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تصویــب شــد .نتایــج حرکــت برنامــه ای در دانشــگاه خــود را امــروزه بیشــتر
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 .ايــن برنامــه راهبــردي در ســال
 1400بــه پايــان خواهــد رســيد و دانشــگاه بایــد ،پــس از ارزیابــی مجــدد ،بــرای

حسین صادقی

نــگارش برنامــه جدیــد راهبــردی آمــاده شــود.
بــا برنامــه حرکــت نمــودن دانشــگاه بــه عنــوان مثــال برخــی از مشــکالت را

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

در بدنــه دانشــگاه را احصــا و دانشــگاه در صــدد مرتفــع نمــودن آنهــا برآمــد.
بــه عنــوان مثــال بــا یــک ارزیابــی و جهــت دهــی برنامــه ای رشــته هــای حــوزهاي بــه صــد درصــد اهــداف نرســد ،ولــی در هرصــورت اگــر بــه هــدف خــود
شــبانه در دانشــگاه کــه عمــا بــه دانشــگاه کمکــی نمــی کــرد و حتــی باعــث نرســیدند هــم آن موضــوع احصــا و توســط خــود ان حــوزه آســیب شناســی شــده

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک
شش سال معاونت دکتر حسین صادقی در دانشگاه
بــه عنــوان نخســتین ســوال  ،در خصــوص ســاختار معاونــت
مالــی ،اداري دانشــگاه کــه مســئولیت آن بــه عهده شماســت،
توضیــح دهیــد.

معاونــت اداره مالــی قبــا از چهــار مدیریــت تشــکیل شــده بــود کــه در

زمــان هئیــت امنــای دوره ی گذشــته پــس از اصــاح ســاختار تفصیلــی
دانشــگاه ،از  ۴مدیریــت بــه  3مدیریــت تغییــر پیــدا کــرد و مدیریــت برنامــه
و بودجــه بــه عنــوان زیــر مجموعــه ی حــوزه ریاســت دانشــگاه قــرار گرفــت.
رتبــه تشــکیالتی دانشــگاه ،از رتبــه  3بــه رتبــه  2ارتقــا یافــت و باعــث
تشــکیل مدیریتهــای جدیــدی در راســتای سیاســتهای گســترش فعالیتهــای
پژوهشــی در دانشــگاه و در نتیجــه آن ارتقــای تشــکیالت معاونــت پژوهشــی
شــد .در همیــن راســتا ،پســتهای ســازمانی جدیــد ایجــاد و تدویــن شــرح
وظایــف و بازنگــری ســازمان تفصیلــی دانشــگاه در دســتور کار جــدی هیــات
ســازمان تفصیلــی بــا افزایــش پســتهای ســازمانی مــورد نیــاز قســمتهای
مختلــف دانشــگاه تصویــب شــد.
در زمــان شــما ســند دانشــگاه نيــز صــادر شــد ،در ایــن
خصــوص توضیــح دهیــد.

بحــث مســتند ســازی اراضــی و امــاک دانشــگاه از مباحــث جــدی اســت که
از چندیــن جهــت مــی بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــا پیگیــری هــای
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مــداوم دانشــگاه در حــوزه هــای مختلــف ،بعــد از ســالیان متمــادی اکثــر
زمیــن هــای دانشــگاه کــه ســاخت و ســاز روی آن صــورت گرفتــه اســت
و همینطــور زمیــن هایــی کــه قــرار اســت در آینــده ســاخت و ســاز صــورت
بگیــرد ،مســتند ســازی گردیــد .مهمتریــن ایــن فعالیــت در مــورد پردیــس
سردشــت دانشــگاه بــود کــه در ایــن خصــوص میــزان حــدود  150هکتــار
از ایــن اراضــی ،مســتند ســازی شــده و مابقــی آن تــا حــدود  190هکتــار در
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گارگــروه مســتند ســازی اســتانداری در حــال پیگیــری اســت .نکتــه مهــم

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
پایــدار دانشــگاه و در واقــع بــه عنــوان یــک منبــع ســرمایه ای پایــدار بــه
آینــده دانشــگاه کمــک بســیار زیــادی خواهــد کــرد و ســرمایه عظیمــی را در
دســت دانشــگاه را در پــی خواهــد داشــت.
عــاوه بــر ایــن دانشــگاه در حــال پیگیــری ایــن موضــوع نیــز هســت کــه
بــا تغییــر کاربــری امــاک مســتند ســازی شــده ،از ارزش افــزوده آن هــا هــم
اســتفاده نمایــد .در مرحلــه اول خوابــگاه فاطمیــه ،امیرکبیــر  ،الزهــرا و ..مــد
نظــر اســت کــه بــا تغییــر کاربــری مثــا از آموزشــی بــه مســکونی؛ ارزش
ایــن امــاک چندیــن برابــر خواهــد شــد .در حــال حاضــر در حــال بررســی
و پیگیــری دو مــورد از ایــن اماکــن هســتیم .کــه یکــی خوابــگاه امیرکبیــر و
دیگــری خوابــگاه فاطمیــه اســت.
دغدغه ی شما از زمان حضور در معاونت مالی چه بود؟

از ســال  ۹۳کــه مســئولیت معــاون طــرح و برنامــه دانشــگاه بــه اینجانــب

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
نیــز خــودش را ملــزم نمــود تــا بــا اهــداف و مــواردی کــه در حــوزه هــای
مختلــف امــوزش ،پژوهــش ،اداره مالــی و دانشــجویی پیگیــری مــی کننــد،
هــر ســاله خــود را تطبیــق داده و مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .راهبــری دانشــگاه
در حــوزه طــرح و برنامــه دانشــگاه ظــرف مــدت یــک ســال و نیــم کاری
کــه همــه دوســتان زحمــت کشــیدند تهیــه شــد و بــه هئیــت امنــا ارائــه و

آن کــه ســریع تــر بــه حــد دانشــگاه هــاي جامــع برســيم بایــد بتوانیــم در

بــه عقیــده مــن ایــن مقولــه بــرای دانشــگاه بســیار مهــم بــوده اســت دانشــگاه

مقطــع تحصیــات تکمیلــی گســترش بیشــتری اتفــاق افتــاده و فعاليــت كنيــم .اراک یکســری عقــب ماندگــی مزمــن بــه دالیــل مختلــف داشــته و دارد کــه مــی
تعــداد رشــته هــاي مختلــف مــورد نیــاز اســتان در مقاطــع مختلــف کارشناســی ،بایســت عــاوه بــر تاکیــد بــر توســعه آن هــا هــم جبــران شــود .یکــی از آنهــا
کارشناســی ارشــد و دکتــری ســریعا افزایــش یابــد .متاســفانه نــه تنهــا از نظــر تعــداد عضــو هیــات علمــی در گرایشــها و رشــته هــای متنــوع اســت کــه دالیــل
تعــداد هیــات علمــی ،رشــته ،گرایــش و رتبــه بلکــه دانشــگاه از نظــر فضــای مختلفــی دارد کــه در ایــن بحــث نمــی گنجــد .دانشــگاه در راســتای برنامــه

فیزیکــی هــم در مقایســه بــا دانشــگاه هــای هــم رده خــودش ،توســعه مناســبی راهبــردي ،دانشــگاه اراک بــه صــورت بســیار جــدی وارد حــل ایــن قســمت شــد
پیــدا نکــرده بــود .هــم اینــک آمــار اعضــای هیــات علمــی ،تعــداد دانشــیاران و و تکمیــل کادر هئیــت علمــی بــا تمــام جوانبــی کــه بــر ان متصــور اســت در حــد
اســتادان دانشــگاه مشــخص اســت و رشــد ایــن موضــوع در چنــد ســال اخیــر امــکان جبــران شــد .قبــل از شــروع ايــن سیاســت تعــداد اعضــای هیــات علمــی
بــر کســی پوشــیده نیســت.
دانشــگاه  170الــي  180بــود كــه در حــال حاضــر قريــب بــه  300هيئــت علمــي
البتــه هــر توســعه و الــزام بــر آن تابــع شــرایط خاصــی ایــت کــه دانشــگاه در دانشــگاه مشــغول بــه كار هســتند .افزایــش شــدید هئیــت علمــی تبعــات
بــا تمــام تــوان در ایــن مــدت بــه آن معطــوف بــوده و علیرغــم محدودیــت مختلفــی در دانشــگاه دارد کــه قطعــا بایــد ایــن تبعــات مدیریــت مــی شــد و چــون

هــای موجــود در ایــن راســتا قــدم هــای ارزنــده ای برداشــته اســت .بــه نوعــی برنامــه راهبــردي يــك برنامــه چنــد بعــدی بــود ،در ايــن افزایــش اعضــاي هيئــت
مدیریــت دانشــگاه در تمــام حــوزه هــا دارای خــط مشــی مشــخص بــوده و علمــي تاثيــر زيــادي از نظــر تبعــات بــر دانشــگاه نداشــت .همزمــان بــا آن نکتــه

در حــال حرکــت رو بــه رشــد جــدی اســت .هرچنــد کــه ممكــن اســت يــك 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.
ايــن برنامــه در قســمت پرســنلي چــه تمهيداتــي انديشــيده
اســت؟

در حــوزه پرســنل غیــر هیــات علمــی هــم در واقــع همیــن اتفــاق افتــاد ،شــاید
ســال ۹۲افــرادی کــه رتبــه هــای بــاال در دانشــگاه داشــتند کــم بــود و رتبــه یــک
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گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک

اجرایــی کارکنــان و حــوزه برنامــه و بودجــه قــرار گرفــت کــه اخیــرا ایــن

ایــن بــود کــه مســکن و شــهر ســازی بــه شــدت بــا ایــن موضــوع مخالــف

هزینــه هــای ســرباری در اعتبــارات دانشــگاه مــی شــد ،حــذف شــد .هــم اســت.
اینــک ورودی شــبانه نداریــم و فقــط تعــداد کمــی دانشــجوي شــبانه در دوره در خصــوص جــذب هيئــت علمــي هــم برنامه راهبــردي دانشــگاه،
کارشناســی داريــم .از ســوي ديگــر ایــن برنامــه بــه مــا مــی گفــت کــه بــرای اقداماتي داشــته اســت؟

فکــر نکنــم داشــتیم  .در راســتای همیــن برنامــه ،بــا توســعه فعالیــت هــای هیــات
اجرایــی کارکنــان ،مــا االن تعــداد بســیار خوبــی از همــکاران را داريــم كــه رتبــه
دو و یــک مــی گیرنــد و ایــن باعــث افتخــار دانشــگاه اســت .هیئــت اجرایــی هــم
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راســتا بــود کــه ایــن فضاهــا بــه عنــوان فضایــی مفــرح بــرای دانشــجوها و

دانشــگاه در ایــن دوران دوبــار بــا تزریــق منابــع مالــی ،جــان گرفتنــد و اســتارت

حتــی ســمینارها قابــل اســتفاده اســت .باقــی فضاهــا نيــز در دانشــکده فنــی،

اتمــام آنهــا در دســتور کار قــرار گرفــت .ســاختمان اداری دانشــگاه از طریــق

توســط خــود دانشــکده هــا در حــال مدیریــت اســت و قســمتهای اجرایــی توســط

وامــی کــه دانشــگاه دریافــت کــرد و انجــا را تکمیــل کــرد ،انجــام شــد .ســلف

مدیریــت طرحهــای عمرانــی در دســت انجــام اســت تــا از ايــن فضاهــا نيــز

زیتــون و پــروژه هایــی کــه بــه نوعــی متوقــف شــده بودنــد مثــل پــروژه

اســتفاده بهينــه صــورت پذيــرد.

کتابخانــه و پــروژه کشــاورزی و ماننــد ایــن هــا ،پــروژه هایــی بودنــد کــه پــول

دانشــکده کشــاورزی و علــوم ورزشــی هــم کــه مشــکل شــدیدي در حــوزه

شــان تامیــن شــد و بــه ســرعت ســاخت و ســاز و تکمیــل پــروژه هــا انجــام

کالس داشــتند ،فضــای خوبــی را در مهمــان ســرای قدیــم دانشــگاه یــا اداری

شــد .خوابــگاه بهــاران هــم بــا همــان اوراق صکــوک و اعتبــار محوطــه ســازی

قدیــم دانشــگاه بــه آن هــا اختصــاص داده شــد .بــرای دانشــکده علــوم ورزشــی

شــروع و هــم اکنــون در حــال اتمــام اســت .عمــا دانشــگاه توانســت از منابــع
تــاش کــرد کــه پرونــده هــای زیــادی را بررســی کنــد و مــدت زمــان
دریافــت رتبــه توســط همــکاران اگــر قبــا زمــان زیــادی مــی بــرد االن
بــه نســبت كمتــر 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.
در خصــوص معاونــت تحــت هدايــت جنابعالــي هــم اگــر
ممكــن هســت توضيحاتــي را ارائــه دهيــد.

از ســال  ۹۴از معاونــت طــرح و برنامــه بــه معاونــت اداری و مالــی رفتــم،

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
توســعه فضــای فیزیکــی قطعــا احتیــاج بــه منابــع مالــی و تامیــن آن داشــت
و متاســفانه شــرایط کشــور هــم بــه ســمتي رفــت كــه منابــع مالــی محــدود
بــود و بایــد دانشــگاه بــه دنبــال راه هــای تامیــن منابــع مالــی مــي گشــت.
طبــق یــک برنامــه و پیگیــری مجدانــه توســط حــوزه مــا و خــود رئیــس
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
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خوبــی بــرای انجــام طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه تامیــن شــود .تقریبــا
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 فعاليــت كــرده بودنــد.
باقــی اتفاقــات امــروزه توســط شــورای عمرانــی و دفتــر فنــی و عمرانــی
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بــه جــد از هــر طریــق ممکــن پیگیــری شــد ،پــروژه هــای متوقــف شــده

مختلفــی کــه وجــود داســت ماننــد ســفر ریاســت جمهــوری و اعتباراتــی کــه
تزریــق مــی شــد پــروژه هــا را ســر و ســامان دهــد .پــروژه ميــدان مركــزي
دانشــگاه هــم در جشــن پنجاهميــن ســال تاســيس دانشــگاه افتتــاح خواهــد
شــد .اتفــاق بعــدی کــه افتــاد پیگیــری هایــی بــود کــه حــوزه اداری مالــی
انجــام داد و باعــث شــد کــه پــروژه ای بــه نــام پــروژه خوابــگاه  ۱۵خــرداد بــرای
اولیــن بــار در ســطح کشــور در دانشــگاه اراک کلنــگ زنــی شــود و آن پــروژه
هــم تــا چنــد مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســيد.
اینهــا اتفاقــات خوبــی اســت کــه در بحــث هــای عمرانــی افتــاد .البتــه پــروژه
هایــی در دانشــگاه داشــتیم کــه ایــن پــروژه هــا مــدت هاســت بــه صــورت
راکــد باقــی ماندهانــد و ســعی کردیــم بــرای ایــن پــروژه هــا هــم اعتبــار
بگیریــم ولــی چــون اعتبــار آن هــا از درامــد اختصاصــی بــوده اســت ،ســخت
بــود ولــی بــا کمکــی کــه دوســتان در حــوزه هــای برنامــه و بودجــه انجــام
دادنــد و پیگیــری هــای دکتــر حمیــدی و حــوزه مــا باعــث شــد کــه ایــن پــروژه
ســاختمان کالس هــا هــم بــه ردیــف دولتــی وصــل شــود و در ســال 1400
هــم پــروژه دانشــکده علــوم انســانی بــه اعتبــارات ملــی متصــل گــردد.
ســاختمان علــوم انســاني هــم شــامل ايــن 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

شــده بــود .در ســال آینــده همانطــور کــه عــرض کــردم بــا پیگیــری هــای
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 ترين اتفاق در بين اين پروژه ها چه بود؟
بــه نظــر مــن اتفــاق خیلــی مهــم تــری کــه در حــوزه البتــه بــا کمــک
دوســتانمان در حــوزه محیــط زیســت خصوصــا جنــاب آقــای دکتــر انصــاری
افتــاد ،ایــن بــود کــه دانشــگاه در حــوزه مدیریــت ســبز در بيــن دانشــگاه هــاي
كشــور ،جايــگاه خــود را پيــدا كــرده و ثانیــا ظــرف مــدت کوتاهــی رتبــه هــای
شــگفت انگیــزی در ســطح بیــن المللــی و کشــوری كســب كــرد .مهــم تــر،
نویــد و اتفاقاتــي اســت کــه در ســال آینــده در دانشــگاه وجــود خواهــد داشــت،
طراحــی کالبــدی فضــای ســبز دانشــگاه اســت کــه توســط دوســتانمان در
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
خــود دانشــگاه و هــم شــهر بــه عنــوان گــذرگاه تنفســی شــهر اراک ،در بــر
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

