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گاهنامه خبری-فرهنگی موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی آفاق

چه خـبر از دانشـگاه؟

دانشـگاه هـا بایـد خودکفـا بشـوند
کـه احتیـاج بـه دانـش غـرب نداشـته
باشـند .امـام خمینـی (ره)
به نظر من ،دانشجوى موفق كىس
است كه خوب درس بخواند ،خوب
تهذيب اخالق بكند و خوب ورزش
بكند .مقام معظم رهربی

جايگاه موسسات آموزش عالي غير انتفاعي
در نظام آموزش كشور
صفحه 1

صفحات  2و 4

هـوش معنـوی چیست؟

صفحه 3

جايگاه موسسات آموزش عالي غير انتفاعي در نظام آموزش كشور
جمعيــت  18تــا  24ســال بايــد بــه
يكــي از محــور هــاي اساســي در برنامــه توســعه هــر  30درصــد برســد و ايــن مســتلزم
كشــور تاســيس و توســعه مراكــز علمــي و پژوهشــي و پذيــرش دانشــجو در موسســات
توليــد علــم بــا تربيــت نيــروي جــوان ،متعهــد و متخصــص آمــوزش عالــي غيــر انتفاعــي بــه
آن كشــور اســت .كــه خوشــبختانه در چنــد ســال اخيــر بــا تعــداد حــدود  450000نفــر مــي
تصويــب قوانيــن جديــد و فعــال نمــودن بخــش خصوصــي باشــد .هدفــي كــه دســتيابي بــه آن
حركــت جديــدي آغــاز شــده كــه دســتاورد عمــده آن بــا توجــه بــه عــزم وزارت علــوم بــراي
تاســيس موسســات آمــوزش عالــي غيــر انتفاعــي در ســطح گســترش هرچــه بيشــتر مؤسســات
آمــوزش عالــي غيــر انتفاعــي
كشــور اســت .بــي شــك
و غيــر دولتــي چنــدان دشــوار
ايجــاد چنيــن موسســاتي
موسســه آمــوزش بــه نظــر نمــي رســد.
تحولــي در ســاختار آموزشــي

عالــی غیــر انتفاعــی

بــه تحصيــل جوانــان در
مراكــز دانشــگاهي خــارج
از كشــور و جلوگيــري
از خــروج ســرمايه هــاي
فكــري كشــور
 -7توســعه كالبــدي
فضــاي آموزشــي و ارتقــاء
فرهنــگ آمــوزش از طريــق
فراهــم نمــودن زمينــه
دسترســي آســان آحــاد جامعــه بــه آمــوزش عالــي
-8

تامين نيروي متخصص مورد نياز كشور

كاهــش مشــغله و تصــدي گــري
-2
كشــور ایجــاد مــي کنــد كــه
 -9پاســخگويي بــه تقاضــاي روزافــزون آمــوزش
نــه تنهــا آمــوزش عالــي را آفــاق نیــز در راه دولــت و تبديــل دولــت بــه نهــاد نظــارت كننــده بــر
تحــت تاثيــر قــرار مــي دهــد توســعه و گســترش علــم فعاليتهــاي بخــش خصوصــي و حركــت در جهــت عالــي در كشــور
 -10ايجــاد بســتر رقابتــي در فضــاي آمــوزش عالــي
بلكــه اثــرات مثبــت و چشــم حرکــت خواهــد نمــود تحقــق اهــداف اصــل  44قانــون اساســي طبــق
كشــور
گيــري بــر اقتصــاد كشــور تــا بــا هــدف ارتقــاء فرمــان مقــام معظــم رهبــري.
ش و فرهنـگ
ح دانـ 
خواهــد داشــت .در ایــن جــا ســط 
 -11بومي سازي آموزش عالي در استانها
كاهــش هزينــه هــاي دولــت بــا توجــه
-3
بــه اجمــال بــه دســتاوردهايي جامعــه ،تأميــن نيــروي بــه متوســط ســرانه هــر دانشــجو در دانشــگاه هــاي
در ایــن بیــن موسســه آمــوزش عالــی غیــر انتفاعــی
كــه ايــن موسســات بــراي انســاني متخصـص مــورد دولتــي ســاالنه  18/000/000ريــال اســت.
آفــاق نیــز پیشــاپیش ســایر موسســات آمــوزش عالــی
نظــام آمــوزش عالــي و اقتصاد نيــاز كشــور ،گســترش
اشــتغال زائــي و عضويــت هيــات کشــور در راه توســعه و گســترش علــم حرکــت خواهــد
-4
كشــور بــه همــراه داشــته انــد آمــوز 
ش عالــي در علمــي و پرســنل غيــر آموزشــي در مؤسســات غيــر نمــود تــا بــا یــاری جســتن از خداونــد متعــال در امــر
اشــاره مــي نماييــم:
ح دانـش و
ي بــا هــدف ارتقــاء ســط 
گســترش آمــوزش عالـ 
كشــور بــ ه نحــوي كــه انتفاعــي سراســر كشــور
پاســخگوي
 -1نخســت آنكــه بتوانــد
ي متخصـص مــورد
ي انســان 
ن نيــرو 
پيشــبرد اهــداف برنامــه چهــارم فرهنـگ جامعـه ،تأميـ 
-5
ي در كشــور بـ ه نحوي
ش عالـ 
افزايــش ظرفيــت پذيــرش عطــش جامعــ ه بــراي توســعه مبنــي بــر ايجــاد زيــر ســاختهاي اقتصــاد نيــاز كشــور ،گســترش آمــوز 
ب علـم
ي كسـ 
ي عطــش جامعـ ه بــرا 
دانــش محــور و تســريع فراینــد كســب جايــگاه اول كـ ه بتوانــد پاســخگو 
م باشــد.
ب علــ 
موسســات آمــوزش عالــي كســ 
غيرانتفاعــي -غيردولتــي بــه
ن و اســتادان
علمــي و فنــاوري در منطقــه طبــق برنامــه چشــم انــداز  20باشــد ،کمــک و اســتفاد ه از همــه مدرســا 
معنــي نزدیــگ شــده شــدن بــه هــدف تعييــن شــده در
جامعــه در امــر آمــوزش عالــي موجبــات هرچــه بیشــتر
برنامــه چهــارم توســعه اســت .گفتنــي اســت تــا پايــان ســاله كشــور
پیشــرفت و توســعه کشــور را فراهــم نمایــد.
 -6صيانــت از ارزش هــا و كاهــش ميــزان اشــتغال
برنامــه چهــارم توســعه نســبت جمعيــت دانشــجو بــه
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چه خـبر از دانشـگاه؟

