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

  
  

  

  دیدار کارکنان دانشکده مهندسی با دکتر وحید رشتچی
 از کارکنــان دانـشکده مهندســی در روز چهارشـنبه مورخــه   تعـدادی 

 به مناسبت انتصاب جناب آقای دکتـر وحیـد رشـتچی بـه              17/11/86
رینی بـه مالقـات     ی پژوهشی دانشگاه، با تهیه گـل و شـ         معاونتسمت  

دریـغ جنـاب آقـای دکتـر        ایشان رفته و ضمن تقدیر از زحمـات بـی         
تبریـک گفتـه و      را   وحید رشتچی صارمی، انتصاب شایسته آقای دکتر      

آرزوی سربلندی و موفقیت برای ایشان و همکاران حـوزه پـژوهش از             
  .خداوند متعال مسألت نمودند

 
  : ریاست و روابط عمومی دانشگاه زنجانمدیر دفتر

  شود همایش اتحاد ملی و انسجام اسالمی برگزار می
روز دوشـنبه مـورخ     همایشی با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسالمی در          

سـالروز قیـام    که مصادف بـا      30/17الی   30/14 از ساعت    29/11/86
  . شود یدر دانشگاه زنجان برگزار ماست مردم تبریز علیه رژیم پهلوی 

علی فیوجی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمـومی دانـشگاه زنجـان در              
منطقـه زنجـان، بـا بیـان        ) ایسنا(گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران      

به مناسبت قیام عمومی مردم تبریز در چهلمـین روز    : مطلب فوق افزود  
  . شود ، این همایش برگزار می1356 دی قم در سال 19شهدای 

 باشـد   ریـز مـی    بهمن ماه سالروز قیام مـردم تب       29ان اینکه   فیوجی با بی  
  اسداشت دهـه فجـر انقـالب در سـال         از اهداف این همایش، پ    : افزود

  . باشد اتحاد ملی و انسجام اسالمی می
این مقام مسئول از سخنرانان این همایش را علی منتظری مشاور رئیس            

نـشگاه   رئـیس دا    همچنـین  جمهور و رئیس سابق جهـاد دانـشگاهی و        
  . زنجان عنوان کرد

همچنین جلسه پرسش و پاسخ با حـضور مـشاور رئـیس جمهـور، از               
  . های دیگر این همایش خواهد بود برنامه

  :وزارت علوم مدیر خانه نشریات دانشجویی
  شوند می بندی ها از امسال امتیازدهی و رتبه نشریات دانشجویی دانشگاه

ـ   ارتهـای تابعـه وز   نشریات دانـشجویی دانـشگاه   صـورت  ه علـوم ب
امتیـاز دهـی و رتبـه بنـدی     یک بار در هـر سـال تحـصیلی    سراسری  

 .شوند می

فرهنگـی خبرگـزاری دانـشجویان ایـران      به گزارش سـرویس صـنفی  
دانـشجویی وزارت علـوم بـا     احمد نادری مدیرخانه نشریات ،)ایسنا(

 نشریات دانشجویی که در سال تحصیلی جدیـد : اعالم این خبر گفت

ـ      حداقل یک  صـورت هماهنـگ در خانـه       ه   شماره منتشر شده باشند ب
 Dو A ،B ،C شده و در چهار درجـه  نشریات دانشجویی امتیاز دهی

 .بندی خواهند شد رتبه

در خانـه نـشریات دانـشجویی     وی با بیان اینکه اینکار برای اولین بار
جـاری بـه    نامه فراخوان نشریات منتشره در سال: شود، افزود انجام می
تواننـد از طریـق امـور         ها ارسال شده است و دانشجویان مـی        هدانشگا
به خانـه نـشریات    خود دانشگاه خود نسبت به ارسال نشریات فرهنگی

  .اقدام کنند
اگـر در زمـان مقـرر     :مدیر خانه نشریات دانشجویی در پایـان گفـت  

 هـا بـه خانـه    نشریات دانشجویی از سوی دفاتر امور فرهنگی دانشگاه

شود و به دست داوران ما نرسد، نشریات آن دانـشگاه           نشریات ارسال ن  
   .جاری شرکت داده نخواهند شد در رتبه بندی سال

