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با جدیت تمام  پیگیر  مسائل آب شرب، ساخت سردر و "
  ".مجموعه ورزشی دانشگاه هستیم

در دیـدار بـا اعـضای    ریاسـت محتـرم دانـشگاه       دکتر نداف اسکویی    
 در محل دفتـر ریاسـت   7/7/86 که در روز شنبه مورخه     شورای صنفی 

 ساخت  انجام شد اظهار داشتند با جدیت تمام پیگیر مسائل آب شرب،          
سردر و مجموعـه ورزشـی بـرای دانـشگاه هـستیم و از دانـشجویان                

  .یاری نمایند خواهم که با حمایت خود در این راه ما را  می
آمیـز برگـزار شـدن سـی و              ایشان در ادامه سخنان خود به موفقیت      

المللی ریاضی ایران در دانـشگاه زنجـان اشـاره            هشتمین کنفرانس بین  
 که این کنفرانس بـه اذعـان خـود میهمانـان و             نمودند و عنوان کردند   

های برگـزار شـده       رییس انجمن ریاضی ایران یکی از برترین کنفرانس       
 ایـشان بهتـرین هدیـه کنفـرانس بـه           . کنفرانس بوده اسـت    37در بین   

دانشگاه را ساخت آمفی تئاتر بزرگ دانـستند کـه در ردیـف یکـی از                
ایـشان در   . باشـد   های سطح کـشور مـی        سالن  و مجهزترین  ترین  بزرگ

کشی آن را از دیگـر        ریزی حجیم محوطه دانشگاه و خط       پایان آسفالت 
  .نتایج کنفرانس عنوان کردند

  

  
  :دردیدار با استادان دانشگاه رهبر معظم انقالب اسالمی

  .تهیه شود »جامع، عمیق و کامل« نقشه عـلمیِ*
  .کردها را با جدیت دنبال  باید ارتقای فکر دینی در دانشگاه*

  

هـا،   ای در دیدار صدها نفر از اسـتادان دانـشگاه   خامنه اهللا حضرت آیت
 اسالمی کشور را به تـالش جـدی در   –ملی  پیشرفت، عزت و هویت

باید با ارائه مـستمر  : کردند زمینه علم و پژوهش منوط دانستند و تأکید
ارتقای فکـر   فکر دینی نو، عمیق، مستدل، تحسین برانگیز و قانع کننده،

  .ها را، با جدیت دنبال کرد دینی در دانشگاه
، رهبر )ایسنا(دانشجویان ایران به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری

هـا را نمـود    دانـشگاه  معظم انقالب اسالمی جلسه سالیانه بـا اسـتادان  
 طـرح : احترام نظام به اصحاب علم و تحقیـق برشـمردند و افزودنـد   

در اینگونـه جلـسات، مجموعـه       های اسـتادان و پژوهـشگران         دیدگاه
اتخـاذ تـصمیمات و تـدابیر مناسـب بـرای       گیران نظـام را بـه   تصمیم
  .کند های علمی و دانشگاهی هدایت می پیشرفت

و تمـدن پرافتخـار کـشور     ای با یادآوری تاریخ اهللا خامنه حضرت آیت
 اگر با همان آهنگ ایران پـس از اسـالم، بـه رشـد    : خاطرنشان کردند

دادیم ملـت     میعلمی ادامه   
ایران امروز در قلـه علمـی       
جهان جای داشـت امـا بـه        

گونـاگون، کـشور از    دالیل
لحاظ علمی عقب مانده نگه     
داشته شد که این خـسارت      

به برکـت   عظیم امروز باید
اســتقرار نظــام کارآمــد در 
ــت و   ــداری مل ــشور، بی ک
صحنه گردانـی نخبگـان در      

مختلف، جبـران   های صحنه
  .شود

سالمی، سـند   رهبر انقالب ا  
ســاله را،  20چــشم انــداز 

دستورالعملی برای پیشرفت   
ــستند و   ــران دان ــی ای واقع

ــد ــد کردن ــسووالن : تأکی م
بینی شده در سند چـشم انـداز از جملـه     تحقق همه اهداف پیش برای

