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  ؟ دانشگاه چه خبراز
های مختلف امتحانی  بازدید ریاست دانشگاه از حوزه
  دانشجویان

در حاشیه بازدید توسط یکـی از دانـشجویان عنـوان            
  :شد

بعضی از اساتید در جلسه امتحانی حضور ندارند و این          «
موضوع موجـب فـشار روحـی بـه دانـشجو در جلـسه              

  .»شود امتحانی می
اران در حوزه ریاست و روزی همک با پیگیری شبانه

رایزنیهای ریاست محترم با مسئولین استانی بخصوص 
 ساختمان ،استاندار محترم و مدیر کل محترم بازرگانی

  مصرف شهر و روستا به دانشگاه زنجان 
  .شدداده تحویل 

ــیه ــا  : در حاش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
 میلیون تومان برای تکمیل این سـاختمان        100اختصاص  

  .وافقت نمودم
نماینده مردم مهدوی مهندس آقای دیدار دکتر نداف با 

  .سلطانی نماینده مردم خدابندهآقای ابهر و 
هر کمکی از دستمان بیایـد  : نمایندگان ابهر و خدابنده   

  . انجام خواهیم دادبرای دانشگاه
عزم مـا بـرای کمـک بـه         : نماینده مردم ابهر  مهدوی   

  )5/12/85 (.جدی استالمللی ریاضی  کنفرانس بین
) 26/11/85(پنجاه و هفتمین کارگروه صنعت و معدن 

نژاد  با حضور مهندس نوذری استاندار محترم، دیزج
معاون اداری و مالی استانداری، میانجی، مدیر کل 

صنایع و معادن و دکتر نداف اسکویی ریاست دانشگاه و 
  .دیگر مسئولین استانی در دانشگاه زنجان برگزار شد

  

المللی ریاضی  عضای کمیته برگزارکننده کنفرانس بینا
  شان در محل استانداری  ایبا استاندار و معاونین

  .دیدار کردند
هـای    سعی خواهیم کرد کـه تمـام دسـتگاه        : استاندار 

  .دولتی را با شما همراه و همگام کنیم

ایـن  : انجمـن ریاضـی   سابق  دکتر محمودیان ریاست     
همه باید در بهتـر برگـزار       و   س آبروی استان است   نکنفرا

  .شدن آن بکوشیم
  
  
  
  
  

با تمام توان سعی خـواهم کـرد        : دکتر نداف اسکویی   
که امکانات دانشگاهی و اسـتانی را بـرای بهتـر برگـزار             

  .شدن این کنفرانس بسیج کنم
 میلیون تومانی در شورای توسعه و 25تصویب مبلغ 

ریزی استان جهت اختصاص به کنفرانس  برنامه
  .المللی ریاضی نبی

  

جلسه مشترک دکتر نداف اسکویی با مهندس فاطمی 
مدیر کل محترم راه و ترابری و مهندس ادیبان مدیر 

  .عامل محترم فضای سبز شهرداری
اداره راه و ترابری آمادگی خود را به        : مهندس فاطمی  

لحاظ سخت افزاری جهت تکمیـل شـدن فـضای سـبز            
  .دارد میدانشگاه و بلوار دانشگاه اعالم 

اعـضای هیـأت    جدیـد   از طرحهـای    : مهندس ادیبان  
  .کنیم علمی در دانشکده کشاورزی استقبال می

  :ای اولین بار در ایران صورت گرفتبر
تلقیح مصنوعی الپراسکوپیک در پژوهشکده دانـشگاه        

زنجان در قالب طرح ملی وارد نمودن ژن چند قلـوزایی           
  .به گوسفند افشاری
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  .حراست دانشگاه زنجان معارفه شدمدیر جدید 
  
  
  
  

اکبر مصطفوی به عنوان مدیر جدید حراست دانشگاه         
مدیر زنجان معرفی شدند و از خدمات خانم منیر عباسی          

  .تقدیر شدبق اس
  :در شورای فرهنگی عمومی دانشگاه تصویب شد

  قانون اساسی و بنابه تصویب نامه      138به استناد اصل     
کـشیدن   هیـأت وزیـران،      5/10/76مورخ   75024 شماره

بـه دنبـال    . استاکیداً ممنوع    سیگار در مکانهای عمومی   
 کشیدن سیگار در مکانهـای عمـومی و         اعالم این مصوبه  

  .دانشگاه ممنوع شدبخصوص 
  .شود ایجاد می در دانشگاه زنجان پارک علم و فناوری

ایجـاد پـارک علـم و       دکتر علیرضا نداف اسکویی از       
ای که به همین منظـور         افزود در جلسه   وفناوری خبر داد    

در استانداری تشکیل شد ایجاد پارک علم و فنـاوری در           
ایـشان اظهـار امیـدواری    . استان زنجان به تصویب رسید    

اندازی پارک علم و فناوری شاهد رشد علمی،          کرد با راه  
  .پژوهشی، صنعتی و کشاورزی در استان باشیم

  ی دانشگاه  توسط مدیریت فرهنگربرای اولین با
  :صورت گرفت

 دانشجو به اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد        500اعزام   
  .مقدس

  
جلسه مشترک دکتر نداف اسکویی با دکتر سروری 

  ریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاونین ایشان
آماده هر نـوع همکـاری      : دکتر مجتهدی معاون درمان    

درخصوص ایجاد مرکز بهداشـتی درمـانی در دانـشگاه          
  .ن هستیمزنجا

: دکتر سروری رییس دانشگاه علـوم پزشـکی زنجـان          
در حـوزه   نامـه      نوع همکاری و امـضای تفـاهم       آماده هر 

پژوهشی بـه خـصوص نـانوتکنولوژی و بـایوتکنولوژی          
  .هستیم

دانشگاه زنجان از اهمیت خاصی بـرای       : دکتر سروری  
  .ما برخوردار است
  ادامه از صفحه اول

سکویی رییس دانشگاه زنجـان     در این دیدار دکتر نداف ا     
اندازی بیست ساله کـشور راهنمـا و          گفت که، سند چشم   

چراغ راه آینده است در این برنامه گفته شده اسـت کـه             
ایران در پایان برنامه باید به عنوان مقام اول علمی منطقـه            

جهت رسیدن به این هدف حمایت   . خاورمیانه تبدیل شود  
گذاری با مراکـز      انونو همکاری همه نهادهای اجرایی و ق      
  .علمی و دانشگاهی ضروری است

  
  
  
  
  
  

نماینده محترم مردم زنجـان پـس از دیـدار بـا ریـیس و               
معاونین دانشگاه از موزه تاریخ طیعـی دانـشگاه بازدیـد           

  .نمود
  
  
  
  
  
  

بازدید ریاست دانشگاه به همراه استاندار از 
  .های دانشجویی خوابگاه
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و همکاری کزی مربا پیگیری اعضای شورای صنفی 
  ریاست و معاونین دانشگاه 

  . هزار تومان کاهش یافت15ها تا  خوابگاهکرایه 
  و دانشجویان فرزندان ما هـستند    : دکتر نداف اسکویی   

و امکانـات   به لحاظ مادی و معنوی تا جایی کـه قـانون            
  .دهد باید پشتیبان آنها باشیم اجازه می

ت و سایربه همت بسیج دانشجویی و با همکاری حوزه 
امسال  اردوی راهیان نور  دانشگاهشورای فرهنگی 

  .شود پرشورتر از سالهای قبل اجرا می
شهدا به لحاظ معنوی پشتیبان ایـن نظـام         : دکتر نداف  

هستند و همه ما مـدیون رشـادتها و ایثارگریهـای آنـان             
  .هستیم

  
اردوی مشهد مقدس ایثارگران ویژه خواهران در پایان 

  .شود  شاهد و ایثارگر برگزار میسال توسط مدیریت
  

کارگاه آموزشی ائمه جماعات توسط نهاد نمایندگی ولی 
  .فقیه در دانشگاه زنجان برگزار شد

  
  
  
  
  
  

عمید زنجانی ریاست دانشگاه ... ا در حاشیه حضور آیت
  :تهران صورت گرفت

دیدار دکتر نداف اسکویی و مسئول نهـاد نماینـدگی           
  .واعظی.. .ا دانشگاه زنجان با آیت

اسـتان زنجـان دارای توانمنـدیهای       : واعظـی ... ا  آیت 
 از این توانمندیها     و جدیت  همتبا  باید  پس  زیادی است   
  .استفاده کنیم

 ساله نظام   20انداز    براساس چشم : دکتر نداف اسکویی   
منـد کـردن اصـولی سیـستم آموزشـی،            به دنبال قاعـده   

  .پژوهشی و مالی هستیم
ی سرکار خانم دکتر مژگان امامی در بهمن ماه سال جار

با آرای اعضای هیأت علمی گروه ریاضی به عنوان مدیر 
 .انتخاب شدندریاضی گروه 

 ، 6/6/85آقایان دکتر مجید جعفریان امیری از تاریخ 
  ، دکتر 1/7/85تاریخ دکتر سعید مقصودی از 

 همکاری خود 14/11/85خانی از تاریخ محمدعلی اسم
 .غاز کردندرا با گروه ریاضی آ

  

همچنین دو تن از مربیان گروه، آقایان دکتر محمدتقی 
دستجردی و دکتر عباس رسولی که به ادامه تحصیل 
مشغول بودند، تحصیالت خود را به پایان رسانده و 

