
 

 1

  – November17 ,2007 ١٤٢٨ذيقعده  ٦ مصادف با ١٣٨٦آبان   ٢۶ شنبه

   ...مبارک بادمبارک بادمبارک باد    دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان دانشگاه زنجانو دانشجویان عزیزو دانشجویان عزیزو دانشجویان عزیزان ان ان کنکنکنکارکارکاراساتید ، اساتید ، اساتید ، بر همه مسلمان بخصوص بر همه مسلمان بخصوص بر همه مسلمان بخصوص ) ) ) السالمالسالمالسالم   علیهعلیهعلیه(((میالد امام رضا میالد امام رضا میالد امام رضا 
   

  

  
  

  السالم امام رضا علیهدگی پربرکت نای از ز خالصه

  
در روز جمعه یـا     ) علیه آالف التحیۀ و الثناء    (امام علی بن موسی الرضا    

 ایـشان  . متولد شـد  مدینه هجری در شهر     148 سال   ذیقعده11پنج شنبه   
 و هشتمین امام شیعیان     )علیه السالم (امام موسی بن جعفر الکاظم    فرزند  

... عبـدا ایـشان توسـط     .  جهان اسـت   امامی  شیعیان دوازده اثنی عشری   
 خوانـده و توسـط      مرو در یک دسیسه به اجبار به        عباسی ٔ خلیفه مأمون

  . رسیدشهادت مسموم شد و به طوسخلیفه در 
  :دوران زندگی

ولی مطـابق آنچـه گفتـه       .  سال وچند ماه را با پدرش به سر برد         24او  
سـال و دو مـاه   29یـا   سـال  35شد، عمر او در روز درگذشت پدرش  

 نیـز آمـده،     مطالب السئول بوده و پس از درگذشت پدرش چنانکه در         
  .است سال زیسته25

 را کـه ده سـال و        هارون الرشید این مدت، او دنباله حکومت      در طول   
سپس امین از سلطنت خلـع شـد و         . بیست و پنج روز بود، تحمل کرد      

ن مهدی برای مدت بیست و چهار روز بـه سـلطنت            عمویش ابراهیم ب  
آنگاه دوباره امین بر علیه او شورش کرد و برای وی از مـردم              . نشست

 یکسال و هفت ماه حکومت کرد ولـی بـه دسـت              وی بیعت گرفته شد  
سپس عبداهللا بن هارون، مأمون، به خالفـت        . طاهر بن حسین کشته شد    

  .تکیه زد و بیست سال حکومت کرد
 هجری قمری، پـس     203در آخر ماه صفر سال      ) علیه السالم ( رضا امام

وسط وی مسموم شـد و بـه        از گذشت هشت سال از خالفت مأمون، ت       
  . و در قریه سناباد به خاک سپرده شدشهادت رسید

 و ساالنه میلیون ها نفر       قرار دارد  مشهددر  ) علیه السالم ( رضا اماممرقد  
ـ                 از   وف سراسر جهان و از هر آیین و مذهبی بـه زیـارت ایـن امـام رئ
  .شتابند می

  اخبار دانشگاهاخبار دانشگاه
  

  اعضای شورای مرکزی انجمن ورزشی کارکنان انتخاب شدند
 انتخابات شـورای مرکـزی انجمـن ورزشـی          ،با هماهنگی امور اداری   

 سـال بـه   3 برگزار گردید و افراد فوق برای  8/8/86کارکنان در تاریخ    
  : عنوان اعضای شورا انتخاب شدند

منصور عیوضی، جمـال خـسرونیا، محمـود        زلفخانی،  ... ا  آقایان حبیب 
  .سیالطانیشبنم دائم و سرکار خانم 

  
  عدم پذیرش دانشجوی مهمان و انتقالی برای نیمسال دوم

ای بـه معـاونین       دکتر پیرمحمدی معاونـت محتـرم آموزشـی در نامـه          
های کشور با اعالم مطالب فوق دلیل ایـن تـصمیم را     آموزشی دانشگاه 

 امکانات الزم دانـست، مـتن نامـه بـدین     محدودیت فضای آموزشی و 
  :شرح است

  باسالم؛
 مـصوبه شـورای     8/8/86 مـورخ    1رساند براساس بند      به استحضار می  

آموزشی، این دانشگاه به دلیل محدودیت فضای آموزشـی و امکانـات            
الزم از پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال، انتقال توأم با تغییر رشـته و             

باشد و فقـط       معذور می  86-87سال تحصیلی   مهمان برای نیمسال دوم     
 در ایـن    86-87مدارک دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی         

