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ــای  ــه در آن دانش ه ــی اســت ک ــای مکان دانشــگاه به معن
مطــرح و بــه روز جهــان آمــوزش داده می شــوند. در ابتــدا 
دانــش الهیــات و فلســفه وجــود داشــت و از قــرن هفدهــم 
ــک و در  ــات، فیزی ــوم، ریاضی ــب، نج ــد ط ــش جدی دان
ــزوده  ــه دانشــگاه اف ــز ب ــرن هجدهــم دانــش انســانی نی ق
ــات  ــت تحصی ــز تعلیم وتربی ــه مراک ــگاه ها ب ــد. دانش ش
شــهروند،  تربیــت  بــرای  کــه  شــدند  بــدل  عالیــه 
پایــه ای  علــوم  گســترش  سیاســی،  جامعه پذیــری 
و کاربــردی، رفــع نیــاز تخصصــی بــازار و صنعــت و 
تربیــت کارگــزاران دولتــی مــورد اقبــال دولــت و جامعــه 
آمــوزش  اولیــن مرکــز  نیــز  ایــران  قرارگرفتنــد. در 
عالــی فنــی و پزشــکی بــه نــام »دارالفنــون« توســط 
امیرکبیــر و اولیــن دانشــگاه علــوم انســانی بــه نــام 
ــب  ــن پیرنیا)ملق ــط حس ــی« توس ــوم سیاس ــه عل »مدرس
ــرن  ــک ق ــی در ی ــک فروغ ــیرالدوله( و ذکاءالمل ــه مش ب
ــون رشــته های  ــان تاکن ــد. از آن زم پیــش تأســیس گردی
تخصصــی شــکل گرفــت، دانشــگاه های جامــع بــزرگ 
ــگاه  ــه دانش ــی ب ــال عجیب ــان اقب ــد و ایرانی ــود آم به وج
ــدی دانشــگاه های  ــار همــه ی کارآم ــد. در کن نشــان دادن
معتبــر و هزینه زایــی و بــی فایــده بــودن بســیاری از 
ــه  ــی ک ــت زمان ــن اس ــش ای ــران پرس ــگاه ها در ای دانش
ــه و انســانی دانشــگاه فردوســی وارد  دانشــجوی فنــی، پای
در  ناشایســت هایی  چــه  و  شایســت ها  چــه  می شــود 

ــت.    ــر او اس براب
شایســتها: مجموعــه اقداماتــی اســت کــه اگــر دانشــجو 
ــد  ــد می توان ــرورش ده ــود را پ ــف آن، خ ــاد مختل در ابع
در پایــان تحصیــات ادعــا کنــد وقــت و هزینــه خــود را 
ــت را  ــوارد شایس ــن م ــت. اصلی تری ــداده اس ــدر ن ــه ه ب

ــم. ــاره می کن ــر اش در زی
دانشــگاه  کارکــرد  اولیــن  آمــوزش:  1-شایســت
ــًا  ــا کام ــن فض ــد از ای ــجویان بای ــت. دانش ــوزش اس آم
ــدن  ــرای خوان ــاب ب ــه جــزوه و کت ــا ب اســتفاده کنند و تنه
ــول  ــد. درط ــا نکنن ــرم اکتف ــای ت ــن در انته و نمره گرفت
ــر  ــرای ه ــد ب ــی بای ــاظ آموزش ــی، به لح ــت تحصیل فعالی
کاس عــاوه بــر منابــع معرفــی شــده و تدریــس اســتاد، 
ــود و  ــده ش ــت خوان ــع اس ــد و مرج ــه مفی ــی ک ــر منبع ه
ــید. کاس  ــرون کش ــتاد بی ــش را از اس ــر آن دان عاوه ب
ــاظ  ــد. به لح ــزه می کن ــتاد را بی انگی ــل، اس ــوده و تنب خم
آموزشــی حتمــًا بایــد یــک زبــان غیــر از فارســی را یــاد 
ــچ  ــه هی ــما ب ــدرک ش ــورت م ــر این ص ــد، در غی بگیری

