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  ::دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه زنجاندکتر عارف معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه زنجان
  گیري اصلی ما در برنامه چهارم توسعه، تولید علم استگیري اصلی ما در برنامه چهارم توسعه، تولید علم است  جهتجهت

 و ضـمن افتتـاح   ن، در دانشگاه زنجان حضور یافت در دومین روز سفر به استان زنجا      ر رئیس جمهو  عارف معاون اول       دکتر  
 .دانشگاه به ایراد سخن پرداختضاي هیأت علمی چند طرح عمرانی در جمع مدیران استان و اع

  نیـز  گـروه بـرق و  هـاي  ه دانشگاه زنجان دپارتمان عمران دانشکده مهندسی را افتتاح و از آزمایشـگاه       ب  ورود بدو     ایشان در   
ضاي هیـأت   در جمع مدیران استان، اعپس از آنو  بازدید نمود   ساختمان در حال احداث مرکز رشد واحدهاي فنآوري دانشگاه          

 .رئیسه، شورا و هیأت علمی دانشگاه زنجان حضور یافت
دکتر عسکریان رئیس دانشگاه زنجان ضمن  خیر مقـدم بـه معـاون اول      ابتدا با قرائت قرآن مجید آغاز شد     جلسه که   این  در       

ضـیحات کامـل و جـامعی از    و توه رئیس جمهور و دیگر مهمانان، گزارشی از وضعیت دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون ارایه داد      
هـاي پژوهشـی     رئیس دانشگاه زنجان همچنین با تشریح فعالیت      . ها، اعضاي هیأت علمی و دانشجویان ارایه نمود         تعداد دانشکده 

هـاي آموزشـی،    همچنین با ارایه آمارهایی رشد چشـمگیر فعالیـت       . دانشگاه به تأسیس مرکز رشد واحدهاي فناوري اشاره نمود        
دکتـر  پـس از آن   .گی را بیان نموده و در پایان سخنان خود به کمبودها و مشکالت دانشگاه زنجان اشاره کرد         دانشجویی و فرهن  

 هـاي اخیـر    طـی سـال   کمی و کیفی دانشگاه زنجانزارش جامع ریاست دانشگاه از توسعۀعارف طی سخنانی ضمن تشکر از گ      
هـاي    شـاخص ۀ توجه به توسـع   را برنامه چهارم توسعه  گیري اصلی آموزش عالی در        جهتوي   اظهار رضایت و خشنودي نمود    

به عنوان هـدف اصـلی در    و بحث تولید علم را   خالق را در اولویت قرار دادهنیروي انسانی اظهار داشت که ما و  دانستکیفی  
 . مد نظر قرار خواهیم دادبرنامه چهارم 

زیسـتی و    نـانو، علـوم  : بخش اصلی  3هاي جدید در      وريدر بحث تولید علم هدف اصلی ما توجه به فنآ         وي اضافه کرد که          
هـدف ایـن اسـت کـه     .  خوشبختانه در برنامه چهارم احکام خوبی آمده و نگاه ما توجه به دانایی اسـت .استفنآوري اطالعات  

  پژوهشـی در زمینـه . داده شود به هیأت امناء کمتر شده و اختیارات بیشتري بوروکراسی و دخالت دولت در زمینه آموزش عالی         
بنیـاد  «در بحث ساماندهی نخبگان اساسـنامه       همچنین   .خواهیم رساند % 5/2 و بودجه را به       را ایجاد کرده  » دوق پژوهشی صن «نیز

 .باشد به تصویب رسیده که هدف آن حمایت از نخبگان می» نخبگان
صورت جـدي    زمینه آموزش عالی به    درشده  اصالحات در نظر گرفته     : یس جمهور در ادامه سخنان خود گفت           معاون اول رئ  

 کشور ، ساله توسعه20انداز برنامه   هدف ما این است که در چشم      . خواهد بود  علمی کشور    گیري ما توسعۀ    و جهت پیگیري شده   
 .خاورمیانه مقام اول را بدست آورد ما در منطقۀ

 عـالی  هاي کمی و کیفی آمـوزش   تواند در زمینه     می هاي موجود    که، استان زنجان با توجه به پتانسیل       با بیان این       دکتر عارف   
 و از کـنم دهم که از توسعه کمی و کیفی آموزش عالی در زنجان حمایت   من هم قول می  :پیشرفت چشمگیري داشته باشد گفت    

   کمی و کیفی آمـوزش عـالی را در منـاطقی همچـون     عالی امکانپذیر نیست، باید توسعۀ کمی آموزش  ۀدر تهران توسع  آنجا که   
هـاي کمـی و       با جذب نیروهاي سرآمد در زمینـه      بتواند  دانشگاه زنجان   امیدواریم  که  صورت جدي مد نظر داشته باشیم       زنجان ب 
 .به این مهم دست یابدکیفی 

خصوص دکتر عسکریان ریاست دانشـگاه             معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود از همه مسئولین دانشگاه زنجان به             
 .دانی نمودتشکر و قدر
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 مراسم هفته پژوهش در دانشگاه زنجان
در محل آمفی تئاتر مرکزي دانشـگاه  مراسمی  1383 آذرماه 21     به مناسبت پنجمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش، روز شنبه      

 .زنجان برگزار گردید
ـ          اد کشـاورزي، آقـاي مهنـدس         این مراسم با حضور آقاي دکتر آهون منش معاونت محترم آموزش و تحقیقـات وزارت جه

رحمانزاده استاندار محترم زنجان، آقاي دکتر عسکریان ریاست محترم دانشـگاه زنجـان، جمعـی از مـدیران اسـتان و اسـاتید و        
 .دانشجویان برگزار شد

جـان طـی   مجید و پخش سرود ملی جمهوري اسالمی ایران، رئیس دانشـگاه زن ... ا    در این مراسم پس از تالوت آیاتی از کالم        
 .ارائه دادسخنانی ضمن خیر مقدم به حضار و گرامیداشت هفته پژوهش گزارشی از وضعیت دانشگاه 

هاي پژوهشی قراردادهایی با صنایع مختلف استان منعقد گردیده اسـت و               که؛ درخصوص فعالیت   همچنین اظهار داشت       وي  
 اظهار امیـدواري  اي تحقیقاتی دارند و ه  هاي خوبی در زمینه     ارياساتید و دانشجویان ما با مراکز صنعتی و کشاورزي استان همک          

موجب رشد و شکوفایی علمی و تولید علم و ثروت ... نمود که همکاري مراکز علمی با صنایع، معادن، کشاورزي، گردشگري و          
 .در کشور گردد

     در ادامه این مراسم آقاي مهندس رحمانزاده استاندار و         
 آمار و فنـآوري اطالعـات اسـتان         رئیس کارگروه پژوهش،  
ــه زنجــان طــی ســخنانی  ــژوهش در ب ــزوم پ اهمیــت و ل

مراکز دولتی و غیر دولتـی  هاي علمی و تأثیر آن در         فعالیت
که، سهم پژوهش از درآمد ناخالص      پرداخت و بیان داشت     

افزایش یافته و در برنامه چهارم توسـعه دولـت          % 1ملی به   
 عالوه بـر آنکـه    . اشدب  جه پژوهش می  موظف به افزایش بود   

نشـان از   » دانـایی «اجراي برنامه چهارم توسعه با محوریت       
 .توجه مخصوص دولت به امر پژوهش است

     استاندار زنجان در پایان سخنان خود محورهاي برنامـه         
: چهارم توسعه را در امر توجه یه پژوهش اینچنین برشـمرد          

سـازي نظـام پـژوهش و فنـآوري کشـور،             طراحی و پیاده  
هـاي مـدیریتی بخـش پـژوهش، برگـزاري            نوسازي شـیوه  

از تولیـد   % 2المللـی، تخصـیص       هاي بین   ها و مقاله    همایش
از درآمد عملیاتی شرکت هاي دولتی   % 1ناخالص داخلی و    

 .به پژوهش
منش معاون آموزشـی و      آقاي دکتر آهون  سخنران بعدي        

طـی سـخنانی    بـود کـه     تحقیقات وزارت جهاد کشاورزي     
میداشت هفته پـژوهش بـه اهمیـت پـژوهش در           ضمن گرا 

وي در ادامه سخنان خود به اهمیت       . توسعه کشور پرداخت  

هـاي کشـاورزي پرداختـه و     تحقیقات و پژوهش در زمینـه    
 اسـت  گفت نتایج پژوهش همیشـه بـراي کشـور سـودمند          

 پژوهشگران در رسیدن کشور     عنوان مثال نقش تحقیقات       به
بـا  اکنـون  ه نیسـت و    به خودکفائی گندم بر کسـی پوشـید       

 میلیـون   200از خـروج    مرز خودکفائی، سـاالنه     رسیدن به   
 .شود میدالر ارز جلوگیري 

     وي در پایـان سـخنان خـود همکـاري پژوهشــگران و     
 با وزارت جهاد کشاورزي خوب      را محققان دانشگاه زنجان  

ارزیابی نموده و آمادگی این وزارتخانـه را جهـت انعقـاد            
ران و اساتید دانشـگاه زنجـان در زمینـه     قرارداد با پژوهشگ  

 .تحقیقات کشاورزي اعالم نمود
     در پایان این مراسم نمایشگاه دست آوردهاي پژوهشی        

 .استان افتتاح و مورد بازدید شرکت کنندگان قرار گرفت
 سازمان و دانشـگاه دسـت آوردهـاي    20 در این نمایشگاه  

 .پژوهشی خود را به نمایش گذاشته بودند
میزگــرد علمــی در ســومین روز هفتــه پــژوهش       

 .ارتباط دانشگاه با صنعت برگزار گردید
ــمن     ــان ض ــگاه زنج ــیس دانش ــکریان رئ ــر عس      دکت

گویی به حضـار گرامـی، گـزارش کلـی از روال              خیرمقدم
وي همچنـین   . ها و اهـداف ایـن میزگـرد ارایـه داد            برنامه
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در توضیحات جامع و کـاملی در مـورد دانشـگاه زنجـان             
هاي پژوهشی، آموزشی و دانشجویی و فرهنگی ارایـه           زمینه

هـاي    هـاي آموزشـی و طـرح        نامـه   نموده و سپس به تفاهم    
توسط اساتید و دانشجویان    . پژوهشی و تحقیقاتی انجام شد    

هاي  این دانشگاه اشاره نموده و گفت که، براي توسعه طرح     
هاي خصوصـی   تحقیقاتی و کاربردي ارتباط مستمر با بخش   

هاي بالقوه علمی اسـتان الزم و    دولتی، براي رشد پتانسیل   و
در ادامه این میزگرد، دکتر خرقانی معاونت       . ضروري است 

تحقیقات وزارت نیرو طی سـخنانی، ضـمن تبریـک هفتـه            
 گفت که، عصر حاضراي از تافلر  پژوهش با اشاره به جمله

اقتصـادي و   -1( دوره فراصنعتی اقتصاد است و سه مبناي        
) فنـاوري و اطالعـات    -3سرمایه انسانی     -2یی محور     دانا

هـا و     وي دانشگاه . باشد  هدفشان ارایه کاالها و خدمات می     
دکتـر  . مراکز تحقیقاتی و از منابع بزرگ ثروت ملی برشمرد 

خرقانی هدف هفته پـژوهش را ایجـاد رابطـه بـین علـم و          
زار دانشگاهیان باشد صنعت دانسته و ازاینکه صنعت خدمتگ   

 معاونت تحقیقـات وزارت نیـرو در        . خوشنودي نمود  ابراز
پایان سخنان خود، دانشـجویان را سـرباز پیـاده توسـعه و             
استادان را افسران آن معرفی کرده و گفـت کـه، پـروت و              

جمعـی  ولی علم و دانش ثروتی      ) هاي فردي   سالح(قدرت  
باشد در ادامه این برنامه میزگرد       ها می   و مبناي همه پیشرفت   

مـدیر عامـل    (نشگاه با حضور مهنـدس میرزایـی        ارتباط دا 
مـدیر عامـل    (، مهندس اکرامی نقش     )ترانسفو  شرکت ایران 
از شرکت مخابرات   (، مهندس شکوري    )سوئیچ  شکت پارس 
مدیر عامل شرکت توزیع    (مرادي    ، مهندس اله  )استان زنجان 

رئیس دانشـگاه   (، دکتر عسکریان    )نیروي برق استان زنجان   
) معاونـت تحقیقـات وزارت نیـرو       (زنجان و دکتر خرقانی   

 .برگزار گردید
دکتر شریفی مدیر کل دفتر پشتیبانی و خدمات             

پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري میهمـان        
 .پنجمین روز هفته پژوهش در دانشگاه زنجان بود

     پنجمین روز هفته پژوهش با سـخنان دکتـر عسـکریان           
ن توضـیحات کامـل و   ایشا. رئیس دانشگاه زنجان آغاز شد    

جامعی از امکانات آموزشی، دانشجویی و پژوهشـی ارایـه          
داد و از اهداف مرکز رشد واحـدهاي فنـاوري را، ایجـاد             

 کردن دستاوردهاي تحقیقاتی، ایجاد زمینه کارآفرینی و
ها و ایجاد زمینه اشتغال و رونق اقتصاد           حمایت از نوآوري  

 شـریفی طـی      در ادامه ایـن مراسـم دکتـر        .محلی برشمرد 
سخنانی، یکی از معضالت بـزرگ توسـعه کشـور را عـدم      
توسعه نیروي انسانی دانسته و گفت که هـدف اصـلی مـا             

ــتی روي آن  تو ســـعه مســـایل انســـانی اســـت و بایسـ
وي در ادامـه سـخنان   . گذاري شود تا نتیجـه بدهـد      سرمایه

بنیـان و تقویـت       هـاي دانـش     خود گفت که، توسعه شرکت    
لی، بحثی است کـه شـما نیـز تحـت           المل  هاي بین   همکاري

امروزه ما شاهد نگرش    . برید  عنوان مرکز رشد از آن نام می      
تازه به مسایل پژوهشی هستیم و نقش متخصصین در کشور        

). به عنوان مثال در زمینـه خودکفـائی گنـدم         (برجسته شده   
ها پژوهش را در محـل خـوبی بـراي عرضـه      وي نمایشگاه 

 .ققین دانستپژوهش و تحقیقات انجام شده مح
     مدیر کل خـدمات پژوهشـی وزارت علـوم در ادامـه            

اي است که در      سخنان خود گفت که، مسایل پیچیده، مسئله      
، اصطالحی است که  »بست فکري   بن«خود ما وجود دارد و      

اي پیشرفته است که از ابتـدا و از          ام و جامعه    من به آن داده   
 . بیاموزددوران کودکی، فرهنگ پژوهش را به کودکان خود

     دکتر شریفی در پایان سـخنان بـه اقـدامات پژوهشـی            
وزارت علوم اشاره نمود و گفت کـه، زنجـان و شـهرهاي             

عنوان پایگاه علمی، تحقیقاتی کشاورزي       شمالی کشور را به   
ایم   عنوان پایگاه صنعتی انتخاب نموده      و استان مرکزي را به    

شـگاهی ایجـاد    هاي آزمای   ها شبکه   و گفتیم که در این استان     
صـورت یـک    سپس بـه  . کنیم  نموده و آن را سازماندهی می     

دهیم تا آنهـا      ها قرار می    پکیج کامل در اختیار تمام دانشگاه     
 .استفاده کنند

     در ادامه این مراسم میزگردي با حضور رئیس دانشکده         
انسانی دانشگاه زنجان     و اعضاي هیأت علمی دانشکده علوم     

 دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشـی    و دکتر شریفی مدیر کل    
ــد    ــزار گردی ــآوري برگ ــات و فن ــوم، تحقیق .وزارت عل
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 مراسم اختتامیه هفته پژوهش
ریـزي اسـتان زنجـان، دکتـر صـارمی معـاون         با حضور مهندس نوروزي ریاست سازمان مدیریت و برنامـه              مراسم اختتامیه 

 دانشجویان دانشگاه زنجـان و پژوهشـگران نمونـه اسـتان برگـزار              پژوهشی، دکتر خادمی معاونت آموزشی، جمعی از اساتید و        
دکتر صارمی معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان و مسئول ستاد برگـزاري پنجمـین دوره بزرگداشـت هفتـه پـژهش طـی                      .گردید

والً در اص. باشد  سخنانی گفت که، هدف اصلی برگزاري هفته پژوهش تالش براي توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در جامعه می                 
ها در مراکز مختلـف   هاي پژوهشی سازمان  شده و فعالیتاین هفته به نقش پژوهش و اهمیت تأثیر آن در پیشرفت کشور پرداخته     

 .گیرد تحقیقاتی در معرض دید عموم قرار می
در .ردانی نمـود      وي در پایان سخنان خود از همه کسانی که در برگزاري موفق این هفته تالش و کوشش نمودند، تشکر و قد  

ریزي استان زنجان، طی سـخنانی ضـمن گرامیداشـت هفتـه            ادامه این مراسم مهندس نوروزي ریاست سازمان مدیریت و برنامه         
هـاي دولـت در    پژوهش به اهمیت تحققیات و پژوهش در توسعه و پیشرفت کشور پرداخت وي در پایان سخنان خود به برنامـه     

 .در پایان این مراسم جوایز محققان و پژوهشگران نمونه استان به آنان اهدا گردید. ه نمودحمایت از پژوهشگران و محققین اشار
 

 برگزاري سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 
 در دانشگاه زنجان 

     دکتر حسین عسکریان رئیس سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران بـا اعـالم ایـن مطلـب گفـت کـه؛ پـس از برگـزاري               
 20جاري، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایـران، از تـاریخ    میز نهمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق در سال        آ  موفقیت

به همین مناسبت جهت آشـنایی مـردم و متخصصـین بـا     .  در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد1384ماه سال   اردیبهشت22الی  
 تلویزیونی با حضـور نماینـدگان رسـانه هـاي         -رانس مطبوعاتی و رادیو   جزئیات برگزاري کنفرانس مهندسی برق ایران یک کنف       

دکتر عسـکریان در پاسـخ بـه سـؤالی درخصـوص هـدف از       . جمعی و رئیس و دبیر کنفرانس در دانشگاه زنجان برگزار گردید 
 از آخـرین  هدف اصلی تبادل نظر میـان اسـاتید، دانشـجویان، متخصصـین و صـنعتگران و اطـالع      : برگزاري کنفرانس گفت که   

هاي آموزشـی و   باشدو در همین راستا عالوه بر ارایه مقاله، برگزاري میزگردها، کارگاه   هاي علمی در زمینه مهندسی برق می        یافته
 .نمایشگاه نیز در نظر گرفته شده است

نـدگان مشـخص   کن هنوز تعـداد دقیـق شـرکت   : کنندگان در این کنفرانس گفت شرکت    وي در پاسخ به سؤالی درمورد تعداد    
 .کننده خواهیم داشت  نفر شرکت2000 ما تعداد ،نیست ولی براساس برآورد آمار

: محورهاي اصـلی مباحـث در زمینـه   :  شد و اثرات برگزاري کنفرانس گفت     وي سپس درخصوص مباحثی که مطرح خواهد   
همچنین در مـورد فوایـد و   وي  . خواهد بود کنترل  ) 6کامپیوتر و   ) 5مهندسی پزشکی؛   ) 4الکترونیک؛  ) 3مخابرات؛  )2قدرت؛  )1

شـوند و متقـابالً    هـاي علمـی دانشـگاهیان آشـنا مـی      ها و یافته  صنعتگران از توانایی   :اظهار داشت آثار مثبت برگزاري کنفرانس     
ش گذشـته از ایـن مـا تـال    . دانشگاهیان نیز با نیازهاي صنعت برق آشنا شده و در جهت رفع نیازهاي آنان تالش خواهند نمـود           

 .کنندگان خارجی در کنفرانس را افزایش دهیم تا ارتباط ما با مراکز و قطب علمی خارج از کشور بیشتر شود کنیم که شرکت می
رئیس . هاي علمی و پژوهشی کنفرانس چه تدابیري اندیشیده شده است              خبرنگار دیگري پرسید که، جهت پربارتر شدن زمینه       

کارهاي . باشد می» ارایه مقاالت«ترین آن   قسمت مختلف و مهم است که اولین و مهم       5س شامل    این کنفران  : دادکنفرانس پاسخ   
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دومـین قسـمت برگـزاري    . آیـد  هاي خاص خودش چه تئوري و چـه صـنعتی در مجموعـه مقـاالت مـی           اثباتو  علمی جدید   
» نمایشـگاه «ن قسـمت برگـزاري   سـومی . که ترکیبی از یک کار صنعتی و علمی است ارایه خواهـد شـد           » هاي آموزشی   کارگاه«

 چهارمین . در این نمایشگاه تخصصی صنایع چه مخابرات و چه الکترونیک تولیدات خود را به نمایش خواهند گذاشت. باشد می
کنـیم در ایـن    ما تالش مـی  . خواهد بود » میزگردها«قسمت  

هـایی    حـل   میزگردها مشکالت صنعت برق را بررسی و راه       
هاي   سخنرانی«پنجمین قسمت نیز    . مجهت رفع آنها پیدا کنی    

اساتید خارجی ارایه خواهنـد     ... باشد که انشاءا    می» کلیدي
ما براي اینکه این کنفرانس را به نحو مطلـوبی برگـزار      . داد

: هـاي   ایم که عبارتند از کمیتـه        کمیته تشکیل داده   11کنیم،  
ــین)2علمــی؛ )1 ــط ب ــا صــنعت؛ )3الملــل؛  رواب ــاط ب ارتب
هـاي آموزشـی؛        کارگـاه )6هـا؛     نمایشگاه)5انفورماتیک؛  )4
ــا؛ )7 ــدارکات؛  )8میزگرده ــالی و ت ــه)9م ــزي؛  برنام ری

 روابط عمومی) 11انتشارات؛ )10
     دکتر عسکریان در پاسخ به سؤالی در مورد این که این           

شود و چطور شـد کـه         کنفرانس چند سال یکبار برگزار می     
ـ     بار در دانشگاه زنجان برگزار می       این : ار داشـت  گـردد اظه

اینکه دانشگاه زنجان براي برگزاري این کنفرانس برگزیـده         
اول اینکـه، در    . توان برشـمرد    شده چند دلیل اساسی را می     

زمینه رشته مهندسی برق در چند سـال اخیـر رشـد بسـیار             
خوبی داشته است و در مقـاطع کارشناسـی و کارشناسـی            

بـرق  ارشد دانشجو داریم و از امسال نیز در مقطع دکتراي            
ایـم   دوم اینکه مـا توانسـته  . پذیرش دانشجو خواهیم داشت   

سوم اینکه  . اساتید خوبی در زمینه مهندسی برق جذب کنیم       
هاي بسیار خـوبی      اند رتبه   دانشجویان کارشناسی ما توانسته   

چهـارم  . در امتحانات مقطع کارشناسی ارشد بدست آورند      
د و باشـ  هاي ارتباطی مناسب با مرکز کشـور مـی       وجود راه 

آخر اینکه هم مدیریت دانشگاه، هم دانشکده مهندسی          دست
هـاي شـهر و دانشـگاه         و گروه برق در شناساندن پتانسـیل      

اند به کمیته دایمی بقبوالنند که ما توانایی برگـزاري    توانسته
 .این کنفرانس را داریم

پور دبیر کنفـرانس در            در ادامه این مصاحبه دکتر رحیم     
 کـه پرسـید ایـن کنفـرانس در جهـت            پاسخ به خبرنگاري  

هایی را برخواهد داشـت؟   ارتباط صنعت با دانشگاه چه گام     
کنـیم کـه در راسـتاي افـزایش        اظهار داشت ما تالش مـی     

ارتباط کم شده صنعت و دانشگاه که واقعاً مشکالت زیادي   
شـاید  . وجود آورده است گام بـرداریم       را براي کشور ما به    

ها انجام می شود، صنعت       دانشگاهبیشتر تحقیقاتی را که در      
مـا در ایـن کنفـرانس       . تواند بشناسد و استفاده کند      ما نمی 

سعی خواهیم کرد این ارتباط را تـا حـد ممکـن افـزایش              
هاي   هاي بعدي در کنفرانس     بدهیم و گامی برداریم براي پله     

 .دیگر
پور در پاسخ به اینکـه در زمینـه دعـوت از              دکتر رحیم 

از کشور چه اقـداماتی صـورت گرفتـه         متخصصین خارج   
کننـدگان    کنیم کـه شـرکت      ما سعی می  : است اظهار داشت  