  .همکاری مجدد خود را با گروه شروع نمودند
  

  برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش
وهش در جامعـه    درجهت تبیین نقـش و جایگـاه پـژ         

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه زنجان برگزار    
  .گردید

در مراسم افتتاحیه که با حـضور ریاسـت دانـشگاه و             
ریاست سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی و جمعـی از            
ــالن   ــل س ــشجویان در مح ــشگران و دان ــاتید ، پژوه اس
اجتماعات دانشگاه برگزار شد تنگناها و موانع پژوهـشی         

  . استان و دانشگاه بررسی گردیددر
عقد تفاهم نامه همکاری با موسسه پژوهشی وزارت دفاع 

های تقاضا و  در جهت برقراری ارتباط بیشتر با عرصه
ای آمادگی خود  طی تفاهم نامهدانشگاه زنجان : کاربرد

را جهت اجرای طرحهای پژوهشی مورد نیاز صنایع 
 مسئولین در بازدیدی که. دفاعی کشور اعالم نمود

موسسه پژوهشی صنایع دفاع از دانشگاه زنجان داشتند 
ضمن بازدید از بخشهای مختلف و امکانات دانشگاه 

  موردهای همکاریهای بیشتر علمی و پژوهشی زنجان راه
  . قرار گرفتبحث و بررسی
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در حاشیه برگزاری مراسم هفته پژوهش در دانشگاه 
  :برگزار شد
ه بـا مهنـدس نـوروزی        جلسه مشترک ریاست دانشگا    

ریـزی اسـتانداری و مهنـدس         معاون مـدیریت و برنامـه     
 مهندس نـوروزی    .عطائیان در دانشگاه زنجان برگزار شد     

 میلیـون تومـان     5/37در این جلسه با کمک مالی به مبلغ         
  .برای تکمیل رصدخانه دانشگاه موافقت نمودند

جلسه مشترک مهندس یونس بازرگان، ریاست ثبت 
 ناصری ریاست سازمان آموزش و پرورش و اسناد، آقای

محل در دکتر نداف اسکویی ریاست دانشگاه زنجان 
 در این . برگزار شد استان زنجانساختمان ثبت اسناد

جلسه رؤسای سه سازمان عزم خود را جهت حل مشکل 
 زنجان است متعلق به دانشگاهکه سند مهد کودک ژاله 

  . جدی اعالم کردندطور به
  

  :سازمان جهاد کشاورزیخشنود رییس 
در دیدار رؤسای دانشگاه زنجان و معاونین ایشان با 
ریاست سازمان جهاد کشاورزی عنوان شد به یاری 

خداوند متعال و با پیگیری عزیزان دانشگاهی تا پایان 
  . مشکل سند زمین دانشگاه را حل خواهیم کرد86سال 

  

زو دانشگاه زنجان در سال آتی جـ      : بقیه از صفحه اول    
هایی است که بودجه جاری آن انـدکی افـزایش            دانشگاه

  .یابد می
از کل  % 20ها    الزم به توضیح است که تعداد این دانشگاه       

  .باشد می
  

  :نداف اسکویی رییس دانشگاه
 به دنبال نظام مند کردن حضور تمـام وقـت اعـضای             

  .هیأت علمی در دانشگاه هستیم
ـ          د مـشکالت    اعضای هیأت علمی تمام وقت ابتـدا بای

  .دانشگاه و گروه را حل کنند
  

  :موحدی فاضل معاون اداری و مالی دانشگاه
داخت حقوق قـانونی کارمنـدان و اعـضای    رملزم به پ  

هـای    هیأت علمی هستیم ولی باید جلوی اصراف و هزینه        
  .مورد را بگیریم بی
  

  :فرهنگی دانشگاهامور طاهری مدیر 
لحـاظ علمـی،    برای دستیابی به دانشگاهی قـوی بـه          

  .پژوهشی و فرهنگی همه باید تالش کنیم
  

  خبرهای مربوط به حوزۀ معاونت دانشجوئی و فرهنگی
هـای  های آموزشی، مهارت رگزاری کارگاه اسفند ماه اقدام به ب7مرکز بهداشت روان و مشاورۀ حوزۀ معاونت دانشجوئی از       

   اسفند سال جاری ادامه  دارد16ها تا  این کارگاهزندگی و آموزش پیش از ازدواج ویژه دانشجویان کرده، که 
 :اخبار مربوط به ادارۀ مدیریت فرهنگی

 ی علمی دانشجوئی مدیریت فرهنگیانجمنها) الف

کلیه دفاتر انجمنهای فرهنگی اقدام به تجهیز امور ی علمی دانشجوئی دانشگاه با مساعدت معاونت ومدیریت        انجمنها دفتر   -1
 .ها کرد در دانشکده...) کامپیوتر، اسکنر، پرینتر، میز، صندلی و  (اعم ازعلمی دانشجویی 

ی علمی پژوهشی دانشجوئی به وزارت      طرحهااقدام به ارسال    جهت حمایت مالی    ی علمی دانشجوئی    انجمنها تعدادی از    -2
 :باشد ری نمودند که به شرح ذیل میعلوم تحقیقات و فنĤو

  مالحظات  هزینه برآورد شده  ارسال کننده  نام طرح پژوهشی علمی  ردیف
تولید انرژی «طرح پژوهشی علمی   1

  »الکتریکی از امواج دریایی و اقیانوسی
انجمن علمی دانشجوئی 

  مکانیک
این طرح مورد قبول وزارت علوم قرار    ریال000/000/5

 گرفت هزینه آن به دانشگاه واریز شده
  .است
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طرح برگزاری نمایشگاه و کارگاه   2
  )4لیتوس(مین آموزشی علوم ز

انجمن علمی دانشجوئی 
  شناسی زمین

این طرح مورد قبول وزارت علوم قرار    ریال000/000/5
 گرفت هزینه آن به دانشگاه واریز شده

  .است
پاک  طرح پژوهشی علمی ساخت تخته  3

  کن برقی
آقای (انجمن علمی مکانیک 

  )رسول کرمی
ر این طرح مورد قبول وزارت علوم قرا   ریال000/000/2

 گرفت هزینه آن به دانشگاه واریز شده
  .است

طرح برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی   4
  ویژه دانشجویان معماری

انجمن علمی دانشجوئی 
  معماری

این طرح مورد قبول وزارت علوم قرار    ریال00/500/9
  گرفته است

انجمن علمی دانشجوئی   طرح کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی  5
  مشاوره

این طرح مورد قبول وزارت علوم قرار    ریال000/800/4
  . استگرفته

انجمن علمی دانشجوئی   طرح کارگاه آموزشی هدایت تحصیلی  6
  مشاوره

این طرح مورد قبول وزارت علوم قرار    ریال000/800/4
  . استگرفته

 
 در وزارت   3،  2،  1الـذکر ردیفهـای        از طرح های فوق    -

و هزینـه بـرآوردی     علوم تحقیقات و فناوری پذیرفته شد       
های ردیفهای   و طرح  آنها به حساب دانشگاه واریز گردید     

مورد قبول وزارت علوم تحقیقات و فنĤوری       نیز   6 و   5،  4
 هزینـه   86پذیرفته شد و قرار است تا پایان فروردین ماه          

  .برآوردی آنها به حساب دانشگاه واریز گردد
یـات  ی علمی دانشجوئی تربیت بدنی، زبان، ادب      انجمنها-3

فارسی، انجمن علمی مشاوره و انجمن علمـی مهندسـی          
ماه سـال جـاری اقـدام بـه برگـزاری جـشن              آب در دی  

 .التحصیلی نمودند فارغ

ی علمی دانشجوئی در نظر دارند در انجمنهاتعدادی از -4
طول اسفندماه سال جاری بـرای دانـشجویان ورودیهـای          

 .بهمن ماه مراسم معارفه برگزاری نمایند

مـاه   شناسی در دی   انجمن علمی دانشجوئی زیست   دبیر  -5
عنوان نماینده دانشگاه زنجـان در نشـست        ه  سال جاری ب  

ی علمـی دانـشجوئی زیـست شناسـی         انجمنهاتخصصی  
شـد    سراسر کشور که در دانشگاه شهر کرد برگـزار مـی          

 .حضور یافت

 مرکزی انجمن علمی فیزیـک      یدبیر و دو تن از اعضا     -6
 18گاه زنجـان قـرار اسـت        به عنـوان نماینـدگان دانـش      

جاری در نخستین نشست هم اندیشی دبیران    اسفندماه سال 
ی علمی فیزیک سراسر کشور در دانشگاه اصفهان        انجمنها

 .ته باشندشحضور دا

  دفتر کانونهای فرهنگی هنری مدیریت فرهنگی
  

کانون تئاتر دفتر کانونهای فرهنگی و هنـری مـدیریت          -1
طنـز  (نمایش خیابـانی     سه   23/11/85فرهنگی در مورخ    

جداگانــه در مقابــل دانــشکده کــشاورزی، ) دانــشجوئی
دانشکده فنی و محوطۀ خوابگاه برادران برگزار نمود کـه          

  .با استقبال خوب دانشجویان روبرو شد
کانون تئاتر دفتر کانونهای فرهنگی و هنـری مـدیریت          -2