نخواهدخــورد.  دردی 
ــت  ــش اس ــدی پژوه ــه بع ــش: حیط ــتپژوه 2-شایس
ــد. دانشــگاه  ــت می کنن ــب از آن غفل ــه دانشــجویان اغل ک
ــا دبیرســتان ایــن اســت کــه فعالیــت پژوهشــی  فرقــش ب
در آن وجــود دارد. هرکــدام از اســاتید مشــغول پیشــبرد 
ــجویان  ــه دانش ــاد ب ــورت اعتم ــتند و درص ــروژه ای هس پ
ــه  ــر ب ــد. اگ ــت می کنن ــا را در مســیر پژوهشــی هدای آنه
ــری  ــت یادگی ــد و نی ــردی بنگری ــر کارب ــگاه از منظ دانش
فــن داشــته باشــید، بایــد وجــه پژوهشــی را جــدی 
و  متغیرهــا  دســت کاری  تجربــه،  آزمایــش،  بگیریــد. 
ــا موضوعــات درســی در محیــط واقعــی امــکان  ــاط ب ارتب
یادگیــری عملــی رشــته را فراهــم می کنــد. کلینیــک، 
ــگاه و  ــت، دانش ــا، صنع ــا نهاده ــاط ب ــگاه و ارتب آزمایش
جامعــه امــکان محــک آموخته هــا را فراهــم می کنــد. 
3-شایســتفرهنــگ: دانشــگاه عاوه بــر آمــوزش و 
ــه در آن برخــاف  پژوهــش، محیطــی فرهنگــی اســت ک
ابــزاری  کنــش  تنهــا  کــه  محیط هایــی  از  بســیاری 
فرهنگــی  فعالیت هــای  و  انســانی  ارتباطــات  دارنــد، 
دانشــگاه،  در  دانشــجو  دارد.  فراوانــی  داوطلبانــه 
قانــون کشــور، فرهنــگ، تشــریفات، ادب و مناســبات 
اجتماعــی را در عمــل می آمــوزد. تفــاوت رفتارهــای 
ــه  ــانی ک ــان کس ــی می ــری سیاس ــی و جامعه پذی اجتماع
بــه دانشــگاه می رونــد و کســانی کــه مســتقیم وارد 
بــازار کار می شــوند از زمیــن تــا آســمان اســت. در 
و  عقایــد  اندیشــه،  فرهنــگ،  دانشــجویان  دانشــگاه، 
ــرمایه  ــه س ــد. در نتیج ــف را می آموزن ــای مختل آیین ه
اجتماعــی دانشــجویان افزایــش می یابــد. دانشــجویان 
و  انجمن هــا  در  شــرکت  تعامــات،  یادگیــری  بــا 
ــارج  ــودن خ ــدی ب ــک بع ــی از ت ــای غیردرس فعالیت ه

 . ند شــو می 
ــت  ــی اس ــارات و فعالیت های ــور انتظ ــتها: منظ ناشایس
ــد  ــارج می کن ــود خ ــی خ ــکل واقع ــگاه را از ش ــه دانش ک
انتظــارات را از  و دانشــجویان بایــد ایــن توقعــات و 

ــد. ــود دور کنن خ
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ــج شــنبه 25  ــح پن ــه« صب ــع اتفاقی ــه نشــریه دانشــجویی »وقای ــت تحریری ــژه اعضــای هیئ ــن کارگاه آموزشــی وی اولی
ــزار  ــگاهی برگ ــزی جهاددانش ــازمان مرک ــورای س ــالن ش ــا در س ــی از اعض ــران و جمع ــور دبی ــا حض ــهریورماه ب ش
ــود  ــت بهب ــی جه ــات فارس ــگارش و ادبی ــه ن ــول اولی ــا اص ــجویان ب ــنایی دانش ــدف آش ــا ه ــه ب ــن جلس ــد. ای گردی
ــان و  ــم ســحر ســعادتی )کارشــناس ارشــد زب ــا تدریــس خان ــه و ب ــع اتفاقی ــب دانشــجویی نشــریه وقای کیفیــت مطال