 قابـل  29/10/86 لغایـت  1/10/86انـد از تـاریخ      دانشگاه مهمان بـوده   
لذا مستدعیست دستور فرماییـد مراتـب بـه نحـو           . بررسی خواهد بود  

حتـراز از مکاتبـات     بـه منظـور ا    مقتضی به دانـشجویان متقاضـی اعـالم و          
  .غیرضروری از ارسال هرگونه تقاضا جداً خودداری فرمایند

  

  
  انسانی ای جدید در حوزه علوم رشته گرایش بین220تدوین
ای به   گرایش میان رشته220علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین  وزیر

 .تکمیلی خبر داد ویژه در مقاطع تحصیالت

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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یی مدیران ارتبـاط بـا صـنعت        محمد مهدی زاهدی در حاشیه گردهما     
رویکرد وزارت علـوم در بـاب   : کشور، اظهار کرد های سراسر دانشگاه

ای در حـال شـکل گـرفتن     رشته های جدید با کاربرد میان ایجاد رشته
کـشور را   تواند ضمن ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیازهـای  است که می

میـان   رشـته    220در حـال حاضـر حـدود        : وی ادامه داد   .پاسخ دهد 
تکمیلـی تنهـا در حـوزه علـوم      ای به ویژه در مقاطع تحصیالت رشته

 .انسانی ایجاد شده است
در راستای برخورد با جـرایم حـوزه    IT به گفته وی، رشته حقوق در

هاست که در کـشورمان   کامپیوتر یکی از این رشته فناوری اطالعات و
 مـشکالتی  در این حوزه دچـار  ای وجود نداشته و هیچ گاه چنین رشته

مطلـع در   ها و تربیـت قـضاتی   حال آن که با تدوین این رشته. ایم بوده
تری در کشور با جـرایم اینترنتـی و    طور مطلوب و رایانه، به IT حوزه
هـای اینترنتـی از حـسابها،     های هرمی یا سـرقت  نظیر شرکت ای رایانه

 .شود برخورد می
هـایی کـه      ر از رشته  عنوان یکی دیگ    زاهدی با اشاره به حقوق انرژی به      

از ملزومـات سیاسـت   : نیازمند آن است تصریح کـرد  کشور به شدت
مشاورانی توانمند و مطلع از حقـوق   المللی در حوزه انرژی وجود بین
تربیـت ایـن نیروهـا     المللی در این حوزه است که در این راستا با بین
جامعه  توان مشکالت فراوانی را از سر راه انرژی کشور در تقابل با می
 .المللی برداشت بین

 رشته که تنها در حـوزه       220این: وزیر علوم در خاتمه خاطرنشان کرد     
طور کامل تدوین شده  در برخی از عناوین درسی به علوم انسانی است

ارسال شده تا مراحل تصویب  است و به شورای گسترش وزارت علوم
 .و اجرایی شدن آن طی شود

 
 دانشگاه برتر 200 در فهرست حتی نام یک دانشگاه ایرانی

  .شود دنیا دیده نمی
  

  های دنیا برترین دانشگاه
-دانشگاه برتر جهان بر اساس مدل رتبه بنـدی ثـس   200 فهرست

نام یک دانشگاه ایرانی هم در  حالی اعالم شده است که اس در  کیو
کیـو  -ثس (Ranking) مدل رتبه بندی .شود این فهرست دیده نمی

نمونـه هـای    شگاه های جهان از معتبرتـرین دان (THES-QS) اس
 میالدی شروع شد و در ماه اکتبر        2004امتیازدهی است که از سال      

 . دانشگاه برتر دنیا منتشر شد200برای اولین بارفهرست  همان سال
در همان ابتدای کار حرف و حدیث های بسیاری در مـورد نحـوه              

 به وجـود آمـد   کارشناسان و استادان دانشگاهی امتیازدهی از سوی
ـ  شـد و بـا جمـع آرای     هـا، مـؤثر واقـع    ادیکه البته بسیاری از نقّ

تبـدیل بـه    THES-QS کارشناسان و لحاظ شدن نظریاتشان مـدل 
 .ها شد های رتبه بندی دانشگاه معتبرترین نمونه یکی از

شاخص های مهم و ضروری هر دانـشگاه          در این مدل تقریباً تمامی    
ها و بازدهی  شود؛ از میزان نوآوری ته مینظر گرف برای رتبه بندی در

وضعیت مدرک استادان، میـزان   های تحقیقاتی گرفته تا نسبی بودجه
 مؤثر، نظریاتی که باعـث تحـوالت در زمینـه هـای     مقاالت علمی
 ... .مختلف شده و