 اسـفندماه   17،  16،  15فرهنگی در نظر دارد طی روزهای       
را در فرهنگـسرای    » های سـرخ    الله«نمایشنامۀ  جاری   سال

 .امام به نمایش بگذارد

کانون تئاتر دفتر کانونهای فرهنگی و هنـری مـدیریت          -3
را در  » رقـصی از شـیطان    «فرهنگی در نظر دارد نمـایش       

 .ببردصحنه جاری به روی  اسفندماه سال

قـصد  ) هالل احمـر  (کانون فرهنگی بشردوستان جوان     -4
 اسـفندماه   16الل سرخ محمدی را در      برگزاری همایش ه  
 .سال جاری دارد

کانون فـیلم و عکـس سـیمرغ در طـول تـرم جـاری               -5
ی در  یروزهای دوشنبه اقدام به اکران عمومی فیلم سـینما        

 . نمودآمفی تئاتر مرکزی

ای بـه     کانون هیأت محبـان مـدیریت فرهنگـی برنامـه         -6
بــرای ) س(مناســبت ســالروز شــهادت حــضرت رقیــه 

 . نمود برادران در مسجد دانشگاه برگزارخواهران و
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کانون هیأت محبان مـدیریت فرهنگـی در طـول تـرم            -7
صورت هفتگی در   ه  جاری اقدام به برگزاری دعای ندبه ب      

 .نمود خوابگاه برادران و خواهران

) عاشورا(تشکیل و حرکت دسته عزاداری به مناسبت        -10
 احـسان   و) ع(از دانشگاه به سمت امام زاده سید ابراهیم         

ناهار در مسجد دانشگاه از طرف هیأت محبـان مـدیریت           
 .فرهنگی انجام گرفتامور 

در طول ترم جاری کانون دارالقرآن کـریم مـدیریت          -11
فرهنگی دانشگاه مسابقات قرآنـی درون دانـشگاهی        امور  

ن، حفـظ، قرائـت و ترتیـل را         های مختلـف قـرآ    در بخش 
آنی به مرحلـۀ     نفرات برتر این مسابقات قر      و برگزار نمود 
 . یافتندهکشوری را

ضمناً برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات قرآنـی و اهـداء          
جوایز به نفرات برتر، با حضور ریاست محترم دانـشگاه،          
مدیر محترم امور فرهنگی و مسئول محترم نهاد رهبری در          

 .دانشگاه انجام گرفت

نمایندگان کانونهای فرهنگـی و هنـری تئـاتر، فـیلم           -12
در شـشمین   جوان و موسـیقی      بشر دوستان    ،ایلیاعکس،  

نشست مجامع کانونهـای فرهنگـی و هنـری دانـشجویان           
  . شرکت نمودندکشور حضور

  

  ار کوتاه دانشکده مهندسیخبا
 اولـین دوره    85-86 با شروع نیمسال دوم سالتحصیلی       -

ارشـد در گرایـشهای الکترونیـک،       دانشجویان کارشناسی 
گرایش استخراج مـشغول    خاک و پی و کارشناسی معدن       

  .به تحصیل شدند
  اندازی آزمایشگاه مایکروویو در گروه برق  تجهیز و راه-
  ک یاندازی آزمایشگاه روبوت تجهیز و راه-
 برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقـای دکتـر            -

فاضل معـاون محتـرم اداری و مـالی دانـشگاه و            موحدی
دانشکده مهندسی  مدیران حوزه اداری و مالی با کارکنان        

   18/11/85در تاریخ 
  
  

  
 

  تسلیت به همکارانتسلیت به همکاران
 
 

  

   85در زمستان سال 
  .تعدادی از همکاران دانشگاهی در غم از دست دادن عزیزان خود به سوگ نشستند

 همکاران محترم ؛

ای دکتر جعفر   جناب آقای دکتر سیاوش نوروزی، جناب آق      جناب آقای علیرضا معینی،     جناب آقای دکتر سید هادی حسینی،       
مهـاجرین،  ا شهامی، جناب آقای مسعود شهامی، جناب آقای بهـروز           ام ملکی، سرکار خانم سار    ملکی، جناب آقای دکتر بهر    

  .جناب آقای جعفر مرادلوجناب آقای علی اسکندری و 
  

  نشریه رویداد ضمن عرض تسلیت به این همکاران، سالمتی و بقای عمر بازماندگان را 
  . مسئلت دارد از خداوند منان
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  ادبی فرهنگی
  

  

  

  سخن بزرگان
  

  از قدرت بخوبی استفاده کنید

تواند با مشت      و می  آن کس که زورمند و قوی است      
توانای خود دهان ضعیفی را درهم بشکند باید بداند کـه           

      . تری پنهان است ری هم در آستین قویت مشت درشت
  "زیادبن عبید"              

     .عف نیست بلکه قدرت استاعتراف به نقص ض
  "اوژن به اتان"                 

ست کـه بـه خواهـشهای خـود          ا توانایی حقیقی آن  
  "بونه"         . مسلط گردی

نـد اگـر    نتواننـد بـدبختی را تحمـل ک         همه کس می  
خواهید اخالق کسی را امتحـان کنیـد بـه او قـدرت               می

  "هام لینکنآبرا"                                       . بدهید
  .داوری عادالنه بکنید

آنکه بینای عیوب خود شد از دیـدن عیـوب مـردم            
  "السالم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه"  . گردد کور می

ناچار با مطلبی مخالف باشید چنان به نرمـی و      اگر ب  
  .مهربانی آن را رد کنید که گوینده را نیازارید

  "جان کایزل"                    

ه درباره اهمیت وجود شخـصی قـضاوت        برای آنک  
کنیم باید در آن بیندیشیم که بر مرگ او چه اثری مترتب            

  "لوییس"                    . است

پسندی تا بگویم تـو        چه اشخاصی را می    به من بگو  
  . ای داری خودت کیستی و از هوش و ذوق چه مایه

             "سن بوو"                   
  

  من آنگه بگویم که تو کیستی/زیستیتو اول بگو با کیان 

در قضاوت عجله نکن و دامن پـاک پاکـان را بـا              
  "ناشناس"              . جان خود آلوده ندان تصورات بی

 هر چه که شنیدی مادام کـه دلیلـی بـر خـالف آن         
  "ابوعلی سینا"           . نداری ممکن بدان

  
  

  .جویی نکنید از دیگران عیب

 حضور تو نام دیگـری را بـه         آن سخنگویی که در    
 آن شخص   ن نفر نیز دومی تو  زشتی به زبان آورد بدان که       

  "شیخ بهاالدین"           .خواهی بود

 اگر محاسن دشمنان خود را بر زبان برانیم بهتـر از            
  "لرد آویبوری"   .ست که معایب دوستان را بگوییم اآن

 در وظیفه خود استقامت جستن و خـاموش مانـدن           
  "واشنگتن"                   .پاسخ به تهمت استبهترین 

مردم را در غیبت همان گـوی کـه در روی تـوانی              
  "انصاری... خواجه عبدا"                              .گفت

 هرگاه بخواهی عیب برادرت را بـازگویی نخـست          
  "ابن عباس"                      .عیب خودت را به یاد آر

  
  . رفتار مناسبی داشته باشیدبا دشمنانتان

هرکه با بدان بنشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد،          
  "سعدی"                     . طریقت ایشان متهم گرددبه 

  

  .به کسی خیانت نکنید

  "گاندی"    . نه از گناهکار باش از گناه تنفر داشته
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  پزشکی و سالمت
  
 : پژوهش براساس یک

  .تواند با بهبود جریان خون مغز شرایط مناسبی را برای یادگیری بهتر و تثبیت حافظه ایجاد کند آسپرین می
  

آسپرین یک داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی است که با        
جلوگیری از تجمع پالکتی برای بهبـود جریـان خـون و            

رل پیشگیری از سکته مغزی در بیماران دچار حمالت         کنت
  .ایسکمی مغزی کاربرد دارد

 واحـد علـوم     ، گزارش خبرگزاری دانـشجویان ایـران      به
ـ        مطالعـه  ،پزشکی تهران   از محققـان    یای از سـوی گروه

کشورمان با هدف بررسی تأثیر آسپرین بر یادگیری موش         
 آب  انجام شده و در این بررسی اثر آسپرین حل شده در          

خوراکی بر یادگیری و تثبیت حافظه موش صـحرایی نـر           
  .بالغ با روش احترازی بررسی شد

تجویز آسپرین موجب افزایش جریان خون مغز و میـزان          
گزارش شده است که    . باشد  متابولیسم مغزی در انسان می    

مصرف آسپرین در موشهای پیر که به دنبال اختالل عروق      
ی اخـتالل حافظـه     مغز و تحلیـل سـلولهای عـصبی دارا        

از سوی دیگـر    . اند موجب افزایش حافظه شده است       بوده
آسپرین موجب اختالل و توقف رشد سـلولهای اعـصاب     

نخاعی در محیط کـشت شـده و منجـر بـه اپوپتـوزیس              
  .گردد می

در این بررسی حیوانات بـه دو گـروه تجربـی و کنتـرل              
های تجربـی بـه      یادگیری و حافظه در گروه    . تقسیم شدند 

ــه مــدت دنبــ ــا مقــدار 30ال مــصرف آســپرین ب  روز ب
mg/ml2با گروه کنترل مقایسه گردید .  

