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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 توانند با مراجعه به پورتال دانش��گاه ،صفحه حوزه
ریاست ،روابط عمومی ،این نسخه را مشاهده نمایند.
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سرمقاله

محرم آمد ،محرمی که راز ماندگاری آن در دل خود محرم است ،رازی است که
با کربال پیوند می خورد ،ماندگارترین قطعه تاریخ که راز مگویش در گلوی
بزرگمردی شش ماهه به نام علی اصغر(علیه السالم) به گوش جهانیان رسید!
رازی که همراه اب گوارایی از دستان علمدار کربال حضرت ابوالفضل العباس
بر رود خروشان فرات ریخت! رازی که همراه اهل بیت امام حسین(علیه السالم) به اسارت
رفت!

(علیه السالم)

آری! این راز ماندگار محرم در دل های شیعیان جاخوش کرده است ،این راز فرو
خورده و این عقده در گلویمان مانده اما آن روز که موالیمان حضرت ولی عصر
ظهور کند گشوده خواهد شد و چنین است راز ماندگاری ((محرمی )) که ما نیز زنده
به آنیم:

(عج اهلل)

هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

3

فارغ التحصيل دانشگاه خوارزمي برگزيده جشنواره فارابي شد
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4

خانم دکترطاهره ايش��اني اس��تاديار؛ عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي ،عضو انجمن ترويج زبان و ادب فارسي و عضو
انجمن زبان شناس��ان نقش گرا  ISFLAدر پايگاه اينترنتي است .ایشان
کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد اسالمي
كرج با معدل ، 19.41 :كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه
خوارزمی با معدل  17.33و دكتري تخصصي زبان و ادبيات فارس��ي را از
دانشگاه خوارزمی با معدل 17.37 :اخذ نمود.
فهرست تحقیق و تالیفات ایشان در زیر می آید:
تأليفات:
 .1پايان نامه كارشناس��ي ارشد با عنوان «شرح و تحلیل تحفه العراقین
خاقانی» ،نمره ي پايان نامه20 :
 .2رس��اله ي دکتری با عنوان « انسجام در غزل فارسي؛ تحليل مقايسه
اي چند غزل حافظ و سعدي» ،نمره ي رساله20 :
 .3كتاب متون نظم و نثر کارشناسی ارشد (پاسخنامه كنكور كارشناسي
ارشد)؛ انتشارات :توران و كانون فرهنگي آموزش؛ سال چاپ1386 :
کلیات مس��ائل ادبی کارشناس��ی ارش��د (پاس��خنامه كنكور
 .4كت��اب ّ
كارشناس��ي ارشد)؛ انتشارات :توران و كانون فرهنگي آموزش؛ سال چاپ:
1387
 .5كتاب عربی و زبان انگلیس��ی تخصصی کارشناس��ی ارشد (پاسخنامه
كنكور كارشناسي ارشد)؛ انتشارات :توران و كانون فرهنگي آموزش؛ سال
چاپ1386 :
 .6مقاله نمود فقر و تهيدس��تي در شع ِرنيمايوش��يج و نازك المالئكه در
مجله علمي پژوهش��ي دهخدا (چاپ شده)  ،دانش��گاه آزاد اسالمي كرج،
شماره ،3بهار 1389
شناس��ي قصه ي خير و شر بر اساس نظريّه ي پراپ در
 .7مقاله ريخت
ِ
مجله علمي پژوهش��ي دهخدا (چاپ ش��ده) ،دانش��گاه آزاد اسالمي كرج،
شماره ،4تابستان 1389
 .8مقاله تحليل انس��جام و پيوس��تگي در غزلی از حافظ با رويكرد زبان
ادبيات فارس��ي()12
شناس��ي نقش گرا در مجله علمي پژوهش��ي زبان و ّ
(چاپ ش��ده) ،دانشگاه خوارزمی  ،شماره  67س��ال هجدهم ،بهار 1389
(چاپ در بهمن )1390
 .9مقاله نظریه ی انسجام و هماهنگي انسجامی :کاربست آن در داستان
س��اده فارسی در مجله علمي پژوهشي زبان پژوهي (چاپ شده) ،دانشگاه
الزهرا (س�لام اهلل) ،شماره 4سال دوم ،بهاروتابستان ( 1390چاپ در آبان
)1390

 .10مقال��ه نق��د جامعه ش��ناختي داس��تان گيله م��رد در مجله علمي
پژوهش��ي دهخدا( ،چاپ شده) ،دانشگاه آزاد اسالمي كرج ،شماره ، 8بهار
( 1390چاپ در اسفند )1390
اجرا و همكاري در طرح هاي پژوهشي و پايان نامه ها:
 .1همكار طرح پژوهش��ي «فرهنگ تاريخي زبان فارسي» از شهريور ماه
 1390الي دي ماه  ،1390پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مقدس»  ،پژوهشگاه
 .2مجري طرح «تحليل جامعه شناختي شعر دفاع ّ
علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .3مجري طرح پژوهشي «ذكر مناقب و مراثي چهارده معصوم در برنامه
هاي صدا و سيما» در مركز تحقيقات صدا و سيما
 .4مش��اور طرح پژوهش��ي «تحليل گفتمان ادبي نيايش هاي منتخب
صحيفه سجاديه »
 .5راهنمايي پايان نامه كارشناس��ي ارش��د با عن��وان « تحليل گفتمان
س��وانح العش��اق احمد غزالی و عبهر العاش��قين روزبهان بقلی (با تكيه بر
نمودهاي زباني بافت فرهنگي)»
 .6راهنمايي پايان نامه كارشناس��ي ارش��د با عنوان «سيماي جامعه در
بوستان سعدي»
 .7مش��اوره پايان نامه كارشناس��ي ارشد با عنوان «تحليل ژرف ساختي
صفت هاي مر ّكب در مخزن األسرار نظامي»
 .8مش��اوره پايان نامه كارشناسي ارش��د با عنوان «توصيف مؤلفه هاي
تصويري و زباني در آثار مصطفي رحماندوست»
 .9مش��اوره پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان «تحليل و طبقه بندي
محتوايي حكايات اسرارالتوحيد »
 .10مش��اوره پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان «توصيف محتوايي و
ادبي و كالبدشكافي رايزني ها در كليله و دمنه»
داوري:
 .1مقاالت در فصلنامه تخصصي ادبيات پارس��ي معاصر ،پژوهشگاه علوم
انس��اني و مطالع��ات فرهنگي ،فصلنامه تخصصي كهن نامه ادب پارس��ي،
پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي .مجله علمي پژوهشي تاريخ
ادبيات دانش��گاه شهيد بهشتي .مقاالت همايش بين المللي«ترويج زبان و
ادبيات فارس��ي» .مقاالت همايش ملّي پژوهش هاي ادبي دانشگاه شهيد
بهشتي.
 .2پايان نامه هاي كارشناس��ي ارشد و رساله هاي دكتري در پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه الزهرا.

نشانها و جوايز علمي كسب شده:
 .1رتبه ا ّول كارشناس��ي در دانشگاه آزاد اسالمي كرج؛
معدل ( 19.41كسب معدل 20در يك ترم)
 .2برگزيده ي رساله ي برتر در مقطع دكتري از سوي
دانشگاه خوارزمی در هفته پژوهش سال90
 .3برگزيده گروه علمي «زبان و ادبيات» در شش��مين
جشنواره بين المللي فارابي ،ويژه تحقيقات علوم انساني
و اس�لامي .احراز «رتبه س��وم بخش بزرگس��ال» رساله
دكتري( .شايان يادآوري است رتبه اول و دو ِم اين گروه،
برگزيده و منتخبي نداش��ته و اين رساله ،تنها برگزيده
اين گروه است).

همايش هاي بين المللي:
 .1پذيرش مقاله از دانشگاه بريتيش كلمبيا ـ ونكوورـ
كانادا
37TH INTERNATIONAL SYSTEMIC
FUNCTIONAL CONGRESS IN JULY
THE UNIVERSITY OF BRITISH ;2010
).COLUMBIA.VANCOVER, BC
با عنوان:
"THE ISSUE OF COHERENCE IN
GHAZALS BY HAFEZ: A LINGUISTIC
"ENQUIRY
 .2پذي��رش مقال��ه از دانش��گاه پريمورس��كا ـ كوپر ـ
اسلوانيا و سخنراني در اين كنفرانس
22ND
EUROPEAN
SYSTEMIC
FUNCTIONAL
LINGUISTICS
;CONFERENCE AND WORKSHOP
THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA
IN KOPER, SLOVENIA FROM JULY
.)2010 ,12TH 9TH TO
با عنوان:
"THE ISSUE OF COHERENCE IN A
NARRATIVE GHAZAL BY HAFEZ: A
"LINGUISTIC ENQUIRY
شناسي نظام
 .3ش��ركت در همايش بين المللي زبان
ِ
من ِد نقش گرا در كش��ور اس��لوني ،ش��هر كوپر و ارائه ي
مقال��ه ي مذكور (چاپ در مجموع��ه چكيده مقاالت در
كشور اسلوني)
 .4پذيرش مقاله از دانشگاه ليزبون ـ ليزبون ـ پرتقال
38TH INTERNATIONAL SYSTEMIC

 .5پذيرش مقاله از دانش��گاه برتينورو ـ ايتاليا و سخنراني در اين كنفرانس( .چاپ در مجموعه
چكيده مقاالت در كشور ايتاليا)
23RD EUROPEAN SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS
 9 )2012 CONFERENCE AND WORKSHOP (ESFLCWـ ,JULY 11
 2012ـ UNIVERSITY RESIDENTIAL CENTRE OF BERTINORO,
ITALY
با عنوان:
A COMPARATIVE STUDY OF COHERENCE IN A HAFEZ’S AND
SADI’S GHAZAL
 .6ارائه و چاپ ّ
كل مقاله در همايش بين¬المللي «ترويج زبان و ادبيات فارس��ي» در دانش��گاه
عالمه طباطبايي؛  15الي  17شهريور .1391
 .7ارائه و چاپ ّ
كل مقاله در همايش بين المللي «آموزش و جهاني شدن» در مركز ملي مطالعات
جهاني شدن؛  2ـ  3اكتبر  11( 2012و  12مهر ماه)
ساير اطالعات مفيد:
• اس��تفاده از فرصت مطالعاتی دانش��جویان دکترا در کشور استرالیا زیرنظر پروفسور رقیه حسن
شناسی نقش گرا ـ به
همسر پروفسور مایکل هلیدی ـ دو زبان شناس سرشناس جهان در زبان
ِ
مدت  4ماه از  25ارديبهشت  88الي  26شهريور .1388
ّ
شناس��ی نقش گرای پروفس��ور دیوید بات در دانشگاه مك كوآري
• ش��رکت در دوره های زبان
ِ
استراليا ،سيدني
• برگزاري كارگاه آموزشي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از تاريخ  91/03/09الي
 91/04 /06با عنوان «چگونگي تحليل انسجام در متون ادبي با رويكردي نو» به مدت  5جلسه.