ــزار شــد. ــات فارســی( برگ ادبی
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دانشــجویانی هســتند کــه بــا ایــن تصــور پــا بــه دانشــگاه 
ــد و درس  ــد و درس بخوانن ــه درس بخوانن ــد ک می گذارن
بخواننــد و درس بخواننــد و بعــد بــاز درس بخواننــد. 
ــای مجســمه فردوســی ســردر  ــر ممکــن اســت  پ حداکث
ــی  ــد. حت ــلفی بگیرن ــس س ــان عک ــا دوستانش ــگاه ب دانش
ــا و  ــه ج ــاید هم ــد. ش ــادی بگیرن ــی زی ــای سلفـ عکس ه
همیشــه عکس سلفـــی بگیرند، از خودشــان و دوستانشــان. 
تــوش لبخنــد بزننــد. چــه فکــر بکــری. ایــن جــوری هــم 
درس خوانده انــد و هــم بــا همرسانــــی کــردن عکس هــای 
خنــدان و شــادمان در کنــار دوستانشــان، نشــان داده انــد 
ــی دوســت شــاد و  ــا کل دانشــگاه مکانــــی شــاد اســت ب
خنــدان. ایــن دســته ممکــن اســت پــا را از ایــن هــم فراتــر 
بگذارنــد و بــه فکــر پیــدا کــردن همســر هــم بیفتنــد، ایــن 
ــد  ــی توانن ــا م ــت. بعده ــاهکار اس ــا ش ــر واقع ــی دیگ یک
ــزار  ــال ه ــن در س ــند: م ــان بنویس ــه خاطراتش در دفترچ
ــرح دانشــگاه  ــط مف ــه محی ــا ب ــج پ ــود و پن ــیصد و ن و س
فردوســی گذاشــتم هزارتــا عکــس ســلفی گرفتــم و همســر  
پیــدا کــردم.  چــه نقشــه کاملــــی. خیلــی هــم عالــی. ایــن 
دســته همــه بــه پــای هــم پیــر بشــوند. حــاال یــک دســته 
دیگــر هــم هســتند. آن هــا بــا ایــن تصــور پــا بــه دانشــگاه 
مــی گذارنــد کــه درس هــم بخواننــد یــا کمــی درس هــم 
بخواننــد یــا نــه اصــا، کلــی درس هــم بخواننــد. بــه هــر 
ــا دســته اول ایــن اســت  حــال تفــاوت ایــن دســته دوم ب
ــم  ــی ه ــال آتشــ ــار س ــن چه ــوی ای ــد ت ــه می خواهن ک
ــی  ــای متفاوت ــی، تجربه ه ــن دوره زندگ ــوزانند و در ای بس
ــدن  ــی جــز درس خوان داشــته باشــند. خاصــه برنامه های
هــم دارنــد. ممکــن اســت بخواهنــد پــای فرهنــگ، هنــر، 
ــخ، جشــنواره ها، گالری هــای  فلســفه، سیاســت، شــعر، تاری
نقاشــی، عکاســــی و ســینما را هــم بــه دانشــگاه بــاز کنند. 
ــفر  ــر س ــه دل کوی ــتارگان ب ــد س ــرای رص ــد ب بخواهن
ــان  ــرای خودش ــم ب ــا ه ــع بشــوند ب ــد جم ــد. بخواهن کنن
ــال ها  ــه از س ــی ک ــد کارگردان ــد. بخواهن ــم بگیرن تصمی
ــه دانشــکده خودشــان دعــوت  قبــل دوســت داشــته اند ب
ــاده و محــروم ســفر  ــه مناطــق دور افت ــد ب ــد. بخواهن کنن
کننــد و بــه کــودکان درس بدهنــد. بخواهنــد اولیــن 
فرصــت نوشــتن در نشــریات را تجربــه کننــد. اصــا یــک 
ــکیل  ــتان تش ــعر و داس ــن ش ــد. انجم ــریه راه بیاندازن نش
ــد  ــم بخواهن ــی.  چــه می دان ــا جلســات کتابخوان ــد ی بدهن
طرفــداران ســینه چــاک چــپ و راســت را دعــوت کننــد و 
پــای میــز مناظــره بنشــانند. خاصــه رویاهایــی جــز ســلفی 
گرفتــن و همرســانی کــردن و همرســانی شــدن و دوســت 
کــردن و دوســت شــدن دارنــد. حــاال اگــر شــما دوســت 
ــر ســازمان  ــا در دفات ــز جــزء دســته دوم هســتید، م عزی
ــما  ــه ش ــوی ب ــان رض ــگاهی خراس ــجویان جهاددانش دانش
خیــر مقــدم می گوییــم. مــا اینجــا هســتیم بــرای ایــن کــه 
ــای  ــم رویاه ــد می کنی ــان را، تاکی ــای خودت ــما رویاه ش

