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  اخبار دانشگاه

 بـا   23/7/86رییس و اعضای محترم هیأت رییسه روز دوشنبه مورخـه           
 بــا مــسائل و نزدیــک از حــضور در شــورای دانــشکده کــشاورزی  

ازجملـه مهمتـرین مـسائل و       . مشکالت دانشکده مذکور آشـنا شـدند      
مشکالتی که توسط مدیران دانشکده مطرح شد مشکل کمبـوذ فـضای            

  . و عدم وجود گلخانه تحقیقاتی بودفیزیکی
  

قابل توجه کلیه همکاران محترم اعم از اساتید، 
  :کارکنان و دانشجویان عزیز

 هیـأت   75024نامـه     قانون اساسی و بنابه تـصویب      138براساس اصل   
 صورتجلسه شورای فرهنگ عمـومی دانـشگاه     4وزیران و براساس بند     

  ؛ 1/12/85مورخ 
  .باشد وطه دانشگاه ممنوع میاستعمال دخانیات در مح 

 لذا خواهشمند است ضمن رعایت مورد فوق همـدیگر را در سـاختن     
  .محیطی سالم و پویا یاری نماییم

  
  

  اطالعیه
  

  قابل توجه اساتید و کارکنان محترم
بــا عنایــت بــه مــصوبه شــورای فرهنگــی عمــومی دانــشگاه زنجــان 

، کارکنان   برچسب تردد بر خودروهای اساتید     درخصوص لزوم نصب    
و کارکنـان   رسـاند کـه اسـاتید         و دانشجویان، بدینوسیله به اطالع می     

 بـا در    6/8/86توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ           میمحترم  
واقع در طبقـه    (دست داشتن مدارک زیر به انتظامات ساختمان مرکزی         

  .مراجعه نمایند) همکف
  :مدارک مورد نیاز

تکمیل فـرم مربـوط در      -3 کارت ماشین و     کپی-2 کپی گواهینامه،    -1
 انتظامات

  انتظامات حراست دانشگاه زنجان

های نماز عید سعید فطر  رهبر معظم انقالب در خطبه
  :مورد تأکید قرار دادند

   بر محور دین و توحیدق ملیاتحاد عمیحفظ 
روی برگرفتـه از مـاه رمـضان را بـه صـورت فرهنـگ ملـی                   میانه 

  .درآوریم
ها و دیگر اشغالگران در هـر فاجعـه انـسانی، عمرانـی و               آمریکایی 

  .سیاسی در عراق مقصر و مسئول اصلی هستند
  

  
 رهبری در دیدار مسئوالن نظام، سفرای معظممقام 

  :کشورهای اسالمی و اقشار مردم
  .انتخابات عرصه تجلی وحدت و شعور ملی است

زنـی در     مـت ورزی و ته    رهبر معظم انقالب بر لزوم پرهیز از کینـه         
ــات  ــد فــضای انتخاب تأکی

  .کردند
اگــر انتخابــات بــه    
های   ای باشد که گروه     گونه

سیاســی در یــک رقابــت 
مثبت بـرای خـدمتگزاری     
به مردم، سهم متناسـب و      

دسـت   الیق خـود را بـه       
ــات   ــن انتخاب ــد، ای آورن

ساز نشاط و پیشرفت      زمینه
  .جامعه خواهد بود

  

  
ابالغ قانون نظام 
  هماهنگ پرداخت

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   

    دانشگاه زنجان

Zanjan 

University 

 

 86 پاییز-3شماره 

  :خوانید در این شماره می
  

  اخبار دانشگاه 

سخنان رهبر معظم انقالب در      
  عید سعید فطر

سخنان رهبر معظم انقالب در      
  ن نظامدیدار مسئوال

 ابــالغ قــانون نظــام هماهنــگ 
  پرداخت

ــر علـــوم، تحقیقـــات و     وزیـ
  فناوری در گفتگو با ایسنا

  عید فطر در فضا 
  های خشم را بچین  خوشه

 بهداشت و سالمت
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هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی با رفع ابهامـات          ه گفته یک عضو   ب
و تایید الیحه نظام هماهنگ پرداخت توسط مجلس شـورای نگهبـان،            

  .شود این قانون این هفته برای اجرایی شدن به دولت ابالغ می
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به ابالغ الیحه نظام هماهنگ پرداخت           

