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بــه عنــوان نخســتین ســوال ، در خصــوص ســاختار معاونــت 
مالــی، اداري دانشــگاه کــه مســئولیت آن بــه عهده شماســت، 

توضیــح دهیــد.
ــه در  ــود ک ــده ب ــت تشــکیل ش ــار مدیری ــا از چه ــی قب ــت اداره مال  معاون
ــی  ــاختار تفصیل ــاح س ــس از اص ــته پ ــای دوره ی گذش ــت امن ــان هئی زم
دانشــگاه،  از ۴ مدیریــت بــه 3 مدیریــت تغییــر پیــدا کــرد و مدیریــت برنامــه 
و بودجــه بــه عنــوان زیــر مجموعــه ی حــوزه ریاســت دانشــگاه قــرار گرفــت. 
ــث  ــت و باع ــا یاف ــه 2 ارتق ــه رتب ــه 3 ب ــگاه، از رتب ــکیاتی دانش ــه تش رتب
تشــکیل مدیریتهــای جدیــدی در راســتای سیاســتهای گســترش فعالیتهــای 
پژوهشــی در دانشــگاه و در نتیجــه آن ارتقــای تشــکیات معاونــت پژوهشــی 
ــن شــرح  ــد ایجــاد و تدوی ــازمانی جدی ــتا، پســتهای س ــن راس شــد. در همی
وظایــف و بازنگــری ســازمان تفصیلــی دانشــگاه در دســتور کار جــدی هیــات 
ــن  ــرا ای ــرار گرفــت کــه اخی ــان و حــوزه برنامــه و بودجــه ق ــی کارکن اجرای
ــاز قســمتهای  ــورد نی ــازمانی م ــش پســتهای س ــا افزای ــی ب ــازمان تفصیل س

مختلــف دانشــگاه تصویــب شــد.
ــن  ــد، در ای ــادر ش ــز ص ــگاه نی ــند دانش ــما س ــان ش در زم

ــد. ــح دهی ــوص توضی خص
بحــث مســتند ســازی اراضــی و امــاک دانشــگاه از مباحــث جــدی اســت که 
از چندیــن جهــت مــی بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــا پیگیــری هــای 
ــر  ــد از ســالیان متمــادی اکث ــف،  بع مــداوم دانشــگاه در حــوزه هــای مختل
ــه اســت  زمیــن هــای دانشــگاه کــه ســاخت و ســاز روی آن صــورت گرفت
و همینطــور زمیــن هایــی کــه قــرار اســت در آینــده ســاخت و ســاز صــورت 
ــد. مهمتریــن ایــن فعالیــت در مــورد پردیــس  بگیــرد، مســتند ســازی گردی
ــود کــه در ایــن خصــوص میــزان حــدود 150 هکتــار  سردشــت دانشــگاه ب
از ایــن اراضــی، مســتند ســازی شــده و مابقــی آن تــا حــدود 190 هکتــار در 
گارگــروه مســتند ســازی اســتانداری در حــال پیگیــری اســت. نکتــه مهــم 

ــا ایــن موضــوع مخالــف  ایــن بــود کــه مســکن و شــهر ســازی بــه شــدت ب
و بــا پیگیــر ایــن حــوزه و شــخص ریاســت محتــرم دانشــگاه از طریــق وزارت 
اقتصــاد و دارایــی ایــن مســتند ســازی مســتقیما انجــام شــد. اینجــا جــا دارد از 
زحمــات آقــای حســام الدیــن شــیخی تشــکر نمایــم کــه واقعــا پیگیــری اداری 
ایــن مهــم بــا زحمــات ایشــان انجــام شــد. ایــن موضــوع بــه عنــوان توســعه 
ــه  ــدار ب ــرمایه ای پای ــع س ــک منب ــوان ی ــه عن ــع ب ــگاه و در واق ــدار دانش پای
آینــده دانشــگاه کمــک بســیار زیــادی خواهــد کــرد و ســرمایه عظیمــی را در 

دســت دانشــگاه را در پــی خواهــد داشــت.
ــر ایــن دانشــگاه در حــال پیگیــری ایــن موضــوع نیــز هســت کــه   عــاوه ب
بــا تغییــر کاربــری امــاک مســتند ســازی شــده، از ارزش افــزوده آن هــا هــم 
اســتفاده نمایــد.  در مرحلــه اول خوابــگاه فاطمیــه، امیرکبیــر ، الزهــرا و..  مــد 
ــه مســکونی؛ ارزش  ــا از آموزشــی ب ــری مث ــر کارب ــا تغیی ــه ب نظــر اســت ک
ــر خواهــد شــد. در حــال حاضــر در حــال بررســی  ــن براب ــن امــاک چندی ای
و پیگیــری دو مــورد از ایــن اماکــن هســتیم. کــه یکــی خوابــگاه امیرکبیــر و 

ــه اســت. ــگاه فاطمی دیگــری خواب
دغدغه ی شما از زمان حضور در معاونت مالی چه بود؟ 

ــب  ــه اینجان ــاون طــرح و برنامــه دانشــگاه ب   از ســال 93 کــه مســئولیت مع
ســپرده شــد. چنــد اتفــاق را بــه حــوزه مــا ســپردند تــا بــه ســرانجام برســانیم: 
اولیــن مــورد اینکــه دانشــگاه بتوانــد بــرای اولیــن بــار در راســتای یــک برنامــه 
ی منســجم تحــت عنــوان برنامــه راهبــردی عمــل کنــد و ســایر حــوزه هــای 
دانشــگاه نیــز از آن تبعیــت کننــد. هیئــت رئیســه دانشــگاه و مدیریــت دانشــگاه 
ــای  ــوزه ه ــه در ح ــواردی ک ــداف و م ــا اه ــا ب ــود ت ــزم نم ــز خــودش را مل نی
ــد،  ــی کنن ــری م ــی و دانشــجویی پیگی ــوزش، پژوهــش، اداره مال ــف ام مختل
هــر ســاله خــود را تطبیــق داده و مــورد ارزیابــی قــرار دهــد. راهبــری دانشــگاه 
ــم کاری  ــال و نی ــک س ــدت ی ــرف م ــگاه ظ ــه دانش ــرح و برنام ــوزه ط در ح
ــه و  ــا ارائ ــت امن ــه هئی ــه شــد و ب ــه همــه دوســتان زحمــت کشــیدند تهی ک

ــروزه بیشــتر  ــه ای در دانشــگاه خــود را ام ــج حرکــت برنام ــب شــد. نتای تصوی
نشــان مــی دهــد کــه اگــر متاســفانه محدودیــت هــای اقتصــادی کشــور و بــه 
تبــع آن دانشــگاه نبــود، اثــرات بســیار بیشــتری در اجــرای ایــن برنامــه هــا در 
حــوزه هــای مختلــف دانشــگاه را شــاهد بودیــم. ایــن برنامــه راهبــردي در ســال 
1۴00 بــه پایــان خواهــد رســید و دانشــگاه بایــد، پــس از ارزیابــی مجــدد، بــرای 

نــگارش برنامــه جدیــد راهبــردی آمــاده شــود.
ــا برنامــه حرکــت نمــودن دانشــگاه بــه عنــوان مثــال برخــی از مشــکات را  ب
ــد.  ــا برآم ــع نمــودن آنه ــه دانشــگاه را احصــا و دانشــگاه در صــدد مرتف در بدن
ــای  ــته ه ــه ای رش ــی برنام ــی و جهــت ده ــک ارزیاب ــا ی ــال ب ــوان مث ــه عن ب
شــبانه در دانشــگاه کــه عمــا بــه دانشــگاه کمکــی نمــی کــرد و حتــی  باعــث 
ــم  ــد. ه ــذف ش ــد، ح ــی ش ــگاه م ــارات دانش ــرباری در اعتب ــای س ــه ه هزین
ــداد کمــی دانشــجوي شــبانه در دوره  ــم و فقــط تع اینــک ورودی شــبانه نداری
کارشناســی داریــم.  از ســوي دیگــر ایــن برنامــه بــه مــا مــی گفــت کــه بــرای 
ــم در  ــد بتوانی ــیم بای ــع برس ــاي جام ــگاه ه ــد دانش ــه ح ــر ب ــریع ت ــه س آن ک
مقطــع تحصیــات تکمیلــی گســترش بیشــتری اتفــاق افتــاده و فعالیــت کنیــم. 
تعــداد رشــته هــاي مختلــف مــورد نیــاز اســتان در مقاطــع مختلــف کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتــری ســریعا افزایــش یابــد. متاســفانه نــه تنهــا از نظــر 
تعــداد هیــات علمــی، رشــته، گرایــش و رتبــه بلکــه دانشــگاه از نظــر فضــای 
فیزیکــی هــم در مقایســه بــا دانشــگاه هــای هــم رده خــودش، توســعه مناســبی 
پیــدا نکــرده بــود. هــم اینــک آمــار اعضــای هیــات علمــی، تعــداد دانشــیاران و 
اســتادان دانشــگاه مشــخص اســت و رشــد ایــن موضــوع در چنــد ســال اخیــر 

بــر کســی پوشــیده نیســت. 
ــگاه  ــه دانش ــت ک ــی ای ــرایط خاص ــع ش ــر آن تاب ــزام ب ــعه و ال ــر توس ــه ه البت
ــت  ــم محدودی ــوده و علیرغ ــه آن معطــوف ب ــدت ب ــن م ــوان در ای ــام ت ــا تم ب
هــای موجــود در ایــن راســتا قــدم هــای ارزنــده ای برداشــته اســت. بــه نوعــی 
ــوده و   ــخص ب ــی مش ــط مش ــا دارای خ ــوزه ه ــام ح ــگاه در تم ــت دانش مدیری
ــه رشــد جــدی اســت. هرچنــد کــه ممکــن اســت یــک  در حــال حرکــت رو ب

حــوزه اي بــه صــد درصــد اهــداف نرســد، ولــی در هرصــورت اگــر بــه هــدف خــود 
نرســیدند هــم آن موضــوع احصــا و توســط خــود ان حــوزه آســیب شناســی شــده 

اســت.
 در خصــوص جــذب هیئــت علمــي هــم برنامه راهبــردي دانشــگاه، 

اقداماتي داشــته اســت؟
 بــه عقیــده مــن ایــن مقولــه بــرای دانشــگاه بســیار مهــم بــوده اســت دانشــگاه 
اراک یکســری عقــب ماندگــی مزمــن بــه دالیــل مختلــف داشــته و دارد کــه مــی 
ــر توســعه آن هــا هــم جبــران شــود. یکــی از آنهــا  ــر تاکیــد ب بایســت عــاوه ب
تعــداد عضــو هیــات علمــی در گرایشــها و رشــته هــای  متنــوع اســت کــه دالیــل 
ــه  ــتای برنام ــگاه در راس ــد. دانش ــی گنج ــث نم ــن بح ــه در ای ــی دارد ک مختلف
راهبــردي، دانشــگاه اراک بــه صــورت بســیار جــدی وارد حــل ایــن قســمت شــد 
و تکمیــل کادر هئیــت علمــی بــا تمــام جوانبــی کــه بــر ان متصــور اســت در حــد 
امــکان جبــران شــد. قبــل از شــروع ایــن سیاســت تعــداد اعضــای هیــات علمــی 
دانشــگاه 170 الــي 180 بــود کــه در حــال حاضــر قریــب بــه 300 هیئــت علمــي 
ــات  ــی تبع ــت علم ــدید هئی ــش ش ــتند. افزای ــه کار هس ــغول ب ــگاه مش در دانش
مختلفــی در دانشــگاه دارد کــه قطعــا بایــد ایــن تبعــات مدیریــت مــی شــد و چــون 
برنامــه راهبــردي یــک برنامــه چنــد بعــدی بــود، در ایــن افزایــش اعضــاي هیئــت 
علمــي تاثیــر زیــادي از نظــر تبعــات بــر دانشــگاه نداشــت. همزمــان بــا آن نکتــه 
بعــدی کــه از نظــر علمــی خیلــی اهمیــت داشــت، اصــاح هــرم اعضــای هئیــت 
علمــی بــود کــه طبــق آن اصــاح هــرم بایــد تعــداد اســاتید و دانشــیاران دانشــگاه 
زیــاد شــود کــه ایــن اتفــاق هــم بــه خوبــی مدیریــت شــد و اینــک تعــداد اســاتید، 

اســتاد تمــام و دانشــیارهای دانشــگاه در حــد قابــل قبولــی در منطقــه  اســت.
ــیده  ــي اندیش ــه تمهیدات ــنلي چ ــمت پرس ــه در قس ــن برنام ای

ــت؟ اس
در حــوزه پرســنل غیــر هیــات علمــی هــم در واقــع همیــن اتفــاق افتــاد، شــاید 
ســال92 افــرادی کــه رتبــه هــای بــاال در دانشــگاه داشــتند کــم بــود و رتبــه یــک 
فکــر نکنــم داشــتیم . در راســتای همیــن برنامــه، بــا توســعه فعالیــت هــای هیــات 
اجرایــی کارکنــان، مــا االن تعــداد بســیار خوبــی از همــکاران را داریــم کــه رتبــه 
دو و یــک مــی گیرنــد و ایــن باعــث افتخــار دانشــگاه اســت. هیئــت اجرایــی هــم 
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  شش سال معاونت دکتر حسین صادقی در دانشگاه

حسین صادقی
معاون پشتیبانی و منابع انسانی

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک 
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ــان  ــدت زم ــد و م ــی کن ــادی را بررس ــای زی ــده ه ــه پرون ــرد ک ــاش ک ت
ــرد االن  ــادی مــی ب ــان زی ــا زم ــه توســط همــکاران اگــر قب دریافــت رتب
بــه نســبت کمتــر شــده اســت. در واقــع ایــن ارتقــا دانشــگاه فقــط در یــک 
راســتا نبــود و ارتقــا همــه جانبــه بــود و در تمامــی ســطوح بــود. یــا پســت 
هــای مدیریتــی مختلــف و انتصــاب افــراد بــر اســاس توانایــی و نیــز حتــی 
قبــل از ابــاغ آییــن نامــه اســتخدامی جدیــد، دانشــگاه افــراد بــا اســتخدام 

قــراردادی را نیــز بــه پســتهای مدیریتــی منتصــب مــی نمــود.
ــر  ــم اگ ــي ه ــت جنابعال ــت هدای ــت تح ــوص معاون در خص

ــد. ــه دهی ــي را ارائ ــت توضیحات ــن هس ممك
ــم،  ــی رفت ــت اداری و مال ــه معاون ــت طــرح و برنامــه ب از ســال 9۴ از معاون
زحمــات زیــادی توســط دکتــر عباســی فــر کشــیده شــده بــود و نکتــه ای 
کــه خیلــی مهــم بــود ایــن بــود کــه اگــر قــرار بــود ایــن ارتقــای دانشــگاه 
صــورت بگیــرد و رشــته هــای دانشــگاه و اعضــای هئیــت علمــی دانشــگاه 
افزایــش پیــدا کننــد، مهمتریــن مانــع عــدم وجــود فضــای فیزیکــی بــود و 
فضــای فیزیکــی موجــود دانشــگاه کفــاف ایــن گســترش را نمــی داد. برنامــه 
هــای مختلفــی در راســتای توســعه فضــای فیزیکــی وجــود داشــت و ایــن 
توســعه فضــای فیزیکــی قطعــا احتیــاج بــه منابــع مالــی و تامیــن آن داشــت 
و متاســفانه شــرایط کشــور هــم بــه ســمتي رفــت کــه منابــع مالــی محــدود 
بــود و بایــد دانشــگاه بــه دنبــال راه هــای تامیــن منابــع مالــی مــي گشــت. 
ــا و خــود رئیــس  ــه توســط حــوزه م ــری مجدان ــه و پیگی ــق یــک برنام طب
دانشــگاه توانســتیم از ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان و نیــز از محــل 
هایــی هماننــد ظرفیــت اوراق صکــوک کــه تــا آن روز نــا آشــنا بــود، پــول 
ــا  ــن شــود. تقریب ــی دانشــگاه تامی ــرای انجــام طــرح هــای عمران ــی ب خوب
زمانــي کــه مدیریــت جدیــد دانشــگاه مســتقر شــد فقــط چنــد ســاختمان در 
ســایت سردشــت بهــره بــرداری شــده بــود یکــی ســاختمان علــوم پایــه بــود 
و دیگــری ســاختمان فنــی مهندســی و ســلف دانشــجویی، اســتخر و مســجد 

هــم تــازه شــروع بــه فعالیــت کــرده بودنــد.
ــی  ــی و عمران ــر فن ــی و دفت ــروزه توســط شــورای عمران ــات ام ــی اتفاق باق
بــه جــد از هــر طریــق ممکــن پیگیــری شــد، پــروژه هــای متوقــف شــده 

دانشــگاه در ایــن دوران دوبــار بــا تزریــق منابــع مالــی، جــان گرفتنــد و اســتارت 
ــق  ــاختمان اداری دانشــگاه از طری ــت. س ــرار گرف ــتور کار ق ــا در دس ــام آنه اتم
وامــی کــه دانشــگاه دریافــت کــرد و انجــا را تکمیــل کــرد، انجــام شــد. ســلف 
ــروژه  ــل پ ــد مث ــده بودن ــف ش ــی متوق ــه نوع ــه ب ــی ک ــروژه های ــون و پ زیت
کتابخانــه و پــروژه کشــاورزی و ماننــد ایــن هــا، پــروژه هایــی بودنــد کــه پــول 
ــروژه هــا انجــام  ــل پ ــه ســرعت ســاخت و ســاز و تکمی شــان تامیــن شــد و ب
شــد. خوابــگاه بهــاران هــم بــا همــان اوراق صکــوک و اعتبــار محوطــه ســازی 
شــروع و هــم اکنــون در حــال اتمــام اســت. عمــا دانشــگاه توانســت از منابــع 
ــی کــه  ــد ســفر ریاســت جمهــوری و اعتبارات مختلفــی کــه وجــود داســت مانن
ــدان مرکــزي  ــروژه می ــد. پ ــا را ســر و ســامان ده ــروژه ه ــی شــد پ ــق م تزری
ــد  ــاح خواه ــگاه افتت ــیس دانش ــال تاس ــن س ــم در جشــن پنجاهمی دانشــگاه ه
ــی  ــوزه اداری مال ــه ح ــود ک ــی ب ــری های ــاد پیگی ــه افت ــدی ک ــاق بع شــد.  اتف
انجــام داد و باعــث شــد کــه پــروژه ای بــه نــام پــروژه خوابــگاه 15 خــرداد بــرای 
اولیــن بــار در ســطح کشــور در دانشــگاه اراک کلنــگ زنــی شــود و آن پــروژه 

هــم تــا چنــد مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
این هــا اتفاقــات خوبــی اســت کــه در بحــث هــای عمرانــی افتــاد. البتــه پــروژه 
ــه صــورت  ــدت هاســت ب ــا م ــروژه ه ــن پ ــه ای ــتیم ک ــی در دانشــگاه داش های
ــار  ــم اعتب ــا ه ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــم ب ــعی کردی ــد و س ــی مانده ان ــد باق راک
ــوده اســت، ســخت  ــار آن هــا از درامــد اختصاصــی ب ــی چــون اعتب بگیریــم ول
ــه انجــام  ــه و بودج ــای برنام ــوزه ه ــتان در ح ــه دوس ــا کمکــی ک ــی ب ــود ول ب
دادنــد و پیگیــری هــای دکتــر حمیــدی و حــوزه مــا باعــث شــد کــه ایــن پــروژه 
ــی وصــل شــود و در ســال 1۴00  ــف دولت ــه ردی ســاختمان کاس هــا  هــم ب

ــارات ملــی متصــل گــردد. ــه اعتب هــم پــروژه دانشــکده علــوم انســانی ب
ســاختمان علــوم انســاني هــم شــامل ایــن ردیــف هــاي بودجــه 

مــي شــود؟
در زمــان خــودش ایــن پــروژه تعهــد ســاخت از درآمــد اختصاصــی داشــت و بــه 
همیــن دلیــل ایــن پــروژه در همــان مراحــل ابتدایــی، بدلیــل نبــود منابــع متوقف 
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ــا پیگیــری هــای  ــده همانطــور کــه عــرض کــردم ب ــود. در ســال آین شــده ب
عزیــزان در حــوزه هــای مربــوط؛ متصــل بــه اعتبــارات ملــی شــد و بــرای ان 
اعتبــار دیــده شــده اســت. ایــن هــم جــزو اتفاقــات خــوب در حــوزه عمرانــی 

دانشــگاه اســت.
مهم ترین اتفاق در بین این پروژه ها چه بود؟

ــک  ــا کم ــه ب ــوزه البت ــه در ح ــری ک ــم ت ــی مه ــاق خیل ــن اتف ــر م ــه نظ ب
دوســتانمان در حــوزه محیــط زیســت خصوصــا جنــاب آقــای دکتــر انصــاری 
افتــاد، ایــن بــود کــه دانشــگاه در حــوزه مدیریــت ســبز در بیــن دانشــگاه هــاي 
کشــور، جایــگاه خــود را پیــدا کــرده و ثانیــا ظــرف مــدت کوتاهــی رتبــه هــای 
شــگفت انگیــزی در ســطح بیــن المللــی و کشــوری کســب کــرد. مهــم تــر، 
نویــد و اتفاقاتــي اســت کــه در ســال آینــده در دانشــگاه وجــود خواهــد داشــت، 
ــتانمان در  ــط دوس ــه توس ــت ک ــگاه اس ــبز دانش ــای س ــدی فض ــی کالب طراح
گــروه محیــط زیســت آقــای دکتــر هدایتــی در حــال انجــام اســت و اگــر بــه 
فضــای دانشــگاه نگاهــی بیاندازیــد بــا احــداث اســتخر ذخیــره آب، طرحهایــی 
در تغییــر چهــره فضــای ســبز دانشــگاه کــه واقعــا مشــکلی جــدی هــم بــرای 
ــر  ــه عنــوان گــذرگاه تنفســی شــهر اراک، در ب خــود دانشــگاه و هــم شــهر ب

