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 .کنیم را به عموم همکاران محترم تسلیت عرض می) ره(و رحلت حضرت امام خمینی ) س(شهادت حضرت فاطمه زهرا 
  

  
  
  

  

 رئیس جمهور هرگز منکر وجود تورم در :جوانفکر
  جامعه نشده است

دهند اما در  می شعار همراهی با دولت سر ها بعضی: کلهر
  دگوین میعمل به دولت فحش و ناسزا 

یک تورم دیرینه هستیم  ما وارث: مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور گفت
 و دولت و شخص دکتر احمدی نژاد هرگز منکر وجود تورم در جامعه

  .نشده اند
منطقه زنجان، علی اکبر ) ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران  به گزارش

جلـسه پرسـش و پاسـخ بـا دانـشجویان       جوانفکر شامگاه یکشنبه در
: نـشان سـاخت     زنجان به مقوله تورم در کشور اشاره وخاطردانشگاه

تورم به عنوان یک واقعیت همـواره در جامعـه مطـرح بـوده اسـت و                
فعالیت دولت نهم نیست لذا دولت بـرای مهـار تـورم     مختص به دوره

  .کند میتالش 
های بسیاری را متزلزل کـرده   تورم در سطح جهان دولت: ادامه داد وی

ای برای جلوگیری از این مشکل اندیشیده  ویژه مهیداتو دولت ایران ت
ای نیز در داخل با ایجـاد   عده است اما عالوه بر این مشکالت جهانی،

  .زنند جو روانی، به تورم دامن می
جوانفکر خروج سرمایه از کشور را عاملی مهم در ایجاد تورم دانـست           

ان خـروج  ، مـا بـا بیـشترین میـز    85 تا 78های  طی سال: یادآور شد و
هـایی را   بوده ایم و این میزان تغییر، نابـسامانی  سرمایه از کشور مواجه

  .در اقتصاد کشور سبب شد
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور به سیاست دولت در کاهش نرخ سـود            

در بسیاری از کـشورهای خـارجی   : اشاره و خاطر نشان ساخت بانکی
شور وارد چرخـه  زیرا باید پول ک نرخ سود بانکی فقط دو درصد است

  .تولید شود
زمینه و فضا برای افراد فاسـد تنگتـر    با رویکردهای دولت،: وی افزود

  .شده و زمینه ظهور و بروز آنها از بین رفته است

امروز عزت ملت ایران افزایش یافته و با ما بـا احتـرام             : جوانفکر گفت 
شود و این واقعیت را درسفرهای خـارجی آقـای احمـدی     می برخورد

 .ایم اد به عینه دیدهنژ

 مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور عزم دولت نهم را در جهت مبارزه بـا 

مهمتـرین رونـدی کـه در       : مفاسد اقتصادی جدی دانست و تاکید کرد      
 .جلوگیری از ظهور مفاسد اقتصادی بود دولت نهم به وقوع پیوست

سوال نماینـده انجمـن    مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری در پاسخ به 
جانبـه دولـت نهـم در        می دانشجویان در خصوص رویکرد یـک      اسال

فضای سیاسـی و مطبوعـاتی مطلـوبی در    : مطبوعات، گفت مواجهه با
ای را شـاهد   یک توسعه رسانه کشور وجود دارد زیرا در دولت گذشته

  .دکر می نفکربودیم که سطحی بود و به کیفیت 
 وجه در شأن ملت     های فعلی به هیچ     برخی از رسانه  : جوانفکر ادامه داد  

نیستند و الزم است از وضعیت فعلی خارج شـوند زیـرا برخـی     ایران
اخبار مهمی که در کشور و یا جهان اتفاق   به جای پرداختن بهها رسانه

  .پردازند میمسائل حاشیه ای دیگر  افتاده و باید تیتر شود، متاسفانه به
هـا    روزنامـه اینکه تعطیلـی  مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور با یادآوری

ای انجـام    این کار توسط هیئت هفت نفره     : ربطی به دولت ندارد، افزود    
 .شود که دولت در این هیئت تنها یکی رای دارد می

ها را بـه پـای دیگـران     کاستی جوانفکر با رد این مطلب که دولت نهم
بـه    خود، بایدیدولت برای حرکت روبه جلو: نویسد، تصریح کرد می

ها و مشکالت گذشـته بپـردازد و ایـن بـه معنـی           بررسی و حل آسیب   
 .های قبل نیست ال بردن عملکرد دولتؤزیرس تضعیف گذشتگان و

 مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوال یکـی از  

ی ایران به کـشور لبنـان و حـزب اهللا     ها  دانشجویان در خصوص کمک   
ل، دشمن شماره یـک  لبنانی در مقابل اسرائی حزب اهللا و جوانان: گفت