جشن ویژه دانشجویان جدیدالورود

کرسی آزاد اندیشی با موضوع باید و نباید های جنبش دانشجویی
بــه مناســبت روز دانشــجو در  17آذر مــاه جلســه ای بــا موضــوع جنبــش هــای دانشــجویی و بایــد نبایــد هــای جنبــش دانشــجویی
بــا حضــور و ســخنرانی دکتــر محمــد حســن جــوادی در دانشــگاه آفــاق برگــزار شــد .در ایــن جلســه دانشــجویان ضمــن اضهــار نظــرات
خــود بــه پــای صحبــت هــای دکتــر جــوادی نشســتند .ســخنران جلســه بــا تشــریح جنبــش هــای دانشــجویی از ســال  1332بــه بعــد
بــه نقــش و جایــگاه جنبــش دانشــجویی و عملکــرد آنــان پرداخــت.

بازی های آنالین ،همدم این روز های ما!!!

در ابتــدای ســال تحصیلــی جشــن بــا
چقدر با بازی های آنالین آشنایی دارید؟ آیا
شــکوهی ویــژه دانشــجویان جدیدالــورود
این بازی ها کامال رایگان هستند؟ هدف از
بــا حضــور هیــات رئیســه دانشــگاه برگــزار
این گونه بازی ها چیست؟
گردیــد .در ایــن مراســم کــه بــا برنامــه
تا چند سال قبل ،افراد برای انجام بازی های
هــای متنــوع و شــادی همچــون طــرح
گروهی باید در کنار هم میبودند .اما با به
دســتی ،گــروه ســرود ،گــروه تئاتــر و
وجود آمدن بازی های تحت سرور آنالین،
مســابقه همــراه بــود ریاســت دانشــگاه
دیگر کمتر کسی رو به این گونه بازی ها می
و حــاج آقــا محمــدی بــه عنــوان عضــو
آورد و فقط کافیست که به اینترنت متصل
شوند و با میلیون ها نفر در سراسر دنیا چه
هیــات رئیســه بــه ســخنرانی پرداختنــد .در
به صورت دوست و چه به صورت دشمن ،به
حاشــیه مراســم نمایشــگاهی تحــت عنــوان
بازی بپردازند.
"آســیب هــای اجتماعــی فــراروی دانشــجو"
یکی از این بازی های آنالین که اکنون جزو
توســط معاونــت اجتماعــی نیــرو انتظامــی
پرطرفدار ترین بازی های آنالین شده بازی
برپــا گردیــد.
کلش آو کلنز است.
بازی کلش آو کلنز در آوریل  ۲۰۱۳توانست
به همراه بازی هی دی ( )Hay dayدرآمد
کارگاه آموزشی ویژه اساتید
خالص  ۲۷۹میلیون دالری کسب کند .درآمد
کارگاه آموزش مهارت های تدریس
روزانه این بازی  ۲٫۴میلیون دالر است که از
و روانشناسی دانشجو به همت معاونت
 ۸٫۵میلیون کاربر این درآمد را کسب نموده
آموزشی و تحصیالت تکمیلی در مهرماه
است .اپلیکیشن این بازی در بازه دسامبر ۲۰۱۲
 93برگزار شد .در این جلسه که اساتید
تا می  ۲۰۱۳جز  ۵اپلیکیشن برتر از نظر دانلود
دانشگاه آفاق حضور داشتند دکتر عیسی
بوده است .اپلیکیشن این بازی سومین بازی
زادگان عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
