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سرآغاز

ای ساربان آهسته ران آرام جان گم کرده ام
حس
آخر شده ماه ین ،من میزبان گم کرده ام

فل
رد میکده بودم ولی بیرون شدم چون غا ین
ای وای ازین بی حاصلی ،عمر جوان گم کرده ام
پایان رسد شام سیه آید حبیب من ز ره
اما خدا حالم ببین ،من مهربان گم کرده ام

هس خج
ای وای از این غوغای دل از دلبرم تم ل
وقت سفر ماندم هب گل ،من کاروان گم کرده ام

نع
مت فراوان داده ام ،منت هب سر بنهاده ام
اما ببین انمردی ام،صاحب زمان گم کرده ام
عشق
من عبد کوی م و من شاه را گم کرده ام
آاق تو را گم کرده ام،موال تو را گم کرده ام

بنوشتم این انهم چنین ،با خون دل ای هم جبین
ّ
اما ببین بخت مرا انهم رسان گم کرده ام
از محرم دم به دم هر چند ماتم می چکد باز اما بهترین ماه است می دانی چرا؟

«مراسم تشییع شهید گمنام در دانشگاه»

مراســم تشییع شهید گمنام در تاریخ  92/7/2با حضور
حجت االســام و المســلمین صادق رزاقی نماینده مقام
معظم رهبری در دانشــگاه های اســتان البرز و دانشگاه
خوارزمی ،حجت االســام و المســلمین علی اکبر ایمانی
معاون فرهنگی دانشگاه و سایر مسئولین برگزار شد.

است.
حجت االسالم والمسلمین نادم در ادامه افزود :ما بارها بر سر مزار شهید
بزرگوار گمنام غالمرضا صفا روایتگری کردیم ،هنوز هم وقتی کاروانی می
آید در پی ایشان هستیم و لیکن انگار خودشان گمنامی را بیشتر دوست
دارند که بر سر مزارش نوشته شده:

در ابتــدای مراســم حجت االسالم والمسلمین نادم
معاون پژوهشــی مطالعاتی موسسه تفحص سیره
شــهدا به ایراد ســخنرانی پرداخت و گفت :امشب این
شهید عزیز پس از چندین سال غربت و گمنامی به وطن
برگشته ،انشــاا ...تفکری داشته باشــیم که چه طور می
توانیم حقشون را ادا کنیم .ایشان با بیان نکته ای از حجت
االسالم والمسلمین حسن زاده آملی که آن ها نامداری را
در گمنامی می دانستند و بدین سبب عزیزتر شدند ادامه
داد افرادی که در پی پســت و مقام و کسب شهرت بودند
به هیچ مقامی نرســیدند با توجه به اینکه شهرت پرستی،
کسب محبوبیت از فطرت انسان نشأت گرفته است و لیکن
در زمینه شهدای عزیز ما این نکته طور دیگری نمود پیدا
کرده اســت و اینچنین است که به گفته شهید بزرگوار
آوینی :گمنامی تنها برای شــهرت پرستان دردآور

پَر کاهی تقدیم به آستان کبریایی ا...
بعدها در دیدار از گلزار شهدا در شهرهای مختلف باز هم به این عنوان بر
سر قبر شهدای گمنام برخوردیم و متوجه شدیم شیوه و رسم این شهدای
بزرگوار گمنامی شان است.
ایشــان افزود :شهدای بزرگوار دارای برجســتگی و امتیازات ویژهای از
جمله دیانت و معنویت بودند .خدامحوری ،دین محوری بر مدار عبودیت
و بندگی از مشخصات ویژه ی آن ها بود.
حجت االسالم والمســلمین نادم به نقل خاطره از همرزمان شهید واال
مقام مهدی زین الدین گفت :شــب های عملیات بود در سنگر بودیم که
آقا مهدی زین الدین را دیدیم پاکتی را روی سینه اش گذاشته و عکسی
هم از کنار پاکت خارج شــده اســت در حالیکه سراسیمه و هراسان بود،
پرسیدیم چه اتفاقی افتاده؟ گفت :عکس تنها دخترم است که تازه متولد
شده ،چون مدت هاست که مرخصی نرفته ام  ،عکسش را برایم فرستادند.
جرأت نمی کنم عکســش را ببینم ،می ترســم عشق به فرزند باعث شود
که برگردم و نتوانم پای تکلیفم بمانم ،آن وقت روز قیامت جواب خداوند
را چه بدهم؟
حجت االسالم والمســلمین نادم افزود :در جبهه ،معنویت موج می
زد و این معنویت در زندگی شهدا جاری و ساری بود ،آنجا که وقتی
مشغول نوشتن وصیت نامه بود که نوشت خدایا شهادت را نصیب من کن،
قبل از اینکه جمله اش تمام شــود ترکش به پیشانی اش خورد و خونش
چکید و امضای شهادت شــد .آن ها با خدا معامله کردند و خداوند جان
و مالشــان را خرید و ثمره آن باال رفتن اعتبارشان در پیشگاه خداوند بود
که امروز ما نیز می توانیم از آن ها اعتبار کســب کنیم ،ایشان عند ربهم
یرزقون هستند.
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ایشان ادامه داد :از دیگر ویژگی های شهدا صداقت شان بود
که با فداکردن خودشان به عهدی که بسته بودند وفادار ماندند.
وی گفت :مجلس یادوارۀ شــهدا بــرای ما همچون کالس درس
اســت که نشاندهنده این اســت که وعده خداوند در قرآن حق
اســت و شهدای بزرگوار با اســتقامت و یاد خداوند توانستند به
این مقام واالدست پیدا کنند .در واقع می توان گفت بر پایۀ این
صداقت ،استقامت کردند.
این مراسم پس از برگزاری اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در
مسجد امیرالمومنین دانشگاه و پس از قرائت دعای توسل توسط
آقای ابوالفضل زمانی ،تشــییع پیکر شــهید گمنام در کنار مزار
شــهدای گمنام دانشــگاه صورت گرفت و همراه با مداحی سید
ابوالفضل برهان برای تدفین به شهرستان طالقان منتقل شد.
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تقدیر و تشکر:
خانم دکتر نصرت ریاحی نیا
آقای دکتریزدان منصوریان
خانم دکتر حکیمه ماهیار
آقای دکترحمیدرضا جمالی
آقای دکترقربانعلی سبکتکین

حجت االسالم و المسلمین دکترعلی اکبر ایمانی

در دوران تصدی معاونت پژوهشی و اداری مالی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

در دوران تصدی مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
در دوران تصدی معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
در دوران تصدی مدیریت گروه آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی
در دوران تصدی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
در دوران تصدی مدیریت گروه آموزشی معارف اسالمی

ابقاء:
حضرت آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی
آقای دکتر وحید ریاحی
آقای دکترشهنام جوادی
آقای دکترنادر شکراللهی
آقای دکتر علی پیرانی شال
آقای دکتر یحیی قائدی

مدیر گروه آموزشی حقوق
مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مدیر گروه آموزشی علوم کامپیوتر
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معاون پژوهشی و اداری مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه آموزشی فلسفه و تعلیم و تربیت

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه درتاریخ  92/8/11با توجه به سوابق و تجارب ارزنده و گرانقدر علمی،
آموزشی و اجرایی آقای دکتر حسن غفوری فرد رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقالب فرهنگی
به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه خوارزمی منصوب شد.

معرفی دانشمندان پُر تالیف و پُر استناد دانشگاه خوارزمی
به گزارش پایگاه اســتنادی علوم جهان اســام ( )ISCآقای دکتر کاظم پریور در رشــته زیست شناسی
سلولی و تکوینی و خانم دکتر شهربانو عریان در رشته نوروآندوکرینولوژی به عنوان نخبگان دانش ایران،
دانشمندان پرتالیف و پراستناد در رشته های علوم پایه معرفی شدند .در این باره می توانید به مصاحبه انجام
شــده پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با خانم دکتر شــهربانو عریان به آدرس http://www.isc.gov.ir
مراجعه نمائید .ایشان در بخشی از این مصاحبه رمز موفقیت و درخشش علمی خود را داشتن پشتکار فراوان،
کار و تالش شــبانه روزی ،نه گفتن به مشــکالت و نهراسیدن از آن ها ،پیگیری مسایل حرفه ای به خصوص
مسایل و مشکالت دانشجویان می داند.
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برگزاری دومین همایش بین المللی مخاطرات محیطی
در دانشگاه خوارزمی
دومين کنفرانس بين المللی مخاطرات محيطی در روزهای  7و  8آبان سال جاری با حضور آقای دکتر حسن کامران نماينده
مجلس شــوراي اسالمي ،آقای دکتر حســن غفوري فرد رياست هيات نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي ،اساتيد و
چهره هاي مطرح اين رشته در تاالر هفده شهريور دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار شد.
این همایش به همت قطب تحليل فضايي مخاطرات محيطی و با همکاری دانشکده علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمی و کانون
نخبگان استان البرز برگزار گردید.
از جمله محورهای اين کنفرانس می توان به موارد ذيل اشاره کرد:
ـ مخاطرات اقليمی :سيل ،خشکسالی ،ريزگردها ،طوفان ،بيابان زايي و امواج سرما و گرما
ـ مخاطرات زمين ساختی :زلزله ،آتشفشان ،رانش زمين ،سونامه
ـ مخاطرات زيستی محيطی
ـ فن آوری های نو و مديريت مخاطرات :سنجش از دور GIS ،و Web GIS
ـ تهديدهای انسانی محيط :توسعه شهرنشينی ،انفجار جمعيت ،بحران های اجتماعی