 مهرماه صورت گرفته اسـت      18مجلس که در    توسط شورای نگهبان به     
پس از رفع تمامی ابهامـات، ایـن الیحـه بـه            : در گفتگو با ایسنا افزود    

  .اکنون هیچ مورد خاصی ندارد تایید شورای نگهبان رسیده و هم
 فصل الیحه نظام هماهنگ پرداخت، ایـن قـانون را           14وی با اشاره به     

: دانست و تصریح کرد   موجب تحول و تغییر اساسی در ساختار کشور         
االجـرا بـوده و بـه     از زمان تصویب الزم   الیحه نظام هماهنگ پرداخت     

  .عنوان قانون محسوب خواهد شد
هـا،    البتـه انجـام کـار بخـشنامه       : نماینده مردم همدان در مجلس افزود     

میلیـون نفـر را تحـت       6ها و مقررات اجرایی این الیحـه کـه            نامه  آیین
  . طول خواهد انجامیدماه به6دهد،  پوشش قرار می

  

  : در گفتگو با ایسناوزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
 ساعت موظفی اعضای هیات 40ضرورت حضور 

  ها علمی در دانشگاه
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از ابالغ بخشنامه ای بـه دانـشگاه هـا                

 ساعت موظفی اعضای هیـات علمـی در         40مبنی بر ضرورت حضور     
  . اددانشگاه ها خبر د

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با ایسنا، بـا اشـاره بـه تاکیـدات                
رهبر معظم انقالب در خصوص حـضور کامـل و پررنـگ اسـاتید در               

در این راستا از طریـق معاونـت آموزشـی    : دانشگاه ها خاطرنشان کرد 
وزارتخانه بخشنامه ای به دانشگاه ها ابالغ خواهـد شـد کـه طـی آن                

 ساعت موظفی خود هستند     40ف به پر کردن     اعضای هیات علمی موظ   
و این مساله به صورت جدی پیگیری خواهـد شـد و اعـضای هیـات                
علمی نسبت به پر کردن ایـن سـاعت ، مـسوولیت شـرعی و قـانونی                 

به گفته وی ، البته برخی از اعضای هیات علمی کـه تـوان پـر                . دارند
 علمـی   کردن ساعات موظفی را ندارند با آنها به صورت عضو هیـات           

نیمه حضوری رفتار می شود یا می توانند در خارج از دانشگاه پـروژه              
  . های پژوهشی را در دست بگیرند

وزیر علوم در پایان درخصوص پیگیری تـدوین نقـشه جـامع علمـی              
پیش از این قرار بود کـه الیحـه ای در مـورد             : کشور خاطرنشان کرد  

 حال حاضر ایـن  نقشه جامع علمی کشور به مجلس ارائه شود، ولی در        
مساله به طور کلی به شورای عالی انقالب فرهنگی واگذار شده اسـت             

  .و دیگر نیازی به تهیه الیحه نیست

 فضا عید فطر در
به  این فضانورد در آخرین روز ماه مبارک رمضان

  .ایستگاه فضایی بین المللی رسید
  

 ضاییاولین فرمانده زن ایستگاه فضایی بین المللی و اولین توریست ف

مالزیایی روز چهارشنبه از ایستگاه فضایی قزاقستان به فـضا عزیمـت             
این دانشمند که به منظور . به این ایستگاه رسیدند کردند و روز گذشته

فضایی بین المللی رفته است، امـروز   انجام تحقیقات علمی به ایستگاه
  .مـی کنـد   شنبه جـشن عیـد فطـر را نیـز در ایـن ایـستگاه برگـزار       

 سـاله و دانـشمند شـیمی     47ش مهر، پگی ویستون، فـضانورد       به گزار 
آمریکایی روز چهارشنبه به همراه یوری مالـسنکو از روسـیه و    زیستی

قزاقستان به ایستگاه فضایی بـین المللـی    شیخ مظفر شکور از مالزی از
 .عزیمت کرد

این دومین سفر پگی ویستون به ایستگاه فضایی بین المللی اسـت کـه              
ماموریت خود را به عنوان اولین زنی که ریاست ایـستگاه  این سفر  در

 .انجام می دهد را به عهده می گیرد،

براساس گزارش رویترز، شیخ مظفر شکور نیز اولین مسلمانی است که           
 روز 10شکور به مـدت  . ماه مبارک رمضان به فضا سفر کرده است در

ی کـه  المللی اقامت خواهـد داشـت، در حـال    در ایستگاه فضایی بین
یکسال و نیم در  همسفران وی که فضانوردان حرفه ای هستند به مدت