بخش علمی در منطقه و جهان راهکارهـای   تبدیل ایران به مرجع الهام
  .اجرایی مشخص کنند

ها درباره تهیه نقشه  دانشگاه حساسیت صحیح استادانایشان با اشاره به 
شـود و   این کـار نبایـد بـا تـأخیر انجـام     : جامع علمی کشور افزودند

شورای عالی انقالب فرهنگی باید با اسـتفاده از فرزانگـان و نخبگـان،           
تهیه کند تا براسـاس آن بـرای   » جامع، عمیق و کامل«علمیِ  یک نقشه
  .دریزی شو ها برنامه دانشگاه

بـه مـسووالن ذیـربط     های مکرر خود رهبر انقالب اسالمی به سفارش
 :درباره اهمیت دادن به مساله تحقیق و پژوهش اشاره کردند و افزودند

  .ها نیز اعتبارات مربوط را به درستی جذب و مصرف کنند دانشگاه
های آموزشـی و   بخش» رشد تغذیه و«ایشان تحقیق و پژوهش را منبع 

 اگر پـژوهش را جـدی نگیـریم   : انستند و تأکید کردندعلمی کشور د
عـدم اسـتقالل    «همچنان با مشکل وابستگی به منابع علمی خـارجی و           

  .روبه رو خواهیم بود کشور» علمی و دانشگاهی
البته ما با همه مراکز : افزودند ای در همین زمینه حضرت آیت اهللا خامنه

قبالً گفته شده  نان کهعلمی جهان تعامل و تبادل خواهیم داشت و همچ
 آموزی ابایی نداریم اما نمـی خـواهیم همیـشه شـاگرد و     است از علم

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   

    دانشگاه زنجان

Zanjan 

University 

 

  

  :خوانید در این شماره می
  

دیدار اعضای شورای صنفی با     
  ریاست دانشگاه

ها با    استادان و دانشگاه  دیدار  
 رهبر معظم انقالب

شگاه مصوبه هیأت رییـسه دانـ    
 زنجان

 درمان حسد

 سخن بزرگان

شــشمین گردهمــایی اســاتید 
مــــشاور و دانــــشجویان شــــاهد و 

 ایثارگر

 86اییز پ-1شماره 
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خواهیم به جایی برسیم که در مبادالت علمـی           رو بمانیم بلکه می     دنباله
  .باشیم نیز تأثیرگذار

مسووالن نهاد نماینـدگی ولـی    رهبر انقالب اسالمی با توجه به حضور
 هم ضـرورت ارتقـای فکـر دینـی در    فقیه در جلسه، به طرح مبحث م

هـا نیـز در       مسووالن دانشگاه : ها پرداختند و خاطرنشان کردند      دانشگاه
تـرین    دارنـد امـا اصـلی    هـا وظـایفی   محیط دانشگاه زمینه دینی کردن

نمایندگی است و آنها بایـد بـا    وظایف برعهده روحانیان فعال در نهاد
قـانع کننـده    رانگیـز و نو، عمیق، مستدل، تحـسین ب «ارائه مستمر فکر 

  .ها را با کمال جدیت دنبال کنند ، ارتقای فکر دینی در دانشگاه»دینی
دانـشجویان را مخاطبـان نهـاد     ای، فـرد فـرد   اهللا خامنـه  حضرت آیت

توان با منطـق   می :ها دانستند و افزودند نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
هـا را جـذب       ی، دل قوی، اعتماد به نفس و اعتماد به منطق قوی اسالم         

خـوبی اتفـاق    همانگونه که اخیراً در دانشگاه کلمبیا این مساله، به کرد
  .افتاد

دانـشگاه کلمبیـا تـدارک دیـده      ها در ایشان به تمهیداتی که آمریکایِی
ای و  رسـانه  فعال شـدن همـه امکانـات   : بودند اشاره کردند و افزودند

