی در 22
بهمن ،در سراسر کشور با شکوه هر چه تمام تر ،برگزار
شد و موجبات بهت و حیرت جهانیان را بوجود آورد.
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موفقیت استاد دانشگاه خوارزمي در
پنجمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري
پنجمين جش��نواره ملي و اولين جش��نواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نو آوري در مديرت ش��هري روز دوشنبه
 91/10/4از طرف شهرداری تهران در برج ميالد برگزار گرديد.
در این جش�نواره خانم دکتر فرزانه ساس�ان پور عضو هئیت علمی دانش�کده علوم جغرافیایی دانش�گاه
خوارزمي به عنوان یکی از برترين ها در بخش کتاب در پنجمين جش�نواره ملي و نخس�تين جشنواره بين
المللي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري را کسب نمود.
ش��ایان ذکر اس��ت در مجموع  4970اثر شامل مقاله ،كتاب ،طرح پژوهشي و پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي مورد
بررسی قرار گرفت که در بخش کتاب ،دکتر ساسان پور استاديار رشته جغرافيا و برنامه ريزی شهری با عنوان "مباني
پايدار توسعه کالنشهرها با تأکيد بر کالنشهر تهران"موفق به کسب این عنوان یکی از برترین کتاب ها شد.
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خان��م دکترفرزان��ه ساس��ان پ��ور عضو هئی��ت علمی دانش��کده علوم
جغرافیایی دانش��گاه خوارزمی تحصيالت كارشناس��ي خود را در رشته
جغرافيا  1371تا  ،1375كارشناس��ي ارشد در رشته جغرافيا و برنامه
ريزي شهري  1376تا  1378و دکتري جغرافيا و برنام ه ريزي شهري
را از دانشگاه تبريز  1380تا  1385گرفت.
ایش��ان مولف  2کتاب ( 3کتاب در دست چاپ) 4 ،مقاله  5 ،ISIمقاله
علم��ی ـ پژوهش��ی 5 ،مقاله داخل��ی 2 ،مقاله ترجمه ای چاپ ش��ده
و  30مقال��ه دائ��ره المعارفی اس��ت .پژوهش های متع��دد میدانی و 5
مورد اس��تاد راهنما و مش��اورپایان نامه بخش دیگری از س��وابق دکتر
ساسان پور است.
بخشی از رزومه علمی ایشان را در ادامه می آوریم:
ق شغلي:
 سواب 
 :1374 - 13 70بنياد تاريخ انقالب اسالمي اصفهان.
 :1376 - 1374هفته نامه نسل فردا اصفهان.
ي دانشگا ه آزاد اسالمي تهران مركز.
 :1379 -1376دفتر پژوهش 
 :1385 -1379عضو هیات علمی بنياد دايرةالمعارف اسالمي تهران .
 :1381-1384استاد حقالتدريس گروه جغرافياي دانشگاهآزاداسالمي
شهر ري ،تهران مركز ،تهران شرق.
 1384تاکنون :هیات علمی دانشگاه خوارزمی.
تاليفات وترجمهها:
کتاب ها:
 :1390بنیان های پايداری کالنش��هرها (مرکز مطالعات و برنامه ريزی
شهر تهران).
 :1388تهران جغرافیا ،تاریخ ،فرهنگ (نشر کتاب مرجع).
کتاب هاي در دست چاپ:
توسعه پایدار
واژه نامه گردشگری
مدیریت شهری
عضويت در شوراها و كميتهها:
ن ايران.
از  :1375عضو انجمن جغرافيدانا 
از  :1376عضو جامعه مهندسان شهرساز.
از  :1380عضو جامعه صلح سبز ايران.
از  :1381عض��و كميت ه ملي ايكوموس (ش��وراي بينالمللي حفاظت از
بناها و محوطههاي تاريخي).
ت مدرس.
از  :1382عضو پژوهشي مركز مطالعات آفريقا ،دانشگاه تربي 
از  :1382عضو پژوهشي فرهنگستان ادب و علوم فارسي.
ي دايره المعارف بزرگ اسالمي .
از  :1383عضو پژوهش 
ش از دورايران.
از  :1383عضو انجمن سنج 
:1383عضو كميته تخصصي تغيير نامهاي جغرافيايي.
 :1387همکار دائره المعارف ایرانيکا.
 :1388عضو هيات داوران كميته علمي جشنواره برترين هاي پژوهش
ها و نوآوري در حوزه مديريت شهري.
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 :1389عضو هيات داوران كميته علمي جشنواره برترين هاي پژوهش
ها و نوآوري در حوزه مديريت شهري
 :1390عضو هيات داوران كميته علمي جشنواره برترين هاي پژوهش
ها و نوآوري در حوزه مديريت شهري
 :1388عضو انجمن گردشگری ایران
مقاالت در دست چاپ:
بررسي و مقايسه محالت قديم و جديد اصفهان
نگرشي به نحوه برخورد با بافت قديمي شهرها
برنامه ريزي شهري و آينده فن آورانه شهرها
خليج هميشه فارس
خطر ،محيط زيست و مدرنيزه شدن به سوي يک اکولوژي جديد
تغييرات شهر و ظهور فرمهاي جديد شهرها
ريتم آهنگ شهر
ارزیابی و محاسبه بحران مصرف انرژی
بررسی ميزان پسماند در کالنشهرهای ایران

چکیده کتاب برگزیده دکتر ساسان پور در ادامه می آید:

کتاب مبانی پایداری توس��عه کالن ش��هرها یک کتاب درس��ی برای رش��ته های
جغرافیا ،شهرس��ازی ،محیط زیس��ت ،اقتصاد و س��ایر رش��ته ها در مقاطع مختلف
محسوب می شود ،و مطالب و موضوعات بسیار گسترده ،متنوع و نوین آن می تواند
طیف وسیعی از دانشجویان ،اساتید و خوانندگان را نیز در برگیرد.
تا قبل از دهه  1970توس��عه پایدار و پس از آن پایداری کالن ش��هرها مفهومی
نامأنوس به ش��مار می آمد ،تا اینکه برای اولین بار ،در کنفرانس ریو مفهوم توس��عه
پایدار به رسمیت شناخته شد و از آن پس مشکالت ناشی از توسعه افسار گسیخته،
زنگ خطری را برای دس��ت اندرکاران و دوست داران محیط زیست به صدا درآورد.
در این راس��تا پایداری کالن ش��هری بر مبنای ابعاد کمی توسعه پایدار ،مشتمل بر
محیط زیست شهری پایدار ،اقتصاد شهری پایدار ،جامعه ی شهری پایدار ،دسترسی
ش��هری پای��دار (حمل و نقل بهینه) و غیره قرار گرف��ت .همچنین ضرورت توجه به
کالن ش��هرها در مطالعاتی از این دست ،مبین این نکته است که برای ایجاد الگوی
پایداری توس��عه شهری باید به شهر و منطقه پشتیبانش نگرش یکپارچه ای داشت
که این مهم تنها در همبس��تگی کالن ش��هر با دیگر س��کونت گاه های منطقه اش
ب��ه دس��ت خواهد آم��د .در این میان ،کالن ش��هر تهران نیز اگر چه از یک س��و با
جذب مصادره س��رمایه های ملی و منطقه ای و از س��وی دیگر با تمرکز بخش های
مهم اقتصادی ،سیاس��ی ،اجتماعی وفرهنگی و عملکرد فضایی در واحد ملی ،باعث
پایداری و رونق و رش��د کالن ش��هری خود می شود ،اما چون مناطق تأمین کننده
و پش��تیبان خ��ود را ناپایدار می کن��د ،نهایتاً باعث تزلزل پای��داری خود می گردد.
در نتیج��ه ،هر گونه ناپایداری و عدم تعادل در کالبد خود را به گس��تره جغرافیایی
منطقه پش��تیبانش ،یعنی کشور س��رایت می دهد .بنابراین شناخت و ارزیابی ابعاد،
ش��اخص ها و عوامل مؤثر بر پایداری و ناپایداری توس��عه کالن شهر تهران ،برآورد
ظرفیت های بوم ش��ناختی آن ،ارائه الگوهای مناس��ب پای��داری آن با روش جاپای
بوم ش��ناختی( )ECOLOGICAL FOOTPRINTو راهبردهای مدیریتی و
اجرایی از مهم ترین اهداف این کتاب است.

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها در تاریخ  18تا 20
بهمن ماه در دانش��گاه خوارزم��ی تهران و پردیس کرج
برگزار ش��د .دکتر مرتضی تهامی (نماینده تام االاختیار
دانش��گاه در برگزاری آزمون کنکور کارشناسی ارشد در
پردیس کرج) در گفت و گو با س��یمای خوارزمی گفت:
با توجه به حساس��یت برگزاری آزمون کارشناسی ارشد
و در جهت بهتر برگزار ش��دن آن ،ت��دارک الزم از یک
ماه قبل ش��روع ش��د و برنامه ریزی ظرفیت ها با دقت
انجام گرفته و ش��ماره گذاری صندلی ها مطابق شماره
داوطلبان ارسالی از سازمان سنجش تنظیم شد.
مدیر آموزش دانشگاه در ادامه افزود :با در نظر گرفتن
تنوع رشته ها و زمان بندی ،کنترل دفترچه ها و توزیع
آنها در جلس��ه امتحان میان داوطلب��ان با دقت زیادی
انجام گرفت.

این آزمون با رعایت کامل قوانین و مقررات
و با حضور ناظران سازمان سنجش در ساعت
مق��رر ش��روع و خاتم��ه یاف��ت .رعایت نظم
و س��کوت و آرام��ش الزم در جلس��ه از دیگر
موارد این آزمون ب��ود .انتقال داوطلبان از در
ورودی دانشگاه به محل آزمون و بازگرداندن
آنان پس از پایان آزمون در هر نوبت ،به طور
گسترده و با سرعت انجام گرفت.
ای��ن آزمون با ظرفی��ت  1800نفر داوطلب
در ته��ران در هر نوب��ت و  4050داوطلب در
پردیس کرج در ه��ر نوبت با حضور  450نفر
مراقب برگزار ش��د .در کل در طی شش نوبت
دانش��گاه خوارزمی میزبان حدود  34000نفر
داوطلب بود.

اولین جلس��ه ش��ورای راهبردی دومین کنگره بین المللی بالیای طبیعی با تأکید بر ریزگردها در تاریخ دوشنبه نهم بهمن ماه سال جاری در دانشگاه خوارزمی
برگزار گردید.
کنگره بین المللی بالیای طبیعی با تأکید بر ریزگردها در آبان ماه سال  92با همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.
در این نشست که با حضور آقایان دکتر رستگارپناه معاون پژوهشی دانشگاه امام حسین(علیه السالم) ،دکتر کامران رئیس انجمن جغرافیدانان ایران و نماینده مردم
اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی ،دکتر نامی رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،دکتر فاطمی عقدا معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سازمان مسکن
و شهرس��ازی ،دکتربهرامی رئیس کمیته خشکس��الی ،آب و خاک معاونت فناوری ریاست جمهوری ،دکترناظم السادات رئیس پژوهشکده اقلیم در دانشگاه شیراز،
ریاس��ت دانش��گاه خوارزمی خانم دکترحجازی زاده (رئیس کنفراس) ،دکتر حسن افراخته رئیس دانش��کده علوم جغرافیایی (دبیر اجرایی کنفرانس) ،دکتر پرویز
ضیائیان (دبیر علمی کنفرانس) ،دکتر محمدتقی رهنمایی نائب رئیس انجمن جغرافیایی ایران ،آقای سعید جوی زاده عضو کانون نخبگان دانشگاه و سایرمسئولین
دانشگاه برگزار شد .در این جلسه محورهای کلی و زمان برگزاری این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محور های مطرح شده در همایش بین المللی بالیای طبیعی با تأکید بر ریزگردها به شرح زیر اعالم گردید:
مخاطرات با منشا اقلیمی (سیل ـ خشکسالی ـ ریزگردها ـ طوفان ـ کویرزائی)
مخاطرات با منشا زمین ساختی (زلزله ـ آتشفشان ـ رانش ـ سونامی)
مخاطرات تخریب پوشش زمین
تهدیدهای محیط با منشا انسانی نظیر توسعه شهرنشینی و حاشیه نشینی
تهدیدهای محیط در سواحل شمال و جنوب نظیر آلودگی ها
فناوریهای نو و مدیریت مخاطرات
مهلت ارس��ال چکیده مقاالت از اول اس��فند تا آخر اردیبهش��ت ماه س��ال  92به مدت  3ماه تعیین گردید و مقرر شد درحاشیه همایش کارگاه های آموزشی و
نمایشگاه به طور همزمان برگزار گردد.
الزم به ذکر است اولین همایش بالیای طبیعی سال گذشته در سطح ملی دردانشگاه خوارزمی برگزار گردید.
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گزارش عملکرد مدیریت امور عمومی
نه ماهه اول سال 1391