در این راستا ما بـه      . خارجی در کنفرانس را افزایش بدهیم     
ایم و همچنـین      تمامی دانشمندان معتبر خارجی اي میل زده      

هـا و     از طریق دانشجویان ایرانی خارج از کشور فراخـوان        
هاي معتبر خـارجی در زمینـه بـرق          پوسترها را در دانشگاه   

بینـیم، واقعـاً      اش را تقریباً داریم می      ایم و نتیجه    توزیع کرده 
هاي زیادي کـه از پروفسـورهاي خـارجی دریافـت             پاسخ
هـاي    اند براي ارایه مقاله، کارگاه      ایم، تمایل نشان داده     کرده

در . هاي کلیـدي    آموزشی، شرکت در میزگردها و سخنرانی     
 12کنیم که این کنفرانس را نسبت به          عی می این راستا ما س   

وي همچنین در پاسخ بـه ایـن       . کنفرانس قبلی پربارتر کنیم   
ها حاوي چه مطالبی خواهد بود و چـه         پرسش که نمایشگاه  

: ها عرضه خواهد شـد؟ گفـت        محصوالتی در این نمایشگاه   
ها صنایع مرتبط با برق تولیـدات خـود را            در این نمایشگاه  
ر معرض دید محققان و دانشـگاهیان قـرار      عرضه کرده و د   

.خواهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داد
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   در دانشگاه زنجان در دانشگاه زنجانجشن آغاز سال تحصیلیجشن آغاز سال تحصیلی
 ستادي 83در مردادماه   . آنان تدارك دیده شده   هاي گوناگونی براي           جهت آشنایی دانشجویان ورودي جدید با دانشگاه برنامه       

 عبارت بودند از؛ معاون آموزشـی، معـاون    ستاد اعضاي این     که دتحصیلی جدید تشکیل ش     هاي آغاز سال    برنامه  تحت عنوان ویژه  
 خدمات و پشتیبانی    اداري و مالی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، مدیر امور فرهنگی، مدیر دانشجویی، مدیر آموزش، مدیر                

زیر نظـر رئـیس   ستاد این . حضوري و شبانه، مدیر حراست و نمایندگی محترم ولی فقیه در دانشگاه زنجان              هاي نیمه   دورهو مدیر 
 .هاي استقبال از دانشجویان نموده بود نام و برنامه ریزي جهت ثبت دانشگاه اقدام به برنامه

نامه رویـداد خبـري    ویژه: اي شامل با تقدیم پوشهو اي در میدان اصلی دانشگاه     غرفه  ایجاد     روابط عمومی دانشگاه زنجان با      
بـا حـک   ، یک خودکار   تحصیلی   آغاز سال  ، یک جاسوئیچی با آرم دانشگاه و پیام تبریک        » زنجان آشنایی با دانشگاه  «تحت عنوان   

 - رادیوهمچنین با ترتیب یک مصاحبۀ. ه بود  به استقبال دانشجویان ورودي جدید رفت      هاي ثبت نام    و فرم  خیر مقدم به دانشجویان   
رسـانی مناسـب    یی و فرهنگـی دانشـگاه زنجـان، اطـالع    تلویزیونی و مطبوعاتی با حضور رئیس و معاونین آموزشی و دانشـجو   

 .کرده بودآمدگوئی نصب   در نقاط مختلف شهر پالکاردهاي خوشداده عالوه بر آنکهدرخصوص آغاز سال تحصیلی انجام 
 .پایان یافت مهرماه 9اه شروع و در روز  مهرم4از دانشجویان ورودي جدید از نام      ثبت 

این برنامه توسط امور فرهنگـی  .  تدارك دیده شده بود، جشن آغاز سال تحصیلی بوددانشجویانکه براي هایی       یکی از برنامه 
در این جشـن  .  تدارك دیده شده بودتحصیلی هاي آغاز سال برنامه ویژهاندرکاران کمیته   دستۀو روابط عمومی و با همکاري هم    

اجتمـاعی وزارت علـوم، رئـیس و معـاونین، رؤسـاي            -اون فرهنگی استاندار و مدیران استان زنجان، مشاور رئیس جمهور و مع         
مجیـد و پخـش   ... ا تالوت آیاتی از کالمدر شروع مراسم پس از  .  و دانشجویان ورودي جدید شرکت داشتند      ها، اساتید   دانشکده

تـرم و   آمـدگوئی بـه حضـار مح        سرود مقدس جمهوري اسالمی دکتر عسکریان رئیس دانشگاه زنجان طی سخنانی ضمن خوش            
تبریک به دانشجویان جدیدالورود به خاطر موفقیت در کنکور و ورود به دانشگاه، گزارش مختصري از وضعیت دانشـگاه ارایـه         

انی به ارزش علـم و دانـش و نیـروي انسـانی کارآمـد در      زاده استاندار محترم زنجان طی سخن رحمانسپس آقاي مهندس    . نمود
 اجتمـاعی وزارت  -ي دکتر خانیکی مشاور محترم رئـیس جمهـور و معـاون فرهنگـی    سخنران بعدي آقا. توسعه جامعه پرداخت  

. التحصیلی اشاره نمودند علوم، تحقیقات و فنآوري بود که طی سخنانی به فلسفه وجودي جشن آغاز سال تحصیلی و جشن فارغ              
اجـرا  برنامـه   برنامه موسیقی به عنوان میانند، در ادامه مراسم سپس گروه تئاتر دانشجویان دانشگاه زنجان به اجراي برنامه پرداخت       

 .عمل آمد از حضار محترم پذیرائی به  وشده

 متن سخنرانی جناب آقاي دکتر خانیکی
استادان ارجمند و دوستان عزیزم جناب آقاي دکتر عسکریان ریاست محترم دانشگاه جناب آقاي             در جمع   سخن گفتن        امروز  

 داشته باشم که خـود شـما   ن معنایی ندارد جز اینکه عرض ادب و احترامی و معزز این استا   مهندس رحمانزاده استاندار فرهیخته   
کـه  ت کـاري  ر ضـرو اش ارتباطات و فرهنگ اسـت  تخصصیعنوان یک معلم که حوزه     اي به   اید بدون هیچ مقدمه      داشته انبزرگ

براي بزرگداشـت آنچـه   است وردن زمینه فرهنگی دهند فراهم آ    هاي ما به آن اهتمام می       هاي اخیر در دانشگاه     شبختانه در سال  وخ
 .شود که نهایتاً به آموزش و پژوهش منتهی می

ها و آداب و رسوم متفـاوت و    خواهیم دید از سنت.هاي آموزشی و پژوهشی داشته باشیم به مجموعه     اگر یک نگاه مختصري     
 .شود  منجر به تولید علم و دانش میتحصیلی و ختم آن جشن آغاز سال. در عین حال مشترکی برخوردار هستند
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هاي دیگر وجود دارد در برگزاري مراسم آغازین و   ها و در جشن          شاید به همان میزان تنوعی که در رفت و آمدها و عروسی           
 قطعـاً مـی دانیـد کـه آنچـه کـه بـه عنـوان لبـاس               .در دنیـا وجـود دارد     تنوع  ها و مؤسسات آموزش عالی هم         نهایی دانشگاه 

 ایرانـی و  از درون فرهنـگ کـه  التحصیلی و نشان دادن سلسله مراتب بین استاد و دانشجو و مدیر وجود دارد چیزي اسـت    فارغ
هنوز اگر کسـی پـا بـه دانشـگاه       . استمده  صورت مشترك در همه جهان درآ       عد به صورت هنجار و ب     اسالمی به غرب رفته و به     

که تنها اسـتادان در آنجـا قـدم    وجود دارد جاهایی و بندي شده   آداب طبقهها و بیند چقدر سنت   اکسفورد در انگلیس بگذارد می    
ایـن حرمـت   بلکه  نیست 2و1 درجهدي افراد به شهروندبزنند و این تقسیم بند با استاد قدم  نتوان   می  دانشجویان فقط  گذارند و   می

ید کمتر به این نهادها توجه کردیم در ابتـدا  گاه متفاوتی دارد ما شا  در واقع هر جایی ادب   .گذاشتن به سلسله مراتب علمی است     
 اگر دانشجویی با روي گشاده و دانشگاهی با فضاي گشـاده  .تمهم اسر ارزنده و ابه عنوان معلم ارتباطات بگویم این نهادها بسی    

اً بعدها تجربه اولین براي دانشجویی راه را باز کند تا اینکه بسته و عبوس با او برخورد بکند از زمین تا آسمان متفاوت است قطع        
، نشـاط یـا    اینکه با شما خوب برخورد کردنـد یـا بـد          . شما خواهد بود   خاطرات   هاي  روز ورود به دانشگاه جزء فراموش نشده      

گذارد و اگرچه اصطالحی غلط رایج شده یا   غم و غصه این نشاط و شادي در نحوه فراگیري آموزشی ما و شما تأثیر می               شادي،
هاي زیرین هر جامعه اي فرهنگ اسـت ولـی     الیه ،نامه و بخش نامه نمی شود تولید فرهنگ کرد          با آئین اشد  بناممکنی رایج شده    

 همـین نزدیکـی   ر د.تر هستیم  آن نشاط و انگیزه ببخشیم قطعاً موفق       بهاگر بتوانیم در متن فرهنگی که وجود دارد حرکت کنیم و            
چگونه هایی را ببینید که  توانید نمادها و نشانه  سلطانیه اگر نگاه کنید میشهري که مشغول تحصیل یا اهل آن هستید در کنار گنبد      

ل شـدند  و در درون این فرهنگ مستحی برده و همه چیز را از بین وارد ایران شدند و به این مناطق رسیدند یک قوم مهاجم مغول  
 .وجان علم و فرهنگ و دین تبدیل شدندو چگونه به مرّ

     
 معروفی که در شمال افریقـا و انـدلس           ابن خلدون متفکر  

ــت  ــی زیس ــپانیاي فعل ــاً هاس ــه  قطع ــی از پای ــذاران  یک گ
خواهـد     وقتی که مـی    .آید  اجتماعی نوین به شمار می      دانش

 ،عنوان حیات تمدنی در جان اسالم سخن بگوید تأکیدش          به
ـ   بـه رانی   ای ، در جهان  .ایرانی است  ن مصـداق و گـواه      اوعن
 :کند دش از دو متفکر یاد می      در دوران خو   يو. اسالم است 

 کـه بعـد از مغـول    خواجه نصیرالدین طوسـی و تفتـازانی      
 .عالمت راه علم بودند

یازمند زمینه است و آن     زایندگی فرهنگی ن  که       این یعنی   
 براي علـم    حرمتیباید   است که بدانیم در جامعه       زمینه این 

 علم و تعلیم علم محترم دانسته شـود و        شود فراگیري     نهاده  
 . نشاط آفریدن استنحوه دانستن آن همین جشن گرفتن و 

دانم و می دانید در کشـور مـا مشـکالت فراوانـی                    می
وجود دارد از جمله آن نحوه ورود به دانشگاه است و هـر             

گذرد آنقدر خسته اسـت کـه    کسی که از ماراتن کنکور می 
رسد یعنی بعد از اینکه قبـول      گاه به جشن کتاب سوزان می     

شود در کنکور با تـالش هـایی کـه در گذشـته داشـته              می
 قطعـاً همـین مـی توانـد مـانعی بـراي             ،گیـرد   فاصله مـی  

 پیونـدي برقـرار   یم اگر بتوان  .هاي بعدي او هم باشد      آموزش
انـدازي     بین ذهنیت و چشـم      و کنیم بین تالشی که او کرده     

دانشگاه را به محـیط  محیط  توان     می  ،اش بوده   که او در پی   
هاي آغـاز سـال    کنم جشن  من آرزو می.تبدیل کرد خانه او   

ــان ســال تحصــیلی انشــاء  تحصــیلی وجشــن ... ا هــاي پای
خود دانش آموختگـان و دانشـجویان       که  د  نهایی شو   جشن

ها متولی آن باشند و امثال من و آقـاي دکتـر              عزیز دانشگاه 
عسکریان و دوستان مسئول دانشگاهی میهمانان ایـن جمـع          

الزم هـایی    ها و خانـه     هیک حلق  دانند   دانشجویان می . باشیم
اي ه  ها همه حتی با مسئولیت      ها و حلقه    که در آن خانه   است  

در سلسـله   کـه    اسـتادي    .متفاوت در کنار هم قرار گیرنـد      
.  باشـد برخـوردار خاص حرمتی باید از   است   مراتب علمی 

گوید من وقتی که  که خواجه نصیرالدین طوسی می    همانطور
 معلم  یهودي ام به خاك سـپرده شـده   که  یاز کنار قبرستان  
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رفتم و   می همه جا سواره بودم در آنجا پیاده         گذشتم اگر   می
قطعاً معلم او کسی است که نام او در تاریخ نمانده اگرچـه     
نام خواجه نصیرالدین باقی مانده، ولی او همیشـه حرمـت           

است کـه   اما در یک جاهایی الزم  .ه است داشتنگه  معلم را   
 همـین نمادهـاي خوشـحالی در        ، پیدا کند  ها کاهش   فاصله

از دانشـگاه  ورود به دانشگاه و اندوه در هنگام خارج شدن       
و مـدیر و   خانه خودش شود تا دانشجودانشگاه را   باعث می 

 .میهمان خودش بدانداستادش را 
را خـوب    در آموزش عالی اینین مسئول و     دوستان عزیز 

 همزمـان در    طـور   مؤسسات آموزش عـالی بـه     که  دانند    می
 ولی بـه یـک نسـبت رشـد          هها تأسیس شد    ضی سرزمین بع

براي من جاي خوشحالی است همـانطور       ولی   .ه است نیافت
کتر عسکریان فرمودنـد در یـک رقابـت شـدید ایـن             که د 

و این چیـزي    است   جلو افتاده    دانشگاه به رغم جوانی خود    
قـرار گـرفتن در     نیست جز زمینه و بستر مساعد خودش و         

زنجـان کـه آنهـم از مراکـز         تحصیالت تکمیلی    مرکزکنار  
  در  از مؤسسات نمونه آمـوزش عـالی و پـژوهش          وجوان  

 .کشور است
 حـرف نخسـت را در   هـا پـژوهش         در بسیاري از زمینه   

زند علت اینکار چیسـت؟ مگـر غیـر از ایـن          تولید علم می  
توانید با نمادها و      است که قدرت فرهنگی را هر جوري می       

ها، مجـالس رسـمی    این نمادها و نشانه   .  بکنید دهها زن   نشانه
 من هم گفتم هنوز متأسفم .ندنیستهم  ها     سخنرانی  قطعاً نبوده

براي اینکه نشان بدهیم این کار کار بزرگـی اسـت بجـاي             
اینکه خالقیت و تفکر و توانایی فرهنگی و هنري شما را به            
نمایش بگذارند از سخنان خسـته کننـده امثـال مـن بایـد               

 زمینـه و  که بایـد  اما نکته اول همین است .ار شوید برخورد
عرض کنم  باید   دوم که    ه نکت .بستر فرهنگی را بزرگ بدانیم    

گفتگـویی در ایـن بـاب    صورت گرفتن اگر چه براي  که  این
یاز به تجلی اعتمـاد و     ن  اما هاي فراوانی است    نیاز به نشست  

  کـه  اما به عنوان یک مسـئول     . خورد  به چشم می   امید بیشتر 
 هاي تبلیغاتی کار تأکید ندارد خدمتتان بگویم  رگز به جنبهه

ـ       در  خوشبختانه   یـم در  ا هآسـتانه جهـش علمـی قـرار گرفت
هاي ما امکان یک پرش و پـرواز و امکـان تحـرك       دانشگاه

 امکان یا فرصت بستگی به ایـن   مده البته این آعلمی فراهم   
ما سهم   اگر ش  .ما چگونه بتوانیم از آن استفاده کنیم      که  دارد  

کنیـد    درك می خوبی    ما را در تولیدات جهانی علم ببینید به       
هـاي مـا در حـدود بـیش از      که با رسیدن میـزان پـژوهش     

د به سی کشور اول     ودر سال و ور   مقاله  هزار و دویست      سه
بـه اعتبـار   کـه  تولید کننده علم در دنیا امکان این را داریم      

. ه باشـیم   امروز هم حرفی براي گفتن داشت      ،گذشته درخشان 
اعتماد شود زمـان    و به آن     خوب فهمیده     مطلب البته تا این  

فرهنگـی  و از منابع و ذخایر فراوان علمی همیشه  ما  .برد  می
ولی در تصفیه و استخراج آنها نتوانستیم به        یم  ا  همند بود   بهره

بگویم که اگر فرصت باشد     این را    فقط   .خوبی استفاده کنیم  
 آقـاي مهنـدس   مانطورکهه. را برطرف کرد  شود شکاف     می

ها حتی بیش      از واقعیت   شتبرداکه  رحمانزاده اشاره کردند    
 امید شاعر بـزرگ معاصـر      .ها اهمیت دارند    از خود واقعیت  

در یک گفتگوي ناامیدانه با غار به عنوان جـایی کـه همـه              
گوید که بگـو   میکند  اها را در خودش ثبت و ضبط می   صد

هـم   نالنـده   يست و صدا  که آیا مرا دیگر امید رستگاري نی      
 نگـاه   یو نـوع   آري نیست، این فضاي ذهنی       دهد  میپاسخ  
هاي تـاریخی و سیاسـی در         به دلیل فراز و نشیب    که  است  

کشور ما به دلیل حاکمیت دیرپاي استبداد وجـود داشـته و    
ناامیدي همـراه بـوده اسـت و          و اساساً روشنفکري با یأس   

 کـه امیـد     در دورانـی   خصوص در دوران بعد از مشروطه     ب
 در نقـدي    .کند یعنی از دهه بیست و سی به بعد          زندگی می 

د کـه   ش  ش گفته می   اگر معکوس  شود   این نوع نگاه می     به که
پرسید بگو آیـا مـرا دیگـر امیـد رسـتگاري       امید از غار می  

معتقد اینکه  . پاسخش این بود که آري است   البتههست صد   
سخ و دو تـا     شود دو تا پا     کار نمی یا  شود    می کارکه  باشیم  

گویند بـراي     نتیجه متفاوت دارد به همین دلیل است که می        
ها را عوض کرد بـه قـول سـهراب            تحول آفرینی باید نگاه   

پس .  دید ها را باید شست و جور دیگري باید         سپهري چشم 
کنـیم حتمـاً     نگاه امید به امروز و فرداي خود   اگر براساس   
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 تعبیـر زیبـاي      شاید بشود از این    .نتیجه متفاوت خواهد بود   
که نتیجه ناامیـدي گمراهـی و       داشت  قرآن این برداشت را     

 اگر امید در دل ما از میان برود حتیپس سرگشتگی است 
بن بست را بیشـتر  در   یأس و سردرگمی،در شرایط دشوار  

 پس به عنوان یک مسئول خـدمتتان عـرض          .خواهیم داشت 
در حـدي کـه     کنم مسائل را در اندازه واقعی خـودش           می

نه بیش از حد بـد  بینانه و    ش از حد خوش   نه بی  ،وجود دارد 
 اگر در هندسه واقعی معرفـت قـرار بگیـریم و            .بینانه ببینیم 

 خودش ببینیم قطعـاً      اي را به اندازه     طول و عرض هر مسأله    
دیگري که  نکته  . دبوخواهیم  موفق  بیشتر  به حل و فصل آن      
رد خانـه   خواهد وا   که دانشجویی که می     باید عرض کنم این   

و بایـد    نیازمند شناخت محیط خودش اسـت     دانشگاه شود   
پـس بایـد    . بدانـد براي هر کاري فلسفه و فهم درستش را         

 نقش ها و چـه کارکردهـایی        بداند که دانشگاه چیست چه    
 وجود دارد در برابرش اي دارد چه موانع و عوامل بازدارنده  

یـک   دانشگاه قطعاً    . است اوهایی هم در برابر       فرصت چه و
دانشگاه داراي نقش  دارد   هایی اساسی با یک مدرسه      اوتتف

یک پدیده مدرن در جامعـه  و  هاي فرهنگی و سیاسی است      
اگرچه سابقه نهادهـاي آموزشـی بـه دوران پـیش از      . است

هـاي فـراوان    الحکمـه   اگرچه نظامیه و بیـت   ،رسد  اسالم می 
یـک نهـاد جدیـد از     عنـوان  ولی دانشگاه بـه وجود داشتند   

د دانشگاه، پذیر  و عوامل خاصی تأثیر می ها و اقتصادها      الزام
و در جامعه  صنعتی یا فراصنعتی، ه سنتی در جامع  هدر جامع 

و چـه در آمـوزش      اطالعاتی که امروز با آن مواجه هستیم        
 . داردفراوانی با هم تفاوت چه پرورش 

باشد نخسـتین اجتمـاع سـران       سال پیش اگر خاطرتان          
مـا داریـم وارد جامعـه       . شـکیل شـد     در سـوئیس ت   جهان  

معنـی  به  شویم ورود به جامعه اطالعاتی فقط         اطالعاتی می 
با تولید اي  هاي رایانه  شبکه و اینترنتاز طریق که  آن نیست   

 بحث بر سر این اسـت کـه    ،شویم  و توزیع دانش روبرو می    
 روبـرو   متفـاوت موقعیـت   همه اینها با    و  حقوق شهروندي   

 بعـدي  3ندگی در فضاي دو بعـدي و   مثال بزنیم ز  .شود  می
 خواهد در مقیاس هندسه  میکه  کسی ،چقدر متفاوت است

سنجد و در محـور     بطول و عرض شیء را      جایگاه  مسطحه  
 بعـدي   3جهـان   فضایی و   مختصات با کسی که در هندسه       

حد این تفـاوت را در جامعـه اطالعـات و         تحقیق می کند    
سال طول کشـید     38اگر  بیند پس     میشتاب زمانی در آنجا     

 سـال  13  وپنجاه میلیون نفر از رادیو برخـوردار شـدند   که  
 از تلویزیون برخوردار شدند و چهـار سـال           که طول کشید 
شـتاب  شوند همه اینها  از اینترنت برخوردار     که طول کشید 

 .را نشان می دهداستفاده از فن آوري 
 نکندو شادابی        اگر در دانشگاه دانشجو احساس امنیت       

آنچه که الزم است    به چشم نخواهد خورد     وفایی علمی   شک
توانـد در     دانشگاه نمـی   .اجتماعی است آموخته شود التزام    

هاي ذهنـی و اجتمـاعی        تواند به جنبه     نمی ،خالء رشد بکند  
باید بـه توسـعه عقالنیـت،        دانشگاه   .توجه باشد   خودش بی 

توسعه خردورزي در جامعه کمک بکند و این چیزي نیست         
 .حرمت بگذاردبه پیرامون خودش ه جز اینک

در الزم اسـت    شـزایط اقلیمـی     گیـاه   یـک   براي رشد        
شرایط فرهنگی و اجتمـاعی الزم اسـت خـود          دانشگاه نیز   

پس از  .خواهید بود تغییر دهنده این شرایط     دانشجویان  شما  
  .دست آمده نهایت استفاده را ببرید فرصتی که به
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  رادیو و تلویزیونی رادیو و تلویزیونی مطبوعاتی و مطبوعاتی و مصاحبه مصاحبه 
   زنجان زنجاندانشگاه دانشگاه و فرهنگی و فرهنگی  آموزشی و دانشجویی  آموزشی و دانشجویی و معاونینو معاونینرئیس رئیس   

  تحصیلیتحصیلی  به مناسبت آغاز سالبه مناسبت آغاز سال
 

 دکتر عسکریان ریاست محترم، دکتر نجفیان معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی و دکتـر خـادمی        83-84تحصیلی         به مناسبت آغاز سال   
توجه خوانندگان . پاسخ دادندمطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی شرکت نموده و به سؤاالت خبرنگاران آموزشی در یک مصاحبه معاونت محترم 

 :کنیم گرامی را به مشروح این مصاحبه جلب می

 .لطفاً درخصوص آمار دانشجویان جدید و تعداد کل دانشجویان دانشگاه زنجان توضیح دهیددکتر عسکریان آقاي : سؤال?

Ãدرخصـوص تعـداد کـل دانشـجویان     . ایم  رشته تحصیلی پذیرش داشته   60 دانشجوي جدید در     2000 امسال درحدود    :جواب
در ) کارشناسی و کارشناسی ارشد( رشته 60در که  نفر در حال تحصیل هستند  6500توان اعالم کرد که        می 83دانشگاه در سال    

 کـه بـا دانشـگاه    باشـند    نفر می  200نیز  ثابت دانشگاه    تعداد اعضاي هیأت علمی      . رشته دارند  15که هر کدام تقریباً      دانشکده   4
 ارشـد بعضـی از    کارشناسیایم که عبارتند از بیوتکنولوژي، راهنمایی و مشاوره و  آورده همهاي جدید  رشته. نمایند  همکاري می 

 .ها رشته
 از لحاظ فضاي آموزشی و کیفیت تحصیل دانشجو، دانشگاه زنجان چندمین رتبه را دارد؟: سؤال?
Ãایم که امیدواریم با جهش اعضاي هیأت علمی و پذیرش بیشتر افراد   دانشگاه کشور کسب کرده80 را در    13 فعالً رتبه    :جواب

 .هاي بهتر نیز بشویم در کارشناسی ارشد صاحب رتبه
 از لحاظ خوابگاه چه وضعیتی داریم؟: سؤال?
Ãهرحال سعی در برطـرف کـردن مشـکل داشـته و      ایم ولی به  گرچه تا سال گذشته در بعضی موارد تعهد خوابگاه نداده   :جواب

 .ها خوابگاه تهیه کرده و براي اسکان دانشجویان آماده کنیم امسال نیز سعی داریم تا در برخی از مکان
 درخصوص فضاي دانشگاه براي دانشجویان نظر شما چیست؟:سؤال?
Ã با دانشگاه از لحاظ اجتماعی و تنوع تحصیالت تفـاوت   دانشجو کسی است که از محیط دبیرستان آمده که این محیط         :جـواب 

گیرد بنابراین وظیفه مسئولین است که در محیط، نشاط و  دانشجو در سال اول تحت تأثیر محیط قرار می        . زیادي با دبیرستان دارد   
 کننـد چـرا کـه در    تـر   هر طور ممکن است زمینه را آمـاده  کیفیت آموزش و پژوهش را ایجاد کنند، مخصوصاً از لحاظ پژوهش 

در کنـار  . به هر حال دانشـگاه یکـی از ارکـان اساسـی تولیـد علـم اسـت       . دبیرستان فرصت کمتري به این امر داده شده است       
 هاي دانشجویی دیده  صورت تشکل کند که برخی به هاي علمی، تحقیق پیرامون مسائل اجتماعی به مغز دانشجو خطور می پژوهش

سئولین دانشگاه را زیـاد کـرده و   شود که این امر، کار م  می
ممکن است مشکالتی را نیز ایجـاد نمایـد، بنـابراین بایـد             
کارها در کنار قانون راه خود را ادامه داده و ایـن مسـائل               

 .براي دانشجویان جدید حل شود
 .درخصوص نخبگان نظر خود را بفرمائید:سؤال?

Ãآنچـه مسـلم اسـت اینکـه دانشـجویانی کـه در          :جواب 
هاي بـاالتري را      شوند چون نمره    دولتی پذیرفته می  دانشگاه  

هاي فنی، توقـع بیشـتري    اند بخصوص در رشته     کسب کرده 
هـاي آنهـا    خواهند جذب مطالب و پژوهش نیز دارند که می 

 بیشتري نیـز داشـته      از علوم مختلف، بیشتر بوده و امکانات      
دانشگاه زنجان از دید خودش و با همکاري شوراي         . باشند
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انات خوبی در قسمت رفاهی و پژوهشی درست        صنفی امک 
کرده، بخصوص در مرکز رشد امکانـاتی فـراهم شـده تـا             
دانشجویان بتواننـد چـه در زمـان تحصـیل و چـه بعـد از         

 در این قسمت فعالیت کـرده و از لحـاظ اشـتغال             تحصیل
اما اینکه در کشور از نخبگـان       . برخی مسائل را حل نمایند    

د از عهده دانشگاه خارج اسـت    شو  به چه مقدار استقبال می    
هاي فراوانـی صـورت گرفتـه       ولی مطمئن هستیم که تالش    

 .است
میزان موفقیت دولت آقاي خاتمی براي وزارت       : سـؤال ?

 علوم، تحقیقات و فنآوري تا چه حد است؟

Ãجواب دادن به این سؤال کمی سخت است ولـی     :جواب 
آمـوزش  می دانیم که با توجه به اینکه تعداد دانشجویان در   

هـاي اخیـر  جهـش         عالی افزایش پیدا کرده و در این سال       
زیادي را در تمام کشور شاهد هسـتیم دلیـل بـر موفقیـت              

در بخـش تحقیقـات در چنـد سـال اخیـر در          . ایشان است 
 را گذاشته اند کـه اگـر صـنایع و           102ردیف متمرکز ماده    

آن % 60را تقبل کنند، دولـت نیـز      % 40هاي اجتماعی     بخش
هـاي    یرد تا بیشتر دانشجویان جذب صنایع و بخش       پذ  را می 

 .اجتماعی شوند
خود دانشگاه زنجان هم از طریـق بانـک توسـعه اسـالمی،      

 میلیـون دالر خریـد    5/5براي خرید تجهیزات ارزي، مبلـغ       
ه که تمام اینها دلیل بر موفقیت و پیشرفت دولت آقـاي   دکر

 2 انـد تـا     همچنین آقاي خاتمی قـول داده     . باشد  خاتمی می 
 . بیشتر کنندنیز سال آینده حقوق اعضاي هیأت علمی را 

درخصــوص بودجــه دانشــگاه نظــر خــود را  : ســؤال?
 .بفرمائید

Ãقســمت تشــکیل شــده 3 بودجــه دانشــگاه از :جــواب  :
بودجـه  ) 2.  میلیـارد تومـان اسـت      5/3بودجه جاري که    )1

درآمد اختصاصـی نـیم میلیـارد       )3میلیارد تومان     2عمرانی  
صورت شـهریه     ن درآمد از دانشجویان شبانه به     تومان که ای  
افـزایش  % 17امسـال در بودجـه جـاري        . شـود   گرفته مـی  

ایم که بودجه عمرانی هـم افـزایش داشـته کـه ایـن                داشته

 و ممکـن اسـت      داشتههاي عمرانی     بودجه بستگی به پروژه   
بودجه دیگر ما مرکز رشـد اسـت کـه          .  بیشتر شود  یاکمتر  
 بودجه ذکر 3 این بودجه غیر از      میلیون تومان است که    200

 .باشد ها می شده و جدا از بودجه
دانشـگاه سـؤاالتی   از معـاون آموزشـی     در ادامه مصـاحبه     

 :پرسیده شد

آیـا سـهمیه     )معاونـت آموزشـی   ( دکتر خادمی : سؤال?
 ها داریم؟  مخصوصی براي بومی

Ãبندي بومی و یـا منـاطق را وزارت تعیـین          سهمیه :جواب
دانشجویان پذیرفتـه   % 30گاه زنجان حدود    در دانش . کند  می

از آنجـا  . شده در سال گذشته از دانشجویان بومی بوده انـد  
این دانشجویان در کنار خانواده خواهند بود مشـکالت         که  

هـاي مختلـف ایـاب و ذهـاب، مشـکالت             مربوط به هزینه  
معمـوالً شـرایط بهتـري      شت و   نخواهند دا را  ... خوابگاه و   

رود کـه   ها هم انتظار می  از رسانه . ارندبراي ادامه تحصیل د   
آموزان مستعد را تشویق نماینـد کـه اولـین انتخـاب              دانش

. هاي محل سکونت خود انتخاب نماینـد  رشته را از دانشگاه 
شـود    از طرف دیگر افزایش دانشجویان بـومی باعـث مـی          

هاي مربوط به تأمین خوابگاه که بـر عهـده دانشـگاه              هزینه
 ترسـازگار هـم   وري    و با اصول بهـره     کاهش یابد     نیز است
 .است
لطفاً آماري از تعداد دانشجویانی کـه در مقـاطع     :سؤال?

 .باالتر پذیرفته شده اند ارائه دهید
Ã نفـر از دانشـجویان    170در سال تحصیلی جاري     :جـواب 

انـد   دانشگاه زنجان در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شـده  
 و سیر صـعودي     هاي گذشته افزایش یافته      سال  به که نسبت 

از نظر کیفی نیز بسیاري از دانشجویان دانشگاه     . داشته است 
هاي بزرگ کشور مانند دانشگاه شـریف،         زنجان در دانشگاه  

مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان و شیراز و سـایر          
اند و این موجب افتخار مـا   هاي بزرگ پذیرفته شده     دانشگاه

 .باشد می
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دمی با توجه به اینکه مدت جناب آقاي دکتر خا   : سـؤال ?
ایـد، چـه    کوتاهی است که به ایـن سـمت منصـوب شـده        

 هایی براي سال تحصیلی جدید دارید؟ برنامه

Ã ها در   تمامی رشتهگسترش -ما الفهاي   از برنامه  :جـواب
تبدیل رشته هاي کاردانی     ،مقطع کارشناسی ارشد و دکتري    

ـ ها ترجیحاً براساس      به کارشناسی و ایجاد رشته     از اسـتان  نی
باید بدانیم که تقویت دانشـگاه بایـد پیشـرفت          . خواهد بود 

زیـرا  طولی داشته باشد بخصوص در مقطع ارشد و دکتـرا،     
تحصـیالت  تعداد دانشـجویان  با افزایش و رشد این مقاطع       

و بالطبع موجب پیشـرفت پـژوهش در        بیشتر شده،   تکمیلی  
دانشگاه خواهد شد و موجب خواهد شد دانشـگاه زنجـان           

مـی تـوان   باشد و حتـی  در تولید علم داشته     اي    هم عمده س
 .تأمین نمائیم کارهاي پژوهشی هاستان را بصنایع نیاز 
صـورت    در دانشگاه بـه   رشته هنر   برنامه بعدي تأسیس     -ب

تـا در   شـود     همچنین سعی مـی   . است مستقل   دانشکدةیک  
با  شود و اقماري تأسیس    هاي  شهرهاي دیگر استان دانشکده   

در هـا     ته رشـ  از تمرکز    دانشگاه پیگیريردمی و هاي م   کمک
 .نظر تقویت شود دیگر از این وشهرهاي کرده گیريجان جلوزن
اقدام حضوري،     نیمه  روزانه، شبانه و   هاي   عالوه بر دوره   -ج

هـا،   ایـن دوره . هـاي آزاد خواهـد شـد       به راه اندازي دوره   
مـدت را کـه مـورد نیـاز        هاي کوتاه مدت یا میـان       آموزش
امیـد اسـت کـه    . دادارائـه خواهـد   اسـتان اسـت   صـنایع  
ـ بتوانهـا     التحصـیالن ایـن دوره      فارغ د نیازهـاي علمـی و      ن

 .دنهاي استان را برطرف نمای پژوهشی اداره
 زمان معاونت دکتـر زنگنـه انجـام         ازکه   تالش دیگري    -د

 تأسیس دفتر استعدادهاي درخشان اسـت کـه هـدفش      شده
است که با نمـرات     حمایت از دانشجویان مستعد و کسانی       

هاي خوبی را     هاي علمی و المپیادها، رتبه      عالی در جشنواره  
ایـن دفتـر    این افراد مستعد می تواننـد در        . اند  کسب کرده 

در نظـر   اي که براي ایـن منظـور          نام نموده و با بودجه      ثبت
شـود    از طرف دانشگاه انجام مـی      و حمایتی که      شده  گرفته

 نشان  هاي مختلف    زمینه تشویق شوند و خالقیت خود را در      
 .دهند

طبـق  به تصـویب رسـیده      در وزارت علوم    اي    نامه  آئین     
 خـوب    یی که در دوره لیسـانس بـا رتبـه          دانشجو نامه  نآئی
بـدون  طبـق ضـوابطی     توانـد     التحصیل شده باشد، می     فارغ

ضمناً .  دکتري راه یابد یاکارشناسی ارشد و  مقطع  کنکور به   
 از مقطع دیـپلم   عالی  آموزشخواهد شد طبق مقررات     سعی  

بـا اسـتعداد     يبه کارشناسی هـم بـدون کنکـور دانشـجو         
جو جهت ایجاد   ها    تمامی این تالش  . شودپذیرش  درخشان  

بتـه  باشـد ال   دانشجویان می خوانی در بین      رقابت براي درس  
دانشگاه خواهـد   ه سال10 ۀ طبق برنام  ، آینده ياه  ریزي  برنامه
 .بود
 ماهیـت دانشـجویان   درخصـوص دکتر خادمی   : سـؤال ?

 .کارشناسی و کارشناسی ارشد نظر خود را بفرمائید

Ã از دانشجویان ارشد انتظـار بیشـتري در        دانشگاه   :جـواب
گیرنـد    این دانشجویان در طول دوره یاد مـی       . دپژوهش دار 

چگونه تحقیق کنند و بالطبع بایـد در راسـتاي تحقیقـات و       
ـ  رفع نیازهاي پژوهش کشور و صـنایع         البتـه  .دگـام بردارن

بعضی از دانشجویان کارشناسـی هـم کـه مسـتعد هسـتند             
 پژوهشی آنها نیز باید      و از توانائی  توانایی پژوهش را دارند     

کارشناسان ارشد باید بتوانند در ایـن امـر        اما  . استفاده شود 
کـه گـذر    علمی امسـال    اخبار  مثال در   براي  .  باشند پیشگام

ي شهابی که هـر     ها  بارشدر   زهره از مقابل خورشید بود و     
هاي مهم و جالبی ارائه     دهد دانشجویان گزارش    سال رخ می  

در . دادند که دلیل بر پیشرفت آنها در تحقیق و پژوهش بود       
شـاهد نبـوغ   هم هاي فیزیک و شیمی در سال قبل          کنفرانس

 .ایم دانشجویان در پژوهش و تحقیق بوده

درخصوص بومی یـا غیربـومی بـودن اعضـاي          : سؤال?
 . نظر خود را بگوئیدهیأت علمی

Ãدر مورد بومی یا غیر بومی بودن اعضـاي هیـأت          :جواب 
 مساوي هسـتند یعنـی       تقریباً علمی میتوانم بگویم که تعداد    

در جذب هیأت علمی     مالك ما    .غیربومی% 50بومی و   % 50
بومی یا غیربـومی بـودن     است،  آموزشی و پژوهشی    کیفیت  

 .در اولویت بعدي است
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هاي جدید نظر خود را   س رشته درخصوص تاسی : سؤال?
 .بگوئید

Ã رشـته و گـرایش در       20پنج سال پـیش حـدود        :جـواب 
 رشـته و  60دانشگاه زنجان وجود داشته که اکنون تا حدود  

امسال رشته راهنمایی و مشاوره     . گرایش افزایش یافته است   
داشته و در مورد رشته حقوق تا حال  بار پذیرش     براي اولین 

 10است اما در آینـده طبـق برنامـه      اقدامی صورت نگرفته    
بـه سـازمان   تأسـیس رشـته   باید درخواسـت  ساله دانشگاه   

 در رشـــته .ارســـال شــود گســترش در وزارت علــوم   
 عضـو هیـأت   نیز بـه دنبـال اسـتخدام     ITنانوتکنولوژي و   

 .تأسیس شوند نیز  ها     تا این رشته   هستیم تعداد الزم علمی به   
نیـاز  : الـف : دوجـود دار   شرط 3براي تأسیس رشته جدید     

ــایی:    ب و کشــوراســتان ــالقوه دانشــگاه هــاي  توان : جب
 در دانشگاه زنجان از لحـاظ      .فضاهاي آموزشی تجهیزات و   

تخصیص فضا و بودجه فعالً مشکالت فراوانی وجـود دارد      
 .شودزودي حل  با زحمات مسئولین ذیربط بهکه امیدوارم 

ونت دانشجویی و آقاي مهندس نجفیان، معابخش دیگري از سؤاالت را 
 :پاسخ دادندفرهنگی 

ــاي  درخصــوص ســرویس: ســؤال? ــاب و ذهــاب ه ای
 دانشجویی چه توضیحی دارید؟

Ã6  با توجه بـه اینکـه فاصـله شـهر تـا دانشـگاه        :جواب 
  درحـد  در ایـن مسـیر  کیلومتر است، وسایل نقلیه عمـومی   

اي بخواهد یک نفـر را بـه دانشـگاه      صفر بوده و اگر وسیله    
 در ،آورد  مبلغ زیادي را گرفته و یا اصـالً نمـی        بیاورد حتماً 

بـه دوش دانشـگاه     دانشـجویان   نتیجه تمام بار رفت و آمد       
هـاي دانشـجویی کـه     افتاده است که این کار بـا سـرویس      

 تعـداد   با اینکـه .پذیرد  انجام می   دستگاه است،  12درحدود  
ایـم بـه     جمعیت دانشجو رو به افزایش است، ما سعی کرده        

 دستگاه هم اضافه کنیم تـا  دوگاه،  موجود دانش  هاي  اتوبوس
دانشـجویان را بـراي اردوهـا و        نیاز  ها بتوانند     این اتوبوس 

، امسـال در    در این ارتباط  . مرتفع کنند سفرهاي بین شهري    
% 20  حـدود  تمدید قرارداد با شرکت واحد ناچار شدیم تا       

 خود هاي اتوبوسبرخی به قرارداد قبلی اضافه کرده و حتی   

. کار گیریم    به هاي درون شهري  اه را براي رفت و آمد     دانشگ
واقعـاً  بـراي دانشـگاه     ها    هاي اتوبوس    پرداخت هزینه  اینکه

هـا هـر نـیم        سنگین است ولی با این حال تمامی اتوبـوس        
ساعت آماده ارائه خدمات به دانشجویان از دانشگاه به شهر        

اگر در بعضی موارد هم مشکالتی داشـته  . و بالعکس هستند  
شیم تشکل ها و شوراي صنفی در نشست هفتگی کـه بـا             با

ایـن  و انعکـاس  معاونت دانشجویی دارد می تواند در رفع       
 .مشکالت تالش نماید

 .توضیح بدهیدها  درخصوص خوابگاه: سؤال?

Ãحـدود حضـوري،    غیر از دانشجویان بومی و نیمه :جواب 
 داخل و خارج هاي   نفر دانشجو داریم که در خوابگاه      3200
 و داریم خوابگاه استیجاري   14در داخل شهر    . دارندن  اسکا

تاح  دختران را براي ترم بعد افت جدید کنیم خوابگاه   سعی می 
دانشگاه ی از خواهران در داخل      تا به امروز تقریباً نیم    . کنیم
در .  دیگر هم در خارج از دانشگاه درخوابگاه هسـتند        یمو ن 

وابگـاه  بـاب خ    هاي پسران نیز احـداث یـک        خوابگاهمورد  
 .و تعیین پیمانکار است جدید در مراحل مناقصه

درخصــوص کــار کلــی معاونــت دانشــجویی : سـؤال ?
 .توضیح بدهید

Ãخـدمات ارائـه   غیر از دانشگاه اساس  کار ما در      :جواب 
 بتـوانیم فضـاي خـوبی را در     که این است    صنفی و رفاهی  

 آموزشـی متناسـب بـا سـلیقه و      هـاي   و فعالیت کنار درس   
آید دانشگاه محل  به نظر می  . نشجویان ایجاد کنیم  استعداد دا 

مناسبی براي تمرین و ممارست دانشـجویان بـراي کسـب           
هاي فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است دانشجویان          رتامه

بـراي  د که آنهـا را  ناحتیاج به تمرین و یادگیري مسائل دار  
 فعالیـت در  سـازد در نتیجـه   هاي اجتمـاعی بـارور      فعالیت

نیز  جمعی را هايکارمشارکت در این افراد   ،هعرصه دانشگا 
هاي ثبـت   کنیم تا با ایجاد تشکل پس سعی می. گیرند  یاد می 
 بسـیج   می، جمعیـت اسـالمی و     انجمـن اسـال    ماننـد    شده

 از  غیـر . اي از مشکالت آنها را حـل کنـیم          پارهدانشجویی  
 20هاي مختلـف را داریـم کـه تعـداد آن              ها، کانون   تشکل
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باشد   با خود دانشجو می ها  یت این کانون  کانون بوده و مدیر   
هـاي شـعر و       ، فیلم، تئاتر، برنامـه    هاي  ها در زمینه    که کانون 

. نمایند فعالیت میادب، موسیقی، قرآن، علوم مذهبی و غیره      
 25 جمعاًکند که      می همکاريچند کانون هم با نهاد رهبري       

 . شود کانون می
 نشریه است   40حدود       در مورد نشریات دانشجویی که      

 منتشر می شوند  ... نامه و   ماهنامه، روزنامه، هفته   قالب    در که
چـاپ و   در زمینه   ما آنها را تحت پوشش خود قرار داده و          

 25در  نیـز    علمـی    هاي  انجمن. کنیم می آنها کمک     به تکثیر

ي صـنفی هـم یکـی    هاشـورا . فعالیت دارند گروه آموزشی   
انشـجویان در   هایی است که براي فعالیت د       دیگر از قسمت  

 از  بخـش اعظمـی   کنـیم     نظر گرفته شده است که سعی می      
ها و شوراها انجام داده و مانع از بـروز            کارها را در انجمن   

 . مشکالت اساسی شویم
 خبرنگاران در سلف دانشـگاه بـه    پایان این مصاحبه در     

هاي خـود     صرف ناهار دعوت شده و پس از ناهار به مکان         
 .بازگشتند

 
 

  ت ویژه دانشگاه زنجان ت ویژه دانشگاه زنجان امتیازاامتیازا
  جهت ادامه تحصیل دانشجویان ممتازجهت ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

 

به اطالع آن دسته از دانشـجویان ممتـاز مقطـع کارشناسـی     : اي اعالم کرد    دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه زنجان در اطالعیه      
ت علوم تحقیقات و فـن      فارغ التحصیل شده اند می رساند بر اساس آئین نامه وزار           82-83دانشگاه زنجان که در سال تحصیلی       

آوري در صورت وجود مقطع کارشناسی ارشد در همان رشته ، در همان دانشگاه و احـراز شـرایط الزم بـا تصـویب شـوراي                       
استعدادهاي درخشان دانشگاه تا ده درصد ظرفیت آن رشته می توانند بدون کنکور در مقطع کارشناسـی ارشـد ادامـه تحصـیل              

 بـه دفتـر جـذب     25/7/83 تـا تـاریخ      قاضا می شود ، در خواست خود را به همراه مدارك الزم           لذا از واجدین شرایط ت    . دهند  
 .استعدادهاي درخشان تحویل نمایند 

 :یکی از بندهاي زیر باشد     الزم به توضیح است که دانشجوي ممتاز به دانشجویی اطالق می شود که مشمول 
بـر  ( قل هفده و از این لحاظ جزء ده درصد دانشجویان برتر رشته خـود           میانگین کل نمره هاي دروس گذرانده دانشجو حدا       -1

 .باشد ) اساس تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه در رشته ذیربط در سال ورود 
 .بر اساس آئین نامه مصوب دانشگاه با محدودیت فعالیت هاي علمی و پژوهشی جزء دانشجویان برتر رشته مربوط باشد-2

 اري و مالیاخبار حوزه معاونت اد
بنا به نظر کمیسیون دایمی هیأت امناء و طبق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه چارت سازمانی معاونـت اداري و مـالی اصـالح            ?

و ساختمان ایجاد و امور مربوط به تدارکات،   هاي عمرانی و نگهداري تأسیسات        مطابق ساختار جدید مدیریت ناظر طرح     . گردید
 تحـول اداري جهـت ارتقـاء     ایجـاد ،  هدف از این تغییر   . مدیریت اداري و پشتیبانی واگذار گردید     کارپردازي، نقلیه، خدمات به     

 .باشد وري نیروي انسانی، تسهیل روند انجام امور و افزایش کیفیت و کمیت وظایف این حوزه می بهره
هـا   هاي اصـلی ایـن دسـتگاه        از ویژگی . هاي جدید ثبت ورود و خروج همکاران نصب گردید          جاري دستگاه   ماه سال   از آبان ?

 .باشد گیري روزانه و ثبت دقیق کارکرد همکاران می امکان گزارش
یـأت علمـی و      کلیـه اعضـاي ه     وق بازنشستگی کشوري و بـالعکس بـراي       به صند ین اجتماعی   انتقال کسور از صندوق تأم    ?

 . فعالیت امور اداري در ماه گذشته استي ازکارکنان رسمی و پیمانی بخش دیگر
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 بـا  ارکنان دانشگاه براي کرایانه ) اینترنت(هفتم و ) ویندوز(و دوم ) مفاهیم پایه(اول س و آزمون هاي مربوط به مهارت    کال?
 . نفر برگزار شد133شرکت 
 نفر صادر گردید و با توجه به اینکه با ارتقاء شغلی تعدادي از کارشناسان   14 براي کارشناسان   احکام مربوط به ارتقاء شغلی    ?

نسبت به این تصمیم توسط مدیریت امـور   با هماهنگی بعمل آمده مقرر گردید       ارومیه موافقت نشده است   هیأت ممیزه   در  محترم  
 .اداري اعتراض صورت گیرد و مجدداً پرونده همکاران در هیأت ممیزه مورد تجدید نظر واقع گردد

 نفـر موضـوع تصـمیم       230به تعداد   دانشگاه   عضاي هیأت علمی  احقوق و مزایاي کلیه      درصد   10  مربوط به افزایش   احکام?
 .و ابالغ شدهیأت وزیران صادر 

 . لمی موافقت شد نفر از اعضاي هیأت ع30ترفیع با ?
شـهري مـدیران،      شـهري و بـرون      درونهاي    دهی و انجام مأموریت     پرتالش دانشگاه که وظیفه سرویس     از جمله بخش هاي      ?

 مورد مأموریـت بـا خودروهـاي اتوبـوس،     50ره نقلیه است و این اداره ماهانه حداقل عهده دارد ادا   کارکنان و دانشجویان را به    
ها مقطعی و برخی دایمی است بـه عنـوان نمونـه برخـی              برخی از سرویس  . رساند  بوس، خاور وانت و سواري به انجام می         مینی

 :شرح زیر است هاي دایمی اداره نقلیه به سرویس
یان و کارکنان جهت رفت و برگشت از شهر به دانشگاه و جابجـایی درون دانشـگاه بـا    دهی به دانشجو  ریزي سرویس   برنامه . 1

 همکاري شرکت واحد اتوبوسرانی 
 .بوس مینیبا  30/20 و 30/17سرویس کوي اساتید بطور مستمر ساعت   . 2
 . برگشت به طور دائمی30/14 و 8مهدکودك صبح ساعت دهی به  سرویس . 3

ساعدت مسئولین محترم دانشگاه، واحد نقلیه، دفتر حقوقی و امور اداري دو دستگاه اتوبـوس         شایان ذکر است با پیگیري و م      
 .جدید به ناوگان نقلیه دانشگاه افزوده شد

دفتـر حقـوقی و   و براي استفاده از نظر کارشناسـان،  بهبود عملکرد دفتر حقوقی   بنا به نظر مسئولین محترم دانشگاه و جهت  ?
 وظیفـه تنظـیم،    دانشـگاه،    هاي حقـوقی     در یکدیگر ادغام گردید و دفتر فوق عالوه بر پیگیري پرونده           امور قراردادهاي دانشگاه  

 .بعهده داردرا منعقده با دانشگاه ظهار نظر درخصوص تمامی قراردادهاي کنترل و ا
 : طی چند ماه گذشته به شرح زیر است دفتر حقوقی و امور قراردادهاترین اقدامات از مهم

دانگ زمین دانشگاه واقـع   هاي فراوان سند شش   اي مستندسازي اموال غیرمنقول  با عنایت خداوند متعال و با پیگیري           در راست  -1
در ردیـف امـوال سـنددار دانشـگاه قـرار      و نام دانشگاه اخذ     مترمربع به  1376به مساحت   ) پارکینگ دانشگاه (در چهارراه معلم    

 .گرفت
 . و تائید شده استگرفته  علمی بررسی و با نظریه حقوقی اصالحات الزم صورت  واتی مورد قرارداد اعم از خدم12تعداد  -2
هاي گلستان و مهر با سازمان مسکن و شهرسازي به دانشـگاه انجـام     دستگاه از آپارتمان   10 مقدمات انعقاد قرارداد واگذاري      -3

 .شده است که در آینده نزدیک تحویل گرفته خواهد شد
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  ئول امور رفاهی کارکنان و اعضاي هیأت علمیئول امور رفاهی کارکنان و اعضاي هیأت علمیمصاحبه با مسمصاحبه با مس
با توجه به تغییر مدیریت امور رفاهی و انتصاب آقاي      

محمود جعفري به این سـمت، جهـت آشـنایی خواننـدگان            
هــاي امــور رفــاهی و آگــاهی از  محتــرم بــا اهــم فعالیــت

انجـام  قسـمت  اي با مسئول این  هاي آینده، مصاحبه  برنامه
 :خوانید  را می این مصاحبه ایم که مشروح داده

 
 
 

 
 ؟بفرمائیدجناب آقاي جعفري لطفاً در ابتدا  مختصري از سوابق فعالیتی خود را 

، تنظیم حساب و رسیدگی بـه اسـناد مشـغول     امورمالی از جمله حقوق و دستمزد    در واحدهاي مختلف   71اینجانب از سال    "
خش تعاونیها وتشکلهاي کارمندي از جملـه شـوراي کارکنـان ، تعـاونی       کار بوده ام ، همچنین در این مدت بطور همزمان در ب           

مصرف ، صندوق وام کارکنان و شرکت تعاونی آزفنداك فعالیت داشته ام و درحال حاضر نیز به عنـوان مسـئول امـور رفـاهی               
 .کارکنان و اعضاي هیئت علمی مشغول انجام وظیفه هستم 

 ه توزیع ارزاق بوده است علت این امر را توضیح فرمائید؟از اولین اقدامات اموررفاهی تغییر در نحو
در حمایت از کارکنان دانشگاه ،چنانچه مستحضرید در گذشته  ، همکاران ناگزیر بـه   دانشگاه   محترم   ریاستضمن تقدیر از    "

اههاي معتبـر  خرید کاالیی خاص بودند، جهت رفع این محدودیت و ایجاد قدرت انتخاب مقرر گردید قراردادهایی بـا فروشـگ                
منعقد شود تا همکاران قادر باشند کاالي مورد نیاز خود را با تنوع بیشتري از فروشـگاههاي سـطح شـهر  و همچنـین تعـاونی                       

 .مصرف دانشگاه تهیه نمایند
در سالجاري قرارداد بیمه تکمیلی خدمات درمانی با بیمه ایران منعقد گردیده است درخصوص مزایـاي ایـن تغییـر توضـیحاتی      

 .رائه فرمائیدا
بمنظور کسب بهترین شرایط درعقد قرارداد ، بیش از ده مورد مذاکره با شرکتهاي بیمه صورت پذیرفت کـه در نهایـت بـا                     "

توجه به گستردگی خدمات بیمه اي و ارائه چندین مورد تسهیالت ویژه ، بیمه تکمیلی دانشـگاه بـا شـرکت بیمـه ایـران منعقـد        
 :اد حاضر عبارتند از گردید، از جمله مزایاي قرارد

 . ریال صرفه جویی داشته است 000/000/20کاهش حق بیمه که براي دانشگاه و همکاران درحدود  -١
 سال که باعنایت به مشکالت اشتغال و ازدواج فرزندان ذکور امکان ادامه 20 سال به 18افزایش سن شمول فرزندان ذکور از    -٢

 .می بخشداستفاده از تسهیالت خدمات درمانی را تداوم 

 
حذف حق بیمه مازاد افـراد بـاالي شصـت سـال کـه               -٣

مخصوصاً از بابت همکارانی که والدین خود را بیمه نموده          
 ریال کـاهش هزینـه ایجـاد       000/300اند سالیانه در حدود     

 .نموده است 

 قسط کـه بـا   8 الی 5بیمه اقساطی خودرو همکاران در       -٤
 بیمـه    ریال توسط شرکت   000/000/50تسهیالتی در حدود    

 .براي همکاران انجام می پذیرد 

حذف دوره انتظار براي اعضاي جدید که امکان استفاده   -٥
 .گردد  بالفاصله ایشان از خدمات بیمه اي فراهم می
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از تیر ماه سالجاري تاکنون چه اقداماتی توسط اموررفـاهی          
 انجام شده است؟ 

با توجه به محدودیت زمانی فقط عناوین مـوارد انجـام      "
وسط امور رفاهی را جهت استحضار همکاران باطالع    شده ت 

 :می رسانم
انجام هماهنگی جهت مسافرت تابستانی کاروان هاي        -١

 سیاحتی و زیارتی کارکنان دانشگاه به مشهد مقدس 

انجام هماهنگیهاي مسـافرت تابسـتانی کارکنـان بـه           -٢
  مورد جابجایی 80رامسر با بیش از 

ي کلیه کارکنان و     برا 83تهیه و توزیع بن کاالي بهار        -٣
 بازنشستگان 

تهیه و توزیع بن کاالي غیر نقدي شش ماهه اول سال       -٤
  براي کارکنان و بازنشستگان 83

تهیه و توزیـع بـن کـاالي مرحلـه دوم بـراي کلیـه                -٥
 کارکنان و بازنشستگان 

تهیه و توزیع بن کاال بمناسبت روز کارمند براي کلیه           -٦
 کارکنان 

بمناسـبت روز زن   زادي  ربع سکه بهار آ   تهیه و توزیع     -٧
 براي کارکنان 

جمع آوري کارنامه دانش آمـوزان ممتـاز و تهیـه و              -٨
 توزیع هدایا جهت این عزیزان 

عقد قراداد بیمه بیمارستانی با بیمه ایران و ثبت نام از           -٩
 همکاران در این خصوص 

 عقد تفاهم نامه جهت بیمه اقساطی خودرو همکاران         -١٠
 ) شخص ثالث و بدنه(

نگی جهت اسکان همکاران دانشگاهی در      انجام هماه  -١١
 سایر دانشگاهها علی الخصوص در تعطیالت تابستان

 150 توزیع کارت استخر سه مجموعه ورزشی براي          -١٢
 نفر از همکاران با استفاده از یارانه دانشگاه 

عقد تفاهم جهت سانس استخر ویژه اعضـاي هیئـت           -١٣
 علمی  با استفاده از یارانه دانشگاه 

 کارت اشتراك جهت استفاده از کلـوپ  تهیه و توزیع   -١٤
 عرضه محصوالت فرهنگی  با تخفیفات ویژه 

 نفر از همکـاران     60 ثبت نام پیجرهاي استیمان براي       -١٥
 دانشگاهی بصورت اقساطی

 عقد تفاهم نامه با چند موسسه آموزشی براي اوقات          -١٦
 40 الـی  30بـا (فراغت تابستانی همکاران وفرزندان ایشـان       

 و با استفاده از یارانه دانشگاهی ) درصد تخفیف موسسه

ارسال مدارك ، دریافت و تحویل سیم کـارت تلفـن       -١٧
همراه خـارج از نوبـت ده نفـر از اعضـاي هیئـت علمـی               

 دانشگاه 

 هماهنگی و توزیع ، جمع آوري و تحویـل فرمهـاي            -١٨
  مورد وام قرض الحسنه بانکی همکاران300مربوط به 

 رمضان تهیه و توزیع بن به مناسبت ماه مبارك  -١٩

البته امور رفاهی عالوه برموارد فوق درقالب شرح وظـایف        
عادي خود امورات دیگري رانیز انجام داده کـه برخـی از            

 :موارد آن عبارتند از
تهیه تجهیزات سخت افـزاري و سیسـتم نـرم افـزاري             -١

اموررفاهی وتدوین کلیه اطالعات پرسنلی و آئین نامـه اي          
هنگ نمودن سیستم  ارائه     درقالب بایگانی نرم افزاري و هما     

 ودریافت اطالعات و کسورات بصورت نرم افزاري 

تجهیز و انجام تعمیرات جهت ارتقاء کیفیـت خـدمات           -٢
 درمهدکودك دانشگاه

اطالع رسانی امکانات رفاهی دانشگاه و سایرموسسـات      -٣
وشرکتها از طریق پست الکترونیکی و اعالمیه هاي  فـردي           

امیدواریم درآینـده نزدیـک     به همکاران دانشگاهی که البته      
 سیستم اطالع رسانی مطلوبتري را نیز راه اندازي نمائیم

صدور انـواع معرفـی نامـه جهـت اسـتفاده همکـاران              -٤
ازخوابگاه دانشگاه در تهران، بیمه اقسـاطی خـودرو، اخـذ          
دفترچه خدمات درمانی ، دریافـت وام خریـد یـا احـداث        

ت مسکن اعضاي هیئـت علمـی و دریافـت هزینـه خـدما            
 درمانی از بیمه ایران

افتتاح حساب جاري مستقل براي امور رفـاهی جهـت            -٥
تسهیل در ارائه خدمات رفاهی وحذف بروکراسیهاي اداري    

 زاید در ارائه خدمات و انجام امورات 
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ناگفته نماند انجام موارد فوق الـذکر بـا تأییـد و حمایـت              
مسئولین محترم دانشـگاه و همکـاري واحـدهاي مختلـف           

حقق گردیده که امیدواریم بـا اسـتمرار حمایتهـا و     ذیربط م 
مساعدتها زمینه انجام خدمات مطلوبتر در آینده نیـز فـراهم     

 باشد
 چه طرحهایی را دردست اقدام دارید ؟

امور رفاهی درحـال پیگیـري جهـت تصـویب برخـی            "
پیشنهادات خود از طریق ستاد رفاهی است که جزئیات آن           

الع همکـاران محتـرم     را در صورت تصویب و تاییـد بـاط        
 :خواهیم رساند این موارد عبارتند از 

 ایجاد تسهیالت جهت مسافرت خارج از کشور  -١

 عقد قرارداد ساالنه جهت سانس اختصاصی استخر  -٢

 اشتراك و توزیع روزنامه براي همکاران دانشگاهی  -٣

طرح بن و کارت اعتباري جهت خریـدهاي همکـاران           -٤
 دانشگاهی  

 رنامه ها واهداف خود دارید ؟چه مشکالتی در اجراي ب
، ن امکانات مناسـب جهـت اطـالع رسـانی         فراهم نبود "

ل ضــعف مشــارکت همکــاران در ارائــه نظــرات و تســهی
نامتناسب بـودن اختیـارات     خدمات، محدودیت منابع مالی،   

با شرح وظایف و توقعات، کمبود امکانات و نیروي انسانی     
ا درگیر است  برخی از مشکالتی است که امور رفاهی با آنه        

و البته وسعت حوزه خـدمات رسـانی و لـزوم ارتبـاط بـا             
واحدهاي مختلف و مشکالت اجرایی آن و همچنین تنـوع           
سلیقه هـا و توقعـات  نیـز از دیگـر مـواردي اسـت کـه                  

برصعوبت کار افزوده است درهـر صـورت امیـدواریم بـا            
مساعدت مسئولین محترم  زمینـه ارائـه خـدمات مطلـوب            

 .فراهم آید
انچه مطلب خاص دیگري  درخصوص اموررفاهی دارید  چن

 لطفاً بیان کنید ؟

سرانه هزینه هاي انجـام شـده جهـت رفـاه همکـاران             "
ــگاهی از نســبت خــوبی دربــین ادارات شــهر و      دانش
دانشگاههاي کشور برخـوردار اسـت و اموررفـاهی سـعی       
خواهد نمود با بهینه سازي روشـهاي اجـرا  تناسـب قابـل         

ینـه و رفـاه ایجـاد شـده برقـرار نمایـد             قبولی ما بـین هز    
مستحضرید که علیـرغم محـدودیتهاي مـالی ، بسـیاري از            
خدمات رفاهی از جمله یارانه هاي بیمه تکمیلی ، بیمه عمر         
، هزینــه هــاي پرداختــی جهــت مهــدکودك ، تعاونیهــا و 
تشکلهاي کارمندي و سایرتسهیالتی که ذکر عناوین آنها در    

ا صرف هزینه هاي قابـل توجـه        مجال این گفتگو نیست ، ب     
بصورت غیر مستقیم به همکاران ارائه مـی شـود؛  شایسـته      
است اقدامات فوق که به همت مسـئولین محتـرم دانشـگاه      
جهت ایجاد شرایط مطلوب بـراي کارکنـان فـراهم آمـده             
مدنظر  همکاران  قرار گرفتـه و رضـایت عمـومی ایشـان              

 . گـردد موجب توسعه کمـی و کیفـی مجموعـه دانشـگاه            
ختیار ایـن واحـد قـرار دادیـد     درخاتمه از فرصتی که در ا   

 .ارمزسپاسگ

 
 

 اخبار حوزه معاونت پژوهشی
 

ــاي   ¦ ــرفت طرحه ــزارش پیش ــه گ ــژوهش،   102ارائ ــارگروه پ ــه ک ــتان در جلس ــتان     اس ــات اس ــاوري اطالع ــار و فن  آم
ــاي   30/6/83مـــورخ  ــه  طرحهـ ــگاه و دبیرخانـ ــرم پژوهشـــی دانشـ ــط معاونـــت محتـ ــتان 102 توسـ ــتقر در،اسـ   مسـ

 . معاونت پژوهشی

 و خارج از کشور و تصـویب آنهـا در هیـات رئیسـه           هاي شرکت در همایش هاي داخل       نامه نویس اصالحات آیین    تهیه پیش ¦
 .محترم

ریزي توسـط دبیرخانـه      آمار و اطالعات استان در سازمان مدیریت و برنامه          تشکیل جلسه گروه کارشناسی کارگروه پژوهش،       ¦
 ).دانشگاه زنجان(رشناسی گروه کا
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 . طرح پژوهشی ملی ـ استانی دانشگاه19  مربوط بهپیگیري امور¦

 اخبار انتشارات دانشگاه
 انتشارات دانشگاه زنجان در هفتادونهمین نمایشگاه سراسري کتاب کشورحضور 

اسالمی، هفتادو نهمین نمایشـگاه      با پیگیري و هماهنگی مدیران استان و موافقت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد                
 در زنجـان    8/7/83 لغایت   1/7/83سراسري کتاب کشور و دومین نمایشگاه بزرگ کتاب استان زنجان بمدت یک هفته از تاریخ                

ب جدید، با هماهنگی انجام ا عنوان کتاب چاپ شده و عرضه دو عنوان کت       20انتشارات دانشگاه زنجان با بیش از       . برگزار گردید 
با موسسه انتشاراتی سالله بعنوان نماینده دانشگاه دراین نمایشگاه شرکت و در غرفه مشترك ناشران استان زنجان به معرفی        یافته  

کلیـه آثـار عرضـه شـده در       شایان ذکر است با حمایت و مساعدت مسئولین و مـدیران اسـتان،  .و فروش نمونه آثار اقدام نمود   
 .گردید به مخاطبین عرضه) تخفیف ناشران درصد 10+  درصد تخفیف بن کتاب 20(  درصد تخفیف 30نمایشگاه با حداقل 

 1383کتب منتشره دانشگاه در نیمه اول سال 
 توسـط دانشـگاه زنجـان و همکـاران در         1383 عنوان کتاب به شرح زیر در نیمه اول سال           4     با عنایت خداوند متعال تعداد      
همکاران، موفقیت و سالمتی روز افزون ایشان       به  ضمن تبریک انتشار آثار     . ه گردید  آراست نشرخارج از دانشگاه به زیور چاپ و        

 .نمائیم را از خداوند منان مسئلت می
 : عنوان -1

 :ترجمه 
 

 :صفحه و قطع
 :بهاء
 ناشر

 مبانی اگروفارستري
دکتر عزیز جوانشیر، دکتر فرید شکاري، دکتر عادل   

 دباغ  محمدي نسب، مهندس یعقوب راعی
 فحه قطع وزیري ص240

  ریال23000
 انتشارات دانشگاه زنجان

 : عنوان -2 
 

 :ترجمه 
 :صفحه و قطع

 :بهاء
 :ناشر

 درنگ سیستم هاي بی
 )هاي خودکار صنعتی پیاده سازي سیستم(

 دکتر شهرام محمدي
  صفحه قطع وزیري334

  ریال29500
 انتشارات دانشگاه زنجان

 : عنوان -3
 :تالیف

 :صفحه و قطع
 :بهاء
 :شرنا

 یته و مغناطیسسهاي الکتری ایشآزم
 حمید نجاري ، رضا قزلباش

  صفحه قطع رحلی98
  ریال15500

 انتشارات نارمک

 : عنوان -4 
 :ترجمه 

 
 :صفحه و قطع

 :بهاء
 :ناشر

 )تئوري و تکنیک(اصول ایجاد و رقم زراعی 
دکتر حسن زینـالی خانقـاه، دکتـر عبـدالهادي حسـین         

 دکتر علی حق نظري زاده،
  صفحه قطع وزیري652

  ریال42000
 انتشارات دانشگاه تهران

 

 مراکز رشد و مرکز رشد واحدهاي فنآوري دانشگاه زنجان
 در دانشگاه زنجان به ریاست جناب آقاي مهندس رحمـانزاده اسـتاندار محتـرم        " کارگروه پژوهش و فنآوري    "برگزاري جلسه   

 ماهـه خـویش، پیشـرفتها، اهـداف آتـی و      9جان عالوه بر ارائه گزارش کار  اي شد که مرکز رشد دانشگاه زن        استان زنجان بهانه  
اي از گـزارش ایـن  جلسـه اسـت کـه خـدمت        متن ذیل چکیده . مشکالت خویش را طی این جلسه به اطالع حاضرین برساند         

 . گردد خوانندگان محترم ارائه می
است، البته چگـونگی     شروع بکار نموده  1382انشگاه در بهمن  مرکز رشد دانشگاه زنجان به اهتمام ریاست و معاونین محترم د               

شایان ذکر است که موافقت اصولی این مرکز پس از اخذ . اخذ مجوز این مرکز کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بوده که بماند 
کوچکی با این موافقت اصولی مرکز رشد تحصیالت تکمیلی زنجان اخذ شده است، در این مورد نیز جاي تامل است که استان                  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نهمنهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 21

 مرکز رشد 2در سطح کشور تنها استان اصفهان است که داراي با توجه به اینکه  ،    مرکز باشد  2ظرفیت دانشجویی بتواند صاحب     
 در صـد دانشـجویان کـل کشـور را داراسـت و در      44/8 هزار نفر دانشجو حدوداً 75  میلیون نفر جمعیت و4/4که با  . باشد  می

شور را دارا سـت  درصد دانشجویان ک69/1هزار نفر دانشجو درحدود 15 و  جمعیت میلیون نفر 94/0ن با   مقایسه با آن استان زنجا    
 بـه ایـن دانشـگاه موافقـت اصـولی       دلیلمعاونت فنآوري وزارت علوم به چه       آید که     اما این سؤال پیش می    ). 1جدول شماره   (

 تاسیس یک مرکز رشد را داده است؟     
 

 جمعیت استان
 )میلیون نفر(

 دانشجو
 )هزار نفر (

درصد دانشجو 
 در کل کشور

 44/8 75 39/4 اصفهان
 69/1 15 94/0 زنجان

مقایسه جمعیت کل  و جمعیت دانشجویی : 1جدول شماره 
 استان زنجان با استان اصفهان

دالیل موافقت وزارتخانه بـا تأسـیس مرکـز رشـد دوم در             
 :توان بشرح زیر بیان کرد استان زنجان را می

 :جود شرکتهاي مادر همچونو) 1
  شرکت ایران ترانسفو-

  شرکت پارس سوئیچ-
  شرکت نخ تایر -
 نا شرکت توسعه معادن روي ایر-
  شرکت سیم وکابل ابهر -
  شرکت فرش سهند -
  شرکت سانیا -
  شرکت مینو -
  صنایع پالستیک ابهر -

 
 :وجود پتانسیل علمی و فنآوري که جدول زیر گویاي آن است) 2

تعداد فارغ تحصیالن در مقاطع  )نفر(تعداد اعضاء هیأت علمی  میزان دانشجویان در کل استان
 )نفر(مختلف

 تعداد دانشگاهها 
 و موسسات علمی

 10بیش از  2404 807 0511000/15
 . پیگیري توانمندانه ریاست، معاونین و مدیران دانشگاه) 3

 مجموعه دانشگاه زنجان قرار گرفته است، جا دارد فرصـت را غنیمـت شـمرده و    اکنون که این هدیه گرانبها در اختیار زنجان و    
در این راستا شناسـایی  . گردد شرکتها، مهیا   R&Dزمینه اقتدار استان با راه اندازي هر چه سریعتر واحدهاي فنآوري، هسته ها و             

 .  شماره هاي آتی رویداد منعکس خواهد شدکند، که ادامه بحث در اهداف و جایگاه مراکز رشد و فنآوري نقش کلیدي ایفاء می
 ...ادامه دارد

 

 دانشجویی و فرهنگیاخبار
 

  کشور2هاي منطقۀ  نشست مدیران فرهنگی دانشگاه
 کشور با حضور آقاي محستی مدیر کل حراست دفتـر مرکـزي   2         دوازدهمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاههاي منطقۀ       

  و آقاي دکتر محدث و آقاي  مهندس مغازه و کارشناسان فرهنگی وزارت علوم از مورخۀ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري
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 در این نشست بحث قومیتهـا و اجـراي جشـنواره هـاي              . در ساختمان مرکزي دانشگاه برگزار گردید      29/8/83 لغایت   26/8/83
 اختتامیۀ این نشست بعد . برگزار گردیدپرسش و پاسخ جلسۀ  و  مطرح   در سال آینده با حضور آقاي دکتر حمید احمدي           2منقطۀ  

 .انجام شد 17از ظهر روز پنج شنبه ساعت 

  سایت کامپیوتري خوابگاههاي خواهرانگسترش
فضاي سایت کامپیوتري خوابگاه خواهران در فاطمیه مرکزي بزرگتر گردیده و بر تعداد کامپیوترهاي خوابگاه افزوده گردیـد         

 صـبح  8یوتر در بخش خوابگاه خواهران فعال می باشد، که بصـورت شـبانه روزي و از سـاعت     دستگاه کامپ17در حال حاضر  
. اسـت  نیز دایـر   6عالوه بر سایت مذکور سایت کامپیوتري خوابگاه فاطمیه         .  دایر می باشد   نیم شب  2بصورت یکسره تا ساعت     

ه و خدمات کامپیوتري به دانشجویان متقاضی ارائه       نفر کار دانشجوئی به فعالیت خود ادامه داد        20این دو سایت با تعداد حدود       
 .می دهد

 : مذهبیمراسم) 2
 

  برگزاري مراسم لیالی قدربرگزاري مراسم لیالی قدر
  ))السالمالسالم  عیهعیه((ابن ابی طالب ابن ابی طالب   علیک یا علیعلیک یا علی... ... اا  صلیصلی

هـاي قـدر و مراسـم عـزاداري      مراسم پرفیض شـب ) السالم علیم(     به حول و قوه الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت       
هاي نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم مـاه مبـارك رمضـان در مسـجد دانشـگاه        در شب)السالم علیه(المؤمنین حضرت امیر 

 .زنجان به شرح زیر برگزار شد
     هر سه شب مراسم با تالوت قرآن کریم و دعاي جوشن کبیر آغاز شد که پس از پذیرائی کوتاهی در شب اول با سـخنرانی                  

 االسالم والمسلمین فتحی و در شب سوم با سخنرانی امام جمعه   حیدري و شب دوم با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین حجت
 و در ادامـه   همراه بـود  االسالم واعظی     محترم زنجان حجت  

 )السـالم  علیـه (مراسم در شب اول قرائت مناجات امیرالمؤمنین    
و شب دوم قرائت دعاي کمیل و شب سوم مناجـات امـام             

 زنی و برگزار شد و سپس مراسم سینه) مالسال عیه(سجاد 
 انجـام   )السـالم   علیـه ( عزاداري شهادت حضرت امیرالمؤمنین     

 .یافت و بعد از آن مراسم گرفتن قرآن به سر، انجام گرفت
هر شب با اسـتقبال هرچـه بیشـتر از طـرف            ...     به حمدا 
قابـل  .  اساتید و مسئوالن دانشگاه روبرو بودیم و دانشجویان
که در این سه شب از وجود مـداح عـالی قـدر            ذکر است   
آقاي حاج احسـان محجـوبی نیـز        ) السالم  علیهم(اهل بیت   

 .ایم مند گشته بهره
 : جشن و میالدمراسم

     در ایام شعبانیه مراسمی به مناسبت والدت بـا سـعادت      
، حضـرت ابوالفضـل العبـاس و        )ع(حضرت امام حسـین     

 به صورت   )حج(و حضرت مهدي    ) ع(حضرت امام سجاد    
 .باشکوه در مسجد باقرالعلوم دانشگاه برگزار گردید

 :برگزاري مراسم افطاري
          جهـت برقــراري ارتبــاط نزدیـک بــین تشــکلها و   

ها و واحدهاي مختلف فرهنگی مراسم افطاري در ماه      کانون
مدیریت امور فرهنگی تـدارك     توسط بخش   مبارك رمضان   

الن و مدیران واحـدها     این مراسم با حضور مسئو    . دیده شد 
 .شددر مسجد باقرالعلوم دانشگاه برگزار 

برگزاري کالسهاي قرآن در ایام ماه مبارك 
 :رمضان
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.  خواهران برگزار گردید           این کالسها در خوابگاههاي   
 .برگزار شد محفل انس با قرآن نیز همچنین

 :برگزاري اردوي مشهد مقدس
جهت اعـزام تعـدادي از           برنامه ریزي و تدارك الزم    

ه قصد زیـارت حضـرت ثـامن الحـج          دانشجویان خواهر ب  
 . انجام شد)عج(

 83بان سال هاي دانشجوئی در مهر و آ برنامه
مـاه    دانشجویی دانشگاه زنجان در مهر و آبانهاي       کانون

هاي مختلـف   جاري فعالی بوده و اقدام به اجراي برنامه   سال
انـد کـه      نمـوده ... ري و   فرهنگی، هنري، مـذهبی، گردشـگ     

 :شود میهاي انجام گرفته  صورت تیتروار به اهم فعالیت به
 هاي آموزشی قرآن کریم  برگزاري کالس-
 )سی جزء در ماه مبارك رمضان(اجراي طرح قرآن  -
هاي اولیه و امـداد و       برگزاري کالس هاي آموزش کمک     -

 نجات
  برگزاري جلسات هفتگی شعرخوانی-
 هاي مختلف نویسی به مناسبت قه مقاله برگزاري مساب-
  انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی  برگزاري-
  کالس آموزش بازیگري تئاتر-
  پخش فیلم-
 هاي موسیقی  اجراي کنسرت-
 هاي آموزش ادوات موسیقی  کالس-
  اردوي چهار روزه اصفهان-
  اردوي پنج روزه به مناطق مرزي و مناطق جنگی-
 کالس هاي خوشنویسی برگزاري -
 هاي آموزش نقاشی  برگزاري کالس-
  برگزاري نمایشگاه خوشنویسی و نگارگري-
  برنامه گفتگوي آزاد هفتگی-
 هاي دانشجویی  برگزاري مراسم افطاري اعضاي کانون-
خوانی در ایام خجسـته        مذهبی مولودي  ياه   اجراي برنامه  -

 )ع(والدت ائمه معصومین 

مـذهبی سـوگواري در ایـام شـهادت         هاي     اجراي برنامه  -
 )ع(معصومین 

 برگـزاري مراســم معارفـه و اشــنایی بـراي دانشــجویان    -
 ورودي جدید 

   برگزاري جلسات نقد و بررسی-
  اجراي تئاتر-

 :دفتر مشاوره دانشگاهبخش هاي  فعالیت
اجراي طـرح بررسـی بهداشـت روانـی دانشـجویان            -1

 علـوم،  ورودي جدید با هماهنگی دفتر مشاوره وزارت   
 تحقیقات و فنآوري

 مـورد   3زمینه هاي مشاوره    ارائه بروشور و تراکت در       -2
 عـوارض   – بهداشـت و روان      – اعتیاد   : شامل بروشور

پخش تراکتهـا و بروشـورهاي       و   قرص هاي اکتساسی  
 .وزارت علوم در تمامی خوابگاهها

 کـه بـه دفتـر       یمشاوره گروهی و فردي با دانشجویان      -3
 نفـر مراجعـه     50 از مجموع    :مشاوره مراجعه می کنند   

نفر در دفتر مشاوره به شکل فـردي و  25کنندة مهر ماه  
ت مشاوره به   گروهی مورد مشاوره قرار گرفته و اقداما      

جراي تست هـاي شخصـیتی و       اشکل ارزیابی روانی،    
رفتـار درمـانی، روان     (هوشی، برنامـه هـاي درمـانی        

 .  می باشد) …درمانی 
 نفره در 6 تا 4اد گروههاي  سه جلسه مشاوره گروهی با تعد     

 25زمینه هاي ازدواج، مشکالت دانشجویان در خوابگاهها،        
نفر مابقی در خوابگاهها توسط کارشناسان در زمینـه هـاي           

 .مختلف مورد مشاوره قرار گرفتند

 فعالیتهاي اداره رفاه و خدمات دانشجوئی در 
 :مهرماه

مهـاي   و ارائـه فر    83ثبت نام دانشجویان جدیدالوورد سال      
 یسکان آنها در خوابگاههاي دانشجویمربوطه و ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نهمنهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 24

ثبت نـام وام تـرم جـاري و ارائـه بـرگ درخواسـت بـه                 
 مـورد در خواسـت      2000دانشجویان و جمع آوري حدود      

 دانشجویان قبلی
هماهنگی و پیگیري و افتتاح حساب براي دانشجویان جدید    
روزانه از طریق بانک تجارت دانشـگاه جهـت تسـهیل در            

 وامواریز 
 نفر از دانشجویان و دریافت تعهـد     70تسویه حساب تعداد    

 ) نفر100به تعداد (محضري و ثبت در رایانه 
پیگیري و حل و فصل موارد تأسیساتی کلیـه خوابگاههـاي      

 تحت پوشش

فعالیت سرپرستی خوابگاههاي خواهران در 
 :83مهرماه 

 و اسـکان دانشـجویان      83ثبت نام دانشجویان ورودي      -1
ــداد   در خوابگا ــه تع ــودگردان ب ــاي خ ــر 420هه  نف

 دانشجویان روزانه
 بـه   82 نفر از دانشجویان ورودي      200انتقال و اسکان     -2

 خوابگاه ملکی داخل دانشگاه
راه انـدازي خوابگاههـاي زینـالی،  دلشـاد،           و   تجهیز -3

 صدرجهان، مبینی براي اسکان دانشجویان خواهر
یـت  با توجه به لغو قرارداد خوابگاههاي تـوفیقی و ترب       -4

بدنی انتقال دانشجویان فوق به خوابگاههاي فاطمیـه و         
 زینالی

ــرادران در    ــاي ب ــتی خوابگاهه ــت سرپرس  فعالی
 :83مهرماه 

 نفر 300 حدوداً   83ثبت نام از دانشجویان ورودي مهر        -1
 اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد

ــد در     -2 ــاي جدی ــجویان ورودیه ــه دانش ــکان کلی اس
 خوابگاههاي شهر

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روزانـه      اسکان   -3
 در خوابگاههاي ملکی

انتقال دانشجویان واجد شرایط خوابگاههاي شـهر بـه          -4
  نفر150خوابگاههاي ملکی حدود 

 80پیگیري اجاره یک باب ساختمان به ظرفیت حدوداً          -5
 نفر جهت دانشجویان ورودي جدید

ــاي    -6 ــی خوابگاهه ــرات جزئ ــز و تعمی ــري تجهی پیگی
 ري شهر و خوابگاههاي مجتمع برادراناستیجا

 فعالیتهاي اداره تربیت بدنی دانشـگاه در مهـر و        
 : 83آبانماه 

در بخش خواهران فعالیتها ورزشی انجام شده بشـرح زیـر           
 :بوده است

مسابقات درون دانشگاهی خواهران در چنـد       برگزاري   -1
 :نتایج آن به شرح ذیلو اعالم رشته 

ـ : مقـام اول     :رشته شـطرنج      -ول اسـماعیلی  بت
 زهرا ظهرابی:   مقام سوم -مریم امراه زاده: مقام دوم

  مقـام     -الناز منهی : مقام اول   :رشته بدمینتون 
 مرضیه نظري:  مقام سوم -سمانه صادقی: دوم

ــز  ــیس روي می ــام اول   :رشــته تن آالر : مق
حسینه :  مقام سوم   -زهره عزیزنیا :   مقام دوم    -راستی منش 

 صالح
نامه کوهنوردي ویژه اعضاء انجمن ورزشی  برگزاري بر  -2

 به مقصد طارم
برگزاري جشنواره ورزشی با همکاري تربیت بـدنی و          -3

 انجمن ورزشی
برگزاري تمرینات تیم هـاي ورزشـی در رشـته هـاي             -4

  دوومیدانی و یوگا– بسکتبال –والیبال 
پیگیري به اتمام رسیدن ایستگاه تندرستی در خوابگـاه          -5

 1فاطمیه 
 :خش برادرانبهاي  فعالیت

 آمارگیري وسایل تربیت بدنی و ثبت در کامپیوتر -1
خرید و تهیه وسایل ضروري و موردنیاز در طول تـرم           -2

 براي سالنهاي ورزشی
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 رفع نواقص سالنهاي ورزشی و اتاقهاي بدنسازي -3
قات فوتسـال بـین   برنامه ریزي بـراي برگـزاري مسـاب     -4

رشته هاي والیبال و تنیس روي میـز    دانشجویان پسر و    
 حت عنوان جام رمضانت

پیگیري تعمیر دوچرخه ها و نصـب تـابلوي راهنمـاي      -5
 دوچرخه در مسیر مشخص شده

 

 .نتایج مسابقات بدست آمده در بخش برادران به شرح ذیل می باشد
 مقام سوم مقام دوم          مقام اول           رشته            برادران     

 3-تیم اي تیم کارگران  تیم تربیت بدنی                           فوتسال   
 تیم تربیت بدنی تیم فیزیک )کشاورزي(والیبال                                تیم مبارز

 ایمان اسدي یاسر مهدویان تنیس روي میز                     آقاي ایوب وثیقی
 .به برندگان مسابقات در هر رشته جوایزي اهداء گردید

  اداره رفاه دانشجوییموفقیت
     براساس اعالم ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنـآوري و بررسـی عملکـرد ادارات رفـاه         

 . زنجان حائز رتبه بیستم گردیده است دانشجویی دانشگاه
آقـاي دائـم   خصـوص جنـاب    ان محترم بـه     نشریه رویداد این موفقیت را به ریاست محترم دانشگاه، دانشجویان عزیز، همکار      

 . اداره رفاه دانشجویی تبریک عرض می کندریاست و کلیه کارشناسان

 مهندسیاخبار دانشکده 
 مهندسیبازدید و تشکیل جلسه هیأت رئیسه دانشگاه از دانشکده 

مختلـف جهـت بررسـی    هاي  ه     بنابر سیاست ریاست محترم دانشگاه زنجان مبنی بر برگزاري جلسات هیأت رئیسه در دانشکد   
 این جلسه 28/7/83شنبه مورخ  ها، روز سه   و دیدار نزدیک با اعضاي محترم هیأت علمی و مسئولین و مدیران دانشکده            مشکالت  

در . در شروع این دیدار اعضاي هیأت رئیسه از بخش هاي مختلف دانشکده بازدید نمودنـد     .در دانشکده مهندسی برگزار گردید    
دکتـر  . هاي واحد مربوطه ارایه داده و به بیان مسایل و مشکالت خود پرداختنـد  ئولین دانشکده گزارشی از فعالیتبازدید مس این  

که؛ دانشکده مهندسی پس از تکمیل دپارتمان عمران و تحویل نیمی          طی گزارشی اظهار داشت      مهندسیرشتچی رئیس دانشکده    
گرفت که بتواند با انجام یک جابجایی و خانه تکانی اساسی به یک ثبـات و  ، در مسیري قرار 82از آن به دانشکده در پایان سال       

هـا   اندازي آزمایشگاه  رسیده و به تبع آن به تکمیل، تجهیز و راهآموزشیهاي   پایداري نسبی از نظر تخصیص فضاي بهینه به گروه        
 کـه بـا پشـتوانه مـالی ناشـی از      1383اول سـال   ماهه 3هاي مختلف در  ریزي  با انجام برنامه  . هاي مختلف اقدام نماید     و کارگاه 

، تجهیـز، تکمیـل و   1383 ماهـه دوم  3هاي ریاست محتـرم دانشـگاه تـوأم بـود، در           هاي انجام شده و برخی کمک       جویی  صرفه
همچنین سـعی شـده اسـت در    . هاي مختلف دانشکده با نهایت سرعت به انجام رسید  ها و سایت    ها، آزمایشگاه   اندازي کارگاه   راه
هـاي   عنوان مثال کلیه میـز و صـندلی   به. باشد، کوتاهی نگردد أمین انچه که از نظر منطقی براي بخش هاي مختلف مورد نیاز می  ت

هـا بـا میـز و     اند در بخش هاي دیگر مورد استفاده قرار گرفتـه و سـایت   ها نداشته سایت هاي کامپیوتري که تناسبی با این مکان      
نگرش کلی حاکم بر تغییر و تحوالت انجام گرفته صرف حداقل هزینه و حداکثر بازده بوده    . ندا  هاي جدید تجهیز گردیده     صندلی

انـد و   ها سفارش ساخت داده شده با نظارت مدیران گروه... ها و  هاي مورد نیاز آزمایشگاه اي که اکثر میز و صندلی       است به گونه  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نهمنهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 26

هاي خـارج از رده و تمـامی کامپیوترهـاي     اي که برخی از دستگاه امکانات موجود استفاده گردد به گونه سعی گردیده از تمامی     
 کـه   شـود در این مورد کافی است اشـاره . اند معیوب و خارج از رده از نو تعمیر و بازسازي گردیده و وارد چرخه کار گردیده        

 دسـتگاه  8ساسـی گردیـده و    میلیـون ریـال تعمیـر و بازسـازي ا    6اي کمتر از   با هزینه  PII,PIII,PIV دستگاه کامپیوتر    15فقط  
 شبکه دانشـکده،  Server براي UPSجاي خریداري   و در جایی دیگر به دوباره به چرخه کار وارد شده است  P133,486کامپیوتر  

عنوان دسـتگاه اسـقاطی موجـود بـوده تحویـل و بـا         که در بخش اموال به  UPSدستگاه    به همت یکی از کارشناسان دلسوز یک      
تـر   هایی چنـین نـه بـراي مفصـل     وي در پایان سخنان خود گفت که، ارایه مثال. اندازي گردیده است ر و راه اي اندك تعمی    هزینه

و اظهـار  . اي اندك و محدود نیز به رانـدمان بـاالیی رسـید    نمودن گزارش، بلکه تأکیدي بر این مدعا است که می توان با هزینه          
نیازهاي اساسی دانشجویان به بسـیاري از       ن   مهندسی بتواند ضمن برآورد    هاي انجام گرفته در دانشکده      که فعالیت امیدواري کرد   

ها و مسایل موجـود   اعتراضات دیرینه آنها خاتمه داده و از دید و نظر هیأت رئیسه محترم دانشگاه نیز با توجه به کلیه محدودیت        
 .ل ارزیابی گرددودر سطح دانشگاه، مثبت و قابل قب
ت دانشـکده مهندسـی و           پس از ارایـه گـزارش ریاسـ       

دانشـگاه   جلسه هیأت رئیسـه  ،بازدید از بخش هاي مختلف  
زنجان با حضور اعضاي هیأت رئیسه و مسئولین و مـدیران         

 .دانشکده مهندسی برگزار گردید

 
 

 

هاي گروه  آزمایشگاه عمران و  اون اول رئیس جمهور از دپارتمانبازدید مع
 برق دانشکده مهندسی

   
کتر عارف معـاون اول رئـیس جمهـور در          جناب آقاي د     

 وهـاي عمـران       جریان دیدار از دانشگاه زنجان از دپارتمان      
.  برق دانشکده مهندسی بازدید نمودنـد      دو آزمایشگاه گروه  

در این بازدید دکتر عسـکریان رئـیس دانشـگاه زنجـان از             
ــز دپارتمــان   عمــران و مراحــل ســاخت، تکمیــل و تجهی

 .نمودندگزارشی ارایه  ها ازمایشگاه

 
 
 
 

 

 موفقیت دانشجویان گروه عمران در آزمون کارشناسی ارشد
   

کارشناسـی ارشـد پذیرفتـه      دانشگاه زنجـان در کنکـور        نفر از دانشجویان گروه عمران       24   براساس اعالم دانشکده مهندسی،     
ریاسـت محتـرم دانشـگاه،    موفقیـت را بـه    نشریه رویداد این    . باشند  اند، که از این نظر حائز رتبه اول در سطح دانشگاه می             شده

کند و براي دانشجویان عزیزي که این موفقیت را کسب   اساتید و دانشجویان، تبریک عرض میمهندسی،ریاست محترم دانشکده    
 .اند در تمام مراحل زندگی آرزوي بهروزي و و موفقیت دارد نموده
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 اخبار دانشکده کشاورزي
  دانشگاه از دانشکده کشاورزي سهبازدید و تشکیل جلسه هیأت رئی

هاي   صبح از قسمت10 ساعت  11/8/83دي شده روز دوشنبه مورخ بن اي زمان      هیأت رئیسه محترم دانشگاه زنجان طی برنامه      
هاي آموزشی، سـایت کـامپیوتري دانشـجویان کارشناسـی و         آموزشی و واحدهاي مختلف دانشکده از قبیل اتاق اساتید، کالس         

کـه در  (هاي موجود در دانشکده و بال غربی ساختمان دانشـکده کشـاورزي       رشد، اتاق مطالعه دانشکده، آزمایشگاه    کارشناسی ا 
جنـاب آقـاي دکتـر صـبا     با توضیحات و بازدید نموده ) زودي به دانشکده کشاورزي اضافه خواهد شد       حال بازسازي بوده و به    

 .د بیشتر آشنا گردیدن کمبودهاي موجود در دانشکده مسائل وریاست دانشکده با
 .برگزار شداعضاي محترم هیأت علمی و ریاست دانشکده با حضور اي   جلسه30/10ساعت در   دانشکده پس از بازدید از

 اعضاي محترم   ،     پس از تالوت آیاتی چند از قرآن کریم       
کمبودهـاي  اشـاره بـه      سؤاالت و    ضمن طرح هیأت علمی   

را بـه سـمع هیـأت       هاي خـود      موجود در دانشکده دیدگاه   
هیأت رئیسه نیز بـا اسـتماع    . رئیسه محترم دانشگاه رساندند   

ایـن  . به کلیه سؤاالت و پیشنهادات پاسخ گفتنـد       گزارشات  
پایـان   در .یک بعداز ظهر به پایـان رسـید    جلسه در ساعت    

هـا   دانشـکده کـه از سـال   مراحل ساخت گلخانه تحقیقاتی    
آن متوقف  پی کنی ساخت     ۀ مرحل  در ولیپیش شروع شده    

کـه ریاسـت دانشـکده نسـبت بـه          شد  گردیده بود بازدید    
 تحقیقاتی براي کارهـاي     لخانۀ ساخت این گ   ۀادامضرورت  

 .تحقیقاتی تأکید کردند

 

 جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود
 

     جلسه معارفه دانشجویان جدیـدالورود روزانـه رشـته         
 9/9/83مـورخ  هاي اصالح نباتات و زراعت روز دوشـنبه        

در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزي با حضور مـدیر محتـرم           
ــر    ــاي دکت ــاب آق ــات جن ــروه زراعــت و اصــالح نبات گ
میرعمادالدین بزرگزاده و اعضاي هیأت علمی گروه تشکیل        

 .گردید
هاي یاد         مدیر گروه پس از توضیحاتی در رابطه با رشته        

ه سؤاالت ایـن دانشـجویان پاسـخ    شده و مسائل آموزشی ب 
در این جلسه بروشوري تحت عنوان آشنایی بـا گـروه           . داد

زراعت و اصالح نباتات تهیـه و بـین دانشـجویان توزیـع             
گردید و اعضاي هیأت علمی محترم ضمن معرفی خود بـا           

 یـاد شـده   هاي دانشجویان رشتهو دانشجویان گفتگو کردند    
نیز با معرفی خود؛ سؤاالت خود را با اساتید مطرح نمـوده            

 .هاي آنها را شنیدند و پاسخ
     در آخر جلسه از دانشجویان پذیرائی بعمل آمد و مدیر          
محترم گروه براي همه ایـن دانشـجویان عزیـز از خداونـد       

 .متعال آرزوي موفقیت نمودند
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  بازدید معاون محترم تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزي بازدید معاون محترم تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزي 

  از دانشکده کشاورزي از دانشکده کشاورزي 
 

ون منش و هیـأت همـراه پـس از               جناب آقاي دکتر آه   
افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه در معیت ریاست         
محترم دانشگاه، معاون محترم پژوهشـی، معاونـت محتـرم          
اداري و مالی، ریاسـت پژوهشـکده کشـاورزي، ریاسـت           
محترم دانشکده کشاورزي و ریاست محترم سازمان جهـاد         

شـاورزي و   هاي مربوط به پژوهشکده ک      کشاورزي از بخش  
 مزرعه آموزشی و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي 

ایشــان در دانشــکده کشــاورزي از   . بازدیــد نمودنــد 
شناسی، آزمایشـگاه زراعـت غـالت و     هاي خاك   آزمایشگاه

فیزیولوژي گیاهان زراعی، آزمایشگاه باغبـانی، آزمایشـگاه        
شناسـی گیـاهی بازدیـد        حشره شناسی و آزمایشگاه بیماري    

ـ   ه در ایـن بازدیـد پـس از توضـیحات مسـئولین         کردند ک
آزمایشگاه و اعضـاي محتـرم هیـأت علمـی در رابطـه بـا             

هـاي فـوق و خریـد         هـاي موجـود در آزمایشـگاه        پتانسیل
هـا جهـت      هـاي جدیـد و تجهیـز ایـن آزمایشـگاه            دستگاه

ــجویان    ــی، دانش ــأت علم ــرم هی ــات اعضــاي محت تحقیق
ــین دانشــکد  ــات مشــترك ب ه کارشناســی ارشــد و تحقیق

هاي مختلف، ایشان جهت بحـث آزاد         کشاورزي و سازمان  
با اعضاي محترم هیـأت علمـی و دانشـجویان کارشناسـی            
ارشد و دیگر مدعوین وارد آمفی تئاتر دانشکده کشـاورزي   

در این جلسه ابتدا جناب آقاي دکتر جـالل صـبا           . گردیدند
آمـدگوئی،    ریاست محترم دانشکده کشاورزي ضمن خوش     

ت موجود در دانشـکده کشـاورزي و آمـار     نسبت به امکانا  
موجود در رابطه با تعداد دانشجویان، تعداد اعضاي هیـأت          

ــگاه  ــی، آزمایش ــز    علم ــه و مرک ــود، کتابخان ــاي موج ه
هاي تحقیقاتی و     رسانی دانشکده، آمار مربوط به طرح       اطالع

ها، مقـاالت و کتـب        هاي نهایی مربوط به این طرح       گزارش
ـ  چاپ شده و دیگر فعالیت  ا در زمینـه تحقیقـات، مزرعـه    ه

آموزشی، مزرعه تحقیقاتی و غیره گزارش مبسوطی به سمع         
 .حضار گرامی رساندند

     پس از آن از جناب آقاي دکتر آهون منش بـراي ایـراد        
هاي الزم جهت تحقیقات دعوت بعمل      سخنرانی و راهنمائی  

 . آمد
     در ابتداي این جلسه و بحث آزاد، جناب آقـاي دکتـر            

سکریان ریاست محترم دانشگاه زنجان با ایـراد سـخنانی           ع
اي   دانشگاه زنجان باالخص دانشکده کشاورزي را در آینده       

هــاي کارآمــد و توانــا در زمینــه  نزدیــک، یکــی از قطــب
کشاورزي در منطقه معرفـی کردنـد و بعـد از آن مـدیران              
محترم گروه هاي آموزشی، اعضاي محترم هیـأت علمـی و         

ناسی ارشد سؤاالتی از معاون محترم وزیر       دانشجویان کارش 
نمودند که پس از ایراد این سؤاالت و نظرات و پیشنهادات         
در زمینه تحقیقـات رئـیس سـازمان تحقیقـات و آمـوزش             
کشاورزي با توجه به اهمیت تحقیقات و پژوهش در کشور          
به این سؤاالت پاسخ دادند و اظهار امیدواري کردنـد کـه            

هایی به ایـن دانشـگاه         تحقیقاتی کمک  هاي  بتوانند در زمینه  
 .نمایند

     در پایان پس از پذیرایی از میهمانـان ریاسـت محتـرم            
دانشکده کشاورزي ضمن تشکر از حضـور جنـاب آقـاي           
دکتر آهون منش در جمع اسـاتید دانشـکده کشـاورزي از            
ایشان درخواست نمود که تا حد امکان مشکالت مربوط به          

کشاورزي مورد بررسی قـرار داده  تحقیقات را در دانشکده   
اي   نامـه   ضمناً تفـاهم  . و دانشکده کشاورزي را یاري نمایند     

بین سازمان تحقیقات و آموزش کشـاورزي و دانشـگاه بـه      
امضاء رسید که در این تفـاهم نامـه سـازمان تحقیقـات و              

 :آموزش کشاورزي نسبت به موارد زیر متعهد شد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نهمنهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 29

میتـه مشـترك    هـاي مصـوب ک       تأمین منابع مالی طـرح     -1
 .سازمان تحقیقات و دانشگاه زنجان

 102هاي ماده   همکاري در اجرا و استفاده از طرح-2
هـاي    نامـه   ها مالی براي اجـراي پایـان         حمایت و کمک   -3

 تحقیقات تکمیلی

هـاي آموزشـی      و دانشگاه زنجان نیز متعهد به اجراي دوره       
براي کارشناسان سازمان تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي          

 .دگردی

 

 انسانی علوماخبار دانشکده 
 

 انسانی  دانشکده علوم83برگزاري جلسه توجیهی و آشنایی دانشجویان ورودي مهر
 

     در تاریخ یازدهم مهرماه سال جاري به همـت ریاسـت         
اي بـا هـدف توجیـه و        برنامـه انسانی    محترم دانشکده علوم  

 83انسانی ورودي سـال     هاي علوم   آموزش دانشجویان رشته  
 .در آمفی تئاتر سهروردي برگزار شد

     در این برنامه رئیس محترم دانشکده ضمن عرض خیـر          
موزشی و سـاختار سـازمانی و     آمقدم، روند تحصیلی دوره     

 صـریح بـه آگـاهی    صورت روشـن و    اداري دانشکده را به   
 و ســپس معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــجویان رســاند

شی ضمن آرزوي   موزهاي آ   ه و مدیران محترم گروه    دانشکد
ــداف      ــریح اه ــجو و تش ــزان دانش ــراي عزی ــت ب موفقی

این نشست بـا    . هاي الزم را ارائه نمودند      آموزشی،راهنمایی
 .هاي جنبی شاد و پذیرائی توأم بود برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التحصیلی نخستین دانشجوي دوره کارشناسی ارشد فارغ
 از پایان نامه خـود  6/8/83ریزي شهري در تاریخ    رشته جغرافیا و برنامه   کارشناسی ارشد        آقاي داود بیگدلی دانشجوي دوره      

آموختـه مقطـع فـوق      دانـش عالی دفاع کرد و اولـین با درجه » ساماندهی اسکان غیررسمی کوي فاطمیه شهر زنجان«با موضوع   
 .  انسانی شناخته شد کده علومشنلیسانس دا

توسـلیان،   آقاي دکتر شهریور روستایی و مهنـدس رحـیم       فضل مشکینی و مشاورة   لوانامه به راهنمایی آقاي دکتر اب            این پایان 
تبریـک  انسانی، این موفقیت را به آقاي بیگدلی و گروه جغرافیـا        مجموعه آموزشی و اداري دانشکده علوم      ریاست و . تدوین شد 

 .گوید می
هاي البراتوار گروه زبان طراحی مجـدد   نگلیسی دستگاه     در شهریور ماه امسال با حمایت ریاست دانشکده و مدیر گروه زبان ا  

 .در این زمینه بیش از بیست میلیون ریال هزینه شد. و راه اندازي شد
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خانم زهرا دوستی به این دانشکده ماه سال جاري     گروه فلسفه و الهیات و حمایت ریاست محترم دانشکده، از آبان               با پیگیري   
از  همچنین با تصویب کمیته جـذب دانشـگاه   . معرفی شد و کارشناس پژوهش دانشکدهوه مذکورعنوان کارشناس گر   منتقل و به  

جهـت رسـیدن بـه    جغرافیـا  گـروه   .کـار شـدند   سرکار خانم رقیه مسکار به عنوان منشی گروه جغرافیا مشغول به  ابتداي آذرماه   
 سـاعته  24هاي معتبر دنیا و اتصال       مجله هیهتسیس هواشناسی سینوتپیک،    أهاي درجه یک کشور، در صدد ت        هاي دانشگاه   شاخص

 .باشد به اینترنت می

در جریان بازدید و تشکیل جلسه گروه شیمی  NMRدستگاه اندازي  راه
 هیأت رئیسه از دانشکده علوم 

 

     در ادامـــه برگـــزاري جلســـات هیـــأت رئیســـه در 
 این 9/9/83هاي دانشگاه زنجان روز دوشنبه مورخ  دانشکده

 .انشکده علوم برگزار گردیدجلسه در د
هاي    اعضاي هیأت رئیسه از بخش     ،شروع جلسه  از        قبل

در جریـان ایـن بازدیـد،    . مختلف دانشکده بازدید نمودنـد    
 کـه ) NMR(ازمایشگاه دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته      

ــاییداراي ــه  توان ــی از جمل ــین ســاختار :هــاي فراوان  تعی
هاي نظـري   ، بررسیاه گیري سرعت واکنش مولکولی، اندازه 

 افتتـاح  اسـت شناسـی    در علم شیمی، فیزیک و زیست    ...و  
 .شد

آقاي دکتر سعید رعیتی مسئول دسـتگاه       در این مراسم          
NMR            ضمن تشکر از مسئولین محتـرم دانشـگاه کـه در ،

خرید ارزي و راه اندازي این دستگاه نهایـت مسـاعدت را        
ده بهینـه از    ریـزي مـدون جهـت اسـتفا         انـد، برنامـه     داشته

هـاي    هاي این دستگاه و ارائه سرویس بـه دانشـگاه           توانایی
 .استان و کشور را یادآور شدند

هـاي   این آزمایشگاه و بازدیـد  از بخـش       پس از افتتاح    
مختلف دانشکده جلسه هیأت رئیسـه بـا حضـور اعضـا و             
رئیس دانشکده، مسئولین و مدیران دانشکده علـوم برگـزار          

 .گردید
 
 

  به با آقاي دکتر فرید شکاريبه با آقاي دکتر فرید شکاريمصاحمصاح
  ))پژوهشکده فیزیولوژي و بیوتکنولوژي کشاورزيپژوهشکده فیزیولوژي و بیوتکنولوژي کشاورزيمسئول مسئول ((

 

لطفاً در مورد تاریخچه تأسیس پژوهشـکده توضـیح         : 1?
 .دهید

     ایده و فکر اولیه تأسـیس مرکـز پژوهشـی کـه بطـور              
تخصصی در رابطه با علوم کشاورزي فعالیت داشـته باشـد     

ن سال سـفارش خریـد       شکل گرفت و در ای     1380در سال   
 قرار بـود  یک میلیون دالر براي مرکزي که       ارزي به ارزش    

 .  داده شدشودپژوهشکده 

 
 
 
 
 

 

 اولین تشکل رسمی با عنوان گروه پژوهشی علوم دامی و گیاهان زراعی با هدف بررسی و رفع مشـکالت بخـش                   1381در سال   
هـاي خریـداري شـده بـه تـدریج تـرخیص و        و دسـتگاه سایل در همین سال و. هاي یاد شده تأسیس گردید  در رشته  يکشاورز

  با تفکیک دو گروه 1382در سال . برداري قرار گرفتند سرعت ایجاد و مورد بهره هاي تحقیقاتی نیز به اندازي شده و آزمایشگاه راه
زراعـی از یکـدیگر و اضـافه شـدن            گیاهان زراعی و علوم   

وفق به اخـذ  سومین گروه پژوهشی بیوتکنولوژي، دانشگاه م    
موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فنـآوري بـراي         

کشـاورزي  تأسیس پژوهشکده فیزیولوژي و بیوتکنولـوژي       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نهمنهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 31

طـور رسـمی ایـن مجموعـه         به 1382 ماهگردید و از اسفند   
 .فعالیت خود را شروع کرد

هدف از تأسیس پژوهشکده و ضرورت وجود آن را         : 2?
 .توضیح دهید

هاي چشمگیري در علـوم       خیر جهش      در طی چند دهه ا    
هـاي جدیـدي از    به نحوي که رشته. مختلف رخ داده است 

این توسعه علمی باعث شده     . اند  بطن علوم قبلی متولد شده    
هـاي علـوم اجتمـاعی و     که حتی بعضی تعاریف در زمینـه      

در همـین رابطـه     . سیاسی نیـز تحـت تـأثیر قـرار بگیرنـد          
زیر زمینی یـا  منابع ثروتمندي یک کشور نه به خاطر وجود       

بلکه به خـاطر    آن  طبیعی و نقدینگی یا حتی جمعیت جوان        
.  نـوین خواهـد بـود      هـاي     دارا بودن علـوم و تکنولـوژي      

هاي اخیر مسئولین کشـوري توجـه    خوشبختانه در طی سال   
انـد و   هاي نوین از خود نشان داده    اي نسبت به فنآوري     ویژه
دانشـگاه  . انـد   نمـوده تأکیـد    این علوم در کشور      ۀتوسعبر  

عنوان جزئی از مجموعـه دانشـگاهی و علمـی     زنجان نیز به 
کشور جهت پاسخگوئی به نیازهاي علمی و توسعه علوم و          

اي بـه نـام       مجموعـه هاي نوین اقدام بـه تأسـیس          آوري  فن
پژوهشکده فیزیولوژي و بیوتکنولوژي کشاورزي نموده تـا        

از مشـکالت  اي  بتواند ضمن تـالش در جهـت حـل پـاره          
هاي کشاورزي، وظیفـه   ویژه در زمینه   اي به   و منطقه کشوري  

بعدي نکته . دار باشد آموزش و توسعه این علوم را نیز عهده     
پژوهشکده در رابطه با وسایل     در رابطه با ضرورت تأسیس      

باشد که چون وسـایل مـورد نیـاز        و امکانات مورد نیاز می    
ــانوتکنولوژي،      ــوژي و ن ــر بیوتکنول ــومی نظی ــراي عل ب

هاي بسیار گران قیمـت و تخصصـی هسـتند تکـرر          تگاهدس
ها، ضمن اینکه بار مالی سنگینی را در پی       خرید این دستگاه  

صـورت کامـل نیـز        ها به   شود که از دستگاه     دارد باعث می  
استفاده نشده و در نتیجه بهره وري مناسبی نیـز از وسـایل             

 .شودنخریداري شده حاصل 
 کند؟ عالیت میهایی ف پژوهشکده در چه زمینه: 3?

هـاي    اکنون پژوهشـکده داراي سـه گـروه بـا اولویـت             هم
 :باشد شرح زیر می پژوهشی به

 ایـن گـروه بـا چهـار     :گروه پژوهشی گیاهان زراعـی  
وقت شـامل شـش نفـر بـا       عضو نیمه 12وقت و     عضو تمام 

مدرك دکتري و هشت دانشجوي دکتري و دو فوق لیسانس 
ه به زراعت و اصالح     هاي مختلف وابست    در رابطه با گرایش   

شناســی  پزشــکی و خــاك نباتــات و بیوتکنولــوژي و گیــاه
 .باشد می

 این گروه داراي هفت عضو      :گروه پژوهشی علوم دامی   
دو نفـر  (وقـت    صـورت تمـام      نفر بـه   4باشد که از آنها       می

 نفر به صورت نیمـه  4و ) کارشناسی ارشد و دو نفر دکتري 
 .باشند می) با مدرك دکتري(وقت 

 عضو 2 این گروه شامل   :پژوهشی بیوتکنولـوژي  گروه  
و ) یک نفر کارشناسی ارشد و یک نفر دکتـري        (تمام وقت   

دو نفر کارشناسی ارشـد و دو نفـر بـا           ( عضو نیمه وقت     4
 .باشد و دو نفر بورسیه دکتري می) مدرك دکتري

الویت هاي تحقیقاتی گروه هاي پژوهشـی را لطفـاً          : 4?
 .بیان فرمائید

شـرح زیـر      هـاي پژوهشـی بـه       قیقاتی گروه هاي تح   اولویت
 :باشد می
 گروه گیاهان زراعی: الف
هاي روغنـی       دانه² تنش شوري         ²تنش خشکی           ²
  حبوبات²
 گروه علوم دامی: ب
 بهبـود کیفیــت  ² اصـالح نـژاد گوســفند افشـاري       ²
 بهبـود کیفیـت دام   ²هاي محلی براي صفات رشـد         دام

 بهبـود کیفیـت و   ²د مثلی     هاي محلی براي صفات تولی    
 افزایش تولید دام

 گروه بیوتکنولوژي  :ج
 ²یاهـان بـومی      گ مطالعه تنوع ژنتیـک و سـازگاري     ²

) Micro propagation(ازدیـادي   بررسی امکـان ریـز  
ــی     ــاغی و زراع ــان ب ــی  ²گیاه ــاه ژنتیک ــین جایگ  تعی
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)Mapping (   ــانگرهاي ــا نش ــادي ب ــم اقتص ــفات مه ص
هاي مطالعه انتقـال ژنهـاي مفیـد بـه            طرح ²    مولکولی

 گیاهان زراعی
هاي تحقیقـاتی خاتمـه یافتـه در گـروه پژوهشـی          طرح

 ) طرح خاتمه یافته9حدود  (علوم زراعی
 :وهشی برون سازمانیي پژها طرح

به گوسفند افشـاري  FecB نمودن ژن چند قلوزایی     دوار-1
 میلیـون   170طرح ملی پنج ساله با اعتبـار        ( MAIروش    به

 )ن و به سفارش وزارت جهاد کشاورزياتوم
 و اثـر آن بـر روي        DGATI بررسی پلیمورفیسـم ژن      -2

 میلیون  5/13طرح ملی دو ساله با اعتبار        (تولید شیر در گاو   
 )تومان و به سفارش سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان

هاي کود سرك ازته در پائیز بر عملکـرد و             اثرات زمان  -3
هـاي    سفارش اداره کـل پنبـه و دانـه       اجزا عملکرد کلزا به   

 روغنی
بـه   ( تأثیر آبیاري پائیزه بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا         -4

 )هاي روغنی ه و دانهبسفارش اداره کل پن
  سرك پائیزه در جبران تغییر کشـت        اثرات مصرف کود   -5

به سفارش اداره کل پنبـه       (بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا     
 )هاي روغنی و دانه

 ه مشکالتی دارید؟چ: 5?
طور خالصه می توان مشکالت موجود را به شـرح زیـر              به

 :اعالم نمود
 وقت روي انسانی متخصص تمامینکمبود ¤
هـاي خریـداري      اندازي دستگاه   نبود اعتبار در جهت راه    ¤
 شده
ـ     ¤  خریـداري مـواد شـیمیایی و        اکمبود اعتبار در رابطه ب

 هاي جانبی دستگاه
 تکمیـل سـاختمان جدیـد       کمبود فضاي فیزیکی و عدم    ¤

 پژوهشکده
 .لطفاً درخصوص تجهیزات موجود توضیح دهید: 6?

 :باشد شرح زیر می تجهیزات مهم پژوهشکده به
ôدار    سانتریفوژ یخچالô   میکروفیوژ ô   ترمومیکسر 
ô   سیستم عکسبرداري از ژل الکتروفورزô الکتروفورز 

           کجدال اتوماتیکôمنبع تغذیه   + افقی و عمودي
ô   سوکسله اتوماتیک ôست کامل سمپلر        

Vacum Drierô    Freeze Drier ô    Gel 
Scan ô   ô   بیوفتومتر ô   اسپکتروفتومتر Growth 

Chmberô    Real Time PCRô    PCRô   
XRDô  HPLCô   ôآمینو اسید انالیز 

 

 اخبار دانشجویان شاهد و ایثارگر
 

  انشگاهی دانشجویان شاهدوایثارگر در مراسم افتتاحیه اردوي پیش د هاي علمی ایثارگران تقدیر از برترین
 

   مراســم افتتاحیــه اردوي پــیش دانشــگاهی دانشــجویان 
 در محـل    16/7/83شاهدوایثارگر در  روز پنج شنبه مورخ        

آمفی تأتر دانشکده کشاورزي با حضور مدیرکل بنیاد شهید         
ینـدگی مقـام معظـم رهبـري در         استان ، سرپرست نهاد نما    

دانشــگاه ، اســاتید مشــاور دانشــجویان شــاهد، مــدیرکل  
ــاهدوایثارگر     ــجویان ش ــگاه و دانش ــاهدوایثارگر دانش ش

در ایـن مراسـم پـس از قرائـت          .  شد   برگزارجدیدالورود  
آیاتی از قرآن کریم ، ابتدا آقاي منصور معصومی مـدیرکل           

جدیـدالورود  شاهدوایثارگر ضمن خیر مقدم به دانشجویان       

و سایر شرکت کنندگان با اشاره به مصوبات شوراي عـالی           
انقالب فرهنگی ، جایگاه قـانونی حمایـت از ایثـارگران را       
تشریح  و در قبال آن وظایف و استراتژي اداره کـل را در              

وي همکاري و تعامـل مثبـت       . کردقالب هفت محور تبیین     
د هـر چـه   با تمام بخشها ، اصالح و تکمیل ساختار و بهبـو  

بیشتر ارائه خدمات ، شفاف سازي برنامه ها و پاسخ گـویی      
به مخاطبان ، جلب مشارکت دانشـجویان در امـر تصـمیم            
سازي و نیز تقویت نهادهاي علمـی ، فرهنگـی و ورزشـی             

ایشان . جمله اهداف مهم اداره کل دانست     دانشجویان را از    
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ـ             وق عملکرد سه ساله اخیر اداره کل را در ابعاد مختلـف ف
 مبتنـی بـر     ارزیابی کرده و بر ادامه سیاسـتهاي      العاده مثبت   

 .ستراتژیهاي اعالم شده تأکید نمودا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سپس آقاي قاسم علی اکبري مدیرکل بنیاد شهید استان با اشاره به ایثارگریها و رشادتهاي مجموعه شهداء و ایثارگران ، وظـایف       
. شهداء و ایثارگران، خطیر دانسته و بر علم آموزي و فعالیتهاي فرهنگـی دانشـجویان تأکیـدکرد   دانشجویان را در پیمودن راه آن  

را مرهـون فعالیتهـاي چشـمگیر اداره کـل     ... وي گسترش خدمات و اجراي طرحهاي مهمی همچـون طـرح اسـتاد مشـاور و               
 پس از ایشان آقاي دکتـر عبـداهللا  .  قدردانی کردشاهدوایثارگر دانشگاه تلقی و از همکاریهاي مجدانه اساتید مشاور در این زمینه    

 نظرات خود را درخصوص چگونگی همکاري  دانشجویان با اساتید مشاور و بهره گیـري از                 فرجی از طرف اساتید مشاور نقطه     
  .راهنمایی هاي آنها  ابراز داشت 

م دانشـکده هـا و پذیرفتـه شـدگان در آزمـون       در پایان مراسم از برترین هاي علمی این دانشجویان اعم از رتبه هاي اول تا سو       
کلیه دانشجویان عازم بازدید از شهرتاریخی سلطانیه و نیـز  سپس، و شد مقطع کارشناسی ارشد تجلیل و جوایزي به ایشان اهداء          

  .غارکتله خور شدند
  

  موفقیت تعدادي از دانشجویان شاهد و ایثارگر در آزمون کارشناسی ارشدموفقیت تعدادي از دانشجویان شاهد و ایثارگر در آزمون کارشناسی ارشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــت 83   آرمــون کارشناســی ارشــد    ــا موفقی  ب
تعدادي از دانشجویان شاهد و ایثـارگر دانشـگاه         

فائیان بـا رتبـه     صآقایان مهدي    .زنجان همراه بود  
 در رشته برق در دانشگاه صـنعتی امیرکبیـر،          138

احمدلو در رشته مهندسـی بـرق در          اسماعیل خان 
 7دانشگاه علم و صنعت و اصغر قربانی بـا رتبـه            

ته مهندسـی کـامپیوتر در دانشـگاه علـم و      در رش 
اداره کل امور دانشـجویان     . صنعت پذیرفته شدند  

شاهد و ایثارگر این موفقیت ارزشمند را به ایشان         
تبریک گفته و از درگاه ربوبی اسـتمرار موفقیـت          

 .آنها را مسألت دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

     شاهد و ایثارگر شاهد و ایثارگر اعضاي جدید شوراي مرکزي انجمن علمی  اعضاي جدید شوراي مرکزي انجمن علمی انتخابانتخاب
  در گردهمایی ساالنه مجمع عمومی انجمندر گردهمایی ساالنه مجمع عمومی انجمن
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 جملـه  از ثـارگر، یان شاهد و ایدر ماه مبارك رمضان برگزار می شود، مجموعه دانشجوهر سال ی ساالنه اي که یدر گرد هما       
ـ    اد جانبـازان،  ید و بنیاد شه یران کل بن  یاست محترم دانشگاه، مد   ی ر به همراه اعضاي انجمن علمی     ارگر و مـدیر کـل شـاهد و ایث

 .ند یشرکت می نما ان شاهد،ید مشاور دانشجویاسات
ی همچون جلسه پرسـش و پاسـخ،   یثارگر دانشگاه برنامه های شاهد و ا محترمر کلیر مقدم توسط مدیامسال پس از عرض خ         

 .می برگزار شدد انجمن علی و سپس انتخابات اعضاي جدهن دانشجو به اجرا درآمدیمزدوجبه  ایاعطاي هدا
خـاطر نشـان   . ت آراء را کسب کردند یب، اکثر ی به ترت  یینب خدا یآقاي شاهرخ فالح تربه بر و خانم ز        پس از شمارش آراء        

 انتخـاب ن نشست شوراي مرکزي یر انجمن در اولید دبیمی شود بر اساس اساسنامه انجمن، همه ساله با اضافه شدن اعضاي جد   
 . می شود

  سفرنامهسفرنامه
  وئیسوئیسسس: : چهارراه فرهنگی اروپاچهارراه فرهنگی اروپا

 قسمت اول
 

 foolad@ mail.znu.ac.ir ، گروه فیزیک دانشگاه زنجان1دکتر ابراهیم فوالدوند
 
 

سیر در زمین براي آشنایی با احوال معاصران و آثار      
         هاي مؤکد و مکرر در گذشتگان از جمله سفارش

این نحوه . تعالیم فرهنگی و دینی ما ایرانیان بوده است
آفاق و آدمیان، مقوله سفر را به رنگ و سفارش در سیر 

بوي معنوي نیز آراسته ساخته و به آن معانی و ابعاد 
 .گوناگون بخشیده است

                     هاي طبیعی و نحوه زندگی هاي جدید و دیدنی تواند عاملی باشد براي نیل به یافته  از جمله آنکه سفر می
                اول، :  فایده وجود دارد مسافر پنجبراي: اند  فرموده)السالم علیه( حضرت علی نقل است که. ها مردمان دیگر سرزمین

              از این رو بسیاري از. ، آموختن علم و ادب و پنجم کسب سالمتیمگشایش حال و دوم، اکتساب مال سوم و چهار
                نش و گشایش حال دامن همت به کمر زده و بهکردند و به منظور کسب دا بزرگان رنج سفر را برخود هموار می

                 توان به سفرهاي نامورانی چون از میان این بزرگان می. ورزیدند انجام سفرهاي طوالنی و دور و دراز مبادرت می
               ر به جاي مانده ازبدون تردید آثا. شیخ اجل سعدي شیرازي و نیز حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی اشاره داشت

                   ه به ارمغان آورد در خود طرایفی از اخبار آنزمانآثاري که.  استپذیرفتهتأثیر ایشان از سفرهاي این بزرگان سخن 
فرها و یادداشت یقیناً در دنیاي مدرن امروزي نقش این گونه س. و منشاء تأثیرات عمیقی در نحوه نگرش مردمان به زندگی شدند

                                                
1) http://www.znu.ac.ir/Members/fouladrand.htm           با تشکر از همکار و دوست عزیزم، جناب آقاي مجتبی بشردوست بخاطر تصحیحات و ویرایش 
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توانید همزمان با نوشیدن یک استکان چاي داغ  شما امروزه به راحتی می. تر گشته است مشاهدات و ضبط مالحظات سفر کمرنگ
تان  هاي رنگی و زیباي زیادي از هر شهر و کشور و فرهنگی که مورد عالقه با مراجعه به یک سایت اینترنتی اطالعات و عکس

ولی شاید هنوز .  که به همین منظور تهیه شده است را بخرید و تماشا کنیدCDک فیلم ویدئویی یا یک است پیدا کنید و یا ی
من هم با الهام از این بینش سعی . خواندن سطوري که یک مسافر هنگام دیدن جائی یا مکانی بنویسد خالی از لطف نباشد

مطالب این نوشتار .  افتد ثمرمفید و مثمراي  براي عدهواند ام خاطرات سفرهایم را به رشته تحریر درآورم، باشد که بت کرده
لَند اروپا است  مربوطه به سفري است که در تابستان سال گذشته به کشور کوچک اما زیباي سوئیس که بقول خودشان دیزنی

 دهنده اصلی کنفرانس، ترتیب . داد المللی فیزیک، انگیزة اصلی سفر را تشکیل می باز هم شرکت در یک کنفرانس بین. داشتم
این مؤسسه هر ساله . بود 1ررِمؤسسه پژوهشی پاول شِ

هائی آموزشی در یکی از نقاط سوئیس برگزار  کنفرانس
همایش امسال در یک دهکده توریستی بنام . کند می

ئوتس که در شرق سوئیس قرار دارد برپا گردیده بود2ز  .
شاید . ودگیر نب مقدمات و مراحل دریافت ویزا خیلی وقت

دلیل اصلی آن تعداد کم متقاضیان براي سفر به آن کشور 
پس از چند بار مراجعه به سفارت زیباي سوئیس که . باشد 

نشین الهیه تهران واقع شده ویزاي سفر آماده  در منطقه اعیان
برخالف سفرهاي قبلی و به دلیل آنکه من در این . شد

نه کمک مالی از گو اي عرضه نکرده بودم هیچ کنفرانس مقاله
هاي اقامتی در  اما تمام هزینه. طرف دانشگاه دریافت نکردم

هنگام برگزاري کنفرانس را مؤسسه پاول شرر تقبل کرده 
ر ساخته بود هاي  هزینه. بود و در واقع انجام سفر را میس

بلیط بر عهده خودم بود و طبیعتاً درآمدهاي محدود کاري 
.  ارزانترین بلیط بگردمباعث شد تا طبق معمول به دنبال

هاي مناسبی  خوشبختانه خط هوایی ایروفلوت روسیه قیمت
ارائه کرده بود و با خرید بلیط از دفتر شرکت که در خیابان 
ویالي تهران واقع شده است سفر خود را در بامداد روز 

مقصد اولیه مسکو . هفدهم مرداد ماه هشتادو دو آغاز کردم
 يساعته باید با هواپیماي دیگربود و بعد از یک توقف سه 

زمان پرواز از . کردیم مسکو را به مقصد زوریخ ترك می
براي پرواز در ساعت چهار . مهرآباد بسیار نامناسب بود

بودیم و   باید حدود دو ساعت قبل در فرودگاه میبامداد
به هرحال . این به معنی از دست دادن خواب شب بود

                                                
1) Pawl  Scherrer       2)zuoz 
 

! باشد علت نمی ارزانی بیگویند هیچ  دلیل نیست که می بی
البته من شخصاً نامالیمات سفر را دوست دارم زیرا معتقدم 

 سفر را شیرین ، خاطراتمعموالً اینها هستندکه در آینده
از طرف دیگر خیلی عالقه داشتم با مردم روسیه . کنند می

حتی در طول زمان کوتاه اقامت در سالن ترانزیست 
 ایرباس مجهزي ،اي روسیهواپیم. فرودگاه مسکو آشنا شوم

هاي مردم خبري از توپولف که به دلیل  بود و برخالف گفته
سقوط چند فروند از آنها رعب و وحشتی نیز از سوار شدن 

پذیرایی مهمانداران و سرویس ارائه . به آنها داشتم نبود
شده نیز بسیار خوب بود و همه چیز به خوبی گذشت تا در 

رودگاه نسبتاً بزرگ بود ولی ف. فرودگاه مسکو فرود آمدیم
رفرودگاههائی مثل فرانکفورت و آمستردام  در قیاس با اَب

 فرودگاه ظهور و هاي  در مغازهگرچه. نمود کوچک می
تجلی فرهنگ غربی مشهود بود ولی هنوز روح سرد ناشی 
از فرهنگ کمونیستی را که قریب هفتاد سال بر این 

ي جاي فرودگاه شد در جا  می،سرزمین حکمفرمایی داشته
چند ساعتی را به .  مردمان روسی احساس نمود برخوردو

هاي  ها و اجناس روسی که با قیمت تماشاي فروشگاه
 پرواز هنگامآور برچسب زده شده بودند گذراندم تا  سرسام

 هوا کامالً روشن بود و از اینکه دیگر. به زوریخ رسید
تماشا کرد شد مسیر مسکو تا زوریخ را از باالي آسمان  می

 پس از چندي دیگر از حال وهواي روسی . خوشحال بودم
بیرون آمده بودم و تمام توجهم معطوف به سوئیس شده 

ترین  از گذشته همواره یاد داشتم که سوئیس امن. بود
 هاي کشور دنیاست، ارتش ندارد و بیشتر پولدارها سرمایه

به . دارند  نگاه میهاي جهانی سوئیس خود را در بانک
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راستی چه عاملی باعث بوجود آمدن این شرایط ویژه شده 
 تعامل ،کند اي که سوئیس را منحصر بفردتر می بود؟ مسأله

و همزیستی مسالمت آمیز سه فرهنگ عمده اروپایی یعنی 
جالبتر آن که عالوه بر . آلمانی، فرانسوي و ایتالیایی است
تا .  وجود دارد نیزنشسه زبان فوق زبان چهارمی بنام روم

ها  قبل از این سفر خیلی جدي به دنبال پاسخ به این پرسش
نبودم ولی اکنون وقت آن رسیده بود تا با مطالعه تاریخ و 

 .ها را بیابم فرهنگ این سرزمین پاسخ این پرسش
براي یافتن پاسخ بایـد بـه سـالها قبـل برگـردیم و تـاریخ          

 از پس تا قبـل . سوئیس را پیش از دوره رومیها مطالعه کنیم 
نشستن ایرباس روسـی در فرودگـاه شـهر زیبـاي زوریـخ          
فرصت خوبی داریم تا این تاریخ را بطـور خالصـه مـرور            

هاي حیات انسان در   به گفته تاریخ نگاران اولین نشانه     . کنیم
سوئیس به دوره سنگی و در حدود ده هـزار سـال قبـل از               

کـم   هاي برنز و آهـن کـم        در طول دوره  . گردد  می  میالد باز   
 قوم  ،در قرن اول پیش از میالد مسیح      . جارت رونق گرفت  ت

دادنـد بـه    تیا را تشکیل می   لوِاي از اقوام هِ     سلتیک که شاخه  
منظور اسکان در دشتهاي مرکزي سوئیس از نواحی جنوب         

ایـن اقـوام تـا مرزهـاي        .  شـدند  ایـن کشـور   آلمان راهی   
 این که سـرانجام      تا امپراطوري روم باستان پیشروي کردند    

 قبـل از مـیالد توسـط ارتـش سـزار شکسـت            58ال  در س 
 . نشینی کردند خوردند و به دشتهاي مرکزي سوئیس عقب

در طی سالهاي دو قرن بعـد از مـیالد بتـدریج ایـن اقـوام       
راههـاي  .  فرهنگ و شیوة زندگی رومی را پذیرفتند       ،سلتیک

اصلی از مناطق مرکزي سوئیس به سوي روم کشیده شـد و   
آگسـت در   :  رشد نمودند  روع به کم شهرهاي کوچک ش     کم

بـین لـوزان و     (ل امروزي و شهر زیباي آونشز       نزدیکی باسِ 
ــ از جملــه مهمتــرین شــهرهاي قلمروهــاي سوئیســی ) رنبِ

این دوران توأم با صلح و آرامش با        . امپراطوري روم بودند  
. حمله اقوام ژرمن به مرزهاي امپراطوري روم به پایان آمـد         

مرزهـاي شـمالی امپراطـوري      هـا از      م ژرمن  .360در سال   
مناطق هلوتیا و رتیا تبدیل به ایاالت مرزي ضعیفی      . گذشتند
فشار اقوام ژرمن آن چنان بود که سرانجام رومیهـا           . گشتند

در ایـن  . م نمود .400نشینی در حدود سال       را وادار به عقب   
شـدن امپراطـوري روم و         پارچـه   سالها همچنین شـاهد دو    

هاي غربی به مناطق شـرقی        شمهاجرت عمده رومیان از بخ    
هـا و فشـار       در نتیجـه ایـن مهـاجرت      . امپراطوري هسـتیم  

ها، شاهراه حیاتی تجارت با دنیاي مدیترانـه          مضاعف ژرمن 
هـا کـه سـاکنان منـاطق شـرقی            بورگاندي. نیز قطع گردید  

تـا آن زمـان بـه      و  فرانسه امروزي را تشـکیل مـی دادنـد          
منـاطق غربـی    یده بودند  با ساکن شـدن در         ومسیحیت گر 

اتفاق مشابهی بـراي    . امپراطوري زبان التین را نیز پذیرفتند     
مباردي صورت پذیرفت بدین ترتیب که آنها اقوام و قبایل لُ 

منـاطق  . در مناطق جنوبی سوئیس امـروزي اسـکان یافتنـد      
 متمدنمرکزي و شمالی سوئیس به دست اقوام مهاجر نیمه           

سوئیس که در   اما بخش شرق و جنوب شرقی       . ژرمنی افتاد 
 در مقابل اقوام ژرمن مقابلـه     ، بود مآبدست رتیهاي رومی    

در طـول  . کرد و اجازه نداد تا این مناطق بدست آنها بیافتد       
هاي میانه این اقوام رتی به سمت دره گریسون متمایـل    سده

بعـدها  . شدند و به طور مستقل به زندگی خود ادامه دادنـد       
ود بـه نـام رومـنش را    این اقوام رتوـ رومن زبان مستقل خ  

 که منشأ چهار زبـان  پرسشاینک پاسخ این    . بوجود آوردند 
در مناطق غربـی کـه    : زنده سوئیس چه بوده است را یافتیم      

عمدتاً توسط اقوام بورگاندي به تصرف درآمده بـود زبـان           
تحول نایافته التین با گذشت زمان بـه فرانسـوي امـروزي            

 و شمالی به زبان    ساکنان ژرمن مناطق مرکزي   . تبدیل گشت 
مردمان منـاطق جنـوبی کـه عمـداً         . گفتند  آلمانی سخن می  

ها بودند با حفظ زبان گـالو ـ ایتالیـائی در نهایـت      لمباردي
ـ     ایتالیائی زبان شده و سرانجام اقوام بومی          رومـن   تـر رتوـ

اقوام فرانـک   . زبان رومنش را در ناحیه گریسون نشر دادند       
هـاي و آلمانیهـا    بورگانـد م موفق به شکست .در قرن ششم  

 قلمرو امپراطوري بـزرگ      شدند و این مناطق سوئیس جزو     
 گشت اما سرانجام با تجزیـه امپراطـوري شـارل           1شارلمان

                                                
 از اتحاد شارلمان یا کارل بزرگ در قرن نهم میالدي امپراطوري بزرگی را که (1

وجود آوردو توانست جلوي پیشروي  ت بهگرف  میها شکل ها و فرانک ژرمن
  مسلمانان به داخل فرانسه را بگیرد
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نشـین و     م مجـدداً منـاطق فرانسـوي       .870بزرگ در سـال     
این جدائی مسالمت آمیز تـا      . نشین از هم جدا شدند      آلمانی

هـم تـا چهـاردهم    چندین سال ادامه یافت و در طی قرون ن  
هـاي بـزرگ در سراسـر         صدها قلعه و برج زیبا و صـومعه       

تـوان بـه      از مشـهورترین آنهـا مـی      . سوئیس شناخته شدند  
مـوتیر     رومن  هاي بزرگ زوریخ و باسل و نیز صومعه         کلیسا

اینک که تاریخ سوئیس را تا اوایل سـده هـاي     . اشاره نمود 
ـ            ان زنـده   میانه از نظر گذراندیم و منشأ پیـدایش چهـار زب

گردیم و وضعیت شهر زوریخ  میسوئیس را یافتیم به سفر بر    
 . نماییم میم مشاهده .21را در آغاز قرن 

هواپیماي روسی بعد از عبور از جمهوري روسیه سفید          
و لهستان پس از ساعتی وارد مرزهاي شرقی آلمـان شـد و          

ــای ــور از شــهرهاي درســدن و  قبعــد از طــی دق ــا عب ی ب
هواي آفتابی و مطبوعی بر  . رد سوئیس گردید  اشتوتگارت وا 

شهر زوریخ در شمال سوئیس واقع شـده        . منطقه حاکم بود  
. است2»توریکوم«است و نام اصلی آن که ریشه رومی دارد       

با مرور زمان بتـدریج بـه زوریکـوم و در نهایـت امـروزه               
فرودگاه زوریخ بسیار زیبا . شود  تلفظ می » زوریک«بصورت  

من روز جمعه رسیده بودم در حالی کـه  . ودو نسبتاً بزرگ ب  
کنفرانس روز یکشنبه آغاز می شـد و بایـد آن شـب را در           

بعد از خروج از سالن به سمت بخش        . زوریخ می گذراندم  
اطالعات فرودگاه رفتم تا هتل ارزان قیمتی را براي اقامـت         

ـ         . پیدا کنم  رد بـزرگ   مسئول اطالعات مرا به سـمت یـک ب
تصاویر تعـداد   . کرد که بسیار جالب بود    تبلیغاتی راهنمایی   

زیادي هتل به همراه قیمت اتاقهایشان و شماره تلفن تماس          
یک تلفن رایگان نیز به منظور تمـاس    . روي برد موجود بود   

ها گران بودند  بیشتر هتل. ها وجود داشت  با بخش رزرو هتل   
اما سرانجام پس از جست و جو یـک هتـل مناسـب پیـدا               

فرودگـاه بـا مسـئول      خود بخش اطالعات     مستیماً از . کردم
م و یـک برگـه رزرو اتـاق کـه آدرس و      رزرو تماس گرفت  

یـک خـط   . مشخصات هتل نیز در آن بود به مـن داده شـد    
اتوبوس هم مستقیم از فرودگاه تا ابتداي خیابانی کـه هتـل            

                                                
2 ) Turicm 

با پرداخت شش فرانک سوئیس   . رفت   می  قرار داشت  در آن 
شـد یکراسـت از    مـان مـی   تو3500که به پول ایران حدود  

در . هوا بسیار مطبـوع و آفتـابی بـود       . فرودگاه به هتل رفتم   
. رسد  هاي آلمانی به نظر می      نگاه اول شهر زوریخ شبیه شهر     

 زیرا زوریخ مرکز قسمت آلمانی تبار       ،البته این طبیعی است   
پـس از  . باشد سوئیس است و زبان رسمی آن نیز آلمانی می      

احت وقت داشتم تـا سـري بـه     رسیدن به هتل و کمی استر     
شـهر  «به معنی   » آلت اِشتات «ها    مرکز شهر و به قول آلمانی     

در نزدیکی هتل یـک ایسـتگاه ترامـوا وجـود           . بزنم» قدیم
مثـل بسـیاري   . داشت که مستقیماً به مرکز شهر مـی رفـت       

دیگر از شهرهاي اروپایی مرکز شهر زوریـخ در مجـاورت        
آهن پیـاده     ر ایستگاه راه  در کنا . آهن قرار داشت    ایستگاه راه 

ساختمان ایستگاه راه آهن بسیار باشکوه و تناور و نیز          . شدم
در . بسیار بزرگ بود و به سبک بـاروك سـاخته شـده بـود          

داخل ساختمان ایستگاه فروشـگاههاي رنـگ و وارنـگ و           
 بلیط خود را به مقصد. هاي بلیط فروشی قرار داشتند باجه

ط بسـیار گـران و بـراي    قیمت بلی .  دهکده زوئوتس خریدم  
 هـزار تومـان بـراي یـک مسـیر           80رفت و برگشت تقریباً     

با خروج از ایستگاه چند ساعتی   .  کلیومتري بود  250حدوداً  
. ها و خیابانهاي مرکز شهر گذرانـدم       را به تماشاي ساختمان   

حمـل ونقـل   . زوریخ شهر بسیار زیبا و خلوتی به نظرم آمد     
 به هم تنیده اتوبوسـی  عمومی در آن توسط تراموا و خطوط    

شهر فاقد متروي زیرزمینی است ولی خطوط   . شود  انجام می 
تراموا و اتوبوس شما را به راحتی به کلیـه نقـاط داخـل و        

بعلت خستگی ناشی از سفر زود به هتل  . برند  حومه شهر می  
فردا باید زوریخ را بطرف زوئوتس کـه در شـرق           . برگشتم

ن حرکت قطار ساعت زما. کردم سوئیس قرارداشت ترك می
توانستم در زوریخ     دو بعد از ظهر بود و یک نیم روز را می          

در زوریخ کلیساهاي فراوانـی وجـود دارد ولـی          . بگذارنم
گـروس  همانطور که اشاره کردم مشهورترین آنها کلیساي         

فردا صبح به قصد دیدن کلیسا و دیگر نقـاط          .  است مونستر
مسـیر دریاچـه    کلیسـا در    . دیدنی شهر از هتل خارج شدم     

در واقـع شـهر زوریـخ در کنـار یـک      . زوریخ قرار داشت 
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دریاي  «با عنوان دریاچه بسیار بزرگ و زیبا که گاهی از آن          
منظـره دریاچـه واقعـاً      . شود قـرار دارد     نیز یاد می  » زوریخ

رویایی است و ویژگی منحصر بفردي را به زرویخ بخشیده          
بسـیار قـدیمی و   ان  ابآهن یک خی      از کنار ایستگاه راه   . است

رفنیدِ«زیبا بنام    شما را به سـمت دریاچـه و کلیسـاي          » رد
خیابـان سـنگفرش شـدة      . بـرد   مونسـتر مـی     معظم گـروس  

رف در حقیقت یک مرکز خریـد بسـیار زیبـا در دل               نیِدرد
در دو طرف خیابان عـالوه      . هاي قدیمی زوریخ است     محله

شاپ  یهاي گوناگون تا دلتان بخواهد رستوران، کاف        بر مغازه 
قدم زدن در این خیابان واقعاً      . شود  و پابهاي متعهد دیده می    

کمی پیاده روي به    از  پس  .  بخش و به یادماندنی است      لذت
زوئینگلـی  . یک میدان کوچک بنام میدان زوئینگلی رسـیدم       

 گراي دوره نـوزایش      نام یکی از کشیشان زوریخی اصالح     
ش از وي   هنگام بررسی تاریخ دوره نوزای    . است) رنسانس(

کمی دورتر از میدان زوئینگلی کلیساي      . بیشتر خواهم گفت  
این کلیسا در . مونستر قرار داشت بزرگ و غول پیکر گروس    

قرن دوازدهم میالدي ساخته شده و داراي دو برج دو قلوي  
مدتی را به تماشاي صحن اصـلی کلیسـا         . استبسیار بلند   

ز گذراندم سپس بـه زیـرزمین کلیسـا کـه مـدفن برخـی ا              
نکتـه جالـب توجـه    . کشیشان بزرگ زوریخـی بـود رفـتم       

مجسمه سنگی بزرگی از شارلمان امپراطور بزرگ اروپـا در     
هـا   وي توانست بـراي مـدتی فرانـک   . قرن نهم میالدي بود  

ها را با هم متحد سـازد و بـه            و آلمان ) فرانسویان امروزي (
مقابله با تهدید اعراب مهاجم که از سـمت شـمال اسـپانیا             

 .یشروي به داخل فرانسه را داشتند بپردازدقصد پ
کم بـه سـمت هتـل بـه راه       پس از خروج از کلیسا کم          

افتادم زیرا باید ساعت یک بعـدازظهر بـه سـمت ایسـتگاه            
در راه برگشت از هتل بـه سـمت    . کردم  آهن حرکت می    راه
تعدادي از مردمان . هاي عجیبی روبرو شدم     آهن با صحنه    راه

هاي گونـاگون بـه    ب و غریب و زدن رنگهاي عجی   با لباس 
تا به حال چنین حـالتی از  . شدند بدن خود در شهر دیده می    

ابتدا پیش خودم تصور کـردم      . لباس پوشیدن را ندیده بودم    
هایی   که خب این جا اروپا است و خیلی نباید از دیدن آدم           

که آرایش ظاهري کامالً غیر متعارف دارند تعجب کرد ولی 
 تعداد ایـن  مشد  آهن نزدیک می     ایستگاه راه  سمتبه  هر چه   

بودنـد   سـیرك  هـاي  شـبیه آدم و  غریب  هاي عجیب که    آدم
وقتی از تراموا پیـاده شـدم تـا بـه داخـل      . گشت افزون می 

آهن بروم با انبوهی از دختران و پسرانی کـه در          ایستگاه راه 
ـ . ایستگاه تجمع کرده بودند مواجه شدم    اوال انگار یک کارن

گوش خراش آن هـم از نـوع    صداي موزیک   .بودتمام عیار   
 و  پس از کمـی پـرس  . دآم  می کنو از داخل ایستگاه بیرون تِ

اسـتریت  «جو متوجه شدم که آن روز جشن معروفـی بنـام       
رِید که به معنی جشن خیابانی اسـت در زوریـخ برگـزار       » پ
در این روز بیشتر مردم زوریخ به همـراه بسـیاري           . شود  می

 ،آیند اي دور و نزدیک اروپا به زوریخ می     دیگر که از شهره   
شوند و بـه جشـن و پـایکوبی           در خیابانهاي شهر جمع می    

مرکز اصـلی برگـزاري جشـن همـان ایسـتگاه      . پردازند  می
در سـاعت دو بعـدازظهر دیگـر جـاي          . آهن شهر است    راه

ازدحام جمعیت باعث شد تا من قطار       . سوزن انداختن نبود  
ی خوشبختانه قطار دیگـري     ساعت دو را از دست بدهم ول      

مـن هـم    . کرد  در ساعت چهار بسمت زوئوتس حرکت می      
د تا یکی دو ساعت را به تماشـاي ایـن مراسـم             آم  نمیبدم  

جالب که یادآور جشن چهارشنبه سوري ما ایرانیـان اسـت       
با ورود هر قطـار بـه ایسـتگاه شـاهد پیـاده شـدن             . بنشینم
وبـان بـا آن   کنـان و پایک  هاي جوانانی بودم که رقـص   دسته
هاي جور و اجور براي شرکت در مراسم به            و آرایش   لباس

 قطـار    بـه  سرانجام ساعت چهار رسـید و     . آمدند  زوریخ می 
  . موردنظر سوار شدم

 »هاي بعدي ادامه در شماره«
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ارزیابی اثرات مدیریت شایسته ساالر بر توسعه پایدار علمی، اقتصادي، 
 سالمصنعتی و حفاظت از محیط زیست 
 دکتر یوسف قدیمی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان

 

 :خالصه مقاله
ــروي  ــی، نیــ ــانی الکترونیکــ ــر جهــ                      در عصــ

ــه  ــا تجرب ــاردان و ب ــ انســانی متخصــص، ک ــوان هب            عن
هاي علمی، تحقیقـاتی، فرهنگـی،        محرکه اصلی پیشرفت  

ــ  اقتصــادي و صــنعتی در ویژه در سرتاســر جهــان و ب
 شناخته شده استاي در حال توسعه و پیشرفته هشورک

کننـده منـابع      داري، توانستند در طول سه دهه گذشته، به نقش تعیـین             حاکمان سیاسی، صنعتی و اقتصادي در کشورهاي سرمایه       
ـ در ارتبـاط    . انسانی در رشد اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی، کاهش فقر، بیکاري، گرسنگی و نظایر آنها، پی ببرنـد                 ا اهمیـت و    ب

، پیوسـته از  نقش مدیریت خالق، در طول تاریخ. مورد توجه جدي قرار گرفتدر این کشورها   تداوم این مهم، موضوع مدیریت      
توان به مدیریت برجسـته حضـرت علـی     اي برخوردار بوده است، در این زمینه می         سوي صاحبان علم و اندیشه، از اهمیت ویژه       

در دنیاي بسیار پیچیده امروزي ارزش حیـاتی مـدیریت   . پرداخته شده است  ن مقاله حاضر به آن      السالم اشاره کرد که در مت       علیه
خـالق و   مدیریت تر از مهمتوان، ادعا نمود که هیچ علمی      به درستی، می  . رود  شمار می  ها به   ترین اولویت   فعلی، از مهم  براي بشر   

ر ارزشـمند  انویسنده مقاله، براي رسیدن بـه اهـداف بسـی   به نظر . ردهاي آینده وجود ندا ي امروزي و نسلاه توانمند، براي انسان 
بنابراین براي تولید مـدیر خـالق و شایسـته از      . کرد گیري   اصولی بهره  ی، تجربی ها و روش هاي علم      بایستی از راه  )) مدیریت((

انسته است در این زمینه داروي خاصی اي استفاده کرد و خوشبختانه، بشر تاکنون نتو       هاي ویژه   ها و یا سرم     ها، قرص   تزریق آمپول 
تـوان ماننـد گیاهـان و     پذیري، تخصص علمی و نظایر آنها را مـی       عالی، فضیلت، لیاقت، احساس مسئولیت    شخصیت  . ابداع کند 

ر اعالوه بر اینها، یک موضوع بسی. کرد زینتی و معطر با استفاده از روش هاي علمی، تجربی و اندیشمندان خالق، تربیت       هاي  گل
که، بـراي رسـیدن بـه اهـداف توسـعه و توسـعه پایـدار          دور داشت و آن این     را نبایستی و به هیچ وجه از نظر       مهم و زیربنایی    

. رود ها به شـمار مـی   شرط ترین پیش اقتصادي، صنعتی، پژوهشی و نظایر آنها، رشد و توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه، از اساسی 
مان رسیدن به ساالر ز دموکراتیک واقعی و مردمهاي  حکومت. داردن اقتصادي و اجتماعی     هاي کال   گذاري  این مهم نیاز به سرمایه    

بنابراین مدیریت . ددهن  اي تسریع می    اي به نحو شایسته      پایداري توسعه علمی، اقتصادي را در هر جامعه        اهداف توسعه فرهنگی و   
 .شود می مسلکی دموکراتیک فراهم شده است، شکوفا تی ود شرایطی که فضاي باز سیاسی، عقیرخالق، کاردان و دوراندیش د

افزایش اثربخشی فرد و سـازمان، ارتقـاي رضـایت شـغلی، روحیـه        : از جمله (     براي برخورداري از مزایاي شایسته ساالري       
منطقی ...) واحساس تعلق کارکنان نسبت به سازمان، ایجاد انگیزه جهت تالش، بهبود و ارتقاي سطح عملکرد و توانایی کارکنان      

 را نیـز  يرسـاال  گزینی و شایسته  آن، شایستهساالري را نهادینه کند و در کنار و به عنوان جزئی از            است که سازمان، نظام شایسته    
بـراي پسـت مـدیریت داشـته باشـند،      بایـد  هایی که افراد شایسته  اي از ویژگی    پاره  به در این مقاله سعی شده    . مدنظر قرار دهد  

 دیـدگاه علـم مـدیریت    دیگـري السـالم و   دیدگاه حضرت علی علیـه    یکی  بسیار مهم،   دیدگاه  ر این زمینه به دو      د. پرداخته شود 
 .پردازیم می
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 السالم علیه معیارهاي شایستگی از دیدگاه حضرت علی -الف

السالم در فرمـان معـروف خـود بـه             حضرت علی علیه  
ریت مـدی اشتر فرمانرواي مصر، که در واقع زیربنـاي           مالک

 انتخـاب و انتصـاب مـدیران و         باشد، معیارهاي   اسالمی می 
هـاي    عبارت دیگر مالك    شمارد، به    بر می   را کارگزاران نظام 

 : که عبارتند ازکند شایستگی افراد را تعیین می
آنچه در سرلوحه و منش یک مدیر اسالمی قـرار        : تقـوا  -1

زیرا اگر تقواي الهی به راسـتی       . دارد، متقی بودن وي است    
شـک همـه      شناخته شده و به درسـتی رعایـت شـود، بـی           

 بایـد دارا باشـد      هاي روحی دیگر هم که یک مدیر        فضیلت
السالم در طلیعه نامـه       حضرت امیر علیه  . حاصل خواهد شد  

او را به مراعات    ...)) امره بتقوي ا  ((اشتر، میان     خود به مالک  
بنـابراین بـاتقواترین    . دهنـد   و حفظ تقواي الهی فرمان مـی      

توانـد   ترین افراد هستند، البته تقوا صرفاً نمـی         راد، شایسته اف
تـرین    مالك انتخاب و انتصاب باشـد بلکـه یکـی از مهـم            

ویژگی هایی است که افـراد داراي آن نسـبت بـه دیگـران        
 .تقدم دارند

السالم در این مورد می   امیر علیه   حضرت : حسن سـابقه   -2
ـ نهـا را در نـز   آتـرین     پس خـوش سـابقه    : ((افزاید وم د عم

ــه  ن کســی کــه از همــه بیشــتر، چهــره برگــزین و آ اش ب
داشتن سـابقه   )). داري شناخته شده است انتخاب کن       امانت

هایی است که براي انتخاب       خوب نزد مردم از دیگر ویژگی     
مردم بهترین قاضی . افراد شایسته باید مورد توجه قرار گیرد  

کنـان  در سازمان هم کار   . توانند قضاوت کنند    هستند که می  
توانند نظر دهنـد کـدام        سازمانی بهترین داور هستند که می     
هاي باالتر    تواند به مقام    مدیر داراي حسن سابقه است و می      

 .ترفیع یابد
 و حسن سـابقه   صرف داشتن تقوا: دانایی و توانـایی  -3

 )السالم علیه( حضرت علی ،براي ارتقا و انتصاب کافی نیست
ی و عملکـرد بهتـري را بـه    آن کسی که توانای   : ((فرماید  می

بنابراین دانـاترین و    )). کار گرفت استحقاق حکمرانی دارد    

ترند، دانایی دانش کار است و بدون         تواناترین افراد شایسته  
 پذیر نیست و توانایی هم جرأت انجام  آن انجام کارها امکان   

 .باشد می کارها دادن
در مـورد    )السـالم   علیـه ( حضرت علی    : صالحیت اخالقی  -4

پس هر  : ((فرماید  اشتر می   کداشتن صالحیت اخالقی به مال    
از آنهایی ولی امر تو باالتر از توست و خـدا           و باالتر   آینه ت 

باالتر از کسی است کـه تـو را بـه مـدیریت و فرمانـدهی           
 صالحیت را داشته باشد کـه       مدیر باید این  . ))گمارده است 

قـام  و این مقـام را در مقابـل م        مقام نشود   و   قدرت   مقهور
 بداند و نیز بداند که در دایره قدرت        ناچیزحضرت احدیت   

 . سرمست قدرت نشودگاهخداوند خدمت می کند و هیچ 
ــی و کــاري  -5 ــر  :  داشــتن ظرفیــت روح ــرت امی حض
خاب کن تاز کسانی ات: ((فرماید اشتر می  به مالک)السالم علیه(

و همچنـین   ))  او را سرکش نسازد    ،که بزرگداشت و احترام   
کسی را انتخاب کن که بزرگی کـار، او را از           : ((یدفرما  می

 او را دچـار پریشـانی و         کـه  پا درآورد و نـه فراوانـی آن       
ظرفیت وقتی به پستی و       مسلماً افراد کم  )). سردرگمی نماید 

 کـه آنهـا   پندارند  و می  کنند  رسند خود را گم می      قدرتی می 
در ایـن افـراد   . اند که به مقام برسند    این شایستگی را داشته   

توانـد بسـیار      مواقع حساس و مهم که بـراي سـازمان مـی          
 .گیري کنند توانند منطقی تصمیم تأثیرگذار باشد، نمی

 متأسفانه این   :گرایـی   جاي رابطه   گرایی به    ضابطه -6
ترین سفارشات حضرت امیر      ویژگی مهم مدیران که از مهم     

 باشد، در جامعه امروزي مـا  می اشتر نیز  به مالک)السالم  علیه(
مـدیریت  ((ر کمرنگ شده اسـت تـا جـایی کـه واژه             ابسی

ها افتاده است به این معنا کـه   امروزه بر سر زبان )) اتوبوسی
آید و با آنهـا       یک مدیر با اتوبوس از افراد فامیل و آشنا می         

اشـتر مـی       بـه مالـک    )السـالم   علیـه (حضرت امیر   . رود  نیز می 
یست بلکـه   فرمانداري براي تو وسیله آب و نان ن       : ((فرماید

در جامعـه مـا هـم اگـر بـا هـر       )). امانتی در گردن توست   
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عنوان یـک امانـت    ها داده می شود به     مسئولیتی که به انسان   
 .شود با آن برخورد شود، هیچگاه در امانت خیانت نمی

  در )السالم علیه( حضرت علی :قتا پرهیزگاري و صد-7
و یی  مـالزم راسـتگو   : ((فرمایـد   اشتر می   این مورد به مالک   

)). داري باشید که این دو رویه، از رویه نیکان اسـت            امانت
 در مـواردي    شود،  پرهیزگاري و پاکدامنی شخص سبب می     

کالمی، منافع خویش لمی، یا اظهار تواند با چرخش ق  که می 
کند، یا نفـس خـود را   را به قیمت پایمال شدن حقی تأمین        

ـ       ات و ارضا نماید و یا براي نیازهاي شخصی خود در امکان
نیروهاي سازمان تصرف کند، از لغزش و خطا باز ایسـتد و      

 .از سوء استفاده از پست و مقام خود مصون بماند
حضرت : منشی و بزرگواري در برابر مخالفان        بزرگ -8

مـت و مـدیریت،   وابـراز حک : ((فرمایـد  می)السـالم   علیه(امیر  
)). دلـی اسـت     اي گشاده و بـه اصـطالح دریـا          داشتن سینه 

عهده بگیرنـد کـه از     می توانند رهبري گروهی را به     افرادي  
صدر، نظر بلند و همت واال برخـوردار باشـند و تمـام             سعه

راد معانـد   نامالیمات را در خود هضم کنند و سعی کنند اف         
زیـرا  . الف را به موافق تبدیل کنند     را به مخالف و افراد مخ     
 دشوار و نیازمنـد حوصـله فـراوان     کار مدیریت کاري بس   

 .تاس
:  حضـرت مـی فرمایـد      :نگـري   اندیشی و آینده  ر دو -9
احتیاط را پیشه خود ساز و از علم و دانش جدا مشو، که             ((

نه تنهـا مـدیر بایـد از    )).کار تو ستوده خواهد بود   سرانجام  
 باید بتواند آینـده   بلکهآگاه باشد ،  وضع جاري سازمان خود   

امروز زیرا بسیاري از تصمیماتی که او    . بینی کند   را نیز پیش  
گیرد در آینده نتیجه خواهد داد بنابراین بایـد بتوانـد آن              می

 . کندبینی پیشروز را 
هاي که به آنها اشاره شد، از متن نامه حضرت امیـر              ویژگی
 .اشتر استخراج شده است السالم به مالک علیه
  معیارهاي شایستگی از دیدگاه علم مدیریت-ب

ها، معیارهـایی     ازمان     علم مدیریت به عنوان علم اداره س      
 انتصاب  یستگی افراد بخصوص هنگام انتخاب و     را براي شا  

زیرا . هاي مختلف مورد توجه قرار داده است        آنان در پست  
. کنـد   در ارتقا است که شایستگی معنی و مفهوم پیـدا مـی           

شـرح زیـر    تـوان بـه   ترین معیارهاي شایستگی را مـی    عمده
 :برشمرد

 

 مـدیري شایسـته     :رستیهاي مدیریتی و سرپ      مهارت -1
است که فنون برنامه ریزي، سازماندهی و هماهنگی مناسب         

، نیروها و امکانات سازمان، سرپرستی و هـدایت امـور           کار
کـارگیري    سازمانی، گروهی و فردي، درك موقعیـت و بـه         

گذاري دقیق و مشخص فردي       سبک مدیریت مناسب، هدف   
 مهـم،   و گروهی، پیگیري، بررسی و کنترل مسـائل و امـور          

هـاي اداري و مـالی        آگاهی از تشکیالت، قـوانین و رویـه       
ـ   . سازمان را داشته باشد    هـاي مـدیریتی و       رتابنـابراین مه
 .ترین ویژگی هاي فرد شایسته است سرپرستی یکی از مهم

 

گیـري جـوهره       تصـمیم  :گیـري   هاي تصمیم    مهارت -2
بنابراین فـرد مـدیر و شایسـته بایـد داراي           . مدیریت است 

 توجـه موقع، قاطع و همراه با دقـت،   گیري به   صمیمویژگی ت 
هـا و وضـعیت سـازمان و        ها، دیدگاه   به اهداف و استراتژي   

 بـه   گیري و   ش هاي دیگر سازمان در تصمیم     هماهنگی با بخ  
 .اجرا گذاشتن سریع تصمیمات باشد

 

خالقیت براي بقـاي هـر سـازمانی      :  خالقیت و نوآوري   -3
 مرگ سازمان زودتـر    الزم و ضروري است، بدون خالقیت،     

همین خاطر فردي شایسته است که بتواند بـا      به. رسد  فرا می 
هاي خالقانه براي حل مسائل و بهبود  حل ها و راه  ارائه طرح 

هاي جدیـد و کارهـاي دشـوار و          وضع موجود، با موقعیت   
 .چالش برانگیز، رویارویی بکند

 

 تشــویق خالقیــت و افکــارنو، :هــاي رهبــري  مهــارت-4
 ارتباط مناسب با زیردستان، مباشران و فرادسـتان،         برقراري

ایجاد انگیزش در زیردستان در جهت اهداف سازمان، تائید         
ترغیب و تشویق کار خوب، راهنمایی، حمایت و فـراهم          و  

آوردن زمینه رشد افراد، نفوذ در دیگـران و جلـب احتـرام          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  نهمنهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 42

هاي رهبري اسـت کـه    رتاآنان نسبت به خود، از جمله مه     
 . باشدداراته باید فرد شایس

توانایی استفاده از دانـش خـاص و   : هاي فنـی   مهارت -5
هاي اجرایی و     مندي از فنون و منابع مختلف در فعالیت         بهره

هاي فنی در مدیریت سطوح پائین بـه دلیـل            داشتن مهارت 
 .گشایی آن اهمیت بسیار دارند ماهیت سرپرستی و مشکل

هاي ادراکـی،    منظور از مهارت:هاي ادراکـی    مهارت -6
 تشـخیص عوامـل     هـاي سـازمانی،     توانایی درك پیچیدگی  

ــاط آ ــلی و درك ارتب ــل درون و  اص ــر عوام ــا دیگ ــا ب نه
هـاي    سازمانی و نقـش و جایگـاه خـود در موقعیـت             برون

 این مهارت براي احراز پست مدیریت عـالی     .مختلف است 
 .به خاطر نقش رهبري آن بسیار اهمیت دارد

امــروزه در کشــور مــا : نیهــاي روابــط انســا مهــارت-7
برنـد و     با داد و بیداد کارها را پیش مـی        بسیاري از مدیران    

در صـورتی کـه     . هیچگونه مهارت روابط انسـانی ندارنـد      
اعتقاد به کار مردم با آگاهی از دانش انسانی و رهبري مؤثر        
و مهارت ایجاد ارتباط صریح، آزاد، منصفانه و بدون حـب           

متقابل نسبت به دیگران، اسـاس  و بغض و همراه با اطمینان  
 .کار مدیریت است

 ســخنران و :مـذاکره و هـاي گفـت و گـو      مهـارت -8
شنونده خوب بودن هنر است و از این جهـت بایـد بـراي              
درك نظر و موضـع دیگـران در جهـت انجـام مـذاکرات              

 . تالش کرده و مؤثر در درون و بیرون سازمانسازند
اد شایسـته بایـد     مدیران و افـر   : هاي اطالعاتی   مهارت-9

توان گرداوري، انتشار و به کارگیري بـه موقـع اطالعـات            
بینـی و   ریزي، پـیش  صحیح مربوط را در اموري مانند برنامه 

 .قضاوت داشته باشند
 توانایی استفاده از کامپیوتر :هاي کامپیوتري  مهارت -10

 .در انجام امور و وظایف از الزامات ضروري است
موضـع    شدن به ن قانع   شد و تعالی،  رفیت و استعداد براي ر    ظ

 یهاي شغل   موجود و تالش براي خودسازي، پذیرش چالش      
جدید، وجود زمینه الزم براي رشد و کسب مهارت بیشـتر            

 .موارد دهگانه باالستتکمیل کننده 

 :انتصابات
 13/2/83 انسانی مسئول انفورماتیک دانشکده علوم آقاي دکتر محسن احدنژاد  1
 21/6/83 معاون آموزشی دانشکده علوم ید ادیبآقاي دکتر مج 2
 21/7/83 مدیر گروه کامپیوتر آقاي مهندس علی آذرپیوند 3
 12/7/83 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی آقاي دکتر بهرام بهرامی 4
 7/6/83 مدیر گروه معماري آقاي مهندس شهرام جمشیدي 5
 21/7/83 انشکده مهندسیمعاون پژوهشی د آقاي مهندس غالمرضا جودکی 6
 1/6/83 معاون آموزشی آقاي سیامک خادمی 7
 21/9/83 مدیر گروه شیمی آقاي دکتر سعید رعیتی 8
 16/4/83 معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی آقاي دکتر عبدالحسین سرامی 9

 21/6/83 تمدید حکم معاونت محترم پژوهشی  آقاي دکتر حسین صارمی 10
 17/8/83 با حفظ سمت به عنوان عامل ذیحساب در حوزه معاونت آموزشی ی عالپورآقاي مرتض 11
 3/9/83 مدیر اداري و پشتیبانی دانشگاه آقاي ابوسعید فلسفی 12
 3/6/83 معاون اداري و مالی آقاي دکتر محسن کالنتري 13
 19/3/83 مدیر گروه گیاهپزشکی آقاي مرتضی موحدي فاضل 14
 4/9/83 مسئول پشتیبانی امور پژوهش و فنآوري و مرکز رشد دانشگاه موسويآقاي سید جمال  15
 1/3/83 ریاست دانشکده علوم اله میرزاپور آقاي فرض 16
 8/2/83 انسانی عامل ذیحساب دانشکده کشاورزي و علوم آقاي فریدون نعمتی 17
 28/2/83 سیپایه و فنی و مهند هاي علوم عامل ذیحساب دانشکده خانم مریم یوسفی 18
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 درگذشت یک همکار
خبري همه دانشجویان،   1383 آذرماه سال    7     روز شنبه   

               کارکنان و اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاه زنجـان را در            
        :انگیز بود خبر کوتاه ولی بسیار غم. بهت و ماتم فرو برد

دعوت حق را لبیک  آقاي اباصلت حیدري«
 »گفت

داشتنی به این زودي چهره در نقـاب   کرد آن چهره استوار و در عین حال مهربان و دوست           نمی آري کسی باور    
 50 سال خدمت در انتظامات دانشـگاه زنجـان و در سـن       26خاك کشد  مرحوم مغفور اباصلت حیدري بعد از        

 همه همکاران  نشریه رویداد این ضایعه را به     . سالگی دعوت حق رالبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم نمود           
خصوص خانواده آن عزیز از دست رفته تسلیت عرض نموده و از خداوند متعـال                محترم، دانشجویان عزیز و به    

 %براي بازماندگان صبر جمیل و براي آن مرحوم مغفور غفران رحمت واسعه الهی آرزومند است
 
 

 تسلیت به همکاران
 

 .هی در غم از دست دادن عزیزان خود به سوگ نشستند تعدادي از همکاران دانشگا83در تابستان و پائیز 
 همکاران محترم؛

جناب خانم منصوري، جناب آقاي دکتر بزرگزاده، سرکار ل صبا، ال ججناب آقاي دکترآقاي دکتر جعفر محمدي، جناب 
            بجنـا ، جنـاب آقـاي محمـود دائـم    بخـش،   ، سـرکار خـانم شـه   وردي غریبلـو  جناب آقاي الهزنوز،   آقاي دکتر جاللی  

آقـاي  جناب ،جناب آقاي سید مجیـد صـدیقیان    ،  جناب آقاي مهندس سید محسن نجفیان     آقایان زلفعلی و علی مرادي،      
 .علیرضا معینی

 .نشریه رویداد ضمن عرض تسلیت به این همکاران، سالمتی و بقاي عمر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت دارد
 

 
 
 

 نشگاهبرنامه مالقات با ریاست دا
روزهاي سه شنبه هر ان و اعضاي هیأت علمی براساس اعالم دفتر ریاست دانشگاه زنجان برنامه مالقات آقاي دکتر عسکریان با کارکن

 . خواهد بوددر محل دفتر ریاست  صبح 11 الی 30/9هفته از ساعت 
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