تـوانیم   عنوان مسلمان نمی کنند و ما به ملت ایران، جان خود را فدا می
 دست روی دست بگذاریم و بگوییم به ما چه مربوط اسـت؟ ایـران و  

  هفته نامه    
  خبری  
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 ای دارای مشترکاتی هستند و       لبنان به لحاظ نژادی، دینی و منافع منطقه       
 .د داردفرهنگی و تاریخی میان این دو کشور وجو یک خویشاوندی

ای رئیس جمهور نیـز در   رسانه در ادامه این مراسم مهدی کلهر مشاور 
: یادآور شـد  ی تورم از دیدگاه اقتصادی پرداخت وها سخنانی به ریشه

از دیدگاه علم اقتصاد اگر کشوری وارد عرصه ساخت و ساز و عمران             
گذاری خارجی را جلب نماید، تورم خود بـه   توانست سرمایه شد و یا

دیگر اگـر واردات صـورت گیـرد،      بوجود خواهد آمد واز سویخود
  .یابد میافزایش  های جهانی تورم نیز مطمئناً در مقابل افزایش قیمت

برای نظام اقتصادی مضر نیـست   تورم همیشه: وی خاطر نشان ساخت
تـشویقی   زیرا اقتصاددانان کشورهای مختلف به نوعی به دنبـال تـورم  

ای باشد که مردم محتاج ضروریات خـود           گونه هستند اما تورم نباید به    
  .شوند

مـا  : کلهر به رویکرد دولت در سیاست خارجی اشاره و تـصریح کـرد            
با غرب نداریم به گونه ای که رئیس جمهـور کـشورمان بـرای     تقابلی

اعالم آمادگی نمود اما به این شرط کـه   مناظره با رئیس جمهور آمریکا
  .را بشنوندهمه مردم جهان سخنان هر دو طرف 

اشاره کرد و  ی دولت در مقوله مطبوعاتها این مقام مسئول به سیاست
در حـال پرداخـت     ما  آزادی مطبوعاتی در کشور وجود دارد و        : افزود
هستیم و معتقدیم که با برخورد و حـذف، مـشکل حـل     ی آنها هزینه
احمدی نژاد بر این اعتقاد بودیم  شود به گونه ای که در دوره آقای نمی
نکنیم اگر چـه   ه همانند دولت گذشته از چند روزنامه خاص حمایتک

دهند امـا در     میامروز شاهدیم که برخی شعار همراهی با دولت را سر           
  .گویند میبه دولت فحش و ناسزا  عمل

سـفرهای اسـتانی   : ادامـه داد  وی به دستاوردهای دولت نهم اشـاره و 
 نهم بـه حـساب  رئیس جمهور یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت 

ها را از نزدیـک       آید زیرا دولت با حضور در مناطق مختلف، کاستی         می
  .مشاهده کرد

انتخابـات   کلهر با رد این ادعا که رئیس جمهور از هم اکنون بـه فکـر  
ایشان اصـالً   : باشد، خاطر نشان ساخت    میریاست جمهوری دوره دهم     

 نبوده و فکـر و  انتخابات نیستند زیرا این دولت به فکر حکومت به فکر
باشد در حالی کـه ایـن افـراد     میو تالش  ذکرش تنها معطوف به کار

  .اندیشند میهستند که به حفظ قدرت طرفدار سیاست 
هـای دانـشجویی شـورای صـنفی ،          شایان ذکر است نمایندگان تشکل    

دانشجویی و انجمن اسالمی سواالت خود را از مشاورین رئـیس   بسیج
 .جمهور ارائه نمودند

  یرگروه رشته نقشه برداری دانشگاه زنجان مد
  :در گفتگو با ایسنا

  تعریف درستی از امر پژوهش در کشور ارائه نشده است
  

تعریف درسـتی از   : مدیر گروه رشته نقشه برداری دانشگاه زنجان گفت       
ی الزم نیـز  هـا  امر پژوهش در کشور ارائه نشده است و هدف گـذاری       

هـا    های اجرایی به دانشگاه     از ارگان صورت نپذیرفته زیرا پژوهش باید      
ارائه شود و با ایجاد ارتباط قوی بین صـنعت و دانـشگاه از نیروهـای                

  . علمی و متخصص بهره گرفته شود
) ایسنا(مجید عباسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران          

این که اساتید و پژوهشگران ما، خـود را  : منطقه زنجان، در ادامه افزود    
کنند و فقط به امر پژوهش بپردازند سـودی نـدارد و از سـوی                 ایزوله  

های دولتی نیز بـا صـرف اعتبـارات پژوهـشی در داخـل                دیگر ارگان 
ی مربوطه خود و عدم بهره گیری از اساتید دانشگاهی مـشکل            ها  ارگان