 
  :علوم تاکید مجدد معاون وزیر

  های خارجی در ایران شعبه ندارند یک از دانشگاه هیچ

های خارجی  باعنوان نمایندگی دانشگاه مدارک تحصیلی
  فاقد اعتبار است

: فنـاوری اعـالم کـرد    ت علـوم، تحقیقـات و  معاون دانـشجویی وزار 
هـای تـازه     بخـصوص از جمهـوری    (های خارجی    یک از دانشگاه    هیچ

ای ندارند و مدارک تحصیلی که از سوی  در ایران شعبه) یافته استقالل

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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گردد  ی خارجی صادر میها نمایندگی دانشگاه برخی دفاتر تحت عنوان
  .فاقد اعتبار است

زشـی خبرگـزاری دانـشجویان ایـران     آمو به گزارش سرویس صـنفی 
هـای آمـوزش    از مؤسـسه  برخی: دکتر مالباشی در ادامه گفت ،)ایسنا(

هـای   داخل کشور اقدام به پـذیرش دانـشجو و دایـر نمـودن کـالس              
بدون مجوز دفتر گسترش آموزش عالی نموده و در قبال اخذ  آموزشی

ن بـدو (ی خـارج  هـا  مـدارک دانـشگاه   مبالغ هنگفت به عنوان شهریه
مدارک به هـیچ   نمایند که این برای متقاضیان صادر می) پشتوانه علمی

 .عنوان قابل ارزشیابی نیست

تعطیلـی دفـاتر     وزارت علـوم در خـصوص  ،به گفته دکتـر مالباشـی  
 .ی قانونی الزم را بعمل خواهد آوردها الذکر پیگیری فوق

دامه علوم به متقاضیان ا آموختگان وزارت همچنین مدیر کل امور دانش
به صورت حـضوری ـ نیمـه حـضوری و غیـر حـضوری ـ        (تحصیل 
اکیداً توصیه کرد قبل از هرگونه اقدامی صالحیت  )یا مجازی ای مکاتبه

  .احراز نمایند  ir.msrt.www به سایت موسسه مربوطه را با مراجعه
  

  
  :همدان خبرداد معاون وزیر علوم در

  آینده یا خرید حداقل یک خوابگاه برای هر دانشگاه در سالساخت 
پـروژه دانـشگاهی در    3 معاون دانشجویی وزیر علوم در مراسم افتتاح

 بـرای افـزایش خوابگـاه در   : دانشگاه بـوعلی سـینای همـدان گفـت    

 میلیارد تومـان اعتبـار در نظـر         100های کشور در سال آینده،        دانشگاه
 .گرفته شده است

دانـشجویان ایـران    خبرنگار صـنفی آموزشـی خبرگـزاری   به گزارش 
آینده   در بودجه سال :، دفتر همدان، دکتر محمود مالباشی افزود)ایسنا(

 میلیارد تومان اعتبار برای بودجه عمرانی دانشگاه اختصاص یافتـه           440
  .شود دانشگاه حداقل یک خوابگاه خرید و یا ساخته می که برای هر

بـر اسـاس   : نیز گفت های دانشجویی ابگاهوی در خصوص ظرفیت خو
 درصد از دانـشجویان دوره روزانـه را         40یم تنها    هست  ما موظف   قانون
هـا    درصـد دانـشجویان را در خوابگـاه   50دهیم که هم اکنون  اسکان

 .ایم اسکان داده

: تکمیلی نیز گفـت  های وی همچنین در خصوص افزایش ظرفیت دوره
 ر دانشجو پذیرش داریم که بایـد تـا   هزا3هم اکنون در دوره دکتری 

 .هزار نفر برسد  5پایان برنامه چهارم توسعه به 

کـارآفرین دانـست و    معاون وزیر علوم دانشجویان مقطـع دکتـری را  
 .پذیرش دانشجو در این مقطع باید افزایش یابد: تاکید کرد

