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 سرمقاله
  بهمن22از غدير تا 

 :سخن اول
انقالب اسالمي بيش از    .      انقالب اسالمي ايران سرآغاز تحولي بزرگ است، تحولي فراتر از نام و عظيم تر از عصر خويش                

 بـه  آن كه پديده اي تاريخي و يا تحولي اجتماعي باشد، مكتبي متعالي است كه در پي تجديد حيات معنوي انـسان اسـت و               
ايـن انقـالب    . همين جهت مي توان گفت عصاره چهارده قرن مبارزه پياپي نهضت تشيع، در راه بسط حكومت علوي است                 

مردمي خصوصاً از آن رو كه در عصر فراموشي ارزشهاي واالي انساني به وقوع پيوست، اهميت مضاعفي يافت و توانست                    
 .د كه پيام آن آزادي، عدالت، برابري و رهايي از قيود مادي استمكتب و مرامي را به خسته دالن جهان امروز عرضه نماي

رخاسـته  بيست و دوم بهمن ويرانگر ب     . ت و دوم بهمن انفجار خورشيد توحيد در اهرام شرك و در ظلمت كفر بود              س     بي
 . سيه روز و ظلمت ساز بوداز كوخ و ريزنده بر كاخِ

بيـست و دوم بهمـن فجـر اميـد،         .  مناديان دروغ پرداز  ودروغ ساز بود            بيست ودوم بهمن، خشم آتش ريز اسيران، بر       
بيـست و دوم بهمـن بلـوغ        . طلوع نور، خاستگاه آرزوها و رستنگاه ارزشها و مفسر واژه هاي اعتراض به نظام فرعوني بود               

د از مطلع نور و دميـدن       تولد خورشيد اسالم و تابش آن بر جان جانها و قلب زمانها است؛ فروغ امي              . قيامها و حركتها است   
 .پيروزي انقالب اسالمي بر همه مبارك باد. آن در دل تاريكيها و بر دل انسانها است

 ...و اما
شـد و در    و تحول ديني و فكري كه در سرزمين عربستان به وسيله پيامبر بـزرگ اسـالم پايـه گـذاري                          انقالب معنوي   

وشن نموده بود در اندك زماني شرق و غرب عالم را فراگرفت و نداي              ن فقط محيط مكه را ر     روزهاي اول شعاع تابناك آ    
توحيد و يكتاپرستي در پهنه وسيعي از جهان از جانب غرب تا كشور اسپانيا و فرانسه و از شرق تا ديوار چـين طنـين انـداز                           

اين نهـضت   . ديل شد  غارتگري و دختركشي، به گلزار سعادت و خوشبختي تب         ،گرديد و شوره زار فساد و جنايت و ماديت        
الهي و جنبش فكري در حقيقت بسان موجي بود كه هر چه از مركز دايره دورتـر مـي شـد، شـعاع عمـل آن گـستردگي                            

كـه هـدف آن نجـات بـشر از چنگـال اوهـام و               ) ص ( اسالم رسالت باعظمت و پرشكوه رسول گرامي     . بيشتري مي يافت  
ن فضيلت و فتوت    رم اخالق بود با نصب قهرمان راستي       تكميل مكا  خرافات و زورگويي زورمندان و برقراري حق و عدالت و         

روز هيجدهم ذي الحجه سال يازدهم هجـرت  . »اليوم اكملت لكم دينكم«.  و امامت كامل گرديدواليتو شجاعت به مقام    
ز بوسـيله امـين   كه در همـان رو    ...) بلغ ما انزل اليك من ربك       (يه شريفه   آپيامبر گرامي در محلي بنام غدير خم با قرائت          

خود برگزيد و خالفت و امامت حـضرت علـي           را به جانشيني  ) عليه السالم (يت، علي   عوحي الهي بر او نازل شده بود با قاط        
 .را بعد از خود به مردم اعالم كرد) عليه السالم(

     .ان مبارك بادامامت و واليت و عيد قربان بر همگتقارن دهه فجر انقالب اسالمي و عيد 
 :آخرسخن 

باز هم در گوشه اي از خاك پاك ايران زمين لرزه اي شديد جان عده زيادي از هموطنان عزيـز را                     .      باز هم زمين لرزيد   
 كه ديار نخل هاي سبز و مأمن ارگ دو هزار ساله بم آرامش خويش را از دست                  1382 ديماه   5در سحرگاه جمعه    . گرفت

چه بسيار فرزنداني كه در آغوش پدران و مادران         .  رهايي از هجوم آوار نيافتند     داد، هزاران نفر به اندازه ثانيه اي فرصت       
در زلزله بم ما شاهد همدردي و كمك همه انسانها چه در داخـل و چـه خـارج از             . خود در زير تلي از خاك مدفون شدند       

                   د آورد روزگـار     عـضوي بـه در     چـو :          كشور بوديم و چـه زيبـا گفتـه اسـت شـاعر شـيرين سـخن پارسـي گـو كـه                      
 دگر عضوها را نماند قرار
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 و بر فرهيختگان، انديـشمندان و دانـشگاهيان اسـت كـه                  و امروز ما بايد بيانديشيم كه چگونه بسازيم كه ويران نشود          
ـ      بادتر و زيب  مين كنند و بايد بم را محكم تر، آ        سالمت نسل هاي ديار زلزله خيز ايران را تض         اله آن  اتر از گذشته دو هزار س

م مقـاوم و   با علم و انديشه بناهايي ساخته شود كه در مقابل زلزله، همچون نخل هاي سرافراز           به اميد روزي كه ب    . بسازيم
 .استوار باشد

 

 
  متن سخنراني رهبر معظم انقالب در دانشگاه زنجانمتن سخنراني رهبر معظم انقالب در دانشگاه زنجان

  

 الرحمن الرحيم     . . . بسم ا
جا گفته شد حقيقتاً من را صـميمانه از خـداي بـزرگ             و هرچه در اين     . ت براي من بسيار شيرين است     امروز و اين ساع        

همه چيزهايي كه آرزو داشتيم ما در جامعه دانشگاهي و محيط دانشگاهي به صـورت يـك تفكـر عمـومي                      . شكرگزار كرد 
 عمـل و  نگي دارد و همين ما را به نقطة       پرر دربيايد انسان مي بيند امروز در ذهن و زبان و فضاي فكري دانشگاه ما حضور              

لذا اين جلسه براي من بسيار جلسه شيرين و دلنشيني است و صـميمانه از يكايـك                 . نزديك خواهد كرد   اين آرزوها تحقق  
 مـي  ، وراي همه اين زيبايي هايي كه انـسان مـشاهده   تشكر مي كنمشما ؛ دانشجويان عزيز، استادان عزيز، مسئوالن عزيز     

امروز همچنين اين توفيق براي ما پيدا شـد كـه           . بايي لطف خدا و توفيق الهي است كه هر چه تشكر كنيم كم است             كند زي 
ز آمدن به اين جلسه يا ساعتي قبل از آمدن بـه ايـن               ا لوزير محترم علوم هم در اين جلسه شركت كنند و من دقايقي قب            

 .ه دانشگاه اميدوارتر از گذشته شدم      من به آيند   گفتندايشان   كه   از مطالبي    . براي اولين بار مالقات كردم     جلسه ايشان را  
البته سرچشمه اميد در دل من هرگز به فضل الهي خشك نشده است و جوشيده است و مارا به اميدهاي بيشتر تـشويق                       

ونـاگون  من به شما جوانها در شروع عرايضم اين را مي خواهم بگويم كه حضور شما جوانها در صـحنه هـاي گ                     . كرده است 
وقتي كه در جمع شما جوانها شركت مي كنم اين بيت حـافظ      . ي اين ملت است   كشور يكي از بزرگترين نعمت هاي خدا برا       

 :را به ياد مي آورم كه
 عالم پير دگر باره جوان خواهد شد               نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد

 شما جوانها خودتان يكي از عوامل جـوان شـدن           .است تحقق پيدا كرده          اين وعده درباره ما ملت ايران به ميزان زيادي        
هر چه بيشتر چهره جواني و نـشاط جـواني و اميـد جـواني و     . . . كه انشاء ا  تالش خواهيد كرد     .عالم پير محسوب مي شويد    

 .تحرك جواني را در اين ملت بوجود بياوريد
يك كشور جوان در بخشي از جواني خود مرهون         .  جامعه است  در     جوان شدن در يك مرحله مربوط به جوان شدن نسل           

در بخش ديگر مربوط به نو شـدن   .  كه ما از اين جهت كشور جواني هستيم    ،هستندكثرت جوانهايي است كه در آن كشور        
  ايـن هـم در     ،آرزوها و جان گرفتن همت ها و دميدن روح اميد در رگ و ريشه ملت است كه حركتي نو را شروع كننـد                      

البته امروز همه عوامل شبكه اختاپوسي استكبار جهاني سعي مي كنند اين چهره جواني              . كشور ما به بركت انقالب پيش آمد      
من مي بينم؛ براي من محسوس و ملمـوس اسـت كـه             .  اما نمي توانند   ،دنو نشاط جواني و روحيه جواني را از ملت ما بگير          

ين ننگين حكومـت    ان در كشور ما در جريان است و اين نه در زير سايه سنگ             روح جواني، اراده جواني، نشاط جواني خون جو       
آنچه پيش آمـد بـه بركـت آزادگـي     .  نه در زير سايه ذلت بار وابستگي به دشمنان امكان نداشت     پادشاهي ممكن بود و   

ببينيد در چـه    از انقالب   يك نگاهي بكنيد به اين مقطع اخير تاريخي كشورتان قبل           در  وارد مرحله دنياي نو     . بودملت ايران   
ببينيـد اسـتبداد و     . در اين صورت مي توانيد موقعيت كنـوني خودتـان را هـم درسـت تـشخيص بدهيـد                  . وضعي بوديم 

در اواخر دوره قاجار وابـستگي      . فعتاً پيش نيامد   البته اين وابستگي د    .ديكتاتوري در اين كشور تبديل شد به عصر وابستگي        
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امتياز است كه پي درپـي      .  سياست هاي بيگانه به تدريج در كشور بوجود آمد         ،ت هاي بيگانه   اقتصاد دول  ،به اقتصاد جهاني  
بعد كه دوران استبداد ضعيف شد به خاطر نهضت مـشروطيت           . به خارجي ها در اين كشور داده شد؛ به زيان ملت ايران           

 ،يعني حـاكم وابـسته    . شد و بلند شد   و قضايايي كه وجود داشت ناگهان علم شوم و ننگين وابستگي در حكومت برافراشته               
 البتـه  .دست نشانده و گوش بـه فرمـان خـارجي   شخصيت هاي سياسي  قراردادهاي تحت فرمان       ،سياست هاي وابسته  

 .طرناكتر و مدرنتر و سخت تر مي شد ديكتاتوري هم بود و روز به روز هم خ،ديكتاتوري هم تمام نشد
هـم بـر    . سيد يعني ملت ايران در آن واحد يك حركت عظيم را شروع كـرد             انقالب ما در يك چنين شرايطي به پيروزي ر        

 وابـستگي   كشور حاكم بود و هم در عين حالمتمادي بر اينضد ديكتاتوري استبداد و حكومت هاي خودكامه كه قرن هاي        
شـواري بـود و     كار انقالب كـار د     .بودن و تابع قدرت هاي بيرون اين مرزها قرار داشتن         دست نشاندگي گوش به فرمان      

من به شما عرض مي كنم اگر در ايران انقالب متكي به اعتقاد ديني و ايمان اسالمي نمي بود امكـان پيـروزي ايـن انقـالب                           
اين ايمان يك يك مردم و آحاد مردم بود كه توانست اين حركت را بوجود بيـاورد و اسـتمرار ببخـشد و بعـد هـم                           . نبود

 صدو پنجاه سال اخير همين هدف را دنبال مـي كردنـد   هضت هايقالب اسالمي همه نقبل از ان. انقالب اسالمي پيروز شد   
چـرا؟  . توانست همان راه را با قدرت پيش برد و بر عوامل ناكامي اش غلبه كنـد               انقالب  . منتهي با ناكامي و عدم موفقيت     

كـار عمـومي بخـصوص در دنيـاي         حرف نويي كه مي توانست در دنياي اف       . به خاطر اينكه انقالب حرف نويي را ميان آورد        
توحيـد سـتون    ،اين حرف نو قسمت اعظم آن توحيد بود با معناي عميق و دقيق و همه جانبـه   . اسالم براي خود جا باز كند       

، كرامت انسان يعني جامعه      بود ركن ديگر آن كرامت انسان    . فقرات و ركن اساسي شعار اسالمي و پيام انقالب اسالمي بود          
استعداد او شكوفا   و   مستقل   كه آزاد، كرامت او اقتضا مي كند      . عه جغرافيايي و سياسي زندگي مي كند      اي كه در يك مجمو    

اين آن چيزي بود كه     .  بر سرنوشت خود مسلط باشد، مورد تحقير و اهانت قرار نگيرد، شخصيت ذاتي او بروز كند                .باشد
 حكومت هاي استبدادي گاهي خدمات      .فته شد در طول حكومت استبدادي و سپس حكومت وابسته پهلوي اين ناديده گر           

اما بزرگترين ارزش انساني را كه آزادي او، اختيـار او،  فتوحات كرده اند، عمران و آبادي كردند      . بزرگي به ملت كرده اند    
استقالل او ، در اختيار داشتن سرنوشت خويشتن براي اوست؛ اين را از ملت ايران گرفته بود و اين طبيعت همه حكومـت                       

از كشورهايي كه پرچم ديكتاتوري ندارنـد، پـرچم آزادي و           هاي ديكتاتوري است و من به شما بگويم متأسفانه در بسياري            
امـروز در بـسياري از      .  باطن كار همان ديكتـاتوري و تـسلط بـر اراده مـردم بـود               راليسم و تكيه بر رأي مردم دارند،      ليب

 در حقيقـت    سياسي شان دموكراسي است،    شيوه هاي    ،ي است كشورهاي دموكراسي، كشورهايي كه شعارشان دموكراس     
ميدهاي گوناگون تبليغـات    برخوردار نيستند و اين تحت ا     مردم از آزادي انديشه، آزادي  فكر، از اختيار براي تصميم گيري             

 را بـه  كه امروز روشنفكران برجسته غرب چه در آمريكا چه در اروپا خودشان اين مطلـب اين چيزي است . پنهان مي شود 
 پرچم كرامت انسان را    ،قالبكرامت انسان كه ما مي گوئيم نقطه مقابل اين حالت و رويه است و ان              . بيان مي كنند  صراحت  
بايـد بـه سـمت       وانمود بكننـد كـه ايـران         و مي بينيد، اين جور مي خواهند      مي شنويد   را  امروز تبليغات دشمن    . برداشت

 دموكراسـي يعنـي مـردم سـاالري، يعنـي           .د ترين نوع دموكراسي برخوردار كرد      ايران را از آزا    ،، انقالب  برود دموكراسي
 اين كاري است كه انقالب به صورت معجزه در          ،حكميت و معيار بودن رأي مردم در شيوه سياسي حكومت و اداره كشور            

ا انقالب اسـالمي جـز      و در تمام طول دوران دهها سال بعد از مشروطه ت           دكه اصالً تصورش نمي ش    كاري  . ايران انجام داد  
ن وقـت   آيكي دو سال در دوران نهضت ملي كه آنجا انتخابات آزاد  بود و متأسفانه بر اثر اشتباهات مكـرر مـسئولين در                        

 آزادي   ايـن ملـت بـراي انتخـاب سرنوشتـشان          بعـد از آن   .  سال طول نكشيد و از بين رفـت        2اين دوران بيش از حدود      
خوشبختانه ايمان عميق ملـت ايـران بـه         .  توانستند با كرامت خودشان آشنا بشوند      ملت ايران به بركت انقالب    . نداشتند

بهترين شكل مردم ساالري هم همـين        .مباني اسالمي به طور طبيعي اين مردم ساالري را بر پايه تفكر اسالمي استوار كرد              
 است كه مي تـوان بـه طـور          يعني از لحاظ نظري مردم ساالري در چارچوب ارزش هاي اسالمي و ارزش هاي ديني              . است

امروز شـما ببينيـد در      ، چون مردم ما مؤمن هستند،     مدآر طبيعي در كشور ما پيش       وطه  مستقل از آن حمايت كرد و اين ب       
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 دانشمندان ارزش    محيط  و محيط دانشگاه، در محيط حوزه علميه، در محيط كار و كارگري، در محيط جوان و در محيط پير                 
ـ گاول چيزي كه چشم انسان را مـي         . تپشتيبان همه تشكيالت و دستگاهها اس     مي  هاي ديني و ارزش هاي اسال      رد همـين   ي

 .  جلوه هاي عجيبي را گاهي مشاهده مي كنم،من در مراوده با دانشجوها و دانشگاهها. جوان ما همين جور است. است
اين جلوه هاي عـشق دينـي و احـساس          . بعضي ها اصرار دارند اين زيبايي را در محيط جوان و محيط دانشجويي انكار كنند              

 بعضي اصرار دارند اين را به زور انكار كننـد؛           ،ديني و ايمان ديني كه پشتوانه همه فعاليت هاي انسان مي تواند قرار بگيرد             
گزارشـي بـراي مـن از همـين روزهـاي           . نداردبه جناح بندي و جبهه بندي هاي بي محتواي سياسي             ارتباطي هماين  چرا؟  

 -و حالت شور و شوق عارفانه جوانان عزيز ما و همكاري تشكل هاي مختلف دانشگاهي              آوردند  شگاههاي تهران   اعتكاف دان 
اما وقتي خودشان را با دين مقايسه مي كنند هيچ گونه مرزي،        . دانشجوئي كه ظاهراً بين آنها ديواركشي و مرز كشي است         

آن كساني كه يا اين جـور تبليـغ مـي كننـد كـه جـوان         . ندرادهمه دست در دست هم      . هيچ گونه فاصله اي وجود ندارد     
 .دانشجوي ما از ارزش هاي ديني روي برگردانده اند كه اينها سخت در اشتباهند يا سعي مي كنند كه اين تحقق پيدا كند                      

 كـه    هم آنهايي تبليغ مي كنند كه اين جور است هم آنهـايي            .از ارزش هاي ديني روي گردان شود      يعني جوان دانشجوي ما     
 اسـالمي   خوب نظام ) تكبير. ( اين ها راه خطا را طي مي كنند و البته ناكام هم خواهند شد              .سعي مي كنند كه اين جور بشود      

 آن وقت يك چـالش عظـيم جهـاني در           .مدآبا انقالب اسالمي در اين كشور بر روي پايه مستحكم ايمان هاي مردم بوجود               
 به طـور طبيعـي ايـن درگيـري          .شد  مي طرناك نظام هاي استكباري دنيا درگير      چرا؟ چون با اختاپوس خ     .برابر او پيدا شد   

 يـك روز  .هرگـز ! معنايش اين نبود كه ما به جنگ آمريكا يا به جنگ انگليس يا به جنگ فالن كشور مي خواستيم برويم؛ نـه      
ولين انقالب و مسئولين كشور     يك روز هم حتي مسئ    ) اين را شما جوانها بدانيد    ( ساله انقالب اسالمي     25هم در طول دوران     

 ايـن قـدرت و آن       ، كه بيايند و راه بيافتند و بروند به جنگ و معارضه ايـن كـشور و آن كـشور                   به ذهنشان خطور ندادند   
 يعني وقتي يك كشور اسالمي در اين موقعيـت حـساس            .اين چالش انقالب از ناحيه هويت و ذات انقالب است         ! نه. قدرت