هــا بایــد بــه تدریــج بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی یــا
کمــک خیریــن ،و یــا ســرمایه گــذاری و اشــتعال مولــد ایجــاد و بــه خدمــات
رســانی بــه اقشــار دانشــگاهی مبــادرت ورزد .شــورای عمرانــی ســعی کــرد ،از

اســاتید دانشــکده علــوم ورزشــی بــه آن ســایت منتقــل شــده انــد.
امسال هم مانند سال های قبل بحث انتخاب کارمند نمونه داریم؟
انتخــاب کارمنــد نمونــه دو وجــه دارد یکــی آنکــه يــك شــخص بــه عنــوان
کارمنــد نمونــه انتخــاب شــود و از مزایــای تشــویقی بــه صــورت معنــوی و يــا
هديــه اســتفاده کنــد .دومیــن مــورد مزایایــی اســت کــه آییــن نامــه اســتخدامی
بــرای بهــره بــرداری از ایــن انتخــاب بــرای ایشــان هماننــد پایــه تشــویقی ،در
نظــر گرفتــه اســت .دوســتانمان در حــوزه اداری بــا همــکاری حــوزه نظــارت و
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
دانشــگاه در بحــث توســعه رفاهیــات علیرغــم مشــکالت اقتصــادی همــکاران،
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 مشــکالت 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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گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک

هــای مختلفــی در راســتای توســعه فضــای فیزیکــی وجــود داشــت و ایــن

در اداری قدیــم ســایت سردشــت ،تعمیــرات و بازســازی انجــام هیــز شــده و

فضــا هــای پــرت دانشــگاه نیــز اســتفاده و از انهــا بــا تغییــرات بســیار انــدک،
بهتریــن اســتفاده را نمایــد .بــه عنــوان مثــال پوشــش ســقفهایی در حیــاط
خلــوت فنــی و علــوم پایــه ،اســپیس فریــم هایــی کــه زده شــد در همیــن

6

خالی و امکانات بسیار فقی رانه 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

سعيد شاه حسيني
عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

چگونگی شکل گیری دانشکده هنر دانشگاه
با دکتر سعيد شاه حسيني و توســعه ي آموزشي دانشگاه
اراك از دهه ي  80تاكنون
سعید شاه حســینی از ســال  77عضو هیئت علمی گروه علوم تربيتي
دانشگاه اراک  ،دکترا علوم ارتباطات.

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 م یکنم .من جمله اینکه یکی از آخرین مجموعهای که

کارشناسی ارشد من در زمینه کارگردانی سینما است ب رای همین به عنوان
هيئــت علمی و ب راي همكاري با گروه آموزشــی تکنولوژی آموزشــی ب رای

هم مقاله ای شد با موضوعیت تغییر نگرش مردم به حفظ محيط زيست .به هر حال

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

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

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

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

از زندگی و عالقه ي من تا االن بوده است.

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

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

حدود ســال  ۷۹که مدیر پژوهش دانشگاه ،آقای دکتر عامریان بودند و ایشان

تکنولوژی آموزشــی دانشــگاه اراک از جدی ترین گروههای تکنولوژی آموزشی در

هم به فیلم عالقه داشــتند پیشنهاد دادند كه ب رای معرفی دانشگاه یک کار

ای ران است که تولید رسانه های را به دانشجویان آموزش م یدهد .هر چند با دست

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 اين در این ســال در زمینه سریال های تلویزیونی مستند و در زمینه
فیلمهایی در حوزه می راث فرهنگی و محیط زیســت فعال بودم که با آنها در

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

در این ماجرا بدون خواســت و عزم آنها اتفاق نم یافتاد .من هم این وسط

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

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

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

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

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

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

این موضوع ب رای من ســخت نبوده که با آچار و ابزار کار کنم .لذت م یبرم .کارهای

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

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

توسعه پیدا کند .ب راي تشكيل دانشكده ي هنر هم برخی مسئولیت ها را

رادیو و تلویزیون آموزشــی و...را تدریس کردهام .ط راحی آموزشی و نگارش سرفصل

برعهده من گذاشتند .يادم مي آيد سال  80دکتر سیفی مدیرگروه آموزشي

های دوره های کشوری کارگردانی سینما را ب رای انجمن سینمای جوانان ای ران انجام

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

دادم و ازین نمونه کارها زیاد داشــته ام و خالصه سرم ب رای کار درد م یکند .در واقع

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

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

نرو ولی کمک کن كه انجام بشود.

محیط منفی اســت من هم خاموش شــوم .اتفاقی که این ســالهاگاه رخ م یدهد.

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

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

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

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

بود ســال  ۷۸ما نامه ای از وزارت علوم داشــتیم که بر آن اساس  ۴رشته

پیدایش رشــته هاي دانشكده ي هنر به نیرو و افراد بسیار موثري نياز داشت كه

فرش ،گرافیک ،مجسمه سازی و صنایع دستی تا سال  ۸۸باید در دانشگاه
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در همان زمان هم در همكاري با مراکز مختلف ،فعالیت تولید فیلم داشــتم

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

فیلم انجام بدهیم که فیلمي  ۵۹دقیقه ای کار کردیم .دانشــگاه آنزمان هنوز

پیش آمد.
ب رای ســاخت و تعمیر فضای کاری خودم تنها در را می بســتم و یواشــکی کار

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

قبل ازاین که در ســال  ۷۷به دانشــگاه بیایم ،فیلم هايي ساخته بودم و

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

فستیوال های مختلف هم حضور داشتم که آخرین مورد آن فیلم کویر میقان
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بود که سال  2020در جشنواره آگروه فیلم در کشور اسلواکی جایزه ویژه رئیس
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برود  .و رشته هاي بعدي هم با امكانات جديد به دانشگاه اضافه شود.
به هرحال مجموعه ای از افراد دلســوز و كار بلد ،از ســال ها پیش زحمت
کشــیدند تا این دانشکده شکل گرفت و رشته هاي هنر به اینجا رسید .اكنون
مجموعه دانشــکده را به افراد جدیدی م یسپارند که کارشان(تخصصشان) این
است مانند هیئت علمی های ديگر دانشكده 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
اراک تاســیس می شد .در پی این ماجرا  ،ســال  ۸۲و زمان ریاست آقای

همه پیش بینی شد و به پیمانکار اعالم گردید.

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

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

عالقه جدی داشتند كه اينكار انجام شود .ایشان مرا معرفی کردند به معاون

مســایل مختلف عمرانی و مالی و ...و كار از سال  ۸۳متوقف شد و اتفاقی نیفتاد

آموزشی دانشگاه هنر ته ران که یک تفاهم نامه بنویسیم و یک تفاهم نامه

تا اینکه سال  ۸۵فرمانداری اراک نامه ای به دانشگاه اراک ارسال کرد که جهت راه

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

اندازی دانشکده هنر نتایج را به ما اعالم کنید  .تا اینکه حدودا سال  ۹۴به اینجانب

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

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

هاي الزم و قانوني...

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

با ماموریت های متعدد در دانشــگاه هنر ته ران رفت و آمد كردم و همه

هم عالقه و اصرار قبلی را به راه اندازی رشته های هنر داشتند.
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گذاشتم و ماحصلش را طی یک نامه به دکتر حمیدی منعکس کردم که چه

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

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

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

 .نیروی انســانی .که این ماجرا منجر شد سال  ۸۴ب رای سایت دانشگاه در

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

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

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

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

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 ای ران را دارد یا بهترین منبت کارها
و ...اســتان مرکزی زمینه این رشته را دارد .اینها پذیرفته شد و از همان سال های
 ۹۴دانشگاه شروع به جذب هیئت علمی كرد ،نهایتا دانشکده کشاورزی دانشکده
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معین شــد تا گروه های هنر آنجا مستقر بشوند و اینگونه رشته هنر راه افتاد ،سال

از همان قدیم صحبت بر ســر این بود که ساختمان دکتر حسابی دربست
ب رای 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 ب رای هنر باشد و درست است این
ساختمان قدیمی است ولی به نوعی می تواند(بخاطر معماريش) نماد دانشکده
هنر باشــد .اما در هر صورت در طرح جامع دانشگاه باید فضا پیش بینی شده
ب رای هنر عمران شود که متاســفانه هنوز کلنگی هم ب رايش زده نشده است.
البته تعمدی در کار نیست .مسائل مالی این سالها 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 ب رای 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

به شــکل مضاعف امکانات ب رایش 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 ب رای 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 م یکند .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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جوانب دانشــکده و گروه هایش را بررســی کردم .با مدیر گروه ها جلســه

نامه هایی نوشــتند و مرا معرفی كردند به دانشــگاه هنــر و دوباره رفتیم ب رای

اول با رشته فرش و بعد رشته صنایع دستی.

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

شرایط و فضا نیست اما اگر شــرایط جور شود رشته های معماری ،عکاسی و
گرافیک و ط راحی صنعتی اولویت دارند.
خالصه با تمام این مسائل رشته هنر راه افتاد و امیدوارم همین جوری پیش
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محمد پرستش

جليل مرادي
عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه اراک

راهنمای فعالیت های بدنی در خانه برای مقابله با ویروس کرونا (کووید ©©©©©© )19
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اســت کــه از اقدامــات احتیاطــی پیــروی شــود .مانــدن در خانــه یــک قــدم

نوارگردان (تردمیل)؛ موقعیت شروع:

اساســی در ایمنــی اســت کــه مــی توانــد شــیوع گســترده را محــدود

 -بــا اتصــال کلیپــس امنیتــی بــه لبــاس کــه بــا عمــل انــدام تحتانــی یــا

کنــد .در حــال حاضــر بســیاری از کشــورها شــرایطی را اعمــال کــرده

فوقانــی تداخــل نداشــته باشــد ،شــروع کنیــد.

انــد کــه مــردم را مجبــور مــی کنــد در خانــه بماننــد و فقــط در مواقــع

 -بــا قــرار دادن پاهــا بــر روی ســطح ســمت راســت و چــپ تســمه را بیــن

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

دو پــا قــرار دهیــد.

توانــد باعــث افزایــش رفتارهایــی شــود کــه منجــر بــه عــدم تحــرک و

 -دســتورالعملهای مربــوط بــر روی کنســول تردمیــل را بخوانیــد تــا بدانیــد

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

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

ســبک زندگــی بــی تحــرک منجــر شــود و طیــف وســیعی از مشــکالت

 -دســتگاه را روشــن کنیــد و ســرعت تســمه را طــوری کــه ســرعت گــرم

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

کــردن مــورد نظــر اســت تنظیــم کنیــد.

جایگزیــن کــردن فعالیتهــای خــارج از منــزل بــا فعالیتهــای خانگــی ماننــد

مرحله حرکت

تمریــن مقاومتــی بــا وزن بــدن و ورزش هــوازی شــامل حــرکات ایروبیک

 -در حالــی کــه دســتگیره را نگــه داشــتهاید ،اجــازه دهیــد یــک پــا را بــه

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

نوســان آزادانــه ،و بــا اســتفاده از یــک عمــل ارهای بــه تردمیــل بــا خــارج

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

قســمت میانــی پــا ضربــه وارد کنیــد.

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

 -هنگامــی کــه بــا ســرعت تســمه راحــت هســتید ،شــروع بــه راه رفتــن /

و ورزش روزمــره در محیــط امــن منــزل ،یــک اســتراتژی مهــم بــرای

دویــدن بــر روی تردمیــل کنیــد.

زندگــی ســالم در طــول بحــران کرونــا اســت .انجــام  10-15دقیقــه

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

فعالیــت ســبک ،ماننــد پیــاده روی یــا حــرکات کششــی بــه آســودگی
عضالنــی و بهبــود گــردش خــون کمــک خواهــد کــرد .همچنیــن فعالیــت
بدنــی منظــم میتوانــد بــه روزمرگــی مــا کمــک کنــد و راهــی بــرای
ارتبــاط بــا خانــواده باشــد .فعالیتهــای خانــه فرصتــی را بــرای افــراد
فراهــم مــی کنــد کــه بــا انجــام حــرکات ســاده در حالــی کــه در خانــه
هســتند ،ســالم بماننــد .در ادامــه برنامههــای کاربــردی و توصیههایــی
بــرای فعالیــت بدنــی در خانــه در افــراد کمتحــرک در طــول زندگــی بــا
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دســتورالعملهای کالــج پزشــکی ورزشــی آمریــکا( )ACSMاســتفاده

 -دســتها را از دســتگیرهها بــر داریــد و ســرعت و شــیب را تنظیــم

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

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

روی خــم شــدن بیشــتر بــه جلــو.

 -از نگــه داشــتن کنســول و یــا دســتگیرههای هنــگام راه رفتــن یــا

*موقعیــت مســابقهای ،بــا ســاعد بــر روی فرمــان بــه صــورت اســتراحتی،

دویــدن اجتنــاب کنیــد.

ایجــاد حداکثــر خــم شــدن بــه جلــو.

پایان دادن به موقعیت:

موقعیت پایان دادن:

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

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

از تجمــع خــون و بهبــود بازگشــت وریــدی ســرد کنیــد.

دوچرخــه بردارید.

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

دستگاه پله نوردی؛ موقعیت شروع:

خامــوش کنیــد.

 -دســتگیرهها را نگــه داریــد در حالــی کــه پدالهــا را بــه ســمت جلــو

دوچرخه ثابت؛ موقعیت شروع:

حرکــت میدهیــد.

 -بــا تنظیــم ارتفــاع صندلــی بــه طــوری کــه زانــوی پــای بــاز شــده

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

کمــی خــم اســت ( 25- 30درجــه) حرکتــی را شــروع کنیــد.

مرحله حرکت:

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

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

تمــاس بــا پــدال باشــد.

کنید .

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

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

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

متــر) برداریــد.

و در طــول پــدال حرکــت کنــد.

 -اجــازه ندهیــد کــه گامهــا بــا کــف یــا حــد بــاالی دســتگاه برخــورد

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

داشــته باشــد.

بــه ســمت جلــو خــم شــوید.

 -نگــه داشــتن دســتگیرهها را بــه آرامــی ادامــه دهیــد در حالــی کــه

 -دســته هــای فرمــان را طــوری تنظیــم کنیــد کــه بازوهــا در یــک

بــه دنبــال قــدم زدن بــه جلــو ،نگــه داشــتن حالــت ایســتاده درســت بــا

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

شــانههای مســتقیم و آرام ،لگــن باالتــر از باســن ،زانوهــا تــراز وســط بــا

یــک زاویــه تقریبــا  90درجــه تشــکیل مــی دهــد.

پاهــا قــرار دارد ،و پنجههــا بــه جلــو پیــش میرونــد.

مرحله حرکت
 در طــول مــدت تمریــن ،پــدال زدن را شــروع کنیــد ،در حالــی کــهکــف پاهــا را در تمــاس بــا پــدال نگــه میداریــد.
 -حفظ یک حالت خنثی و جلوگیری از حرکت شانهها.
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بــا توجــه بــه نگرانــی در مــورد گســترش روزافــزون ويــروس كرونــا ،الزم

شــده اســت.

حالــی کــه هنــوز در مرکــز عرشــه تردمیــل هســتید.

حالــت ایســتادهتر را حفــظ کنیــد.

 بــا اســتفاده از دســتههای فرمــان ،موقعیتهــای مختلــف دســتممکــن اســت اســتفاده شــود .ایــن مــوارد شــامل:
*روی دســتها مقــداری خــم شــدن ،کــف دســت رو بــه پاییــن و
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آرامــی نگهداریــد و یــک حالــت ایســتاده بــا شــانههای ریلکــس نگهداریــد،

پیاده روی؛ موقعیت بدن:

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

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

نگــه داریــد.

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

پایــان دادن بــه موقعیــت :در حالــی کــه پــدال هــا را بــه عقــب بــر مــی

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

گردانیــد ،دســتگیره هــا را نگــه داریــد.