گاه کلمبیا، بـا هـدف      رفتار تأسف برانگیز و غیردانشگاهی رییس دانش      
یا منفعل کردن رییس جمهور صورت گرفته بود تـا آن را بـه    عصبانی

های تبلیغاتی قرار دهند اما بـه خواسـت    جنجال عنوان یک سند، مبنای
دیـن و اعتمـاد بـه ایـن      پروردگار و به علت استفاده صحیح از منطق

ـ    د ومنطق قوی، نتیجه دقیقاً برعکس شد و حاضران این منطـق را تأیی
  .تصدیق هم کردند

نگاه عمیق اسالم بـه علـم    ای با اشاره به تشریح اهللا خامنه حضرت آیت
شـد،   مطالبی که در آن جلسه مطرح: در جلسه دانشگاه کلمبیا افزودند

هـای دانـشگاهی، همچنـان        در ذهن دانشجویان آن جلسه و در محـیط        
بال خواهـد  سواالت مختلفی را در افکار آنان به دن مطرح خواهد بود و

  .آورد
در مـسائل مختلـف را،    ای، منطق و نظر اسـالم  اهللا خامنه حضرت آیت

 امـروز در دنیـای  : ها و اذهان دانستند و تأکید کردند جذب کننده دل
هـای لیبـرال      غرب، خالیی اساسی به وجـود آمـده اسـت کـه پاسـخ             

را پر کند در حالیکه اسـالم در دنیـای    دمکراسی قادر نیست آن خالء
نـو، جـذاب و   «هـای   حـرف   و اندیشه، حقاً و انصافاً منطق قوی،فکر

  .دارد» پرطراوتی
دانشجویی را وظیفه اصـلی نهـاد    ایشان ارائه منطق قوی اسالم به زبان

باید مراقب بـود   :نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه برشمردند و افزودند
  .که خالء فکری برای روشنفکر و دانشجو به وجود نیاید

عمق بخشیدن به تبلیغـات و   ای با تأکید بر لزوم اهللا خامنه آیتحضرت 
و مبتکرانـه   نگاه نـو : ها افزودند های ارائه مسائل دینی در دانشگاه شیوه

به مسائل دینی و فکر اسالمی، منطبق با معیارهای روشنفکری است که            
نگاه با تکیه بر اصول و مبانی اسـالم، ابعـاد جدیـدی کـه بـا       در این

شود و این مـساله   است، درک و بیان می مان ظهور پیدا کردهگذشت ز
  .خواهد داشت ها تأثیر فراوان در ارتقای فکر دینی در دانشگاه

» شاگردپروری«ها را به  دانشگاه رهبر انقالب اسالمی همچنین، استادان
همانگونـه کـه در    ارزش و اعتبـار اسـتاد،  : توصیه کردنـد و افزودنـد  

 ای اسـت کـه بـا    رایج است، به شاگردان برجستههای علمیه نیز  حوزه
شـوند و الزم اسـت اسـتادان و           اهتمام و تالش آن استاد، تربیـت مـی        

  .این مهم، توجه بیشتری کنند ها، به نخبگان دانشگاه
را، باعـث ارتبـاط عمیـق و     ها ایشان، حضور منظم استادان در دانشگاه

حضور به  این: کردندتر دانشجو و استاد خواندند و خاطرنشان  گسترده
  .پرورش شاگردان نخبه نیز کمک خواهد کرد
آقایان دکتـر عبدالرضـا    در ابتدای این دیدار که دو ساعت طول کشید

 پازوکی، استادیار دانشگاه علـوم پزشـکی ایـران در رشـته جراحـی     
 دکتر علی اعظم خسروی، استادیار دانشگاه شـاهد در رشـته   عمومی،

زاد دانشیار دانشگاه صنعتی شریف در رشته       فیزیک، دکتر رضا روستا آ    
شیمی، دکتر غالمحسین حیدری، عـضو هیـأت علمـی     بیوتکنولوژی و

حجـازی اسـتادیار دانـشگاه     دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر شمس الدین
 اصـغر افتخـاری،   علوم پزشکی قم در رشته مغز و اعصاب، دکتر علی