پرفروش در اپ استور و گوگل پلی بوده است.
به مبحث روانشناسی دانشجو و روابط بین
در ایران این بازی روزانه بیش از  50میلیون
استاد و دانشجو پرداخت .در ابتدای جلسه
تومان درآمد دارد که در سال میشود 20
دکتر پیرمحمدی ریاست دانشگاه در باره
میلیارد تومان!
چشم انداز دانشگاه آفاق و جایگاه موسسات
اکانت های این بازی با قیمت های  100هزار
غیر انتفاعی در آموزش دانشجو و تولید
تومان 400,هزار تومان 600,هزار تومان 900,هزار
علم به گفتگو نشستند .در پایان گارکاه به
تومان و حتی  2میلیون تومان در سایت ها
شرکت کنندکان گواهی نامه شرکت در دوره
به فروش میرسد!
روانشناسی دانشجو و فنون تدریس از طرف
چه زمان های با ارزشی که داریم برای این
دانشگاه آفاق داده شد.
بازی میکشیم!
چه هزینه هایی که داریم برای این بازی ها
خرج میکنیم! هزینه هایی که میتوانستیم
مراسم اعالن عزای محرم
صرف فعالیت
بســیج دانشــجویی دانشــگاه قبــل از فــرا
های بهتر و مفید تری بکنیم .مثال
رســیدن ایــام محــرم طــی مراســمی بــا
میتوانستیم صرف فعالیت های علمی و
ســیاه پــوش نمــودن فضــای دانشــگاه و
پژوهشی و تهیه کتاب
نصــب پرچــم عــزا در ســر درب ســاختمان
بکنیم و کمی به دانسته هایمان بیفزاییم و
شــماره دو دانشــگاه بــا عــزاداری و ذکــر
از حیرتمان در وقت های اضافه زندگی خود
مصیبــت ارادت خــود و دانشــجویان را
کم کنیم.
نســبت بــه ســرور و ســاالر شــهیدان نشــان دادند.مراســم ســینه زنــی قبــل از اذان ظهــر این بازی ها در میزان و نوع روابط ما با
در ســاختمان شــماره دو برگــزار شــد .همچنیــن در ایــام محــرم برنامــه زیــارت عاشــورا خانواده هم تاثیر زیادی گذاشته اند.
در نمازخانــه دانشــگاه برگــزار شــد.
مثال فرد در کنار خانواده حضور دارد،ولی
سخت مشغول بازی آنالین خود است و اصال
فراموش
برپایی نمایشگاه گیاهان دارویی
میکند که االن کجا هست و توجهی به
صحبت های خانواده ندارد و هنگامی که
نمایشگاه گیاهان دارویی که به همت انجمن
خانواده از او
علمی گیاه هان دارویی و دانشجویان این گروه
سوالی می کنند به دلیل این که حواس او
برپا گردید توانست توجه دانشجویان دانشگاه
را پرت کرده اند با بد اخالقی جواب خانواده
را به خود جلب نماید .در این نمایشگاه که
را میدهد.
هفته اول آذر  93در ساختمان شماره یک
برگزار شد پیش از صدها گونه گیاه دارویی و
در بازی های استراتژیک ,شما بر شخصیت
فراورده دارویی درمعرض نمایش قرار داده شد و در حین بازدید دانشجویان با انواع خواص های بازی احاطه دارید و از نمای باال همه
چیز را رصد میکنید و میتوانید هر دستوری
درمانی آن آشنا می شدند.