: فرهنگ این دانشگاه گفت وی همچنین در مراسم بهره برداری از خانه
 ســاعت از شــبانه روز را در خوابگــاه ســپری 8ویان حــداقل دانــشج

ی ها  توانند در این مرکز به فعالیت       کنند که با ایجاد خانه فرهنگ می       می
  .بپردازند علمی و فرهنگی

در کـشور احـداث     خانـه فرهنـگ  15هم اکنون : وی خاطر نشان کرد
 واقعیتوانیم به معنی  شده است که با ورود دانشجویان به این مرکز می

  .ساز را در کشور ایجاد کنیم کلمه، دانشگاه فرهنگ

 متر مربـع  700با هزار و  خانه فرهنگ دانشگاه بوعلی سینا: گفتنی است
 400 میلیون تومان اعتبـار احـداث شـده کـه     700زیربنا و اختصاص 

ـ  ،های ساخت خانه فرهنگ توسط صـدقیان        میلیون تومان از هزینه     رخیّ
  .همدانی پرداخت شده است

میلیون تومان اعتبار در  500سلف سرویس مرکزی نیز با یک میلیارد و 
  متر مربع احداث شـده اسـت کـه فـاز    270 هزار و 4زمینی با متراژ 

نخست آن با حضور معاون دانشجویی وزیر علوم و مدیر کل فرهنگـی       
 .برداری رسید وزارت علوم به بهره

مربع زیر بنـا بـا یـک    متر   هزار2بخش مواد دانشکده مهندسی نیز در 
  . میلیون تومان اعتبار احداث شده است200میلیارد و 

  
  

  

  هاها  مناسبتمناسبت                                    
  

  بهمن 23
المسلمین مبارزه بـا      سیس اخوان  میالدی با تأ   1938سال  البناء در     حسن
. نظم و سازماندهی خاصی به پیش بـرد     زدایی استعمار را با       اسالمطرح  

تاه در بسیاری از کشورهای منطقـه ازجملـه         این جمعیت در مدتی کو    
 و  سوریه، لبنـان، اردن، فلـسطین و حتـی شـمال آفریقـا نفـوذ کـرد                

 وی در .البناء به مقام مرشد عام یـا رهبـر عمـوم شـهرت یافـت             حسن
المـسلمین پیـروی از قـرآن و          مقاله اولین شـماره روزنامـه اخـوان       سر

میـان  وحـدت   ، احیای شعائر دین اسالم و ایجاد        )ص(محمد  حضرت  
مان این ساز . ترین اهداف این سازمان اعالم کرد       مسلمانان جهان را مهم   

وزیر مصر منحل و بسیاری       ترور نخست  میالدی به اتهام     1948در سال   
البناء نیز بـر اثـر اصـابت          حسن. از اعضای آن دستگیر و زندانی شدند      

  .گلوله کشته شد
  

  بهمن 24
. کاشان دیده به جهـان گـشود      در شهر    1315 سپیده کاشانی در سال      -

 به سرودن اشـعار     57 و   56های    وی در دوران انقالب اسالمی در سال      
هـای ادبـی خـود را         تانقالبی پرداخت و پس از پیروزی انقالب فعالی       

هـای حماسـی وی       ویژه با آغاز جنگ تحمیلی سـروده      وسعت بخشید ب  
یزیون توسط خوانندگان مختلف خوانده و به طور مرتب از رادیو و تلو           

 ش عـضو    1360سپیده کاشانی به مدت ده سال از سال         . شد  پخش می 
ایـن  . رسمی گروه شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی بـود            
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 پس از یک بیماری طوالنی دار فانی را         1371 بهمن   24شاعره توانا در    
 شمـسی بـه     1352نخستین مجموعه شعری او که در سال        . وداع گفت 

توان بـه   از دیگر آثار او می  . بود» های شب   روانهپ«چاپ رسید با عنوان     
هزار دامن گل سرخ، سخن آشنا، حکایت آنان که بقا را در بال دیدنـد،    

  .اشاره کرد
بن الحسین علی مسعودی تحصیالت خود را در بغداد به پایـان               علی -