ــان را دنبــال کنیــد. خودت
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کامــًا ادامهازصفحه1 و  تیــک  بوروکرا عــد  قوا داشــت  توقــع 
حاکــم  نشــگاه  دا بــر  داری  ا نهادهــای  بــزاری  ا
ندیشــه، فکــر،  ا شــود. درصــورت چنیــن توقعــی، 
ــت  ــق یکنواخ ــی منط ن ــافات قربا کتش ا ــات و  ع اخترا

هــد شــد. نیکــی بوروکراســی خوا و مکا
 ، ه نشــگا دا درنهایــت،  یدئولــوژی:  ا 3-ناشایســت
ــق  ــت و متعل نیس ــی  ــاد سیاس نه ــگاه و  باش ــزب،  ح
کشــور  سیاســی  جریان هــای  ز  ا هیچ یــک  بــه 
بی طــرف،  و  مســتقل  نشــگاه  دا در  نمی باشــد. 
زیســت  مختلــف  فکــری  مکاتــب  و  ندیشــه ها  ا
می کننــد  گمــان  کــه  نشــجویانی  دا می کننــد. 

ــک  ــم. ی ــگاه کنی ــه ن ــه قضی ــر ب ــی عملی ت ــم کم بیایی
دانشــگاه معمــوالً بــه ســرآمدان علمــی و فرهنگــی 
قله هــای  بــه دانشــگاه شــناخته می شــود.  وابســته 
دارد.  دانشــگاه  آن  توانایی هــای  از  نشــان  علمــی، 
قله هــای علمــی را در تاریــخ دانشــگاه فردوســی درنظــر 
بگیریــد، کــه حداقــل در ادبیــات کــم نیســتند، و ببینیــد 
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــک در چارچوب های ــدام ی ک
ــن اســت  ــد. حقیقــت ای ــن می کن امــروزه دانشــگاه تعیی
ــاز  ــان نی ــه فرم ــه ب ــش از آنک ــی بی ــگان علم ــه نخب ک
ــایق و  ــا س ــد ت ــی نیازمندن ــه محیط ــند ب ــته باش داش
افــکار فــردی خــود را بــروز دهنــد. از ایــن حیــث هــم، 
ــد؛ و  ــرار می گیرن ــا ق ــزو اقلیت ه ــی ج ــگان به نوع نخب
ــه  ــا، ب ــد اقلیت ه ــرای رش ــایند و آزاد ب ــای خوش فض
ــه  ــد. زمانی ک ــا می انجام ــظ آنه ــگان و حف ــرورش نخب پ
ــگاه  ــجوی دانش ــر دانش ــارک گرنووت ــناس م جامعه ش
ــدرت  ــام »ق ــا ن ــام داد ب ــی انج ــود، تحقیق ــاروارد ب ه
ــه   ــن مقال ــا پرارجاع تری ــه بعده ــف« ک ــای ضعی پیونده
ــا بیشــترین  ــه م ــوم اجتماعــی شــد. او نشــان داد ک عل
دیگــران  بــا  ضعیــف  ارتباط هــای  از  را  یادگیــری 
به دســت می آوریــم. حلقــه دوســتان صمیمــی مــا، 
ــل  ــیم، به دلی ــم باش ــک ه ــا نزدی ــه آنه ــه ب ــد ک هرچن
ــا  ــه از م ــانی ک ــدازه ی کس ــه ان ــا، ب ــا م ــری ب همفک
ــری  ــایق فک ــود س ــتند. وج ــده نیس ــد آموزن دورترن
مختلــف در یــک محیــط، هرچنــد کــه کم ارتبــاط 
ــی  ــه گروه ــبت ب ــتری نس ــد بیش ــب رش ــتند، موج هس
صمیمــی بــا یــک چارچــوب فکــری مشــخص می شــود.