که میخواهید بدهید ,بدون این که کسی در
کار شما دخالت کند و در واقع این حس را به
شما میدهد که همه افراد مطیع شما هستند و
باید از شما پیروی کنند .بعد از یک مدت این
حالت فرمانروایی در وجود شما کم کم ریشه
میدواند و شما این حس را در خارج از دنیای
بازی هم دارید و میخواهید دیگران حرف شما
را قبول کنند و شما باشید که به آن ها دستور
میدهید .این یکی از مخرب ترین اثراتی است
که این بازی های استراتژیک دارند و این اخالق
دستوری شما باعث میشود که دیگران کمترین
ارتباط را با شما داشته باشند.
ما به جای این که زمان های کوتاه بین کاری
خود را با انجام فعالیت های مفید مثل کتاب
خوانی پر کنیم صرف تقویت نیرو های خود
در بازی میکنیم تا به دشمن برای انتقام حمله
کنیم! از نظر من هدف از انجام این گونه بازی
ها تنها از بین بردن زمان با ارزش ما است و
سدی است محکم در برابر دانش اندوزی و
کسب درجات علمی.
پس بهتر است که بیشتر در مورد این بازی ها
و زمان با ارزشی که صرف آن ها میکنیم ،تفکر
کنيم و به جای این بازی ها سعی کنیم از
زمانمان بهترین استفاده را ببریم و کاری نکنیم
که فردا حسرت زمان و هیزینه ایی را بخوریم
که صرف این گونه کار های پوچ کردیم و به
قول زنده یاد حسین پناهی ,شنا کردن را بعد از
غرق شدن یاد بگیریم.
ورزش،خواندن کتاب های درسی و غیر
درسی ،حضور در کار های مشارکتی فرهنگی
و هنری،انجام فعالیت های علمی و پژوهشی،
مقاله نویسی و ...از جمله فعالیت هایی است
که میتواند جایگزین مناسبی برای این گونه
فعالیت های بی ثمر باشد.
حتی اگر نگاه بر روی متون کتاب برایتان
خسته کننده است و فکر میکنید که دارید
یک بار اضافی با خود حمل میکنید ،حداقل
میتوانید کتاب را به صورت صوتی گوش
کنید! گوش دادن به کتاب های صوتی هم
یکی از بهترین راه ها برای پر کردن اوقات
فراغت شما و زمان های خالی بین کاری شما
است و میتوانید در هر موقعیتی که هستید
از شنیدن کتاب مورد عالقه خود به صورت
صوتی که بعضی از آن ها همراه با موسیقی
هم هست لذت ببرید .درست است که این
کتاب های صوتی دل نشینی خواندن خود آن
کتاب را ندارد و شما با توجه به سابقه طوالنی
خود در کتاب و کتاب خوانی به خواندن و
در دست داشتن کتاب عادت کرده اید! اما
این نوع مطالعه هم لذت خاص خود را دارد.
در آخر سخنی از آلبرت اینشتین را یادآور
میشوم:
من از روزی می ترسم که تکنولوژی از تعامل
انسانی پیشی بگیرد،
چــنین روزی ،جـــهان نــسلی از احـــمقها را
خواهد داشــت.
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تجدید میثاق با شهدا
بــه مناســبت هفتــه بســیج دانشــجویان بســیجی
دانشــگاه آفــاق بــا حضــور در بــاغ رضــوان و اهــداء
گل یــاد و مقــام شــهدا را گرامــی داشــتند.
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سبــک زنــدگی

هوش معنوی چیست؟

هــوش موضوعــی اســت جالــب و پــر انگیــزه
کــه دانشــمندان و محققــان زیــادی راجــع بــه
آن تحقیــق و تفحــص کــرده انــد  .یکــی از ابعاد
و زوایــای تــازه روشــن شــده ی هــوش ،تحــت
عنــوان هــوش معنــوی اســت  .کــه چنــدان از
ظهــور آن زمانــی نگذشــته اســت و هنــوز تــا
طــی مســیر تکامــل و تعالــی خــود راه زیــادی
را در پیــش دارد .
محققــان وصاحــب نظــران دربــاره توانایــی
هــای انســان طــی دهــه ی اخیر بــه این نتیجه
رســیده انــد کــه عــاوه بــر دو هــوش کلــی()IQ
و هــوش هیجانــی( )EQجنبــه ی دیگــری از
هــوش هــم وجــود دارد کــه کامــا منحصــر بــه
فــرد و انســانی مــی باشــد  .در واقــع امــروزه
گفتــه مــی شــود کــه هوشــبهر()IQو هــوش
هیجانــی( )EQپاســخگوی همــه چیــز نبــوده و
واقعــا موثــر نیســتند ،بلکــه انســان بــه عامــل
ســومی هــم نیازمنــد اســت کــه هــوش معنــوی
()SQنامیــده مــی شــود.
•هوش معنوی تلفیقی از هوش و معنویت
پیشــرفت هــای نویــن در عصــب شناســی
نشــان داده اســت کــه قســمت مشــخصی
در مغــز انســان وجــود دارد کــه اگــر بــه طــور
مصنوعــی تحریــک مــی شــود ،موضــوع هــای
معنــوی ماننــد دیــدار خدا،گفتــن از دیــن ،از
خــود گذشــتگی ،فــداکاری و ماننــد ایــن هــا
بـرای فــرد تداعــی می شــوند؛.عصب شناســان
ایــن بخــش را «منطقــه ی خــدا» نامیــده انــد.
«هــوش معنــوی» همانطــور کــه از عنوانــش
پیداســت«،معنویت »و«هــوش» را در
ترکیبــی جدیــد در هــم مــی آمیــزد .برخــی
محققــان اعتقــاد دارنــد کــه هــوش معنــوی
اساســی تریــن هــوش اســت  .هــوش معنــوی
ســازه ای ایســت کــه بــا روانشناسی،زیســت
شناســی،مذهب ،معنویــت و عرفــان