دوميــن کنفرانس بين المللی مخاطرات محيطی در روزهای  7و
 8آبان ســال جاری در تاالر هفده شــهريور دانشگاه خوارزمی در
تهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم خانم دکتر حجازی زاده رئیس دانشگاه ضمن
خوشامدگویی به حاضران گفت:
ســام بر دانش و دانشــگاهیان که چراغ راه هدایت به ســوی
تعالی و سعادت و فضیلت اند ،ســام بر بزرگواران ،فرهیختگان و
اندیشــمندان وادی علم و معرفت بویژه علم جغرافیا که با بینشی
عمیق و نگرشــی وســیع در تجزیه و تحلیل و شناخت و اهمیت
موقعیت هــا ،فضاها ،مکان ها ،قابلیت ها و توانائی ها نقش موثری
داشــته و قادر اســت در برنامه ریزی ها تصمیم گیری نموده و راه
حل های مناســبی ارائه دهد و در ســیمای آتی توسعه یافتگی و
سیاســت گذاری های مختلف در مقیــاس محلی ،منطقه ای ،بین
المللی تاثیر گذار باشــد و در مقابله با بحران های زیست محیطی
راهکارهای قابل قبولی داشــته باشــد .درود می فرستیم به روان
پــاک جغرافی دانانی که روزگاری در میان ما بودند و این ســالن
ها به یمن وجودشــان مزین می گشــت مثل دکتر گنجی و دکتر
شــکوئی ولی امروز خاطره ای از آن ها باقی است .سالم بر پیروان
امیر مومنان ،امام ســالکان ،مقتدای عابدان و عارفان و ســام بر
همکاران خوب و صمیمی و دانشــجویان و بر جوانان برومندی که
با ســاح علم در سرفرازی و اعتالی ایران اسالمی کوشا بوده و در
راه رســیدن به هدف های متعالی از هیچ کوششی دریغ ننمودند.
بسیار مفتخریم که به شما پویندگان راه علم و معرفت و بزرگواران
وادی عشــق و ایمان در این مکان مقدس خیر مقدم عرض نموده
و خوشــامد گو باشیم و با نام خداوندی که بخشش او ،تمام مهر او
عیان ،عدل او میزان و رحمتش بیکران است .سخن آغاز می کنیم
زیرا که شــرافت آدمی را به جان او قرار داد جانی که در سایه اش
انســان عاشــق متصل به دریای معرفت با حرکتش سرعتی ماوراء
آنچــه در فهم و وهــم نیاید به همراه دارد با احســاس محبت به
انســان ها با دریایی از عشق و صفا کشتی انسان های خسته را به
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ساحل نجات می رساند .از پرســنل خوب و صمیمی دانشگاه خوارزمی
و دانشــجویان پر تالش آن سپاســگزاریم .امیــد آن داریم پرچم علم و
ایمان را با سربلندی صبوری شور و هیجان جوان هایش که افسران این
مملکت هســتند به صاحب اصلی اش در جاده پر تالطم و مقدس انتظار
تحویــل دهیم .همواره نجوا می کنیم ای واســع المغفــره امروز در این
مکان همدلی و اتحاد جغرافیدانان و اندیشــمندان زحمتکش و پر تالش
مــا را در ریاض قرب خودت قرار ده و به کاس جمال و شــراب جالل از
ســبوی وصال خود بنوشان تا در آن مقام که سارای ساقیان با ده نشین
را بایســته اســت بتوانیم با تهذیب نفس چشم و گوش تو بوده و بدانیم
بر اساس آیه والســماء رفعها و وضع المیزان االتطغوا فی المیزان.
و ســایر دســتورهای کتاب احترام به طبیعت را در قالب یک ایدئولوژی
مقدس بپذیریم و با توجه به دو دیدگاه اکوســنتریزم آنتروپوسنتریزم به
این نتیجه برســیم که انســان به عنوان یکی از عناصر اجتماعی فضای
زیســتی به تغییر نگرش اساســی در رابطه با خود و طبیعت باید معتقد
باشــد و کمتر به عنوان ارباب دنیا و بیشــتر به عنوان شریک همراه در
اجتماع بزرگ زیســتی رفتار خود را در محیط باز اندیشی نماید و بهره
کشــی از منابع تجدید ناشدنی را که ثمره آنتروپوسنتریزم فزاینده است
تعدیل نماید .انسان ها باید بپذیرند کمتر مصرف کنند و برای بر آورده
شــدن نیازهای اولیه خویش بیشــتر و خود کفایانه تولید کنند به بیانی
دیگــر مجموعه ی تــازه ای از اخالق اجتماعی و زیســت محیطی باید
بــه اولویت های ارزش های اقتصادی غالب شــود و اقتصاد حول محور
نیازهای اساسی انسان سازمان یابد.
گرچه در آنتروپوستنریزم محور انسان و تأمین رفاه اوست ولی باید
بپذیرد سایر موجودات در زندگی بر سطح زمین شرکای مهمی هستند و
بعضی واجد توانایی تکامل اند انسان تنها یکی از عناصر اجتماعی فضای
زیســتی بحساب می آید که پیشرفت های فکری و فرهنگی اش همگام
با آگاهی از محیط زیست برای القای نابرابری های انسانی اش بکار رود،
یعنی آشتی با طبیعت و در کنار طبیعت بودن نه غلبه بر آن داشتن یا
بــر عکس مقهور طبیعت بودن ـ لذا نوعی ارزش ذاتی برای طبیعت غیر
ذی روح قائل شــدن و اینکه هر جا افراط و تفریط شکل بگیرد یعنی از

میزان؟ خارج شدن سیســتم خود تنظیم طبیعت وارد صحنه می شود و
کنترل را بدست می گیرد
نتیجه اینکه حفظ طبیعت با ســه دیــدگاه 1 :ـ فایده محوری  2ـ
وظیفــه محوری  3ـ فضیلــت محوری مورد توجه قــرار می گیرد و
بیواوتیــک یا اخالق تعاملی و زیســت محیطی با نــگاه توحیدی در مورد
انســان و طبیعت آشکار می شود طبیعت از نگاه تربیتی بصورت مقدس در
خدمت انسان است.
انســان ها از این منظــر حق آلوده کردن آن را ندارنــد حقوق طبیعت و
موجودات محترم اســت ،صدها بار در کتاب آســمانی ما از کلمه زمین 60
مرتبه ،از آسمان  23مرتبه ،تسخیر انسان  18بار ،احیای طبیعت  15مرتبه
و  12مرتبــه باد 5 ،مورد درختان 9 ،مورد رودها و ..صحبت به میان آمده
و با نگاه فضیلت محور از احترام به طبیعت یاد شده.
عالوه بر نگاه فوق درسنت دینی ما احترام به موجودات زنده در طبیعت
تأکیده شــده لقد کرمنا بنی آدم بزرگان این آلوده کردن محیط را منع
کرده به پاکیزگی روح و جســم ســفارش می نمایند آبیــاری مراتع ،حفر
چاه ،آباد کردن زمین را افتخار دانســته حفاظت و صیانت از محیط زیست
را بمنظور جلوگیری از مخاطرات یک وظیفه حکومتی دانســته و تخریب
محیط زیست مســتوجب تعزیرات حکومتی می باشد .بحران های محیط
زیستی را تجلّی آشفتگی های بشری می دانند و اخالق اجتماعی و زیست
محیطــی را بر ارزش های اقتصادی اولویت می دهند و در نهایت همه این
مسائل منجر به فکر ایجاد دانشگاه ها و آکادمی های معنوی شده است.
ما نیز معتقدیم به احترام در سایه و التسرفوا و رعایت میزان زیرا
خود زفلک برتریم
زین دو چرا نگذریم

وز ملک افزون تریم
مقصد ما کبریاست

در ادامه حضرت آیت ا ..ســید محمد موسوی بجنوردی مدیر گروه
حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به سخنرانی پرداخت و گفت:
با توجه به آیۀ مبارک« :کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» همۀ ما
از بُعد فضیلتی ،اخالقی ،فرهنگی ،فضایی مسئول هستیم.
ایشــان در ادامه افزود :الزمست ما در راستای تعالی فرهنگ جامعه خود
قــدم برداریم و این نکته در دین مقدس اســام در قالب مســائل اخالقی
مطرح شــده اســت چنانکه پیامبر اکرم(صلی ا )..فرمود « :من مبعوث شدم تا
مکارم اخالقی را کامل کنم».
آیــت ا ..بجنوردی رعایت اخالق را منشــأ خوبی هــا عنوان نمود وگفت:
اخالق باید اسالمی ـ انسانی باشد و در این صورت جامعه به سمت «مدینه
فاضله» می رود.
مــا باید اخالق فردی را رعایت کنیم که بــه دنبال آن اخالق اجتماعی
نیز به تعالی می رســد .در راستای رعایت اخالق می توان توجه به محیط
زیست را عنوان کنیم طبق دســتورات اسالم تمام هویت دین « دوستی
و مهربانی» اســت و با در نظر گرفتن صفات پسندیده می توان از تخریب
محیط زیست جلوگیری نماییم.
ایشــان در پایان گفت :در صورتی که بتوانیم صفات درونی خود را نیکو
کنیم می توان با اخالق و برخورد مناســب ،فرهنــگ عمومی مردم را در
جهت حفظ محیط زیست سوق بدهیم.

در ادامه آقای دکتر پرويز ضيائيان ،مدير علمي کنفرانس طي سخناني
محورهاي اين کنفرانس را مخاطرات اقليمي شامل سيل ،خشکسالي،
ريزگردها ،طوفان ،بيابانزايي و امواج گرما و سرما ،مخاطرات زمين
ساختي شامل زلزله ،آتشفشان ،رانش زمين ،سونامي ،مخاطرات زيست
محيطي ،فناوريهاي نو و مديريت مخاطرات و همچنين تهديدهاي
انساني محيط شامل توسعه شهرنشيني ،انفجار جمعيت و بحران هاي
اجتماعي عنوان کرد.
وي ذکر نمود  521مقاله به اين کنفرانس ارائه شده است و گفت :از
اين تعداد حدود  447مقاله فارسي و مابقي انگليسي بود و همچنين
 146مقاله به صورت پوستر و مابقي نيز به صورت شفاهي ارائه گرديد.
دکتر ضيائيان با بيان اين که اين کنفرانس با توجه به ماهيت بينالمللي
شامل مهماناني از کشورهاي خارجي بود ،گفت :چهار کشور پاکستان،
هند ،آلمان و نروژ در اين کنفرانس حضور داشتند.
در اين سمينار عالوه بر سخنراني ها و ميز گردهاي تخصصي 8 ،کارگاه
آموزشي و  4نمايشگاه جنبي ارائه شد.
این همایش با سخنرانی و میزگرد های تخصصی ،کارگاه های آموزشی
و نمايشگاه ادامه پیدا کرد.
روز  8آبان در مراسم اختتامیه با سخنرانی آقای دکتر حسن غفوري
فرد رئیس هيات نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي سخناني
در خصوص بالياي طبيعي در قرن بيست و يکم ايراد کرد.
در پايان با حضور خانم دکتر حجازي زاده ،آقایان دکتر حسن کامران،
دکتر حسن غفوري فرد ،دکتر رامشت ،دکتر رحماني ،دکتر شماعي،
دکتر ضيائيان ،از برگزيدگان مقاالت تقدير بعمل آمد.
تقدير از  14مقاله برتر که به شکل شفاهي و تقدير از  9مقاله برتر که
به شکل پوستر ارائه شده بود بخش دیگر این مراسم بود.
این همایش با اهداء لوح تقدير توسط دکتر غفوري فرد به پاس خدمات
ارزنده و زحمات خانم دکتر حجازي زاده به پایان رسید.
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اعالم نفرات برتر المپیاد دانشجویی کشور
بنابر نامه واصله از سازمان سنجش آموزش کشور نتایج هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشورکه تیر ماه  1392در رشته های زبان و ادبیات
فارسی ،الهیات و معارف اسالمی ،علوم اقتصادی ،علوم تربیتی ،حقوق ،شیمی ،فیزیک ،زیست شناسی ،آمار ،ریاضی مهندسی برق ،مهندسی عمران،
مهندسی مکانیک ،مهندسی کامپیوتر و مهندسی کشاورزی برگزار گردید اعالم شد .نفرات برتر در رشته های مذکور به شرح ذیل می آید:

ردﻳﻒ
1
2
3
4
5
6
7

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺎﻣﺪي ﻧﺴﺐ
آرﻣﺎن آﺷﺘﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻚ دﺳﺖ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺰدﺟﺮدي
وﻳﺪا ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎز آراﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻲ ﺧﺮﻣﻲ ﻧﮋاد
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻼ ﺣﺴﻨﻲ ﻟﺸﻜﺎﺟﺎﻧﻲ

رﺷﺘﻪ اﻟﻤﭙﻴﺎد

رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﻳﻲ

اﻟﻤﭙﻴﺎد

زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ

30

ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

رﻳﺎﺿﻲ

3

ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

رﻳﺎﺿﻲ

6

ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ

زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ

19

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﻄﺐ 1

زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ

24

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﻄﺐ 1

ﻓﻴﺰﻳﻚ

24

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﻄﺐ 1

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان

7

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﻄﺐ 1

مراسم تودیع و معارفه
روز سه شنبه  92/8/21مراسم تودیع آقای دکتر جهانبخش دانشیان در جلسه شورای دانشگاه صورت گرفت و از خدمات بی شائبه
ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد و آقای میرهادی حسینی به عنوان معاون پشتیبانی و برنامه ریزی دانشگاه معرفی شد.
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پذیرش دانشجوی دکتری
پردیس دانشگاه
با توجه به پذیرش دانشــجوی دکتری پردیس دانشگاه ،گفتگویی با آقای
دکتر غفور خوئینی رئیس پردیس کرج داشتیم که در پی می آید:

• آقای دکتر خوئینی ضرورت راه اندازی مقطع
دکتری پردیس را بفرمایید.

