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ساختمان مرکزی دانشگاه

برگزاری بزرگداشت  9دی
کسب عنوان برترین مقاله توسط استاد دانشگاه خوارزمی
برگزاری مراسم هفته پژوهش
معرفی دفتر ارتباط با صنعت
صورتجلسه دهه فجر
گزارش اولین جلسه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی
(رحمت اهلل)
گذری کوتاه بر اعتقادات و آرمان های بنیان گذار کبیر انقالب امام خمینی
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مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
دانشگاه ،ض ربان سنج حیات ملی جامعه است.
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نس�خه الکترونیکی ماهنامه س�یمای خوارزمی در س�ایت
دانشگاه قابل رویت است.
عالقمن��دان می توانن��د با مراجعه ب��ه پورتال دانش��گاه ،بخش
خبرنامه ها ـ ماهنامه س��یمای خوارزمی ،این نس��خه را مشاهده
نمایند.
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« سرمقاله »

بار الها! پس درود فرست بر محمد صلی اهلل علیه و آله که امین وحی تو ،و بزرگوارتر
از تمام خلق تو ،و بنده پسندیده در میان بندگان توست.
تولدش عطر دل انگیز ایمان را به مش��ام مش��تاقان رس��اند و چش��مه های جوشان
معرفت را در سینه ها ،جاری ساخت.
ت��ا نام ت��و برده میش��ود ،چراغهای صلوات ،در ج��ان لحظهها فروزان میش��وند .تا
فضیلتی از تو گفته میشود ،دلها از بوی گل محمدی زنده میشوند.
روی ما میگشاید.
یاد نویدبخش تو ،دربهای صبح را به ِ
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سپاس خدایی را که بر ما منت نهاد به وجود محمد صلی اهلل علیه و آله در میان امت
های گذشته و قرون سپری شده...

قرآن ،معجزهای اس��ت که از دس��تهای روشن تو به ما رس��ید و مرهمی شد بر زخم
های همه روزه بشریت .نزدیکترین راه رهایی ست در هر زمان.
الل صلیاهللعلیهوآله  ،تو را نشناختهایم و فقط میدانیم که نامت بر همه
یا رسول هّ 
کائنات ترجیح دارد .چگونه میتوان ش��عاع دایره خوبیهایت را ترس��یم کرد؟ باش��د
که با بصیرت بیشتر ،رهرو صادقی برایت باشیم...

میالد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق ،امام صادق (علیه السالم) بر
دانشگاهیان و همکاران محترم تبریک وتهنیت باد.
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روز
بصیرت

برگزاری مراسم  9دی ،روز بصیرت

مراسم  9دی روز شنبه  91/10/9ساعت  12-10با حضور حجت االسالم و المسلمین علیرضا مستشاری معاون امور اساتید
و مبلغان نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه های کش��ور ،ریاست دانش��گاه خوارزمی ،معاونین و مسئولین دانشگاه در
سالن دانشکده ادبیات پردیس کرج برگزار شد.
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روز
بصیرت

این مراسم به مناسبت ماه صفر و عزاداری
حضرت امام حسین با تالوت قرآن و مداحی
آقای حسینی شروع شد.
در ابتدا خانم دکتر حجازی زاده رئیس
دانش�گاه ضم��ن خیر مقدم ب��ه حاضرین
گفت :درود می فرستیم به روان پاک بزرگ
م��ردی که رم��ز و راز موفقی��ت جمهوری
اس�لامی را اقتدا به شهید و ساالر شهیدان،
حضرت ابا عبد اهلل الحسین(علیه السالم) دانست
که مظلومانه ایس��تاد و مقتدرانه دفاع کرد
و فرم��ود  :هیه�ات من الذله ....و س�لام
بر شهیدان عاشورای امام حسین و شهدای
جن��گ تحمیلی ،بوی��ژه دو ش��هید گمنام
 18و  20س��اله که خ��اک این مکان علم و
معرفت را به وجود مطهرشان تقدسی دیگر
بخشیدند ،و همچنین آرزوی سالمتی برای
رهبر نس��توه و فرزانه و امت عاقل و فهیم و
صبور ایران اس�لامی که با اتحاد و همدلی
در مقابل اس��تکبار جهانی هیهات من الذله
گفت��ه و بیش از  30س��ال ایس��تادگی در
مقابل انواع ترفندها نمودند و در کش��اکش
انواع تحریم ها و س��ختی ه��ا ،هم نوا با بانو
زینب کبری (س�لام اهلل علیه��ا) ما رأیت اال جمیال،
سر دادند.

9دی تجلی بارزی از
هویت انقالب بود
ب��ا توجه به اینکه کلم��ه فتنه در قرآن 60
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روز
بصیرت

ب��ار با  20گون��ه معنا تکرار ش��ده و یک چهارم
آن معن��ای آزمای��ش و امتح��ان دارد ،جریان
فتنه آزمایش الهی بود که ملت عزیزمان با
سربلندی آنرا پشت سر گذاشت.
کلمه ای که به فرمایش امیر مومنان(علیه السالم) در
آغاز ناش��ناخته و در پایان بیدار کننده و آگاهی
دهنده است ،ظاهری شبهه ناک و فریبنده دارد،
لیکن دوس��تان خدا را نمی تواند فریب دهد زیرا
چراغ راهش��ان یقین اس��ت و لطف خدا ش��امل
حالشان می شود و نجات می یابند.
فتنه اختالل همراه با اضطراب اس��ت ،وس��یله
کس��ب ق��درت اس��ت و باعث اخت�لال در مقام
امامت اس��ت .ش��رایط پیچیده و دشواری که در
آن حق و باطل در هم آمیخته شده و به دشواری
قابل تشخیص هستند.

و به معیار گرای��ی بها داده اید نه فرد گرایی.
رهب��ر فرزانه فرمودن��د :اولویت اس��تکبار در
مواجهه با نظام اسالمی امروز ترفند جنگ نرم
اس��ت که به وسیله ابزارهای فرهنگی با نفوذ،
دروغ و شایعه پراکنی با ابزارهای پیشرفته ای
که امروز وجود دارد در دل ها و اذهان تردید
ایجاد می کند ،فضا را مغش��وش می نماید و
انس��ان ها را به یکدیگر م��ردد می کند .ابزار
پیشرفته جنگ نرم ایجاد اختالف و شبهه در
جامعه اس��ت ،زیرا که بعد از  8س��ال جنگ
نابرابر به هیچکدام از اهدافش نرسید.

ایش��ان اف��زود بس��یار مفتخری��م که به ش��ما
اندیش��مندان ،فرهیختگان و بزرگواران عالیقدر
در ای��ن م��کان مقدس ک��ه با اتح��اد و همدلی
گرده��م آمده اید خوش آمد گو باش��یم ،زیرا به
فرمان ادی��ب فرزانه انق�لاب در مواجهه با فتنه
های گوناگون و جنگ نرم دش��من با آرایه های
مختل��ف مقاوم��ت و ایس��تادگی نم��وده اید وبا
تمس��ک به قرآن و س��یره عملی ائمه اطهار هم
نوا ش��ده اید و راهکار اصل��ی مقابله با فتنه های
گوناگ��ون را بصیرت می دانید .برای نیل به مقام
رفی��ع بصیرت به اصالح و تهذیب نفس پرداخته
ای��د ،از ذکر خدا غافل نیس��تید و با زهد و عدم
وابس��تگی به دنیا با خردورزی و هم نش��ینی با
دانایان آئینه دل به نور توحید منور س��اخته اید

ریاس��ت دانش��گاه در پایان گفت :از خداوند
ب��زرگ می خواهیم ک��ه ای واس��ع المغفرۀ،
ای داننده ی غی��وب و بیننده ی عیوب مثل
همیش��ه مارا یاری فرما تا بتوانیم با یاد امید
بخش��ت در مقابل اس��تکبار جهان��ی و جنود
نفس��انی توانمان را از دست ندهیم و در جاده
انتظار امیدوارانه با س��ختی ها مبارزه نمائیم
و بگوئیم:
آقا بیا که آمدنت دیر شد
این دل در انتظار ُرخت پیرشد بیا

روش اصل�ی مقابله ب�ا جنگ ن�رم افزایش
بصی�رت و تالش در جهت ج�دا کردن حق و
باطل می باش�د ،باید به حق تمسک جوئیم و
به سران فتنه کمک ننمائیم.

گفتی که پاک کن دلت ز هر چه غیرهاست
قلبم به احترام تو تطهیر شد بیا

س��پس حجت االسالم و المس�لمین مستشاری
مع�اون امور اس�اتید و مبلغان نه�اد نمایندگی
مقم معظم رهبری در دانشگاه های کشور گفت:
اغتشاش��گران سال  88دو دس��ته بودند یکی گروه از
عناص��ر ضد انق�لاب که پیش از انق�لاب هم مخالف
بودن��د ،دومین گروه از مس��ئولین انق�لاب بودند که
دچار لغزش شده بودند و این همان "فتنه" است.
فتنه از آزمایش خطرناک تر اس�ت چراکه اینان در
اصطالح آب را گل آلود می کنند.
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حجت االسالم و المسلمین مستشاری در ادامه گفت
با توجه به اینکه ریش��ه های انقالب از سال  32است
و تقدیم کردن  250هزار شهید که  4500نفر از این
ش��هداء زیر  15س��ال بودند ،و با گذراندن تمام فراز
و ف��رود ها در مس��یر انق�لاب ،رخ دادن این فتنه ها
میتواند برای ما زنگ خطری باشد زیرا که فتنه گران
افرادی از بدنه انقالب یا فرزندانشان بودند.
ایشان افزود :فتنه سال  88یک نمود بود که مشاهده
کردی��م ،که هم قب��ل از انقالب و هم در طول انقالب
وجود داشته است.
معاون امور اس��اتید و مبلغان نه��اد نمایندگی مقام
معظ��م رهب��ری با طرح این س��وال که چ�ه کنیم تا
عاقب�ت ب�ه خیر ش�ویم؟ گفت :ب��ا مطالعه تاریخ
متوجه می شویم که تغییر عقیده و مسیر افراد وجود
داش��ته است داستان زبیر که زمانی لقب صیف السالم
(علیه
رس��ول ا ...لقب داش��ت اما در زمان حض��رت علی
الس�لام) مقابل ایش��ان ایستاد یا داستان سعد ابی وقاص
،ابوموسی اشعری ،محمدحنیفه نیز این چنین بود که
در واقع نشان دهنده عاقبت به خیر نشدن افراد است.
حاج آقا مستش�اری در ادامه گفت :س�ه عامل
اساسی است که زیاده روی در آن باعث عاقبت
به خیر نشدن افراد می شود:
1ـ پول

حب مقام
2ـ ّ

3ـ محبت به اوالد

حب مقام باالتر از پول اس��ت؛ از دست
گاهی اوقات ّ
دادن مال سخت تر از جان دادن است پس می بینیم
که دین داشتن و دین دار بودن سخت است.
وی گفت:در این فتنه ها باید دین مان را حفظ کنیم
ک��ه توکل و یاری جس��تن ازخداون��د بلند مرتبه می
تواند م��ا را از این انحرافات حفظ کند .طبق آنچه در
قرآن آمده اس��ت باید مخالف هر آنچه دش��من گفت
عمل کنیم زیرا که دش��من خیر و ص�لاح ما را نمی
خواهد.
انقالب اسلامی ما چند اصل مهم دارد ش�امل:
.1والیت فقیه  -2اسلامی بودن  -3همراهی
با مستضعفان
حاج آقا مستش��اری دربخشی از سخنان خود به روز
عاشورا سال  42و سخنرانی امام خمینی شاه معدوم
و اس��رائیل اش��اره کرد و گفت :با توجه به اغتشاشات
سال  88دشمنان فکر می کردند مردم سکوت پیشه
کنند ،اما دیدیم که روز  9دی خالف آن ثابت ش��د و

این دستاورد  9دی بسیار مهمتر و بزرگتر از اثرات فتنه ایجاد شده بود.
ب��ا توجه به اینکه امام خمینی(رحمت ا )...به قلب ه�ا حکومت می کرد بعد از فتنه مردم
ایران نش��ان دادند که جانش��ین امام نیز همچون ایشان بر قلب ها رهبری می کند .در
واقع این مس��ائل و فتنه ها باعث رشد مردم و رهبری شد که این سرمایه بزرگی برای
کشور است چرا که ایشان جانشین برحق بقیه ا ...است.
وی در پایان به انتخابات پیش رو اشاره کرد و جریان انحرافی را فعال دانسته و گفت
آبرو و عزت کشور بسیار مهم تر است پس باید دقیق باشیم.

معمارکبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (رحمت اهلل) می فرماید :
والیت فقیه مترقی ترین اصول قانون اساسی است.
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مراسم گراميداشت هفته پژوهش دانشگاه خوارزمی
روز يکشنبه  91/10/10مراسم گراميداشت هفته پژوهش ،با حضور دکتر محمد مهدی نژاد معاون پژوهشی وزارت
علوم و دکتر ارسالن قربانی قائم مقام محترم وزير علوم در امور بين الملل و معاون بين الملل وزارت علوم تحقيقات و
فناوری ،خانم دکتر حجازي زاده رئيس دانشگاه ،مسئولين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،معاونين،
اعضای هيأت علمي ،دانشجويان و کارکنان در تاالر هفده شهريور دانشگاه خوارزمی برگزار گرديد.
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در اين مراس��م خان��م دکتر حجازي زاده
رئي��س دانش��گاه گفت س��خن را آغاز می
کنیم با نام ذات اقدس اهلل که ش��رافت تن
آدمی را به جان او قرار داد.
وی با تس��لیت ایام و مناس��بت ها گفت:
پرگار مدار آفرین��ش پیرامون علم و دانش
م��ی چرخ��د و تحقی��ق و پژوه��ش کلید
دریاف��ت و ش��ناخت آن چیزی اس��ت که
خال��ق هس��تی به عن��وان نیروی اندیش��ه
و کارس��از بش��ر ق��رار داده اس��ت .دنیای
کنون�ی ب�ا توجه به تحوالت گس�ترده
دانش ،دنیای دریافت ها و ش�ناخت و
معرفت هاس�ت و ضرورت انجام برنامه
ریزی های راهب�ردی در امور پژوهش
برای استفاده ی بهینه از سرمایه های
موجود اجتناب ناپذیر است .در راستای
پژوه��ش و تحقیق و عل��م آموزی ،باید قله
ه��ای رفیع ش��ناخت را فت��ح نمائیم و در
ش��کوفایی و به ثمر نشستن اهداف مقدس
پژوهش و تحقیق از هیچ کوششی فروگذار
نباش��یم ،مصمم و توانمندانه گام برداریم؛
زیرا که یأس هدیه و ارمغان شیطان است.
ب��ا غروری افتخار آمیز و با اقتدار به ش��ما
دریادالن و اندیشمندان فرهیخته که به ما
افتخار حضور دادید ،خوشامد و خیر مقدم
ع��رض می نمائیم ،زیرا با اتحاد و همدلی و
وح��دت ،باز با گردهمای��ی معطر و مقدس
خ��ود این فضای عل��م و پژوهش و تحقیق
را مزین نمودید و با تمام س��ختی ها دست
از کوش��ش و تحقیق و نوشتن برنداشتید و
باور دارید که گرچه:
راهیست پر از بیم ز ما تا ب ِر دوست
رفتن آسان بود ار واقف اسرار شوی
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ایش��ان در ادامه با قدردان��ی از همکاران
دانشگاه خوارزمی ،بیان کرد:
بارالها ای واس��ع المغفره امی��د آن داریم
با س�لامت فکر و پاکی اندیشه با تو سخن
بگویی��م .م��ا را مثل همیش��ه در خلوت و
جلوت یاری فرما ،تا در مقابل وسوسه های
اس��تکبار جهانی و جنود نفسانی دلهایمان
نلغزد .م��ا را در ریاض قرب خودت قرار ده
و بر کأس جمال و ش��راب جالل از سبوی
وصال خودت بنوش��ان ت��ا در آن مقام که
س��ارای ساقیان باده نش��ن را بایسته است
بتوانی��م با تهذی��ب نفس چش��م و گوش
تو ش��ویم و با عبور از بعض��ی لغزش های
جاهالن��ه ب��ه فه��م حکیمانه برس��یم و با
فرمانبرداری از آیین احمدی و الگو گرفتن
از صفات س��رمدی در مقام بندگی ات که
تحقیق و تدبر نوعی از آن است .دل از غیر
آل اهلل برکنی��م تا به آس��تان قربت روزنه
ای بیابی��م و در بوس��تان عل��م و معرف��ت
السابقون السابقون باشیم .زیرا:

پيشرفت و عدالت هس�تيم" .همه ما در اين
زمينه مسئوليت داريم اساتيد و پژوهشگران مي
توانند در اين زمينه نقش مهمي را ايفا نمايند.
مع��اون پژوه��ش و فن��اوری وزارت عل��وم در
ادامه اظهار داشت :پيش�رفت و عدالت يعني
دس�تيابي ب�ه توانمندي هاي ب�االي علمي،
فناوري ،اقتصادی و اجتماعی بعالوه عدالت
که موجب سعادت بشري است.

خود ز فلک برتریم ،وز ملک افزون تریم
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

ایش��ان ضمن تاكيد بر ارتباط دانش��گاه با
صنعت گفت :ت�لاش علمي و صنعتي هر دو
الزمه يكديگر هس��تند ما می توانیم با برنامه
ريزي صحيح ،روابط بين جامعه دانش��گاهي
و صنايع را روز به روز اس��تحکام بخشيم،که
در نتیجه ايده و پژوهش نو وارد صنعت شود
تا چرخ صنعت ش��تاب يابد و تحولي در اين
زمينه داشته باشيم.
وي ضمن اش��اره به دانشگاه هاي نسل سوم
گفت :امروز نس�ل سوم دانش�گاه ها در
دنيا دانش�گاه هاي کارآفرين و پژوهش
محور هس�تند دانش�گاهي س�رزنده و

در ادامه مراسم دکتر محمد مهدی نژاد
مع�اون پژوهش و فناوری وزارت علوم
در جمع اساتيد دانش��گاه خوارزمی گفت:
دانش��گاه ها بايد به س��وی کارآفرينی و
پژوه�ش محوری گام بردارن��د .در آينده
دانش��گاه ها نقش اساس��ي دارند و در اين
راس��تا برنامه هاي دانشگاه بايد در راستاي
مسائل جامعه و حل مشكالت آن باشد.
دکت��ر مه��دی ن��ژاد در ادامه اف��زود :در
ديدار اساتيد با مقام معظم رهبری ،ايشان
با اش��اره به اين موضوع ک��ه" :ما در دهه

فعال است كه پژوهش در آن نقش اساسي داشته باشد.
ایش��ان در ادامه افزود :در زمينه آموزش ما از مرحله صرف آموزش
گذش��ته ايم نبايد فقط مصرف كننده توليدات علمي ساير كشورها
باشيم بايد از طريق پژوهش به توليد علم نافع دست پيدا كنيم.
دكت��ر مهدي نژاد در خصوص نقش اس��اتيد دانش��گاه ها در زمينه
دانشگاه هاي پژوهش محور گفت  :اساتيد بايد روحيه تدبر و پژوهش
را در دانش��جويان زنده كنند در اين زمينه اساتيد و دانشجويان بايد
حضور موثر در محيط كار و دانش��گاه داش��ته باشند در اين صورت
است كه مي توانيم در راستاي علم نافع علمي كه براي جامع مفيد
باش��د حركت كنيم علمي كه در چرخه زندگي قرار نگيرد علم موثر
نيست.
معاون پژوهش��ی وزارت علوم گفت :ما بايد با ايمان در کنار علم به
توانمندي های علمی دنيا برس��يم ،به تعبير ديگر علم و ايمان است
که دانشگاه های ما را به کارخانه انسان سازی مبدل می کند.

دكت��ر مهدي نژاد نوري در پايان اف��زود  :پژوهش بايد هدفمند
باش�د ديگر آم�وزش صرف كفاي�ت نمي كند باي�د در بحث
پژوهش ش�اهد رويكرد متفاوت و گس�ترده در دانش�گاه ها
باشيم تا بتوانيم در راستاي حل مشكالت كشور قدم برداريم.
حاكميت رويكرد پژوهش محور در دانشگاه ها با نگاه عدالت
محور باعث پيشرفت جهشي و تعالي دانشگاه ها خواهد شد.
در ادام��ه خانم دکتر پروين کديور مع�اون پژوهش و فناوری
دانش�گاه ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه به گزارش عملکرد
حوزه پژوهش��ی دانش��گاه پرداخت و س��خنان کوتاهی در خصوص
س��رمایه گذاری در تحقیقات و به خصوص پژوهش کاربردی ارائه و
بیان نمود که هزینه های صرف شده در این خصوص سرمایه گذاری
است نه از نوع هزینه های معمولی و جاری.
س��پس با ارائه توضیحاتی در مورد رش��د مقاالت  ISIو  ISCبیان
نمود که با تالش و همت اعضای هیأت علمی و مس��ئولین دانشگاه
تا پایان آذرماه س��ال جاری  542مقاله در نشریات معتبر داخلی و
بین المللی به چاپ رسیده است که در مقایسه با سال گذشته رشد
25درصدی داشته است.
ایش��ان در ادامه خبر خرید  4دستگاه آزمایشگاهی با تکنولوژی باال
( )High Techبرای تحقیقات کاربردی در دانشکده علوم و شیمی
را بی��ان نمود و از نقش مهمی که این تجهیزات در توس��عه فعالیت
های علمی و پژوهشی برای دانشگاه دارند توضیحاتی ارائه داد.
در ادام��ه به ش��رکت اعضای هیئت علم��ی در کنفرانس های بین
المللی و فرصت های مطالعاتی اش��اره نمود و خواستار تأمین منابع
کافی برای افزایش این مأموریت ها شدند.
معاونت پژوهش��ی دانش��گاه اقدامات بخش کتابخانه را به شرح زیر
عنوان کرد:

در ادامه خانم دکتر کدیور برنامه های آتی این معاونت را در
چند بخش به شرح زیر ارائه دادند:
ـ اس��تقرار نرم افزار جامع پژوهشی :که با نصب و راه اندازی
این سیستم کلیه فعالیت های تحقیقاتی و رزومه های استادان
دانش��گاه به روز و بسیاری از آمار و اطالعات مربوط به راحتی
در دسترس قرار خواهد گرفت.
ـ توس��عه همکاری های علمی ـ پژوهش��ی و حمایت بیشتر
از پژوه��ش های کاربردی و هدفمن��د که با فعالیت این حوزه
در خصوص عقد قرارداد طرح های برون دانش��گاهی بسیاری
از مش��کالت و موانع دس��تگاه های اجرایی بر طرف ش��ده و
همچنین موجب درآمدزایی برای دانشگاه می گردد .عالوه بر
آن بس��یاری از پایان نامه ها کاربردی و در جهت رفع موانع و
مشکالت سازمان های دولتی و غیردولتی پیش میرود.
ـ س��رمایه گذاری بیش از پیش در توسعه فناوری اطالعات (:)IT
با توجه به پیش��رفت روزافزون این علم نیاز به سرمایه گذاری
در این بخش نس��بت به س��ایر بخش ها بیش��تر احساس می
ش��ود و ایشان خواستار تقویت بودجه و سرمایه گذاری در این
بخش شدند.
ـ جذب بهینه اعتبارات پژوهش��ی :از آنجائی که صرف هزینه
در بخ��ش معاونت پژوهش و فناوری برای دانش��گاه به عنوان
س��رمایه گذاری محس��وب می شود ایش��ان تقویت بودجه و
جذب اعتبار این بخش را مطرح نمود.
در پایان مراسم از پژوهشگران برگزیده تقدیر به عمل آمد.
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دکتر مهدی نژاد:
پيش�رفت و عدال�ت يعن�ي
دس�تيابي ب�ه توانمن�دي هاي
باالي علمي ،فناوري ،اقتصادی
و اجتماع�ی بعلاوه عدالت که
موجب سعادت بشري است.