همپوشــانی دارنــد معنویــت بــا جســتجو
و تجربــه ی عناصــر مقــدس بــه مرحلــه ی
تعالــی مــی رســد .معنویــت یکــی از نیــاز هــای
درونــی انســان اســت کــه در قلــب هــا ،ذهــن
هــا وآییــن هــای مذهبــی وجــود دارد .برخــی
معنویــت را متضمــن باالتریــن ســطوح زمینــه
هــای رشــد شــناختی ،اخالقــی ،عاطفــی و
فــردی مــی داننــد .معنویــت بنیــاد و پایــه ی
همــه ی نهــاد هــای مذهبــی اســت.
هــوش اصطالحــی اســت بــرای ســاماندهی
وتوصیــف ظرفیــت هــای انســانی کــه بــا
توجــه بــه گونــا گونــی هــای فرهنگــی ،توانایــی
گســترش و معنــا دار شــدن مــی یابــد( .توروف
و گاردنــر  .)1999زوهــار و مارشــال ()2000نیــز
اعتبــار هــوش را در نشــان دادن و حــل کــردن
مســائلی دانســته اندکــه ماهیتــی منطقــی،
احساســی و ارزشــی دارد .روی هــم رفتــه
مــی تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه هــوش
پیونــدی تنگاتنــگ بــا رفتارهــای حــل مســئله
دارد .مهــارت هــای حــل مســاله دارای ســازه
هــای دســتیابی بــه اهــداف عملــی ،دســتیابی
بــه نتایــج مثبــت ،توجــه بــه اهــداف جهــت
دار اســت .بدیــن ســان ،اگــر معنویــت شــکلی
از هــوش شــمرده شــود بایــد خــود را در حــل
مشــکالتش ،بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه ی
فرهنگــی توانــا ســازد .
صاحبنظــران بــرروی مســائل بنیــادی ایــن
ســه هــوش اختــاف دیــدگاه هایــی دارنــد.
بهــره ی هــوش معنــوی ()SQفقــط بــرای
انســان مطــرح اســت؛ و نــه ماننــد بهــره ی
هوش()IQکــه کامپیوتــر هــا نیــز آن را دارنــد
و نــه همچــون هــوش هیجانــی ( )EQاســت
کــه در پســتانداران رده هــای عالــی هــم دیــده
مــی شــود و بــا اســتفاده از هــوش معنــوی
مــی تــوان میــل و قابلیــت هــای فــرد را ب ـرای
رســیدن بــه مقصــود و ارزش رشــد داد .هــوش
معنــوی زیــر بنــای بــاور هــای فــرد و نقشــی

هایــی اســت کــه ایــن بــاور هــا و ارزش هــا در
کنــش هایــی کــه فــرد انجــام مــی دهــد و بــه
زندگــی خــود شــکل مــی دهــد ایفــا مــی کنــد.
هــوش معنــوی بــه دلیــل پیونــدش بــا معنــا،
ارزش و پــرورش تخیــل مــی توانــد بــه انســان
تــوان تغییــر و تحــول بدهــد .فــردی بــا هــوش
معنــوی بــاال دارای انعطــاف و ظرفیتــی باالیی
بـرای روبــه رو شــدن بــا دشــواری هــا و ســختی
هــا وحتــی فراتــر از آن ،ظرفیتــی بـرای الهــام و
شــهود ،نگــرش کلــی نگــر بــه جهــان هســتی و
جســتجوی پاســخ ب ـرای پرســش هــای بنیــادی
زندگــی ،و نقــد ســنت هــا و آداب و رســوم
اســت .در فرهنــگ اصیــل اســامی هــوش
معنــوی بــه طــور ضمنــی ،مــورد توجــه فراوانــی
قــرار گرفتــه اســت؛ وحتــی دارنــدگان آن در
ق ـرآن بــا عنــوان «اولواالبــاب» مــورد تحســین
ق ـرار گرفتــه انــد ،هــوش معنــوی باعــث مــی
شــود افـراد بــه جوهــره حقیقــت پــی ببرنــد و از
پــرده هــای اوهــام عبــور کننــد.

هوشــی درواقــط همــان چیــزی اســت کــه بــه
واســطه ی آن بــه ســوال ســازی در ارتبــاط بــا
مســائل اساســی و مهــم زندگــی مــی پردازیــم
و بــه وســیله ی آن در زندگــی خــود تغییراتــی
را ایجــاد کنیــم.
•نتیجه
از همــه ی مــوارد ذکــر شــده مــی تــوان چنین
برداشــت کــرد کــه انســان بــه طــور طبیعــی
نیازمنــد معنویــت و روحیــه ی معنــوی اســت
و بــرای رســیدن بــه ایــن معنویــت نیازمنــد
بــه دینــی اســت کــه سرشــار از معنویــت
هــای حقانــی باشــد .پــس از ســیر و جســتجو
در در ادیــان مختلــف مــی تــوان دریافــت
کــه معنویــت در هیــچ دینــی کامــل تــر از
اســام نیامــده اســت  .بنابرایــن کســانی کــه
خواهــان دســتیابی بــه باالتریــن ســطح هــوش
و معنویــت هســتند بایســتی بــا چنــگ زدن بــه
ریســمان الهــی بــه تقــرب خالــق یکتــا در آینــد
و ایــن محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا انجــام
دســتورات الهــی کــه کامــل تریــن نســخه ی
آن در دیــن اســام وجــود دارد.
•منابع

