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  پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت 
  فرا رسیدن عید سعید فطرفرا رسیدن عید سعید فطر

  

  
های اخالص های اخالص   عید سعید فطر، عید شکفتن شکوفهعید سعید فطر، عید شکفتن شکوفه

و بندگی بر همه مسلمانان باالخص دانشگاهیان و بندگی بر همه مسلمانان باالخص دانشگاهیان 
  ..مبارک بادمبارک باد

  
 :رییس جمهور

  .تماموریت دانشگاهیان ساختن ایران وپاسخگویی به نیاز بشریت اس ـ

هادیگر  یی ایران کم آورده وراهبرد آن منطق هسته  برابرـ آمریکادر
  .خاصیت ندارد

نژاد ریاست  ای از سخنان دکتر محمود احمدی گزیده
محترم جمهوری اسالمی ایران در مراسم آغاز سال 

  ها تحصیلی دانشگاه
. واقعی روشنایی بخش و حرکت دهنده انسان به کمـال اسـت   علم 

شـود و   هایش از علم ناپاک می دریافت شداما عالمی که خودساخته نبا
  .امروز مهمترین مشکل بشر این است

نـشده آن را بـه دسـت     ساخته قدرت آفرین است و اگر انسان علم 
آموزد و از آن استفاده  های رزمی می ورزش آورد مثل کودکی است که

بمـب اتـم دارنـد     کنند چـون  ها احساس می بعضی از قدرت. می کند
  .اند  شدهخیلی قدرتمند

رسـیده اسـت و هـیچ پیـام      دنیای مادی امروز به پایان خط خـود  
 رسد و هیچ مشکلی امیدبخشی از نظام لیبرال دموکراسی به گوش نمی

پدیـده  . از مشکالت بزرگ بشریت توسط این نظام حـل نـشده اسـت            
تواند آن را حل  پابرجا هستند و کسی نمی عراق، فلسطین، لبنان و همه

ا جلـوی منطـق     آمریک. کند
آورده  یـی ایـران کـم    هسته

هـا دیگـر      است و راهبرد آن   
  .خاصیت ندارد

ــسوولیت و    ــروز مـ امـ
دانشگاهیان بسیار  ماموریت

سنگین است، ساختن ایـران     
و پاسخگویی به نیاز بشریت     

وجـه  . هاسـت  آن مسوولیت
غالب ملت ایـران همـواره       
علمی و فرهنگی بوده است     

 گاه قـوت نظـامی و   و هیچ

ادی سیاست برتری این    اقتص
نام ایـران   . ملت نبوده است  

علم، انسانیت و فرهنگ است و بایـد   در همه جای جهان تداعی کننده
  .جهان عرضه شود های ما تولید و به علم و فرهنگ مفید در دانشگاه

:  و گفـت   "قائـل نـشوید    در علم آموزی حد و مرزی برای خود       " 
ر کل عالم هستی اگر دو یـا  دارد، د مشکالت و کمبود امکانات وجود

تان  نگاه.سیناست ابن ها سه پزشک جهانی وجود داشته باشد، یکی از آن
 های بلند باشد و مـسوولیت خـود را در عرصـه    آموزی به افق در علم

انـد    هـایی کـه کـرده       دیگران امروز با تمام پیـشرفت     . جهانی پیدا کنید  
را بـاز کننـد و بـا    وزرای محترم و مسووالن درها  .نیازمند شما هستند

ما . طور که قبال گفته بودم همان .همه دنیا تعامل چندجانبه داشته باشند
دانـیم   نمـی  با تمام کشورهای دنیا به جـز اسـرائیل کـه آن را کـشور    

شما باب تعامل سـطح بـاال را در جهـان ایجـاد             . حاضریم تعامل کنیم  
الب خواهـد  تعامل علم و اندیشه هم بدانید که اندیشه شما غ در. کنید
  .بود
هـایی کـه    آن. علمی است خواهید دنیا اصالح شود، راه آن اگر می 

جوانـان   امروز. توان اصالح کرد، در اشتباهند کنند با سالح می فکر می
ترین و هوشـمندترین      طلب  ترین، حق   ترین، آرمانی   ایران پاکترین، مومن  
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  پیام تبریک ریاست دانشگاه 

 ســخنان ریــیس جمهــور در   
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 مسجد دانشگاه
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  :جمهوردرایسنا رییس معاون علمی  
  بخشد ادغام شوراها به کارنامه ناموفق آنها سامان می

آوری  دهی علم وفن  مفصلی برای سامان معاونت علمی برنامه
  دارد ها ماندگی عقب وجبران

  