خواهــد داشــت.
هدف از برنامه هاي عمراني سردشت چه بود؟

هــدف اصلــی در بحــث هــای عمرانــی تحــول ســایت سردشــت و تبدیــل ایــن 
ســایت بــه یــک ســایت جامــع دانشــگاهی کــه همــه ي فضاهــای آموزشــی، 
پژوهشــی، خدماتــی، رفاهــی و فرهنگــی را بــر داشــته باشــد و درآینــده بتوانــد 
بــه عنــوان یــک شــهرک کامــل دانشــگاهی ایفــای نقــش کنــد. ایــن قســمت 
ــا  ــی ی ــش خصوص ــای بخ ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــج ب ــه تدری ــد ب ــا بای ه
کمــک خیریــن، و یــا ســرمایه گــذاری و اشــتعال مولــد ایجــاد و بــه خدمــات 
رســانی بــه اقشــار دانشــگاهی مبــادرت ورزد. شــورای عمرانــی ســعی کــرد، از 
فضــا هــای پــرت دانشــگاه نیــز اســتفاده و از انهــا بــا تغییــرات بســیار انــدک، 
ــاط  ــقفهایی در حی ــش س ــال پوش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــتفاده را نمای ــن اس بهتری
ــن  ــد در همی ــه زده ش ــی ک ــم های ــپیس فری ــه، اس ــوم پای ــی و عل ــوت فن خل

ــجوها و  ــرای دانش ــرح ب ــی مف ــوان فضای ــه عن ــا ب ــن فضاه ــه ای ــود ک ــتا ب راس
ــی،  ــز در دانشــکده فن ــا نی ــی فضاه ــتفاده اســت. باق ــل اس ــمینارها قاب ــی س حت
توســط خــود دانشــکده هــا در حــال مدیریــت اســت و قســمتهای اجرایــی توســط 
ــز  ــا نی ــن فضاه ــا از ای ــت ت ــام اس ــت انج ــی در دس ــای عمران ــت طرحه مدیری

اســتفاده بهینــه صــورت پذیــرد.
ــوزه  ــدیدي در ح ــکل ش ــه مش ــم ک ــی ه ــوم ورزش ــاورزی و عل ــکده کش دانش
ــا اداری  ــم دانشــگاه ی ــی را در مهمــان ســرای قدی کاس داشــتند، فضــای خوب
قدیــم دانشــگاه بــه آن هــا اختصــاص داده شــد. بــرای دانشــکده علــوم ورزشــی 
ــده و  ــز ش ــام هی ــازی انج ــرات و بازس ــت، تعمی ــایت سردش ــم س در اداری قدی

ــد. ــل شــده ان ــه آن ســایت منتق ــوم ورزشــی ب اســاتید دانشــکده عل
امسال هم مانند سال های قبل بحث انتخاب کارمند نمونه داریم؟

ــوان  ــه عن ــخص ب ــک ش ــه ی ــی آنک ــه دارد یک ــه دو وج ــد نمون ــاب کارمن انتخ
ــا  ــه صــورت معنــوی و ی ــه انتخــاب شــود و از مزایــای تشــویقی ب کارمنــد نمون
هدیــه اســتفاده کنــد. دومیــن مــورد مزایایــی اســت کــه آییــن نامــه اســتخدامی 
بــرای بهــره بــرداری از ایــن انتخــاب بــرای ایشــان هماننــد پایــه تشــویقی، در 
ــا همــکاری حــوزه نظــارت و  ــه اســت. دوســتانمان در حــوزه اداری ب نظــر گرفت
ارزیابــی دارنــد دنبــال مــی کننــد کــه انجــام شــود و بــا توجــه یــه شــرایط پیــش 

آمــده همــکاران ضــرر نکننــد. 
در خاتمــه از همــه همــکاران دلســوز همیشــگی در کمــک بــه تحقــق اهــداف و 
برنامــه دانشــگاه تشــکر نمــوده و از اینکــه هماننــد شــاید یکــی دو ســال قبــل 
ــات علیرغــم مشــکات اقتصــادی همــکاران،  دانشــگاه در بحــث توســعه رفاهی
نتوانســته بخوبــی عمــل کنــد، عذرخواهــی مــی نمایــم. امیــدورام بــا کمــک همــه 
همــکاران بــا توســعه درآمــد اختصاصــی دانشــگاه از طریــق طــرح هــای بــرون 
دانشــگاهی، عــاوه بــر مرتفــع نمــودن مشــکات مالــی دانشــگاه بتوانــد گامــی 
مهــم در تاثیرگــزاری در اســتان و منطقــه برداریــم. ایــن مهــم فقــط بــا همــت 
اعضــای محتــرم دانشــگاه اعــم از هیــات علمــی و غیــر هیــات علمــی محقــق 
مــی گــردد و قطعــا فوایــد و منافــع ایــن مهــم، بــه عملکــرد دانشــگاه در جهــات 

مختلــف پرداخــت بــه همــکاران خواهــد افــزود.
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78

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

سعید شاه حسیني

چگونگی شکل گیری دانشکده هنر دانشگاه

با دکتر سعید شاه حسیني و توســعه ي آموزشي دانشگاه 

اراك از دهه ي 80 تاکنون

سعید شاه حســینی از ســال 77  عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتي 

دانشگاه اراک ، دکترا علوم ارتباطات. 

کارشناسی ارشد من در زمینه کارگردانی سینما است برای همین به عنوان 

هیئــت علمی و براي همکاري با گروه  آموزشــی تکنولوژی آموزشــی برای 

تدریس رسانه های آموزشــی وارد دانشگاه شدم که بعدا دوره  دکترا را هم در 

رشته  ارتباطات در زمینه فیلم وسینما کارکردم و از این رو، فیلم سازی بخشی 

از زندگی و عاقه ي من تا االن بوده است.

قبل ازاین که در ســال 77  به دانشــگاه بیایم، فیلم هایي ساخته بودم و 

در همان زمان هم در همکاري با مراکز مختلف، فعالیت تولید فیلم داشــتم 

که عموما شــامل فیلم های داستانی و مســتند بود با رویکردهای فرهنگی . 

حدود ســال 79 که مدیر پژوهش دانشگاه، آقای دکتر عامریان بودند و ایشان 

هم به فیلم عاقه داشــتند پیشنهاد دادند که  برای معرفی دانشگاه یک کار 

فیلم انجام بدهیم که فیلمي 59 دقیقه ای کار کردیم. دانشــگاه آنزمان هنوز 

دانشکده نداشت و  چند گروه آموزشي در یک ساختمان، متمرکز بودند و فیلم 

در گروه ها ی آموزشــی  ساخته شــد. تعدادي از  همکارانی که توی آن فیلم 

هستند دیگر بازنشسته شدند و برخی دیگر در میان ما نیستند.

به جز این در این ســال در زمینه سریال های تلویزیونی مستند و در زمینه 

فیلمهایی در حوزه میراث فرهنگی و محیط زیســت فعال بودم که با آنها  در 

فستیوال های مختلف هم حضور داشتم  که آخرین مورد آن فیلم کویر میقان 

بود که سال 2020 در جشنواره آگروه فیلم در کشور اسلواکی جایزه ویژه رئیس 

دانشــگاه  زولن را به دست آورد. در تلویزیون هم به کرات پخش شده است. درمورد 

صنایع دستی استان مرکزی، اصفهان و همدان کارهای زیادی انجام دادم . بخشی از 

زندگی ام فیلمســازی است که به رشته کاری ام مربوط می شود و از دستاورد هایش 

در محیط آموزشــی استفاده می کنم. من جمله اینکه یکی از آخرین مجموعه ای که 

درمورد محیط زیست کار کردم درکنارش یک کارپژوهشی هم انجام دادم و ماحصلش 

هم مقاله ای شد با موضوعیت تغییر نگرش مردم به حفظ محیط زیست. به هر حال 

یک فرصت و موقعیتی که  داشته ام این بوده که همگرایی و همسویی بین عایق 

فیلمســازی و فعالیت های دانشگاه ام وجود داشته است. و خوشحالم که توانسته ام 

در راســتای آموزش مردم و رشــد فرهنگی اجتماعی  به وسیله ی رسانه فیلم کاری 

انجام بدهم و در دانش آن را به دانشجویانم انتقال دهم.

بخش اصلی فعالیتم تدریس بوده و عاوه بر آن سعی کردم گروه علوم تربیتی و 

تکنولوژی آموزشــی را از همان ابتدا به سمت تولید رسانه ببرم. به همین دلیل گروه 

تکنولوژی آموزشــی دانشــگاه اراک از جدی ترین گروههای  تکنولوژی آموزشی در 

ایران  است که تولید رسانه های را به دانشجویان آموزش می دهد. هر چند با دست 

خالی و امکانات بسیار فقیرانه دانشگاه ما.  زمانی که من آمدم آقای دکترسیفی مدیر 

گروه بودند و گفتند ما اینجا دنبال کســی می گشتیم که بتواند کار فنی هم سر در 

بیاورد، گفتم کارشناسی من فنی کارگردانی بوده و پایه ی عملی خوبی دارم  به جز 

خواندن کتاب و مقاله دســت به تولید هم داشته ام همین شد که شرایط همکاری 

پیش آمد. 

برای ســاخت و تعمیر فضای کاری خودم تنها در را می بســتم و یواشــکی کار 

میکردم. گاه شــبها تا ساعت دوازده شب توی استودیو مدارها را تعمیر می کردم و...

خیلی کارهاي دیگر تا گروه تکنولوژی فضاهایش تجهیز شــد. بعد جابه جا شــدیم 

و پیگیــر بودیم که اینجا فضا و لوازم جدید می خواهد. پا به پای کســانی که کار 

میکردند خودم همیشــه کار کردم تا فضا آماده بشود  و با اینکه هیئت علمی بودم 

این موضوع برای من ســخت نبوده که با آچار و ابزار کار کنم. لذت می برم. کارهای 

پژوهشی انجام دادم و دروس تولید فیلم های آموزشی، رسانه های جمعی، ارتباطات، 

رادیو و تلویزیون آموزشــی و...را تدریس کرده ام. طراحی آموزشی و نگارش سرفصل 

های دوره های کشوری کارگردانی سینما را برای انجمن سینمای جوانان ایران انجام 

دادم و ازین نمونه کارها زیاد داشــته ام و خاصه سرم برای کار درد می کند. در واقع 

هر جا احساس کرده ام می توانم مفید باشم خدمت کرده ام. و هر جا حس کنم نگاه 

محیط منفی اســت من هم خاموش شــوم.  اتفاقی که این ســالهاگاه رخ می دهد. 

امسال ۶ سال هست که مدیرگروه هستم و درکنارش با توجه به عاقه ای که داشتم 

با دانشگاه همکاری کردم تا رشته هنر را هم بتوانیم بیاوریم.

پیدایش رشــته هاي دانشکده ي هنر به نیرو و افراد بسیار موثري نیاز داشت که 

در این ماجرا بدون خواســت و عزم آنها اتفاق نمی افتاد. من هم این وسط 

شــرایطی پیش آمد که بتوانم همکاری داشــته باشم و در ابتدا فقط یک 

خواســت و آرزو بود.  وقتی که خود دانشگاه این عزم را دارد که یک رشته 

به وجود بیاید طبیعتا می شــود کاری کرد و خوشــبختانه این نگاه توي 

دانشــگاه ما در باالی دانشگاه وجود داشت و هنوز هم هست که دانشگاه 

توسعه پیدا کند. براي تشکیل دانشکده ي هنر هم برخی مسئولیت ها را 

برعهده من گذاشتند. یادم مي آید سال 80 دکتر سیفی مدیرگروه آموزشي 

تکنولوژی آن زمان می گفت: تو که رشــته ات سینما است اینجا سینما 

بیار و رشــته هنر را راه اندازی کن که اراک الزم دارد. از اینجا و از گروه ما 

نرو ولی کمک کن که انجام بشود.

همان ســال پیگیری هایي کردم و دیدم قبل از این، دانشگاه کارهایی 

کرده ولی اقدامی عملیاتي و مصوب نشده است. طبق اسنادی که موجود 

بود ســال 78 ما نامه ای از وزارت علوم داشــتیم که بر آن اساس ۴ رشته 

فرش، گرافیک، مجسمه سازی و صنایع دستی تا سال 88 باید در دانشگاه 
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اراک تاســیس می شد. در پی این ماجرا ، ســال 82  و زمان ریاست آقای 

دکتر ملک ســلیمانی  معاونت آموزشی آقای دکتر حمیدی هر دو  تاکید  و 

عاقه جدی داشتند که اینکار انجام شود. ایشان مرا معرفی کردند به معاون 

آموزشی دانشگاه هنر تهران که یک تفاهم نامه بنویسیم و یک تفاهم نامه  

ســال  82بین دانشگاه اراک با دکتر عاشوری معاون آموزشی وقت دانشگاه 

هنر امضا شد تا  با ما همکاری کنند برای راه اندازی رشته هنر و همفکری 

هاي الزم و قانوني...

با ماموریت های متعدد در دانشــگاه هنر تهران رفت و آمد کردم و همه 

جوانب دانشــکده و گروه هایش را بررســی کردم. با مدیر گروه ها جلســه 

گذاشتم و ماحصلش را طی یک نامه به دکتر حمیدی منعکس کردم که چه 

رشته هایی را می شود آورد و چه چیزهایی نیاز داریم. اعم از فضا و امکانات 

. نیروی انســانی. که این ماجرا منجر شد سال 8۴ برای سایت دانشگاه در 

سردشــت  مکانی پیش بینی بشود برای احداث دانشکده هنر در آینده. که 

برای این منظور فضای الزم تعداد اتاق ها، ســالن ها و کارگاه های متعدد  

همه پیش بینی شد و به پیمانکار  اعام گردید.

این ماجرا به مســایل مختلفی که دانشگاه با آنها درگیر بود برخورد کرد،  مانند 

مســایل مختلف عمرانی و مالی و... و کار از سال 83 متوقف شد و اتفاقی نیفتاد 

تا اینکه سال 85 فرمانداری اراک نامه ای به دانشگاه اراک ارسال کرد که جهت راه 

اندازی دانشکده هنر نتایج را به ما اعام کنید . تا اینکه حدودا سال 9۴ به اینجانب 

ماموریت دادند که دوباره مسایل دانشگاه هنر را پیگیری کنم. و اینبار قضیه جدی 

تر بود و آقای دکتر حمیدی هم در این زمان رئیس دانشگاه شده بودند و همچنان 

هم عاقه و اصرار قبلی را به راه اندازی رشته های هنر داشتند.

نامه هایی نوشــتند و مرا معرفی کردند به دانشــگاه هنــر و دوباره رفتیم برای 

زمینه یابی. برخی رشته ها را نمی شد آورد مثا رشته مجسمه سازی از همان اول 

امکانش نبود که بیاوریم به دلیل اما و اگرهایی که در این رشــته بود. رشته ها بر 

اساس نیازها و توانمندی های منطقه ای و امکانات مورد نیاز بررسی شدند و نهایت 

با در نظر گرفتن ماحظات فراوان تعدادی رشته در اولویت قرار گرفتند.

رشته فرش که رشته اولی بود پیشنهاد شد. تمجیه ان وجود داشت. به هر حال 

اراک زمانی قطب فرش جهان بوده اســت. هم اکنون هم احیای این صنعت هنر 

اهمیت ویژه دارد.رشــته صنایع دستی امکان این را داشت که راه اندازی شود چون 

صنایع دســتی در استان مرکزی شاخص است جاهای دیگر هم هستند ولی خیلی 

ها اراک را نمی شناســند، اراک بهترین قلمزن ایران را دارد یا بهترین منبت کارها 

و... اســتان مرکزی زمینه این رشته را دارد. اینها پذیرفته شد و از همان سال های 

9۴ دانشگاه شروع به جذب هیئت علمی کرد، نهایتا  دانشکده کشاورزی  دانشکده 

معین شــد تا گروه های هنر آنجا مستقر بشوند و اینگونه رشته هنر راه افتاد، سال 

اول با رشته فرش و بعد رشته صنایع دستی.

از همان قدیم صحبت بر ســر این بود که ساختمان دکتر حسابی دربست 

برای دانشــکده هنر باشــد اما نشــد و در ابتدا با هزاران مشکل باالخره یکی 

دوتا اتاق از ســاختمان دکتر حســابی به گروه هنر اختصاص داده شــد. هنوز 

شخصا امیدوارم ساختمان دکتر حسابی فقط برای هنر باشد و درست است این 

ساختمان قدیمی است ولی به نوعی می تواند)بخاطر معماریش( نماد دانشکده 

هنر باشــد. اما  در هر صورت در طرح جامع دانشگاه باید فضا پیش بینی شده 

برای هنر عمران شود که متاســفانه هنوز کلنگی هم برایش زده نشده است. 

البته تعمدی در کار نیست. مسائل مالی این سال ها بر همه روشن است.

رشته های گرافیک االن جز رشته هایی است که به عنوان رشته های بعدی 

خیلی الزم اســت. خیلی  خوب بود. رشــته عکاسی می آمد اما نشد امیدوارم 

دانشگاه امکان ایجاد این رشته را در نظر داشته باشد چون از جمله رشته های 

پایه در هنر اســت. و بــازار کار خوبی دارد و تمام رشــته های هنر به دروس 

عکاسی نیاز دارند. یعنی در اولین قدم مشکل نبود مدرس عکاسی برای دیگر 

رشته های خود ما حل می شود.

اراک به شدت به رشته معماری احتیاج دارد. بافت شهری اراک و نابسامانی 

بیش از حد در چشم اندازهای شهری اراک  وجود رشته معماری را ضروری می 

کند. این رشته می تواند تاثیر مهمی در وضع شهر اراک داشته باشد. البته االن 

شرایط و فضا نیست اما اگر شــرایط جور شود رشته های معماری، عکاسی و 

گرافیک و طراحی صنعتی  اولویت دارند.

خاصه با تمام این مسائل رشته هنر راه افتاد و امیدوارم همین جوری پیش 

برود . و رشته هاي بعدي هم با امکانات جدید به دانشگاه اضافه شود.

به هرحال مجموعه ای از افراد دلســوز و کار بلد، از ســال ها پیش زحمت 

کشــیدند تا این دانشکده شکل گرفت و رشته هاي هنر به اینجا رسید. اکنون 

مجموعه دانشــکده را به افراد جدیدی می سپارند که کارشان)تخصصشان( این 

است مانند هیئت علمی های دیگر دانشکده ها، کاری که روسای دانشگاه باید 

بکنند این اســت که این دانشکده نهال هســت  پس بیشتر حمایتش کنند. 

چــه به لحاظ مالی چه معنوی و علمــی، و امیدوارم همانگونه که تا االن بوده 

طبیعتا خیلی بیشــتر مدنظر دانشگاه باشد. رشته هنر چون تازه بنیاد است باید 

به شــکل مضاعف امکانات برایش فراهم کرد، دانشــگاه تا جایی که توانسته 

همکاری کرده  است اما واقعا توجه ویژه نیاز است. چه به جهت عمرانی چه به 

ویژه به جهت حمایت از اعضای هیئت علمی آن که شرایطی متفاوت با رشته 

های دیگر دارند. در همه کشــور هم برای هیئت علمی هنر به خاطر شــرایط 

متفاوتش نگاه حمایتی متفاوتی وجود دارد. در هر صورت رشد این رشته  موجب 

ســرافرازی همه ماست. به ویژه این که چشم کنجکاو و منتقد مردم شهر اراک  

مدام پیشــرفت دانشــکده هنر را رصد و نقد می کند. حتی دوستان من که در 

شهرهای دیگر  مســئو.لیت دارند احوال این گروه را می پرسند. همانگونه که 

اکنون دانشگاه را به خاطر تاسیس رشته های هنر تحسین می کنند در کنارش 

توقع بیش از پیش هم دارند. 
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بــا توجــه بــه نگرانــی در مــورد گســترش روزافــزون ویــروس کرونــا، الزم 

اســت کــه از اقدامــات احتیاطــی پیــروی شــود. مانــدن در خانــه یــک قــدم 

ــدود  ــترده را مح ــیوع گس ــد ش ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــی در ایمن اساس

ــرده  ــال ک ــرایطی را اعم ــورها ش ــیاری از کش ــر بس ــال حاض ــد. در ح کن

ــه بماننــد و فقــط در مواقــع  ــد کــه مــردم را مجبــور مــی کنــد در خان ان

اضطــراری بــه بیــرون برونــد. امــا مانــدن طوالنــی مــدت در خانــه مــی 

توانــد باعــث افزایــش رفتارهایــی شــود کــه منجــر بــه عــدم تحــرک و 

اضطــراب و افســردگی مــی شــود کــه بــه نوبــه خــود مــی توانــد بــه یــک 

ســبک زندگــی بــی تحــرک منجــر شــود و طیــف وســیعی از مشــکات 

روانشــناختی را بــه وجــود آورد. بهتریــن راه بــرای حــل ایــن مشــکات، 

جایگزیــن کــردن فعالیتهــای خــارج از منــزل بــا فعالیتهــای خانگــی ماننــد 

تمریــن مقاومتــی بــا وزن بــدن و ورزش هــوازی شــامل حــرکات ایروبیک 

و در صــورت امــکان تمریــن هــوازی بــا اســتفاده از تردمیــل و دوچرخــه 

ثابــت بــا پروتکلهــای اصولــی اســت. اهمیــت رژیــم غذایــی ســالم در ایــن 

دوره را نیــز نمــی تــوان دســت کــم گرفــت. حفــظ فعالیــت بدنــی منظــم 

ــرای  ــم ب ــتراتژی مه ــک اس ــزل، ی ــن من ــط ام ــره در محی و ورزش روزم

ــه  ــام 15-10 دقیق ــت. انج ــا اس ــران کرون ــول بح ــالم در ط ــی س زندگ

ــودگی  ــه آس ــرکات کششــی ب ــا ح ــاده روی ی ــد پی ــبک ، مانن ــت س فعالی

عضانــی و بهبــود گــردش خــون کمــک خواهــد کــرد. همچنیــن فعالیــت 

ــرای  ــد و راهــی ب ــا کمــک کن ــی م ــه روزمرگ ــد ب ــی منظــم می توان بدن

ــراد  ــرای اف ــی را ب ــه فرصت ــای خان ــد. فعالیته ــواده باش ــا خان ــاط ب ارتب

فراهــم مــی کنــد کــه بــا انجــام حــرکات ســاده در حالــی کــه در خانــه 

ــی  ــردی و توصیه های ــای کارب ــه برنامه ه ــد. در ادام ــالم بمانن ــتند، س هس

بــرای فعالیــت بدنــی در خانــه در افــراد کم تحــرک در طــول زندگــی بــا 

ــتفاده  ــکا)ACSM( اس ــی آمری ــکی ورزش ــج پزش ــتورالعمل های کال دس

شــده اســت.