هــوش معنــوی ( )SQرا بایــد همــان توانایــی
ذهنــی دانســت کــه بــه مــا قدرتــی ب ـرای بــه
دســت آوردن آمــال و آرزو هــای مثبــت مــی
دهــد وتــاش و کوششــی بــرای رســیدن بــه
آنهــا را در مــا ایجــاد مــی کنــد .ایــن هــوش
زمینــه ی تمــام چیــز هایــی اســت کــه بــه
آنهــا معتقدیــم و نقــش بــاور هــا ،هنجــار هــا
عقایــد و ارزش هــا را در فعالیــت هایــی کــه
بــه عهــده مــی گیریــم دربرمــی گیــرد؛ ایــن

.1افتراحــی (پیشــنهادی) در متافیزیــک هــوش
معنــوی در اســام /ابراهیــم مهرابــی /بهــار و تابســتان
1392
.2مفهــوم هــوش معنــوی مبتنــی بــر آمــوزه هــای
اســام /حبیــب محمــد نــژاد ،حمیــده بحیرایــی ،فائــزه
حیــدری /تابســتان 1388
.3هــوش معنــوی /دکتــر پرویــن صمــدی /دانشــکده
ی علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه الزهــرا /
زمســتان1385
.4هــوش معنوی(نقــد حــال)  /محمــد جــواد اشــعری
فــرد
.5هــوش معنــوی ،هــوش انســانی /فرامــرز ســهرابی /
بهــار 1388

چـه كسـي خوشـبخت تر اسـت؟

امــروز بــا ســه نفــر قــرار مشــاوره داشــتم .نفــر اول دختــر
خانمــي بــود كــه بـراي انتخــاب رشــته مشــكل داشــت .گرفتــار
شــدن ميــان رشــته كالم و شــيعه شناســي از يــك ســو؛ و فشــار
خواســتگاران و خانــواده بــراي رهــا كــردن تحصيــل در ســطح
كارشناســي و ازدواج كــردن از ســوي ديگــر باعــث شــده بــود
بنــده ي خــدا گرفتــار ه ـزار مشــكل روحــي شــود .دلــم برايــش
ســوخت .ب ـراي مشــكالتش؛ ب ـراي احــوال و روحياتــش.
نفــر دوم خانمــي بــود كــه ازدواج كــرده بــود .خــودش و
شــوهرش دانشــجو بودند .يكي دانشــگاه آزاد و ديگري شــبانه.
شــوهرش كار مــي كــرد و خــرج خودشــان و دانشگاهشــان را مي
داد .امــا خانــه نداشــتند و در يــك اتــاق خانــه ي پــدر شــوهر و
زيــر بليــط آنــان زندگــي مــي كردنــد .بــا هـزار و يــك چيــز مشــكل
داشــتند .بــا بــي پولــي و بــي جايــي و بــي اختيــاري و هـزار چيــز
ديگــر كــه نداشــتند .دلــم برايــش ســوخت .ب ـراي مشــكالتش

كــه از شــماره خــارج بــود.
نفــر ســوم مــرد جوانــي بــود بــا بدنــي لــرزان .ازدواج كــرده بــود
و بچــه داشــت؛ كار داشــت و ظاهــرش آراســته بــود .امــا قلــب
پســر دوســاله اش يــاري نمــي كــرد .قلــب پســر يــاري نمــي كــرد
و بــدن پــدر را مــي لرزانــد .طبيعــي اســت پــدري كــه در مــاه،
چهارصــد هـزار تومــان درآمــد دارد و قلــب پســرش يــار نيســت؛
گريــزي چــون لرزيــدن نــدارد .دلــم برايــش كبــاب شــد .ب ـراي
مشــكالتي كــه حتــي نمــي توانســتم بــه آنهــا فكــر كنــم.
امشــب فكــر مــي كــردم كداميــك از ايــن ســه نفــر ،بدبخــت
تــر از ديگ ـران اســت؟ در حــال مقايســه بــودم كــه يــادم آمــد
مــرد جــوان ذكــر «ال حــول و ال قــوه اال باللــه العلــي العظيــم» ورد
زبانــش بــود و آخــر ســخنانش خوانــد:
سلسله موي دوست ،حلقه دام بال است
هركه در اين حلقه نيست ،فارق از اين ماجراست.

