
 

 1

  – December 5, 2007 ١٤٢٨ذيقعده  ٢٤  مصادف با ١٣٨٦ر آذ ١۴ شنبهچهار

  

  
  

  اخبار دانشگاهاخبار دانشگاه
  هفته پژوهش در دانشگاه زنجان

پژوهش و تحقیق یـک موضـوع پراهمیـت و تاثیرگـذار در توسـعه و               
اصوالً جوامـع پیـشرفته مـدیون       . شود  پیشرفت هر جامعه محسوب می    

. باشـند   نتایج تحقیقات و مطالعـات محققـین و دانـشمندان خـود مـی             
گیرنـد و     پـژوهش تـصمیم مـی     جوامعی که بر اساس نتایج حاصل از        

نماینـد پیـشرفت مناسـبی        جامعه را بر مبنای بررسی و تحقیق اداره می        
بدیهی است جوامعی که بدون پژوهش و تحقیق به یک تـصمیم           . دارند

چنانچـه یـک    . رسند پیـشرفت و ارتقـاء نخواهنـد داشـت           و نتیجه می  
ارزیابی عمومی نسبت به جوامع مختلـف دنیـا داشـته باشـیم متوجـه               

شویم در کشورهائی که فرهنگ پژوهش پر اهمیت است و در تولید             می
های اقتصادی، اجتماعی و      ، در زمینه  اند  کردهگذاری زیادی     علم سرمایه 

توسعه علمی موجب توسعه اجتماعی،     . سیاسی توانمندی بیشتری دارند   
  .ا قتصادی، پژوهشی و فرهنگی خواهد شد

وسـعه و ارتقـاء جامعـه،       با توجه به اهمیت پـژوهش و نقـش آن در ت           
اواسـط  (باشـند  هـر سـال در یـک هفتـه              مدیران کشور در تالش می    

به برگزاری هفته پژوهش، فرهنگ پـژوهش و نهادینـه کـردن            ) آذرماه

هفتـه پـژوهش در     . نمایند  اهمیت پژوهش بین همه اقشار جامعه، اقدام        
ها و مراکـز تحقیقـاتی کـشور          ها، سازمان  سراسر کشور توسط دانشگاه   

در این هفتـه ارتبـاط مناسـبی بـین مراکـز مختلـف              . گردد  برگزار می 
هـای   های پژوهشی و توانمندی     تحقیقاتی ایجاد  و از چگونگی فعالیت      

ضمناً همه اقشار جامعه از قبیل دانش آمـوزان،     . شوند  یکدیگر مطلع می  
ها،   نوآوری ،های علمی کشور و منطقه      دانشجویان و محققین با پیشرفت    

طبیعتـاً  . گردنـد   های پـژوهش آشـنا مـی        امل موثر و ممانعت   نیازها، عو 
برگزاری هفته پژوهش موجـب توسـعه فرهنـگ پـژوهش و افـزایش              
باورهای جوانان به ضرورت پژوهش و تاثیر مهم آن در ارتقاء کـشور             

دانشگاه زنجان همه ساله این هفتـه را در سـطح اسـتان و              . خواهد شد 
هـای پژوهـشی     ز بخشی از فعالیت   نماید و امسال نی     دانشگاه برگزار می  

از .  داد کنندگان قرار خواهد    محققین دانشگاه را در معرض دید مراجعه      
طرفی با توجه به برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتـب التـین و ویـژه              

های ذیل درصدد اسـت بـا مـشارکت زیـاد همـه دانـشجویان،                 برنامه
شـنایی بـا    محققین و اساتید دانشگاهی به گسترش علـم و تحقیـق و آ            

  . نماید کمکهای علمی آخرین یافته

  
 آذرماه سال جاری در محل کتابخانه مرکزی برگزار خواهد 21 الی 18های هفته پژوهش که از تاریخ  اعالم معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان برنامهبنابر 

:گردد اعالم میشد بدین شرح 
  مکان  زمان  ویژه برنامه  ردیف

  سالن آمفی تئاتر  1386ماه آذر 18  مراسم افتتاحیه  1

2  
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتب تخصصی التین وزارت علوم، 