های این بررسـی نـشان داد کـه آسـپرین نـه تنهـا                 یافته
دهد بلکه در موشهایی که آسپرین        یادگیری را کاهش نمی   

  . بوده استاند تثبیت حافظه بهتر از کنترل مصرف کرده
رفت کـه مـصرف     توان نتیجه گ    طبق نتایج این مطالعه می    

 به نرونهـای مـسئول در        آسپرین موجب اختالل و آسیب    
تواند بـا     گردد و احتماالً می     یادگیری و تثبیت حافظه نمی    

بهبود جریان خون مغز شرایط مناسب را بـرای یـادگیری           
رسـد مـصرف      به نظر می  . بهتر و تثبیت حافظه ایجاد کند     

نـد  آسپرین در یادگیری و حافظه اثرات مثبت دارد هر چ         
  .تری است نیازمند تحقیقات وسیع

  خبرگزاری دانشجویان ایران : منبع
  

  :بیان شد) ص(اعظم پیامبر در کنگره سالمت از دیدگاه
  .گردد باز می بشری به زندگی ناسالم جنینی های مهم جوامع ریشه بیماری

  

، بدبختی و خوشبختی    )ص(طبق فرمایش حضرت محمد     
  .شود یریزی م انسان در رحم مادر پایه

 واحـد علـوم     -به گزارش خبرگزاری دانـشجویان ایـران      
پزشکی تهران، دکتر محمد زکریا پزشکی در جریان اولین     

بـا  ) ص(اعظـم   کنگره سراسری سالمت از دیدگاه پیـامبر      
در سالهای اخیر پژوهشهای متعـددی      : ای گفت   ارائه مقاله 

که مهمترین آن مطالعات دکتر دیوید بارکر در انگلـستان          
شد، نشان داده است که ریشه بیماریهای عمده و مهم با می

جوامع بشری مانند سکته قلبی، سکته مغزی، دیابت، فشار         
خون باال، پوکی استخوان، اسکیزوفرنی و سرطان پـستان         

. گردد  به زندگی ناسالم جنین در دوران رحم مادر باز می         
ها اثبات تجربی بعدی از ابعـاد فرمـوده پیـامبر             این یافته 
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های داخـل رحمـی        قرن قبل در مورد ریشه     14م در   اسال
  .باشد سالمتی و بیماری می

در این مقاله ابتدا به انواع عوامل خطر بیولوژیـک ماننـد            
آلودگی مادر به انگل توکسوپالسما، عوامل خطر روانـی         
مانند اسـترس مـادر یـا عوامـل خطـر اجتمـاعی ماننـد               

مواجهه سوادی مادر، عوامل خطر زیست محیطی مانند          بی
مادر با مواد شیمیایی که همه آنها سالمتی جنین را تهدید           

گردنـد    کنند و منجر به بیماریهای دوران بزرگسالی می         می
اشاره نموده و سپس در مورد عوامل محافظتی کـه تـأثیر            

گذارند مانند تغذیه مناسب، دعا     مثبت بر سالمتی جنین می    
  .شود و نیایش مادر بحث می

های مربوط به اقـدامات بهداشـتی       وایتهمچنین در مورد ر   
قبـل از   ) س(و حـضرت خدیجـه    ) ص(حضرت محمـد  

آوری و روایتهـای مربـوط بـه سـالمتی جنـین بـه          فرزند
  . اختصار توضیح داده شده است

در نهایت در یک برنامه جامع برای ارتقاء سالمتی قبل از           
 بعد آمادگی معنوی، آمادگی جـسمانی،       5آوری در     فرزند

ـ   ی، آمـادگی اجتمـاعی و آمـادگی زیـست          آمادگی روان
هـایی شـده      محیطی برای سیستم بهداشت ایـران توصـیه       

  .است
   :منبع
خبرگزاری دانشجویان ایران

  
  

  های رسیدن به آرامش راه
  

  آرامش ذهنیآرامش ذهنی

کنیـد، آرامـش را بـه         هر که هستید و هر کجا زندگی می       
زنــدگی خــویش دعــوت کنیــد و آن را در ذهــن خــود 

ر کالم و رفتـار شـما قـرین آرامـش           اگ.سازید جایگزین
باشد، بدون شک این ویژگی به دنیای اطـراف شـما نیـز             

داشته باشید بـرای رسـیدن       خاطره  ب. سرایت خواهد کرد  
به این وضعیت، الزم است برخی قابلیتهـای ویـژه را در            

خاصی را در زندگی خویش      خود پرورش دهید و شرایط    
است که به شما    رعایت نکات زیر مقدماتی     . ایجاد نمائید 
  :گام بردارید کند در این مسیر کمک می

  
  .یاد بگیرید که گاه مسایل را رها سازید) 1

وقتـی  . گـره نخوریـد   مدام  ای    بدین معنا که به هر مسئله     
همیشه و همه جا در فکر مسایل خود هستید و بـه مـرور              

ای را بـا خـود        همیشه بار اضافه   پردازید، در واقع    می آنها
 که ایـن خـود سـبب ایجـاد اضـطراب و             کنید  حمل می 

بیاموزید که با یـک ذهـن رهـا      . گردد  می استرس در شما  
کند که بـه      این امر به شما کمک می     . آزاد زندگی کنید   و

  .جزئی آشفته نشوید هر محرک کوچک و یا مانع
  .به خود و خدای خود ایمان داشته باشید) 2

راحتی از اگر به خود و خدای خود ایمان داشته باشید، به 
عهده مـشکالت زنـدگی برخواهیـد آمـد و ثابـت قـدم              

اهـداف خـود گـام خواهیـد         مطمئن در راه رسیدن به     و
  .برداشت

  .مثبت اندیش باشید) 3
تواند   اگر دیدگاه مثبت اندیشی نداشته باشید، همه چیز می        

ــی ــده و بــی ب داشــتن نگــرش مثبــت و . ثمــر باشــد فای
  .طراب استبهترین سالح درمقابل ترس و اض امید،
بـین    ریزیهای خود واقع    نسبت به انتظارات و برنامه    ) 4

  .و منطقی باشید
توانائیهای خود را در موقعیتهای خاص بشناسید و نسبت         

چقدر  هر. بین باشید   به عدم توانائیها و ضعفهای خود واقع      
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تـر باشـد، بـه        نسبت به مسایل زندگی منطقی     نگرش شما 
  .آرامش بیشتری دست خواهید یافت

نسبت به انسانها، عشق بی قید و شرط خود را نثار           ) 5
  .کنید

کالسیهای خـود    هماتاقیها و    توانید از دوستان، هم     شما می 
یاد بگیرید که آنهـا را بـدون قیـد و شـرط             . شروع کنید 

ضعفهای آنهـا صـبور باشـید و         بدارید، در مقابل   دوست
هر چقدر نـسبت    . خطاها و اهمال کاریهایشان را ببخشید     

شـادی و   بخشش بیشتری داشته باشید احساس ه دیگران ب
  . خرسندی بیشتر را تجربه خواهید کرد

  
  .معنای فداکاری را لمس کنید) 6

دست بخشش داشته باشید ولی انتظار بازگـشت نداشـته          
. دیگران را بـه شـیوه خودشـان خوشـحال کنیـد           . باشید

ـ    . کنید پناه یتیم و فقیر کمک      افراد بی  به ه برای آنهـایی ک
خواهان یاری گرفتن از شما هستند پـشت و پنـاه باشـید             

 بر آنها نهید تکیه گاهشان باشـید، هـر          بدون آنکه منت   و
رها   از الزامات و قید و بندها بیشتر       بیشتر ببخشائید  چقدر

  .خواهید شد
  

  .افکار خود را بازسازی کنید) 7
در افکار و عقاید خویش نسبت به شخص خود، بازنگری          

ــد ــشتن صــبور باشــید و  بیام. کنی ــل خوی ــد در مقاب وزی
خود را  . مهارتهای خود را ارج نهید     استعدادها و  ارزشها،

هر گونه تـرس و     . بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید      
. کنار بگذاریـد   غیرمنطقی که در مورد خود دارید،      تردید

اگر دیدگاه مثبت و سالمی را در مورد خود داشته باشـید            
ود را بدون قیـد و شـرط قبـول          گرفت که خ   یاد خواهید 
  .داشته باشید

  

  روشهای رشد و تقویت اعتماد به نفسروشهای رشد و تقویت اعتماد به نفس
برای هر کـاری کـه انجـام        . بر توانائیهای خود تکیه کنید    

دهید ارزش قائل شـوید و تمرکـز و توجـه خـود را                می
  .توانید انجام بدهید بنمائید می کارهایی که معطوف

. ویق کنیـد  هایی که دارید، خودتـان را تـش       به خاطر تالش  
بـیش از فکــر کــردن راجـع بــه نتیجــه کارهایتــان روی   

چرا که ایـن امـر بـه شـما           خود تمرکز نمائید   توانائیهای
ناپـذیر    ای اجتنـاب  کند تا بتوانید بـا محـدودیته        مک می ک

با وقایع جدید بـه     . ریسک کنید  .دبیایی زندگی خود کنار  
. ای نو روبرو شوید و از برد و باخت نهراسید  عنوان تجربه 

جدیدی بـرای    عمل کنید امکانات   در صورتی که اینگونه   
پذیری را در  توانید حس خویشتن شود و می شما فراهم می