و يــادم آمــد خانمــي كــه خانــه نداشــت ،پــدر و مــادر شــوهرش
را دوســت داشــت و عاشــقانه دربــاره همســرش و آينــده
صحبــت مــي كــرد .آينــده اي كــه شــايد خيلــي نزديــك نبــود.
و يــادم آمــد دختــري كــه گرفتــار انتخــاب رشــته بــود ،حافــظ
قــرآن اســت ولــي خيانــت علمــي اســاتيد فلســفه در دوران
كارشناســي ،ايمــان و عقيــده اي برايــش باقــي نگذاشــته بــود.
و يــادم آمــد دســتور اميرالمومنيــن را كــه فرمودنــد :در
امــور مــادي خــودت را بــا پاييــن تــر از خــوت مقايســه كــن و در
عــوض در امــور معنــوي عكــس ايــن كار را انجــام بــده .بحــار،
.173 ،67
ياعلي مدد!
پي نوشت :اين يك داستان تخيلي است.
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چه خـبر از دانشــگاه؟

شنـاسنـامـه

صاحب امتیاز :موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی آفاق
مدیر مسئول :دکرت رسول پیرمحمدی
رسدبیر :دکرت محمدحسن جوادی
طرح و اجرا :یعقوب قیاسی
آدرس :ارومیه ،بلوار شهید دستغیب ،جنب خیابان مدیریت

جلســه پرســش و پاســخ دانشــجویان
بــا هیــات رئیســه
در ابتــدای تــرم تحصیلــی هیــات رئیســه
دانشــگاه در نشســتی بــه گفتگــو بــا
دانشــجویان پرداختنــد .ایــن جلســه بــا
ســخنرانی دکتــر پیرمحمــدی شــروع شــد
و در ادامــه دانشــجویان ســواالت خــود را
در زمینــه هــای مختلــف همچــون مالــی،
فرهنگــی ،آموزشــی ،دانشــجویی و ...
طــرح کردنــد کــه معاونــت هــای مختلــف
توضیحــات خــود را ارائــه دادنــد .همچنیــن
پیشــنهادات مطرحــه از طــرف دانشــجویان
را بررســی مــی نمودنــد.

مسابقه کتابخوانی
مســابقه کتابخوانــی بــا هــدف ترویــج کتابخوانــی و مطالعــه در  18آذر  93برگــزار
گردیــد .دانشــجویان متقاضــی در ایــن مســابقه بــا تهیــه کتــب بــه نــام هــای «ســلوک
دانشــجویی» و «جایــگاه تاریخــی حادثــه هــا و هنــر اصحــاب در فهــم آن» از معاونــت
دانشــجویی فرهنگــی و مطالعــه آن بــرای کســب حدنصــاب امتیــاز الزم جهــت حضــور در
اردوی مشــهد مقــدس بــه رقابــت پرداختنــد .بــا اعــام نتایــج بــه ترتیــب  55نفــر برتــر
کــه حائــز باالتریــن نمــره شــدند بودنــد در لیســت اردوی مشــهد مقــدس قــرار گرفتنــد و
بــرای هشــت نفــر برتــر ایــن مســابقه تســهیالتی در نظــر گرفتــه شــد.

برگزاری جشن پیروزی
انقالب اسالمی

پایگاه اطالع رسانی:

www.afagh.ac.ir

اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس
دانشــجویان دانشــگاه آفــاق در بهمــن
مــاه ســال  93بــه ماننــد ســالیان گذشــته
بــه اردوی زیارتــی فرهنگــی مشــهد
مقــدس اعــزام شــدند .نفــرات اردو از بیــن
برگزیــدکان مســابقه کتابخوانــی بــه تعــداد
 55نفــر انتخــاب شــدند .ایــن تعــداد از
دانشــجویان در تاریــخ  93/10/29بــا قطــار
از ایســتگاه تبریــز به ســمت مشــهد مقدس
حرکــت کردنــد .در ایــن ســفر دانشــجویان
عــاوه بــر زیــارت بــارگاه ملکوتــی ثامــن
االئمــه (ع) از فرهنــگ ســرای زیــارت
مشــهد مقــدس بازدیــد داشــتند .همچنیــن
در جلســاتی از ســخنرانی هــای اســاتیدی
همچــون حجــت االســام حــاج آقــا راشــد
بــا موضــوع ســبگ زندگــی قرآنــی ،دکتــر
حبشــی بــا موضــوع روابــط دختــر و پســر،
حــاج آقــا محمــدی بــا موضــوع ثــواب
و آداب زیــارت امــام رضــا(ع) شــرکت
نمودنــد .هیــات رئیســه دانشــگاه نیــز در
نشســتی صمیمــی بــا زائریــن در بیــن آنهــا
حضــور یافتنــد و بــه بررســی و درخواســتهای دانشــجویان پرداختنــد .ایــن ســفر زیارتــی
فرهنگــی بــه همــت معاونــت دانشــجویی-فرهنگی برگــزار گردیــد.

