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  ))ره(حضرت امام خمینی (. این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است

  
  

  :مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه زنجان

  سرعت جذب دانشجو بیشتر از سرعت ساخت خوابگاه است
های چند منظوره، بر کیفیت آموزش  استفاده از خوابگاه

  تأثیر منفی می گذارد
هـا،   دانشگاه شمار دانشجو در ریع علمی و جذب بیبا توجه به رشد س

  .رود میکندی پیش حدهای خوابگاهی با ساخت وا
قوامی، مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه زنجان در گفتگو بـا   سیدسعید

منطقه زنجان، با بیـان مطلـب فـوق         ) ایسنا(خبرنگار دانشجویان ایران    
 سـطح شـهر کـه    خوابگاه و پراکنـدگی آن در  ظرفیت نامناسب: افزود

نامناسـب و نبـود    کند، برخورداری از بافت نظارت را دچار مشکل می
 نمازخانه، اتاق مطالعه، تلویزیون و سالن ورزشی در داخل خوابگاه، از

  .باشد ها می مشکالت عمده خوابگاه
با توجه به بافت : داشت مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه زنجان اظهار

          هـایی بـا ظرفیـت       اسب بـرای خوابگـاه    شهری زنجان که ساختمان من    
 نبـوده نفری ندارد و برای استفاده به عنوان خوابگاه مناسب  400-300

باشـند،    زنجان غیربومی می اینکه اکثر دانشجویان دانشگاه و با توجه به
  .شده است مشکالت خوابگاه دو چندان

آمـوزش    کیفیتهای چند منظوره بر قوامی با بیان اینکه استفاده از اتاق
با حمایت مدیران دانشگاه، ساخت     : تأثیر می گذارد، خاطرنشان ساخت    

 نفر و مشارکت بخش خصوصی که قرارداد 300ظرفیت  دو خوابگاه با
خوابگاهی با حمایت مالی مرحـوم   آن در مرحله نهایی قرار دارد و نیز

 80نفـر،    هـزار 2 خوابگاه دیگر با ظرفیت 4نجفی، همچنین با ساخت 
  .رصد مشکالت خوابگاه دانشگاه زنجان حل می گرددد

دانشجویی دانشگاه زنجان، نزدیکی زنجـان بـه تهـران و     مدیرکل امور
دانـشجویان غیربـومی بـه دانـشگاه      شهرهای اطراف را موجـب ورود 

 30با ظرفیت   خوابگاه در داخل شهر زنجان18: زنجان دانست و افزود
  . نفر وجود دارد240الی 

ـ   دانـشجویان در نیمــسال دوم بــه   سئول بــا بیـان اینکــه ایـن مقــام م
هـای   ظرفیـت  با توجـه بـه  : آیند، افزود های داخل دانشگاه می خوابگاه

   . به باال خوابگاه بدهیم5های  موجود، تعهد داریم که به دانشجویان ترم
 درصد دانشجویان در داخل دانـشگاه       75وی با بیان اینکه باید حداقل       

این امر با کمـک بخـش خـصوصی و    : بیان کردباشند،  حضور داشته
  .باشد پذیر می خیرین امکان

 هـا   هخوابگا: های موجود را استیجاری بیان کرد و گفت         قوامی خوابگاه 
 دانشگاه  ها و بودجه بخش خصوصی قرار دارد و بیشتر برنامه در اختیار

  .یابد می به مسئله آموزش اختصاص
تا  100ها را از  ، قیمت خوابگاهمدیرکل امور دانشجویی دانشگاه زنجان

امسال نیز نوساناتی در نظر     :  هزار تومان در نوسان دانست و افزود       140
  .است گرفته شده

دانست و  مؤثر  ها را با هماهنگی نیروی انتظامی         وی نظارت بر خوابگاه   
هـا توسـط نیـروی انتظـامی      کنترل غیرمحسوس خوابگاه: کرد تصریح

دانشجویی، رئیس و مسئولین دانـشگاه   اونتگیرد و بازدید مع انجام می
  .ها به این امر کمک شایانی می کند از خوابگاه