اشتراک یکساله بانک اطالعات نشریات کشور ""magiran
ـ خری��د کت��اب از نمایش��گاه بی��ن اللملی کت��اب تهران در
اردیبهشت ماه  91ـ خرید کتاب از نمایشگاه تخصصی ناشران
داخلی (کتب فارسی و التین) در آبان ماه  91ـ خرید روزنامه
های ج��اری کتابخانه مرکزی تهران و ک��رج و ادارات تابعه ـ
خرید کلیه کتاب های درخواس��تی استادان و دانشجویان در
طول س��ال جاری ـ گس��ترش فضای بخش مخ��زن کتابخانه
پردیس تهران

در ادامه آقای مهندس اللی مس�ئول مرک�ز انفورماتيک نيز
گزارش��ی در خصوص مرکز  ITدانش��گاه (مستندسازی سال  89ـ
بهبود شبکه سال  90ـ مدیریت منابع سال  )91ارائه نمود .در پايان
مراسم از  14نفر پژوهشگر برتر دانشگاه ،تقدير شد.
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معرفی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
دفتر ارتباط با صنعت دانش�گاه از س��ال  1383به منظور تس�هیل در انجام امور تحقیقاتی برون دانش�گاهی و همکاری های علمی پژوهش�ی موثر
دانش�گاه با دس�تگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی و همچنین از بین بردن موانع موجود برای ایجاد ارتباط اعضاء هیات علمی دانش�گاه با
جامعه و پشتیبانی محققین آغاز به فعالیت نمود .اهداف و فعالیت های این دفتر را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
 -1سیاستگذاری ،تدوین ضوابط و معیارهای عقد قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی و کاربردی
 -2برنامه ریزی الزم برای ارتقاء کمی و کیفی ،بهبود و توسعه اجرای پژوهش های کاربردی
 -3هماهنگي و ارتباط مس��تمر با دفاتر ارتباط با صنعت س��اير واحدهاي دانش��گاهي ونيز سازمان مركزي در راستای اجرای طرح های کالن ملی منطبق بر نقشه
جامعه علمی کشور
 -4انعقاد تفاهم نامه های همکاری پژوهشی مشترک با سایر دستگاه ها
 -5ايجاد زمينه تبادل اطالعات علمي وفني بين دانشگاه و دستگاه های اجرایی واحدهاي صنعتي
 -6انعقاد قراردادهای داخلی و بین المللی و متمرکز حسب مورد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه
 -7ارتباط با مس��ئولين ومتخصصين صنايع و س��ازمان های اجرایی ،جهت آش��نايي با ظرفیت های دانشگاه و ش��ركت در گروه هاي تخصصي در راستاي توسعه
بيشتر روابط و بررسي امكانات موجود در صنايع و دانشگاه
 -8برنامه ريزي وهماهنگي همکاری های علمي وتحقيقاتي دوره اي اعضاي هيئت علمي ،كارشناسان ودانشجويان از مراكز فني وصنعتي كشور
 -9برنامه ريزي برای برگزاري نمايشگاه هاي علمي وفني با همكاري دستگاه های اجرایی و واحدهاي دانشگاهي
 -10برنامه ريزي و همکاری برای تعيين اولويت بندي پژوهشي با توجه به مشکالت موجود در دستگاه های اجرایی
 -11تنظيم بانك اطالعاتي مربوط به سوابق علمي وحرفه اي اعضای هیأت علمی
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خالصه عملکرد دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت طی س��ال های گذش��ته قراردادهای پژوهشی بس��یاری را از طریق معاونت پژوهشی با دستگاه های اجرایی منعقده نموده است که توسط
اعضاء هیات علمی دانشگاه در راستای حل مشکالت نهاد های اجرایی انجام شده است .برخی از عناوین این طرح های پژوهشی به شرح زیر است:
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انتصابات:

دکتر فرزانه ساسان پور

مشاور امور بانوان اعضای هیئت علمی دانشگاه

دکتر فریدون یاریاری

رئیس مرکز مشاوره دانشجویی

ابقا:

11

صورتجلسه دهه فجر

ماهنامه سیمای خوارزمی  .سال یازدهم  .شماره  .213دی ماه 1391

12

جلس��ه هماهنگي س��تاد دهه مب��ارك فجر انقالب
اسالمي دانشگاه (با رویکرد برنامه های ستاد دهه فجر
بر مبنای آس��یب شناسی انقالب و بصیرت افزایی) روز
چهارشنبه مورخ  91/10/18راس ساعت  9 : 30صبح
ب��ا تالوت آيات��ي از كالم ا ...مجيد و با حضور اعضا ،در
دفتر رياس��ت محترم دانشگاه در پرديس كرج تشكيل
گردي��د ،در ابتداي جلس��ه رياس��ت محترم دانش��گاه
ضم��ن خيرمقدم ،پیرامون مع��ارف ديني و اهميت آن
در برنام��ه هاي زندگي و ني��ت خالصانه جهت اجراي
ام��ور مطالبی را عنوان کرد و در ادامه حجت االس�لام
حاج آقا س��لیمانی نماینده نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانش��گاه درباره انقالب اسالمی و چگونگی
شکل گیری و دستاوردهای انقالب رهنمودهاي ارزنده
اي ارايه نمودند .در ادامه درخصوص موارد ذيل تصميم
گيري بعمل آمد:
 1ـ تمامي برنامه هاي اطالع رس��اني اعم از ديداري ـ
شنيداري ،اطالعيه  ،تراكت ،بنر و  ...تحت عنوان ستاد
هماهنگي مراس��م ده��ه مبارك فجر انقالب اس�لامي
دانشگاه انجام گيرد.
2ـ خري��د و تهيه كليه اقالم م��ورد نظر و مصوب اين
ستاد از طريق مديريت امور عمومي انجام گيرد.
3ـ مديري��ت محترم ام��ور اداري تمهيدات الزم جهت
حضور فراگير و پرشكوه تمامي كاركنان در مراسم هاي
مصوب اين ستاد را فراهم نموده و مسئوليت هماهنگي
حض��ور كاركنان محترم دانش��گاه در اي��ن رابطه را به
عهده خواهد داشت.
4ـ كليه واحدهاي شركت كننده در ستاد صرفاً ملزم به
اجراي برنامه هاي مصوب ستاد بوده و بديهي است در
غير از موارد فوق اعتباري در نظر گرفته نخواهد شد.
5ـ مديري��ت محت��رم امور عموم��ي درخصوص تامين
وس��ايل اياب و ذهاب برنامه هاي مصوب اقدام مقتضي
را بعمل آورد.
6ـ مقرر گـرديد بودجه هزينه هاي برنامه هاي مصوب
اين س��تاد از س��وي معاونت محترم پشتيباني و برنامه
ري��زي تامين و با توجه ب��ه مصوبات و فعاليت هاي هر
بخش توسط امور عمومي هزينه گردد.
7ـ مقرر گرديد برنامه هاي ذيل توسط نهاد مقام معظم
رهبري انجام گيرد.
 1ـ  7ـ برگزاري س��خنراني در اي��ام ا ...دهه فجر بين
نماز ظهر و عصر درخصوص مسائل انقالب اسالمي در
طول س��الياني كه از پيروزي پرش��كوه انقالب اسالمي
مي گذرد .
 2ـ  7ـ همكاري با بس��يج كاركن��ان جهت انتخاب و
دعوت از س��خنران جهت مراس��م دهه فجر و نيز فضا
سازي دانشگاه جهت ايام مباركه دهه فجر
8ـ مقرر گرديد برنامه هاي ذيل توسط بسيج كاركنان
انجام گيرد:

1ـ  8ـ آذين بندي محوطه هاي دانش��گاه در هر
سه مجموعه تهران ،كرج و مجموعه ورزشي شهيد
كشوري
2ـ 8ـ برگزاري مراسم جشن بزرگ انقالب اسالمي
روز دوش��نبه  91/11/16س��اعت  9صبح س��الن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
3ـ 8ـ برگ��زاري اردوي يك روزه و ديدار از ش��هر
مقدس قم و جمك��ران و زادگاه بنيانگذار و معمار
كبير انقالب اس�لامي حض��رت امام خميني قدس
سره (شهرستان خمين)
4ـ 8ـ برنامه يك روزه ديدار از موزه عبرت .
5ـ 8ـ ارسال پيامك هاي روزانه در طول ايام دهه
مبارك فجر
6ـ  8ـ برپايي نمايش��گاه كتاب ب��ا همكاري نهاد
مقام معظم رهبري و معاونت فرهنگي
 7ـ  8ـ برنام��ه تقدي��ر از جانب��ازان ،رزمن��دگان،
خانواده هاي درجه  2شهدا و بسيجيان
 8ـ  8ـ هم��كاري ب��ا مديري��ت تربي��ت بدني در
برگزاري مسابقات ورزش��ي ويژه گراميداشت دهه
مبارك فجر انقالب اسالمي
 9ـ  8ـ برگزاري مسابقه كتابخواني
10ـ  8ـ تهي��ه و نصب نماد دهه¬فجر جهت كليه
خودروه��اي دانش��گاه با هماهنگ��ي مديريت امور
عمومي.
11ـ  8ـ هماهنگ��ي جه��ت ش��ركت بس��يجيان
دانشگاه در برنامه هاي متمركز بسيج وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري
9ـ مق��رر گرديد برنامه هاي ذيل توس��ط معاونت
فرهنگي دانشگاه انجام گیرد:
1ـ 9ـ مس��ابقه وبالگ نویس��ی ،طراحی پوستر و
پس زمینه برای کارکنان ،دانش��جویان و اس��اتید
با موضوعات :اندیش��ه های ام��ام ،بصیرت  ،خاطره
نویسی
2ـ 9ـ مس��ابقه پیام کوت��اه ( )SMSبا موضوعات
دهه فجر بصورت روزشمار در ده روز دهه
3ـ 9ـ مس��ابقه فرهنگ��ی کتاب خوان��ی از کتاب
"پیرامون انقالب اسالمی " شهید مطهری بصورت
الکترونیکی در سایت اعالم شده و برگزاری مسابقه
بصورت حضوری در تاریخ  16بهمن در دانشگاه
4ـ 9ـ برگ��زاری نمایش��گاه دس��تاوردهای انقالب
ش��امل عکس و پوس��تر ،فیلم و تی��زر در یکی از
راهروهای ساختمان مرکزی یا دانشکده ادبیات
5ـ 9ـ اس��تقرار سامانه بلوتوث در صورت همکاری
انجمن اسالمی دانشجویان در مکان نمایشگاه
 6ـ  9اص��ول خط ام��ام از دی��دگاه رهبری (ویژه
نامه و بنر)