در ادامه خالصه ای از رساله دکتر ایشانی ارائه می گردد:
موضوع رس�اله« :بررس�ی انسجام در غزل فارسی :تحلیل مقایس�ه ای چند غزل حافظ و چند
غزل سعدی»

در بین پژوهش��گران ادبی در انسجام و پیوستگی غزل س��عدی شک و تردیدی وجود ندارد؛ اما
انس��جام و پیوس��تگی غزل حافظ همیشه ّ
محل بحث بوده است .عده ای از محققان مانند کسروی
معتقدند که غزل حافظ فاقد انس��جام است و از سوی دیگر محققان دیگری همچون پورنامداریان
معتقد به انس��جام معنایی در ابیات هر غزل حافظ هس��تند .در این رس��اله با استفاده از نظریه ی
انسجامی رقیه حسن
انسجام مایکل هلیدی و رقیه حسن ( )1976و همچنین نظریه ی هماهنگی
ِ
( )1984که در زبان شناسی مطرح شده است؛ انسجام و پیوستگی در غزل حافظ نشان داده شده
است .سپس از طریق تحلیل بسامدی و درصدی این نتیجه به دست آمده که غزل حافظ از انسجام
بس��یار باالیی برخوردار است و در مقایس��ه با غزل های تحلیل شده ی سعدی درصد این انسجام
تقریباً یکسان است؛ اما تقاوت غزل حافظ با غزل سعدی از این دیدگاه در پیوستگی شان است که
دلیل آن را می توان کاربست بیشتر عوامل انسجام دستوری در غزل سعدی دانست.
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سخنراني:
ـ در پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي در
«معرفي انس��جام ،هماهنگي
دي ماه  1390ب��ا عنوان:
ّ
انس��جامي و كاربس��ت آن در غزلي از حافظ» (مطالعات
ميان رشته اي ادبيات فارسي و زبان شناسي نقش گرا)
ـ در پژوهش��گاه عل��وم انس��اني و مطالع��ات فرهنگي
در مهرم��اه  1391با عنوان« :مؤلفه ه��اي اجتماعي در
مقدس» در س��مينار «بازتاب گفتمان جنگ
ش��عر دفاع ّ
تحميل��ي عراق عليه اي��ران در تاريخ و ادبيات ايران» در
مقدس.
هفته دفاع ّ

FUNCTIONAL CONGRESS (ISFC) AT THE UNIVERSITY OF
 25 LISBON, LISBON, PORTUGAL, INـ .2011 JULY 29
با عنوان:
"A COMPARATIVE STUDY OF COHERENCE IN A HAFEZ’S
"AND SADI’S GHAZAL

با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش
حرکت نمایید که زندگی زیر چتر علم و آگاهی ،آن قدر شیرین و انس با
کتاب و قلم و اندوخته ها ،آن قدر خاطره آفرین و پایدار است که همه تلخی
ها و ناکامی های دیگر را از یاد می برد.
امام خمینی(رحمت اهلل)

5

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خوارزمی در پنجمین جشنواره ملی حرکت موفق به کسب
 6مقام برگزیده شد
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پنجمین جش��نواره ملی حرکت ویژه دس��تاوردهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور از  91/8/7لغایت 91/8/10در
دانش��گاه ش��هید بهشتی در تهران برگزار گردید .مرحله دانشگاهی جشنواره حرکت در اردیبهشت و خرداد ماه  91در دانشگاه انجام گرفت و
برگزیدگان در جشنواره دانشگاهی به مرحله ملی راه پیدا کردند و پس از داوری آثار در دبیر خانه پنجمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه خوارزمی
موفق به کسب شش عنوان برگزیده به شرح ذیل شد:

برگزیدگان جشنواره ملی حرکت
 )1خان��م دکتر زهرا حجازی زاده (رئیس دانش��گاه خوارزمی) ـ رئیس دانش��گاه
برگزیده در حمایت از انجمن های علمی دانش��جویی (تندیس و لوح تقدیر از وزیر
علوم)
 )2انجمن علمی دانش��جویی زمین شناس��ی ـ انجمن علمی برگزیده کش��ور در
بخش پژوهش��ی (تندیس و ل��وح تقدیر از وزیر علوم و معاون��ت علمی و فناوری
ریاست جمهوری به انجمن و تمامی اعضا )
 )3آقای علی قائدنیای جهرمی (دبیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی) ـ دبیر
برگزیده انجمن های علمی دانشگاه های کشور (تندیس و لوح تقدیر از وزیر علوم
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
 )4جناب آقای دکتر ابویس��انی (استاد مش��اور انجمن علمی دانشجویی ادبیات
عربی) ـ اس��تاد مش��اور برگزیده کشور در حمایت از انجمن های علمی (تندیس و
لوح تقدیر از وزیر علوم )
 )5شرکت پلیمر صنعت کیهان (شرکت برگزیده در حمایت از انجمن های علمی
دانشگاه خوارزمی)
 )6آقای نعمت آزادی ـ کارش��ناس انجم��ن های علمی (تندیس و لوح تقدیر از
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم)
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هدف از برگزاري پنجمین جشنواره ملي حركت عبارت بود از:
ن های علمي در دانشگاه هاي
1ـ نمايهس��ازي آثار ،توليدات و دستاوردهاي انجم 
دولتي و تعداد بسياري انجمن علمي دانشجويي در حال فعاليت تحت نظر دانشگاه

پيام نور ،جامع علمي ـ كاربردي.
2ـ مديريت دانش و منابع اطالعاتي توليد ش��ده
در انجمن هاي علمي دانش��جويي دانش��گاه هاي
دولتي و غيردولتي.
3ـ شناس��ايي ،معرفي و تقدي��ر از انجمن هاي
علمي دانشجويي برگزيده در عرصههاي آموزشي،
ترويجي ،پژوهش��ي ،فن��اوري ،اخت��راع و ابتكار،
كارآفريني ،نشريات علمي دانشجويي و ....
4ـ شناس��ايي معرف��ي و تقدير از ش��ركت هاي
دانش��جويي صناي��ع كارآفرين ،مدی��ران مخترع
پژوهشگر ،خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه
5ـ ايج��اد فنب��ازار و نمايش��گاه دس��تاوردهاي
انجمنه��اي علمي دانش��جويي در كنار صنايع به
منظ��ور تقوي��ت پيوندها ميان صنع��ت ،جامعه و
دانش��گاه و تالش به منظور فرهنگسازي در اين
مسير.
بخشهاي جشنواره:
پنجمی��ن جش��نواره مل��ي حرك��ت در ي��ك
تقسيمبندي كالن از  3بخش تشكيل شد:
بخش اول :اهداي تنديس طاليي حركت به 14
گروه از انجمنهاي علمي دانشجويي
بخش دوم :اهداي تنديس طاليي حركت به 6

گروه از شركتها ،صنايع ،موسسات و صنايع حامي
انجمن هاي علمي دانشجويي
بخش س�وم :نمايش��گاه جامع آثار ،دس��تاوردها
و تولي��دات صنايع و انجمنهاي علمي دانش��جويي
همراه با فن بازار توليدات دانشجويي

در پایان از از همه فرهیختگان ،اندیش��مندان و بزرگواران دانشگاه خوارزمی
ک��ه ب��ا هماهنگی و تش��ویق در موفقیت دانش��جویان مش��ارکت داش��تند
سپاس��گزاری ش��ده و از زحمات دکترحسین ش�فیعی قائم مقام رئیس
و مع�اون فرهنگی دانش�گاه و دکتر قربانعلی س�بکتکین مدیر امور
فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه و دانشجویان پرتالش قدردانی می گردد.

ديدار استاندار البرز از دانشگاه خوارزمی
دکت�ر اصغ�ر عربيان اس�تاندار البزر با هيات رئيس�ه دانش�گاه خوارزمی روز
چهارشنبه  91/8/3ديدار نمود.

به گزارش س��یمای خوارزمی ،دکتر اصغر عربيان طی بازديدی از دانش��گاه
خوارزمی با هيات رئيسه دانشگاه ديدار و گفتگو داشت .خانم دکتر حجازی زاده
رئيس دانشگاه ضمن خيرمقدم ،گزارشی از فعاليت های دانشگاه در زمينه های
علمی ،فرهنگی و آموزش��ی ارائه نمود و از استاندار البرز خواست در زمينه اخذ
سند برای زمين دانشگاه حمايت الزم را مبذول دارند.
دکتر اصغر عربيان استاندار البرز گفت :نقش دانشگاه در جامعه روشن است.
ش��اخص توس��عه يافتگی در هر ش��هر و منطقه به ميزان فضاهای دانش��گاهی،
آموزش��ی و پژوهشی آن بس��تگی دارد و در طراحی ها اين شاخص متناسب با
ميزان جمعيت لحاظ می شود.
اس��تاندار البرز گفت :امروز رويکرد کش��ور به سمت دانش و پژوهش است و
بيشترين صرفه اقتصادی هر کشور در منطقه از کانال علم و فناوری است .ديگر
کسی برای ثروت مبادرت به فروش منابع خام نمی کند و کسب ارزشهای افزوده
 ،توليد ثروت و توليد قدرت ملی از مسير فناوری است.
استاندار البرز در پايان سخنانش از دانشگاه ها به عنوان يکی از نهادهای ارزشی
و گوهر ناياب استانها ياد کرد.
حاج آقا رزاقی مس��ئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اظهار
اميدواری کرد که با حضور دکتر عربيان ش��اهد پيشرفت بيش از پيش استان و
دانشگاه خوارزمی باشيم.
حاج آقا رزاقی در ادامه يادآور شد دانشگاه می تواند باعث رشد و تعالی علمی
و فرهنگی ش��هر کرج ش��ود و زمينه فرصت های مغتنمی را برای اس��تان البرز
فراهم نمايد.

