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نسخه الکترونیکی نشریه سیمای خوارزمی در
سایت دانشگاه قابل رویت است .عالقمندان
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حلول ماه ربیع االول مبارک
ماه ربیع االول س��ومین ماه از ماه های قمری و از ماه های فرخنده برای ش��یعیان است .حادثه مهم و
تاریخی لیله المبیت ،هجرت حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله از مکه به مدینه ،والدت خجسته آن حضرت و
امام جعفر صادق علیه السالم ،ازدواج خجسته شان با حضرت خدیجه علیها السالم ،آغاز امامت امام مهدی (عج)،
عیدالزهرا و هالکت یزید بن معاویه از جمله حوادث فرخنده این ماه است.
در این ماه خجسته ،نسیم سحری جان مایه عشق را به گستره خاکیان می فرستد .شاخه های مهربان
درختان ،گونه به رنگ فلق می س��ایند .آبشاری از نور ،خنده های شادمان خورشید را به زمینیان می
بخشد و جوشش از شکوه آسمان را در بر می گیرد .جوانه های تبسم لب ها را شاداب از طراوت تغزلی
محمد! به جمع
دیگر کرده و همگی قدوم نوزادی را که س��بب آفرینش اس��ت تبریک می گویند که یا ّ
خاکیان دوستدارت خوش آمدی!
ش��امگه میالدت جاری ش��ور و س��رور ،در کوچه های خلوت مکه ،حکایتی تازه داشت و باد در گوش
بلندترین نخل ها از پیش ،خبر می برد و مژدگانی می گرفت .کنگره های کاخ س��تم لرزیدند .دریاچه
های کفر خشک شدند .آتشکده های الحاد به سردی گراییدند و آغوش اسالم به مولود خجسته خود
محمد آمد! ثمره خلقت آمد! پیامبر مهر به سرای دنیا خوش آمد!
مباهات کردّ .
ای بهار آفرینش! ای سبب خلقت! ای دستاویز هستی! مقدمت گلباران! ای آفتاب فروزان ادیان الهی!
ای آخرین فرس��تاده حق به س��وی بشر! کعبه از آمدنت در شادی است و آسمان مکه همراز شب های
تنهایی خود را یافته اس��ت .شیشه کفر شکس��ته و خبر آمدنت در گوش ادیان و اعصار طنین انداخته
اس��ت .قدومت مبارک ای پیام آور صلح و دوس��تی! ای تو که از حق آمدی و به حق برانگیخته شدی.
آفتاب جهان فروز و عالم تاب توحید هستی که برف ظلم را آب کرده و نوید بهار می دهی! نامت بلند
و دینت پاینده باد!
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روز دوش��نبه  92/10/9همایش گرامیداش��ت  9دی س��اعت
 15/30ـ  13/30در س��الن شماره یک دانشکده ادبیات با حضور
حجت االسالم و المسلمین موحد نماینده مقام معظم رهبری در
سپاه البرز ،ریاست ،مس��ئولین و کارکنان دانشگاه برگزار شد.در
ابتدای مراس��م ریاست دانشگاه ضمن خوش��امد گویی گفت:
س�لام بر شجاعان س��نگرهای خیبر گونه علم و معرفت ،سالم بر
دانشگاهیان و حماسه آفرینان انقالب و حماسه آفرینان  9دی و
ش��ما بزرگواران که در این مکان مقدس با اتحاد و همدلی حضور
یافته تا تجدید میثاق داشته باشید با مقام عظمای والیت و نماد
تجل��ی اراده الهی بر والیت مداران و پیوندهای بصیرت خود را با
آرمانهای انقالب که همانا حکایت از اتحاد ،وحدت کلمه ،همدلی،
صفا ،مهربانی ،وفا ،اس��تقامت و پایداری اس��ت محکم تر نمایند
و در بوس��تان عرصه ی علم و دانش��با هدایت افس��ران عرصه ی
سازندگی از دستاوردهای انقالب پاسداری نمایند.
در ادامه حجت االسلام و المسلمین موحد نماینده مقام
معظم ولی فقیه در سپاه البرز ،ضمن تسلیت نبی مکرم اسالم
حضرت محمد ( صل ا ،) ...امام حسن مجتبی (علیه السالم) و حضرت امام
رضا ( علیه السالم ) گفت :روز  9دی با عنوان روز بصیرت و میثاق امت،
با والیت نامگذاری شده روز بصیرت و معرفت انقالبی مردم ایران
در برابر خفاش��ان و شب پره ها که به اصول و مبانی اعتقادی ما
تهاجم کردند و این خشم مردم انقالبی را برانگیخت.
ایش��ان افزود :در س��وره مائده آیه  82خداون��د می فرماید :از
میان مردم ،یهود و مش��رکان را سرسخت ترین دشمن نسبت به
مومنان خواهی و بیش��ترین دوس��تی و محبت نسبت به مومنان
را در کس��انی می یابی که می گویند « :ما نصارا هستیم» ؛ این
بخاطر آن است که بعضی از آن ها عالمانی روحانی یا تارک دنیا
هستند و آن ها در برابر حق ،تکبر نمی ورزند.
وی با اش��اره به وقایع تاریخی زمان پیامبر مکرم اس�لام گفت:
طی عمر گرانبهای ایش��ان مدت  8سال درگیر جنگ با یهودیان
بود که از کینه توزترین دشمنان اسالم بودند.
حجت االس�لام موحد با بیان این نکته که در تاریخ اسالم این
وقایع همیشه وجود داشته است و در حقیقت یک جریان و تفکر
در مقابل تفکر اسالم وجود داشته است.

می توان گفت همیش��ه یک جماعتی مقابل مسلمانان صف کشیده
اند .اینجاس��ت که باید بگوییم اگر دش��منانمان رانشناس��یم س��اده
اندیش��ی کرده ایم .افرادی طی فتنه سال  88اینطور اظهار نظر می
کردند که ما دشمن نداریم! و در واقع از همین جنس بشر بود که از
 140ـ  130سال پیش بود که افرادی ازخائنین مسلمان و مسیحی
را ج��ذب نموده و تش��کیل حزب صهیونیس��ت را دادند در حقیقت
وقتی مس��یحیت یا مس��لمانان تحت نفوذ صهیونیس��ت قرار بگیرند
تش��کیل مسیح صهیونیس��ت و مسلمان صهیونیس��ت را می دهد و
اینجاس��ت که ما باید تمام حواسمان را معطوف به این قضیه بکنیم
که این جریان های مخالف نتوانند برای انقالب ارزش��مندمان سنگ
اندازی کنند.
وی افزود :وهابیت و صهیونیس��ت ه��م پیوند نزدیکی با هم دارند
که این در راستای تقابل با تفکر اسالمی است .امام خمینی بنیانگزار
کبیر انقالب فرمودند :اس�لام ناب داریم ،اسالم آمریکایی هم داریم و
تفاوت این دو طرز تفکر و بخصوص روحیه ش��هادت طلبی است که
مسلمان واقعی دارد و باز هم باید متذکر شویم این به تقابل تفکر در
مقابل یکدیگر بر می گردد.
در فتن��ه س��ال  88و قضی��ه انتخاب��ات هم همین تقاب��ل تفکر را
داش��تیم .دشمن به قصد اخالل گری از این فرصت استفاده کرد و از
انتخاب��ات به عنوان یک ابزار بر پایه مدل های از قبل طراحی ش��ده
انقالب های مخملی سوء استفاده نمود تا دولت را در قالب خودشان
در آورد.
دش��منان یکب��ار در میدان جنگ و رزم آنه��م در اوایل انقالب ،ما
را آزم��وده بودند و می دانس��تند از طریق نظامی نمی توانند اقدامی
انج��ام دهند پس این بار خواس��تند از طریقی دیگر وارد ش��وند که
خوشبختانه با تدبیر مقام عظمای والیت و مردم انقالبی باز هم ناکام
ماندند .وی افزود :دشمن در فتنه  88بصورت آشکار از این جریانات
حمایت کرد و اینجاس��ت که باید توجه کنیم اگر دش��منی را نادیده
بگیریم  ،به نوعی وطن فروشی محسوب می شود.
بع��د از این جریان��ات ،مقام معظم رهبری بیش از  50س��خنرانی
پیرام��ون بحث «بصیرت» داش��تند .که در واقع در س��امان نمودن
دیدگاه ها بسیار موثر بود.
ایش��ان با عنوان این نکته که هیچ فتنه ای درون نظام به پیروزی
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نمی رس��د مگر اینکه پیام نظام داش��ته باش��د .اوج
فتنه گری در روز عاشورا بود که قلب امام و مردم را
ناراحت کرد اما حماس��ه  9دی که شکوه و عظمت
انقالبیون را نش��ان داد در واقع آن را جاودانه نمود.
حج��ت االس�لام موح��د در پایان گفت :پیش��رفت
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علمی ـ هس��ته ای و دستاوردهای ایران اسالمی همواره باعث
عصبانیت دش��منان ما شده اس��ت و ملت همیشه در صحنه با
ایمان به خدا و صبر و بصیرت ،قاطعانه در مقابل آنان خواهند
ایستاد .این مراسم با نوحه خوانی حاج آقا کاظم احمدی مداح
اهل بیت به پایان رسید.

د.

کوبی

انتصابات:
آقای دکتر عطاا ...عبدی

مدیر گروه جغرافیای سیاسی

ابقاء:
آقای دکتر محمدجواد رضایی ره
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مدیر گروه دین و فلسفه

گفتگو با مولف کتاب بین االمللی
و برگزیده انجمن زمین شناسی در سال 1392

جناب آقای دکت�ر محمد رضا آصف مولف کتاب
بی�ن الملل�ی  ، SHALEکتاب برگزی�ده انجمن
زمین شناس�ی در س�ال  1392اس�ت .به همین
مناسبت با ایشان گفتگویی داشتیم که در ادامه
می آید:

ـ در ابت�دا مراح�ل تحصیل�ی خ�ود را در هر مقط�ع عنوان
بفرمایی�د .اکنون مش�غول تدریس در چ�ه گرایش و درس
هایی هستید؟
اینجانب در س��ال  1368با مدرک کارشناس��ی زمین شناس��ی از
دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان فارغ التحصیل شدم .دو سال بعد به
لطف خدا در آزمون سراس��ری ارش��د برای داخل و خارج از کشور
برای کد رش��ته اعزام به خارج پذیرفته ش��دم و پس از طی س��ایر
مراحل از جمله آزمون زبان انگلیس��ی و مصاحبه در س��ال 1372
( 1993میالدی) برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناس��ی ارش��د
گرایش زمین شناس��ی مهندسی به دانش��گاه بین المللی  ITCدر
کش��ور هلند اعزام ش��دم .پس از آن در مقطع دکترا در دانش��گاه
ناتینگهام انگلس��تان مشغول شدم .بعد از اتمام تحصیالت بالفاصله
به ایران بازگش��تم و یکسال بعد بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه
خوارزمی در دانشکده علوم گرایش زمین شناسی مهندسی مشغول
ب��ه کار ش��دم .درس های تخصص��ی که ارائه می کن��م عبارتند از
مکانیک س��نگ ،مکانیک خاک ،زمین شناس��ی مهندسی پیشرفته
(برای گروه عمران ،دانشکده مهندسی).
ـ آقای دکتر رزومه کوتاهی از فعالیت های علمی ـ پژوهشی
و یا اجرایی خود بفرمایید.
همین مطالبی که در س��وال قبلی پاس��خ دادم بخشی از رزومه بود
ول��ی البته از نظر فعالیت های پژوهش��ی در ارتباط با س��ایر مراکز
علم��ی و صنعتی باید ع��رض کنم بنده با ارگان ه��ای مختلفی از