نمایشگاه آثار برتر دانشجویان معماری

انجمــن علمــی معمــاری دانشــکده فنــی
ایــن مراســم بــا همت بســیج دانشــجویی
مهندســی دانشــگاه آفــاق بمناســبت روز
و معاونــت دانشــجویی در روز ســه شــنبه
مهنــدس در اقدامــی کــم نظیــر بــا پربایــی
مــورخ  93/12/21در ســالن ســاختمان
نمایشــگاهی تحــت عنــوان «آثــار برتــر
شــماره یــک برگــزار شــد .در ایــن مراســم
دانشــجویی» اقــدام بــه پربایــی نمایشــگاهی
حجــت الســام و مســلمین حــاج آقــا
در روزهــای  5و  6اســفندماه ســال 93
محمــدی عضــو هیــات موسســه دانشــگاه
نمودنــد .در ایــن نمایشــگاه دانشــجویان
بــه عنــوان ســخنران ایــن مراســم بــه
گــروه معمــاری طــرح هــای منتخــب خــود
ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
را جهــت ارائــه در نمایشــگاه در معــرض دیــد
و دســت آوردهــای انقــاب در دهــه هــای
عمــوم دانشــجویان قــرار دادنــد .پیــش از
اخیــر پرداختنــد .ایشــان همچنیــن بــا
 60طــرح بــا خصوصیــات متفــاوت در ایــن
نمایشــگاه ارائــه شــد کــه در پایــان طــرح
تشــریح ابعــاد شــخصیتی حضــرت امــام
هــای برتــر از ســوی هیــات داوران کــه
خمینــی(ره) بــه نقــش واالی مقــام معظــم
رهبــری در هدایــت انقــاب اســامی در دوره هــای مختلــف اشــاره داشــتند .در ادامــه ،منتخبــی از اســاتید گــروه معمــاری دانشــگاه
مراســم بــا برنامــه هــای متنــوع دیگــری همچــون گــروه ســرود و طــرح دســتی بــه پایــان هــای اســتان بــود انتخــاب شــدند.
در افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه دکتــر پیرمحمــدی بــه عنــوان ریاســت دانشــگاه بــه نقــش
رســید.
مهندســان در توســعه و خــود کفایــی و نیــاز کشــور بــه مهندســان خــاق جهــت خــود کفایــی
همایش روز مهندس و هنر معماری
پرداختــد و ســپس بــا همراهــی معاونــت دانشــجویی فرهنگــی و مدیــر گــروه رشــته عمــران
انجمــن علمــی گــروه معمــاری بــه
اقــدام بــه افتتــاح نمایشــگاه نمودنــد.
مناســبت روز مهنــدس و هنــر معمــاری
کارگاه مهارت های کسب و کار و کارآفرینی
ضمــن ویــژه برنامــه اختتامیــه نمایشــگاه
معاونــت دانشــجویی فرهنگــی در پــی رواج فرهنــک کار و کارآفرینــی و آمــوزش کســب
آثــار برتــر اقــدام بــه برگــزاری همایشــی
تحــت عنــوان «بزرگداشــت مقــام مهنــدس
ایــن نــوع مهــارت هــا در بیــن دانشــجویان اقــدام بــه برگــزاری دوره یــک روزه کارآفرینــی
و هنــر معمــاری» داشــت .ایــن مراســم
نمــود .ایــن دوره کــه در  93/12/21در ســاختمان شــماره یــک برگــزار گردیــد اســتاد بــه
کــه در تاریــخ  93/12/7در ســالن کانــون
مبانــی اولیــه کارآفرینــی و ایــده پــردازی بــرای ایجــاد اشــتغال پرداختنــد.
جوانــان بســیج برگــزار گردیــد بــا ســخرانی
در پایــان از طــرف دانشــگاه آفــاق گواهینامــه پایــان دوره بــه شــرکت کننــدکان اهــدا.
دکتــر پیرمحمــدی ریاســت دانشــگاه آفــاق
گردیــد.
شــروع شــد .ســپس اســاتید گــروه معمــاری
جلسه آسیب های اجتماعی فراروی دانشجو
از دانشــگاه ارومیــه ،دانشــگاه آزاد و همچنیــن
اســاتیدی از ســازمان نظــام مهندســی
ایــن جلســه بــا همــکاری معاونــت اجتماعــی نیــروی اجتماعــی در ســاختمان شــماره
بــه موضــوع علــم معمــاری و جایــگاه آن
یــک دانشــگاه برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه ســرهنگ علیونــد بــا بیــان آســیب هــا
پرداختنــد .در پایــان مراســم مهنــدس
اجتماعــی و خطراتــی اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و همچنیــن خطــرات اعتیــاد بــه اینترنــت و
صابونچــی مدیــر گــروه معمــاری دانشــگاه آفــاق در مــورد نمایشــگاه آثــار برتــر دانشــجویان
رشــته معمــاری توضیحاتــی را ارائــه دادنــد و ســپس از طــرح هــای برگزیــده و نفــرات ممتــاز شــبکه هــای اجتماعــی دانشــجویان را آشــنا و راه کارهــای پیشــگیری از ایــن قبــل مــوارد
را ارائــه نمودنــد.
بــا اهــده جوایــز تقدیــر شــد.

