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 دستيابي محققان 
به توليد جوهرهاي نانوساختار

محققان كشور جوهرهاي نانوساختار دوستدار محيط زيستي 
را بر اس�اس اس�تانداردهاي اروپ�ا و امريكا تولي�د كردند كه 
عالوه ب�ر آنكه ثبات سايش�ي و شست و ش�وي باالي�ي دارد، 
ريسك گرفتگي هد دس�تگاه پرينتر را به حداقل مي رساند. 
س��حر فروغي از محققان اين طرح گفت: »با پيشرفت تكنولوژي 
اين قابليت فراهم شده است كه بتوان تصوير يا طرح دلخواه را روي 
اجسام مصرفي يا تزئيني مانند لباس، ليوان، پازل و قاب موبايل چاپ 
كرد كه اين امر با استفاده از چاپگر روميزي جوهرافشان و يك پرس 
حرارتي امكان پذير است و نياز به دس��تگاه هاي پيشرفته و بزرگ 
صنعتي نيست، ضمن آنكه جوهر اس��تفاده شده براي اين منظور 

جوهرهاي »سابليميشن« يا »تصعيدي« است.« 
وي با بيان اينكه اين نوع جوهره��ا به راحتي روي زمينه مورد نظر 
اعمال مي ش��ود، افزود:»به  رغم آنكه صنعت چاپ سابليميشن در 
ايران خيلي گس��ترده اس��ت و براي چاپ روي كاشي، سراميك، 
منس��وجات و پارچه كاربرد دارد، ولي متأس��فانه تمام اين نوع از 
جوهرها با قيمت هاي باال وارداتي است و در مطالعات اخير خود به 

دانش فني توليد اين نوع جوهرها دست يافتيم.« 
فروغي جوهر توليدشده را داراي ساختار نانويي دانست و يادآور شد: 
»اين نوع جوهرها دو مزيت دارد؛ اول اينكه ساختار نانويي آن باعث 
پايداري بيشتر ذرات جوهر مي ش��ود، به گونه اي كه مقدار مصرف 
كمتر، نفوذ رنگي و كيفيت رنگي باالتري را شاهد هستيم و مزيت 
ديگر آن اين است كه چون چاپ توسط پرينترها انجام مي گيرد، هد 

دستگاه پرينتر گرفتگي ندارد.« 
اين محقق قابليت توليد در داخل كش��ور و صادرات به كشورهاي 
منطقه، كيفيت رنگ باال، ثبات نوري باال، ثبات مالشي باالتر، اندازه 
ذرات پايين در ابع��اد نانو و توزيع ذرات باري��ك براي جلوگيري از 
گرفتگي هد چاپگر و س��ازگار با محيط زيس��ت را از مزاياي جوهر 
توليدشده نام برد. وي تأكيد كرد:»فرموالسيون اين محصول منجر 
به استفاده كمتر به دليل قدرت رنگي باال مي شود. مواد به كار رفته 
در فرموالس��يون اين جوهر سازگار با محيط زيس��ت است و فاقد 
حالل هاي فرار و مواد مضر از قبيل فرمالين و آلكيل فنون ها و مطابق 

با استانداردهاي محيط زيستي اروپا و امريكاست.«
اين محصول با هدايت و راهنمايي دكتر امير رضواني مقدم در اين 

شركت دانش بنيان توليد شده است. 
.............................................................................................................