 .، يك ايده اي را مطرح مي كند و پـاي آن ايـده مـي ايـستد     به ميدان مي آيد   ا اين فرهنگ عميق   جغرافيايي كه ما داريم ب    
يت در چهره او آشكار مـي        خودش را مي كند و نشانه هاي موفق         مجاهدت و تالش   ، همت ،براي جان بخشيدن به آن ايده     

 لذا آنكه دسـتگاههاي     .ين چيز طبيعي است    ا .اين به طور طبيعي منابع استكبار را در قطب منطقه به خطر مي اندازد             . شود
اردوگاه ليبراليسم سرمايه  آن روز  مي دانيد يك طرف     . با انقالب اسالمي درافتادند   استكباري از هر دو نوعش در آن روز         

 اردوگاه شرق و اردوگاه غرب، هـر دو عجيـب           . دارند اردوگاه سوسياليسم ادعايي الحادي ديكتاتوري    و طرف ديگر    داري  
د نمسائل با همديگر اختالف داشتند اما در اين كه بايد اين شعار برافروخته را اين نهال درآمده را بايد بكـش      % 90 دراست  

 مسائل فكر كنيد اين ها حرفهاي تكراري نيـست ايـن            شما جوانهاي عزيز به اين    . و خاموش و نابود كنند با هم متحد بودند        
 نظام اسالمي ايستاد البته همان روز يك        .ه ما را براي آينده روشن مي كند        را اينها.  انديشيد هاآن به   حرفهايي است كه بايد   

. نظريه اين بود كه ما به نحوي كنار بيائيم با اسكتبار آدم هاي بدي هم نبودند آنهايي كه اين نظريـه را بيـان مـي كردنـد         
امـا پاسـخ ايـن      . را از خودمان دفع كنيم    يك مقداري تسليم بشويم تا ضرر آنها        مي گفتند كنار بيائيم     . ساده انديش بودند  

 تا كجا بنا است ادامه پيـدا        ، اين عقب نشيني كردن سنگر به سنگر        اين كوتاه آمدن   ،سؤال را نمي دادند كه اين كنار آمدن       
 آمريكا خواهد گفت خيلـي      ، ارزش هاي خودش صرفنظر كند      از چقدر. راضي خواهد شد  ملت ايران چكار كند آمريكا      . كند

. ن حتي فكر اين را نمي كردنـد       د شايد بعضي ها شأ     جواب به اين نمي دادن     . ببخشيد ديگر به شما كاري نداريم      خوب ديگر 
 ،ديديد شروع كردنـد  را   جنجال فعاليت هاي هسته اي ايران        ،توي همين قضاياي اخير   . استكبار كه به يك حدي قانع نيست      

 بعد گفتند بايد فالن اطالعات آن چنـان را بدهنـد            .دنا امضاء كن   اول گفتند بايد پروتكل الحاقي ر      ،قدم به قدم جلو آمدند    
عقـب  . تا اين جا مي آينـد     . فعاليت هسته اي و فناوري هسته اي در ايران نباشد         بعد پا را باالتر گذاشتند و گفتند بايد اصالً          

ر به شـكل ظالمانـه اسـتفاده        نشيني كردن در برابر آن مجموعه اي كه زور مادي دارد اما آن ذخيره  اخالقي كه از آن زو                   
و امـام  منحـصر بـود      راه عالج نيـست راه عـالج در مقاومـت            ها عقب نشيني در مقابل اين     ، در او مطلق وجود ندارد     ،نكند
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 . كه در مقابل ملت ايران وجود داشـت         صبور، سرسخت و اين تنها راهي بود       ،انسان مقاوم . بزرگوار ما مظهر مقاومت بود    
مجبور كرد به مجاهـدت     سال ما را 8اين حمله نظامي عراق به ما رژيم صدام كه        . ن اثر نبخشيد  لذا حتي حمله نظامي شا    

اين روش هميشگي استكبار در مقابل ملـت هـاي مـستقل و آزادي              . نبودو قبول مشكالت جنگ اين يك چيز غير متعارفي          
 جزو شخـصيت هـايي      رئيس جمهور گينه  همان سالهاي اول رياست جمهوري من بود كه احمد سكوتوره           . خواه بوده است؛  

 در خـالل    او.  آمـد   بـه ايـران     بسيار فرد محترمـي بـود      .بود كه هم شخصيت علمي و هم شخصيت سياسي و انقالبي بود           
ا تعجـب    شما بدانيد ما از حمله بغـداد بـه شـم           ،گفتكه   ون حرفش اين بود   مضم. مذاكراتش يك مطلبي را به من گفت      

طر اينكه يكي از كارهايي كه طبق تجربه در اغلب كـشورهايي كـه حكومـت هـاي مـستقل از                      خا بعد از انقالب به   . نكرديم
كنند بكار رفته همين بوده است كه از طرف مرزهايش به آنها فشار نظامي بياورند آنها را مشغول                  استكبار تشكيل دادند    

 منابع مـالي اش     . است دست پيدا بكند    مانع بشوند از اينكه بتوانند به هدف هاي خودش و به آرمانهايي كه تعريف كرده              
ببينيد اين نقشه طراحي شده دشمن عليه ما، همين آمريكايي هـا همـين وزيـر دفـاع     .  منابع انساني اش را از او بگيرند   ،را

همـين هـا    . يك ياوه اي را مـي پراننـد       و نظام جمهوري اسالمي     عليه ملت ايران    كنوني آمريكا كه هر چند روز يكبار اين ها          
 كمك علمي كردند، كمك تـسليحاتي       .ي بودند كه از نزديك با صدام حسين كه حاال دنبالش هستند همكاري كردند             كسان

 تا وقتي شـما     ،نتوانستند و من به شما عرض مي كنم       . كردند، كمك اطالعاتي كردند شايد بتوانند ايران را شكست بدهند         
ئوليت مي كنند؛ نه آمريكا و نه آمريكا به اضافه قدرت هـاي           بيداريد؛ تا وقتي مسئولين به معناي حقيقي كلمه احساس مس         

 )تكبير. (هيچ كاري نمي توانند بكنندديگر عليه اين ملت و اين كشور و اين نظام 
 توحيد، كرامت انسان، عدالت اجتمـاعي؛ ايـن سـه ركـن اصـلي               :     عزيزان من؛ اين سخن نو در اين جا جا باز كرده است           

هر جا كه شخصيت ما، رفتار ما به عنـوان          . اي خودمان را ما در اين مرحله عقب ماندگي ببينيم         همه عقب ماندگي ه   . است
هر جـا كـه احتـرام مـا بـه زنـدگي مـردم، بـه                 . اين براي ما عقب ماندگي است     مسئولين از رفتار توحيدي فاصله بگيرد       

هر مقداري كه عالج شكافهاي     .  به هويت مردم، به عزت مردم كاهش پيدا كند اين عقب ماندگي است             ،شخصيت مردم 
ما عقب مانـدگي هايمـان      . اين عقب ماندگي است   طبقاتي نشود، عدالت اجتماعي به معناي حقيقي در كشور دنبال نشود            

 من اينكـه  .فضاي جامعه بايد اين باشد. همه تالشمان بايد اين باشد كه اين عقب ماندگي ها را جبران كنيم       . اين جاها است  
من معتقدم تالش براي    . بعضي ها يا مسئولين يا غير مسئولين به خاطر همين نقطه نظرها است            هم به   گاهي هشدار مي د   

خوشبختانه در اين جلسه جمعي از مـسئولين  . مسئوليت ما است اين بزرگترين ي،عدالت اجتماعي و پر كردن شكاف طبقات    
مهمترين مسئله ما امروز در كشور اين است        . دمن خواهش مي كنم روي اين مسائل فكر بكنن        . اين استان هم حضور دارند    

به جوانها اين است كه بتوانيم استعدادهاي اين ها را  بزرگترين خدمت. كه بتوانيم شكاف طبقاتي بين فقير و غني را پركنيم       
اين . هاست مسائل اصلي كشور اين    ، بعد به فكر شغل و كار برايشان باشيم        ، امكانات تحصيلي برايشان فراهم كنيم     ،باور كنيم 

كه من گاهي نهيب مي زنم فالن مسئله فردي را، فالن مسئله جنجالي را، فالن دعواي سياسـي را وارد ميـدان مناقـشات                        
 تا مسئله با هم اختالف داشته باشندبه سرو 100 دو تا حزب در ، دو گروه،واال حاال دو جناح   . به خاطر اين است   عمومي نكنيد   

امااينها بيايد و جاي مسائل اصلي را بگيرد اين اسـت كـه بـه كـشور                 .  صدمه اي نمي زند    كله هم بزنند به هيچ جاي كشور      
من انتظارم از مجلس، از دولت، از همه مسئولين در همه رده ها اين است كه مسائل اساسي كشور را به                     . صدمه مي زند  

 . معناي واقعي بشناسند
حترم اين دانشگاه، هم آقاي دكتر ثبوتي كه من واقعاً وقتي ديدم            مدند اين جا هم آقاي رئيس م           خوب حاال دوستان ما آ    

اين كه يك چهره علمي مورد تجليل و تكريم جوانهـا  . ساسات كرديد از ته دل خوشحال شدم     ايشان آمد باال شماها ابراز اح     
بله درسـت   . ئل است  است كه جوان ما براي علم اهميت قا        اين نشان دهنده اين   . وشحال مي كند  قرار بگيرد، اين من را خ     

است همين هم درست است آن كه ايشان گفتند درخواست هايي كه مطرح كردند يا درخواست هـايي كـه ايـن جـوان          
عزيزمان مطرح كردند اين دانشجوي ما، اين نخبه عزيز و اين دانشجوي نماينده تشكل ها، دختر جوان عزيزمان، ايـن هـا                      
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خوشـبختانه  . ده ها ايده هاي درستي است بايد هم اينها دنبـال بـشود             يعني اي  .چيزهايي است كه همه اش درست است      
 هم نمايندگان مجلس، من سفارش مي كنم به دفتر خودمان كـه دنبـال               ،اينجا وزير محترم علوم هم هستند هم استاندار       

نتهـي بـا    تأكيد هم مي كنم به مسئولين كه آن چيزهايي كه عملي است بعضي از چيزها ايـده هـاي خـوبي اسـت م                       . كنند
 ،عزيزان من هرچـه هـست باشـد   . من به تشكل هاي دانشجويي هم همين را سفارش مي كنم  . واقعيات و عمل نمي سازد    

جناحتان، گرايش سياسيتان، هرچه هست باشد براي من چپ و راست و ايـن هـا اهميتـي                  . براي من اسم ها اهميت ندارد     
جا ك عنصر فعال سياسي ما توجه كند كه امروز كشورش و ملتش             براي من آنچه اهميت دارد اين است كه جوان ما         . ندارد

. نگاه نكنـد بـه دهـن دشـمن        . ن بكند نيرويش را صرف آ   . چيزي همت بگمارد  چه كاري بايد بكند و به چه        . ايستاده است 
و بـي اعتنـايي     اوالً يكي از كارهاي دشمن اين است كه بريزند سر ما و تحقير              . دشمن براي ما خوابها و خيالهاي زيادي دارد       

شنيديد بعضي از شر خرها و كهنه دالل ها توي سر جنس مي زنند، جنس را بي اهميت مـي كننـد،               . كنند به آنچه ما داريم    
نظـام  . اگر مورد خواست آنها بود كشور شما بسيار مهـم اسـت       . براي اينكه دارنده آن جنس راحت آن را از دست بدهد          

حاال دشمن  . استعداد ملت ايران بسيار درخشان است     . ب شما بسيار بزرگ است    انقال. اسالمي شما بسيار ارزشمند است    
اگـر  «: به آن صحابي خودش فرمود    ) عليه الصلوه و السالم   (به قول امام صادق     . مدام بزند توي سر اين جنس ارزشمند ما       

يك الماس يك برليان    ( چيست   او را بشناسي و بداني كه اين گوهر       تو يك گوهر درخشاني در دست داشته باشي كه قدر           
 بگيـري همـه دنيـا هـم         اگر يك ريگ دستت   . اگر همه دنيا هم جمع شوند و بگويند اين ريگ است تو باور نمي كني              ) مثالً

مهم اين است كه تو بداني چـه در دسـت داري مـن              . ه اين كه اين الماس است باز هم تو باور نمي كني           شهادت بدهند ب  
شي در دنياي اسالم امروز شـما       ز ار باربداند چه   . يمي در اختيار او است    كه سرمايه عظ  تالشم اين است ملت ايران بداند       

كـداميك از  : مـي گـويم   بعضي گفتنـد چطـور؟ مـن   . من ديروز گفتم رئيس جمهور ما برود مالزي و آنجا بدرخشد        . دندار
كنند كه براي مـسئوالن خودشـان       وقتي مي روند كشور بيگانه اي مردم براي آنها آنچنان استقبال مي             رؤساي جمهور دنيا    

امـروز مـسئولين    .  كردنـد  بـاور   در طول انقالب تظاهراتي كه در پاكستان و اسالم آباد شد، همه دنيا              . شگفت آور است  
برجسته كشور به هر كدام از كشورهاي اسالمي مسافرت بكنند استقبال مردمي به همـين شـكل پرشـور اسـت چـه در                       

رئيس جمهور آمريكا مي خواهد برود ايتاليا يا جـاي ديگـر از يـك مـاه قبـل مـردم            وقتي   ولياسالمي و چه در غيراسالمي      
من اميدوارم كه مردم ايران قدر خود را بدانند، شما دانشجويان بايد قدر خود را بدانيد مـن از                   .  نيا :اعتراض مي كنند كه   

  .همه شما تشكر مي كنم و اميدوارم در همه مراحل زندگي موفق باشيد
 

دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه زنجان به عنوان پژوهشگر ممتاز استان زنجان انتخاب دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه زنجان به عنوان پژوهشگر ممتاز استان زنجان انتخاب 
  شدندشدند

مراسم افتتاحيـه بـا حـضور اسـتاندار زنجـان، معاونـت             . بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه زنجان برگزار گرديد            
ي زنجـان، مـديران كـل اسـتان، اسـاتيد،            رؤسـاي دانـشگاهها    ،آموزش و تحقيقات وزارت ارتباطات و فنĤوري اطالعـات        

 .پژوهشگران و تعداد زيادي از دانشجويان در محل آمفي تئاتر مركزي دانشگاه زنجان برگزار گرديد
     در اين مراسم آقاي مهندس رحمان زاده استاندار زنجان، آقاي دكتـر شـفيعي معاونـت آمـوزش و تحقيقـات وزارت                      

دكتر عسكريان رياست دانشگاه زنجان و آقاي دكتر محموديان رئيس انجمـن رياضـي     آقاي  اطالعات،   و فنĤوري    ارتباطات
 .كشور طي سخناني به اهميت پژوهش در توسعه علمي كشور پرداختند

در .  غرفـه برگـزار گرديـد   18 نمايشگاه تقاضا و دستĤوردهاي پژوهشي استان در ،       همچنين به مناسبت هفته پژوهش    
 .وردهاي خود را به نمايش گذاشتندگان آخرين دستانمايشگاه شركت كننداين 
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در اين مراسم پژوهشگران ممتاز استان بشرح زير معرفي         .    در آخرين روز هفته پژوهش مراسم اختتاميه برگزار گرديد        
 :شدند

 )دانشگاه زنجان( دكتر صارمي -1
 )سازمان جهاد كشاورزي( مهندس المعي -2
 )دانشگاه زنجان( دكتر رمضاني -3
 )سازمان جهاد كشاورزي( مهندس عبدي -4
 )دانشگاه علوم پزشكي زنجان( دكتر موسوي نسب -5
 )ت تكميلي در علوم پايه زنجانالتحصي مركز(  دكتر بابك كبودين -6
 )سازمان ميراث فرهنگي( مهندس امرالهي -7

 
  ::همزمان با پيروزي انقالب اسالمي همزمان با پيروزي انقالب اسالمي 

  

 »كردند آغاز  خود راگي مشترك زوج دانشجو در استان زنجان زند243«
 243 بهمن ماه جاري و همزمان با بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و در ويژه برنامه اي مشترك                     27     در  

در اين مراسم آقاي مهنـدس سـيد   .كردندزوج دانشجوي دانشگاههاي دولتي استان زنجان، زندگي مشترك خود را آغاز  
مردم زنجان در مجلس شوراي اسالمي، آقاي دكتر حسين عسكريان رئيس دانشگاه زنجان، جمعي              افضل موسوي نماينده    

در همين رابطه مصاحبه اي با دبير ستا        . از مديران استان، جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشگاههاي زنجان حضور داشتند           
 .برگزاري جشن ازدواج دانشجويي انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيد

سال گذشته جـشن  در  «گفت كه،        حجت االسالم يوسف فتحي، مسئول دفتر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه زنجان،             
 زوج رسـيده اسـت كـه بـه        243 زوج دانشجو را در زنجان برگزار كرديم كه امسال اين تعداد به              218ازدواج دانشجويي   

 زنجان و   ، سنوات قبلي دانشگاههاي پيام نور     مسال نيز همچون  ا. ايش نشان مي دهد   لحاظ كمي، نسبت به سال گذشته افز      
 ».برگزار كردندرا اين مراسم علوم پزشكي به طور مشترك 

     دبير ستاد برگزاري جشن ازدواج دانشجويي دانشگاههاي دولتي زنجان، در بخش ديگري از اين مصاحبه، شـكل گيـري                   
 از راههـاي اصـلي سـالم سـازي جامعـه،          يكي  :  و خاطرنشان ساخت   يك جامعه سالم را در گرو ازدواجهاي مناسب دانست        

افزايش سن ازدواج در بين جوانـان اسـت كـه مـي بايـستي      حسنه ي ازدواج و تالش براي كنترل تشويق جوانان به سنت     
بصورت يك فرهنگ عمومي درآيد و در اين زمينه دانشگاهها مي توانند بعنوان يـك الگـوي مناسـب در جامعـه مطـرح                        

 ».شوند
 در ادامه با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري به گسترش فرهنگ ازدواجهـاي كـم هزينـه و سـالم در جامعـه،                         ايشان     

، سختگيري خـانواده   و امروزه يكي از موانع ازدواج جوانان در كشورمان هزينه هاي سنگين جشنهاي ازدواج      «:  تصريح نمود 
فرزندانشان مي شوند، از اينرو يكـي از اهـداف عمـده برگـزاري جـشنهاي                كه به بهانه هاي مختلف مانع ازدواج         هاست

 ». تشويق والدين به برگزاري جشنهاي كم هزينه است،ازدواج دانشجويي
تـالش شـده اسـت در    «:      حجت االسالم فتحي، ضمن تشريح برنامه هاي جشن ازدواج دانشجويي استان، تأكيـد نمـود    

ين حفظ محتواي شاد برنامه، محيطي فارغ از گناه و مسايل شبهه ناك فراهم گردد كه از                  در ع  ،برگزاري اينگونه برنامه ها   
 نمـي          در سطح جامعه كمك نمايد، چرا كه انسان امـر خيـر را بـا گنـاه آغـاز                   ن لحاظ نيز مي تواند به فرهنگ سازي         اي

 ».نمايد
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 .روز به روز در جامعه به صورت الگومند رواج يابند     وي در پايان اظهار اميدواري كرد، جشنهاي دسته جمعي ازدواج 
     