جلـوی پیـشرفت شخـصی خـود را          .خود تقویت نمائید  
کردن بـا خـود،     صحبت  . با خودتان صحبت کنید   .نگیرید

. گـردد   فرضیات مضر مطرح مـی     بیشتر در زمینه مقابله با    
آنگاه . فرضها را تشخیص دهید    توانید خودتان اینگونه    می

را رهـا کـن و فرضـیات         این افکار ": به خودتان بگوئید  
 کامـل   برای مثال وقتـی    "تری را جایگزین آن کن      منطقی
را آن    انجام دهی فقط باید سعی و تالش کنی کـه          کاری

دهـد کـه       این افکار به شما اجازه می      "خوب انجام دهی  
  .کنید و برای پیشرفت تالش خودتان را قبول داشته باشید

یاد بگیرید که ایـن ارزیـابی را        . خودتان را ارزیابی کنید   
ی از احـساس    ربـه خـاطر جلـوگی     . مستقالً انجـام دهیـد    

نظــرات دیگــران تأکیــد  در خــود، روی نقطــه نـاراحتی 
رکز اصلی شما باید روی احـساسات خودتـان     تم. ننمائید

این  .تان باشد های زندگی و سایر جنبه در مورد رفتار، کار
تر شدن احساس مثبت در مورد خودتان         کارها باعث قوی  
اختیارتــان را بدســت دیگــران دهیــد  شــده و از اینکــه

  .آورد می عملوگیری بجل
  اینترنت: منبع
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  گویند مسئولین چه می
  

  قای دکتر موحدی فاضلمصاحبه با آ
  
  
  
  
  
  

  

  
لطفاً بیوگرافی خود را در چند سـطر بیـان           :سؤال اول  

  .فرمایید
 در شهر مشهد مقدس متولد شدم       1347اینجانب در سال    

ن ا در رشــته گیاهپزشــکی دانــشگاه تهــر1366در ســال 
 دوره کارشناسـی ارشـد و       1371در سـال    . پذیرفته شدم 

ــشره 1374 ــری ح ــشاو   دوره دکت ــی ک رزی را در شناس
 1380دانشگاه تربیت مدرس شروع و نهایتاً در پایان سال  

 نیـز توفیـق     1381 از ابتـدای سـال       .التحصیل شـدم    فارغ
 1383از سـال    . خدمتگزاری در دانشگاه زنجان را یـافتم      

همچنین . دار شدم   نیز مدیریت گروه گیاهپزشکی را عهده     
آفـات و   با مؤسـسه بررسـی   1381 تا   1376طی سالهای   

  .اریهای گیاهی تهران همکاری نمودمبیم
به نظر شما مشکالت و موانع موجـود در          :سؤال دوم  

حوزه معاونت اداری و مالی چیست و جهـت رفـع ایـن             
 هایی دارید؟ مشکل چه برنامه

اینجانب ضمن تشکر از معاونین محترم گذشته که وقـت          
اند، بایـستی     و توان خویش را در این حوزه صرف نموده        

شـاید  کـه   هـایی     حضار برسانم یکی از حـوزه     که به است  
 کشوری دارد   های  نامه  بیشترین تمسک را به قانون و آیین      

کمتـرین  شـاید   و بدین لحاظ    است  حوزه اداری و مالی     
البتـه گـاهی ابهامـات      . مشکالت ممکنه را داشـته باشـد      

برداشتهای متفـاوتی    خود   ،های اداری   نامه  موجود در آیین  
 ایجاد  مشکالتی را گاهاً  ز این منظر    که ا را به همراه داشته     

البته این نکته را نیـز نبایـستی از نظـر دور            . نموده است 
هـا    داشت که همواره نحوه اجرای قوانین در تمام حـوزه         

متأثر از نگرش مسئولین مربوطه خصوصاً رؤسای وقـت         
مـشکالتی را  بعضاً دانشگاه بوده است که در حال حاضر    

سازد که البته تـصمیمات       میبر حوزه اداری و مالی وارد       
فوق نیز در چارچوب اختیارات محوله شاید قابل توجیه         

  .باشد
  

 86های خـود را در سـال          لطفاً اهم برنامه  :  سؤال سوم  
  .بیان فرمایید

ایـن  انچه که مهم است در وهله اول بیـان اسـتراتژیهای            
متـأثر  نیـز   هـای اجرایـی را        است که بالطبع برنامه   حوزه  

همانطور که در محافل و مقاطع مختلـف        . خواهد ساخت 
ه تغییـر و تحـول در       ام استراتژی مهم این حوز      بیان نموده 

 در جهت برگرداندن شانیت و جایگاه       چارچوب قوانین و  
شـاید در ظـاهر     است اگرچه   به مجموعه   حقیقی دانشگاه   

شعار بزرگی باشد و لیکن معتقدم با همکـاری و همـدلی            
 نیز گذشت زمان به ایـن       وکارکنان و هیأت علمی محترم      

بـا توجـه بـه آنکـه        . ...)انشاءا (مهم دست خواهیم یافت   
حیطه فعالیت این حوزه در چارت سـازمانی موجـود در           
سه بخش اداری و پشتیبانی، عمرانی و مالی تعریف شـده           

 نیز در این سه حیطه بیـان        های سال آینده    است لذا برنامه  
  :شود می
  اداری و پشتیبانی) الف

  رح تکریم ارباب رجوعاجرای ط -1
  تسهیل و تسریع در امر ارائه خدمات اداری -2
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سـازی و در وهلـه        در روند خصوصی  تأمل معقوالنه    -3
 اول واگذاری سبک دانشگاه

 تبیین و تبلیغ جایگاه اداری پستهای فعال در دانشگاه -4

 بازنگری در سیستمهای ارزشیابی کارکنان -5

 ساماندهی نیروهای خدماتی دانشگاه -6

هـای    اکنش نیروهـای فعـال در حـوزه       ساماندهی پر  -7
 مختلف

 های مربوط به هیأت اجرایی پیگیری تشکیل کمیته -8

قانونمند نمودن خدمات رفاهی و حمایتی ارائه شده          -9
 در سطح دانشگاه

وری اقتصادی از امکانات      پیگیری تشکیل کمیته بهره    -10
 موجود دانشگاه

 افزایش سطح فضای سبز دانشگاه -11

زمـین دانـشگاه و نیـز     بـه  پیگیری اخذ اسناد مربوط    -12
 .باشد  تملک دانشگاه میالتی که درسایر مستغ

 حق مدیریتها و مسئولیتهای دانشگاهبر بازنگری  -13

 ارتقاء سیستم اتوماسیون موجود -14

  :بخش رفاهی) ب
پیگیــری اخــذ ســهمیه واحــدهای مــسکونی بــرای  -1

 پذیر دانشگاه از سازمان مسکن کارکنان آسیب

صـل از گـردش     تقسیم عادالنه تسهیالت بـانکی حا      -2
 مالی حسابهای دانشگاه

 اندازی بازارچه دانشگاه و ارائه خدمات روزمره راه -3

 دهی سلف کارکنان ارتقاء کیفیت سرویس -4

اندازی تعـاونی چنـد       در جهت ثبت و راه    مساعدت   -5
 منظوره دانشگاه

  مسکونی دانشگاهکمطالعه طرح احداث شهر -6

 بازسازی مهد کودک دانشگاه -7

 :بخش عمرانی) ج

 تمام دانشگاه انجام طرحهای نیمهپیگیری  .1

پیگیری مراحل اجرایـی مـصوبات عمرانـی هیـأت           .2
 دولت درخصوص دانشگاه

  دانشگاه ورودیمطالعه و اجرای طرح سردر .3

 سازی  محوطهادامه اجرای طرح مستمر .4

اجرای سیستم گرمـایش پکـیچ در منـازل مـسکونی            .5
 اساتیدکوی 

 تعمیر ساالنه بخشی از سیستمهای گرمایشی .6

  طرح احداث شهرک مسکونی دانشگاهمطالعه .7

 پیگیری تغییر سیستم شبکه توزیع آب دانشگاه .8

  :بخش مالی) د
ــه خــدمات حمــایتی و ضــمانتی جهــت اخــذ   .1 ارائ

 تسهیالت بانکی طبق روال گذشته

مطـابق  واصـله   هـای     نظارت بـر تخـصیص بودجـه       .2
 یمصوبات کمیته بودجه داخل

دن  و نیز لحاظ نمـو     یبینانه بودجه داخل    تصویب واقع  .3
 انعطافهای الزمه

 قانونمند نمودن روند مساعدتهای حقوقی .4

 پرداخت بموقع حقوق طبق روال گذشته .5

رسـانی از طریـق    حذف فیـشهای حقـوقی و اطـالع        .6
 سیستم اتوماسیون

  
تـوان تنهـا      معاونت اداری و مالی را می      : سؤال چهارم  

اسـاتید،  (معاونتی دانست کـه بـا سـه قـشر دانـشگاهی             
ارتبـاط مـستقیم دارد، آیـا شـما         ) انکارکنان و دانشجوی  

هایی جهت مالقات مستقیم و مستمر با همکـاران و            برنامه
  دانشجویان خواهید داشت؟

پـروای    اینجانب معتقدم که لمـس مـشکالت و بیـان بـی           
مسائل کارمندی و دانشجویی کمک شایان توجهی به حل         
آنها خواهد نمود و از طرفی گفتمان مستقیم با همکـاران           