 توليد نانوذراتي 
براي صنايع آرايشي- بهداشتي

محققان ي�ك واحد فن�اور مس�تقر در مركز رش�د فناوري 
سالمت دانش�گاه علوم پزش�كي تهران، موفق به طراحي و 
س�نتز نانوذراتي ش�دند كه به دليل خاصيت آنتي باكتريال 
باال در صنايع آرايشي و بهداش�تي كاربرد دارند و مي توانند 
كمبود نانوذرات را در ش�رايط تحريم كش�ور جب�ران كنند. 
مژده صفري، محقق دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به طراحي 
و ساخت نانوذرات در اين واحد فناور توضيح داد: »از اسفند سال 
گذشته در مركز رشد فناوري سالمت، واحد دانشكده فناوري هاي 
نوين پزشكي مستقر شديم. در اين واحد طيف گسترده اي از ذرات 
از جمله نقره، طال، روي، سلنيوم و... را غالباً با اهداف پزشكي سنتز 

مي كنيم.« 
اين دانشجوي دكتراي نانوفناوري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
تهران بيان كرد: »اندازه ذرات در فناوري نانو بس��يار مهم است، 
چراكه در مقياس نانوي��ي، ابعاد ماده در خصوصيات آن بس��يار 
تأثيرگذار است و خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي تك تك 

اتم ها و مولكول ها با خواص توده ماده متفاوت است.« 
صفري ادام��ه داد: »در ابع��اد نانو، خ��واص ن��وري، الكتريكي، 
مغناطيسي و شيميايي مواد به ش��دت تغيير مي كند و از همين 
ويژگي ها مي توان در تشخيص و درمان بيماري ها و ساير كاربردها 

استفاده كرد..« 
صفري در پاسخ به اينكه در حال حاضر از نانوذرات در محصوالت 
بهداشتي موجود در بازار استفاده شده يا خير، خاطرنشان كرد: »به 
عنوان مثال استفاده از نانوذرات نقره در دستمال كاغذي ها و مايع 
دستشويي استفاده شده كه به آنها خاصيت آنتي باكتريال مي دهد. 
همچنين نانوذرات نقره غالباً روي س��طوح بيمارستاني اسپري 

مي شوند تا جلوي آلودگي هاي عفوني گرفته شود.« 
وي در پايان يادآور شد: »غالباً نانوذرات را به كشور وارد مي كنيم، 
اما در حال حاضر به دليل تحريم ها و شرايط اقتصادي، فراهم كردن 
آنها دشوارتر شده و دو الي سه شركت  با ما تماس گرفتند و گفتند 

با كمبود نانوذرات مواجه هستند.«

دستاورد ايراني

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 پزشكي. 
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. 

نشريات دانشجويی

بزرگ ترين طرح انتقال آب كشور سريالنكا كه 
شامل دو سد و يك نيروگاه 1۲0مگاواتي و يك 
شفت عمودي به ارتفاع 630 متر )بلندتر از برج 
ميالد( است توسط ش�ركت هاي دانش بنيان 
ايراني و محققان دانشگاه هاي شريف و تهران 
ساخته شد. تحقيقات دانشگاهي صورت گرفته 
كه اساس اين پروژه بود توسط جمعي از نخبگان 
دانشگاهي كشور انجام شد و پروژه اي كه هيچ 
نمون�ه ديگري در جه�ان ن�دارد را خلق كرد. 
شركت هاي مهندس��ي دانش بنيان ايراني كه از 
س��وي پژوهشگران دانش��گاهي تغذيه مي شوند 
اكنون به س��طحي رس��يده اند ك��ه در مناقصه 
كشور هاي خارجي و همزمان با شركت هاي بزرگ 

بين المللي رقابت مي كنند. 
  تونلي بي نظير در جهان

به تازگي در مراسمي با حضور رئيس جمهور كشور 
سريالنكا سد پوهولپوال و تونل هاي انتقال آب پروژه 

چند منظوره اوما اويا در اين كشور افتتاح شد. 
اين ط��رح چند منظوره ش��امل ي��ك تونل ۵/۴ 
كيلومتري بين دو سد و يك تونل ۱۵كيلومتري 
در انتهاي سد دوم اس��ت. در انتهاي سد دوم هم 
يك ش��فت عمودي ۶۳۰ متري قرار دارد كه در 
دنيا بي نظير اس��ت و اين طرح در شرايط سخت 
جغرافيايي و با وجود درياچه هاي بزرگ زيرزميني 
احداث شده است و عالوه بر توليد برق، آب مورد 
نياز براي آبياري زمين هاي كشاورزي را نيز تأمين 