بر اساس مصوبه قانون برنامه پنجساله چهارم در راستای
افزایش علمی و ســهولت امکان تحصیل در مقاطع ارشد
و دکتری ،اقدام به تأســیس پردیس بین الملل خوارزمی
شــده است .عالوه بر این مهم از جمله اهداف دکتری که
می توان بر شــمرد :تربیت نیروی انسانی متخصص مورد
نیاز کشــور مطابق اســتانداردهای بین الملل و گسترش
آموزش عالی ،ورود به عرصه رقابت بین المللی برای ارائه
خدمات آموزشــی ،پژوهش و جذب دانشجویان ایرانی و
غیر ایرانی به منظور حداکثر بهره برداری از ظرفیت های
ملی منطقه ای ـ بین المللی و هم چنین توسعه مرزهای
دانش و نهادینه کردن ارتباط پژوهش و صنعت بر اساس
تجربیات سایر کشورها.

• شرایط الزم جهت ورود دوره دکتری پردیس
و مراحل آن را بیان فرمایید.

شــرکت در آزمون داخلی زیر نظر ســازمان ســنجش و
آموزش کشــور برگزار می گــردد و بعد از انجام مصاحبه
های علمی و کســب نمرات الزم و طــی مراحل مربوط
دانشجو می تواند به مقطع دکتری وارد گردد( .بر اساس
ظرفیت های موجود)

• تعداد رشته گرایش ها را عنوان نموده و ذکر
نمایید.

رشته ها و گرایش هایی که در ترم اول دانشجوی دکتری
جذب کرده اند به شــرح ذیل می باشند :گر چه تالش بر
این اســت که در ترم های آتی تعداد رشته ها و گرایش
ها افزایش یابد.
فنی و مهندســی :مهندســی صنایع ،مهندســی عمران،
مکانیک خاک و پی
روانشناسی و مشاوره :روانشناسی سالمت ،مشاوره
جغرافیا :جغرافیای برنامه ریزی شــهری ،ژئومورفولوژی،
جغرافیای سیاسی
تربیت بدنی :مدیریت ورزشــی ،آسیب شناسی و حرکات
اصالحی ،بیو مکانیک ورزشــی ،فیزیولوژی ورزشی ،رفتار
حرکتی.
ادبیات و علوم انســانی :روابط بین الملل ،سیاست گذاری
فرهنگی ،زبان و ادبیات فارســی ،فقه و حقوق خصوصی،
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فقه و حقوق جزا.
مدیریت :علم اطالعات و دانش شناســی ،مدیریت آموزشــی ،مدیریت
منابع انسانی ،برنامه ریزی درسی.

• در مورد تاریخ برگزاری آزمون ،شــروع ثبت نام ،اعالم
نتایج ،شرایط ثبت نام توضیحاتی بفرمایید.

قبل از شروع هر ترم (مهر ـ بهمن) زمان برگزاری آزمون ها طی اطالعیه
ای بر روی پرتال پردیس بین الملل دانشــگاه خوارزمی قرار می گیرد و
متقاضیان از طریق سایت گلستان به نشانی
www.golestan.khu.ac.ir
ثبت نام مــی نمایند .پس از اعالم نتایج پذیرفته شــدگان به مصاحبه
حضوری دعوت می شــوند و نهایتاً در صورت کسب نمره الزم در آزمون
کتبی وشــفاهی به عنوان دانشجو پذیرفته می شوند و در ادامه از طریق
ســایت مذکوراقدام به ثبت نام غیر حضوری می نمایند و سپس با توجه
به تاریخ اعالم شــده جهت ثبت نام حضوری به کارشناس مربوطه واحد
پردیس مراجعه می نمایند.

• شروع کالس ها از چه تاریخی است؟
شــروع کالس ها معموالً یک هفته بعد از ثبت نام کلیه دانشجویان می
باشد( .پس از انجام همه مراحل ثبت نام و صدور کارت دانشجویی) سعی
بر این اســت که شروع و اتمام کالس ها همزمان با تقویم دانشگاه باشد
تا اســاتید بتوانند برنامه ریزی الزم را بــرای کارهای علمی و تحقیقاتی
خود انجام دهند.
• تعداد ظرفیت دانشجویان این مقطع را ذکر نمایید.

اســامی اعالم شده بر اســاس ظرفیت های موجود بر اساس شیوه نامه
دکتری و قوانین جاری در آموزش عالی می باشد بدیهی است در صورت
ایجــاد هر گونه ظرفیت مازاد اطالع رســانی الزم از طرق مقتضی انجام
خواهد شد.
• در پایان اگر نکته ای الزم است بفرمایید.
در آخر از همکاری صمیمانه ریاســت دانشــگاه در اخذ مجوزهای الزم
و همکاری اعضای هیأت رئیســه و روسای دانشــکده ها و هیأت علمی
دانشــگاه و همکاران گرامی که با پردیس همکاری بی شائبه می نمایند
خصوصاً در حوزه های مالی ،اداری ،دانشــجویی ،آموزشــی ،تحصیالت
تکمیلــی و حوزه پژوهــش بعمل می آید .یقیناً هر گونه پیشــرفتی در
پردیس صرفاً با همکاری و اعتماد و همدلی و تالش پرســنل کوشــای
پردیس امکان پذیر خواهد بود.

کلنگ احداث ساختمان پردیس بین الملل کرج دانشگاه خوارزمی
به زمین زده شد
روز دوشنبه  92/7/29با حضور ریاست و سایر مسئولین دانشگاه خوارزمی گلنگ احداث ساختمان پردیس دانشگاه خوارزمی
در کرج به زمین زده شد.
در این مراسم خانم دکتر حجازی زاده ضمن قدردانی از رؤسای پردیس های تهران و کرج دانشگاه ،تاسیس سه پردیس در
تهران ،کرج و آبعلی را در جهت ارتقا فرصت های آموزشی و پژوهشی به منظور پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ایرانی و غیر
ایرانی دانست.
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گفتگو با مدیریت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
آقای دکتر علی موحد مدیر امور دانشــجویان شاهد و ایثارگر
دانشــگاه در گفتگو با ســیمای خوارزمی گــزارش مختصری از
عملکرد این واحد بیان نمود که در ادامه می آید:

معین» که از دانشــجویان با داشتن شرایط خاصی مشخص می
شــوند اســت که در زمینه مســائل روحی و روانی پشتیبانی می
نمایند.

آقای دکتر موحد در زمینه راه اندازی سایت ستاد شاهد
و ایثارگر توضیحاتی تبیین نمایید.
ـ با توجه بــه اینکه پیش از این ارتباطات دانشــجویی بصورت
سنتی و مراجعه مستقیم بود و در جهت پیشبرد بهتر و سریعتر
اهداف از طریق روش های نوین این اقدام صورت گرفت و لذا می
توان خدمات بیشــتر و کامل تری ارائه داده و فرهنگ شهادت و
ایثار در جامعه دانشگاهی را از طریق سایت ترویج نماییم.

در زمینه دانشجویان نخبه و استعداد درخشان ستاد شاهد
و ایثارگر توضیحاتی بفرمائید.
ـ خانم سمیه توانا دانشجوی نخبه که هم اکنون شاغل به تحصیل
در رشته زیست گرایش تکوین جانوری در مقطع دکتری دانشگاه
خوارزمی است.
خانم هانیه برهمند دانشــجوی اســتعداد درخشــان کارشناسی
ارشــد در رشته ادبیات داستانی و آقای عباس میرزایی دانشجوی
استعداد درخشان همین مقطع در رشته علوم تربیتی هستند.
همچنین از ورودی های کارشناســی ارشــد سال جاری تعدادی
دانشجوی با معدل باالی  18داشتیم از جمله :آقای حمید غالمی
رشته بیوشیمی معدل  ، 18/36خانم زینب افشانی رشته مطالعات
زنان معدل  ، 18/70خانم سعیده فخاری رشته جغرافیای طبیعی
معدل .18/56

آقای دکتر شرح کوتاهی از اهداف کانون ایثار بفرمایید.
ـ به منظور توانمند ســازی ،عزت منــدی و تقویت روحیه خود
باوری و هویت مداری دانشجویان شاهد و ایثارگر با هدف حفظ
و حراســت از آثار و پیام شــهیدان و ایثارگران و ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت و تقویت نقش دانشجویان در عرصه های علمی و
فرهنگی کشــور ،ایجاد زمینه مناسب برای همفکری و مشارکت
بیشــتر دانشــجویان ،برنامه ریزی جهت ارتقاء ســطح علمی و
فرهنگی دانشجویان ،ســازماندهی نیروهای پراکنده دانشجویی
و هدایت به ســوی کارهای گروهی و نیز بهره گیری از امکانات
موجود نهادهای مرتبط جهت دایر نمودن دوره های کارآموزی و
آموزش عملی ضمن تحصیل تشکیل شده است.
این کانون در ســال  1378تأسیس شد و آیین نامه اجرایی آن
زیر نظر ستاد شــاهد و ایثارگر وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
تدوین شده است .نکته مهم در زمینه اینست که اعضای شورای
مرکزی می بایست از دانشجویان شاهد و ایثارگر انتخاب شود در
حالیکه اعضای فعال در آن می تواند از کلیه دانشجویان دانشگاه
تشکیل شود.
آقای دکتر موحد تعداد ورودی های جدید ســال  92در
کلیه مقاطع تحصیلی را بفرمایید.
ـ مقطع کارشناســی  20نفــر ،در مقطع تحصیــات تکمیلی
(روزانه)  11نفر ،نوبت دوم (شبانه)  10نفر و پردیس دانشگاه 7
نفر پذیرفته شده اند.
آقای دکترستاد شاهد و ایثارگر در مورد این دانشجویان
چه تسهیالت ویژه ای در نظر دارد؟
ـ در زمینه تسهیالت ویژه می توان به اختصاص استاد مشاور در
هر دانشکده جهت مشاوره های راهنمای تحصیلی و دانشگاهی
اشــاره نمود و در بحث دیگر تعیین افــرادی با عنوان «معتمد
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آقای دکتر در حال حاضر دانشــجویان شاغل به تحصیل
سال  92چند نفر هستند؟
ـ در حال حاضر در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری
تعداد  350دانشجو در کرج و  104نفر در تهران شاغل به تحصیل
هستند.
به عنوان آخرین سئوال اگر نکته ای هست بفرمایید.
ـ ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه برآن است که دانشجویان مستعد و
پر تالش را شناسایی نموده تا بنابر فرمایش رهبر معظم انقالب در
جهت توسعه کشور هدایت نماید لذا حمایت های مختلف از جمله
مشــاوره ،راهنمایی و کلیه امور اداری و مالی را شامل می شود و
ما از همین جا از کلیه دانشــجویان شــاهد و ایثارگر برای حضور
در دفتر ســتاد و فعالیت در کانون ایثار دعوت بعمل می آوریم و
از ایده ها و نظراتشــان استقبال می نماییم .البته شایان ذکر است
بررســی های ما حاکی از آن است که دانشــجویان از ظرفیت و
اســتعداد خوب علمی ،فرهنگی و اجتماعــی باالیی برخوردارند و
بدین سبب در جهت تعالی اهداف دانشگاه می توانند نقش موثری
ایفا نمایند.

تأسیس مرکز جوار دانشگاهی خوارزمی
چندیست مرکز جوار دانشگاهی به همت اداره انجمن های علمی دانشگاه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تاسیس
شده است .به همین سبب مصاحبه ای که با مدیر وقت امور فرهنگی و فوق برنامه انجام داده ایم را در ادامه می آوریم:

ـ جناب آقای دکتر ســبکتکین هدف از تاسیس
مرکز جوار را تبیین کنید.