بــه طــور مســتقیم بــر روی باســن قــرار دهیــد.

دستگاه الپتیکال (اسکی فضایی)؛ موقعیت شروع:

تماس پنجه پا با زمین

 -بــر روی کنســول مرکــزی الپتیــکال ،یــک پــا را روی هــر پــدال قــرار

 -در ابتــدا پاشــنه بــا زمیــن تمــاس پیــدا مــی کنــد و بعــد از آن بــا یــک

دهیــد.

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

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

پنجــه پــا گســترش یابــد.

راســت و چــپ گرفتــه و بــه طــور مســتقیم و متعــادل بــر روی لگــن قــرار

 -وزن بایــد از قســمت بیرونــی پاشــنه بــه ســمت جلــو و کمــی بــه ســمت

داریــد ،ســر بــاال و شــانه ســاکن نگــه داریــد.

داخــل و وســط پنجــه پــا منتقــل شــود.

مرحله حرکت

مرحله گا م برداشتن

 -شــروع کنیــد پــدال هــا را بــه جلــو بــا حرکــت بازوهــا و پاهــا حرکــت

بــدون اینکــه لگــن را بچرخانیــد (مگــر اینکــه مســابقه پیــاده روی) ،اجــازه

دهیــد بــه روش رفــت و برگشــت.

دهیــد کــه لگــن آزادانــه حرکــت کنــد تــا طــول گام را افزایــش دهــد.

 -پاهــا بایــد در طــول زمــان تمریــن بــا پــدال هــا کامــا تمــاس داشــته

زانوهــا را بلنــد کنیــد و در ایــن حرکــت باســن هــا و عضــات گلوتــال را

باشــند مگــر اینکــه طراحــی دســتگاه باعــث بلنــد کــردن پاشــنه شــود.

درگیــر کنیــد.

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

عمل بازو

پنجــه هــا جلوتــر برونــد.

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

 -بــرای حفــظ تعــادل ،دســتگیرهها را نگــه داریــد .اگــر نگــه داشــتن

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

دســتگیره هــا غیــر ضــروری باشــد ،ایــده خوبــی اســت کــه نگــه داشــتن

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

دســتگیره هــا را رهــا کنیــد و بازوهــای خــود را پمپــاژ کنیــد بــه همــان شــیوه
ای کــه در راه رفتــن و یــا دویــدن آنهــا را حرکــت مــی دهیــد.
 شــیب الپتیــکال ممکــن اســت افزایــش یابــد تــا دقیــق تــر حرکــت دویــدنرا شــبیه ســازی کنــد یــا کاهــش یابــد تــا حرکــت پیــاده روی تکــرار شــود.
 انجــام ایــن تمریــن بــا حرکــت رو بــه جلــو ممکــن اســت تاکیــد بیشــتریبــر عضلــه چهــار ســر ران داشــته باشــد؛ انجــام آن بــا حرکــت عقــب مــی
توانــد تنــش بــر روی همســترینگ و گلوتــال هــا را افزایــش دهــد.
پایان دادن به موقعیت:
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 -ســرعت را کــم کنیــد تــا زمانــی کــه دســتگاه بــه توقــف کامــل برســد،

مرحله گا م برداشتن
 بــدون نــورد کــردن لگــن (مگــر اینکــه مســابقه پیــاده روی) ،اجــازهدهیــد کــه لگــن آزادانــه حرکــت کنــد تــا طــول گام را افزایــش دهــد.
 زانوهــا را بلنــد کنیــد و در ایــن حرکــت لگــن و عضــات باســن را درگیــرو بالعکــس).
 شــانه هــا بایــد آرام باشــند ،اجــازه دهنــد کــه بازوهــا نوســان آزادانــهداشــته باشــند.
 در ســرعتهای ســریعتر پیــاده روی ،اعمــال بایــد بــه صــورت زیــرباشــد:
بازوهــا بایــد در آرنــج  90درجــه بــا حــرکات بازوئــی کــه در شــانهها
ایجــاد مــی شــود خــم شــوند.
دسـتها بایــد بــه عقــب و جلــو حرکــت کننــد ،از خــط میانــی بــدن عبــور
نکننــد ،تــا نیــروی محرکــه جلــو برنــده ایجــاد شــود.
پنجــه دســتها بایــد در وضعیــت ریلکــس باشــند ،زمانیکــه پنجــه
دس ـتها بــه ســمت قفســه ســینه در راســتای خــط ســينه در نوســان رو
بــه جلــو اســت ،مفصــل لگــن در همــان ســمت در نوســان رو بــه عقــب
متمایــل میشــود.
دویدن؛ موقعیت بدن:
 ســر را درســت در امتــداد بــا چشــم هــا نگــه داریــد و بــه جلــو حرکــتکنیــد.
 شانه ها را ساکن کنید و اجازه ندهید آنها خم شوند. در حالــی کــه گــوش ،شــانه و ران را همــوار مــی کنــد ،نیــم تنــه باالیــیرا 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 عمــلمالیــم «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 ســمتجلــو و کمــی بــه ســمت داخــل وســط تــوپ از پــای در فشــار حرکــت

کنید .
 بــا هــر گام دویــدن ،پــا بایــد تقریبــا زیــر باســن هــا قــرار گیــرد تــا ازترمــز کــردن و صــرف وقــت زیــاد در هــوا جلوگیــری شــود.
عمل بازو
 بازوهــا بایــد بــه صــورت مجــاور بــا بــدن پاییــن تــر بــه جلــو و عقــبحرکــت کننــد (بــه عنــوان مثــال وقتــی بــازوی چــپ بــه جلــو حرکــت مــی
کنــد ،پــای راســت جلــو رفتــه اســت و بالعکــس).
 شــانه هــا بایــد آرام باشــند ،اجــازه دهنــد کــه بازوهــا نوســان آزادانــهداشــته باشــند.
 در مقایســه بــا آنچــه در پیــاده روی اتفــاق مــی افتــد ،اکثریــت حرکــتبــازو 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 میانــیبــدن عبــور نکننــد ،تــا نیــروی محرکــه جلــو برنــده ایجــاد شــود.
برنامة تمرينات مقاومتي با وزن بدن
یافتههــای جدیــد نشــان میدهــد انجــام تمرینــات ورزشــی مقاومتــی،
میتوانــد بــا مشــکالتی ماننــد تحلیــل عضالنــی متعاقــب افزایــش ســن،
ناتوانیهــای جســمی ،بیماریهــای مزمــن و حتــی مــرگ زودرس مقابلــه
کنــد .بطــوری کــه تمرینــات مقاومتــی موجــب بهبــود عملکــرد شــناختی،
بهبــود تمرکــز ،کاهــش اضطــراب ،بهبــود حساســیت بــه انســولین ،بهبــود
پروفایــل لیپیــدی خــون ،کاهــش قنــد خــون ،افزایــش متایوبیســم پایــه،
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 -در حالــی کــه مســتقیم ًا بــه جلــو نــگاه میکنیــد ،دســتگیرهها را بــه

ســپس پــدال را خامــوش کنیــد.

کنــد.

کنتــرل و مدیریــت وزن بــدن و بســیاری از مزایــای فیزیولوژیکــی دیگــر
میشــود.
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مالی ،تحلیلگر مالی ،کارشــناس امور مالیاتی ،اســتاد دانشگاه ،پژوهشگر،
مدیر فروش ،کارشــناس/مدیر بازاریابی ،کارشــناس بیمه ،کارشناس/مدیر

میرهادی حسینی

خرید و تدارکات ،کارشــناس تحقیقات بــازار ،در بخشهاي مختلف وزارت
اقتصاد مثل بخش ماليات ,وزارت صنايع ,سازمان برنامه و بودجه ,سازمان

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اراک

بورس ،کارگزاری های بــورس ،تحلیل گر بورس ،بانك مركزي و مركز آمار

معرفی رشته اقتصاد

فعاليت كنند .از طرف دیگر آینده شغلی رشته اقتصاد با توجه به نوع نگرش
بانک ها به مقوله اقتصاد ،بســتگی به فعالیتهای بانکی کشــور دارد .مهم

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

تر از همه اينكه حتي اگر فارغالتحصيالن اقتصاد در رشــته تخصصي خود

گرفته اســت .از آن جهت كه سرنوشت یك كشور در زمینههای مختلف

فعاليت نكنند ,به دليل داشــتن ذهني باز و تحلي لگر و آشنايي صحيح با

اجتماعــی،علمی ،تكنولــوژی 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 كه روند رشد اقتصادی كشور رقم خورده و
به طور كلی سرنوشــت حال و آینده جامعه تعیین م یشود .علم اقتصاد
که در واقع شــاخه ی از علوم اجتماعی به حســاب می آید به انگلیسی
یونانی οἰκονομία
 Economicsنامیده می-شــود و از واژه ی
ِ

(اُ ُ
یک ُنمیا) گرفته شده است که خود متشکل از دو بخش ( οἶκοςاُ ُ
یکس

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

به معنی خانواده) و ( νόμοςن ُُم س به معنی قانون یا روش) اســت و به

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

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

در اقتصاد کالن به بررســی تمام پدیدههای مربوط به اقتصاد اما با دید

تعاریف اولیه اقتصاد به اواسط قرن هجدهم بر میگردد و تا آن زمان
از تعاریف فالســفه یونان مانند افالطون و ارسطو استفاده میکردند و از

خالص ،تورم ،می زان رشد و شاخصهای قیمتی و نرخ بیکاری.
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آن به عنوان علم مدیریت خانواده یاد شــده اســت .با گذشت زمان ،علم

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

اقتصاد به تعاریف جامعتری دســت یافت به صورتی که پدر علم اقتصاد،

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

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

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

مــیکند .اما امروزه تعریف جامعی یا حداقل جامعتری از علم اقتصاد ارائه

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

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

مخصوصا اینکه در دنیای امروز بزرگترین درگیری ،جدال بر ســر منابع

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

ازجمله آب ،نفت ،انرژی ،زمین و  ..است.

واقــع بین نیازهــای نامحدود و عوامل تولیدی که کمیــاب بوده و موارد
مصرف متعددی دارند ،ارتباط برقرار کرده و آنها را مطالعه م ی کند.

از منظر پژوهشــی و موضوعــات مورد مطالعه ،رشــته اقتصاد دارای
تنوع بســیار زیادی است و ارتباط بســیار زیادی با بسیاری از رشتههای

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

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

اقتصاد کالن تقســیم می گردد .در اقتصاد خرد ،رفتار افراد و انتخاب آنها

حسابداری ،جامعه شناسی برقرار م یکند .همچنین ،در دهههای اخیر این

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

و م يتوانند در هر شغلي موفق باشند.

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

دانشــگاه اراک با قدمتی  50ساله و با دارا بودن بیش از  6500دانشجوی

اقتصاد بهداشت ،اقتصاد مهندسی ،اقتصاد کشــاورزی ،اقتصاد الکترونیک

فعال ،حــدود  300عضو هیئت علمی و بیش از  40هــزار فارغ التحصیل،

و بازاریابــی الکترونیک جذابیت و کاربرد فراوانــی یافتهاند .همه این موارد

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

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

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

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

دانشــگاه اراک در سال  1396با پذیرش  40دانشجو از طریق کنکور شروع

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

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

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

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

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

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

کارشناســی ارشد و دکتری در این رشــته در گرایشهای تخصصی مختلف

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

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

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

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

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

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

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

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

اقتصاد دانشگاه اراک وجود دارد.

در ای ران هنوز آنطور 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 چ ه
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گســترده تر میپردازد مانند درآمد در ســطح ملی ،می زان تولید یا درآمد

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

مباحث اقتصادي ,نگاه كارشناسانهاي نسبت به جامعه و پي رامون خود دارند

بسا اقتصاد نیز به زودی جایگاه واقعی خود را در ای ران پیدا کند.
فارغ التحصیل این رشــته م يتوانند به عنوان کارشــناس گمرک ،مدیر

20

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

ون (
معنایی هســتند مثال در آیــه َو ما خَ لَق ُْت الْ ِج َّن َو ْ ِ
ْــس إِ َّال ل َِي ْع ُب ُد ِ
الن َ

ذاریات ) 56 :جن بر انس مقدم شــده و این تقدیم می رســاند که خداوند

سید ابوالفضل سجادی
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

زبان شناسی قرآن
در ســوره نجم ایات  21و  22مــی فرماید الکم الذکر و له االنثی * تلک
اذا قســمه ضیزی دلیل به کار بردن واژه ضیزی چیســت؟به نظر می رسد

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

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

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

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

قرآن در ســوره نمل آیه  18می فرماید َحتَّى إِذا أَتَ ْوا َعلى وا ِد ال َّن ْم ِل قالَ ْت

مان َو ُج ُنو ُد ُه َو ُه ْم ال
نَ ْم لَ ٌة يا أَيُّ َها ال َّن ْم ُل ا ْدخُ ُلوا َم ســا ِك َن ُك ْم ال َي ْحطِ َمن َُّك ْم ُسلَ ْي ُ

َيشْ ــ ُع ُرون یعنی وقتی سلیمان و سپاهیانش وارد وادی مورچگان شدند مورچه

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

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

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

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

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

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

شــده و در دومی حدف نشده طبیعی اســت که تلفظ فعل اول از دومی به
شکاف در آن بود لذا حرف ت در اولی حذف شده تا این سهولت را برساند
در ســوره بقره آیــه  2میفرماید ال ریب فیه و در ســوره صافات آیه 47
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

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 ب رای 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 آیاتَ :و ْ َ
ض
ال ْر َ
الس ما َء بَ َن ْي ناها ب ِ َأ ْي ٍد (الذاریات ) 47:را
َم َد ْدناها َو أَلْق َْي نا فيها َرواسِ َي ( قَ )7:و َّ

جزء موارد ترجیح الرفع می شــمارند ولی در قرآن کریم چنین کاربرد هایی
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در ســوره کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل

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

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

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

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

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

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

تا انسان به انجام آن عبادت ها ترغیب شود واهلل اعلم

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 افال یتدبرون القرآن

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

دوم حذف نون در لَ ْم أَ ُك که کالم حضرت مریم اســت نشان می دهد
که کار بد در مورد آن حضرت اصال 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

در حقیقت نحویان بدون توجه به معنا شناســی چنین ساختارهایی را
ترجیح الرفع شــمردند در حالی که با توجه به معناشناســی ترجیح و جواز

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

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

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

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

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

که همان الموثر فی الوجوداال اهلل است.

دارد واهلل اعلم

داشته اســت؟ در آیه اول حذف نون در لَ ْم ت ُ
َك بیانگر آن است که اصال

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

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

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

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

نمایند و به این دلیل در سخن آنان حذف رخ داده است .و ّ
الل 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:

الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُق ُك ْم َو إِ َّي ُاه ْم ( انعامَ )151:و ال تَ ْق ُت ُلوا
ال تَ ْق ُت ُلوا أَ ْوال َد ُك ْم م ِْن إِ ْم ٍ

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

الق ن َْح ُن ن َْر ُز ُق ُه ْم َو إِ َّيا ُك ْم ( اسراء)31:در آیه اول رزق و
ــي َة إِ ْم ٍ
أَ ْوال َد ُك ْم خَ شْ َ
روزی دادن به پدران مقدم شــده و در آیــه دوم برعکس؛ زی را در آیه اول

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

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

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

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

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

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

برد به عنــوان نمونه به آیات توجه می کنیمَ :و َق ْد خَ لَ ْق ُت َ
ك م ِْن َق ْب ُل َو لَ ْم
ت ُ
ون ل ي ُغال ٌم َو لَ ْم َي ْم َس ْس ــن ي بَشَ ٌر َو لَ ْم
ــي ئ ًا ( مریم )9:قالَ ْت أَنَّى َي ُك ُ
َك شَ ْ

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

أَ ُك بَ ِغ ًّي ا ( مریم )20:قالُوا لَ ْم ن ُ
ين ( مدثر )43:ب راستی چرا نون
َك م َِن الْ ُم َصلِّ َ
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ات َّ
ان (الرحمن )56 :انس
قاصِ ــر ُ
ــم َو ال َج ٌّ
ْس َق ْب لَ ُه ْ
الط ْر ِف لَ ْم َي ْط ِم ْث ُه َّن إِن ٌ

باید فعلی از جنس فعل مذکور َم َد ْدنا و بَ َن ْي نا در نیت و تقدیر گرفته شــود

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

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

رسیده که قدرت بدنی جن به مراتب بیش از انسان است .اما در آیه في ِه َّن

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

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

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

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

با اع راب نصب دیده می شوند چرا؟

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

ســام قوال من رب رحیم

طان ( الرحمن )33 :جن بر انس مقدم شــده به دلیل اینکه آیه می
ب ِ ُس ــلْ ٍ
فرمایــد :ای گروه جن و انس اگر می توانیــد از جو عبور کنید و طبیعی

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

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

ْس إِ ِن
اول جن را خلق نموده و بعد انســان را .در آیه يا َم ْعشَ َر الْ ِج ِّن َو ْ ِ
الن ِ
ــماوات َو ْ َ
ون إِ َّال
الس
ِ
ال ْر ِ
ض َفانْف ُُذوا ال تَ ْنف ُُذ َ
ْاســ َت َط ْع ُت ْم أَ ْن تَ ْنف ُُذوا م ِْن أَ ْقطا ِر َّ

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 نه راسند.