خواهد كرد. 
با افتتاح س��د پوهولپ��وال انتقال آب به وس��يله 

تونل  ه��اي انتقال آب به س��د دايرابا آغاز ش��د و 
همچنين مراحل ساخت نيروگاه آبي ۱2۰مگاواتي 

اين پروژه چندمنظوره شروع به كار كرد. 
  پوهولپوال يا هيوال؟

پروژه چندمنظوره اوما اويا در جنوب شرقي كشور 
سريالنكا و در فاصله 2۰۰ كيلومتري پايتخت اين 
كشور واقع شده و شامل دو سد دايرابا و پوهولپوال، 
نيروگاه آب��ي ۱2۰مگاوات��ي و 2۵كيلومتر تونل 
انتقال آب اس��ت. هدف از اجراي پ��روژه، بهبود 
آبياري ۵هزار هكت��ار زمين كش��اورزي، انتقال 
۱۴۵ميليون مترمكعب آب در سال و توليد 29۰ 

گيگاوات ساعت انرژي در سال است. 
 )EPC ش��ركت دانش بنيان ف��راب، پيمان��كار
طراحي، تأمين و س��اخت( پ��روژه چندمنظوره 
اوما اوياس��ت كه از بزرگ ترين پروژه هاي صدور 
خدمات فني و مهندسي ش��ركت هاي ايراني به 

شمار مي رود. 
حفاري اين تونل كه يكي از طوالني ترين تونل هاي 
انتقال آب در كشور سريالنكا به شمار مي رود، با 
دو دستگاه حفاري مكانيزه TBM يكي از بخش 
ورودي و ديگري از بخش خروجي تونل انجام شد 
و با به هم رسيدن اين دو دستگاه، حفاري تونل به 

پايان رسيد. 
  9سال تالش جهادي

در س��ال 2۰۱۰ ميالدي وزارت آبياري سريالنكا 
قراردادي به مبل��غ ۵29 ميلي��ون دالر را با يك 
ش��ركت ايراني به نام »فراب« امضا ك��رد كه به 
موجب آن قرار شد شركت فراب، به عنوان پيمانكار 

اصلي، مسئوليت طراحي و ساخت دو سد، تونل  
انتقال آب و يك نيروگاه ۱2۰ مگاواتي برق را در 

كشور سريالنكا به عهده بگيرد. 
 اين پ��روژه در همان س��ال و در جنوب ش��رقي 
سريالنكا در فاصله 2۰۰ كيلومتري پايتخت اين 
كشور كليد خورد. با توجه به اينكه پروژه مذكور 
روي رودخانه  »اوما اويا« اجرا ش��د، نام پروژه نيز 

به نام همين رودخانه ناميده شد. 
طبق قرارداد منعقد ش��ده، مهندسان ايراني بايد 
يك سد روي رودخانه اوما  اويا در ناحيه »پاهول 
پوال« احداث كنند تا آب رودخانه از طريق تونلي 
به طول حدود ۳/7 كيلومتر )تونل انتقال دهنده( 
به داخل مخزن سد ديگري به نام »ديرابا« كه روي 
رودخانه »ماهاتوتيال اويا« احداث مي شود، ريخته 
ش��ود. پس از آن با احداث يك تونل بلند آبرسان 
به طول حدود ۱۵/2 كيلومتر و يك ش��فت قائم 
به ارتفاع ۶۳۰ متر، آب به يك نيروگاه زيرزميني 