  .فضا خواهند ماند

 ساله کـه جـراح ارتوپـدی و اسـتاد           35این توریست فضایی مسلمان     
: کواالالمپور است، پیش از عزیمت بـه فـضا اظهـار داشـت      دانشگاه

دم فضا می روم، نه تنهـا در قبـال مـر    اینکه به عنوان یک مسلمان به"
مـسئولیت بزرگـی را بـه     مالزی بلکه در برابر تمام مسلمان های دنیـا 

 ".دوش من می گذارد

 هنوز نمی دانم که چطور، اما می دانم کـه مـی  ": وی در ادامه افزود

توانم در فضا راهی را بـرای انجـام فریـضه نمـاز و روزه داری پیـدا                  
 ".کنم

 مبارک رمضان   و در آخرین روز ماه    ) جمعه(این فضانورد روز گذشته     
 .ایستگاه فضایی بین المللی رسید به

 صفحه ای را با مقـررات روزه گـرفتن          20مقامات مالزیایی یک جزوه     
فضا و نماز خواندن در شرایط بی وزنی آماده کرده انـد کـه شـیخ     در

  .دینی خود بپردازد شکور براساس آن به فرایض
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  !! های خشم را بچین خوشه
  

 حال عصبانی نشده است؟ کند که تا بهتواند ادعا  چه کسی می
ایم و سـر      آوریم که از کوره در رفته       همه ما بعضی اوقات را به یاد می        

ایم کـه بعـدا از آن    ایم یا حرفی زده کسانمان هم داد کشیده عزیزترین
 .ایم پشیمان شده

شناسان معتقدند عصبانیت، واکنش طبیعی همه ما در مقابل مسائل            روان
تواند ناشی از درگیری با همکـاران در   این مسائل می. است ناخوشایند

همسر و فرزندان، خانواده، دوسـت و   محیط کار، درگیری با مشکالت
بودن ذهنمان، بـدون    تواند به دلیل مشغول گاهی هم می. باشد... آشنا و

  .آنکه کسی ما را آزرده باشد، اتفاق بیفتد

 یـا مـشکالت،      شـدن مـشکل     هـا پـس از برطـرف        در همه این حالت   
فکـری بـا    همچنین کمی مـدارا و هـم  . رود  می عصبانیت ما هم از بین

اید کـه   هیچ فکر کرده اما. همسرمان برای رفع عصبانیت او کافی است
با  رود، باید چه برخوردی دلیل از کوره درمی اگر همسری دارید که بی

 او داشته باشید؟

شـود و     ن تبدیل می  در مواردی عصبانیت به رفتار شاخصی در همسرما       
در این شرایط، هرچنـد  . مشکلی، عصبانی است او همیشه بدون وجود

شک او نیاز به کمک و درمان  بی توانیم او را بیمار روانی بدانیم اما نمی
اینجا دیگر با یـک   .مبتال است» عصبانیت پایدار«دارد چون به بیماری 
  .تر مواجه هستید مشکل اندکی پیچیده

نیت یا تنش پایدار دارد ، بدون هیچ علـت خاصـی در    فردی که عصبا   
است و این عـصبانیت را بـا نـاآرامی، داد زدن،     بیشتر اوقات عصبانی

خودزنی، قهـر، اوقـات تلخـی     گیری، فحاشی، پرتاب کردن اشیا، بهانه
 .دهد نشان می... و

در حالی که در عصبانیت عادی، علتی برای بـروز عـصبانیت وجـود               
. پایدار اغلب دلیلی برای عصبانیت وجود نـدارد  رد اما در عصبانیتدا

هـای   حتی در شادترین لحظه تر آنکه این رفتار تهاجمی هر لحظه، مهم
  !زندگی نیز ممکن است بروز کند

 نکته کلیدی2
تردید زندگی با فردی که دائمـا عـصبی و پرخاشـگر اسـت، کـار                  بی

ه بـا اسـترس و هیجـان،    ایـن زنـدگی همـوار    ای نیست چرا که ساده
بینـی بـودن    پـیش  غیـر قابـل  .  اسـت  کالفگی، ترس و ناامنی همـراه 

مان بیش از هر چیـز آزاردهنـده اسـت چـون             عصبانیت شریک زندگی  
 .که کی و کجا عصبانی خواهد شد دانیم نمی