  . نمایند میرا تشدید 
ـ شکالت اسـاتید جهـت پـرداختن بـه فعا         وی در رابطه با م     ی هـا   تلی

حجم باالی تدریس اسـاتید، عمـالً آنهـا را بـه            :وهشی تصریح کرد  پژ
ماند  میماشین تدریس تبدیل کرده و دیگر فرصتی برای پژوهش باقی ن          

یا نمودن برخی از ملزومات پژوهش بسیار پرهزینـه         هو از سوی دیگر م    
ی دولتی باید اطالعات الزم را در اختیـار         ها  و زمان بر است لذا ارگان     

ی پژوهشی با بهره    ها  ر دهند در غیر این صورت فعالیت      پژوهشگران قرا 
 ملی  تگیری از اطالعات موجود ناکام خواهد ماند بنابراین به یک هم          

  . های مختلف در این مقوله نیاز داریم و هماهنگی در ارگان
 8های فـراوان      با وجود مشکالت و کاستی    : عباسی خاطر نشان ساخت   

 2سمینارهای بین المللی وهمچنـین      مقاله از سوی اساتید این گروه به        
  . مقاله دانشجویی به سمینارهای داخلی ارائه شده است

دراین تـرم دانـشجویان آخـرین دوره        :این مدرس دانشگاه ابراز داشت    
ی آینـده   هـا   کاردانی نقشه برداری فارغ التحصیل خواهند شد و از ترم         

 خواهیم  تنها برای مقطع کارشناسی به صورت شبانه و روزانه، دانشجو         
پذیرفت و از سوی دیگر از سال تحصیلی آینده برای مقطع کارشناسی            

  .  دانشجو خواهیم داشت7ارشد رشته ژئودزی نیز 
: وی در مورد امکانات گروه نقشه برداری دانشگاه زنجان، اظهار داشت          

این گروه در حال حاضر سـه کارگـاه نقـشه بـرداری، فتـوگرامتری و                
هـا و      دارد بـه گونـه ای کـه آزمایـشگاه          میکروژئودزی را در اختیـار    

های گروه نقشه برداری فعـالً جوابگـوی نیازهـای دانـشجویان              کارگاه
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باشند اما با پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیاز بـه تجهیـزات              می
  .بیشتری داریم

  
 :معاون فرهنگی وزیرعلوم

  شود اندازی می رادیو دانشجو راه
و فناوری با اشاره بـه   وم، تحقیقاتمعاون فرهنگی اجتماعی وزارت عل

 هـای ایـن معاونـت در سـال نـوآوری و شـکوفایی از       تشریح برنامه

های فرهنگ مجازی، رادیـو دانـشجو، انتـشار سلـسله             اندازی خانه   راه
های ایران و برگزاری همایش توسعه اجتماعی خبر  دانستنی های کتابچه

  .داد

ار صـنفی آموزشـی     وگـو بـا خبرنگـ       در گفت  دکترمحمدباقر خرمشاد 
اشاره به بودجه معاونت فرهنگی  با )ایسنا( خبرگزاری دانشجویان ایران

هـا را   ه دانشگا بودجه فرهنگی: وزارت علوم در سال جدید، اظهار کرد
در ایـن راسـتا،     . باید در دو سطح وزارتخانه و دانشگاه بررسـی کـرد          

ش صورت گرفته در سطح وزارتخانه باعـث شـد تـا افـزای     های تالش
داشته باشیم، با این حال بودجه  نسبی در بودجه فرهنگی وزارت علوم

تخـصیص یافتـه    ها دو تا سه برابـر رقـم   بینی شده براساس برنامه پیش
 .فعلی است

 30در سال جاری حدود  ها همچنین سرانه فرهنگی دانشگاه: وی افزود
 .هزار تومان تصویب شده است

علوم در دوره جدید به تمام  رتوی با بیان اینکه معاونت فرهنگی وزا
آنکه مبتنی  ها به دلیل این برنامه: های خود عمل کرده است، گفت وعده

 .بر مطالعه و نیاز بوده، جای خود را باز کرده است

از امکانـات موجـود در    وی با بیان اینکه معاونت فرهنگی سعی کرده
  ایـده :سطح جامعه نیز به نفع دانشجویان اسـتفاده کنـد، اظهـار کـرد    

های فرهنگ و فرهنگ کارت دانشجو نیز در همین راستا اجرایـی              خانه
مثال چندین میلیون کتاب از وزارت ارشاد بـرای   به عنوان. شده است

 .است ها جذب شده های فرهنگ دانشگاه خانه

اول رییس جمهـوری طـی      ن   معاو  همچنین با ابالغ بخشنامه   : وی افزود 
ایی موظـف شـدند کـه سـرویس و          های اجر   های گذشته، دستگاه    هفته