منتقل مي گردد. 
  بزرگان جهان زير دست دانشگاهيان ايران

درمجموع يك تيم 2۰نفره از پژوهشگران دانشگاه 
تهران هم مطالعه اين پروژه  را به عهده داشت. كار 
طراحي پروژه هشت ماه و ساخت قطعات، در دو 
كارگاه اصلي حدود چهار ماه ب��ه طول انجاميد. 
تمامي تجهيزات در ايران س��اخته و س��پس به 
سريالنكا منتقل شد،اما مهم ترين بخش اين پروژه 
طراحي، ساخت و نصب شفت قائمي بود كه توسط 
محمد دورعلي، استاد مكانيك دانشگاه صنعتي 
شريف و تيمي از دانش��جويان و مهندسان ايراني 

طراحي و ساخته شد. 
در اجراي پروژه اوما اويا حدود 2۰۰شركت داخلي 
و خارجي شامل ۱۵۰شركت خارجي و ۵۰ شركت 
داخلي، ش��ركت فراب را كه پيمان��كار اصلي اين 
پروژه بود، همراهي كردند. ش��ركت »پويري« از 
سوئيس و »آندريتز« از اتريش، »هرنكنشت« از 
آلمان، »مارتي« از سوئيس و »فورتون الكتريك« 
از كره جنوب��ي مهم ترين ش��ركت هاي خارجي 
در اجراي اين پ��روژه بودند. همچنين ش��ركت 
»مهندس��ين مش��اور مهاب قدس«، »نيم رخ« 
»ش��هران س��ازه«، »اويول« »پره��ون طرح«، 
»كرمان تابلو«، »الكتروكوير يزد« و »تانا انرژي« 
نيز مهم ترين شركت هاي ايراني بودند كه با شركت 

فراب همكاري كردند. 
  بزرگ ترين شفت عمودي جهان

پشوتن احمد دزفولي، مدير پروژه اوما اويا درباره 
روند اجراي اين پروژه مي گويد: »تونل انتقال آب 
اوما اويا از مع��دود تونل هاي بلن��د انتقال آب در 
جهان اس��ت كه هيچ گونه دسترسي مياني براي 
نقشه برداري آن وجود نداشته است. كار حفاري 
اين تونل بلند آبرسان با دو دستگاه حفاري مكانيزه 
»تي.  بي.  ام« يكي در بخ��ش ورودي و ديگري از 
بخش خروجي انجام ش��د و با به هم رسيدن اين 
دو دستگاه، كار حفاري به پايان رسيد. اين تونل 
بخشي از پروژه چند منظوره اوما اويا بود كه آب را 
از مخزن سد دوم به نيروگاه آبي اين پروژه انتقال 
مي دهد.« به گفته وي طراحي و س��اخت شفت 
عمودي كه در اين پروژه مورد استفاده قرار گرفته، 
بزرگ ترين شفت عمودي است كه براي اولين بار 
در ايران ساخته شده است. ارتفاع اين شفت بيش 
از ۶۳۰ متر بوده و حفاري آن به روشي كاماًل نوين 

انجام شده است. 
  براي حل مشكالت چيزي كم نداريم

محمد دورعلي، استاد دانشكده مهندسي مكانيك 
دانش��گاه ش��ريف و طراح اين ش��فت هم در اين 
باره گفت: »مجموعه روباتيكي اي��ن پروژه كه از 
بخش هاي كليدي و بسيار مؤثر اين طرح محسوب 
مي شود، به طور كامل در ايران طراحي و ساخته و 
به كشور سريالنكا ارسال شد. نصب شفت عمودي 
در پروژه »اوما اويا«ي سريالنكا نيز در زماني كمتر 

از يك چهارم روش هاي رايج انجام شد.«
اين استاد دانش��گاه ش��ريف بر اين باور است كه 
كشور ما از نظر عملياتي براي حل نيازهاي فعلي 
و آينده اش چيزي كم ن��دارد و از نظر دانش فني 
و نرم اف��زاري در س��طح نيازهاي مطرح كش��ور 
كاماًل به روز اس��ت. تنها حلقه گمشده قدرت كم 
ريس��ك پذيري برخي از مديران تصميم گيرنده 
كشور اس��ت كه در اغلب موارد مانع اصلي انجام 
كارهاي بزرگ مي ش��وند. همچنين نگاه مطلق 
و قبول راه حل هاي ارائه ش��ده از خارج از كشور، 
مانع اصلي در مقابل رشد توانايي هاي مهندسي و 

استفاده از نيروهاي داخلي است. 