24

سبحانک یا رزَّاق

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

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

موسی خودش آن هفتاد نفر را ب رای مالقات با خدا انتخاب کرد اما اکنون که

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

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

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

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

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

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

دیگر آن هفتاد نفر به روشــی شــبیه انتخابات ب رای مالقــات با خدا برگزیده

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

چنین چیزی اعتقاد دارند( .ر.ک :الکشاف 266/ 4:و المطول)311:

شدند .واهلل اعلم

سالم بر قرآن دوستان

خداوند در آیه  10سوره فتح می فرمایدَ :و َم ْن أَ ْوفى بِما عا َه َد َعلَ ْي ُه َّ َ
الل

َف َس ُي ؤْتي ِه أَ ْجراً َعظيم ًا در این آیه علی ِه به صورت َعلَ ْي ُه آمده است در حالی

برخی دالیلی ب رای 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

ون ،نکته این اســت که چرا
المومنــون ) 99:در این آیه قرآن فرمودهَ :ر ِّب ْار ِج ُع ِ

ون
ون َع ْنها َو ال ُي ْن ِز ُف َ
ون ( )47و در ســوره واقعه می فرماید :ال ُي َص َّد ُع َ
ُي ْن َز ُف َ

ون در
( )19ســوالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا فعل ُي ْن َز ُف َ

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

ون جمع است؟ مفس ران دلیل آن را تعظیم ذکر کرده اند
َر ِّب مفرد و فعل ْار ِج ُع ِ

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

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

ارجعنی (مجمع البیان ،187/7:المی زان ،67/15 :الکشــاف )249/4 :اما برخی

ون به صورت
در جــواب ابتدا باید به معنای دو فعل توجــه کنیمُ :ي ْن َز ُف َ

ون به
ســوره صافات به صورت مبنی للمجهول و در ســوره واقعه ُي ْن ِز ُف َ

صورت مبنی للمعلوم آمده است؟

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

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

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

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

هر سه فعل در یکدیگر ادغام شده اند و به شکل ْار ِج ُع وا درآمده اند یعنی وقتی

ون به
مبنی للمجهول یعنی عقلش را در اثر مســتی از دست داد ،و ُي ْن ِز ُف َ

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

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

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

بر آن سخت و سنگین است .واهلل أعلم

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

برگردان تا شاید کار نیک انجام دهم.

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

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

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

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

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

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

کردن یوشــع نیز به ندرت اتفاق می افتاده اســت .واهلل أعلم (ر.ک :بالعة

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

من َولَ ٌد
كان ل ِل َّر ْح ِ
قرآن کریم در ســوره الزخرف آیه ()81می فرمایدُ :ق ْل إِ ْن َ

آیه  2می فرمایدَ ( :ي ْو َم ت ََر ْونَها َت ْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْرضِ َع ٍة َع َّما أَ ْرضَ َع ْت َو ت ََض ُع ُك ُّل

ذاب
ِ
َّاس ُســكارى َو ما ُه ْم ب ِ ُس كارى َو ل ِك َّن َع َ
ذات َح ْم ٍل َح ْملَها َو ت ََرى الن َ
َّ
اللِ شَ دي ٌد) دلیل معنایی اینکه کلمه مرضع تای تأنیث گرفته چیست؟

ای پیامبر بگو :اگر ب راى خداى بســيار بخشــنده فرزنــدى بود ،پس من

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

نخستين پرستندگان (آن فرزند) بودم (زي را تعظيم و بزرگ داشتن فرزند از لوازم

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

تعظيم پدر است).کلمه إن در آیه از ادات شرط است و در بین ادات شرط جایی

مرضع صفتی ب رای زنان است به معنای شیرده ،هر چند ممکن است

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

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

ُون (ُ )10أولئ َ
ون ( )11اما سیاق آیات در
ِك الْ ُم َق َّربُ َ
الس ابِق َ
الس ابِق َ
ُون َّ
اســت َو َّ

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

دين
َف َأنَا أَ َّو ُل الْعاب ِ َ

شیطان باعث این فراموشی من شد.

فی التعبیر القرآنی ص  114تا )119
الکلمة ِ

َّاس
قرآن کریم در ســوره آل عمران می فرمایــد:إِ َّن أَ َّو َل بَ ْي ٍت ُوضِ َع ل ِلن ِ

يم َو
آيات بَ ِّي ٌ
مين ( )96فِي ِه ٌ
بارك ًا َو ُه ً
دى لِلْ عالَ َ
لَلَّذي ب ِ َب َّك َــة ُم َ
نات َمقا ُم إِبْرا ِه َ
طاع إِلَ ْي ِه َس بِ ً
يال َو
َّاس ِح ُّج الْ َب ْي ِت َم ِن ْاس َ
ــت َ
كان آمِن ًا َو ِ َّلِ َعلَ ى الن ِ
َم ْن َدخَ لَ ُه َ
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حال شــیر دادن به نوزاد خود است .در آیه مورد بحث ،قرآن می فرماید:

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

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

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

بناب راین درجه الســابقون برتر از ِع با َد َّ
صين است لذا پاداش آنها
اللِ الْ ُمخْ لَ َ

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

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

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

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

سوال :تفاوت بین بَ َّك َة و َم َّك َة چیست و چرا در سوره آل عمران بَ َّك َة به

طان
قرآن در آیه  63ســوره الکهف می فرماید َ « :و ما أَنْسان ِي ُه إِ َّل الشَّ ْي ُ
أَ ْن أَ ْذ ُك َر ُه» با ضم ضمیر در أَنْســان ِي ُه در حالی که مشهور آن است که در

زجاج بر آن است که مکان خانه خدا بَ َّك َة و اط راف آن مکه است لغویان

ترس ،نوزاد خود را فراموش می کند .بناب راین مرضع یعنی زن شــیر ده،
و مرضعة یعنی زنی که در حال شــیر دادن به نوزاد خود است.

ر.ک:

الکشاف 142/ 3
عين
تار ُموسى َق ْو َم ُه َس ْب َ
قرآن در سوره اع راف آیه  155می فرمایدَ :و اخْ َ

َر ُج ً
ال ل ِميقاتِنا مفس ران در باره َق ْو َم ُه می گویند از باب حذف و ایصال است

(المی زان 261/8 :و الکشاف 164/1 :و االصفی )404/2 :یعنی منصوب به
اســت و منصوب به نزع خافض سماعی حتما یک دلیل معنایی دارد چرا

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

فی التعبیر القرآنی ص  78و )79
صافات است( .ر.ک :بالعة الکلمة ِ

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

كان َّ ُ
ون بَصي راً ()24
الل بِما تَ ْع َم ُل َ
َعلَ ْي ِه ْم َو َ
کار رفته و در سوره فتح َم َّك َة؟

و برخی مفســران بر این عقیده هستند که بَ َّك َة و مکه یکی هستند و به
جای یکدیگر به کار می روند .اما با توجه به سیاق و بافت آیات مشخص

داســتان مالقات حضرت موســی(ع) با حضرت خضر (ع) است موسی در
این ماجرا به همراه یوشــع بن نون به سوی مجمع البحرین ب رای مالقات

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

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

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

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

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

را هل می دهند قرآن بَ َّك َة از فعل َّ
بک را به کار برده که به معنای شــلوغ
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زنی این صفت را نداشــته و یا پیدا نکند .امــا مرضعة یعنی زنی که در

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

ســوره صافات در باره مومنان مخلص است إِ َّال ِع با َد َّ
صين ()40
اللِ الْ ُمخْ لَ َ

َم ْن َكف ََر َفإِ َّن َّ َ
ين ( )97و در سوره فتح می فرمایدَ :و ُه َو
الل َغن ٌِّي َع ِن الْعالَ ِم َ
الَّذي َك َّف أَ ْي ِد َي ُه ْــم َع ْن ُك ْم َو أَ ْي ِد َي ُك ْم َع ْن ُه ْم ب ِ َب ْط ِن َم َّك َة م ِْن بَ ْع ِد أَ ْن أَ ْظف ََر ُك ْم

نزع خافض اما از آنجایی که َق ْو َم ُه جزء منصوب به نزع خافض ســماعی

25

َ
ون (
به آیه زیــر دقت کنیمَ :حتَّى إِذا جــا َء أَ َح َد ُه ُم الْ َم ْو ُت
قــال َر ِّب ْار ِج ُع ِ

قرآن کریم در ســوره صافات می فرماید :ال فيها َغ ــ ْو ٌل َو ال ُه ْم َع ْنها

26

کردن و ازدحام نمودن است .اما ســیاق سوره الفتح چنین نیست لذا
واژه مشهور َم َّك َة به کار رفته است (.ر.ک :الكشاف  ،387/1المي زان/3

 ،351بالغة الکلمة فی التعبیر القرآنی ص)56

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

معنوی اســت در یک آیه عاصِ ٌف و در آیه دیگر عاصِ َف ًة به کار رفته اســت ؟
برخی تفاسیر مانند انوار التنزیل و روح المعانی نظ راتی در باره بیان نمودند از
جمله اینکه عاصِ ٌف در این آیه اســم منسوب است یعنی ذات عصف شديدة

مثال کلمه ریح و جمع آن ریاح واژه ای است که در قرآن معموال مفرد
آن ب رای عذاب و جمع آن ب رای رحمت به کار برده شــده اســت ،مثال

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

س ُم ْس ــ َت ِم ٍّر محقّقا ما باد بســيار تند (يا باد سرد) را بر ايشان
َي ْو ِم ن َْح ٍ

فرستاديم در روز شوم و بد كه شومى آن ثابت و پابرجا بود ،و در سوره

ياح بُشْ راً بَ ْي َن َي َد ْي َر ْح َمتِ ِه
الر َ
فرقان آیه  48می فرمایدَ :و ُه َو الَّذي أَ ْر َس َل ِّ

الس ــما ِء ما ًء َط ُهوراً و او اســت آن خدايى كه بادها را مژده
َو أَنْ َزلْنا م َِن َّ

دهنده (به فرســتادن باران) پيش از فرستادن رحمت و مهربانى (باران)
فرستاده است ،و از آســمان آب پاكيزه فرو فرستاديم( .ر.ک :الزرکشی

فی النسب أغنی عن الیاء فقبل

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 زی را بادی که حضرت سلیمان

و گردش ميدهد تا آنكه در كشــتيها آرام گيريد ،و كشتيها با كشتى

الس ال ُم به صورت معرفه آمده است ؟ ابتدا باید متذکر شد که روز
و در آیه دیگر َّ

عالمی به عالم دیگر صورت می گیرد .در آیه  15که َسال ٌم به شکل نکره آمده
این ســام از جانب خداوند به حضرت یحیی (ع) است و طبق قانون بالغی:
النکرة ُّ
تدل علی التعظیم و التفخیم و النوع ،ســامی بزرگ و نوعی خاص به

گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک سال ششم شامره 14

گشتند (ناگهان) باد سخت و تند به آن كشتيها وزيد ،و موج و غلطيدن

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

آبها روي هم از هر ســو (ى دريا) بايشان رو آورد ،و دانستند كه سخت

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

گرفتار شــدهاند خدا را در حالى كه خضوع و فروتنى را ب راى او خالص

زبان خویش از خداوند ب رای خود در آن سه جایگاه طلب جنس سالم و امنیت

و پاك (بىرثاء و خودنمايى) گردانيده بخوانند به اينكه اگر ما را از اين

می کند و تعریض آن به این شکل است که ضد سالم را ب رای طعنه زنندگان

ش ّدت و سختى نجات و رهايى دهى از سپاسگزاران خواهيم بود .و در

به خود را درخواســت می نماید .واهلل أعلم (ر.ک :الكشــاف  ،ج ،3ص،16 :

باد تند را رام گردانيديم ،در حالى كه به فرمان او به ســوى زمينى كه

شــکلگیری این مسئله هنگامی ذهن مرا درگیر کرده است که اگر هر کدام

الوجيز في تفسير القرآن العزيز ،ج ،2ص ،260 :مخزن العرفان در تفسير قرآن،
ج ،8ص ،112 :انوار التنزیل  ،10/4المي زان في تفسير القرآن ،ج ،14ص) 21 :

بعنوان همکار ،کارمند و یا مشاور خود انتخاب م یکردیم؟!

ب رای پاســخ به این ســوال الزم و ضروری اســت .اول اینکه بدون شک در
رشتهای مانند پزشــکی ،که تشخیص صحیح بیش از نیمی از درمان است

و رسیدن به چنین مهمی نیز نیازمند فناوریهای به روز و متخصصین آگاه

که م یبایست به آن توجه کرد این است که دانش و تخصص افراد معموال تا
 15الی  20سال در خدمت افراد و جامعه خواهد بود و پس از گذشت این زمان،

ظهور تکنولوژیهای جدید ،فرد متخصص را تبدیل به فردی با تجربه خواهد

کرد .بناب راین در صورت عدم اســتفاده از چنین پتانســی لهایی و عدم اعتقاد

به علم و تخصص ،پس چرا سیســتمهای آموزشــی شکل گرفته و گسترش

(بر خالف سدههای 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 م یباشــد .موضوع سوم و بسیار حائز اهمیت در نظر

نگرفتن شرایط جغ رافیایی و یا سیاسی کشورمان در پاسخ به این سوال است.
بعنوان فردی ب یطرف ،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 افقهای جدیدی را به ما نشــان م یدهد ،هدف اصلی گسترش علم

کاهش عدم قطعی تهایی اســت که در امور روزمره با آنها مواجه هستیم .لذا

بکارگیری رویکردها و سیاســتهای آزمون و خطــا در عصر حاضر از طرف

همه افراد مذموم شــناخته م یشود .اما کاهش این عدم قطعی تها آیا توسط
متخصصین میسر خواهد شد یا اقراد با تجربه؟! سهم هر یک چقدر م یباشد؟
اما بعنوان فردی تکنوکرات و عالقمند به دانش (نه بعنوان فردی که دارای

در آن بركت و افزونى قرار داديم روان مي شــد و مي رفت و ما به هر
واژه عاصِ ٌف در ســوره یونس صفت و عاصِ َف ًة در سوره انبیاء حال

تبدیل شدن به فردی با تجربه در گذر زمان است ،و یا الاقل فرد متخصص

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

در رئوس امور ،آینده چنین اموری بهتر و شــفافتر نخواهد بود؟! نکته دیگری

به دانش روز م یباشد ،تخصص نسبت به تجربه همواره حرف اول را م یزند

مدرک تحصیالت تکمیلی م یباشد) ،کامال بر این موضوع اعتقاد راسخ دارم

چيز دانائيم .

در گذر زمان است ،زی را در صورت وجود چند متخصص بعنوان زیردست فردی

که کســب علم و تبدیل شــدن به فردی متخصص بسیار طاقتفرساتر از
م یتواند با بکارگیری چند مشــاور با تجربه در کوتاه مدت به این مهم دست

م ییابند؟!

از نظــر بنده ،پل ارتباطی مابین تخصص و تجربه ،تعهد م یباشــد ،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 م یباشند.