رییس جمهور اصل ایده ادغام شوراهای عالی  آوری معاون علمی و فن
بـر ضـرورت دقـت نظـر و      را اقدامی کامال مثبت ارزیابی و با تاکیـد 

 افـراد در نقـد ایـن   : همفکری در نحوه اجرایی کردن آن اظهار داشت

ادغام به صورت بخشی و با تعـصب دسـتگاهی عمـل نکننـد، چـون                
  .توانست ادامه یابد عالی نمی د در زمینه شوراهایوضعیت موجو

آوری رییس جمهور کـه در   معاون علمی و فن دکتر صادق واعظ زاده،
 پژوهـشی ایـسنا   -علمی بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران با گروه

آوری  فـن  در پاسخ به این سوال که معاونت علمـی و  گفت، سخن می
هایی را بـرای      ن چه تدابیر و برنامه    ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگا     

هـای   دغدغه رفع برخی های علمی در کشور و نگهداری چهره حفظ و
مشکالت توسعه علم و پژوهش کشور  خصوص کمبودها و موجود در

دولت که معاونـت   برنامه اساسی و درازمدت مدنظر: دارند، اظهار کرد
د آن  نیـز بـرای کمـک بـه پیـشبر          آوری ریاست جمهوری    علمی و فن  
افزایـی وضـعیت علـم و     دهی، همـاهنگی و هـم   سامان» تاسیس شد،

در بخـش تولیـد و چـه در     های معطوف به آن، چه آوری و فعالیت فن
 های چند صد ساله مـا  است که به جبران عقب ماندگی»بخش مصرف

شود که در صورت تحقق آن، نخبگان به طور طبیعی در ایـن               منجر می 
دهنـد و در ایـن راسـتا     خـود ادامـه مـی   فعالیـت   سامانه مانده و بـه 

آغـاز شـده اسـت امـا در      آنها های مفصلی انجام و اجرای ریزی برنامه
بنیاد ملـی   های خاص میان مدت و کوتاه مدت که برعهده زمینه برنامه

  .ریزی هستیم نخبگان است، در مرحله برنامه

در اولویـت و در   در خصوص نخبگان جوان که: وی خاطر نشان کرد
 و  هـایی عملـی بـرای حمایـت     ض مهاجرت قـرار دارنـد، برنامـه       معر

استعدادها به مرحله اجرا درآمده و در زمینه نخبگان غیـر   شکوفاسازی
های مربوطه از  هستیم که بخشی از طرح ریزی جوان نیز در حال برنامه

اعـالم خواهـد    سال جاری عملی خواهد شد که جزئیات آن به زودی
  .شد

درباره برخی انتقـادات   جمهور در ادامه وری رییسآ معاون علمی و فن
  شـورای 12که در زمینه اعالم ادغام شوراهای عالی که براسـاس آن  

آوری در قالب شورایی بـا عنـوان          عالی حوزه آموزش، تحقیقات و فن     
شـوند، مطـرح    ادغـام مـی  »آوری پژوهش و فن شورای عالی آموزش،«

این خـصوص از   ه درمن نقد مدون و مشخصی ک: است، اظهار داشت

ام و نقدهایی هم که مطرح        نظران مطرح شده باشد، ندیده      سوی صاحب 
کم و پراکنده است ولی با اصل موضوع ادغام شوراهای عالی  شود می

داشـته باشـیم کـه در راس آن ریـیس      که یک شورای جامع و قـوی 
 جمهور حضور داشته و جلساتش به صـورت مـنظم تـشکیل شـود و    

نظران   گیری کشور عالوه بر شماری از صاحب        ی تصمیم ها  باالترین رده 
داشته باشند و تحت نظر ایـن شـورای عـالی و     برجسته در آن حضور

داشـته باشـند کـه     های وابـسته آن، شـوراهای دیگـر قـرار     کمیسیون
جلساتشان بدون نیاز به حضور رییس جمهور با حضور اعضای هیـات    

  .وزراء تشکیل شود، موافق هستم دولت و

ای  ساختاری بـا دبیرخانـه   وجود چنین: افزود گو با ایسنا و  در گفتوی
 دهـی سـاختار فعلـی،    مرکزی، مناسب است و با بـازنگری و سـامان  

های این شورای مرکـزی       توانند به عنوان کمیسیون     دبیرخانه شوراها می  
داشته و تصمیمات شـورای مرکـزی بالفاصـله اجـرا      دبیرخانه بخشی

  .شود

عدم تشکیل مستمر جلـسات    با اشاره به فعال نبودن ودکتر واعظ زاده
 دبیـران برخـی از  : هـای اخیـر گفـت    شوراهای عالی کنونی در سـال 