ب المقاومة الحسينية« را بسيار گسترده دانست روزنامه الديار لبنان فعاليت هاي ضد استكباري موكب بين المللي »طالاّ

تحسين لبناني ها از قديمي ترين موكب دانشجويي

موك�ب بس�يج دانش�جويي دانش�گاه امام 
صادق براي چهارمين س�ال متوالي به همت 
دانشجويان بس�يجي برپا  ش�د و امسال هم 
به هزاران نفر از زائران خدمات رس�اني كرد. 
در برپايي اين موكب جمعي از دانش�جويان 
خارجي و طالب جهان اسالم هم حضور دارند. 
بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق از فعال ترين 
تشكل هاي دانشجويي كشور است كه بر حسب 
احس��اس وظيفه و دغدغه اي كه وجود داشت 
امسال هم براي چهارمين س��ال پياپي موكب 
ب المقاومة الحس��ينية« را در  بين المللي »طالاّ
مس��ير پياده روي زوار اربعي��ن و در عمود 9۳2 

برپا كرد. 
 استراتژي نرم افزاري

روزنامه الديار لبنان در گزارشي از با سابقه ترين 
موكب دانش��جويي ايران، آن را به بازارچه اي از 
معنويات تشبيه كرد كه براي هر قشري به ويژه 

دانشجويان عربي كاالي ويژه دارد. 
ب المقاومة الحسينية«  موكب بين المللي »طالاّ
قديمي ترين موك��ب دانش��جويي بين المللي 
در مراس��م اربعين است. اس��تراتژي اصلي اين 
موكب دانشجويي توجه و تمركز بر فعاليت هاي 
حوزه نرم افزاري است. در واقع طبق بيانات مقام 
معظم رهبري درباره اينكه كار خدماتي صرف، 
اولويتمان نيست، اين دانشجويان بسيجي هم 
توجه و توان جدي خود را روي فعاليت هاي حوزه 
نرم افزاري قرار دادند و نخواستند به صورت جدي 

رقيبي براي خدام و موكب داران عراقي شوند. 
  شعار دندان شكن

موكب امس��ال يك هفته قب��ل از اربعين آماده 
خدمت رس��اني به زائران بود. اجراي جلس��ات 
هيئت ميثاق با ش��هدا و برنامه ه��اي فرهنگي 
و تبليغي و خدمات رفاهي كه ب��راي زائران در 
نظر گرفته ش��ده بود از مهم تري��ن برنامه هاي 

دانشجويان بسيجي اين موكب بود. 
برنامه جلس��ات هيئت ميثاق با ش��هدا از روز 

بيس��ت و دوم مهر تا بيس��ت وپنجم مهر بعد از 
نماز ظهر و عصر و مغرب و عش��ا به مدت چهار 
روز و چهار شب برگزار شد كه در اين جلسات 
از سخنراني اساتيدي چون آيت اهلل ميرباقري و 
حجج االسالم عابدي و استاد پناهيان استفاده 
كردند. مداحي اين مراس��م نيز بر عهده مداح 
مورد عالقه دانش��جويان يعن��ي ميثم مطيعي 
بود. البته در داخل جلسات، برنامه انس با قرآن 
كريم و تدب��ر در آن نيز در قال��ب لطايف قرآن 

كريم برگزار شد. 
شعار امس��ال اين موكب مانند س��ال گذشته 
با توجه به ش��رايط منطقه و تفرقه انگيزي كه 
دشمنان نظام به دنبال آن هستند و اثرگذاري 
كه اين همايش عظيم مي تواند داش��ته باش��د 
»الحس��ين يجمعنا« بود كه اش��اره به اتحاد و 
برادري مسلمانان خارج از هر حزب و جناحي با 