  تحقیقات و فناوری
  کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان  1386 آذرماه 21-18

  کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان  1386 آذرماه 18-21  برگزاری نمایشگاه کتب فارسی  3
  کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان  1386 آذرماه Ebook(  21-18(کیبرگزاری نمایشگاه کتب الکترونی  4
  کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان  1386 آذرماه 18-21  برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه زنجان  5

6  
ها در  برگزاری میزگرد علمی ـ پژوهشی با عنوان نقش دانشگاه

   و دانشگاههای ارتباط با صنعت فناوری و چالش
  کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان  20/9/86شنبه  سه

  کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان  21/9/86چهارشنبه  برگزاری سخنرانی علمی ـ پژوهشی در زمینه نانوتکنولوژی  7
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دانشجوی دانشگاه زنجان به اردوی تیم ملی شطرنج 
  .دانشجویان دعوت گردید

اه زنجان و عضو تیم شطرنج این       آقای مصطفی مرادی دانشجوی دانشگ    
دانشگاه به اردوی تیم ملی شطرنج دانـشجویان کـشور کـه از تـاریخ               

  . برگزار خواهد شد، دعوت گردید21/9/86 لغایت 15/9/86
 شرکت در دهمین دوره مـسابقات جهـانی شـطرنج           راین اردو به منظو   

دانشجویان به میزبانی کشور روسیه در محل فدراسیون شطرنج برگزار           
  .خواهد گردید

  
 های درون دانشگاهی دانشجویان دختر جشنواره ورزش

  دانشگاه زنجان
هـای    های درون دانشگاهی دانشجویان دختر در رشـته         جشنواره ورزش 

کـشی، والیبـال، بـسکتبال و پرتـاب تـوپ بـسکتبال از تـاریخ                  طناب
 برگـزار خواهـد     2 در سالن ورزشی شماره      20/9/86 لغایت   17/9/86

هایی ایجاد شـور و نـشاط و           از برگزاری چنین جشنواره    هدف. گردید
تحرک و بهبود کیفیت زندگی، تأمین سالمت، نشاط و ارتقـای اعتمـاد             

پذیری و مشارکت گروهـی در بـین دانـشجویان            به نفس و روحیه نظم    
  .باشد می

  
  تیم علوم انسانی قهرمان مسابقات والیبال دانشگاه زنجان

 تـیم   10اهی دانشگاه زنجان بـا حـضور        قات والیبال درون دانشگ   مساب
 به اتمام رسید و تیم علوم انسانی توانست         5/9/86شش نفره در تاریخ     

 بر یک بر تیم تربیت بدنی غلبه کرده و مقام قهرمـانی را بـه                3با نتیجه   
تیم تربیت بدنی مقام دوم و تـیم کـشاورزی نیـز            . خود اختصاص دهد  

الزم بـه  . ود اختـصاص دادنـد  مقام سوم این دوره از مسابقات را به خ      
معاونت محترم دانشجویی جنـاب     توضیح است طی مراسمی با حضور       

آقای دکتر مددی، مدیر محترم گروه تربیت بدنی جناب آقای دکتر آزاد            
مدیر کل محترم امور دانشجویان جناب آقای قوامی، استاد محترم گروه           

 بـدنی جنـاب     تربیت بدنی جناب آقای رحمانی، قائم مقام اداره تربیت        
  .های برتر اهدا گردید آقای سیاح و تنی چند از اساتید، جوایز تیم

  

  
  دانشگاه زنجان قهرمان خود در رشته فوتسال را شناخت

 بـا برگـزاری     5/9/86دانشگاهی مـورخ      های فوتسال درون    فینال رقابت 
رم به اتمام رسید و در نهایت تـیم         .اس.قم و آ  .اس.های آ   تیم  مسابقه بین 

قم مقـام قهرمـانی ایـن دوره از         .اس.رم توانست با غلبه بر تیم آ      .اس.آ

قم عنوان نایب قهرمـانی     .اس.تیم آ . ها را به خود اختصاص دهد       رقابت
  .و تیم کانون هالل احمر نیز مقام سوم را کسب نمودند

 تیم هـشت نفـره      40ها تعداد     الزم به ذکر است در این دوره از رقابت        
 5/9/86ورت جدول جام جهانی در تـاریخ        ها به ص    پس از انجام بازی   

در پایان این مسابقات با حضور معاونـت        . ها را به اتمام رساندند      بازی
محترم دانشجویی و فرهنگی جناب آقای دکتر مددی، مدیر کل محتـرم     

، مدیر محترم گـروه تربیـت بـدنی         وامیامور دانشجویان جناب آقای ق    
تربیت بـدنی جنـاب آقـای       جناب آقای دکتر آزاد، استاد محترم گروه        

رحمانی، قائم مقام اداره تربیت بدنی جناب آقای سیاح و تنی چنـد از              
  .عمل آمدها تقدیر و قدردانی ب ه از رقابتاساتید از قهرمانان این دور

  

  
  

  :رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان
  .از علل بی انگیزگی دانشجویان، عدم اطمینان از آینده شغلی است

های بی انگیزه بودن دانشجویان، عـدم اطمینـان از آینـده              ی از علت  یک
های علوم انسانی، این امـر نمـود بیـشتری            باشد که در رشته     شغلی می 

  . دارد
دکتر عبداله فرجی، رئیس دانشکده علوم انـسانی دانـشگاه زنجـان در             

منطقـه  ) ایـسنا (گفتگو با خبرنگار آموزش خبرگزاری دانشجویان ایران        
ایجاد انگیزه در دانشجو بـه متولیـان        :  با بیان مطلب فوق افزود     زنجان،

گردد که اگر شرایط بهتری جهت ادامه تحصیل برای قـشر             کشور برمی 
جوان فراهم گردد و امید به آینده در آنان حاصل شود، انگیزه بیـشتری              

  . آید به وجود می
کده در ایـن دانـش    : رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان افـزود       

هـای    کنیم با استفاده از تجربیات استادان موفق، ایجاد کـالس           سعی می 
  . منظم و امکانات الزم، بار علمی دانشجویان را افزایش دهیم

پرورش نیروهای متخصص در زمینـه علـوم        : فرجی خاطرنشان ساخت  
  . انسانی، از اهداف تأسیس دانشکده علوم انسانی است

 سیاستی جهت   ، طرف سازمان مرکزی   از: این مقام مسئول اظهار داشت    
های علوم انسانی وجود ندارد، بلکـه علـت ایـن امـر بـه            کاهش رشته 

  . های علوم انسانی برمی گردد متقاضی اندک رشته
ای و در قالـب       های پژوهشی را در سه محـور ملـی، منطقـه            وی طرح 
دانـشکده علـوم    : های دانشگاهی برشمرد و خاطرنشان سـاخت        بودجه

  . حاظ پژوهشی در سطح خوبی قرار داردانسانی از ل
 جلد کتاب از اساتید دانشکده به چاپ رسیده         20مجموع  : فرجی گفت 

است و این روند با توجه به تعداد اساتید و در اختیار داشتن امکانـات               
  . چاپ کتاب، رو به توسعه است



 

 3

  – December 5, 2007 ١٤٢٨ذيقعده  ٢٤  مصادف با ١٣٨٦ر آذ ١۴ شنبهچهار

هـای موجـود را       رئیس دانشکده علوم انسانی، جایگـاه علمـی رشـته         
در رشـته جغرافیـا از نظـر تعـداد          : ی کرد و بیان داشت    متفاوت ارزیاب 

قبولی در سطح کشور رتبه اول را به خـود اختـصاص داده ایـم و در                 
  . ایم  درصد فارغ التحصیلی داشته50رشته فلسفه 

هـا از   تـأمین هزینـه  : وی در خصوص موانع پژوهشی در کشور گفـت      
در شـود، بخـصوص       ترین موانع پژوهش در کشور محسوب می        اصلی

ها که بیشتر به بودجه دولتی وابسته هستند و این هزینه ها بـا                شهرستان
  . آید، کافی نیست ها به وجود می توجه به تورمی که بعد از ابالغ هزینه

فرجی از دیگر موانع پژوهشی، چنـد متـولی داشـتن آن را در کـشور                
هـای پژوهـشی بایـد در اختیـار           بودجه: برشمرد و خاطرنشان ساخت   

 قرار گیرد که اگر این امر صورت گیرد، راندمان پژوهش بـاال             دانشگاه
  . رود می

لوم اجتماعی، در مقـاطع     رشته مدیریت صنعتی، ع   : فرجی اظهار داشت  
کارشناسی از مصوبات سفر ریاسـت جمهـوری اسـت کـه در حـال               

های فلسفه دین، گردشـگری،       ها هستیم و رشته     پیگیری ایجاد این رشته   
هـای مقـاطع      تاریخ تمدن اسالمی و ادبیات زبان انگلیسی نیز از رشـته          

  سـاله اول قـرار دارد و       10کارشناسی ارشد است که در توسعه برنامه        
های    نیز جزو برنامه   ایجاد مقطع دکتری ادبیات فارسی، جغرافیا و فلسفه       

  . باشد دانشکده می
فرجی توسعه کیفی مقاطع کارشناسی و حذف مقطع کاردانی و اضـافه            
کردن مقطع کارشناسی ارشد و دکتـری را از اهـداف ایـن دانـشکده               

ـ       أ عضو هی  72: عنوان کرد و گفت     10ه  ت علمی داریم که تا پایان برنام
  .  نفر برسد100ساله اول سعی داریم این تعداد به 
یت خود را آغاز نمـوده و در        ل فعا 71گفتنی است این دانشکده درسال      

 دانشجو بـه کـار      200 هزار و    2گرایش با   16 رشته و    9حال حاضر در    
 . خود ادامه می دهد

  
  

  :رئیس مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه زنجان
  از اهداف مرکز تحصیالت تکمیلی استارتقاء آموزش و پژوهش، 

  دستاوردهای پژوهشی، شاخص خوبی برای تولیدات علمی نیست
توجه به هر دو مقوله آموزش و پرورش ضروری است، به طوری کـه              

  . کند عدم توجه به یکی، دیگری را دچار مشکل می
نعمت اله ارشدی، رئیس مرکز تحصیالت تکمیلی دانـشگاه زنجـان در           

منطقـه  ) ایـسنا (نگار آموزش خبرگزاری دانشجویان ایران      گفتگو با خبر  
های پژوهـشی،     افزایش کیفی فعالیت  : زنجان، با بیان مطلب فوق افزود     
ریـزی بـرای برطـرف کـردن آنهـا، از             شناسایی نقاط ضعف و برنامـه     

  . های اصلی این مرکز می باشد برنامه

ی رشـته    گرایش مقطع دکترا   3ها، در     در بحث توسعه رشته   : وی افزود 
ایـم و در سـال      گرایش رشته فیزیک، پذیرش دانشجو داشته      2شیمی و   

 گـرایش جبـر و آنـالیز،        2تحصیلی آینده نیـز در رشـته ریاضـی بـا            
  . دانشجوی دکتری خواهیم داشت

رئیس مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه زنجان، ایجـاد رشـته دکتـری            
بـا  : سـاخت برق را از دیگر اقدامات این مرکز دانـست و خاطرنـشان             

های مختلف، سعی بـر آن داریـم کـه در             ت علمی در رشته   أجذب هی 
  . ها در مقطع دکتری، دانشجو داشته باشیم تمام رشته

ـ        این مقام مسئول، تشویق گروه     ت أهای آموزشی جهت تکمیل کادر هی
های جدیـد را از اهـداف ایـن مرکـز خوانـد و        علمی و ایجاد گرایش   

هایی اسـت کـه در سـال آینـده            رشتهکارشناسی آمار، از جمله     : گفت
  . دانشجو خواهد داشتجذب 

های داخلی را به دلیل نزدیـک شـدن           وی نظارت بر تصویب آیین نامه     
به استانداردهای کشوری و ارتقاء بخشیدن به کیفیت کارها عنوان کرد           

هـای کلـی مرکـز        توجه به رعایت اصول اخالقی، از سیاست      : و افزود 
  . است

ودن منابع علمی مـورد نیـاز و ابزارهـای آن را از             ارشدی، در دست نب   
: جمله مشکالت مرکز تحصیالت تکمیلـی برشـمرد و اظهـار داشـت            

کاستن کارهای اجرایی و توسعه و تقویت بنیـه تحـصیالت تکمیلـی،             
  . تواند در امر توسعه کیفی مفید باشد می

استاد دانشگاه زنجان، گسترش هرچه بیشتر تحصیالت تکمیلی، توسعه         
ها، واگـذاری بخـشی از مـسئولیت شـوراهای تحـصیالت              فی رشته کی

ها، فعـال کـردن بخـش         تکمیلی در دوره کارشناسی ارشد به دانشکده      
های آموزشـی     ها و گروه    نظارتی تحصیالت تکمیلی بر فعالیت دانشکده     

  . های در دست اقدام دانست را از دیگر فعالیت
هـای دانـشجویی      نامهتالش بر این است که در زمینه پایان         : وی گفت 

مقاطع کارشناسی ارشد، نیازهای استان در نظر گرفته شـود و بـا تهیـه             
هـای    ها و اعالم این نیازها بـه گـروه          ها و سازمان    لیست نیازهای ارگان  

هـا، هزینـه ایـن        آموزشی و پژوهشی و حمایت مادی و معنوی ارگـان         
  . مرکز کاهش یابد و صرفه جویی کالن در استان انجام گیرد

ها را از یک رشته به رشته دیگر متغیر خوانـد و              ارشدی، شاخص رشته  
تواند شـاخص خـوبی بـرای         عموماً دستاوردهای پژوهشی نمی   : گفت

  . تولیدات علمی باشد
های انجام شده در زمینه اسـتعدادهای         این مقام مسئول در مورد فعالیت     

ای کـه بـه دفتـر اسـتعدادهای           بودجـه : درخشان، خاطرنشان سـاخت   
یابد، نـاچیز اسـت و مـا          خشان از طرف وزارت علوم تخصیص می      در
توانیم تنها مراسم تقدیری برای دانشجویان برگزار کنیم و عمـالً بـا               می

  .  تحقیقاتی قابل انجام نیست وهای پژوهشی ها، فعالیت این بودجه
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های دانـشگاه برشـمرد و        وی حفظ استعدادهای درخشان را از سیاست      
ینترنتـی ویـژه، تکمیـل تجهیـزات جهـت          اختـصاص سـایت ا    : گفت

هـایی اسـت کـه بـرای          های پژوهشی و علمی، از جمله برنامه        فعالیت
  . دانشجویان در نظر گرفته شده است

این استاد دانشگاه، هدف از تأسیس دفتر اسـتعدادهای درخـشان را در        
راستای حفظ و شکوفایی استعدادهای درخشان عنـوان کـرد و ابـراز             

زی جهت شناسایی، ساماندهی و هـدایت دانـشجویان         برنامه ری : داشت
  . های آموزش و پژوهش صورت گرفته است در جهت کمک به عرصه

هـای گونـاگون،      وی اعطای تسهیالت رفاهی به دانشجویان بـه شـکل         
برگزاری سفرهای زیارتی و علمی، بازدید از مراکز تحقیقاتی شـهرها،           

و تخفیـف شـهریه در       دانـشجویان     صنایع و نهادهای مرتبط بـا رشـته       
های شبانه را از سیاست های علمی دفتر اسـتعدادهای درخـشان              دوره

های مردمـی بـه دفتـر اسـتعدادهای           کمک: عنوان کرد و اظهار داشت    
  . گذاری بلند مدت است درخشان، سرمایه

  نکته
  !بستنی هم شرقی بوده است

ن خوانیم وقتی مارکوپولوی سـیاح از مـشرق زمـین دیـد         در تاریخ می  
کرد، ازجمله چیزهایی که در آنجـا         می

مشاهده کرد، بستنی بود که توجه او را        
به خود جلب کرد و وقتی از این دسـر          
خورد، برایش بسیار مطبوع و خوشایند      

  . بود
وی فرمــول و چگــونگی تهیــه را یــاد 

پس دقیقاً  . گرفت و با خود به اروپا برد      
هـا قبـل از اینکـه         توان گفت قـرن     می

وپا معمول شود، در مشرق     بستنی در ار  
بعد . زمین یک دسر خوشمزه عادی بود     

از انگلستان، دومین کشور اروپایی کـه       
. بستنی در آنجا معمول شد، فرانسه بود      

البته در این کشور ابتدا تهیه و خوردن        
بستنی فقط به اعیـان و اشـراف تعلـق          
داشت که حتی آن را در زمـستان نیـز          

ی هـم   به تدریج مردم عاد   . خوردند  می
منـد    به تهیه و خـوردن بـستنی عالقـه        

سازی به    اولین کارخانه بستنی  . ها معمول شد    شدند و در اغلب خانواده    
.  شـروع بـه کـار کـرد        1851روش صنعتی در شهر بالتیمور به سـال         

سـازی در اغلـب کـشورها          کارخانه یـخ   1900سرانجام وقتی در سال     
تنی جزو دسـرهای    سازی نیز رواج کامل یافت و بس        تأسیس شد، بستنی  
  .های گرم شد معمولی در فصل

ولی در  . ای فرمول خاصی برای ساختن بستنی دارد        امروزه هر کارخانه  
درصـد  20 درصد شـیر پرچربـی،   70: حالت کلی مواد الزم عبارتند از 

کننده نظیر نـشاسته و        درصد ماده تثبیت   5/4مرغ،     درصد تخم  50شکر،  
جوشـانند، نـشاسته و    شـیر را مـی  ابتدا .  درصد چاشنی نظیر وانیل  5/0

سپس زرده تخم مـرغ و      . زنند  افزایند و خوب هم می      شکر را به آن می    
زنند و به شیر و نـشاسته اضـافه       سفیده آن را جدا از یکدیگر به هم می        

افزایند و پـس      سرانجام وانیل را هم به آن می      . زنند  کنند و به هم می      می
ضمن سرد کردن، مخلوط    . نندک  از مخلوط کردن کامل، آنها را سرد می       

زنند تا از یخ زدن و سفت شـدن آن نیـز جلـوگیری                را مرتباً به هم می    
  .به همین سادگی بستنی به دست خواهد آمد. کنند

  

  البالغه فرازهایی از نهج
  

  

  اقسام مردم و دنیا 
: انـد  دنیا گذرگاه عبور است، نه جاى ماندن، و مـردم در آن دو دسـته              

 فروخت و به تباهى کشاند، و دیگرى آن که خـود            یکى آن که خود را    
  )133حکمت (. را خرید و آزاد کرد

  نیازى  قناعت و بى
  )140حکمت (. آن که میانه روى کند تهیدست نخواهد شد

  هاى اخالقى  شناخت ارزش
دانش، میراثى گرانبهـا، و آداب، زیورهـاى همیـشه تـازه، و اندیـشه،               

  )5حکمت (. اى شفّاف است آیینه
  هاى تن آدمى  تىشگف

نگرد، و  مى» پى«اى  با پاره: مانید، کهبهاى انسان در شگفتى  از ویژگى
» کافىش«شنود، و از  مى» استخوان«گوید، و با  سخن مى» گوشت«با 

 )8حکمت (. کشد نفس مى

  شناخت پیروان شیطان 
منحرفان، شیطان را معیار کار خود گرفتند، و شـیطان نیـز آنهـا را دام                

هاى خـود را در      هاى آنان تخم گذارد، و جوجه       داد و در دل    خود قرار 
هاى آنان   نگریست و با زبان    هاى آنان مى   با چشم . دامانشان پرورش داد  

پس با یارى آنهـا بـر مرکـب گمراهـى سـوار شـد و                . گفت سخن مى 
کردارهاى زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد، مانند رفتـار کـسى کـه               

ان شریک است و با زبان شیطان، سـخن         داد در حکومت شیط    نشان مى 
  )7خطبه (. گوید باطل مى
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