ـ          گرامی ج  ی کـه   و مسموم ایجاد شده  از سوی عـده قلیل
ـ    ای به جـز     متأسفانه هیچ اندیشه    و تبعـیض    ی زیـاده طلب

بر این  . خواهد شکست پرورانند را،     در سر می   را   یمحور
 بـه   10-12اساس هر هفته روزهای چهارشنبه در ساعت        

اتفاق مدیران محترم این حوزه طبق جدول زمانبندی شده         
م رسید  ینشجویان عزیز خواه  خدمت همکاران محترم و دا    

 .تا از نزدیک مسائل مبتال به را بررسی نماییم
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جهت ترمیم حقوق و همچنین حمایت از        : سؤال پنجم  
  هایی دارید؟ کارکنان محترم چه برنامه

بطور کل اراده ایـن حـوزه ارائـه خـدمات حمـایتی بـا               
استراتژی عدالت محوری است و بالطبع عـدالت توزیـع          

ه نیست بلکه قدردانی از فعالیتهای انجـام        امکانات بالسوی 
 نیـز کماکـان   86در سال . شده متناسب با ارزش آنهاست    

روال حمایتی ادامه خواهد یافـت اگرچـه ممکـن اسـت            
در . تفاوتهایی را با گذشته داشته باشد     شکل ساختاری آن    

 جبـران  های خوبی برای   طرح پیشنهادی این حوزه جایگاه    
ـ     مادی   وری، تکـریم      زایش بهـره  افزایش حجم کـاری، اف

ارباب رجوع، میزان رضایتمندی مدیر و نیز ردیفی خاص         
برای تجلیل از زحمات کارکنان خـدوم آمـوزش و نیـز            

 .بانوان زحمتکش دانشگاه دیده شده است

درخصوص مـشکالت اعـضای محتـرم        :سؤال ششم  
از قبیل حضور در دانشگاه، حمایتهای مالی       (هیأت علمی   
  هایی دارید؟ ه برنامهچ...) از طرحها و

دانـشگاه بـه    کلیه خدمات حمایتی که از سایر کارکنـان         
آید قطعاً در ارتباط با اعضاء هیـأت علمـی نیـز              عمل می 

البته هدایت بخش اعظمی از مسائل مربوط به       . خواهد بود 
هــای آموزشــی و پژوهــشی انجــام  همکــاران در حــوزه

یر با توجـه بـه اطالعـاتی کـه اینجانـب از سـا             . شود  می
ها دارم بایستی که این سؤال بطـور معکـوس از             دانشگاه

همکاران هیأت علمی بشود که آنـان چـه کمکـی را بـه              
 تحقیقـاتی   هایحوزه اداری و مالی درخصوص اخذ طرح      

و بالطبع تسریع در حرکت سـازندگی دانـشگاه خواهنـد           
همچـون صـنعتی     هـایی   دانشگاهدر  ر  ضدر حال حا  . نمود

شـده بـه دانـشگاه از طریـق         اصفهان حجم بودجه وارد     
طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی معادل بودجه جـاری        

  !!!دانشگاه زنجان است
جهت حمایت و فعال نمودن کمیته تحول        :هفتم سؤال

  اید؟ وری چه تدبیری اندیشیده اداری و بهره
وری و در ادامـه کمیتـه         نیز مجدداً کمیته بهره    86در سال   

کـه در حـال حاضـر نیـز         تحول اداری فعال خواهد شد      

شده صادر احکام مربوطه از سوی ریاست محترم دانشگاه  
 .است

   دارید؟86چه خبر خوشی برای سال  :تم هشسؤال 
با توجه به سوابق موجود در دانشگاه شاید اجرای عدالت          

شـد کـه    احداقل در حوزه اداری مالی بهتـرین خبـری ب         
قاطبـه  رضایت و شادمانی حضرت حق و بالطبع        ... انشاءا

 .همکاران گرامی را به همراه خواهد داشت

در خاتمه اگر موضوعی باقی مانده که بـه         : نهمؤال   س 
نظر حضرتعالی باید به اطالع خوانندگان محتـرم نـشریه          

  .رویداد برسد، بیان نمایید
  
  
  
  
  
  
  

ادعا به    دانم به عنوان خادمی بی      آنچه که در پایان الزم می     
 آن است که اینجانب خـود       اطالع همکاران عزیز برسانم   

دانم و تمامی توان خـویش        را نماینده کارکنان محترم می    
های بحق آنان بکـار خـواهم         را در جهت اجرای خواسته    

گرفت و قطعاً در برابر هر امری که وضعیت کاری، آینده           
شغلی، وضعیت حقـوقی و آسـایش روانـی آنـان را بـه              

ـ       اندازد  مخاطره   ان دفـاع   ایستادگی و از حقوق به حق آن
اما این نکته نیز نباید از نظرها دور بماند که          . خواهم کرد 

همیشه علت هر حرکت و پیشرفتی تکامل و تعامل متقابل       
شاید حداقل اجر حرکت این مجموعـه       . و صادقانه است  

همیاری و همکاری صمیمانه و باوری راسـخ بـه حـسن            
خدمتگزاری خادمان شما باشد کـه در قاطبـه همکـاران           

  .شته و خواهد داشتوجود دا
  

  الهی چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
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  مصاحبه با آقای دکتر میرزاپور
  
  
  
  
  
  
  

  
  

کنفرانس ریاضـی در چـه تـاریخی برگـزار          : 1سئوال 
  خواهد شد؟

سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران در تـاریخ         : جواب
بـر   در دانـشگاه زنجـان       1386 شهریورماه   15 لغایت   12

  .گزار خواهد شد
  اهداف برگزاری کنفرانس را بیان فرمائید؟: 2سئوال 

  :اهداف کنفرانس عبارتند از: جواب
های مختلف کـه اولـین      ارائه مقاله ریاضی در رشته    ) الف

بار توسط پژوهشگران ریاضی به کنفرانس فرستاده شـده         
  است 

  آشنا نمودن کار پژوهشی ریاضیدانان با همدیگر) ب
 فرهنگ و سنن و آداب و رسوم و داد و سـتد             معرفی) ج

  استان
  تقویت ارتباطات علمی جامعه بزرگ ریاضی کشور) د
   معرفی دستاوردهای جدید ریاضی) ه
المللـی علمـی بـا کـشورهای        گسترش ارتباطات بین  ) و

  همسایه
  ترویج و عمومی کردن ریاضیات ) ز

از بخشهای مختلف دانـشگاه چـه انتظـاری         : 3سئوال 
  دارید؟
برای دانـشگاه خواهـد     از جمله دستاوردهایی که     : جواب

ست که دانشگاه را در جوامـع علمـی جهـان            داشت آن 
طور که اطالع دارید برگـزاری       همان. معرفی خواهد کرد  

در ین حجم، مشکالت و مخاطراتی دارد که        کنفرانس در ا  
 ها  این راستا از همه بخشهای دانشگاه، معاونتها و دانشکده        

رود برای هرچه بهتر برگزارشـدن کنفـرانس بـا          انتظار می 

ـ ایند  همکاری نم کنفرانس  دست اندر کاران     ا کنفـرانس   ت
  .آبرومندانه برگزار شود

برای بهتر برگزار شدن کنفرانس چه تدابیری       : 4سئوال 
  اید؟اندیشیده
فعالیت کنفرانس در دو بخـش عمـده  علمـی و            : جواب

  .اجرایی محدود شده است
باشد کـه     زیر کمیته می   10خش شامل   این ب : بخش علمی 

در فراخوان مقاله نام آنها ذکر شده است و فعالیتهـایی را            
پذیرش مقـاالت کیفـی و دعـوت از مـدعوین           در زمینه   

 شـروع کـرده     داخلی و خارجی برای سخنرانی عمـومی      
  .است

در  زیـر کمیتـه      10این بخش نیز با داشتن      کمیته اجرایی   
شروع بـه    مخصوص   بندی خاص و با شرح وظایف     زمان

  .نموده استفعالیت 
المللـی بـودن کنفـرانس و       با توجه بـه بـین     : 5سئوال 

از مـسئولین اسـتانی     چه انتظـاری    حساسیت این موضوع    
  دارید؟
ایــن کنفــرانس میزبــان بــیش از هــزار نفــر از : جــواب

ریاضیدانان برجسته ایران و جهان است که اکثریت قریب         
 قـسمتی از     و آینـد جـان مـی   به اتفاق آنها اولین بار به زن      

فعالیتهای کنفرانس، فعالیت جنبی بـوده و کـار آن آشـنا            
 آشنایی بـا داد     ،نمودن میهمانان با فرهنگ و آداب و سنن       

و ستد و بازار و همچنین صنایع دستی و بازدیـد از آثـار              
ضـمن معرفـی    ایـن مـوارد     . دیدنی و باستانی شهر است    

تان زنجان خواهـد    پیامدهای خوبی برای اس   استان در دنیا    
 ضـمن تقبـل     رود که مسئولین استانی   انتظار می و  داشت  

ها از قبیل امکانات رفـاهی کـه از عهـده             بعضی از هزینه  
دانشگاه خارج است دست اندرکاران کنفـرانس را یـاری    

  .فرمایند تا کنفرانس آبرومندانه برگزار گردد
  از وزارت علوم چه انتظاری دارید؟: 6سئوال 

