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ساخت اولين باتري قابل شارژ ايراني
در دانش�گاه ايلي نويز ش�يکاگو پيش�رفت چش�مگيري در 
ش�يمي باتري ب�ه سرپرس�تي عليرض�ا احم�دي و همکاري 
امي�ن صالح�ي خوجين ص�ورت گرفته اس�ت كه با س�اخت 
نخس�تين بات�ري كرب�ن دي اكس�يد مي توان�د ب�ه تولي�د 
دس�تگاه هاي ذخي�ره ان�رژي س�بزتر و پاک تر منجر ش�ود. 
جست وجو براي دستيابي به مواد پيشرفته اي که بتوانند فناوري 
باتري ها را به سطح و نسل بعدي سوق دهند، دانشمندان را به سمت 
برخي طراحي هاي تخيلي از جمله طرح هايي که با الهام از ستون 
فقرات انسان و از اجزاي اصلي ساختارهاي نانوسيم ساخته شده اند، 
کشانده است. مثال ديگر نيز مربوط به عنصري است که ما مقدار 
زيادي از آن را توليد مي کنيم و دانشمندان اکنون از آن براي ساخت 
يک باتري با پتانسيل باال با قابليت 500 بار شارژ استفاده کرده اند. 

محققان مي گويند اين باتري نس��بت به باتري هاي ليتيوم- يون 
امروزي بيش از هفت برابر چگالي انرژي دارد و اکنون عالقه زيادي 

به توليد باتري هاي ليتيوم- کربن دي اکسيد وجود دارد. 
اين تيم از مهندسان مکانيک نوع جديدي از واکنش الکتروشيميايي 
را توسعه دادند که باعث افزايش ولتاژ تخليه و در نتيجه تبديل کربن 

دي اکسيد به يک ماده کربنات جامد مي شود. 
بزرگ ترين مش��کل فني که محققان بر آن فائق آمدند تمايل اين 
باتري ها براي از کار افتادن در پي ايجاد و تجمع کربن روي کاتاليزور 

در هنگام شارژ بود. 
محققان مي گويند اين ترکيب باتري را قادر مي سازد تا 500 بار قابل 
شارژ باشد. امين صالحي خوجين مي گويد: ترکيب منحصر به فرد 
مواد ما به ساخت اولين باتري کربن- ليتيوم کربن دي اکسيد خنثي 
با کارآيي بسيار بيشتر و ماندگاري طوالني کمک  و اين امکان را براي 

استفاده در سيستم هاي پيشرفته ذخيره انرژي فراهم مي کند. 
اين تحقيق هنوز فاصله زيادي با توليد تجاري دارد. با اين حال يک 
دستگاه ذخيره کننده انرژي ديگر براي نسل بعدي باتري ها ساخته 
شده است که مي تواند روزي از کربن دي اکسيد به روش مفيدي 
 Advanced Material اس��تفاده کند. اين تحقيق در ژورنال

منتشر شده است. 
.............................................................................................................

ساخت شبيه ساز آرايه خورشيدي 
توس�ط  ك�ه  خورش�يدي  آراي�ه  شبيه س�از  دس�تگاه 
بيرجن�د  دانش�گاه  پژوهش�گران  و  محقق�ان 
طراح�ي و س�اخته ش�ده اس�ت، ثب�ت اخت�راع ش�د. 
اين دس��تگاه توسط محمد فراهاني دانش��جوي کارشناسي ارشد 
الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکتريکي دانشگاه بيرجند و دکتر 
محمدعلي شمسي نژاد عضو هيئت علمي گروه آموزشي برق طراحي 

و ساخته شده است. 
اين دستگاه داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است که از آن جمله 
مي توان به ولتاژ و جريان فتوولتائيک با ريپل بسيار پايين )کمتر از 
 ،28335 EZDSP 5/0 درصد(، کنترل تمام ديجيتال با استفاده از
ديناميک سريع، انعطاف پذيري باال، تغذيه ورودي سه فاز، بازدهي 
باال و همچنين قيمت پايين اين دستگاه در مقايسه با مدل خارجي 