اطبـایی، دکتـر بهـزاد    و عالمه طب) ع(های امام صادق     استادیار دانشگاه 
دانشگاه علوم پزشکی بقیـه اهللا در رشـته نفرولـوژی و     اللهی استاد عین
دانـشگاه علـوم پزشـکی ایـران و فـوق       ها دکتر نخعی، استادیار خانم

دانشگاه الزهرا در  تخصص گوارش کودکان، دکتر سلطانخواه، دانشیار
کی رشته ریاضی و دکتر وحید دستجردی استاد دانـشگاه علـوم پزشـ            

های خود درخصوص مسائل مختلف دانـشگاهی،   به بیان دیدگاه تهران
  .پژوهشی و علمی پرداختند

  :بیان کردند به این شرح است ها محورهای مطالبی که استادان دانشگاه
هـای   در رشـته  هـای نـوین بـه ویـژه     ـ توجـه بـه علـوم و فنـاوری    
  نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی
ایده راهبردی وحدت حـوزه   تر برای تحققـ برنامه ریزی و تالش بیش

  و دانشگاه
کردن، اسالمی کردن و بـومی   ـ ارتقای جایگاه علوم انسانی و به روز

  کردن علوم انسانی
علمی کشور و اسـتفاده از   ـ توجه و سرعت بیشتر در تهیه نقشه جامع

  ها برای تحقق این مهم همه ظرفیت
گذاری بیـشتر   لزوم سرمایه  برـ انتقاد از کاهش بودجه پژوهش و تأکید

  های پژوهشی در طرح
بـه عنـوان زمینـه سـاز      ـ ترویج تفکر و بینش بسیجی در مراکز علمی 

  شتاب بیشتر روند رونق علمی کشور
بـرای حرکـت متناسـب بـا      ها و مراکز مختلف ـ شتاب بیشتر دستگاه

  اهداف سند چشم انداز بیست ساله
توزیع امکانات و اعتبارات  دالت درـ ضرورت توجه بیشتر به مقوله ع

  مربوط به سالمت و بهداشت و درمان در سراسر کشور
ها و   اسالمی در دانشگاه–ایرانی  ـ توجه بیشتر به مفاخر و منابع تمدن

  های آموزشی در این زمینه ریزی برنامه
  نیازهای حقیقی جامعه های دانشجویی بر مبنای ـ هدایت پایان نامه
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سه رکن رشـد و پیـشرفت    ل به علم، عقل و عزم به عنوانـ توجه کام
  کشور

  .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ـ و تدوین نظام جامع امور فرهنگی
الریجانی، رییس دانشگاه علـوم   در این دیدار همچنین دکتر محمدباقر

مباحـث   هـا را از سـخنرانی و   پزشکی تهران حمایت استادان دانـشگاه 
در دانشگاه کلمبیا اعـالم کـرد و بـا اشـاره بـه              منطقی رئیس جمهور    

شورایعالی انقالب فرهنگی برای تهیـه نقـشه جـامع علمـی      های تالش
انقالب فرهنگی با جـدیت مـشغول    های شورایعالی کمیته: کشور گفت

  .کار برروی نقشه جامع علمی کشور هستند
به امامت حضرت آیت  در پایان این دیدار نماز جماعت مغرب و عشا

 ای اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همـراه رهبـر   اهللا خامنه
  .انقالب اسالمی افطار کردند

    تهران-ایران  خبرگزاری دانشجویان

  
  خودروهای دولتی دستورالعمل مدیریت سوخت 

  دانشگاه زنجان
در دستورالعمل مدیریت سوخت خودروهای دولتـی دانـشگاه زنجـان           

  : به شرح ذیل به تصویب رسید10/7/86مورخه 
 دولتی مخـتص    کارت سوخت خودروهای تحویلی در دستگاههای         

خودرو با شماره شهربانی مشخص بوده و راننـده یـا تحویـل گیرنـده               
 نگهداری و استفاده قـانونی از آن بـا لحـاظ      خودرو موظف به حفظ و    