آوری خـود     فـن   شوراهای عالی موجود از جمله شورای عالی زیـست        
تواننـد در جلـسات    جمهور و معـاون اول نمـی   بارها از این که رییس

منتقدان ادغام شوراهای عـالی      .اند  ها حضور یابند ابراز نگرانی کرده       آن
موجـود چقـدر    ابتدا باید به این مساله توجه کنند که شوراهای عـالی 

ها توانـسته بـا حـضور ریـیس جمهـور             اند و چند جلسه آن      کار کرده 
هـای آنهـا اجرایـی شـده      اساسا چقدر از تصمیم گیری تشکیل شود و

  .است

یم در مجموع کارنامه بین می با نگاهی به همه این شوراها: وی ادامه داد
 هـا و اعـضای خـوب، عملکـرد و     ناموفقی دارند و علیـرغم فعالیـت  

اثربخشی آنها در مجموع مطلوب نبوده و دولـت امیـدوار اسـت ایـن               
  .شود دهی وضعیت متحول و سامان

 شورای عـالی کـه   12این  تا پیش از این، بسیاری از: واعظ زاده گفت
 ادغـام »آوری ش، پژوهش و فنشورای عالی آموز«قرار است در قالب 

شوند، نه در دولت قبل و نه در دولت فعلـی، اساسـا تـشکیل جلـسه                 
دهـد کـه    نیزانگشت شمار بود و این نشان مـی  نداده و جلسات برخی

پـذیر نیـست و    امکان جمهور تشکیل جلسات همه آنها با حضور رییس
وقتی اعضای بسیاری از آنها مشترک هـستند، چـه لزومـی بـه تعـدد                

توانند همـه در یـک جـا تـصمیم      وجود دارد در حالی که می راهاشو
  .گیری کنند

عـالوه بـر ادغـام بایـد      شـوراهای عـالی  : وی در پایان به ایسنا گفت
 بندی شوند که یک شورا در راس به ریاست رئیس جمهور وجود رتبه

های تخصصی مختلفـی باشـند کـه          داشته و زیر مجموعه آن کمیسیون     
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جمهور قابل تشکیل بوده و دبیرخانـه   رییس حضورجلسات آنها بدون 
  .یکدیگر داشته باشند آنها با ساختاری مناسبی ارتباط مشخصی با

  

  ایران خبرگزاری دانشجویان
 

  

  انعید فطردر فرهنگ عامه مردم ایر     
  
  
  

ای   مـردم ایـران جلـوه      »فولکلوریـک « عید سعید فطر در فرهنگ عامه     
ایـن سـرزمین    انگیز دارد و مردم هر یک از شـهرهای  بسیار زیبا و دل

 ای خجسته آداب و رسوم و مراسم ویژه  این روز پهناور درگرامیداشت

  .دارند
درکردستان مردم برای رویت هالل ماه شوال به بام خانـه هـا رفتـه و                

آنان دیدن هالل ماه شـوال در  . کوشند تا هالل ماه را در آینه بنگرند      می
دانند و به محـض دیـدن هـالل مـاه شـوال بـا        می یمن آینه را خوش

 هالل ماه شوال را به  رویت ها خبر های و کوه افروختن آتش در بلندی
 .دهند  مجاور مژئه میروستاهای

 هـا اعتقـادی   در برخی از مناطق مانند فرنق مردم هنوز به اخبار رسانه

یا خودشان ماه را ببینند و یـا از مجتهـدان کـسب              کوشند ندارند و می  
 .کنند تکلیف

در یزد همگام صبح مردم در مساجد بـزرگ و قـدیمی شـهر اجتمـاع                
  .کنند نی پذیرایی میاز آنها با شربت و شیری نذر داران کنند و می

 در بسیاری از شهرهای ایران مردم پس از اقامه نماز عید سعید فطر به

 .روند ها و مزار مشایخ و بزرگان می زیارت امامزاده

های رایج در روز عید فطر حضور در منزل کـسانی            یکی دیگراز سنت  
که به تازگی فردی از آن خانواده فوت شده باشد و عید فطر  می باشد

در خانه فرد متوفا از .  آن شخص باشد  عید بعد از در گذشت تیننخس
خواندن فاتحـه بـرای    مردم با چای و خرما پذیرایی می شود و مردم با
 .روح تازه گذشته در خواست آمرزش می کنند

دیگر از آداب روز عیـد فطـر در برخـی نقـاط               یکی »صالت کشیدن «
ار می شود که قرآن را این مراسم معموال توسط کسانی برگز ایراناست