دفتر مدیریت:

بخش اجرای سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای) شامل:

• تهيه و ارسال ليس��ت اياب و ذهاب مديران ،لیست هزینه تلفن مدیران ،گزارش
كار و اضافه كار همكاران رس��مي ،قراردادي و شركتي در هر ماه ،تنظيم ليست در
خواس��ت وجه شركت هاي خدماتي ،فضاي س��بز و استخر بابت حقوق و دستمزد
در هر ماه.
• تهیه و تنظیم اس��ناد مربوط به مزايده و مناقصاتی که از طریق این مدیریت در
طول سال در دانشگاه برگزار می گردد.
• عق��د ق��رارداد جهت اجاره  3دس��تگاه اتوبوس جهت رفت و آمد دانش��جویان و
کارکنان در داخل دانشگاه.
• برگزاری مناقصه و عقد  3فقره قرارداد:
1ـ نگهداری و گسترش فضای سبز دانشگاه در تهران و پردیس کرج.
2ـ امور خدماتی دانشگاه در تهران و پردیس کرج.
3ـ پیگیری و برگزاري مزایده جهت واگذاری استخر دانشگاه.
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• نظارت دقيق و مستمر بر حسن انجام كار در مناقصه ها و مزايدها.
• هماهنگی الزم با س��ازمان تاکسیرانی در خصوص قرار دادن چند دستگاه خودرو
ون جهت جابجایی دانشجویان از مترو به دانشگاه و بالعکس.
• هماهنگی و همکاری الزم با دفتر نهاد جهت انجام تمام سفرها و اردوهای زیارتی
و سیاحتی در طول سال.
• هماهنگی الزم جهت انجام تمام برنامه گردش های علمی مصوب خارج از استان
تمام گروهای درسی در طول سال تحصیلی و انجام برنامه های سفر های زیارتی ـ
سیاحتی به مشهد مقدس و مناطق جنگی برای دانشجویان و کارکنان.
• هم��كاري الزم با مديريت فوق برنامه جهت انجام هرچه بهتر برنامه هاي علمي،
تفريحي و انجام تمام برنامه های این مدیریت در طول سال تحصیلی.

«واحد خدمات اداری»

نظافت ساختمان اداری ـ دانشکده ها ـ خوابگاه ها ـ سایت کامپیوتر ـ دفتر فنی
ـ مسجد ـ بازارچه ـ منازل مسکونی.
امورآبدارخانه ـ نامه رس��انی ـ جابجایی ملزومات اداری ـ پذیرایی در مراسم های
مختلف برگزارشده در دانشگاه.
هم��کاری در برگزاری آزمون های مختلف در دانش��گاه (چیدمان صندلی و جمع
آوری آنها ـ پذیرایی و نظافت) به شرح زیر می آید:
 آزمون سراسری به مدت  3روز آزمون مهندسین به مدت  2روز آزمون علمی کاربردی به مدت  2روز آزمون وکال آزمون استخدامی بانک صادرات -آزمون دانشگاه پیام نور

«واحد فضای سبز»

• احداث فضای س��بز به میزان  7000مترمربع درضلع جنوبی پارک دانش��جویی،
خوابگاه برادران و ضلع شرقی دانشکده علوم.
•کاش��ت ان��واع درخت « 1500اصله» ـ کاش��ت ان��واع گل « 10 000گلدان» ـ
کاشت انواع گل  300جعبه در سطح دانشگاه .

انواع گل

• بخش نگهداری فضای س��بز ش��امل :آبیاری ،چمن زنی ،هرس فرم انواع درخت
و درختچه ،خش��که زنی ،مبارزه با علف های هرز ،سمپاشی جهت مبارزه با آفات و
بیماری ها ،نظافت معابر و خیابان ها و ...
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طرح توسعه :
ضلع شرقی دانشکده تربیت بدنی به میزان  5000متر مربع( .درصورت تأمین
اعتبار)
احداث پارک خوابگاه برادران( .درصورت تأمین اعتبار).
احداث پارک و محوطه سازی غربی دانشکده ادبیات( .درصورت تأمین اعتبار)

«واحد مخابرات»

ـ تعمیر و نگهداری و سرویس دستگاه مخابرات EMS601
ـ پاس��خگویی به مخاطبین از طریق تلفن به طور متوس��ط روزانه  1200خط
ک��ه این تماس ه��ا در ایام ثبت نام به  2500خ��ط و در ایام تعطیل  200خط
می باشد.
ـ تعمی��ر و نگه��داری و جابجایی خطوط داخلی دانش��گاه (بیش از  700خط
داخلی).
ـ تعمی��ر و نگهداری و جابجایی خطوط مس��تقیم دانش��گاه (حدود  420خط
مستقیم).

اداره تدارکات:

اداره خدمات:

• تولید انواع درخت مورد نیاز دانش��گاه «  10 000اصله » ـ
«  100 000گلدان » و انواع نشاء فصلی «  3000جعبه ».

لوله گذاری و اجرای آبیاری قطره ای در خوابگاه متاهلین به میزان  400متر.
لوله گذاری و اجرای آبیاری قطره ای در اطراف مسجد به میزان  2400متر.
لوله گذاری و اجرای آبیاری قطره ای در نهالستان و گلخانه به میزان  150متر.
لوله گذاری و اجرای آبیاری قطره ای بلوار حصارک به میزان  600متر.
لوله گذاری و اجرای آبیاری قطره ای خوابگاه خواهران به میزان  1300متر.

• خري��د تجهی��زات مورد نیاز واحدها از قبیل می��ز و صندلی و فایل همچنین
خرید لوازم درخواستي واحدهاي مختلف دانشگاه و شارژ انبار مركزي.
•خرید س��که جهت مراس��م های مختل��ف از قبیل هفته معلم ،مراس��م های
تودیع معارفه.
•تهیه کود ،بذر و نهال جهت ایجاد فضاهای س��بز جدید و همچنین خرید سم
جهت مبارزه با آفات.
•تهی��ه کارت هدیه و توزیع بین کارکنان به مناس��بت روز کارمند و همچنین
کارگران شرکتی دانشگاه به مناسبت روز گارگر.
•خريد لوازم نظافتي و مواد شوينده جهت واحد خدمات و امورخوابگاه ها.
•تهيه ليس��ت و پرداخت كليه قبوض تلفن هاي ثابت دانش��گاه و خوابگاه هاي
دانش��جويي در تهران و پرديس كرج از طریق اینترنت ،همچنين پيگيري هاي
الزم در جه��ت رفع قطعي خطوط در اولين فرص��ت ،تهيه پرينت ريزمكالمات
منازل مسكوني و خوابگاه های متاهلین طبق درخواست.
•پرداخت كليه قبوض آب و برق و گاز دانش��گاه و خوابگاه ها در پردیس تهران
و كرج .همچنین مراجعه به ادارات مذکور جهت رفع نقص و اصالح قبوض.
•صدور بیش از  1500فقره قبض انبار جهت كاالهاي خريداري ش��ده توس��ط
كارپردازان.
• صدور بیش از  1000حواله خروج کاال از انبار مرکزی با توجه به درخواس��ت
های كاال از واحدهاي مختلف دانشگاه.
•تهیه و تنظیم لیست پرداخت حق لباس و حق شیرکارکنان.
• انعقاد قرارداد سرويس و نگهداری دستگاه هاي زیراکس دانشگاه و نظارت بر
حسن انجام کار شركت طرف قرارداد.
•سمپاش��ي ساختمان هاي اداري ،آموزش��ي ،خوابگاه ها و دانشكده ها در چند
نوبت جهت رعایت بهداشت عمومی و جلوگیری از حشرات موذی.
•نصب كپس��ول هاي آتش نش��اني با همكاري اداره اموال ب��رای مقابله با آتش
س��وزی ،ش��ارژ كپس��ول هاي آتش نش��اني بصورت س��االنه و همچنین شارژ
کپسول های استفاده شده.
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برگزاری دومین جشنواره زیست فناوری
دومین جش��نواره زیس��ت فناوری از تاریخ  26الی  30دی ماه س��ال ج��اری در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران به سرپرستی آقای دکتر طهماسب عضو هیات علمی دانشکدۀ
علوم زیس��تی برگزار ش��د .سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح و آقای
دکتر توکلی معاون سازمان سنجش از بازدیدکنندگان ویژه این مراسم و غرفه دانشگاه خوارزمی
بودند.
در این جش��نواره خانم دکتر س��لیمی عضو هیأت علمی دانش��کده علوم زیستی و مدیر کل
تحصی�لات تکمیلی ،خانم دکتر جنوبی مدیر گروه علوم گیاهی و دانش��جویان دانش��کده علوم
زیستی دانشگاه خوارزمی حضور داشتند.
گروه های آموزش��ی دانش��کدۀ علوم زیس��تی با ارائه طرح های پژوهش��ی ،مق��االت ،کتب و
پوس��ترهای مرتبط با زیست فناوری در این نمایش��کاه مشارکت داشتند .تعدادی از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانش��کده علوم زیس��تی که فعالیت های پژوهشی آن ها در غرفه دانشگاه به
نمایش درآمده بود ،با حضور در غرفه دانشگاه درباره طرح های تحقیقاتی خود به تبادل نظر با
بازدیدکنندگان و صاحب نظران پرداختند.
از جمله مواردی که برای بس��یاری از مراجعه کنندگان جالب توجه بود ،نمایش بنری بود که
در آن ش��خصیت ها ،نخبگان و چهره های ماندگار دانشگاه خوارزمی به خصوص شخصیت های
بنام دانش آموخته از دانش��گاه خوارزمی از جمله ش��هید رجایی و پروفس��ور حسابی به نمایش
درآمده بود.

طی بازدید س��ردار وحیدی از غرفه دانش��گاه ،خانم دکتر جنوبی توضیحات کاملی از فعالیت
های علمی ـ پژوهش��ی دانشگاه در زمینۀ زیست فناوری ،دفاع زیستی و طرح های دفاعی خانم
دکتر عریان رئیس دانشکده علوم زیستی و سایر اعضای هیات علمی دانشگاه ارائه کرد.
مذاک��ره ب��ا تعدادی از مراک��ز تحقیقاتی دانش بنی��ان و پارک های علمی فن��اوری در زمینه
چگونگی تجاری سازی محصوالت زیست فناوری در طول برگزاری این جشنواره از نکات دارای
اهمیت این جشنواره بودکه امید است شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.

انتخاب رئیس هیأت استانی ورزش دانشگاهی استان البرز
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ارایه سه طرح گیاهی مرتبط با زیست فناوری (تولید واکسن دامی در گیاه کلزا ،تولید گیاهان
باغی عاری از ویروس و تولید آرتمیزینین در گیاه آرتمیزیا) که در گروه علوم گیاهی دانشکده
علوم زیس�تی به سرپرس�تی خانم دکتر جنوبی در حال انجام اس�ت از فعالیت های قابل توجه
غرفه دانشگاه خوارزمی بود.