)يک ششم قيمت نسبت به مدل وارداتي( اشاره کرد. 
هزينه اجراي اين پروژه 5 ميليون تومان و زمان طراحي و ساخت 
اين دستگاه نيز دو سال به طول انجاميده است. در سال هاي اخير، 
استفاده از منابع انرژي تجديدپذير به دليل کاهش پيوسته منابع 
انرژي متداول و مرس��وم، تقاضاي روزافزون انرژي )امنيت انرژي( 
و افزايش آلودگي زيس��ت محيطي در اثر اس��تفاده از انرژي هاي 
فسيلي به طور چشمگيري افزايش يافته است. در ميان منابع انرژي 
تجديدپذير، استفاده از سيس��تم هاي توليد انرژي خورشيدي به 
علت هزينه عملکرد و نگهداري پايين، قابليت اطمينان باال، طول 
عمر زياد، مدوالر بودن، نصب س��ريع و آسان، عملکرد بدون سر و 
صدا، توليد توان بدون آلودگي و دس��ترس پذيري در سراسر کره 
زمين به سرعت در حال رشد است. اما با وجود مزيت هاي فراوان، 

سيستم هاي خورشيدي بازدهي مطلوب را ندارند. 
بازدهي يک سيستم خورشيدي به عوامل زيادي از قبيل دما، تابش، 
مشخصات طيفي و بازتاب نور خورشيد، تابش غيريکنواخت و غيره 
بس��تگي دارد.  از اين رو، پيش از نصب و به  کارگيري سيستم هاي 
خورشيدي، بايد ارزيابي، اعتبارسنجي و تأييد عملکرد سيستم هاي 
آماده س��ازي توان خورش��يدي ش��امل اينورترهاي خورشيدي و 
تجهيزات رديابي نقطه توان بيش��ينه مربوط ب��ه آنها در محدوده 
وسيعي از ش��رايط محيطي و بار متغير انجام شود. بدين جهت، از 

شبيه ساز آرايه خورشيدي به طور گسترده استفاده مي شود. 
دستگاه شبيه ساز آرايه خورشيدي با عملکرد دقيق و ديناميک با 
شماره اختراع ۹۹08۷ در س��ازمان ثبت اسناد کشور ثبت اختراع 

شد.

دستاورد ايراني نشريات دانشجويی

از بين 42 موكب بزرگ دانشگاهي كه به همت 
دانشجويان و مس�ئوالن دانشگاهي برپا شده 
است، دانشجويان خوزستاني با هشت موكب 
صدرنش�ين خدمات ده�ي ب�ه زوار هس�تند. 
بر اساس اعالم س��تاد اربعين دانشجويي، حداقل 
۴2 موکب بزرگ دانشجويي امسال در مسير زائران 
اربعين خدمات رس��اني مي کنند که دانشجويان 

مي توانند از خدمات آنها استفاده کنند. 
  از خدمات اختصاصي تا خدمات عمومي

با توجه ب��ه آماره��اي مختلفي که تش��کل هاي 
دانش��جويي داده اند و حال و هواي اي��ام اربعين 
حسيني، تعداد زيادي از دانشجويان دانشگاه هاي 
سراس��ر کش��ور به صورت گروهي يا انفرادي در 

حماسه اربعين شرکت کرده اند. 
در همين زمينه نيز س��تاد اربعين دانشجويي نيز 
براي سهولت و مشارکت بيشتر دانشجويان در اين 
سفر، تسهيالت و بخشنامه هايي را به دانشگاه ها 

ابالغ کرد. 
از جمله خدمات و تسهيالتي که براي دانشجويان 
و گروه هاي دانشجويي در نظر گرفته شده است، 
راه اندازي موکب هاي دانش��جويي اس��ت که اين 
موکب ه��اي خدماتي اختصاصي مث��ل خدمات 
فرهنگي و خدماتي عمومي از جمله تغذيه و اسکان 