با حضور در بین مردم بر بام یا گلدسته  می توانند خوب بخوانند، آنان
بلند با صدای بلنـد   مساجد رفته و پس از تالوت قرآن کریم با صدای

  و بدینگونـه مـردم نیـز       »الصاله الصاله علی العیـد الفطـر      «می گویند   
 . گویان به جمع ملحق می شوند»الصاله«

هرها و روستاهای ایران در روز عید فطر نقل و شـیرینی            در برخی از ش   
نقـاط   همچنین در برخـی . محلی تهیه و بین مردم پخش می شود  های

آش  درگروههای مختلف و با تشریفات خاص  آباده زنان»صفاد«مانند 
   .دکنن بدرقه رمضان می پزند و بین اهالی تقسیم می

   ... و
 عید صیام آمد و ماه صیام رفت

 و فیض تمام رفت مام آمدلطف ت

 شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد

  رفت گرد غم گناه ز جان عوام
  اینترنت: منبع

  
  های قدر و اعتکاف دانشجویی  مراسم احیای شب

  در مسجد دانشگاه

                    
قـدر و اعتکـاف   هـای     و لیلی مبارکه قدر مراسم احیـای شـب        در ایام   

نظیـر     با اسـتقبال کـم     شگاه برگزار گردید که     دانشجویی در مسجد دان   
های اقبـال،     که توسط کانون  مراسم اعتکاف    در. دانشجویان مواجه شد  
ها، شهید باهنر و قرآن و عترت برگـزار گردیـد             انتظار، نماز و مناسبت   

 روز بـه دعـا و راز و نیـاز           3 نفر از دانشجویان بـه مـدت         240حدود  
امه قرائت دعای جوشن کبیر، ابوحمزه      در مراسم احیا نیز برن    . پرداختند

) الـسالم   علـیهم (محبان اهل بیت    و همچنین عزاداری توسط هیأت      ... و
االسـالم والمـسلمین      سخنرانان این سه شب به ترتیب حجت      . اجرا شد 

االسـالم    قدیمی مسئول محترم دفتر نهاد مقـام معظـم رهبـری، حجـت            
ان شـب بیـست و      والمسلمین فرجی مبلغ محترم اعزامی از قم و سخنر        

... ا سوم نیز نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان آیـت            
  .واعظی بودند

  

  گام برای شاد زیستن 12
  

احـساسات خـود را   . بگیرید که احساساتتان را تخلیه کنیـد  یاد  .1
 .نریزید سرکوب نکنید و به درون خود

بـه خـاطر   . های خود را با آدمی قابل اطمینان مطـرح کنیـد            اندوه .2
اند دیگر به همان اندازه گذشته  احساساتی که بیان شده داشته باشید که

 .ناخوشایند نیستند

های آنها و تحقیر آنچه       از مقایسه خود با دیگران و تحسین ارزش        .3
 .بپرهیزید خود دارید

 .تان توجه کنید و آرام باشید به جنبه معنوی زندگی .4
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ای    هـر گـاه واژه     .تمرین کنیـد کـه مثبـت و امیددهنـده باشـید            .5
کنید نه تنها احـساس بهتـری خواهیـد     دیگران اهدا می امیدوارکننده به

 .قوام بیشتری خواهید بخشید داشت بلکه شخصیت مثبت خود را نیز

توانید بـه وسـیله کتابهـای مختلـف، نـوار،             شما می . آرام باشید   .6
مـش،  آرا. ها و ابزار دیگر، آرامش یافتن را بیاموزیـد  کالس ها و برنامه

کند و  تان کمک می به سالمت جسمی. بخشد می تان را بهبود توان ذهنی
تـان   هـای درونـی   تـنش  احساسات خوشاید را جایگزین اضـطراب و 

 .کند می

به خـاطر داشـته باشـید کـه         . زمانی را برای بازی در نظر بگیرید       .7
دهـد    به خاطر حس خوبی که به شما می است که صرفاً بازی، فعالیتی

یادآوری کنید که استحقاق صـرف وقـت    به خودتان. ردازیدپ به آن می
 .برای بازی و تفریح را دارید

تـان را تغییـر       ای نداریـد، شـغل       جای شایسته   اگر در محیط کار،    .8
 ایـن کـار شماسـت کـه      خوب بیندیشید که آیا واقعـاً  اما ابتدا. دهید

آن، باعث ایجاد حـس حقـارت    آزاردهنده است یا نگاه مردم نسبت به
خوبی کـه   های آزاردهنده، به چیزهای به جای جنبه. ر شما شده استد