 2 او بایـد ایـن        بنابراین برای رهایی از این اضطراب و مدارا کردن با         
 : بسپاریمهمواره به یاد نکته را

گـاه قابـل       یک بیمار هـیچ     شریک زندگی ما بیمار است و رفتارهای        
 .برای درمان او باید سریعا اقدام کنیم اما. بینی نیست پیش

. با او جر و بحث نکنیم و تحمل کنیم تا عصبانیت او فـروکش کنـد    
 .ویژه در جمع، بهترین راهکار است مجادله به پرهیز از هرگونه

 ددرمان این در
درمان این بیماری،   . اشاره کردیم که این رفتار دلیلی جز بیماری ندارد        

و مشاوره ی یک کارشناس دارد اما مراحل اولیه آن باید  نیاز به کمک
بـاره   های زیر در ایـن  راه. شروع شود خصوص از خود ما از خانه و به

 .کمک خواهد کرد

 حفظ آرامش
.  برطرف نخواهد کـرد    شدن هیچ مشکلی را     تردیدی نیست که عصبی      

  .بتوانیم روند بهبودی او را تسریع کنیم آرام باشیم تا

 هنگام عصبانیت همسرمان با فکر کـردن         یک راه مناسب این است که     
حواس خود را پرت کنیم تا با او وارد بحث نشویم  به مسائل مختلف،

 .شوند می زیرا با آرامش بیشتر مسائل حل

 ممشکل طرف مقابل را درک کنی 
اگر باور کنیم که همسر ما بیمار است و این رفتار او از روی لجبـازی                

توانیم برای درمـان، او را بهتـر همراهـی     به ما نیست، می احترامی یا بی
 .کنیم

 گوش کنیم 
دقـت بـه      کند، باید به    زمانی که همسرمان درباره مشکلش صحبت می       

 به مـشکالت،  توانیم های او می از میان حرف. کنیم های او گوش حرف
های عـصبی و نحـوه    ها، حالت  حساسیت  روانی،-های روحی  درگیری

به او بهتر کمـک   به این ترتیب،. های عصبی او پی ببریم ی بروز حمله
 .خواهیم کرد

 یابی کنیم ریشه 
ها   دلیل پریشانی   های عصبی به    شناسان عقیده دارند بروز این حالت       روان

هـای   کردن به صحبت این باید با گوشبنابر. های نهفته است اضطراب و
. های این رفتار نامناسب کمک کنـیم  کردن ریشه پیدا همسرمان او را در
کردن کـودکی یـا نوجـوانی     سپری دهنده ی تواند نشان این رفتارها می
 .پراضطراب باشد

  
 ترس و اضطراب را پنهان نکنیم 
صـحبت  اگر همسرمان از ترس و اضطراب ناشی از رفتارهایش با مـا              

او همراه شویم و درباره ی اضـطراب خودمـان    کرد، بدون سرزنش با
زمانی که او عصبی و پرخاشجو   به او بگوییم که .هم با او حرف بزنیم

ناخوشـایند   های با صحبت کردن درباره ی احساس. ترسیم شود، می می
 .های بهتری برای درمان دست یافت توان به راه مشترک، می
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 مدارا کنیم
. کنـیم   مـان بـا او مـدارا مـی          ان را متوجه کنیم که ما و فرزندان       همسرم

مـان   نامطلوب این رفتارها بر فرزندان و زندگی مشترک درباره ی تاثیر
خـود   گـذاری بـه   ها نباید رنگ گلـه  صحبت اما این. با او صحبت کنیم

باید از او درخواست  فقط. رسیم بگیرد چون به نتیجه ی مورد نظر نمی
 .رفتارهایش تجدید نظر کندکنیم تا در 

 امید بدهیم 
. کند، به او امیـد بـدهیم        بینیم همسرمان برای بهبودی تالش می       اگر می 

رفتار او صحبت کنیم تا متوجه شود که تالش او از نظر ما  درباره تغییر
 .پنهان نمانده است

  .تردید، او تالشش را چند برابر خواهد کرد بی 

 .هستند یروی قدرتمند برای تالش و تغییر ن2امید دادن و تشویق کردن 

 های خاص استفاده کنیم از عبارت

کنـد تـا      به این معنی که هنگامی که همسرمان آرام است و تالش مـی            
هـای   مشکلش با ما صحبت کند، از برخی عبـارت  های رفع درباره راه