  :موارد ذیل خواهد بود
حفظ و نگهداری و حراست از موجودی سـوخت کـارت بـر             : 1ماده  

عهده راننده خودرو بوده و مسئولیت هرگونه بهره برداریهای غیرمجـاز           
  .بر عهده مشارالیه خواهد بود

صـدور  خسارت و هزینه های ناشی از مفقود شـدن کـارت و             : 2ماده  
المثنی و سایر عواقب امر بر عهـده تحویـل گیرنـده کـارت سـوخت                

  .خواهد بود
در هر بار سوخت گیری راننده موظف بـه یادداشـت کیلـومتر             : 3ماده  

طی شده، کیلومتر قبلی، میزان برداشـت سـوخت در آن تـاریخ و نیـز          
  .مانده سوخت در قالب شناسنامه کارت به شرح پیوست خواهد بود

نده موظف هست قبل از پایان ماه، میزان مصرف و باقیمانده           ران: 4ماده  
سوخت را کتباً بهمراه شناسنامه کارت به واحد نقلیه اعالم          ) موجودی(

  .نماید
مبنای محاسبه سهمیه خودروهای مشروحه دانـشگاه، میـانگین         : 5ماده  

کـاهش مـصرف،    % 30 همان خودرو، با لحـاظ       85مصرف ماهانه سال    
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کـشور خواهـد          عطف به دستورالعمل  

  .بود
دانشگاه حسب تصویب هیأت محترم رئیسه، می تواند در موقـع        : 6ماده

مورد نیاز با درخواست کتبـی متقاضـی و موافقـت معاونـت اداری و               
مالی، بنزین مورد نیاز سایر خودروهای را که در پیشبرد امور دانـشگاه             

 معـین و محـدود تـأمین و مـساعدت           فعالیت مؤثر دارند را در میـزان      
  .نماید
تحویل موقت کارت سوخت به خودروهای مورد نظر بـا طـی            : تبصره

پروسه فوق و در قالب تکمیل فرم خاص که به تأییـد تحویـل دهنـده           
کارت و گیرنده کارت و واحد نقلیه و مدیریت اداری می رسد خواهد             

  .بود
  

  درمان حسد
شود و زیانهایی را که به انسان        ی ناشی می  ها    حسدورزی از چه انگیزه   : پرسش

  کند چگونه است و باالخره راهکار درمان آن کدام است؟ وارد می
  های حسدورزی انگیزه

توان برشـمرد کـه در یـک          ها و اسباب بسیاری را می       برای حسدورزی انگیزه  
تفصیل این مطلـب را     . گردد  نگاه کلی، عمده آنها به خواری نفس انسان برمی        

  :توان بیان کرد د هفتگانه زیر میدر مور
  خیر بندگان خدا خبائث نفس و بخل نسبت به -1
 .توزی که از بزرگترین اسباب حسد است دشمنی و کینه -2

 حب ریاست و مال و جاه -3

 ترس از بازماندگان از مقصود و مطلوب خود -4

تعزز یعنی اینکه بر شخص گران باشد که یکی از همگنانش از او باالتر               -5
 .و برتر شود

 کبرت -6

تعجب و آن وقتی است که محسود در نزد حاسد حقیر و نعمتی که بـه                 -7
 .وی رسیده بزرگ باشد

. شـود   حسدورزی گاهی از حیطه فردی خارج و به عرصه صنفی کشیده مـی            
برد نـه   برد نه به عابد و تاجر به تاجر حسد می          بنابراین عالم به عالم، حسد می     

توان گفت که منشأ همـه        بحث می بندی این م    در پایان به عنوان جمع    . دیگری
زیرا منافع دنیـا بـه سـبب تنگـی،          . های حسدورزی، دوستی دنیا است      انگیزه

طوری که    به. باشد  محدودیت و محصور بودن آنها، محل نزاع و کشمکش می         
 برسـد مگـر آنکـه از دسـت          یممکن نیست منفعتی از مال و منصب به کـس         