دیدگاه هر فرد در اینباره متفاوت م یباشد ،اما پاسخ بدون تعصب به چنین
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نشينان بوسيله باد پاكيزه روان شدند ،و كشتى نشينان به آن باد شاد

الس ال ُم به شکل معرفه آمده
حضرت یحیی (ع) داده شده است .در آیه  33که َّ

يح عاصِ َف ًة ت َْج ِري ب ِ َأ ْم ِر ِه
سوره انبیاء آیه  81می فرمایدَ :و ل ُِس لَ ْي َ
الر َ
مان ِّ
إِلى ْ َ
ين و ب راى سليمان
بار ْكنا فِيها َو ُكنَّا ب ِ ُك ِّل شَ ْ 
ال ْر ِ
ــي ٍء عال ِ ِم َ
ض الَّتِي َ

اســت ،تخصص یا تجربه!؛ و مرا در برزخ جســارت و احتیاط فرو برده است.

بــا تجربه ،آیا با تبدیل این معادله به حالت اول آن و قرارگیری فرد متخصص

کار بنــده نیز م یگذرد ،ســوالی بنیادی و اساســی ذهن مــرا درگیر کرده

قرآن کریم در ســوره مریم آیه  15می فرمایدَ ( :و َسال ٌم َعلَ ْي ِه َي ْو َم ُول ِ َد َو َي ْو َم

كان َو َظنُّوا
ــم الْ َم ْو ُج م ِْن ُك ِّل َم ٍ
َف ِر ُح ــوا بِها جا َءتْها ِر ٌ
يح عاصِ ٌف َو جا َء ُه ُ

ين .او است خدايى كه شما را در خشكى و دريا سير
لَ َن ُكون ََّن م َِن الشَّ ا ِك ِر َ

این روزها بعنوان کارمندی نســبتا جوان که نزدیک به سه سال از سابقه

یابد ،اما عکس این موضوع در واقع همان اتالف وقت ،هزینه و نیروی انسانی

در شــروع این مبحث ،ذکر چند نکتــه و در نظر گرفتن چند پیش فرض

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

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

يط ب ِ ِه ْم َد َع ُوا َّ َ
ــم ُأ ِح َ
يــن لَئ ِْن أَن َْج ْي َتنا م ِْن ه ِذ ِه
ين لَ ُه ال ِّد َ
الل ُمخْ لِصِ َ
أَن َُّه ْ

تجربه یا تخصص!

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

قر ان کریم در ســوره یونس آیه  22می فرمایدُ :ه َو الَّذِي ُي َس ِّي ُر ُك ْم

يح َط ِّي َب ٍة َو
فِــي الْ َب ِّر َو الْ َب ْح ِر َحتَّى إِذا ُك ْن ُت ْم فِي الْ ُفلْ ِ
ك َو َج َر ْي َن ب ِ ِه ْم ب ِ ِر ٍ

عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک

از ما ،توان انتخاب فردی متخصص یا فردی با تجربه را م یداشــتیم ،کدام را

الس ال ُم َعلَ َّي
َي ُم ُ
وت َو َي ْو َم ُي ْب َع ُث َح ًّي ا) و در آیه  33همین سوره می فرمایدَ ( :و َّ
وت َو َي ْو َم ُأبْ َع ُث َح ًّي ا)  .چرا در یک آیه َسال ٌم به صورت نکره
َي ْو َم ُول ِ ْد ُت َو َي ْو َم أَ ُم ُ

ص )470

امیر هدایتی آقمشهدی

الهبوب ،همانطور که ابن مالک می گوید:
و مع فاعل و فعال فعل

در ســوره قمر آیه  19می فرماید :إِنَّا أَ ْر َســلْنا َعلَ ْي ِه ْم ريح ًا َص ْر َصراً ف ي
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مذکر و مونث شبیه به هم هستند سوال این است که چرا ب رای ریح که مونث

مطالبــه عمومیای ،م یتواند از پرورش متخصصین تکبعدی از یک ســو و
کارکشتگان همه فن حریف از سوی دیگر بکاهد ،موضوع یای که امروزه بشدت

در جامعه ای ران احساس م یشود.
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گزارش فعالیت های انجمن توسعه دانشگاه اراك
ســپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان دانایی و توانایی بخشید
تا به همنوعانش شــفقت ورزد ،مهربانی کند و در حل مشکالتشان یاریشان

• انجام امور خيريه طبق نظر هيئت مديره انجمن در زمينه¬هاي ايجاد ،تكميل و

چون خویشتن دوســت دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را ب رای دیگران
نیز آرزو می کنند ،به یقین در پیشگاه حق تعالی عزیزند و گرامی و از بهترین
پاداش ها برخوردار .از محضر باریتعالی مي خواهيم كه خیرین نیک اندیش و

بوده و اکنون در بین مـــا نیستند را گـ رامـــی مـــی داریـم و قـدردان
خـدمات مانـدگار اين عـزيز هستيـم .قطعـ ًا هـرآنجا که نامی از دانشـگاه
اراک به نیـــکی و سـ رافـ رازی برده شـــود ،نـام دكتر عبد الکریم قریب در
یادها خواهد ماند.
انجمن توســعه دانشگاه اراك از اوايل سال  1394با 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 بنياد مردمي حامي توسعه دانشگاه اراك
نامیده می شــد ،از همان ابتدای تأسیس تاکنون با هدف كمك به دانشگاه
در جهت توســعه هرچه بيشتر فضاهاي آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و ....
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و دانشگاه بوده اســت .الزم به ذكر است كه قبل از شكل گيري رسمي اين

نهاد مردمي و تا به امروز خيرين بسياري از جمله مرحوم دكتر مجيد احتشام
زاده ،مرحوم خليل داعي ،مرحوم اسماعيل رادسر ،مهندس مصطفی تقيئي،
مهندس اصغر قدبیگی ،مهندس جعفر قدبیگی ،جناب آقای محمدحســین
عظيمي مقدم ،ســركار خانم حشمت شهري ،سرکار خانم افخم مطلبی و....
كمك هاي شايان و قابل توجهي به دانشگاه اراك نموده اند كه جاي تشكر
ويژه دارد.
چشم انداز انجمن توسعه دانشگاه اراك:
انجمن توســعه دانشــگاه اراك به عنوان خيريه غيردولتي ،در قالب يك
سامانه واحد ،ب راي تأمين امكانات و زمينه هاي آموزشي و تربيتي به منظور
رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان اي ران اسالمي و بهره گيري از توانمندي
هاي مادي و معنوي خيرين ،تشــويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در
تقويت و گســترش زير ساخت هاي آموزش عالي فعاليت نموده و با عنايات
خداوند متعال و نیز ســرمايه گذاري خردمندانه در امور مزبور اميد اســت به

 .6برنامه ريزي و ســازماندهي ب راي جذب كمك هاي مردمي و دولتي در
جهت ساخت و افزايش فضاها و تجهي زات مورد نياز دانشگاه با برخورداري از
همكاري و هماهنگي بنياد خيرين حامي آموزش عالي؛

توسعه بنيادهاي فرهنگي ،مذهبي ،درماني و عام المنفعه و همچنين انجام اقداماتي

 .7نظارت بر حســن انجام تعهدات دانشــگاه در قبال خيرين ،واقفين و

كه متضمن خير و رفاه دانشــجويان در جهت عامه و توســعه فرهنگ ،بهداشــت و

تبرعــات و موقوفات بــا همكاري كميته خيريــن وزارت علوم ،تحقيقات و

توانمندسازي دانشجويان باشد؛

فناوري؛

دميــدن روح «عمل صالح» در كالبد فعاليت هاي آموزشــي و اقتصادي
دانشجويان با استفاده از فناوري روز به منظور افزايش بهره وري در دانشگاه؛
اقدام در جهت توانمندسازي و خوداتكايي دانشجويان و به ويژه كمك به
ايجاد مؤسسات مرتبط در بخش خيريه اي و مردمي.
مأموريت انجمن توسعه دانشگاه اراك:
 .1اشاعه و گســترش فرهنگ اسالمي باقيات و صالحات مردم جامعه اسالمي و
بهره گيري در جهت رشد كمي و كيفي پيشرفت دانشجويان؛
 .2ارائه مشاوره و بسترسازي در جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري بهينه خيرين
در آموزش عالي؛
 .3شناسايي ،تشويق و تقدير همه جانبه از خيرين و واقفين دانشگاهي؛
 .4نظارت بر حسن انجام نظ رات و اهداف خيرين و واقفين؛

خي رساز دانشگاه؛
 .8نظارت بر حسن احداث پروژه هاي ّ
 .9نظارت و پيگيري تخصيص ســهم پنجاه درصدي وزارت علوم از پروژه
هايي كــه پنجاه درصد از كل اعتبارات آن را خيــر يا خيرين پرداخت كرده
باشــند و به پنجاه درصد پيشرفت فيزيكي رسيده باشند ،با هماهنگي بنياد
خيرين حامي آموزش عالي؛
 .10حمايت از دانشــجويان دانشــگاه از طريق راه اندازي صندوق قرض
الحسنه دانشجويي و صندوق نيكوكاري؛
 .11حمايت و پشتيباني از اقدامات فرهنگي و اسالمي در دانشگاه؛
 .12پشــتيباني و حمايت از سنت پســنديده ازدواج هاي دانشجويي در
دانشگاه؛
 .13حمايت از طرح هاي پژوهشــي و تحقيقاتي دانشــجويان و اساتيد
دانشگاه؛
 .14حمايت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه؛
 .15ايفاي نقش فعال ب راي ارتباط دانشــگاه با صنعت ،تجارت و به طور
كلي فضاي كسب و كار؛
 .16تصــدي و اجراي كليه برنامه هــا و وظايف و اختياراتي كه با اهداف
بنياد مطابقت داشته و دانشگاه در راستاي كاهش تصديگري مراتب را برون
سپاري نموده و يا خواهد نمود؛
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فعایــت خود را ادامه داده اســت .در حقیقت این انجمن حلقه اتصال خیرین

تالش بي وقفه ب راي كســب رضايت خداوند متعال با احترام به قوانين و مقررات

دانش بنيان؛

سودآوري پايدار از منابع به منظور انجام امور خير از قبيل:

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

ياد و خاطره بنيانگذار فقيد دانشـگاه اراك که سـالها منشأ خیـر و برکـت

رسالت انجمن توسعه دانشگاه اراك:

اقتصادي) در جهت تشــويق و تقويت مســتمر در جهت ايجاد شركت هاي

و ارزش هاي جامعه در كليه فعاليت هاي مؤسســه درخصوص بهره وري ،توســعه و

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

نيكوكار خود را در امور خير ياري نمايد و توفيق عمل عنايت فرمايد.

باالترين سطح بنيادهاي خيريه در منطقه ارتقاء يابد.

 .5ايجاد زمينه ها و حمايت از بسترســازي مناسب (اجتماعي ،فرهنگي و

 .17ايجاد كانون دانش آموختگان دانشگاه به منظور حمايت هاي علمي،
پژوهشي و فرهنگي دانشگاه.
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گزارش اجمالي از عملكرد انجمن:

16

خیرین دانشگاه اراک

 -1تهیه اساسنامه و آئین نامه داخلی ب رای انجمن
 -2برگزاری جلسات مستمر در پايان هر ماه در رابطه با مسائل انجمن
 -3تهیه و توزیع نامه با هدف جذب کمک ب رای گســترش ساختمانها و
تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه به شرکتهای تعاونی فعال در اراک ،نماینده
مجلــس ،امام جمعــه و کارخانههای موجود در اراک کــه همراه این نامه
کاتالوگ پروژه های عمرانی دانشگاه نيز ارسال گردید.
 -4معرفی انجمن در نشریه دانشــگاه اراک (نشریه ندا) ،با هدف جذب
کمکهای مردمی
 -5دعوت از خانواده خیر محترم جناب آقای حاج حســینجانی و بازدید
هیئت همراه از تعدادی از خوابگاههای خصوصی و ساختمانهای نیمه کاره
دانشگاه اراک به منظور اطالع از روند پیشرفت ساختمانها.
 -6حضــور مدیر عامل محترم انجمن در اولين جلســه وزارت علوم در
رابطه با جذب کمک به توسعه دانشگاه اراک.
 -7شــركت مدير عامل انجمن و مديرعامل واحد تابعه انجمن (صندوق
قرض الحســنه دانشــجويي فاطمه زه را (س)) در دومین گردهمایی ملی
خیریــن علم و فناوري؛ كه توســط بنيــاد حاميان علم و فنــاوري در روز
پنجشنبه مورخ  95/11/14در دانشگاه شي راز برگزار گرديد.
 -8تجليل از خيرين نيك انديش دانشــگاه همزمــان با همايش ملي
دكتر قريب در تاريخ  ،94/7/15همزمان با بزرگداشــت روز اســتاد در تاريخ
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در تاريخ  98/9/28كه در اين تاريخ ســاختمان امور دانشجويي و فرهنگي
دانشگاه كه به همت مرحوم مهدس رادسر ساخته شده است افتتاح گرديد.

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

مرحوم اسماعیل رادسر

مرحوم خلیل داعی

صندوق قرض الحسنه دانشجويي فاطمه زه را (س)

وام ضروري تا  7,000,000ميليون ريال و وام تغذيه ( 2500,000معادل هزینه تغذیه

صندوق قرض الحســنه دانشــجويي فاطمه زه را (س) بــه عنوان يكي از

یک نیمسال دانشجو) ريال تصويب پرداخت گردید.

زيرمجموعه هاي انجمن توســعه دانشگاه اراك از خرداد ماه  1394با استفاده از

همچنين طي اين ســالها و به طور مستمر بیش از  200نفر از دانشجويان

كمك هاي مالي بالعوض اشــخاص خير حقيقي و حقوقي به صورت هيأت

با شــرايط خاص که مستقيم ًا يا از طرف معاون محترم دانشجويي به صندوق

امنايي مردمي تأسيس گرديده است و در حال حاضر دکتر غالمرضا نبیونی به

مراجعــه نموده انــد ،از كمك هــاي بالعوض آقای مهنــدس تقیئی (جهت

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

هزينه خوابگاه ،شــهريه ،تغذيه ،خريد كتاب) بهره مند شــده اند که این مبلغ

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

معادل 239,884,248ريال می باشد.

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

مســئولين اين صندوق اميــد دارند در آينده نزديك وام هاي بيشــتري از

 -1نيمسال اول  :94-95تعداد  20نفر به مبلغ  65367538ريال

جمله وام قرض الحســنه پژوهشي با هدف كمك خيرين به تحقيقات جوانان

 -2نيمسال دوم  :94-95تعداد  28نفر به مبلغ  108477090ريال

عالقمند به پژوهش و نوآوري و همچنين وام ازدواج به دانشجويان عالقمند به

 -3نيمسال اول  :95-96تعداد  37نفر به مبلغ  134672923ريال

تشكيل خانواده را نيز به وامهاي صندوق اضافه نمايند.