ماهنامه سیمای خوارزمی  .سال یازدهم  .شماره  . 211آبان ماه 1391

انجمن های علمی دانش��جویی دانشگاه خوارزمی
نیز به منظور نمایه سازی آثار و دستاورد های خود
در این جشنواره شرکت نمود.
آثاری که انجمن های علمی دانش��جویی دانشگاه
ب��ه معرض نمایش گذاش��ت آثاری ب��ود که پس از
داوری در مرحله جشنواره دانشگاهی در خرداد ماه
س��ال جاری انتخاب و برای رقابت با سایر دانشگاه
ها به دبیرخانه جشنواره در وزارت علوم،تحقیقات و
فناوری ارسال گردید .
در ایام برگزاری جشنواره ،غرفه دانشگاه خوارزمی
پذی��رای تعداد بس��یار زیادی از عالقمن��دان بود و
دانش��جویان و اعضای هیئت علمی نیز از نمایشگاه
دیدن نمودند.
حض�ور چهره های ش�اخص بازدید کننده از
غرفه دانشگاه خوارزمی :

سیدی ـ معاون علمی و پژوهشی معاونت
آقای دکتر
س��ید مهدی ّ
ّ
علمی و فناوری ریاست جمهوری
آق��ای دکت��ر جلی��ل دارا ـ مدی��ر کل دفتر فرهنگ��ی وزارت علوم
تحقیقات و فناوری
معاون فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر سیدی ـ رئیس دانشگاه شهید بهشتی
اساتید هیئت علمی دانشگاه
برخی از روس��ای دانش��گاه ها  ،معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه
های کشور.
اختتامیه این جش��نواره در روز چهارشنبه  10آبان  1391در سالن
سید
همایش های بین المللی دانش��گاه شهید بهشتی با حضور دکتر ّ
س��یدی ـ معاون علمی و پژوهش��ی معاون��ت علمی و فناوری
مهدی ّ
ریاس��ت جمهوری و دکتر غالمرضا خواجه س��روی مع��اون فرهنگی
اجتماع��ی وزارت علوم تحقیقات و فن��اوری ،دکتر جلیل دارا ـ مدیر
کل ام��ور فرهنگی وزارت علوم و روس��ا ،معاونی��ن فرهنگی و مدیران
فرهنگی دانشگاههای کشور برگزار گردید.
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بورسيه دانشگاه خوارزمی مؤلف کتاب برترسال دانشجویی
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کتاب «کش�ت س�لول های جانوری» به تأليف خانم دکتر
دالرام اس�ليمی اصفهانی و همكاران ،فارغ التحصيل دکترای
دانش��گاه خوارزم��ی به عنوان کت��اب برتر در گ�روه علوم پايه
نوزدهمين دوره جش��نواره کتاب سال دانش��جويي شناخته شد.
به گزارش سیمای خوارزمی ،در نوزدهمين دوره جشنواره کتاب
س��ال دانشجويي که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح
روز س��ه شنبه  91/8/23با حضور آقای دکتر سيدمحمدحسينی
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دکتر محمدحسين يادگاری رييس
جهاد دانشگاهی و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،آقای دکتر
بهمن ٌد ّری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی
در سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار گرديد.
دکت��ر اس��ليمی اصفهانی ه��دف از تأليف اين کت��اب را بيان
کارب�ردی روش ها و راهکارهای کش�ت س�لول و ش�رايط
مورد نياز عنوان کرد.
ایشان کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی دانشگاه پیام
نور در اصفهان با معدل 17/35س��ال  ،1380کارشناس��ی ارشد
در رش��ته فیزیول��وژی جانوری با معدل  19/08س��ال  1383در
دانش��گاه تهران و دوره دکتری را در همین رش��ته در دانش��گاه
خوارزمی با معدل 19/35به پایان رسانده است.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:
 1ـ کسب رتبه اول و عنوان دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران
در مقطع کارشناسی ارشد (استعداد درخشان) در سال 1383
2ـ کس��ب عنوان دانشجوی فعال پژوهشی دانشگاه خوارزمی در
مقطع دکترا در سال 1388
 3ـ مدرس دانشگاه خوارزمی
 4ـ دارای 22مقال��ه و خالصه مقال��ه در مجالت  ،ISIعلمی ـ
پژوهشی ،علمی ـ تخصصی و همايشهاي ملي و بينالمللي
 5ـ دارای  3طرح پژوهشی که  2عدد به اتمام رسيده و سومی
در دست اجراست.
خالصه کتاب:
این کتاب ش��امل تاریخچه ای از کش��ت سلول و بافت ،طراحی
یک آزمایش��گاه کشت سلول ،انواع محیط کشت های سلول های
جان��وری مانند محیط های بدون س��رم ،درک و مدیریت آلودگی
کش��ت سلول ،نگهداری و حفظ دودمان های سلولی ،انواع کشت
های اولیه و کش��ت س��ه بعدی ،خصوصیات رش��د س��لول های
جان��وری در محی��ط کش��ت و ترانسفورماس��یون و نامیرا کردن
سلولها میباشد که به زبان کام ً
ال کاربردی بیان شده است.

رشد دانش و پژوهش در گستره فرهنگ اصیل ایرانی ،اسالمی همواره در گرو
شوق  ،شکیبایی ،کوشش و پویایی اصحاب قلم بوده است .سیمای خوارزمی این
موفقیت بزرگ را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک میگوید.

انتصابات:

آقای دکتر پژمان معتمدی
آقای دکتر علی موحد
آقای دکتر بیژن عبداللهی
آقای دکتر پیمان همامی

معاونت اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
مدیر گروه مدیریت آموزشی
مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

آقای دکتر اسماعیل بابلیان
آقای دکتر محمدرضا دهخدا

رئیس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای دکتر محمدرضا بهرنگی
خانم دکتر سودابه مظفری
آقای دکتر علی معصومی

در مدت سمت مدیر گروه مدیریت آموزشی
در مدت سمت مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
در مدت تصدی سمت مدیریت گروه مهندسی عمران

ابقاء:

تقدیر و تشکر:
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دیدار استادان ایتالیایی از دانشگاه

در منطقه کاشمر (شکل )1طی بازدید های
زمین شناسی موارد زیر بعمل آمد:
 1ـ برداش��ت هندسی ـ جنبشی گسلهای
موجود در آبرفتهای نئوژن ـ کواترنری.
 2ـ برداش��ت نمونه از آبرفتهای کواترنری
جهت تعیین سن آنها.
 3ـ برداش��ت نمونه از سنگهای پی سنگی
جهت مطالعات ترموکرونولوژی.
 4ـ برداش��ت نمونه تحکیم یافته از آبرفتها
جهت بررسی ویژگیهای پتروفیزیکی آنها.
 5ـ انجام مطالعات ژئومورفولوژیکی بر روی
آبرفتهای کواترنری.
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در تاریخ  91/8/2هیئتی از دو دانش��گاه روماترا و س��اپیزا کش��ور ایتالیا به دعوت گروه زمین شناسی به ایران سفر کرده و با مسئولین دانشگاه در تهران دیداری
بعمل آوردند.
مهمانان آقای دکتر فدریکو روستی استاد دانشگاه روماترا ،آقای دکتر گابریل کالزاری دانشجوی دکتری و محقق در دانشگاه روماترا ،خانم دکتر
مارتا دالستا محقق و استاد دانشگاه سپیزا روم از متخصصین زمین شناسی بودند.
این جلس��ه باحضور س��رکار خانم دکتر حجازی زاده ریاست دانش��گاه ،آقای دکتر مدقالچی عضوهئیت علمی و هئیت امنای دانشگاه ،خانم دکتر دبیران معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،آقای دکتر شجاع الدین مدیر حوزه ریاست و روابط بین الملل و آقای دکتر رضایی مدیر گروه زمین شناسی و سرکار خانم طارمی
کارشناس روابط بین الملل در دفتر ریاست دانشگاه در پردیس تهران برگزار گردید .طرفین پس از بحث ،تبادل افکار و معرفی راه های همکاری بین دو دانشگاه
و آشنایی در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی پیش نویس قرارداد همکاری علمی پژوهشی را امضا نمودند.
تفاهم نامه های همکاری بین دانش��گاه ها به امضای ریاس��ت دانش��گاه خوارزمی رسید و تحویل مدعوین گردید تا پس از امضای طرف ایتالیایی اصل تفاهم نامه
برای دانشگاه خوارزمی ارسال گردد.
س��خنرانی آقای دکتر فدریکو روس��تی اس��تاد دانشگاه روماترا در سالن سمینار دانش��کده علوم پایه ،در مورد تکامل اقیانوس سبزوار در کرتاسه پایانی ـ ائوسن
بخش بعدی این برنامه بود.
روز سوم آبان تیمی متشکل از مدعوین ایتالیایی و همکارانی از گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی به سمت کاشمر حرکت کردند .بازدید از محدوده شهرستان
های کاشمر ـ بردسکن برای بررسی گسل های کواترنری و نمونه برداری از آبرفت های منطقه جهت تعیین سن انجام گرفت.

شکل 1ـ موقعیت محدوده مورد بررسی در نقشه تکتونیک ایران با مستطیل قرمز نمایش داده شده است
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همایش تحکیم بنیان خانواده
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روز ش��نبه  20آبان ماه س��ال جاری همایشی با
عنوان تحکیم بنیان خانواده س��اعت  12ـ  10از
طرف حوزه مقاومت بس��یج کارکنان دانشگاه (پایگاه
کوثر) در سالن شماره یک ادبیات برگزار شد.
این همایش با حضور ریاست محترم دانشگاه خانم
دکتر حجازی زاده ،دکتر عزیزاهلل تاجیک اسماعیلی
عضو هئی��ت علمی دانش��کده روانشناس��ی و علوم
تربیت��ی در جمع بانوان کارمن��د پیرامون محورهای
بررسی علمی دستورات دینی در حوزه مسائل عفاف
و حج��اب و تأثی��ر رعایت حریم عف��اف و حجاب بر
تحکیم بنیان خانواده برگزار شد.
در ابتدا ریاست محترم دانشگاه ضمن خوش آمد
گویی گفت :با توجه به آیه«انا هلل و انا الیه راجعون»
و اینکه از کجا آمده ام و به کجا خواهم رفت ،متوجه
این موضوع می ش��ویم ک��ه زندگی می کنم چرا که
خواست خداوند چنین است و با«توکلت علی اهلل»
باید به س��مت جل��و حرکت کرد که در این مس��یر
زندگی ،بعضی س��رعت می گیرن��د و بعضی کمتر و
اینهاست که چالش ها را ایجاد می کند.
ایش��ان افزود با ازدواج زندگی معنی متفاوتی پیدا
کند ،در واق��ع خداوند تبارک و تعالی ،انتخاب راه را
به عهده ما گذاش��ته و این رون��د باعث«صیرورت»
یعن�ی تکامل ،رش�د و ترقی انس��ان ها می شود.
تحکیم خانواده ب��رای تمام ادیان و در تمام دوره ها
دارای اهمیت بوده اس��ت و همه افرادی که به مبدأ
و مع��اد معتقدند ب��ا گام نهادن در مس��یر زندگی و
تش��کیل خانواده ،مش��کالت و مس��ائل زندگی را به
خاطر خداوند و در جهت داشتن زندگی بهتر دنیوی
و سعادت اخروی پشت سر می گذارند .اینجاست که
باید در زندگی«تعدیل» داش��ته باش��یم و با محبت
و مودت همانطور که رس��ول اهلل(صلی اهلل) فرمودند و با
احت��رام به ه��م ،اتحاد ،دلگرمی و با توجه به ش��عور
کائنات عمر و زندگی خود را با کیفیت هر چه بیشتر
تدبیر کنیم.
در ادامه دکتر اس�ماعیل تاجیک اسماعیلی عضو
هیئت علمی دانش�کده روانشناسی و علوم تربیتی
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به س��خنرانی پرداخت و گفت طب��ق آنچه در قرآن
آمده به هر چه نگاه کنیم نشانه های پروردگار است.
خداوند فرموده از جنس خود ش��ما برای ش��ما زوج
آفری��د؛ یعنی اینکه در اصل آفرینش زن و مرد یکی
اس��ت و فلسفه وجودی زوج هم آرامش بخشیدن به
انسان است.
آرامش��ی که به وس��یله معنویت به دست می آید
نوع��ی کمال ،رش��د و پاک��ی و در نهایت س��کینه و
آرامش در پی دارد و مسئله «زوجیت» از نشانه های
خاص خداوند است.