مـسعودی  . رساند و به اکثر کشورهای اسالمی و غیر اسالمی سفر کرد          
 نوع حکومت، مذهب و اوضاع تاریخی       آداب، رسوم، رها با   در این سف  

ایـن موضـوع    . را ثبت کرد  و جغرافیایی نقاط مختلف آشنا شد و آنها         
برجسته براساس همین مشاهدات کتب تاریخی و جغرافیـایی خـود را            

که درباره اوضاع تاریخی    » التنبیه و االشراف  «کتاب  . نگارش درآورد به  
و جغرافیایی ممالک و اقوام مختلف است که ازجمله آثـار مـسعودی             

  .رود بشمار می
  

  بهمن 25
  

در کـه از سـیزده سـالگی        االصـل     سلمان رشدی؛ نویـسنده هنـدی      -
  بـا نگـارش    باشد  کند و بزرگ شده این کشور می        انگلستان زندگی می  

اهانت کـرد و    ) ص(کتاب آیات شیطانی به مقام پیامبر بزرگوار اسالم         
) ره(حضرت امام خمینـی     . لیاردها مسلمان جهان را برانگیخت    خشم می 

نویـسنده و ناشـرین ایـن    ای   با صدور اطالعیه1367 بهمن سال 25در  
کتاب را به اعدام محکوم کرد؛ در فتوای تاریخی امـام خمینـی آمـده               

رسانم، مؤلف کتـاب      ع مسلمانان غیور سراسر جهان می     به اطال : (است
آیات شیطانی، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعـدام            

ای کـه آنـان را    خواهم تا در هـر نقطـه   از مسلمانان غیور می. باشند  می
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران بـا      .) یافتند سریعاٌ آنها را اعدام نمایند     

یه، پتانسیل عظیم نیروهای مسلمان را آشکار سـاخت         صدور این اطالع  
غـرب بـرای    . و باعث ایجاد موجی خروشان در دنیای اسـالم گردیـد          

جلوگیری از خشم مسلمانان همواره تالش کرده تا کتاب مزبـور تنهـا             
  ! ادبی معرفی شودبه عنوان یک اثر 

در کاغذ اخبار نخستین روزنامه ایران به وسیله میرزا صالح شـیرازی             -
تهران منتشر شد، کاغذ اخبار مطالبی درباره تهران، و دیگـر شـهرهای             

  .شد ایران، کشورهای غربی و بویژه اخبار مربوط به عثمانی چاپ می
 سالگی هنگامی که در کارگاهی صنعتی کـار         22 کریستوفر شولز از     -

ای برای تحریر بود و سرانجام پـس از           کرد در اندیشه اختراع وسیله      می
های   ماشین.  تالش پیگیر توانست ماشین تحریر را اختراع کند        چند سال 

  .باشند یافته ماشین ساخت او می تحریر امروزی شکل تکامل

  بهمن 26
 ش؛ اهدای جایزه به استاد مرتضی مطهری برای نگارش کتاب 1344 -

 برنده جایزه بهترین نویسندگان برای 2وی یکی از (داستان راستان 
  )شناخته شدنوسوادان در آن سال 

  نویس روسی  م؛ قتل الکساندر سرگوویچ پوشکین داستان1837 -
  )های تجاری شرکت جهانی ماشین (IBM م؛ تأسیس شرکت 1924 -

  
  بهمن 27

دبیر » االسالم والمسلمین سید عباس موسوی حجت« ش؛ شهادت 1370 -
  ) م1991 فوریه 16برابر با (لبنان بدست رژیم اشغالگر قدس ... ا کل حزب

  )ص(صحابی بزرگ پیامبر اسالم » سلمان فارسی« ق؛ درگذشت 35 -
استفاده از حق وتو برای اولین بار در سازمان ملل متحد توسط  م؛ 1946 -

  )سابق(شوروی 
  

  بهمن 28
بار استخراج نفت ایران به ویلیام فاکس  عطای امتیاز ننگینا ق؛ 1319 -

  دارسی انگلیسی توسط مظفرالدین شاه قاجار
  

  همنب 29
  قیام مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای قیام مردم قم ش؛ 1356 -