نوارگردان )تردمیل(؛ موقعیت شروع:

ــا  ــی ی ــدام تحتان ــا عمــل ان ــه ب ــاس ک ــه لب ــی ب ــس امنیت ــا اتصــال کلیپ - ب

ــد.  ــروع کنی ــد، ش ــته باش ــل نداش ــی تداخ فوقان

ــر روی ســطح ســمت راســت و چــپ تســمه را بیــن  ــا قــرار دادن پاهــا ب - ب

دو پــا قــرار دهیــد. 

- دســتورالعمل های مربــوط بــر روی کنســول تردمیــل را بخوانیــد تــا بدانیــد 

چگونــه ســرعت و شــیب تردمیــل خــاص مــورد اســتفاده را تنظیــم کنیــد.

ــرم  ــرعت گ ــه س ــوری ک ــرعت تســمه را ط ــد و س ــن کنی ــتگاه را روش - دس

ــد. ــم کنی ــورد نظــر اســت تنظی ــردن م ک

مرحله حرکت

ــه  ــا را ب ــک پ ــد ی ــازه دهی ــته اید، اج ــه داش ــتگیره را نگ ــه دس ــی ک - در حال

ــارج  ــا خ ــل ب ــه تردمی ــل اره ای ب ــک عم ــتفاده از ی ــا اس ــه، و ب ــان آزادان نوس

ــد.  ــه وارد کنی ــا ضرب ــی پ قســمت میان

ــن /  ــه راه رفت ــا ســرعت تســمه راحــت هســتید، شــروع ب ــه ب ــی ک - هنگام

ــد. ــل کنی ــر روی تردمی ــدن ب دوی

- دویــدن/ پیــاده روی، بــه ســمت بخــش جلــوی دســتگاه حرکــت کنیــد در 

راهنمای فعالیت های بدنی در خانه برای مقابله با ویروس کرونا )کووید 19( ©©©©©©
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حالــی کــه هنــوز در مرکــز عرشــه تردمیــل هســتید.

ــم  ــیب را تنظی ــرعت و ش ــد و س ــر داری ــتگیره ها ب ــت ها را از دس - دس

کنیــد تــا زمانــی کــه ســطح تمریــن مــورد نظــر بــه دســت آیــد. 

ــا  ــن ی ــگام راه رفت ــتگیره های هن ــا دس ــول و ی ــتن کنس ــه داش - از نگ

ــد. ــاب کنی ــدن اجتن دوی

پایان دادن به موقعیت:

- ســرعت تردمیــل را کاهــش دهیــد و 3 تــا 5 دقیقــه بــرای جلوگیــری 

از تجمــع خــون و بهبــود بازگشــت وریــدی ســرد کنیــد. 

- گام هــا را بــر روی ســطوح در دو طــرف تســمه گذاشــته و دســتگاه را 

خامــوش کنیــد.

دوچرخه ثابت؛ موقعیت شروع:

ــاز شــده  ــای ب ــوی پ ــه طــوری کــه زان ــی ب ــم ارتفــاع صندل ــا تنظی - ب

ــد.  ــی را شــروع کنی ــه( حرکت ــم اســت )30  -25 درج ــی خ کم

- پــا از ســاق پــا بایــد بــه صــورت مســطح و مــوازی بــا کــف پاهــا در 

تمــاس بــا پــدال باشــد. 

- صندلــی را طــوری تنظیــم کنیــد کــه زانــو بیــش از مرکــز پــدال بــر 

روی پــای بــاز شــده قــرار داشــته باشــد و لگــن بــه جلــو و عقــب نــرود 

و در طــول پــدال حرکــت کنــد.

- ضمــن حفــظ موقعیــت طبیعــی ســتون فقــرات ، کمــی از ناحیــه لگــن 

بــه ســمت جلــو خــم شــوید.

ــک  ــا در ی ــه بازوه ــد ک ــم کنی ــوری تنظی ــان را ط ــای فرم ــته ه - دس

زاویــه رو بــه و آرنــج کمــی خــم باشــد. در حالــت ایــده آل بــازو و لگــن 

یــک زاویــه تقریبــا 90 درجــه تشــکیل مــی دهــد. 

مرحله حرکت

ــه  ــی ک ــد، در حال ــدال زدن را شــروع کنی ــن، پ ــدت تمری - در طــول م

ــد.  ــه می داری ــدال نگ ــا پ ــاس ب ــا را در تم ــف پاه ک

- حفظ یک حالت خنثی و جلوگیری از حرکت شانه ها. 

ــت  ــف دس ــای مختل ــان، موقعیت ه ــته های فرم ــتفاده از دس ــا اس - ب

ــامل:  ــوارد ش ــن م ــتفاده شــود. ای ممکــن اســت اس

ــن و  ــه پایی ــت رو ب ــف دس ــدن، ک ــم ش ــداری خ ــت ها مق *روی دس

ــد. ــظ کنی ــتاده تر را حف ــت ایس حال

*خنثــی کــف دســت رو بــه صــورت پنجــه دو طــرف فرمــان مــی گیــرد، 

روی خــم شــدن بیشــتر بــه جلــو. 

*موقعیــت مســابقه ای، بــا ســاعد بــر روی فرمــان بــه صــورت اســتراحتی، 

ایجــاد حداکثــر خــم شــدن بــه جلــو.

 موقعیت پایان دادن: 

کــم کــردن ســرعت تــا پــدال بــه ایســت کامــل برســد، و گام هــا را از روی 

ــه بردارید. دوچرخ

دستگاه پله نوردی؛ موقعیت شروع: 

ــو  ــمت جل ــه س ــا را ب ــه پدال ه ــی ک ــد در حال ــه داری ــتگیره ها را نگ - دس

ــد. ــت می دهی حرک

- تمام پا را در تماس با هر پدال قرار دهید.

مرحله حرکت:

- شــروع بــه قــدم زدن کنیــد از دســتگیره هــا بــرای  نگــه داشــتن اســتفاده 

. کنید

- ضمــن حفــظ وضعیــت ایســتاده ، قــدم هــای عمیــق )10 تــا 20 ســانتی 

متــر( برداریــد. 

ــورد  ــتگاه برخ ــاالی دس ــد ب ــا ح ــف ی ــا ک ــا ب ــه گام ه ــد ک ــازه ندهی - اج

ــد. ــته باش داش

ــه  ــی ک ــد در حال ــه دهی ــی ادام ــه آرام ــتگیره ها را ب ــتن دس ــه داش - نگ

ــا  ــت ایســتاده درســت ب ــو، نگــه داشــتن حال ــه جل ــدم زدن ب ــال ق ــه دنب ب

ــا  ــراز وســط ب ــر از باســن، زانوهــا ت شــانه های مســتقیم و آرام، لگــن باالت

ــد. ــش می رون ــو پی ــه جل ــا ب ــرار دارد، و پنجه ه ــا ق پاه

جلیل مرادي
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ــه  ــتگیره ها را ب ــد، دس ــگاه می کنی ــو ن ــه جل ــتقیمًا ب ــه مس ــی ک - در حال

ــا شــانه های ریلکــس نگه داریــد،  آرامــی نگه داریــد و یــک حالــت ایســتاده ب

باالتنــه، زانوهــا و پاهــا را در یــک راســتا و انگشــتان پــا را بــه ســمت جلــو 

نگــه داریــد.

ــی  ــر م ــب ب ــه عق ــا را ب ــدال ه ــه پ ــی ک ــت: در حال ــه موقعی ــان دادن ب پای

ــد. ــه داری ــا را نگ ــتگیره ه ــد، دس گردانی

دستگاه الپتیکال )اسکی فضایی(؛ موقعیت شروع:

ــرار  ــدال ق ــر پ ــا را روی ه ــک پ ــکال، ی ــزی الپتی ــول مرک ــر روی کنس - ب

ــد. دهی

- در حالــی کــه درســت ایســتاده و رو بــه جلــو ، دســتگیره هــا را بــا دســت 

ــر روی لگــن قــرار  ــه طــور مســتقیم و متعــادل ب راســت و چــپ گرفتــه و ب

داریــد، ســر بــاال و شــانه ســاکن نگــه داریــد.

مرحله حرکت

ــت  ــا حرک ــا و پاه ــت بازوه ــا حرک ــو ب ــه جل ــا را ب ــدال ه ــد پ ــروع کنی - ش

ــت. ــت و برگش ــه روش رف ــد ب دهی

ــا تمــاس داشــته  ــا کام ــدال ه ــا پ ــن ب ــان تمری ــد در طــول زم ــا بای - پاه

ــردن پاشــنه شــود. ــد ک ــر اینکــه طراحــی دســتگاه باعــث بلن باشــند مگ

- زانوهــا نبایــد اجــازه دهنــد هنگامــی کــه در موقعیــت خــم شــدن از پشــت 

پنجــه هــا جلوتــر برونــد.

ــتن  ــه داش ــر نگ ــد. اگ ــه داری ــتگیره ها را نگ ــادل، دس ــظ تع ــرای حف - ب

ــه نگــه داشــتن  ــی اســت ک ــده خوب ــر ضــروری باشــد، ای ــا غی دســتگیره ه

دســتگیره هــا را رهــا کنیــد و بازوهــای خــود را پمپــاژ کنیــد بــه همــان شــیوه 

ــد. ــی دهی ــا را حرکــت م ــدن آن ه ــا دوی ــن و ی ــه در راه رفت ای ک

- شــیب الپتیــکال ممکــن اســت افزایــش یابــد تــا دقیــق تــر حرکــت دویــدن 

را شــبیه ســازی کنــد یــا کاهــش یابــد تــا حرکــت پیــاده روی تکــرار شــود.

- انجــام ایــن تمریــن بــا حرکــت رو بــه جلــو ممکــن اســت تاکیــد بیشــتری 

ــا حرکــت عقــب مــی  بــر عضلــه چهــار ســر ران داشــته باشــد؛ انجــام آن ب

توانــد تنــش بــر روی همســترینگ و گلوتــال هــا را افزایــش دهــد.

پایان دادن به موقعیت:

ــه توقــف کامــل برســد،  ــی کــه دســتگاه ب ــا زمان ــد ت - ســرعت را کــم کنی

ــد. ــدال را خامــوش کنی ســپس پ

پیاده روی؛ موقعیت بدن:

- سر را درست در امتداد با چشم ها نگه دارید و به جلو حرکت کنید.

- شانه ها را ساکن کنید و اجازه ندهید آنها خم شوند.

- در حالــی کــه گــوش، شــانه و ران را همــوار مــی کنــد، نیــم تنــه باالیــی را 

بــه طــور مســتقیم بــر روی باســن قــرار دهیــد.

تماس پنجه پا با زمین

ــک  ــا ی ــد از آن ب ــد و بع ــی کن ــدا م ــاس پی ــن تم ــا زمی ــنه ب ــدا پاش - در ابت

انتقــال نیــروی آرام از پاشــنه بــه چنجــه اجــازه مــی دهــد کــه وزن بــر روی 

ــد. ــا گســترش یاب پنجــه پ

ــه ســمت  ــو و کمــی ب ــه ســمت جل ــی پاشــنه ب ــد از قســمت بیرون - وزن بای

ــا منتقــل شــود. داخــل و وســط پنجــه پ

مرحله گام  برداشتن

ــازه  ــاده روی(، اج ــه مســابقه پی ــر اینک ــد )مگ ــه لگــن را بچرخانی ــدون اینک ب

ــا طــول گام را افزایــش دهــد. ــد ت ــه حرکــت کن ــد کــه لگــن آزادان دهی

ــال را  ــات گلوت ــا و عض ــن ه ــت باس ــن حرک ــد و در ای ــد کنی ــا را بلن زانوه

ــد. ــر کنی درگی

عمل بازو

- بازوهــا بایــد بــه طــور منتــاوب و بــا یــک حالــت نوســانی و تــاب خــوردن  

همــراه بــا پــای مخالــف بــه جلــو و عقــب حرکــت کننــد )بــه عنــوان مثــال 

وقتــی بــازوی چــپ بــه جلــو حرکــت مــی کنــد، پــای راســت جلــو رفتــه اســت 

و بالعکــس(.

ــه  ــا نوســان آزادان ــه بازوه ــد ک ــازه دهن ــد آرام باشــند، اج ــا بای - شــانه ه

داشــته باشــند.

ــر  ــورت زی ــه ص ــد ب ــال بای ــاده روی، اعم ــریعتر پی ــرعت  های س - در س

باشــد:

ــانه ها  ــه در ش ــی ک ــرکات بازوئ ــا ح ــه ب ــج 90 درج ــد در آرن ــا بای بازوه

ــوند. ــم ش ــود خ ــی ش ــاد م ایج

دســت ها بایــد بــه عقــب و جلــو حرکــت کننــد، از خــط میانــی بــدن عبــور 

نکننــد، تــا نیــروی محرکــه جلــو برنــده ایجــاد شــود.

پنجــه دســت ها بایــد در وضعیــت ریلکــس باشــند، زمانیکــه پنجــه 

ــه ســمت قفســه ســینه در راســتای خــط ســینه در نوســان رو  دســت ها ب

بــه جلــو اســت، مفصــل لگــن در همــان ســمت در نوســان رو بــه عقــب 

متمایــل می شــود.

دویدن؛ موقعیت بدن:

- ســر را درســت در امتــداد بــا چشــم هــا نگــه داریــد و بــه جلــو حرکــت 

کنیــد.

- شانه ها را ساکن کنید و اجازه ندهید آنها خم شوند.

- در حالــی کــه گــوش، شــانه و ران را همــوار مــی کنــد، نیــم تنــه باالیــی 

را بــه طــور مســتقیم بــر روی باســن قــرار دهیــد.

تماس پنجه پا با زمین

- پاشــنه ابتــدا بایــد بــه زمیــن ضربــه بزنــد، و بعــد از آن بــا یــک عمــل 

مایــم »نــورد« پاشــنه بــه تــوپ، اجــازه مــی دهــد کــه وزن بــر روی پــا 

گســترش یابــد.

- وزن بایــد از قســمت بیرونــی پاشــنه منتقــل شــود و همچنــان بــه ســمت 

ــت  ــای در فشــار حرک ــوپ از پ ــه ســمت داخــل وســط ت ــی ب ــو و کم جل

کنــد.

مرحله گام  برداشتن

ــازه  ــاده روی(، اج ــابقه پی ــه مس ــر اینک ــن )مگ ــردن لگ ــورد ک ــدون ن - ب

ــد. ــش ده ــول گام را افزای ــا ط ــد ت ــت کن ــه حرک ــن آزادان ــه لگ ــد ک دهی

- زانوهــا را بلنــد کنیــد و در ایــن حرکــت لگــن و عضــات باســن را درگیــر 

. کنید

ــا از  ــا بایــد تقریبــا زیــر باســن هــا قــرار گیــرد ت ــا هــر گام دویــدن، پ - ب

ــاد در هــوا جلوگیــری شــود. ترمــز کــردن و صــرف وقــت زی

عمل بازو

- بازوهــا بایــد بــه صــورت مجــاور بــا بــدن پاییــن تــر بــه جلــو و عقــب 

حرکــت کننــد )بــه عنــوان مثــال وقتــی بــازوی چــپ بــه جلــو حرکــت مــی 

کنــد، پــای راســت جلــو رفتــه اســت و بالعکــس(.

ــه  ــان آزادان ــا نوس ــه بازوه ــد ک ــازه دهن ــند، اج ــد آرام باش ــا بای ــانه ه - ش

ــند. ــته باش داش

- در مقایســه بــا آنچــه در پیــاده روی اتفــاق مــی افتــد، اکثریــت حرکــت 

بــازو از پاییــن تــر بــازو مــی آیــد، زیــرا حرکــت بیــش از حــد شــانه انــرژی 

را از بیــن مــی بــرد.

- حرکت ساعد باید بین کمر و سینه انجام شود.

- بازوهــا و دســت هــا بایــد بــه عقــب و جلــو حرکــت کننــد، از خــط میانــی 

بــدن عبــور نکننــد، تــا نیــروی محرکــه جلــو برنــده ایجــاد شــود.

برنامة تمرینات مقاومتي با وزن بدن

ــی،  ــی مقاومت ــات ورزش ــام  تمرین ــد انج ــان می ده ــد نش ــای جدی یافته ه

ــا مشــکاتی ماننــد تحلیــل عضانــی متعاقــب افزایــش ســن،  ــد ب می توان

ناتوانی هــای جســمی، بیماری هــای مزمــن و حتــی مــرگ زودرس مقابلــه 

کنــد. بطــوری کــه تمرینــات مقاومتــی موجــب بهبــود عملکــرد شــناختی، 

بهبــود تمرکــز، کاهــش اضطــراب، بهبــود حساســیت بــه انســولین، بهبــود 

ــه،  ــد خــون، افزایــش متایوبیســم پای ــل لیپیــدی خــون، کاهــش قن پروفای

ــای فیزیولوژیکــی دیگــر  ــدن و بســیاری از مزای ــت وزن ب ــرل و مدیری کنت

می شــود.

14 13
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تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس  دانشگاه اراك

پردیس دانشگاه اراك

1:7،499 قله مودر

دانشگاه علوم پزشکی
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در دهــه های اخیر توجه به رشــته اقتصاد روند رو به رشــدی به خود 

گرفته اســت. از آن جهت که سرنوشت یک کشور در زمینه های مختلف 

اجتماعــی،  علمی، تکنولــوژی و صنعتی و نیز رفاه آحــاد جامعه در گرو 

چگونگی وضعیت اقتصاد است، رشــته اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد. 

با اســتفاده  از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده  و 

به طور  کلی سرنوشــت حال و آینده جامعه تعیین می شود. علم اقتصاد 

که در واقع شــاخه  ی از علوم اجتماعی به حســاب می آید به انگلیسی 

  οἰκονομία  نامیده می- شــود و از واژه  ی یونانِی  Economics

)اُیُکُنمیا( گرفته شده است که خود متشکل از دو بخش οἶκος  )اُیُکس 

به معنی خانواده( و  νόμος  )نُُمس به معنی قانون یا روش( اســت و به 

صورت کلی به معنای قواعد خانه )منظور خانوار( است.

تعاریف اولیه  اقتصاد به اواسط قرن هجدهم بر می  گردد و تا آن زمان 

از تعاریف فاســفه  یونان مانند افاطون و ارسطو استفاده می  کردند و از 

آن به عنوان علم مدیریت خانواده یاد شــده اســت. با گذشت زمان، علم 

اقتصاد به تعاریف جامع  تری دســت یافت به صورتی که پدر علم اقتصاد، 

آدام اســمیت، از آن به عنوان تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملت  ها یاد 

مــی  کند. اما امروزه تعریف جامعی یا حداقل جامع تری از علم اقتصاد ارائه 

گردیده که بر اســاس این تعریف: اقتصاد علمی اســت که به تخصیص 

بهینه منابع کمیاب با هدف رفع نیازهای نامحدود انســان می پردازد. در 

واقــع بین نیازهــای نامحدود و عوامل تولیدی که کمیــاب بوده و موارد 

مصرف متعددی دارند، ارتباط برقرار کرده و آن ها را مطالعه می  کند.

علم اقتصاد در یک تقسیم بندی بسیار کلی به دو دسته   اقتصاد خرد و 

اقتصاد کان تقســیم می گردد. در اقتصاد خرد، رفتار افراد و انتخاب آن ها 

در ســطح خرد مانند واحد تولیدی، خانواده، بنگاه اقتصاد یا یک صنعت 

بررسی شده و رفتار بین افراد متقاضی و عرضه کننده را تحلیل می  کند. 