  .دیگری بیرون رود
  زیانهای حسد

ن و دشوارترین بیمـاری روانـی و بـدترین و پلیـدترین     تری حسد سخت  -1
رذایل است که صاحب خود را بـه عقوبـت دنیـا و عـذاب آخـرت گرفتـار             

  .کند می
و از هـر نعمتـی کـه         ای از حزن و الم خالی نیست        حسود در دنیا لحظه    -2

برد و چون نعمتهای خـدای متعـال نامتنـاهی            شود رنج می    نصیب دیگران می  
شود بنـابراین حـسود پیوسـته در          ان بریده و منقطع نمی    است و هرگز از بندگ    

 .اندوه و رنج است

زیرا اوست کـه  . حسود در عناد و ضدیت با آفریدگار و پروردگار است    -3
ها  و خیرات را بر بندگان خود به مقتضای حکمـت و مـصلحت خـود      نعمت

 .ارزانی داشته است
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الحرص واالستکبار  : هاصول الکمر ثالث  : فرماید  می) ع(بدین لحاظ امام صادق     
 .حرص، تکبر و حسد: های کفر سه چیز است ریشه. والحسد

حسادت گذشته از آنکه زیانهای معنـوی دارد و دیـن و ایمـان را تبـاه                  -4
 .گذارد کند، روی اعصاب انسان نیز اثر می می

سالمتی بدن از کمی رشـک      . الجسد من فلقه الجسد     فرماید صحه   می) ع(علی  
  .بردن است
  ی درمان حسدراهکارها

عمل نافع برای معالجه حسد این است که بر آثار خیرخواهی کـه ضـد                -1
حسد است، مواظبت شود، به این ترتیبکه تـصمیم بگیـرد و خـود را مکلـف      

پس اگر حسد   . سازد که در گفتار و کردار بر خالف مقتضای حسد رفتار کند           
و را بـر غیبـت و       انگیزد، خود را به تواضع وادارد و اگـر ا           او را بر تکبر برمی    
ایـن معالجـه   ... کند، زبان به مدح و ستایش وی بگشاید و بدگویی ترغیب می  

اما برای هر نوع از آن عالج مخـصوص         . کلی برای مطلق بیماری حسد است     
هست که آن کندن و نابود ساختن انگیزه و سبب حسد از قبیل خبـث نفـس،               

  .است... حب ریاست، کبر و خودبزرگ بینی، شدت حرص و
توجه به آثار زیانبار  روحی و جسمی حسادت و توقیت این بینش کـه                -2

جهان هستی تجلی ذات خداست و نعمتهای او بر بندگان و مخلوقاتش بدون             
ای در این دنیا مورد ابتال و آزمایش قرار           حکمت نیست و هر کسی را به گونه       

 .دهد می

 بـشر و    توجه به این نکته که کسب نعمتها و خیرات این جهـان زمینـه،              -3
طلبد و اگر انسان طالب نعمت و یا خیری است بایـد              شرایط خاصخود را می   

با توجه به علل و اسباب تحقق آن، سعی و تالش نمایدو در عین حال به خدا 
 .توکل نماید که او را در رسیدن به اهداف خود موفق و پیروز گرداند

  برگرفته از روزنامه کیهان
  

  
نم و همیـشه محاسـن افـراد را ذکـر           ک  کس بدگویی نمی    از هیچ  

  . نمایم می
  )بنیامین فرانکلین(

  )ویلیام شکسپیر (.شرف و شرافتمندی، سرآمد تمام قوانین است 

  )امرسون. (ظر عواقبش باشیدتاگر مرتکب خالف شدید من

غ و  و چه بهتر که ناموفق باشیم با افتخار ولی موفق نباشیم بـا در             
  )سوفر کلز. (تقلب

 از یک لحاظ بر من برتـری دارد و مـن            کنم  ا که مالقات می    هرکسی ر  
  )امرسون(کنم در چیزی که وی از من برتر است، چیزی بیاموزم   سعی می