محوريت اهل بيت داشت. 
  استقبال شخصيت هاي اسالمي

با توجه به رسالتي كه بسيج دانشجويي در اين 
زمينه دارد، سال هاي اخير ورود جدي به حوزه 

بين الملل صورت گرفته كه امسال هم نمايشگاه 
جهان اسالم اين موكب با حضور شركت كنندگان 
و دانشجويان مختلف كشورهاي اسالمي برگزار 

شد. 
اين نمايش��گاه متناظر با گفتمان مقاومت بود 
و ارتباط گيري با زائ��ران خارجي صورت گرفت 
و با حض��ور نخبگان و ش��خصيت هاي مختلف 
فرهنگي- سياسي از كش��ورهاي جهان اسالم 
همچون بحرين، بوسني و هرزگوين، آذربايجان 
و لبنان برنامه ه��اي مناس��بي را داخل موكب 

برگزار كردند. 
  مهر تأييد لبناني ها

امس��ال داخل موكب روزانه به صورت ميانگين 
۳هزار نفر اس��كان يافتند و همچنين ۶هزار نفر 
 اطعام عزاداران حس��يني انجام شد. همچنين 
امس��ال در داخل موكب با همراهي تعدادي از 
اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بحث 

خدمات پزشكي به زائران ارائه شد. 
همچنين دانش��جويان تالش كردن��د در بحث 
محتواي��ي ي��ك رويكرد كل��ي درباره ترس��يم 

و نمايش مرزبن��دي حق و باط��ل ايجاد كنند. 
بخش��ي از فعاليت ها بر بحث وحدت شيعيان و 
در دو محور بود يكي بحث وحدت شيعيان حول 
موضوع مراجع و ديگري بحث هموطنان آذري 
بود. دانشجويان تالش كردند با توجه به ظرفيتي 
كه در دانش��گاه وجود دارد در اي��ن زمينه گام 
بردارند كه گزارشي از روزنامه الديار لبنان بر اين 

مدعا مهر تأييد زده است. 
به گ��زارش اي��ن روزنام��ه لبناني اي��ن موكب 
دانش��جويي تالش كرد تا از طريق نشان دادن 
آسيب ها و ضررهايي كه امريكا و اسرائيل براي 
جهان اس��الم دارند و ايجاد اين درخواس��ت در 
افكار عمومي براي كاهش و خ��روج از امريكا از 
كشورهاي جهان اسالم و ضربه اي كه به جهان 
اس��الم مي زند، پيشگام باش��د. خروج امريكا از 
س��وريه را هم مي توان در راستاي اين تالش ها 

تحليل كرد. 
  ارتباط گيري عربي- انگليسي

بخش��ي از برنامه هاي موكب ب��راي مخاطبان 
عراقي و در راس��تاي تمركز بر نس��بت امريكا با 
عراق بود. يعني نقش امريكا در ماجراي داعش، 
نقش امريكا در حمله به عراق و خواس��ت افكار 
عمومي مردم عراق براي خروج امريكا از مسائلي 
بود كه دنبال شد. ارتباط گيري مؤثر با زائران غير 
ايراني و همچنين گفتمان سازي و ايجاد دغدغه 
در مخاطب هم ب��ه زبان عربي و هم انگليس��ي 

انجام شد. 
فعاليت هاي چش��مگير موكب هاي دانشجويي 
 در حال��ي رخ داد ك��ه ب��ه گفت��ه مع��اون

 فرهنگي- سياس��ي نهاد نمايندگي رهبري، بر 
اس��اس آمار اوليه اي كه به دس��ت آمده است، 
حدود ۵۰۰ هزار نفر از دانش��جويان در مراسم 

پياده روي اربعين حضور يافته اند. 
حضور اساتيد دانشگاه ها در اين مراسم پر رنگ 
بوده و اين فرصت بي نظيري است كه نهادهاي 

مربوط بايد از آن بهره برداري كنند. 