را براي دانشجويان ارائه مي دهند. 
  پيشتازي خوزستان، كرمانشاه و ايالم

تشکيل موکب هاي دانشجويي يا از طرف دانشگاه ها 
به صورت حمايت مديريتي يا توس��ط گروه هاي 
دانشجويي و با حمايت دانشگاه ها و ستاد اربعين 

دانشجويي راه اندازي مي شود. 
بر اساس اعالم ستاد اربعين دانشجويي در مجموع 
حداقل ۴2 موکب دانش��جويي در ايام پياده روي 
اربعين از چهار مرز  خروجي غرب کشور از جمله 
چزابه، شلمچه، مهران و خسروي تا مسير پياده روي 
اربعين از نجف تا کربال برپا مي شود که دانشجويان 
دانشگاه هاي سراسر کشور مي توانند از خدمات اين 

موکب هاي استفاده کنند. 
دانشگاه هاي استان خوزس��تان با برپايي  هشت 
موکب دانشجويي در اين زمينه پيشتاز ند. رتبه دوم 
در اين زمينه هم با برپايي هفت موکب دانشجويي 
متعلق به اس��تان کرمانش��اه اس��ت. ديگر استان 
مرزنش��ين يعني ايالم هم رتبه س��وم بيشترين 
موکب دانشجويي را به خود اختصاص داده است. 
جايگاه چهارم ميزباني از دانش��جويان زوار هم به 
دانش��گاه هاي پايتخت مي رس��د که پنج موکب 

دانشجويي به پا کرده اند. 
  ركوردزن�ي دانش�گاه آزاد و دانش�گاه 

فرهنگيان
از ميان اين مواکب دانشجويي بيشترين موکب به 
دانشگاه آزاد و پس از آن به دانشگاه فرهنگيان تعلق 
دارد. مواکب بسيج دانش��جويي هم در رتبه هاي 
بعدي قرار دارد. دانش��گاه هاي پي��ام نور و علمي 
کاربردي ه��م از ديگر دانش��گاه هاي فعال در اين 

زمينه بوده اند. 
عالوه بر موکب هاي دانش��جويي که برپا مي شود، 
س��تاد اربعي��ن دانش��گاهيان در ه��ر اس��تان با 
هماهنگي هايي که با موکب هاي مردمي هر استان 

انجام شده است، دانشجويان هر استان مي توانند در 
موکب هاي استاني خود استقرار پيدا کنند. 

  به ياد شهداي مقاومت
در اين ميان موکب دانشجويي» فاطمه بنت موسي 
بن جعفر« از دانش��گاه قم با ديگر مواکب متفاوت 
است. چند سالي اس��ت که اين دانشگاه در شهر 
کاظمين اقدام به برپايي موک��ب براي پذيرايي از 

زائران و مجاوران کرده است. 
اين موکب دانشجويي در نزديکي مسير پياده روي 
زائراني که از شهر کاظمين به کربال اقدام مي کنند 
و عالوه بر تأمين غذا و ديگر فعاليت هاي معمول، در 
حوزه تبليغات در خصوص شهداي مقاومت و جهان 
اسالم نمايش��گاهي از تصاوير آنان را داير مي کند 
که در جنب آن  يک غرفه فرهنگي ديگر با حضور 
يک روحاني در آن به بحث هاي تبليغات فرهنگي، 

اعتقادي و احکام دين نيز مي پردازد. 

  از دوخت و دوز تا شست وشو
معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه قم درباره اين 
موکب با بيان اينکه هر ساله جمعي از دانشجويان، 
اساتيد و کارمندان اين واحد دانشگاهي چند روز 
قبل از اربعين در ش��هر مقدس کاظمين اقدام به 
برپايي موکبي مي کنند ک��ه در آن فعاليت هايي 
از قبيل پذيرايي با س��ه وعده غذاي��ي به صورت 
گرم، اسکان، چايخانه و اقدامات فرهنگي صورت 
مي گيرد، گفت: در اين موکب تقريباً روزانه 30 هزار 
پرس غذاي گرم يعني در هر وعده ۱0هزار پرس 
پخت و توزيع خواهد شد که 80 نفر از همکاران و 
دانشجويان در اين موکب  سه سال است که در حال 