 -4نيمسال اول  :96-97تعداد  40نفر به مبلغ  130746575ريال
 -5نيمسال اول  :97-98تعداد  34نفر به مبلغ  76000000ريال
 -6نيمسال اول  :98-99تعداد  24نفر به مبلغ  58500000ريال
جمع كل پرداختي به تعداد  183نف ر 573,764,126 :ريال
از اين تعداد به  78نفر وام خوابگاه 64 ،نفر وام شهريه 26 ،نفر وام ضروري
و  15نفر وام تغذيه تعلق گرفت.
ســقف وام خوابگاه تا  5,000,000ريال ،وام شــهريه دانشجويان كارشناسي

مرحوم مجید احتشام زاده

سرکار خانم شهری

استاد محمد باقر ستوده

سرهنگ محمد عظیمی

گاهنامه علمی ،فرهنگی دانشگاه اراک سال ششم شامره 14

خير نيك انديش (مرحوم مهندس اســماعيل رادســر)
 95/2/12و يادمان ّ

 -9پيگيري و انجام اقدامات اوليه جهت اخذ مجوز رسمي انجمن

فني مهندســي ،علوم پايه و كشــاورزي  7,000,000ريال (معادل هفتصد هزار
تومان) ،ســاير رشته ها  5,000,000ريال (معادل پانصد هزار تومان) ،وام شهريه
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دانشجويان ارشد تمامي رشــته ها  9,000,000ريال (معادل نهصد هزار تومان)،
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گزارش فعالیت های دفتر شاهد و ایثارگران قسمت دوم
امام سجاد(ع):کشته شدن عادت ما و شهادت
کرامت ماست .حدیث 118جلد 45بحار
ايثار و شــهادت  ،به عنوان يك فرهنگ متعالي( )high cultureدر

زمره ي عالي ترين مفاهيم الهي و نتيجه واالترين ارزش هايي مي باشــند

كه يك انسان متعهد مي تواند به آن مقام دست يابد  .اين مفاهيم اثر گذار
و حركت آفرين قادرند تا فضاي يك جامعه را بصورت گســترده تحت تأثير
قرار دهند و واالترين بركات را ب راي آن به همراه داشــته باشند .حقيقت امر
آنســت كه اگر رشادت ها و خدمات شــهدا و ايثار گران بخوبي ب راي مردم
معرفي گردد و به قالب هاي كليشــه اي و بيان هاي ژورناليســتي محدود
نگردد  ،بيشترين و بهترين نتايج را به همراه خوهد داشت  .تقويت باورهاي
دينــي و ملي كه امروزه جزءاصلي ترين مســائل اعتقــادي و فرهنگي به
حســاب مي آيد ودررديف مهمترين وظايف ماست  ،از جمله مواردي است
كه با معرفي و تعميق شــخصيت ،منزلت  ،عقايــد و آرمان هاي ناب آن
بزرگواران در ســطحي فراگير تحت تأثير قرار مــي گيرد  .فلذا همه ي ما
مديون شــهداء و ايثار گران بوده و يكي از طرقي كه مي توانيم اداي دين
نماييم  ،شناســاندن همه جانبه ي آنان بر نســل هايي است كه شهداء و
مســيري كه در آن ممارست داشته اند را  ،بخوبي درك نكرده اند  .بناب راين
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عظيمي است كه به شكل مســتقيم و غيرمستقيم جامعه ي ما را شامل
مي شــود  .چرا كه ايثار و شهادت يكي از غني ترين گنجينه هاي فرهنگ
اســامي و شيعي اســت كه جلوه هاي اعجاب انگيز آن در طول سالهاي
انقالب و دفاع مقدس به روشني آشكار گرديد و شگرف ترين و عظيم ترين
صحنه هاي از خود گذشتگي انســان ها در آن تبلور يافت (.فرهنگ ايثار
 1373 ،و ص ) 27اما مســأله ي اساسي در اين زمينه اين مي باشد كه ،
چنين گنج گران بهائي را نمي توان با نگرش هاي ســطحي و روش هاي
صوري كارآمد ســاخت و آن را انتقال و اشاعه داد  .در نتيجه ضرورت توجه
به فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين ترويج آن در جامعه و مشاهده ي آثار
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و كاركردهاي مثبت آن در گروه داشتن باور عميق و انديشه ي بلند است و

مردم نهادينه ساخت و پر واضح است كه شناسايي راهها و اتخاذ شيوه هايي
كه بتواند اين فرهنگ را به بهترين شكل ممكن در جامعه مطرح سازد  ،طبع ًا
نيازمند بررسي دقيق  ،همه جانبه و مستمر است و يقين ًا دست اندركاران اين
حوزه بايد به اين مسئله توجه جدي داشته باشند  .چرا كه عمل به اين وظيفه
خطير در نهايت به بيداري و آگاهي جامعه نسبت به مقوله ي ايثار و شهادت
منجر خواهد شد .
يكي ازخصوصيات انســان فراموشــي اســت .غفلت و سرگرم شدن به
زندگي روزمره معمو ًال گذشــته را از ياد مي برد  .برگزاري ايام خاصي همچون
هفته ي دفاع مقدس ،بســيج  ،روز ارتش ،پاسدار ،جانباز و دهه ي فجر و ياد
آوري رشــادت ها و ايثارگري هايي كه در آن دوران توانســت در زمينه هاي
مختلف معادالت جهاني را نســبت به انقالب و جنگ تحميلي اي ران بر هم
زند و منجر به تسليم شدن دشمنان و تئوري پردازان انقالبي و نظامي در ب رابر
ايثار رزمندگان و مردم سلحشــور اي ران كه تجلي گر حاكميت ايمان و اعتقاد
به خدا و رهبري بودند  ،گردد به لحاظ فرهنگي و آموزشي بسيار مهم است و
با هدف اصلي يادآوري وانتقال آن ارزشها از نسلي به نسل ديگر برگزار و جزء
تاريخ يك ملت محسوب مي گردد .
چرا كه نســل جديد بايد بداند آسايش و امنيت امروز او مرهون ايثارگريها
 ،فداكاريها و شــهادت ها است  .ايثارو شهادتي كه در قرآن و لسان اهل بيت

تكامل بشــري است كه شهيد و ايثارگر با شــعور آن را انتخاب مي كند و
روحيات يك ملت را تضمين مي نمايد  .زي را شــهادت مكتب ســازنده اي
است كه شــگرف ترين اثرات بر آن مرتبت است  .در اين صورت است كه
ملت ما با ارزش گذاري بر حركت شهدا و مقابله با فرصت طلبان  ،اجازه ي
كوچكترين استفاده ي ابزاري از آنان را ب راي مقاصد سياسي و اقتصادي خود
نخواهد داد و حركت در راســتاي توسعه ي «فرهنگ ايثار و شهادت »يكي
از نشانه هاي بارز آن است.
عمده ترين موانع باز دارنده ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه
يكي از بخش هاي فرهنگ غني و ناب اسالم  ،فرهنگ ايثار و شهادت

محسوس فعاليت هاي پژوهشي در اين حوزه.

مي باشــد( شهداء  ، 1380ص  ) 94كه شــناخت صحيح و كافي درباره ي

 - 5ضعف در ساختار و محتواي سازمان ها و نهادهاي مذهبي و فرهنگي

ابعاد گوناگون آن و اشــاعه ي آن  » ،در ســطح جامعه عالوه بر شرايط و

مرتبط با امور ايثارگران و شــهداء از قبيل ؛ ضعف در مديريت  ،برنامه ريزي ،

فضاي مناسب فردي و اجتماعي نيازمند شناسائي و رفع "اصلي ترين موانع

كنتــرل  ،نظارت  ،آموزش  ،تبليغ و غيره و د همين رابطه وجود موازي كاري

و عوامل باز دارنده" دراين ارتباط اســت كه در اين مجال  ،فهرســت واربه

هاي متعدد كه با اتالف انرژي و منبع مادي و انساني و نيز وجود بوروكراسي

عمده ترين آنها اشــاره مي گردد تا بدين طريق بستر مناسبي جهت ترويج

اين فرهنگ در جامعه ايجاد گردد .

بي مورد در بين نهادهاي مذكور به جهت تسلط برخي از افراد كم صالحيت
بر اين مراكز كه مانع بزرگي بر سر رسيدن به اهداف مورد نظر است .

 - 1عدم شــناخت صحيح و كافي نســل هاي جديد از فرهنگ ايثار و

 - 6نهادينه شدن برخي رفتارهاي غلط و افكار نادرست در اذهان بسياري از

شــهادت بواسطه ي ايجاد شكاف بين نســل جوان با نسل شهداء و ايثار

مردم بخاطر عدم تبيين صحيح از فرهنگ ايثار و شهادت و نيز بر خوردهاي

گران كه منشأبخشي از مشكالت بوده و عدم پاسخگويي به شبهات فكري

تند و غلط در اين ارتباط كه موجب جبهه گيري مي گردد .

ايجاد شده ب راي نسل جوان در اين زمينه.

 - 7برخورد سلبي و غير تربيتي با جوانان و عدم استفاده از زبان مناسب

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

و ضعف در معرفي الگوهاي عملي به آنان و كم توجهي به نقش ســازنده ي

رســانه اي و جنگ نرم نســبت به عناصر اصيل فرهنگ اسالمي از جمله

آن هــا به همراه محكم نبودن پايه هاي فكــري و عدم درك صحيح از اين

فرهنگ ايثار و شهادت و كمرنگ ساختن پيامدهاي مثبت آن ب راي جامعه.

مقوله ها .

 - 3وجــود دغدغــه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي در ســطح جامعه
و اولويــت منافع فردي بر مصالح همگانــي كه منجر به تضعيف باورهاي
فرهنگي  -اسالمي ( روحيه ي ايثار و شهادت طلبي ) در نزد اقشار مختلف
جامعه مي شود .
 - 4نبــود ارتباط كافي خانواده ها با ســازمان هاي فرهنگي و مذهبي
از جمله ؛ بنياد شــهيد و امور ايثارگــران و همينطور روابط اندك اين مراكز
با نهادهاي علمي و پژوهشــي خصوص ًا دانشــگاه ها و بالعكس و كمبود

 - 8و نهايتــ ًا  ،عدم توجه به اولويت بندي هــا ،مقتضيات زماني و عدم
شناخت كافي از اين موانع و راههاي مقابله با آن .
فلذا پر واضح اســت تا زماني كه اين موانع و چالــش ها مرتفع نگردند ،
هرگز نمي توان انتظار داشت ايثار و شهادت در جامعه اسالمي بطور كامل و
صحيح اشاعه يابد .و اين نيازمند بينش و تحليلي جامعه شناختي و الهياتي
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نبايــد فراموش كرد كه فرهنگ ايثار و شــهادت دربردارنده ي آثار و بركات

مي بايســت چنين تفكري را با ساز و كارهاي مناسب بصورت عميق در بين

(ع) گزينش مرگ متكي بر شناخت و بر مبناي اختيار در مبارزه عليه موانع

است.
« بر گرفته ازمجموعه مقاالت همايش ملي ايثار و شهادت ،دانشگاه زنجان »
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فعاليت هاي شــاخص دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در حوزه
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
 -1برگزاري مراسمات سالگرد شهادت ملكوتي بسيجي شهيد مدافع
حرم دانشــگاه عليرضا بابايي  ،يادواره شــهيد گمنام و يادواره شهداي
دانشــجوي دانشــگاه اراك و تقدير از خانواده هاي معزز اين شــهداي
گرانقدر در ارديبهشــت ماه هر ســال با همــكاري واحدهاي معاونت
دانشجويي ،نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه  ،بسيج دانشجويي و ...
 بزرگداشــت سالروز آزاد ســازي خرمشهر  ،هفته دفاع مقدس  ،روزشهدا ( 22اسفند ماه )  ،هفته بسيج و ساير مناسبت هاي ملي و مرتبط
با انقالب اسالمي و دفاع مقدس از طريق برگزاري مراسمات ويژه ،تهيه
و نصب پوستر و بنر  ،درج پيام در فضاهاي مجازي  ،چاپ ويژ نامه و ...
 تهيه ،چاپ و نصب تصاوير شــهداي دانشجوي دانشگاه اراك درمكان دانشــكده ها به منظور زنده نگه داشــتن ياد و خاطره اين دالور
مردان عرصه جهاد و شهادت
 برگزاری مراسم تقدیر و تجليل از ايثارگريها و رشادت هاي اساتيد وهمكاران شاهد و در هر سال و همزمان با والدت با سعادت حضرت ابا
عبداهلل الحسين ع و امام سجاد ع  ،مناسبت هاي روز پاسدار  ،جانباز و
يا سالروز آزاد سازي خرمشهر و....
 پيگيري هاي مســتمر در جهت جذب بودجه  ،ساخت و تكميلبناي يادمان شــهيد گمنام دانشــگاه اراك با همكاري و مشاركت نهاد
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مركزي
ضمن تشــكر و قدرداني ازهمكاري و مشاركت صميمانه و خالصانه
نهادهاي مذكور در تامين منابع مالي و انجام كارهاي سازه اي بنا  ،اميد
اســت بتوانيم تا پايان ســال  99اين بناي با ارزش را تكميل و به اتمام
برسانيم .
 برگزاري اجالســيه شهداي دانشجوي اســتان مركزي در تاريخ 7مهرماه  1398در مسجد فاطمه الزه را دانشگاه اراك با همكاري واحدهاي
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معاونت دانشجويي  ،بسيج دانشــجويي  ،نهاد مقام معظم رهبري و....

 6200شــهید اســتان مرکزی) و با حضور كليه ارگان هاي دولتي ،خانواده
محترم شهداي دانشجوي استان ،دانشگاهيان و عموم مردم استان مركزي
 گردآوری مطالب  ،تدوین  ،چاپ و رونمايي کتاب الفبای عاشقی(مجموعه آثار  22شهيد دانشــجوی دانشگاه اراک شامل :عكس ،زندگي
نامه ،وصيت نامه  ،دســت نوشته و  ) ...از جمله برنامه های ذیل کنگره
نقش امام خمینی ره در دفاع مقدس و  6200شهید استان مرکزی
 ثبت نام  ،تشــكيل پرونده و برگزاري مراسم توجيهي يادگاران معززشــاهد و ايثارگردر ابتداي هر ســال تحصيلي به منظور اطالع رســاني
مطلوب برنامه هاي آموزشــي  ،فرهنگي و  ،...برقراري ارتباظ صميمانه و
خدمات رساني شايسته به اين عزيزان
 برگزاری گردهمایی مدی ران شــاهد و ایثارگر دانشگاههای منطقه 4کشور به منظور بررسی  ,تعامل و هم اندیشی در خصوص فعاليت هاي
علمي  -آموزشي  ،فرهنگي و  ...يادگاران معزز شاهد و ايثارگر
برپايي ايســتگاه صلواتي جشن واليت به مناسبت آغاز امامت حضرت
مهدي (عج ) ،توسط دانشــجويان فعال كانون علمي  -فرهنگي ايثار با
هدف ارج نهادن به اعياد ومناســبت هاي مذهبي ،چرا كه ايثار و شهادت
طلبي شهدا و ايثارگران اي ران عزيزمان در تمام مقاطع زماني همواره موازي
و در جهت حفظ و تعميق اصول و آرمان هاي اسالمي ،مذهبي و شيعي
بوده است.
 سركشــي  ،ديدار و تجليل از خانواده شــهداء ،ايثارگران و جانبازاندفاع مقدس به مناســبت ايام پربركت دهه فجر (سالگرد پيروزي انقالب
اسالمي )
 برگزاري جلسات ستاد شاهد و ايثارگر در هر ترم تحصيلي به منظوربررســي موانع تحصيلي يادگاران معزز شاهد و ايثارگر و ارائه راهكارهاي
مناســب در جهت ارتقاء سطح علمي و آموزشــي اين عزيزان و تقدير از
اساتيد مشاور برتر
 -گردآوري مطالب و چاپ نشريه فرهنگي  -اجتماعي ردپاي جاويد با
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نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه اراك و بسيج سازندگي استان

(از جملــه برنامه های ذیل کنگره نقش امام خمینی ره در دفاع مقدس و

همكاري دانشجويان فعال كانون علمي  -فرهنگي ايثار در مناسبت هاي
مختلف ملي و دفاع مقدس
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ساخت سنسور تشخیص بیماری کرونا در چند ثانیه

در نشست شورای اداری استان مرکزی از دکتر سعید حمیدی ریاست دانشگاه اراک تجلیل شد
موفقیت های چشم گیر اخیر دانشگاه و حضور
در رتبه بندی تایمز

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 رتب هبندی تایمز را کســب کرد ،این ورود که ب رای اولین
بار در این رتبه بندی اتفاق افتاد ،با کسب رتبه قابل قبولی هم همراه شد.
در پژوهشی مشترک بین محققین گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک

محدوده ســنی  ۳۴تا  ۷۲سال توسط سنســور ساخته شده مورد بررسی قرار

و دانشــگاه صنعتی مالزی ( )UTMامکان تشخیص ویروس کووید ۱۹-از

گرفت و نتایج حاصل از عملکرد سنســور حاکــی از تغیی رات معنادار طول

طریق آزمایش بزاق بیمار به عنوان یک روش نســبتا ایمن و قابل اطمینان

موج دریافتی و شــدت آن با افزایش تعــداد ویروس کرونا در مراحل مختلف

ب رای کنترل اپیدمی کرونا میسر گردید.

بیماری اســت .به عنوان مثال ب رای بیماری که در مراحل پیشــرفته بیماری

دکتر محمد والشــجردی عضــو گروه تحقیقاتی این طرح پژوهشــی در

اســت تغی رات طول موج و شدت به ترتیب  ۱۲/۱نانومتر و ۰۱/۲دسی بل و

مصاحبــه با روابط عمومی دانشــگاه اراک گفت :این پژوهش با مشــارکت

ب رای فرد مبتال به ویروس که در مراحل ابتدایی بیماری اســت  ۹۸/۰نانومتر

دکتر علیرضا ســماواتی ،دکتر قاسم عیسی آبادی بزچلوئی از دانشگاه اراک و

و  ۳۲/۱دســی بل گزارش شده اســت و مدت زمان پاسخ سنسور به وجود

پرفسور احمد فوزی اسماعیل از چهره های شناخته شده مهندسی شیمی در

ویروس بسیار کوتاه و در حدود چند ثانیه است.