روز یکشنبه  91/11/1ساعت  15ـ  13با حضور ناظر فدراسیون
دکتر محمدکشتی دار (نماینده س�ازمان امور دانشجویان)،
مسعودجوکار مدیر تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ،دکتر محمدرضا
اس��د نماینده دانش��گاه پیام ن��ور ،فرخ کیا مدیری��ت تربیت بدنی
دانش��گاه پیام نور ،مهدی رس��تمی مدیریت تربیت بدنی دانش��گاه
علوم پزشکی البرز ،محمد ملکی نماینده دانشگاه آزاد اسالمی ،امیر
بنی اسدی مدیر تربیت بدنی دانشگاه محیط زیست و دکتر حسین
محمدی در محل اداره کل تربیت بدنی دانش��گاه خوارزمی برگزار
شد.
در این مراس��م ب��ا برگزاری انتخابات و اخ��ذ  5رأی موافق دکتر
حسین محمدی انتخاب گردید و ایشان در سمت خود ابقاء شد.
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حسابداري تعهدي
بخش دوم
بخش اول این مقاله در شماره ( 213علی وزوایی) چاپ شده است

سعيد غالمي
كارشناس امور مالي
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نظام نوین مالی (بودجه ریزی عملیاتی) به شکل تدریجی در حال جایگزینی با روش های مورد عمل در گذشته می باشد.
روش هایی که عمدت ًا دارای معایب زیادی در اجرا و نیل به اهداف مورد نظر بوده اند .بدین ترتیب سیستم مالی دولتی نیز با
این رویکرد روش حسابداری تعهدی را در دستور کار خود قرار داده است و بر اساس الزام هیأت امناء ،دانشگاه ها نیز مکلفند
حداکثر تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه (سال  )1392نظام حسابداری تعهدی را به استناد آئین نامه مالی و معامالتی
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی ،پژوهشی و فناوری ماده  38فصل هفتم امور حسابداری و حسابرسی ـ ش 15/273298
تاریخ  90/12/27طراحی و اجرا نمایند.
مديريت فرآيند تصميم گيري اس�ت و تصميم گيري نيازمند اطالعات
اس��ت .از ميان اطالعات گوناگوني كه مدي��ران براي اخذ تصميمات خود بدان
نيازمندن��د ،اطالع��ات مالي جايگاه ويژه اي دارد ،چرا ك��ه اكثر قريب به اتفاق
تصميم��ات مدي��ران مس��تقيماً آثار و پيامدهاي مالي داش��ته و ي��ا بطور غير
مس��تقيم وضعيت مالي موسس��ه را تحت تاثير قرار مي دهند .اطالعات مالي
و حسابداري ابزار ارزش��مندي جهت تصميمات مربوط به تأمين ،تخصيص و
كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي دهد .هر يك از دستگاه هاي
اجرايي كشور عهده دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي
وظايف محوله ،بودجه اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كش��ور در
اختيار آنها گذاشته مي شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه
براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف
برس��انند .حس��ابداري فقط با وقايعي كه بتوان آن را با پول اندازه گيري كرد،
س��روكار دارد .اين ترتيب بسياري از رويدادها و واقعيت هاي مهم يك سازمان
كه قابل بيان به زبان پول نيستند در دفاتر مالي آن ثبت و ضبط نمي شوند.

برنامه هاي آموزش��ي است .در سيستم نقدي ،كل هزينه هاي ساخت يا خريد
س��اختمان به عنوان بخشي از پرداخت هاي طي س��ال براي كارها و خدمات
صرف ش��ده ثبت مي ش��ود .در اين سيستم كاهش ارزش دارايي (يعني هزينه
اس��تهالك) يا افزايش بهاي ساختمان در سال هاي بعد ،به جز مخارج تكراري
براي تعمير و نگهداري ساختمان ثبت نمي شود.
در سيستم مديريت تعهدي ،از ادارات دولتي انتظار مي رود كه ساختمان
را ب��ه عن��وان دارايي ثبت كنند و س��پس بخش��ي از بهاي تمام ش��ده آن را
به عنوان هزينه س��االنه (اس��تهالك) تخصيص دهند كه موجب افزايش بهاي
خدمات ارائه شده در سال بعد مي شود .همچنين موجب تخصيص بهاي تمام
شده ساختمان طي عمر مفيد آن نيز مي گردد .اين امر به نوبه خود منجر به
تمركز دانش ،فناوري و مهارت ها نزد حس��ابداران آموزش ديده مي شود ،اما
مديران در رابطه با نشانه هاي متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازي ارقام
حس��ابداري توليد شده ،سردرگم مي شوند .تضاد به ويژه زماني بسيار احساس
مي ش��ود كه مديران در برابر بهاي خدمات اندازه گيري شده برمبناي تعهدي
پاس��خگو باشند و براس��اس اين ارقام تصميم گيري كنند ،اما براساس مبناي
نقدي ،وجوه نقد دريافت كنند.

گذاري جدي در سيس�تم هاي اطالعاتي مديريت به منظور حمايت از نيازهاي
بودجه اي و ارتقاء رويه هاي مديريتي انجام ش�ود .اين امر ،تغييري فرهنگي
توس�ط مديران از طريق درك و پذيرش چگونگي استفاده از اطالعات اضافي
و مزاياي بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغيير را مي طلبد.

مزايا و ارجحيت هاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي:
 .1حس��ابداري تعهدي س��ازمان را ملزم به تهيه و تدوين بودجه عملياتي
خود مي نمايد و در واقع اصالحات سيستم بودجه اي به عنوان يكي از اجزاي
حسابداري تعهدي محسوب مي شود.
 .2اس��تفاده روش تعهدي مبنائي منطقي براي تعيين بهاي تمام ش��ده
محصوالت آموزشي است.
 .3در روش تعهدي هزينه ها بطور واقعي محاسبه مي شوند.
 .4تسهيل ارزيابي عملكرد برنامه ها از طريق رسيدن به بهاي تمام شده.
 .5صورت هاي مالي تهيه شده بر اساس مبناي تعهدي نسبت به مبناي
نقدي از كارائي و كيفيت مناسبتري برخوردار است و قابليت فهم بهتري دارد.
 .6ص��ورت ه��اي مالي تهيه ش��ده بر مبناي تعهدي نس��بت ب��ه نقدي از
قابليت اعتماد مطلوبتري برخورداراس��ت و اطالعات مرتبط و مناسبتري براي
تصميم گيري هاي زماني منعكس مينمايد.

سيستمهاي مديريتي تعهدي:
معرفي حس��ابداري تعهدي در ادارات دولتي براي تغيير فناوري و همچنين
فرهن��گ موجود در ادارات دولتي الزاماتي به همراه دارد .س��رمايه گذاري در
سيس��تم هاي اطالعاتي و اس��تخدام يا تربيت كاركنان با مهارت هاي مناسب
از جمله اين الزامات اس��ت .معرفي حس�ابداري تعهدي الزام دارد كه سرمايه

برخ��ي تالش ه��اي مورد نياز در اين زمينه عبارتند از :تعديل سيس��تم
هاي اطالعاتي يا اجراي سيس��تم جدي��د در ادارات؛ الزام براي آموزش؛ نياز به
كاركنان جديد با مهارت هاي مالي و حس��ابداري ،باال بردن پاسخگويي ،كمك
به روي��ه هاي مالي و عملكرد مالي بهتر؛ مديري��ت بدهي؛ مديريت موجودي
كاال؛ و اندازه گيري بهاي تمام ش��ده كامل خدم��ات كه بعضي مزاياي بالقوه
ايجاد يك سيستم مديريتي تعهدي هستند.
يك استدالل براي برگزيدن سيستم مديريت تعهدي آن است كه امكان
مي دهد هزينه كامل خدمات يا هزينه هاي واقعي محاس��به ش��ود .يك نمونه
در اين مورد ،محاس��به بهاي تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده براي
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سيس�تم هاي مديريت تعهدي ش�امل سيس�تم ه�اي اطالعات داخلي
م�ورد نياز براي ايجاد و ثب�ت اطالعات درباره درامدها ،هزين�ه ها ،داراييها و
بدهي هاست.

عناصر اصول حسابداري تعهدي :

 -1دارايي ها:
 -1-1شناسايي دارايي هاي ثابت (ارزش تاريخي يا منصفانه).
 -2-1ارزيابي مجدد دارايي هاي ثابت با استفاده از شاخص قيمت ها.
 -3-1شناسايي زمين به عنوان دارايي ثابت.
 -4-1شناسايي دارايي هاي زير بنايي (مانند سدها و جاده ها) به عنوان دارايي
هاي ثابت.
 -5-1شناسايي دارايي هاي موروثي (ميراث فرهنگي) به عنوان دارايي هاي ثابت.
 -6-1شناس��ايي دارايي هاي نظامي (مانند تس��ليحات نظامي) به عنوان دارايي
هاي ثابت.
 -7-1شناسايي دارايي هاي در جريان ساخت به عنوان دارايي هاي ثابت.
 -8-1نگهداري حساب استهالك دارايي ها.
 -9-1احتس��اب هزينه هاي نگهداري و تعميرات به عنوان بخش��ي از دارايي ها.
 -10-1اصالح حساب استهالك دارايي ها با ارزيابي مجدد دارايي ها.
 -11-1شناس��ايي استهالك دارايي ها نس��بت به مبلغ ارزيابي مجدد دارايي ها
(مبلغ اضافه شده به دارايي ها بابت ارزيابي مجدد در محاسبه استهالك لحاظ شود).
 -12-1شناس��ايي داراي��ي ه��ا ـ يا فقط دارايي هاي اس��تهالك پذير ـ در زمان
شروع روش تعهدي به ارزش تاريخي يا منصفانه (برآورد دارايي ها و ثبت آن در زمان
شروع روش تعهدي).

 -4حقوق مالكانه دولت.
 -1-4شناسايي تمام يا بخشي از ارزش ويژه حقوق مالكانه دولت.
 -2-4شناسايي ارزش ويژه حقوق مالكانه دولت به ارزش منصفانه (متأثر
از ارزشيابي واقعي دارايي ها).
مزاياي مبناي تعهدي:
• دستيابي سريع به اطالعات جامع ،كامل و دقيق از وضع موجود سازمان.
• امـكـان تش��خيـص لــزوم خـرج كـرد ،بـراس��ـاس اطالعـات صحيـح از
منابـع و نيازهـا.
• مش��خص شدن ميـزان درآمدهـاي وصـول نش��ده هر دوره مالي و امكان
برنامهريزي براي وصول آن ها.
• دسترس��ي به اطالعات دقيقتـر و كاملتـر از درآمدها و هزينههاي هر دوره
(اعم از نقدي و غير نقدي).
• ام��كان ايجاد ارتباط بين هزينهها و عملكرد آنها و در نتيجه ايجاد زمينـه
براي ورود به بحـث بودجه عملياتي.
• امكان تعيين نقطـه سر به سر درآمد و هزينه در هر دوره ،با مقايسه درآمدها
و هزينههاي هـر دوره و نتايـج حاصل از تهاتـر آن ها.
• امكان محاسبه و ثبت استهالكات به عنوان هزينههاي دوره.
• دسترسي به اطالعات الزم جهت برنامهريزي و اعمال كنترلهاي مديريتي.
• امكان تعيين قيمت تمام ش��ده هر پروژه با اس��تفاده از اطالعات سيس��تم
حسابداري.
• امكان س��نجش دقيقتـر تناسب واحدهاي پشتيباني با واحدهاي عملياتي و
تعيين تناسب الزم بين آنها و همچنين ارزيابي سنواتي آنها .
• امكان سنجش مس��ئوليتپذيري مسئولين و مديران س��ازمانها و ارزيابي
عملكرد ايشان در پايان هر دوره و در سطوح مختلف سازماني.
• اطالع از ميزان و ارزش موجوديها و داراييهاي در اختيار سازمان با ثبت و
ضبط موجوديهاي جنسي و دارايــيهاي ثابـت از قبـيـل امـوال ،ماشيـن
آالت و تجهيــزات در سيستم حسابداري.
• امكـ��ان ارزيـابـي و انعكـاس كليـه دارائـيهـاي تحصـيـل ش��ـده اعـم از
خـريـد يا واگـذاري بابـت ساير حقوق سازمان ،براساس مباني مربوطه.
• امكان مقايس��ه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموريتهـاي
سـازمان از نظر منابع ،داراييها و خدمات ارائه شده.
• اطالع��ات و گزارشهاي مالي صحيح ت��ر و دقيقتري را جهت برنامهريزي و
تصميمگيري و ديگر عمليات اجرايي در اختيار مديران قرار ميدهد.
• در مؤسسات انتفاعي وابسته به دولـت ،تعيين درآمدهـا و هزينـههاي واقعي
متعل��ق بـه دوره مالي و بكارگي��ري نتيجه صحيـح فعاليتهاي مالـي و وضـع
مالـي واقعـي در پايـان سال ،تنهـا بـا بـه كارگيري مبناي تعهدي امكانپذير
است.
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 .7صورت هاي مالي تهيه شده بر مبناي تعهدي نسبت به نقدي از قابليت مقايسه
مناس��بتري برخوردار است و ش��فافيت اطالعات آن موجب تصميم گيري هاي بهتري
براي مسئولين سازمان مي گردد.
 .8اصول شناخت و اندازه گيري عناصر حسابداري در صورت هاي مالي تهيه شده
بر اساس مبناي تعهدي نسبت به مبناي نقدي كارآيي بيشتري دارد.
 .9قابليت اعتماد مطلوبتر اطالعات.
 . 10صورت هاي مالي تهيه ش��ده قابليت مقايس��ه بهتري دارد و اطالعات آن به
حدي شفاف است كه تصميم گيري را براي كليه مسئولين و خصوصاً دست اندركاران
امور مالي و حسابداري سازمان روشن تر و شفا فتر مي نمايد.
 . 11امكان تشخيص لزوم خرج كرد ،براساس اطالعات صحيح از منابع و نيازها .
 . 12مشخص شدن ميزان درآمدهاي وصول نشده هر دوره مالي و امكان برنامه
ريزي براي وصول آن ها.
 . 13دسترس��ي ب��ه اطالعات دقيقتر و كاملت��ر از درآمدها و هزينه هاي هر دوره
( اعم از نقدي و غيرنقدي).
 . 14ام��كان ايجاد ارتباط بي��ن هزينه ها و عملكرد آنها و در نتيجه ايجاد زمينه
براي ورود به بحث بودجه عملياتي.
 . 15امكان تعيين نقطه سر به سر درآمد و هزينه در هر دوره ،با مقايسه درآمدها
و هزينه هر دوره و نتايج حاصل از تهاتر آن ها.
 . 16امكان تعيين قيمت تمام ش��ده هر پروژه با اس��تفاده از اطالعات سيس��تم
حسابداري.
 . 17امكان س��نجش دقيقتر تناس��ب واحدهاي پشتيباني با واحدهاي عملياتي و
تعيين تناسب الزم بين آنها و ارزيابي سنواتي آن ها.
 . 18امكان سنجش مسئوليت پذيري مديران سازمانها و ارزيابي عملكرد ايشان
در پايان هردوره و در سطوح مختلف سازماني.
 . 19اط�لاع از مي��زان و ارزش موجود ي ها و دارايي هاي در اختيار س��ازمان با
ثبت و ضبط موجودي هاي جنس��ي و دارايي هاي ثابت از قبيل اموال ،ماشين آالت و
تجهيزات در سيستم حسابداري.
 . 20ام��كان ارزياب��ي و انع��كاس كليه دارائي هاي تحصيل ش��ده اعم از خريد يا
واگذاري بابت ساير حقوق سازمان ،براساس مباني مربوطه.
 . 21امكان مقايس��ه وضع موجود با وضع مطلوب و تناس��ب آن با مأموريت هاي
سازمان از نظرمنابع ،دارايي ها و خدمات ارائه شده.