ها در یک محیط قرار گیرنـد، کنتـرل و            اگر همه خوابگاه  : قوامی افزود 
گیرد و آرامش بیشتری حاصـل   تری بر روی آنها انجام می آسان نظارت

  .گردد می
ـ    مااین مق انکی و کمـک  مسئول حمایت بخش خـصوصی، اخـذ وام ب

  .کرد خیرین در ساخت خوابگاه را مهم ارزیابی
 نفری در هـر اتـاق       6 تا   4ها را جمعیت      وی یکی از مشکالت خوابگاه    

هـا و نظـرات    در کنار محاسنی چون تجمیـع ایـده  : کرد و گفت عنوان
جمعی، مشکالت روحی و روانـی خاصـی    متفاوت، آشنایی با زندگی

  .آید جویان به وجود میبرای دانش
ساخت سوله خارج از سیستم خوابگاه به صورت سالن مطالعـه   قوامی

ها سایت وجود دارد  در همه خوابگاه :را ضروری دانست و عنوان کرد
  .دنباش تر می که خوابگاه خواهران از این جهت مجهز

  هفته نامه    
  خبری  
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: های جدید را دارای امکانات بیشتر عنوان کـرد و افـزود             وی خوابگاه 
هـای    بل قیاس بـا مـشکالت خوابگـاه       های شهری قا    خوابگاه مشکالت

  .داخل دانشگاه نیست
 را هـا  ه ورزشی داخـل خوابگـا  -های فرهنگی  فعالیت،مقام مسئول این

با ساخت دو سـالن ورزشـی در داخـل          : کافی ندانست و تصریح کرد    
  .گردد دانشگاه، امکانات ورزشی بهینه می

 مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه زنجـان، پـر شـدن اوقـات فراغـت             
  .نفع دانشجو و مسئولین دانشگاه عنوان کرد دانشجویان را به

 هزار 2دانشجوی دانشگاه زنجان و حدود   هزار10وجود : قوامی افزود
سـاکن در کـوی     هیـأت علمـی و کارمنـد   700 نفر دانشجو و 500و 

دانشگاه، شهرک بزرگـی را بـه وجـود آورده اسـت کـه راه انـدازی                 
  . می شودضروریات آن محسوب درمانگاه از

در ایـن  : داشـت  ها را خوب ارزیابی کرد و اظهار وی نظافت خوابگاه
زمینه خود دانشجو بیشترین سهم را دارد، زیرا رعایت مسائل بهداشتی           

  .باشد نفع دانشجو می به
سـلف مواجـه    با توجه به اینکه با محـدودیت : این مقام مسئول افزود

ای حـل     یـه ویس مرکـزی مـشکالت تغذ     هستیم، با ساخت سلف سـر     
  .شود می
با بیان اینکه در پخت غـذا از بـرنج خـارجی و گوشـت منجمـد       وی

 هزار نفر غذا 4دانشگاه زنجان روزانه برای  در: گردد، گفت استفاده می
موجـود اسـت، مطمئنـاً     گردد که این مقدار با امکانـاتی کـه   پخت می

یک  هکنیم با مواد اولیه درج آورد که سعی می مشکالتی را به وجود می
البته داشتن فضای   . و استفاده از پخت مکانیزه، کیفیت غذا را باال ببریم         

   .باشد الزمه این امر می مناسب
سرویس به  تا دو سال دیگر ساخت ساختمان سلف: قوامی یادآور شد

رسد و سلف سرویس موجود بـه صـورت آزاد، غـذا را بـه                 پایان می 
   .ندک با کیفیت مطلوب عرضه می قیمت تمام شده و
صـبحانه از مـواد بـسته     در برنامه غذایی، فقط برای: وی اظهار داشت

 وجه بـه اینکـه مـواد بـسته بنـدی شـده            بندی استفاده می گردد و با ت      
  .گردد بندی استفاده می طلبد، از مواد غیربسته های زیادی را می هزینه
های خاصی  در ساعت: های دانشگاه گفت در خصوص سرویس قوامی