دانشــگاه صنعتی مالزی و همکاران ایشان انجام گرفت که امکان تشخیص
این ویروس در زمان بسیار کوتاه را مقدور ساخته است.

عضو هیات علمی گروه مهندســی مواد و متالورژی دانشگاه اراک افزود:
شیوع بیماری کرونا در ماههای اخیر بسیاری از محققان رشته های مختلف
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ویروس کرونا از سنســور فیبرنوری الیه نشانی شده با طال و گرافن اکساید

به کار گیرند  .دانشــگاه اراک نیز به عنوان دانشگاه جامع استان مرکزی که

استفاده شده اســت .این سنســور از طریق تغییر در طول موج و شدت نور

همواره حضور موثری در مسائل صنعت و اجتماع داشته است از ابتدای شیوع

دریافتی به وســیله انالیزر اپتیکی قادر به تشــخیص وجود ویروس در بزاق

این بیماری همت خود را همراه با محققان سایر جهان در این عرصه گمارد.

بیمار م یباشد .اساس کار این سنســور ،برهمکنش موج پالسمون سطحی
در بین ســطوح طال و گرافن اکســاید ،و موج منتشر شده درون فیبر نوری
م یباشــد .با قرار گرفتن سنسور در بزاق بیمار تغیی رات طول موج و شدت آن
نسبت به زمانی که سنسور در بزاق فرد سالم قرار گرفته است وجود ویروس
را مشخص م یکند.
دکتر والشــجردی ضمن اشاره به زمان کوتاه تشــخیص کرونا به وسیله

دانشــگاه از ای ران موفق به ورود به این نظام شــدند که دانشگاه اراک در بین

با ویروس منحوس کرونا محققین دانشــگاه اراک طرح هایی را ارائه کردند که

این  ۴۷دانشگاه ،جایگاه  ۲۸را دریافت کرد و در بین  ۱۵۲۷دانشگاه جهان قرار

در نوع خود در کشور بینظیر بوده است.

گرفت ۳۰ .درصد امتیازات ب رای حضور در این نظام مربوط به مباحث آموزشی
و  ۷۰درصد مربوط به حوزه پژوهشی می باشد.
وی با بیان اینکه ب رای تحقق این هدف ســه سال تالش صرف شده است،
افزود :حضور در این جایگاه که در واقع نوعی خود ارزیابی محســوب م یشود

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 سالمت اســت .با نصب این پوشــش در نقاط پرتردد ،امکان حیات از
ویروس تا مدتها گرفته م یشود.

ب رای دانشگاه بسیار اثربخش است به طوری که بر وجهه بی نالمللی دانشگاه،

همچنین ساخت ح سگر(سنسور) تشــخیص بیماری کرونا در چند ثانیه از

جذب دانشــجوی خارجی و داخلی تاثیر دارد .هم اکنون در دانشگاه اراک۱۰۰

دیگر توفیقات دانشــگاه اراک اســت که م یتواند ویروس کرونا را به ســرعت

دانشجوی خارجی در دانشگاه اراک مشغول به تحصیل هستند و این دانشگاه

تشخیص دهد .سید علی آقازاده  ،استاندار مرکزی ضمن اشاره به موفقیت های

با  ۲۰نفر از اساتید برجسته دانشگاههای دنیا ارتباط تنگاتنگ دارد.

دانشــگاه اراک به ظرفیت های گسترده دانشگاه تاکید کرد وگفت :استفاده از

دکتر حمیدی پژوهش های انجام شده در دانشگاه اراک را همراه با مسائل
روز جهان و در راســتای بهبود مشکالت و مســائل جامعه و صنعت دانست

ظرفیت دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی استان ب رای دستیابی به راهکارهای
مناسب علمی در طرحهای پژوهشی ضروری است.

و گفت :پیش بردن پایان نامه های دانشــجویی به ســمت پایان نامه های

در پایان جلســه استاندار اســتان مرکزی به واسطه حضور دانشگاه اراک در

کاربردی و همچنین فراهم کردن بستر ها و تجهی زات مناسب تعداد پژوهش

رتبه بندی تایمز و دیگر دســتاورد های دانشگاه از دکتر سعید حمیدی ریاست

های دانشگاه اراک را به طور چشم گیری افزایش داده است  .در مواجه جهانی

دانشگاه تقدیر به عمل آورد.
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وی در تشریح شــیوه عملکرد این سنســور اظهار کرد :ب رای تشخیص

را بر آن داشته است تا حداکثر تالش خود را ب رای مبارزه با ویروس کووید ۱۹

دکتر حمیدی تصریح کرد :از  ۲۷۰۰موسســه آموزش عالی در کشــور۴۷ ،

سنسور ط راحی شده توسط این گروه تحقیقاتی تصریح کرد :در این پژوهش
نمونه بزاق دهان بیماران مبتال به کوید ۱۹-با متوســط ســن  ۵/۵۸سال در
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نتایج حاصل از این پژوهش در ژورنال بسیار معتبر  Chemical Engineering Journalبا ضریب تاثیر ( )۱۰,۶به 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 مبتال 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
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  ۸۰زن نابارور مبتال به ســندروم پلی
( )Intracytoplasmic sperm injectionقــرار گرفتنــد،

کاهش التهاب در این بیماران شود.

و کاهش هزینه های باالی درمان جز اولویت های تحقیقاتی کشورهای

عضو هیات علمی گروه زیســت شناسی دانشگاه اراک درمورد نتیجه

مختلف قرار گرفته اســت .سندروم تخمدان پلی کیستیک یک بیماری

مطلــوب این پژوهش اظهار کرد :این پژوهش بــر روی  ۸۰زن مبتال به

مولتی فاکتوریال است و به این دلیل اتیولوژی مختلف درمان قطعی در

ســندروم تخمدان پلی کیستیک در گستره سنی  ۲۵تا  ۳۵سال به مدت

این بیماران متفاوت است و شامل درمان های دارویی و غیر دارویی می

یکســال انجام شــد .نمونه های خونی ،مایع فولیکولی ،تخمک ،سلول

گردد .درمان هــای غیر دارویی جهت کمک به رفع عالیم بالینی بیمار

های کومولوسی و جنین این بیماران پس از درمان با داروی سیتافورمین

به کار میروند نظیر لیزر تراپی به منظور رفع هیرسوتیســم و یا تکنیک

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

هــای )ART ( Assisted reproductive technology

اینکه عوارض کمتری نســبت به متفورمین دارد سبب بهبود فاکتورهای
هورمونی ،بلوغ تخمک ها ،کیفیت جنین های حاصله  ،می زان بارداری و

کنف رانســی در کنگره های بین الملی ارائه شــده است.که یکی از این

نیز افزایش بیــان دو ژن  ۹-GDFو  ۱۵-BMPکه مرتبط با کیفیت

مقاالت به تازگی در ژورنال Trends in endocrinology and

دکتر ملک سلیمانی ضمن اشاره به علل مختلف ناباروری تصریح کرد:

اســت که طبق رده بندی انجام شده در سایت www.scimagojr.

تخمک میباشند  ،گردید.
متفورمین را با محدودیت هایی مواجه کرده است.
وی ضمن اشاره به مزایای داروی پیشنهادی گروه تحقیقاتی دانشگاه اراک

تحقیقات در سال های اخیر نشــان داده اند که مقاومت به انسولین و

خاطر نشــان کرد :داروی ســیتافورمین که ترکیبی از دو داروی سیتاگلپتین و

می باشــد .که یک اختالل شایع در ســنین باروری است و برجنبه های

هیپ رانســولینمی نقش مهمی در پاتوژنز سندروم تخمدان پلی کیستیک

متفورمین می باشــد ب رای اولین بار در سال  ۲۰۱۲توسط کمپانی مرک ب رای

مختلف سالمتی در طوالنی مدت تاثیر می گذارد .این بیماری می تواند

دارد و این بیماری می تواند به عنوان شاخه ای از دیابت نوع  ۲در خانم ها

بیماران دیابتی ارائه گردید .در این تحقیق ب رای اولین بار  ،داروی سیتافورمین

در نظر گرفته شــود .بناب راین ،امروزه عالقه ی زیادی به استفاده از داروهای

( ســیتاگلپتین /متفورمین ) جهت درمان بیماران مبتال به ســندروم تخمدان

کاهنده قند خون به خصوص متفورمین در درمان ســندروم تخمدان پلی

پلی کیســتیک که تحت درمان با روش های درمان ناباروری قرار گرفته اند،

کیستیک دیده می شــود و از جمله داروهای معمول تجویزشده در درمان

استفاده شده است.
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دکتر ســلیمانی درمورد معایب اســتفاده از داروی متفورمین در درمان

که از دســته داروهای مهــار کننده ی آنزیــم Dipeptidyl (4-DPP

ســندروم تخمدان پلی کیستیک توســط FDA Food and Drug

اســتفاده قرار می گیرد  .این آنزیم نقش کلیدی در هموستاز گلوکز و تنظیم

بیماری پلی کیســتیک تخمدان اظهار کرد :کاربــرد متفورمین در درمان

 ) 4-Peptidaseبه حســاب مــی آید ودر درمان بیمــاران دیابتی مورد

 ))Administrationمورد تایید قرار نگرفته اســت .متفورمین باعث

ترشح انسولین در بیماران مبتال به دیابت نوع  ۲دارد .آنزیم  4-DPPبعلت

کاهــش تولید گلوکز کبــدی و جذب روده ای گلوکــز و همچنین بهبود

تنوع درسوبســترا می تواند منجر به تغییر فرایند های ســلولی مانند تخریب

حساســیت به انسولین می شــود و در القا تخمک گذاری و تنظیم دوره

پروتئین ،تهاجم سلولی ،مرگ سلولی (آپوپتوز) و التهاب شود .به نظر می رسد

ی قاعدگی موثراســت .متفورمین همچنین با افزایش حساسیت بافت ها

ســیتاگلپتین می تواند با مهار  4-DPPباعــث جلوگیری از این فرآیندها

به انســولین می تواند سبب کاهش ســطح آندروژن ها گردد .با این وجود
عوارض گوارشی  ،افزایش هموســیتئین خون و القای استرس اکسیداتیو

گردد .از آنجایی که ســطح  4-DPPدر زنان مبتال به ســندروم تخمدان

پلی کیستیک افزایش می یابد اخی را سیتاگلپتین در تحقیقات بالینی سندروم

از جمله عــوارض جانبی متفورمین در این بیماران می باشــد که تجویز

تخمدان پلی کیســتیک مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته است .عالوه بر

 metabolismبا ضریب تاثیر ۱۱,۶۴۱از انتشارات  cellپذیرفته شده

 comایــن ژورنال در بین پنج ژورنال برتــر در زمینه غدد درون ریز و
متابولیسم می باشد.

استقرار دستگاه ایستگاه سنجش کیفیت هوا در دانشگاه اراک
یک دستگاه ایستگاه سنجش کیفیت هوا بهمراه تابلو نمایشگر مدرن
در دانشگاه پردیس به منظور سنجش و مشاهد آنالین کیفیت هوای(غبار
و گازها) نصب گردیده است.
دکتر امیر انصاری مشــاور زیست محیطی و مسئول استق رار 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 آنالین و با همکاری واحدهای محیط زیست
و قســمت فناوری دانشگاه می تواند در سایت و تابلوهای نمایش سطح
دانشگاه ب رای عموم قابل مشاهده باشد.
دکتر انصاری در مورد چگونگی فعالیت این ایستگاه ها گفت :بر اساس
استاندارد های بین المللی  ۶نوع آالینده به صورت روزانه اندازه گیری می
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سندروم تخمدان پلی کیستیک می باشد.

وی افزود :ســیتاگلپتین یکــی دیگر از داروهای کاهنده قند خون اســت

که جهت باروری در افراد مبتال به این بیماری بکار گرفته می شود.

شــایان ذکر اســت نتایج این مطالعــه در قالب  ۴مقالــه و  ۶مقاله

یکی از شایع ترین علل ناباروری در زنان ،سندرم تخمدان پلی کیستیک

پرداخته شده است.
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میباشد و منجر به هیپوگالیسمی نمی گردد و همچنین می تواند سبب

بدنبال آن مشکالت باروری گردد .در سالهای اخیر،کمک به این بیماران

نتایج حاصله از این تحقیق نشــان داد که داروی سیتافورمین ضمن

سیتافورمین بر بیماری سندروم پلی کیستیک تخمدان شده اند.

کیستیک تخمدان که تحت درمان با ICSI

این سیتاگلیپتین در مقایسه با متفورمین دارای عوارض گوارشی کمتری

ســبب عدم تعادل هورمونی و اختالل در رشد فولیکول های تخمدان و

شود که برخی از آنها شامل مونواکسیدکربن ،دی اکسیدگوگرد،دی اکسید
نیتروژن ،ازن و ذرات معلق با قطر کمتر از  ۲,۵میکرون است.
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شناسایی و جذب کلسیم در محیط شبیه سازی شده خون انسان با ارائه چارچوب جدید فلز-آلی (ماف)
دکتر محمد یاسر معصومی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه اراک 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
یکی از یــون های مهم در بدن یون کلســیم می باشــد که فرم فعال

دلیل ســهولت سنتز و داشتن خصلت بازی در واکنش به میهمان کاتیونی ،به

فیزیولوژیــک بوده و در خون به ســه فرم  :پیوند شــده به پروتین ۴۰درصد،

عنوان ماتریس می زبان انتخاب شــد .از  ۵S-TMUحساس شده با RhB

فرم یونیزه  ۴۸درصد و پیوند شــده به بقیه آنیونها مانند سیترات یا بیکربنات

به عنوان پروب حســگر ب رای ســنجش یون  +Ca۲استفاده شد .حسگر یاد

یا فســفات  ۱۲درصد وجود دارد .یون کلســیم در انتقال پیام در داخل سلول

شده با دارا بودن دو سیگنال نشری باعث ایجاد یک حسگر فلورسانس نسبتی

نقش ایفا م یکند .به عنوان مثال ،افزایش  Ca۲+ســیتوزول نشــانه ای از

با توانایی تمایز حساسیت از پاسخ می شود.

فعال شــدن گیرنده های غشای سلولی و آنزیمها با داروهای مرتبط است .از

نانوپوشــش کــه چنــدی پیــش توســط دکتــر مهــدی رئوفــی عضــو هیــات علمــی
گــروه مهندســی مــواد و متالــورژی دانشــگاه اراک ســاخته شــد بــه تولیــد انبــوه
رســید.

ایــن نانــو پوشــش بــه صــورت مایــع روی ســطوح الیــه نشــانی شــده و باعــث

پاکیزگــی ســطح نســبت بــه انــواع ویــروس کویــد  ۱۹و آنفلوآنــزا و  HIVو باکتریها

و میکــروب هــا مــی شــود .نکتــه قابــل اهمیــت آن تاثیرگــذاری ایــن نانوپوشــش
بیــش از ســه روز بــر روی دســت و بــا مانــدگاری بیــش از ســه ســال بــر روی
ســطوح میباشــد.

ســطوح مــواد فتوکالیســت موجــود در آن فعــال شــده و توانایــی از بیــن بــردن جایــی کــه تــردد افــراد در آنجــا زیــاد باشــد و نیــاز بــه ضدعفونــی
آالینــده هــا و مولکــول هــای آلــی را دارد .

آنجاییکه کارکرد صحیح ســلول های ایمنی تحت تاثیر یک پیام از کلسیم
است و کلسیم نقش بس زایی در مولکول های حافظه دارد و از سویی افزایش

لیزرتابنده و اثرات محیطی قرار می گیرند حســگر ســاخته شده یک حسگر

مقادیر اضافی کلســیم با ایجاد یک واکنش زنجیره ای ،نهایت ًا ســبب مرگ

ناهمگن با حساســیتی باالست که امکان اســتفاده مجدد را طی چندین بار

ســلولهای مغزی م یگردد ،تشخیص حد مجاز کلسیم در غشای سلولی از

ممکن می سازد .همچنین به دلیل بکار بردن دو طول موج نشر در تشخیص

مطالعــات تاریخــی جنــگ و فصلنامــه پژوهــش هــای ادبی-قرآنــی

اهمیت بس زایی برخوردار می باشد .غلظت این یون در داخل سیتوزول حدود

خود می تواند عوامل محیطی و خطاهای دســتگاهی را حذف کند که امکان

از انتشــارات دانشــگاه اراک حائــز ارتقــاء رتبــه شــدند.