 -3هزينه ها و درآمد ها.
 -1-3شناسايي درآمدها در زماني كه تحقق مي يابد.
 -2-3شناسايي هزينه ها زماني كه تحمل مي شود.
 -3-3شناس��ايي هزينه ها زماني كه كاال ها س��فارش داده مي شوند ولي
دريافت نمي شوند يا فاكتوري صادر نمي شود.
 -4-3شناسايي هزينه ها در زمان اصالح و تعديل پايان سال.
 -5-3شناس��ايي و ثبت كمك هاي دولت (رديف هاي اعتباري مصوبات
هيات وزيران) در زماني كه قانوناً به نام دستگاه اجرايي تصويب مي شود.
 -6-3شناس��ايي درآمدهاي مالياتي زماني كه قابل دريافت يا زماني كه
محاس��به و تش��خيص داده شده اند .و يا حتي زماني كه رويداد مالي منجر به
وصول ماليات صورت پذيرد.
 -7-3اس��تفاده از تامين اعتبار به عنوان معيار شناس��ايي هزينه ها (در
محدوده بودجه).

 -2بدهي ها:
 -1-2شناسايي بدهي ها (كوتاه مدت و بلند مدت).
 -2-2شناسايي بدهي هاي احتمالي (ديون بالمحل).
 -3-2شناسايي هزينه بهره بدهي ها در هر سال.
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گزارش عملکرد اعتبارات دانشکده ها
معاونت پش��تیبانی و برنامه ریزی واحد بودجه گزارش کوتاهی از اعتبارات دانش��کده ها طی س��ال های ( 1386ـ  )1390با بیان
نکات کلی زیر ارائه می شود:
• س��ال  89ب��ا وج��ودی که  39درص��د از اعتبار مص��وب تعمیر و تجهیز دانش��گاه تخصیص داده ش��د ( 7109میلی��ون ریال از
18175میلیون ریال) در حالیکه اعتبار مصوبی که از ابتدای س��ال برای دانش��کده ها در نظر گرفته شده بود ( 4850میلیون ریال)
بطورکامل پرداخت گردید.
• س��ال  90ب��ا وج��ودی که  73درصد از اعتب��ار مصوب تعمیر و تجهیز دانش��گاه تخصی��ص داده ش��د ( 12420میلیون ریال از
17015میلی��ون ریال) ولیکن اعتبار مصوبی که از ابتدای س��ال برای دانش��کده ها در نظر گرفته ش��ده ب��ود  5667میلیون ریال)
بطورکامل پرداخت گردید.
• با توجه به اینکه تعیین بودجه براس��اس تعداد و س��رانه دانشجوی روزانه می باشد ،در برخی از دانشکده ها علی رغم رشد نزولی
دانشجو ،بودجه رشد صعودی داشته است.
• در جهت افزایش اس��تقالل دانش��کده ها و حوزه های مختلف دانش��گاه از ابتدای س��ال  90اقدام به توزیع اعتبارات اختصاصی
گردیده است.
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تشکیل

صندوق قرض الحسنه
کارکنان دانشگاه خوارزمی

آق��ای دکتر پروی��ز ضیائی��ان مدیر عامل صن��دوق قرض
الحس��نه امام علی(علیه الس�لام) در گفت و گو با نش��ریه سیمای
خوارزمی در زمینۀ اهداف تش��کیل این صندوق گفت :طبق
مصوبه و به استناد بند «و» ماده  7قانون تشکیل هیأت های
امنا به دانشگاه اجازه داده شد تا در جهت بهبود امور رفاهی
کارکنان به موجب دس��تورالعملی که به تأیید هیأت رئیسه
دانشگاه می رسد ،نسبت به تأسیس و تشکیل صندوق قرض
الحسنه اقدام نماید.
پیش��ینۀ تش��کیل این صندوق به صورت متفاوت در سال
های گذشته و معاونت های قبلی با ارائه وام به کارکنان بود،
اما با تالش های ریاست دانشگاه ،معاونت پشتیبانی و برنامه
ریزی ،مدیریت اداری و ادارۀ رفاه در سال  89در زمینۀ ایجاد
صن��دوق اقداماتی انجام گرفت و اس��اس نام��ۀ آن در همان
س��ال از طرف ادارۀ رفاه تهیه ش��د و در نهایت طی سال 90
به تصویب هیئت امنا رس��ید .پس از آن اقدامات الزم جهت
اجرایی ش��دن صن��دوق انجام گرفت و بع��د از أخذ مجوز از
هیأت رئیسه و هیأت امنا ،احکام الزم صادر شد.
مدی��ر عامل صندوق قرض الحس��نۀ امام علی(علیه الس�لام) در
ادامه گفت :تنظیم سیاست های کالن ،تغییر در اساس نامه
و تغیی��ر در ترکی��ب أعضاء هیأت مدی��ره در حیطۀ وظایف
هیئ��ت مدی��ره صندوق قرار دارد که ش��امل هی��أت امنا ـ
اعضای هیأت رئیس��ه ـ رئیس ادارۀ رف��اه ـ یک نفر نمایندۀ
کارکن��ان (آقای رنجی) و یک نف��ر نماینده از أعضای هیأت
علمی (دکتر ضیائیان) است.
وی اف��زود تاکنون حدود  320نفر به عضویت این صندوق
درآمده اند و در قرعه کش��ی نوب��ت اول در تاریخ 91/10/4
اس��امی  27نفر جهت دریافت وام قرض الحس��نه اعالم شد.

دکت��ر ضیائی��ان در ادامه برخ��ی از ش��رایط الزم جهت
(علیه السالم)
دریافت تس��هیالت صندوق قرض الحسنه امام علی
را به شرح زیر اعالم کرد:
• تکمیل فرم دریافت وام الزامی است.
• عضویت در صندوق شامل اعضای هیأت علمی(پیمانی
و رسمی) و کارمندان (قراردادی ،پیمانی و رسمی) می شود.
• حق عضویت اولیه ،پ��س انداز مبلغ  3میلیون ریال در
حس��اب صندوق می باش��د و همچنین اعض��ا ،ماهانه مبلغ
یکصد و پنجاه هزار ریال در حس��اب صندوق پس انداز می
نمایند .پس انداز ماهیانه توسط سیستم مالی دانشگاه انجام
خواهد ش��د و این مبلغ با درخواس��ت عض��و قابل افزایش
خواهد بود.
• مبالغ فوق تا زمان بازنشستگی قابل برداشت نمی باشد،
مگر در صورت انصراف از عضویت و پس از تس��ویه حساب
کامل با صندوق.
• میزان وام مبلغ  50میلیون ریال (با اقس��اط  24ماهه)
می باشد و برای دوره های بعد با تصمیم هیأت مدیره قابل
افزایش است.
• کارمزد وام به میزان  2درصد از کل مبلغ وام می باشد
که از مبلغ اولیه وام کسر خواهد شد.
• تخصی��ص وام ب��ه عضو هی��أت علمی پیمان��ی و عضو
کارمند قراردادی ،مشروط به معرفی یک نفر ضامن رسمی
ش��اغل در دانشگاه می باش��د؛ از ضامن فرم وکالت کسر از
حقوق دریافت می گردد.
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(علیه السالم)
چندی اس��ت که صندوق قرض الحسنه امام علی
تشکیل و شروع بکار کرده است .این مسئله بهانه ای شد که
با مدیر عامل صندوق گفتگویی داش��ته باش��یم که در ادامه
می آید:

در نوبت های بعد نیز ب��ا توجه به موجودی صندوق ماهانه
حداقل  2نفر به صورت قرعه کشی معرفی می گردد.