در اقتصاد کان به بررســی تمام پدیده  های مربوط به اقتصاد اما با دید 

گســترده تر می  پردازد مانند درآمد در ســطح ملی، میزان تولید یا درآمد 

خالص، تورم، میزان رشد و شاخصهای قیمتی و نرخ بیکاری.

در رشته اقتصاد به لحاظ علمی هدف اصلی بهینه سازی است. به زبان 

عامیانه هدف این اســت بتوانیم بیان کنیم که چه مقدار از منابعی را که 

در اختیارداریم صرف چه  کاری کنیم تا حداکثر منفعت را به دســت آوریم. 

همانطور که از این تعریف برمی آید اقتصاد رشــته ای کاربردی اســت؛ 

مخصوصا اینکه در دنیای امروز بزرگ ترین درگیری، جدال بر ســر منابع 

ازجمله آب، نفت، انرژی، زمین و .. است.

از منظر پژوهشــی و موضوعــات مورد مطالعه، رشــته اقتصاد دارای 

تنوع بســیار زیادی است و ارتباط بســیار زیادی با بسیاری از رشته های 

علوم انســانی نظیر روانشناسی، فلسفه، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و 

حسابداری، جامعه شناسی برقرار می کند. همچنین، در دهه های اخیر این 

علم، توسعه بســیار زیادی پیدا کرده است و در ارتباطات میان رشته ای آن 

فراتر از علوم انســانی و حتی ریاضیات رسیده است. رشته ها و حوزه هایی 

نظیر اقتصاد فیزیک، اقتصاد انرژی، اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیســت، 

اقتصاد بهداشت، اقتصاد مهندسی، اقتصاد کشــاورزی، اقتصاد الکترونیک 

و بازاریابــی الکترونیک جذابیت و کاربرد فراوانــی یافته اند. همه این موارد 

گویای این واقعیت اســت که روز به روز به جذابیت و حوزه های مطالعاتی 

علم اقتصاد افزوده می شود. هر چه حوزه های علم و فناوری گسترش بیابد، 

حوزه های مورد بررسی علم اقتصاد با شتاب بیشتری گسترش می یابد. 

علم اقتصاد یکی از پرطرفدارترین و جذاب ترین رشــته هاست و دانشگاه 

های برتر داخلی و خارجی به این رشــته توجه ویژه ای دارند. در حال حاضر 

کارشناســی ارشد و دکتری در این رشــته در گرایشهای تخصصی مختلف 

در ایران و ســایر نقاط جهان وجود دارد. با توجه به تنوع دروس این رشــته، 

دانشجویان می توانند با کسب مهارت در زمینه های تخصصی مورد عاقه، 

در رشــته ها و دانشــگاه های مختلف خارج از کشــور پذیرش بگیرند.  در 

کشورهای خارج از ایران این رشته دارای اهمیت فراوانی است؛ اما متأسفانه 

در ایران هنوز آن طور که باید و شــاید جایگاه خود را پیدا نکرده است البته 

باید توجه داشــت هرســاله به تعداد شــرکت  کنندگان آزمون ورودی رشته 

اقتصاد در مقاطع باالتر افزوده می شود و این خود گواه بر امید است که چه  

بسا اقتصاد نیز به  زودی جایگاه واقعی خود را در ایران پیدا کند.

فارغ التحصیل این رشــته  مي توانند به عنوان کارشــناس گمرک، مدیر 

مالی، تحلیلگر مالی، کارشــناس امور مالیاتی، اســتاد دانشگاه، پژوهشگر، 

مدیر فروش، کارشــناس/مدیر بازاریابی، کارشــناس بیمه، کارشناس/مدیر 

خرید و تدارکات، کارشــناس تحقیقات بــازار، در بخش هاي مختلف وزارت 

اقتصاد مثل بخش  مالیات,  وزارت صنایع, سازمان  برنامه و بودجه, سازمان 

بورس، کارگزاری های بــورس، تحلیل گر بورس، بانک مرکزي و مرکز آمار 

فعالیت کنند. از طرف دیگر آینده شغلی رشته اقتصاد با توجه به نوع نگرش 

بانک ها به مقوله اقتصاد، بســتگی به فعالیتهای بانکی کشــور دارد. مهم 

تر از همه اینکه حتي اگر فارغ  التحصیان اقتصاد در رشــته تخصصي خود 

فعالیت  نکنند, به دلیل داشــتن ذهني باز و تحلیل گر و آشنایي صحیح با 

مباحث اقتصادي, نگاه کارشناسانه اي نسبت به جامعه و پیرامون خود دارند 

و مي توانند در هر شغلي موفق باشند.

دانشــگاه اراک با قدمتی 50 ساله و با دارا بودن بیش از ۶500 دانشجوی 

فعال، حــدود 300 عضو هیئت علمی و بیش از ۴0 هــزار فارغ التحصیل، 

تالوی آفتاب و خرد در آســمان علم استان مرکزی است. با توجه به توسعه 

اقتصادی شهر اراک و لزوم تربیت نیروهای متخصص، گروه علوم اقتصادی 

دانشــگاه اراک در سال 139۶ با  پذیرش ۴0 دانشجو از طریق کنکور شروع 

بکار کرد و هر ساله با جذب بیش از 50 دانشجو به کار خود ادامه می دهد. 

این گروه با داشتن اساتید جوان و نخبه فارغ التحصیل از دانشگاه های برتر 

کشور به دنبال تربیت نیروی انسانی خاق و نوآور و برقراری ارتباط علمی 

با مراکز صنعتی، اقتصادی و مالی در راســتای کاربردی کردن آموخته های 

اقتصادی است. اساتید این گروه در حوزه های اقتصاد پولی و مالی، اقتصاد 

بخش عمومی، اقتصاد انرژی، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد توسعه و 

اقتصاد سنجی دارای تخصص هستند و از این منظر تنوع مناسبی در گروه 

اقتصاد دانشگاه اراک وجود دارد.

1920

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اراک

میرهادی حسینی

معرفی رشته اقتصاد
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عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی
سید ابوالفضل سجادی

در ســوره نجم ایات 21 و 22 مــی فرماید الکم الذکر و له االنثی * تلک 

اذا قســمه ضیزی  دلیل به کار بردن واژه ضیزی چیســت؟به نظر می رسد 

عاوه بر رعایت موسیقی از انجایی که در آیه 21  مشرکان تقسیم ناعادالنه 

و ظالمانه ای انجام دادند و گفتند پســران از آن ما و دختران از آن خداســت 

لذا خداونــد در آیه 22 کلمه ضیزی  به معنای ظالمانــه و جائرانه را به کار 

برده است.

در ســوره کهف آیه 97 می فرماید فما اسطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا 

له نقبا یعنی قوم یاجوج و ماجوج نتوانستند از سدی که ذوالقرنین ساخته بود 

باال روند و یا ســوراخی در آن ایجــاد کنند . چرا در فعل اول حرف ت حدف 

شــده و در دومی حدف نشده طبیعی اســت که تلفظ فعل اول از دومی به 

دلیل حدف آســانتر اســت از انجایی که باالرفتن از دیوار سد آسانتر از ایجاد 

شکاف در آن بود لذا حرف ت در اولی حذف شده تا این سهولت را برساند

در ســوره بقره آیــه 2 میفرماید  ال ریب فیه و در ســوره صافات آیه ۴7 

میفرماید ال فیها غول در ســوره بقره تاخیر مسند و در سوره صافات تقدیم 

مســند واجب است در سوره بقره تاخیر مســند میفهماند که در قرآن هیچ 

شــک و تردیدی نیســت اما در مورد دیگر کتابهای آسمانی حکم و نظری 

داده نشــده  اما با تقدیم مسند در سوره صافات این مفهوم تاکید شده که در 

شــرابهای بهشتی هیچ سکران و مستی وجود ندارد اما در دیگر شرابها وجود 

دارد   واهلل اعلم

ســام قوال من رب رحیم       در ســوره کوثر  انا اعطیناک الکوثر فصل 

لربک و انحر التفات از متکلم )انا( به غایب ) رب( صورت گرفته اســت دلیل 

معنایــی این التفات چیســت؟    در آیه دوم برای انکه مخاطب تشــویق و 

ترغیب شــود به نماز و تکبیر  و قربانی واژه ربک ) پرورش دهنده تو  ( آمده 

تا انسان به انجام آن عبادت ها ترغیب شود    واهلل اعلم

 )قرآن در ســوره قمر آیه 12 می فرماید و فجرنا االرض عیونا کلمه عیونا 

تمییز منقول از مفعول اســت یعنی فجرنا عیون االرض اما آیه قرآن  با این 

جمله تفاوت زیادی دارد این جمله یعنی ما چشمه های زمین را جاری کردیم 

اما آیه قرآن یعنی به هنگام طوفان نوح ما تمام نقاط کره زمین را به چشــمه 

تبدیل کردیم و ان چشمه ها را جاری نمودیم  سبحان اهلل عما یصفون

ی إِذا أَتَْوا َعلی  واِد النَّْمِل قالَْت  قرآن در ســوره نمل آیه 18 می فرماید َحتَّ

ْیماُن َو ُجُنوُدُه َو ُهْم ال  نَْملٌَة یا أَیَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمســاِکَنُکْم ال َیْحِطَمنَُّکْم ُسلَ

َیْشــُعُرون یعنی وقتی سلیمان و سپاهیانش وارد وادی مورچگان شدند مورچه 

ای گفت ای مورچه ها به خانه های خود وارد شــوید ســلیمان و سپاهیانش 

شــما را خرد نکنند ...  یکی از شــاهکار های قرآن کاربرد دقیق واژه هاست 

در ایــن آیه برای  لگدمال کردن و له کــردن مورچه از فعل حطم به معنای 

خرد کردن اســتفاده شده  است چرا؟ دانشمندان غربی  و بی دین وقتی با این 

کاربرد قرآنی روبرو شــدند ابتدا تصور می کردند در قران اشتباه رخ داده اما پس 

از مطالعــه دقیق بر روی مورچه فهمیدند 75 درصد الیه محافظ بدن مورچه از 

جنســی شبیه شیشه است که به هنگام زیر پا قرار گرفتن مورچه می شکند و 

بــه این علت قرآن به جای فعل هایــی همچون لگد مال کردن و له کردن از 

فعل شکستن استفاده نموده است افا یتدبرون القرآن

تقدیم و تاخیر واژگان قرآن بســیار حساب شده و دقیق و حاوی نکات 

ْعُبُدوِن )  معنایی هســتند مثا در آیــه  َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنْــَس إاِلَّ لَِی

ذاریات: 5۶ (  جن بر انس مقدم شــده و این تقدیم می رســاند که خداوند 

اول جن را خلق نموده و بعد انســان را. در آیه یا َمْعَشَر الِْجنِّ َو اْلِنِْس إِِن 

ــماواِت َو اْلَرِْض َفانُْفُذوا ال تَْنُفُذوَن إاِلَّ  اْســَتَطْعُتْم أَْن تَْنُفُذوا ِمْن أَْقطاِر السَّ

بُِســلْطاٍن ) الرحمن: 33( جن بر انس مقدم شــده به دلیل اینکه آیه می 

فرمایــد: ای گروه جن و انس اگر می توانیــد از جو عبور کنید و طبیعی 

است که برای عبور از جو قدرت بدنی باال الزم است و این مطلب به اثبات 

رسیده که قدرت بدنی جن به مراتب بیش از انسان است. اما در آیه فیِهنَّ 

ْرِف لَْم َیْطِمْثُهنَّ إِنٌْس َقْبلَُهــْم َو ال َجانٌّ )الرحمن: 5۶( انس  قاِصــراُت الطَّ

بر جن مقدم شده اســت چرا؟ در بحث ازدواج انسانها ترجیح می دهند با 

کسی ازدواج کنند که سابقه ازدواج نداشته باشد اما این مساله برای جنیان 

اهمیت ندارد لذا در آیه فوق که صحبت از ازدواج با حوریان بهشــتی است 

انس بر جن مقدم شده است.

نحویان در علم نحو و در بحث اشــتغال حالتهایی مانند آیات: َو اْلَرَْض 

ماَء بََنْیناها بِأَْیٍد )الذاریات:۴7  ( را  َمَدْدناها َو أَلَْقْینا فیها رَواِسَي ) ق:7( َو السَّ

جزء موارد ترجیح الرفع می شــمارند ولی در قرآن کریم چنین کاربرد هایی 

با اعراب نصب دیده می شوند چرا؟

در حقیقت نحویان بدون توجه به معنا شناســی چنین ساختارهایی را 

ترجیح الرفع شــمردند در حالی که با توجه به معناشناســی ترجیح و جواز 

وجود ندارد زیرا در آیات فوق اگر اسم ابتدا را مرفوع بخوانیم اهتمام به زمین 

و آســمان داده خواهد شد زیرا االرض و السماء در آن صورت مبتدا و عمده 

در کام خواهند بود ولی اگر به شکل منصوب خوانده شوند در این صورت 

باید فعلی از جنس فعل مذکور َمَدْدنا و بََنْینا در نیت و تقدیر گرفته شــود 

که در این صورت اهتمام به فاعل که همان خداوند اســت داده خواهد شد 

که همان الموثر فی الوجود    اال اهلل است.

حذف حروف یکی از مباحثی اســت که در قرآن کریم رخ داده است به 

نظر می رســد در ورای بیشــتر این حذف ها معنایی نهفته است. از این 

موارد، حذف نون در فعل مضارع مجزوم کان اســت نحویان این حذف را 

جایز شــمرده اند ولی اگر به معناشناسی این حذف ها پی ببریم مشخص 

می شــود با هر حذفی معنایی مد نظر است که جواز آن را زیر سوال می 

برد به عنــوان نمونه به آیات توجه می کنیم: َو َقْد َخلَْقُتَک ِمْن َقْبُل َو لَْم 

تَُک َشــْیئًا ) مریم:9( قالَْت أَنَّی َیُکوُن لي  ُغاٌم َو لَْم َیْمَسْســني  بََشٌر َو لَْم 

ا ) مریم:20( قالُوا لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّیَن ) مدثر:۴3( براستی چرا نون  أَُک بَِغیًّ

زبان شناسی قرآن

2324

در فعلهای مضارع مجزوم ناقصه حذف شده و قرآن چه معنایی را در نظر 

داشته اســت؟ در آیه اول حذف نون در لَْم تَُک بیانگر آن است که اصا 

انســان وجود نداشته است لذا حذف نون بر عدم انسان داللت دارد. در آیه 

دوم حذف نون در لَْم أَُک  که کام حضرت مریم  اســت نشان می دهد 

که کار بد در مورد آن حضرت اصا وجود نداشــته اســت و حذف نون بر 

عدم بدکاره بودن داللت دارد. در آیه ســوم وقتی از دوزخیان ســوال می 

شــود چه چیزی باعث شد شما اهل آتش شوید؟ در پاسخ گویند: ما نماز 

نمی خوانیدم، می توان حالت اهل آتش را در آن وضعیت بسان شخص 

غرق شده ای دانست که لحظه ای روی آب می آید که زمان زیادی برای 

درخواســت کمک ندارد فقط می گوید: کمک، دوزخیان نیز که توســط 

ماموران عذاب به قعر جهنم رانده می شــوند زمان زیادی برای حرف زدن 

ندارند و از شدت ضعف و زمان اندک ناگزیر باید از کام خود چیزی حذف 

نمایند و به این دلیل در سخن آنان حذف رخ داده است. و اهلّل أعلم

چنان که گذشت تقدیم و تاخیر های قرآنی بسیار حساب شده و حاوی 

مفاهیم و معانی دقیقی هستند به عنوان مثال به این دو آیه توجه کنیم: 

ال تَْقُتُلوا أَواْلدَُکْم ِمْن إِْماٍق نَْحُن نَْرزُُقُکْم َو إِیَّاُهْم ) انعام:151( َو ال تَْقُتُلوا 

أَواْلدَُکْم َخْشــَیَة إِْماٍق نَْحُن نَْرزُُقُهْم َو إِیَّاُکْم ) اسراء:31(در آیه اول رزق و 

روزی دادن به پدران مقدم شــده و در آیــه دوم برعکس؛ زیرا در آیه اول 

ســخن متوجه فقیران اســت آنان فرزندان خود را از ترس فقر دامن گیر 

خود، می کشتند لذا می باید روزی دادن به پدران مقدم می شد، و در آیه 

دوم خطاب متوجه ثروتمندان اســت کســانی که فرزندان خود را از ترس 

فقر آینده می کشتند، آنان می ترسیدند مخارجی را که برای فرزندان خود 

هزینه می کنند در آینده ثروت آنان را کاهش دهد و آنان را فقیر گرداند لذا 

تقدیم وعده به رزق و روزی به فرزندان الزم است تا پدران از فقر نهراسند.  
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سبحانک یا رزَّاق

سام بر قرآن دوستان

 َ ْیُه اهللَّ خداوند در آیه 10 سوره فتح می فرماید: َو َمْن أَْوفی  بِما عاَهَد َعلَ

ْیُه آمده است در حالی  َفَسُیْؤتیِه أَْجراً َعظیمًا در این آیه علیِه به صورت َعلَ

که هرگاه قبل از ضمیر حرف ی و یا حرف مکســور باشد ضمیر مبنی 

بر کســر عارضی می گردد اما دلیل معنایی این هنجار گریزی چیست؟ 

برخی دالیلی برای این امر مطرح نموده اند اما به نظر می رســد بهترین 

دلیل آن است که در این آیه خداوند می فرماید: ای رسول مومنانی که با 

تو بیعت کردند در حقیقت با خداوند بیعت نمودند دست خدا باالی دست 

آنهاســت هر که بیعت را نقض کند به زیان خویش اقدام کرده و هرکس 

به عهدی که با خدا بسته وفا کند خداوند پاداش بزرگی به او می دهد.

از آنجایی که باقی ماندن بر عهد و پیمان با خداوند کاری سخت بوده 

و هست لذا حرکت کسره به ضمه که سنگین ترین حرکات است تبدیل 

شــده است تا نشان دهد که بستن عهد و پیمان با خداوند و باقی ماندن 

بر آن سخت و سنگین است. واهلل أعلم

در علم صرف آمده صفت هایی که مخصوص زنان اســت نیازی به 

تــای تأنیث ندارند مانند: طالق، مرضع، حامل... ولی قرآن در ســوره حج 

ا أَرَْضَعْت َو تََضُع ُکلُّ  َرْونَها تَْذَهُل ُکلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ آیه 2 می فرماید: )َیْوَم تَ

ذاِت َحْمٍل َحْملَها َو تَرَی النَّاَس ُســکاری  َو ما ُهْم بُِسکاری  َو لِکنَّ َعذاَب 

ِ َشدیٌد( دلیل معنایی اینکه کلمه مرضع تای تأنیث گرفته چیست؟  اهللَّ

مرضع صفتی برای زنان است به معنای شیرده، هر چند ممکن است 

زنی این صفت را نداشــته و یا پیدا نکند. امــا مرضعة یعنی زنی که در 

حال شــیر دادن به نوزاد خود است. در آیه مورد بحث، قرآن می فرماید: 

در آن لحظه ای که قیامت فرا می رسد و زلزله شدید قیامت رخ می دهد 

مادران دارای نوزادن که در حال شــیر دادن به بچه خود هستند از شدت 

ترس، نوزاد خود را فراموش می کند. بنابراین مرضع یعنی زن شــیر ده، 

و مرضعة یعنی زنی که در حال شــیر دادن به نوزاد خود است.     ر.ک: 

الکشاف 3 /1۴2

قرآن در سوره اعراف آیه 155 می فرماید:  َو اْختاَر ُموسی  َقْوَمُه َسْبعیَن 

رَُجًا لِمیقاتِنا  مفسران در باره َقْوَمُه می گویند از باب حذف و ایصال است 

)المیزان: 2۶1/8 و الکشاف: 1۶۴/1 و االصفی: ۴0۴/2(  یعنی منصوب به 

نزع خافض اما از آنجایی که َقْوَمُه جزء منصوب به نزع خافض ســماعی 

اســت و منصوب به نزع خافض سماعی حتما یک دلیل معنایی دارد چرا 

در این آیه، حرف ِمن پیش از قوم حذف شده است؟

به نظر می رســد اگر حرف ِمن پیش از قوم ذکر می شــد یعنی حضرت 

موسی خودش آن هفتاد نفر را برای ماقات با خدا انتخاب کرد اما اکنون که 

حرف جر حذف شده یعنی حضرت موسی قومش را هفتاد نفر را انتخاب کرد 

یعنی آن هفتاد نفر از طرف قوم به حضرت موســی معرفی شدند و به عبارت 

دیگر آن هفتاد نفر به روشــی شــبیه انتخابات برای ماقــات با خدا برگزیده 

شدند. واهلل اعلم

ی إِذا جــاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قــاَل رَبِّ ارِْجُعوِن )  به آیه زیــر دقت کنیم: َحتَّ

المومنــون:99 ( در این آیه قرآن فرموده: رَبِّ ارِْجُعوِن، نکته این اســت که چرا 

رَبِّ مفرد و فعل ارِْجُعوِن جمع است؟ مفسران دلیل آن را تعظیم ذکر کرده اند 

برخــی نیز گفته اند: خطاب در این آیه با مائکة اســت یعنی یا مائکة ربی 

ارجعنی )مجمع البیان:187/7، المیزان: ۶7/15، الکشــاف: 2۴9/۴( اما برخی 

دیگر دلیل آن را تکرار میدانند یعنی رب ارجعنی ارجعنی ارجعنی که ســپس 

هر سه فعل در یکدیگر ادغام شده اند و به شکل ارِْجُعوا درآمده اند یعنی وقتی  

مرگ کافران را درمی یابد با تضرع و التماس تکرار می کنند خدایا مرا به دنیا 

برگردان تا شاید کار نیک انجام دهم.