 ۱۰درصد میکروموالر و غلظت خارج سلولی آن ده هزار ب رابر این مقدار است.

کاربردی کردن این گونه از حسگرها را فراهم می سازد.

فصلنامــه علمــی -پژوهشــی مطالعــات تاریخــی جنــگ کاری از گــروه تاریــخ

امری حائز اهمیت است.

وی افزود :حد تشخیص در این حسگر  ۱۵۰ب رابر نمونه های حسگری قبلی
در تشخیص یون کلسیم است .این حسگر در غلظت های پایین هم قابلیت
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تر از آزمایش کلسیم یونیزه شده انجام می شود .آزمایش کلسیم یونیزه شده

حضور یون کلســیم را در  ۵ثانیه تشخیص می دهد که پس از آن بازیابی و

ممکن است هنگامی انجام شود که شخصی دچار بی حسی در اط راف دهان

استفاده مجدد از حسگر بعد از حدود  ۴۰ثانیه امکان پذیر است

دست و پا و اسپاسم عضالت در همان مناطق شود.

پیوســته دارنــد ،قابــل اعمــال مــی باشــد

ارتقاء رتبه مجالت علمی دانشگاه اراک
مجــات حیــات وحــش و تنــوع زیســتی فصلنامــه علمی-تاریخــی

دانشــگاه اراک بــا همــکاری انجمــن ایرانــی تاریــخ اســت کــه در راســتای فراهــم

نمــودن بســترهای مناســب جهــت اعتــای ارزشهــای فرهنگــی و پاســداری از
میــراث غنــی تاریخــی و تمدنــی ایــران و اســام و همچنیــن توســعه و ارتقــای

کیفــی پژوهــش و نشــر دســتاوردها ،پژوهشــها و تجــارب علمــی پژوهشــگران علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری) از شــماره اول (بهــار  )۹۲مــی باشــد.

دانشــگاهی در سراســر کشــورچاپ مــی شــود.

فصلنامــه (علمــی – پژوهشــی) پژوهــش هــای ادبــی -قرآنــی بــا

فصلنامــه پژوهــش هــای ادبــی  -قرآنــی (فصلنامــه علمــی  -پژوهشــی) توســط همــکاری (در قالــب انعقــاد تفاهــم نامــه) دانشــگاه اراک بــا

دانشــگاه اراک منتشــر مــی شــود .ایــن مجلــه دارای تاییدیــه علمــی پژوهشــی دانشــگاههای ایــام ،بوعلــی ســینا همــدان ،تربیــت مــدرس ،شــهر

دکتر محمد یاســر معصومی در تشــریح این طرح پژوهشی در مصاحبه

شــماره  ۶۳۶۵۹/۱۸/۳مــورخ  ۱۵/۰۴/۱۳۹۳از کمیســیون نشــریات کشــور (وزارت کــرد ،عالمــه طباطبایــی ،قــم وکاشــان چــاپ و منتشــر مــی شــود.

بــا روابط عمومی دانشــگاه اراک گفــت :در چارچوب های فلــز -آلی ارائه

بازدید رییس امور پایش ،ارزیابی و اطالعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی

شــده تاکنون هیچکدام نسبت به یون کلســیم حساسیت نداشتند و موفق

مهنــدس ســعید جغتایــی و هیــات همــراه از پــروژه هــای عمرانــی مختلــف شــده و مــورد نیــاز ،تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز ،جــاده دسترســی

به جذب و شناســایی کلســیم نم یشدند .در حســگر جدید ارائه شده که از

دانشــگاه اراک بازدیــد بــه عمــل آورد و رونــد احــداث و پیشــرفت فیزیکــی آنــان را بــه خوابــگاه هــا و مشــکالت و چالشــهای فــراروی احــداث ایــن پــروژه

می زبان چارچوب فلز-آلی به عنوان حسگر فلوئورسانس نسبتی استفاده شده

در جریــان ایــن بازدیــد ،دکتــر ســعید حمیــدی رییــس دانشــگاه اراک ضمــن دکتــر ســعید حمیــدی تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی دانشــگاه را از

مشــارکت مولکول های مهمان فلوئورســانس داخل نانوکانالهای ماتریس
اســت .رودامین (( RhBبا نشر قرمز( ) nm ۶۱۰=λبه عنوان مهمان

فلوئورسانس انتخاب شــد و چارچوب فلز-آلی بر پایه  )5-Zn (TMUبه

بررســی و ارزیابــی نمــود.

هــا پرداخــت.
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در بیشــتر موارد ،کلسیم کل اندازه گیری می شود زی را این آزمایش راحت

تشــخیص را داراست .مزیت مهم دیگر زمان پاســخ سریع است .این حسگر

ایــن پوشــش بــر روی ســطوح از قبیــل آسانســور ،لــپ تــاپ ،موبایــل،

ایــن نانــو پوشــش بــا جــذب اشــعه نــور از ســوی نانــو پوشــش قــرار گرفتــه و اتومبیــل ،دیــوار اتــاق جلســات ،دیــوار ســالن هــای ورزشــی و هــر

دیگــر +Ca۲که به علت تک نشــر بودن تحت تاثیر عواملی مانند شــدت

از اینرو دســتیابی به حسگری با این می زان حساسیت به غلظت یون کلسیم
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دکتر معصومی در تشریح دقت این حسگر اظهار کرد :بر خالف حسگرهای

تولید انبوه و تجاری سازی محصول دانش بنیان دانشگاه اراک

خیرمقــدم بــه رییــس امــور پایــش ،ارزیابــی و اطالعــات مدیریــت ســازمان برنامــه دســتاوردهای مهــم و مانــدگار در دانشــگاه عنــوان کــرد کــه میتوانــد

و بودجــه کشــور و مســئوالن اســتانی بــه ارائــه گزارشــی از رونــد احــداث ،میــزان گام ارزنــده ای در تامیــن رفاهیــات زندگــی دانشــجویی و همچنیــن
پیشــرفت فیزیکــی کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه ،خوابــگاه هــای دانشــجویی ،ســالن گســترش فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه اراک باشــد.
آمفــی تئاتردانشــگاه و دانشــکده هــای در حــال تکمیــل دانشــگاه و اعتبــارات هزینه
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گزارش فعالیت کانونهای فرهنگی دانشگاه
از آنجا که رسالت دانشگاه ها تربیت و پرورش نسل آينده ساز کشور است
و بايســتي در جهت به بار نشستن نسلی متشکل از جوانانی متدين ،متعهد،
متفكر ،خالق با قدرت تجزيه و تحليل مســائل محيطي با تفكري انتقادي
و احســاس مسئوليت نسبت به سرنوشت خود و ديگران قدم بردارد؛ مدیریت
فرهنگی و اجتماعي دانشــگاه اراك تالش مي كند بســتري مناسب جهت
پرورش دانشجويان در ابعاد جســمي ،معنوي و فكري برپايه تعليم و تربيت
اسالمي فراهم آورد .
از اينــرو درجهــت برآوردن نيازهــاي فرهنگي ديني هنــري و اجتماعي
دانشجویان فعاليت خود را در قالب ايجاد كانونهاي علمي  ،هنري  ،فرهنگي
 ،انجمن هاي علمي ،نشــريات دانشــجويي ،حمايت از تشكلهاي اسالمي
دانشجويي  ،تأمين منابع و امكانات فرهنگي  ،برپايي همايش ها و جشنواره
ها  ،كالسهاي فوق برنامه  ،اردوها و...گام هاي موثري برداشته است.
کانونهــای فرهنگی و هنری یکی از بنیــادی ترین عرصهها در جهت
تقویت ســرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد
فضای شادی و نشاط در دانشگاه ،کشف و شکوفا سازی خالقیت دانشجویی
نقش بســزایی دارند .اين كانون ها به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع
و رشد خالقی تهای فرهنگی دانشــجویان ،سامان بخشیدن به خواستهها و
تالشــهای خودانگیخته فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشــجویان و حمایت
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تشکیل شــدهاند .حضور فعال و پرنشاط دانشجویان در برنامههای کانونهای
فرهنگی و هنری افزون بر ایجاد نشــاط منجر به رشد مهارتهای ارتباطی و
نوآوری دانشجویان خواهد شد.
کانونهــای فرهنگی دانشــگاه اراك در حال حاضر ،بر اســاس آیین نامه
تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی در قالب
 18كانون به فعالیت های خود ادامه می دهد.
معرفی كانون هاي فرهنگي و هنري
الف) كانون هاي ديني و مذهبي

39

قرآن و عترت عليهم السالم

رياحين

برگزاري مســابقه روزهــاي دور از خوابگاه مســابقات عكس -خاطره

ب ) کانون هاي ادبی و هنري

نويســي نقاشي -كاريكاتور-دلنوشته -صنايع دســتي و آثار هنري در

شعر و ادب

ايام شيوع كرونا

موسيقي

برگزاري طرح  13به در مجازي

تئاتر

برگزاري طرح آيه گرافي «هر روز يك آيه»

فيلم و عکس

برگزاري مسابقه بزرگ از محمد تا محمد «  14مسابقه  14برنده»

راديو

برگزاري طرح مجازي داستان هاي مهدوي« هر جمعه يك داستان»

صنايع دستي و هنر هاي تجسمي

برگزاري برنامه هاي مجازي ميالد امام زمان ارواحنا فداه

ج ) کانون هاي فرهنگی و اجتماعي

برگــزاري برنامه هــاي جزء خواني قــرآن در ماه مبــارك رمضان و

پارسيان

راهكارهاي هر جزء از قرآن در زندگي موفق

نشر انديشه

برگزاري جشن مجازي عيد غدير در اليو اينستاگرام

هالل احمر

ضبط و تهيه فيلم هاي كوتاه از مدي ران و مسئولين دانشگاه در زمينه

مهارت هاي زندگي

«توصيه هاي ايام قرنطينه»

مفاخر

برگزاري مسابقه نهج البالغه خواني در ماه مبارك رمضان

راه سبز

راهيابي  5نفر از دانشــجويان دانشــگاه اراك به بخش ملي ســي و

گردشگری
محیط زیست
كارآفريني
نگاهي اجمالي به برنامه هاي نيمســال دوم ســال تحصيلي -1399
 1398تا شهريور ماه سال 1399

پنجمين دوره مسابقات قرآن و عترت عليهم السالم دانشجويي
برگزاري بخش آوايي ســي و پنجمين دوره مسابقات سراسري قرآن و
عترت عليهم السالم دانشگاه هاي كشور
برگزاري  5مرحله مســابقات كتابخواني با موضوع حجاب و عفاف از
كتاب مسئله حجاب شهيد مطهري

اداره فوق برنامه و گردشگري امور فرهنگي

برگزاري ويژه برنامه روز شمار غدير

برگزاري اردوي دانشجويي مشهد مقدس  120دانشجوي دختر

انتخاب كانون مهدويت امور فرهنگي دانشــگاه در بين  90دانشــگاه

برگزاري اردوي دانشجويي مشهد مقدس  40دانشجوي پسر

كشــور به عنوان كانون قابل تقدير در جشــنواره مهدويت دانشگاه هاي

برگزاري جلسات معرفتي در اردوي دانشجويي مشهد مقدس

كشور

با حضور كارشناسان ديني آستان قدس رضوي
برگزاري ســي و پنجمين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت عليهم
السالم

انتخاب كانون مهدويت دانشــگاه اراك به عنوان كانون برتر مذهبي
كشــور در پنجمين جشــنواره ملي كانون هاي فرهنگي و هنري كشور
«رويش»

برگزاري جشن ميالد حضرت فاطمه سالم ا ..عليها و روز زن

برگزاري برنامه راديويي مجموعه داستان هاي باورنكردني

اجراي طرح شميم بندگي «هر هفته معرفي يك بانوي تازه مسمان»

افتتاح كانال رياحين « كانون دخترانه امور فرهنگي با موضوع حجاب

برگزاري مســابقه بهار در خانه « با موضوع ايام اعتكاف در خانه»«در

و عفاف»
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از فعالی تهای گروهی در جهت نیل به ارزشــهای متعالی اسالمی-انسانی،

مهدويت

قالب مسابقات مختلف»

40

ويــژه برنامه عزاداري دهه اول ماه محرم از ســاعت  16الي  22كانون
دخترانه رياحين
برگزاري هيئت مجازي دختران عاشورايي
ويژه برنامه راديويي « با كاروان خورشــيد» به مناسبت دهه اول محرم
هر روز يك برنامه
تهيه كليپ هاي  1دقيقه اي با عاشوراييان با موضوع مهدويت « دهه
اول ماه محرم»
ويژه برنامه نوروز مهدوي « تهيه كليپ و مسابقات با عنوان امام زمان
را ياري كنيم»
پويش حال خوش خواندن هر هفته معرفي يك كتاب
برگزاري مســابقات كتابخواني و دلنوشته با موضوع مهدويت«ويژه ماه
مبارك رمضان»
مسابقه كاريكاتور ،عكس و نقاشي با موضوع كرونا
پويش همگاني قرائت دعاي فرج هر شب ساعت ۲۲
نشــريات الكترونيك با موضوع مهارت آموزي و روانشناســي اصول
مديريت اضط راب و استرس
برگزاري دوره هاي مجازي آموزشــي معــارف عمومي با عنوان «ربيع
االنام»
مسابقه ترنم ايثار و اميد (پادكست جمالت تقديمي به كادر درماني)
پخش بروشور ها در زمينه مهارتهاي پيشگيري از كرونا
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برگزاري جشــن ميالد امام رضا عليه الســام با حفــظ پروتكل هاي
بهداشتي
هماهنگي و برگزاري جلسات منشور فرهنگي شهر اراك
برگزاري ويژه برنامه ياران عاشورايي هر شب معرفي يكي از ياران امام
حسين عليه السالم
برگزاري مسابقه بر آستان عشق « داستان -شعر خاطره دلنوشته»
برگزاري فراخوان مسابقه عكس عاشورايي «لحظه اي از بي نهايت»
برگزاري فراخوان محفل شعر عاشورايي « كشته اشك»
ويژه نامه حضرت عج وارث غربت حسين عليه السالم
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مسابقه عكس بهار در خانه

طرح پاسخ به شبهات مهدويت

دلنوشته هايي ب راي امام زمان «عج»

پخــش كليپ هايي بــا عنوان به وقت دعاي فرج و ظهور نزديك اســت

برگزاري جشن مجازي ميالد امام حسن مجتبي عليه السالم
ويژه برنامه بفرمائيد روضه

برگزاري ويژه برنامه شام غريبان

برنامه هاي هفتگي كانون مهدويت

انجام فعاليت هاي خيرخواهانه « تهيه وســايل بهداشــتي درماني ب راي

نيازمندان»

"زینب صفدری  :کارشناس فرهنگی دانشگاه"

ـن
ـی و پنجمیـ
ـوری در سـ
ـر کشـ
ـای برتـ
ـام هـ
ـب مقـ
کسـ
ـور
ـر کشـ
ـم سراسـ
ـرآن کریـ
ـابقات قـ
دوره مسـ
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  ۲۰جزء
آقای علیرضا نوروزی :مقام اول بخش آوایی؛ دعا و مناجات خوانی
خانم سپیده عباسی :مقام سوم بخش معارفی؛ حفظ موضوعی قرآن کریم

ـر در
ـون برتـ
ـوان کانـ
ـه عنـ
ـی بـ
ـور فرهنگـ
ـت امـ
ـون مهدویـ
ـاب کانـ
انتخـ
ـور
ـر کشـ
ـای سراسـ
ـگاه هـ
ـان دانشـ
میـ
کانون مهدویت امور فرهنگی دانشــگاه اراک توانست در میان بیش از سیصد کانون مذهبی کشور در رتبه
نخست جشنواره ملی رویش قرار گیرد.
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.

حضور  9عضو هیات علمی دانشگاه اراک در
میان  2درصد دانشمند برتر جهان:
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
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برگزاري مسابقه شعر و داستان كوتاه

دوره آموزشي عكاسي آنالين
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