به خاطرداشته باشـید هـر شـغلی ممکـن     . تان هست فکر کنید در شغل 
 .های نه چندان مطلوب باشد جنبه است دارای

روی بروید و دوچرخـه سـوار         به عضالتتان ورزش دهید، به پیاده      .9
. ورتر متوقـف کنیـد  به جای جلوی در خانه، کمی د اتومبیل را. شوید

تان کنید  های رنگارنگ تن لباس  الزم نیست برای تمرین و ورزش حتماً
 .یا عضو یک باشگاه ورزشی شوید

هــر چــه پاســخ منفــی بــه انتظارهــا و . نــه گفــتن را بیاموزیــد . 10
تر شود، احـساس عـزت    دیگران برایتان آسان های نامعقول درخواست

تقاضاهای معقول پاسخ  ه بهزمانی هم ک. تان افزایش خواهد یافت نفس
 دهید، هم در مورد خودتان و هم در مـورد طـرف مقابلتـان    مثبت می

 .احساس بهتری خواهید داشت

به نکات مثبـت    . لبخند را فراموش نکنید، به خصوص به خودتان        . 11
و  »غیرعاقالنه«راحت باشید و گاهی کارهای . نگاه کنید دنیای اطرافتان

 .ددهی  غیرمنتظره انجام کامالً

با چند نفر که بتوانید روی حمایت عـاطفی آنهـا حـساب کنیـد،                . 12
. دهید و میان خود همفکری و توافق ایجاد کنید  کوچکی تشکیل گروه

مشورتی خود را به دیگران ارائه  های  کمک هر گاه از شما خواسته شد
صـحبت   نخستین گام برای این کار آن اسـت کـه بـدون قطـع    . کنید

 .ا گوش دهیددیگران، به دقت به آنه

اجازه ندهیـد دیگـران تحقیرتـان       . از حق انسانی خود دفاع کنید      . 13
اش این است که از شـما انتظـار    کنند معنی ها چنین می آدم وقتی. کنند

شما آنها را سرجایشان بنشانید ممکـن   نقص بودن دارند و خب، اگر بی
 !است دلخور هم شوند

  

  
  !انیابتکار دانشمند ایر با»خروپف«خداحافظی با 

  شد»خروپف بالش ضد«استاد ایرانی علوم رایانه موفق به ابداع 
  

موفق به ابـداع  »روستک«استاد علوم رایانه دانشگاه  داریوش بازرگانی،
مشکل خروپف در خواب را برطـرف   تواند یی شد که می بالشی رایانه

  .کند

، ایـن  )ایـسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران »علمی» به گزارش سرویس
دهـد تـا صـدای     ر مـی موقعیت سر را تغیی  به هنگام خواب بارهابالش

  .دخروپف متوقف شو

ابداع کننده این بالش روز  و»رستک«داریوش بازرگانی، استاد دانشگاه 
بـار بـه    چهارشنبه در کنفرانس سالمت آلمان این بالش را برای اولـین 

  .نمایش گذاشت

 انـدازه یـک کتـاب متـصل     به ای به گفته بازرگانی، این بالش به رایانه
حـین   این رایانـه صـداها را در  . گیرد است که در کنار تخت جای می

کند و بعد با افزایش یا کاهش هوای موجود           خواب کنترل و تحلیل می    
  .درسان ر تنفس صدها را به حداقل میتسهیل ام در بالش با

 این بالش بـه : این دانشمند ایرانی افزود

 در مورد ماساژ    تواند  شیوه ارگونومیک می  
  .گردن نیز مورد استفاده قرار گیرد

 به گـزارش ایـسنا، بازرگـانی در مـورد    

مـن  : گویـد  اش از چنین ابداعی می     انگیزه
 خودم نیز به این مشکل مبتال بودم و هیچ

محصولی نتوانسته بود مـشکل مـرا حـل         
   .کند، لذا دست به ابداع چنین بالشی زدم

  

  ایران خبرگزاری دانشجویان
  

  
ــد بخواهــد کــه خواســته    - هرگــاه خداون

ای برآورده سازد، توفیق دعا کردن        بنده
  .به او عطا فرماید

  )ص(حضرت محمد 
  

گویـد، مگـر بـر اثـر      غگو دروغ نمی و در -
  .حقارتی که در وجود اوست
  )ص(ت محمد حضر

  

  
  

  
   فرهنگی -نشریه خبری

  دانشگاه زنجان

  
   :صاحب امتیاز

  دانشگاه زنجان
  علی فیوجی :مدیر مسئول
  موسی براتی: سردبیر

: نگاری یی و حروفآرا 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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