انجام اين خدمت رساني ها هستند.  
به گفته محمد دخيلي، امس��ال در حوزه پزشکي 
براي اولين بار درمانگاهي ايجاد خواهد ش��د که 
۱2 پزش��ک و ۱2 پرس��تار به صورت 2۴ ساعته 
خدمات درماني در آن ارائه خواهند داد و براي زائران 
به صورت رايگان اين اقدام��ات صورت مي گيرد. 
شست وشوي البسه، دوخت و دوز ساک و واکس 
کفش نيز ديگر فعاليت ه��اي خدماتي اين موکب 
براي امسال است. اين درمانگاه و ايجاد استراحتگاه 
عظيم براي زائران از فعاليت هاي مهم امسال است 

که به صورت زنانه و مردانه داير خواهد شد. 
  از گعده هاي شبانه تا جلسات هيئت

سال گذش��ته هم دانش��گاه آزاد قم در کاظمين، 
دانشگاه امام صادق)ع( در مس��ير نجف تا کربال، 
دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه صنعتي  شريف 
و واحد علوم و تحقيقات دانش��گاه آزاد اس��المي 
موکب برقرار کردند و محوريت فعاليت هاي آنها در 

حوزه فرهنگي و جهان اسالم بود. 
معموالً در موکب هاي دانشجويي عالوه  بر اسکان 
فعاليت هاي فرهنگي مانند غرفه پاسخ به سؤاالت 
شرعي دانشجويان، گعده هاي ش��بانه و جلسات 
هيئت دانشجويي هم برگزار خواهد شد. در نهايت 
هم پياده روي چند هزار نفري دانشجويان در قالب 
دسته هاي عزاداري در مسير حرم امام حسين)ع( 

انجام مي گيرد. 
  پژوهش هاي اربعيني

رخداد دانشجويي ديگر در اين زمينه اين بود که از 
سال گذشته با رايزني هاي انجام شده، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري به دانشگاه هاي سراسر کشور 
ابالغ کرده اس��ت که از پايان نامه هايي با موضوع 

اربعين حمايت مالي و معنوي شود. 
همايش علمي اربعي��ن نيز در همين راس��تا هر 
س��ال قبل از مراس��م اربعين برگزار مي شود که 
بخش اساتيد و داوري آن به  عهده دانشگاه عالمه 
طباطبايي و بخش دانشجويي آن به  عهده سازمان 

بسيج دانشجويي است. 
پژوهش ه��اي ميدان��ي در ح��وزه ارتباط��ات 
ميان فرهنگ��ي اي��ران و ع��راق توس��ط خادمان 
پژوهشگر در ايام پياده روي اربعين انجام مي شود 
که بدون شک مي تواند پشتوانه بسيار خوبي براي 

برگزاري مراسم اربعين باشد. 

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

سيستم جامع گلستان همچنان دانشجويان را آزار مي دهد

سامانه گلستان و ثبت نام نابسامان

 در حال�ي ك�ه 19 س�ال از راه اندازي سيس�تم 
جام�ع گلس�تان مي گ�ذرد و دانش�گاه هاي 
دولتي از آن اس�تفاده مي كنند، ام�ا هنوز اين 
سيستم دانش�جويان را غافلگير مي كند. اين 
غافلگيري به خصوص در زم�ان انتخاب واحد، 
اس�ترس زيادي به دانش�جويان وارد مي كند. 
ايجاد سامانه هاي ثبت نامي اينترنتي پروسه طوالني 
ثبت نام و حذف واح��د و برگزاري کارآم��وزي و از 
اين دس��ت امور را که اداري انجام مي ش��د، حذف 
کرد. دانشجويان با ورود به يک سيستم نرم افزاري 
دانش��جويي و باز کردن صفحه اي شخصي در آن، 
تمام اطالعاتش��ان را وارد و درخواست هاي خود را 
براي اجرا توسط کارکنان ثبت مي کردند. اين اقدام 
در وقت و هزينه رفت و آمد دانشجويان و هزينه هاي 