  .کلیدی استفاده کنیم

 اهمیـت   ای و بـه خـودت بـیش از مـن            تو مرا فراموش کـرده    «: مثال  
بینی و متوجه نیستی کـه در   و نگرانی مرا نمی اضطراب«و یا » دهی می

ای،  مان را فرامـوش کـرده   فرزندان تو«یا » جمع چقدر مضطرب هستم
های خاص در ذهـن   عبارت این. »آنها به محبت تو و آرامش نیاز دارند

بـه   بندد و هنگامی که قصد تکرار رفتارش را دارد، همسرمان نقش می
 .افتد ها می این صحبتیاد 

انـد و عقیـده       گذاشته» ضربه ذهنی «ها را     شناسان اسم این عبارت     روان 
ها مثل ضربه ی کارسازی مانع از تکـرار رفتارهـای    صحبت دارند این

 .شود نامناسب همسرمان می

 نفس داشته باشیم اعتماد به  
نفس زمـانی کـه همـسرمان در میـان             اعتماد به      که حفظ   با وجودی  

توان  ای نیست اما با تسلط بر نفس می کار ساده شود، جمع عصبانی می
خودمان، به او برای فـرو خـوردن    باید با آرامش. شرایط را کنترل کرد
 .خشمش کمک کنیم

  
 ریزی بلندمدت برنامه 

اما اگر از ابتدا    . کشد  تردیدی نیست که درمان همسرمان مدتی طول می       
ان در نظـر بگیـریم و فقـط بـه     برای درمان همـسرم  زمان مشخصی را

  .ای نخواهد داشت نتیجه رسیدن به آن زمان فکر کنیم، تالشمان

  شدن مشکل، بدون کالفگـی و خـستگی بـا او همـراه          برطرف  باید تا 
سرعت درمان  وقت به دار، هیچ یک بیماری ریشه فراموش نکنیم. بشویم
 .دارد شود و نیاز به گذر زمان و تالش نمی

 شناس نمشاور و روا 
از اینکـه   . شناس کمک گرفـت     برای درمان حتما باید از مشاور و روان       

تـرین مـسئله درمـان     بدانند نترسیم زیـرا، مهـم  » روانی» دیگران ما را
از مراجعـه ی مـا   ... دوستان و آشنایان و ها، بهتر است خانواده. ماست
. یمفقط به درمان بیندیـش  اطالع باشند تا بدون نگرانی شناس بی به روان

کمـی   شـود امـا بـه    این بیماری نیز مانند هر بیماری دیگری درمان می
  .تالش و توجه نیاز دارد

  

  
  

خطر شکستگی استخوان لگن  در بدن، D کاهش ویتامین
  .دهد را در زنان افزایش می

  

در بدن،  D مقدار ویتامین یک محقق آمریکایی دریافته است که کاهش
  .دهد  زنان افزایش میهای لگنی را در خطر بروز شکستگی

دانـشجویان ایـران    خبرگزاری» بهداشت و درمان«به گزارش سرویس 
آوری   ، جین کائولی، محقق دانشگاه پتیزبورگ، اطالعات جمـع        )ایسنا(

  . زن را در این خصوص مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد400از  شده

  .بودند های استخوان لگن شده این زنان دچار شکستگی

کـه خطـر بـروز     لی درباره نتایج پـژوهش خـود اظهـار داشـت    کائو
های استخوان لگن در زنانی که        شکستگی

بدن  در D 25 میزان هیدروکسی ویتامین
 درصد افزایش پیـدا     77آنها پایین است،    

  .کند می

این فـاکتور حتـی در صـورت در نظـر           
فاکتورها و تعدیل کردن آنها  گرفتن سایر

ــا   ــدنی، س ــوده ب ــاخص ت ــد ش بقه مانن
کـشیدن   خانوادگی در شکـستگی لگـن،  

سیگار و مصرف الکل، باز هم نقـش بـه          
  .کند سزایی ایفاء می

اگر : این محقق آمریکایی خاطرنشان کرد    
مقـدار دقیـق نیـاز روزانـه بـه ایـن        چه

ــر     ــا اکث ــشده ام ــشخص ن ــامین م ویت
مقـدار توصـیه    متخصصان معتقدنـد کـه  

المللـی     واحـد بـین    400شغلی فعلی که    
  واحد1000 تا 800 حداقل به است باید

  .در روز افزایش یابد
  

 نشجویان ایرانخبرگزاری دا
  

  

  
  

  
   فرهنگی -نشریه خبری

  گاه زنجاندانش

  
   :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 
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