نشگاه زنجـان حرکـت   ابه سمت د وبوس از میدان استقالل دستگاه ات5
امـور   می کنند که برنامه ریزی آن توسط شورای صنفی دانـشجویان و 

  .گیرد نقلیه انجام می
 7:30ها ساعت  اتوبوس :مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه زنجان گفت

 ها به سمت دانشگاه حرکت می نمایند و صبح از جلوی کلیه خوابگاه

   .شود اعت این روند تکرار میهر نیم س

  طـی جلـسات بررسـی    پیشنهادات دانشجویان: وی خاطرنشان ساخت
 های فعلی باشد، مـورد حمایـت   ای بهتر از برنامه شود و اگر برنامه می

  .گیرد قرار می
 قوامی تشکیل شورای صنفی را با توجه به دستور العملـی کـه بـرای   

با وجود این شورا    : فزوددانشگاه اعالم شده است، ضروری دانست و ا       
تصمیم گیری دانشگاه خصوصاً امور رفاهی شرکت  دانشجو در مراحل

  .شود داده می
  :وزیرعلوم

  با تقاضا برابر شد ظرفیت کنکور

  های الزم صورت نگرفته است بینی پیش87درتوزیع بودجه پژوهشی

  میلیارد ریال تعیین شد230 وزارت علوم حدود یک هزار و 87بودجه 

ای وزارت  مشکالت بودجـه  یر علوم با ابراز امیدواری نسبت به حلوز
سـال   بودجه وزارت علوم در: علوم و ارائه اصالحیه بودجه اظهار کرد

  . میلیارد ریال تعیین شده است230آینده حدود یک هزار و 

صـنفی آموزشـی خبرگـزاری دانـشجویان ایـران       به گزارش خبرنگار
خبرنگـاران همچنـین بـا     دی در جمـع دکتر محمد مهدی زاه ،)ایسنا(

اقـدام   ها به وزارت علوم ایـن  اشاره به واگذاری توزیع بودجه دانشگاه
هـا، وزارت     بر این اساس طرف دانشگاه    : مثبت ارزیابی کرد و گفت     را

ها است چرا کـه رونـد ارائـه     این مساله به نفع دانشگاه علوم است که
  . نخواهد بود بودجه دیگر، وقت گیر و کند

معاونـت دانـشجویی بـه امـور      وزیر علوم همچنین در رابطه با تبدیل
بـر   ایـن مـسئله  : دانشجویی در ساختار جدید وزارت علوم اظهار کرد

اساس الیحه خدمات کشوری صورت گرفته است کـه طـی آن هـیچ              
 ایـن  لـذا بیش از پـنج معاونـت داشـته باشـد      تواند ای نمی وزارتخانه

 بـا ایـن    وتبدیل شده است  دانشجویانمعاونت به طور موقت به امور
قرار  حال الیحه سازمان امور دانشجویان برای تصویب در هیات دولت

  .دارد که اجرایی شدن آن به مصوبه مجلس بستگی دارد

جدیـد وزارت علـوم    سـاختار : دکتر زاهدی همچنین خاطر نشان کرد
  .بزودی اجرایی می شود

های الزم  ینیب پیش 87در توزیع بودجه پژوهشی سال 
 صورت نگرفته است

کـشور بایـد تحـت یـک      وزیر علوم با بیان این که بودجه پژوهـشی 
این به آن معنا نیست که      : مدیریت پژوهشی اختصاص یابد، اظهار کرد     

فرد پاسخگو باشد بلکه باید تشکیالت یا نهادی در رابطـه بودجـه    یک
ـ  . اقدام کند ها هپژوهشی دانشگا ا توزیـع بودجـه   البته هنوز در رابطـه ب
  .صورت نگرفته است های الزم بینی  پیش87پژوهشی سال 



 

 3

  – January 26 , 2008 ١٤٢٩محرم ١٧ مصادف با  ١٣٨٦بهمن  ٦شنبه 

 86زمستان-14شماره

کشور حداقل سـه هـزار    وی همچنین با بیان اینکه کل بودجه پژوهش
 بـر ایـن اسـاس بودجـه    : میلیارد تومان تعیین شده است، اظهار کـرد 