خود دانشگاه بسيار کارآمد بود. 
  دردسر از كارشناسي تا دكترا

امسال هم دانشجويان مقطع کارشناسي از مشکالت 
اين سيس��تم هنگام انتخاب واحد ترم جديد خود 
گاليه کردند؛ اتفاقي که باعث مي شود آنها نتوانند به 
موقع دروس خود را انتخاب کنند و با گذشت زمان 
هم ظرفيت کالس تکميل مي ش��ود. دانشجويان 
جا مانده از کالس در زمان انتخ��اب واحد در ادامه 
تحصيل با مشکالت جدي مواجه مي شوند و چه بسا 

که کار به گذراندن ترم هاي اضافه هم مي کشد. 
 برخ��الف تص��ور اينک��ه در مقاطع کارشناس��ي 
ارش��د و دکترا به علت تعداد کم دانش��جويان اين 
مشکالت وجود ندارد، مش��کالت سامانه گلستان 
براي دانشجويان ارش��د و دکتري هم کم نيست. 
شايد مش��کل انتخاب واحد و تکميل کالس ها را 
نداشته باشند، اما در برخي دانشگاه ها تأييد مدارک 
تحصيلي، پيش��نهاد پايان نامه ها، مقاالت و تأييد 
نهايي پايان نامه هاي دانش��جويان از سوي اساتيد 
راهنما در جهت حذف کاغذبازي به اين سيس��تم 

سپرده شده است. 
  سابقه 19 ساله

به گفته برخي دانش��جويان گاهي تأييديه گرفتن 
از يک اس��تاد براي مثاًل کارآم��وزي مدت ها زمان 

مي برد؛ چراکه معموالً اساتيد فرصتي براي بررسي 
کردن سيستم هاي خود ندارند يا حتي گاهي براي 
اس��تفاده کردن از تکنولوژي هاي جديد دانشگاه 

مقاومت مي کنند. 
آنطور که اين سامانه خودش را معرفي کرده است:       
» طراحي و پياده سازي سيستم جامع دانشگاهي 
گلستان با هدف مکانيزه کردن تمامي فعاليت هاي 
دانشگاهي از اسفندماه سال ۱3۷۹ و ابتدا در دانشگاه 

صنعتي اصفهان شروع به کار کرد.«
  زير سيستم هايي كه به مرور اضافه شد

وظايف اين س��امانه اينطور تشريح شده که تجزيه 
و تحليل، طراحي، پياده س��ازي، تس��ت و تحويل 
اين سيس��تم از اسفندماه س��ال ۱3۷۹ آغاز شد و 
در اسفندماه ۱382 به پايان رسيد، سپس در سال 
۱383 زيرسيستم هاي ارزشيابي و تسويه حساب 
دانشجويي و زيرسيس��تم حق التدريس استادان 
به عنوان زيرسيستم هاي مکمل سيستم آموزش 

تهيه شد.  
در نهايت پنج س��ال بعد از راه اندازي يعني در سال 
۱38۴ سيستم اطالعات پژوهشي دانشگاه نيز به 

عنوان زِيرسيستمي که پوشش دهنده فعاليت هاي 
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه هاست، به مجموعه 

تحت پوشش سيستم گلستان اضافه شد. 
  متولد شهر اصفهان

در ادامه اين معرفي آمده اس��ت: »سيستم جامع 
گلس��تان حاصل بيش از 200 هزار نفرساعت کار 
فش��رده کارشناس��ي اعضاي تيم، هزاران ساعت 
همکاري مديريت و کارشناسان دانشگاه هاي کشور و 
تجربه بيش از 30 سال فعاليت در بخش هاي مختلف 
و طراحي و پياده سازي سيس��تم هاي دانشگاهي 
توس��ط کارشناس��ان تيم اس��ت که فرآيندهاي 
دانشگاهي را با کيفيت و کميت مناسب و کم نظيري 
پوش��ش مي ده��د. پ��س از نهايي ش��دن مراحل 
طراحي و پياده سازي سيس��تم جامع دانشگاهي 
گلستان و با توجه به قابليت هاي منحصر به فرد آن، 
سيستم گلستان توسط ش��رکت نوپرداز اصفهان 
در دانشگاه هاي مختلف نصب و راه اندازي شد. هم 
اکنون سيستم گلستان در تمامي امور اجرايي تحت 
پوشش خود در بسياري از دانشگاه هاي کشور مورد 