قرآن کریم در ســوره الزخرف آیه )81(می فرماید: ُقْل إِْن کاَن لِلرَّْحمِن َولٌَد 

ُل الْعابِدیَن   َفأَنَا أَوَّ

ای پیامبر بگو: اگر برای خدای بســیار بخشــنده فرزنــدی بود، پس من 

نخستین پرستندگان )آن فرزند( بودم )زیرا تعظیم و بزرگ داشتن فرزند از لوازم 

تعظیم پدر است(.کلمه إن در آیه از ادات شرط است و در بین ادات شرط جایی 

به کار می رود که شــک و تردید در میان باشــد، در این آیه با آنکه حضرت 

رســول به طور قطع می داند که خداوند بزرگ فرزندی ندارد چرا ادات شک و 

تردید به کار برده اســت؟ در این آیه برای مســاهله با خصم، به هدف ساکت 

کردن او، امر محال نازل منزله محتمل و مشــکوک قرار داده شده است، آنها 

مدعی بودند خداوند فرزند دارد لذا اگر لو به کار برده می شد معنایش این بود 

که شــما بی عقل هستید که به این امر محال اعتقاد دارید به این جهت 

برای مساهله با آنها و برای تفهیم حق می گوید: اگر فرضا خداوند فرزندی 

داشــته باشــد من از همه به خدا نزدیک تر هستم و با خبرم. من فرزندی 

برای خداوند نمی شناســم پس آنانی که از خدا به دور هستند چگونه به 

چنین چیزی اعتقاد دارند. )ر.ک: الکشاف:۴ /2۶۶ و المطول:311(

قرآن کریم در ســوره صافات می فرماید: ال فیها َغــْوٌل َو ال ُهْم َعْنها 

ُعوَن َعْنها َو ال ُیْنزُِفوَن  ُیْنَزُفوَن )۴7(  و در ســوره واقعه می فرماید: ال ُیَصدَّ

)19( ســوالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا فعل ُیْنَزُفوَن در 

ســوره صافات به صورت مبنی للمجهول و در  ســوره واقعه  ُیْنزُِفوَن به 

صورت مبنی للمعلوم آمده است؟ 

در جــواب ابتدا باید به معنای دو فعل توجــه کنیم: ُیْنَزُفوَن به صورت 

مبنی للمجهول یعنی عقلش را در اثر مســتی از دست داد، و ُیْنزُِفوَن به 

صورت مبنی للمعلوم یعنی شــرابش تمام شــد و نیز  عقلش زایل شد و 

مست گردید )ر.ک: لسان العرب 238/11 و معانی القرآن 385/2(. بنابراین 

معنای آیه در سوره واقعه این است که این شراب تمام نمی شود و آنان از 

نوشــیدن آن مست نمی شوند، و معنای آیه در سوره صافات این است که 

این شراب عقل آنان را زایل نمی کند و از نوشیدن آن مست نمی شوند. 

سوال دیگر این است که آیا می توان این دو فعل را به جای هم به کار 

برد؟ در پاسخ باید گفت به چند دلیل، هر فعل در جای خود به کار رفته، از 

آن جمله این که  ســیاق آیات سوره واقعه در رابطه با  السابقون المقربون 

ابُِقوَن )10( أُولئَِک الُْمَقرَّبُوَن )11( اما سیاق آیات در  ابُِقوَن السَّ اســت  َو السَّ

ِ الُْمْخلَصیَن )۴0(   ســوره صافات در باره مومنان مخلص است إاِلَّ ِعباَد اهللَّ

ِ الُْمْخلَصیَن است  لذا پاداش آنها  بنابراین درجه الســابقون برتر از ِعباَد اهللَّ

متفاوت اســت همانطور که اگر بقیه آیات را در این دو سوره بررسی کنیم 

می بینیم که نعمتهایی که در ســوره واقعه آمده برتر از نعمتهای ســوره 

صافات است. )ر.ک: باعة الکلمة فِی التعبیر القرآنی ص 78 و 79(

ْیطاُن  قرآن در آیه ۶3 ســوره الکهف می فرماید : »َو ما أَنْسانِیُه إاِلَّ الشَّ

أَْن أَْذُکَرُه« با ضم ضمیر در أَنْســانِیُه در حالی که مشهور آن است که در 

چنین مواردی ضمیر مکسور باشد دلیل این امر چیست؟  این آیه در مورد 

داســتان ماقات حضرت موســی)ع( با حضرت خضر )ع( است موسی در 

این ماجرا به همراه یوشــع بن نون به سوی مجمع البحرین برای ماقات 

با خضر حرکت کرد و به در این ســفر یــک ماهی برای ناهار همراه خود 

برداشتند وقتی به مجمع البحرین رسیدند ماهی که مدتی قبل صید شده 

بود و بنابر قولی کباب شده بود  زنده شد و به دریا رفت و یوشع فراموش 

کرد به موســی خبر دهد ، پس از طی مسافتی موسی به یوشع گفت غذا 

را بیاور که خســته شدیم  یوشع گفت: من ماهی را فراموش کردم و فقط 

شیطان باعث این فراموشی من شد.  

بــا توجه به اینکه حرکــت ضمه قوی ترین حرکت اســت که نیاز به 

قدرت و قوت دارد دلیل مضموم شــدن ضمه در این مورد آن است که به 

فراموشی واداشتن جناب یوشع نیاز به قوت و قدرت داشته، و نیز از طرف 

دیگر چون بــه ندرت در چنین مواقعی ضمیر مضموم می گردد فراموش 

کردن یوشــع نیز به ندرت اتفاق می افتاده اســت. واهلل أعلم )ر.ک: باعة 

الکلمة فِی التعبیر القرآنی ص 11۴ تا 119(

َل بَْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس  قرآن کریم در ســوره آل عمران می فرمایــد:إِنَّ أَوَّ

ناٌت َمقاُم إِبْراِهیَم َو  ــةَ ُمبارَکًا َو ُهدًی لِلْعالَمیَن )9۶( ِفیِه آیاٌت بَیِّ لَلَّذي بَِبکَّ

َْیِه َسبِیًا َو  طاَع إِل ِ َعلَی النَّاِس ِحجُّ الَْبْیِت َمِن اْســتَ َمْن َدَخلَُه کاَن آِمنًا َو هلِلَّ

َ َغنِيٌّ َعِن الْعالَِمیَن )97( و در سوره فتح می فرماید:َو ُهَو  َمْن َکَفَر َفإِنَّ اهللَّ

َة ِمْن بَْعِد أَْن أَْظَفرَُکْم  الَّذي َکفَّ أَْیِدَیُهــمْ َعْنُکْم َو أَْیِدَیُکْم َعْنُهْم بَِبْطِن َمکَّ

ْعَمُلوَن بَصیراً )2۴(  ُ بِما تَ ْیِهْم َو کاَن اهللَّ َعلَ

َة به  َة چیست و چرا در سوره آل عمران بَکَّ َة و َمکَّ سوال: تفاوت بین بَکَّ

َة؟  کار رفته و در سوره فتح  َمکَّ

َة و اطراف آن مکه است لغویان  زجاج بر آن است که مکان خانه خدا بَکَّ

َة و مکه یکی هستند و به  و برخی مفســران بر این عقیده هستند که بَکَّ

جای یکدیگر به  کار می روند. اما با توجه به سیاق و بافت آیات مشخص 

َة به کار رفته به این دلیل است  می شــود که در ســوره آل عمران که بَکَّ

که در این سوره سخن درباره حج است و به هنگام حج که در آنجا ازدحام 

جمعیت وجود دارد و آن مکان مقدس مملو از جمعیت می شود و یکدیگر 

َة از فعل بکَّ را به کار برده که به معنای شــلوغ  را هل می دهند قرآن بَکَّ
2526
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کردن و ازدحام نمودن است. اما ســیاق سوره الفتح چنین نیست لذا 

َة به کار رفته است.) ر.ک: الکشاف 387/1،  المیزان  3/  واژه مشهور َمکَّ

351، باغة الکلمة فی التعبیر القرآنی ص5۶(

کاربرد هــای مفرد و جمع در قرآن کریم: برخــی واژه ها در قرآن 

کریم، کاربرد مفرد آنها با کاربرد جمعشان تفات معنایی دارد به عنوان 

مثال کلمه ریح و جمع آن ریاح واژه ای است که در قرآن معموال مفرد 

آن برای عذاب و جمع آن برای رحمت به کار برده شــده اســت، مثا 

ْیِهْم ریحًا َصرَْصراً في   در ســوره قمر آیه 19 می فرماید: إِنَّا أَرَْســلْنا َعلَ

َیْوِم نَْحٍس ُمْســَتِمرٍّ  محّققا ما باد بســیار تند )یا باد سرد( را بر ایشان 

فرستادیم در روز شوم و بد که شومی آن ثابت و پابرجا بود، و در سوره 

فرقان آیه ۴8 می فرماید: َو ُهَو الَّذي أَرَْسَل الرِّیاَح بُْشراً بَْیَن َیَدْي رَْحَمتِِه 

ــماِء ماًء َطُهوراً و او اســت آن خدایی که بادها را مژده  َو أَنَْزلْنا ِمَن السَّ

دهنده )به فرســتادن باران( پیش از فرستادن رحمت و مهربانی )باران( 

فرستاده است، و از آســمان آب پاکیزه فرو فرستادیم. )ر.ک: الزرکشی 

ص ۴70(

قر ان کریم در ســوره یونس آیه 22 می فرماید: ُهَو الَِّذي ُیَسیِّرُُکْم 

َبٍة َو  ی إِذا ُکْنُتْم ِفي الُْفلِْک َو َجرَْیَن بِِهْم بِرِیٍح َطیِّ ِفــي الَْبرِّ َو الَْبْحِر َحتَّ

َفرُِحــوا بِها جاَءْتها رِیٌح عاِصٌف َو جاَءُهــُم الَْمْوُج ِمْن ُکلِّ َمکاٍن َو َظنُّوا 

َ ُمْخلِِصیَن لَُه الدِّیــنَ لَئِْن أَنَْجْیَتنا ِمْن هِذِه  أَنَُّهــْم أُِحیَط بِِهْم َدَعُوا اهللَّ

اِکرِیَن. او است خدایی که شما را در خشکی و دریا سیر  لََنُکونَنَّ ِمَن الشَّ

و گردش میدهد تا آنکه در کشــتیها آرام گیرید، و کشتیها با کشتی 

نشینان بوسیله باد پاکیزه روان شدند، و کشتی نشینان به آن باد شاد 

گشتند )ناگهان( باد سخت و تند به آن کشتیها وزید، و موج و غلطیدن 

آبها روي هم از هر ســو )ی دریا( بایشان رو آورد، و دانستند که سخت 

گرفتار شــده اند خدا را در حالی که خضوع و فروتنی را برای او خالص 

و پاک )بی رثاء و خودنمایی( گردانیده بخوانند به اینکه اگر ما را از این 

شّدت و سختی نجات و رهایی دهی از سپاسگزاران خواهیم بود. و در 

ْیماَن الرِّیَح عاِصَفًة تَْجرِي بِأَْمرِِه  سوره انبیاء آیه 81 می فرماید:   َو لُِسلَ

إِلی  اْلَرِْض الَّتِي بارَْکنا ِفیها َو ُکنَّا بُِکلِّ َشــيْ ٍء عالِِمیَن و برای سلیمان 

باد تند را رام گردانیدیم، در حالی که به فرمان او به ســوی زمینی که 

در آن برکت و افزونی قرار دادیم روان مي شــد و مي رفت و ما به هر 

چیز دانائیم . 

واژه  عاِصٌف در ســوره یونس صفت و عاِصَفًة در سوره انبیاء حال 

اســت با توجه به اینکه حال و صفت و خبر در مواردی از جمله بحث 

مذکر و مونث شبیه به هم هستند سوال این است که چرا برای ریح که مونث 

معنوی اســت در یک آیه عاِصٌف و در آیه دیگر عاِصَفًة به کار رفته اســت ؟ 

برخی تفاسیر مانند انوار التنزیل و روح المعانی نظراتی در باره بیان نمودند از 

جمله اینکه عاِصٌف در این آیه اســم منسوب است یعنی ذات عصف شدیدة 

الهبوب، همانطور که ابن مالک می گوید:  

 و مع فاعل و فعال فعل                 فی النسب أغنی عن الیاء فقبل 

به نظر می رسد از بین نظراتی که در این باره آمده بهترین نظر این است 

که در ســوره یونس سیاق آیه ســیاق شدت و خشونت و خوف و خطر است 

لذا وصف مذکر که دارای معنای قوت و شــدت و خشونت است با سیاق آیه 

تناســب بهتری دارد لذا قرآن از صفت مذکر استفاده نموده است، ولی در سور 

انبیاء بافت آیه همراه با نرمی و لطافت اســت زیرا بادی که حضرت سلیمان 

را جابه جا می نمود باید مایم و آرام باشــد لذا قرآن از وصف مونث استفاده 

نموده است. )ر.ک: إعجاز القرآن البیانی ص 297 تا 299(

ْیِه َیْوَم ُولَِد َو َیْوَم  قرآن کریم در ســوره مریم آیه 15 می فرماید: )َو َساٌم َعلَ

اُم َعلَيَّ  ا( و در آیه 33 همین سوره می فرماید: ) َو السَّ َیُموُت َو َیْوَم ُیْبَعُث َحیًّ

ا( . چرا در یک آیه َساٌم به صورت نکره  َیْوَم ُولِْدُت َو َیْوَم أَُموُت َو َیْوَم أُبَْعُث َحیًّ

اُم به صورت معرفه آمده است ؟ ابتدا باید متذکر شد که روز  و در آیه دیگر السَّ

تولد و روز مرگ و روز بعث وحشتاکترین روزهای هر انسانی است که ورود از 

عالمی به عالم دیگر صورت می گیرد. در آیه 15 که َساٌم به شکل نکره آمده 

این ســام از جانب خداوند به حضرت یحیی )ع( است و طبق قانون باغی: 

النکرة تدلُّ علی التعظیم و التفخیم و النوع، ســامی بزرگ و نوعی خاص به 

اُم به شکل معرفه آمده  حضرت یحیی )ع( داده شده است. در آیه  33 که السَّ

این ســام از طرف عیسی )ع( به خود آن حضرت است و الام در آن جنس 

است و عاوه بر آن طلب و تعریض نیز در آن وجود دارد، یعنی عیسی )ع( از 

زبان خویش از خداوند برای خود در آن سه جایگاه طلب جنس سام و امنیت 

می کند و تعریض آن به این شکل است که ضد سام را برای طعنه زنندگان 

به خود را درخواســت می نماید. واهلل أعلم  )ر.ک: الکشــاف ، ج 3، ص: 1۶، 

الوجیز في تفسیر القرآن العزیز، ج 2، ص: 2۶0، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، 

ج 8، ص: 112، انوار التنزیل 10/۴، المیزان في تفسیر القرآن، ج 1۴، ص: 21 (

عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک

امیر هدایتی آقمشهدی

این روزها بعنوان کارمندی نســبتا جوان که نزدیک به سه سال از سابقه 
کار بنــده نیز می گذرد، ســوالی بنیادی و اساســی ذهن مــرا درگیر کرده 
اســت، تخصص یا تجربه!؛ و مرا در برزخ جســارت و احتیاط فرو برده است. 
شــکل گیری این مسئله هنگامی ذهن مرا درگیر کرده است که اگر هر کدام 
از ما، توان انتخاب فردی متخصص یا فردی با تجربه را می داشــتیم، کدام را 

بعنوان همکار، کارمند و یا مشاور خود انتخاب می کردیم؟!
در شــروع این مبحث، ذکر چند نکتــه و در نظر گرفتن چند پیش فرض 
برای پاســخ به این ســوال الزم و ضروری اســت. اول اینکه بدون شک در 
رشته ای مانند پزشــکی، که تشخیص صحیح بیش از نیمی از درمان است 
و رسیدن به چنین مهمی نیز نیازمند فناوری های به روز و متخصصین آگاه 
به دانش روز می باشد، تخصص نسبت به تجربه همواره حرف اول را می زند 
)بر خاف سده های گذشــته که عنوان پزشک حاذق بسیار باب بوده است(. 
نکته دوم این است که منظور از تخصص در اینجا کشف علم نیست، بلکه 
بکارگیری علم اســت و منظور از تجربه، سن نیســت؛ بلکه انجام کارهای 
روزمره بصورت تکراری می باشــد. موضوع سوم و بسیار حائز اهمیت در نظر 
نگرفتن شرایط جغرافیایی و یا سیاسی کشورمان در پاسخ به این سوال است.

بعنوان فردی بی طرف، بر این موضوع باور دارم که نتایج بگارگیری تجربه 
بدون تخصص و یا تخصص بدون تجربه قابل قیاس نیســتند،  و هر کدام 
دارای وزنی متفاوت اســت، اما وزن کدام بیشتر است؟! در دنیایی که دانش 
هر روزه افق های جدیدی را به ما نشــان می دهد، هدف اصلی گسترش علم 
کاهش عدم قطعیت هایی اســت که در امور روزمره با آنها مواجه هستیم. لذا 
بکارگیری رویکردها و سیاســت های آزمون و خطــا در عصر حاضر از طرف 
همه افراد مذموم شــناخته می شود. اما کاهش این عدم قطعیت ها آیا توسط 
متخصصین میسر خواهد شد یا اقراد با تجربه؟! سهم هر یک چقدر می باشد؟
اما بعنوان فردی تکنوکرات و عاقمند به دانش )نه بعنوان فردی که دارای 
مدرک تحصیات تکمیلی می باشد(، کاما بر این موضوع اعتقاد راسخ دارم 
که کســب علم و تبدیل شــدن به فردی متخصص بسیار طاقت فرساتر از 
تبدیل شدن به فردی با تجربه در گذر زمان است، و یا الاقل فرد متخصص 
می تواند با بکارگیری چند مشــاور با تجربه در کوتاه مدت به این مهم دست 

یابد، اما عکس این موضوع در واقع همان اتاف وقت، هزینه و نیروی انسانی 
در گذر زمان است، زیرا در صورت وجود چند متخصص بعنوان زیردست فردی 
بــا تجربه، آیا با تبدیل این معادله به حالت اول آن و قرارگیری فرد متخصص 
در رئوس امور، آینده چنین اموری بهتر و شــفاف تر نخواهد بود؟! نکته دیگری 
که می بایست به آن توجه کرد این است که دانش و تخصص افراد معموال تا 
15 الی 20 سال در خدمت افراد و جامعه خواهد بود و پس از گذشت این زمان، 
ظهور تکنولوژی های جدید، فرد متخصص را تبدیل به فردی با تجربه خواهد 
کرد. بنابراین در صورت عدم اســتفاده از چنین پتانســیل هایی و عدم اعتقاد 
به علم و تخصص، پس چرا سیســتم های آموزشــی شکل گرفته و گسترش 

می یابند؟!
از نظــر بنده، پل ارتباطی مابین تخصص و تجربه، تعهد می باشــد، هم از 
جانب فرد متخصص و هم از جانب فرد با تجربه. تعهد به خودشــکوفایی سایر 
افراد، تعهد به عدم تعصب به جایگاه اجتماعی خود و یا حداقل تعهد به اینکه 
همه افراد در جامعه بعنوان بخشــی از سیستم حق اظهار نظر حتی به غلط را 

دارا می باشند. 
دیدگاه هر فرد در این باره متفاوت می باشد، اما پاسخ بدون تعصب به چنین 
مطالبــه عمومی  ای، می تواند از پرورش متخصصین تک بعدی از یک ســو و 
کارکشتگان همه فن حریف از سوی دیگر بکاهد، موضوعی ای که امروزه بشدت 

در جامعه ایران احساس می شود.

تجربه یا تخصص! 
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ســپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان دانایی و توانایی بخشید 

تا به همنوعانش شــفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکاتشان یاریشان 

نماید، از راحت خویش بگذرد و آســایش آنان را مقدم دارد. آنانکه با روح بلند 

و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده همنوعان خود را 

چون خویشتن دوســت دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران 

نیز آرزو می کنند، به یقین در پیشگاه حق تعالی عزیزند و گرامی و از بهترین 

پاداش ها برخوردار. از محضر باریتعالی مي خواهیم که خیرین نیک اندیش و 

نیکوکار خود را در امور خیر یاري نماید و توفیق عمل عنایت فرماید. 

یاد و خاطره بنیانگذار فقید دانشـگاه اراک که سـالها منشأ خیـر و برکـت 

بوده  و اکنون در بین مـــا نیستند را گـرامـــی مـــی داریـم و قـدردان 

خـدمات مانـدگار این عـزیز هستیـم. قطعـًا هـرآنجا که نامی از دانشـگاه 

اراک به نیـــکی و سـرافـرازی برده شـــود، نـام دکتر عبد الکریم قریب در 

یادها خواهد ماند.  