شود بنـابراین     ها نیز بیش از یک درصد پیش بینی می          پژوهشی دانشگاه 
 .ها به مقدار زیادی افزایش یافته است انشگاهد بودجه پژوهشی

  فراهم شدها هدانشگا امکان پذیرش کلیه متقاضیان در
 کارشناسی ارشد ای در آزمون  رشته میان رشته20ایجاد 

نـام کننـدگان    میـزان ثبـت   ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال آینده از
  .باشد کنکور بیشتر می

این کـه ظرفیـت پـذیرش     وزیر علوم در بخشی از سخنان خود با بیان
 باشـد،  نام کننـدگان بیـشتر مـی    دانشجو برای سال آینده از میزان ثبت

 87 هزار نفر برای کنکور      330امسال حدود یک میلیون و      : تصریح کرد 
ست که ظرفیت کل آموزش عالی بـرای   ااین در حالی اند نام کرده ثبت

نفر تعیین شده است و ایـن    هزار400از یک میلیون و سال آینده بیش 
حتمـا در   به آن معناست که کسانی که حداقل نمره الزم را کسب کنند

 پذیرفته خواهند شد، به عبارت دیگر برای کلیـه متقاضـیان            ها  هدانشگا
 .ها فراهم شده است پذیرش در دانشگاه امکان

ای اظهـار   ای میان رشـته ه رشته وزیر علوم در خاتمه با اشاره به ایجاد
میـان    رشـته 20برای کنکور کارشناسی ارشد سال جاری حدود : کرد
  .ای ایجاد شده است رشته

مطالعه و بررسی شده کـه در   ای  رشته میان رشته120همچنین بیش از 
  .ریزی اجرایی خواهد شد صورت تصویب در شورای عالی برنامه

  

  

  های هفته جاریهای هفته جاری  مناسبتمناسبت            
  بهمن 1

  به شهر کوفه ) ع(امام حسین ت  ق؛ ورود کاروان اهل بی61 -
  )تحت عنوان کاروان اسرا(

  )ع(العابدین   ق؛ شهادت امام چهارم شیعیان حضرت امام زین95 -

  :)(امام سجاد 
  .من پسر کسی هستم که فرشتگان آسمان بر او گریستند

  174، ص45بحاراالنوار، ج
  بهمن 2

  :)(حضرت علی
م شمارد، همانا خدای خـویش را محتـرم         رتندی را مح  کسی که دانشم  

  .شمرده است
  271، ص2الحیات، ج

  بهمن 3
  ):ص(پیامبر اعظم 

تـر    کند بیش   آن کس که بدون علم کاری را انجام دهد، آن چه تباه می            
  .کند از آن چیزی است که اصالح می

  اصول کافی، ج یک

  بهمن 4
نخست وزیر ( دستور شاهپور بختیار ؛ اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد تهران به1357

  برای ممانعت از ورود امام خمینی به ایران) وقت
اعـالم  ) ره(امام خمینـی    ،  1357 دی   26از ایران در    پس از خروج شاه     

 بهمن به دسـتور     4در روز   . زودی به کشور باز خواهد گشت     کرد که ب  
 بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی، نیروهـای نظـامی و امنیتـی،            
فرودگاه مهرآباد را محاصره و با وارد کردن واحدهای رزمی و نظـامی             
به محوطه فرودگاه اعالم کردند که از ورود امـام جلـوگیری خواهنـد              

  !کرد
  بهمن 5

  )ص(گذاری تاریخ مسلمانان بر اساس هجرت پیامبر اکرم   ق؛ پایه16
) ص(الـشأن اسـالم        سـال از رحلـت پیـامبر عظـیم         6پس از گذشت    

از این رو خلیفه    . دأ تاریخی مشخص بودند   بن هنوز فاقد یک م    مسلمانا
 را گـردهم آورد تـا مبـدا         )(دوم تعدادی از بزرگان ازجمله علی       