دکتر ضیائیان در پایان افزود :هیئت مدیره صندوق قرض
الحسنه امیدوار اس��ت که بتواند با همکاری کلیه مسئوالن
دانش��گاه و کارکنان ،ش��رایط الزم برای بهبودبخش��ی امور
رفاهی همکاران را فراهم آورد.
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برگزاری همایش تحکیم بنیان خانواده

امام صادقعلیه السالم می فرماید:

روز یکش��نبه مورخ  91/11/8س��اعت  12ـ  10همایش تحکیم بنیان خانواده با محور روابط متقابل همس��ران در زندگی
مشترک از دیدگاه اسالم ـ غنی شدن روابط عاطفی خانواده ،در سالن دانشکده ادبیات پردیس کرج برگزار شد.
این همایش با توجه به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله) در زمینه ایجاد یک تمدن نوین اسالمی که بخش اساسی و اصلی
آن را مسائلی همچون خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،رفتارهای افراد در موقعیت های مختلف
برگزار شد که در واقع همان سبک زندگی ،رفتارهای اجتماعی و شیوه زیستن است.
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مراس��م با تالوت قرآن آغاز ش��د .س��پس آقای دکتر علی محمد نظری عضو هیأت علمی دانش��کده روانشناسی و علوم
تربیتی به ایراد س��خنرانی پرداخت و گفت :خانواده یک نهاد قدرتمند اس��ت و ازدواج در جامعه اسالمی بر پایه تفکر اسالمی
جهت انجام وظایف و مسئولیت های مشترک است .این دیدگاه اسالمی در ایران متداول است در حالیکه در کشورهای غربی
" فرد گرایی " دارای اهمیت فراوان است و با کوچکترین احساس مشکل برای " افراد " همسران می توانند براحتی پیوندشان
را بهم بزنند و هر کس به دنبال مسیر متفاوت دیگری برود ،در صورتیکه از دیدگاه اسالم هر کدام از اعضای خانواده با توجه
به نقش های خود نسبت به هم مسئولیتی دارند :نقش همسری ،مادرـ فرزند ،پدر ـ فرزند ،که بر هم زدن این روابط و شانه
خالی کردن از انجام وظایف به این راحتی امکان پذیر نیس��ت .الزمه زندگی با دوام داش��تن گذش��ت و صبر افراد نسبت به
یکدیگر اس��ت در صورتیکه افراد نس��بت به هم متوقع و طلبکار باشند در نهایت به احساس نارضایتی از همدیگر می رسد به
نوعی طالق عاطفی می رسند پس باید همه این روابط بر پایه اصول اساسی و در چارچوب قرار گیرد.
وی در ادامه افزود :خانواده بر اس�اس یک عرف و قرارداد اسلامی ش�کل می گیرد و بعد از ازدواج ،همس��ران نسبت به
خانواده های خود نیز مسئول هستند که در این میان نوع روابط با خانواده اصلی (پدر ،مادر و خانواده همسر ) شکل جدیدی
پیدا می کند و تنظیم این رابطه دارای اهمیت بسیار است.
دکتر نظری در بخش��ی از س��خنان خود گفت در ازدواج س�الم همسران در حاش��یه رابطه قرار دارند و خداوند متعال در
مرکز این رابطه است و اینگونه خود خواهی و غرور زوجین کنار می رود و " خود محوری " هر یک از زوجین و" من " کاذب
جای خود را به اتحاد و همدلی و " ما " می دهد.
ایش��ان افزود  :هنگامی که زوجین به خانواده های اصلی خود احترام بگذارند در واقع نوعی تربیت عملی برای فرزندانش��ان
به حس��اب می آید و آن ها بصورت غیر مس��تقیم می آموزند که در آینده با پدر و مادر خود چگونه رفتار کنند ،بدین صورت
جهت داشتن نسل و خانواده سالم ،تنظیم نوع روابط و حفظ حریم در خانواده دارای اهمیت فراوان است.
این مراسم با پاسخگویی به سئواالت همکاران پایان پذیرفت.

رسول خداصلی اهلل علیه و آله می فرماید:
هیچ مردی نیست که در کارهای
من��زل به همس��رش کمک کند،
مگر اینک��ه پاداش او ب��ه هر تار
مویی که بر بدنش روییده باش��د،
ثواب یک س��ال عبادتی است که
تمام روزهای��ش را روزه گرفته و
تمام ش��ب هایش را ب��ه عبادت
ایس��تاده ،ش��ب زنده داری کرده
باش��د .و خداوند ب��ه او ثوابی می
بخش��د که به انبی��ای صابر خود
مث��ل حض��رت داوود و یعقوب و
عیسیعلیهم السالم بخشیده باشد.

برنامه های حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه (پایگاه کوثر)
• روز شنبه  91/11/1سخنرانی حجت االسالم حاج آقا رزاقي مسئول نهاد مقام معظم رهبري
(علیه السالم)
در دانشگاه در جوار مرقد شهداي گمنام دانشگاه پیرامون زندگاني امام حسن عسگری
و ائمه معصومين(علیه السالم) و توسل به ايشان همراه با سوگواری خواهران بسيجي پايگاه كوثر.
• روزدوش��نبه  91/11/3جلسه گردهمايي در دفتر بس��يج خواهران جهت برگزاري مراسم
هاي باش��كوه دهه مبارك فجر ،اعالم برنامه ها و تقس��يم كار جهت هر چه بهتر برگزار شدن
برنامه هاي دهه فجر انقالب اسالمي و فعال شدن جلسات صالحين خواهران با نامگذاري هر
گروه به نام يك شهيد بزرگوار از شهداي دانشگاه.
• روز شنبه  91/11/7شرکت در نماز جماعت ظهر و عصر و پس از آن حركت دسته جمعي
به سمت مرقد شهداي گمنام دانشگاه با حضور سخنراني حجه االسالم آقاي حاجي پور معاون
نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه پیرامون احكام و اركان نماز و نقش و اهميت وجود زنان
قبل و بعد از اسالم.
• روز يكش��نبه  91/11/8همايش تحكيم بنيان خانواده با سخنراني آقاي دكتر نظري عضو
هيئت علمي دانشگاه و مدير گروه مشاوره دانشگده روانشناسي با موضوع روابط متقابل زن و
مرد در زندگي مشترك از ديدگاه اسالم .اين جلسه با پرسش و پاسخ همکاران پایان پذیرفت.
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هر زنی که به منظور اصالح و
تربیت کارهای منزل چیزی را
جابه جا کند ،خداوند با نظر
رحمت و لطف به سوی او نظر
می کند و خداوند به هر کسی
که به نظر لطف نگرد ،او را در
آتش نمی سوزاند.

• روز دوش��نبه  91/11/16آذي��ن بن��دي س��الن
دانش��كده ادبيات جهت برگزاري مراس��م با ش��كوه
جشن انقالب.

معرفی و گزارش عملکرد مرکز
بهداشت و درمان دانشگاه

بیشترین بیماری های مشاهده شده شامل موارد زیر است:
کم خونی از جمله فقر آهن تاالس��می مینور و س��یکل س��ل ـ بیماری های قلبی
خصوصا" پروالپس میترال ،افسردگی ،اضطراب و مولتیپل اسکلروزیس ام اس
درمعاینات دندانپزشکی :بیشترین میزان مشکالت مربوط به پوسیدگی های سطحی
دندان های خلفی بود که درمقایس��ه با معاینه و بررسی های سال های گذشته نشانه
دهنده وضعیت بهتر س�لامت دهان و دندان دانشجویان می باشد .مسائل و مشکالت
پیش��رفته دیگر نظیر پوس��یدگی های عمیق و التهاب لثه نیز به نسبت کمتر مشاهده
شد که عمدتا" ناشی از عدم آگاهی از نحوه مراقبت ها و حفظ بهداشت دهان و دندان
به نظر میرسد.
یکی دیگر از اقدامات این مرکز معاینه دانش��جویان تربیت بدنی اس��ت که در ادامه
جهت تایید نهایی و گواهی س�لامت به متخصص قلب و عروق ارجاع داده می ش��وند.
بدیهی است که کلیه ی این اطالعات به صورت محرمانه توسط مرکز بهداشت دانشگاه
نگهداری می گردد.
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مرک��ز بهداش��ت و درمان دانش��گاه خوارزمی از س��ال 1376
فعالیت خود را با یک پزش��ک و یک پرستار در دو بخش درمان
و مش��اوره دانش��جویی آغاز کرد .این مرکز در ابتدا در س��اعات
اداری پاس��خگوی نیاز دانش��گاهیان بود با مس��تقل شدن مرکز
مش��اوره از مرکز بهداشت درمان و افزایش تقاضای دانشجویان و
اعضاء هیأت علمی تأس��یس یک مرکز مجهز تحت نظارت شبکه
بهداشت و درمان ضروری به نظر می رسید.
پ��س از تصوی��ب طرح بازس��ازی مرک��ز بهداش��ت مطابق با
اس��تاندارهای وزار ت بهداش��ت و درمان درمانگاهی به مساحت
 325متر ساخته شد که به استناد قوانین مربوط به مقررات امور
پزشکی و داروئی وزارت بهداشت مورد تأیید قرار گرفت و مجوز
شبانه روزی درمانگاه د رتاریخ  83/12/16صادر گردیدو به طور
رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.
درمانگاه دانش��گاه خوارزمی در حال حاض��ر دارای  1مدیر7،
پزش��ک 3 ،پرستارآقا 3 ،پرس��تار خانم  ،یک متصدی دفتری1،
دندانپزش��ک 1،دس��تیار دندانپزش��ک و  3رانن��ده آمبوالن��س
می باشد.
خدمات مرکز بهداشت درمان دانشگاه به شرح زیر می باشد:
پزش��ک عمومی(معاینه س��رپایی وانجام خدمات درمانی اولیه
و در صورت نیاز ارجاع به متخصص و یا مراکز درمانی مجهز)
دندانپزشک(معاینه سرپایی ،پرکردن و عصب کشی (دو کانال
و چند کانال) ،بروساژ و جرمگیری و)...
خدمات پرس��تاری (ان��واع تزریقات ،وصل س��رم ،بخیه ،انواع
پانسمان ،جراحی و سوختگی ،نوارقلب ،شستشوی گوش ،کنترل
فشار خون و گذاشتن تامپون بینی ،آتل بندی ،تخلیه آبسه و)...
یکی از اقدامات ارزنده این مرکز صدور گواهی سلامت

دانش�جویان ورودی جدی�د و اج�رای ط�رح پاالیش سلامت دانش�جویان
کارشناسی و کارشناسی ارش�د با هدف تشخیص انواع بیماری ها ،اختالالت
جسمی و روانی دانشجویان درمعرض خطر و  ...می باشد که توسط پزشکان
این مرکز انجام می گردد.
در این طرح دانش��جو در بدو ورود فرم س�لامت را تکمیل نموده و سپس به ترتیب
مراحل زیر را می گذرانند:
 -1کنترل فشارخون
 -2کنترل قد و وزن
 -3معاینه توسط دندانپزشک و پُر کردن فرم مربوط به آن توسط دندانپزشک
 -4معاینه توسط پزشک و معاینه جسمی توسط پزشک درمانگاه
 -5کنترل بینایی توسط بینایی سنج
 -6انجام ازمایش خون جهت دانشجویان با بیماریهای خاص
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سرگذشت یک فرزند شهید
آقای دکترمحس��ن رسولی (عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی) از دانشجویان سابق
دانشگاه خوارزمی و فرزند شهید است ،با ایشان گفتگویی داشته ایم که در ذیل می آید:
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خودت�ان را معرف�ی کرده و خالصه ای از تجارب ش�خصی و تحصیلی
خود را برایمان بازگو کنید.
بسم رب الشهداء .به خاطر پرهیز از اطاله کالم ،در اینجا صرفاً به گزیده ای از
رویدادها و خاطرات تلخ و شیرین دوران کودکی و تحصیل خود بسنده می کنم.
آبان ماه سال  1354در یکی از روستاهای کردستان واقع در پنج کیلومتری مرز
ایران و عراق از یک خانواده مس��لمان و متدین به دنیا آمدم .در آن زمان عالوه
ب��ر برخورداری از نعمت پدر و مادر ،چهار ب��رادر و یک خواهر بزرگ تر از خود
داش��تم .در یکی از روز های اس��فند  ،1359در حالی که خانواده مشغول صرف
ناه��ار بودیم دو برادر بزرگترم در س��نین  7و  9س��الگی در حیات منزل در اثر
اصابت گلوله توپ دشمن بعثی ،همزمان شهید شدند .شهریور ماه  ، 1360یعنی
هفت ماه پس از این واقعه تأسف بار که خاطره آن هنوز هم به روشنی در ذهنم
حک ش��ده است ،پدر بزرگوارمان نیز در س��ن  50سالگی ودر نزدیکی خانه باغ
روستایی مان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .یک ماه بعد زیر گلوله باران بی
رحمانه دشمن و در حالی که به اتفاق خانواده در فقدان پدر و دو بردار عزیزمان
به سر می بردیم ،وارد کالس اول دبستان شدم .اما گویا مشقات و تلخی های یاد
شده کافی نبود و مشیت الهی حکم می کرد که با مصیبتی دیگر ،یعنی شهادت
برادر ارشد و سرپرست خانواده که خود نیز متأهل و صاحب یک فرزند بود و با
ما زندگی می کرد ،و همچنین دائی خود در تابس��تان 1362روبرو شویم .شایان
ذکر اس��ت که خانواده ما تنها خانوار روستائی نبود که شهدائی را تقدیم اسالم،
انقالب و میهن عزیزمان می کرد ،طوری که در طی س��ال های جنگ تحمیلی
در همان روستای کوچک پدری بیش از  20نفر به فیض شهادت نائل آمدند .اما،
خانواده با وجود تمام سختی ها و دشواری های سال های جنگ تحمیلی و پس
از آن ،همواره از ادامه تحصیل بنده حمایت و پشتیبانی کرده است .یادم می آید
که در گرماگرم روز های جنگ ،مدیر و آموزگاران دبستان روستا ،به خاطر ترس
از اصاب��ت گلوله های توپ دش��من ناگزیر بارها مکان مدرس��ه را جابجا کرده و
کالس های درس و امتحانات را گاه در خانه هائی که ساکنان آنها قب ً
ال به خاطر
جنگ تخلیه کرده بودند ،و گاه در زیر زمین تاریک مسجد برگزار می کردند.
سرانجام در تابستان سال  ، 1363در حالی که پنج تن از نزدیک ترین عزیزان
خود را از دس��ت داده بودیم ،به یکی از روستاهای تابعه شهرستان پاوه واقع در
 40کیلومتری مرز نقل مکان نمودیم و بنده در آنجا وارد کالس چهارم دبستان
ش��دم .از آن پس ادامه تحصیل بنده با س��ختی های کمتری همراه بود ،طوری
که در س��ال  1372در رش��ته ریاضی فیزیک در شهرستان پاوه دیپلم گرفته و
در همان س��ال موفق شدم در رشته مهندسی کامپیوتر( نرم افزار) دانشگاه علم
و صنعت تهران قبول ش��وم .اما متأس��فانه به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی
نس��بت به رشته مذکور ،نتوانس��تم آن چنان که باید در آن موفق عمل کنم .به
همی��ن دلیل تصمیم گرفتم رش��ته تحصیلی خود را به دبیری زبان انگلیس��ی
( دانشگاه تربیت معلم ) تغییر دهم.
در هر صورت پس از  6س��ال تحصیل در دوره کارشناس��ی ،در سال  1378با
معدل  15/91فارغ التحصیل ش��دم .البته طی این مدت عالوه بر تسلط بر زبان
انگلیسی ،فرصت پیدا کردم که با رشته های علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی
و روان شناسی آشنا شده و به مطالعه متون علمی آنها بپردازم .اما آشنائی بنده
با رش��ته مشاوره بیش��تر به طور اتفاقی و در کالس درس اصول و فنون مشاوره
(ویژه رشته های دبیری) استاد محترم بازنشسته گروه مشاوره آقای اصغری رخ
داد .داشتن انگیزه قوی برای خودشناسی و شناخت ویژگی های روانی انسان ها
به طور کلی ،و همچنین تجربه ناموفق اولیه ام در انتخاب رش��ته باعث تحریک
حس کنجکاوی و گرایش بنده به سمت این رشته شدند.
عالقه مندی به رش��ته مش��اوره در من انگیزه ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
را ایجاد نمود ،طوری که توانس��تم در همان س��ال  1378در کارشناس��ی ارشد
رش��ته مش��اوره همین دانش��گاه پذیرفته شده و دو س��ال بعد با معدل 16/83
فارغ التحصیل ش��وم .پس از فراغت از تحصیل ،به مدت س��ه سال در آموزش و
پرورش در سمت دبیر زبان و مشاور مدرسه مشغول به کار شدم .در سال 1383