اعتبار این تفاهم نامه همکاری ســه ســال می باشد و از مهر ماه سال
جاری قابل اجراست.

هدف از تاســیس مرکز جوار دانشگاهی فراهم آوردن فرصتی
برای دانشــجویان برای آموزش کلیه مهارت های پیشــرفته
فنی و حرفه ای جهت توانمند ســازی و باال بردن مهارت های
عمومی و تخصصی آنان ،تلفیــق دانش و مهارت برای حضور
فعــال دانشــجویان در فعالیت های کارآفرینــی ،اقتصادی و
مدیریتی کشور ،تربیت نیروهای ماهر و متخصص جهت بهره
مندی از مهارت آنان در بازار کار،تشویق دانشجویان به فعایت
های علمی پژوهشی و  . . .است.

این اقدام به همت کارشناســان انجمن های علمی دانشــجویی این
مدیریــت انجام گرفته و نظارت ،اجرا و ارزیابــی آن نیز بر عهده اداره
انجمن های علمی می باشــد و آقای نعمت آزادی کارشناس مسئول
اداره انجمــن های علمی دانشــجویی به عنوان مســئول مرکز جوار
دانشگاهی معرفی شده است.

ـ اقدامــات الزم جهت راه انــدازی این مرکز را
بفرمایید.

ـ این طــرح در قالب چه دوره هایی برگزار می شــود و
مخاطب آن چه کسانی هستند؟

ـ این اقــدام به همت چه کســانی (واحد هایی) صورت
پذیرفته است؟

از حدود یکســال پیش با پیگیری کارشناســان اداره انجمن
های علمی و این مدیریت مکاتباتی با اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان البرز جهت همکاری در بخش های آموزشی و
پژوهشــی آغاز شد و جلساتی نیز در داخل و خارج دانشگاه با
کارشناسان آن اداره کل برگزار گردید سپس با توافق طرفین
و بازدید مســئولین فنی و حرفه ای از مکان پیشــنهادی این
مدیریت برای برگزاری دوره های آموزشــی مقرر شد در ترم
جاری  10دوره از مهارت های آموزشــی برگزار گردد و از روز
دوشــنبه 15مهر ثبت نام از متقاضیان شرکت در این دوره ها
شروع شد.

این طرح شامل برگزاری کلیه دوره های پیشرفته فنی و حرفه ای می
باشد و بر اســاس نیاز دانشجویان هر ترم این دوره ها برگزار میگردد.
دوره های آموزشــی مورد نظر در ترم جاری شــامل این دوره ها می
باشــد :دوره های آموزشــی مهارت مقدماتی ،icdlکار آفرینی،نقشه
کشــی ساختمان ،تست جوش ،مدیریت کسب و کار ،آموزش نگارش
نامه هــا و مکاتبات اداری ،آموزش رباتیــک ،روش تحقیق و آموزش
گردشگری عمومی.
در دوره های بعدی آموزش مربیگری دوره های مختلف در دستور کار
قرار دارد و باتوجه به نیاز دانشجویان و میزان استقبال آنان دوره های
فنی و تخصصی شــامل آموزش تعمیرات موبایل ،خیاطی ،جوشکاری،
 ،GISبرنامه نویسی ،شبکه ،رباتیک صنعتی ،مدیریت کیفیت ISO،و
. . .برگزار خواهد شــد .مخاطب این دوره ها نیز عموم دانشجویان می
باشند.

ایــن تفاهم نامه همکاری درراســتای ارتقای صالحیت حرفه
ای وتوانمند ســازی دانشــجویان درحین تحصیل دانشــگاه
خوارزمی متناســب با نیازهای بازارکاروایجاد زمینه های الزم
برای بهره گیری ازتوانمندی هاوظرفیت های علمی وپژوهشی
متقابل،مابین مدیریت امور فرهنگی دانشگاه خوارزمی و اداره
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان البرز منعقد گردید.مدت

ـ در زمینــه نوع مــدرک  ،هزینه و مدرســین دوره ها
توضیحاتی بفرمایید.

ـ مــدت زمان اعتبار این تفاهم نامه را بیان نموده
و گــزارش مختصری از روند شــکل گیری آن را
بفرمایید(.شماره ثبت این تفاهم نامه را بفرمایید)

برگزاری این دوره ها در دانشگاه به صورت رایگان و با ارائه گواهینامه
بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای خواهد بود و مدرسین دوره هم
از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان معرفی می شود و در برخی
از دوره های نیز از اساتید دانشگاه استفاده خواهد شد.
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ـ آیا برگزاری این برای دانشــگاه منفعتی (مادی و روانی)
ایجاد می کند؟
بــا توجه به اینکه یکی از اهــداف مدیریت فرهنگی فراهم آوردن
فرصتــی برای دانشــجویان جهت اســتفاده از امکانــات علمی و
آموزشی اســت تالش شده با برگزاری این دوره ها دانشجویان در
حیــن تحصیل مهارت های الزم را در زمینه های مختلف کســب
نمایند.از آنجا که مراکز جوار دانشگاهی که زیر نظر سازمان فنی و
حرفه ای کشور راه اندازی شده سال هاست در بسیاری از دانشگاه
های کشــور فعالیت می کنند دانشگاه خوارزمی نیز در شروع بکار
این مرکز امیدوار اســت نیروهایی ماهر و متخصص تربیت کند و
دانشجویان پس از فراغت از تحصیل بتوانند از مهارت خود در بازار
کار بخوبی استفاده نمایند و امید است روحيه پويايي علمي در نزد
دانشجویان و توسعه علم كه همان رسالت دانشگاه مي باشد با این
طرح محقق شود.

ـ توسعه این طرح در چه راستایی صورت می گیرد؟

اهميت روزافزون علم در جوامع كنوني و پيشــرفت برق آســا در
حوزه هاي مختلف علوم و تقسيم بندي آن به رشته هاي گوناگون
گواهــي بر اين مدعا اســت كه تمام جنبه هاي نظــام اقتصادي،
اجتماعي ،سياســي و فرهنگي بر پايه علم بنا شــده است .متولي
اصلي نهاد آموزش در هر كشوري دانشگاه است ،يكي از گام هاي
اساسي كه دانشــگاه ها براي گسترش و سازماندهي دانش نيروي
انساني برداشــته اند انجام فعالیت های علمی و آموزشی از طریق
انجمن هاي علمي دانشجويي بوده است این مدیریت نیز از طریق
فعالیتهای علمی و آموزشی و برگزاری این دوره ها سعی دارد پایه
علمی دانشجویان را تقویت نماید و گامی به سوی پیشرفت و پیاده
سازی سند چشم انداز  20ساله کشور بردارد.

ـ در زمینه میزان استقبال دانشجویان بفرمایید.

با توجه به اینکه فعالیت های فوق برنامه این مدیریت در ســالهای
اخیر پبشــرفت چشم گیری داشته است از طریق اداره انجمنهای
علمی دانشجویی فراخوان عمومی از طریق سایت SAKHU.IR
اعالم شد و با شروع ثبت نام شاهد استقبال بسیار باالی دانشجویان
متقاضــی بودیم بــه گونه ای که در همــان روز اول ظرفیت همه
دوره هــا تکمیل و برای برخی از دوره ها مثل  ICDLبا توجه به
اســتقبال زیاد  4دوره فقط در این ترم برگزار خواد شد.امیدواریم
درصورت داشــتن امکانات و حمایتهای مسئولین محترم دانشگاه
در آینده دوره های بیشتری برگزار نماییم.

ـ آیا شرایط فیزیکی و امکانات الزم فراهم شده است؟

برای این کار دو ســالن شماره  5و  6در طبقه دوم دانشکده علوم
برای کالسهای تئوری و سایت کامپیوتر مدیریت فرهنگی نیز برای
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برگزاری دوره هایی که نیازمند به سیستم کامپیوتر
می باشند در نظر گرفته شده است.

ـ آیا این طــرح در واحد تهران هم برگزار
می شود؟

این طرح باتوجه به تفاهم نامه همکاری با اســتان
البرز فقط در کرج برگزار می گردد و فعال برای تهران
برنامه ریزی خاصی انجام نگرفته است.

ـ این طرح لزوما مختص دانشجویان است و
شامل کارمندان نیز می شود؟

این طرح مختص دانشــجویان است و در آینده این
مدیریت در نظــر دارد برای کارمندان نیز دوره های
را برگزار نماید.

ـ در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.

نکته این اســت حــال که این امــکان با زحمت و
ارتباطی که توسط کارشناسان این حوزه با اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای برقرار شده است انتظار می
رود بخش های دیگر دانشــگاه همکاری الزم را برای
اجرایی شدن آن صورت دهند .یکی از نیازها در این
رابطه اختصــاص مکان فیزیکی اختصاصی برای این
امر است که همکاری مجدانه دانشگاه را می طلبد.

برای اولین بار در ایران و در دانشگاه خوارزمی

برگزاری کارگاه آموزشی سن سنجی
به روش اورانیوم ـ سرب
U-Pb dating
کارگاه آموزشــی روشهای سن ســنجی اورانیوم ســرب برای اولین بار در ایران و در دانشگاه
خوارزمی در جهت آموزش روشهای اندازه گیری ایزوتوپهای اورانیوم و ســرب در مواد طبیعی
و کانیها با مدرســی پرفســور کورفو از دانشگاه اسلو کشور نروژ در دانشــگاه خوارزمی برگزار
شد به همین مناســبت مصاحبه ای با آقای دکتر شهریارمحمودی داشــتیم که در ادامه می آید:
ـ آقای دکتر محمودی این کارگاه بر چه
محورهایی برگزار شد؟

کارگاه آموزشــی روشهای سن ســنجی اورانیوم
ســرب در جهت آموزش روشهــای اندازه گیری
ایزوتوپهای اورانیوم و ســرب در مواد طبیعی و
کانیها انجام شــد .محور اصلــی کارگاه آموزش
مقدماتی دانشــجویان و عالقه مندان برای آماده
جمع آوری نمونه ،آماده سازی نمونه ،نجوه انجام
تجزیه شــیمیائی بــا متدهای مختلــف و تحلیل
دادههای بدست آمده بوده است.

ـ این کارگاه در چه تاریخ و طی چند روز
و چند ساعت برگزار شد؟

کارگاه در روز سه شنبه  14آبان ماه جاری در دو
وقت یک ســاعت و نیمه در محل سالن کنفرانس
دانشکده علوم تهران برگزار گردید.

ـ آیا پیش از این برگزاری چنین کارگاه
هایی با این موضوع در دانشگاه داشتیم؟
خیر

ـ آیا این کارگاه بــرای مقاطع تحصیلی
خاصی برگزار شــد؟ تعداد افراد شرکت
کننده را بفرمایید.

این کارگاه برای دانشــجویان کارشناسی ارشد و
دکتری گرایشهای مختلف زمین شناسی خصوصا
پترولوژی و ژئوشــیمی برگزار شده است و تعداد
 50نفر دراین کارگاه شرکت کردند.

ـ آیا در پایان گواهی به شرکت کنندگان
ارائه شد؟

از طرف دانشــکده علوم زمین و دبیرخانه همایش
زمین شناسی ایران گواهی شرکت در این کارگاه
به دانشجویان دکتری و اساتید شرکت کننده ارائه
خواهد شد.

ـ علت انتخاب دکتر فرناندو کورفو را بفرمایید.