 
 بازديد خيرين و نيكوكاران از دانشگاه زنجان

در شروع اين ديـدار افـراد دعـوت         .       بنابر دعوت دانشگاه زنجان خيرين و نيكوكاران شهر از دانشگاه بازديد نمودند            
ر رئيس، معاونين، رؤساي دانشكده ها و مديران دانـشگاه شـركت            شده در سالن كنفرانس دانشگاه در جلسه اي با حضو         

 . نمودند
دكتر عسكريان رئيس دانشگاه طي سخناني ضمن عرض        آقاي  مجيد،  . . . در شروع اين برنامه پس از تالوت آياتي از كالم ا          

 هـزار نفـر از      6د بـيش از     وي گفت كه، اكنون تعدا    . خير مقدم به حضار محترم، گزارشي از وضعيت دانشگاه را ارايه نمود           
 را، آشـنايي خيـرين و   وي سپس هدف از ايـن دعـوت       .  دانشكده اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند       4دانشجويان در   

 توانمنديها و امكانات دانشگاه و همفكري و همراهي آنان در رسيدن به توسعه علمي و فرهنگي شهر و كـشور                     نيكوكاران با 
 بـا  :پس به برنامه هاي آينده دانشگاه از جمله ايجاد دانـشكده هنـر اشـاره نمـود و گفـت         دكتر عسكريان س  . اعالم نمود 

همفكري و همياري همه مردم شهر زنجان ما مي توانيم در جهت آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و مورد نياز صـنايع،                      
يندگان خيرين و نيكوكاران شهر بـه       در ادامه اين مراسم چند تن از نما       . كشاورزي و معدن در منطقه اقدام و موفق باشيم        

ابتدا حاج آقا افضلي به نمايندگي از دعوت شدگان از اقدام دانشگاه در جهت برگزاري جلسه فوق                 . ايراد سخن پرداختند  
وي سپس خواستار تداوم اين ديدارها شده و گفت كه اين ديدارها موجب آشنايي بيشتر مـردم                 . تشكر و قدرداني نمود   

سپس آقاي حاج نايبي رئيس مجمع امور صنفي شـهر زنجـان و نايـب رئـيس                 .  امكانات دانشگاه خواهد شد    با توانايي ها و   
مجمع امور صنفي كشور، طي سخناني با اشاره به مشاركت مردم در كشورهاي توسعه يافته در جهت بـسط و گـسترش                      

وي سپس با اشاره به تركيب هيـأت        . يمعلم و دانش گفت كه، ما مي توانيم با همكاري و همفكري در اين جهت گام بردار                
 .امناي دانشگاهها، خواستار مشاركت و عضويت معتمدين در هيأت امناي دانشگاهها شد

دفتر خيرين و   «     در ادامه اين مراسم دكتر عسكريان گفت كه جهت تداوم اين ارتباط اتاقي نيز در دانشگاه تحت عنوان                   
 مـسئول   همچنـين . عدادي از خيرين نيز به ارايه ديدگاههاي خود پرداختنـد         سپس ت . تدارك ديده شده است   » نيكوكاران

 نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه زنجان نيز طي سخناني ضمن خير مقدم، به نقش خيـرين و نيكوكـاران در                      نهاد  
 نموده و از نزديك در ادامه اين مراسم دعوت شدگان از دانشكده هاي كشاورزي و علوم بازديد         . جامعه اسالمي پرداخت  

در اين بازديدها رؤساي دانشكده هـا و همچنـين اسـاتيد آنهـا، بـه                . با امكانات و توانائيهاي اين دو دانشكده آشنا شدند        
 . در پايان اين مراسم مدعوين در ضيافت شام دانشگاه شركت نمودند.معرفي رشته ها و امكانات موجود پرداختند

  
  ي وزير محترم علوم، تحقيقات و فنĤوريي وزير محترم علوم، تحقيقات و فنĤوريقاي دكتر توفيققاي دكتر توفيقآآسخنراني جناب سخنراني جناب 

 محضرحضرت آيت اهللا خامنه ايدر 
 رهبر معظم انقالب اسالمي

     قبل از هر چيز ايام مبارك ماه شعبان را تبريك عرض مي كنم و تقارن اين ايام را با ديدار مقام معظم رهبـري بـه فـال                            
 25امروزه كه . هميشه توجه ايشان به دانشگاه باعث خير شود   نيك مي گيرم و از درگاه خداوند متعال اميد داريم كه مثل             

 .سال از انقالب اسالمي مي گذرد ما شاهد توسعه پيشرفتهاي زيادي هستيم
 مركز آموزش عالي داريـم و ايـن بـه           300 تجاوز نمي كرد ولي ما امروز بيش از          30 از عدد    57تعداد مراكز علمي در سال      

 هـزار دانـشجو داريـم       800 هزار دانشجو داشتيم ولي امروزه يك ميليون و          50؛  57سال  در  . بركت نظام اسالمي مي باشد    
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در حاليكه جوانان ما توان رقابت  بـا  . بعضي ها گاهي اوقات كم لطفي مي كنند و توان علمي جوانان ما را زير سؤال مي برند       
كه چهره تحقيقي كشور راتغيير داده و مـي         هزار دانشجو در سطح تحصيالت تكميلي داريم        100امروز حدود   . همه را دارند  

 هزار تشكل دانشجويي كه به فعاليت هاي سياسي فرهنگي و فكري مي پردازند كـه دانـشجويان                  4امروز، متجاوز از    . دهد
در كنار كار علمي به اين فعاليت ها نيز مي پردازند و زمينه براي حضور اين عزيزان در مسئوليت هاي جامعه بيش از پيش        

امروز بزرگترين مزيت   . در حوزه توليد دانش فني نيز سعي شده وابستگي به بيگانگان كاهش يابد            . ه و مهيا مي شود    آماد
جوانان با استعدادي كه اگر آموزش صـحيح        .  سال داريم  25 ميليون جمعيت زير     36ما وجود جواناني با قابليت باالست كه        

  .وانند چهره و آينده كشور را تغيير دهندببينند و اشتغال صحيح و كارآمد داشته باشند مي ت
  

    سخنراني جناب آقاي دكتر عسكريانسخنراني جناب آقاي دكتر عسكريان
  رئيس دانشگاه زنجانرئيس دانشگاه زنجان

 محضرحضرت آيت اهللا خامنه ايدر 
 رهبر معظم انقالب اسالمي

 
 با سالم و تحيات؛

س در محـضر         براي دانشجويان عزيز، اساتيد محترم و مديران گرامي موجب كمال افتخار است كه در اين مكان مقـد                 
همچنـين  . عرض خير مقدم دارم به حضرتعالي و همراهان بمناسبت حضور در دانشگاه زنجان            .مقام معظم رهبري هستيم   

خير مقدم و تبريك عرض مي كنم به جناب آقاي دكتر توفيقي بمناسبت انتخاب ايشان بعنوان وزير محترم علوم، تحقيقات                 
مختصري درخصوص آموزش عالي استان و دانشگاه زنجـان در قبـل از             حسب وظيفه محوله، بجهت ضيق وقت       . و فنĤوري 

 : انقالب و وضعيت حاضر  مصدع مي شوم
 فقط دو مركز آموزش عالي در استان زنجان يعني مدرسه عالي كشاورزي 57     قبل از انقالب شكوهمند اسالمي در سال       

به ترتيب ) واحد ابهر دانشگاه پيام نور فعلي( ايران در ابهر و واحد دانشگاه آزاد) دانشگاه زنجان امروز  (و دامپروري سابق    
 . دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي در عرصه آموزش عالي فعاليت مي نمودند50 و حدود 72با 

 سال از انقالب اسالمي مي گذرد، شكوفائي مراكز آموزش عالي متعدد را كه عـالوه بـر تربيـت نيـرو در                       25     اكنون كه   
خالصـه  . طع كارداني و كارشناسي، در مقاطع تحصيالت تكميلي نيز به تربيت نيروي انساني مـشغولند شـاهد هـستيم                  مقا

 :گزارش اين مراكز به قرار زير باستحضار مي رسد
 نفـر   780 و   3300،  2300 دانشگاه پيام نور داراي مراكزي در استان شامل زنجان، ابهر و خدابنده مي باشد كه بترتيب بـا                    -1
 . انشجو همگي در مقطع كارشناسي و عمدتاً در رشته هاي علوم پايه و علوم انساني فعاليت مي نمايندد
% 1كارشناسـي و    % 76كارداني،  % 22( نفر دانشجو  8149 واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در استان زنجان شامل زنجان با            -2

در دانشكده هاي فني و     ) كارشناسي ارشد % 8كارشناسي، و   % 64كارداني،  % 35( دانشجو   7031، و ابهر با   ) كارشناسي ارشد 
% 21( نفـر  138تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت واحد زنجان         . است) مهندسي، علوم، كشاورزي، علوم انساني و پزشكي      

 ). مربي و يك دانشيار است% 80استاديار و % 20( نفر 95و واحد ابهر )  استاد تمام2مربي و % 79استاديار و 
% 26كارشناسي و   % 25كارداني،  % 49( دانشجو   1505 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان با داشتن            -3

تعـداد  .در دانشكده هاي پزشكي، پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامائي فعاليت مي نمايد           ) دكتراي عمومي و تخصصي   
 .  نفر است146اعضاي هيأت علمي تمام وقت 
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دكتـراي   % 14دكتـري،   % 9كارشناسـي ارشـد،     % 77( نفر دانشجو    280يالت تكميلي در علوم پايه زنجان كه         مركز تحص  -4
 .است)  نفراستاد تمام1 نفردانشيار 5 نفر استاديار 34( نفر 40داشته و  تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت آن) پيوسته

كارشناسـي  % 4كارشناسي و   % 88كارداني  و    %8(دانشجو   6213،داراي  82 دانشگاه زنجان با احتساب قبولشدگان بهمن        -5
تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت با احتساب بورسيه هايي كه اخيراً دكتري خود را اخـذ كـرده                   .است) ارشد و دكتري    

 ). نفر استاد تمام2 نفر دانشيار و 3و % 50مربيان و استادياران هر كدام ( نفر است 191اند 
ر قالب چهار دانشكده مهندسـي، علـوم، كـشاورزي و علـوم انـساني و يـك پژوهـشكده بيوتكنولـوژي                           اين دانشگاه د  

دو .  رشته آن در دوره هاي تحصيالت تكميلي است        19 بوده كه    52تعداد رشته هاي دانشگاه     . كشاورزي فعاليت مي نمايد   
سه آموزش كار واحد خرمدره بـا تعـداد         مركز آموزش عالي ديگر كه عبارتند از مركز زنجان دانشگاه امام حسين و مؤس             

 .  نفر در مقاطع كارشناسي و كارداني فعاليت مي نمايند1080 و 168دانشجوي 
     اطالعات باال كه از دانشگاهها اخذ شده است بيانگر آن است كه تعداد دانشجويان استان در حال حاضـر بـيش از سـي             

) كارشناسي ارشد و دكتري(در دوره هاي تخصصي .  برابر شده است250هزار نفر است و نسبت به قبل از انقالب حدود         
چنانچـه بـه ايـن آمـار        .  دانشجو در حال تحـصيل هـستند        نفر آستانه انقالب صفر بوده است هم اكنون حدود يك هزار         كه در   
 . استكيفي آموزش عالي در استان زنجان در خور تحسين و ستايش  پروژه تحقيقاتي را اضافه كنيم رشد 400قريب

 دانشكده هـاي  فضاي فيزيكيبه كمبود اهم آنها   فوق الذكر داراي مشكالت خاص خود بوده كه از         ي     هر يك از دانشگاهها   
مختلف و فضاهاي آزمايشگاهي و سالن اجتماعات و همچنين ساختمانها و هزينه هاي گزاف انـشعابات بـرق و آب و تلفـن                  

% 85م پزشكي، مسئوالن محترم آن دانشگاهها اظهار نمـوده انـد كـه بـيش از                 در مورد دانشگاه علو   . مي توان اشاره كرد   
پروژه هاي بيمارستان آموزشي و دانشكده دندانپزشكي و داروسازي انجام شده كه با هزينه كمي به بهـره بـرداري مـي        

 .رسد و مساعدت حضرتعالي را خواستارند
 خوابگاههاي مناسب بـراي اسـكان دانـشجويان دانـشگاههاي              درخصوص اقدام ضروري رفاهي براي دانشجويان، تأمين      

بلحاظ رشد چشمگير دانشجويان در سالهاي اخير فقط قادر بـه اسـكان حـدود درصـدي از دانـشجويان در                     . زنجان است 
لـذا  . خوابگاههاي خود مي باشند و اين امر تأثير منفي قابل توجهي در روند تحصيل و آموزش آنان مي تواند داشته باشـد                     

 .عنايت حضرتعالي براي ايجاد خوابگاههاي جديد از نيازهاي اصلي دانشگاههاي استان است
اعضاي هيـأت علمـي و دانـشجويان از ميـان درخواسـتهاي متعـدد            درخصوص دانشگاه زنجان نيز بلحاظ مراجعات و تقاضاي    

 :دانشگاه فقط به چند نكته مهم تر بقرار ذيل اشاره  مي شود
ت زندگي برآب بهداشتي و هواي پاكيزه استوار است متأسفانه اين دانشگاه از آب شرب سـالم بهـره                   اساس سالم ) الف

مند نبوده و تمام تالشها براي تأمين آب آشاميدني از منابع شهري عليرغم دستور وزير محترم نيرو كه خود جـاي تـشكر                       
اه با طرح احداث تصفيه خانه فاضالب شهر زنجـان          هم چنين هواي پاكيزه دانشگ    . دارد به نتيجه مثبتي نائل نگرديده است      

در مجاورت دانشگاه به مخاطره افتاده و در معرض تهديد جدي قـرار گرفتـه اسـت و عليـرغم نظـرات كارشناسـي و                         
تخصصي دانشگاه و مساعدتهاي استاندار محترم در مورد توقف پروژه درخصوص جابجايي آن اقدامي تـا بحـال صـورت                    

 .دتهاي حضرتعالي را مي طلبدنگرفته است كه مساع
براي حصول نتايج كيفي در امر آموزش و پژوهش و تجهيز آزمايشگاهها و كارگاهها دانشگاه زنجان در اقدام بي سابقه                    ) ب
 است كه برخي    نموده ميليون دالر تجهيزات آموزشي و پژوهشي        5/5اقدام به خريد حدود     ) در زمان مديريت قبلي   ( اي  
ليكن خريدي با اين حجم سنگين محدوديتها و مضايق زيادي را بـراي             .   مي باشند    سطح كشور بي نظير    ن تجهيزات در  از اي 

تنهايي از عهـده    ه  بودجه جاري دانشگاه فراهم ساخته و انجام برخي فعاليتهاي جاري را مختل نموده است بعالوه دانشگاه ب                
 .هاي حضرتعالي استپرداخت هزينه هاي مترتب بر آن بر نمي آيد كه نيازمند مساعدت
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در زمان تهيه و تصويب طرح جامع دانشگاه مسئولين وقت سازمان برنامه و بودجه بلحـاظ ديـدگاههاي خـاص خـود                      ) ج
 دانشجو هم اينك در دانـشكده مـذكور در   1400 اين دانشكده با و اهميت در خور را به دانشكده علوم انساني قائل نشده        

دانشجويان و اساتيد اين دانـشكده و دانـشگاه اسـتدعاي عنايـت خـاص               . ل است مكاني محقر به فعاليت هاي خود مشغو      
 .حضرتعالي را براي ايجاد فضاي مناسب دارد

 

سخنراني آقاي مهندس خاقاني و خانم مهندس فروتن تحت عنوان جايگاه و اهميت صنعت سخنراني آقاي مهندس خاقاني و خانم مهندس فروتن تحت عنوان جايگاه و اهميت صنعت 
  گلخانه در جهان امروزگلخانه در جهان امروز

 :    خالصه
زيرا با وجود فضاي گلخانه اي، در هر موقـع از سـال امكـان توليـد                 . نيست       امروزه اهميت گلخانه ها بر كسي پوشيده        

 .محصول و عرضه آن به بازار وجود دارد
ما مي توانيم در شرايط سرد زمستان محصوالت فصل گرما را در آن پرورش داده و به بازار عرضـه نمـائيم و بخـصوص                         

 الزم به ذكر است توجه به كيفيـت آب و سيـستم آبيـاري،         .محصوالت پرمصرفي چون گوجه فرنگي، فلفل، خيار و غيره را         
مديريت نور، مديريت كنترل دما، تأمين حرارت، مديريت تأمين سرما و رطوبت مورد نياز، سيستم گرما دهنده، تـأمين       

COكنترل آفات و بيماري ها يك نياز ضروري است كه ما بتوانيم محصوالت خوب و قابل توجهي توليد كنيم٢ ، . 
 همچنين از گلخانه براي نگهداري گلهاي حساس به سرما، استفاده مي شود كه گياه در اين شرايط رشد بهتري مي كند                         

 .و در موقع مناسب به شرايط بيرون منتقل مي شود

  موفقيت دانش آموخته دانشگاه زنجانموفقيت دانش آموخته دانشگاه زنجان
كارشناسي ارشد رشته شيمي تجزيه          آقاي علي آقاخاني فارغ التحصيل رشته شيمي محض دانشگاه زنجان، و دانشجوي             

 1382دانشگاه صنعتي شريف ، به عنوان نفر سوم مرحله نهايي هشتمين دوره المپياد علمـي دانـشجويي كـشور در سـال                       
ضمن تبريك به ايشان، اميدواريم تمام دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه زنجان در تمام مراحل زندگي       . دست يافت 

 .شندخود موفق و سربلند با

 
  انگوري با سه بار ميوه دهي در سال در گلخانه دانشگاهانگوري با سه بار ميوه دهي در سال در گلخانه دانشگاه

. اين رقم از انگور كه در گلخانه آموزشي گروه علوم باغباني دانشگاه كشت شده است سالي سه بار ميـوه مـي دهـد                            
 مي باشد و رنگ ميـوه       زمان ميوه دهي اين رقم از انگور در شرايط گلخانه اي به ترتيب ماههاي خرداد، مرداد و آبان ماه                  

 .در زمان رسيدن قرمز مايل به بنفش مي باشد

  جلسه كاركنان با مسئولين دانشگاهجلسه كاركنان با مسئولين دانشگاه
در راستاي ارتباط هرچه بيشتر كاركنان با مسئولين جلسه اي به همين منظور با حضور رياست محترم و معاونت محترم               

 .زار گرديداداري و مالي دانشگاه زنجان در محل آمفي تئاتر مركزي برگ
     در شروع اين جلسه آقاي دكتر عسكريان رياست محترم دانشگاه طي سـخناني ضـمن عـرض تـسليت بـه مناسـبت                       

كاركنان، كـه هـر     -3اعضاي هيأت علمي،    -2دانشجويان،  -1:  ركن اساسي دارد   3گفت كه، دانشگاه     فرارسيدن ماه محرم،  
 درجهـت بهبـود مـسايل معيـشتي و          است كه در حد توان خود     هدف دانشگاه اين    . خود را دارند  كدام نيازهاي مخصوص    
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 ماه يكبار داشته باشـيم،      3در همين راستا تالش مي كنيم كه كمك هاي غيرنقدي را هر             . رفاهي كاركنان خود اقدام نمايد    
 و هميـاري    بيمه هاي نكميلي با بهترين شرايط انتخاب كنيم و همچنين از نظر كمك به تهيه مسكن آنها با همكـاري                   از لحاظ   

 .سازمان مسكن و شهرسازي اقدام نماييم
بـه        سپس آقاي دكتر روستايي معاونت محترم اداري و مالي با تشكر از حضور كاركنان گفتنـد كـه آمـاده پاسـخگوئي                     