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

پژوهشگران دانشگاهي كشور در پروژه نيروگاهي سريالنكا يك دستاورد جهاني خلق كردند

شاهكار جهادي ايران در سريالنكا ش��ماره ۸2۸ نش��ريه 
دانش��جويي »روزنامه 
ش��ريف« منتشر شد. 
واكنش به صحبت هاي 
رئيس دانشگاه شريف 
كه گفت��ه ب��ود حفظ 
اعضاي علمي س��خت 
است و عمليات عمراني 
داخ��ل دانش��گاه از 
بخش ه��اي جالب اين 
نشريه اس��ت. در اين 
شماره از نشريه از اقدام 

انجمن هاي علمي دانشگاه كه جلسه گفت وگو به زبان انگليسي 
و فرانسوي برگزار مي كنند هم ستايش شده است. فعاليت هاي 
اربعين دانشگاه ش��ريف هم از ديگر مطالب خواندني روزنامه 

شريف است. 

به همت انجمن اسالمي 
دانش��جويان يزد اولين 
نش��ريه  از  ش��ماره 
دانش��جويي»ميثاق« 
منتش��ر ش��د. در اين 
ش��ماره از اين نش��ريه 
دانش��جويي ض��رورت 
عدالت طلب��ي در بين 
دانشجويان عنوان شده 
است. همچنين مطالبي 
اعم از ماجراي آرامكو در 
اين نشريه جاي گرفته 

است. 

بين المل��ل  واح��د 
اتحاديه انجمن اسالمي 
دانش��جويان مستقل، 
اولين ش��ماره از نشريه 
بين المللي »ملل نامه« 
را منتش��ر كرد. در اين 
ش��ماره از اين نش��ريه 
دانشجويي به فجايعي 
ك��ه در كش��مير رخ 
داده، پرداخت��ه ش��ده 
است. همچنين علل و 
ريشه هاي اين موضوع 

مورد بررسي قرار گرفته است. 

به همت كانون حجاب 
و عفاف دانش��گاه علوم 
پزش��كی اردبيل اولين 
نش��ريه  از  ش��ماره 
دانش��جويی »ناردونه« 

منتشر شد.
نش��ريه  اي��ن  در 
دانش��جويی مباحثی 
مربوط به زن��ان اعم از 
حقوق زن در اس��الم، 
حج��اب و عف��اف و 
زنان موف��ق پرداخته 

ش��ده اس��ت.  در مجموع بار فرهنگي - مذهبي اين نش��ريه 
در همه مطالب باالس��ت. در بخش نوابغ به زندگينامه شهيد 
احمدي روش��ن پرداخته اند و بخش زن��ان موفق هم مرضيه 
هاشمي را معرفي كرده اس��ت. يكي از جالب ترين بخش هاي 

اين نشريه تهيه دسر دانشجويي است.

بس��يج  هم��ت  ب��ه   
دانش��جويي پردي��س 
حكيم فردوس��ي البرز 
۱۵ نش��ريه  ش��ماره 
دانش��جويي »تلنگر« 
منتش��ر ش��د. در اين 
ش��ماره از اين نش��ريه 
دانش��جويي به ناكامي 
ات��اق فكر دش��من در 
تقليل شكوه راهپيمايي 
اربعين پرداخته ش��ده 
همچني��ن  اس��ت. 

موضوعات ديگري از جمله موفقيت زنان در عرصه هاي مختلف 
مورد بررسي قرار گرفته است. 

دانش��جويي  بس��يج 
دانش��گاه علوم پزشكي 
گيالن نهمين شماره از 
نشريه دانشجويي»ليلي 
نامه« را منتشر كرد. در 
اين شماره از اين نشريه 
دانش��جويي به بررسي 
قواعد و قوانين حمايتي 
از زنان در زمينه باردار 
ش��دن و بچه دار شدن 
چه به ص��ورت عرفي و 
چ��ه قانون��ي پرداخته 

شده است. 