: عبـارت بودنـد از    جمهوری اسـالمی    اعضای هیأت مؤسس حزب      -
، )مقـام معظـم رهبـری     (ای    خامنـه ... ا  شهید بهشتی، شهید باهنر، آیـت     

ــت االســالم والمــسلمین هاشــمی  موســوی اردبیلــی و حجــت... ا آی
 از فعالیت به حزبی فراگیر و       تی کوتاه این حزب پس از مد    رفسنجانی،  

شهیدان (سراسری تبدیل شد اما به دلیل شهادت دو تن از مؤسسین آن             
و مسائلی چون فضای کشور که تحت تأثیر جنگ بود          ) باهنر و بهشتی  

  . ش فعالیت آن متوقف شد1363و مشکالت مالی در سال 
بـود و چـون     اهل بخارا   » ملقب به بلعمی  «... ابوالفضل محمدبن عبدا   -

منـسوب  » بلعمی«زیست به     یکی از اجدادش در بلعم آسیای صغیر می       
ابوالفضل بلعمی از محضر فضالی مرو بهره بـرد و از بـسیاری از              . شد

او از دانشمندترین وزیران دوران ساماندهی بـود        . بزرگان حدیث شنید  
ترجمـه تـاریخ    . و تألیفاتی ارزشمند از خود به یادگار گذاشـته اسـت          

بـه  منسوب  های ارزنده و مهم قرن چهارم هجری قمری           از کتاب طبری  
بلعمی نه تنها خود طالب علم بود، بلکه ادیبان و دانشمندان           . وی است 

اثـر دیگـر    » تـاریخ بلعمـی   « . داد  را نیز مورد تکریم و احترام قرار می       
ابوالفضل بلعمی است که نثری سـاده و روان دارد و نمـودار شـیوه و                

تـاریخ بلعمـی پـس از       . ر قرن چهارم قمری اسـت     سبک نویسندگی د  
ـ        ترین    فردوسی قدیمی شاهنامه   شمار اثر بجای مانده از متون فارسـی ب
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رودکی شاعر بزرگ فارسی زبان به دلیل تقاضای بلعمی کلیله          . رود  می
منه را بـه نظـم درآورد و ناصرخـسرو، عنـصرالمعالی، رودکـی و               و د 

  .اند  او به نیکی یاد کردهتعدادی دیگر از بزرگان دوره سامانی از
 میالدی را سردمدار هنر     16ساز و شاعر قرن        میکل آنژ نقاش، مجسمه    -

ی هنری را   شناس  او زیبایی : اند  دانند، درباره او گفته     رنسانس در اروپا می   
های    مجسمه ،آنژ  از شاهکارهای میکل  . رتقا داد ترین حد هنری ا     به کامل 

  . نام بردتوان را می) ع(داوود و حضرت موسی 

  البالغه فرازهایی از نهج
  

  

  راه رستگارى 
سـبکبار   . رانـد  قیامت پیش روى شما و مرگ در پشت سر، شما را مى           

  . همانا آنان که رفتند در انتظار رسیدن شمایند. شوید تا برسید
   21ترجمه خطبه 

  ها با استعدادهاى گوناگون   تناسب نعمت1
قدیرهاى الهى چون قطرات باران     پس از ستایش پروردگار، بدانید که ت      

آید، و بهره هر کسى، کم یا زیاد به          از آسمان به سوى انسانها فرود مى      
رسد پس اگر یکى از شما براى بـرادر خـود، برتـرى در مـال و                او مى 

همسر و نیروى بدنى مشاهده کند، مبادا فریب خورد و حسادت کنـد،             
ده کـه از آشـکار      تا زمانى که دست به عمل پـستى نـز         (زیرا مسلمان   

به مسابقه  ) شدنش شرمنده باشد و مورد سرزنش مردم پست قرار گیرد         
ماند که دوست دارد در همان آغاز مسابقه پیروز گردد تـا    مى اى   دهنده