 .سؤاالت مطرح شده پاسخ خواهيم داد
      .شده پاسخ دادنددر ادامه اين جلسه رياست محترم و معاونت محترم اداري و مالي به سؤاالت مطرح 

 

 و شركت گاز استان زنجان جلسه مشترك دانشگاه زنجان
 

 
 مدير عامل و معاونين شركت گاز استان زنجـان              بنابر دعوت رياست دانشگاه زنجان قائم مقام شركت ملي گاز ايران،          

 .در دانشگاه زنجان حضور يافتند
 رياست دانشگاه زنجان ضمن خيـر مقـدم بـه حـضار گزارشـي از وضـعيت                       در ابتداي اين ديدار آقاي دكتر عسكريان      

وي در صحبت هاي خود در مورد وجود پژوهشكده مـستقل و مركـز انكوبـاتور در دانـشگاه زنجـان         . دانشگاه ارايه نمود  
 و كـشور    توضيحاتي ارايه نموده و وجود آنها را نشانه توانمندي دانشگاه در ارايه طرحهـاي پژوهـشي مـورد نيـاز اسـتان                     

رئيس دانشگاه زنجان با اشاره به وجود هيأت علمي توانمند گفت كه اكثريـت اعـضاي هيـأت علمـي مـا داراي                       . دانست
وي همچنين وجود دوره هاي تكميلي در مقاطع فوق ليسانس و دكتري در رشته هـاي مختلـف             . مدرك دكتري مي باشند   

دكتر عسكريان در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه       . نوان نمودخصوصاً علوم پايه را نشانه سطح علمي باالي دانشگاه ع    
 .برگزاري سمينارهاي علمي، همكاري دانشگاه با مراكز مختلف را خوب و مثبت ارزيابي كرد

 انجمن نانو تكنولـوژي ايـران طـي سـخناني گفتنـد كـه،         رئيس     سپس دكتر شريعتي قائم مقام شركت ملي گاز ايران و           
اهي در شركت گاز وجود دارد و آقاي مهندس مالكي مدير عامل محترم شـركت ملـي گـاز ايـران         نگرش علمي و دانشگ   

 .همكاري و تعامل ميان دانشگاه و صنعت گاز كشور را مورد تأكيد قرار مي دهند
     وي در ادامه با اشاره به اهداف و برنامه هاي پژوهشي شركت گاز گفتنـد كـه، اهـداف و برنامـه هـاي مـا در حـول                             

حورهاي ايجاد دفاتر توسعه پژوهشي صنعت گاز كشور، ارتقاي سـطح علمـي همكـاران بـا كمـك دانـشگاه، حمايـت از          م
طرحهاي پژوهشي، برگزاري همايشهاي علمي و بين المللي مشترك با دانشگاه، تعيين سرفصلهاي پژوهـشي و دوره هـاي                   

 .آموزشي كاربردي توسط دانشگاهها مي باشد
ادامه گفت كه، ما براي تهيه آرشيوي از داوران طرحهاي پژوهشي از دانشگاهها مي خواهيم كه اساتيد          دكتر شريعتي در    

 .مرتبط را به ما معرفي كنند
 سال گذشته هـر سـال شـاهد يـك           50     رياست انجمن نانو تكنولوژي كشور سپس با اشاره به علم نانو گفتند كه، ما در                

نانو تكنولوژي يك علم بين رشته اي است كه همـه           .  عصر نانو تكنولوژي بسر مي بريم      فنĤوري جديد بوده ايم و االن ما در       
 كشور سند  نانو تكنولوژي خود       30االن  . علوم اعم از فني، پايه و علوم انساني را در بر مي گيرد، و بر علوم پايه استوار است                  

ان از انجمن نانو حمايت كامـل را دارنـد و بـراي    را تهيه كرده اند و در كشور ما هم رياست محترم جمهوري و هيأت وزير              
 . ميليارد تومان بودجه براي توسعه برنامه نانو اختصاص يافته است20، 83سال 

    در ادامه اين مراسم جناب آقاي مهندس مهدوي مدير عامل شركت گـاز اسـتان زنجـان نيـز طـي سـخناني خواسـتار                         
 كشي گاز دانشگاه زنجان قـول مـساعد   همچنين در مورد تأمين و لوله       همكاري بيشتر دانشگاه و شركت گاز استان شد و        

 .دادند
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مقرر شد م مقام شركت ملي گاز ايران برگزار گرديد و  ئ      در پايان اين مراسم جلسه اي با حضور اساتيد دانشگاه و قا
  .مشاوره اي منعقد گرددتفاهم نامه اي ميان شركت گاز و دانشگاه زنجان جهت ارايه پروژه هاي مشترك وخدمات 

  اولين كارگاه آموزشي، پژوهشي مسئوالن روابط عمومياولين كارگاه آموزشي، پژوهشي مسئوالن روابط عمومي
   دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور

  

ات و فنĤوري و بـا همكـاري دانـشكده علـوم     ققيه كل روابط عمومي وزارت علوم، تحآموزشي به همت ادار اين كارگاه        
 در محل دانشكده علـوم اجتمـاعي        1382م الي بيست و سوم دي ماه        دانشگاه عالمه طباطبائي طي روزهاي بيست     اجتماعي  

 معاونت فرهنگي وزارت علوم و      در مراسم افتتاحيه كارگاه آموزشي دكتر خانيكي      . دانشگاه عالمه طباطبائي برگزار گرديد    
بـط عمـومي     مـديران روا   طي سخناني درمورد لزوم به روز نمودن اطالعات       دكتر فرقاني رئيس دانشكده علوم اجتماعي       

در ايـن دوره    .  روز برگـزار گرديـد     3اين كارگاه پژوهشي بـه مـدت        . گرديداين دوره ارايه    توضيحاتي درمورد   تأكيد نمودند و    
اصــول «،»مــديريت روابــط عمــومي«،»اصــول و مفــاهيم روابــط عمــومي«، » عمــوميشــناخت افكــار «سرفــصلهايي همچــون

ومـديريت   توسـط اسـاتيد علـوم ارتباطـات    » ارتباط با رسانه ها«و »ارتباطات انساني«،» افكار عمومي سنجش«،»خبرنويسي
 : بشرح زير مي باشدخالصه اي از بيانيه. نمودنددر پايان اين دوره اعضاي شركت كننده بيانه اي منتشر .تدريس گرديد

تخصـصي روابـط         پس از طرح و تجميع نظرها و پيشنهادهاي مطروحه در اين كارگاه، براي انجـام وظـايف حرفـه اي و                      
عمومي ها در مجموعه آموزش عالي كشور، عنايت و توجه ويـژه مقـام عـالي وزارت و مـسئوالن ارشـد وزارت متبـوع و                          
رؤساي محترم دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي را ضروري دانسته تا به حول و قـوه الهـي و بهـره منـدي از شـرايط و بـستر                            

والن محترم وزارت متبوع و دانـشگاهها و مراكـز تحقيقـاتي بـه وجـود              مناسبي كه براساس دستورها و موافقت هاي مسئ       
 و مؤثر خود، خواهد آمد بتوانند پيشنهادهاي مطروحه خود را به مرحله عمل و اجرا درآورند و به جايگاه واقعي و ايفاي نقش تخصصي  

بل ميـان  و ايجاد مفاهمه متقا افكار عموميسودمند و پاسخگويي به در كنار ساير مراكز اطالع رساني فراگير به برقراري ارتباط  
 :اهم موارد از اين قرارند. يابندمخاطبين متفاوت درون سازماني و برون سازماني دانشگاهها دست 

و ابالغ شرح وظـائف تخصـصي       گاه واقعي، اصالح ساختار سازماني، تنظيم و تصويب          شركت كنندگان متفقاً بر تبيين جاي      -1
 بررسي هاي مجدد كارشناسي تأكيد داشته و خواهان برون رفت از وضـع موجـود سـازماني و                   روابط عمومي ها از طريق    

تشكيالتي روابط عمومي ها شدند و مشخصاً درخصوص تفكيك دفاتر رياست از روابط عمومي و ايجاد پستهاي متناسب با                   
 .وظايف و مأموريتهاي تخصصي و به كارگيري نيروهاي متخصص تأكيد ويژه نمودند

 برگزاري و تـشكيل نشـستهاي مـستمر و مـنظم            ،ه منظور روزآمد كردن و انتقال تجربيات مديران روابط عمومي ها           ب -2
با دستور كار معلوم در مواعيد معين نظير گردهمايي هاي سه ماهه و مانند آن را در تهران و ساير استانها ضروري                      ايشان  

 .و الزم دانستند
 مسئوالن و كارشناسان روابط عمومي ها از         حرفه اي مديران،     لمي و افزايش دانش    فراهم ساختن زمينه ارتقاء سطح ع      -3

 روشـهاي جديـد   ،طريق برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت، كارگاههاي تخصصي با رويكـرد آمـوزش              
 گرديدند و بر تحقق     اطالع رساني و همانند آن، ديگر نياز مبرمي بود كه كليه شركت كنندگان خواهان برآورده شدن آن                

 .اين خواست تأكيد داشتند
 مسئوالن روابط عمومي به منظور طرح مشكالت، تبيين پيشنهادها و ارائه راهكارهاي عملـي در جهـت انجـام شايـسته              -4

وظايف تخصصي بهبود و همگون سازي روشهاي انجام كار و ارتقاء جايگاه روابط عمومي در دانشگاهها و مراكـز تحقيقـاتي                     
تار لحاظ كردن اين بند از بيانيه در دستورهاي نشست بعدي رؤساي محترم دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي شدند تـا                    خواس
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بدين وسيله عالوه بر امكان طرح موارد ياد شده در يكي از جلسات نشست آتي، از رهنمودها و خرد جمعـي ايـشان نيـز                         
 .بهره مند گردند

يت به قانون نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و مراكز علمـي و آئـين                  شركت كنندگان در اين كارگاه با عنا       -5
نامه هاي مربوطه، خواهان بكارگيري ساز و كارهايي شدند تا با بهره گيـري از راهكارهـا و تـسهيالت منـدرج در قـانون                         

ناسـب بـراي اجـراي برنامـه هـاي          مذكور، روابط عمومي ها نيز همانند ديگر واحدهاي دانشگاهي، توان مالي و اعتباري م             
تخصصي به ويژه بكارگيري فنĤوري هاي نوين و انجام پروژه هاي تحقيقـاتي نظيـر افكارسـنجي، تـشكيل بانـك اطالعـاتي                       

 .روزآمد و بهنگام را بدست آورند

 
  گزارش شركت در كنفرانس ترافيك و مواد دانه ايگزارش شركت در كنفرانس ترافيك و مواد دانه اي

 ابراهيم فوالدونددكتر
 دانشگاه زنجانكده علوم دانشگروه فيزيك عضو هيأت علمي 

 ميالدي در دانشگاه صنعتي شهر دلفت       2003در تاريخ يكم تا سوم اكتبر       ) 1(     كنفرانس بين المللي ترافيك و مواد دانه اي         
 .هلند برگزار گرديد

در دو دهـة اخيـر شـاهد گـسترش          .  در اين نوشتار مختصر سعي مي كنم گزارشي از اين همـايش ارائـه دهـم                اينجانب 
علم فيزيك به دليل ذات تحليلي و نگرش        . افزون كاربرد روش هاي شبيه سازي كامپيوتري در علوم مختلف بوده ايم           روز

دقيقي كه به پديده ها دارد در اين ميان نقشي اساسي داشته و به طور موفقيت آميزي توانـسته بـسياري از روش هـا و                  
 .  به كار ببندد و ي خارج از مرزهاي سنتي خود بكشاندتكنيك هاي تحول يافته در خود را به بسياري از حوزه ها

در اين ميان، شاخة فيزيك آماري از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا اين شاخه از فيزيك اساساً با دستگاه هاي بـا                      
جمعـي ذرات   براي درك كمي و تحليل سـاختارهاي دسـته          . درجات آزادي زياد و برهم كنش كننده با هم سر و كار دارد            

يك دستگاه برهم كنش دار مفاهيم مهمي نظير مقياس بندي، گذار فاز، پارامتر  نظم و عموميت در اين مقوله از فيزيـك                       
امروزه اين مفاهيم به بسياري ديگر از شاخه هاي دانش بشري نظير بيولوژي، اقتـصاد، اينترنـت،                 . تحول و تكوين يافته اند    

از جملة ديگر حوزه هايي كه فيزيك دانان آماري سعي در مدل سازي و شبيه               .  يافته اند  بيوشيمي و حتي علوم اجتماعي راه     
از نقطه نظر فيزيكي يك جريان ترافيكي متشكل از تعداد زيـادي            . سازي رفتارهاي بنيادي آن دارد ترافيك نقليه اي است        

ماشين جلـوئي خـود از طريـق تنظـيم          برهم كنش هر ماشين با      . است كه با هم برهم كنش دارند      ) همان ماشين ها  (ذره  
. سرعتش كه بستگي به خواص فيزيكي نظير سرعت خود ماشين، سرعت ماشين جلوئي، اختالف فاصله با ماشين جلوئي و                    

بنابراين مي توان با مدل سازي حركت ماشين ها توسط يك سـري از معـادالت، سـعي بـه شـبيه        . دارد وارد مي گردد   . . 
چه آغاز مطالعة جريان ترافيكي و مدل سازي آن توسط فيزيك دانـان مـاده چگـال و مكانيـك      گر.  سازي حركت آنها كرد   

 ميالدي بر مي گردد، ولي پيشرفت هاي اصلي در اين موضوع در ده سـال گذشـته و بـه لطـف شـبيه                         50آماري به دهة    
 از فيزيك دانـان كـه بـه طـور           حجم تحقيقات انجام شده و تعداد نسبتاً قابل توجهي        . سازي كامپيوتري انجام گرفته است    

 ميالدي شروع به انجام پژوهش هاي دامنه دار روي جريان ترافيكي و ديگر مواد دانه اي، نظير دانـه                    90جدي از آغاز دهة     
 1995در سـال    » ) 2(ترافيك و مواد دانـه اي     « هاي حبوبات، مبادرت ورزيده اند منجر به شكل گيري يك كنفرانس به نام              

فرانس ها گرد هم آوردن متخصصان و پژوهشگران اين موضوع از سراسر دنيا و مبادلـة تحقيقـات و                 هدف اين كن  . گشت
 مـيالدي در مركـز      1995اولين دورة اين مجموعه كنفرانس هاي دو سـاالنه در اكتبـر             . نتايج جديد به دست آمده است     

دانشگاه دويسبورگ  . ت برگزار گرديد  پژوهشي يوليش آلمان كه در زمرة مهم ترين مراكز پژوهشي اروپايي و جهاني اس             
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 دهنـدگان اصـلي   تيبتر.  ميالدي با بيش از هفتاد شركت كننده بود97در آلمان ميزبان دومين دورة كنفرانس در سال        
سـومين دوره   . اين مجموعه از كنفرانس پروفسور ديتريش ولف و مايكل شركنبرگ از دانشگاه دويسبورگ مـي باشـند                

در شهر اشتوتگارت آلمان برگزار و من نيز توفيـق حـضور در آن دوره را داشـتم و توانـستم از                   و   1999كنفرانس در سال    
 2001 در سـال     TGFشهر ناگويا ژاپن ميزبان چهارمين دورة       . نزديك با پژوهشگران تراز اول اين شاخه از فيزيك آشنا شوم          

 به ميزباني   TGFدورة اخير   . نتوانستم حضور يابم  در آن دوره من به دليل بروز پاره اي از مشكالت در صدور رواديد               . بود
اين بار يك دپارتمان غيرفيزيكي ميزباني كنفرانس را عهـده          . برگزار گرديد  هلند و در دانشگاه صنعتي اين كشور مي شد        

دار بود و شركت تعداد قابل توجهي مهندس ترافيك بر اهميت و كاربردي بودن اين كنفرانس افـزوده بـود و نـشان از                        
در كنفرانس امسال عالوه بر موضـوعات اصـلي كـه شـامل             . فقيت آميز بودن تحول اين موضوع ميان رشته اي داشت         مو

مدل سازي ترافيك و شار انسان ها در        . ترافيك نقليه اي و شارش مواد دانه اي بود، شاهد يك زيربخش جديد نيز بوديم              
در واقـع   . بود كه به موضوعات كنفرانس اضافه گشته بود       خروج و ورود به ساختمان و عبور در پياده روها بخش جديدي             

ترافيك فقط منحصر و محدود به وسائط نقليه نيست و در بسياري ديگر از حوزه ها مي توان به مطالعة حركت و شـارش         
 ترافيك انساني و شبيه سازي رفتار حركتي انسان ها موضوعي بسيار كاربردي است كه در چند سال اخيـر                  . مواد پرداخت 

 تن از پژوهشگران در بخش      70گردهمائي امسال نيز با حضور بيش از        . به شدت مورد توجه فيزيكدانان قرار گرفته است       
 از ژاپن، لبنان به همراه من از ايران         بيشتر شركت كنندگان  . حمل و نقل دانشكده مهندسي دانشگاه دلفت برگزار گرديد        

 .مي توان به سخنراني هاي زير اشاره نموداز موضوعات مهم و جالب مطرح شده . حضور داشتند
 . كرايسلر-مدل سازي و پيشگوئي نواحي فشردة ترافيكي توسط پروفسور كرنر ازمؤسسه پژوهشي دايملر )1
 .ساختار نيروها در محيط هاي دانه اي توسط پروفسور يانوش كرتز از دانشگاه صنعتي بوداپست )2

 .روفسور كدولي از دانشگاه كالركخوشه اي شدن در مواد دانه اي مغناطيسي  توسط پ )3

 .مطالعة حركت زائرين خانة خدا هنگام طواف به دور كعبه، توسط پروفسور ماماسني از دانشگاه مريلند )4

اندازه گيري تجربي پارامتر پديده شناختي در مدل هاي حركت وسائط نقليـه، توسـط پروفـسور واگنـر از دانـشگاه                       )5
 .برلين

شاگران از استاديوم فوتبال دورتموند به منظور طراحي بهينة مكان درب هاي خروجي             مطالعه و شبيه سازي خروج تما      )6
 .توسط دكتر كوپفل از دانشگاه كلن

 .مطالعة شارش هوا در شُش ها، توسط دكتر بكو از دانشگاه ليژ )7

» فيزيـك ترافيـك    «     و اما كاري كه خود من ارائه كرده بودم نتايج جديدترين پژوهش انجام گرفته در گروه تحقيقـاتي                 
ميدان ها امروزه بـه طـور       . در اين كار ما به مدل سازي جريان ترافيك در يك ميدان پرداخته بوديم             . دانشگاه زنجان بود  

هنگام رسيدن به يـك ميـدان       .  گيرند  مي گسترده اي در بسياري از شهرها و حاشية شهرها طراحي و مورد استفاده قرار             
وارد شونده بايد در بـدو ورود بـه ميـدان توقـف              هاي   به طوري كه ماشين   . خل ميدان است  حق تقدم با ماشين هاي دا     

. نمايند و تنها در صورتي كه از مسير مقابل ماشيني وارد محوطة داخلي ميدان نشده باشد مي توانند وارد ميـدان شـوند                      
 هـاي  مي دارد كه در آن ديگر اثري از چراغ          را عرضه  كنترل ترافيك در واقع اين كار يك ساز و كار توقف و حركت و در نتيجه               