ســازمان  در  مــن  فعالیــت  یک ســاله ی  تجربــه 
نه چنــدان  ترکیبــی  جهاد دانشــگاهی،  دانشــجویان 
ــه ای  ــه تجرب ــود ک ــوارد ب ــن م ــا خــوب از ای ــل ام کام
ــگاه  ــا دانش ــد ب ــک پیون ــرد و ی ــم ک ــایند فراه خوش
و  افــکار  گســتردگی  آورد.  به وجــود  فردوســی 
ــازمان  ــرای س ــزی ب ــه تمای ــردی وج ــبی ف آزادی نس
ــرود، شــوق و  دانشــجویان اســت کــه اگــر از دســت ب

پیوندهــا هــم از دســت خواهــد رفــت!

ه  نشــگا دا بــر  فرهنــگ  و  یــک صــدا  تنهــا  بایــد 
را  نشــگاهی  دا زیســت  بدیهیــات  باشــد  حاکــم 
تنهــا خــود را  لبتــه  ا بــه رســمیت نمی شناســند و 
 ، نجمن هــا ا  ، ه نشــگا دا در  رنــد.  می دا رنجــه  بــه 
فــکار و عقایــد  ا بــا  نهادهــای زیــادی  گروه هــا و 
بــا تخصــص  رد کــه متناســب  مختلــف وجــود دا
لیــت  فعا درآنهــا  نــد  می توا هرکــس  عاقــه،  و 
تجربــه  را  مســالمت آمیز  اجتماعــی  زندگــی  و 
یــی  تک صدا قصدیــت  و  نتظــار  ا ناشایســت  کنــد. 
ــی  ــای فرهنگ ــرگ فض ــث م باع ــی  ــدت روش و وح

هــد شــد. نشــگاه خوا دا

ــد. ــدر می دهن ــود را ه ــت خ ــا وق تنه ــد  ــب کنن کس
ره و ســازمان  دا ا ه  نشــگا نهــادی: دا 2-ناشایســت
و  ، کارمنــد  ه نشــگا اســتادان دا و  نیســت  یــی  اجرا
ینکــه شــغل  ا به علــت  نیســتند.  مســتخدم دولــت 
ــرای  ب ــت  ــردن تمام وق ــه اش هزینه ک ــتادی الزم س ا
توقــع داشــت  نبایــد  آمــوزش و پژوهــش اســت 
ــی  ــای دولت نهاده ــایر  ــد س نن ــگاه هما نش ــرد دا کارک
بــا شــیوه  گــر دولتــی شــود و  ا ه  نشــگا باشــد. دا
ــه  ــا آیین نام ب ــن  یی پا ــه  ب ــاال  ب ز  ا ــه و  ن یا تمرکزگرا
ره گــردد، خاقیــت  دا ا و بخش نامه هــای مرکــزی 
اســت  ناشایســت  یــن  برا بنا می شــود.  بــود  نا آن 