  .شود  واقعیت نزدیک میه ترتیب نتایج به حد قابل قبولی ببه این
هـای دنیـا     مدیر طرح رتبه بندی دانشگاه    به گفته نانزیو کواکوارلی،     

 :های در نظر گرفته شده عبارتند از ترین شاخص مهم
بازبینی بسیار دقیق وضعیت دانـشگاه در سـال هـای گذشـته              .1

اد دانـشگاه و   اسـت 5101این قسمت از  واستادان دانشگاهی که در
  .عمل آمده استکارشناس نظرسنجی ب

استعداد که در زمینـه  وضعیت استادان و دانشجویان با  بررسی .2
 1482اند که در ایـن قـسمت از    شده و عملی باعث تحوالتی علمی

  .المللی نظرسنجی شده است شرکت بین
  .استادان بین المللی نسبت .3
 هـا  نسبت دانشجویانی که از ملیت هـای دیگـر در دانـشگاه    .4

  .کنند تحصیل می
  .نسبت دانشجویان با استعداد و نوآور .5
 .هیدانشگا خدمات و تسهیالت .6

 2007های  برترین
اگر در جدول دقت کنید رتبه اول متعلق به دانشگاه هاروارد اسـت             

سوم و چهارم بـه ترتیـب متعلـق بـه کمبـریج،       و رتبه های دوم و
 2سوم و چهارم رقـم    رتبه دوم،3آکسفورد و ییل، ولی در کنار هر

 .بینید را می
  کارشناسان پس از نظرسنجی و ارائه آمار کلی به امتیازهای مـشابه           

ها را با حفظ وضعیت       اند که نام آن دانشگاه      رسیدهی  یا بسیار نزدیک  
 .اند داده امتیاز دهی در یک رتبه قرار

توانیم بگوییم که کمبریج دوم و آکـسفورد سـوم شـده        در واقع می  
 دانـشگاه را  2ین خاطر هـر  بسیار پایین، به هم ولی با تفاوت امتیاز

 .توان دوم محسوب کرد می
ها نکـات جالـب تـوجهی دارد کـه             دانشگاه 2007رتبه بندی سال    

پیشرفت و گسترش تحقیقات کشورها باشد ولـی   تواند نمایانگر می
عزیزمـان هـم در ایـن     متأسفانه نام یکی از دانشگاه هـای کـشور  

ت سال گذشـته و     فهرست نیست تا ما بتوانیم در مورد نسبت پیشرف        
 .ها صحبت کنیم آن امسال

ایی در ایـن    هـای آسـی     این درحالی است که امسال تعداد دانـشگاه       
صورتی که رتبه نوزدهم متعلق به دانـشگاه         هفهرست افزایش یافته ب   

کشورهای آسـیایی   حتی اگر بپذیریم که ژاپن در میان. توکیو است
گاپور کـه در رتبـه   تافته ای جدا بافته است، از نام دانشگاه ملی سن        

 .توان گذشت  یا دانشگاه تایوان به سادگی نمی قرار گرفته 33
وگوها با اصحاب   در اولین گفت    فهرست  کارشناسان و داوران این   

هـا بـا    که در چند سال اخیر بسیاری از دانشگاه رسانه اعالم کردند
فراوانی مـشارکت داشـتند    یکدیگر متحد شده و در امور تحقیقاتی
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 خـود خت کرده بود ولی ما نهایت سعی ن مسئله کار ما را سکه ای
 .را برای تمییز دادن آنها کرده و نسبت به نتایج،اطمینان کامل داریم

 کـشور دنیـا وارد      14 دانشگاه جدید از     27،  2007درفهرست سال   
 .به نکات زیر اشاره کرد توان شده که در کل می

 آکـسفورد و ییـل       دانـشگاه برتـر هـاروارد، کمبـریج،        10در میان   
سال گذشته حفظ کرده و کـالج لنـدن و    موقعیت خود را نسبت به

  .اند پیوسته (top 10) ها دانشگاه شیکاگو امسال به برترین
 دانشگاه آسیایی نامـشان     13 دانشگاه برتر    100سال گذشته در میان     

که نسبت به سال پیش یک دانشگاه به این تعداد   است  فهرست در
دانشگاه اروپایی 41 ،2006از طرف دیگر در سال . ت اساضافه شده

دانشگاه 35اند که امسال این تعداد به  دانشگاه برتر بوده100در میان   
لق به آمریکای شمالی     بیشترین تعداد دانشگاه نیز متع      و رسیده است 
  .دانشگاه در این میان حضوری فعال دارد43است که با
  .شود  کشور در فهرست دیده می28در کل نام 