استفاده قرار مي گيرد.«

  سردرگمي در گلستان
سيستم جامع گلستان در واقع سيستم ثبت نامي 
دانشگاه هاي دولتي است تا بروکراسي زمانبر اين 
دانشگاه ها براي رسيدگي به امور دانشجويان را حل 
کند اما طي سال هاي اخير همين سيستم هوشمند 
نتوانسته خواسته هاي دانشجويان را برآورده  کند و 

صداي اعتراضات را بلند کرده است. 
سامانه گلستان در سال هاي راه اندازي نخست يا 
حتي در همين سال هاي اخير مشکالت زيادي را 
حل کرده بود و حال با گذر زمان و پيشرفت هاي 
روزافزون فناوري و سيس��تم هاي هوش��مند از 
به روزرساني اين سامانه دانشگاهي خبري نيست. 
 از جمل��ه انتقادات ب��ه اين س��امانه پيچيدگي و 
مبهم بودن برخي آيتم هاي اين سامانه است که 
موجب شده هنگام ورود به آن، دانشجويان دچار 
سردرگمي مي ش��وند. در نتيجه براي انجام کار 
مورد نظرش��ان زماني طوالني بايد صرف کنند. 
اين مس��ئله به خصوص هنگامي که وقت بسيار 
با اهميت است مثل انتخاب واحد، به خاطر تعدد 
ورود کاربران به سايت، سيستم با قطعي يا اختالل 

مواجه مي شود. 
  فقط »اكسپلورر«

جالب اينکه يکي از مهم ترين معضالت اين سيستم 
جامع دانشگاهي اين است که فقط بايد از مرورگر 
اينترنت اکسپلورر استفاده شود. البته در سال هاي 
اخير بهبودهاي��ي صورت گرفت��ه و مرورگرهاي 
موزيال و گوگل کروم نيز قابل استفاده اند اما هنوز 
هم براي استفاده ساده تر دانشجويان مجبورند از 
اينترنت اکسپلورر استفاده کنند. همچنين باز و 
بسته کردن چند صفحه داخلي پر کاربرد در زمان 
شلوغي سيستم هشدار مي دهد که امکان باز کردن 

صفحه جديد وجود ندارد!
 از طرف ديگر آنطور که برخي دانش��جويان خبر 
داده اند اين سامانه امکان انتخاب بيش از دو درس 
عمومي در يک ترم را به دانشجويان نمي دهد که 
اين مشکل به خصوص دانشجويان ترم پاياني را 

دچار دردسر هاي زيادي مي کند. 

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

شهرهاي مرزي ركورددار بيشترين موكب دانشجويي هستند

 دانشجو و دانشگاه در مسير اربعين

دانشگاه هاي اس�تان خوزس�تان با برپايي  
هش�ت موكب دانش�جويي در اي�ن زمينه 
پيش�تاز ند. رتب�ه دوم در اين زمين�ه هم با 
برپايي هفت موكب دانش�جويي متعلق به 
استان كرمانشاه است. ديگر استان مرزنشين 
يعني ايالم هم رتبه س�وم بيشترين موكب 
دانش�جويي را به خود اختصاص داده است

بس��يج  هم��ت  ب��ه 
دانش��جويي دانشگاه 
علوم پزشکي شاهرود، 
شش��مين ش��ماره از 
نش��ريه دانش��جويي 
»خبردار« منتشر شد. 
در اين ش��ماره از اين 
نش��ريه دانش��جويي 
به معرفي رش��ته هاي 
دانش��گاه  مختل��ف 
علوم پزش��کي ب��راي 
ورودي ه��اي جدي��د 