واضح اس��ت که این رابطه ،اس��تعداد مقدم شمردن
دیگ��ری بر خ��ود را دارد که هر ک��دام مراقب دیگری
باش��ند .رابطه صمیمانه ای که ارزش��مند است و تمام
مسائل زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد .دلبستگی و
مودت بین زوجین ،رابطه ظریف و حساس��ی است که
حفظ آن دارای اهمیت فراوان است.
از نش��انه های ارتباط صحیح و درست بین همسران،
«ن�رم خویی» اس��ت و چنین رابطه ای نش��انه ای از
خداوند رحمن می باشد.
وی ادامه داد آسیب هایی که در خانواده ها وجود دارد
می تواند به صورت مش��کالت فراوان و بروز طالق رخ
دهد .داش��تن پیوندهای فرهنگی ،معنوی و اجتماعی،
ارتباطات صحیح و داش��تن آزادی نه به معنای پس��ت
و حیوانی که بصورت فس��اد و فحش��ا نمایش داده می
ش��ود ،ق��رار دادن حریم در قال��ب ازدواج می تواند به
ایجاد جامعه سالم بینجامد.
خوش ترین زندگی مال کسی
است که به خاطر او کسی دیگری
خوش زندگی کند.
امام رضا

(علیه السالم)

معرف��ی یک نمونه خانواده موفق از همکاران بخش بعدی
این همای��ش بود که خانم م�ژگان حبیبی به عنوان

همس�ر آزاده جانباز به عنوان یکی از خانوادهای
موفق معرفی شد.
در پایان این همایش ،پرس��ش و پاس��خ همکاران در
باره خانواده موفق برگزار ش��د که نظر برخی از آنها را
در زیر می آوریم:
خانم آمنه س�خا با تجربه  23سال زندگی مشترک
و داشتن  3فرزند در مورد زندگی موفق گفت :موفقیت
یک امر کیفی است و برای تبدیل آن به امور کمی الزم
است ش��اخص های بسیاری را بررسی کنیم .از طرفی
همه امور در جهان نسبی است و خانواده موفق مطلق
را صرف��اً باید تصور نمود پس م��ن می توانم ادعا کنم
موفقم چون از همین ش��رایط موجود راضی و شادم و
همزم��ان در فک��ر ارتقاء کلی��ه ارکان زندگی خود نیز
هستم.
خانم رقیه علیپور با داش��تن تجربه  8سال زندگی
مش��ترک و  2فرزن��د بیان کرد :یک خان��واده موفق با
محوری��ت پدر و مدیریت م��ادر در تالش گذراندن هر
چه بهتر زندگی بر پایه عواطف و احساس��ات و قوانین
تعیین شده در خانواده است .نظم و برنامه ریزی برای
امور زندگی ،رش��د فرزندان و نظارت بر پیش��رفت آنها
و در نهایت تعالی خانواده دارای اهمیت فراوان اس��ت.
تنظی��م برنامه های اقتصادی خانواده با توجه به میزان
درآم��د و ه��دف های م��ورد نظر همس��ران ،توجه به

بهداشت ،س�لامت جسمانی
و روان��ی افراد خان��واده برای
رس��یدن رضای��ت درونی از
زندگی و مقابله با مش��کالت
غی��ر منتظره در این مس��یر
و همراه��ی و پش��تیبانی
همس��ران از یکدیگر از رموز
موفقی��ت یک خانواده س��الم
است.
خان�م محبوبه قاس�می،
همدل��ی و اتح��اد در تمامی
موضوعات خانوادگی و احترام
ب��ه نظرات یکدیگ��ر را دارای
اهمی��ت ش��مرده و از طرفی
مدیری��ت پدر برای پیش��برد
اهداف م��ورد نظر در خانواده
ب��ا توافق و هماهنگی س��ایر
اعضا را از ش��رایط الزم برای
زندگی موفق عنوان کرد.
خان�م ش�هال قاس�م پور
با  13س��ال زندگی مشترک
گفت :خان��واده ای که در آن
افراد نس��بت به هم گذش��ت
داشته باش��ند مهم ترین راز
موفقی��ت زندگ��ی را پی��ش
گرفته اند.
خان�م م�ژگان رمضان�ی
ب��ا  24س��ال س��ابقه زندگی
مش��ترک و  2فرزن��د ای��ن
ط��ور اظهار کرد که عش��ق و
عالقه زیاد به همسر ،گذشت
و احت��رام ب��ه یکدیگ��ر از
مهمترین مسائل یک زندگی
موفق است.
ودر نهای��ت خانم فاطمه
کمال�ی ب��ا  1س��ال س��ابقه
زندگ��ی مش��ترک گف��ت:
خانواده ای که خدامحور بوده
و تمس��ک به اهل بیت را در
مس��ائل و مش��کالت زندگی
داش��ته باش��د ی��ک خانواده
موفق است.

بازدی�د از س�ازمان ان�رژی ه�ای ن�و در طالق�ان
بازدید از سازمان انرژی های نو
به هدف آش��نایی با فعالیت های
علمی ـ پژوهشی این سازمان در
تاری��خ  1391/8/15به همراهی
جمعی از اس��اتید و پژوهشگران
از دانش��گاه خوارزمی انجام شد.

)1ان�رژی ب�اد )2ان�رژی
خورشیدی )3انرژی زمین )4
انرژی مواد زیس�تی ،ترکیبی
 )1انرژی باد :این انرژی ناشی
از جریان می باش��د س��هم قابل
توجه��ی در تولی��د ان��رژی های
تجدید پذیر دارد .در حال حاضر
در کشور ما امکان استفاده و بهره
ب��رداری از این ان��رژی در بعضی
نقاط کشور وجود دارد و چرا که
به خاطر اقلیم کشور ما در نواحی
از کش��ور "باد مناسب" برای به
کار انداخت��ن توربی��ن هایی که
ب��ا این عامل ج��وی حرکت می
کنن��د و در نتیج��ه ان��رژی برق
تولی��د می کنن��د وج��ود دارد،
البته همان طور که اش��اره ش��د
به خاطر تکنولوژی خاصی که در
س��اخت این توربین ها استفاده
ش��ده است سرعت وزش باد باید
مناس��ب باش��د و خیلی زیاد یا
خیلی کم نباشد ،در حال حاضر
در منطق��ه منجیل و اطراف کوه
بینالود این توربین ها نصب شده
اس��ت و انرژی به دست آمده از
باد قابل اس��تفاده می باش��د .از
فعالیت های مهم س��ازمان تهیه
ی��ک نقش�ه جام�ع در م��ورد
می��زان اس��تفاده از ان��رژی باد

 )2انرژی خورش�یدی :یکی از مهم ترین منابع انرژی خورش��یدی می باشد ،خوشبختانه در سطح
کش��ور ما این انرژی به حد مناس��بی در همه جا وجود دارد و در بعضی مناطق بس��یار خوب می باشد،
یک نقش��ه جامع در مورد میزان اس��تفاده از این انرژی نیز توسط س��ازمان انرژی های نو تهیه شده و
در حال حاضر در(س��انا) موجود می باشد .انرژی خورش��یدی به طور کلی برای دو هدف قابل استفاده
اس��ت ،اول استفاده از این انرژی به عنوان منبعی برای انرژی حرارتی و دوم استفاده از انرژی خورشید
ب��ه عن��وان منبع برای تولید ان��رژی های برقی .روش های مختلفی برای رس��یدن به این دو هدف در
حال حاضر ابداع ش��ده اس��ت که بعضی از این روش در(سانا) و در بعضی مناطق کشور اجرا شده است.
برای هدف اول یعنی انرژی خورش��یدی به عنوان منبعی برای انرژی حرارتی تکنولوژی های متفاوتی
وجود دارد ولی معموالً در همه این موارد امواج الکترومغناطیس��ی خورشیدی را در یک ناحیه متمرکز
م��ی کنند تا بتوانند ماده مورد نظر(مانند آب) را گرم کنند (حمام خورش��یدی) بعضی از این روش ها
در حال حاضر در(س��انا) اجرا ش��ده اس��ت .برای نیل به هدف دوم نیز می توان از متمرکز کردن امواج
خورش��یدی اس��تفاده کرد ،ناحیه ای که این امواج متمرکز می ش��وند می تواند نقط��ه مانند یا ناحیه
خطی باش��د .پس از تمرکز این امواج در آن ناحیه می توان با س��از و کاری جریان الکتریکی و نهایتاً
انرژی الکتریکی اس��تخراج کرد .در یک روش بس��یار متداول و مهم دیگر برای استفاده از نور خورشید
از س��لول های خورش��یدی استفاده می شود .در س��لول های خورشیدی نور خورش��ید باعث حرکت
الکترون ها می ش��ود (البته با یک س��از و کار خاص) و در نتیجه انرژی الکتریکی تولید می ش��ود .این
روش در حال حاضر مورد توجه زیادی در سطح دنیا قرار گرفته و در ایران نیز قابل استفاده می باشد.
 )3انرژی زمین :در این نوع انرژی ها از انرژی حرارتی که در زمین نهفته است استفاده می شود .با
تحقیقاتی که س��ازمان انجام داده اس��ت نواحی از کشور که این انرژی قابل استفاده است شناخته شده
اس��ت ،در این نواحی با حفر زمین و خروج گازهای انرژی دار از آن می توان به این انرژی دس��ت یافت.
 )4ان�رژی ه�ای مواد زیس�تی باز ترکیبی :در این ن��وع انرژی های تجدید پذی��ر در حال حاضر
نقش بس��یار مهمی در س��طح دنیا پیدا کرده اس��ت ولی متاس��فانه در کش��ور ما هنوز توجه زیادی به
آن نش��ده اس��ت .در این روش از پس��ماند زباله های تجدید پذیر اس��تفاده می ش��ود و با اس��تفاده از
مکانیزم های ش��یمیایی این پس��ماندها در طی پروس��ه ای ب��ه انرژی های قابل اس��تفاده تبدیل می
ش��وند .استفاده از ش��کل های دیگری از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی های دریا در حال حاضر
در س��طح جهان انجام می پذیرد و امید داریم کش��ور ما با توجه بیش��تر مس��ئولین و تالش محققان و
با توجه به محدودیت های فراوان انرژی های فس��یلی ،در اس��تفاده از این انرژی های نو که هم از نظر
اقتصادی و هم از نظر زیس��ت محیطی بس��یار مناس��ب می باش��ند گام های مهم و سریعی را برداریم.
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این بازدید با توضیحات دو نفر
از اعضای این موسس��ه در مورد
فعالیت های پژوهش��ی و اجرایی
در ح��ال انج��ام و یا ت��ا به حال
اجرا ش��ده در بخش های انرژی
خورشید ،انرژی باد ،انرژی زیست
توده ،انرژی زمین گرمایی ،انرژی
نیدروژن و استفاده نیروگاهی از
سیس��تم پیل های س��وختی در
س��طح کشور همراه بوده گزارش
خالص��ه ای از اطالع��ات علمی
بیان شده به شرح زیر می باشد:
ان��رژی های نو و ی��ا تجدیدپذیر
ک��ه در حال حاضر در ایران قابل
اس��تفاده می باشد را می توان به
صورت زیر تقس��یم بندی کرد :

در مناط��ق مختل��ف کش��ور اس��ت و از نتای��ج بس��یار مه��م ای��ن مطالع��ه ای��ن اس��ت ک��ه اگر از
ان��رژی ب��اد کش��ور به ط��ور کامل اس��تفاده ش��ود ان��رژی م��ورد نی��از کش��ور تامین خواهد ش��د.
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آمار دانشجویان شاغل به تحصیل سال 91
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در تاریخ  91/7/26س��اعت  30/13تا  15با
حضور خانم دکتر حجازی زاده ،حاج آقا رزاقی،
آقای دکتر شفیعی ،آقای دکتر پورآرین ،آقای
دکتر حاتمی ،آقای دکتر ترابی ،آقای طارمی،
آقای قبادی ،آقای عطایی ،آقای نظری جلسه
ای جهت بررسی آئین نامه ،تنظیم جلسات و
موضوعات کرسی ها برگزار شد.
پ��س از ت�لاوت آیات��ی چن��د از کالم ا...
مجید ،اعضا ،ب�ه بیان دیدگاه ه�ای خود در
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برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه

• اهمی��ت و نق��ش مهم بخش های مختلف دانش��گاه در برگزاری کرس��ی ها اع��م از نهاد رهبری،
معاونت فرهنگی ،گروه معارف اسالمی ،دانشکده ها ،تشکل های دانشجویی و ...
• برنامه ریزی مناسب با توجه به تجربه های پیشین.
• تعامل صحیح میان برگزار کنندگان کرسی ها و حراست دانشگاه.
• تنوع بخشی در موضوعات کرسی ها.
• بهره گیری از ظرفیت مناسب گروه معارف اسالمی.
• آموزش و تمرین نقد پذیری در میان دانشگاهیان.
• فعالیت در دو سطح و عرصه بنیادی ـ زیر بنایی و موضوعات روز.
مورد برگزاری کرس�ی های آزاد اندیش�ی در
• گسترش تبلیغات و اطالع رسانی در مورد کرسی ها در سطح دانشگاه.
دانشگاه پرداختند که به این شرح می باشد:
• فرهنگ سازی پیرامون پرسشگری و گفتگو کردن.
• سعه صدر بیشتر حراست در زمان برگزاری کرسی ها.
• برگزاری تریبون آزاد در کنار کرسی های آزاد اندیشی.
• توانمند سازی تشکل های دانشجویی در برگزاری کرسی ها.
• تشریح ،تبیین و نهادینه سازی سه اصل منطق ،ادب و اخالق و انصاف در برگزاری کرسی ها.
• اعتمادسازی در میان دانشجویان.
مصوبات:
 .1مقرر ش��د جلس��ات هیئت به صورت یک بار در هر ماه و در روزهای چهارش��نبه ساعت  13الی  15برگزار گردد ودر صورت ضرورت برگزاری
جلسات به صورت فوق العاده بالمانع است.
 .2مقرر شد محل دبیرخانه هیئت در خانه فرهنگ باشد.
 .3مقرر ش��د موضوعات اولویت دار و قابل طرح در کرس��ی ها از سوی نهاد رهبری ،معاونت فرهنگی ،بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی مطرح و
در اولین جلسه هیئت(دو هفته آینده) در مورد آنها تصمیم گیری شود.
 .4مقرر ش��د به منظور تعامل و همفکری در مورد برگزاری مناس��ب کرسی ها در دانش��گاه در جلسه بعدی از حاج آقا ایمانی مدیر محترم گروه
معارف اسالمی و نیز آقای فیلی مسئول حراست دانشگاه دعوت بعمل آید.
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نقشه جامع علمی کشور
و مسئولیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی
دکتر علی شماعی معاون دانشجویی دانشگاه
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توس��عه و پیش��رفت هر جامع��ه ای نیازمن��د برنامه
ریزی های کالن آموزش��ی و پژوهشی و بهره گیری از
اس��ناد باال دستی است .آشنایی با اسناد و قوانین کالن
آموزشی پیش نیاز برنامه ریزی برای واحدهای مختلف
دانشگاهی است .دستیابی به توسعه علمی بدون داشتن
برنامه جامع امکان پذیر نیس��ت .بنابراین آشناسازی
اعض�ای هیئ�ت علمی با نقش�ه جام�ع علمی به
عنوان یکی از مهمترین اسناد علمی کشور بسیار
ضروری اس�ت .نقشه جامع علمی کش��ور با توجه به
ویژگ��ی خاص خود به حوزه ه��ای پژوهش ،آموزش و
فن��اوری و با تأکید بر نوآوری تنظیم ش��ده اس��ت .به
همین دلیل آش��نایی دانشگاهیان با محتوای این نقشه
و حرک��ت بر اس��اس آن ضروری اس��ت .ضم��ن اینکه
همکاران صاحب نظر حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری
آموزش عالی با ارزیابی مستمر بخش های مختلف این
نقش��ه به تکمیل ،تفسیر ،بسط و اجرایی نمودن آن در
س��طوح مختلف می پردازند .اعض��ای هیئت علمی هم
در کلیه دانش��گاه باید در حد ت��وان خود در گروه ها و
دانش��کده ها برای اجرای��ی و عملیاتی کردن بهینه آن
تالش دلسوزانه داشته باشند.
این نقش��ه ب��ا توجه به وضع موج��ود و وضعیت های
پیش بینی ش��ده بر اساس سند چش��م انداز و اولویت

های آموزش��ی و پژوهش��ی به تفکیک ،ش��اخص ها و ابزارهای ارزیابی و اجرای
برنامه تنظیم ش��ده اس��ت .در هر مرحل��ه و در فرآیند اجرا به مس��ئولیت های
دانش��گاه به تفکیک نوع دانشگاه پرداخته شده است .تکمیل ،تفصیل و حوزه ای
نمودن بخش های مختلف این سند و به ویژه باز تعریف و عملیاتی نمودن آن از
طریق همفکری اس��اتید و کلیه اندیشمندان با همکاری و دلسوزی برنامه ریزان
در شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم امکان پذیر است .در این نقشه با
توج��ه به نقش علم به عنوان ابزار تعامل و تفوق اندیش��مندان در عصر حاضر بر
ضرورت توجه به علم و فناوری مفید و نقش برتری بخش آن در جوامع اسالمی
و ن��گاه به علم به مثابه چراغ هدایت به مبان��ی نظری و فن آوری و تولید تأکید
شده است.
نقش�ه جام�ع علمی یک برنامه اس�ت .بنابراین نیازمند ظرفیت س��ازی و
تمهید ش��رایط اجرا ،فرهنگ سازی و بستر سازی قانونی و حقوقی است .کاهش
تهدیده��ا و به��ره گیری از فرصت ها و ایجاد آنها هم در س��طح داخلی و هم در
س��طح بین الملل از طریق جلب مش��ارکت نخبگان از همه حوزه ها اس��ت .بی
تردید بخش��ی از مس��ئولیت اجرای این برنامه به عهده دانش��گاه ها است .نکته
مهمی که از روح این نقش�ه جامع قابل درک اس�ت توجه دانشگاه ها به
حل مش�کالت و نارسایی های جامعه و صنعت است .همچنین اهتمام به
تربی�ت نیروهای توانمند ،مومن و الهی و کارآفرین که بتوانند مس�ائل و
نیازهای جامعه اسالمی را برطرف کنند.
نظام آموزش��ی ما باید به آم��وزش نیروهای تولید کننده عل��م و دانش و حل
مسائل و نیازهای جامعه بیشتر بپردازد.
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منبع:
سند نقشه جامع علمی کشور ،شورای عالی انقالب فرهنگی
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به مناسبت  18آبان روز ملی کیفیت
 18آب��ان ب��ه عن��وان روز مل�ی کیفیت

رویکرد سیستمی به مدیریت
ـ بهب��ود مس��تمر ـ تصمیم
گی��ری بر مبن��ای واقعیت ها
نام برد.
محص��ول تمرک��ز هم��ه
جانب��ه ب��ر اص��ول مدیری��ت
کیفی��ت ،مدیری�ت کیفیت
جامع( )TQMاست.
( ) TOTAL QUALITY MANAGEMENT

مدیری��ت کیفی��ت جام��ع
فرایندی سیس��تمی مبتنی بر
تالش و تمرکز فراگیر از سطح
مدیران عالی سازمان تا سطح
کارکنان اجرایی است که تحت
سیطره ی فرهنگ سازمانی به
منظور نیل به بهبود مستمر و
جامع عملکردهای سازمانی به
تعامل می پردازند.
این فرآیند به بهبود مشارکت
و انگیزه کاری پرسنل ،افزایش
کارایی و اثربخش��ی و به تبع
آن بهره وری کار در سازمان،
کاه��ش هزینه های ناش��ی از
ت��رک کار و یا ع��دم رضایت
شغلی کارکنان ،درک متقابل
مدی��ران و کارکن��ان و تفاهم
آن ه��ا ب��ر مبن��ای اه��داف
سازمانی مشترک و در نهایت
بهبود وجه س��ازمان به عنوان
مجموع��ه ای ب��ا کیفی��ت و
قابلی��ت های عال��ی در قیاس
ب��ا س��ازمان های مش��ابه می
انجامد.
دانش��گاه ها به عنوان مراکز
جامع علمی کش��ور می تواند
در زمین��ه ی ب��ه کارگی��ری
و توس��عه مفهوم«مدیری�ت
کیفی�ت جام�ع» ب��ه عنوان
پیش��رو و الگوی دیگر سازمان
ه��ا عمل نیاید .این مهم جز با
تعیین خط مشی های مبتنی

بر«بهب�ود مس�تمر
کیفی�ت» و ت�لاش
همه جانب��ه به منظور
دس��ت یابی به آن ها
محق��ق نم��ی گ��ردد.
تعیی��ن و ن��ام گذاری
روز  18آبان به عنوان
روز ملی کیفیت بهانه
ای اس��ت برای تأمل،
ب��ر این مفهوم بس��یار
مهم و سرنوش��ت ساز
و تحکی��م تعهدم��ان
ب��ر ایفای نق��ش خود
در س��ازندگی و تعالی
میهن عزیز اسالمی.

حمیدرضا مردانی

کارشناس مدیریت صنعتی
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نامگذاری شده است.
واژه کیفیت( )QALITYدارای معانی
گوناگون��ی اس��ت که از وج��وه مختلف می
ت��وان به آن پرداخت .در یک نگرش آرمانی
کیفی��ت یعن��ی محصول و ی��ا خدمتی که
فاق��د هر گونه نقص کمی یا کیفی باش��د.
مش��تریان هر محصول یا خدمتی آنگاه آن
را ب��ا کیفیت می شناس��ند که آن محصول
یا خدمت هر چه بیش��تر ب��ا مطلوبیت ها و
خواسته های ایشان تطابق داشته و نیاز آنها
را به نحو حداکثری برآورده نماید.
کیفیت واژه ای اس��ت که ه��م به لحاظ
کمی و چه به لح��اظ کیفی می تواند مورد
بررس��ی قرار گیرد .به لحاظ کمی ،کیفیت
یعن��ی انطباق کامل محص��ول یا خدمت با
اس��تانداردهای مدون از قبل تضمین شده.
این دی��دگاه تا حدود زیادی ب��ر معیارها و
کمیت های قابل اندازه گیری مبتنی است و
فرآیند کنترل کیفیت با استفاده از روشهای
آم��اری و ریاضی از این قبیل به ش��مار می
رود.
به لحاظ کیفی ،امر کیفیت ناظر بر فرآیند
هایی اس��ت که باعث می ش��وند کارکنان
مقاص��د و اهداف س��ازمانی را درک نموده
و برای دس��تیابی به آن ه��ا از انگیزه کافی
برخوردار باشند .این فرایند ها طیف وسیعی
از فعالیت های درون و برون سازمانی را در
بر می گیرند که مهم ترین آن ها «فرهنگ
سازمانی» حاکم برسازمان است.
فرهنگ س��ازمانی دیدگاه کالن س��ازمان
در خص��وص تعیی��ن اهداف و اس��تراتژی
های الزم برای دست یابی به آن ها را بیان
می کند .س��ازمان های نوی��ن در جهان پر
از رقاب��ت امروزی می کوش��ند ت��ا با لحاظ
کردن «بهبود مستمر کیفیت» به عنوان
اس��تراتژی برتر ،کارایی و اثربخشی خود را
در مقایس��ه با رقبا افزای��ش دهند .بنابراین
کیفی��ت از س��ویی با فرهنگ س��ازمانی به
عن��وان وجه غالب س��ازمان و جهت دهنده
ی اصلی به فعالیت های آن و از دیگر س��و
ب��ا محیط پر از رقاب��ت ،تنوع و چالش های
بیرون��ی در ارتباط و تعامل اس��ت .امروزه
کیفی�ت نه یک انتخاب که امری ناگزیر
به منظور تداوم حیات سازمان ها است.
س��ازمان ها می کوش��ند تا با بهره گیری از
اص��ول اساس��ی مدیریت ،کیفی��ت ،بهبود
مس��تمر آن را تضمین نماین��د .این اصول
را به اجمال می توان :تمرکز برمش��تری ـ
مش��ارکت کارکنان ـ رویک��رد فرآیندی ـ

«هر کس که دو
روزش مثل هم
باشد زیان کار است»
رسول اکرم(ص)
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سیره ،سنت و کالم عالمان ربانی و عاشقانه اهل
بیت در عزاداری

حضرت ابا عبدهلل الحسین

(علیه السالم)

« مصطفی عابدپور»
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درباره امام حس�ین(علیه السلام) سخن بس�یار گفته اند ،اگر چه هر چه بگویند چون در پیشگاه حسین(علیه السالم) آورند از گفته
خجل باش�ند .برآنیم در اینجا گوش�ه ای از سیره  ،س�نت و کالم عالمان ربانی ،عرفای الهی و عاش�قان اهل بیت در برپایی
مجالس عزاداری و روضه خوانی امام حسین(علیه السالم) را تقدیم نماییم ،امید است با الگو و اسوه قرار دادن سیره عالمان دینی
خود را از بدعت ها و سنت های غلط دور بداریم و خالصانه ترین مجالس عزاداری ساالر شهیدان را داشته باشیم.
• گریه بر سیدالشهدا(علیه السالم) باالتر از نماز شب است «حضرت آیت اهلل بهجت(رحمت اهلل) »
حضرت آیت اهلل العظمی بهجت(رحمت اهلل) در مالقات حضوری جمعی از ارادتمندان آستان قدس رضوی با ایشان ،بیاناتی در پیرامون زیارت
امام رضا(علیه السالم) و کرامات آن حضرت ایراد فرمودند .از جمله آن بیانات این که فرمودند یکی از بزرگان می گفت :من به دو چیز امیدوارم
اوالً قرآن را با کسالت نخوانده ام برخالف بعضی که قرآن را آنچنان می خوانند که گویی شاهنامه می خوانند .قرآن کریم موجودی است
ش��بیه عترت .ثانیاً در مجلس عزاداری حضرت سیدالش��هد(علیه الس�لام) گریه کرده ام .حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی(رحمت اهلل) مبتال بر
درد چشم شدند ،فرمودند :در روز عاشورا مقداری از گل پیشانی عزاداران امام حسین(علیه السالم) را بر چشمان خود مالیدم ،دیگر در عمرم
منبع :برگی از دفتر آفتاب رضا باقی زاده ص .166
مبتال به درد چشم نشدم و عینک هم استفاده نکردم.
• در عالم معنا به من توصیه کرده اند که زیارت عاشورا بخوان؛ تا زنده اید زیارت عاشورا را از دست ندهید« .شیخ رجبعلی
خیاط»
غالب مردم نمی دانند توس��ل به اهل بیت (علیه الس�لام) برای چیس��ت؟ آنها برای رفع گرفتاری ها و مش��کالت زندگی به اهل بیت متوسل
می ش��وند .در صورتی که ما برای حل کردن مراحل توحید و خداشناس��ی باید در خانه اهل بیت برویم .راه توحید صعب اس��ت و انس��ان
منبع :کیمیای محبت (یادنامه مرحوم شیخ رجبعلی خیاط) محمد
بدون چراغ و راهنما قادر به طی کردن این راه نیست.
محمدی ری شهری ص .203
• معروف است که آیت اهلل وحید بهبهانی زمانی که برای زیارت به حرم حضرت سیدالشهدا (علیه السالم) مشرف می شد اول آستان کفش
منبع :سیمای فرزانگان رضا مختاری ص .184
َکن آن جناب را می بوسید و روی مبارک و محاسن شریف خود را بدان می مالید.
• حتی با ریا هم در دس�تگاه عزای امام حس�ین
آبادی اس��تاد عرفان و اخالق حضرت امام خمینی(رحمت اهلل) .
الشموس ص .69

(علیه السلام)

شرکت می کنی بکن ،فقط دست از او برندار .آیت اهلل العظمی شاه
منبع :آس��مانی هیأت تحریریه مؤسس��ه فرهنگی مطالعاتی ش��مس

• حضرت آیت اهلل العظمی بهجت(رحمت اهلل) به مجلس روضه عنایت زیاد داش��تند در هر مجلس��ی که به پا می ش��د مقید بود از اول تا آخر
می نشس��تند از آنجا که مجالس روضه مش��هد طوالنی می ش��د یک روز به ایشان گفتم :برای ش��ما زحمت است سعی کنید آخر مجلس
منبع :نکته های ناب رضا باقی زاده ص .138
بیایید؛ فرمودند :خواب دیدم و فرموده اند در روضه ها زیاد شرکت کنید.
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• مرحوم آقا شیخ محمد حسین کمپانی در روضه های هفتگی منزلشان مقید بودند که خود پای سماور بنشینند و خودش همه کفش ها
منبع :برگی از دفتر آفتاب رضا باقی زاده ص  204و .205
را جفت می کرد« .حضرت آیت اهلل العظمی بهجت»
• س�ید کری�م پینه دوزی از علمای اهل معنای تهران اعتقاد داش��تند قطب عالم ام��کان حضرت بقیه اهلل االعظم(ع��ج اهلل) گاه به جلوی مغازه
محقرش تشریف می آوردند و از او دلجویی می فرمایند ایشان همچون آقا و موالیش هر روز به صورت دائم در هر صبح و شام دقایقی را به یاد
سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین(علیه السالم) گریان می گشته است و بدون استثنا در طول سال در هر صبح و شام قطره های اشکی
منبع :آقا شیخ مرتضای زاهد محمد حسن سیف اللهی ص .119
جانسوز از دیدگانش سرازیر می شده است.
• روضه خوانی و گریه بر سیدالش�هدا
اهلل فروغی ص .4

(علیه السلام)

عمل مس�تحبی اس�ت که هزار واجب در آن است.

منبع :سیل اشک نعمت

• تربت امام حسین
یکی از دوس��تان چند س��ال پیش مریض ش��د به گونه ای که در ایران از معالجه او عاجز ش��دند .قبل از آنکه به خارج از کشور حرکت کند به
(رحمت
خدمت حضرت آیت اهلل العظمی بهجت (رحمت اهلل) رسیدند و مشکل بیماری اش را برای معظم له مطرح کرد .حضرت آیت اهلل العظمی بهجت
اهلل) مقداری از تربت امام حسین(علیه السالم) را جهت استشفاء به او دادند دوست ما ،مقداری از تربت را خورد و چند روز بعد به خارج سفر کرد .وقتی
منبع :نکته های ناب رضا باقی زاده ص .153
به خارج رفت و بیماری اش را نزد پزشکان مطرح کرد دیدند هیچگونه بیماری ندارد.
(علیه السالم)

• ثلث مال بنده به مصرف روضه خوانی حضرت سیدالش�هدا و س�ایر ائمه هدی برس�د.
العظمی بروجردی.

منبع :فرازی از وصیت نامه آیت اهلل

• اس�تاد ش�هید مرتضی مطهری درباره عزاداری مرحوم حاج ش��یخ عبدالکریم حائری رحمت اهلل می نویسد :مرحوم حاج شیخ عبدالکریم
حائری(رحمت اهلل) مرد بس��یار مخلصی بود از کس��انی که شیفته پیامبر(صلی اهلل) بود .وی نام مبارک حسین بن علی(علیه السالم) را که می شنید بی اختیار
اشک از چشمانش جاری می شد یکی از ووعاظ این جمله از سخن امام حسین(علیه السالم) بر بالین اطهر حضرت قائم(علیه السالم) را در محضر حاج
ش��یخ عبدالکریم(رحمت اهلل) خواند که فرمود :س��وگند به خدا بر عمویت س��خت است که او را بخوانی به تو جواب ندهد و یا اگر جواب بدهد به حال
تو س��ودی نداش��ته باش��د مرحوم حاج شیخ وقتی این جمله را از واعظ شنید به قدری گریه کرد و خودش را زد که بی حال شد بعد به آن واعظ
گفت«:خواهش می کنم هر وقت من در جلسه هستم این روضه را تکرار نکن که من طاقت شنیدن آن را ندارم».
منبع :تأثیر دو عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین ص .98
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• در بعضی از روایات آمده اس��ت که امام حس��ین(علیه الس�لام) فرموده است من کشته اشکم به چه معناست؟ پاسخ از مرحوم عالمه طباطبایی:
یعنی اینکه شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسین(علیه السالم) باعث انکسار قلوب اهل ایمان و بوجود آمدن صفت رحمت و رقت در دل آنها شده و این
خود از اسباب تقرب آنها به خداست .مانند به پا داشتن مجالس عزا و ذکر شهادت و مصائب وارده بر آن حضرت و اهل بیت.
منبع :در محضر عالمه طباطبایی محمد حسین رخشاد ص .180

• غم کربال غم های دیگر را از بین می برد فی بیوتٍ أذن اهلل ان ترفع :در خانه هایی که خداوند اذن فرموده که از آنجا ذکر خدا به آسمان ها باال
(رحمت اهلل)
منبع مصباح الهدی مهدی طیب ص .298
رود کربال یکی از آن هاست .حاج محمد اسماعیل دوالبی
• امام حس��ین(علیه الس�لام) آنقدر عزادارانش را دوس��ت دارد که اگر به یک نفر در مجالس نگاه تحقیر آمیزی شود حضرت با دست خود آن توهین
کننده را گوشمالی می دهند زیرا صاحب مجلس اوست و کسی حق جسارت ندارد .در یکی از مجالس اهل بیت کودکی بود که با شیطنت هایش
افراد هیئت را اذیت می کرد .زمانی یکی از بانی های جلسه سیلی محکمی به صورت آن کودک زد و او را از مجلس بیرون انداخت .شب هنگام
در عالم رویا وجود مقدس س��ید الش��هدا(علیه الس�لام) را زیارت کرد که در برابر درب مجلس نشسته اند و از او روی برمی گرداندند و فرمودند :به چه
حقی مهمان مرا کتک زدی؟ تو به او سیلی زدی من دردم آمد و بعد سید الشهدا(علیه السالم) فرمودند :هیچ جماعتی را بهتر از دوستان خودم سراغ
منبع :رند عالم سوز؛ مجید هوشنگی ص .124
ندارم .یعنی به ما فهماندند که امام حسینی ها ،به همه عالم می چربند.
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تمرینات ورزشی کمک به حفظ سالمتی شما میکنند ،پس هنگام
انجام این تمرینات به خود آسیب نزنید!
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معموال هنگامی که مردم ش��روع به ورزش می کنند ،بیش از
حد به بدن خود فش��ار می آورند .بیش��تر تمریناتی که انجام می
دهید  ،احتمال صدمات ناشی از تمرین مفرط را در شما افزایش
می دهند ،تعادل در انجام تمرینات ،کلید ورزش سالم است .هیچ
گاه در زم��ان کوت��اه ،حجم تمرینات را زیاد ب��اال نبرید و همواره
سرعت ،قدرت و شدت تمرینات را پله پله و آرام افزایش دهید.

 .4هن��گام تمرین ،زمان را محاس��به کنید .در ه��ر تکرار ،تا حد
انتهای دامنه حرکت ،کشش را انجام دهید .تنفس تان منظم باشد
تا با تنظیم فشار خون ،ذخیره خون مغزتان تامین شود.

صدمات ناشی از ورزش مفرط  :تمرینات استرس های مکرری
را به بسیاری از اعضای بدن مثل عضالت ،تاندون (زردپی)،
لیگامان (رباط) بورس ،غضروف ،استخوان ها و اعصاب وارد می
کنند که اینها به مرور منجر به صدمات ریز می شوند.

 .5ب��رای جلوگیری از کاهش آب بدنتان (گرمازدگی و خش��کی
ناش��ی از گرما) آب بنوشید15 .دقیقه قبل از تمرین و پس از خنک
ک��ردن هر بار نیم لیتر (تقریبا  2لیوان) آب بنوش��ید .هر 20دقیقه
یکبار تا زمانی که ورزش می کنید ،آب بنوشید.

راهنمای انجام صحیح تمرینات ورزشی :
 .1همواره از لباس و پوشش مناسب استفاده کنید ،کفش های
ورزش��ی خود را درصورت مستعمل شدن تعویض کنید .پوشش
راحت داش��ته باش��ید .لباس هایتان به اندازه ای آزاد ومتناسب
باش��د تا بتوانید آزادانه حرکات خ��ود را انجام دهید و همچنین
لباس هایتان تا اندازه ای نازک باش��د که دمای بدنتان به راحتی
تبادل شود.
 .2قب��ل از ورزش بدن خود را گرم کنی��د و این کار را همگام
با حرکات کشش��ی انجام دهید .حرکات تمرینی خود را در ادامه
ب��ه آرام��ی تکرار کنید و نف��س های عمیق و آرام بکش��ید .گرم
کردن س��بب افزایش جریان خون و ضربان قلب شما می شود و
همچنین باعث آمادگی ماهیچه ها ،رباط ها و تاندون های ش��ما
می شود.
 .3حرکات کشش��ی خود را به آرامی و ب��ا دقت انجام دهید و
تا جایی که در عضالتتان احس��اس کشش کنید ادامه دهید .هر
حرک��ت را به مدت  20ـ 10ثانیه ادامه دهید و س��پس به آرامی
حرک��ت را تمام کنید .دم را تا قبل ازحس کش��ش و بازدم را در
حی��ن رها س��ازی انجام دهید .هر حرکت را فق��ط یک بار انجام
دهید .هیچ گاه اندام را تا حد حس درد نکشید .همیشه بر انجام
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حرکت مسلط باشید و هیچگاه در حالی که عضله تان کامال کشیده
و منقبض است پرش و جست وخیز نکنید.

 .6در انته��ای ورزش روزانه خود بدنتان را خنک کنید .این زمان
باید  2برابر زمان گرم کردن شما باشد .حرکات و شدت تمرین خود
را در  10دقیق��ه ی پایان��ی تمرینات خود ،کاه��ش دهید .هنگامی
بدنتان خنک شده است که پوست تان خشک باشد.
 .7روزه��ای مش��خص را در برنامه ی خود برای اس��تراحت قرار
دهید و زمانی که خسته هستید ورزش نکنید .خستگی ،جراحت و
درد دالیل منع انجام تمرین هستند.
صدمات ناشی از ورزش مفرط  :تمرینات استرس های مکرری
را به بسیاری از اعضای بدن مثل عضالت ،تاندون (زردپی) ،لیگامان
(رباط) بورس ،غضروف ،اس��تخوان ها و اعص��اب وارد می کنند که
این ها به مرور منجر به صدمات ریز می شوند .آسیب های کوچک
با استراحت کردن بهبود می یابند .وقتی شما به طور شدید ورزش
می کنید بدنتان فرصت کافی برای ترمیم صدمات کوچک را ندارد.
در ترمی��م های متوالی آس��یب های ناش��ی از صدمات ،بدن ش��ما
مستعد صدمات ناشی از تمرین مفرط می شود.
منبع)WWW.SPORTMEDICINE.IR :

گرد آورنده :مریم دژوان کارشناس تربیت بدنی

کانون های فرهنگی و هنری
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91/8/17
(کانون شعر و ادب)
جلسه نقد شعر میکائیل بخشش
91/8/1
(جمعیت امام علی(علیه السالم) )
طرح کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان
 91/7/15تا 91/9/29
برگزاری دوره خط نقاشی  ،نقاشی و طراحی
91/7/16
(کانون شعر و ادب)
جلسه نقد شعر پونه همتی
91/7/23
(کانون شعر و ادب)
جلسه نقد شعر فرشته کاوه ای
91/8/1
جلسه تقدیر از اساتید همیار جمعیت امام علی (ع) (جمعیت امام علی(علیه السالم) )
91/8/1
(کانون شعر و ادب)
جلسه نقد شعر امین اسماعیلی
91/8/2
(جمعیت امام علی(علیه السالم) )
نقد فیلم نارنجی پوش
91/8/3
(کانون هالل احمر)
اهدای خون
91/8/3
(کانون بهداشت و سالمت)
بررسی بیماری ام اس ـ پیشگیری
91/8/4
(کانون فیلم وعکس)
پخش فیلم پیتزا مخلوط
91/8/5
(کانون فیلم وعکس)
پخش فیلم ساعت شلوغی
91/8/6
(کانون فیلم وعکس)
تست بازیگران جهت ساخت فیلم کوتاه
91/8/6
(کانون بهداشت و سالمت)
تجهیز کانون بهداشت و سالمت
91/8/7
جلسه مثنوی خوانی همراه با اجرای موسیقی زنده (کانون عرفان و اندیشه)
91/8/8
(کانون بهداشت و سالمت)
سمینار بررسی آسیب های اعتیاد
91/8/8
(کانون شعر و ادب)
جلسه نقد شعرامنه محبوبی نیا
91/8/10
سمینار تحلیل بیماری های خاص ـ تغذیه عامل موثر (کانون بهداشت و سالمت)
91/8/11
(کانون بهداشت و سالمت)
اردوی امام زاده عبدالقهار
91/8/11
(کانون گردشگری و ایرانشناسی)
اردوی گیالن ـ قلعه رود خان
14و15و91/8/16
(کانون تئاتر)
اجرای نمایش بن بست
91/8/14
(کانون عرفان و اندیشه)
جلسه مثنوی خوانی ـ دفتردوم
91/8/21
(کانون شعر و ادب)
جلسه نقد شعر ریحانه کردزاده
91/8/15
(کانون فیلم و عکس)
نقد فیلم سعادت آباد
جلسه توجیهی همایش رویش در اداره فرهنگی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری کاشناسی کانون های فرهنگی و هنری 91/8/16
 16لغایت 91/10/5
(کانون هنرهای تجسمی)
برگزاری کالس های ساخت کیف چرم
15لغایت 91/9/29
(کانون هنرهای تجسمی)
برگزاری کالس های ساخت عروسک چینی
91/8/18
(کانون گردشگری و ایرانشناس
اردوی موزه دارآباد
91/8/18
(کانون فیلم و عکس)
پخش فیلم آفریقا
91/8/19
(کانون گردشگری)
اردوی روستای سپه ساالر ـ جاده چالوس
91/8/20
مسابقه اشعار نور ـ تطبیق اشعار موالنا با آیات قرآن (کانون عرفان و اندیشه)
91/8/20
(کانون شعر و ادب)
جلسه نقد داستان با حضور دکتر بیات
 21الی 91/8/23
(کانون تئاتر)
اجرای نمایش آژیر چهارگوش
دریافت تجهیزات از سازمان هالل احمر استان البرز (دوربین ،فشار سنج ،اقالم پزشکی و( )...کانون هالل احمر) 91/8/21
 21الی 91/8/23
(کانون حریم ریحانه)
اجرای نمایش وکیل تئاتر
 22آبان لغایت 91/9/7
(کانون شعر و ادب)
مسابقه شعر عاشورایی
22آبان لغایت 91/9/22
برگزاری دوره آموزش سفره آرایی و حکاکی روی میوه (کانون هنرهای تجسمی)
91/8/24
(کانون بهداشت و سالمت)
بررسی پیرامون بیماری ایدز