هـای   دانشگاه از فهرست، پیشرفت بسیار خـوبی در همکـاری         143
 معنی است که دانشجویان بـسیاری از         به این  و   اند  المللی داشته  بین

همکـاری هـای    کننـد و  ها تحـصیل مـی   کشورهای مختلف در آن
  .تحقیقاتی متعددی با کشورهای دیگر دارند

نـسبت بـه سـال      بهترین پیشرفت برای کالج سلطنتی لندن بوده که         
  . قرار دارد5داشته و هم اکنون در رتبه   رتبه، افزایش25پیش 

تنها دانـشگاهی اسـت کـه از     (Cape town) دانشگاه کیپ تاون
 پلـه ای  57 با پیشرفت  و حضور دارد فهرست  قاره آفریقا در این

  . رسیده است200 به رتبه 257از رتبه 
با بیـشترین آمـار بـرای        به ترتیب     دانشگاه آسیایی این فهرست   28

کنگ، سـنگاپور، کـره جنـوبی، رژیـم      چین، هنگ کشورهای ژاپن،
 .اشغالگر قدس و تایوان است

یکی از نکات مهم که باید مورد توجه باشد آمـار بـسیار گـسترده               
نظر مـارتین ایـنس ،    و انگلیسی است که به دانشگاه های آمریکایی

به دلیل اسـتقالل   گییکی از کارشناسان مرتبط با طرح، این گسترد
 های خودشان را به ها ایده آن. ها از دولت هاست نسبی این دانشگاه
توانند در بسیاری از امور تحقیقـاتی         رسانند و می    عرصه تجاری می  
درصورتی که شاید از لحـاظ امـور آکادمیـک      مستقالً عمل کنند،

 .نداشته باشند تفاوت چندانی با دانشگاه های دیگر دنیا
چنـد سـال اخیـر رشـد و      های ایران در دانیم که دانشگاه یما هم م

اند ولی باید سرعت پیشرفت کشورهای        پیشرفت بسیار خوبی داشته   
 و بـرای پـر کـردن ایـن شـکاف عظـیم        نظـر بگیـرد    هم مد دیگر
 .بکوشیم علمی

است کـه هـم اکنـون در          ها از مسائل بسیار مهمی      استقالل دانشگاه  
 .شود پیگیری می اروپا و آمریکا

 . سلطنتی لندن همان باشدکی از دالیل پیشرفت زیاد دانشگاهشاید ی
 یا اختراعـی را      دهد  در آنجا وقتی دانشجویی ایده نویی را ارائه می        

های مربـوط بـه     در رشته به سرعت، دانشجویانی رساند به ثبت می
تـا آن اختـراع را بـه     کنند روی آن کار می «MBA» تجارت مانند

 در ایـن . درآورده و به بازارهای جهانی عرضه کنندمرحله فعلیت 
 افراد وابسته به طرح صـاحب     صورت مخترع، دانشجویان و تمامی    

اشتیاق بیشتری به تحـصیل و نـوآوری ادامـه     شوند و با منفعت می
  .خواهند داد
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 :رئیس مجلس شوراى اسالمى
 .هویت ملى ایرانیان است رکن2دین و وطن 
 نخست باید بـدانیم . سى هویت ملى ما استدین و وطن دو رکن اسا

که این دو مالزم هم هستند و باید مراقب باشیم که در دام تقابل دیـن                
باره جلوگیرى  حقیقت باید از افراط و تفریط در این و وطن نیفتیم، در

سـازندگى  :  در این زمینه گفت کـه اسالمى وزیر فرهنگ و ارشاد. کرد
را در فرهنگ عمومى کشور از بین        سال اخیر، روحیه یأس      2کشور در   

هاى محبوبیت رئیس جمهـور ایـن اسـت کـه وى      و یکى از علت برد
اگر محصول نهایى فیلم، . برده است روحیه یأس و دلمردگى را از بین

زده و تحقیـر شـده    تئاتر، ادبیات و یا موسیقى بخواهـد ایرانـى ذلـت   
 خدشه دار هاگر کارى منجر ب. بپروراند، چنین چیزى نخواهیم خواست

 .کردن فرهنگ عمومى جامعه شود، آن فعالیت باید تعطیل شود

  
  :رئیس مجلس شوراى اسالمى
  .باشیم مراقب افراط و تفریط در دین و وطن

 رئیس مجلس شوراى اسـالمى در اختتامیـه پنجمـین           -گروه اجتماعى 
عمومى کشور بر لزوم جلوگیرى از افراط و تفـریط در   همایش فرهنگ

دبیران شوراى فرهنگ عمـومى      و مقوله دین و وطن از سوى      توجه به د  
   .کشور تأکید کرد