در مقطع دکترای مشاوره همین دانشگاه پذیرفته شده و پس
از فراغت از تحصیل در س��ال  ،1389به استخدام وزارت علوم
در سمت هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی درآمدم.
در س��ال  1381ازدواج کردم که ثمره آن دو فرزند پسر  3و
 6ساله است و خدا را شکر از زندگی خود بسیار راضی هستم.
آیا فقدان پدر موجب ش�د که خللی در روند تحصیل
شما به وجود آید؟
خی��ر .با توکل به خداون��د ،و در پناه الطاف وی ،و همچنین
حمای��ت های بی دریغ خانواده ،راهنمائی های همه معلمان و
اس��اتید محترمی که در طول سال های تحصیل از آنها کسب
فیض کرده ام ،و همچنین همراهی و حمایت همسر و فرزندان
عزی��زم به حمد اهلل توانس��ته ام بر همه دش��واری های پیش
روی خ��ود فائ��ق آیم .از همه این عزیزان ب��ه خاطر همه چیز
سپاسگزارم.
بیشترین مشوق ش�ما در امر تحصیل چه کسی بود و
چگونه شما را حمایت نمود؟
صرفنظر از عشق و عالقه درونی به دانستن و کسب علم که
خداوند در بنده قرارداده ،بزرگترین مش��وق خود را خانواده ام
می دانم ،چرا که ش��اید هر خانواده دیگ��ری می بود به دلیل
ش��رایطی که در آن زمان در بحبوحه جنگ وجود داشت مانع
از ادام��ه تحصیل فرزندان خود می ش��د ،ام��ا بنده با حمایت
خان��واده ،ب��ه ویژه مادر مهرب��ان و برادر بزرگوارم س��ال های
تحصیل خود را بدون وقفه و در حالی پش��ت س��ر گذاش��تم
که بس��یاری از هم والیتی های من ترک تحصیل می کردند.
کما اینکه برادر بزرگترم ،به دلیل الزامات سرپرس��تی و تأمین
معیش��ت خانواده ،مجبور ش��د در س��ال دوم راهنمائی ترک
تحصی��ل کند ،یا خواه��ر کوچکترم به دلیل ت��رس هائی که
داش��ت از رفتن به مدرس��ه امتناع می کرد .هر چند در سال
های بعد با شرکت در نهضت سواد آموزی توانست جبران کند
و اکنون با مدرک کارشناسی دبیر آموزش و پرورش است.
رمز موفقیت شما چه عواملی بوده است؟
مثلی هس��ت که می گوید خواس��تن توانستن است .اما من
معتقدم که خواستن به اذن خدا توانستن است .خالصه بگویم:
بن��ده خواس��تم ،به خدا ت��وکل نمودم و او نیز از س��ر لطف و
مرحمت خویش اسباب موفقیت را برایم فراهم ساخت.

افتت�اح س�الن ورزش ش�هید عی�دی زاده
در تاریخ  91/10/9با حضور دکتر کش��تی دار مدیر کل تربیت بدنی وزارت
علوم ،تحقیقات وفناوری ،ریاس��ت دانش��گاه خوارزمی و مدیران سالن ورزش
ش��هید عیدی زاده (واقع در قسمت غربی درب دانشگاه خوارزمی در پردیس
کرج) افتتاح گردید.
این سالن عالوه بر پوشش کالس های ورزشی دانشکده تربیت بدنی و فوق
برنامه به عنوان منبع در آمد زایی برای دانش��گاه از طریق اجاره به ارگان ها
وسایر مراکز محسوب می گردد.

در تاریخ  91/10/9طی جلس��ه ش��ورای عالی ورزش دانش��گاه که با حضور
دکتر کشتی دار مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،ریاست
دانشگاه خوارزمی ،مدیریت تربیت بدنی و مدیران برگزار گردید.
در این جلس��ه طرح راه اندازی پارک ورزش��ی در خواب��گاه دختران پردیس
کرج به تصویب رسید .اجرای این طرح با همکاری مدیریت امور عمومی جهت
تسطیح محوطه تعیین شده آغاز گردیده است.
این س��الن دارای پیست دوچرخه سواری ،زمین بدمینتون ،والیبال ساحلی،
تنیس روی میز و شطرنج در راستای تسهیل شرایط ورزشی دانشجویان دختر
خواهد یود.
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تاسیس پردیس ورزشی خوابگاه دختران
پردیس کرج

همایش پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه
در تاری��خ  91/11/19از س��اعت  9الی  10همایش پی��اده روی همگانی به
مناسبت گرامیداش��ت ایام اله دهه مبارک فجر برگزار شد .این همایش که با
حضور کارکنان خانم و آقا دانشگاه پردیس کرج از محل تندیس شهدا آغاز و
پس از زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه به طرف پارک دانشگاه ادامه یافت و
در پایان به ده نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز ارزشمندی اهداء شد.
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گزارش مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر کارکنان دانشگاه در سال 91
مسابقات ورزشی دهه مبارک فجرکارکنان ویژه بانوان و آقایان در دو بخش تهران وپردیس کرج با حضور  96خانم در  8رشته ورزشی
و تعداد  392آقا در 9رشته ورزشی از تاریخ  91/11/ 8لغایت  91/11/30برگزار گردید .نتایج این رقابت ها به شرح زیر می آید:

مسابقات ورزشی کارکنان خانم در تهران
این مس��ابقات با حضور 42رقابت کننده در  4رش��ته ورزش��ی والیبال ،بدمینتون ،تنیس روی میز و دارت در سالن ورزشی مفتح برگزار گردید .نتایج به شرح
ذیل کسب شد:

مقام اول والیبال

 .1صدیقه خانی  .2زهره شاهمرادی .3سمیه حسنی  .4مینا نقره علیپور  .5زهرا احمد زاده  .6سارا عابدی کوشکی  .7سارا عباس قلی وش  ..8اقدس
مربی و داور :آسمه کالسنگیانی
موگویی

بدمینتون:

مقام اول
 .1صدیقه خانی
مقام دوم
 .2مینا نقره علیپور
مقام سوم
 .3سمیه حسنی
مربی وداور :حبیبه موسوی
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تنیس روی میز:

 .1بهنوش خیر آبادیان
 .2اقدس یونسی
 .3اقدس موگویی

مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

دارت:

مقام اول
 .1نرگس جلیلیان پور
مقام دوم
 .2سپیده مرادی
مقام دوم
 .3عفت جمشید پور
مقام سوم
 .4سارا عابدی کوشکی
برگزار کننده :مریم دژوان

مسابقات ورزشی کارکنان آقا در تهران
این مسابقات با حضور 62رقابت کننده در 3رشته ورزشی والیبال ،فوتسال ،تنیس روی میز در سالن ورزشی مفتح برگزار گردید .نتایج به شرح ذیل کسب شد:

مقام اول والیبال

 .1طاهر حبیب الهی
 .2قاسم حبیب الهی
 .3علی اصغر امیدی
 .4جواد اسماعیلی
 .5علی اکبر عطاالهی
 .6حسن کلبانی
 .7کامبیز عابدینی
 .8محمد رحیم زاده
برگزار گننده :رمضانعلی رضایی داور ـ قادر ابراهیمی

مقام اول فوتسال

 .1غالمرضا دهقان زاده
 .2سید حسین صباحی
 .3ابراهیم رجبی
 .4حمید جعفری
 .5عسگر صادقی نژاد
 .6کمال اسماعیل خواه
داوران و برگزارکننده مسابقات:
غالمرضا دهقانزاده -منصور جوادی-سید حسین صباحی
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تنیس روی میز:
 .1علی اسماعیلی
 .2علی عبدی
 .3حسن مکاری

مسابقات ورزشی کارکنان خانم در پردیس کرج
این مسابقات با حضور 79رقابت کننده در  5رشته ورزشی والیبال ،بدمینتون ،تنیس روی میز ،دارت و طناب کشی در سالن های ورزشی دانشکده تربیت بدنی
برگزار گردید .نتایج به شرح ذیل کسب شد:

تنیس روی میز:

 .1صدیقه فتاحی
 .2ندا وهمن
 .3شهناز مالمحمدی

مقام اول والیبال:

 .1زهرا بهشتی .2مژگان رمضانی  .3طاهره امینی  .4معظم رنجبر  .5محبوبه کمالی
دهقان  .6زهرا عسگری

مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

برگزارکننده :آزاده ملکی ـ زهرا بهشتی

برگزار کننده :شهناز بهرام علیپور

بدمینتون:

 .1معظم رنجبر
 .2زهرا تقوایی
.3سارا یزدانی

مقام اول طناب کشی:

 .1فریبا خزایی  .2مرضیه قره بابایی  .3زهرا مدنی  .4آزاده ملکی  .5مه جبین فخرایی
 .6محبوبه رحیمی

مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

برگزارکننده :طاهره امینی

دارت:

 .1فاطمه فارسی
.2کبری اسکندری
 .3راحله خادمیان پور
برگزارکننده :زهرا مدنی

مسابقات ورزشی کارکنان آقا در پردیس کرج
این مسابقات با حضور 293رقابت کننده در 8رشته ورزشی والیبال ،بدمینتون ،تنیس روی میز ،شنا ،فوتسال و همگانی شامل طناب کشی ،فوتبالدستی و دارت در
سالن های ورزشی دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید .نتایج به شرح ذیل کسب شد:

مقام اول والیبال
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برگزار کننده :محبوبه کمالی دهقان