ایشــان یکی از صاحب نظران در زمینه سن ســنجی اورانیوم سرب بوده و بیش از
 150مقالــه بین الملی در این باره در مجالت معتبر ژئوشــیمی ایزوتوپی و زمین
شناســی به چاپ رساندهاند .شایان ذکر اســت پیش از این نیز همکاری نزدیک با
دانشگاه داشته اند.

ـ برگــزاری کارگاه هایی از این قبیل چه نتایج و اثرات مثبت علمی
در پی دارد؟

آشــنایی محققین و دانشجویان با پیشــرفتهای نوین علمی و موانع و راهبردهای
جدید ارائه شــده در بهبود روشهای جمع آوری دادههــای ایزوتوپی از مهمترین
نتایج این نوع کارگاههای آموزشی است.

ـ آیا دانشــکده علوم زمین برگزاری چنین کارگاه هایی را بصورت
پیوسته مد نظر دارد؟

سیاســت کلی دانشــکده علوم زمین ارتقاء ارتباطات بین المللی و دعوت از اساتید
بنام دانشــگاههای معتبر در گرایشهای مختلف زمین شناســی است و همچنین
در نظر داریم با امضای قرار دادهای دو جانبه بین دانشــگاهی از امکانات آموزشی
و پژوهشــی این دانشگاه ها اســتفاده کنیم در حال حاضر دو قرارداد همکاری بین
دانشــگاه خوارزمی و دانشگاه های ایتالیائی در شرف امضا است و همچنین در ماه
جــاری میالدی از یک گروه محققین ایتالیائی جهت انجام پروژه مشــترک و ایراد
سخنرانی در دانشگاه دعوت به عمل آمده است.

ـ آقای دکتر در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.

کشــور ما از نظر تنوع پدیدههای زمین شناســی یکی از بی نظیرترین نقاط جهان
است به طوری که تنها چند کشور در جهان که دارای مساحت چندین برابر کشور
ما هستند دارای قابلیت مشابه با ایران هستند .همچنین علم زمین شناسی در ایران
با تالش محققین داخلی دارای اعتبار مناســبی در مقیاس جهانی اســت .از طرفی
دانشکده علوم زمین دانشــگاه خوارزمی در بین دانشگاههای ایران به عنوان اولین
پایگاه توســعه علوم زمین در ایران شناخته میشود و اســاتید بزرگی مانند دکتر
قریب و پروفســور معین وزیری ،یعقوب پور و امین سبحانی بنیانگذاران تحقیقات
زمین شناسی در ایران در این دانشگاه به تحقیق و تدریس مشغول بودهاند .اعضای
هیئت علمی دانشــکده علوم زمین خود را ملزم به حفظ و ارتقاء اعتبار
تاریخی این اساتید میداند.
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مراسم معارفه دانشجویان ورودی سال  1392شاهد و ایثارگر
مراســم معارفه دانشجویان ورودی سال  92شاهد و ایثارگر روز دوشنبه  92/7/22در سالن شماره 3
دانشکده علوم ساعت  14ـ  12باحضور ریاست دانشگاه ،آقای پالیزبان معاون فرهنگی بنیاد شهید و
امور ایثارگران منطقه  2کرج ،آقای سید محمد حسینی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه2
کرج و سایر مسئولین دانشگاه برگزار شد.
این مراسم با تالوت آیاتی چند از قرآن مجید شروع شد
و در ابتدا خانم دکتر حجازی زاده رئیس دانشگاه ضمن
خوش آمد گویی به حاضرین گفت در آســتانه هفته والیت،
شهادت های پیش رو را تسلیت می گوییم.
ایشــان در ادامــه بیان نمــود :اینک در محضر اســتادان و
فرهیختگان به دانشــجویان ورودی جدید خیر مقدم گفته و
بیان نمود :خاک دانشــگاه خوارزمی معطر به وجود دو شهید
بزرگوار  20ســاله است که درس و مشق را رها کردند و برای
این مرز و بوم شجانه جنگیدند و امروز ما از ق َِبل ایشان روزی
دریافت می کنیم .انشــاا ..دانشجویان شاهد و ایثارگر با طی
مــدارج باالی علمی به بهترین صورت انقالب را حفظ نمایید
زیرا که مقتدای عابدان هستند.
در ادامه آقای دکتر علی موحد مدیر امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر و مشاور ریاســت در امور ایثارگران
دانشگاه ضمن آرزوی توفیق بیش از پیش برای دانشجویان
ورودی جدیــد بــه معرفی کانــون ایثار پرداخــت و گفت
این کانــون بصورت یک اقدام فرهنگی اســت که امیدواریم
دانشــجویان ورودی جدید نیز ضمن آشنایی ،با این کانون ها
همکاری نمایند وی در ادامه افزود دانشجویان شاهد و ایثارگر
در صورت لزوم امکان استفاده از کالس های تقویتی را جهت
پیشرفت بیشتر دارند و در موارد الزم می توانند از کمک های
استادان مشاور در این زمینه بهره ببرند.
دکتــر موحد در پایان گفت :با توجه به اینکه دانشــجویان
شاهد و ایثارگر جزء قشر خاصی هستند امید داریم شجاعانه
به تحصیل پرداخته و مشکالتشان را حل نمایند.
ســپس آقای پالیزبان معاون فرهنگی بنیاد شهید و
امور ایثارگران منطقه  2کرج با آرزوی ســامت ســامت
بــرای عزیزان ،جانبــازان و آزادگان گفت :ما هر چه داریم از
آن ها داریم.
وی افزود :دانشــجویان شاهد و ایثارگر جهت کسب علم و
دانش و تهذیب نفس تالش بیشــتری باید انجام دهند تا به
جایگاهی که مورد توقع پدران و گذشتگان بوده ،دست یابند.
معاون فرهنگی بنیاد شــهید ادامه داد :دشمنان با پیروزی
انقالب اسالمی هجمه های زیادی را علیه ایران انجام دادند و
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لیکن با اســتقامت فرزندان شجاع و پاک وطن باعث مأیوس شدن
آن ها شــد .با دســتور رهبر کبیر انقالب ،جبهه ها پر از نیروهای
برخاســته از مردم شد و کلیه شــهرهای( خرمشهر ـ سوسنگرد ـ
دهالویه ـ مهران) تسخیر شده توسط دشمن ،بدست آنها آزاد شد.
در مراحل بعد جنگ بدلیل ضعف دشــمن پیشــنهاد آتش بس را
عنوان می کند که در آن زمان به نگاه جمهوری اسالمی ،شناسایی
متجاوز تنبیه و پرداخت خسارت بود و لیکن این امر محقق نشد.
ایشــان در پایان افزود :شهدای واالمقام با جانفشانی خود اجازه
ندادند حتی یک وجب از خاک میهن در دســت دشــمن بماند و
اینجانب به عنوان کسی که رشادت های پدران شما را لمس کردم
خواهشــمندم از ابتدای ســال تحصیلی جدید با تالش و کوشش
مضاعف و همت باال موجب سرافرازی خانواده و اساتیدتان شوید.
ســخنران بعدی آقای دکتر فرهــاد ترابی معاون نهاد مقام
معظم رهبری در دانشگاه های استان البرز بود که بیان نمود:
حضور فرزندان شــاهد و ایثارگر در دانشــگاه در حقیقت دلگرمی
بزرگی برای ادامه راه پر فراز و نشــیبی اســت کــه از خرداد 42
بدســت توانای حضرت امام روح ا ..و شــهیدان ترسیم شده است
و انشــا ا ..به حول و قوه الهی این راه تا رسیدن به اهداف مقدسه
ادامه دارد .ایشــان در ادامه افزود :زنده نگه داشــتن یاد و خاطره
شهدا و ایثارگران ارزش باالیی دارد و در این زمینه فرهنگ مطالعه
کتابهایی که منتشر شده است را فراموش نکنیم .از جمله کتاب
« ســید نورالدین پســر ایران» خاطراتی از رزمنده ای از لشــگر
عاشــورا است که با مطالعه آن شــخصیت باالی این بزرگواران در
مبارزه با دشــمن و حماســه های بزرگی که خلق کردند را نشان
می دهد.
ایشــان در پایان گفت :انشــااهلل با خریــد اینچنین کتاب هایی
بتوانیم فرهنگ مطالعه در این زمینه را غنی نماییم و ادامه دهنده
راه فرزندان روح ا ..باشــیم و انقالب و دفــاع مقدس را زنده نگه
داریم.
ســخنران بعــدی آقای سید محمد حســینی رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران منطقه  2بود که ضمن قدردانی ،آرزوی
توفیقات روزافزون برای فرزندان شهدا و ایثارگران نمود.
در پایان مراســم از دانشــجویان برتر کارشناسی ارشد تقدیر به
عمل آمد.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ مسئولین و کارکنان دانشگاه
جلسه پرسش و پاسخ مسئولین و کارکنان دانشگاه در تاریخ  92/7/27ساعت  15/30ـ  14در سالن شماره یک دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کرج با حضور مسئولین و کارکنان در راستای پاسخگویی به مسائل اداری و رفاهی برگزار شد.
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مراسم معارفه ورودی های سال  1392دانشکده
علوم زیستی

برنامه جشــن معارفه دانشــجویان ورودی جدید
دانشــکده علوم زیســتی در مقاطع کارشناســی،
کارشناســی ارشد و دکتری (مهر ماه  )92بر اساس
مصوبه شــورای دانشکده علوم زیســتی در تاریخ
 92/7/8در محــل باغ فدک در مهر شــهر کرج از
ســاعت  9صبح لغایت  4بعد از ظهر برگزار گردید.
این مراســم با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید
آغــاز و با ســخنرانی و خیر مقدم گویی ریاســت
دانشکده علوم زیستی سرکار خانم دکتر شهربانو
عریان ادامه یافت .ایشــان در سخنان خود اولویت
ســالتحصیلی 93-92را ارتقاء کیفیت دانشکده
علوم زیستی عنوان کردند و خواستار تالش همه
جانبه اعضاﺀ هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در
این راستا شدند.
در این مراسم مدیران گروه های آموزشی و جمعی
از اعضای هیئت علمی دانشکده حضور داشتند که
ضمن آشــنایی دانشجویان با اســاتید و مسئوالن
دانشــکده در محیطی بســیار صمیمی و فرهنگی
امکانات موجود و برنامه های آموزشــی و پژوهشی
گروه های آموزشی معرفی و بیان گردید.
در ایــن برنامــه معاونت آموزشــی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه سرکار خانم دکتر دبیران به ایراد
ســخنرانی پرداخته و با توصیه دانشجویان به علم
آموزی آن ها را به اســتفاده هرچه بیشــتر از دوره
جوانی و حفظ شور و نشاط همراه با بصیرت تشویق
و ترغیب نمودند.
سخنران دیگر این مراســم حجت االسالم دکتر
ایمانی معاونت فرهنگی دانشــگاه بودند که
بــا توجه بــه حوزه مســئولیت خود در دانشــگاه
دانشجویان را به فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
تشــویق نموده و برنامه هــای مختلف آن حوزه را
برشمردند .ایشان همچنین از دانشجویان خواستند
که قدر حضــور خود در فضای علمــی و فرهنگی
دانشگاه را بدانند و تالش کنند از حوزه علوم تجربی
به خداشناسی و توحید دست یابند.
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در ادامه برنامه نماز جماعت به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین
حاج آقای رزاقی برگزار گردید.
و در ادامه ریاست دانشگاه خانم دکتر حجازی زاده ضمن خوشامدگویی
و خیرمقدم به دانشــجویان از مسئولین دانشــکده به خاطر برگزاری این
مراسم تقدیر و تشکر کردند .ایشان از دانشجویان خواستند که تمام تالش
خود را در جهت ارتقاﺀ علمی و اخالقی خود به کار بسته و همت خود را در
راستای اعتالی نام دانشگاه خوارزمی دوچندان نمایند .خانم دکتر حجازی
زاده خاطر نشــان کردند دانشــجویان فعالیت های خود را در چهارچوب
برنامه ها و مقررات علمی و فرهنگی دانشگاه دنبال کنند.
سپس حجت االسالم و المســلمین حاج آقای رزاقی نمایندۀ مقام
معظم رهبری در دانشــگاه ای استان البرز و دانشگاه خوارزمی به
ایراد ســخنرانی پرداخت و گفت با به کار گیری روش تطبیقی در هدایت
انســان ها به کمک علوم تجربی و نقشی که این علوم در نزدیکی انسان به
حق تعالی ایفا می کنند اشاره فرمودند که دانشجویان عزیز بایستی از همه
فرصت ها به نحو احسن استفاده نموده و هم در علم و هم در مسیر زندگی
فردی و اجتماعی افرادی ســرآمد و کارآمد باشند .ایشان با اشاره به حضور
چهره های بسیار موفق دردانشــکده علوم زیستی نظیر سرکار خانم دکتر
عریان که چهره ماندگار علوم زیستی و نمونه در علم و اخالق می باشند از
دانشــجویان خواستند که از این الگوها درس گرفته و تالش بیشتری برای
ارتقاﺀ علمی ،دینی و اخالقی خود داشته باشند.
ایشــان خاطرنشان کردند که مسئولین نهادنمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه همواره پاسخگوی سواالت شرعی ،فرهنگی ودینی دانشجویان
خواهند بود و از ایشان به بهترین نحو استقبال می کنند.
در ادامه برنامه آقای دکتر قهرمانی نژاد معاون آموزشــی دانشکده
علوم زیستی نکات آموزشــی و آئین نامــه ای را برای دانشجویان بازگو
نمودند که مورد استقبال دانشجویان جدیدالورود قرار گرفت.
در انتهای مراسم آقای دکتر نبیونی عضو هیئت علمی دانشکده علوم
زیســتی با ذکر برنامه های دانشکده علوم زیســتی در حوزه تحصیالت
تکمیلی وپژوهشی وضعیت علمی و پژوهشی دانشکده را برای دانشجویان
تشــریح نمودند و از آنان خواستند که در جهت ارتقاﺀ هرچه بیشتر سطح
علمی و پژوهشی دانشکده در همه گروه های آموزشی با دانشکده همکاری
بیشتری داشته باشند.
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مراسم معارفۀ دانشجویان ورودی 1392
دانشکده فنی و مهندسی

این مراسم روز دوشنبه  92/08/06ساعت  13در سالن شماره  5دانشکده علوم پایه با حضور پر شور
دانشجویان کارشناسی و قرائت قرآن مجید و هم خوانی سرود جمهوری اسالمی شروع شد.
در ادامه رئیس دانشکده فنی و مهندسی آقای دکتر کیوانی ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به
دانشجویان پیرامون اخالق دانشگاهی ،اخالق مهندسی ،ضرورت شناخت رشته های مهندسی و اهمیت
آن در جهت شناختن خویشتن بیان نمود.
سپس حجت االسالم و المسلمین صادق رزاقی نمایندۀ مقام معظم رهبری در دانشگاه ای استان
البرز و دانشگاه خوارزمی نکاتی در مورد جایگاه علم در احادیث و آموزه های دینی بیان نمود.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین دکترعلی اکبر ایمانی معاون فرهنگی دانشگاه با معرفی تشکل
های دانشجویی و دعوت از دانشجویان ورودی جدید به این فعالیت ها رهنمودهای الزم را بیان نمود.
در پایان آقای دکتر فرشاد عشقی معاون آموزشی دانشکده دانشجویان در زمینه مسائل مهم
مقررات آموزشی توضیحاتی عنوان نمود.

تشییع شهید امراهلل فیضی در دانشگاه

مراسم تشــییع پیکر مطهر شهید امراهلل فیضی به
همت بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی با حضور
دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه در آبان ماه
سال جاری برگزار شد.
شــهید امراهلل فیضی از شهدای دوران دفاع مقدس
که به تازگی احراز هویت شــده ،در ســن بیست و
چهار سالگی در منطقه فکه به فیض عظیم شهادت
نائل آمده است.
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شرکت دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی در
راهپیمایی  13آبان

بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني (ره):
ما شعار مرگ بر آمريكا را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمان در تسخير النه فساد وجاسوسي
آمريكا تماشا كرده ايم.
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لیست اسامی اعضای شورا و دبیران
انجمن های ورزشی
لیست اسامی اعضای شورا و دبیران انجمن های ورزشی کارکنان آقایان در سال 91
با نظارت مدیریت تربیت بدنی و عطف به صورتجلسه شماره .35/208888ک  ،مورخ  91/10/9بدینوسیله اعضای نامبرده بمدت  2سال بعنوان
اعضای شورا و دبیران انجمن های ورزش کارکنان (آقایان) منصوب شدند.
دبیرکل انجمن
حبیب اله روحی مقدم
.1
عضو شورا
دکتر پژمان معتمدی
.2
عضو شورا
سعید هوشنگی
.3
عضو شورا
داود مرادخانی
.4
عضو شورا
مهدی تهرانی
.5
دبیر ورزش همگانی
سعید غالمی
.6
فوتبال وفوتسال
غالمرضا حاجعلی عسگر طهرانی
.7
تنیس روی میز
اکبر صداقت
.8
شنا
هادی کلیدری
.9
بدمینتون
حمید رضا مردانی
.10
دارت
علی وزوایی
.11
والیبال
اصغر خوئینی
.12
کوهنوردی
موسی الرضا بنفشه
.13
بدنسازی
محمد علی سیار
.14

لیست اسامی اعضای شورا و دبیران انجمن های ورزشی کارکنان بانوان در سال 92
با نظارت مدیریت تربیت بدنی و عطف به صورتجلسه شماره /106ت و /107ت  ،مورخ  ، 92/7/16بدینوسیله نامبرده گان بمدت  2سال بعنوان
اعضای شورا و دبیران انجمن های ورزش کارکنان (بانوان) منصوب شدند.
دبیر کل انجمن
طاهره امینی
.1
عضو شورا
زهرا بهشتی
.2
عضو شورا
مژگان رمضانی
.3
عضو شورا
زهرا رئیسی
.4
عضو شورا
صدیقه باقری
.5
عضو شورا
شهناز بهرام علیپور
.6
عضو شورا
محبوبه کمالی دهقان
.7
دبیر انجمن والیبال
معصومه جعفری
.8
دبیر انجمن دارت
زهرا مدنی
.9
دبیر انجمن دوچرخه سواری
فاطمه قطبی کریمی
.10
دبیر انجمن پیاده روی
فاطمه جعفری
.11
دبیر انجمن شنا
زهرا رحمانی
.12
دبیر انجمن تیر اندازی
آزاده ملکی
.13
دبیر انجمن ایروبیک
مژگان حبیبی
.14
دبیر انجمن کار با دستگاه
زهرا حق دوست
.15
دبیر انجمن فوتبالدستی
محبوبه کمالی دهقان
.16
دبیر انجمن کوهنوردی
فرشته حسین پور
.17
دبیر انجمن تنیس روی میز
شهناز بهرام علیپور
.18
دبیر انجمن طناب کشی
مریم الیاسی
.19
دبیر انجمن بدمینتون
معظم رنجبر
.20
دبیر انجمن آمادگی جسمانی
مریم غفاری زاده
.21
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آمار پذیرفته شدگان کارشناسی سال 1392

ورودی کارشناسی 29

دانشکده

فنی و مهندسی

ریاضی

فیزیک
شیمی

زیست شناسی

زمین شناسی

ادبیات و علوم انسانی

شاغل به تحصیل

پسرشاغل به تحصیل

دخترشاغل به تحصیل

0011

229

302

رشته ها

شاغل به تحصیل

پسرشاغل به تحصیل

مهندسی کامپیوتر

04

52

52

مهندسی عمران

05

83

0

مهندسی صنایع

83

50

58

علوم کامپیوتر

85

58

9

ریاضیات و کاربردها

28

55

05

فیزیک مهندسی

89

51

58

فیزیک اتمی و مولکولی

80

53

51

شیمی کاربردی و محض

15

51

02

زیست شناسی سلولی و مولکولی

85

54

55

زیست شناسی گیاهی

81

58

58

زیست شناسی جانوری

85

55

54

زمین شناسی

04

59

55

ادبیات فارسی و داستانی

13

59

83

ادبیات عرب

53

9

59

زبان انگلیسی

59

3

55

فلسفه وحکمت

85

4

85

فقه و حقوق اسالمی

00

55

58

تاریخ

84

54

54

29

55

03

83

55

51

علوم اجتماعی خدمات
وپژوهشگری

علوم سیاسی

24

عدم مراجعه

کل

پذیرش
0921

دخترشاغل به
تحصیل

عدم

مراجعه

جغرافیا

روانشناسی و علوم
تربیتی

شهری

62

01

02

روستایی

10

06

01

ژئومورفولوزی

16

01

66

آب و هوا شناسی

10

01

01

علوم تربیتی  -پیش دبستانی

11

1

11

علوم تربیتی  -عقب مانده ذهنی

12

6

13

علوم تربیتی  -تکنولوژی آموزشی

13

03

61

روانشناسی بالینی

13

3

11

مشاوره

11

0

13

نصب و راه اندازی دستگاه خودپرداز
در مجموعه خوابگاه خواهران
با پیگیــری ها و اقدامات معاونت دانشــجویی و مدیریت امــور خوابگاه های
دانشــگاه در راســتای تمرکز انجام امور مربوط به فعالیت های دانشجویان در
خوابگاه ها و احداث بازارچه های دانشــجویی در خوابگاه احداث غرفه خدمات
کامپیوتری و نظایر این ها در خوابگاه های خواهران دانشگاه در کرج با پیگیری
های مدیریت امور خوابگاه های دانشــگاه و همکاری بانک تجارت یک دستگاه
خودپرداز در مجموعه خوابگاه های خواهران به منظور رفاه حال دانشجویان
و انجام امور بانکی آن ها نصب و راه اندازی شده است.
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مقاله

مخاطرات

مخاطرات به دو بخش انسانی و طبیعی تقسیم می شود:
مخاطرات انسانی شامل :جنگ ،شورش های خیابانی ،تصادفات رانندگی ،وندالیسم ،بیماری ها ،جرایم و.....
مخاطرات طبیعی شامل :زلزله ،سیل ،زمین لغزش ،طوفان ،سونامی ،خشکسالی و ....
مجموع مخاطرات بیش از  50نوع اســت که  48نوع آن در ایران اتفاق افتاده اســت ،از مخاطرات طبیعی زلزله و از
مخاطرات انسانی جنگ محتمل ترین در ایران است.
برای آگاهی بیشتر توضیحاتی در مورد جنگ داده می شود:
ژئوپلیتیک و روابط بينالملل وقتی از منطق خارج شــود منجر به رودررویی ،درگیری ،تخاصم و جنگ میشود ،نظام
بينالملل و نظم نوین جهانی به قدری اســفبار اســت که هر چقدر پیشــرفت تکنولوژی بیشتر شده ،جنگ و کشتار
نیز بیشــتر ،انگار با قدرتمند شــدن هژمونی جهانی و تک قطبی شدن جهان ،دنیا به سمت تک صدایی ،سرکوب هر
استقاللطلب و آزادیخواه ،سلطه و دیکتاتوری مدیریت جهانی پیش میرود .طوریکههانتیگتون میگوید“ :ما پایان
تاریخیم” و فوکویاما میگوید“ :برخورد تمدنها”؛ مگر میشــود یک تمدنی که واقعاً تمدن باشد نه هژمونی ،با تمدن
دیگر جنگ کند.
در  5000سال گذشــته  14هزار جنگ با  4میلیارد کشته در جهان اتفاق افتاده از  1945تا  1990فقط 2
هفته بدون جنگ بوده ،در صد ســال اخیر  200میلیون کشته بر اثر جنگ جهان داشته ،بزرگترين فاجعه
تاریخ بشــریت؛ تلفات انســانی جنگهاي قرن بيستم است ،كشته شــدن بيش از ده ميليون نفر غيرنظامي در جنگ
جهاني اول و سيميليون نفر در جنگ جهاني دوم نقطه عطفي در تاريخ جنگها به حساب ميآيد.
ایران اســامی به دلیل قرارگیری در غرب اسیا و موقعیت های منحصر به فرد ژئوپلیتيک ،ژئواستراتژیک ،ژئوکالچر،
ژئواکونومیک ،ژئوایدئولوژیک ،ژئومدیا ،ژئوراهبردی ،پتانســیل ابرقدرتی ،بازتولید قدرت و قدرتسازی ،تمدنسازی و
بازتولید تمدن ،الهامبخشــی و بهعنوان یک بازیگر مســتقل و آزادیخواه جهانی با دارا بودن ثروتهاي عظيم نفت و
گاز ،نظام ضداســتکبار ،ضد هژمونی ،ضد نظام تک صدایی ،مخالف نظــم نوین جهانی و ورود به عرصههاي فنآوري
نوين ،ژئومدیا ،رسالت جهانی ،ابرقدرت خفته ،هزارسال پیش قراولی تمدنی دنیا ،تمدن ده هزار ساله و اعتماد به نفس
ناشی از آن و به عنوان یک بازیگر مستقل جهانی با اهداف ایدئولوژیک مثل :آزادی خواهی ،استقالل طلبی ،ام القرای
جهان اسالم ،منافع ملی ،ضد سیاست تک صدایی ،مردم ساالری دینی ،استقالل سیاسی ،حفظ تمامیت ارضی ،اقتدار
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گرایی ،ضد هژمونی جهانی ،بازتولید قدرت ،قدرت ســازی ،بنیان الهام بخشــی که کوروش ایران را براساس آن بنا نهاد ،تمدن معنوی،
امنیت ملی ،الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی و بومی ،ایران کشوری مهم ،الهام بخش و الگویی بی نظیر است به همین دلیل مورد طمع،
ترس و تهدید هژمونی جهانی می باشــد .یکی از راه های تهدید جنگ اســت و از راه های مقابله با جنگ پدافند غیر عامل است که در
 26رشته از شهرسازی و معماری تا جغرافیا و آمایش سرزمین کاربرد دارد.
پدافنــد غيرعامل بهســبب افزايش تــوان بازدارندگي و باال بردن قدرت ملی و قدرتســازی ،نقش ممتــازي در کاهش احتمالي آغاز
درگيريهاي نظامي داشــته و در صورت پيادهسازي صحيح خواهد توانست آثار مخرب جنگهاي پيشرو را تقليل دهد .راهبرد پدافند
غيرعامل فيذاته از برخي قابليتهاي کليدي برخوردار است که ميتوانند ضامن توسعه امن محسوب گردند .اهم اين قابليتها عبارتند
از:
پدافند غيرعامل بستر مناسب توسعه پايدار کشور.
پدافند غيرعامل همراستا با سياستهاي تنشزدايي.
پدافند غيرعامل پايدارترين و ارزانترين روش دفاع.
پدافند غيرعامل مناسبتترين راهکار افزايش آستانه مقاومت ملي.
پدافند غيرعامل پشتوانه اقتدار ملي.
پدافند غيرعامل يکي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي.
پدافند غيرعامل بهترين و مناسبترين شيوه کاهش مخاطرات و کاهش آسيبپذيري
پدافند غيرعامل صلحآميزترين روش دفاع.
پدافند غيرعامل فطريترين عنصر دفاعي بشر در برابر تمام حوادث.
پدافند غیرعامل یکی از عوامل قدرت ساز و تمدنساز.
پدافند غیرعامل یکی از ارکان دفاعی کشور.
پدافند غیرعامل و شهرسازی دفاعی.
پدافند غیرعامل و آمایش دفاعی کشور.
خاطر نشــان می کنم ژئوپلیتیک ایران اســامی دفاعیست نه تهاجمی و توسعه طلبانه ،ایران قدرت مسئولیت پذیر و صلح طلب
اســت ،چند صد ســاله به کشوری حمله نکرده اگر هم قبال حمالتی بوده اکثرا برای بازدارندگی ،دفع تهدید ،تامین امنیت ملی ،منطقه
ایی و جهانی ،توازن قدرت ،حمله پیش دســتانه ،ایدئولوژیک ،تمدن ســازی ،قدرت ســازی و بازتولید قدرت ،منافع ملی منطقه ایی و
جهانی ،وحی الهی و انجام رسالتش بوده و بس.
حسن حسینی امینی
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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گزارش مسابقات به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه های استان البرز
این مسابقات به میزبانی دانشگاه خوارزمی از تاریخ  92/07/29لغایت
 92/08/01در محل سالن ورزش تندرستی برگزار شد .مسابقات با
همکاری انجمن ورزشی کارکنان (کمیته تخصصی والیبال) و با حضور
تیم های والیبال کارکنان بانک تجارت ،دانشگاه علوم پزشکی کرج،
دانشگاه آزاد اسالمی کرج و دانشگاه خوارزمی به صورت دوره ای برگزار
گردید و نتایج ذیل کسب شد:
مقام اول :
مقام دوم:
مقام سوم:
مقام چهارم:

بانک تجارت
دانشگاه آزاد اسالمی کرج
علوم پزشکی کرج
دانشگاه خوارزمی

داوران این دور از مسابقات از دانشجویان فعال انجمن ورزشی دانشجویان
بودند که به شرح ذیل می آید:
بابک احمدی (شیمی) ،محمود حاتمی (تربیت بدنی)،
صباح کریمی(فیزیک) ،رضا حسین پور (تربیت بدنی)

برگزاری مسابقات تیم فوتبال دانشگاه خوارزمی
این مسابقات از تاریخ  92/7/7به میزبانی هیات فوتبال کارگران استان
البرز با حضور  7تیم (شهرداری کرج ،شرکت چاپ ونشر ،شرکت سایپا،
شرکت سایپا آذین ،شرکت نفت پارس ،شهرداری محمدشهر و دانشگاه
خوارزمی) برگزار گردید .در دور اول این مسابقات تیم دانشگاه خوارزمی
توانست با یک برد ،یک مساوی و یک باخت در گروه خود به مقام دوم
دست یافته و به مرحله دوم و نیمه نهایی این مسابقات راه یابد .مرحله نیمه
نهایی و نهایی این مسابقات روز یکشنبه ساعت  8:30مورخ  92/8/5با بازی
تیم های دانشگاه خوارزمی ـ شهرداری کرج و تیم های سایپا ـ شهرداری
محمد شهر برگزار شد و در پایان تیم های شهرداری کرج ،شرکت سایپا
و دانشگاه خوارزمی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.
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صعود گروه کوهنوردی انجمن کارکنان دانشگاه به قله شاه دژ

چشمه سورت

انجمن کوهنوردی کارکنان دانشــگاه خوارزمی به مناسبت روز
تربیت بدنی و ورزش با مشــارکت گروه های کوهنوردی استان
البرز و مازندران در تاریخ 2و 92/8/3با حضور  12نفر به سرپرستی
آقای موســی الرضا بنفشه اقدام به صعود دو روزه به قله شاه دژ
به ارتفاع  2803واقع در استان مازندران شهرستان ساری نمود.

مسیر قله شاهدژ

قله شاهدژ
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برگزاری کارگاه
تربیت مربی مشاوره پیش از ازدواج
کارگاه تربیت مربی مشــاوره پیــش از ازدواج در مهر و آذر
ماه سال جاری طی  5جلسه با حضور  45نفر از دانشجویان
کارشناســی ارشد و دکتری مشــاوره و روانشناسی دانشگاه
خوارزمی در آمفی تئاتر اداره بهزیستی شهرستان کرج در 4
روز (  32ساعت ) برگزار گردید.
این کارگاه آموزشــی با مشــارکت معاونــت اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری اســتان البرز و اداره

بهزیســتی شهرســتان کرج و گروه روانشناســی بالینی
دانشــگاه خوارزمی برگزار گردیــد و هدف از برگزاری این
کارگاه تربیت نیروی متخصص جهت برگزاری کارگاه های
تخصصی برای عموم افراد جامعه می باشد.
امتحان عملی و تئوری آن بــرای دریافت گواهی بزودی
برگزار خواهد شد.

آیا فشار خون می افتد؟
افتادن فشــار خون اصطالحی است که به کرات توسط مردم به منظور توجیه ضعف جسمانی خود و متاسفانه بدتر
از آن بوسیله رسانه های جمعی بکار برده می شود.
اما آیا فشارخون می افتد؟
می دانیم که خون داخل محیط بســته ای که شــامل عروق و قلب می باشد در گردش است بنابراین عروق بدن و
قلب را ظرف و محتویات آن که خون است مظروفمی نامیم.
با توجه به فرض باال چه زمانی فشار خون می افتد؟
طبیعی است به طور کلی دو اتفاق می تواند موجب افت فشار خون شود.
الف) کم شدن محتویات ظرف (خون)
ب) بزرگ شدن ظرف (گشاد شدن عروق بدن)
چند اتفاق مهم می تواند موجب کم شدن حجم خون شود.
خونریزی ناگهانی :که موجب از دست رفتن دست کم  25درصد حجم خون شود.
اسهال و استفراغ شدید :که شخص قادر به جبران مایعات از دست رفته نباشد.
ســوختگی باالی  50درصد که در این حالت تراوش مداوم مایعات بدن از ســطوح سوخته موجب کاهش حجم
مایعات در گردش می شود.
گرمازدگی :ماندن و یا فعالیت ســنگین در هوای خیلی گرم موجب تبخیر بخش قابل توجهی از مایعات بدن می
شود.
در شــرایط معمولی تنها یک اتفاق موجب بزرگ شدن ظرف (گشاد شدن عروق) می شود و آن زمانی است که فرد
بعد از مدت طوالنی نشستن سرپا؛ به طور ناگهانی بلند شود ودرکسری از ثانیه بدن قادر به خونرسانی به مغز نمی
شود و چشم ها سیاهی می رود؛ اما سریع بدن جبران می کند.
حال خودتان قضاوت کنید فشار خون شما کی می افتد؟
دکتر علیرضا داودی
پزشک دانشگاه
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گزارش مدیریت خوابگاه های دانشجویی
فعالیت های تابستان 1392

 ایجاد و بازسازی فضای سبز خوابگاه برادران توسط مدیریت امور عمومی دانشگاه سم پاشی خوابگاه برادران در دو مرحله جهت نظافت عمومی آسفالت محوطه خوابگاه خواهران (شروع شده و کماکان ادامه دارد) اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه (ارشد و دکتری) برای انجام پایان نامه (خواهران و برادران) ثبت نام دانشجویان متقاضی ساکن در خوابگاه جهت نیم سال تحصیلی جدید ( 92-93خواهران و برادران) جابجایی لوازم و امکانات خوابگاهی و تجهیز آن برای سال ( 92 -93خواهران) چک کردن کلیه خوابگاه ها و برطرف کردن نواقص آن برای نیم سال دوم (خواهران) آماده سازی اتاق ها برای ترم جدید (خواهران و برادران) -تعمیر قفل درب های اتاق های خوابگاه و تکثیر کلید اتاق ها (برادران)