ن راسـتا  در همی. را برای فرهنگ کارت دانشجویی ارایه کنند خدماتی
دانشجو برای جذب سرویس و خـدمات،       ت  دبیرخانه ویژه فرهنگ کار   

 .در معاونت فرهنگی وزارت علوم ایجاد خواهد شد

 در 87جدیـد در سـال     خانـه فرهنـگ  15دکتر خرمشاد با بیان اینکه 
همچنـین از طـرف     : کشور تاسیس خواهد شد، اظهار کرد     ی  ها  دانشگاه

 ابالغ شده که ایجاد حداقل یک خانه فرهنـگ  ها علوم به دانشگاه وزیر
های امنای خود تصویب کنند، در همین راسـتا   هیات در دانشگاه را در

هـای   خوابگـاه جدیـد در دانـشگاه    60برای سال جاری مقرر شده تـا  
بـدون    این است که هیچ خوابگـاهی کشور احداث شود که پیشنهاد ما

 .خانه فرهنگ احداث نشود

معاونت فرهنگـی در سـال    دکتر خرمشاد با اشاره به اقدامات نوآورانه
 های فرهنـگ مجـازی در   ایجاد خانه: نوآوری و شکوفایی، اظهار کرد

دستور کار اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم قرار گرفته اسـت، بـه              
هـای فرهنـگ موجـود بـا کالبـد فیزیکـی،        هخان عبارت دیگر همانند

شوند تا بتوان  طراحی می افزارهای ویژه های فرهنگ مجازی با نرم خانه
 در حد امکان کاالهای فرهنگی مجازی را به صـورت الکترونیکـی در  

  .اختیار آنها قرار داد

اسـتفاده از اینترنـت در    در همین راستا باید بـستر مناسـب  : وی افزود
 .ز فراهم شودها نی دانشگاه

  

  »رادیو خوابگاه «ایده و تهیه» رادیو دانشجو«ایجاد 
 

امسال سال شـکوفایی و بـه    معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه
 در سـال : ثمر نشاندن اقدامات صورت گرفته تعیین شده است، گفـت 

های جدیدی تعریف شده است کـه یکـی از            نوآوری اقدامات و پروژه   
رادیو دانشجو است که اقدامات آن بـه صـورت    زیآنها طرح راه اندا

 .مشترک با صدا و سیما در حال پیگیری است

حدی رسـیده اسـت کـه     به اعتقاد وی، ظرفیت دانشجویی کشور ما به
بتواند کشش داشتن یک رادیوی مـستقل متناسـب بـا همـه روحیـات             

 تواند همه ابعاد علمی، چالشی، را داشته باشد، این طرح می دانشجویان
  .در بربگیرد نقدی، نوآوری، آموزشی را

رادیو خوابگاه نیـز مطـرح شـده     دکتر خرمشاد با بیان اینکه ایده ایجاد
هـای مختلـف      در صورت تصویب ایـن طـرح دانـشگاه        : است، گفت 

توانند با توجه به مسائل بومی و محلی و در جهت اطـالع رسـانی،                می
هـایی   دیو خوابگـاه سازی محیط خوابگاهی، را پیام رسانی و با طراوت

 .ایجاد کنند های مختلف را با برد محلی محدود در استان

: هـا، اظهـار کـرد    برنامـه  معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به سایر
 منتـشر » هـای ایـران   دانـستنی «هـایی بـاعنوان    همچنین سلسله کتابچه

 .شود می

وانـان  دهد که آگاهی ج می وی با بیان اینکه مجموعه مطالعات ما نشان
گرفتن این  نادیده: ما از مباحث مربوط به ایران کم است ، تصریح کرد

تواند به یک بحران هویتی تبدیل شود که در این راستا افـزایش              میامر  
  .تواند کمک فرهنگی بزرگی باشد میافراد  آگاهی

تاریخی، جغرافیـایی، علمـی و    های وی با بیان اینکه این طرح دانستنی
سلـسله   ایـن : شود، تـصریح کـرد   میبا ایران را شامل غیره در ارتباط 

 .شود میهای ایران به معنای عام  ها شامل دانستنی کتابچه



 

 4

  -  ١٤٢٩Jun8, 2008  لثانيا جمادي ۴  مصادف با- ١٣٨٧ خرداد ١٩شنبه كي

های ضروری بـرای   انستنی  دبه گفته وی، در راستای این طرح فهرست   
 دانشجویان و جوانان استخراج خواهد شد و پـس از بررسـی توسـط   

 .شود هایی منتشر می محققان و افراد صاحبنظر در قالب سلسله کتابچه

توسـعه  «برگزاری همـایش  : کرد ها، تصریح وی با اشاره به سایر برنامه
 توســط مرکــز مطالعــات فرهنگــی اجتمــاعی از دیگــر » اجتمــاعی