10ـ مق��رر گرديد برنامه هاي ذيل توس��ط انجمن
اسالمي كاركنان انجام گیرد:
 1ـ  10ـ دي��دار از منزل حض��رت امام(رحمت اهلل) در
جماران
2ـ 10ـ برنام��ه پذيراي��ي (توزي��ع آش صلوات��ي
در ته��ران و ك��رج) با هم��كاري معاون��ت محترم
دانشجويي و انجمن اسالمي كاركنان
3ـ  10ـ تقدي��ر از خان��واده هاي معظم ش��هداي
دانش��گاه كه اين برنامه با توجه به سنوات گذشته
در آغاز س��ال شمس��ي جديد ( )1391انجام مي
گيرد.
11ـ مق��رر گرديد برنامه هاي ذيل توس��ط جهاد
دانشگاهي انجام گيرد:
1ـ  11ـ برگزاري مسابقات حفظ ،قرائت و مفاهيم
قرآن كريم تحت عنوان «نسيم انس»
 2ـ 11ـ تهيه و توزيع نرم افزار دهه فجر
3ـ  11ـ بازديد از دس��تاوردهاي انقالب اس�لامي
ش��امل پروژه هاي بزرگ مل��ي ،صنعتي ،اقتصادي
و . ...
12ـ مق��رر گردي��د مديريت محت��رم امور عمومي
نسبت به برگزاري مراسم جشن انقالب در شهرك
مسكوني و تزئين محوطه اين شهرك با هماهنگي
شوراي شهرك اقدام نماید.
13ـ مقرر گرديد انجمن اس�لامي دانش��جويي در
خصوص برنامه زير اقدام نمايد:
 1ـ  13ـ برگزاري مراس��م جش��ن انق�لاب برای
دانشجویان
14ـ مقرر گرديد برنامه هاي ذيل توس��ط معاونت
دانشجویی انجام گيرد:
1ـ  14ـ برگزاري مس��ابقات ورزش��ي گراميداشت
دهه مبارك فجر انقالب اسالمي با هماهنگي بسيج
كاركنان
2ـ 14ـ جلس��ه افتتاحيه مس��ابقات ورزشي دهه
فجر در محل يادمان ش��هداي دانش��گاه با حضور
كليه مسئولين دانشگاه.
3ـ 14ـ توزي��ع آش صلواتي در ته��ران و كرج در
مورخ .91/11/16
15ـ مق��رر گرديد روابط عمومي درخصوص اطالع
رساني برنامه هاي مصوب ستاد با همكاري با ساير
واحدهاي مربوطه اقدام نمايد.
 16ـ مقرر گردید برنامه های زیر توس��ط یس��یج
دانش��جویی برگزار ش��ود :دیدار از خانواده معظم
ش��هدا ،اس��تقبال از دانش��جویان ورودی جدید ـ
برگزاری مراسم دهه فجر برای دانشجویان

گذری بر اعتقادات و آرمان ها و اهداف
امام خمینی
(رحمت اهلل)

صدیقه نجفی ـ سارا عابدی کوشکی
همکاران معاونت دانشجویی تهران
امام خمینی فیلس�وفی الهی ،عارفی ربان�ی ،فقیهی اصولی و مرجع
تقلید مردم و در عین حال رهبر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران بود .ایش�ان مس�لمانی شیعه مذهب و س�خت معتقد
به وحدت اسلام (صرف نظ�ر از گرایش های مذهب�ی آنها) در مقابل
اس�تعمارگران و دشمنان اسلام بود .حضرت امام هرگونه حرکتی که
به تفرقه صفوف مس�لمین و بهره برداری و اس�تیالی اس�تعمارگران
بینجامد را جایز نمی شمرد.

ام��ام خمینی معتقد بود ک��ه ایمان به خدای یگانه ،اعتقاد به رس�الت
خات�م انبیاء و ایم�ان به قرآن مجید به عنوان منش�ور ابدی هدایت و
اعتقاد به ضروریات و ش�عائر و احکام دینی همچون نماز ،روزه ،زکات،
ح�ج و جهاد و محورهای اس�تواری برای وحدت عمل�ی کلیه پیروان
مذاهب اسالمی در برابر مشرکین و دشمنان دین هستند.

عرف��ان امام خمین��ی مبتنی بر آیات قرآن��ی ،احادیث بزرگان دین و
آموخته های اولیای خدا در چهار چوب ش��رع مطهر اس�لام بود .او با
تص��وف منف��ی که دین و آیین را ذکر و ورد را منحصر کرده و گوش��ه
گیری و پرهیز از انجام مس��ئولیت های سیاس��ی و اجتماعی را ترویج
نمای��د به ش��دت مخالف ب��ود .او معتقد بود که خودشناس�ی اس�اس
خداشناس�ی اس�ت و تهذیب نفوس آدمیان از رذایل و مفاسد اخالقی
و کس��ب فضیلت ها ش��رط الزم برای نیل به معرفت حق اس��ت و نیل
ب��ه معرفت حقیقی جز با پیمودن طریقی که انبیاء الهی و حجت های
خدا در زمین آموخته و پیموده اند ممکن نیست از این رو امام خمینی
روش ها و ریاضت هایی که از چهارچوب شرع و دستورات دینی خارج
باش��د را جایز نمی ش��مرد و ازمقدس مآبی و تقدس فروشی و عرفان
ریایی بیزار بود.
امام خمینی فرمود :در اس�لام معیار رضایت خداست و نه شخصیت
ها ،ما شخصیت ها را با حق می سنجیم و نه حق را با شخصیتها .معیار
حق و حقیقت است.
ام��ام خمینی می فرمود حکومت اسلامی حکومت قان�ون الهی بر
مردم است.

در بینش امام ،حکومت اس�لامی صرف نظ��ر از تفاوت در هدف ها و
آرمان ها از نظر تشکیالت و ارکان نیز تفاوت های اساسی با نظام های
سیاس��ی معاصر دارد در این نظریه اکثریت بر مدار حق مشروعیت می
یابد و به تبع ان وجوب اعمال والیت منوط به فراهم بودن ش��رایط آن
پذیرش عمومی مردم اس��ت که در جریان انتخاب طبیعی مس��تقیم و
ی��ا از طریق انتخاب خبرگان منتخب ملت جلوه گر می ش��ود بنابراین
پیوند رهبری و حکومت اسالمی با مردم به طور طبیعی پیوندی عمیق
و اعتقادی است و بدین سبب بود که امام خمینی یکی از مردمی ترین
نوع حکومت ها را پایه ریزی و رهبری کرد.
با چنین دیدگاهی بود که امام خمینی می فرمود :اگر به من بگویند
خدمتگ��زار بهتر از این اس��ت که بگویید رهبر .رهبری مطرح نیس��ت
خدمتگزاری مطرح است اسالم ما را موظف کرده که خدمت بکنیم من
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او ب��ا ص��دور فتوایی منحصر به فرد و حمای��ت از اعالم هفته وحدت
در جهان اس�لام در سالگرد تولد پیامبر اکرم(صلوات اهلل) و صدور پیام های
پیاپی راه های عملی وحدت ش��یعه و سنی را ارائه می نمود و در تمام
دوران زعامت��ش در برابر تالش هایی که نتیجه آنها تفرقه و جدال بین
شیعه و سنی بود به مقابله بر می خاست.

با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان می دانم در
اس�لام یک چیز حکم می کند و آن قانون است زمان پیغمبر هم
قانون حکم می کرد پیغمبر مجری بود.
حضرت امام بر نقش زیربنای فرهنگ تأکید مکرر داش��ت و می
فرمود:
فرهنگ مبداء همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است آن
چیزی که ملت ما را می سازد فرهنگ صحیح است.
توصیه ها وجه��ت گیری مواضع اقتصادی ام��ام خمینی عموماً
برپای��ه اج��رای عدال��ت و الوی��ت دادن ب��ه حق��وق محرومین و
مستضعفین جامعه بود .او خدمت به محرومین را باالترین عبادت
می نامید و آنان را ولی نعمت خود و جامعه می دانس��ت بیشترین
سفارش امام خمینی به کاگزاران نظام اسالمی سفارش و رسیدگی
به مس��تمندان و پرهیز از خوی کاخ نشینی بود .او معتقد بود که
دول��ت و کارگذاران و مدیران خادمین ملت هس��تند و خادم حق
ندارد امکاناتی برتر از عامه مردم بخواهد امام می فرمود:
یک موی این س��ر کوخ نشینان و شهید دادگان به همه این کاخ
و کاخ نش��ینان جهان شرف دارد و برتری دارد آن روزی که دولت
ما توجه به کاخ پیدا کرد آن روز اس��ت که باید ما فاتحه ی دولت
و ملت را بخوانیم.
ازصفات برجس��ته امام خمینی آن بود که سخنش از سر اعتقاد
و صداقت ب��ود و خود قبل از دیگران به آن عمل می کرد .زندگی
معیش��ت امام خمینی نمون��ه ای کامل از زهد و قناعت و س��اده
زیس��تی بود و این ش��یوه تنها مربوط به دوران قبل از مرجعیت و
رهبری او نمی ش��د ،بلکه معتقد بود رهبر می بایست زندگی اش
همس��ان معمولی ترین اقش��ار جامعه و حتی پایین تر از آن باشد
در بیان س��اده زیس��تی امام و اعتقاد او به لزوم احتیاط کامل در
ص��رف بیت المال همین بس که بنا به نظ��ر و تأیید امام د راصل
 142قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی دیوان عالی کشور موظف
ش��ده اس��ت تا دارایی رهبر و مس��ئولین رده باالی نظام اسالمی،
قبل از تصدی مسولیت ها را رسیدگی کند تا برخالف حق چیزی
افزایش نیافته باشد.
ام��ام خمینی مراقب��ت از نفس و تهذیب دائم��ی آن از آلودگی
هواهای نفس��انی و ش��یطانی در تمام ادوار زندگی را الزمه نیل به
کمال حقیقی می دانس��ت و معتقد بود که تربیت می بایس��ت از
دوران کودکی و حتی دوران زندگی جنینی به وسیله مراقبت مادر
مورد توجه قرار گیرد و لذا می فرمود:
هیچ ش��غلی به شرافت مادری نیس��ت اولین مدرسه ای که بچه
دارد دامن مادر است.
بی ش��ک هیچ تردیدی نیست که مش��علی را که او افروخته در
این جنجال های خصمانه و طوفان های تخریب و تحریف خاموش
نخواهد شد.
واهلل متم نوره و لو کره الکافرون(سوره صف ـ آیه )8
منبع:
کتاب حدیث بیداری نوشته دکتر حمید انصاریان
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کسب عنوان برترین مقاله توسط استاد دانشگاه خوارزمی
مقال��ه دکت��ر علیرضا مرادی عضوهیأت علمی دانش��گاه خوارزمی و همکاران تحت عنوان "بیش کلیگرایی در حافظه سرگذش��تی افراد مبتال به اختالل
استرس پس از سانحه در بازماندهگان جنگ" به عنوان مقاله برتر سال  2012در پایگاه استنادی علوم پزشکی  BIOMEDLIBشناخته شد .پایگاه مذکور
اغلب پایگاه ها علمی مربوط به حوزه علوم پزشکی مانند ,MEDLINEرا پوشش می دهد .این پایگاه در پایان سال میالدی مقاالت برتر در حوزههای
مختلف پزشکی را معرفی می کند .مؤسسه علمی  BIOMEDLIBبا استفاده از الگوریتم رتبه بندی مقاالت برتر و پر استناد را مشخصی می کند.
این موسسه میان هزاران نشریه جدید 14 ،هزار ژورنال را در موضوع خاص مرتبط با کار پژوهشی متخصصان مورد بررسی قرار می دهد و گزارش برتری
دو ماه اخیر مقاالت را به انتشار می رساند.
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دکتر علیرضا مرادی عضوهیأت علمی دانشگاه خوارزمی لیسانس خود
را در رش�ته روانشناسی از دانشگاه تبریز سال  ،1358کارشناسی ارشد
در رش�ته روانشناسی شخصیت از دانشگاه تربیت مدرس سال  ،1365و
دکتری را از دانشگاه انستیتو روانپزشکی آمریکا سال  1375اخذ نمود.
وی از سال  1366در دانشگاه خوارزمی مشغول به کار شد.
ایشان دارای بیش از  100مقاله  ISIو مجالت علمی ـ پژوهشی ،تالیف
و ترجمه  5کتاب است.
برخی از فعالیت های دکتر مرادی:
ـ برای نخس�تین ب�ار تهیه و تدوین و هنجارس�ازی آزمون تش�خیص
نارساخوانی در دوره برای ابتدایی.
ـ همکاری با مرکز تحقیقات و جراحی ترومای بیمارستان سینا پیرامون
مح�ور تاثیر تفاوت فرهنگ در پیامدهای روانش�ناختی ناش�ی از تروما.
(تروما :اختالل استرس پس از سانحه به دنبال تصادف)
ـ برگزاری بیش از  40سخنرانی بین المللی
ـ ارائه س�خنرانی درکنفراس بین المللی جراحان مغز و اعصاب در مهر
ماه سال جاری

سمت های اجرایی
مدير گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی از سال  1383تا 1387
معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی از سال  1379تا 1382
معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه خوارزمی از سال  1376تا 1379
مس��ئول دفتر مرکزی مش��اوره وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از سال
 1379تا 1382
نماين��ده وزير علوم ،تحقيقات و فناوری در اولين دوره ش��ورای مرکزی
س��ازمان نظام روان شناسی و مش��اوره جمهوری اسالمی ايران 1382 ،تا
1386
معاون هماهنگی و امور مناطق س��ازمان نظام روان شناس��ی و مش��اوره
جمهوری اسالمی ايران ،از سال  1383تا 1386
عضو کمسيون روان شناسی بالينی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
عضو پيوسته انجمن روان شناسی امريکا ( )APAعضو پيوسته انجمن
روان شناسی بالينی امريکا ()APA
سردبير مجله علمی پژوهشی ،پژوهش در سالمت روان شناختی از سال
 1386تا کنون
عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری
عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبريز
عض��و هيئ��ت تحريريه مجله علمی پژوهش��ی روان شناس��ی کاربردی
دانشگاه شهيد بهشتی
عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهش��ی روان شناسی بالينی دانشگاه
سمنان
عضو هيئت تحريريه مجله علمی پژوهش��ی خانواده پژوهی پژوهش��کده
خانواده دانشگاه شهيد بهشتی
عضو انجمن ايرانی روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی بالينی کودک و نوجوان
زمینه های پژوهشی
• جنبه های ش��ناختی اختالالت هيجانی،
• ش��ناخت و هيج��ان
اضط��راب ،افس��ردگی ،اختالل اس��ترس پس از س��انحه •حافظه و
• آزمونهای ش��ناختی
• درمانهای رفتاری ش��ناختی
يادگيری
• خان��واده درمانی با تاکيد بر اخت�لاالت کودکان و نوجوانان • آموزش
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مهارتهای ارتباطی و اجتماعی

• حافظه و اختالالت آن

ضم�ن تبری�ک و آرزوی موفقیت بی�ش از پیش به آق�ای دکتر مرادی،
گفتگوی کوتاهی با ایشان داشتیم که در ادامه می آوریم:
دکتر علیرضا مرادی در مصاحبه با سیمای خوارزمی گفت :افرادی که با حوادثی
مانند جنگ ،زلزله ،و  ..درگیر می ش��وند ،از منظر آسیبشناسی روانی ممکن است
برخی پیآمدهای روانش��ناختی مانند افسردگی ،اضطراب ،و بویژه اختالل استرس
پس از س��انحه را تجربه کنند که می تواند برای س��ال های طوالنی ادامه داش��ته
باش��د .از مش��کالت رایج در میان این افراد بروز مش��کالت در سیستم شناختی و
خصوصا حافظه است.
وی گف��ت :از عوامل اساس��ی در ابتالء و یا عدم ابتالء ب��ه این اختالل می توان
به م��واردی مانند حمایت ه��ای اجتماعی ،باورهای اعتق��ادی و مذهبی ،تعلقات
میهنی ،عوامل فرهنگی در کنار جنبههای روانش��ناختی ،جامعه ش��ناختی ،نورو
فیزیولوژیک اشاره کرد.
دکتر مرادی در ادامه گفت :در سال های اخیر مطاله در خصوص ابعاد شناختی
این اختالل و بویژه حافظه سرگذش��تی که نقش اساس��ی در ش��کلگیری هویت
انس��ان و رفتارهای آتی ف��رد دارد مد نظر متخصصان آسیبشناس��ی روانی بوده
است .بدیهی است که توجه به چگونگی بروز مشکالت شناختی ،حافظه و پردازش
اطالعات ای��ن گروه از بیماران می توان به ش��یوههای درمانی کارآمدی و موثری
عالوه بر مداخالت جاری که بیشتر بر رفع عالئم بیماری تاکید دارند دست یافت.
بدون ش��ک از منظر شناختی زیربنای هر رفتار و یا هیجانی در وهله اول شناخت
اس��ت که در س��ایه درک درست و جامع آن می توان به تبیین درست هیجانات و
رفتارها دست یافت.
وی اف��زود :در رابط��ه با ح��وادث و پدیدههایی مانند جنگ ،زلزله و  ..ش��اید در
ن��گاه اول آث��ار و عواقب ظاهری و مادی آن مهم ب��ه نظر آید که از جنبه مدیریت
بحران درس��ت هم اس��ت ،در حالیکه از عواقب پنهان و ناپیدای این حوادث ابعاد
روانش��ناختی و بروز اختالالت متنوع و از جمله اختالل اس��ترس پس از س��انحه
اس��ت که ب��رای مدت ها می تواند جامعه را در گیر کن��د .برای کنترل و مدیریت
پیآمده��ای طوالنی مدت الزم اس��ت به این موارد در کن��ار مدیریت آثارفیزیکی
و م��ادی توجه کافی کرد .پیآمدهایی روانش��ناختی اختالالت ،مانند مش��کالت
مختلف حافظه افراد مبتالء می تواند منجر به بروز مش��کالت حتی در نس��ل های
بع��دی گردد ک��ه از آن به عنوان اختالل اس��ترس پس از س��انحه ثانویه نام می
برند .فرزندان این قبیل افراد ممکن اس��ت با مشکالتی مانند افسردگی ،اضطراب،
نشانههای  ،PTSDمشکالت رفتاری و  ..مواجه شوند.
دکتر مرادی در ادامه گفت :در این مقاله ضمن بررس��ی نحوه پردازش اطالعات
حافظه سرگذش��تی اف��راد درگیر در حادثه که مبتالء به اختالل اس��ترس پس از
س��انحه ش��دهاند ،در مقایس��ه با افراد درگیر در حادثه که به ای��ن اختالل مبتالء
نش��دهاند و گروه عادی تالش ش��ده اس��ت تا تلویحات پژوهشی و درمانی مناسب
نیز ارائه گردد.
الزم به ذکر اس��ت طی  3پروژه پژوهش��ی مجزا (دو طرح در قالب پایان نامه و
یک طرح پژوهش��ی) راهکارهای درمانی (متناس��ب با فرهنگ ایرانی و اس�لامی)
ای��ن اختالالت در می��ان جانبازان دفاع مقدس ،و ک��ودکان بازمانده از زلزله اخیر
آذربایجان در حال اجرا است که امید می رود ضمن کمک به حل مشکل عزیزان
درگیر ،نتایج و یافتههای پژوهش ها برای آگاهی مجامع علمی در نش��ریات معتبر
به چاپ رس��د .در این جا ،الزم اس��ت از تمام نهادها و عزیزانی که ما را در انجام
این پژوهش یاری کردهاند از جمله دانش��گاه خوارزمی ،بنیاد شهید ،دانشگاه علوم
پزشکی بقیها ...تقدیر و تشکر نمایم.

گزارش اولین جلسه شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی استانی
روز  91/10/2س��اعت  15اولین جلس��ه شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی استان البرز با حضور ریاست دانشگاه و اعضای شورا در دفتر ریاست
دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در این جلس��ه خانم دکترحجازی
زاده رئیس شورای نظارت و ارزیابی
آموزش عالی اس��تانی عن��وان کرد:
گام اول در فرآین��د نظارت وارزیابی

ش�ناخت وضع موجود و آمار و ارقام

پیش�نهاد اختص�اص فض�ای وب
درسایت اصلی دانش�گاه خوارزمی
ب�رای دبیرخان�ه ش�ورای نظ�ارت
وارزیابی استانی شد.

خانم دکتر س��لیمی نی��ز با تاکید
ب��ر اهمیت مضاع��ف فرآیند نظارت
و ارزیاب��ی اظهار امی��دواری کردند
تش��کیل جلس��ات ش��ورا به صورت
دوره ای و مرت��ب م��ی تواند فرآیند
اعضای شورا:
دکتر زهرا حجازی زاده
دکتر حکیمه دبیران
دکتر اعظم سلیمی
دکتر محمد نخعی
دکتر فواد پورآرین
دکتر قربانعلی سبکتکین
دکتر سعید ضرغامی
دکتر محمد جعفری
دکتر محمدمهدی عزیزی
دکتر صابر امامی
دکتر علی اکبر حیدری

های مختلف آموزش عالی اس�تان و ازجمله
بر پردیس های دانشگاهی موجود دراستان
شد.

آق��ای دکت��ر امام��ی عضو هی��ات علمی
دانش��گاه هن��ر در ادامه با اش��اره به تجربه
نظ��ارت ب��ر دانش��گاه س��وره و صحب��ت با
دانش��جویان درباره فرآیند های آموزشی و

پیگی�ری ون�گاه مثب�ت ،ت�وام ب�ا حف�ظ معیارها و
استانداردها شد.

آقای دکترعزیزی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
به انتظارهای خود ازجمله تهیه لیست و آمار مربوط
به مراکز و موسس��ات آموزش عالی استان البرزاشاره
کردن��د ،همچنین پیش��نهاد پیگیری ش�اخص های
ارزیاب�ی از وزارت عل�وم ،مجل�س ،دفت�ر نظ�ارت
وارزیابی آموزش عالی ش�د .ایشان هدف از نظارت
وارزیابی را ارتقاء کیفیت دانسته و خواستار اجرایی
شدن مصوبه های شورا توسط دبیرخانه شورا شد.

آقای دکتر س��بکتکین با اشاره به اینکه ساز و کار
نظارت وارزیابی باید ش��امل همه موسسه ها و مراکز
آموزش عالی اس��تان البرز باش��د ی��ادآوری کرد که
سیاس��ت گذاری در باره چگونگی نظ��ارت وارزیابی
در وزارتخان��ه انج��ام می ش��ود و ش��وراها مجری و
اجراکننده می باش��ند همچنین پیش��نهاد کرد آمار
مربوط ب��ه آموزش عالی اس��تان البرز م��ی تواند از
طریق استانداری باشد.
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موجود اس�ت .دراین باره الزم است
اطالعات و آمار مربوط به موسس��ه
های آموزش عالی استان جمع آوری
ش��ده و در جلسه بعدی ارائه شود تا
بر اس��اس آن بتوان ب��رای ارزیابی و
نظارت بر آموزش عالی استان برنامه
ریزی وتصمیم گیری نمود.
در ادام��ه آق��ای دکت��ر ضرغامی
سرپرس��ت دفتر نظارت و ارزشیابی
آموزشی دانش��گاه گزارش مقدماتی
ایراد نمود.
خان��م دکتر دبیران نیز با اش��اره
به اهمیت فرآین��د نظارت وارزیابی،

نظارت وارزیابی را تس��هیل و با برنامه ریزی
دقیق تری پیش ببرد.
در ادامه دیگر اعضا نظراتی ارائه کردند که
در زیر می آید:
آقای دکترپورآرین به ش��یوه نامه و آیین
نامه مربوط به ارزیابی آموزش عالی استانی
معی��ار و م�لاک عمل جلس��ه های ش��ورا
اش��اره نموده و پیشنهاد آماده کردن لیست
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان
جه��ت برنامه ریزی فرآیند نظارت و ارزیابی
را عنوان نمود .ایش��ان به موضوع نظارت با
دید مثبت وتشویقی تاکید کرد .وی به نحوه
همکاری و مشارکت براساس رای کمیته ها،
هماهنگی الزم با دبیرخانه و چگونگی تامین
اعتبار مالی شورا نیز اشاره نمود.
آقای دکترنخعی نیز دراین راس��تا با اشاره
به ش��اخص های گس��ترده و جامع نظارت
وارزیابی دردس��تورالعمل های باالدس��تی،
گزارش��ی از ای��ن ش��اخص ها ارائ��ه کرد و
خواس��تار تعیین س�ازوکار نظارت بر بخش

ارائه گزارش مربوطه ،به حساس��یت نظارت بر مراکز
و موسسات غیر انتفاعی آموزش عالی دراستان البرز
تاکی��د کردند و خواس��تار توجه به مس��ئله کیفیت
آموزش بر اساس استاندارد های موجود شد.
آقای دکتر حیدری هم با تایید دیدگاه همکاران و
تاکید بر ش��اخص های مرک��ز پژوهش های مجلس
ش��ورای اس�لامی در باره نظارت وارزیابی ،خواستار

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی و سرپرست دفترنظارت و ارزشیابی آموزشی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشگاه هنر
عضو هیات علمی دانشگاه هنر
علی میکائیلی
کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی
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حسابداری تعهدی

علي وزوايي
كارشناس امور مالي دانشگاه
اغلب اس�تانداردهای حسابداری بخش دولتی ،با این فرض تدوین می ش�ود که دولت درگیر فعالیت های بیطرفانه وغیر انتفاعی است
و وظیفه حس�ابداری دولتی ،به گزارش فراغت دولت از بودجه ،ش�رح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق
نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیس�ت .اما اخیرا ً  ،رویکردی به س�وی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی
ایجاد شده است.
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مبانی حسابداری
مبانی حسابداری ،انتخاب زمان شناسایی

و ثب��ت درآمده��ا و هزینه ه��ا در دفاتر
حسابداری است.
انتخاب هر یک از روش های شناسایی و
ثبت درآمده��ا و هزینه ها ،نوعی مبنای
حسابداری محسوب می شود که حسب
مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و
موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار
می گیرد( .باباجانی)1385،
باباجان��ی در کتاب حس��ابداری کنترل
های دولتی ،انواع مبانی حسابداری را به
شرح زیر معرفی می کند:

مبنای نقدی (کامل)
حسابداری نقدی ،روش حسابداری است
که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه
نقد استوار است .در این سیستم هرگونه
تغییر در وضعیت مالی موسسه ،مستلزم
مبادله وجه نقد اس��ت و درآمدها زمانی
شناس��ایی و در دفات��ر ثبت می ش��وند
که وجه نقد آنها دریافت ش��ود و هزینه
ه��ا زمان��ی شناس��ایی و در دفات��ر ثبت
می ش��وند که وجه آنها ب��ه صورت نقد
پرداخت گردد.
مبنای تعهدی (کامل)
در مبنای تعهدی کامل ،درآمدها زمانی،
شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس
می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق
می یابن��د .در این مبنا ،زمان تحصیل یا
تحقق درآمد ،هنگامی است که درآمد به
صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر
ادامه خدمات حاصل می گردد .لذا زمان
وص��ول وج��ه در این روش م��ورد توجه
ق��رار نمی گی��رد بلکه زم��ان تحصیل یا
تحقق درآمد در شناس��ایی و ثبت درآمد
اهمیت دارد .همچنین در این مبنا ،زمان
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شناس��ایی و ثبت هزینه ها ،زم��ان ایجاد و یا تحقق هزینه
هاس��ت و زمانی که کاالیی تحویل می گ��ردد یا خدمتی
انجام می شود ،معادل بهای تمام شده کاالی تحویلی و یا
خدمت انجام یافته ،بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.
مبنای نیمه تعهدی
مبنای نیمه تعهدی درحس��ابداری به سیستمی گفته می
ش��ود که در آن ،هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر
مبنای نقدی ،شناس��ایی و در دفاتر ثبت می شوند .مبنای
نیمه تعهدی ،ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی اس��ت
و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا ،مورد پذیرش تعدادی از
کش��ورها قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،چون در ثبت و
شناسایی هزینه ها ،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود
دارد ،بنابرای��ن هزینه ها به محض ایج��اد ،بدون توجه به
زم��ان پرداخت وجه آنها ،در دفاتر ثبت می ش��وند .به این
ترتیب ،یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی
هزینه های دوره مالی ،در این سیس��تم مورد استفاده قرار
می گیرد.
مزایای مبنای تعهدی
• دستیابی سریع به اطالعات جامع ،کامل و دقیق از وضع
موجود سازمان.
• امـکـ��ان تش��خیـص لــ��زوم خـرج کـرد ،بـراس��ـاس
اطالعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا.
• مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره
مالی و امکان برنامهریزی برای وصول آنها.
• دسترس��ی به اطالعات دقیقتـ��ر و کاملتـر از درآمدها و
هزینههای هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ).
• ام��کان ایجاد ارتب��اط بین هزینهها و عملک��رد آنها و در
نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی.
• امکان تعیین نقطـه س��ر به س��ر درآم��د و هزینه در هر
دوره ،با مقایس��ه درآمدها و هزینههای هـر دوره و نتایـج
حاصل از تهاتـر آنها.
• امکان محاسبه و ثبت اس��تهالکات به عنوان هزینههای
دوره .
• دسترس��ی به اطالعات الزم جه��ت برنامهریزی و اعمال
کنترلهای مدیریتی.
• ام��کان تعیین قیمت تمام ش��ده هر پروژه با اس��تفاده از
اطالعات سیستم حسابداری.

• ام��کان س��نجش دقیق تـر تناس��ب
واحده��ای پش��تیبانی ب��ا واحده��ای
عملیاتی و تعیین تناس��ب الزم بین آنها
و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .
• ام��کان س��نجش مس��ئولیتپذیری
مسئولین و مدیران سازمانها و ارزیابی
عملکرد ایش��ان در پایان هر دوره و در
سطوح مختلف سازمانی.
• اط�لاع از می��زان و ارزش موجودیها
و داراییه��ای در اختی��ار س��ازمان ب��ا
ثب��ت و ضبط موجودیهای جنس��ی و
دارایــیهای ثابـ��ت از قبـیـل امـوال،
ماشیـن آالت و تجهیــزات در سیستم
حسابداری.
• امکـ��ان ارزیـابـ��ی و انعکـاس کلیـه
دارائـیهـای تحصـیـل ش��ـده اعـم از
خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق
سازمان ،براساس مبانی مربوطه.
• امکان مقایس��ه وض��ع موجود با وضع
مطلوب و تناسـب آن با مأموریتهـای
س��ـازمان از نظ��ر مناب��ع ،داراییه��ا و
خدمات ارائه شده.
• اطالع��ات و گزارشهای مالی صحیح
ت��ر و دقیقتری را جه��ت برنامهریزی و
تصمیمگیری و دیگر عملیات اجرایی در
اختیار مدیران قرار میدهد.
• در مؤسس��ات انتفاع��ی وابس��ته ب��ه
دولـ��ت ،تعیین درآمدهـا و هزینـههای
واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری
نتیجه صحیـ��ح فعالیته��ای مالـی و
وضـ��ع مالـی واقعـی در پایـان س��ال،
تنهـ��ا بـا بـه کارگی��ری مبنای تعهدی
امکانپذیر است.
فرآین�د تح�ول و شفافس�ازی
حسابها
• حس��ابداری تعه��دی یعن��ی فراه��م
نم��ودن بس��تر الزم ب��رای اس��تفاده از
امکان��ات مرتبط به تأمین مالی ش��هر و

ضمانت انجام پروژههای بزرگ.
• حس��ابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و اس��تقرار بودجه عملیاتی
معن��یدار برای پیشبینی دقیق درآمدها و هزینهها و فراهم نمودن
ایجاد بس��تر الزم برای صرفهجویی و نیز کاهش قیمت تمام ش��ده
پروژهها.
• حس��ابداری تعهدی یعنی امکان دسترس��ی ب��ه اطالعات دقیق و
جامع مدیریتی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع در اختیار.
• ثب��ت کلی��ه رویداده��ای مالی در حس��ابداری تعه��دی ،موجب
شفافس��ازی و مش��خص ش��دن کامل درآمدها ،هزینهها ،اموال و
دارائیها میگردد.
• در حسابداری تعهدی با انعکاس کلیه عملیات مالی در دفاتر ( نرم
افزار) ،کاهش شدید زمینههای فساد مالی امکانپذیر است.
• در حس��ابداری تعهدی ،قیمت تمام ش��ده خدمات در فرآیندهای
خدمترسانی مشخص و شفاف میگردد.
• امکان ارائه گزارشهای مالی ش��فاف به سازمان حسابرسی ج .ا .ا.
جهت اظهار نظر حسابرسی در حسابداری تعهدی فراهم میگردد.

امــا :
• در حس�ابداری نقدی صرف ًا معامالتی ک�ه در برگیرنده دریافت و
پرداخ�ت وجه نقد میباش�ند ،در دفاتر منعک�س میگردند بدون
اینکه در طی دوره هیچگونه تالش�ی برای ثبت صورتحس�ابها یا
مبالغ پرداخت نش�ده و مطالبات یا بدهیها صورت پذیرد .در این
روش ه�دف اولیه از تهیه صورته�ای مالی ،ارائه اطالعاتی درباره
دریافتها و پرداختهای وجه نقد س�ازمان ط�ی دوره مالی مورد
نظر میباشد.
• حس�ابداری نقدی اغلب در س�ازمانهای دولتی و واحدهایی كه
مناب�ع ورودی آنها در قالب بودجه تخصی�ص یافته و عم ً
ال تفاوتی
بین درآمده�ای نقدی و تعهدی وجود ندارد ،مورد اس�تفاده قرار
میگیرد.
الزم به ذكر مي باش�د ،مبانی تهیه صورتهای مالی را میتوان بر
روی طیفی فرض كرد كه در یك سوی آن مبنای نقدی و در سوی
دیگر مبنای تعهدی كامل قرار گرفته است.

برنامه های حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه (پایگاه کوثر)

ویژه برنامه های ماه محرم و صفر:

• حلقه های صالحین سایر اعضاء بسیج پایگاه کوثر به ترتیب:
خان��م ذکریا مس��ئول گروه صالحین ش�هید س�ید علیرضا
فاطم�ی با زیر مجموعه همکاران دانش��کده های ریاضی ـ فنی
و مهندس��ی ـ علوم ـ جغرافیا ـ روانشناسی ـ که جلسات ایشان
در تاریخ  91/9/7و  91/10/7با موضوع اخالق اسالمی تشکیل
گردید.
خان��م بهرام علیپور مس��ئول گروه صالحین ش�هید س�ید علی
بهش�تی با زیر مجموعه همکاران خوابگاه و دانشکده ادبیات ،که
در مورخ  91/10/3و  91/9/11با موضوع احکام نماز و بحث و
بررسی مباحث فقهی تشکیل گردید.
خانم خادمی مسئول گروه صالحین شهید رضا معماریان با زیر
مجموعه همکاران کارگزینی ـ امور اداری ـ امور مالی ـ کتابخانه
ـ ک��ه در تاری��خ  91/9/7 ، 91/8/8و  91/10/6برگزار ش��د که
احکام و مسابقه عقیدتی و مسائل سیاسی روز از مهمترین موارد
ذکر شده است.
خانم مژگان حبیبی مسئول گروه صالحین شهید حسین الیاسی
با زیر مجموعه همکاران حوزه ریاس��ت ـ امور دانشجویی ـ

•  6تا  8آذر ماه ( 11تا  13محرم) زیارت پرفیض عاشورا در
حرم شهدای گمنام
• قرائ��ت زیارت عاش��ورا به همراه مداح��ی در حوزه مقاومت
بس��یج با پذیرایی صبحانه :دوش��نبه های هر هفته تا پایان ماه
صفر
•  20دی ماه ( 26ماه صفر) :زیارت پر فیض حضرت رس��ول
اکرم(صلوات اهلل) به همراه مداحی وپذیرایی صبحانه.
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برنامه هایی که به طور مستمر در هفته برگزار می گردد :
 1ـ ش��نبه ها هر هفته :کالس تفسیر نهج البالغه توسط خانم
کریمی کارشناس ارشد معارف قرآنی
 2ـ یکشنبه ها هر هفته :درس هایی از مباحث مختلف دینی
و اخالق اس�لامی حاج آقا حاجی پور معاون محترم نهاد مقام
معظم رهبری
 3ـ چهارش��نبه ها هر هفته :کالس تفسیر سوره حمد و فلسفه
وضو توسط خانم رنجبر

عبدالرزاق علیش�یری هر  15روز یکبار توس��ط اعضاء ش��ورای
مرکزی که به شرح زیر می آید:
خانم رمضانی فرمانده پایگاه در تاریخ 91/8/30
خانم خدیجه امیر مسئول سیاسی در تاریخ 91/9/14
خانم کمالی دهقان مسئول شورا در تاریخ 91/9/28
خانم الیاسی مسئول شورا در تاریخ 91/10/12
و خانم قاس��می مسئول پرس��نلی در تاریخ  91/10/27برگزار
گردید.

•  91/8/25همای�ش تحکی�م بنیان خانواده ویژه روز خانواده
در س��الن دانش��کده ادبیات با حضور خانم دکتر حجازی زاده
رئیس دانش��گاه ،آقای دکت��ر تاجیک اس��ماعیلی عضو هیئت
علمی دانش��کده روانشناس��ی و علوم تربیت��ی در جمع بانوان
کارمند.
این مراس��م نقش زنان در خانواده ،محیط کار و رفتار صحیح
زن��ان در خانواده ،نقش حجاب زنان از دیدگاه اس�لام را مورد
چالش قرار داد .در پایان مسابقه بهترین جمله از مباحث مطرح بودجه ـ که در تاریخ های 91/10/5 ،91/9/14 ،91/8/30
شده برگزار شد که به  3نفر از همکاران جوایزی اهداء گردید.
• مراس�م  91/10/9نهم دی ماه به منظور بزرگداشت این روز
با س��خنرانی بسیار تأثیر پذیر جناب حاج آقا مستشاری معاون
نهاد در خصوص روش��نگری مسائل نهم دی ماه و نشان دادن
خط مش��ی صحیح که همان خط پیروی از والیت مقام معظم
رهبری می باش��د .به همراه مداحی برادر میر عسگر حسینی و
پخش کلیپی از روزهای حماسه نهم دیماه سال .88
برخی از برنامه های مداوم و مستمر پایگاه کوثر:

• برگزاری جلسات حلقه های صالحین شورای مرکزی شهید

و  91/10/19تش��کیل و مباح��ث مختلف اح��کام و فقه
مطرح گردید.
خانم رنجبر مس��ئول گروه صالحین شهید مرتضی محمد
رضایی با زیر مجموعه همکاران حراس��ت و آموزش که در
تاریخ پنجم و س��یزدهم و بیست و هفتم دی ماه تشکیل
جلسه داد.
 91/9/12و  91/10/10خان��م فاطم��ه کمال��ی دهق��ان
مس��ئول گروه صالحین ش�هید س�عید خاکبازی�ان با زیر
مجموعه همکاران خدمات خوابگاه با موضوع سواد آموزی
و آموزشهای ابتدایی تشکیل جلسه داد.
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مرکز فن آوری اطالعات و ارتباطات دانش��گاه خوارزمی زیر مجموعه معاون پژوهش و فناوری می باش��د که فعالیت خود را از س��ال 1375
به طور مس��تقل آغاز نموده اس��ت و در حال حاضر به عنوان تنها متولی رس��می حوزه  ITدانش��گاه ،با توجه به توسعه فراگیر فناوری های
نوین اطالعاتی و ارتباطاتی ،با تامین زیر ساخت های مناسب در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرایندهای دانشگاه مشغول به فعالیت است.
این مرکز با کمک  11کارشناس خود در حوزه  ، ITدر بخش مختلفی نظیر ارتباطاتات شبکه ای ،گسترش شبکه درون سازمانی ،افزایش
پهنای باند اینترنت و اینترانت ،بس��ط و گس��ترش ش��بکه وایرلس در سطح دانشگاه ،نظارت بر عملکرد س��رورهای دانشگاه و بهینه سازی و
گسترش بستر ارتباطی آنها ،توسعه وب سایت دانشگاه ،نظارت بر سخت افزار و نرم افزار و همچنین سایت های کامپیوتری دانشگاه فعالیت
دارد.
در دانش��گاه خوارزم��ی در مجم��وع بطور تقریبی تعداد  500کامپیوتر در مجموعه س��ایت های مرکزی و دانش��کده های ادبیات  ،فنی و
مهندسی  ،علوم ،علوم تربیتی ،ریاضی ،تربیت بدنی و شیمی وجود دارد.

مهمترین فعالیت های جاری مرکز  ITدانشگاه در
تهران و پردیس کرج:
 .1ایجاد ش��بکه ای با زیرساخت قوی ،مطمئن و ایمن به منظور برقراری
ارتباط بین تمامی واحدهای موجود در دانشگاه.
 .2بهبود و تکمیل ش��بکه های محلی تمامی واحدها به منظور تس��هیل
دسترسی به شبکه برای اعضای هیات علمی ،دانشجویان و پرسنل دانشگاه.
 .3برقراری اینترنت در سطح دانشگاه.
 .4نگهداری شبکه دانشگاه و رفع عیوب و خرابی ها در سطح شبکه.
 .5راه اندازی سرورهای جدید دانشگاه.
 .6اس��تفاده ازاینترنت س��ایت مرکزی از س��اعت 8صب��ح لغایت  21که
مجهز به 120عدد کامپیوتر برای اس��تفاده دانش��جویان مقطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
 .7ارائه خدمات دانشجویی ازجمله پرینت ورایت.
 .8طراح��ی وب س��ایت :این فعالیت ش��امل طراحی وب س��ایت جدید
برای دانش��گاه یا قسمتهای مختلف آن میباش��د .این بخش ،به کمک نرم
افزارهای مناسب و مطابق با نیاز دانشگاه ،به طراحی صفحات ایستا و بانک
های اطالعاتی میپ��ردازد .همچنین پس از طراحی ،گنجاندن اطالعات در
صفحات تعریف شده از دیگر وظایف این بخش میباشد.
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 .9طراحی س��اختار و تنظیمات مربوط به برنامههای پرتال دانش��گاه :در حال
حاضر وب س��ایت دانشگاه به شکل یک پرتال سازمانی تعریف شده است .وظیفه
اصلی این بخش تعیین س��اختار هر قس��مت و تعریف صفحه های متفاوت برای
هر بخش از دانش��گاه میباش��د .پس از تعریف س��اختار ،ورود اطالعات توس��ط
کارشناس��ان حوزه های مختلف دانش��گاه انجام می پذیرد .تعریف کاربران جهت
 LOGINبه برنامه پرتال ،همچنین آموزش کاربران جهت کار با این سیستم از
وظایف این بخش میباشد.
 .10به روز رس��انی وب سایت :بخش به روز رسانی ،بازنگری و تصحیح و تغییر
اطالعات ،عکسها ،اخبار و LINKهای ارتباطی صفحه اصلی س��ایت دانشگاه را
انجام میدهد .الزم به توضیح است که اطالعات و داده های وب سایت دانشکده
ها و معاونت ها توس��ط کارشناس��ان همان مجموعه ها به روز رسانی می گردد و
این بخش خارج از حوزه مرکز  ITقرار دارد.
 .11پش��تیبانی و نگه��داری از وب س��ایت دانش��گاه :این بخ��ش وظیفه رفع
مش��کالت کاربران در هنگام LOGINکردن ،رفع مش��کالت برنامه وب سایت،
 BACKUPگیری از وب س��ایت ،و در صورت نی��از ،ایجاد DOMAINهای
جدید بر روی وب سرور را به عهده دارد.
 .12تخصیص ایمیل آکادمیک به اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی.
 .13راه ان��دازی ش��بکه بیس��یم در دانش��گاه جهت اس��تفاده از LAPTOP
(دانشکده ها و خوابگاه ها)
 .14رفع مشکالت قطع ارتباط سیستم کارکنان آموزش.
 .15رفع مشکالت سخت افزاری دانشگاه.

فعالیت های مرکز  ITدر سال :91

ـ اضاف��ه کردن پهنای باند دانش��گاه به میزان  70درص��د  :در مجموع در تهران و کرج
 40MBPSپهن��ای باند اینترنتی وجود داش��ت که 20MBPSدر کرج و  10MBPSدر
ته��ران اضافه گردید تا به عن��وان افزایش پهنای بان��د و همچنین REDUNDANT
پهنای باند قبلی باشد.
ـ راه اندازی اینترانت بین پردیس تهران و کرج:برای دسترسی راحت تر شعبه تهران به
س��رورهای موجود در کرج از قبیل سرور خوابگاه ،تغذیه  ،آموزش و اتوماسیون اداری این
لینک ارتباطی راه اندازی گردید.
ـ خرید  5عدد سرور و تجهیز اتاق سرور
ـ خرید  NASو راه اندازی سیس��تم BACKUPکلیه س��رویس های تحت پشتیبانی
دانشگاه
ـ راه ان��دازی سیس��تم افزونگی ( )REDUNDANTبرای س��وئیچ COREس��ایت
مرکزی

ـ راه اندازی سیس��تم مجازی سازی ()VIRTUALIZATION
برای برخی از سرورهای موجود
ـ راه ان��دازی دامین جدید دانش��گاه و ایجاد س��رویس ها تحت آن:
تغییر دامنه دانشگاه از  TMUبه  KHUدر راستای تغییر نام دانشگاه
ـ تغییر توپولوژی ش��بکه بر مبنای استاندارد  : CISCOبهبود بستر
ش��بکه ،تفکیک ش��بکه ها از یکدیگر و افزایش امنیت و کنترل بیش��تر
دسترسی ها
ـ ح��ذف کلی��ه  IPهایVALIDس��رورها جهت افزای��ش امنیت و
کنترل بیشتر
ـ خرید  UPSو تجهیزات وابسته
ـ آم��وزش کارشناس��ان مرک��ز ( آم��وزش دوره ه��ای ACTIVE
 DIRECTORY ، CISCO CCNAو)....

مدیر مرکز انفورماتیک و ارتباطات :آقای مهندس محمدآللی
کارکنان مرکز کامپیوتردر کرج

راه اندازی سرورهای شبکه ـ مسئول بخش فعال شبکه دانشگاه (اینترنت ،سوئیچ ها و )...
مسئول پرتال دانشگاه ـ خبرنامه و سایت دانلود
مسئول سالن کامپیوتر و خدمات دانشجویی
مسئول سالن کامپیوتر و خدمات دانشجویی ـ خدمات سخت افزاری سالن
پشتیبانی صفحه شخصی اساتید و خدمات پست الکترونیکی ـ مسئول سیستم آموزشی
برنامه نویس و توسعه دهنده نرم افزار
پشتیبانی بخش غیر فعال شبکه در کرج ـ خدمات سخت افزاری ـ پشتیبانی آنتی ویروس
پشتیبانی شبکه در تهران و کرج ـ نماینده فنی مرکز انفورماتیک در مخابرات
کارکنان مرکز کامپیوتردر تهران

آقای محمدرحیم زاده
آقای بهمن عسگری

مسئول سالن کامپیوتر دانشجویان کارشناسی و دکتری
مسئول سالن کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد ـ پشتیبانی شبکه تهران
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خانم نیره زمانی
تکمیلی
خانم شهرزاد معتمدی مهر
خانم خدیجه اسدی
خانم نسرین تمدن
خانم فاطمه گلی
خانم آزیتا معصومی
خانم ندا وهمن
آقای مهدی جهانبخشی
آقای هادی امیر احمدی

مسئول دفتر مرکز کامپیوتر ـ انجام امور آموزشی دانشکده تربیت بدنی مقطع کارشناسی و تحصیالت

قانون لیاقت ها :جهان هستی آنچه به تو می دهد که لیاقت آن را داری ،نه آنچه راکه الزم داری.
باید که جمله جان شوی

تا الیق جانان شوی
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مقاله:

بررسی نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی
(مورد مطالعه دهستان ده عباس ،شهرستان اسالمشهر ،استان تهران)
سجاد قاسمی ـ غالم دولتی
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امروزه یکی از مهمترین عوامل رش��د و توس��عه اجتماعی ــ اقتصادی یک جامعه به ویژه درجوامع روستایی ،نقش و حضور فعاالنه مردم درکارها
و فعالیت های مربوط به روس��تای خود اس��ت .بدون همیاری و مشارکت مردم ،توس��عه مفهومی نخواهد داشت ،چرا که هرگامی که در راه رشد و
توسعه برداشته می شود ،باید با همراهی مردم انجام گیرد .مشارکت بدون شک عامل اساسي در فرايند فعاليتهاي پايدار اقتصادي است .اما تمركز
قدرت نزد دولت در طول تاريخ ايران س��بب گرديد تا تش��كيل نهادهاى مردمى با چالش روبرو شود .اقتصاد روستاها به جهت فقر منابع ارتباطی و
اطالعاتی با مشکالت عدیده ای از قبیل پایین بودن راندمان تولید ،نوسان شدید تولید محصوالت ،آشفتگی بازار فروش محصوالت ،ضعف سرمایه
گذاری و آفت زدگی شدید محصوالت مواجه است ،لذا توجه به رهیافت مشاركتي جهت خروج از وضعیت ناپایدار کنونی امری اجتناب ناپذیر می
باش��د .در مقاله حاضر س��عي شده اس��ت با رويكردی همه جانبه و در قالب روش توصيفي ـ تحليلي و همبستگي ،نقش مشارکت مردم در پویایی
اقتصاد روس��تا در س��طح  13سكونتگاه روستايي دهستان ده عباس در شهرس��تان اسالمشهر بررسي شود .جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه
در حجم نمونه  137نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با اس��تفاده از آزمون های مناس��ب در نرم افزار  SPSSو رتبه بندی پایداری اقتصادی نواحی
روس��تایی بوس��یله تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپس��یس انجام ش��ده است .بر اساس آزمون - Tاس��تیودنت ،میزان هاي مشارکت مردم و
پایداری اقتصاد روس��تايي به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار اس��ت .نتایج رگرس��یون چند متغیره نش��ان داد معیارهایی همچون مشارکت
مردم و دولت در خصوص سرمایه گذاری در منابع آب و خاک ،اخذ وام برای سرمایه گذاری بصورت مشترک ،همکاری و اطالع رسانی در خصوص
زمان کنترل آفات محصوالت کش��اورزی و انواع جدید گونه های پر محصول ،بیش��ترین تاثیر را بر س��طح پایداری اقتصاد روس��تایی داشته است.

دهس�تان ده عب�اس ،از توابع بخش مرکزی شهرس��تان
اسالمش��هر واقع در اس��تان تهران اس��ت .مرکز این دهستان،
روس��تای دهعباس است و طبق سرشماری سال  ،۱۳۸۵تعداد
 ۵.۶۳۵خانوار ش��امل  ۲۲.۸۲۶نفر در این دهس��تان ساکن
ب��وده اند که از این تعداد  ۱۱.۹۲۰نفر مرد و  ۱۰.۹۰۶نفر آنها
زن می باشند.
جامع��ه نمون��ه بر اس��اس فرمول ش��ارپ ـ كوك��ران از كل
خانواره��اي روس��تاهاي م��ورد مطالعه  137نمون��ه تعيين و
براس��اس اصل تناس��ب روس��تاهاي هدف م��ورد مطالعه قرار
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گرفتند .برای س��نجش و اولویت بن��دی پایداری اقتصادی در
سکونتگاه های روستایی دهستان ده عباس از تکنیک تصمیم
گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شده است .در این تکنیک،
یک گزینه فرضی به عنوان گزینه ایده آل مثبت و یک گزینه
فرضی دیگر به عنوان گزینه ایده آل منفی ،در نظر گرفته می
ش��ود و فواصل تمامی گزینه ها از این دو گزینه محاس��به می
گردد .گزینه نهایی ،می بایس��ت دارای کمترین فاصله از ایده
آل مثب��ت و در عی��ن حال دارای بیش��ترین فاصله از ایده آل
منفی باشد.

امروزه نقش انسان در اقتصاد روستاها خیلی بیشتر
از عوام��ل طبیعی می باش��د .به گون��ه ای که نقش
انسان در تولید ،همراه با فعالیتهای تجاری ،بازرگانی
و خدمات پش��تیبانی اس��ت که بصورت سیس��تمی،
پایداری اقتصاد روس��تا را ب��ه همراه می آورد .بر این
مبنا مشارکت روس��تاییان می تواند اقتصاد روستا را
به س��مت پایداری هدایت کند .مطالعات انجام یافته
نشان می دهد که مشارکت مردم با همدیگر و دولت
در پایداری اقتصاد روس��تا نق��ش مهمی را بازی می
کند .نتایج یافته ها در منطقه گویای این مطلب است
که س��طح مشارکت اقتصادی مردم در بعد اطالعات
مح��ور با میزان  ،0/75تولید و تجارت محور با 1/22
و کل فعالیتهای اقتصادی  1/58است که پایین تر از
حد انتظار  3می باش��د و فرضیه ی« :مشارکت مردم
در زمینه های اقتصادی در س��طح بسیار پایینی قرار
دارد» را تایید می کند .از س��وی دیگر آزمون  Tتک
نمونه ای پایداری اقتصاد روستا در بخش تولید محور
با  ، 2/56عملک��رد مالی ،تجاری و بازرگانی با 2/20
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بر اس�اس بررس�ی ها و مطالعات انجام ش�ده
نتایج تحقیق به صورت زیر می باشد:

و کل اقتصاد با  1/58نیز پایین تر از س��طح متوسط را
نش��ان می دهد .همه این بخشها غیر از بخش تولید با
میانه نظری اختالف معنی داری دارند.
بررس��ی رابطه بین مش��ارکت مردم در ابعاد مختلف
(اطالع��ات ،تولید و تجارت محور) با اقتصاد روس��تایی
نش��ان می دهد که بین مولفه های آنه��ا رابطه معنی
داری وجود دارد.
در بین معیارهای مشارکت اطالعات محور ،دسترسی
به اطالعات در خصوص واریته های جدید و هماهنگی
اطالعات��ی مردم و دولت در خص��وص کنترل به موقع
آف��ات به ترتی��ب با ضری��ب بت��ای  0/300و 0/110
بیشترین ضریب اهمیت را در عملکرد اقتصاد روستایی
داشته اند .در بخش مشارکت تولید و تجارت محور نیز
ش��اخص مش��ارکت مردم و دولت در خصوص سرمایه
گذاری در منابع آب و خاک نس��بت به س��ایر شاخص
ها در رتبه درجه اول قرار دارد .این ش��اخص به همراه
پارامتر اخذ وام برای س��رمایه گذاری بصورت مشترک
و مش��ارکت نیروی کار بین مردم ب��ا ضرایب ،0/350
 0/120و  0/076بیش��ترین اهمی��ت را داش��ته اند که
مشارکت مردم در بخش های تجارت و بازرگانی بسیار
ضعیف می باشد.
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نکته ها:
تشخیص عسل خوب از بد
برای تش��خیص عسل؛ س��ر گوگرد دار چوب کبریت را وارد عسل کرده (آغشته
به عسل)
سپس با فندک سعی کنید آن را آتش بزنید .اگر روشن نشد عسل خوبی خریدید.
یا با قاش��ق مقداری از آن را در ظرف آب س��رد بریزید طوری که با فاصله از آن
وارد آب ش��ود ،اگر مس��تقیم ( در اصطالح نخ عس��ل) در یک جا جمع شد عسل
مرغوبیست یا ظرف شیشه ای حاوی عسل را جلوی نور بگیرید اگر نور براحتی از
آن عبور کرد عسل خوبی نیست ،باید تیره باشد.
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تشخیص رب گوجه فرنگی خوب از بد
برای تشخیص رب سالم یک قاشق از رب را در یک لیوان آب حل کنید اگر قرمز
رنگ بود خوب و اگر نارنجی یا زرد بود ،نامرغوب است.

تشخیص شیر خوب از بد
برای تشخیص شیری که در آن شیر خشک کمتر استفاده شده ،سر سوزن را وارد
ش��یر کرده بیرون آورید ،اگر سریع قطره ش��یر چکید کیفیت آن پایین اگر زمان
زیادی نیاز به چکیدن قطره بود کیفیت آن خوب است.

تشخیص چای خوب از بد
برای تشخیص چای یک پیمانه در آب سرد بریزید .اگر آب سریع رنگ گرفت در
چای از رنگ استفاده شده اگر زمانی حدود 20دقیقه برای رنگ گرفتن آب زمان
نیاز بود چای خوبی است.
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«مجادله»
« َو ال تُجادِلوا ا َ َ
حس ُن »...
هل الکِتابِ اِلاّ ب ِالَّتِی ه َِی ا َ َ
«شما مسلمانان با اهل کتاب جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید ». ...
در کشمکش عقاید و مکاتب مختلف ،روش های مختلفی چون برهان ،خطابه و مجادله بسیار به کار می رود تا عقیده
خودی اثبات و عقیده دیگران نفی گردد .قرآن بر برهان عقلی و استدالل علمی بیش از جدال اتکا می کند ،اما گاهی جدال
به روش نیکوتر را جایز می داند.
«تجادلوا» از ماده جدال ،در اصل به معنی«تابیدن طناب و محکم کردن آن» است.
هنگامی که دو نفر به بحث می پردازند و هر کدام می خواهند دیگری را از عقیده اش باز دارند ،به این کار مجادله گفته
می شود.
از نظر قرآن مجادله وقتی نیکو به شمار می رود که با درشت خویی و طعنه و اهانت همراه نباشد ،پس یکی از
خوبی های مجادله این است که با نرمی و سازش همراه باشد و طرف مقابل را آزار ندهد که در این صورت مجادله دارای
حسن و نیکی است.
از دیگر خصوصیات شخص مجادله گر این است که از نظر نیت و انگیزه با طرفش نزدیک باشد؛ به این معنا که هر دو به
روشن شدن حق عالقه مند باشند  ،...پس وقتی این شرط با شرط اول جمع شد ،حسن و نیکویی مجادله دو برابر می شود.
آن وقت است که می توان گفت این مجادله بهترین مجادله است.
حس ُن» تعبیر بسیار جامعی است که تمام روش های صحیح و مناسب مباحثه را شامل می شود ،چه در
عبارت«ب ِالَّتی ه َِی ا َ َ
الفاظ ،چه در محتوای سخن ،چه در آهنگ گفتار و چه در حرکات دیگر همراه آن.
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مواظب
گرمای
دلت
باش
تا کاری
که
زمستان
با زمین
کرد،
زندگی
با دلت
نکند ...
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پيامبر اكرم

(صلى اهلل عليه وآله وسلم)

الینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد( ،فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.
(بحاراالنوار،ج83،ص)20
أبغض الحالل الي اهلل الطالق
منفورترين چيزهاي حالل در پيش خدا طالق است .
سنن ابي داود  ،كتاب الطالق  ،ح 1863
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یر األصحابِ َمن َق َّل شِ قا ُق ُه و َکث َُر ِوفا ُق ُه
خَ ُ
بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.
(تنبیه الخواطر ،ج ،2ص) 123
الج َّن ُة ا َ َلب َّت َة
َمن َر َّد َعن ع ِ
المسل ِِم َو َج َبت ل َ ُه َ
ِرض اَخی ِه ُ
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند ،بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
(ثواب االعمال و عقاب االعمال)
اتق دعوة المظلوم فإنما يسال اهلل حقه وان اهلل لن يضيع لذي حق حقه
از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق رااز حق دار دريغ نميدارد.
كنز العمال  ،ج  ، 3ص  ، 507ح 7650

* 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.
دکت��ر هوم��ن ناظمی��ان
خانم آزاده باقری
آق��ای محمدمه��دی باق��ری
خان��م معصوم��ه پودین��ه

24

عض��و محت��رم هیئ��ت علم��ی دانش��کده ادبی��ات و عل��وم انس��انی
همکار محترم دانش��کده علوم زیس��تی
هم��کار محت��رم ح��وزه ریاس��ت
هم��کار محت��رم ام��ور خواب��گاه ه��ا
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