 .1علی اصغر خوئینی
 .2اکبر صداقت
 .3شهرام طهماسبی
 .4سید عظیم افتخاری
 .5سید قاسم ابراهیم پراچی
 .6ایوب بهنام
 .7حبیب اله روحی مقدم

مقام دوم والیبال

 .1هادی کلیدری
 .2حسین نظری
 .3سعید محمدی
 .4علی میرزایی
 .5مظفر جعفر زاده
 .6اکبر سرپرست
 .7حمید بدرلو

برگزار کننده  :حسین نظری ـ هادی کلیدری
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برگزاری یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران در دانشگاه
یافته ها و آخرین دستاوردهای پژوهشی و آموزشی برای ما بسیار مغتنم است.
وی در ادامه افزود:
امام راحل ما فرمودند دانشگاه مبدا همه تحوالت است.
لزوم س��نت دانش��گاه تمدن س��از ایجاد فرهنگ تض��ارب آرا و تعامالت علم��ی و برخورد
اندیش��ه هاس��ت که می تواند بس��تر س��از هرگونه تکامل فرهنگی ش��ود و دانش��مندان و
اندیشمندان ما را به رشد و تعالی و نوعی خود باوری برساند.
امروزه دنیا ،دنیای ارتباطات اس��ت .توس��عه حوزه فناوری متناس��ب با سیاست مملکت و
توانمندس��ازی ها نوعی هنر است ،نوعی عشق و خدمت به جوانان پویا و خالق درعرصه ی
مهم صنعتی است و همگام با ازدیاد جمعیت با اشتغال زا بودن به سمت توسعه پایدار پیش
می رودکه بدون عبور از آن نمی توان کارها را سرعت بخشید  .ساماندهی دولت الکترونیک
به نحو احس��ن مرهون گرایش و توجه به سیستم های هوشمند است و ایجاد نظام سازمان
صنفی رایانه ای ضرورت نظم دهی در عرصه کسب و کار است .
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سپس دکتر شنبه زاده دبیر اجرایی همایش گفت :پس از اعالم فراخوان همايش 918
مقاله به دبيرخانه کنفرانس ارسال گرديد که از تعداد  354مقاله پذيرفته بصورت 146مقاله
ارائه شفاهي و  208مقاله بصورت پوستر ارائه شد.
برگزاري  8کارگاه آموزشي در حوزههاي مرتبط با موضوعات کنفرانس از برنامه هاي دیگر
این کنفرانس بود که در روز سهشنبه  ۸اسفند برگزار گردید.
ای��ن همایش با ش��رکت کنندگان��ی از  83دانش��گاه و ميهماناني از کش��ورهاي مختلف
کره جنوبي و زالندنو برگزار گردید.

یازدهمین کنفرانس سیس��تم های هوشمند ایران در
تاریخ  91/12/9و  91/12/10توس��ط دانشکده فني و
مهندسي دانشگاه خوارزمي با همکاري انجمن سيستم
هاي هوش��مند ايران در سالن هفده ش��هریور دانشگاه
خوارزمی برگزار شد.
ای��ن همای��ش ب��ا ه��دف گردهماي��ي پژوهش��گران،
انديش��مندان و کارشناسان فعال در حوزه سيستمهاي
هوش��مند براي تبادل ديدگاهها ،اطالعات و آش��نايي با
آخرين يافتهها و دس��تاوردهاي پژوهش��ي و کاربردي،
معرفي اهميت و کارايي سيستمهاي هوشمند در ايران
و جهان ،شناس��ايي چالشهاي موجود در صنايع کشور
و ارائ��ه راهحلهايي ب��راي آن ،ايجاد فرصتهاي تعامل
بين دانشگاه و صنعت و سرمايهگذاري صاحبان سرمايه
برگزار شد.
در ابتدای مراس��م خانم دکتر حج�ازی زاده رئیس
دانشگاه خوارزمی و رئیس کنفرانس گفت:
آغ��از می کنیم س��خن را با نام ذات اق��دس اله که در
کتاب مقدسش برای علم جایگاه و منزلت ویژه ای قائل
است به طوری که آغاز دو سوره اش به خواندن و نوشتن
اختصاص یافته اس��ت و ش��رافت تن آدمی را به جان او
قرار داده زیرا ش�خصیت واقع�ی و جمال حقیقی به
جسم و ظاهر او نیست بلکه به روح بلند اوست در
راه رس�یدن به کمال و در آیه «واعتصموا به حبل
اهلل جمیع� ًا و ال تفرق�وا» به اتحاد و همدلی اش��ارت
دارد به انس��ان به عنوان اشرف مخلوقات،کلید گشایش
اس��رار و رموز جهان را عطا می نماید تا بیندیشد ،خلق
نمای��د و با تالش هایش ابداع و اختراع کند این اتحاد و
همدلی کم نظیر را به پاسداشت صاحبان خرد و اندیشه
ارج می نهیم و گرد همایی پژ وهش��گران ،اندیشمندان
و کارشناسان سیس��تم های هوشمند جهت آشنایی با

سخنرانيهاي کليدي کنفرانس به صورت زير ارائه شد:
چهارشنبه ۹ ،اسفند
• دکتر کامبيز بديع (پژوهشگاه فضاي مجازي)
همجوشي (فوزش) در شکليابي واژگان :رويکردي شناختي به هوش معنايي
• دکتر محمدباقر منهاج (دانشگاه صنعتي اميرکبير)
نگرشي به زندگي مصنوعي از ديدگاه تئوري سيستم ها
• دکتر جين هي يون (دانشگاه يونسي ،کره جنوبي)
AN ASYMPTOTIC APPROACH OF FUZZY LEAST
SQUARES ESTIMATION
پنجشنبه ۱۰ ،اسفند
• آقاي دکتر مجيد نيلي احمدآبادي (دانش��گاه تهران ،پژوهشگاه دانشهاي
بنيادي)
مدلسازي شناختي و سيستمهاي هوشمند
• دکتر عبدالحسين صرافزاده (دانشگاه صنعتي يونيتک نيوزيلند)
ENVISIONING FUTURE AND EMERGING
COMPUTING AND INTELLIGENT SYSTEMS
TECHNOLOGIES
• دکتر هشام فيلي (دانشگاه تهران)
معرفی سیستمهای هوشمند ترجمه خودکار متون
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کسب رتبه برتر در چهارمین همایش ملی رویش

در تاریخ  91/12/5تا  91/12/8چهارمین همایش کانون های فرهنگی،
هنری و اجتماعی دانش��گاه های سراس��ر کش��ور با حضور  72دانشگاه به
میزبانی دانش��گاه صنعتی امیر کبیر با شعار « تولید ملی ،حمایت از کار و
سرمایه ایرانی» برگزار شد.
در ای��ن همای��ش بی��ش از  15000فعالیت کانون��ی در قالب  516اثر
ب��ه دبیرخانه این همایش ارس��ال و م��ورد داوری و ارزیابی قرار گرفت که
دانشجویان پرتالش و فعال دانشگاه خوارزمی در این همایش دارای رتبه
به شرح زیر شدند:
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• لوح و تندیس برگزیده رئیس برتر دانش�گاه های سراس�ر
کشور
• ل�وح و تندی�س برگزیده کارش�ناس برتر دانش�گاه های
سراسر کشور
• ل�وح و تندی�س برگزیده کان�ون کت�اب و کتابخوانی برتر
دانشگاه های سراسر کشور
• لوح و تندیس برگزیده غرفه نمایش�گاهی برتر دانش�گاه
های سراسر کشور
• راهیابی کانون موسیقی به بخش بین الملل
• لوح قابل تقدیر مستند “دی(مادر)” کانون فیلم و عکس

الزم ب��ه ذکر اس��ت که کانون ه��ای فرهنگی ـ هنری دانش��گاه های
کش��ور از س��ال  1376در مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به
عنوان یک زیر س��اخت فرهنگی دانشجویی شروع به فعالیت کردند .در
واقع کان��ون های فرهنگی به عنوان مجموع��ه ای جوان ،خود جوش و
اندیش��مند برای بهره مندی از پشتوانه عظیم استعداد ها و توانایی های
جوانان دانش��جو و ب��رای تکمیل هدف عالی خلقت انس��ان که در واقع
تهذیب در کنار تحصیل علم می باشد ،می تواند بهترین پایگاه باشد .این
نه��اد ها به عنوان یک رکن کارآمد و تاثیرگذار در ش��کل گیری فعالیت
های گروهی دانش��جویان در حال حاضر در دانش��گاه ها به فعالیت می
پردازند.
در حال حاضر بیش از  2150کانون در سراس��ر کش��ور در حوزه های
مختلفی مش��غول به فعالیت هستند.کانون های فرهنگی هنری یکی از
مهمترین نهاد های فرهنگی در ارزیابی فرهنگی دانشگاه ها به شمار می
روند و می توان گفت دانش��گاه هایی از لحاظ فرهنگی مطرح تر هستند
که از لحاظ فعالیت های کانونی فعالتر و قوی تر باشند.
در واق��ع همایش رویش به معنای ویتری��ن فعالیت های فرهنگی و
تقدیر از برترین فعالیت های کانون هاست که بر اساس الگو سازی برای
فعالیت های کانون های سراسر کشور انجام می گیرد.
دانش��گاه ها با حضور در این جش��نواره ها از فعالیت سایر دانشگاه ها
مطلع ش��ده و ش��رایط الزم جهت ایده های نو و الگو سازی جدید برای
مسابقات آینده را کسب می کنند.

برگزاری نمایشگاه بوی عیدی
کانون گردش��گری و ایرانشناسی با همکاری انجمن علمی جغرافیا از تاریخ پنجم تا
پانزدهم اس��فند ماه در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه ،نمایشگاه بوی عیدی
را با هدف نمایش س��وغات و صنایع دس��تی برگزار نمود که شامل عرضه محصوالت
اس��تان های کرمانش��اه ،محصوالت چرمی ،ترش��یجات ،کاک ،تندیس های سنگی و
تنقالت محلی بود.

نمایش��گاه کتاب  91/12/1تا  91/12/9از طرف مرکز نش��ر دانش��گاهی در محل
دائمی نمایشگاه های دانشگاه برگزار شد.
این نمایشگاه با عرضه بیش از  600عنوان کتاب در زمینه علوم پایه ،علوم انسانی،
فنی و مهندسی و کشاورزی با تخفیف  20تا  30درصد جهت عرضه بخشی از کتب
مورد نیاز دانشجویان برگزار گردید.
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برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

برگزاری اولین کنکور کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه
روز جمعه  27بهمن ماه سال جاری اولین کنکور کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه با حضور نمایندگان سازمان سنجش در
دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار گردید و نتایج آن اعالم شد .
الزم بذکر است گزارش کاملی در این خصوص در شماره بعد اعالم خواهد شد.
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بسیج کارکنان

نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
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•  91/11/9برگزاری مراسم جشن میالد حضرت رسول اکرم(صلی اهلل) و امام
جعفر صادق(علیه السالم) در مسجد دانشگاه
•  91/11/11برگزاری مراس��م سوگواری ش��هادت امام حسن عسگری با
سخنرانی حاج آقا سلیمانی در مسجد دانشگاه
•  91/11/22حضور کارکنان و دانش��جویان دانش��گاه در راهپیمایی 22
بهمن
•  91/11/26برگزاری نشس��ت دانشجویان فعال فرهنگی استان البرز در
سالن شماره یک دانشکده ادبیات با حضور  200نفر از دانشجویان دانشگاه
های اس��تان البرز با س��خنرانی حاج آقا رزاقی مس��ئول نه��اد مقام معظم
رهبری در دانشگاه های استان البرز ـ سید ناصر حسینی پور؛ آزاده سرافراز
و نویس��نده کتاب پایی که جا ماند ـ س��خنرانی حجت االس�لام ذوالنور ـ
سخنرانی دکتر صفار هرندی(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)
• حض��ور هفتگی ح��اج آقا حاجی پ��ور در کالس های فرهنگی بس��یج
کارکنان دانشگاه
• برگزاری هفتگی کالس تفس��یر نهج البالغه از طرف انجمن اس�لامی
کارکنان دانشگاه و سخنرانی استاد فرهاد ترابی معاون نهاد نمایندگی مقام
معم رهبری در دانشگاه
• برگزاری هفتگی برنامه های هیئت دانشجویان محبان اهل بیت ،شنبه
ها بعد از نماز مغرب و عشا.