انجمن توســعه دانشگاه اراک از اوایل سال 139۴  با مدیریت استاد محمد 

مینا تأسیس گردید. الزم به ذکر است این انجمن مردم نهاد که تا قبل از اخذ 

مجوز رسمی از وزارت کشور با عنوان بنیاد مردمي حامي توسعه دانشگاه اراک 

نامیده می شــد، از همان ابتدای تأسیس تاکنون با هدف کمک به دانشگاه 

در جهت توســعه هرچه بیشتر فضاهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجویي و .... 

فعایــت خود را ادامه داده اســت. در حقیقت این انجمن حلقه اتصال خیرین 

و دانشگاه بوده اســت. الزم به ذکر است که قبل از شکل گیري رسمي این 

نهاد مردمي و تا به امروز خیرین بسیاري از جمله مرحوم دکتر مجید احتشام 

زاده، مرحوم خلیل داعي، مرحوم اسماعیل رادسر، مهندس مصطفی تقیئي، 

مهندس اصغر قدبیگی، مهندس جعفر قدبیگی، جناب آقای محمدحســین 

عظیمي مقدم، ســرکار خانم حشمت شهري، سرکار خانم افخم مطلبی و.... 

کمک هاي شایان و قابل توجهي به دانشگاه اراک نموده اند که جاي تشکر 

ویژه دارد. 

چشم انداز انجمن توسعه دانشگاه اراک:

انجمن توســعه دانشــگاه اراک به عنوان خیریه غیردولتي، در قالب یک 

سامانه واحد، براي تأمین امکانات و زمینه هاي آموزشي و تربیتي به منظور 

رشد و شکوفایي استعدادهاي جوانان ایران اسامي و بهره گیري از توانمندي 

هاي مادي و معنوي خیرین، تشــویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در 

تقویت و گســترش زیر ساخت هاي آموزش عالي فعالیت نموده و با عنایات 

خداوند متعال و نیز ســرمایه گذاري خردمندانه در امور مزبور امید اســت به 

باالترین سطح بنیادهاي خیریه در منطقه ارتقاء یابد. 

رسالت انجمن توسعه دانشگاه اراک:

تاش بي وقفه براي کســب رضایت خداوند متعال با احترام به قوانین و مقررات 

و ارزش هاي جامعه در کلیه فعالیت هاي مؤسســه درخصوص بهره وري، توســعه و 

سودآوري پایدار از منابع به منظور انجام امور خیر از قبیل:

• انجام امور خیریه طبق نظر هیئت مدیره انجمن در زمینه¬هاي ایجاد، تکمیل و 

توسعه بنیادهاي فرهنگي، مذهبي، درماني و عام المنفعه و همچنین انجام اقداماتي 

که متضمن خیر و رفاه دانشــجویان در جهت عامه و توســعه فرهنگ، بهداشــت و 

توانمندسازي دانشجویان  باشد؛

دمیــدن روح »عمل صالح« در کالبد فعالیت هاي آموزشــي و اقتصادي    

دانشجویان با استفاده از فناوري روز به منظور افزایش بهره وري در دانشگاه؛

اقدام در جهت توانمندسازي و خوداتکایي دانشجویان و به ویژه کمک به    

ایجاد مؤسسات مرتبط در بخش خیریه اي و مردمي. 

مأموریت انجمن توسعه دانشگاه اراک:

1. اشاعه و گســترش فرهنگ اسامي باقیات و صالحات مردم جامعه اسامي و 

بهره گیري در جهت رشد کمي و کیفي پیشرفت دانشجویان؛

2. ارائه مشاوره و بسترسازي در جهت تسهیل در امر سرمایه گذاري بهینه خیرین 

در آموزش عالي؛

3. شناسایي، تشویق و تقدیر همه جانبه از خیرین و واقفین دانشگاهي؛

۴. نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف خیرین و واقفین؛

5. ایجاد زمینه ها و حمایت از بسترســازي مناسب )اجتماعي، فرهنگي و 

اقتصادي( در جهت تشــویق و تقویت مســتمر در جهت ایجاد شرکت هاي 

دانش بنیان؛

۶. برنامه ریزي و ســازماندهي براي جذب کمک هاي مردمي و دولتي در 

جهت ساخت و افزایش فضاها و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه با برخورداري از 

همکاري و هماهنگي بنیاد خیرین حامي آموزش عالي؛

7. نظارت بر حســن انجام تعهدات دانشــگاه در قبال خیرین، واقفین و 

تبرعــات و موقوفات بــا همکاري کمیته خیریــن وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوري؛

8. نظارت بر حسن احداث پروژه هاي خّیرساز دانشگاه؛

9. نظارت و پیگیري تخصیص ســهم پنجاه درصدي وزارت علوم از پروژه 

هایي کــه پنجاه درصد از کل اعتبارات آن را خیــر یا خیرین پرداخت کرده 

باشــند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکي رسیده باشند، با هماهنگي بنیاد 

خیرین حامي آموزش عالي؛

 10. حمایت از دانشــجویان دانشــگاه از طریق راه اندازي صندوق قرض 

الحسنه دانشجویي و صندوق نیکوکاري؛

11. حمایت و پشتیباني از اقدامات فرهنگي و اسامي در دانشگاه؛

12. پشــتیباني و حمایت از سنت پســندیده ازدواج هاي دانشجویي در 

دانشگاه؛

13. حمایت از طرح هاي پژوهشــي و تحقیقاتي دانشــجویان و اساتید 

دانشگاه؛

1۴. حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه؛

15. ایفاي نقش فعال براي ارتباط دانشــگاه با صنعت، تجارت و به طور 

کلي فضاي کسب و کار؛

1۶. تصــدي و اجراي کلیه برنامه هــا و وظایف و اختیاراتي که با اهداف 

بنیاد مطابقت داشته و دانشگاه در راستاي کاهش تصدي گري مراتب را برون 

سپاري نموده و یا خواهد نمود؛

17. ایجاد کانون دانش آموختگان دانشگاه به منظور حمایت هاي علمي، 

پژوهشي و فرهنگي دانشگاه. 

گزارش اجمالي از عملکرد  انجمن:

      گزارش فعالیت های انجمن توسعه دانشگاه اراك
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1- تهیه اساسنامه و آئین نامه داخلی برای انجمن 

2- برگزاری جلسات مستمر در پایان هر ماه در رابطه با مسائل انجمن 

3- تهیه و توزیع نامه با هدف جذب کمک برای گســترش ساختمانها و 

تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه به شرکتهای تعاونی فعال در اراک، نماینده 

مجلــس، امام جمعــه و کارخانه های موجود در اراک کــه همراه این نامه 

کاتالوگ پروژه های عمرانی دانشگاه نیز ارسال گردید. 

۴- معرفی انجمن در نشریه دانشــگاه اراک )نشریه ندا(، با هدف جذب 

کمک های مردمی

5- دعوت از خانواده خیر محترم جناب آقای حاج حســینجانی و بازدید 

هیئت همراه از تعدادی از خوابگاه های خصوصی و ساختمانهای نیمه کاره 

دانشگاه اراک به منظور اطاع از روند پیشرفت ساختمانها.

۶- حضــور مدیر عامل محترم انجمن در اولین جلســه وزارت علوم در 

رابطه با جذب کمک به توسعه دانشگاه اراک.

7- شــرکت مدیر عامل انجمن و مدیرعامل واحد تابعه انجمن )صندوق 

قرض الحســنه دانشــجویي فاطمه زهرا )س(( در دومین گردهمایی ملی 

خیریــن علم و فناوري؛ که توســط بنیــاد حامیان علم و فنــاوري در روز 

پنجشنبه مورخ 95/11/1۴ در دانشگاه شیراز برگزار گردید.

8- تجلیل از خیرین نیک اندیش دانشــگاه همزمــان با همایش ملي 

دکتر قریب در تاریخ 9۴/7/15، همزمان با بزرگداشــت روز اســتاد در تاریخ 

95/2/12 و یادمان خیّر نیک اندیش )مرحوم مهندس اســماعیل رادســر( 

در تاریخ 98/9/28 که در این تاریخ ســاختمان امور دانشجویي و فرهنگي 

دانشگاه که به همت مرحوم مهدس رادسر ساخته شده است افتتاح گردید.

9- پیگیري و انجام اقدامات اولیه جهت اخذ مجوز رسمي انجمن

10- اخذ مجوز رسمي انجمن در تاریخ 99/2/1  

صندوق قرض الحسنه دانشجویي فاطمه زهرا )س(

صندوق قرض الحســنه دانشــجویي فاطمه زهرا )س( بــه عنوان یکي از 

زیرمجموعه هاي انجمن توســعه دانشگاه اراک از خرداد ماه 139۴ با استفاده از 

کمک هاي مالي باعوض اشــخاص خیر حقیقي و حقوقي به صورت هیأت 

امنایي مردمي تأسیس گردیده است و در حال حاضر دکتر غامرضا نبیونی به 

عنوان مدیرعامل این صندوق می باشند. این صندوق از ابتدای فعالیت تاکنون 

به تعداد 183 نفر از دانشجویان واجد شرایط وام )خوایگاه، شهریه، تغذیه، خرید 

کتاب و وام ضروری( پرداخت نموده است که به شرح ذیل می باشد:

1- نیمسال اول 95-9۴: تعداد 20 نفر به مبلغ ۶53۶7538 ریال

2- نیمسال دوم 95-9۴: تعداد 28 نفر به مبلغ  108۴77090 ریال

3- نیمسال اول 9۶-95: تعداد 37 نفر به مبلغ 13۴۶72923 ریال

۴- نیمسال اول 97-9۶: تعداد ۴0 نفر به مبلغ 1307۴۶575 ریال

5- نیمسال اول 98-97: تعداد 3۴ نفر به مبلغ 7۶000000 ریال 

۶- نیمسال اول 99-98: تعداد 2۴ نفر به مبلغ 58500000 ریال

جمع کل پرداختي به تعداد 183 نفر:  573,7۶۴,12۶ ریال

 از این تعداد به 78 نفر وام خوابگاه، ۶۴ نفر وام شهریه، 2۶ نفر وام ضروري 

و 15 نفر وام تغذیه تعلق گرفت.

ســقف وام خوابگاه تا 5,000,000   ریال، وام شــهریه دانشجویان کارشناسي 

فني مهندســي، علوم پایه و کشــاورزي 7,000,000  ریال )معادل هفتصد هزار 

تومان(، ســایر رشته ها 5,000,000  ریال )معادل پانصد هزار تومان(، وام شهریه 

دانشجویان ارشد تمامي رشــته ها 9,000,000 ریال )معادل نهصد هزار تومان(، 

وام ضروري تا 7,000,000 میلیون ریال و وام تغذیه 2500,000 )معادل هزینه تغذیه 

یک نیمسال دانشجو( ریال تصویب پرداخت گردید. 

همچنین طي این ســالها و به طور مستمر بیش از 200 نفر از دانشجویان 

با شــرایط خاص که مستقیمًا یا از طرف معاون محترم دانشجویي به صندوق 

مراجعــه نموده انــد، از کمک هــاي باعوض آقای مهنــدس تقیئی )جهت 

هزینه خوابگاه، شــهریه، تغذیه، خرید کتاب( بهره مند شــده اند که این مبلغ  

معادل239,88۴,2۴8  ریال  می باشد.

مســئولین این صندوق امیــد دارند در آینده نزدیک وام هاي بیشــتري از 

جمله وام قرض الحســنه پژوهشي با هدف کمک خیرین به تحقیقات جوانان 

عاقمند به پژوهش و نوآوري و همچنین وام ازدواج به دانشجویان عاقمند به 

تشکیل خانواده را نیز به وامهاي صندوق اضافه نمایند.

1718

خیرین دانشگاه اراك

استاد محمد باقر ستودهمرحوم مجید احتشام زادهمرحوم خلیل داعیمرحوم اسماعیل رادسر

سرهنگ محمد عظیمی سرکار خانم شهری
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      گزارش فعالیت های دفتر شاهد و ایثارگران قسمت دوم

ایثار و شــهادت ، به عنوان یک فرهنگ متعالي)high culture( در 

زمره ي عالي ترین مفاهیم الهي و نتیجه واالترین ارزش هایي مي باشــند 

که یک انسان متعهد مي تواند به آن مقام دست یابد . این مفاهیم اثر گذار 

و حرکت آفرین قادرند تا فضاي یک جامعه را بصورت گســترده تحت تأثیر 

قرار دهند و واالترین برکات را براي آن به همراه داشــته باشند. حقیقت امر 

آنســت که اگر رشادت ها و خدمات شــهدا و ایثار گران بخوبي براي مردم 

معرفي گردد و به قالب هاي کلیشــه اي و بیان هاي ژورنالیســتي محدود 

نگردد ، بیشترین و بهترین نتایج را به همراه خوهد داشت . تقویت باورهاي 

دینــي و ملي که امروزه جزءاصلي ترین مســائل اعتقــادي و فرهنگي به 

حســاب مي آید ودرردیف مهمترین وظایف ماست ، از جمله مواردي است 

که با معرفي و تعمیق شــخصیت، منزلت ، عقایــد و آرمان هاي ناب آن 

بزرگواران در ســطحي فراگیر تحت تأثیر قرار مــي گیرد . فلذا همه ي ما 

مدیون شــهداء و ایثار گران بوده و یکي از طرقي که مي توانیم اداي دین 

نماییم ، شناســاندن همه جانبه ي آنان بر نســل هایي است که شهداء و 

مســیري که در آن ممارست داشته اند را ، بخوبي درک نکرده اند . بنابراین 

نبایــد فراموش کرد که فرهنگ ایثار و شــهادت دربردارنده ي آثار و برکات 

عظیمي است که به شکل مســتقیم و غیرمستقیم جامعه ي ما را شامل 

مي شــود . چرا که ایثار و شهادت یکي از غني ترین گنجینه هاي فرهنگ 

اســامي و شیعي اســت که جلوه هاي اعجاب انگیز آن در طول سالهاي 

انقاب و دفاع مقدس به روشني آشکار گردید و شگرف ترین و عظیم ترین 

صحنه هاي از خود گذشتگي انســان ها در آن تبلور یافت .)فرهنگ ایثار 

، 1373 و ص27  ( اما مســأله ي اساسي در این زمینه این مي باشد که ، 

چنین گنج گران بهائي را نمي توان با نگرش هاي ســطحي و روش هاي 

صوري کارآمد ســاخت و آن را انتقال و اشاعه داد . در نتیجه ضرورت توجه 

به فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ترویج آن در جامعه و مشاهده ي آثار 

و کارکردهاي مثبت آن در گروه داشتن باور عمیق و اندیشه ي بلند است و 

امام سجاد)ع(:کشته شدن عادت ما و شهادت 
کرامت ماست. حدیث 118جلد 45بحار

مي بایســت چنین تفکري را با ساز و کارهاي مناسب بصورت عمیق در بین 

مردم نهادینه ساخت  و پر واضح است که شناسایي راهها و اتخاذ شیوه هایي 

که بتواند این فرهنگ را به بهترین شکل ممکن در جامعه مطرح سازد ، طبعًا 

نیازمند بررسي دقیق ، همه جانبه و مستمر است و یقینًا دست اندرکاران این 

حوزه باید به این مسئله توجه جدي داشته باشند . چرا که عمل به این وظیفه 

خطیر در نهایت به بیداري و آگاهي جامعه نسبت به مقوله ي ایثار و شهادت 

منجر خواهد شد .

   یکي ازخصوصیات انســان فراموشــي اســت. غفلت و سرگرم شدن به 

زندگي روزمره معمواًل گذشــته را از یاد مي برد . برگزاري ایام خاصي همچون 

هفته ي دفاع مقدس، بســیج ، روز ارتش ،پاسدار ،جانباز و دهه ي فجر و یاد 

آوري رشــادت ها و ایثارگري هایي که در آن دوران توانســت در زمینه هاي 

مختلف معادالت جهاني را نســبت به انقاب و جنگ تحمیلي ایران بر هم 

زند و منجر به تسلیم شدن دشمنان و تئوري پردازان انقابي و نظامي در برابر 

ایثار رزمندگان و مردم سلحشــور ایران که تجلي گر حاکمیت ایمان و اعتقاد 

به خدا و رهبري بودند ، گردد به لحاظ فرهنگي و آموزشي بسیار مهم است و 

با هدف اصلي یادآوري وانتقال آن ارزشها از نسلي به نسل دیگر برگزار و جزء 

تاریخ یک ملت محسوب مي گردد .

چرا که نســل جدید باید بداند آسایش و امنیت امروز او مرهون ایثارگریها 

، فداکاریها و شــهادت ها است . ایثارو شهادتي که در قرآن و لسان اهل بیت 

)ع( گزینش مرگ متکي بر شناخت و بر مبناي اختیار در مبارزه علیه موانع 

تکامل بشــري است که شهید و ایثارگر با شــعور آن را انتخاب مي کند و 

روحیات یک ملت را تضمین مي نماید . زیرا شــهادت مکتب ســازنده اي 

است که شــگرف ترین اثرات بر آن مرتبت است . در این صورت است که 

ملت ما با ارزش گذاري بر حرکت شهدا و مقابله با فرصت طلبان ، اجازه ي 

کوچکترین استفاده ي ابزاري از آنان را براي مقاصد سیاسي و اقتصادي خود 

نخواهد داد و حرکت در راســتاي توسعه ي »فرهنگ ایثار و شهادت «یکي 

از نشانه هاي بارز آن است.

عمده ترین موانع باز دارنده ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

یکي از بخش هاي فرهنگ غني و ناب اسام ، فرهنگ ایثار و شهادت 

مي باشــد) شهداء 1380 ، ص 9۴ ( که شــناخت صحیح و کافي درباره ي 

ابعاد گوناگون آن و اشــاعه ي آن ، « در ســطح جامعه عاوه بر شرایط و 

فضاي مناسب فردي و اجتماعي نیازمند شناسائي و رفع "اصلي ترین موانع 

و عوامل باز دارنده" دراین ارتباط اســت که در این مجال ، فهرســت واربه 

عمده ترین آنها اشــاره مي گردد تا بدین طریق بستر مناسبي جهت ترویج 

این فرهنگ در جامعه ایجاد گردد .

1 - عدم شــناخت صحیح و کافي نســل هاي جدید از فرهنگ ایثار و 

شــهادت بواسطه ي ایجاد شکاف بین نســل جوان با نسل شهداء و ایثار 

گران که منشأبخشي از مشکات بوده و عدم پاسخگویي به شبهات فکري 

ایجاد شده براي نسل جوان در این زمینه.

2 -  تهاجم فرهنگي دشــمنان خارجي و داخلي در قالب تبلیغات ســوء 

رســانه اي و جنگ نرم نســبت به عناصر اصیل فرهنگ اسامي از جمله 

فرهنگ ایثار و شهادت و کمرنگ ساختن پیامدهاي مثبت آن براي جامعه.

3 -  وجــود دغدغــه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در ســطح جامعه 

و اولویــت منافع فردي بر مصالح همگانــي که منجر به تضعیف باورهاي 

فرهنگي - اسامي ) روحیه ي ایثار و شهادت طلبي ( در نزد اقشار مختلف 

جامعه مي شود .

۴ -  نبــود ارتباط کافي خانواده ها با ســازمان هاي فرهنگي و مذهبي 

از جمله ؛ بنیاد شــهید و امور ایثارگــران و همینطور روابط اندک این مراکز 

با نهادهاي علمي و پژوهشــي خصوصًا دانشــگاه ها و بالعکس و کمبود 

محسوس فعالیت هاي پژوهشي در این حوزه.

5 - ضعف در ساختار و محتواي سازمان ها و نهادهاي مذهبي و فرهنگي 

مرتبط با امور ایثارگران و شــهداء از قبیل ؛ ضعف در مدیریت ، برنامه ریزي ، 

کنتــرل ، نظارت ، آموزش ، تبلیغ و غیره و د همین رابطه وجود موازي کاري 

هاي متعدد که با اتاف انرژي و منبع مادي و انساني و نیز وجود بوروکراسي 

بي مورد در بین نهادهاي مذکور به جهت تسلط برخي از افراد کم صاحیت 

بر این مراکز که مانع بزرگي بر سر رسیدن به اهداف مورد نظر است .

۶ - نهادینه شدن برخي رفتارهاي غلط و افکار نادرست در اذهان بسیاري از 

مردم بخاطر عدم تبیین صحیح از فرهنگ ایثار و شهادت و نیز بر خوردهاي 

تند و غلط در این ارتباط که موجب جبهه گیري مي گردد .

7 -  برخورد سلبي و غیر تربیتي با جوانان و عدم استفاده از زبان مناسب 

و ضعف در معرفي الگوهاي عملي به آنان و کم توجهي به نقش ســازنده ي 

آن هــا به همراه محکم نبودن پایه هاي فکــري و عدم درک صحیح از این 

مقوله ها .

8 -  و نهایتــًا ، عدم توجه به اولویت بندي هــا، مقتضیات زماني و عدم 

شناخت کافي از این موانع و راههاي مقابله با آن .

فلذا پر واضح اســت تا زماني که این موانع و چالــش ها مرتفع نگردند ، 

هرگز نمي توان انتظار داشت ایثار و شهادت در جامعه اسامي بطور کامل و 

صحیح اشاعه یابد .و این نیازمند بینش و تحلیلي جامعه شناختي و الهیاتي 

است.