برنامه های پایگاه کوثر بسیج کارکنان
ـ روز  92/7/3برگزاری جلسه گروه شهید بنی فاطمی با موضوع ادب دعا
ـ روز  92/7/7برگزاری جلسه گروه شهید الیاسی با موضوع شهادت
سرداران اسالم فالحی ،نامجو ،کالهدوز و جهان آرا
ـ روز  92/7/9برگزاری جلسه اعضای شورای مرکزی پایگاه کوثر با موضوع
شرح صفات متقین (در خطبه  192نهج البالغه) ـ احکام بیت المال و
حدیث
ـ روز  92/7/14برگزاری جلسه گروه شهید معماریان با موضوع شهادت
امام محمد تقی علیه السالم و بیان بخشی از زندگانی و ذکر احادیث گرانقدر از
آن حضرت و نیز فضلیت خواندن حدیث شریف کساء
ـ روز 92/7/18برگزاری جلسه گروه شهید بنی فاطمی با موضوع های
توکل و احکام نماز در خصوص قیام متصل به رکوع
ـ روز  92/8/1برگزاری جلسه گروه شهید معماریان با موضوع عید قربان
و غدیر و اعمال آن

ـ روز  92/8/14برگزاری جلسه گروه شهید معماریان با موضوع
محرم و ذکر مصائب امام حسین علیه السالم و فواید خواندن
زیارت عاشورا
ـ روز 92/8/15برگزاری جلسه گروه شهید بنی فاطمی با موضوع
ماه محرم و یاد مظلومیت امام حسین علیه السالم و نیز محاسبه
و مراقبه نفس
ـ روز 92/9/3برگزاری جلسه گروه شهید الیاسی با موضوع بسیج
مستضعفان
ـ روز  92/9/3برگزاری جلسه گروه شهید معماریان با موضوع
احسان به والدین و ذکر ثواب آن
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قطره ای از دریا
کرامات امام حسین

اهميت مسئله سوگوارى در شهادت سرور و ساالر
شــهیدان حضرت امام حسينعليهالسالم و پيوند آن با
گسترش روزافزون تشيع در دنياى ديروز و امروز،
اهمیت فراوانی دارد و شناخت هر چه بیشتر ما از
این دستگاه عظیم ،طبیعتا می تواند ما را در بهره
گیری هر چه بیشــتر از این سرچشمه فیض الهی
یاری نماید.
آنچه پیش روست قطره ای است از دریای کرامات
علیه السالم .
و فضائل حضرت اباعبدا ...الحسین
باشــد که ان شاء ا ...مقبول درگاه حضرت احدیت
قرار گیرد.
شفاي مريض توسط امام حسين
* ابوعبداهلل بن سورهي قمي از مردي شب زندهدار
در اهواز به نام «سرور» نقل کرده است :زبانم گنگ
بود و نميتوانستم صحبت کنم .سيزده يا چهارده
ساله بودم که پدر و عمويم مرا نزد شيخ ابوالقاسم
بن روح بردند و از او خواســتند که از حضرت امام
حسين عليهالسالم بخواهد تا خداوند زبانم را گويا سازد.
شيخ ابوالقاســم بعد از مدتي جواب آورد که شما
مأمور رفتن به حاير حســيني هســتيد .ما به آن
حاير رفتيم و غسل کرديم و زيارت کرديم ،ناگهان
پدر و عمويم فريادي کشــيدند و به من گفتند :آيا
تو حرف زدي؟ گفتم :آري!
بنســورهي قمي ميگويد :حسب و نسب آن مرد
را فرامــوش کردهام ،او مردي بود که با صداي بلند
صحبت ميکرد.
علیه السالم

(بحاراالنوار ،ج  ،51ص )323

* مؤلــف کتاب دورالمنبر الحســينى فى التوعيه
حسون براى
االســاميه می فرماید شــيخ زهير ّ
من چنين نقل كــرد« :روزى از كتابخانه واتيكان
ديدن مىكردم .در قسمت ويژه كتابهاى اسالمى،
چشمم به بيش از هزار كتاب خطى و چاپى درباره
امام حسينعليهالسالم افتاد.
بــا تعجب ،از مدير كتابخانه علت را پرســيدم و او
گفت :علماى واتيكان ديدند كه تشيع در سالهاى
اخير رو به گســترش نهاده ،روز بــه روز بر تعداد
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علیه السالم

كســانى كه در دنيا به مكتب اهلبيت مىگروند ،افزوده مىشود
و به اين نتيجه رســيدند كه علت اين امر ،مظلوميت امام حسين
عليهالســام است كه شــيعه آن را در مجالس سوگوارى و ماتم و با به
راه انداختن دســتههاى سينهزنى ،زنده نگاه مىدارد؛ پس عدهاى
از ســوى واتيكان مأمور شــدند كه در دنياى اسالم بگردند و هر
كتاب خطى و چاپى درباره امام حسين عليهالسالم را گردآورى كنند و
به واتيكان منتقل نمايند ،تا ايشان نيز با استفاده از روش شيعيان
در ياد كرد شهادت مظلومانه امام حسينعليهالسالم ،به بيان مظلوميت
حضرت مسيح ـ كه به باور آنها بردار شد و مظلومانه كشته گرديد
ـ بپردازند و از اين طريق ،آيين مسيحيت را گسترش دهند».
* استاد ادريس الحســينى ،در كتاب خود «لقد شيعنى الحسين
(بى شك حسين مرا شيعه گردانيد)» مىگويد :يك روز ،يكى از نزديكانم
از من پرســيد :چه باعث شد كه تشيع را انتخاب كنى؟ گفتم :آن
كــس ،جدم حسينعليهالســام بود و ضايعه ناگوار شــهادتش در روز
عاشــورا .گفت :چگونه؟ گفتم :هــر گاه به ياد صحنههاى دردناك
آن روز مىافتم ،نمىتوانم آن اعمال فجيع را نتيجه انديشــههاى
سالم و هدايت يافته بدانم و خونهاى پاك اهلبيتعليهالسالم را
كه بر ريگهاى بيابان كربال روان گرديد ،همچون جريان آبهاى
معمولى بپندارم .آن خون ،خون بهترين و شــريفترين كسى بود
كه پيامبر صلىاهللعليهوآله بارها دربارهاش به مردم سفارش كرده بود...و
چنين كسى نمىتوانست بر باطل باشد و كشندگان او بر حق؛ زيرا
قاتالن امام حسينعليهالســام خود مىدانستند كه او بر اميرشان يزيد
به مراتب فضيلت دارد و بزرگ دنياى عرب و اسالم است؛ اما چون
به مال و ارزش دنيا كه يزيد وعدهشان داده بود ،طمع كرده بودند،
به كشتن فرزندزاده پيامبرصلىاهللعليهوآله تن در دادند.
آرى ،حسينعليهالسالم مرا شيعه گردانيد؛ آن گاه كه ياد كرد عظيم او
را در سوگوارىها و مراسم عزا و ماتم مشاهده كردم و به حقيقت
حال او و معاندانش در حادثه كربال ،آگاه گرديدم .شــيعه شدم با
خونهاى تازه شهيدان كربال كه بر ريگهاى بيابان طف جارى بود
و با ضجه بچهها و شيون زنان.
كربال ورودگاه من به تاريخ اســت و به حقيقت و به اســام .حال
چگونه مىتوانم همچون عارفى رقيقالقلب و شاعرى نازك خيال،
مجذوب آن نگردم و بدان گرايش نيابم!
به نقل از كتاب «دورالمنبر الحســينى فى التوعيه االسالميه( 1نقش منبر امام
حسينعليهالسالم در بيدارگرى اسالم)»

مصطفی عابدپور

تسلیت
تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ شما ،از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانیم.
امیدواریم که غم آخر زندگیتان باشد.
آقای عزیزاهلل تاجیک اسماعیلی
آقای ایوب بهنام
خانم رقیه اسدنژاد
آقای ابوالفضل مرآتی
آقای محمد رنجبر
آقای منوچهر سلیمانیه

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
همکار دانشکده علوم زمین
همکار مدیریت امور عمومی
همکار ستاد شاهد و ایثارگر
معاون مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

«انا هلل و انا الیه راجعون»
جناب آقای دکتر مرتضی فتحی زاده
عضو محترم هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت فرزند دلبندتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض
نموده ،از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و
شکیبایی مسألت داریم.

نشریه سیمای خوارزمی  .سال دوازدهم
شماره  . 222 , 221مهر و آبان ماه 1392

نگاهی کوتاه به استخر دانشگاه خوارزمی
استخر بين المللي خوارزمي از جمله استخرهاي مطرح کشور است که در دانشگاه خوارزمي (پرديس کرج) با
مساحتي حدود  5هزار متر مربع در سال  1383افتتاح گرديد.
اين استخر با امکانات کامل آبي و داراي يکي از بزرگترين جکوزي هاي کشور است که در سال هاي گذشته
مسابقات قهرماني کشور نوجوانان ،ليگ کاناپولو و شناي آموزشگاه هاي استان را نيز ميزباني نموده است.
اين استخر با تعداد  25پرسنل در  7سانس ،روزهاي زوج (بانوان) و روزهاي فرد و جمعه (آقايان) مورد استفاده
قرارمي گيرد .تصفيه (يونيزاسيون) آب استخر بصورت دائم انجام مي گيرد و تعداد منجي هاي غريق مستقر درهر
سانس  6نفر است.
استخر هر روزه تا ساعت  15بعدازظهر در اختيار دانشکده تربيت بدني و مديريت تربيت بدني جهت انجام امور
آموزشي دانشگاه خوارزمي و از آن پس در اختيار عموم قرار مي گيرد.
امکانات استخر:
ـ استخر با ابعاد استاندارد  50×25با عمق 1تا  3متر ،قابل استفاده جهت ميزباني مسابقات در سطوح مختلف (از
جمله برگزاري مسابقات شناي قهرماني کشور) مي باشد.
ـ سوناي بخار
ـ جايگاه تماشاگران با ظرفيت  243نفر ـ سوناي خشک
ـ  10سکوي استارت
ـ بخش حمام آفتاب درطبقه بااليي استخر بصورت محصور و ايمن ـ سالن بدنسازي و ائروبيک
ـ جکوزي
با دستگاه هاي مدرن و الکترونيکي ـ اتاق ماساژ ـ مجهز به رختکن و بوفه
خدمات استخر:
ـ مربيگري شنا زير نظر فدراسيون شناي کشور و هيئت شناي استان البرز
ـ برگزاري کالس هاي نجات غريق با توجه به اينکه يکي از پايگاه هاي کالس نجات غريق در استان البرزدر اين
مجموعه قرار گرفته است.
ـ برگزاري کالس هاي قايقراني (تک نفره کاياک)
ـ هيدروتراپي (آب درماني) با شرايط ويژه تحت نظر اساتيد و متخصصين خبره دانشگاهي
ـ برگزاري کالس هاي متنوع تحت نظر اساتيد مجرب آموزش شنا (پايه و پيشرفته) جهت کليه سنين
ـ برگزاري کالس هاي ماساژ
اين استخر جهت برگزاري مسابقات با جديدترين شيوه هاي تأمين سيستم حرارتي ،سيستم صوتي ائده آل و
تأمين نور ديواره و سقف استخر تجهيز شده است.
شايان ذکر است کليه خدمات فوق با شرايط ويژه براي اساتيد ،کارکنان و دانشجويان دانشگاه خوارزمي و
همچنين عموم مراجعه کنندگان با هزينه اي کام ًٌَُ
ال مناسب ارائه مي گردد.