هاست، چرا که به اعتقاد ما به لحـاظ فـضاسازی فکـری، جـای                 برنامه
 .ر کشور خالیستد مفهوم توسعه اجتماعی

 8توسعه سیاسی در طول  وی با بیان اینکه سلسله ادبیاتی در خصوص
: سال دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تهیـه شـده اسـت، گفـت             

 سـال  8سلسله مباحثی در خصوص توسعه اقتصادی در طول  همچنین
هم اکنون کشور نیـاز دارد کـه    ایم و ریاست هاشمی رفسنجانی داشته

سیاسی را  های یک جانبه اقتصادی و مده توسط توسعهخالهای پدید آ
  .با یک مفهوم جدید توسعه اجتماعی پر کند

که با برگزاری این همایش  دکتر خرمشاد در خاتمه ابراز امیدواری کرد
 سازی جدیدی در فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی جامعـه   ادبیات

 جدید در کل    ایجاد شود تا بتواند موتور محرکه خوبی برای فضاسازی        
  .باشد ها کشور و دانشگاه

  
  به اعضای هیات علمی» با دانشجو نحوه تدریس و تعامل«آموزش 

  : مدیرکل دفتر نظارت وزارت علوم
  ارزیابی اعضای هیات علمی تدوین شد شاخصهای جدید

تحقیقات و فنـاوری بـا    مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم،
 ایی طرح نظارت بـر عملکـرد اعـضای هیـات    بیان اینکه مکانیزم اجر

شود، از تـدوین شاخـصهای جدیـد          علمی طی سه ماه آینده ابالغ می      
  .خبر داد ارزیابی اعضای هیات علمی

وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگـزاری   گفت دکتر رضا عامری در
اینکـه فراینـد نظـارت و ارزیـابی      بـا بیـان   (ایـسنا (دانشجویان ایران 

: شده است، گفـت  ای نامه جدید وارد فاز تازه با تدوین آیینها  دانشگاه
در این راستا فعالیت و عملکرد اعضای هیات علمی نیـز بـه صـورت               

  .نظارت و ارزیابی خواهد شد جدیتری

اعـضای هیـات علمـی،     وی با اشاره به طراحی فرمهای جدید ارزیابی
 لیـت اعـضای  اند که فعا ای طراحی شده این فرمها به گونه: اظهار کرد

نامـه نیـز      هیات علمی، عالوه بر کالس، در طول انجام پروژه و پایـان           
التحصیالن  های تحصیالت تکمیلی و حتی فارغ دوره توسط دانشجویان

ارزیابی در کالس با ارزیـابی پـروژه    مورد ارزیابی قرار بگیرد، چراکه
  .متفاوت است

 طراحی و تهیه شـده  افزارهایی نرم همچنین در این راستا: وی ادامه داد
  .شود ها به طور کارآمدتر و مکانیزه انجام تا ارزیابی

نداشتن حداقلهای کیفیت  جلوگیری از ارتقای هیات علمی در صورت
  تدریس

اینکه در آیـین نامـه جدیـد     مدیر کل دفتر نظارت وزارت علوم با بیان
 ارتقای اعضای هیات علمی، بحث کیفیت تدریس مورد توجه جـدی 

به عبارت دیگر اگر عضو هیات علمی از        : گرفته است، اظهار کرد   قرار  
تدریس برخوردار نباشد، امکان ارتقـای وی وجـود    حداقلهای کیفیت

  .ندارد

تکمیل فرم مخـصوص   به گفته وی، کیفیت تدریس با اخذنظرسنجی و
شود، اعـضای هیـات       التحصیالن سنجیده می    توسط دانشجویان و فارغ   

 سطوح به غیر از دانشجویان، همچـون مـدیران   باید توسط سایر علمی
هـای محرمانـه قـرار     غیره نیز تحت ارزیابی گروه، مسئولین دانشکده و

  .بگیرند

  شود می طرح توانمندسازی اعضای هیات علمی اجرا

سازی اعضای هیات علمـی بـا    دکتر عامری با بیان اینکه طرح توانمند
 پیگیریـست، تـصریح  همکاری شورای عالی انقالب فرهنگی در حال 

شاید برخی از نواقص موجود به دلیل آن باشد که عـضو هیـات              : کرد
تعامـل بـا دانـشجو را دقیقـا آمـوزش ندیـده،        علمی نحوه برخورد و

مـی توانـد مفیـد     بنابراین بحث توانمندسازی در بدو و حین خـدمت 
  .باشد

بـه  : است، تصریح کـرد  وی با بیان اینکه کلیات این طرح تدوین شده
 بارت دیگر با اجرای این طرح اعضای هیات علمی در زمان تبـدیل ع