» بر گرفته ازمجموعه مقاالت همایش ملي ایثار و شهادت ،دانشگاه زنجان «
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فعالیت هاي شــاخص دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در حوزه 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

1- برگزاري مراسمات سالگرد شهادت ملکوتي بسیجي شهید مدافع 

حرم دانشــگاه علیرضا بابایي ، یادواره شــهید گمنام و یادواره شهداي 

دانشــجوي دانشــگاه اراک و تقدیر از خانواده هاي معزز این شــهداي 

گرانقدر در اردیبهشــت ماه هر ســال با همــکاري واحدهاي معاونت 

دانشجویي ،نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ، بسیج دانشجویي و ...

- بزرگداشــت  سالروز آزاد ســازي خرمشهر ، هفته دفاع مقدس ، روز 

شهدا )22 اسفند ماه ( ، هفته بسیج و سایر مناسبت هاي ملي و مرتبط 

با انقاب اسامي و دفاع مقدس از طریق برگزاري مراسمات وی ژه ،تهیه 

و نصب پوستر و بنر ، درج پیام در فضاهاي مجازي ، چاپ ویژ نامه و ...

 - تهیه ،چاپ و نصب تصاویر شــهداي دانشجوي دانشگاه اراک در 

مکان دانشــکده ها  به منظور زنده نگه داشــتن یاد و خاطره این دالور 

مردان عرصه جهاد و شهادت

- برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از ایثارگریها و رشادت هاي اساتید و 

همکاران شاهد و  در هر سال و همزمان با والدت با سعادت حضرت ابا 

عبداهلل الحسین ع و امام سجاد ع ، مناسبت هاي روز پاسدار ، جانباز و 

یا سالروز آزاد سازي خرمشهر و....

- پیگیري هاي مســتمر در جهت جذب بودجه  ، ساخت و تکمیل 

بناي یادمان شــهید گمنام دانشــگاه اراک با همکاري و مشارکت نهاد 

نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه اراک و بسیج سازندگي استان 

مرکزي 

 ضمن تشــکر و قدرداني ازهمکاري و مشارکت صمیمانه و خالصانه 

نهادهاي مذکور در تامین منابع مالي و انجام کارهاي سازه اي بنا ، امید 

اســت بتوانیم تا پایان ســال 99 این بناي با ارزش را تکمیل و به اتمام 

برسانیم .

- برگزاري اجاســیه شهداي دانشجوي اســتان مرکزي در تاریخ 7 

مهرماه 1398 در مسجد فاطمه الزهرا دانشگاه اراک با همکاري واحدهاي 

معاونت دانشجویي ، بسیج دانشــجویي ، نهاد مقام معظم رهبري و.... 

)از جملــه برنامه های ذیل کنگره نقش امام خمینی ره در دفاع مقدس و 

۶200 شــهید اســتان مرکزی( و با حضور کلیه ارگان هاي دولتي ،خانواده 

محترم شهداي دانشجوي استان ،دانشگاهیان و عموم مردم استان مرکزي 

 -  گردآوری مطالب ، تدوین ، چاپ و رونمایي کتاب   الفبای عاشقی   

)مجموعه آثار 22 شهید دانشــجوی دانشگاه اراک شامل :عکس ،زندگي 

نامه ،وصیت نامه ، دســت نوشته و ... ( از جمله برنامه های ذیل کنگره 

نقش امام خمینی ره در دفاع مقدس و ۶200 شهید استان مرکزی

- ثبت نام ، تشــکیل پرونده و برگزاري مراسم توجیهي یادگاران معزز 

شــاهد  و ایثارگردر ابتداي هر ســال تحصیلي به منظور اطاع رســاني 

مطلوب  برنامه هاي آموزشــي ، فرهنگي و ...، برقراري ارتباظ صمیمانه و 

خدمات رساني شایسته به این عزیزان 

- برگزاری گردهمایی مدیران شــاهد و ایثارگر دانشگاههای منطقه ۴ 

کشور به منظور بررسی , تعامل و  هم اندیشی در خصوص فعالیت هاي 

علمي  - آموزشي ، فرهنگي و ... یادگاران معزز شاهد و ایثارگر

برپایي ایســتگاه صلواتي جشن والیت به مناسبت آغاز امامت حضرت 

مهدي )عج ( ،توسط دانشــجویان فعال کانون علمي - فرهنگي ایثار با 

هدف ارج نهادن به اعیاد ومناســبت هاي مذهبي ،چرا که ایثار و شهادت 

طلبي شهدا و ایثارگران ایران عزیزمان در تمام مقاطع زماني همواره موازي 

و در جهت حفظ و تعمیق اصول و آرمان هاي اسامي ،مذهبي و شیعي 

بوده است.

- سرکشــي ، دیدار و تجلیل از خانواده شــهداء ،ایثارگران و جانبازان 

دفاع مقدس به مناســبت ایام  پربرکت دهه فجر )سالگرد پیروزي انقاب 

اسامي (

 - برگزاري جلسات  ستاد شاهد و ایثارگر در هر ترم تحصیلي به منظور 

بررســي موانع تحصیلي یادگاران معزز شاهد و ایثارگر  و ارائه راهکارهاي 

مناســب در جهت ارتقاء سطح علمي و آموزشــي این عزیزان و تقدیر از 

اساتید مشاور برتر

- گردآوري مطالب و چاپ نشریه فرهنگي - اجتماعي  ردپاي جاوید  با 

همکاري دانشجویان فعال کانون علمي - فرهنگي ایثار در مناسبت هاي 

مختلف ملي و دفاع مقدس

3132



14
ره 

ام
 ش

شم
 ش

ال
 س

ک 
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

14
ره 

ام
 ش

شم
 ش

ال
 س

ک 
ارا

ه 
گا

ش
دان

ی 
نگ

ره
 ف

ی،
لم

 ع
مه

هنا
گا

در پژوهشی مشترک بین محققین گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک 

و دانشــگاه صنعتی مالزی )UTM(  امکان تشخیص ویروس کووید-19 از 

طریق آزمایش بزاق بیمار به عنوان یک روش نســبتا ایمن و قابل اطمینان 

برای کنترل اپیدمی کرونا میسر گردید.

دکتر محمد والشــجردی عضــو گروه تحقیقاتی این طرح پژوهشــی در 

مصاحبــه با روابط عمومی دانشــگاه اراک گفت: این پژوهش با مشــارکت 

دکتر علیرضا ســماواتی، دکتر قاسم عیسی آبادی بزچلوئی از دانشگاه اراک و 

پرفسور احمد فوزی اسماعیل از چهره های شناخته شده مهندسی شیمی در 

دانشــگاه صنعتی مالزی و همکاران ایشان انجام گرفت که امکان تشخیص 

این ویروس در زمان بسیار کوتاه را مقدور ساخته است.

وی در تشریح شــیوه عملکرد این سنســور اظهار کرد:  برای تشخیص 

ویروس کرونا از سنســور فیبرنوری الیه نشانی شده با طا و گرافن اکساید 

استفاده شده اســت. این سنســور از طریق تغییر در طول موج و شدت نور 

دریافتی به وســیله انالیزر اپتیکی قادر به تشــخیص وجود ویروس در بزاق 

بیمار می باشد. اساس کار این سنســور، برهمکنش موج پاسمون سطحی 

در بین ســطوح طا  و گرافن اکســاید، و موج منتشر شده درون فیبر نوری 

می باشــد. با قرار گرفتن سنسور در بزاق بیمار تغییرات طول موج و شدت آن 

نسبت به زمانی که سنسور در بزاق فرد سالم قرار گرفته است وجود ویروس 

را مشخص می کند.

دکتر والشــجردی ضمن اشاره به زمان کوتاه تشــخیص کرونا به وسیله 

سنسور طراحی شده توسط این گروه تحقیقاتی تصریح کرد:  در این پژوهش 

نمونه بزاق دهان بیماران مبتا به کوید-19 با متوســط ســن 5/58 سال در 

محدوده ســنی 3۴ تا 72 سال توسط سنســور ساخته شده مورد بررسی قرار 

گرفت و نتایج حاصل از عملکرد سنســور حاکــی از تغییرات معنادار طول 

موج دریافتی و شــدت آن با افزایش تعــداد ویروس کرونا در مراحل مختلف 

بیماری اســت. به عنوان مثال برای بیماری که در مراحل پیشــرفته بیماری 

اســت تغیرات طول موج و شدت به ترتیب 12/1 نانومتر و01/2 دسی بل  و 

برای فرد مبتا به ویروس که در مراحل ابتدایی بیماری اســت 98/0 نانومتر 

و 32/1 دســی بل گزارش شده اســت و  مدت زمان پاسخ سنسور به وجود 

ویروس بسیار کوتاه و در حدود چند ثانیه است.

عضو هیات علمی گروه مهندســی مواد و متالورژی دانشگاه اراک افزود: 

شیوع بیماری کرونا در ماههای اخیر بسیاری از محققان رشته های مختلف 

را بر آن داشته است تا حداکثر تاش خود را برای مبارزه با ویروس کووید 19 

به کار گیرند . دانشــگاه اراک نیز به عنوان دانشگاه جامع استان مرکزی که 

همواره حضور موثری در مسائل صنعت و اجتماع داشته است از ابتدای شیوع 

این بیماری همت خود را  همراه با محققان سایر جهان در این عرصه گمارد.

در نشســت شورای اداری اســتان مرکزی از دکتر ســعید حمیدی ریاست 

دانشگاه اراک تجلیل شد. این تجلیل به واسطه موفقیت های چشم گیر اخیر 

دانشگاه و حضور در رتبه بندی تایمز حاصل شد.

دکتر حمیدی در این نشســت اظهار کرد: در ماه های اخیر دانشــگاه اراک 

امــکان ورود به نظام رتبه بندی تایمز را کســب کرد، این ورود که برای اولین 

بار در این رتبه بندی اتفاق افتاد، با کسب رتبه قابل قبولی هم همراه شد.

دکتر حمیدی تصریح کرد: از 2700 موسســه آموزش عالی در کشــور، ۴7 

دانشــگاه از ایران موفق به ورود به این نظام شــدند که دانشگاه اراک در بین 

این ۴7 دانشگاه، جایگاه 28 را دریافت کرد و در بین 1527 دانشگاه جهان قرار 

گرفت. 30 درصد امتیازات برای حضور در این نظام مربوط به مباحث آموزشی 

و 70 درصد مربوط به حوزه پژوهشی می باشد.

وی با بیان اینکه برای تحقق این هدف ســه سال تاش صرف شده است، 

افزود: حضور در این جایگاه که در واقع نوعی خود ارزیابی محســوب می شود 

برای دانشگاه بسیار اثربخش است به طوری که بر وجهه بین المللی دانشگاه، 

جذب دانشــجوی خارجی و داخلی تاثیر دارد. هم اکنون در دانشگاه اراک100 

دانشجوی خارجی در دانشگاه اراک مشغول به تحصیل هستند و این دانشگاه 

با 20 نفر از اساتید برجسته دانشگاه های دنیا ارتباط تنگاتنگ دارد.

دکتر حمیدی پژوهش های انجام شده در دانشگاه اراک را همراه با مسائل 

روز جهان و در راســتای بهبود مشکات و مســائل جامعه و صنعت دانست 

و گفت: پیش بردن پایان نامه های دانشــجویی به ســمت پایان نامه های 

کاربردی و همچنین فراهم کردن بستر ها و تجهیزات مناسب تعداد پژوهش 

های دانشگاه اراک را به طور چشم گیری افزایش داده است . در مواجه جهانی 

موفقیت های چشم گیر اخیر دانشگاه و حضور 

در رتبه بندی تایمز

ساخت سنسور تشخیص بیماری کرونا در چند ثانیه

3334

با ویروس منحوس کرونا محققین دانشــگاه اراک طرح هایی را ارائه کردند که 

در نوع خود در کشور بینظیر بوده است.

یکی از این طرح های پژوهشی، ایجاد پوشش نازک ضدویروس در دانشکده 

فنی دانشگاه اراک اســت که محصول آن به تولید انبوه رسیده و در حال اخذ 

ســیب سامت اســت. با نصب این پوشــش در نقاط پرتردد، امکان حیات از 

ویروس تا مدت ها گرفته می شود.

همچنین ساخت حس گر)سنسور( تشــخیص بیماری کرونا در چند ثانیه از 

دیگر توفیقات دانشــگاه اراک اســت که می تواند ویروس کرونا را به ســرعت 

تشخیص دهد. سید علی آقازاده ، استاندار مرکزی ضمن اشاره به موفقیت های 

دانشــگاه اراک به ظرفیت های گسترده دانشگاه  تاکید کرد وگفت: استفاده از 

ظرفیت دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برای دستیابی به راهکارهای 

مناسب علمی در طرح های پژوهشی ضروری است.

در پایان جلســه استاندار اســتان مرکزی به واسطه حضور دانشگاه اراک در 

رتبه بندی تایمز و دیگر دســتاورد های دانشگاه از دکتر سعید حمیدی ریاست 

دانشگاه تقدیر به عمل آورد.

در نشست شورای اداری استان مرکزی از دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه اراك تجلیل شد

نتایج حاصل از این پژوهش در ژورنال بسیار معتبر Chemical Engineering Journal  با ضریب تاثیر )10,۶(  به چاپ رسیده است.
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ارائه روش نوین در درمان بیماران مبتال به سندروم پلی کیستیک تخمدان

ارائه روش نوین در درمان بیماران مبتا به سندروم پلی کیستیک تخمدان توسط محققین دانشگاه اراک، گامی موثر در درمان ناباروری

تیم تحقیقاتی گروه زیست شناسی دانشگاه اراک متشکل از دکتر ملک 

سلیمانی، دکتر شریعت زاده از اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی و 

خانم دلبر دانش جو، محقق دوره دکترا این گروه و با همکاری دکتر شهرزاد 

زاده مدرس متخصص زنان و زایمان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشــتی در قالب پایان نامه دکترا موفق به اثبــات تاثیر بهینه ی داروی 

سیتافورمین بر بیماری سندروم پلی کیستیک تخمدان شده اند.

دکتر ملک ســلیمانی در توضیح این اثر پژوهشی در مصاحبه با روابط 

عمومی دانشــگاه اراک گفت: در این پایان نامه به مقایسه ی اثر درمانی 

داروی ســیتافورمین با متفورمین در 80 زن نابارور مبتا به ســندروم پلی 

ICSI کیستیک تخمدان که تحت درمان با

)Intracytoplasmic sperm injection( قــرار گرفتنــد، 

پرداخته شده است.

تحقیقات در سال های اخیر نشــان داده اند که مقاومت به انسولین و 

هیپرانســولینمی نقش مهمی در پاتوژنز سندروم تخمدان پلی کیستیک 

دارد و این بیماری می تواند به عنوان شاخه ای از دیابت نوع 2 در خانم ها 

در نظر گرفته شــود. بنابراین، امروزه عاقه ی زیادی به استفاده از داروهای 

کاهنده قند خون به خصوص متفورمین در درمان ســندروم تخمدان پلی 

کیستیک دیده می شــود و از جمله داروهای معمول تجویزشده در درمان 

سندروم تخمدان پلی کیستیک می باشد.

دکتر ســلیمانی درمورد معایب اســتفاده از داروی متفورمین در درمان 

بیماری پلی کیســتیک تخمدان اظهار کرد: کاربــرد متفورمین در درمان 

 FDA Food and Drug ســندروم تخمدان پلی کیستیک توســط

Administration(( مورد تایید قرار نگرفته اســت. متفورمین باعث 

کاهــش تولید گلوکز کبــدی و جذب روده ای گلوکــز و همچنین بهبود 

حساســیت به انسولین می شــود و در القا تخمک گذاری و تنظیم دوره 

ی قاعدگی موثراســت. متفورمین همچنین با افزایش حساسیت بافت ها 

به انســولین می تواند سبب کاهش ســطح آندروژن ها گردد. با این وجود 

عوارض گوارشی ، افزایش هموســیتئین خون و القای استرس اکسیداتیو 

از جمله عــوارض جانبی متفورمین در این بیماران می باشــد که تجویز 

متفورمین را با محدودیت هایی مواجه کرده است.

وی ضمن اشاره به مزایای داروی پیشنهادی گروه تحقیقاتی دانشگاه اراک 

خاطر نشــان کرد: داروی ســیتافورمین که ترکیبی از دو داروی سیتاگلپتین و 

متفورمین می باشــد برای اولین بار در سال 2012 توسط کمپانی مرک برای 

بیماران دیابتی ارائه گردید. در این تحقیق برای اولین بار ، داروی سیتافورمین 

) ســیتاگلپتین/ متفورمین ( جهت درمان بیماران مبتا به ســندروم تخمدان 

پلی کیســتیک که تحت درمان با روش های درمان ناباروری قرار گرفته اند، 

استفاده شده است.

وی افزود: ســیتاگلپتین یکــی دیگر از داروهای کاهنده قند خون اســت 

 Dipeptidyl (4-DPP که از دســته داروهای مهــار کننده ی آنزیــم

Peptidase-4 ( به حســاب مــی آید ودر درمان بیمــاران دیابتی مورد 

اســتفاده قرار می گیرد . این آنزیم نقش کلیدی در هموستاز گلوکز و تنظیم 

ترشح انسولین در بیماران مبتا به دیابت نوع 2 دارد. آنزیم DPP-4 بعلت 

تنوع درسوبســترا می تواند منجر به تغییر فرایند های ســلولی مانند تخریب 

پروتئین، تهاجم سلولی، مرگ سلولی )آپوپتوز( و التهاب شود. به نظر می رسد 

ســیتاگلپتین می تواند با مهار DPP-4  باعــث جلوگیری از این فرآیندها 

گردد. از آنجایی که ســطح DPP-4  در زنان مبتا به ســندروم تخمدان 

پلی کیستیک افزایش می یابد اخیرا سیتاگلپتین در تحقیقات بالینی سندروم 

تخمدان پلی کیســتیک مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته است. عاوه بر 

این سیتاگلیپتین در مقایسه با متفورمین دارای عوارض گوارشی کمتری 

میباشد و منجر به هیپوگایسمی نمی گردد و همچنین می تواند سبب 

کاهش التهاب در این بیماران شود.

عضو هیات علمی گروه زیســت شناسی دانشگاه اراک درمورد نتیجه 

مطلــوب این پژوهش اظهار کرد: این پژوهش بــر روی 80 زن مبتا به 

ســندروم تخمدان پلی کیستیک در گستره سنی 25 تا 35 سال به مدت 

یکســال انجام شــد. نمونه های خونی، مایع فولیکولی، تخمک، سلول 

های کومولوسی و جنین این بیماران پس از درمان با داروی سیتافورمین 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نتایج حاصله از این تحقیق نشــان داد که داروی سیتافورمین ضمن 

اینکه عوارض کمتری نســبت به متفورمین دارد سبب بهبود فاکتورهای 

هورمونی، بلوغ تخمک ها، کیفیت جنین های حاصله ، میزان بارداری و 

نیز افزایش بیــان دو ژن GDF-9 و BMP-15 که مرتبط با کیفیت 

تخمک میباشند ، گردید.

دکتر ملک سلیمانی ضمن اشاره به علل مختلف ناباروری تصریح کرد: 

یکی از شایع ترین علل ناباروری در زنان، سندرم تخمدان پلی کیستیک 

می باشــد. که یک اختال شایع در ســنین باروری است و برجنبه های 

مختلف سامتی در طوالنی مدت تاثیر می گذارد. این بیماری می تواند 

ســبب عدم تعادل هورمونی و اختال در رشد فولیکول های تخمدان و 

بدنبال آن مشکات باروری گردد .در سالهای اخیر،کمک به این بیماران 

و کاهش هزینه های باالی درمان جز اولویت های تحقیقاتی کشورهای 

مختلف قرار گرفته اســت. سندروم تخمدان پلی کیستیک یک بیماری 

مولتی فاکتوریال است و به این دلیل اتیولوژی مختلف درمان قطعی در 

این بیماران متفاوت است و شامل درمان های دارویی و غیر دارویی می 

گردد. درمان هــای غیر دارویی جهت کمک به رفع عایم بالینی بیمار 

به کار میروند نظیر لیزر تراپی به منظور رفع هیرسوتیســم و یا تکنیک 

 )ART ) Assisted reproductive technology هــای

که جهت باروری در افراد مبتا به این بیماری بکار گرفته می شود.

شــایان ذکر اســت نتایج این مطالعــه در قالب ۴ مقالــه و ۶ مقاله 

کنفرانســی در کنگره های بین الملی ارائه شــده است.که یکی از این 

 Trends in endocrinology and مقاالت به تازگی در ژورنال

metabolism با ضریب تاثیر 11,۶۴1از انتشارات cell پذیرفته شده 

www.scimagojr. اســت که طبق رده بندی انجام شده در سایت

com ایــن ژورنال در بین پنج ژورنال برتــر در زمینه غدد درون ریز و 

متابولیسم می باشد.

استقرار دستگاه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در دانشگاه اراك

یک دستگاه ایستگاه سنجش کیفیت هوا بهمراه تابلو نمایشگر مدرن 

در دانشگاه پردیس به منظور سنجش و مشاهد آناین کیفیت هوای)غبار 

و گازها( نصب گردیده است.

دکتر امیر انصاری مشــاور زیست محیطی و مسئول استقرار سیستم 

مدیریت سبز دانشگاه اراک  با اشاره به این اهمیت وجود چنین دستگاهی 

در محیط دانشگاهی گســترده اراک گفت:  کیفیت هوای دانشگاه اراک 

بعد از ســنجش و مشاهده آناین  و با همکاری واحدهای محیط زیست 

و قســمت فناوری دانشگاه می تواند در سایت و تابلوهای نمایش سطح 

دانشگاه برای عموم قابل مشاهده باشد. 