 فعالیـت   ای از الً کنفرانـسها زیـر مجموعـه      معمو: جواب
علوم وزارت  پژوهشی و زیرنظر معاونت محترم پژوهشی       

هستند و امیدواریم که وزارت علـوم       تحقیقات و فناوری    
ما در جهت هرچه بهتـر برگـزار نمـودن ایـن کنفـرانس              

  .المللی در همه موارد یاری و کمک نماید بین
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  با قدسیان
  یخیخاطرات شخصیتهای بزرگ تار

  
   اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی5
وف، انــد کــه خواجــه نــصیرالدین طوســی فیلــس آورده

ور اسالمی که مدتی وزیـر دربـار        ریاضیدان و منجم مشه   
ای   هوالکوخان مغول بود عزم آن داشـت کـه رصـدخانه          

هوالکوخان با این تصمیم مخالفت نمود و       . احداث نماید 
. ای برای ما ندارد ارگان فایدهداشت که رصد ست    اظهار می 

خواجه نصیر برای قانع کردن او خواست تا یک شب که           
اند طشتی فلزی را بیاورند و        همگان به خواب نوشین رفته    

وقتی همه شهر به خـواب رفتـه    . بر باالی برج قصر ببرند    
بودند، خواجه نصیر و هوالکو بر باالی برج رفته و طشت 

 از آن ی صــدای هولنــاک.فلــزی را بــه پــایین انداختنــد
و بـه   شدند  همه شهر هراسان از خواب بیدار       و  برخاست  

  .بیرون گریختند
و آرامش ایـستاده     تنها خواجه نصیر و هوالکو با طمأنینه      

در این لحظه خواجه نصیر رو به هوالکـو کـرد و            . بودند
 "هل یستوی الذین یعلمون والـذین ال یعلمـون        ": گفت

بالفاصله هوالکو دسـتور    !) ابرند؟آیا دانایان با نادانان بر    (
  .ساخت رصدخانه را صادر کرد

  

  اینترنت: منبع  -محمدیاصغر : تهیه کننده

  
  گویندگویند  بزرگان جهان از عاشورا میبزرگان جهان از عاشورا می

  عاشورا
 فرزنـدان و    ،روز دهم محرم، روز شهادت ساالر شهیدان      

  .  استاصحاب او در کربال
  
  
  
  
  
  
  

 و ملـی    عاشورا در تاریخ جاهلیت عرب عید رسمی      روز  
گرفتنـد،    بوده و در آن روزگار، در چنین روزی روزه می         

روز جشن ملی و مفاخره و شادمانی بوده است و          عاشورا  
پوشیدند و چراغـانی و       در چنین روزی لباسهای فاخر می     

در اسالم، با تشریع روزه رمـضان، آن        . کردند  خضاب می 
علت نامگذاری روز دهم محـرم      : اند  گفته. روزه نسخ شد  

است که ده نفر از پیامبران با ده کرامت در ایـن روز،             آن  
  .1مورد تکریم الهی قرار گرفتند

  عاشورا در نظر دیگران
» السالم  علیه«بن علی     تأثیری که حادثه کربال و قیام حسن      

 بسیار  ، حتی غیر مسلمانان داشت     و بر اندیشه مردم جهان   
قیام و اوج فـداکاری و ویژگیهـای دیگـر امـام و             . است
انش سبب شد که اظهار نظرهای بسیاری دربـاره ایـن           یار

نقـل  . نهضت و حماسه آفرینـان عاشـورا داشـته باشـند          
 در اینجـا تنهـا تعـدادی        ها ممکن نبوده و   سخنان همه آن  

آورده ) ن و غیر مـسلمانان    از مسلمانا (اندک از این نظرها     
  :2شود می
من زنـدگی امـام     : )رهبر استقالل هند  (هاتما گاندی   م 

، آن شهید بزرگ اسالم را بـه دقّـت          »السالم  لیهع «حسین

                                                 
  .االنوار الحسینیه: به نقل از179،ص 3حیاۀ االمام الحسین،ج  1
،شهید » درسی که حسین به انسانها آموخت« نقل از کتاب 2

  .،رهبر آزادگان و منابع دیگر447نژاد،ص  هاشمی
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ام و بـر     م و توجّه کافی به صفحات کربال نمـوده        ا  هخواند
 است که اگـر هندوسـتان بخواهـد یـک            شده من روشن 

 گـردد، بایـستی از سرمـشق امـام حـسین          کشور پیـروز    
  . پیروی کند»السالم لیهع«
  
  
  
  
  
  
  
  
هـیچ  ): قاعـد اعظـم پاکـستان    (د علـی جنـاح      محم  

ــه ــسین  ای ا نمون ــام ح ــه ام ــر از آنک ــجاعت، بهت  ز ش
 در عالم   از لحاظ فداکاری و تهوّر نشان داد»السالم لیهع«

 من تمام مسلمین باید از سرمشق       به عقیده . پیدا نمی شود  
این شهیدی که خود را در سـرزمین عـراق قربـان کـرد              

  .پیروی نمایند
ر اگر منظـو  : )نویسنده معروف انگلیسی  (ز  چارلز دیکن  

های دنیایی    جنگ در راه خواسته    »السالم  لیهع «امام حسین 
فهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفـالش بـه           بود، من نمی  

نمایـد کـه او      همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم مـی        
  .فقط به خاطر اسالم، فداکاری خویش را انجام داد

بهترین ): فیلسوف و مورخ انگلیسی   (ل  توماس کارالی  
 گیریم، این است که حسین  تراژدی کربال میدرسی که از 

هـا  آن.  و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند       »السالم  لیهع«
ق عددی در جایی کـه      با عمل خود روشن کردند که تفو      

وزی  و پیـر    اهمیـت نـدارد    شـود  حق با باطل روبرو مـی     
یتی کـه داشـت، باعـث       با وجود اقل   »السالم  لیهع «حسین

  .شگفتی من است
آیـا قلبـی    ): مستشرق معروف انگلیسی  (ن  د براو ادوار 

شنود، آغشته   شود که وقتی درباره کربال سخن می       پیدا می 
تواننـد   ی غیر مسلمانان نیز نمـی      و الم نگردد؟ حت    با حزن 

پاکی روحی را که در این جنگ اسالمی در تحت لـوای            
  . آن انجام گرفت انکار کنند

 و هر   »مالسال  لیهع «درس امام حسین  : دریک جمس رف 
 است که در دنیا اصول ابدی و        قهرمان شهید دیگری این   

م و محبّت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنـین           ترح
رساند که هر گاه کسی برای این صفات مقاومت کنـد     می

و بشر در راه آن پافشاری نماید، آن اصول همیشه در دنیا 
  .باقی و پایدار خواهد ماند

 ،قرون، افراد بشر همیشه جـرأت      در طی  : بوید .م. ل 
 عظمت روح، بزرگی قلـب و شـهامت روانـی را            ،پردلی

ست که آزادی و عدالت هرگز       ا اند و همین   دوست داشته 
این بود شهامت و    . شود به نیروی ظلم و فساد تسلیم نمی      

 و مـن مـسرورم   »السالم لیهع «بود عظمت امام حسین این  
ز جان و دل ثنـا      که با کسانی که این فداکاری عظیم را ا        

 سال از تاریخ    1300ام، هرچند که     گویند شرکت کرده   می
  .آن گذشته است

بـرای  : )مورخ مشهور آمریکـایی (واشنگتن ایروینگ    
را با    ممکن بود که زندگی خود     »السالم  لیهع «امام حسین 

تسلیم شدن اراده یزید نجـات بخـشد، لـیکن مـسئولیت            
را که او یزید     داد پیشوا و نهضت بخش اسالم اجازه نمی      

زودی خود را بـرای قبـول       او ب . به عنوان خالفت بشناسد   
هر ناراحتی و فشاری به منظـور رهـا سـاختن اسـالم از              

در زیـر آفتـاب سـوزان       . امیّه آمـاده سـاخت     چنگال بنی 
، روح 3سرزمین خـشک و در ریگهـای تفتیـده عربـستان       

ای پهلـوان و ای     . ناپـذیر اسـت     فنا »السالم  لیهع «حسین
    ! مونه شجاعت و ای شهسوار من، ای حسینن

گرچـه کشیـشان مـا هـم از ذکـر          : توماس ماساریک  
 سازند، ولـی آن    مسیح مردم را متأثر می    حضرت  مصائب  

 یافـت   »السالم  لیهع «شور و هیجانی که در پیروان حسین      
شود در پیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سـبب            می

                                                 
در صحرای کربال شهید شد،نه ریگزارهای » ع« البته امام حسین 3

  !عربستان
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ـ          ر مـصائب حـسین  این باشد که مـصائب مـسیح در براب
 مانند پرکاهی است در مقابل یک کوه عظیم         »السالم  لیهع«

   .پیکر
ــری  ــوریس دوکب ــسین : م ــزاداری ح ــالس ع  در مج

، بـرای   »السالم  لیهع «شود که حسین    گفته می  »السالم  لیهع«
حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسالم،           

 و از جان و مال و فرزنـد گذشـت و زیـر بـار اسـتعمار           
ـ  . ماجراجویی یزید نرفت    مـا هـم شـیوه او را         دپس بیایی