ثبت نام اردوي راهيان نور بسيج دانشجويي دانشگاه
اردوي راهيان نور به همت بس��يج دانش��جويي به مقصد مناطق عملياتي
جنوب کش��ور برگزار مي شود .تاريخ ثبت نام از  29بهمن تا  12اسفند ماه
و زمان اعزام برادران  16الي  21و تاريخ اعزام خواهران  21الي  26اس��فند
ماه خواهد بود.

• فضاسازی و آذین بندی دانشگاه در پردیس تهران و کرج و دانشکده تربیت
بدنی.
•  91/11/26برگزاری اردوی یک روزه قم و جمکران و دیدار  80نفر کارکنان
بسیجی دانشگاه از کارگاه ساخت ضریح امامان عسگرین.
•  91/11/16برگزاری مراسم جشن انقالب در پردیس کرج شامل :
ال�ف) تالوت قرآن کریم توس��ط قاری ممتاز کش��وری ب) پخش س��رود
جمهوری اس�لامی ای��ران ج) خیر مقدم توس��ط دکتر حج��ازی زاده رئیس
دانش��گاه د) اجرای سرود توسط خردساالن مهد کودک دانشگاه ر) سخرانی
آقای دکتر عبد خدائی از مبارزین و زندانیان سیاس��ی طاغوت ز) اهدای جوایز
مس��ابقات کتابخوانی و مسابقه حضوری ،تقدیر از جانبازان ،ایثارگران و خانواده
های شهدا س) اجرای برنامه رزمی و نمایشی توسط نوجوانان ش) اقامه نماز
جماعت و صرف نهار.
•  91/11/15تجدید میثاق بس��یجیان و دانش��گاهیان با امام راحل(رحمت اهلل) در
حرم مطهر.
•  91/11/11برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت حلول ماه ربیع االول و تقارن
با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در تهران و پردیس کرج.
• همکاری با مدیریت تربیت بدنی دانش��گاه جهت برگزاری مسابقات ورزشی
ویژه خانم ها و آقایان در رشته های :فوتسال ـ والیبال ـ تنیس روی میز ـ شنا ـ
دو و میدانی ـ طناب کشی ـ بدمینتون و اهداء جوایز به  160نفر از برگزیدگان.
•  91/11/15دیدار از جماران و بیت شریف امام(رحمت اهلل).
•  91/11/16توزیع آش صلواتی در تهران و پردیس کرج.
•  91/11/29بازدید  100نفر از موزه عبرت.
•  91/12/1استقرار واحد سیار انتقال خون جهت اهدای خون.
• پخش مارش و سرودهای انقالبی در ایام دهه در اماکن مختلف دانشگاه در
تهران و پردیس کرج.
• ارس��ال پیام کوتاه بص��ورت روزانه در ایام دهه جهت تمامی دانش��گاهیان
(اساتید ،کارکنان ،مدیران و .)...
• شرکت در راهپیمایی دشمن شکن یوم ا 22 ...بهمن.
• برگزاری کالس های طرح صالحین روزهای سه شنبه هر هفته ویژه برادران.
• برگ��زاری کالس های ط��رح صالحین روزهای یک ش��نبه ه��ر هفته ویژه
خواهران.

کانون های فرهنگی و هنری
برگزار کننده :کانون هالل احمر

•  91/11/5کسب مقام اول در مسابقه استانی توان افزایی هالل احمر توسط آقای محمدی
•  91/11/8دریافت بلیط رایگان جشنواره برای اعضای کانون فیلم و عکس
برگزار کننده :کانون بهداشت و سالمت
•  91/11/13اردوی امام زاده عبدالقهار
برگزار کننده :کانون تئاتر
•  91/12/12ـ  91/11/14شرکت در جشنواره دانشجویی فجر
برگزار کننده :کانون هالل احمر
•  91/11/15توزیع بروشور حمله قلبی و عالئم و نشانه ها
(علیه السالم)
برگزار کننده :کانون فیلم و عکس
•  91/11/16پخش فیلم جرم ـ جمعیت امام علی
برگزار کننده :کانون هالل احمر
•  91/11/16پخش بروشور صرع ـ غش
•  91/11/20پخش فیلم خوابم می یاد ـ جمعیت امام علی (علیه السالم) برگزار کننده :کانون فیلم و عکس
برگزار کننده :کانون هالل احمر
•  91/11/23برگزاری دوره امداد کوهستان
برگزار کننده :کانون هالل احمر
•  91/11/23برگزاری دوره امداد ویژه دانشجویان تربیت بدنی
برگزار کننده :کانون هنرهای
•  91/11/24توزیع بروشور هنر ایرانی
برگزار کننده :کانون هالل احمر
•  91/11/26برگزاری مراسم دعای کمیل در خوابگاه
(علیه السالم)
برگزار کننده :کانون جمعیت امام علی
•  91/11/27پخش فیلم ِچک
برگزار کننده :کانون بهداشت و سالمت
•  91/11/27برگزاری اردوی جاده چالوس ـ شهرستانک
برگزار کننده :کانون هالل احمر
•  91/11/6شرکت در جشنواره غذاهای ایرانی
•  91/11/27تا  91/11/28بیس��ت و هفتمین دوره مس��ابقات سراس��ری قرآن کریم دانشجویان در دو بخش کتبی و شفاهی و برگزیده
شدن  33نفر جهت شرکت در مرحله منطقه ای که اردیبهشت  92برگزار می شود .برگزار کننده :کانون قرآن و عترت
•  91/11/25تا  91/11/27برگزاری دوره بینش مطهر (آشنایی با اندیشه های شهید مطهری) .تدریس این کارگاه  3روزه توسط اساتید
دانش��گاه امام صادقعلیه الس�لام و مس��ئولین وزرات ورزش و جوانان انجام گرفت .در این مرحله  11جلد از کتاب های اس��تاد شهید مرتضی
مطهری تدریس ش��د و آزمون کتبی در نیمه دوم فروردین  92برگزار خواهد ش��د  .به افرادی که امتیاز الزم را بدس��ت آورند گواهینامه
تدریس این کتاب ها اعطاء می شود .برگزار کننده :کانون قرآن و عترت

« قدر موعود »
می فهمم آه باد را

بغ
آن دم که ض ،صدا یم می کند

و ایجاز نفس را

آن دم که گلویم می گیرد

و احساس باران را

آن دم که دلم می گرید

و التهاب آسمان را
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و چشمک ستاره اه را

آن دم که چشمانم را هب امید دیدا ر تو می گشایم

آن دم که آشفته حضور توأم
و حضور تو را

آن دم که لبرزی از شعور توأم

و دلتنگی ماهتاب را

آن دم که خورشید وجودت پشت ارباهی گنه کاری ماست

فهم
و می م ن گاه نگران بهار ظهور را از میان لکه اهی بی َمهری من و . . .

فهم
و می م  . . .ات تو را رد دل دارم.

مح سم
بوهب اق ی
این شعر در مسابقه "قدر موعود" که سال  1389با هدف ترویج فرهنگ مهدویت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد ،رتبه برتر را کسب نمود.
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َ
قال ا ْ
ِمام ا ْل َع ْس َكرى(عليه السالم):
ال ُ

ُك َو ال تُما ِز ْح َف ُي ْجت ََرأَ َعلَ ْي َ
«ال تُما ِر َف َي ْذ َه َب بَهاؤ َ
ك:».
جدال مكن كه ارزشت می رود و شوخى مكن كه بر تو دلير شوند.

ون َعلَ ْي ِه َحتّى يَقُو َم:».
مجل ِ
« َم ْن َرضِ َى ب ُِد ِ
ِس ل َ ْم يَ َز ِل اللُهّ َو َمالئ ِ َك ُت ُه يُ َصلُّ َ
ون الشَّ َرفِ م َِن ال َْ ْ
هر كه به پايين نشستن در مجلس خشنود باشد ،پيوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخيزد.
اس ِم ِهّ
«ب ِْس ِم ِهّ
الل االَْ ْع َظ ِم م ِْن َسوا ِد ال ْ َع ْي ِن إِلى بَياضِ ها:».
الر ِ
الر ِ
حيم أَ ْق َر ُب إِلَى ْ
حمن َّ
الل َّ
للهّ
«بسم ا ال ّرحمن ال ّرحيم» به اسم اعظم خدا ،از سياهى چشم به سفيدىاش نزديكتر است.

َ
ِس:».
مجل ِ
وس ُد َ
ون شَ َرفِ ال َْ ْ
لسال ُم َعلى ُك ِّل َم ْن ت َُم ُّر بِهَِ ،و ال ْ ُج ُل ُ
«م َِن التَّواضُ ِع أ َّ
از جمله تواضع و فروتنى ،سالم كردن بر هر كسى است كه بر او مىگذرى ،و نشستن در پايين مجلس است.
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لض ْح ُ
«م َِن ال ْ َج ْه ِل أَ ِّ
ك م ِْن َغ ْي ِر َع َجب:».
خنده بيجا از نادانى است.

هفدهم بهمن ماه دهمین سالگرد درگذشت دکتر عبدالکریم قریب استاد فقید و برجسته زمین شناسی دانشگاه با حضور دوستداران علم و دانش و
خانواده محترم ایشان در شهرستان آشتیان برگزار شد.
سیمای خوارزمی یاد و خاطره این استاد ارجمند را گرامی می دارد .باشد که صاحبان دانش و فرهنگ را پاس بداریم و هر کدام بکوشیم تا در اعتالی
فرهنگ انسانی نقشی داشته باشیم و یکی از راه های رسیدن به این هدف پاسداری از فرهنگ و قدر نهادن به زحمات بزرگان فرهنگ است.

* تس�لیت *
در غم از دس��ت دادن عزیزان به س��وگ نشس��تن صبری میخواهد عظیم ،برای ش��ما و خانواده محترمتان
صبر و ش��کیبایی و برای آن عزیز در گذش��ته غفران و رحمت واس��عه الهی را خواس��تاریم.
حجت االس�لام و المس��لمین صادق رزاقی
آقای حس��ن رضایی انیس
آق��ای عل��ی ندیم��ی
آق��ای عل��ی اصغ��ر امین��ی
خان��م حدیق��ه حی��دری
خانم بنفش��ه مس��گری
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مس��ئول نهاد مقام معظم رهبری در دانش��گاه
همکار دانش��کده ش��یمی
هم��کار معاون��ت آموزش��ی
هم��کار ام��ور عموم��ی
هم��کار ام��ور عموم��ی
همکار امور اداری
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ّ
َ
االء َربکما تک َذبان ۞
۞ فب َاءی َ
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رزﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻫﺴﺘﻪ اي (NMR)Nuclear Magntic Resonance
دﺳﺘﮕﺎه  NMRﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﻤﯿﺪاﻧﺎن آﻟﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ،

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺟﻨﮕﻠﺪاري ،ﻣﻌﺪن ،زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﯾﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزي و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

دﺳﺘﮕﺎه  NMRﺳﯿﺼﺪ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺪود  7ﺗﺴﻼ ( 70000ﮔﻮس) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺮوﮐﺮ( )BRUKERﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ازﺳﺎل  1383در داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺮج
ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻫﯿﺪروژن( ) وﮐﺮﺑﻦ(
 NMRﮐﺸﻮراﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﻟﯿﺘﯿﻢ( ) ،ﺑﻮر(

ﺳﯿﻠﯿﺴﻢ(

) ،ﻓﺴﻔﺮ(

) ،ﮐﺎدﻣﯿﻢ(

) ،ﻗﻠﻊ(

) ،ﻧﯿﺘﺮوژن(

) ،ﺳﺰﯾﻢ(

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻃﯿﻒ ﮔﯿﺮي ﮐﺮده اﺳﺖ.

) ،ﻓﻠﻮﺋﻮر(

) ،ﭘﻼﺗﯿﻦ(

) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي

) ،ﺳﺪﯾﻢ(

) و ﺳﺮب(

) ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم(

)،

) ﮐﻪ ﺑﻨﺪرت در

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه

ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  37داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﯿﻒﮔﯿﺮي

در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در دﻣﺎﻫﺎي  -100ﺗﺎ  +100درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽدارد و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