دکتر انصاری در مورد چگونگی فعالیت این ایستگاه ها گفت: بر اساس 

استاندارد های بین المللی ۶ نوع آالینده به صورت روزانه اندازه گیری می 

شود که برخی از آنها شامل مونواکسیدکربن، دی اکسیدگوگرد،دی اکسید 

نیتروژن، ازن و ذرات معلق با قطر کمتر از 2,5 میکرون  است.
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  شناسایی و جذب کلسیم در محیط شبیه سازی شده خون انسان با ارائه چارچوب جدید فلز-آلی )ماف(

یکی از یــون های مهم در بدن یون کلســیم می باشــد که فرم فعال 

فیزیولوژیــک بوده و در خون به ســه فرم : پیوند شــده به پروتین ۴0درصد، 

فرم یونیزه ۴8 درصد و پیوند شــده به بقیه آنیونها مانند سیترات یا بیکربنات 

یا فســفات 12 درصد وجود دارد. یون کلســیم در انتقال پیام در داخل سلول 

نقش ایفا می کند. به عنوان مثال، افزایش +Ca2 ســیتوزول نشــانه ای از  

فعال شــدن گیرنده های غشای سلولی و آنزیمها با داروهای مرتبط است. از 

آنجاییکه کارکرد صحیح ســلول های ایمنی تحت تاثیر یک پیام از کلسیم 

است و کلسیم نقش بسزایی در مولکول های  حافظه دارد و از سویی افزایش 

مقادیر اضافی کلســیم با ایجاد یک واکنش زنجیره ای، نهایتًا ســبب مرگ 

ســلول های مغزی می گردد، تشخیص حد مجاز کلسیم در غشای سلولی از 

اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. غلظت این یون در داخل سیتوزول حدود 

10 درصد میکروموالر و غلظت خارج سلولی آن ده هزار برابر این مقدار است. 

از اینرو دســتیابی به حسگری با این میزان حساسیت به غلظت یون کلسیم 

امری حائز اهمیت است. 

 در بیشــتر موارد، کلسیم کل اندازه گیری می شود زیرا این آزمایش راحت 

تر از آزمایش کلسیم یونیزه شده انجام می شود. آزمایش کلسیم یونیزه شده 

ممکن است هنگامی انجام شود که شخصی دچار بی حسی در اطراف دهان 

دست و پا و اسپاسم عضات در همان مناطق شود. 

 دکتر محمد یاســر معصومی در تشــریح این طرح پژوهشی در مصاحبه 

بــا روابط عمومی دانشــگاه اراک گفــت: در چارچوب های فلــز- آلی ارائه 

شــده تاکنون هیچکدام نسبت به یون کلســیم حساسیت نداشتند و موفق 

به جذب و شناســایی کلســیم نمی شدند. در حســگر جدید ارائه شده که از 

مشــارکت مولکول های مهمان فلوئورســانس داخل نانوکانال های ماتریس 

میزبان چارچوب فلز-آلی به عنوان حسگر  فلوئورسانس نسبتی استفاده شده 

اســت. رودامین ))RhB با نشر قرمز)nm ۶10=λ ( به عنوان مهمان 

فلوئورسانس انتخاب شــد و چارچوب فلز-آلی بر پایه Zn )TMU-5( به 

دکتر محمد یاسر معصومی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه اراك و تیم تحقیقاتی ایشان موفق به شناسایی و 
جذب کلسیم در محیط شبیه سازی شده خون انسان با ارائه چارچوب جدید فلز-آلی )ماف( شدند

دلیل ســهولت سنتز و داشتن خصلت بازی در واکنش به میهمان کاتیونی، به 

 RhB 5 حساس شده باS-TMU عنوان ماتریس میزبان انتخاب شــد. از

به عنوان پروب حســگر برای ســنجش یون Ca2+ استفاده شد. حسگر یاد 

شده با دارا بودن دو سیگنال نشری باعث ایجاد یک حسگر فلورسانس نسبتی 

با توانایی تمایز حساسیت از پاسخ می شود.

 دکتر معصومی در تشریح دقت این حسگر اظهار کرد: بر خاف حسگرهای 

دیگــر Ca2+که به علت تک نشــر بودن تحت تاثیر عواملی مانند شــدت 

لیزرتابنده و اثرات محیطی قرار می گیرند حســگر ســاخته شده یک حسگر 

ناهمگن با حساســیتی  باالست که امکان اســتفاده مجدد را طی چندین بار 

ممکن می سازد. همچنین به دلیل بکار بردن دو طول موج نشر در تشخیص 

خود می تواند عوامل محیطی و خطاهای دســتگاهی را حذف کند که امکان 

کاربردی کردن این گونه از حسگرها را فراهم می سازد.

وی افزود: حد تشخیص در این حسگر 150 برابر نمونه های حسگری قبلی 

در تشخیص یون کلسیم است. این حسگر در غلظت های پایین هم قابلیت 

تشــخیص را داراست. مزیت مهم دیگر زمان پاســخ سریع است. این حسگر 

حضور یون کلســیم را در 5 ثانیه تشخیص می دهد که پس از آن بازیابی و 

استفاده مجدد از حسگر بعد از حدود ۴0 ثانیه امکان پذیر است

نانوپوشــش کــه چنــدی پیــش توســط دکتــر مهــدی رئوفــی عضــو هیــات علمــی 
ــوه  ــد انب ــه تولی ــورژی دانشــگاه اراک ســاخته شــد ب ــواد و متال ــروه مهندســی م گ

رســید.
ــه نشــانی شــده و باعــث  ــع روی ســطوح الی ــه صــورت مای ــو پوشــش ب ــن نان ای
پاکیزگــی ســطح نســبت بــه انــواع ویــروس کویــد 19 و آنفلوآنــزا و HIV  و باکتریها 
و میکــروب هــا مــی شــود. نکتــه قابــل اهمیــت آن تاثیرگــذاری ایــن نانوپوشــش 
ــر روی  ــال ب ــه س ــش از س ــدگاری بی ــا مان ــر روی دســت و ب ــه روز ب ــش از س بی

ــد. ــطوح می باش س
ــه و  ــرار گرفت ــو پوشــش ق ــور از ســوی نان ــعه ن ــا جــذب اش ــو پوشــش ب ــن نان ای
ــردن  ــن ب ــی از بی ــده و توانای ــال ش ــود در آن فع ــت موج ــواد فتوکالیس ــطوح م س

ــی را دارد . ــای آل ــول ه ــا و مولک ــده ه آالین

ایــن پوشــش بــر روی ســطوح از قبیــل آسانســور، لــپ تــاپ، موبایــل، 
ــر  ــی و ه ــای ورزش ــالن ه ــوار س ــات، دی ــاق جلس ــوار ات ــل، دی اتومبی
ــی  ــه ضدعفون ــاز ب ــد و نی ــاد باش ــا زی ــراد در آنج ــردد اف ــه ت ــی ک جای

ــد ــی باش ــال م ــل اعم ــد، قاب ــته دارن پیوس

  تولید انبوه و تجاری سازی محصول دانش بنیان دانشگاه اراك

           ارتقاء رتبه مجالت علمی دانشگاه اراك

مجــات حیــات وحــش و تنــوع زیســتی فصلنامــه علمی-تاریخــی 
مطالعــات تاریخــی جنــگ و فصلنامــه پژوهــش هــای ادبی-قرآنــی 

از انتشــارات دانشــگاه اراك حائــز ارتقــاء رتبــه شــدند.

ــخ  ــروه تاری ــگ کاری از گ ــی جن ــات تاریخ ــی مطالع ــی -پژوهش ــه علم فصلنام
دانشــگاه اراک بــا همــکاری انجمــن ایرانــی تاریــخ اســت کــه در راســتای فراهــم 
ــای ارزش هــای فرهنگــی و پاســداری از  نمــودن بســترهای مناســب جهــت اعت
ــای  ــن توســعه و ارتق ــران و اســام و همچنی ــی ای ــی تاریخــی و تمدن ــراث غن می
ــگران  ــی پژوهش ــارب علم ــها و تج ــتاوردها، پژوهش ــر دس ــش و نش ــی پژوه کیف

ــود. ــی ش ــورچاپ م ــر کش ــگاهی در سراس دانش
ــی )فصلنامــه علمــی - پژوهشــی( توســط  ــی - قرآن فصلنامــه پژوهــش هــای ادب
ــی  ــی پژوهش ــه علم ــه دارای تاییدی ــن مجل ــود. ای ــی ش ــر م ــگاه اراک منتش دانش
ــورخ 15/0۴/1393 از کمیســیون نشــریات کشــور )وزارت  شــماره ۶3۶59/18/3 م

ــد.  ــی باش ــار 92( م ــماره اول )به ــاوری( از ش ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــا  ــی ب ــی- قرآن ــای ادب ــش ه ــی( پژوه ــی – پژوهش ــه )علم فصلنام
بــا  اراک  دانشــگاه   نامــه(  تفاهــم  انعقــاد  قالــب  )در  همــکاری 
ــدرس، شــهر  ــت م ــی ســینا همــدان، تربی ــام، بوعل دانشــگاههای ای
ــم وکاشــان چــاپ و منتشــر مــی شــود. ــی، ق ــه طباطبای کــرد، عام

بازدید رییس امور پایش، ارزیابی و اطالعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی 

ــف  ــی مختل ــای عمران ــروژه ه ــراه از پ ــات هم ــی  و هی ــعید جغتای ــدس س مهن
دانشــگاه اراک بازدیــد بــه عمــل آورد و رونــد احــداث و پیشــرفت فیزیکــی آنــان را 

ــود. ــی نم بررســی و ارزیاب
ــن  ــگاه اراک ضم ــس دانش ــدی ریی ــعید حمی ــر س ــد، دکت ــن بازدی ــان ای در جری
خیرمقــدم بــه رییــس امــور پایــش، ارزیابــی و اطاعــات مدیریــت ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور و مســئوالن اســتانی بــه ارائــه گزارشــی از رونــد احــداث، میــزان 
پیشــرفت فیزیکــی کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه، خوابــگاه هــای دانشــجویی، ســالن 
آمفــی تئاتردانشــگاه و دانشــکده هــای در حــال تکمیــل دانشــگاه و اعتبــارات هزینه 

شــده و مــورد نیــاز، تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز، جــاده دسترســی 
بــه خوابــگاه هــا و مشــکات و چالشــهای فــراروی احــداث ایــن پــروژه 

هــا  پرداخــت. 
ــگاه را از  ــی دانش ــای عمران ــروژه ه ــل پ ــدی تکمی ــعید حمی ــر س دکت
دســتاوردهای مهــم و مانــدگار در دانشــگاه عنــوان کــرد کــه می توانــد 
ــن  ــجویی و همچنی ــی دانش ــات زندگ ــن رفاهی ــده ای در تامی گام ارزن
ــت هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه اراک باشــد.  گســترش فعالی
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  گزارش فعالیت کانونهای فرهنگی دانشگاه

3940

 از آنجا که رسالت دانشگاه ها تربیت و پرورش نسل آینده ساز کشور است 

و بایســتي در جهت به بار نشستن نسلی متشکل از جوانانی متدین، متعهد، 

متفکر، خاق با قدرت تجزیه و تحلیل مســائل محیطي با تفکري انتقادي 

و احســاس مسئولیت نسبت به سرنوشت خود و دیگران قدم بردارد؛ مدیریت 

فرهنگی و اجتماعي دانشــگاه اراک تاش مي کند بســتري مناسب جهت 

پرورش دانشجویان در ابعاد جســمي، معنوي و فکري برپایه تعلیم و تربیت 

اسامي فراهم آورد .

 از اینــرو درجهــت برآوردن نیازهــاي فرهنگي دیني هنــري و اجتماعي 

دانشجویان فعالیت خود را در قالب ایجاد کانونهاي علمي ، هنري ، فرهنگي 

، انجمن هاي علمي، نشــریات دانشــجویي ،حمایت از تشکلهاي اسامي 

دانشجویي ، تأمین منابع و امکانات فرهنگي ، برپایي همایش ها و جشنواره 

ها ، کاسهاي فوق برنامه ، اردوها و...گام هاي موثري برداشته است.

 کانون هــای فرهنگی و هنری یکی از بنیــادی ترین عرصه ها در جهت 

تقویت ســرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد 

فضای شادی و نشاط در دانشگاه، کشف و شکوفا سازی خاقیت دانشجویی 

نقش بســزایی دارند. این کانون ها به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع 

و رشد خاقیت های فرهنگی دانشــجویان، سامان بخشیدن به خواسته ها و 

تاشــهای خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشــجویان و حمایت 

از فعالیت های گروهی در جهت نیل به ارزشــهای متعالی اسامی-انسانی، 

تشکیل شــده اند. حضور فعال و پرنشاط دانشجویان در برنامه های کانونهای 

فرهنگی و هنری افزون بر ایجاد نشــاط منجر به رشد مهارت های ارتباطی و 

نوآوری دانشجویان خواهد شد.

کانونهــای فرهنگی دانشــگاه اراک در حال حاضر، بر اســاس آیین نامه 

تشکیل کانون های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی در قالب 

18 کانون به فعالیت های خود ادامه می دهد.

معرفی کانون هاي فرهنگي و هنري

الف( کانون هاي دیني و مذهبي

قرآن و عترت علیهم السام

مهدویت

ریاحین

ب ( کانون هاي ادبی و هنري

شعر و ادب

موسیقي

تئاتر

فیلم و عکس

رادیو

 صنایع دستي و هنر هاي تجسمي

ج ( کانون هاي فرهنگی و اجتماعي

پارسیان

نشر اندیشه

هال احمر

مهارت هاي زندگي

مفاخر

راه سبز

گردشگری

محیط زیست

کارآفریني

نگاهي اجمالي به برنامه هاي نیمســال دوم ســال تحصیلي 1399-

1398  تا شهریور ماه سال 1399

اداره فوق برنامه و گردشگري امور فرهنگي 

برگزاري اردوي دانشجویي مشهد مقدس  120 دانشجوي دختر 

برگزاري اردوي دانشجویي مشهد مقدس  ۴0 دانشجوي پسر

برگزاري جلسات معرفتي در اردوي دانشجویي مشهد مقدس

با حضور کارشناسان دیني آستان قدس رضوي 

برگزاري ســي و پنجمین دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت علیهم 

السام

برگزاري جشن میاد حضرت فاطمه سام ا.. علیها و روز زن

اجراي طرح شمیم بندگي » هر هفته معرفي یک بانوي تازه مسمان«

برگزاري مســابقه بهار در خانه » با موضوع ایام اعتکاف در خانه«»در 

قالب مسابقات مختلف«

برگزاري مســابقه روزهــاي دور از خوابگاه  مســابقات عکس- خاطره 

نویســي   نقاشي- کاریکاتور-دلنوشته- صنایع دســتي و آثار هنري   در 

ایام شیوع کرونا

 برگزاري طرح 13 به در مجازي 

 برگزاري طرح آیه گرافي » هر روز یک آیه«

 برگزاري مسابقه بزرگ از محمد تا محمد » 1۴ مسابقه 1۴ برنده«

 برگزاري طرح مجازي داستان هاي مهدوي» هر جمعه یک داستان« 

 برگزاري برنامه هاي مجازي میاد امام زمان ارواحنا فداه

 برگــزاري برنامه هــاي جزء خواني قــرآن در ماه مبــارک رمضان و 

راهکارهاي هر جزء از  قرآن در زندگي موفق

 برگزاري جشن مجازي عید غدیر در الیو اینستاگرام

 ضبط و تهیه فیلم هاي کوتاه از مدیران و مسئولین دانشگاه در زمینه 

»توصیه هاي ایام قرنطینه«

 برگزاري مسابقه نهج الباغه خواني در ماه مبارک رمضان

 راهیابي 5 نفر از دانشــجویان دانشــگاه اراک به بخش ملي ســي و 

پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت علیهم السام دانشجویي

 برگزاري بخش آوایي ســي و پنجمین دوره مسابقات سراسري قرآن و 

عترت علیهم السام دانشگاه هاي کشور 

 برگزاري 5 مرحله مســابقات کتابخواني با موضوع  حجاب و عفاف از 

کتاب مسئله حجاب شهید مطهري 

 برگزاري ویژه برنامه روز شمار غدیر 

 انتخاب کانون مهدویت امور فرهنگي دانشــگاه در بین 90 دانشــگاه 

کشــور به عنوان کانون قابل تقدیر  در جشــنواره مهدویت دانشگاه هاي 

کشور 

 انتخاب کانون مهدویت دانشــگاه اراک به عنوان کانون برتر مذهبي 

کشــور در پنجمین جشــنواره ملي کانون هاي فرهنگي و هنري کشور 

»رویش«

 برگزاري برنامه رادیویي  مجموعه داستان هاي باورنکردني 

 افتتاح کانال ریاحین » کانون دخترانه امور فرهنگي با موضوع حجاب 

و عفاف«
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ویــژه برنامه عزاداري دهه اول ماه محرم از ســاعت 1۶ الي 22 کانون 

دخترانه ریاحین

برگزاري هیئت مجازي دختران عاشورایي

ویژه برنامه رادیویي » با کاروان خورشــید« به مناسبت دهه اول محرم 

هر روز یک برنامه 

تهیه کلیپ هاي 1 دقیقه اي با عاشوراییان با موضوع مهدویت »  دهه 

اول ماه محرم«

ویژه برنامه نوروز مهدوي » تهیه کلیپ  و مسابقات با عنوان امام زمان 

را یاري کنیم«

پویش حال خوش خواندن هر هفته معرفي یک کتاب 

برگزاري مســابقات کتابخواني و دلنوشته با موضوع مهدویت»ویژه ماه 

مبارک رمضان«

مسابقه کاریکاتور ،عکس و نقاشي با موضوع کرونا 

پویش همگاني قرائت دعاي فرج هر شب ساعت 22 

نشــریات الکترونیک با موضوع  مهارت آموزي و روانشناســي اصول 

مدیریت اضطراب و استرس

برگزاري دوره هاي مجازي آموزشــي معــارف عمومي با عنوان »ربیع 

االنام« 

مسابقه ترنم ایثار و امید )پادکست جمات تقدیمي به کادر درماني(

پخش بروشور ها در زمینه مهارتهاي پیشگیري از کرونا 

برگزاري مسابقه شعر و داستان کوتاه

برگزاري جشــن میاد امام رضا علیه الســام با حفــظ پروتکل هاي 

بهداشتي

هماهنگي و برگزاري جلسات منشور فرهنگي شهر اراک

برگزاري ویژه برنامه یاران عاشورایي هر شب معرفي یکي از یاران امام 

حسین علیه السام

برگزاري مسابقه بر آستان عشق » داستان- شعر  خاطره دلنوشته« 

برگزاري فراخوان مسابقه عکس عاشورایي » لحظه اي از بي نهایت«

برگزاري فراخوان محفل شعر عاشورایي » کشته اشک« 

ویژه نامه حضرت عج وارث غربت حسین علیه السام

مسابقه عکس بهار در خانه 

دوره آموزشي عکاسي آناین
طرح پاسخ به شبهات مهدویت

دلنوشته هایي براي امام زمان »عج«
پخــش کلیپ هایي بــا عنوان به وقت دعاي فرج و  ظهور نزدیک اســت 

برگزاري جشن مجازي میاد امام حسن مجتبي علیه السام
ویژه برنامه بفرمائید روضه 

برگزاري ویژه برنامه شام غریبان
برنامه هاي هفتگي کانون مهدویت 

انجام فعالیت هاي  خیرخواهانه  » تهیه وســایل بهداشــتي درماني براي 
نیازمندان« 

"زینب صفدری :  کارشناس فرهنگی دانشگاه"

4142

کانون مهدویت امور فرهنگی  دانشــگاه اراک توانست در میان بیش از سیصد کانون مذهبی کشور در رتبه 

نخست جشنواره ملی رویش قرار گیرد. 

  انتخــاب کانــون مهدویــت امــور فرهنگــی بــه عنــوان کانــون برتــر در 
میــان دانشــگاه هــای سراســر کشــور

کســب مقــام هــای برتــر کشــوری در ســی و پنجمیــن 
دوره مســابقات قــرآن کریــم سراســر کشــور

کسب رتبه های ممتاز دانشجویان دانشگاه اراک در سی و پنجمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم 

 توسط :
 آقای علی محمد دهقانی: مقام اول در بخش فناوری ؛ تولید نرم افزار و اپلیکیشن

 خانم فهیمه جفرسته: مقام اول بخش آوایی؛ حفظ 20 جزء
 آقای علیرضا نوروزی: مقام اول بخش آوایی؛ دعا و مناجات خوانی

 خانم سپیده عباسی: مقام سوم بخش معارفی؛ حفظ موضوعی قرآن کریم 

این جشنواره به صورت دو ساالنه برگزار می شود و با توجه به شاخصه های مورد ارزیابی برترین کانون معرفی 

و مورد تقدیر و تشکر قرار می گیرد.

دکتر علی بابایی
دکتر آبتین عبادی

دکتر یاسر معصومی
دکتر خلیل فقیهی

دکتر حامد صفی خانی
دکتر سید محسن حسینی

دکتر منصور قربانپور
دکتر علی خدیوی

دکتر مهرناز حاتمی

حضور 9 عضو هیات علمی دانشگاه اراك در 
میان 2 درصد دانشمند برتر جهان:


