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   سعیتان مشکور سعیتان مشکور--حجتان مقبولحجتان مقبول
امانلو را از سفر معنوی حج تمتع گرامی امانلو را از سفر معنوی حج تمتع گرامی اسماعیل اسماعیل یوسف فتحی و حاج یوسف فتحی و حاج حاج حاج االسالم والمسلمین االسالم والمسلمین   بازگشت دو تن از همکاران عزیزمان حجتبازگشت دو تن از همکاران عزیزمان حجت

  ..نماییمنماییم  داشته و از خداوند متعال برای سایر همکاران گرامی توفیق زیارت خانه خدا را مسئلت میداشته و از خداوند متعال برای سایر همکاران گرامی توفیق زیارت خانه خدا را مسئلت می

  
  

   دانشگاه زنجان در جشنواره جوان خوارزمیموفقیت
در نهمین جشنواره جوان خوارزمی افراد زیر از دانشگاه 

  :زنجان موفق به کسب جایزه شدند
 آقای دکتر حمیدرضا صراف معیـری عـضو هیـأت علمـی گـروه               -1

 بررسـی    و   گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی با ارائه طرح زبان گیاهـان        
پایان موفق به کـسب رتبـه       بندین گیاهان و    های شیمیایی ب    نحوه ارتباط 

های     اول گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی و رتبه سوم پژوهش          
  .بنیادی شدند

آقای ابراهیم احمدی دانشجوی دوره دکتری شیمی دانشگاه زنجان،          -2
تهیه نانوکاتالیزور کـروم    «های بنیادی را با ارایه طرح         رتبه دوم پژوهش  

سـتفاده از آن در سـنتز نانوفیبرهـای پلـی اتـیلن و              بر پایه سـیلیکا و ا     
  .ند بدست آورد ، شنواره جوان خوارزمیدر نهمین ج» ترکیبات آلی

روابط عمومی دانشگاه زنجان ضمن عرض تبریک بـه ایـن عزیـزان و              
کلیه اساتید، دانشجویان و همکاران گرامی آرزوی موفقیت و سربلندی          

  .ز خداوند متعال مسئلت دارددر تمام مراحل زندگی را برای آنان ا
  

  
  :معاون دانشجویی دانشگاه زنجان

  سهمیه دانشگاه از تعداد حجاج دانشجویی، ناچیز است 
در  ای که برای حج در اختیار دانـشگاه قـرار مـی گیـرد،     تعداد سهمیه

   .باشد  هزار دانشجو ناچیز می8مقابل 
در گفتگو با خبرنگار آموزش  مددی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان

مطلـب فـوق    منطقه زنجان، با بیان) ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران 

امسال نسبت به سال گذشته تغییراتی در سهمیه دانشجویی داده           : افزود
   .این سهمیه بیشتر شودامیدواریم نسبت به سال گذشته، که  شده است

 دانشجو برای حج 510: دانشگاه زنجان اظهار داشت معاون دانشجویی
آنها با قرعه کشی صورت گرفتـه،   تمتع ثبت نام کرده بودند که از بین

ذخیـره    اعـضای بعنـوان  نفر 12 دانشجو به عنوان اعضای اصلی و 50
   .انتخاب شدند

بـا   زشی مناسک حج آمو-دو جلسه توجیهی: مددی خاطرنشان ساخت
هـای حـج در       حضور مسئولین ستاد حج و زیارت و مـدیران کـاروان          

   .شود می استان زنجان برگزار
وی برگزاری این جلسات را به صورت تئوری و عملی عنوان کـرد و              

هایی برای یادگیری مراسم و لوازم مورد نیـاز،   ها و جزوه کتاب :افزود
   .گیرد قرار می در اختیار دانشجویان

اعـزام   این مقام مسئول، تعداد دانشجویانی را که سال گذشته بـه حـج  
تهیه گذرنامه و ویزا برای     :  نفرعنوان کرد و خاطرنشان ساخت     60شدند،

  .باشد از وظایف ستاد حج و زیارت می دانشجویان،

  
  :رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

  باشدکمبود فضای فیزیکی، دغدغه اصلی دانشکده کشاورزی می 
  های بارز دانشکده کشاورزی، وجود مزارع آموزشی است از ویژگی

علی رغم وجود تجهیزات فنی و آزمایشگاهی مناسب، کمبـود فـضای            
  . شود های اصلی دانشکده کشاورزی محسوب می فیزیکی، از دغدغه

جالل صبا، رئیس دانشکده کشاورزی دانـشگاه زنجـان در گفتگـو بـا              
منطقه زنجان، با بیان مطلـب فـوق        ) ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران  

از مصوبات سفر ریاست جمهوری بـه اسـتان زنجـان، توسـعه             : افزود
فیزیکی ساختمان دانشکده کشاورزی و تأسیس گلخانه تحقیقاتی بـود          

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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که علی رغم پیگیری هـای الزم، اعتبـارات اخـذ شـده دانـشگاه بـه                 
   .پذیر نشد  ناچیز بود که این امر امکانای اندازه

خـواهیم در     اگـر مـی   : رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان گفت     
 بـه پـژوهش هـم        به صورت واقعی     دانشگاه عالوه بر مسائل آموزشی    

ریزی درست و به دور از افـراط و تفـریط داشـته               بپردازیم باید برنامه  
  . باشیم

این استاد دانشگاه، توسعه علمی، آموزشی و پژوهشی دانـشکده را در            
بـا  : ها، مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشـت          توجه به ظرفیت   گذشته با 

فـضای فیزیکـی    کمبـود   وجود تجهیزات فنی قوی در این دانـشکده،         
  . دهد اجازه فعالیت بیشتر را نمی

هـای مقـاطع تحـصیالت تکمیلـی، پـذیرش            افزایش رشته : صبا افزود 
 دانشجو دوره کارشناسی متناسب با نیازهای کشور و منطقـه و ارتقـاء            

هـای دانـشکده محـسوب        مقطع کاردانی بـه کارشناسـی، از سیاسـت        
  . شود می

 ساله توسعه سعی خـواهیم داشـت در         10طی برنامه   : وی ابراز داشت  
مقطع دکتری با توجه به توان و پتانسیل موجود، پذیرش دانشجو داشته            

  . باشیم
های دانشکده کشاورزی نسبت به      رئیس دانشکده کشاورزی، از مزیت    

 هکتاری با تجهیـزات مـدرن و        10های دیگر را وجود مزرعه        هدانشکد
  . سیستم آبیاری تحت فشار خواند

از جمله مشکالت دانشکده کشاورزی، تعداد کم دانـشیار و          : وی گفت 
های فوق لیـسانس      استاد است که این مقوله، موجب عدم توسعه رشته        

  . شود و دکتری می
و حمایتی را از طریـق      های تشویقی     رئیس دانشکده کشاورزی سیاست   

هـای عملـی، از    بـرای فعالیـت  : های علمی مهم دانست و افزود    انجمن
های علمی، تحقیقـاتی و پژوهـشی، محـدودیتی     جمله برپایی نمایشگاه 

  .برای انجمن های علمی وجود ندارد
  

  
  وحدت حوزه و دانشگاه پیوند مقدس علم و دین است

هفتـه وحـدت حـوزه و       وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بـه مناسـبت          
 آذرماه سالروز وحدت حوزه و دانشگاه را پیونـد          27دانشگاه در پیامی    
  . اهل علم و دین دانست برای مقدس و مبارک

بـه   به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی زاهدی این روز را               
تمامی عالمان و اندیشمندان متعهد و دینـدار جامعـه بـزرگ اسـالمی              

دت مظلومانه اندیشمند متعهد، دکتر مفتح، سردمدار       شها تبریک گفت و  
  . داشت بزرگ این حرکت را گرامی 

پیـروزی شـکوهمند    : وزیر علوم در این پیام یاد آور شـده اسـت               
هـا از     ی دینی کـه بـرای مـدت       ها  سبب شد تا مذهب و ارزش      انقالب

عرصه حیات اجتماعی و سیاسی بشری در دنیای غرب رخـت بربـسته            
ها تأثیر گذاری بر حیات شخصی و خصوصی افـراد را نـشانه             بود و تن  

های اسالمی و     رفته بود، بار دیگر احیا شود و تمدن نوین بر پایه ستون           
هـا و     ایرانی استوار سازد و خرد باوری و روشنگری را در دامن سـنت            

  . های راستین اسالمی بارور کند ارزش
شگاه یعنی وحدت   وحدت حوزه و دان   : وی خاطرنشان کرده است          

 احیاء و تقویـت یـک جامعـه اسـالمی پیـشرفته،              ،   در هدف و هدف   
مستقل، خود اتکا و دین بـاور اسـت و در ایـن مـسیر اندیـشمندان و                 
متخصصان حوزوی و دانـشگاهی، نقـش تأثیرگـذار، فعـال و پیـشرو              

  .خواهند داشت
ـ    : دکتر زاهدی در این پیام تأکید کرده است             دن به شواهد تاریخ تم

بشری انسان در ساختن توأم با معرفت مـادی و معنـوی هنگـامی بـه                
وظیفه و مسئولیت سنگین و خطیر خویش در قبـال خداونـد، خـود و               

 در مـسیر معنـوی و       جامعه عمل خواهد کرد که عقل و دانش خود را         
  . ساختن انسان تمدن ساز بکار گیردرالهی با مأمو

های علمی و دینـی       بر فراز قله  پرواز انسانی   : وی اضافه کرده است        
بشری زمانی میسر است که دو بال پرواز آن یعنی حوزه و دانشگاه بـا               

ها و معارف یکدیگر، به پـرواز در          تغذیه مناسب و استفاده از توانمندی     
  .آیند
حرکت دانـشگاه بـه سـمت بـومی          وزیر علوم دانشگاه اسالمی را         

ــردن ارزش ــرد و      ک ــیف ک ــی توص ــی و مل ــای دین ــته در : گف
های حیات مادی     تأثیرگذاری و الهام بخشی عناصر دینی در برنامه        واقع

 نقش آفرینی علمای دینی در صحنه دانشگاهی از ثمـرات            و در نتیجه  
  . وحدت حوزه و دانشگاه است

نگـاه بـه وحـدت حـوزه و         : دکتر زاهدی خاطرنشان کرده است           
 کند و به صورت عملی      دانشگاه باید حالت راهبردی و استراتژیک پیدا      

حوزویان و دانشگاهیان بـا آگـاهی و شـناخت از تحـوالت حـوزه و                
ریزی منسجمی را برای تداخل و درهم تنیدگی فزاینـده            دانشگاه برنامه 

نماید تا باز     لذا ضروری می  . به لحاظ آموزشی و پژوهشی فراهم سازند      
 فرهنگی و   تعریفی از جایگاه این دو نهاد مهم در تأمین منافع و اهداف           

ی نظام مقدس جمهـوری اسـالمی ایـران         ها  علمی جهت اعتالی آرمان   
   .صورت پذیرد

سال اتحاد ملی و انسجام اسـالمی، شـروع         : وی یادآور شده است        
های انقالب اسالمی در سایه اتحاد و وحدت          مجدد برای تعمیق ارزش   

رجع و  های م   ها از حوزوی و دانشگاهی به عنوان گروه          همه گروه   کلمه
  . مهم کشور است
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انتظار آن است، همچنانکه وحدت و      : وزیر علوم تأکید کرده است         
اتحاد دو نهاد حوزه و دانشگاه، پیروزی مردمی انقالب اسالمی را رقم            
زد، امروز نیز این وحدت و استقالل در اندیشه و عمل حفـظ شـود و                

 و فرهنگـی    ای که کشور توانسته است به رشد و توسعه علمی           در دوره 
مستقالنه و بومی گرایانه خود دست پیدا کند، تمدن اسالمی ـ ایرانـی   

  .بیش از پیش احیا و تقویت شود
  

  اخبار ورزشی دانشگاهاخبار ورزشی دانشگاه
برگزاری مسابقات والیبال انتخابی کارکنان ادارات دولتی 

  استان در دانشگاه زنجان
بنابر اعالم انجمن ورزشی کارکنان در اولین روز ایـن مـسابقات تـیم              

 در مقابـل تـیم      17 از سـاعت     11/10/86شنبه    دانشگاه زنجان روز سه   
ایـن مـسابقه در سـالن ورزشـی         . رود  آموزش و پرورش به میدان می     

  . شماره یک دانشگاه برگزار خواهد شد
یق این عزیـزان    توانند در صورت تمایل جهت تشو       همکاران محترم می  
  .حضور داشته باشند

توسط دانشجویان دختر دانشگاه زنجان در کسب مقام سوم 
  های سراسر کشور مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه

هـای سراسـر کـشور از تـاریخ       مسابقات کاراته دانـشجویان دانـشگاه     
ها در شهر تاریخی       تیم از دانشگاه   37 با حضور    7/9/86 لغایت   4/9/86
مدان برگزار گردید کـه تـیم دو نفـره دانـشجویان دانـشگاه زنجـان         ه

لـویی و مقـام       توانست مقام سوم رشته کومیته توسط خانم زینب ایـده         
چهارم رشته کومیته توسط خانم مهسا یاسی و همچنین سهمیه المپیـاد            

  . را کسب نماید87دانشجویی سال 

کسب مقام سوم مسابقات کشتی آزاد دانشجویان پسر 
  های سراسر کشور شگاهدان

 سراسر کشور   یها  با برگزاری مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه      
 تیم در شهر تبریز تـیم       54 باحضور   22/9/86 لغایت   18/9/86از تاریخ   

شش نفره دانشگاه زنجان توانست یک مقام سوم، یک مقـام چهـارم و              
  .کسب نمایدرا یک مقام نهم 

 کیلـوگرم   60آقایان میثم حیدری در وزن           در این دوره از مسابقات      
 علی کیایی مقـام      و  کیلوگرم چهارم  96مقام سوم رسول مقدم در وزن       
  . نهم را به خود اختصاص دادند

ـ  به مسابقات عبارتنـد از    تیم کشتی   اعزامی       نفرات   موسـی  : نا آقای
 55(، مهـدی انـصاری      )مربـی (، منصور مهاجری    )سرپرست(زلفخانی  
، )کیلـوگرم 66(،اسماعیل ببـری    ) کیلوگرم 60( حیدری   ، میثم )کیلوگرم

و رسـول  )  کیلـوگرم 84(، علـی کیـایی      ) کیلوگرم 74(حمید داوطلب   
  ) کیلوگرم96(مقدم 

   دانشگاه زنجانیدانشگاهی دختران دانشجو جشنواره درون
 آذر  19 آذر و    17دانشگاهی در تاریخ      مسابقات جشنواره ورزشی درون   

کـشی و پرتـاب تـوپ بـسکتبال           ای طناب ه  در رشته   و  برگزار شد  86
دختران دانشجوی دانشگاه زنجان با حضور پرشور و نشاط خود نتـایج    

  :ذیل را کسب کردند
  : کشی طناب

زینب خطیبی، مریم موسـوی،  : ها خانم (6مقام اول تیم خوابگاه فاطمیه     
 مقـام دوم تـیم      ،  )روشنک خجسته، عاطفـه بیگـدلی، سـمانه فرزانـه         

اهرز الهوتی، زینب مرادیـان، زهـرا فیروزپـور، فاطمـه         م: ها  خانم(دریا
زهـره  : هـا   خـانم (مقام سوم تـیم عقـاب       ،  )زاده  عباسی، حکیمه بهلول  

  )عباسی، وحیده بیاره، مریم حیدری، مرضیه نظری، نسرین حسینی
  : پرتاب توپ بسکتبال

   امتیاز33خانم فانیذ حشمتی با کسب : مقام اول
   امتیاز30 با کسب خانی خانم لیال گنج: مقام دوم
   امتیاز20خانم زهرا عباسی با کسب : مقام سوم

  .در پایان مسابقات جوایزی به رسم یادبود به برندگان اهدا شد
  

  

   هفته جاری هفته جاریییهاها  مناسبتمناسبت            
   دی9

بـه  )  قمـری  1266( شمسی   1229سنگ بنای مدرسه دارالفنون در سال       
ق ارک سـلطنتی    مرد ایران زمین امیرکبیر در شـمال شـر         دستور بزرگ 

ول اال   ربیـع  25( شمـسی    1231گذاشته شد و این مدرسه در نهـم دی          
 یعنی درست سیزده روز قبل از قتل امیرکبیـر در حمـام             )  قمری 1268

دارالفنون نخستین تجربه ایرانیان در تأسـیس       . فین کاشان افتتاح گردید   
 این مدرسه ابتدا با شـش . مدارسی به سبک جدید و در قالبی منظم بود  

های مهندسـی توپخانـه، سـواره نظـام، معـدن             استاد اتریشی در رشته   
اولـین  . شناسی، طب، علوم طبیعی و داروسـازی آغـاز بـه کـار کـرد      

 تـا   6 نفر بود و مدت تحصیل در آن بین          105آموزان این مدرسه      دانش
 شمــسی ســاختمان 1308-1310هــای  در فاصــله ســال.  سـال بــود 7

مهنـدس  (وسیله نیکالی نیویچ مارکف     دارالفنون پس از هشتاد سال به       
 در فهرسـت    1367 تیرمـاه    25این بنا در تـاریخ      . بازسازی شد ) روسی

  .آثار ملی ایران به ثبت رسید
   دی11

حـضرت امـام    )  هجـری شمـسی    1367 دی مـاه     11 (در چنین روزی  
خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران پیـام مهـم تـاریخی خـود را              

. ئت رئیسه شوروی سابق صادر فرمودنـد      خطاب به گورباچف صدر هی    
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  – December 31 , 2007 ١٤٢٨ه حجذي ٢٠  مصادف با  ١٣٨٦دي  ١٠ شنبهدو 

بـرای همـه    «: از پیام خویش چنـین فرمودنـد      حضرت امام در بخشی     
هـای تـاریخ      روشن است که از این پس کمونیـسم را بایـد در مـوزه             

سیاسی جهان جستجو کرد چراکه مارکسیسم جوابگوی هیچ نیـازی از           
دیـت  چراکه مکتبی اسـت مـادی و بـا ما         . نیازهای واقعی انسان نیست   

تـرین    توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسـی             نمی
شـایان ذکـر    » ...درد جامعه بشری در غرب و شرق است بـه در آورد           

جـوادی  ... ا  است که پیام امام خمینی از طریق هیئتی به ریاسـت آیـت            
م مرضـیه دبـاغ در   آملی با عضویت آقای محمدجواد الریجانی و خـان   

 گوربـاچف ابـالغ شـد و نماینـده ویـژه میخائیـل              بـه ماه     دی 13روز  
  .ت ایرانی در فرودگاه مسکو استقبال کردئگورباچف از هی

   هجری قمری481انصاری در سال ... مصادف با درگذشت خواجه عبدا   دی12
این . مشهور به پیر هرات در هرات متولد شد       » انصاری... خواجه عبدا «

ی چون حدیث رجال و تفسیر را       حکیم و شاعر نامی، علوم عقلی و نقل       
او بارها به نیشابور که در آن ایام مرکز علـم           . تا حد استادی فرا گرفت    

حاصـل  . و مهد ادب بود سفر کرد و با بزرگان آن دیار مالقـات کـرد              
االسـرار و   تفـسیر کـشف  « ساله وی آثار گرانبهایی است چون  80عمر  

ری در سـرودن شـعر      انـصا ... ، خواجه عبدا  »عده االبرار، مناجات نامه   
. ای در خور توجه داشت و از او دیوان شعری بجای مانده است              قریحه

آثار منثور این حکیم فرزانه نیز سبک خاصی دارد که بـه نثـر مـسجع                
  .مشهور است

    دی14
   هجری قمری10الحجه سال   ذی24مصادف با روز مباهله پیامبر اسالم با نصاری نجران در 

 عمران به این مناسبت نازل گردید، در این آیه           سوره مبارکه آل   61آیه  
 پس از دانشی    ) )ع(عیسی مسیح    (پس هر کس درباره او      «: خوانیم  می

بیاییـد پـسرانمان و     : که تو را حاصل آمده، با تو محاجـه کنـد، بگـو            
پسرانتان، و زنانمان و زنانتان و جانهایمان و جانهایتـان را فراخـوانیم،             

شأن » . و لعنت خدا را بر دروغگو قرار دهیم        کنیم) نفرین(سپس مباهله   
نزول این آیه اینگونه است که گروهی از سران قبیله نجران که مسیحی             

گـویی و بـر       آمده و گفتند اگر راست می     ) ص(اسالم  بودند نزد پیامبر    
سخنان خود اعتماد داری بیایید مباهله کنیم و نفرین کنیم که هر کـس              

پذیرفتند و در روز مباهله     ) ص(مبر اسالم   پیا. گوید نابود شود    دروغ می 
و حسن و حسین که کـودک       ) س(، حضرت فاطمه    )ع(حضرت علی   

سران نجران با دیدن ایـن صـحنه از انجـام           . بودند را به همراه آوردند    
  .آیه شریفه فوق نیز در این زمینه نازل گردید. مباهله خودداری کردند

  
  دشو می مصرف پسته سبب آرامش قلب و اعصاب

و کسانی کـه مبـتال بـه     مغز پسته به علت داشتن آهن، خون ساز است
  .بخورند کم خونی هستند باید حتما روزانه مقداری پسته

ن پسته مغـز و ذهـن را        وز به نقل از ایسنا، خورد     ینبه گزارش سالمت    
برای آرامش قلـب و آرام   .دکن تقویت می

همچنین بـرای    .کردن اعصاب مفید است   
ی کبـد مـصرف پـسته       باز کـردن مجـار    

 .شود توصیه می

پسته، معـده را تقویـت و بـرای تـسکین           
اسهال معمولی و اسهال    . سرفه مفید است  

  .کند درمان می خونی را

پسته سبز، بهترین دارو برای رفع بوی بـد      
دهان اسـت و جویـدن آن باعـث التیـام           

  .شود داخل دهان می زخمهای

مغز پسته چربی زیـادی دارد و بنـابراین         
کسانی که معده   . ای معده مناسب نیست   بر

دارنـد، بایـد آنـرا بـا زرد آلـو       ضـعیف 
  .بخورند

شایان ذکر است، مغز پسته گرم و خشک        
است و خوردن زیاد آن باعث گرمی بدن        

هـای قرمـز رنـگ در     کهیر و دانه و بروز
شود که بـرای رفـع گرمـی و           پوست می 

ترش و یا برگـه   خشکی باید سرکه ، انار
  .ش مصرف کردزردآلوی تر

  
  

  
 

  تسلیت به همکارانتسلیت به همکاران
 
 

  
تعدادی از همکاران دانشگاهی در غم از دست دادن عزیزان خود 

  .به سوگ نشستند
 همکاران محترم ؛

 جنـاب آقـای دکتـر مـسعود         ،  سرکار خانم دکتر مژگـان امـامی        
نژاد، جناب آقای علیرضا معینی ، جنـاب آقـای دکتـر سـید                آرین

ندس سید مرتضی حسینی، جنـاب      هادی حسینی ، جناب آقای مه     
آقای دکتر سیاوش نوروزی، جناب حاج آقای قدیمی، جناب آقـای           

  .اصغر بیات
نشریه رویداد ضمن عرض تسلیت به این همکاران، سالمتی و بقای 

  .از خداوند منان مسئلت دارد عمر بازماندگان را
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