پرداخته ش��ده اس��ت، همچنين مطالب ديگري مثل اردوي 
جهادي دانش��گاه علوم پزش��کي ش��اهرود مورد بررسي قرار 

گرفته است. 
بررس��ي زندگينامه پروفس��ور توفيق موس��يوند از چوپاني تا 
مخترع قلب مصنوعي از ديگر مطالبي است که در اين نشريه 

منتشر شده است. 
جالب اينکه در اين نش��ريه تمام کانال هاي تلگرامي دانشگاه 
در حوزه هاي مختلف دانشجويي )از کميته تحقيقات و بسيج 
گرفته تا کانال ادبي( معرفي ش��ده اند. اين بخش نش��ريه به 

خصوص براي دانشجويان ورودي جديد بسيار مفيد است. 

دانش��جويان دانشگاه 
صنعتي شريف شماره 
هفدهمي��ن  از   23
س��ال انتش��ار نشريه 
دانش��جويي »روزنامه 
ش��ريف« به مناسبت 
آغاز س��ال تحصيلي را 

منتشر کردند. 
در بخش��ي از مطالب 
اي��ن ش��ماره روزنامه 
ش��ريف ب��ه بررس��ي 
مسئله کارگران هپکو 

و مستند نان گزيده ها پرداخته شده است. نشستي در همين 
زمينه در دانشگاه ش��ريف با حضور نماينده اراک در مجلس و 
مدير کارخانه هپکو برقرار شده بود که گزارشش در اين نشريه 
کار ش��ده و از غيبت رئيس س��ازمان خصوصي س��ازي گاليه 
کردند. در گزارش��ي جالب هم به اردوي مش��هد دانشجويان 
ورودي جديد و اس��تامبولي با ماس��ت خوردنش��ان همراه با 
اساتيد در قطار و آشنايي ش��ان با مديران دانشگاه اشاره شده 

که خواندني است. 

اس��المي  جامع��ه 
دانش��جويان، ش��ماره 
23 نشريه دانشجويي 
را  »هم ش��اگردي« 

منتشر کرد. 
در اين ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
تبيين وظيفه دانشجو 
در  ک��ه  رس��التي  و 
پيش��رو بودن بر عهده 
دارد پرداخت��ه ش��ده 
و همچني��ن مس��ائل 

ديگري مثل گام دوم انقالب مورد بررس��ي قرار گرفته است. 
در گفت وگوي اين نشريه با معاون فرهنگي- اجتماعي وزارت 
علوم، اين مق��ام دولتي حوزه ازدواج دانش��جويي را مأموريت 
نمايندگي ولي فقيه مي داند و اين معاون��ت وزارت علوم را يار 

کمکي اين نهاد مي خواند. 

انجم��ن  هم��ت  ب��ه 
اسالمي دانش��جويان 
دانشگاه علوم پزشکي 
هفتمي��ن  اصفه��ان، 
نش��ريه  از  ش��ماره 
دانشجويي»حيات نو« 

منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
رسالت يک دانشجو از 
منظر ش��هيد بهشتي و 
همچنين به رفتارهايي 

که يک دانشجو بايد داشته باشد پرداخته شده است. تاريخچه 
جنبش هاي دانش��جويي هم از ديگر مطالب اين نشريه است. 
انتشار دو مطلب طنز دانشجويي هم از نکات جالب اين شماره 

نشريه است. 

دانش��جويي  بس��يج 
دانشگاه علوم پزشکي 
شيراز دهمين شماره 
از نش��ريه دانشجويي 
»نفير« را منتشر کرد. 

در اي��ن ش��ماره از اين 
دانش��جويي  نش��ريه 
مطالبي درباره اردو هاي 
جه��ادي دانش��جويان 
اين دانش��گاه نوش��ته 
شده اس��ت و همچنين 
گذري ب��ر فعاليت هاي 

کانون هاي فرهنگي و علمي اين دانشگاه داشته و به معرفي آن 
پرداخته است. 