مارگران خالصـی   سرمشق قرار داده، از زیردسـتی اسـتع       
  .ت ترجیح دهیمبر زندگی با ذل ت رایابیم و مرگ با عز

بـا  » السالم  لیهع «حسین): خاورشناس(ماربین آلمانی    
 خود و با اثبات مظلومیت و       قربانی کردن عزیزترین افراد   

خود، به دنیا درس فداکاری و جانبازی آموخت        ت  حقانی
  ثبت و در عالم بلند     ،و نام اسالم و اسالمیان را در تاریخ       

این سرباز رشید عالم اسالم به مـردم دنیـا          . آوازه ساخت 
نشان داد که ظلم و بیداد و ستمگری پایدار نیست و بنای            

و  ظیم و استوار باشد، در برابـر حـق     ستم هر چه ظاهراً ع    
  .چون پرکاهی بر باد خواهد رفتحقیقت 

 زینب، خواهر حسین  ): نویسنده مصری (اطی  بنت الش  
ـ  ت پیروزی را در کام ابن زیاد و بنی        لذ» السالم  لیهع« ه امی

خراب کرد و در جام پیروزی آنان قطرات زهر ریخـت،           
در همه حوادث سیاسی پس از عاشـورا، همچـون قیـام            

مویـان و برپـایی     بن زبیر و سقوط دولت ا     ...مختار و عبدا  
ع، زینـب،    عباسیان و ریشه دواندن مذهب تـشی       حکومت

  .قهرمان کربال نقش برانگیزنده داشت
این : )نخستین نخست وزیر پاکستان   (خان   لیاقت علی  

م، برای مسلمانان سراسر جهـان معنـی بزرگـی          روز محر 
ترین  آورترین و تراژدیک   در این روز، یکی از حزن     . دارد

 شهادت حـضرت امـام حـسین       ق افتاد، وقایع اسالم اتفا  
در عین حزن، نشانه فتح نهایی روح واقعـی         » السالم  لیهع«

ـ           اسالمی بود، ز   شمار یرا تـسلیم کامـل بـه اراده الهـی ب
آموزد که مشکالت و خطرها      این درس به ما می    . رفت می

حق و عـدالت  راه هرچه باشد، نبایستی ما پروا کنیم و از      
  .منحرف شویم

وقتی یزیـد   ): دانشمند و ادیب مسیحی   (رداق  جرج ج  
و مـأمور بـه     » السالم  لیهع «مردم را تشویق به قتل حسین     

 "چه مبلغ می دهـی؟    ":  آنها می گفتند   ،کرد خونریزی می 
ما بـا تـو     :  به او می گفتند    »السالم  لیهع «ا انصار حسین  ام

خـواهیم در    اگر هفتاد بار کشته شـویم، بـاز مـی         . هستیم
  .ه شویمرکابت جنگ کنیم و کشت

  
  
  
  
  
  
  
  

جنبش ): نویسنده و ادیب مصری   (اد  عباس محمود عق   
نظیرتـرین جنبـشهای     یکـی از بـی    ،  »الـسالم   لیهع «حسین

تاریخی است که تاکنون در زمینـه دعوتهـای دینـی یـا             
دولت اموی پـس    ... نهضتهای سیاسی پدیدار گشته است    

از این جنبش، به قدر عمر یک انسان طبیعی دوام نکرد و            
تا انقراض آنـان بـیش از       » السالم  لیهع «هادت حسین از ش 

  .شصت و اندی سال نگذشت
 اگـر چـه حـسین بـن علـی         : حیباحمد محمود صـ    

 در میدان نظامی یا سیاسی شکست خـورد،         »السالم  لیهع«
اما تاریخ، هرگز شکستی را سراغ ندارد کـه مثـل خـون             

 به نفع شکست خوردگان تمام شـده        »السالم  لیهع «حسین
، انقـالب پـسر زبیـر و        »الـسالم   لیهع «خون حسین . باشد

خروج مختار و نهضتهای دیگر را در پی داشت، تا آنجـا            
 که حکومت اموی ساقط شد و ندای خونخواهی حـسین         

ها را بـه    ها و حکومت  ، فریادی شد که آن تخت     »السالم  لیهع«
  .لرزه درآورد
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 از آن   »الـسالم   لیهع «اگر حسین ): مسیحی(آنطون بارا    
افراشـتیم و    مـی  د، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر       ما بو 

نمودیم و مردم را     در هر روستایی برای او منبری بر پا می        
  .خواندیم  به مسیحیّت فرا می»السالم لیهع «با نام حسین

ربال کتی از واقعه    با آنکه مد  : )مورخ انگلیسی (گیبون   
واقعه هم وطـن نیـستیم، مـع        ته و ما هم با صاحب       شگذ

ــک ــشتقّ ذل ــسین  م ــضرت ح ــه ح ــشکالتی ک  ات و م
تـرین   ه، احـساسات سـنگین دل    نمودل   تحم »السالم  لیهع«

انگیزد، چندانکـه یـک نـوع عطوفـت و           خواننده را برمی  
  .یابد مهربانی نسبت به آن حضرت در خود می

ـ  بنی): خاورشناس معروف (سون  لنیک  ه، سـرکش و    امی
د و مــستبد بودنــد، قــوانین اســالمی را نادیــده انگاشــتن

 را بررسی کنـیم،     و چون تاریخ   مسلمین را خوار نمودند   
کـرد و  فرمایی تـشریفاتی قیـام        فرمان دین بر ضد  : گوید

ـ حکومت دینـی در مقابـل امپرا       . وری ایـستادگی نمـود    ت
کنـد کـه خـون       راین، تاریخ از روی انصاف حکم می      بناب

  .ه است به گردن بنی امی»السالم لیهع «حسین
تاً آن  حقیق): شناس انگلیسی خاور (سر پرسی سایکس   

قلیل از خود بروز دادند،      شجاعت و دالوری که این عده     
ای بوده است که در تمام این قرون متمادی هـر            به درجه 

اختیار زبان به تحسین و آفـرین        کسی که آن را شنید، بی     
این یک مشت مردم دلیر غیرتمند، مانند مـدافعان         . گشود

ال برای خود تا ابـد بـاقی        ترموپیل، نامی بلند غیرقابل زو    
  .گذاشتند

هنـدو، رئـیس سـابق کنگـره ملّـی      (تامالس توندون   
های عالی از قبیل شـهادت امـام        این فداکاری : )هندوستان

شیده  سطح فکر بشریت را ارتقـا بخـ        »السالم  لیهع «حسین
  . آن شایسته است همیشه باقی بمانداست و خاطره

 سینحــ): نویــسنده مــصری(عبــدالرحمن شــرقاوی  
نه تنها شیعه . شهید راه دین و آزادگی است     ،  »السالم  لیهع«

 ببالد، بلکه تمام آزادمردان     »السالم  لیهع «باید به نام حسین   
  .دنیا باید به این نام شریف افتخار کنند

 حــسین): دانــشمند و ادیــب مــصری(طــه حــسین  
برای به دست آوردن فرصت و از سرگرفتن        » السالم  لیهع«

درش رها کرده بود، در  کردن از جایی که پجهاد و دنبال
او زبـان را دربـاره معاویـه و         . سـوخت  آتش شوق مـی   

. ی که معاویه تهدیدش نمـود     عمّالش آزاد کرد، تا به حد     
در که  ، حزب خود را وادار کرد       »السالم  لیهع «امام حسین 

  .طرفداری حق سختگیر باشند
  

 حـسین ): نویسنده مصری (ار  عبد المجید جوده السح    
توانست با یزید بیعت کند و به حکومت   نمی»السالم  لیهع«

ه ا در آن صورت، بر فسق و فجور، صح        او تن بدهد، زیر   
گذاشت و ارکان ظلم و طغیان را محکم می کرد و بر             می

ــی  ــین م ــل تمک ــانروایی باط ــود فرم ــسین. نم ــام ح  ام
شد، گر چه اهـل و        به این کارها راضی نمی     »السالم  لیهع«

  .رت افتند و خود و یارانش کشته شوندعیالش به اسا
  

داستان ): (مصریو فیلسوف   دانشمند  (عالمه طنطاوی    
 را بـه فـداکاری در راه خـدا بـر     عشق آزادگان ) حسینی

ـ           انگیزد و  می شمار  اسـتقبال مـرگ را بهتـرین آرزوهـا ب
رای شتاب به قربانگـاه، بـر یکـدیگر         بانکه  دآورد، چن  می

  .پیشی جویند
فاجعه کربال در تـاریخ بـشر       ): موصلمفتی  (بیدی  الع 
... انـد  ای است، همچنان که مـسببین آن نیـز نـادره           نادره
ت دفاع از حـق مظلـوم و         سن »السالم  لیهع «علی بن حسین

مصالح عموم را بنا بر فرمان خداوند در قـرآن بـه زبـان              
 وظیفـه خـویش دیـد و از       ) علیه... ا  لواتص( پیامبر اکرم 

 خود را در آن قربانگاه      یهست.  نورزید اقدام به آن تسامح   
سـرور  «کرد و به این سـبب نـزد پروردگـار،           بزرگ فدا   

پیـشوای  « محسوب می شود و در تـاریخ ایـام،           »شهیدان
آری، به آنچه خواسته بـود و       .  بشمار رفت  »اصالح طلبان 

  .بلکه برتر از آن، کامیاب گردید
  رضا زمانی: تهیه کننده