  .وضعیت و یا ارتقا باید از حداقل توانمندیهایی برخوردار باشند

شدن شورای عالی انقالب  وی با بیان اینکه این طرح در کمیته اسالمی
 در حال حاضـر وزارت علـوم بـا   : فرهنگی تصویب شده است، گفت

ریزی در حال انجام کار کارشناسـی         رنامههمکاری موسسه پژوهش و ب    
  .طرح توانمندی است در خصوص چگونگی اجرای

توانمندسـازی  : افـزود  مدیرکل دفتر نظارت وزارت علـوم در خاتمـه  
 شامل مسائلی همچون روش تحقیق و تدریس، رابطه فرهنگ و تمـدن 

  .شود ایرانی اسالمی در علوم، تاریخ علم و غیره می

  
  زیده سال دانشگاهیفراخوان کتاب برگ

 در فراخــوانی از همــه  موســسه انتــشارات و چــاپ دانــشگاه تهــران
کند تـا    میی دانشگاهی دعوت    ها  نویسندگان، مترجمان و ناشران کتاب    

 برای نخستین بار بـه      1386ی خود را که در سال       ها  دو نسخه از کتاب   
چاپ رسیده همراه با زندگی نامه و تصویر حکم کار گزینـی صـاحب              

 تیر بـه دبیرخانـه   15مترجم تا / شماره تلفن و نشانی پستی نویسنده   اثر،
  . کتاب برگزیده دانشگاهی ارسال کنند
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تهران ، خیابان کارگرشمالی، خیابان شانزدهم، موسسه چاپ و         : نشانی  
 انتشارات دانشگاه تهران ، دبیرخانه کتاب برگزیده سال دانشگاهی

  
   نوع غذا برای حفظ جوانی6
هید جوانی خودتان را حفظ کنید این شش نوع اگر می خوا

روغن زیتون،ماست،ماهی،شکالت، :غذا را فراموش نکنید
  !آجیل و توت سیاه

  

 کـشور بـه     7چهار دهه پیش نتیجه مطالعات محققان       :  روغن زیتون  -1
ی اشباع نشده تک ظرفیتی در زیتون       ها  این نتیجه دست یافت که چربی     

های قلبی و سرطان     تال به بیماری  به طور بارزی باعث کاهش سرعت اب      
 و آنتـی    هـا   اکنون ما میدانیم که روغن زیتون دارای پلی فنول        . شود می

های مرتبط بـا سـن       باشد که مانع ابتال به بیماری      میهای قوی    اکسیدان
  . شود می  فرد

 که تعداد افراد باالی صد سـال در       شایع شد  1970در دهه   :  ماست -2
ایر کـشورها اسـت و گزارشـات آن زمـان           کشور جورجیا بیشتر از س    

. اعالم کرد که علت این امر یعنی طول عمر زیاد خوردن ماست است              
در . ی غـذایی مـردم جورجیـا وجـود دارد         ها  غذایی که در تمام رژیم    

حالیکه به طور مستقیم قدرت معجزه آسای ماست هنـوز ثابـت نـشده              
 اسـتئو پروسـیز     ماست منبع غنی از کلسیم است که مانع ابتال بـه          . بود
شود و کمک موثری در حفظ سالمت دستگاه گوارش است و خطر             می

  . دهد میهای گوارشی مرتبط با سن را کاهش  ابتال به بیماری
سی سال پیش محققان شروع به مطالعه در مورد علت عـدم            :  ماهی -3

اکنـون دانـشمندان    . های قلبـی کردنـد     ابتالی بومیان آالسکا به بیماری    
ه علت این امر مصرف فوق العاده زیاد مـاهی توسـط آنهـا              دانند ک  می

 است کـه مـانع رسـوب    3ماهی منبع فراوان از روغن امگا       . بوده است 
  .گردد می و آریتمی قلبی ها کلسترول در شریان

در بین مردم کنا از جزیره سـان بـالس، دور از سـواحل              :  شکالت -4
 کمتـر از مـردم خـود       برابـر  9های قلبی    پاناما ، سرعت ابتال به بیماری     

مردم کنا نوعی نوشـیدنی کـه سرشـار از          ! و اما دلیل؟  . باشد   میپاناما  
کاکائو منبعـی غنـی از      . کنند میباشد به مقدار زیاد مصرف       میکاکائو  
کند  میی خونی را حفظ     ها  باشد که سالمت عملکرد رگ     می ها  فالنوول

ماریهای کلیـوی   و در نتیجه خطر ابتال به فشار خون، دیابت نوع دو، بی           
  . و دیوانگی را کاهش میدهد

خورند به طور    میمطالعات نشان میدهد که افرادی که آجیل        :  آجیل -5
ی هـا   آجیل منبع غنـی از روغـن      . کنند می سال بیشتر عمر     2/5متوسط  