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
برگزاری جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع تحوالت سوریه با حضور دکتر حسین رویوران
(علیهم السالم)
برگزاری مراسم دعای پرفیض عرفه در روز عرفه به همت هیئت محبان اهل بیت
برگزاری مراسم جشن عید غدیر
برگزاری مسابقه دریای معرفت
برگزاری مسابقه کتابخوانی نماز کلید بهشت
برگزاری دعای زیارت عاشورا در جوار حرم مطهر شهدای گمنام دانشگاه در دهه اول محرم

انار را با گلپر بخورید

کارشناسان تغذیه می گویند :انار دارای طبع سرد است و حرارت بدن را پایین می آورد؛ از این رو برای کاهش سردی انار بهتر
است در زمستان این میوه با گلپر استفاده شود.
انار باید رسیده و شیرین بوده تا تمام خواص و آنتی اکسیدان های الزم را دارا باشد .انار یک میوه حاوی ویتامین ،آنتی اکسیدان
های قوی و امالح مورد نیاز بدن همچنین تصفیه کننده خون و دفع کننده سموم از بدن است .آنتی اکسیدان انار توان ایمنی بدن
برای مقابله با بیماری ها را باال می برد .استفاده از انار بهتر از آب انار است چرا که آب انار موجب یبوست می شود اما دانه های
سفید انار اثر یبوست را کاهش می دهند .شایان ذکر است که مصرف مغز انار با دانه های سفید آن ،طبع سردی انار را کاهش می
دهد.
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حکایت
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روزی حضرت سلیمان(علیه السالم) در کنار دریا نشسته بود ،نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را باخود
به طرف دریا حمل می کرد .س��لیمان(علیه الس�لام) هم چنان به او نگاه می کرد که دید او نزدیک آب رس��ید.در
همان لحظه قورباغه ای س��رش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گش��ود  ،مورچه به داخل دهان او وارد
شد  ،و قورباغه به درون آب رفت.
س��لیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و ش��گفت زده فکر می کرد ،ناگاه دید آن قورباغه سرش را از
آب بیرون آورد و دهانش را گشود ،آن مورچه آز دهان او بیرون آمد ،ولی دانه ی گندم را همراه خود نداشت.
سلیمان(علیه السالم) آن مورچه را طلبید و سرگذشت او را پرسید.
مورچ��ه گف��ت  " :ای پیامبر خدا در قعر این دریا س��نگی تو خالی وجود دارد و کرمی در درون آن زندگی
می کند .خداوند آن را در آنجا آفرید او نمی تواند از آنجا خارج شود و من روزی او را حمل می کنم .خداوند
این قورباغه را مامور کرده مرا درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده و ببرد.
این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد
من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم می رس��انم و دانه گندم را نزد او می گذارم و س��پس باز می
گردم و به دهان همان قورباغه که در انتظار من اس��ت وارد می ش��ود او در میان آب ش��ناوری کرده مرا به
بیرون آب دریا می آورد و دهانش را باز می کند و من از دهان او خارج میشوم".
سلیمان(علیه السالم) به مورچه گفت (( :وقتی که دانه گندم را برای آن کرم میبری آیا سخنی از او شنیده ای
؟ ))
مورچه گفت آری او می گوید:
ای خدای�ی که رزق و روزی مرا درون این س�نگ در قعر این دریا فراموش نمی کنی رحمتت را
نسبت به بندگان با ایمانت فراموش نکن.

آن کس که مصیبت دید ،قدر عافیت را مى داند
پادشاهى با نوکرش در کشتى نشست تا سفر کند ،از آنجا که آن نوکر نخستین بار بود که دریا را مى دید
و تا آن وقت رنج هاى دریانوردى را ندیده بود ،از ترس به گریه و زارى و لرزه افتاد و بى تابى کرد ،هرچه او
را دلدارى دادند آرام نگرفت ،نا آرامى او باعث ش��د که آس��ایش شاه را بر هم زد ،اطرافیان شاه در فکر چاره
جویى بودند ،تا اینکه حکیمى به شاه گفت (( :اگر فرمان دهى من او را به طریقى آرام و خاموش مى کنم )).
شاه گفت  :اگر چنین کنى نهایت لطف را به من نموده اى .حکیم گفت :فرمان بده نوکر را به دریا بیندازند.
ش��اه چنین فرمانى را صادر کرد .او را به دریا افکندند .او پس از چندبار غوطه خوردن در دریا فریاد مى زد
مرا کمک کنید! مرا نجات دهید! سرانجام مو سرش را گرفتند و به داخل کشتى کشیدند .او در گوشه اى از
کشتى خاموش نشست و دیگر چیزى نگفت.
ش��اه از این دس��تور حکیم تعجب کرد و از او پرس��ید(( :حکمت این کار چه بود که موجب آرامش غالم
گردید؟ ))
حکیم جواب داد(( :او اول رنج غرق ش��دن را نچش��یده بود و قدر سالمت کشتى را نمى دانست ،همچنین
قدر عافیت را آن کس داند که قبال گرفتار مصیبت گردد)).
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تواضع برای پدر و مادر
ناح ُّ
الذ ِّ
ِن ال َّرح َمهِ »...
« َو اخفِض ل َ ُهما َج َ
لم َ
«همیشه پر و بال تواضع را با کمال مهربانی برای پدر و مادر بگستران ». ...
فرمان تواضع در چند مورد از قرآن تأکید شده :یکی از جانب پیامبر در برابر مردم«و اخفض جناحک للمؤمنین» و دوم از جانب همه
فرزندان در برابر والدین بدون آن که با قید مسلمانی همراه باشد؛ یعنی تواضع و فروتنی وظیفه هر فرزند در ارتباط با پدر و مادر است.
قرآن مجید در این آیه برای اینکه نهایت فروتنی را در برابر پدر و مادر دستور دهد ،آدمی را همچون پرنده ای صاحب دو بال معرفی می
نماید و می فرماید«:بال های تواضع خود را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر».
بسیار اتفاق می افتد که پدر و مادر بر اثر کهولت به جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری حرکت کنند و از جا برخیزند و حتی
ممکن است قادر به دفع آلودگی از خود نباشند .این جاست که آزمایش فرزندان شروع می شود که آیا صبر و حوصله برای نگه داری آنها
را مایه رحمت می دانند یا عذاب و مصیبت؟
با نگاهی به این آیه و آیه قبلی می توان گفت قرآن پس از آنکه از هر گونه اهانت و برخورد نابجا با والدین نهی می کند ،در آیه مورد
بحث عالوه بر آن ،دستور به فروتنی و اظهار کوچکی در برابر آنها را می دهد تا حرمت آنان به طور کامل رعایت شود .در ادامه نیز حفظ
کرامت والدین را به آنجا می رساند که می فرماید«:حتی موقعی که به سوی درگاه خدا رو می آوری ،پدر و مادر را چه در حیات و چه در
ممات فراموش مکن و تقاضای رحمت پروردگار برای آنها بنما«و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا».

اهداء لوح به خانواده مرحوم حیدر جهانمهر

با توجه به همزمان شدن سالگرد مرحوم حیدرجهانمهر و تقدیر از کارمندان
نمونه ،به مناسبت زحمات فراوان آن مرحوم از خانواده وی توسط ریاست دانشگاه
تقدیر شد.

در نیاز شبم با خدا/
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«و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان
از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ،آغازی بی پایان را می سراید»

از تو گفتم/
بر سر سفره دعا/
من بودم/
تو بودی/
و ..او که خدای ماست...
سیدرضا حسین پور
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
حــاجتَک إ ّ
ــر ّوة اَو َح َسب.
أحـدٍ ثَالثة :إلـى ذِى
التـرفع
ٍ
َ
دیـن ،اَو ُم ُ
ال إلـى َ
َ
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر :به دیندار ،یا صاحب مروت ،یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.
(تحف العقول  ،ص )251
َ
یوم القیا َمةِ إ ّ
الدنیا.
ال َمن
خاف اهلل فِی ُّ
ال یأ َمن َ
کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت.
(مناقب ابن شهر آشوب ج 4 /ص)69 /
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الدعاء.
ّاس َمن َع َج َز َع ِن ُّ
عجزالن ٍ
أَ َ
عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
(بحاراالنوارج 93 /ص)294 /
ِند ُقد َرت ِِه.
ّاس َمن َعفا ع َ
ا ِّن اَع َفی الن ِ
بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
(الدره الباهره  ،ص)24

* 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.
خان��م دکت��ر کتای��ون مرجان��ی
آقای س��عید طوالبی
آق��ای جهان��دار می��ردار امی��ری
خان��م زه��را محم��دی اش��یانی
خانم صغری محمدی اش��یانی
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مدی��ر محت��رم گ��روه ش��یمی

رئیس محترم اداره آموزش و امور عمومی دانش��کده روانشناس��ی و علوم تربیتی

هم��کار حفاظ��ت فیزیک��ی
هم��کار محت��رم کارگزین��ی کارکن��ان
همکار محترم حراس��ت
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