 حال سؤال اساسي اين است كه كنترل خيابان هاي متالقي با هم به وسيلة چراغ هاي راهنمايي بهتر . راهنمائي نيست
در واقع به طور شهودي     . است يا ميدان؟ ما در اين كار جديد پژوهشي سعي كرده ايم به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم                 

نتظار داشت كه در حد حجم پائين ترافيك، ميدان كارآيي بهتري از خود نشان مي دهد و اعمال كنترل بـه روش                   مي توان ا  
ما با انجام شبيه سازي حركت ماشين ها در هر دو حالت چراغ             . چراغ هاي راهنمائي منجر به افزايش زمان انتظار مي شود         

پرسش پاسخ دهيم و حجم بحراني ترافيك ورودي را كـه بـه ازاي              توانستيم به طور كمي به اين       ) ميدان(دار و بدون چراغ     
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عالقمندان به ديدن جزئيات بيشتر مـي       . حجم هاي بيشتر از آن كنترل تقاطع به وسيلة چراغ بهينه تر مي شود را پيدا كنيم                
 :توانند به مقالة زير

Characteristic of vehicular traffic at a roundabout 
همچنين شبيه سازي هاي ويژوال را مي توانيـد در          . نيكي فيزيك ماده چگال موجود است مراجعه كنند       كه در آرشيو الكترو   

 .صفحة وب گروه پژوهشي ترافيك دانشگاه زنجان به آدرس زير مشاهده نمائيد
 

http://www/znu.ac.ir/fooladvand_files/traffic.htm 
--------------------------------------------------------------- 

١. traffic and granular flow ٠٣ 
٢. TGF 

 
 

  
  مقابله كنيم؟؟مقابله كنيم؟؟استرس استرس چگونه با چگونه با 

 :قرآن كريم
 تطمئن القلوب . . . اال بذكر ا

 )همانا با ياد خدا دل ها آرام مي گيرد(
 

 

 چيست؟) stress(فشار عصبي يا استرس 
از لحـاظ روان شناسـي، اسـترس يـا          . نيسم وارد مي شود        استرس در فيزيك عبارت از فشار يا نيرويي است كه بر ارگا           

استرس يك واكنش احساسي، ذهنـي و جـسمي         .  رواني به معني انتظار سازگاري يا انطباق از ارگانيسم است          -فشار عصبي 
تجربه شده است كه نتيجه تغييرات در زندگي مي باشد و يا واكنش خاصي است كه بدن به بعضي از محرك هاي نامعين                   

 . مي دهدانجام
 :عامل استرس

رويدادهاي زندگي و يا هر مشكلي كه       .      به هر مسئله اي كه به نحوي روي شما اثر بگذارد، عامل استرس گفته مي شود               
مـي  براي خود يا يكي از نزديكان، خانواده، دوستان و آشنايان يا حتي همسايه ها اتفاق مي افتد و روي جسم و روان شما اثر                         

 .ترس ناميده مي شودگذارد، عامل اس
بيماري خفيف جسمي خود يا اعـضاي خـانواده،         : اين حوادث، ناراحتي ها يا مشكالت ممكن است ناچيز و گذرا باشد مانند             •

دير رسيدن به سر كار، مشاهده ي يك تصادف دلخراش، حوادث طبيعي مثل سيل و زلزله و ممكن است اين مـشكالت                   
 اقتصادي، شغلي، مشاجره و ناسازگاري مداوم با همسر يا والدين يا فرزند و يـا                مشكالت: براي مدتي پايدار باشد مانند    

 .دوري از خانواده
 : در يك تقسيم بندي عوامل ايجاد استرس را مي توان به ترتيب زير عنوان كرد     
 . . .انواده وشامل تورم، عدم امنيت اقتصادي، ترس از فقر و بيكاري، مشكالت مادي براي تشكيل خ: عوامل اقتصادي •

 . . .از جمله كم رنگ شدن ارزش هاي علمي، ادبي، هنري و  : عوامل فرهنگي •

 . . .رنوشت خود و امشخص بودن مشاركت فرد در تعيين سمانند ن: عوامل سياسي •

 شامل فقدان تأمين شغل، حاكميت روابط بر ضوابط، بوروكراسي سر درگم، فقدان مكانيسم هاي كنتـرل و                : عوامل اداري  •
رزشيابي، فقدان نفوذ بر زندگي شغلي، فشار بيش از حد كار با توجه به محدوديت وقت و پيچيدگي آن، عـدم آگـاهي از       ا
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زورگويي و روش هـاي ديگـر اذيـت و    ) غيرمعمول(نگرش مدير و انتظارات از فرد در سازمان، ساعت كاري غير اجتماعي         
 . . .قاي شغلي و آزار، تغييرات دوره اي سازماني، ارتقاء و يا عدم ارت

 

  ..هرچه عامل ايجاد كننده استرس شديدتر باشد، اثرات جسمي و رواني آن هم بيشتر استهرچه عامل ايجاد كننده استرس شديدتر باشد، اثرات جسمي و رواني آن هم بيشتر است
 

 :        استرس، فرد، سازمان
واضح است كه عوامل و ريشه هاي استرس سازمان هـا تنهـا در درون سـازمان نيـست، بلكـه عوامـل اسـترس زاي                            •

به اين ترتيب فرد با ميزاني از استرس وارد سازمان          . دنتنش روبرو مي ساز   سازماني مختلفي وجود دارند كه شخص را با         
بر اين اسـاس بـراي      . شده و از طرف ديگر عوامل سازماني كه تعدادي از آنها را برشمرديم، استرس را افزايش مي دهد                 

هـر مقولـه راهكارهـاي عملـي        مقابلة منطقي و پايدار بايستي مقابله را هم به مقولة درون و برون سازماني تقسيم و براي                  
 .مناسب را به كار گرفت

 :          تعدادي از راههاي مقابله با استرس هاي شخصي و فردي متأثر از محيط بيرون سازمان
 )بر نقاط قوت و منابع خود تمركز كنيد(ديد مثبت داشته باشيد  •
 .سعي كنيد از نظرها و بينش ديگران استفاده كنيد •
 .از عجله جلوگيري كنيد) روزانه تا ساالنه (با برنامه ريزي دقيق •
 .كمتر خود را با ديگران مقايسه كنيد •
 .به آرامي و متانت صحبت كنيد •
 .وقتي ديگران تأخير مي كنند، عصباني نشويد •
هر روز بياد بياوريد كه زندگي يك فرآيند طوالني است و لزومي ندارد همه برنامه ها در زمان تعيين شـده بـه پايـان                          •

 .برسند
 .با ديگران درباره موضوعاتي كه مي دانيد نظرات متفاوتي با آنها داريد، بحث نكنيد  •

 :          تعدادي از راههاي غلبه بر استرس در محيط كار و سازمان
 .ار برويد دقيقه زودتر به محل ك15هر روز  •
 .به حافظه خود اعتماد نكنيد، هر چيزي را يادداشت برداري كنيد •
 .سعي نكنيد از برنامه هاي خود پيشي بگيريد و وعده هايي كه از عهدة آن به راحتي برنمي آييد ندهيد •
 .براي برنامه كاري خود مهلت هايي تعيين و به آن پايبند باشيد •
 .ليل وقت را هدر مي دهند، كاهش دهيد يا حتي حذف كنيدبه طريقي مالقات كنندگاني را كه بي د •
 

 .در باره مشكالت خود با مدير، دوست و همكارانتان صحبت كرده و ايجاد ارتباط كنيد
 

 چيست؟)Eustress(          يوسترس 
 گرفتـه       فشار عصبي حالت مثبت و خوشايندي هم دارد كه به وسيلة چيزهاي خوب ايجاد مـي شـود و يوسـتروس نـام         

   مثالً زماني كه نام دانشجويي در ليست تشويق قرار مي گيرد يا به كارمندي پست باالتري در محل ديگري پيشنهاد                    . است
 .مي شود به شخص فشار عصبي وارد مي شود كه به هيچ وجه منفي نيست

 :          استرس هاي شغلي در زنان
 .كه استرس شغلي در زنان شاغل بيشتر از مردان است     يافته هاي يك بررسي در كشورمان نشان داد 
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     اين امر به علت مسئوليت بارزتر زنان در امور داخلي خانواده، هم بر خود آنان و هم بر ساير اعضاي خانواده اثـر سـوء                         
) ن كـارگر  در زنـا  (داشته و كيفيت زندگي آنان را كاهش مي دهد و از سوي ديگر احتمال وقوع مصدوميت ناشي از كار را                     

ا تحصيالت بـاال و نيـز در        بدر ادامه نتايج ديگر اين تحقيق اعالم شده است كه استرس شغلي در زنان               . نيز بيشتر مي كند   
 .معلمان مدارس نسبت به ساير زنان بيشتر است

 55از       عدم رضايت شغلي در زنان جوان تر و داراي تحصيالت كمتر، بيشتر گزارش شده است، هرچند در سـنين پـس                      
سالگي نيز اين نارضايتي مجدداً بيشتر مي شود و از سوي ديگر نارضايتي شغلي زنان كارگر بيشتر از ساير گروههاي شـغلي      

از آنجا كه اغلب عوامل استرس زا در محيط هاي كاري زنان به عوامل و برنامه ريزيهاي مديريتي مربوط مـي                     . بوده است 
 .استشود، توجه مديران به اين نكات ضروري 

 :          استرس و بيماري هاي جسمي
مسلماً هر چه فرد استرسور بيـشتر يـا طـوالني تـر را              .      استرسورها مي توانند انواع متعدد بيماري ها را به وجود آورند          

تجربه كند، امكان بروز بيماري هاي جسمي در وي بيشتر است از جمله بيماري هاي شايع جسمي كـه بـا اسـترس ارتبـاط                         
 .رد، مي توان اختالالت زير را نام برددا

 

 .بيماريهاي پوستي، بيماري هاي گوارشي، بيماري هاي تنفسي، سردردها، بيماري هاي قلبي و عروقي •
 تـشخيص داده    مهم ترين و شناخته شده ترين بيماريهاي قلبي و عروقي كه استرس در ايجاد يـا تـشديد آنهـا مـؤثر                      •

افـرادي كـه دچـار      . اسـت ) انفـاركتوس (افزايش فشار خون شرياني و سكته قلبـي         ،  )واسكلروزآتر(شده، تصلب شرايين    
از طرفي مبتاليان به افـزايش فـشار        . شار يا دچار سكته قلبي شده اند، استرس هاي بيشتري را تجربه كرده اند              ف افزايش

 اسـت كـه بـين عـصبي         خون، احتماالً بيش از حد به استرس حساس بوده و واكنش نشان مي دهندو مطالعات نشان داده                
 .بودن و بيماري هاي عروق كرونر و بروز سكتة قلبي احتماالً ارتباط مستقيمي وجود دارد

مي شوند، در معـرض استرسـورهاي بيـشتري قـرار           ) سرطان(ثابت شده است كساني كه دچار بيماري هاي بدخيم           •
نظير ( شايد شما هم ابتال به عفونت هاي ويروسي          .يعني اينكه استرسور با سرطان هم مي تواند در ارتباط باشد          . داشته اند 

را بالفاصـله بـه دنبـال       ) نظير سوءهاضمه، گاسـتريت يـا زخـم معـده         (، اختالالت گوارشي    )سرماخوردگي، آفت و تبخال   
 .استرسور تجربه كرده باشيد

 :          چگونه با استرس مقابله كنيم
 :به دو طريق مي توان با استرس مقابله كرد

بعضي از رويدادهاي زندگي را پيش بيني كرده تـا آنجـا كـه مقـدور                : ي، شناسايي و پيشگيري از استرس     پيش بين  -1
 .است جلوي وقوع آن را گرفت

. و زمان كافي براي انجام هر كـاري را در نظـر بگيـريم                  در برنامه ريزي هاي روزانه، هفتگي، ماهانه و ساالنه دقت كنيم           
. ر و حوصله، گذشت و ايثار، مانع از بروز بعضي استرس هاي اجتماعي و خانوادگي مي شود                اصالح رفتار، خويشتن داري، صب    

 .ي مي شودي مانع بعضي از استرس هاي اقتصادقناعت و صرفه جوي
 

از عجله بپرهيـزيم، تـصميمات عجوالنـه    : در سازگاري چند نكته را بايد در نظر گرفت از جمله    :سازگاري با استرس   -2
بـه ويـژه پيـاده      ( نرمش و ورزش منظم حداقل سه جلسه در هفته به مدت نيم ساعت              . ت دوري كنيم  نگيريم، از عصباني  

استفاده از دوش آب سرد، گفتگوي دوستانه و محبت آميز بـا اعـضاي خـانواده،                ). روي، شنا، دوچرخه سواري، كوه پيمايي     
 .اختصاص دهيد! د و فقط به خودتانمشورت با ديگران، باالخره اوقاتي را به خو. تفريح و گردش در وقت مناسب

 )15برگرفته از نشريه سامان شماره (
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  دو نمايش از گروه تئاتر دانشگاه زنجان به هفتمين جشنواره تئاتر        دو نمايش از گروه تئاتر دانشگاه زنجان به هفتمين جشنواره تئاتر        
   بين المللي فجر راه يافتند بين المللي فجر راه يافتند

  

ايـن جـشنواره آقـاي    در مراسم افتتاحيه    .  كشور بود  2     دانشگاه زنجان ميزبان دومين جشنواره تئاتر دانشجويان منطقه         
دكتر عسكريان رياست محترم و آقاي مهندس نجفيان معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه زنجان طي سـخناني ضـمن            

 .خير مقدم به شركت كنندگان در باب اهميت فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاهها به ايراد سخن پرداختند
 نمايش جهت اجـرا     9يرخانه جشنواره ارسال شده بود كه از اين تعداد           اثر از يازده استان به دب      26     شايان ذكر است كه     

 .در بخش مسابقه به اجرا درآمد
     در پايان جشنواره، پنج نمايش به هفتمين جشنواره تئاتر بين المللي فجر دانشجويي راه يافتند كـه بـه ترتيـب عبـارت           

 :بودند از
 سـازيمين   -4)   دانشگاه زنجـان  ( شمر عباس خوان     -3)   گاه آزاد اراك  دانش( مكبث   -2)   دانشگاه آزاد اراك  ( اديپوس   -1

 )دانشگاه آزاد مهاباد( مده -5)   دانشگاه زنجان(سوزي 
 

  فعاليت هاي جهاد دانشگاهيفعاليت هاي جهاد دانشگاهي
  

 برگزاري كالسهاي طراحي-1
 برگزاري كالسهاي خطاطي-2

 يگي جلسات قرآن پژوه هفتيبرگزار-3

 اه مبارك رمضانانتشار ويژه نامه ليالي قدر در م-4

 برگزاري جلسات منظم كميته دانشجويي دهه فجر با مسئوليت جهاد دانشگاهي -5

 آموزشي كارگاه به صورتوزشي ايسنا م آكالسهايبرگزاري -6

 )مركز گردشگري دانشجويان ايران(راه اندازي ايستا -7

 )مركز قرآني دانشجويان ايران(راه اندازي  ايسكا -8

  ممتاز اين رشتهحضور اساتيدئوري با برگزاري كالسهاي ت-9
 

  مسابقات قرائت قرآن خواهرانمسابقات قرائت قرآن خواهران
     به منظور بزرگداشت بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي يكدوره مسابقات قرائـت قـرآن مجيـد ويـژه                    

در دانـشگاه  اين مسابقات از سوي نهاد نماينـدگي مقـام معظـم رهبـري             . خواهران كارمند دانشگاه زنجان برگزار گرديد     
  .اتر دانشگاه زنجان برگزار گرديدئزنجان و با همكاري امور اداري، نماينده خواهران و روابط عمومي در محل آمفي ت

 :     در پايان اين مسابقات نفرات اول تا سوم به شرح زير معرفي شدند
  سركار خانم فاطمه آقا محمدي-1
  سركار خانم حوريه محمدي-2
 طمه قاسمي سركار خانم فا-3

 شايان ذكر است كه جوايز نفرات برتر از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و در جشن بزرگ فجر پيـروزي توسـط                 
 .رياست محترم دانشگاه به آنان اهداء گرديد
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 .همچنين به كليه شركت كنندگان نيز جوايزي به رسم يادبود داده شد

  اردوي كرمانشاه اردوي كرمانشاه 
 دانشگاه زنجان در راستاي اجراي اهـداف فرهنگـي خـود، اردوي سـه روزه اي را                  ، گردشگري      در پي درخواست كانون   

 . درسطح استان كرمانشاه برگزار كرد
 صبح روز پنج شنبه در اردوگاه شهيد باهنر واقع در ميدان فردوسي كه محل بـسيار  مناسـبي جهـت اسـكان                        9ساعت       

 . صبح، صبحانه در سلف سرويس اردوگاه سرو شد10 تا 9 ساعت دانشجويان دختر بود حضور داشتيم و در فاصله
 11 در آنجا حضور داشتيم و در فاصله سـاعت       11     بعد از خوردن صبحانه، به سمت طاق بستان حركت كرديم كه ساعت             

توانـستيم از    راهنمـاي دانـشگاه بـوعلي،        كه البته با توضـيحات خـوب          از آن مكان بسيار زيبا بازديد به عمل آورديم         12تا  
 .تاريخچه طاق بستان اطالعات بسيار سودمند و جالبي كسب كنيم

 آنجـا  بـه  ظهـر  15/12سپس از آنجا به طرف پارك كوهستان كه در نزديكي طاق بستان بود حركت كرديم و در سـاعت       
جهـت بازديـد     به همراه دانشجويان از آنجا ديدن كرديم كه محل بسيار تفـرج بخـش و زيبـايي                   13رسيديم و تا ساعت     

 به طرف اردوگاه حركت كـرديم و در         13 بازديد ساعت    ز  بعد ا . دانشجويان از يكي از مناظر طبيعي و زيباي آن استان بود          
 به طرف تاريكه بازار حركت      16 دانشجويان به صرف ناهار و استراحت پرداختند و در ساعت            16 الي   30/13فاصله ساعت   

ل عرضه و فروش اجناس و صنايع دستي اين شهر بود، به خصوص لباس هاي محلي اين                  مح ،كرديم كه اين بازار بسيار زيبا     
منطقه جاي بسي تمجيد و تعريف دارد كه به راستي مي شد دست تواناي مردم اين خطه را در خلق اين آثار براي انتقـال                         

ه طـرف قـدمگاه امـام زمـان          از بازار ديدن كردند و بعد از آن ب         30/8دانشجويان تا ساعت    . فرهنگ خود مشاهده كرد   
بازديد از اين مكان نيم ساعت بيشتر وقـت         . حركت كرديم كه بازديد از اين محل تاريخي و ديدني هم خالي از لطف نبود              

 شـام   20 درون اردوگاه بوديم و تا دانشجويان استراحت كوتاهي كردنـد در سـاعت               30/19نگرفت به طوريكه در ساعت      
 .آماده شد

 بعد از خوردن صبحانه و ديدن تكيه معاون الملك كه محل تاريخي و زيـارتي از دوره هخامنـشيان بـود،                      فرداي آن روز       
 مـي داد  سال پيش را به خوبي نشان1000پرداختيم كه اين تكيه شامل نقاشيهاي بسيار زيبا و شگفت انگيزي بود كه تاريخچه            

 ايي كه پيچيده شده به برگهاي درختان بود،  استخري قرار داشت و طاق بسيار زيبهمچنين در صحن اين باغ 
حك شده بود كه همـان، خـود بـه          ) ع(در كنار يكي از ستونهاي صحن باغ، جاي پاي امام رضا            . روي اين استخر قرار داشت    