. اشباع نشده است و بنابر ایـن خاصـیتی شـبیه روغـن زیتـون دارنـد                

ــامین ،  ــوجهی ویت  مــواد معــدنی و همچنــین حــاوی مقــدار قابــل ت
  . باشد می ها  مثل آنتی اکسیدانها فیتوشیمیایی

 به چاپ رسید    1999در یک مطالعه برجسته که در سال        : توت سیاه  -6
محققــان تــاثیر مــصرف تــوت را در افــزایش طــول عمــر موشــهای 

. کند میکه این تاثیر درمورد انسان نیز صدق        . آزمایشگاهی نشان دادند  
ی احتراقـی را تـسکین      هـا   لتهاب و آسـیب   ترکیبات موجود در توت ا    

  . شود میهمچنین مانع کاهش حافظه و عملکرد مغزی و دهد  می
        

  

  هاها                    مناسبت                  مناسبت
  خرداد  13

م؛ تزریق خون به بیمار در هنگام عمل جراحی بـرای نخـستین بـار در                1667 -
  تاریخ پزشکی

تزریـق  . انجـام داد  این عمل را یک پزشک فرانسوی به نام ژان دنیس           
خون به بیماران تحولی عظیم در مجامع پزشکی به وجود آورد، زیرا تا             
این هنگام بسیاری از بیماران به دلیل کمبود خون و بر اثر خونریزی از              

گفتنـی اسـت ژان     . دادنـد   ها جان خود را از دست مـی         طریق جراحت 
بـدن  دنیس در نخستین آزمایش خود از خون یک بره برای تزریق بـه              

  .یک انسان استفاده کرد
   م؛ درگذشت آنتونی کوئین، بازیگر مشهور سینما2001 -

بسیاری چون جاده، زوربای یونانی، لورنس       های  آنتونی کویین در فیلم   
اما بازی چـشمگیر    . عربستان، زنده باد زاپاتا گوژپشت نتردام بازی کرد       

) ص(اسـالم   در نقش حمزه عموی پیامبر      » ...ا  محمد رسول «او در فیلم    
  .نام او را در تاریخ سینما ماندگار کرد

  
    خرداد14

بنیانگـذار جمهـوری    ) ره( ش؛ ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینـی         1368 -
  اسالمی ایران و رهبر فقید انقالب اسالمی

در مجلـس   ) ره(نامه حضرت امام خمینـی         شمسی؛ قرائت متن وصیت    1368 -
  خبرگان

، مجلس خبرگان به ریاسـت      )ره(ام  در پی ارتحال جانسوز حضرت ام     
مشکینی و با حضور ریـیس جمهـوری و مقامـات کـشوری و           ... ا  آیت

نامه امام توسـط       صبح تشکیل جلسه داد و وصیت      9لشکری در ساعت    
 شـش   شـد کـه شـامل یـک مقدمـه         رییس مجلس از مهر و موم بـاز         

  .باشد ای، بیست و نه صفحه متن اصلی و یک برگ ضمیمه می صفحه
ای به رهبری نظام مقدس جمهوری        خامنه... ا  ش؛ انتخاب حضرت آیت    1368 -

  اسالمی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری
مجلـس خبرگـان    ) ره(پس از قرائت متن وصیت نامه حـضرت امـام           

بالفاصله وارد دستور شد و پس از چند ساعت مذاکره با اکثریت آراء             
و مقام رهبری انتخـاب     ای را به عنوان ولی فقیه         خامنه... ا  حضرت آیت 
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خـویش از   در زمـان حیـات دنیـوی        ) ره(حضرت امام خمینـی     . کرد
ای با تعابیر مختلفی یاد کردند که برخی از آنهـا             خامنه... ا  حضرت آیت 

ازجمله افراد  ... یکی از بازوهای پرتوان جمهوری اسالمی،     «: عبارتند از 
عوت او  کسی که آوای د   ... بخشد،  نادری که چون خورشید روشنی می     

سربازی فداکار  ... انداز است،   به صالح و سداد در گوش مسلمین طنین       
جمعه و  خطیبی توانا در    ... در جبهه جنگ و معلمی دلسوز در محراب،       

... سـرمایه انقـالب،   ... و راهنمای دلسوز در صحنه انقـالب،       جماعات
  »... .الحق شایسته رهبری و

  
   خرداد 15

   ژوئن؛ روز جهانی محیط زیست5 -
هایی که این امـر را تـداوم    به منظور حفاظت محیط زیست و یافتن راه       

المللی محیط زیست بـا        م، کنفرانس بین   1972 ژوئن سال    5بخشد، در   
تنها یک زمین   « کشور تحت این عنوان که       13 نماینده از    1400شرکت  

 با مدیریت سازمان ملل متحد در استکهلم پایتخت سـوئد           »وجود دارد 
یونپ سازمانی است کـه    . بوده» یونپ«قارن با تأسیس    تشکیل شد که م   
ریزی در حوزه محیط زیست سازمان ملل را بـه عهـده              مسئولیت برنامه 