پیشنهادات مختلفی مطرح شد ازجملـه      . تاریخ مسلمانان را تعیین کنند    
اما سـرانجام نظـر حـضرت علـی         ) ص(روز بعثت یا روز تولد پیامبر       

)(     ز شهر مکه به مدینه بـود انتخـاب شـد            که روز هجرت پیامبر ا
با هجرت خود در حقیقت بنیان      ) ص(چرا که در این روز پیامبر اسالم        

  .ل حکومت اسالم را بنا نهادتشکی
  

 جمالت قصار
ای و یا عبارتی ذهنتـان را بـه خـود     ای، کلمه شده که جمله تا به حال

ه جمالت گون وادارد؟ مهم نیست که این مشغول کند و شما را به تفکر
مهـم،   !سالخورده را از زبان یک کودک خردسال بشنویم یا از یک پیر

 ملی که ما را هـر چنـد بـرای   أمغز کالم و محتوای آن است و همان ت

  .کند ای کوتاه، درگیر خود می لحظه
گوینده آنهـا بزرگـان    در ذیل به برخی از این جمالت که صد البته    

  .خالی از لطف نیستهستند، اشاره شده که خواندن آنها 
 .شناسـم  نمـی  من جز خوبی نشان دیگری که نشانه برتری باشـد،  •

   بتهوون
اندیـشه خـوب کـافی نیـست موضـوع اصـلی در              تنها، داشـتن   •

 رنه دکارت  .ببریم اینجاست که آن را خوب به کار

توان  کس را نمی آزادانه راه خود را برگزیند، هیچ تواند هرکس می •
  لوتر   .ایمان بیاورد ای ه عقیدهبه زور وادار ساخت تا ب

  بزرگمهر .بود نیاز چه دارد، بسنده کند همیشه بی هر که به آن •
خـدا در قلـب مـن        :چو عاشق آمد، سزاوار نباشد این گفتار که        •

جبـران خلیـل     .من در قلب خداوندم   :  آید  که گفته   تر آن   است؛ شایسته 
  جبران

 از خـود آن  شـود،  ناراحت می قدر که از فکر حوادث بشریت آن •
  مونتی .بیند حوادث زحمت نمی
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و از آن غـولی   ریزند مردم اشتباهات کوچک خود را روی هم می •
  هانیز جان اولیور .سازند که نامش تقدیر است می
 .کـه نعمـت خداسـت، دام شـیطان نیـز هـست       زیبایی غیر از آن    •

   فردریش نیچه
یک نطق خیلی بیشتر از » خیر«یا » بله«لفظ  ترین برای گفتن کوتاه •

  پتیاگور .باید فکر کرد
  کتانسدا

  آن سوی پنجره
یکـی از  . در بیمارستانی، دو مرد بیمـار در یـک اتـاق بـستری بودنـد        

بیماران اجازه داشت که هر روز بعدازظهر یـک سـاعت روی تخـتش              
اما بیمار دیگر مجبور بود     . او در کنار تنها پنجره اتاق بود      تخت  . بنشیند

. ه پشت به هم اتاقیش روی تخـت بخوابـد         هیچ تکانی نخورد و همیش    
 از همسر، خـانواده، خانـه،       ،کردند  ها با یکدیگر صحبت می      عتاآنها س 

هر روز بعدازظهر، بیماری    . زدند  سربازی یا تعطیالتشان با هم حرف می      
 ازنشست و تمام چیزهـایی کـه بیـرون            که تختش کنار پنجره بود، می     

بیمار دیگـر در مـدت      . کرد  یاتاقیش توصیف م    دید، برای هم    پنجره می 
این یک ساعت، با شنیدن حـال و هـوای دنیـای بیـرون، جـانی تـازه              

  .گرفت می
.      این پنجره، رو به یک پـارک بـود کـه دریاچـه زیبـایی داشـت                

ــابی ــنا    مرغ ــه ش ــا در دریاچ ــا و قوه ه
ــی ــایق  م ــا ق ــان ب ــد و کودک ــای  کردن ه

ــی ــد  تفریح ــرگرم بودن ــان در آب س . ش
ظـره بیـرون، زیبـایی      درختان کهن، به من   

خاصی بخشیده بود و تـصویری زیبـا از         
. شـد   شهر در افـق دوردسـت دیـده مـی         

همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیـات        
اتاقیش چـشمانش     کرد، هم   را توصیف می  

بست و این مناظر را در ذهن خـود           را می 
  .کرد مجسم می

یـک روز   . ها سپری شد         روزها و هفته  
ای شستـشوی آنهـا     صبح، پرستاری که بر   

جان مـرد کنـار       آب آورده بود، جسم بی    
خواب و با آرامش از      پنجره را دید که در    

پرستار بسیار ناراحت شد و     . دنیا رفته بود  
از مستخدمان بیمارستان خواست کـه آن       

مـرد دیگـر   . مرد را از اتاق خـارج کننـد       
خواهش کرد که تختش را به کنار پنجـره         

ر را با رضایت    پرستار این کا  . منتقل کنند 

  .انجام داد و پس از اطمینان از راحتی مرد، اتاق را ترک کرد
     آن مرد به آرامی و با درد بسیار، خود را به سمت پنجره کشاند تـا                

بــاالخره او . اولــین نگــاهش را بــه دنیــای بیــرون از پنجــره بینــدازد
 بـا   در عین نابـاوری او    . توانست این دنیا را با چشمان خودش ببیند         می

  .یک دیوار مواجه شد
اتـاقیش         مرد پرستار را صدا زد و با حیرت پرسید که چه چیزی هم            

اتگیـزی را بـرای او توصـیف کنـد؟            کرده چنین مناظر دل     را وادار می  
آن مـرد   . خواسته به تو قوت قلب بدهد       شاید او می  «: پرستار پاسخ داد  

  ».دتوانست دیوار را ببین اصالً نابینا بود و حتی نمی
  برگرفته از کتاب هفده داستانِ کوتاه کوتاه

  
  مغزی پرکار با گوجه فرنگی

با از  ) آنتی اکسیدان مغزی  (گوجه فرنگی به دلیل غنی بودن از لیکوپن         
های مغـزی، عملکـرد       های آزاد تخریب کننده سلول      بین بردن رادیکال  

  .دهد ذهنی و جسمی را در افراد مسن افزایش می
اکاروتن عمل  تتر از ب    های آزاد، قوی     بین بردن رادیکال        لیکوپن با از  

  .دهد کند و عملکرد ذهنی و جسمی را افزایش می می
هـای مغـز،      های آزاد تخریب کننده اعصاب سـلول             تجمع رادیکال 

شود و مغز بـه دلیـل غنـی            مغز و حافظه می    درکباعث اختالل در عمل   
  .شود  آسانی اکسید میای به بودن از چربی اشباع نشده چند زنجیره

زاد در  هـای آ    های رادیکـال    ل عقلی با آسیب        کاهش حافظه و اختال   
هـای مغـزی رابطـه مـستقیم دارد و لیکـوپن موجـود در                 داخل سلول 

هـای آزاد را در مغـز افـزایش           فرنگی قدرت مقابله بـا رادیکـال        گوجه
  .دهد می

  ....دانید که آیا می
  

  ز ویتامین و آهن است؟دانید که انار سرشار ا آیا می
  .های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب انار است خوردن دانه

گویند و به همین علت، بهترین        ساز می   ای است که به آن خون       انار میوه 
  .موقع برای مصرف آن صبح و قبل از صبحانه است

کننـده سـموم اغلـب        کننده چربـی و رفـع       کننده قلب، دفع    انار تقویت 
  .اخلی بدن استهای د عفونت

رب انار و برگ انار در ضـعف معـده، کمـی اشـتها، تهـوع، ضـعف                  
عمومی، تصفیه خون، خاصه در دختران جوان و رفع میگرن بسیار مفید            

  .است
شهرت دارد و در معالجه اسـهال       ) ناردان(های میوه جنگلی انار به        دانه

ه و  آب انار شیرین با شکر و نشاسته بـرای درد سـین           . بسیار مؤثر است  
  .  شود سرفه توصیه می
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