همانگونه که اندیشه ناسالم نیز عادتی      . سالمت اندیشه یک عادت است     
  )وین دایر. (بیش نیست

  )ولتر. (کنند که خدا وجود دارد  همه موجودات فریاد می

حـضرت  (نگـرد     خنک آن بینوای شکیبایی که ملکوت آسـمان را مـی           
  )علیه و آله... ا محمد صلوات

 امیدوارترین مردم کسی است که اگـر زشـتی در کـارش پدیـد آیـد                 
  )السالم حضرت علی علیه(تأمل در راه اصالحش بکوشد  بی

  )ناپلئون. (ترین مردم کسانی هستند که روح مأیوس دارندنفور م

  )دوما. (صبر و امید: دهنده آرزوهای طالیی دو چیز است تسکین یگانه 

برگزاری ششمین گردهمایی اساتید مشاور و دانشجویان 
  شاهد و ایثارگر دانشگاه زنجان

ششمین گردهمایی اساتید مشاور و دانـشجویان شـاهد و ایثـارگر بـا              
 سازمان بنیاد شـهید      محترم دانشگاه  و نیز رییس    محترم  حضور ریاست   

 در تـاالر ارم     7/7/86ان زنجان در قالب ضیافت افطاری در تاریخ         است
در این گردهمایی ابتدا مدیر کل امور دانشجویان شـاهد و           . برگزار شد 

ایثارگر دانشگاه ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان ،تقارن آغاز سـال            
تحصیلی با ماه مبارک رمضان و هفته دفـاع مقـدس را بـه فـال نیـک                  

ی اهم وظایف این اداره کل خبر از تـصویب آئـین            گرفت و با یادآور   
نامه های جدید مربوط به مسائل آموزشـی و نیـز سـاختار تـشکیالتی               

سـپس در یـک برنامـه       . اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر داد       
پرسش و پاسخ ،دانشجویان سواالت و مشکالت خـود را بـا ریاسـت              

هد و ایثارگر مطرح نمـوده      محترم دانشگاه و بنیاد شهید و مدیر کل شا        
در پایـان مراسـم بـه اسـاتید         . و پاسخهای مقتضی را دریافت نمودند     

مشاور ،کارکنان و مدیران نمونه شـاهد و ایثـارگر و نیـز بـه پذیرفتـه                 
شدگان مقطع کارشناسی ارشد،نفرات برتـر دانـشکده هـا،مزدوجین و           

  . همچنین پژوهشگران نمونه لوح تقدیر اهداء شد
 دکتـر   -1:تید مـشاور نمونـه      اسامی اسـا  
  محمد مرادی

 دکتر  -1 :اسامی مدیران و کارکنان نمونه    
         کیــومرث مــصلی-2ســیاوش نــوروزی 

        زهــرا غفــاری-4 محمدرضــا شــامی -3
   سهیال مزین -5

           :اسامی دانشجویان برتـر دانـشکده فنـی       
 فاطمه محرمـی    -2 سید ناصر موسوی     -1
   سیدحمیدرضا موسوی-3

اسامی دانشجویان برتـر دانـشکده علـوم        
 احمـدپور   -2 حسین کرمـی     -1 :انسانی
   مریم معصومی-3رستمی

 :اسامی دانشجویان برتر دانـشکده علـوم      
ــامی  -1 ــکینه ام ــسنی -2س ــغری ح             ص
   فاطمه افشار احمدی-3

اســامی دانــشجویان برتــر دانــشکده    
 مینـا   -2 معـصومه کرمـی      -1:کشاورزی

  بی سمیه رج-3قدیمی 
ــه  ــشگر نمون ــشجویان پژوه ــامی دان          :اس

 علــی محرمــی -2 حــافظ حقــی  -1

  سخن بزرگانسخن بزرگان

  

  
  

  
   فرهنگی -نشریه خبری

  دانشگاه زنجان

  
   :صاحب امتیاز

  دانشگاه زنجان
  ی فیوجیعل :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 
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