 .نوعي بر تقدس اين مكان مي افزود
رك مجسمه يـك زن بـه همـراه              بعد از بازديد از اين مكان به طرف پارك شيرين حركت كرديم كه در ورودي اين پا                

بچه اي بود كه نماد دالوريها و فداكاري هاي شير زنان اين خطه در دفاع از فرزندان و ناموس خود در برابر تجاوز نيروي                        
بعثي عراق بود كه اين زن با تبر خود سر سه مرد عراقي را قطع كرده بود و به خاطر همين بي بـاكي اش تنـديس وي در              

همچنين در آن پارك ماكت هايي از تانك و هواپيما ديده مي شد كه آنهـا نيـز بـه نـوعي نمـاد            .  شد اين پارك ديده مي   
 .دالوريها و رشادتهاي شير مردان و شير زنان آن خطه مقدس بودند

     بعد از بازگشت به اردوگاه و صرف ناهار و تحويل دادن اردوگاه به طرف كوه بيستون كه در خارج از شهر كرمانـشاه،                    
در جاده همدان بود حركت كرديم؛ كوه بيستون نماد عشق پاك فرهاد به معشوقه اش شيرين بـود بـه طوريكـه قبالـه                        

 همچنين مجسمة هركول و بازمانده اي از كاخ متعلـق بـه دوره              .ازدواج خيالي خود را با شيرين در آن كوه حك كرده بود           
 فرهـاد   قيبا به نام سراب بيستون بود كه گويي ساية عظمت عش          ساسانيان در آنجا بود و اين مكان داراي سرابي بسيار ز          



 82بهمن / هفتمه  شمار                               رويداد     
 

 ٢٢

همچنين در اين طبيعت بسيار زيبا دست در دست هـم نهـاده بـود بـه طوريكـه                   . به شيرين را در خود منعكس مي كرد       
 .دهكدة رويايي براي هر بازديد كننده اي ايجاد مي كرد

سـر سـتونهاي    . ن نيز متعلق به دورة هخامنشيان بود حركت كرديم             بعد از بازديد از آن جا به طرف معبد آناهيتا كه آ           
 .اين معبد نشاندهندة معماري فوق العاده و دست تواناي هنرمندان و سازندگان اين مكان تاريخي بود

      بدين ترتيب بازديد از اين اماكن تاريخي و ديدني كرمانشاه با توجه به ضيق وقت و هماهنگي هـايي كـه قبـل از اردو                        
در مسير بازگشت به زنجان كه ترجيح داديم از جاده همدان عبور كنـيم، در شـهر همـدان در                    . شده بود به پايان رسيد    

براي اقامه نماز و سرو شام ، توقف كرديم و بعد از اتمام همه كارها به سمت زنجان حركت كرديم و               » راه كربال «نمازخانة  
 .وديم بامداد شنبه در زنجان ب3در نهايت در ساعت 

بازديد از داخل   (خوشبختانه اين اردوي كانون گردشگري كه با كمك و همكاري دانشجويان انجام شد، مانند اردوي قبلي                 «
به خوبي و هماهنگي كامل كه نشاندهنده احساس مسئوليت و توانايي اعضاي اين گروه هست، برگـزار شـد كـه                     ) زنجان

 ».يان براي برگزاري اردوهاي بعدي مي توان مشاهده كردنتيجه آن را در رضايت خاطر و عالقمندي دانشجو

 
 

  برگزاري سمينار تخصصي برگزاري سمينار تخصصي 
  گروه معماري گروه معماري 

    سمينار تخصصي گروه معماري تحت عنوان تكنولوژي ساخت توسط استاد مدعو گروه معمـاري جنـاب آقـاي مهنـدس                    
با . در سالن آمفي تئاتر مركزي برگزار گرديد       9/10/82در روز سه شنبه     ) معاون محترم عمراني استانداري زنجان    (رحمتي  

عنايت به بازديد اخير جناب آقاي مهندس رحمتي از كشور  كانادا، هدف از برگزاري اين سمينار كـه بـه همـت و تـالش                          
 انجمن علمي دانشجويان گروه معماري برگزار گرديد،

ائي در كشورهاي توسعه يافتـه عنـوان گرديـده          آشنائي بيشتر اساتيد و دانشجويان با روشهاي نوين و متدهاي جديد اجر           
 .است

 

 
 

  تجهيز نمارخانه هاي جديد تجهيز نمارخانه هاي جديد 
  دانشكده مهندسيدانشكده مهندسي

     با مساعدتهاي رياست محترم دانشگاه و پيگيريهاي بي دريغ مدير محترم امـور فرهنگـي و همچنـين رياسـت محتـرم                      
 اساتيد ارجمند، كاركنان گرامي و دانشجويان عزيز        دانشكده مهندسي، نمازخانه هاي دانشكده مهندسي تجهيز و در اختيار         

 .نمازگزار قرار گرفت
 

  تقدير و تشكر انجمن علمي گروه معماريتقدير و تشكر انجمن علمي گروه معماري
   از معاونت محترم دانشجوئي و مدير محترم از معاونت محترم دانشجوئي و مدير محترم

   امور فرهنگي امور فرهنگي
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جويان رشـته        بدينوسيله ضمن قدرداني از پشتيباني و حمايت هاي بي دريغتان در برگزاري اردوي فرهنگي براي دانـش                
معماري نهايت امتنان را داشته و از خداوند سبحان سالمتي و توفيق روزافزون براي تمـامي عزيـزان و كاركنـان صـديق و                        

 .شريف  حوزه معاونت دانشجوئي را خواستاريم

  نحوه برگزاري جلساتنحوه برگزاري جلسات
  
  لبلبتوجه خوانندگان گرامي را به مطاتوجه خوانندگان گرامي را به مطا» » رويدادرويداد««در ادامه مطلب چاپ شده در شماره پيشين در ادامه مطلب چاپ شده در شماره پيشين 

  :: زير جلب مي كنيم زير جلب مي كنيم
  

 :     ايجاد فضاي مناسب براي تشكيل جلسه
 :نتيجه جلسه مي تواند تحت تأثير فضايي كه جلسه در آن برگزار مي شود قرار گيرد پس

 
 .مطمئن شويد كه  محل مورد نظر متناسب با ظرفيت افراد است 
 .را كنترل كنيد. . . زم نوشتاري و شرايط هوا و فضاي اتاق، نور، صندلي ها، وسايل سمعي و بصري، لوا 

 .با نصب يك ساعت ديواري كاري كنيد تا حاضران زمان را مد نظر قرار دهند 

در جلسات طوالني ممكن است افراد اشتهاي خود را از دست بدهند اما تشنگي چيزي نيست كه آن را فرامـوش    
 .كنند

سرد يا گـرم متناسـب بـا        (ابراين نوشيدني   فشار و محيط ناآشنا باعث خشك شدن دهان مي شود بن          . اضطراب 
 .فراهم كنيد) فصل

اگر جلسه طوالني است حـداكثر هـر دو         . جلسه به صورت يك نيم دايره كوچك باشد تا بيشتر بحث را برانگيزد             
 .ساعت يكبار تنفس اعالم كنيد

 .صندلي ها را با فاصله مساوي از يكديگر قرار دهيد 
 

 :سه نكته
 .براي گفتن نداريد صحبت نكنيد تا زماني كه مطلبي -1
 . پيشنهاد خود را با كمترين هيجان بيان كنيد-2
 . عالوه بر كلمات بر لحن صحبت كردن افراد نيز توجه كنيد-3

 

ي هرگز نبايد آغاز جلسه را تا آمدن همه شركت كنندگان به تأخير انداخت، چون افرادي كه دير آمده اند را تشويق و وقت شناسي سايرين را ب
 .ارزش مي كنيم

 

 :     برگزاري جلسه
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در شروع جلسه حواس پرتي را از بين ببريد، دربها را بسته و دستور دهيد تا پايان جلسه از برقـراري ارتباطـات                        
 .تلفني جلوگيري كنند

 .جلسه را به موقع شروع كنيد حتي اگر در سازمان شما چنين فرهنگي وجود ندارد 

 .ق و واضح و خواناي موضوعات مهم و نتايج حاصل از آن باشديك نفر مسئول ثبت و ضبط دقي 

اعضا حاضر بايد براساس توانايي، اطالع و دانشي كه دارند انتخاب شده باشند نه به دليل موقعيت و پست آنهـا                      
 .در سازمان

 .افرادي كه احتماالً با هم موافق نيستند را كنار هم قرار دهيد و آنها را با هم متحد كنيد 

 .فضاي كم حس رفاقت و همدلي و روحيه كار گروهي را افزايش مي دهد. نشستن افراد پهلوي هم باشدمحل  

 .اعضاء جلسه كه همديگر را نمي شناسند را به يكديگر معرفي كنيد 

 .جلسه را با توضيحاتي دقيق از اهداف شروع كنيد، موافقت بقيه را نيز با اهداف بررسي كنيد 

جلسه را مورد بازبيني و تجديد نظر قرار دهيد تا يك حس مـشترك را در ابتـدا بـه                    طي پنج دقيقه اول اهداف       
 .افراد القا كنيد

 .بگذاريد افراد بدانند كه تصميمات در جلسه با اجماع يا حداكثر رأي يا بوسيله رئيس جلسه اتخاذ مي گردد 

االتي مطرح كنيد كه پاسخش فراتر      يك جو تعاملي را ايجاد كنيد، افراد كم حرف را تشويق به مشاركت كنيد، سؤ               
 .از بله و خير باشد

بحث را در مسير مربوطه پيش ببريد، به افرادي كه بيش از حد صحبت مي كنند كمك كنيد به اختصار و خالصه                       
 .صحبت كنند

 ثانيه وقت دهيد تا بحـث خـود را جمـع بنـدي              30اگر مجبور شديد حرف آنها را قطع كنيد، از آنها تشكر كنيد و               
 .نندك

به عنوان مسئول جلسه از صحبت زياد پرهيز كنيد، چون كه افـراد را بـه جلـسه دعـوت نكـرده ايـد كـه فقـط                    
 . بشنوند را صحبتهاي شما

 .تالش كنيد تا گروه را سر حال و پرانرژي نگهداريد 

 .حس فوريت و ضرورت در تصميم گيري و اموري كه بايد انجام شود را ابالغ كنيد 

 .براز عقايد داده شود، اجازه ندهيد يك يا دو نفر جلسه را در دست بگيرندفرصت برابر جهت ا 

 .افراد را انتصاب كنيد و مسئوليتهاي  آنها را براي انجام كارها در زمان مشخص تعيين كنيد 

 .تمام كنيد) باتشكر از افراد شركت كننده(جلسه را به موقع و با يك مختصر نتيجه گيري واضح و با حالت شاد  

 : از پايان جلسه پس
 .به مشاركت كنندگان گزارشي از جلسه بدهيد 

 مشخص كنيد كه آيا جلسه موفق بوده يا نه؟ 

 آيا افرادي كه حضورشان الزامي بود در جلسه شركت كرده اند؟ 

 آيا همه موارد موجود در دستور جلسه مورد بررسي قرار گرفته است؟ 
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 چگونه بايد به كارهاي ناتمام رسيدگي كرد؟ 

 ينده روش خود را تغيير دهيم؟آنه بايد در چگو 

 آيا بدون تشكيل جلسه نيز مي توان به نتايج مشابهي دست يافت؟ 

 و باالخره آيا حضور من در اين جلسه ضروري بود يا نه؟  

 )14برگرفته از نشريه سامان شماره ( 

........................................... 

  تأملي در تغيير مكان پايتختتأملي در تغيير مكان پايتخت
  ))به قلم محمدكاظم مكملي استاد جغرافياي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه زنجانبه قلم محمدكاظم مكملي استاد جغرافياي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه زنجان((

  
  

     مركز اداري و سياسي هر كشور كه پايتخت ناميده مي شود لزوماً نبايد بزرگترين شهر آن كـشور باشـد، در گذشـته                  
، كند بود و جابجـايي انـسان و كاالهـا در            هاي دور رشد شهرها در نتيجه ضعف تكنيك  و نوع معيشت مبتني بر كشاورزي              

يان  بود و در نهايت بسته به ميزان پيشرفت تكنيـك هـر عـصري بـه وسـيله گـاري،                      پاسطح شهرها متكي بر وجود چهار     
درشگه و نظاير آن صورت مي گرفت، لذا در كشورهاي مختلف الزاماً يا بزرگترين شهر پايتخت بود كـه تمـام امكانـات                       

ا دارا بود تا بتواند هوسهاي شاهانه حكـام راحـت طلـب و مغـرور و شـاهان عيـاش و خوشـگذران را                         رفاهي و فرهنگي ر   
برآورده سازد، يا اينكه به همين دليل اگر نقطه جديدي را به پايتختي بر مي گزيدند، پس از مدتي با ايجاد تأسيساتي كـه                

 شد، آن هم در مقياسي محدود اگر به وسعت خواست شخصي حكام و سالطين و شاهان بود تبديل به بزرگترين شهر مي          
 . و محدوده ارضي پايتختهاي جهان در گذشته، حتي در دوره قاجار توجه شود اين موضوع به خوبي روشن مي شود

ورود ماشين به زندگي جوامـع كـه ناشـي از انقـالب     در سايه در عصر حاضر در نتيجه پيشرفت تكنيك و ارتباط سريع             
يا كالن شـهر  ) متروپليتن(رش ارضي شهرها آن چنان شديد بوده كه با شهرهاي بزرگي به نام مادر شهر            صنعتي بود، گست  

 بديهي است در چنين شهرهايي عوامـل ويـژه اي مـانع از              .مواجه هستيم » مگاالپيس«و يا مناطق وسيع شهري تحت عنوان        
امهاي شهر هماهنگ با رشد جمعيـت و اشـاعه و           تغييرات بافت مركزي شهرها مي شود، در حالي كه مي بايستي تمام اند            

 به دليل موانـع موجـود در ممانعـت از تخريـب بافـت      ،فزوني وسايط نقليه موتوري از تحركي همگن نيز برخوردار باشد   
 ،مركزي و حفظ پاره يي آثار ملي و باستاني و پرهزينه بودن نوسازي يا بازسازي بافت قديمي شهرها و عواملي از اين قبيل                      

ترافيـك سـنگين، تـراكم      .  زندگي پرتحرك ماشيني در اين گونه نقاط شهرهاي قديمي به توقف و درنگ مي گرايـد                عمالً
 صـوتي، درنـگ و كنـدي در          هـوا و آلـودگي      آلودگي ، و انبوه، راه بندانهاي رنج آور      فشردهجمعيت و ساختمانها به حالت      

انسانهايي را كه مي خواهند به محل كـار          و تقليل بازده كاري    پي آمدهاي سنگين عصبي و رواني        كهحركتها و جابه جايي ها      
از اين رو در پاره اي از كـشورهاي پيـشرفته           .  به وجود مي آورد    ،خود چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي برسند          

ر سـطح   و چـه د   ...) مركز ايالت، استان،    (سعي شده و مي شود كه مركز سياسي و اداري را چه در تقسيمات داخلي كشور                 
كوچكترين شهر منظور كنند، تا مدت زمان رسيدن از محل سكونت به محـل كـار در كمتـرين مـدت و                      ) پايتخت(كشور  

 . گيردو بدون فشارهاي روحي و عصبي صورتبدون دغدغه خاطر و مواجه شدن با كندي حركت 
 از دست    را  آزاد درآمده و وحدت ملي          در برخي از كشورها نيز به دليل بين المللي بودن پايتخت كه به صورت بندري              

 مثل بندر كراچي، پايتخت سابق پاكستان كه مدتي به راولپندي منتقل شـد تـا                ،داده بود، جاي پايتخت را عوض كرده اند       
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 به مركز كـشور      المللي در برزيل كه پايتخت بود      دوژانيرو بندر بين  ود، يا ري  وپايتخت جديدي به اسم اسالم آباد ساخته ش       
اسم برازيليا احداث گرديد، يا در گذشته اي نه چندان دور كه آنكارا به جاي اسـتانبول شـلوغ                   به   پايتخت جديد    كشيده و 

 .پايتخت گرديد و مثالهاي زيادي در گذشته هاي دور و نزديك
ان      اگر در بعض كشورها، امنيت و وحدت ملي موجب انتقال پايتخت از شهري به شهر ديگر شده است، د رمـورد تهـر                      

مسائل خاص اجتماعي رفاه و سالمت مردم در اين كالن شهر سردرگم با آلودگيهاي شديد هوايي، صوتي و حتي فرهنگـي                     
 تا دولتمردان در كمترين مدت بتوانند از محل سكونت به محل كار جـا بـه جـا             .ايجاب مي كند كه جاي پايتخت تغيير يابد       

 انجام وظايف مربوط به اداره امور سياسي، علمي، فرهنگي،           و و فتق امور  شوند و با روحيه اي شاد و اعصابي راحت به رتق            
 و تهران نيز بـه      . و ساكنان شهر نيز از رفاه و محيطي سالم و پرنشاط برخوردار باشند             .اقتصادي و اجتماعي كشور بپردازند    

اي دولتي و كالسـهاي درس   تخليه تعداد معتنابهي از ساختمانه ،صورت يك شهر بزرگ كشور با كاهش جمعيت و خودروها         
 .و خانه هاي مسكوني الاقل مدتي نفس راحت بكشد

     انتقال پايتخت به شهري ديگر ولو شهر نسبتاً كوچك باز با همان مسائل عدم تخريب بافت قديمي شـهر و حفـظ آثـار                        
ايي كه مد نظر اسـت ممكـن        با توجه به اينكه هر يك از شهره       . باستاني و ميراثهاي فرهنگي و مسائل ديگر مواجه مي شود         

 .باشد... است داراي نقشهاي متعدد مذهبي، دانشگاهي، تجاري، سياسي و
     راه حل اساسي اين است كه اوالً  پايتخت فقط داراي نقش اداري و سياسي باشد تا مجدداً بـا يـافتن نقـشهاي شـهري                          

 يكي از شهرهاي موجود با شرط مذكور در تعارض          ثانياً انتخاب . متعدد به صورت شهري بزرگ و كالن شهر ديگر درنيايد         
 بهتر است منطقه وسيع و بكري را در نظر گيرند و با نقشه اي از پيش انديشيده و طراحي شهري زيبـا بـا     پس. خواهد بود 

 معابر و گذرگاههاي وسيع و با آينده نگري منطقي، شهري را كه فقط وزارتخانه ها و نهادهاي مركزي را درخود جاي دهـد                     
 كاركنـان وزارتخانـه هـا سـرويس دهـد، همچـون              و و در نهايت با مراكز اقتصادي محدود كه بتواند به ساكنان محدود           

نه بـه صـورت     . فروشگاهها و نانوائيها و كارگاههاي تعميرات وسايل منزل و اتومبيل و نظاير آنها به ارائه خدمات بپردازند                
ور مثل تهران درآيد، نه به صورت مركز دانشگاهي مهم و درجه اول             مركز عمده فروش و تجارت و مركز ثقل اقتصاد كش         

كشور جوانان را از تمام نقاط كشور براي تحصيل به سوي خود جلب كند و بـا رسـوب مـوج مهاجرتهـاي ناشـي از انگيـزه            
راكـز  تحصيل در خود فربه و فربه تر شده در اندك زماني تهران دوم شود، نـه بـا داشـتن مجهزتـرين و وسـيعترين م                         

بهداشت و درمان به صورت مركز ثقل بهداشت كشور درآيد و سيل عظيم جمعيت را به منظور برخـورداري از امكانـات            
بهزيستي و بهداشتي سطح باال به سوي خود سرازير كند، نه به صورت ترمينال حركـت بـه نقـاط دور و نزديـك كـشور                          

ور درآيد، نـه بـه صـورت تنهـا مركـز تجمـع ورزشـكاران و                  درآيد، نه به صورت تنها مركز صنعتي و تكنيكي و علمي كش           
مسابقات داخلي و بين المللي و جهاني كشور درآيد و تمام امكانات رفاهي، اقتصادي، علمي، فرهنگي، تجاري و توريستي را                    

 بـه سـوي     به تنهايي داشته باشد و هر روز بيش از پيش مهاجران موقتي را كه بعداً مهاجرتهاي دائمي را موجب مي شـود                     
 .خود جلب كند

     شهر جديد و پايتخت جديد بايد طوري طراحي و برنامه ريزي شود كه با داشتن تنها نقش اداري، تمهيـداتي بـه عمـل                        
آيد كه با جمعيت محدود و آينده نگري در مورد جمعيت آينده آن براساس افزايش طبيعي جمعيـت، نـه مهاجرپـذيري،                      

 گرچه ايـن امـر از نظـر اكولـوژي شـهري و      . صورت پايتخت سياسي كشور عمل كند     بدون ايجاد عوامل جذب جمعيت به     
زيرا شهر به مثابه يك موجود زنده تحت تأثير  عوامل خاصي            . ذيري شهري بسيار مهم و مشكل است      شكل پ مورفولوژي  و    

 ولـي بـا اعمـال       .رشد و توسعه مي يابد و جلوگيري از آن و تحميل نظرات شخصي در رشد آن بسيار دشـوار مـي باشـد                      
 با محدود   .قوانين، مقررات و سياستهاي ويژه اي الاقل تا مدتي طوالني مي توان مانع از رشد بي رويه و قارچ گونه آن شد                     

مشاغل جنبي و خدماتي محدود، با ممانعت از احداث كارگاههاي صنايع توليدي، با        ن جوازهاي كسب  بيش از حد نياز ،          كرد
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 آموزش عالي و با احتراز از احداث بزرگترين ورزشگاههاي كشور در آن، مي تـوان شـهري كـم                    خودداري از احداث مراكز   
 .جاذبه و پايتختي به منظور تصميم گيري در امور اجرايي و سياسي كشور به وجود آورد

 :اين پايتخت كجا بايد باشد؟ 
 :وجه شوددر تعيين مكان پايتخت جديد به منظور مكانيابي منطقي به موارد زير بايد ت

  توجه به اقليم و آب و هواي مطبوع در منطقه مورد نظر-1
 توجه به وجودآب كافي و دائمي، وجود رودخانه يا امكان ايجاد سدي در نزديك محل مورد نظر و غني بودن منطقه از                       -2

 .نظر آبهاي تحت االرضي 
 . تمام استانهااهينه بموجود و ارتباط ب) بزرگراهها( توجه به ارتباط سريع با شاهراههاي  -3
 . دوري از مراكز شهري بزرگ و صنعتي به منظور جلوگيري از ادغام و ضميمه شدن آنها به پايتخت-4
 . وجود مكان مناسب براي احداث فرودگاه و نظاير آن-5
 . باشد محل مذكور حتي المقدور از محدوديت ارضي برخوردار باشد تا مانعي براي رشد بيش از حد شهر در آينده-6
 توجه به امر پراكندگي جمعيت كشور و ارتباط پايتخت و نزديكي آن به مراكز ثقل جمعيت كه بيشتر در شمال غرب و                       -7

 .مناطق كوهستاني شمال و غرب كشور متمركز هستند
ر پايتخـت   با توجه به مـوارد مـذكو  . اين مكان جديد بايد از نظر احتمال وقوع زمين لرزه در امنيت كامل يانسبي باشد -8

 ضلعهاي شمالي و غربي آن را به ترتيب         .بايد در يكي از نقاط منطقه لوزي شكل كه در داخل ايران وجود دارد استقرار يابد               
ارتفاعات البرز در شمال و زاگرس در غرب تشكيل مي دهد و ضلع شرقي آن نواحي شرقي كويرهاي بزرگ ايران وضـلع                      

 با ترسيم قطر بزرگتر لوزي مـشخص مـي شـود كـه              .رياي عمان تشكيل مي دهند    جنوبي را ارتفاعات پراكنده منتهي به د      
قسمت شرقي لوزي اكثراً كوير و ريگزار و مناسب براي سكونت نيست ولي در قسمت غربي كـه امكـان ايجـاد مركـزي                        

ـ                  اي مناسـبتري   براي تجمع انساني مي رود، مناطقي از اولويت خاص برخوردارند از جمله؛ گوشه شمال غربي داراي ويژگيه
 :است به دليل

 
 . برخورداري از آب و هواي خوب، زمستانهاي نه چندان سرد و تابستانهاي معتدل-1
 »سنتو« دسترسي به جاده ترانزيتي -2
 )جاده ابريشم ريلي( ميانه ي دسترسي به خط آهن و ارتباط با راه آهنهاي اروپا و آسيا-3
 ال و چه در غرب دسترسي به مناطق پرجمعيت كشور چه در شم-4
  داشتن كمترين فاصله با تهران در مقايسه با ساير نقاط واقع در غرب لوزي-5
 . با ايجاد و تقويت راههاي منطقه همان فاصله تهران با استانهاي جنوبي كشور حفظ مي شود-6
 . وجود آبهاي سطحي و تحت االرضي و مناسب براي احداث سد براي تأمين آب پايتخت-7
 ز مناطق صنعتي دوري ا-8
 .  وجود جريان هوا براي عدم آلودگي شهر در آينده و جابه جايي هواي آلوده شهر-9
تعيـين مكـان    در   بي خطر بودن در مقابل زلزله؛ البته در اين زمينه بايد كار تحقيقي اساسي و منطقي صورت گيرد تـا                      -10

 .پايتخت مواجه با مسائل احتمالي آينده نباشيم
 

 

  نفرانس شبكه هاي نفرانس شبكه هاي استقبال از كاستقبال از ك
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  توزيع نيروي برقتوزيع نيروي برق
 

اي به گزارش دبيرخانه علمي نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق مستقر در دانشگاه زنجان استقبال گسترده                       
از فراخوان پذيرش مقاله محققين و پژوهشگران دانشگاهي، مراكز پژوهشي، شركت هاي برق منطقه اي و شركت هـاي                   

 مقاله علمي مرتبط با موضوعات ايـن        300 حدود   1382براساس اين گزارش تا پايان آذرماه       .  شده است  توزيع نيروي برق  
 در محـل دانـشگاه    1383 ارديبهشت مـاه سـال       10 و   9اين كنفرانس در روزهاي     . كنفرانس به دبيرخانه واصل شده است     

با مشاركت دانشگاه و شركت بـرق منطقـه         الزم به ذكر است اين كنفرانس براي نخستين بار          . زنجان برگزار خواهد شد   
داوري مقـاالت   . توجه است ترتيب يافته است و به همين جهت سهم مشاركت محققين دانشگاهي و استقبال آنها قابل                اي  

 گان   به اطالع نويسند   1382ل اسفندماه   واصل شده توسط دو گروه داوران دانشگاهي و صنعتي صورت گرفته و نتايج تا او              
 كميتـه علمـي     4/10/82طي نشست روز پنج شنبه       سياست هاي نحوه داوري و مكانيسم اين فرآيند       .  رسيد مقاالت خواهد 

 . تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است-در دانشگاه صنعتي اميركبير

 
 

  اهم فعاليت هاي اداره رفاهاهم فعاليت هاي اداره رفاه
از اعضاي هيأت علمي، كاركنان رسمي، پيماني،        از اعضاي هيأت علمي، كاركنان رسمي، پيماني،         نفر    نفر   752752 توزيع گوشت بمناسبت عيد قربان با در نظر گرفتن تخفيف به              توزيع گوشت بمناسبت عيد قربان با در نظر گرفتن تخفيف به             --

  شركتي و بازنشستگانشركتي و بازنشستگان
 توزيع برنج و مرغ بمناسبت دهه فجر به همكاران رسمي، پيماني و قراردادي دائم و بازنشستگان بصورت رايگان و براي                      توزيع برنج و مرغ بمناسبت دهه فجر به همكاران رسمي، پيماني و قراردادي دائم و بازنشستگان بصورت رايگان و براي                     --

  ..كاركنان شركتي با تخفيفكاركنان شركتي با تخفيف
  ..س، مشهد و تهران در تعطيالت دهه فجرس، مشهد و تهران در تعطيالت دهه فجر نفر از اعضاي هيأت علمي به دانشگاههاي اصفهان، بندرعبا نفر از اعضاي هيأت علمي به دانشگاههاي اصفهان، بندرعبا44 معرفي  معرفي --
  .. نفر از اعضاي هيأت علمي و كاركنان نفر از اعضاي هيأت علمي و كاركنان6060 اقدام به تهيه كارت ملي براي تعداد  اقدام به تهيه كارت ملي براي تعداد --
  ) )  ريال ريال4040//000000//000000سرمايه سرمايه (( تمديد بيمه عمر اعضاي هيأت علمي و كاركنان شركت سهامي بيمه البرز  تمديد بيمه عمر اعضاي هيأت علمي و كاركنان شركت سهامي بيمه البرز --
  ..13821382هت دريافت تلفن همراه از سهميه سال هت دريافت تلفن همراه از سهميه سال  نفر از كارشناسان ج نفر از كارشناسان ج33 نفر از اعضاي هيأت علمي و  نفر از اعضاي هيأت علمي و 1717 معرفي  معرفي --

..................... 
 تقدير 

 از برگزار كنندگان سمينار
     طي مراسمي در دانشكده علوم از اعضاي هيأت علمي گروه شيمي، برگزار كننده هفتمين سمينار شيمي معدني ايـران                   

 .، تشكر و قدرداني شد1382هشت  و دومين سمينار شيمي ماكروسيكل در ارديب1381 اسفند 7-8در 
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     در اين مراسم ابتدا رياست محترم دانشكده علوم، آقاي دكتر نصيري، ضـمن برشـمردن مزايـا و دسـت آوردهـاي                      
برگزاري چنين سمينارهاي كشوري، از اعضاي هيذت علمي گـروه شـيمي بـه جهـت برگـزاري ايـن دو سـمينار تـشكر و                     

 .يگر دانشكده نيز تالش جهت برگزاري چنين سمينارهايي را توصيه كردندايشان به گروههاي د. قدرداني كردند
     آقاي دكتر داللي، مدير گروه شيمي، از مسئولين دانشگاه، دانشكده و اعضاي گـروه كـه در برگـزاري ايـن سـمينارها             

وردهاي اين سمينارها   آقاي دكتر يافتيان، دبير دومين سمينار شيمي ماكروسيكل، از دست آ          . تالش كردند تشكر نمودند   
. تغيير نگرش و نظر مثبت پيدا كردن اساتيد كشورهاي ديگر در جهت همكاري و انجام فعاليتهاي مشترك را عنوان كردند                   

آقاي دكتر حسيني منفرد، دبير هفتمين سمينار شيمي معدني ايران  سمينارها را تبليغ دانشگاه در تمام مراكز دانشگاهي و  
ايـشان همچنـين از مـسئولين       . ند و سبب ارتقاي علمي دانشگاه به سبب تبادل افكـار برشـمردند            تحقيقاتي كشور دانست  

از فعاليت هاي آقـاي دكتـر   . دانشگاه و رياست دانشكده به جهت همكاري در برگزاري اين سمينارها سپاسگزاري كردند        
 .تقي پور تشكر شد و براي شادي روح آن مرحوم فاتحه اي قرائت گرديد

پايان مراسم لوح تقدير رياست محترم دانشگاه همراه با هدايا توسط رياست دانشكده بـه اعـضاي هيـأت علمـي                       در  
 .گروه شيمي اهدا شد

 

 مصاحبه 
 انشگاهدبا مسئول تعاوني مصرف 

 
    جهت آشنايي همكاران محترم با فعاليت هاي شركت تعاوني مصرف دانشگاه زنجـان مـصاحبه اي بـا آقـاي آدينـه لـو                        

      .ه از نظر خوانندگان گرامي مي گذردمتن اين مصاحبمسئول شركت انجام داده ايم كه 
 . لطفاً هدف از تشكيل تعاوني مصرف را بيان كنيد-1

اوج نهـضت   . در ابتدا از بذل توجه نشريه رويداد به تعاوني مصرف و فرصت پيش آمـده بـسيار سپاسـگزارم                  
 .  انقالب اسالمي  دانستتعاون در ايران را بايد بعد از پيروزي

به نحوي كه اين بخش به عنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصادي و همراه با دو بخش ديگر يعني دولتي و خـصوصي          
كه وظيفـه اصـلي آن توسـعه تعاونيهـا          در قانون اساسي ما جاي گرفت و به دنبال آن وزارت تعاون تشكيل شد               

جاه هزار شركت تعاوني را شامل مي شود، اين شركتها در زمينه            بخش تعاون در كشور ما اكنون بالغ بر پن        . است
 ميليون نفر اعضاي اين تعاوني ها را تـشكيل          15 صنعت و خدمات فعال بوده و قريب به          -هاي مختلف كشاورزي  

 .مي دهند
     اصل هميشگي تعاون بر مشاركت فعال و داوطلبانه اعضاء اسـتوار اسـت و اعـضاء هـستند كـه سرنوشـت                      

 .يهاي خود را تعيين مي نمايندتعاون
 اجتماعي بودن تعاوني، از ديگر اصول تعاونيها است و منظر اجتماعي آن به عنوان يك نهاد انـساني، بايـد   -     اصل اقتصادي 

و حفظ ارزشهاي انساني و بهبود زندگي اعضاء از ديگر اصول            بر اقتصادي بودن آن بچربد، صداقت، درستكاري، امانتداري       
 بهبود زندگي قشرهاي كم درآمد جامعه به معني توسعه واقعي هر كشور است، در اين راستا تعـاوني مـصرف                     .آن است 

سـومين  تعاوني دانـشگاه زنجـان   .  با سرمايه يك ميليون ريال آغاز بكار كرد        1356كاركنان دانشگاه زنجان در ابتداي سال       
بـر اثـر تـالش و جـديت         . بود كه در آن سـال تأسـيس شـد         تعاوني در نوع خود و در ميان ساير نهادها و ادارات دولتي             
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در حالي كـه    .  سال يكي از فعالترين شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان مي باشد          27مسئولين و اعضاء امروز پس از گذشت        
البته بـا داشـتن   (كامل رسيده اند، اين تعاوني با بالندگي تمام طي چند سال گذشته چندين تعاوني مصرف به ورشكستگي      

 .به راه خود ادامه مي دهد) مشكالت ويژه خود
 . را بيان فرمائيد82 اقدامات انجام گرفته در سال -2

 نفـر   750 بـالغ بـر       و   ر دانـشجو  ا هم اكنون بيش از چهار هـز       ،خدمات كامل شد تعاوني با ارائه          همانگونه كه قبالً اشاره     
تي را تحت پوشش قرار داده، بطوري كه آنان بسياري از اقالم             و شرك   رسمي كاركنان دانشگاه اعم از هيأت علمي، كاركنان      

 .مورد نياز خود را بطور كامل و با قيمت مناسب از تعاوني تهيه مي نمايند
  تعاوني مصرف جهت تهيه اقالم مورد نياز اعضاء چه اقداماتي انجام داده است؟-3 

اء و ساير مراجعه كنندگان يكي از موفق ترين تعاونيهـاي مـصرف                  تعاوني با تهيه اقالم مورد نياز توانسته به گواهي اعض         
باشد و با مقايسه دفترچه سهميه كاالي اعضاء دانشگاه زنجان با ساير فروشگاههاي مشابه مي توان بـه ميـزان موفقيـت                      

 . تعاوني پي برد
  چه اقالمي در تعاوني مصرف وجود دارد؟-4 

 .روشگاه موجود است نوع جنس در ف650     هم اكنون بالغ بر 
  چه برنامه هايي براي آينده داريد؟-5 

     برنامه هائي جهت توسعه خدمات تعاوني و مكان و فضاي تعاوني در نظر است كه در صورت حمايـت مـسئولين قابـل                       
 .طرح و اجرا است

اي شـهر بـسته      جهت تأمين نياز اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان محترم چه قراردادهايي با فروشگاهه              -6 
 ايد؟

ارائه خدمات به اعضاء با بسياري از فروشگاههاي معتبر شهر قرارداد همكـاري منعقـد شـده كـه                   جهت تسهيل درامر         
 شـعبه،   2اقالم مورد نياز اعضاء محترم تهيه گردد كه بعنوان نمونه مي توان به فروشگاه ايـران بـرك، پوشـاك ژامـا بـا                         

 كه البتـه بـه جهـت عـدم مراجعـه اعـضاء            ... (شگاه لوازم خانگي تهران كاال، گوشتيران و       شعبه، فرو  3فروشگاه فومنات با    
 .اشاره نمود)  نمي باشدقرارداد با گوشتيران فعالً فعال

 اگر فردي خواهان اقالمي باشد كه در فروشگاه وجود ندارد، آيا فروشگاه جهت تأمين آن اقدامي انجام مي                   -7 
 دهد؟

در سخ به سؤاالت قبلي اشاره شد تعاوني آمادگي خود را جهت تهيه اقـالم مـورد نيـاز اعـضاء كـه                            همانگونه كه در پا   
 .بوق به سابقه بوده استين دارد و تا بحال نيز اين امر مستعاوني وجود نداشته باشد را با درصد سود بسيار پائ

  چه انتظاري از مسئولين داريد؟-8 
ئولين محترم دانشگاه عمالً امكان مراجعه و نظارت از مـسئولين محتـرم گرفتـه مـي                      با توجه به تراكم و حجم كاري مس       

ر آنان را بيش از پيش      م اين ا  و خريد مستقيم از تعاوني نمي باشند         به شود و آنان بخاطر مشكالتي كه اشاره شد حتي قادر         
ت كه مسئولين دانـشگاه مراجعـه بـه         از فضا و مشكالت و گرفتاريهاي تعاوني دور مي سازد، پس انتظار نخست ما اين اس               

له بعد بـا توجـه   در وه. ه هاي كاري خويش قرار دهندل و مشكالت آنان را نيز جزو برنامئتعاوني و آشنائي نزديكتر با مسا    
لقوه موجود در دانشگاه تعاوني ميتواند با مساعدت و كمك مسئولين دانشگاه در امور توليدي اقدام و برخي                  ابه امكانات ب  

انتظار ديگر از مـسئولين دانـشگاه اينـست كـه مقـرر             . از بيرون از اين محل تأمين نمايند       ازهاي خود را به جاي خريد     از ني 
دارند حتي االمكان خريدهاي مورد نياز قسمتهاي مختلف دانشگاه از تعاوني صورت گيرد، زيرا ما شاهديم كـه در برخـي                     

البته در اين قـسمت     . گزاف از فروشگاههاي داخل شهر تهيه مي شود       موارد اقالمي كه در تعاوني موجود است با قيمتهاي          
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از مساعدت و همكاري رياست محترم دانشگاه و بخصوص معاونـت محتـرم اداري و مـالي دانـشگاه                   وظيفه خود ميدانم    
 .مايم نرند صميمانه تشكر جناب آقاي دكتر روستائي و همه مسئولين محترم دانشگاه كه دل در گرو پيشرفت تعاوني دا

  با چه مشكالتي مواجه هستيد؟-9 
     در پاسخ به سؤاالت قبلي به برخي از مشكالت اشاره شد در اين قسمت هم مايلم از كمبود نيروي انساني تعـاوني يـاد             

 2نمايم، در حالي كه تعاوني ما روز به روز به تنوع خدمات خود مي افزايد اما كاركنان همكاران ما در بخش فروش همـان                         
ا يك نفر قـرار     هفر ثابت سابق هستند كه هر كدام به هر علت در محل خدمت حاضر نباشند اداره فروشگاه بر عهده تن                   ن

مي گيرد كه واقعاً بسيار سخت و همراه با خطا مي باشد چنانچه همين كمبود نيرو موجب شد كه مـا در مقطعـي هـم از                           
 به ارائه جنس و محاسـبه آن و دريافـت و پرداخـت پـول نمـي                  اجناس و هم پول كسري بياوريم زيرا يكنفر همزمان قادر         

مسئولين تعاوني به جهت رفاه كاركنان و دانشجويان و ساكنين خانه هاي سازماني داخـل دانـشگاه از محـل سـابق                      . باشد
 نفـر را    4750فروشگاه در داخل شهر كه مغازه اي بود با سرقفلي كامل به محل كنوني نقل مكان نمود و هم اكنون بالغ بـر                        

 نيـرو امـري      نفـر  2ضاء و مراجعه كنندگان تنها با       بطور مستقيم تحت پوشش دارد و انصافاً ارائه خدمات به اين حجم از اع             
است بسيار بسيار مشكل، چنانچه بارها رئيس هيأت مديره تعاوني به جهت كمك به مسئولين تعاوني داوطلبانه به عنـوان                    

 نفر نيروي انساني ديگر ما را قادر خواهد كـرد بـا غرفـه               2 در اختيار داشتن حداقل      نموده اند لذا  صندوقدار به ما كمك     
 .بندي اجناس امر سرويس دهي را آسان تر و سريعتر انجام دهيم

 . در پايان اگر مطلبي باقي مانده بيان فرمائيد-10 
 دانشجويان عزيز درخواسـت دارم بـا        من تشكر مجدد از مسئولين نشريه رويداد از تمامي اعضاء محترم و           ض     در پايان   

ت خدمات ياري دهند و به عنوان سـخن         افزايش كيفي ارائه راهكارها و پيشنهادات و انتقادات خود ما را در بهبود روشها و              
پاياني از اعضاء محترم هيأت مديره، حسابدار محترم، بازرس محترم  و فروشندگان محترم تعاوني كه بيشترين زحمات را   

 . شوند ممنون و سپاسگزارممتحمل مي

 رشته هاي جديد دانشگاه زنجان 
 1383در سال 

تحقيقات و فناوري با پذيرش دانشجو در رشته شيمي آلي در مقطع دكتري و كامپيوتر در مقطع كارشناسي                  ,وزارت علوم   
 .موافقت به عمل آورد

 

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي در 
 دانشگاه زنجان

 در دانشگاه زنجان براي اعضاي هيات علمـي         82-83توسط معاونت آموزشي در نيمه دوم سال        كارگاه هاي آموزشي كه     
 .برگزار گرديده و خواهد شد به شرح ذيل مي باشد

 سـاعت در    16 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه و بـه مـدت             14 كارگاه آموزش كاوش حرفه اي در اينترنت با حضور           -1
 .گزار گرديدسايت اينترنت دانشكده مهندسي بر

 مدرس اين كارگاه آقاي مهندس جعفر يعقوبي عضو هيات علمي دانـشكده كـشاورزي و بـه شـركت كننـدگان در ايـن                
 .كارگاه گواهينامه اعطا گرديد
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 نفر از اعـضاي هيـات       14 با حضور    82 دي ماه    5و4 كارگاه آموزشي آشنايي با اينترنت كه در روزهاي پنج شنبه و جمعه              -2
مدرس اين كارگاه آقاي دكتـر      .عت در سايت اينترنت دانشكده مهندسي برگزار گرديد       ا س 16و به مدت    علمي دانشگاه   

علي يزديان عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران بودند و به هر يك از اعضاي شركت كننده گواهينامه اعطـا                     
 .گرديد

 12و11اري در تحقيق كه به ترتيب در روزهـاي          كارگاه آموزش روش تحقيق پيشرفته و كارگاه آموزش آزمون هاي آم          -3
مدرس اين كارگاه  آقاي دكتـر       .  در سالن كنفرانس ساختمان مركزي برگزار گرديد       82 بهمن ماه    10و9 و   82دي ماه سال    

ن  گـا   كنند           به شركت .  نفر بودند  20رگاه  علي دالور استاد دانشگاه عالمه طباطبايي و تعداد شركت كننده در اين كا            
 .گواهينامه اعطا گرديد

 : شامل ”APA“كارگاه آموزش نگارش انگليسي به همراه -4
  ”IELTS”آشنايي با نحوه پاسخگويي بخش نگارش آزمون:الف
 فراگيري تكنيك ها و سبك هاي نگارش انگليسي:ب
محـل  . زبان انگليسي   كتب و مجالت علمي و عمومي به        , آموزش استانداردهاي بين المللي نگارش و ويراستاري مقاالت       :ج

برگزاري اين كارگاه گروه جغرافياي دانشكده علوم انساني و مدرس كارگاه آقاي دكتر محمد علي سلماني ندوشن عضو                   
به شركت كنندگان .  نفر خواهند بود  25اعضاي هيات علمي شركت كننده در اين كارگاه         . هيات علمي دانشگاه مي باشند    

 . شددر كارگاه گواهينامه اعطا خواهد
 

   كاناداCBIE تفاهم نامه دانشگاه زنجان با موسسه  
  كانادا يادداشت تفاهمي را منعقد نمـوده انـد           CBIEبا توجه به اهميت تقويت زبان انگليسي، دانشگاه زنجان با موسسه            

دوره هاي    كانادا مسئول طراحي دوره هاي زبان انگليسي تخصصي، عمومي، طراحي             CBIEكه در اين تفاهم نامه موسسه       
توسعه اين دوره ها منحصراً از طريـق دانـشگاه زنجـان    . تافل و طراحي كتب درسي دوره ها در دانشگاه زنجان مي باشد          

 .انجام خواهد شد

 اولين كارگاه آموزشي
  اساتيد مشاور و دانشجويان

  شاهد و ايثارگر
 

 با حـضور رياسـت محتـرم    27/11/82وشنبه مورخ      اولين نشست اساتيد مشاور و دانشجويان شاهد و ايثارگر در روز د 
در اين برنامه پس از قرائت قرآن كريم، آقاي دكتر عـسكريان            . و مدير كل بنياد شهيد استان زنجان برگزار شد        دانشگاه  

 اساتيد مشاور را در اجراي طـرح        رياست محترم دانشگاه، طي سخناني ضمن با اهميت شمردن طرح استاد مشاور، نقش            
 و خطير دانست و از ايشان خواست در جهت اجراي بهينه طرح با احساس مسئوليت بيشتري عمـل نمـوده و از                      بسيار مهم 

نيز در اين زمينه قدرداني كرد، سپس مدير كل محترم بنياد شهيد اسـتان آقـاي حـاج                  كاركرد اداره كل شاهد و ايثارگر       
 شاهد اشاره كرده و ضمن با اهميت لمي فرزندان معظم علي اكبري به اهتمام بنياد شهيد در جهت ارتقاء هر چه بيشتر ع            

دانستن نقش اساتيد مشاور در آمادگي بنياد را در جهت تحقق اهداف طرح اعالم نموده وي نقش اقـدامات مـدير كـل                       
 بـه   اين اداره كل از فعال ترين ادارات شاهد و ايثارگر استان است و مـا              : شاهد و ايثارگر دانشگاه زنجان را ستوده و گفت        
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پس از ايشان مـدير كـل شـاهد و ايثـارگر دانـشگاه              . همين لحاظ، به پيشرفت طرحهايي همچون استاد مشاور اميدواريم        
زنجان طي سخناني با تشريح اهداف و راهبردهاي طرح به روشها و مؤلفه هاي اصلي كاركرد اساتيد اشاره نموده و اظهار                     

ند با ارتباط صميمي با دانشجويان شاهد نـسبت بـه شناسـايي و رفـع                اساتيد محترم با نقش پدرانه خود مي توان       : داشت
 تـا   مشكالت و تنگناهاي احتمالي ايشان اقدام نمايند تا زمينه ارتقاء هرچه بيشتر سطح علمي دانشجويان را فراهم نماينـد                  

 آمـوزش، پـژوهش و      وي با تعريف سه كميته كـاري      . زمينه ارتقاء  هرچه بيشتر  سطح علمي دانشجويان را فراهم نمايند           
تا در اين كميته مشاركت نموده و نـسبت بـه تبـادل انديـشه و                خواست   برنامه از اساتيد محترم مشاور       فرهنگي و فوق  

 .تجارب خود پردازند
     در پايان مصوبات كميته هاي فوق الذكر در جلسه عمومي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شـد برخـي از مـصوبات                       

 .رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ارسال گرددجهت تصويب به ستاد 

 شاهد و دانشجويانورزشي و فرهنگي  در مسابقات اولين جشنواره
 ايثارگر سراسر كشور،

 حسيني اميد 
  به مدال نقره دست يافت

 
ر مجتمـع عـصر     شاهد و ايثارگر دانشگاههاي سراسر كشور بهمن مـاه، د          ورزشي دانشجويان    -     اولين جشنواره فرهنگي  

در اين جشنواره كه اكثر دانشگاههاي كشور با قدرت و قوت حضور داشتند، تيم هـاي ورزشـي                  . انقالب تهران برگزار شد   
دانشجويي شاهد و ايثارگر دانشگاه زنجان نيز در دو اكيپ مجزاي خواهران و برادران در رشـته هـاي فوتـسال، كـشتي،                       

 توانـست   در رشته كشتي آقاي اميد حـسيني      : كه نتايج آن به اين قرار است      ت  بدمينتون، تنيس روي ميز و شنا حضور ياف       
تركيب تيم كشتي را آقايان اميـد حـسيني در وزن           .  كيلوگرم با غلبه بر حريفان خود به مدال نقره دست يابد           55در وزن   

 . راهي مي كردند كيلوگرم به مربيگري آقاي عمران جباري هم66 كيلوگرم و آقاي مجتبي رحماني نسب در وزن 55

همچنين در رشته فوتسال تا مرحله       
٨
عليرغم درخشش خوب بازيكنان تيم فوتسال متأسـفانه در ضـربات پنـالتي                نهايي  ١

داد، محمدي، حسين نادري، عبـاس قـشمي،      ...ا: را آقايان اعضاء تيم فوتسال    . بازي را به تيم پرقدرت گيالن واگذار كردند       
 فالح، مهدي جعفري، سيدعباس سيديان، مجيد باقري، مهدي يارقلي، سالم رمضاني و موسي زلفخاني به مربيگـري                  ...عبدا

آقايان محسن محمـدي، ياسـر      ) برادران(در رشته تنيس روي ميز      . مربي خوش نام آقاي محمدقاسمي تشكيل مي دادند       
كه آقاي ياسر مهدويان با پشت سر گذاشـتن         . داشتندصالحي به مربيگري آقاي حامد جباريها شركت        ... مهدويان و روح ا   

و افـضل محمـدي بـه    فـالح  ... و رشته شنا را آقايان عبـدا      . از گردونه مسابقات حذف شد    حريفاني چند، در مراحل پاياني      
 . آقاي رسول حسني تشكيل مي دادند كه رتبه مطلوبي به دست نيامدمربيگري 

 آمنه قحاران و اعظم سعيدي عبدي و در رشته بدمينتون خانم قمـر بـاقري بـا                 در رشته تنيس روي ميز خواهران، خانم ها       
 .مربيگري خانم مزين داور بين المللي تنيس روي ميز حضور داشتند كه دور نهايي به امتيازي مناسب دست نيافتند

ان را ارج نهـاده و كـسب         اداره كل شاهد و ايثارگر حضور ارزشمند كليه ورزشكاران شاهد و ايثارگر و مربيان محترم ايش               
مسئوالن مقام نائب قهرماني گكشوري را به آقاي اميد حسيني در رشته كشتي، صميمانه تبريك مي گويد و از تالش كليه                     
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ارجمند دانشگاه علي الخصوص رياست محترم دانشگاه، مديريت محترم تربيت بدني، مديريت محتـرم آمـوزش و نيـز                   
 .ستان زنجان در امر برگزاري موفق اين جشنواره، قدرداني مي نمايدبنيادهاي شهيد و امور جانبازان ا

 
 

 برگزاري دوره آموزشي كامپيوتر
      به اطالع همكاران محترم مي رساند كه طي هماهنگي به عمل آمده با گروه كامپيوتر دانـشگاه، در طـول اسـفند مـاه          

 .اهد گرديدسال جاري كالس كامپيوتر در سطح مفاهيم پايه برگزار خو
 

 
 مدت قرارداد استخدام پيماني كاركنان يك تـا سـه سـال اسـت و                 مدت قرارداد استخدام پيماني كاركنان يك تـا سـه سـال اسـت و                8282//66//2424 هـ مورخ     هـ مورخ    2851928519تت//3488234882به استناد تصويب نامه شماره      به استناد تصويب نامه شماره      

 ضـوابط تمديـد قـرارداد اسـتخدام پيمـاني            ضـوابط تمديـد قـرارداد اسـتخدام پيمـاني           55تمديد آن در صورت وجود اعتبار و رضايت از خدمات مستخدم خواهد بود و طبق بند                 تمديد آن در صورت وجود اعتبار و رضايت از خدمات مستخدم خواهد بود و طبق بند                 
 امتياز براي تمديـد سـه سـاله قـرارداد      امتياز براي تمديـد سـه سـاله قـرارداد     7575 امتياز براي دو سال تمديد و كسب         امتياز براي دو سال تمديد و كسب        6060ز براي يك سال تمديد، كسب       ز براي يك سال تمديد، كسب        امتيا  امتيا 5050كسب حداقل   كسب حداقل   

  ..الزامي مي باشدالزامي مي باشد
  

  
 .. نفر از اعضاي محترم هيأت علمي تمديد و به امضاء ايشان رسيده است نفر از اعضاي محترم هيأت علمي تمديد و به امضاء ايشان رسيده است5454احكام احكام 

 
   نفر از اعضاي هيأت علمي نفر از اعضاي هيأت علمي1010صدور احكام ترفيع پايه براي صدور احكام ترفيع پايه براي 

 
   وقوع زلزله در شهرستان بم وقوع زلزله در شهرستان بمدر پيدر پي

  .. ريال كمك نقدي نمودند ريال كمك نقدي نمودند1515//250250//000000      كاركنان دانشگاه زنجان در حد توان اقدام به جمع آوري  مبلغ       كاركنان دانشگاه زنجان در حد توان اقدام به جمع آوري  مبلغ 
 

  در راستاي اجراي طرح تكريم در راستاي اجراي طرح تكريم 
       جلسات متعدد و فشرده با حضور معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه برگزار گرديده كه جهـت اجـراي محورهـاي                         جلسات متعدد و فشرده با حضور معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه برگزار گرديده كه جهـت اجـراي محورهـاي                    

 اصـالح    اصـالح   --44 تدوين منشور اخالقي دانـشگاه        تدوين منشور اخالقي دانـشگاه       --33 اطالع رساني   اطالع رساني  --22 رفتار شغلي و فضاي اداري مناسب                       رفتار شغلي و فضاي اداري مناسب                      --11((اصلي اين طرح    اصلي اين طرح    
تصميمات اجرائي براي هر يك از اين محورها و زير بخشهاي آن و همچنين پيش بينـي                 تصميمات اجرائي براي هر يك از اين محورها و زير بخشهاي آن و همچنين پيش بينـي                 ) )  نظر سنجي   نظر سنجي  --55روشهاي انجام كار        روشهاي انجام كار        

رديده و تاكنون و از نظر اجراي كليه موارد بخصوص موارد مربوط به اطـالع               رديده و تاكنون و از نظر اجراي كليه موارد بخصوص موارد مربوط به اطـالع               بار مالي اجراي اين طرح ها تمهيداتي اتخاذ گ        بار مالي اجراي اين طرح ها تمهيداتي اتخاذ گ        
  ..رساني و تدوين منشور اخالقي دانشگاه موفقيتهاي زيادي بدست آمده استرساني و تدوين منشور اخالقي دانشگاه موفقيتهاي زيادي بدست آمده است

 
 حضور رياست سازمان بازنشستگي استان در دانشگاه زنجان
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ا حضور رياسـت سـازمان بازنشـستگي اسـتان          ا حضور رياسـت سـازمان بازنشـستگي اسـتان           اداره مركزي ب    اداره مركزي ب   11 در سالن كنفرانس شماره       در سالن كنفرانس شماره      13821382//99//88     روز شنبه مورخ         روز شنبه مورخ    
زنجان، كارشناس تأمين اجتماعي استان، مدير امور اداري، مدير امور مالي، مدير طرح و برنامه، رئيس كارگزيني و اعضاي                   زنجان، كارشناس تأمين اجتماعي استان، مدير امور اداري، مدير امور مالي، مدير طرح و برنامه، رئيس كارگزيني و اعضاي                   
شوراي كاركنان دانشگاه و كارشناسان اداره كارگزيني و نمايندگان دانشكده ها جلسه پرسش و پاسخ درخصوص مـسائل             شوراي كاركنان دانشگاه و كارشناسان اداره كارگزيني و نمايندگان دانشكده ها جلسه پرسش و پاسخ درخصوص مـسائل             

 ناشي از انتقال صندوق بازنشستگي از تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري و بالعكس تشكيل و جهت                   ناشي از انتقال صندوق بازنشستگي از تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري و بالعكس تشكيل و جهت                  و مشكالت و مشكالت 
  ..شفاف نمودن مسائل و اطالع رساني، به سؤاالت حاضرين جلسه پاسخ داده شدشفاف نمودن مسائل و اطالع رساني، به سؤاالت حاضرين جلسه پاسخ داده شد

  

 
 در راستاي اجراي 

 طرح ارزشيابي كارشناسان
ور اداري دانشگاه نسبت به جمع آوري طرحها و مقـاالت و دوره هـاي               براي ارتقاء شغلي به سطوح ارشد، خبره و عالي، ام         

كارائي آنان اقدام نمـوده اسـت و در ايـن راسـتا             آموزشي كارشناسان و همچنين اخذ نظر مسئولين واحد ها درخصوص           
 ,windowsمفـاهيم پايـه فنـĤوري اطالعـات،     (آزمون ارزيابي ميزان آشنائي به زبان انگليسي و همچنين آزمون كـامپيوتر  

word, excel, access, power point (  بهمن برگزار گرديد4 ديماه و 27با هماهنگي امور اداري در . 
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  تقدير از بازنشستگانتقدير از بازنشستگان
  

شايان ذكر است كه به پـاس  .      چند تن از همكاران عزيز پس از سالها تالش و كوشش به افتخار بازنشستگي نايل آمدند          
پيروزي خدمات اين عزيزان لوح تقدير و هدايايي از طرف رياست دانشگاه در مراسم بزرگداشت بيست و پنجمين سال                   

آقايان مهنـدس دوسـت محمـدي،       : اسامي بازنشستگان عزيز به شرح زير مي باشد       . انقالب اسالمي به آنان اهدا گرديد     
 .مهندس دولتشاهي، دكتر عراقي، مرحوم دكتر تقي پور، صياد اشتري، سلمان محمدي، اصغر خدائي، اميرعلي اجاقلو