هم چنین مسلمانى که    . سودى به دست آورد و ضررى متوجّه او نگردد        
: دداز خیانت پاک است انتظار دارد و یکى از دو خوبى نـصیب او گـر       

کـه آنچـه در نـزد       «یا دعوت حق را لبیک گفته عمر او پایـان پـذیرد             
، و یا خداوند روزى فراوان بـه او دهـد و            »خداست براى او بهتر است    

صاحب همسر و فرزند و ثروت گردد، و هم چنـان دیـن و شخـصیّت              
همانا ثروت و فرزندان، محصول دنیا و فانى شـدنى،          . دارد خود را نگاه  

عت آخرت است، گر چه گاهى خداوند، هر دوى آن          و عمل صالح زرا   
از خدا در آن چـه اعـالم خطـر کـرده          . هایى خواهد بخشید   را به ملّت  

است بر حذر باشید از خدا آنگونه بترسید که نیازى بـه عـذر خـواهى         
نداشته باشید عمل نیک انجام دهید بدون آن که به ریا و خـود نمـایى                

ى غیر خدا انجام دهد، خـدا او را         مبتال شوید، زیرا هر کس، کارى برا      
از خدا، درجات شهیدان، و زندگى سعادتمندان،       . به همان غیر واگذارد   

  . کنیم و هم نشینى با پیامبران را درخواست مى
  

   ضرورت تعاون با خویشاوندان 2
اى مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویـشاوندان خـود              

خویشاوندان انسان،  . زبان و دست دفاع کنند    بى نیاز نیست که از او با        
کننـد و اضـطراب و       ترین گروهى هستند که از او حمایـت مـى          بزرگ

هـا نـسبت بـه او، پـر          زدایند، و در هنگـام مـصیبت       ناراحتى او را مى   
نام نیکى که خدا از شخصى در میان مـردم          . باشند ترین مردم مى   عاطفه

قسمت دیگـرى از    . (برداردرواج دهد بهتر از میراثى است که دیگرى         
 آگاه باشید، مبادا از بستگان تهیدست خود رو برگردانیـد،         ) همین خطبه 

و از آنان چیزى را دریغ دارید، که نگاه داشتن مال دنیا، زیادى نیـاورد               
آن کس که دست دهنده خود را       . و از بین رفتنش کمبودى ایجاد نکند      

هـاى   ا گرفته امّـا دسـت     از بستگانش باز دارد، تنها یک دست را از آنه         
فراوانى را از خویش دور کرده است، و کسى که پر و بـال محبّـت را                 

  . بگستراند، دوستى خویشاوندانش تداوم خواهد داشت
  23ترجمه خطبه 

  ارزش راز دارى و خوشرویى 
سینه خردمند صندوق راز اوست، و خوشرویى وسیله دوست یابى، و            

پرسـش کـردن    : و یا فرمـود   . استه شکیبایى، گورستان پوشاننده عیب   
هاسـت، و انـسان از خـود راضـى، دشـمنان او              وسیله پوشاندن عیب  

  )6حکمت (. فراوانند
  

  برترین پارسایى 
 برترین زهد، پنهان داشـتن زهـد اسـت         

  )28حکمت (
  بیمارى و پاک شدن گناهان 

خدا آنچـه را کـه از آن شـکایت دارى           
موجب کاستن گناهانـت قـرار      ) بیمارى(

 در بیمارى پاداشى نیست امّا گناهان       داد،
برد، و آنها را چونـان بـرگ         را از بین مى   

ریزد، و همانا پاداش در گفتار       پاییزى مى 
ــت   ــا دس ــردار ب ــان، و ک ــه زب ــا و  ب ه

هاست، و خداى سـبحان بـه خـاطر          قدم
نیّت راست، و درون پاک، هـر کـس از          
بنــدگانش را کــه بخواهــد وارد بهــشت 

  )42حکمت  (. خواهد کرد
  اقسام بردبارى 

شـکیبایى بـر    : شکیبایى دو گونـه اسـت     
دارى و شـکیبایى در      آنچه خـوش نمـى    

  )55حکمت (. دارى آنچه دوست مى
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