 رسـانى وزارت  به گزارش پایگاه اطـالع 

ارشاد، غالمعلى حداد عادل رئیس مجلس      
شوراى اسالمى، در این مراسم با تأکید بر        

داشتن تـصورى دقیـق و درسـت از     لزوم
توجـه بـه    : مقوله فرهنگ عمـومى گفـت     

وظایف کسانى  جملهمسأله هویت ملى از 
هاى فرهنگ عمومى    است که در دبیرخانه   

شخـصى،   ما در کنار هویت. کنند کار مى
مقوله هویـت ملـى را داریـم کـه همـان            
پاسخى اسـت کـه مـا بـه ایـن پرسـش             

کـه   ایرانى بودن یعنى چه و این ،دهیم مى
آیا هر کس کـه تابعیـت ایـران را داشـته            

 اصـالً  ؟شـود  محسوب مـى  باشد، ایرانى
که در کشور ما مردم بگوینـد ایرانـى          این

ایرانـى بـودن    هستیم اما تصور درستى از
 ؟خورد خود نداشته باشند، به چه درد مى      

جـالى   بعد از انقالب کـسانى : وى افزود
که کسى کارى بـه      وطن کردند بدون این   

که بـه چنـگ    به خاطر این ها نیز فرار کردند آنها داشته باشد و بعضى
اى  سـاده   واقعیت این است که ترک وطن کردن کاراما. عدالت نیفتند

توانـد بـه     نیست و اگر کسى احساس هویت عمیق داشته باشـد نمـى           
حداد عادل به ارکان و عناصر هویـت  . جا بگذارد آسانى وطن خود را

اساسى هویـت ملـى مـا     دین و وطن دو رکن: ملى اشاره کرد و گفت
مراقب  م هستند و ما بایدنخست باید بدانیم که این دو مالزم ه. هستند

باشیم که در دام تقابل دین و وطن نیفتیم، در حقیقت باید از افـراط و                
   .باره جلوگیرى کرد این تفریط در

  
  

  )السالم لیهع(مایه از امام رضا  احادیثی گران
  

  
  
  

  : فرمایند امام می
کسی که گره از کار مؤمنی بگشاید و شادش کند، خداونـد هـم در                -

  .گشاید ت کار بسته او را میروز قیام
 .تمیزی و پاکیزگی از اخالق پیامبران است -

رسد، تا اینکه این سه خصلت در او          ای به کمال حقیقی نمی      هیچ بنده  -
 :باشد

هـا و     ریزی در زندگی و شکیبایی بر سختی        شناسی، اندازه و برنامه     دین
 .نامالیمات

 

  
 هوشافزایش و پنیر رابطه 

دهـد کـه خـوردن        رباره عادات غذایی نـشان مـی      نتایج یک تحقیق د   
غذایی صبحانه تـاثیر چـشمگیری در افـزایش     گوشت و پنیر در وعده
از آن است که مصرف  نتایج یک تحقیق حاکی .سطح هوشی فرد دارد

گوشت و پنیر موجب تقویت حافظه و کارآیی بهتـر هـوش و حـواس       
 هر چـه مقـدار   ،دانشمندان دانشگاه سوانسی ولز معتقدند .شود می فرد

پـس از  ) جات و گوشت حیوانـات  موجود در میوه قند طبیعی(گلوکز 
شود، کارکرد هـوش و   صرف صبحانه با روند کندتری در خون جذب

 ایـن پـژوهش   .شود تر می آموزان مطلوب حافظه به خصوص در دانش

کند که خوردن غذاهایی با قدرت جذب گلـوکز پـایین             خاطرنشان می 
اندام، جلوگیری از چـاقی و حفـظ اشـتها     سبدر کودکان موجب تنا

پـروتئین در وعـده    گویند که مصرف پژوهشگران همچنین می .شود می
در نتیجـه، فـرد     . غذایی صبحانه، جذب آهسته گلوکز را به دنبال دارد        

  .کنند خوری اجتناب می موقع گرسنه شده و از خرده به

  

  
  

  
   فرهنگی -نشریه خبری

  دانشگاه زنجان

  
   :صاحب امتیاز

  دانشگاه زنجان
  علی فیوجی :مدیر مسئول
  موسی براتی: سردبیر

: نگاری آرایی و حروف صفحه
  الهه اشتری
  : ویرایش ادبی

  نوشین سیالطانی
  

  5283081:تلفن
  5283100: فاکس

   بلوار دانشگاه-زنجان: نشانی
  313صندوق پستی 

  
  :آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir 

e_mail: znu_pr@mail.znu.ac.ir 
  

  