جمل��ه بخش معاون��ت معدنی وزارت صنعت و معدن ،دانش��گاه صنعت
نفت ،دانش��گاه تربیت م��درس و وزارت نفت در مقاط��ع زمانی مختلف
همکاری های علمی و پژوهشی داشته ام .در مجموع در حدود ده مقاله
علمی پژوهش��ی از اینجانب چاپ ش��ده است که هفت عدد از آنها ISI
می باش��د .عالوه بر این حدود چهل مقاله هم در همایش های داخلی و
بین المللی ارائه شده است.
ـ در زمینه افتخاری که کسب نموده اید توضیحاتی بفرمایید.
بل��ه البته فک��ر می کنم که منظور ش��ما همین کتابی اس��ت که اخیرا
چاپ ش��ده است .چند ماه قبل با همکاری یکی از کارشناسان ارشد در
صنع��ت نفت آقای مهندس فرخ��روز یک کتاب  300صفحه ای به زبان
انگلیسی بــــــا عنوان Shale Engineering: Mechanics and
 Mechanismsبا س��رمایه گذاری  CRCدر انگلستان منتشر کردیم
که یک ناشر معتبر و بین المللی است و در واقع عضوی از ناشر معروف
 TAYLOR & FRANCIS GROUPاس��ت .االن ای��ن کتاب به
قیمت  130دالر یا معادل آن توس��ط کتاب فروش��ی ها در کشور های
مختلف عرضه شده اس��ت و کتابفروشی های اینترنتی مثل آمازون هم
آن��را عرضه کرده اند .چند هفته قبل هم این کتاب با رای هیئت داوران
در انجمن زمین شناس��ی ایران بعنوان کتاب برگزیده در س��ال 1392
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انتخاب و در مراس��م اختتامیه هفدهمین همایش انجمن زمین
شناسی در دانشگاه شهید بهشتی ( 9-7آبان) معرفی شد .البته
اگر افتخاری باش��د در مجموع متعلق به دانشکده علوم زمین و
دانشگاه خوارزمی است.
ـ چکیده کوتاهی از این کتاب تبین نمایید.
عنوان کتاب به فارس��ی می شود «مهندسی شیل» .البته عنوان
کام��ل کتاب « مهندس��ی ش��یل :مکانیک و مکانیزم» .ش��یل
فراوانترین س��نگ رسوبی در س��طح زمین است و تقریبا هفتاد
درصد سنگ های رسوبی را شامل می شود .حدود نود درصد از
مشکالت و ناپایداری های حفاری ها عمال مربوط به شیل است.
بدلیل اینکه انواع کانی های رس��ی در این س��نگ زیاد هستند
رفتار مهندس��ی این س��نگ خیلی پیچیده اس��ت .خصوصیات
شیمیایی اجزاء سنگ با گل حفاری اثر متقابل دارند و مکانیک
این س��نگ با شیمی و مهندسی محیط ارتباط پیچیده ای دارد.
از طرفی با افزایش عمق افزایش دما هم وجود دارد که بر رفتار
مکانیکی س��نگ تاثیر دارد .در این کتاب پارامترهای مربوط به
خصوصیات ش��یمیایی ،مکانیکی و حرارتی شیل ،و تاثیر متقابل
آن ها بصورت مدل های رفتاری بحث ش��ده است که می تواند
در حفاری های عمیق در صنعت نفت ،اس��تخراج معادن و سایر
فعالیت های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد .به این ترتیب این
کتاب بعنوان یک مرجع برای طراحان و مهندس��ان کارگاهی و
نی��ز بعنوان یک منبع درس��ی در دوره های نفت ،معدن ،زمین
شناسی مهندسی و عمران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ـ این کتاب در چه سال منتشر و در کدام کشورها توزیع
شد؟
این کتاب اوایل س��ال میالدی جاری یعنی  2013در انگلستان
به چاپ رس��ید و همزمان در امریکا و هلند نیز توزیع ش��د ولی
چون فروش با س��فارش اینترنتی و توزیع از طریق پس��تی هم
امکان پذیر اس��ت عمال در همه کتابفروشی های بین المللی در
حال عرضه است.
ـ تالیف این کتاب چه مدت طول کشید؟
حدودا پنج سال طول کشید .البته وقتی شروع کردیم فکر می
کردیم یکسال یا حداکثر دوسال کار داشته باشد.
ـ آقای دکتر این اقدام شما با چه هدفی صورت گرفت؟
مش��کالت و ناپایداری در سنگ شیل یعنی تحمیل هزینه های
اضافه و پیش بینی نش��ده در یک پ��روژه .از طرفی بدلیل چند
بعدی بودن مس��ایل شیل و محدود بودن هزینه و زمان در یک
پروژه ،تحقیقات انجام ش��ده در مورد ش��یل بس��یار پراکنده و
عموما یک بعدی و از یک زاویه خاص بوده است .شیل در زمین
شناس��ی تعریف خاص خود را دارد .این کتاب با هدف ارائه یک
تعریف جامع از ش��یل در مهندسی ،تشریح مدل های رفتاری،
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و تبیین راهکار هایی برای کاهش مش��کالت ناش��ی از اج��رای پروژه های
مهندسی در سنگ شیل ارائه شده است.
ـ ویژگی ها و شاخص های یک کتاب بین المللی را عنوان بفرمایید.
برای اینکه یک کتاب برای سرمایه گذاری مورد توجه ناشر بین المللی قرار
گیرد در چند مرحله مورد ارزشیابی قرار می گیرد .در مرحله طرح موضوع
مخاطب مورد هدف نویس��نده و نیز سرفصل های کتاب با جزئیات کامل و
چند صفحه مطلب و چند ش��کل کلیدی در مورد موضوع باید ارائه ش��ود.
همچنین لیستی از کتاب های نزدیک به این موضوع با همفکری نویسنده و
ناشر تهیه می شود و مورد توجه قرار می گیرد .در این مرحله موضوع کتاب
و س��رفصل ها باید به نحوی نوآوری داش��ته باشد که ناشر قانع شود در این
برهه زمانی و با توجه به کتاب های موجود مخاطب به این کتاب نیاز دارد.
در مرحله بعد فصل به فصل متن کتب مورد ارزش��یابی قرار می گیرد .متن
کتاب باید متناس��ب با موضوع روان باش��د و هر موضوع باید به اندازه کافی
مورد بحث قرار گیرد .در پایان یک بار کل کتاب از نظر انسجام موضوعات و
نحوه نگارش مورد بازبینی قرار می گیرد .در مرحله آخر تمام نکات مربوط
به حقوق نویسندگان مورد اشاره در کتاب ( )copy rightلیست می شود
و م��ورد توجه قرار می گیرد که این مرحل��ه خیلی وقت گیر و بعضا هزینه
بر است .اگر قسمتی از مطالب از این نظر مورد تایید قرار نگیرد باید حذف
ش��ود و انس��جام موضوعی کتاب مجددا ترمیم ش��ود تا کتاب اجازه چاپ
بگیرد .البته خیلی خالصه عرض کردم جزئیات آن خیلی بیشتر است.
ـ در پایان اگر نکته خاصی هست بفرمایید.
به لطف خدا ،ما ایرانی ها می توانیم.

کسب افتخار استاد دانشگاه خوارزمی به عنوان پژوهشگر برتر کشور

در تاری��خ  92/9/25همزم��ان با روز پژوهش طی مراس��می با حضور ریاس��ت جمهوری ،مس��ئولین و
ش��خصیت های علمی و پژوهشی کشوری در سالن اجالس سران آقای دکتر بهزاد مهرابی عضو هیأت
علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان پژوهشگر برتر کشور در رشته علوم پایه شناخته شد.
به همین مناسبت ضمن تبریک و آرزوی موفقیت های بیشتر خدمت آقای دکتر بهزاد مهرابی ،با ایشان
گفتگویی داشتیم که در پی می آید:

ـ در ابتدا مراحل تحصیلی خ�ود را در هر مقطع عنوان بفرمایید.
اکنون مشغول تدریس در چه گرایش و درس هایی هستید؟
اینجانب در س��ال ( 1362نوگش��ایی دانش��گاه ها) در رش��ته دبیری زمین
شناس��ی دانش��گاه تربیت معلم (خوارزمی) پذیرفته و در س��ال  1366موفق
به اخذ درجه کارشناس��ی ش��دم .در س��ال  1367بعنوان تنها پذیرفته شده
در دوره کارشناس��ی ارشد گرایش زمین شناسی اقتصادی (در آن زمان حد
نص��اب باالی  50درصد از هر امتحان برای قبولی رعایت می ش��د) پذیرفته
ش��دم و در س��ال  1370موفق به اخذ درجه کارشناس��ی ارشد شدم .استاد
راهنمای بنده اس��تاد بزرگوار زنده یاد دکتر عبدالمجید یعقوب پور بودند که
نقش مهمی در شکل گرفتن شخصیت علمی من داشتند.
همزم��ان با انجام مراحل پایانی کارشناس��ی ارش��د در آزمون اعزام به خارج
ش��رکت کردم و پس از قبولی بعنوان بورس��یه برای ادامه تحصیل به کشور
انگلس��تان اعزام ش��دم .با راهنمایی اساتید برجس��ته آقایان پروفسور بروس
یاردلی و پرفس��ور جانسون کن در س��ال  1376موفق به اخذ درجه دکتری
از دانش��گاه لیدز در زمینه ژئوش��یمی ذخایر معدنی شدم و پس از انجام یک
تحقیق پُست دکتری به ایران بازگشتم.
پس از بازگش��ت به درخواس��ت جناب آقای دکتر یعقوب پ��ور بعنوان عضو
هیات علمی در گروه زمین شناس��ی دانش��گاه خوارزمی ش��روع به تدریس
کردم .دروس تدریس ش��ده شامل برخی دروس گرایش های زمین شناسی
اقتصادی و ژئوش��یمی در دوره های کارشناس��ی ارش��د و دکتری و تدریس
درس زمین شناسی اقتصادی در دوره کارشناسی است.
ـ رزومه کوتاهی از فعالیت های علمی ـ پژوهش�ی و یا اجرایی
خود بفرمایید.
از سال  1387تا کنون تعداد  18مقاله نمایه دار  ISIدر نشریات بین المللی
(ب��ه زبان انگلیس��ی) 7 ،مقاله نمای��ه دار  ISIدر نش��ریات داخلی (به زبان
انگلیس��ی و فارسی) و  16مقاله در نش��ریات داخلی ( ISCبه زبان فارسی)
به چاپ رس��اندم .تعداد مقاالت همایشی در این دوره  13مقاله در کنفرانس
های بین المللی و  59مقاله در کنفرانس های داخلی ارایه شده است .تعداد
 8طرح پژوهشی نیز در این دوره به اتمام رسیده است.
با توجه به اهمیت تهیه ضوابط و معیارهای فنی برای توسعه کشور در تدوین
 51جل��د نش��ریه علمی ـ فنی در قالب معیاره��ا و ظوابط فنی بخش معدن
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و  8استاندارد ملی ،موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران همکاری داشته ام .به درخواست یک ناشر بین المللی
نیز در تدوین یک فصل از یک جلد کتاب همکاری داشته ام.
فعالیت اجرایی بنده ش��امل دو دوره بعنوان مدیر گروه زمین شناس��ی بوده
است.

ـ معیار های انتخاب پژوهشگر برتر چیست؟
معیارهای انتخاب پژوهش��گر برتر در هر س��ال توسط وزارت علوم تحقیقات و
فن��اوری به همراه حد نصاب های الزم که ش��امل حداقل امتیازات پژوهش��ی
در زمینه طرح های تحقیقاتی پایان یافته و مقاالت در یک دوره چهار س��اله
تعیین می شود .بررسی این مدارک توسط گروه آموزشی ،دانشکده و معاونت
محترم پژوهش��ی انجام می گیرد و پس از تایید در س��طح دانشگاه به معاونت
پژوهش و فناوری وزارتخانه ارس��ال می ش��ود .پس از بررس��ی مدارک کلیه
متقاضیان از دانش��گاه های سراس��ر کشور ،براساس ش��اخص های اعال شده
پژوهشگر برتر انتخاب می شود.
ـ این مراسم در چه تاریخ و مکان و با حضور چه کسانی برگزار شد؟
این مراس��م در روز دوش��نبه مورخ  1392/9/25در محل سالن اجالس سران
ب��ا حضور ریاس��ت جمهور ،وزیر و معاونین وزات عل��وم ،تحقیقات و فناوری و
جمعی از شخصیت های علمی کشور برگزار شد.
ـ رمز موفقیت جنابعالی چیست؟
در هر موفقیتی عوامل متعددی موثر هس��تند که در مورد اینجانب استفاده از
محضر اساتید برجس��ته ،تالش و پشتکار در طی تمامی ادوار تحصیل ،زمینه
مس��اعد علمی ،حمایت های مادی و معنوی مس��ئولین س��ازمانی و حمایت
خانواده بوده است.
ـ در پایان اگر نکته خاصی هست بفرمایید.
در پایان الزم می دانم که از زحمات اس��اتید برجس��ته گروه زمین شناس��ی
دانش��گاه خوارزم��ی بویژه مرحوم آق��ای دکتر عبدالمجید یعق��وب پور ،دکتر
سیروس پارسی ،دکتر ابراهیم امین سبحانی و استاد فرزانه جناب آقای دکتر
حس��ین معین وزیری که همواره مش��وق اینجانب بوده اند تش��کر کنم .این
اس��اتید نقش کلیدی در توان علمی ،شخصیت و اخالق علمی اینجانب داشته
اند .همچنین از زحمات اس��اتید راهنمایم در خارج که با تاکید بر روش های
تحقیق و مبانی علمی ـ اخالقی پژوهش ،راهنمایم بودند تش��کر کنم .با توجه
به نقش مهم و کلیدی خانواده از تمامی آنها تش��کر می کنم زیرا همیش��ه بار
زندگ��ی را به دوش کش��یده اند تا م��ن بتوانم وقت بیش��تری را به آموزش و
پژوهش اختصاص دهم.
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نشریه سیمای خوارزمی  .سال دوازدهم
شماره . 223آذر و دی ماه 1392

برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه
روز ش��نبه  92/9/16س��اعت  9:30الی  ،11:30در س��الن ش��ماره 1
دانش��کده ادبیات و علوم انس��انی ب��ا حضور آقای کولیون��د نماینده مردم
شهرس��تان کرج در مجلس شورای اسالمی ،ریاست و مسئولین دانشگاه و
جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد.
در ابتدای مراس��م خانم دکتر حجازی زاده رئیس دانش�گاه ضمن
السالم علیک یابن رسول
السالم علیک یا اباعبداهلل ّ
خوشامدگویی گفتّ :
اهلل سیدنا:
ان الحسین مصباح الهداه و سفینه النجاه
ّ
به زیر آوری چرخ نیلوفری را
نهال تو گر بار دانش بگیرد
سالم بر دانش و دانشگاهیان که چراغ راه هدایت و راهنمایی به سوی
تعالی و سعادت و فضیلت اند ،سالم بر همه ی شما بزرگواران ،فرهیختگان
و اندیش��مندان ،دانش��جویان وادی علم و معرفت ،س�لام بر پیروان امیر
مومنان ،امام س��الکان مقتدای عابدان و عارفان ،سالم بر جوانان برومندی
که با سالح علم در سرفرازی و اعتالی ایران اسالمی کوشا و در راه رسیدن
به هدفهای متعالی از هیچ کوشش��ی دریغ نداشته و همواره در تالش می
باشند.
(علیه السالم)
بسیار مفتخریم که در این روز مقدس در ماه نهضت امام حسین
و امام س��جاد و زینب کبری(علیهم الس�لام) در این مکان اتحاد و همدلی خیر
مقدم گویی شما بزرگواران ،نخبگان راه حسین (علیه السالم) نصیب این حقیر
گردید و به نام خداوند س��بحان که بخشش او تمام است عدل او میزان و
رحمتش بیکران سخن آغاز نماییم زیر که شرافت آدمی را به جان او قرار
داد و با لقد کر ّمنا بنی آدم به او اعتباری در عالم معنا بخشید.
از پرس��نل فداکار و صمیمی و مومن این دانش��گاه سپاس��گزاری ویژه
داریم حضور عزیزانی که از استان سربلند البرز قدم رنجه فرمودند و باعث
ش��ادی روحیه دانشجویان شدند سپاس��گزاریم .امید آن داریم پرچم علم
و ایمان راه س��ربلندی و صبوری شور و هیجان جوانهایش که افسران این
مملکت هستند را به صاحب اصلی اش در جاده پر تالطم و مقدس انتظار
تحویل دهیم،
زیرا ما زدریائیم و دریا می رویم
ما زباالئیم و باال می رویم
خواندی انا و الیه راجعون
تا بدانی ما کجاها می رویم
ای واسع المغفره از تو می خواهیم که ظهور فرجش نزدیک نزدیک بفرما
آقا بیا که وقت آمدنت دیر شد بیا
وقت است که بیایی دلم پیر شد بیا

8

در ادام��ه حجت االسلام و المس�لمین ص�ادق رزاقی
نماینده مقام معظم رهبری در دانش�گاه گفت :در سال
 1332دانش��جویان عزی��ز ما حقیقت دانش��جو را در صحنه
عل��م و حض��ور در تصمیم گیری ها به اثبات رس��اندند و به
دنبال آن هر س��ال این روز را گرامی می داریم .ایشان افزود:
 3ویژگ��ی برای دانش��جوی ممتاز می ت��وان در نظر گرفت:
تحصی��ل ـ تهذیب ـ ورزش .بحث تحصیل ش��امل مس��ائل
علمی ـ پژوهشی و تحقیقاتی ،بحث تهذیب در قالب مسائل
فرهنگی است.
حجت االس�لام و المس��لمین رزاقی عنوان نمود :مسئله
تحقیق و تعهد امری جدایی ناپذیر است .علم و ایمان توأمان
هس��تند .اگر علم از ایمان و یا ایمان از علم جداش��ود آتش
می سوزاند .بنابر فرموده مقام معظم رهبری :العلم السلطان.
علم یک قدرت اس��ت تا جایی که کس��یکه چنین فردی می
تواند یک نظام را بر اندازد همان طور که چنین مواردی را در
خطبه حضرت زهرا (سالم ا ) ..و حضرت زینب ( سالم ا ) ..دیدیم.
ایش��ان ادامه داد :روز دانشجو روز مبارزه با استکبار است
اگر ایمان و علم توأمان با هم باشد جامعه اسالمی هیچ گاه
نم��ی میرد .دانش��جویان عالوه بر تحصیل عل��وم باید از بعد
فرهنگی نیز فعال باش��ند .پیش��رفت از تم��ام جوانب دارای
اهمیت اس��ت .جدای��ی علم از فرهنگ و دی��ن باعث افتراق
می ش��ود و الزمست از همین دیدگاه به این امر توجه کنیم.
خط��رات علم بی دی��ن از دیندار بی علم خطر ناکتر اس��ت.
ایش��ان در پایان گفت :امروز بش��ر به ایمان و فرهنگ بیشتر
نیازمند اس��ت و لذا ما تقاضا داریم که ش��ما دانشجویان به
عنوان دانش��مندان بالفعل آینده چهره ه��ای با آن انضباط
را محقق کنید .در پایان این مراس��م از تعدادی دانشجویان
نخبه دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
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بازدید ریاست دانشگاه از سلف دانشجویی

همزمان با روز دانش��جو و به همین مناس��بت ریاس��ت
دانش��گاه خوارزمی و سایر مس��ئولین از سلف دانشجویی
بازدید به عمل آورند.

10

برگزاری جلسه بازنگری ارزش ها در اسالم

روز یکش��نبه اول دیماه س��ال  1392آقای س��ید عبدا ...حس��ینی مدیر مرکز اس�لامی آفریقای جنوبی و اس��تاد دانشگاه
ژوهانس��بورگ س��اعت  12/30الی  13/30در س��الن اجتماعات تهران حضور یافته و با توجه به پیشینه سکونت در افریقای
جنوبی و مسئله تبعیض نژادی در آن قاره به موضوع بازنگری ارزش ها در اسالم پرداخت که در ادامه می آید:
 1ـ مقایس��ه اس�لام با سایر ادیان جهان :در این راستا گفته ش��د که در سایر کتب یا مکاتب نیز تحقیق در مورد دین و
پذیرش آن وجود دارد.
 2ـ س��ایر ادیان نیز در زمینه عاقالنه بودن اصول دین بر این باورند که در مس��ائل عقلی ،عقل به خوبی از عهده تمیز
خوب و بد بر می آید .در رابطه با سه گانه بودن ( روح القدس ،پدر و پسر) نیز مطالب احساساتی را ارئه می نمایند و بر
این باورند که عقل از عهده تمیز بر نمی آید .حال آنکه در دین اسالم ما به تعقل می پردازیم.
 3ـ در اصول دین تقلید جایز نیست ،به عبارتی باید فرد به حد یا درجه اجتهاد برسد و شک به یقین تبدیل گردد.
 4ـ در دین اسالم عقل و شرع همسو بوده ولی در سایر مکاتب اینگونه نیست.
 5ـ در تبعیض نژادی ،آپارتاید به عنوان یک ابزار مذهبی مورد بهره برداری قرار گرفته است و آنچه که موجبات استعمار
مردم آفریقا را فراهم آورد همان کتاب و تبلیغ مسیحیت بود ،نلسون ماندال نیز از قید مذهب آزاد بوده است.
ناگفت��ه نماند که فالس��فه نیز به گونه ای دیگر جهان را تقس��یم بندی نموده اند .یعن��ی بحث از ممتنع الوجود و واجب
الوجود را در میان گذارده اند.

حضور دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی در دومین تجمع بزرگ
اربعین حسینی
روز یکشنبه  92/10/1دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی
دردومی��ن تجم��ع بزرگ دانش��گاهیان به مناس��بت
عزاداری اربعین حس��ینی در مصلی کرج حضور بهم
رسانیدند.
هیئت های عزاداری با توجه به فرمایش مقام عظمی
والیت جهت تاکید بر محیط دینی ،معنوی و معرفتی
دانشگاه ها در این تجمع شرکت نمودند.
سخنرانی حجت السالم و المسلمین حسینی همدانی
امام جمعه شهرس��تان کرج ،س��ینه زنی ،مداحی ،و
برگزاری نماز جماعت از جمله مراسم این تجمع بود.
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برگزاری مراسم هفته پژوهش

روز دوشنبه  92/9/11ساعت  12ـ  10در سالن شماره یک
دانش��کده ادبیات با حضور ریاس��ت و مسئولین و برگزیدگان
پژوهشی دانشگاه برگزار شد.
در ابت��دای مراس��م خان�م دکت�ر حج�ازی زاده رئیس
دانش�گاه خوارزم��ی ضم��ن خوش��امدگویی گفت بس��یار
(علیه
مفتخریم که در این روز مقدس در ماه نهضت امام حسین
السالم) و امام سجاد(علیه السالم) و زینب کبری (سالم ا )..با اتحاد و همدلی
گ��رد هم آمده ایم و امید آن داریم پرچ��م علم و ایمان را با
س��ربلندی ،صبوری ،ش��ور و هیجان جوانانی که افسران این
مرز و بوم هس��تند به صاحب اصلی اش در جاده پر تالطم و
مقدس انتظار تحویل دهیم.
در ادام��ه حجت االسلام و المس�لمین دکت�ر ایمانی
معاونت فرهنگی دانش�گاه به سخنرانی پرداخت و گفت:
با توجه به اینکه س��الروز تأس��یس شورای انقالب فرهنگی با
هفته پژوهش همزمان ش��ده اس��ت می ت��وان گفت یکی از
اهداف عالی آن تهذیب و تشویق به تحقیق و پژوهش و ژرف
یابی به حوزه های علوم مختلف است.

12

ایش��ان افزود :حضرت امام خمینی وحدت حوزه و دانش��گاه را با
هدف ورود حوزویان به علوم جدید و متقاب ً
ال دانش��گاهیان به آنچه
در حوزه علمیه می گذرد عنوان نمود.
آنچ��ه دارای اهمیت اس��ت اینکه دانش��گاهیان با ن��گاه دینی و
حوزویان با نگاه علمی آش��نا ش��وند .جایگاه پژوهش از منظر دین
مداری بس��یار رفیع اس��ت .در دس��تورات اس�لام آمده است :آراء
مختلف را کنار هم قرار دهید ،نگاه های موافق و مخالف را بررسی
کنید تا راه درست برای انسان کشف شود.
حجت االس�لام والمس��لمین دکتر ایمانی عن��وان نمود :علمی
ارزش��مند ت��ر از پژوهش و تحقیق نیس��ت  .در اثبات این موضوع
بیان این حدیث خالی از لطف نیس��ت « العمل الس�لطان» علم
مایه قدرت اس��ت .اگر ما عالم نباشیم از تمدن و فرهنگ عقب می
مانی��م به عبارتی علم قدرت م��ی آورد .منزلت ما در دنیا به علم و
تخصص مااست .خداوند جامعه اسالمی را عزیز
می خواهد و هیچ راهی را برای س��لطه کافران بر مومنان نگذاشته
است.
بنابر فرموده مقام معظم رهبری پیشرفت علمی بدون تحقیق و
پژوهش امکان ندارد و پژوهش باید بر اساس نیازهای کشور باشد.
جایگاه تخصص ها در علوم انس��انی و علوم پایه مش��خص باش��د.
ایش��ان افزود :در تحول آم��وزش یکی از موارد مهم حذف فرهنگ
« حفظ محوری» اس��ت .می بایس��ت به س��مت علم پژوهشی و
تحقیقی حرکت کنیم .ش��ایان ذکر است خلع ژرف یابی و پژوهش
س��بب یک جا ایستادن و بیگانه ش��دن با دنیای بیرون است .وی
ادامه داد :در زمینه علوم و تحقیق نکاتی را می توان در نظر گرفت:
اول علمی که نافع تر و کارآمد تر باشد بهترین زمینه علم در جهت
پژوهش است چرا که هم به شخص و هم به جامعه نفع می رساند
دوم تحقی��ق باید نورانیت برای ف��رد و جامعه ایجاد کند .از طرفی
نباید با عث غرور و کبر ش��ده و ظلم��ت ایجاد نماید .بنابر حدیث
« العل�م الحجاب االکبر» باالترین حجاب را ایجاد می کند زیرا
که منیت ،غرور و تکبر می آورد  .پس در راستای باال رفتن درجه
علمی افراد باید منیت و غرور را از خود بزدایند .در پژوهش باید از
(علیه
مشورت دیگران هم استفاده شود .در حدیث آمده حضرت علی

الس�لام) فرمود :کس��یکه از آرای مختلف استقبال کند بهتر می
تواند خطاها را بشناس��د .به عبارتی افرادی که فقط به حرف
خود اعتماد می کنند گمراه می ش��وند و انسان عاقل از آراء،
نقدها ،نگاه های مختلف استقبال می کند.
دکت��ر ایمانی « باید ه��ا» و « نبایدهای» ح��وزه پژوهش و
تحقیق را بر شمرد و گفت:
(علیه الس�لام)
 1ـ تحقی��ق باید حق محور باش��د.حضرت امام علی
فرمودن��د :کوچک نباش��د در نزد توفکر بلن��دی که یک فرد
مبتدی پیش تو بیان کند.
(صلی ا ..علیه و آله)
فرمودند:
 2ـ امانتداری در پژوهش ،پیامبر اکرم
ایمان ندارد به خدا کس��ی که امانتدار نیس��ت .لذا در زمینه
مسائل علمی هم باید باید امانتدار باشد.
 3ـ مس��تند گفتن :مطالب درج ش��ده با ذکر منبع و مأخذ
عنوان شود.
 4ـ پرهیز از شتابزدگی :لغزش انسان با شتاب و عجله بیشتر
می شود.
 5ـ شهامت اظهار نظر را داشته باشیم.
معاون فرهنگی دانشگاه در پایان گفت :امیدواریم که همه
ما روحیه پژوهش و تحقیق را داش��ته باشیم و دانشجویان را
نیز به همین سمت سوق دهیم.
در ادام��ه خان�م دکتر پروی�ن کدیور معاون پژوهش�ی
دانش�گاه به س��خنرانی پرداخت و خالصه گزارش عملکرد
معاون��ت پژوهش و فن��اوری (از س��ال  1388تاکنون) را به
شرح ذیل ارائه نمود:

الف:
 -1مقاالت علمی ـ پژوهش��ی :تعداد مقاالت علمی در سال
 1388از  348ب��ه  640مورد در س��ال  1392افزایش یافته
است.
-2طرح های برون دانش��گاهی :از سال  1388تاکنون تعداد
 87طرح تحقیقاتی انجام پذیرفته است.
 -3سفرهای علمی :تعداد اعضای هیأت علمی اعزام شده به
کنفرانس های بین المللی  105نفر بوده است.
 -4طرح های تحقیقاتی :تعداد  105طرح تحقیقاتی داخلی
انجام شده است.
 -5کتاب های چاپ ش��ده توس��ط مرکز نشر دانشگاه :تعداد

 39کتاب توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است( .پیوست  )3تعداد کتاب
های چاپ شده توسط اعضای هیأت علمی حدود  160عنوان می باشد.
 -6فرصت های مطالعاتی :تعداد  17نفر از اعضای هیأت علمی به مأموریت فرصت
مطالعاتی اعزام شده اند.
 -7مجالت علمی  -پژوهشی :تعداد مجالت از  12به  19نشریه افزایش یافته است
و سامانه الکترونیکی نشریات راه اندازی شده است.
 -8اعتبار ویژه پژوهش��ی (گرنت) :تخصیص مبلغ  12/500/000/000ریال بابت
اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) اعضای هیأت علمی
ب IT :و انفورماتیک
 -1افزایش چهار برابری پهنای باند
 -2خرید و نصب تجهیزات ایمنی ()Firewall
 -3پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون اطالعات پژوهشی
 -4پوشش و گسترش اینترنت در خوابگاه دانشجویی در تهران و کرج (پیوست )6
 -5دسترسی به پایگاه های اطالعاتی علمی بین المللی مانند Elsavier، Seiene
 Direct، IEEEو Scoipuce
ج :زیرساخت ها
 -1خرید تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژی پیشرفته .مشتمل بر  4دستگاه برای
دانشکده های فیزیک ،شیمی ( 2مورد) و زمین شناسی.
 -2خرید تجهیزات کامپیوتری ( 200دستگاه رایانه و  50دستگاه رایانه همراه)
 -3راه اندازی سایت رایانه دانشکده ها
 -4حمایت مالی از کنفرانس های ملی و بین المللی
 -5تجهیز و خرید مواد آزمایشگاهی موردنیاز اعضای هیأت علمی
کتابخانه مرکزی:
 -1نص��ب و راه ان��دازی نرم افزار پ��ارس آذرخش برای کتابخان��ه مرکزی و کلیه
کتابخانه های اقماری
 -2خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی تقریباً  4/000/000/000ریال
 -3گسترش فضای بخش کتابخانه مرکزی در پردیس تهران
 -4اشتراک بانک اطالعات نشریات کشور «» magrian
در ادامه میزگرد ارائه دس��تاوردهای فرصت مطالعاتی با حضور جمعی از استادان
دانشگاه خوارزمی ضمن بیان پیشنهاد برگزار شد.
بخش پایانی این مراس��م تقدیر از پژوهشگران نمونه دانشگاه بود که به شرح ذیل
می آید:
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لیست پژوهشگران نمونه سال 2931
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

1

جناب آقای دکتر غفور خوئینی

ادبیات و علوم انسانی

2

جناب آقای دکتر قدیر نصری

ادبیات و علوم انسانی

3

جناب آقای دکتر حیدر صادقی

تربیتبدنی و علوم ورزشی

4

سرکار خانم دکتر شیرین فوالدی

ریاضی و علوم کامپیوتر

5

جناب آقای دکتر کیانوش زهراکار

روانشناسی و علوم تربیتی

6

جناب آقای دکتر عظیم ضیایی حلیمهجانی

شیمی

7

سرکار خانم دکتر شهربانو عریان

علوم زیستی

8

جناب آقای دکتر عزتاله قنواتی

علوم جغرافیا

9

جناب آقای دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا

علوم زمین

11

جناب آقای دکتر حسن مهدیان

فیزیک

11

جناب آقای دکتر محمد محمدی

فنی و مهندسی

12

جناب آقای دکتر یحیی قائدی

پژوهشگر برگزیده طرحهای برون دانشگاهی

13

جناب آقای دکتر منوچهر کالرستاقی

«

14

جناب آقای دکتر جهانبخش دانشیان

«

برگزاری مراسم افتتاح مقطع کارشناسی ارشد
جغرافیا و دفاع مقدس
مراس��م افتتاحیه کارشناس��ی ارشد جغرافیا
و دفاع مقدس با حضور س��ردار سرلش��گر دکتر
س��ید یحیی رحیم صفوی مش��اور ارشد نظامی
مقام معظ��م رهبری ،خانم دکت��ر حجازی زاده
رییس دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین حاج
آقا رزاقی و حجت االس�لام والمسلمین حاج آقا
هاش��می مس��ئولین نهاد نمایندگی مقام معظم
رهب��ری در دانش��گاه خوارزمی ،هیأت رئیس��ه
دانش��گاه و اعضای هیأت علمی دانش��کده علوم
جغرافیا در س��الن اجتماعات دانشکده ادبیات و
علوم انس��انی در تهران ساعت  11روز سه شنبه
 92/9/5برگزار گردید.
ابتدا ریاس��ت دانش��گاه ضم��ن خیر مقدم به
حاضران در جلسه گفت امروز در ماه محرم امام
حس��ین(علیه الس�لام) و زینب کبری بسیار مفتخریم
که به ش��ما فرهیخت��گان وادی عل��م و معرفت
در افتت��اح جغرافیای دفاع مقدس خوش��امد گو
باشیم.
دفاعی که س��خن از هویت و غیرت و مردانگی
و رس��الت پیروان حسین بن علی بود که فرمود
هیهات من ّ
الذله.
م ّل��ت ای��ران بعد از ط��ی دوره  1284ـ 1250
شکل گیری آگاهی جدید (گفتمان تجدد خواه)

انقالبی ،ایده ائولوژی دینی ،صدور انقالب ،گفتمان
دین��ی و دفاع مل��ی ،ادبیات جنگ) ک��ه با عنوان
س��ازندگی اصالح طلبی و اص��ول گرایی می توان
ادامه داد.
آث��ار و ارزش ه��ای دوره انق�لاب و جن��گ اگ��ر
شناس��ایی و ثبت نشود ممکن اس��ت در کشاکش
دهر و گرد و غبار تاریخ رس��نده بعد به چشم نیاید
و به فراموشی س��پرده شود این یعنی هویت اصیل
فراموش ش��ده ،به گفته ش��هید آوینی همگان می
انگارن��د که مرتبت انس��ان به میزان داش��ته های
اوس��ت حال آنکه اهل حکمت می دانند این چنین
نیست حکمت بر پرس��ش ها می افزاید تا آنجا که
حکیم عالم را سراس��ر رازی نا مکش��وف می بیند و
دری یابد که حقیقت ،مقصد وصول است نه حصول
بالهای اشتیاق وصل را باید گشود که با پای حصول
نمی توان بر آسمان پر کشد.
ذفاع مقدس بمعنی جهاد اس��ت نه جنگ ـ تقدس
ای��ن دفاع از رهبری فرمانده��ی کل قوا فرماندهان
عرصه های نبرد و رزمندگان در طیف ها و تش��کل
ه��ای گوناگون نظامی با منابعی نش��أت می گیرد
که در امت اس�لامی قداست دارند و در آن توحید،
نبوت ،ائمه ،قرآن و اسالم منابع دست اول حدیثی
روایی باور به آخرت ارش هایی چون اس�لام ایمان
آوردن تا تق��وی ورزیدن یقین یافتن همه آنچه در
یک زندگی ایمانی مس��تند مستقیم یا با واسطه به
وحی آن یگانه آفریدگار (قدوس) خط مشی انسان
در عمل صالح ترسیم می شود.

 1300ـ  1284دوره مش��روطه و تح��والت
اجتماعی ـ سیاسی (گفتمان انقالبی ـ انتقادی ـ
س�ردار سرلش�گر دکت�ر صف�وی در خصوص
ژورنالیسم توده گرا)
تأس�یس رش�ته کارشناسی ارش�د جغرافیا و
 1320ـ  1300دوره رضا خان (دیوان س��االری دف�اع مق�دس در دانش�گاه خوارزم�ی گفت:
این افتخار و هوش�مندی ریاس�ت دانش�گاه
دولتی و ناسیونالیسم ایرانی)
خوارزمی است که این رشته را با تالش فراوان
 1332ـ  1320دوره آزادی (گفتمان واقع گرایی برای اولین بار در کشور به خود اختصاص داده
است.
سوسیالیستی انتقادی )

می ش��ود .دش��منان فرا منطقه ای ما با
هویت فرهنگی و دینی این کشور مشکل
دارن��د و در صدد تضعیف آن بر آمده اند
و هش��ت سال دفاع مقدس یکی از نمونه
های بارز آن است.
مشاور نظامی مقام معظم رهبری گفت:
جوانان این مرز و بوم که اکثر فرماندهان
آن برخواسته از دانش��گاه بودند ،از تمام
علوم جهت پیشبرد اهداف جنگ استفاده
نموده اند .وی فلس��فه وجود این رش��ته
را تغییر حالت نمایشی جنگ به رویکرد
علمی ـ فرهنگی و انتقال تجارب فرهنگ
دفاع مقدس به نسل های آینده دانست و
رشته های مهندسی ادبیات دفاع مقدس
و جغرافیای دفاع مقدس را امری اجتناب
ناپذیر عنوان کرد.
سردار صفوی آموزش اساتید و سرفصل
دروس را یکی از مهمترین امور دانس��ت
که با صرف وقت بسیار و کار کارشناسی
و هم��کاری آقای دکتر پی��ری (آموزش
اساتید) و سرفصل دروس به نتیجه رسید
که جای تقدیر و تشکر دارد.
دکتر صفوی در پایان گفت تمام تالش
و س��عی بر انتقال آموخت��ه ها و تجارب
ارزش��مند همه فرمانده��ان دوران دفاع
مقدس که متأثر از قیام عاش��ورا اس��ت
به نس��ل های آینده می باش��د که باعث
آگاهی آنان از شرایط دوران دفاع مقدس
خواهد شد.

دکت��ر صفوی ضرورت تدریس علوم دفاع مقدس
1342ـ 1332دوره شکس��ت استبداد (شکست
به عنوان ی��ک رویکرد علمی ،پژوهش��ی ،معرفتی
امانیسم سیاه ـ نماد گرایی اجتماعی)
در دانش��گاه های کشور مورد س��ئوال قرار دادند و
 1357ـ  1342دوره مب��ارزه (گفتمان مدرن ـ نتیجه گرفتند که ملت ه��ا با تمام هویت فرهنگی
تاریخی و ملی ـ مذهبی خود زنده هس��تند و بدون
ادبیات انقالبی چریکی )
این هویت ملی ارزش های ملی و س��ابقه و ریشه و
 1367ـ  1357دوره انق�لاب و جنگ (گفتمان عقب��ه تمدن ،یک موجود بی هویت و آس��یب پذیر
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گفت وگو با رئیس پردیس
بین الملل دانشگاه در تهران
جناب آقای دکتر الهی ضرورت راه اندازی مقطع دکتری
پردیس را بفرمایید.
پس از راه اندازی پردیس دانشگاه در تهران و کرج یکی از گام های
اساس��ی بعدی راه اندازی مقطع دکترا در پردیس ها محسوب می
شد  .در س��الهای اخیر تعداد متقاضیان مقاطع تحصیالت تکمیلی
باالخص در مقطع دکترای تخصصی روند رو به رشدی داشته است.
پاسخگویی به این متقاضیان با توجه به ظرفیت های اندک موجود
در دوره های روزانه دانش��گاهها ممکن نبوده است .به همین دلیل
دوره ه��ای دکتری تخصصی در پردیس های مختلف دانش��گاهی
ایران تش��کیل شده است .در این میان شاید بتوان مهمترین دالیل
ایجاد دوره دکتری در پردیس ها را پاس��خگویی به نیازهای جامعه
در این بخش دانس��ت .در س��الهای اخیر تعداد بسیاری از افراد به
قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری به خارج از کشور سفر کرده اند.
برخی دانشگاههای خارجی که این دانشجویان به آن عزیمت کرده
اند از بسیاری از دانش��گاههای کشور عزیزمان ایران کیفیت بسیار
پایی��ن تری دارند .از این رو راه ان��دازی مقطع دکتری در پردیس
های دانش��گاهی می تواند از خروج متقاضیان این مقطع تحصیلی
به دانش��گاههای خارج جلوگیری نماید  .ای��ن موضوع از دو جنبه
برای کش��ور فایده خواهد داش��ت .جنبه اول و البته مهمتر مسائل
و مشکالت فرهنگی است که متاس��فانه با مهاجرت دانشجویان به
برخی کشورها باالخص کش��ورهای آسیای میانه گریبانگیر جامعه
خواه��د بود .جنبه دوم موضوع نیز مقوله گران ش��دن ارز و خروج
ارز از کشور اس��ت .البته بنده شخصا با خروج دانشجویان از کشور
و مهاجرت به قصد ادامه تحصیل مخالفتی ندارم به ش��رط این که
دانشجو به کشوری مناسب و دانشگاهی ارزشمند عزیمت نماید.
یکی دیگر از م��واردی که ضرورت ایجاد مقطع دکتری در پردیس
های دانش��گاه را دوچندان می کرد نیاز ب��ه درآمدهای اختصاصی
برای دانشگاه خوارزمی بود .در مجموع شاید بتوان مهمترین دالیل
ایج��اد مقطع دکتری در پردیس دانش��گاه خوارزمی را در مواردی
چون کمک به تحقق اهداف آم��وزش عالی ،جلوگیری از مهاجرت
دانش��جویان به دانشگاههای بی کیفیت خارجی ،جذب دانشجویان
ش��اغل به تحصیل در خارج و تبدیل به داخل ،جلوگیری از خروج
ارز و اس��تفاده بهینه از اعضاء هیات علمی دانشگاه در پردیسی زیر
نظر خود دانشگاه بر شمرد.
ش�رایط الزم جهت اخ�ذ مجوز دوره دکت�ری پردیس و
مراحل آن را بیان فرمایید.
معموال پس از ارائه مجوز راه اندازی پردیس توس��ط دفتر گسترش
آموزش عالی رونوش��تی به س��ازمان سنجش ارس��ال می شود که
طبق آن از طریق کنکور سراس��ری دانش��جوی دکتری به پردیس
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ها اعالم می ش��ود .اما آن چه که در دانش��گاه ما انجام ش��د
اخذ مجوز برگزاری آزم��ون اختصاصی دکتری تخصصی در
پردیس بود .این موضوع فرآیند بسیار دشواری محسوب می
ش��ودبه همین علت بس��یاری از پردیس های دانشگاهی در
کش��ور هنوز نتوانس��ته اند به این مهم دس��ت یابند .این در
حالیست که دانشگاه خوارزمی دو مجوز دکتری تخصصی از
طریق آزمون اختصاصی ( در تهران و کرج) دریافت نمود .در
این ج��ا الزم می دانم خالصانه از حمایت ها و پیگیری های
رییس محترم دانشگاه در این خصوص کمال تشکر را داشته
باش��م که با با پیگیری ها ی خود پردیس را در این موضوع
بسیار حمایت کردند.
تعداد رش�ته و گرایش ه�ا راعنوان نم�وده و ذکر
نمایید.
بالفاصله پس از اخذ مجوز تاریخ برگزاری امتحان و رش��ته
ه��ای قابل پذیرش در پردیس های تهران و کرج مش��خص
ش��د .ذکر این نکته را الزم می دانم که بر اساس قانون دفتر
گس��تر آموزش عالی پردیس های دانش��گاهی می توانند در
تمامی رش��ته های مجوز دار و دایر دکت��ری روزانه خود در
پردیس نیز دانش��جو پذی��رش نمایند .به همی��ن منظور بر
اساس تصمیم شورای پردیس از بین رشته های مجوز دار و
دایر دکتری در دانش��گاه تعداد  24رشته که دارای متقاضی
بیشتری بودند انتخاب و در فراخوان مربوطه درج گردید.
در زمین�ه تاریخ برگزاری آزمون  ،ش�روع ثبت نام
 ،تاریخ اعالم نتایج و ش�رایط ثبت ن�ام توضیحاتی
بفرمائید.
آزم��ون کتبی در تاریخ  17تیر ماه در محل پردیس تهران (
دانشکده ادبیات و علوم انسانی) با حضور بیش از  1300نفر
برگزار ش��د .آزمون نتایجح اولیه تعیین شد و افراد پذیرفته
شده در مرحله اول به مصاحبه علمی تخصصی دعوت شدند.
این مصاحبه ها ب��ه مدت  4روز پیاپی با کمک اعضا محترم
هیات علمی گروههای مختلف پردیس برگزار شد .در مجموع
نمرات کتبی و مصاحبه ( هر کدام با اعمال ضریب  50درصد)
تعیی��ن و میانگین مربوطه به عن��وان نمره کل داوطلبان در
نظر گرفته و نتایج اعالم شد..
شروع کالس ها از چه تاریخی است؟
کالس های دکتری تخصصی هفته دوم مهرماه ش��روع شد و
د حال حاضر در تمامی روزهای هفته در حال برگزاری است.

تعداد و ظرفیت دانشجویان این مقطع در را ذکر نمایید.
ظرفیت دانش��جویان مقطع دکت��ری دقیقا بر اس��اس آیین نامه
پذیرش دانشجویان دکتری ابالغی از سوی سازمان سنجش صورت
گرفت .بر این اساس  50درصد دانشجویان دوره دکتری روزانه در
هر رش��ته می توانند در هر پردیس پذیرش شوند .به عنوان مثال
اگر در رش��ته مدیریت ورزشی تعداد دانشجویان پذیرش شده در
دوره روزانه  6نفر بود تعداد  3نفر در هر پردیس قابل پذیرش بود.
در حال حاضر تعداد دانش��جوی دکتری در پردیس تهران حدود
 130نفر بوده است .که برخی از این دانشجویان دانشجویانی بوده
اند که از دانشگاه های خارج تبدیل به داخل شده اند.

در پایان اگر نکته ای الزم است بفرمایید.
پردیس دانش��گاه خوارزمی به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ و
محترم دانش��گاه خوارزمی محسوب می شود .عضو کوچک و تازه
تاسیس��ی که برای رش��د و رس��یدن به بلوغ نیازمند حمایت ها،
دلسوزی ها و حتی نقدهای سایر اعضاء خانواده است .فضای فوق
العاده رقابتی بوجود آمده بین پردیس های دانشگاه های مختلف
ل��زوم توجه به کیفیت ب��ه منظور بقاء در این رقابت را ایجاب می
کند .بنابراین ضمن تش��کر از تمامی بخش های دانش��گاه که تا
کنون پردیس دانش��گاه را حمایت ک��رده اند از آن ها می خواهم
برای توس��عه و رشد یافتگی پردیس دانشگاه ،آن را تنها نگذارند.
بدیهی اس��ت دوام پردیس به عنوان یک نهاد درآمدزا در مجموع
به نفع تمامی اعضاء خانواده دانشگاه خوارزمی خواهد بود.

قابل توجه کلیه اساتید ،دانشجویان ،و پژوهشگران می رساند:
کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی با هدف گسترش تحقیقات علوم
تربیتی در تاریخ  11و  12تیرماه  1393برگزار می گردد ،ارسال چکیده مقاله
از تاریخ  1393/10/1آغاز و تا پایان فروردین  1393ادامه دارد ،چکیده های
ارسالی هر از دو هفته در کمیته علمی مطرح ،و در صورت تایید شدن ،به
نویسندگان بازخورد داده می شود ،تا اصل مقاله خود را ارسال نمایند.
در صورت مورد تایید بودن اصل مقاله توسط کمیته علمی ،نامه پذیرش و چاپ از
طرف مجالت علمی پژوهشی طرف قرارداد با دبیرخانه کنگره با درجه علمی
پژوهشی  ISCبه نویسندگان ارسال می شود .و اصل مقاله در شماره های مختلف
مجالت به چاپ خواهد رسید.
بنابراین از کلیه افراد عالقه مند خواهشمندیم چکیده مقاالت خود را در
روزهای آغازین ارسال نمایید ،تا جهت چاپ مقاله در شماره های ابتدایی
تعجیل صورت گیرد.
برای ثبت نام ،آشنایی با محورهای کنگره و ارسال مقاالت به ادرس
 com.asib2014مراجعه نماید.
داوری سریع و ارسال اکسپت مقاالت از طرف مجله علمی پژوهشی قبل از برگزاری
همایش به صورت هفتگی و ماهانه می باشد.
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آمار پذیرفته شدگان تحصیالت تکمیلی سال 1392
دانشکده

مرد

81

علوم رياضي

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

علوم رياضي

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

زن

مرد

3

علوم رياضي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

زن

3

علوم رياضي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

مرد

3

علوم رياضي

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

زن

8

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

81

كارشناسي ارشد

علوم رياضي
علوم رياضي

کل علوم رياضي
شيمي
شيمي

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

26

نوبت دوم (شبانه)

زن

شيمي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

زن

4

شيمي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

مرد

3

شيمي

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

زن

3

روانشناسي و علوم تربيتي

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

19

روانشناسي و علوم تربيتي

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

زن

مازاد

مرد

1

روانشناسي و علوم تربيتي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

زن

85

روانشناسي و علوم تربيتي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

مرد

73

روانشناسي و علوم تربيتي

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

زن

1

روانشناسي و علوم تربيتي

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

مرد

6

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

17

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

زن

مازاد

زن

روانشناسي و علوم تربيتي
روانشناسي و علوم تربيتي
روانشناسي و علوم تربيتي

کل روانشناسي و علوم تربيتي
دبيات وعلوم انساني

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

ادبيات وعلوم انساني

كارشناسي ارشد

ادبيات وعلوم انساني

كارشناسي ارشد

ادبيات وعلوم انساني
ادبيات وعلوم انساني
ادبيات وعلوم انساني
ادبيات وعلوم انساني

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

2

مرد

کل شيمي

كارشناسي ارشد

روزانه

72

83

شيمي

18

مقطع

دوره

جنس

كل

روزانه
مازاد

روزانه

نوبت دوم (شبانه)
مازاد
روزانه

87

45

مرد

95

زن

71

3

622

مرد

879

مرد

7

مرد

78

زن

83

8

71

ادبيات وعلوم انساني

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

مرد

31

ادبيات وعلوم انساني

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

زن

9

ادبيات وعلوم انساني

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

مرد

2

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

78

كارشناسي ارشد

مازاد

زن

کل ادبيات وعلوم انساني
تربيت بدني و علوم ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي

مرد

75

مرد

4

تربيت بدني و علوم ورزشي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

زن

4

تربيت بدني و علوم ورزشي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

مرد

88

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

77

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

زن

مازاد

زن

تربيت بدني و علوم ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي

کل تربيت بدني و علوم ورزشي

فني ومهندسي
فني ومهندسي

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

مازاد

22

مرد
مرد

88

مرد

3

فني ومهندسي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

زن

7

فني ومهندسي

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

مرد

6

فني ومهندسي

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

مرد

7

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

69

جغرافيا

كارشناسي ارشد

روزانه

جغرافيا

كارشناسي ارشد

نوبت دوم(شبانه
تهران)

مرد

69

زن

8

جغرافيا

كارشناسي ارشد

مازاد

زن

89

جغرافيا

كارشناسي ارشد

مازاد

مرد

88

جغرافيا

كارشناسي ارشد

جغرافيا

كارشناسي ارشد

آموزش محور -
مازاد

زن

1

مرد

2

جغرافيا

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

زن

85

جغرافيا

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

مرد

81

جغرافيا

دكتري تخصصي ()hP .D

نوبت دوم (شبانه)

مرد

83

فني ومهندسي
فني ومهندسي
فني ومهندسي

کل فني ومهندسي
جغرافيا

جغرافيا
کل جغرافيا

كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي ()hP .D

روزانه

3

98

فني ومهندسي

كارشناسي ارشد

روزانه

226

نوبت دوم (شبانه)
مازاد

آموزش محور -
مازاد

نوبت دوم (شبانه)

زن

2
8

504

9

660
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علوم زيستي

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

علوم زيستي

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

زن

علوم زيستي

مرد

85

مرد

8

علوم زيستي

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه

زن

1

علوم زيستي

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه

مرد

8

علوم زيستي

دكتري تخصصي ( ) D.hP

نوبت دوم (شبانه)

زن

3

كارشناسي ارشد

روزانه

زن

85

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

زن

علوم زيستي

کل علوم زيستي
علوم فيزيك
علوم فيزيك

كارشناسي ارشد

مرد

6

علوم فيزيك

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه

زن

1

علوم فيزيك

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه

مرد

8

علوم فيزيك

دكتري تخصصي ( ) D.hP

نوبت دوم (شبانه)

زن

8

علوم زمين

كارشناسي ارشد

روزانه

مرد

81

علوم زمين

علوم زمين

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

روزانه

زن

3

37

نوبت دوم (شبانه)

زن

مرد

8

علوم زمين

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه

زن

4

علوم زمين

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه

مرد

2

علوم زمين

دكتري تخصصي ( ) D.hP

نوبت دوم (شبانه)

زن

8

پرديس خوارزمي تهران

كارشناسي ارشد

روزانه پرديس

زن

مرد

79
81

پرديس خوارزمي تهران

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه پرديس

زن

32

پرديس خوارزمي تهران

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه پرديس

مرد

93

كارشناسي ارشد

روزانه پرديس

زن

مرد

22
13

پرديس خوارزمي كرج

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه پرديس

زن

32

پرديس خوارزمي كرج

دكتري تخصصي ( ) D.hP

روزانه پرديس

مرد

22

علوم زمين

کل علوم زمين

پرديس خوارزمي تهران

پرديس خوارزمي تهران

پرديس خوارزمي كرج
پرديس خوارزمي كرج

پرديس خوارزمي کرج

جمع کل

كارشناسي ارشد

روزانه

88

مرد

علوم فيزيك

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

71

83

علوم فيزيك

20

كارشناسي ارشد

روزانه

32

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

نوبت دوم (شبانه)

روزانه پرديس

روزانه پرديس

85

45

522

685
5150

کسب مقام سوم توسط دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی در
مسابقات ملی  ACIـ رشته توپ بولینگ بتنی

شانزدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن امریکا ( )American Concrete Instituteـ شاخه
ایران با عنوان مس��ابقات توپ بولینگ بتنی دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در تاریخ 3و 92/10/4در
باشگاه نفت شماره ( 1تهران) به همت مرکز تحقیقات بتن «متب» ،دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا ،انجمن
علمی مهندسی بتن و سازه های بتی ایران برگزار شد.
در این مسابقات تیم اعزامی از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی حائز مقام سوم شد.
این همایش مصادف با روز ملی ایمنی در برابر زلزله ـ سالروز زلزله بم و دستاوردهای بازسازی آن با محورهای
اصلی آینده بتن ،ویژگی های بتن آینده ،بازرسی فرایند تولید بتن آماده طبق استاندارد ،6044نقش افزودنی
های ش��یمیایی و مکمل در نانو س��اختار بتن آماده و با حضور آقایان مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز
تحقیقات بتن (متب) ،دکترجواد برنجیان رئیس دانش��گاه طبری و عضو هیئت رئیسه موسسه بین المللی بتن
 ACIش��اخه ایران ،دکتر کاوه آهنگری و دکتر مجتبی احمدوند عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات بتن (متب)
و سایر شخصیت های برتر علمی کشور برگزار گردید.
آقای دکتر علی معصومی به عنوان استاد راهنما تیم اعزامی و اعضا شامل :خانم ها شادی زینعلی،
فاطمه شکری فومشی ،فائزه گودرزی طائمه ،وجیهه عباسی ،الهام محمودپور بودند.
شایان ذکر است تیم های دانشگاه آزاد زنجان ،موسسه آموزش عالی نبی اکرم (صلی ا )..تبریز به ترتیب مقام های
اول و دوم را کسب نمودند.
مطالعات مربوط به چگونگی اس��تفاده از الیاف و مواد افزودنی ،انجام آزمایشات جهت رسیدن به طرح اختالط
مناسب ،تهیه قالب مناسب و نیز ساخت توپ های بتنی توسط گروه حداقل  6ماه بطول انجامیده که در این
راه مس�ئولین دانشکده فنی و مهندسی بخصوص مسئولین آزمایش�گاه دانشکده آقایان مهندس
روح اهلل سعادتی و مهندس جواد بختیاری کمک شایانی نمودند.
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گزارش اهم فعالیت های نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
پائیز 1392
اهم امور ثابت در هر ماه:
• اقامه نماز جماعت در سه نوبت هر روز
• طرح احکام دو روز در هفته
• طرح حدیث بین صالتین یک روز در میان
• پاسخگویی به مسائل دینی و احکام همچنین مشاوره خانواده و پرسش و پاسخ دانشجویان هر روز
• شرح دعای مکارم االخالق سه شنبه هر هفته بعد از نماز مغرب توسط حجت االسالم والمسلمین
سید شهاب الدین حسینی
• قرائت دعای توسل بعد از نماز مغرب سه شنبه ها
• قرائت دعای کمیل پنج شنبه شب ها
• قرائت دعای ندبه صبح جمعه ها
• قرائت زیارت آل یاسین عصر جمعه هر هفته
• قرائت آیاتی از قران کریم بعد از نماز ظهر و عصر هر روز
• اقامه نماز جماعت صبح در خوابگاه خواهران ،هر روز صبح
• جلسه حکمت در خوابگاه خواهران (یک روز در هفته)
• حضور مشاور در خوابگاه خواهران هر روز
• ارائه خدمات کتابخانه ای در کتابخانه نهاد به اساتید ،دانشجویان و کارمندان
• حضور مبلغ در خوابگاه باغستان جهت مشاوره دانشجویان هفته ای دو روز
• برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء در خوابگاه باغستان
• تفسیر قرآن دوشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد دانشگاه (حاج آقا مصطفی پور)
اموری که در فاصله زمانی فوق الذکر انجام شده:
• سخنرانی حاج آقا رزاقی در جلسه گروه معارف ،جلسه ورودیهای جدید زیست ،جلسه بسیج اساتید،
جلسه حلقه صالحین بسیج استان  ،شهادت امام جواد (ع) ،روز عرفه ورودی های جدید دانشکده های
فیزیک و فنی و مهندسی ،جلسه تشکل ها
• سخنرانی در مناسبت ها  :هفته قرآن ،مراسم تقدیر از فرزندان شاهد و ایثارگر ،عید قربان ،شهادت
امام باقر (ع)  ،شهادت امام محمد تقی (ع)  ،والدت امام هادی (ع) ،سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و
حضرت فاطمه (س) و امام زین العابدین (ع)  ،عید غدیر و ایام محرم الحرام
• جلسه تفسیر قرآن توسط حاج آقا رزاقی ویژه اساتید دوشنبه ها یک هفته در میان ساعت 12:30
الی 13:30
• جلسه تفسیر قرآن توسط حاج آقا رزاقی ویژه فعالین فرهنگی دوشنبه ها هر یک هفته در میان از
ساعت  13الی 13:30
• جلسه تفسیر قرآن توسط حاج آقا رزاقی ویژه اساتید تهران یکشنبه هر هفته
• کالس مترجمی قرآن جهت کارمندان و دانشجویان دوشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت  11:30الی
13
• چاپ سه شماره نشریه هاوش
• جلسه آموزش مهارت های زندگی جهت کارمندان در  28مهر و  17آذر ماه
• ثبت نام هفدهمین دوره ازدواج دانشجویی(از تاریخ  92/8/1الی )92/9/15
• برگزاری یک جلسه سخنرانی شبهات عاشورا در خوابگاه خواهران توسط مبلغه در دهه اول محرم
• سخنرانی ،مداحی و پذیرایی شام به مدت  12شب در شبهای محرم در مسجد دانشگاه
سخنران  :حاج آقا ناطقی امام جمعه هشتگرد ،توزیع رایگان کتاب علل ازدیاد طالق و راه های
پیشگیری از آن از طرف امام جمعه هشتگرد بین عزاداران.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

برگزاری زیارت عاشورا در دهه اول محرم ،هر روز صبح در حسینیه نهاد
برگزاری دعای عرفه و پختن آش در روز عرفه در مسجد دانشگاه
دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری در بیت رهبری 92/8/24
برگزاری زیارت عاشورا در ده دوم محرم بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه
برگزاری دسته عزاداری روز اول محرم و روز عاشورا
دریافت جوایز از سازمان اوقاف و ارائه به مهدکودک دانشگاه برای ترویج حفظ قرآن
حضور مبلغه در خوابگاه خواهران در دهه اول محرم
حضور مبلغ در خوابگاه برادران در دهه اول محرم
برگزاری مراسم قرعه کشی حج عمره دانشجویی در تاریخ 92/8/20
توزیع کتاب و راهنمایی دانشجویان جهت شرکت در مسابقه کتابخوانی خط روشن
ثبت نام عالقه مندان جهت شرکت در مسابقه کتابخوانی مفاتیح الحیاه
همکاری و مساعدت در برگزاری مراسم عزاداری محرم دانشجویان افغانی در مسجد دانشگاه در تاریخ 92/8/30
یکشنبه ها هر هفته ساعت  7:30صبح جلسه سبک زندگی قرآنی برای کارمندان بسیجی توسط استاد ترابی
دوشنبه ها هر هفته ساعت  15:30جلسه سبک زندگی قرآنی برای دانشجویان توسط استاد ترابی
تقدیر از دانشجویان نخبه  16آذر 92
کالس مهارت های زندگی ویژه بسیج خواهران سه شنبه هر هفته توسط حاج آقا حاجی پور
سخنرانی پیرامون سبک زندگی توسط استاد حصاری 12/8/92

برنامه های پایگاه کوثر بسیج کارکنان
ـ در تاریخ  92/9/3جلسه گروه صالحین شهید معماریان با موضوع احسان به والدین و ذکر فواید احسان کردن و
عنوان احادیث گرانبهایی از امامان شیعه برگزار شد.
ـ در تاریخ  92/9/3جلسه گروه صالحین شهید الیاسی با موضوع بسیج مستضعفان برگزار شد.
ـ در تاریخ  92/10/9جلسه گروه صالحین به مناسبت ميالد با سعادت امام موسي كاظم (علیه السالم) با موضوع زندگاني و
شخصيت امام موسي كاظم (علیه السالم) و احادیث گرانبهایی از امامان شیعه برگزار شد.
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کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال بسیج کارکنان
(برادران)

مدیری��ت تربیت بدنی دانش��گاه خوارزمی با درخواس��ت مرکز
مقاومت بس��یج دانش��گاه ها ومراکز آموزش عالی و هماهنگی
حوزه مقاومت بسیج دانشگاه از تاریخ  92/9/10لغایت 92/9/20
به میزبانی دانشگاه خوارزمی اقدام به برگزاری مسابقات والیبال
بسیج کارکنان (آقایان) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان
تهران نمود .این مس��ابقات با حضور تیم های دانش��گاه تربیت
مدرس  ،دانشگاه آزاد واحد شهر ری ،دانشگاه آزاد واحد تهران
ش��مال ،دانش��گاه ولیعصر (عج) و دو تیم ازدانش��گاه خوارزمی
تهران وک��رج در مجموع  6تیم با کادر داوری بس��یارخوب از
تاریخ  92/9/10آغاز و در تاریخ  92/9/20با نتایج ذیل و اهدای
کاپ و جوایز ارزشمند پایان یافت.
.1
.2
.3

مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

اسامی اعضای تیم:

دانشگاه خوارزمی واحد کرج
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

.1

حمید رنجبر نیاول

.2

سید رضا حسین پور

.3

حسین اکبری

.4

عطا اله گیوزاد

.5

شهرام طهماسبی

.6

عظیم ضیایی

.7

اصغر خویینی ممتاز

.8

اکبرصداقت

.9

حمیدرضا صادقی

.11
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هادی کلیدری

.11

مرتضی محمد نیا

سرپرست

.12

علی اکبر کربالیی

مربی

کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال دانشجویان پسر

کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی
در مسابقات دانشگاه های منطقه یک ورزش کشور
مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه یک ورزش کشور
به میزبانی دانشگاه امیرکبیر و حضور  7تیم از دانشگاه های این منطقه
از تاری��خ  92/9/12لغای��ت  29/9/19برگزار گردید ک��ه پس از رقابتی
هیج��ان انگیز در پایان تیم والیبال دانش��گاه خوارزمی موفق به کس��ب
مقام قهرمانی این دوره از مسابقات گردید و دانشگاه های علم و صنعت
و صنعتی شریف در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

اسامی اعضای تیم:
محمود حاتمی
حمید شیدایی
صباح کریمی
رضا حسین پور کندری
میالد معدن کن
مهدی رضایی
حسین نظری
حیدر هداوند
حمید رضا عبداللهی
علی فتاحی
سعید توحیدی
علی اصغر خوئینی

سرپرست

علی اکبر کربالیی

مربی
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برگزاری همایش پیاده روی به
مناسبت روز دانشجو
مدیریت تربیت بدنی بمناسبت گرامیداشت روز  16آذر (روز
دانشجو) اقدام به برگزاری همایش پیاده روی همگانی نمود.
این همایش با حضور پرشور دانشجویان و دانشگاهیان از مرقد
شهدای گمنام دانشگاه آغاز و پس از طی مسیر پارک دانشجو
به محل تندیس ش��هدا ختم گردید .در پایان با صحبت های
آقای دکتر ش��ماعی معاون دانش��جویی و آقای جوکار مدیر
تربیت بدنی مراس��م قرعه کشی و اهداء جوایز جهت شرکت
کنندگان برگزار گردید.

کویر نوردی در منطقه آران و بیدگل (کویر مرنجاب)

در تاریخ  7و  92/9/8انجمن کوهنوردی کارکنان دانشگاه به
مناسبت بزرگداشت هفته بسیج ،اقدام به برنامه کویر نوردی
در منطقه آران و بیدگل در کویر مرنجاب نمود.
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روایت پیادگان راه حسینی

ان الحسین مصباح الهداه و سفینه النجاه
ّ
حال وهواي عجيبي است....
عالم ،همه خاک کربال بایدمان
پیوسته به لب ،خدا خدا بایدمان
تا پاک شود ،زمین ز ابنای یزید
همواره حسین ،مقتدا بایدمان
اربعین که نزدیک می شود مرز شلوغ و بی نظم
است .بعد از مهر خوردن پاسپورت هايمان وارد
عراق می شویم تمامی ورودی های شهر کربال
میزبان زائرین اربعین حس��ینی است و جاده ی
کربال پر اس��ت از زائرانی ک��ه پیاده عزم زیارت
دارند .حال و هوای وصف ناشدنی ای دارد پیاده
س��فر کردن به کربال  .اگر پا در مس�یر پیاده
روی اربعی�ن بگذاری ،خیل�ی زود متوجه
میش�وی که تمام اجتماعات ش�یعیان در
سراس�ر دنیا ،نسبت به این اجتماع عظیم،
مانند قطرهای در میان دریاست.
براس��تی که اربعین میع��ادگاه اس��ت .در این
میع��ادگاه بايد حضور بیابی ت��ا معنای ایمان را
درک کن��ی و یک��ی از مصادیق ایم��ان مطابق
علیه الس�لام
حدیث از حضرت امام حس��ن عس��گری
خواندن زی�ارت اربعین اس��ت و کجا بهتر از
كربال میتوانی خدا را احس��اس کنی و عظمت
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کشتی نجات او (حسین) را درک کنی؟ در مسیر کربال که پیاده رفته باشی دیگر بهشت
دنی��ا و آخرتت می ش��ود زیارت کربال با پ��ای پیاده تمام جذابیت زی��ارت پیاده ی کربال
ش��روع این نیت از حرم امام علی (علیه الس�لام) است براي زیارت امیرالمؤمنین(علیه السالم) وارد نجف
مي ش��ويم و براي كس��ب تكليف و اذن دخول به حرم فرزند بزرگوارش با دلشكس��تگي
وش��رمندگي باز هم به س��ختی قدم داخل صحن می گذاريم .هوا سنگین است .انگار می
خواهی خودت را از چش��مان آقا پنهان کنی .خودت را و تمام شرمندگی هایت را .خودت
را و تمام کم کاری هایت را .خودت را و تمام آنچه تو را از شیعه بودنت دور می کند .نمی
دانی آقا تو را پذیرفته یا نه؟
فاصله خروجی شهر نجف تا ابتدای شهر کربال حدود  ۸۰کیلومتر است ،تمام طول مسیر
پی��اده روی از خروج��ی نجف تا ورودی کربال تیر های چراغ برقی وجود دارد که ش��ماره
گذاری ش��ده اند .از  1تا  1460هر کدام از این تیرها با هم دقیقاً  50متر فاصله دارند .به
نوعی خط نش��ان هس��تند که چقدر از مسیر را طی کرده و چه قدر باقی است .شهر را که
طی میکنی و وارد جاده می ش��وی و بیابان می ش��ود و جاده ای طوالنی و قدم های تو
و صدای باد .آن وقت عاش��قانی را می بینی که در مس��یر انتظار تو را می کش��ند .درست
هنگامی که تش��نه شده ای و خستگی بر جس��مت مستولی شده « موکب هایی» که در
جاده ساخته شده اند (هيئت هاي مسلمانان سراسر دنيا) می شوند همان حسینیه های
دم به دمی که میروی و زیر س��ایه ی پرچم حسینش��ان نفس تازه میکنی .انس��ان هایی
(علیه السالم)
انتظارت را می کشند که به حرمت پای پیاده زیارت کردنت ،به عشق ِ امام حسین
پذیرای��ی ات می کنند و حتی گاهی پاهایت را ماس��اژ م��ی دهند و کفش هایت را واکس
میزنند و خالصه هر کاری که از دستش��ان بر میاید برایت انجام میدهند تا در ثواب قدم
زدن هایت ش��ریک باش��ند و باور کن که زمین میگردد که تو می رسی به نزدیک کربال و
گرنه هیچ پایی را یارای آن نیست که قدم بر دارد در راهی که حسین (علیه السالم) قدم برداشته.
چقدر معلول ،بی پا ،ش��ل ،علیل و ناتوان می بینی که خود را می کش��ند تا نکند نرسند؛
فردا را… و بعضی شان یک ماهی زودتر راه میافتند…..
آفتاب میان آس��مان می تابد و گرمایش می نشیند بر جان زائران .بطری آب تقریبا خالی
شده .موکب حضرت عباس (علیه السالم) اتاق کوچک و ساده ای است که وقتی به آن می رسیم
عده اي با بطری های آبمیوه ی خنک به اس��تقبالمان می آیند بعد از رفع تش��نگی تازه

یادمان می آید عشق به امام حسین عليه السالم و حرکت در راستای
آرمان های آن امام همان چیزیس��ت ک��ه گویش ها ،ملیت ها
و قومی��ت های مختلف به فاصله های بس��یار دور از یکدیگر را
در ش��رق ،غرب ،ش��مال و جنوب این کره خاک��ی با هم متحد
نموده اس��ت قدم به قدم ایستگاه صلواتی است و چای میدهند
و آب خنک .با تمام وسواسی که داريم در یکی از ایستگاه های
صلواتی می ایس��تم و به قصد بیمه شدن یک چای می خوريم!
وقتی که در راه بوديم به آرزوی رس��یدن به کربال قدم میزديم
و حاال که به کربال رس��یده ايم به آرزوی تمام نشدن ثانیه های
این سفريم.
تمام این مدت  3روز و  2ش��ب را باید پیاده روی کرد! ماشین
های��ی را در بی��ن راه مي بينيم که زائرینی ک��ه از ادامه پیاده
روی ناتوان ش��ده اند را به مقصد برسانند اما با نگاهی به اطراف
جمعی��ت خانم ه��ا و همچنین افراد مس��ن کم نیس��تند خانم
هاي��ي كه با بچ��ه ای در آغوش یا افرادی با معلولیت جس��می
این مس��افت بلکه بیشتر از آن (از شهرهایی مثل بصره  14روز
پیاده روی تا کربال) را طی می کنند راه طوالني اس��ت اما شوق
ديدار ش��يرين  ..در طول مس��یر ایس��تگاه های امدادی ،توزیع
دارو و ملزومات پزش��کی وجود دارد که اگر مشکلی برای کسی
پیش آمد با مراجعه به این ایس��تگاه ها از خدمات پزشکی بهره
من��د ش��ود .تا به حال تجرب��ه ای این قدر نزدی��ک برای لمس
یک جامعه غریبه دس��ت نداده بود .می شود بین هزاران غریبه
سفر کنی ،س��اعت ها همراهشان راه بروی از رفتارشان عکاسی
کنی و اخالق و عاداتش��ان را ببینی .همکالم و میهمان خانه ها
و موکب ها و س��فره های ش��ان بشوی وآخرش��ب در کنارشان
بخواب��ی .البت��ه این جاده اخالق ها را هم ع��وض کرده از طمع
و بد اخالقی هاخبری نیس��ت .همه مهربان شده اند! .اینجا تو
را با نام زائر می شناس�ند .همین اسم برای وارد شدن به هر
خانه ای و نشستن بر هر سفره ای کافی است .کسی هم که زائر
است خیلی توجهی به دور و بر ندارد .بعضی ها روزها در راه اند
و خس��تگی از هر قدمشان مشخص اس��ت .فقط راه می روند و
حرف هم نمی زند .زیارت حس��ین با خستگی پیاده روی گویی
مزه ای دوچندان دارد و اینجاست که پا و دل با هم ارتباط پیدا
م��ی کنند! کمی اگر مرغ دل را پرواز دهی به وضوح کاروانی را
خواهی دید که از کربال به س��وی شام به اسیری می روند ..هر
كس�ي در حال و هواي خودش است يكي ناله مي كند يكي
زيارت عاشورا مي خواند ،يكي زير لب زمزمه مي كند :اوج شوق
و شور و شین  /بین بین الحرمین /من شوم ندبه کنان ...زائر قبر
حس��ین(علیه السالم) ...آدم تشنه ی اشک می شود وقتی که می رسد
به میدان مش��ک .هر چه به بین الحرمین نزدیک تر می ش��ویم
گرمای وجودمان بیشتر می ش��ود .براي او كه نامش يادآور وفا
و برادري و عش��ق است .دس��تپرورده خانه علي و تربيت شده
«امالبنين» كه هميشه خودش را كنيز فرزندان حضرت «زهرا»
ميدانست .پا به حرم كه ميگذاري ناخواسته آن ادب و احترام

برادري چون ابوالفضل در برابر س��يد و مواليش حس��ين(علیه السالم) را حس
ميكني.
نزدی��ک بین الحرمین جایی اس��ت که مرد و زن ب��ه خاک می افتند.
همانجایی اس��ت که به سرعت دلت تنگ می ش��ود برای اولین قدمی
که برداش��ته بودی .برای اولین تیری که دیدی و ش��ماره « »۱رویش
نوشته شده بود.
دل تنگ لحظه هایی می شوي که خداوند برایت مقدر کرده بود
تا طعم بهش�ت واقعی را بچش�ی و صد حیف پای ثانیه ها تیز رو تر
از پای انس��ان اس��ت و قدرتش چنان عظیم اس��ت که لحظات نابت را
در چش��م برهم زدنی به خاطره ای گوشه ی دلت تبدیل میکند صداها
گم اند از بس همهمه اس��ت! زائران با كاغذي در دست (زیارت معروف
اربعین اباعبداهلل الحسین (علیه السالم) شروع میکنند با صدای بلند و عجز و
شوق و مهر و دل؛ شروع می کنند به خواندن و تمام که می شود می
روند با موج همیشه جاری تا ضریح ،به ضریح که می رسند می بوسند
و می روند بین الحرمین و از دور س�لامی به عباس(علیه السالم) وفا می کنند
«کربال کربال» که گفتند و می گویند و شنیدی اینجاست .باور کن که
رس��یدی! به جایی که خیلی ها با آرزویش به خاک رفتند .خیلی ها در
آرزویش ملتمس دعا شدند و شاید خیلی ها ...
حال و هواي عجيبي است......اش��ك شوق اس��ت از بودن در مكاني كه
ش��ايد ساليان سال آرزويش را داشتي يا اشك بر آوارگي زينب وكاروان
اهل بيت و در عجبي به اين همه صبر واستقامت.
این حس�ین کیس�ت که عالم همه دیوانه ی اوس�ت …… در
حيرت م�ی مانی از این نمایش عظیم بش�ری! م�ی مانی از این
بزرگترین اجتماع انس�انی روی کرهی زمین! می مانی از آتشی
ک�ه بعد از هزار و چهارصد س�ال هر روز گداخته تر اس�ت! می
مانی از آن چه دارد در عالم رخ می دهد! ش�رمنده میش�وی از
تجربیات اندکت! ش�رمنده میشوی از دنیای کوچکت! شرمنده
می شوی از نداریت؛ که داراییش پنداشتهای! شرمنده مي شوي
از كول�ه بار گناهانت زماني كه با چش�م اش�ك آلود وبغض گلو
خيره مانده اي در عظمت آس�مان ش�رمنده میشوی از این که
هستی! هنوز هستی….
شب هنگام ،کربالی ملتهب داغ روز اربعین ،کسی پر نمی زند!
ش��هر بعد از چه��ل روز که روی آرامش ندیده حاال آرام تر از همیش��ه
است.
حاال نوبت آسمان است؛ تا ببارد!
و م��ی بارد و می بارد! آن قدر ک��ه زمین را آب بر می دارد! آن قدر که
غصه می خوری به حال برادران موکبیات که زیر باران چه می کنند!؟
آن قدر که ازخودت و مسافرخانهی محقرت شرمت می گیرد.
زهرا مصطفی زاده
کارشناس اداره کارگزینی کارکنان
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بم

به مناس�بت س�الگرد زلزله بم ،آقای رضا قطبی زاده همکار اداره کارگزینی که تعداد
کثیری از بس�تگانش را در زلزله مذکور از دست دادند متن کوتاهی در همین باره ارائه
نمودند که در زیر می آید:
از میان ش��هرهای باستانی
شاید بم در کنار ارگ آن یگانه
باش��د ش��هری که حضورش از
یکس��و در پهنة افسانههاست و
از س��وی دیگر به زندگی امروز
ما بسته شده ،تنها یادگار نسبتاً
سالم از روزگاران پیش از اسالم
و یادگاری به جا مانده از تالش
هزاران معم��ار ،نقاش ،هنرمند،
صنعتگ��ر و  ...و تجل��ی اراده
صدها فرمان��روای بنام و گمنام
ک��ه در دامان آن پناه گرفتند و
یا به پناهندگان ارگ تاختند و
آنچ��ه اتفاق افت��اد قهر طبیعت
بودک��ه ب��ا زلزلهای س��همگین
این ی��ادگار کهن ای��ران زمین
را در هم پیچید و خس��ارتی را
پدید آورد که ن��ه تنها مردمان
و ساکنین بم به سوگ نشستند
بلکه فرهنگ و تمدن این مرز و
بوم در س��وگ یکی از فرزندان
راستین است.
مختصات مکانی و جغرافیایی
بم :
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شهری در شرق استان کرمان
امروزی و با ارتفاعی حدود یک
کیلومت��ر بلندت��ر از دریای آزاد

هم مرز و همس��ایه شهرستان ها 
ی
زاهدان ،ایرانشهر ،جیرفت و بردسیر
دارای دو بخش قدیمی و جدید که
هسته ی قدیمی ش��هر همان ارگ
معروف است و بخش امروزی آن که
شامل شهر جدید و مجموعه باغات
و نخلستانها است.
ش��هر امروزی ب��م از دوران قاجار
با تخلیه تدریجی ارگ از س��اکنین
ش��کل گرفت و به موازات آن کالبد
رو ب��ه ویرانی نهاد .این روند تا زمان
پهل��وی اول تا بدانجا ادامه یافت که
ارگ قدیم��ی یکپارچه از س��اکنین
تهی گشت و ش��اید تنها گروه های
گریزان از جامعه آنجا را مأمنی برای
خود یافتند.

آثار تاریخی بم :
ب��دون ش��ک مهم تری��ن اثر تاریخی موج��ود در بم همان ارگ
تاریخی اس��ت که از آنچنان اهمیتی برخوردار اس��ت که س��ایر آثار را
تحت الش��عاع خود قرارداده با این ح��ال آثار مهم دیگری نیز خارج از
حص��ار ارگ واقعند که هر کدام یادآور برگی از تاریخ و فرهنگ ش��هر
هس��تند .مهم ترین این آثار عبارتند از قلعه کوهک که به قلعه دختر
نیز معروف است و ویرانه های آن در یک و نیم کیلومتری ارگ تا قبل
از زلزله پابرجا بود و تا کنون دربارة این اثر تاریخی کاوش های باستان
شناسی کاملی صورت نگرفته است.
اکنون پس از گذشت ده سال از زلزله هم اکنون بم و ارگ آن زنده
است و به یاری خداوند و تالش مسئوالن ساخته میشود.

اهمیت مکانی بم :
ب��م ب��ر س��ر راه هندوس��تان،
خراس��ان ،فارس و بنادر هرمز قرار
دارد به روایت ساده تر مکان برخورد
دو ج��ادة ب��زرگ بازرگانی مش��رق
زمی��ن یعنی جادة ابریش��م و جادة
اینجان��ب از تمامی م��ردم ایران و همکاران خود که برای س��اخت و
ادوی��ه بوده اس��ت .رون��ق بافندگی
آبادانی هرچه س��ریعتر بم کمک کردهاند تش��کر و قدردانی میکنم و
و حج��م قاب��ل توج��ه محص��والت
در آخر میگویم:
کشاورزی جایگاه ارزنده ای را برای
بم دوستت دارم
این ش��هر در بازرگانی جهان اسالم
تعریف نموده است.

هدیه امام حسین

(علیه السالم)

به امیرکبیر

آی��ت ا ..محمد علی اراکی در خ��واب امیر کبیر را دید که جایگاه
رفیعی در عالم برزخ داش��ته اس��ت ،س��بب آن را می پرسد و امیر
با اش��ک پاس��خ می دهد :آنگاه که رگ دو دستم را در حمام فین
کاشان زدند ،چون خون از بدنم می رفت تشنگی بر من غلبه کرد
سر چرخاندم تا بگویم قدری آبم دهید؛ ناگهان به خود گفتم میرزا
تقی خان! دو تا رگ بریدند این همه تش��نگی! پس چه کشید پسر
فاطمه(س�لام ا )..؟ او که از س��ر تا به پایش زخم شمشیر و نیزه و تیر
بود! از عطش حس��ین (علیه السلام) حیا کردم ،لب به آب خواس��تن باز
نکردم و اش��ک در دیدگانم جمع شد آن لحظه که صورتم برخاک
گذاشتند ،امام حسین (علیه السالم) آمد و گفت« :به یاد تشنگی ما ادب
کردی و اش��ک ریختی؛ آب ننوشیدی این هدیه ما در برزخ ،باشد
تا در قیامت جبران کنیم.
منبع خبرگزاری فارس ـ روزنامه خراسان رضوی 92/9/30

آیا همه باید واکسن آنفوالنزا تزریق کنند؟
چند سالی است در آغاز فصل پاییز و شروع همه گیری آنفوالنزا بحث واکسن آنفوالنزا نیز داغ می شود و با
توجه به کمبود آن در بازار موجب اضطراب و ناراحتی بسیاری از خانواده ها می شود که قادر نیستند برای
فرزندان خود تهیه نمایند.
اما واقعیت قضیه این است که تنها سه گروه باید این واکسن را تزریق نمایند:
 -1بچه های نارس و تازه به دنیا آمده
 -2افراد مسن که سیستم ایمنی آن ها آسیب دیده
 -3بیماران مبتال به بیماری های مزمن نظیر دیابت پیش��رفته و کنترل نشده مبتالیان به ایدز و گروه هایی
که شیمی درمانی می شوند.
در بقیه افراد این واکس��ن تاثیری نمی تواند داش��ته باشد و در ضمن اگر خبری دال بر مرگ میر افراد ناشی
از ابتال به آنفوالنزا منتش��ر می ش��ود دقیقا در یکی از سه گروه ذکر شده باال اتفاق می افتد و آنفوالنزا نمی
تواند خطری برای افراد با سیستم ایمنی سالم داشته باشد.
منبع:

Harrison s Principles of Internal Medicine
Cecil Textbook of Medicine
www.Mayoclinic.com
www.hopkinsmedicine.org
دکتر علیرضا داودی
پزشک دانشگاه
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طریق عرفان

س��خنی چند با خواننده :منبع جامعی در احوال سید محمد
حسینی بادکوبه ای در دست نیست ،لذا کیفیت حال ،طریق
رفتار و ش��یوه ی سلوک این عارف جلیل القدر پوشیده باقی
مانده است.
برای این ع��ارف الهی ش��اگردی معرفی نگردی��ده و ظاهرا ً
پیداست که ش��اگرد خاصی در طریقت نداشتند که پرده از
چهره ی گمنام ایش��ان برداش��ته و از حاالت روحی و دست
نوش��ته های ش��خصی و صحبت های خصوصی ایش��ان قلم
فرس��ایی نماید تا دوس��ت داران آن ع��ارف فرزانه با معرفت
کامل به جهات مختلف زندگی ایش��ان پی برده و رش��ته ی
محب��ت را با معرفت کامل نمایند که محبت با معرفت هرگز
گسستنی نیست.
مختصری از شرح حال عارف باهلل سید محمد حسینی
بادکوبه ای:
پدر آقا س��ید محمد حس��ینی بادکوبه ای ،س��ید حس��ین
حس��ینی بادکوبه فرزند س��یدرضا ،متولد خ��ردالن بادکوبه
است .یک سال بعد از فوت پدر گرامی اش به قصد فراگیری
معلومات فلسفی ،فقهی و ریاضی ،مولد و موطن خود را ترک
کرد و به تهران آمد و در مدرس��ه صدر اقامت نمود و پس از
هفت سال به نجف اشرف عزیمت نمود .در نجف با مجاهدت
و تحمل س��ختی های متعدد یکی از اس��اتید بزرگ و نامی
حوزه علمیه آن زمان شد .از شاگردان این فرزانه ی عالیقدر،
مراجع بزرگی چون آیت اهلل مرعشی نجفی ،آیت اهلل میالنی،
عالمه طباطبایی و آیت اهلل بهجت می باشند.
آقا [آقا س��ید محمد حس��ینی بادکوب��ه ای] فرمود« :مادرم
گف��ت زمانی که تو را حامله بودم ش��بی در عالم رؤیا دیدم
که پسری به دنیا خواهم آورد که مجتهد خواهد شد و زمان
تولد به حالت سجده متولد شدم.
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شمه ای از کرامات عارف باهلل حضرت سید محمد حسینی
بادکوبه ای مشهور به آقا نجفی (رضی اهلل عنه):
کرامت اول:
راننده ای می گفت در مس��یر غازیان ب��ه انزلی بودیم و اتوبوس
هم پر از مس��افر .آقا را دیدیم که کنار خیابان در حرکت اس��ت.
مسافرین با دیدن آقا حاضر شدند پیاده شوند و آقا سوار شود ،اما
ایشان راضی نشدند .اما هر چه مسیر را طی می کردیم و جلوتر
می رفتیم ،آقا جلوتر از ما بود.
کرامت دوم:
جمعی از مؤمنین به مکه مکرمه مش��رف شدند .در آن جا آقا را
مش��غول برگزرای فرائض و مناسک حج دیدند .بعد از این که به
شهرس��تان مراجعت نمودند با کم��ال تعجب مالحظه کردند که
آقا همراه عده ای به استقبال آن ها آمده است .از اطرافیان سؤال
کردن��د« :آقا کی از حج برگش��ت؟» در مقابل ج��واب مردم که
ایشان اصال به مکه مش��رف نشده بلکه در شهر بوده اند ،تعجب
آن ها دو چندان ش��د .نزد آقا آمدند و عرض کردند« :ما شما را
در حال طواف و دیگر مراس��مات ح��ج دیدیم اما مردم  ».....آقا
فرم��ود :بعدا می گویم! از آن موق��ع به بعد هر وقت از آقا این
مطلب را جویا می شدیم ،می فرمود :بعدا به شما می گویم! ولی
آقا هیچ وقت رفتن به حج را نه تایید کرد و نه تکذیب و کسی از
مردم ،حتی نزدیکترین دوستان در طول چهل و سه سال زندگی
آقا در بندر انزلی ندید که ایشان به حج مشرف شده باشند..
منب��ع :آقا س��ید محمد نجف��ی ـ مؤلف :غالمرض��ا عابدین زاده ـ انتش��ارات
اردیبهشت

تحقیق و گردآوری:
سید مجتبی میران عزیزی

تسلیت
تس��لیت واژه کوچکی اس��ت در برابر غم بزرگ شما ،از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانیم .امیدواریم که
غم آخر زندگیتان باشد.
خانم دکتر آزاده منصوری
خانم دکتر فریده محمدعلی پور
آقای علی نژاد طهرانی
خانم فریبا بیاتی
آقای محرم میرزایی
آقای محمدعلی افخمی
آقای قربانعلی طلوعی
آقای سید رحیم فالح صادقی
آقای ابراهیم پوراسماعیلی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
همکار اداره کارگزینی
همکار اداره امور خوابگاه ها
همکار مدیریت فوق برنامه و امور فرهنگی
همکار مدیریت امور عمومی
همکار مدیریت امور عمومی
همکار مدیریت امور عمومی
همکار مدیریت امور عمومی
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نگاهی کوتاه به استخر دانشگاه خوارزمی
استخر بین المللی خوارزمی از جمله استخرهای مطرح کشور است که در دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)
با مساحتی حدود  5هزار متر مربع در سال  1383افتتاح گردید.
این استخر با امکانات کامل آبی و دارای یکی از بزرگترین جکوزی های کشور است که در سال های گذشته
مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان ،لیگ کاناپولو و شنای آموزشگاه های استان را نیز میزبانی نموده است.
این استخر با تعداد  25پرسنل در  7سانس ،روزهای زوج (بانوان) و روزهای فرد و جمعه (آقایان) مورد
استفاده قرارمی گیرد .تصفیه (یونیزاسیون) آب استخر بصورت دائم انجام می گیرد و تعداد منجی های
غریق مستقر درهر سانس  6نفر است.
استخر هر روزه تا ساعت  15بعدازظهر در اختیار دانشکده تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنی جهت انجام
امور آموزشی دانشگاه خوارزمی و از آن پس در اختیار عموم قرار می گیرد.
امکانات استخر:
ـ استخر با ابعاد استاندارد  50×25با عمق 1تا  3متر ،قابل استفاده جهت میزبانی مسابقات در سطوح
مختلف (از جمله برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور) می باشد.
ـ سونای بخار
ـ جایگاه تماشاگران با ظرفیت  243نفر ـ سونای خشک
ـ  10سکوی استارت
ـ بخش حمام آفتاب درطبقه باالیی استخر بصورت محصور و ایمن ـ سالن بدنسازی و
ـ جکوزی
ائروبیک با دستگاه های مدرن و الکترونیکی ـ اتاق ماساژ ـ مجهز به رختکن و بوفه
خدمات استخر:
ـ مربیگری شنا زیر نظر فدراسیون شنای کشور و هیئت شنای استان البرز
ـ برگزاری کالس های نجات غریق با توجه به اینکه یکی از پایگاه های کالس نجات غریق در استان البرزدر
این مجموعه قرار گرفته است.
ـ برگزاری کالس های قایقرانی (تک نفره کایاک)
ـ هیدروتراپی (آب درمانی) با شرایط ویژه تحت نظر اساتید و متخصصین خبره دانشگاهی
ـ برگزاری کالس های متنوع تحت نظر اساتید مجرب آموزش شنا (پایه و پیشرفته) جهت کلیه سنین
ـ برگزاری کالس های ماساژ
این استخر جهت برگزاری مسابقات با جدیدترین شیوه های تأمین سیستم حرارتی ،سیستم صوتی ائده آل
و تأمین نور دیواره و سقف استخر تجهیز شده است.
شایان ذکر است کلیه خدمات فوق با شرایط ویژه برای اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه خوارزمی و
همچنین عموم مراجعه کنندگان با هزینه ای کام ًٌَُ
ال مناسب ارائه می گردد.