سالروز تأسیس یونـپ بـه عنـوان روز جهـانی محـیط زیـست               . دارد
  .نامگذاری شد

ــونین  1342 - ــام خـ ــرداد در 15 ش؛ قیـ  خـ
و علیـه رژیـم     ) ره(از امام خمینـی     طرفداری  

  پهلوی
 1342 خـــرداد ســـال 15حرگاه در ســـ

مأموران رژیم پهلـوی بـه خانـه سـاده و           
در قم یـورش    ) ره(آالیش امام خمینی      بی

بردند و امام را که سه روز پیش از آن به           
مناســبت عاشــورای حــسینی در مدرســه 

  در سخنانی کوبنده پرده از جنایات      فیضیه
شاه برداشته بـود دسـتگیر و هنـوز هـوا           

. ن منتقل کردند  روشن نشده به سمت تهرا    
 خرداد با شنیدن ایـن      15مردم قم در روز     

ها ریخته و متعاقب آن مردم        خبر به خیابان  
چند شهر کشور نیز به قصد اعتـراض بـه          

های خـود بیـرون       این اقدام رژیم از خانه    
شـکن    خمینی بت «دادند    آمدند و شعار می   
رود،   رود، مـی     مـی  ---ملت طرفدار تـو   
ـ    »تـو دشمن خونخوار    ه انتظـار   ، رژیـم ک

ــین حرکتــی را نداشــت سراســیمه و  چن
هراسان دستور تیراندازی به مأموران خود را داد و هزاران نفر از مـردم          

ایـن قیـام نقطـه عطفـی در         . انقالبی و مسلمان در خون خود غلتیدند      
تاریخ مبارزات ملت ایران و سـرآغازی بـرای انقـالب اسـالمی سـال               

ز پیروزی انقالب اسـالمی،     پس ا ) ره(امام خمینی   . شد محسوب   1357
 خرداد برای همیشه روز عـزا و        15ای اعالم کردند که روز        در اطالعیه 

  .باشد روز تعطیل عمومی می
از نواب  اربعه در دوران غیبت ( ق؛ سالروز وفات محمدبن عثمان 305 یا 304 -

  و آغاز نیابت حسین بن روح نوبختی) صغری
  

   خرداد 17
  تورینگ، ریاضیدان انگلیسیم؛ تولد آلن متسون 1954 -

کامپیوتری بود و ایـن کـار او باعـث      یها  تئوری میدان وی پیشگام در    
. پیشرفت بسیاری در آنالیز و تحلیل پردازش منطقـی کـامپیوتری شـد            

  .کند هنوز هم نظریه تورینگ نقش مهمی در رشته کامپیوتر بازی می
  

    خرداد18
   روز95؛ بنابه روایت )س( ق؛ شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا 11 -
  اختراع کبریت توسط کامبرز مخترع آلمانی م؛ 1830 -

مهمتـرین تفـاوت    . سـاخته شـد   کبریت توسط کامبرز مخترع آلمـانی       
بعـد از   . های موجود در سرعت احتراق آن بـود         اولیه با کبریت  کبریت  

کامبرزچندین محقق دیگر بر روی کبریت ساخت او، آزمـایش کردنـد            
هـای    نجام یک آمریکایی موفق شد کبریتی از نوع کبریـت         تا اینکه سرا  

  .امروزی بسازد
  

  البالغه نهجاز  فرازهایی
  

  سفارش به پرهیزکارى 
هـا، و    اى مردم، شما را به پرهیزگارى، و شکر فراوان در برابـر نعمـت             

کـنم، چـه     ش مـى  عطاهاى الهى، و احسانى که به شما رسـیده سـفار          
هایى کـه بـراى شـما        هایى که به شما اختصاص داده، و رحمت        نعمت

هاى خود را آشکار کردید و او پوشـاند، خـود    شما عیب . فراهم فرمود 
  . را در معرض کیفر او قرار دادید و او به شما مهلت داد

  

  ها  ضرورت شتاب در نیکوکارى
هایى کـه    خدا شما را رحمت کند پس بشتابید به سوى آباد کردن خانه           

شما را به آبادانى آن فرمان دادنـد، و تـشویقتان کـرده، بـه سـوى آن                  
هاى خدا را بر خود تمـام        اند، و با صبر و استقامت، نعمت       دعوت کرده 

ى کناره گیرید، که فردا به امروز نزدیک        گردانید، و از عصیان و نافرمان     
ها در سال، و     ها در روز، و روزها در ماه، و ماه         وه چگونه ساعت  . است
   .گذرد ها در عمر آدمى شتابان مى سال

  188ترجمه خطبه از فرازهایی 
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