طوالنــی مدیــران را درمــورد تأثیــرات فعالیت هــای 
دانشــجویی در ارتقــاء ســطح فرهنگــی جامعــه و آموختــن 
ــا  ــه اینه ــید. هم ــنیده باش ــاد ش ــی زی ــای گروه فعالیت ه
ــگاه  ــد. ن ــرار دارن ــت ق ــن در درجــه دوم اهمی از نظــر م
ــی  ــجویی و بررس ــای دانش ــه فعالیت ه ــخصی ب ــوم ش س
ــت  ــص اســت. حقیق ــی بســیار ناق ــد ول ــرات آن مفی تأثی
ایــن اســت کــه افــراد فعالیتــی را به طــور مســتمر 
ــرد،  ــک ف ــوان ی ــان به عن ــه برایش ــد ک ــه می دهن ادام
ــن  ــد! ای ــم نباش ــد ه ــر مفی ــی اگ ــد، حت ــایند باش خوش
خوشــایندی مســتلزم ایــن اســت کــه سیاســت هایی 
اجرایــی شــود و البتــه سیاســت های زیــادی هــم اجرایــی 
ــی  ــد نگاه ــگاه، نیازمن ــد دانش ــه مانن ــک جامع ــود! ی نش
اســت کــه موجــب تجربــه ی خوشــایند فــردی و متعاقبــًا 
ــاد  ــک نه ــه می شــود. ی ــا جامع ــد روحــی شــخص ب پیون
دانشــجویی موفــق، یــا بهتــر بگویــم خوشــایند، بایــد دارای 
یــک ویژگــی بــارز باشــد و آن فرصــت برابــر بــرای همــه 
ــه ایــن معنــا کــه حــق فعالیــت  ــر ب اســت. فرصــت براب
ــای  ــطه چارچوب ه ــاد به واس ــک نه ــت در ی ــک اقلی ی
تنــگ ســلب نشــود. گوناگونــی ســلیقه و تفکــر، همــه ما را 
بــه نوعــی عضــو یــک اقلیــت کــرده اســت. اگــر چارچوب 
یــک نهــاد یــا ســازمان یــا تشــکل بــر محــور یــک تفکــر 
ــک  ــی ی ــه حکمران ــل ب ــود، در عم ــزی ش ــاص پایه ری خ
ــی ای  ــد. حکمران ــر می انجام ــای دیگ ــر اقلیت ه ــت ب اقلی
ــروه  ــادی در گ ــراد زی ــنودی اف ــه ناخوش ــًا ب ــه نهایت ک
می انجامــد. برعکــس، در بســیاری از جوامــع ایــن دیــدگاه 
کــه حقــوق فــرد نســبت بــه گــروه اولویــت دارد، فرصــت 
تجربــه ی خوشــایند شــخصی را چنــان فراهــم آورده کــه 
آنهــا را بزرگتریــن ســرزمین های مهاجرپذیــر کــرده 
اســت و مــا را مشــتاق فرنــگ. جالــب ایــن کــه برخــی از 
ایــن کشــورها به جــای تحمیــل چارچــوب مشــترک بــرای 
ــرمایه گذاری  ــود س ــای خ ــت اقلیت ه ــرای تقوی ــه، ب هم
ــخص  ــگاه اول ش ــن ن ــه همی ــت ب ــا اهمی ــد. گوی می کنن
ــم  ــری ه ــی بهت ــج عمل ــه نتای ــایند ب ــه ی خوش و تجرب

می انجامــد.

نیســت  ر  بــازا ه  نشــگا دا بــزاری:  ا 1-ناشایســت
نــی  وا فرا پژوهشــکده های  و  آموزشــگاه ها  بــا  و 
ــزاری  ب ا ه  ــگا ن ــول درآوردن و  پ ــر  ــه فک ب ــا  تنه ــه  ک
نشــگاه  دا رد.  دا تفــاوت  هســتند  چیــز  همــه  بــه 
ــد  ــا چن تنه ــه  ــه ای ک ــا مدرس ب ــت و  نیس ــتان  دبیرس
ده شــود  ــاب حفظــی و تســتی در آن آمــوزش دا کت
ــر  ــه فک ب ــه  ــجویانی ک نش ــن دا ی برا بنا رد.  ــاوت دا تف
ــه  ب ــزاری  ب ا ــا رویکــرد  ب ــدرک هســتند و  ــن م گرفت
بــدون تــاش  نشــجویان می نگرنــد و  تید و دا اســا
را  مختلــف  مجوزهــای  ز  ا ظاهــری  رنــد  دا قصــد 

ــردان مســتقل  ــک کارگ ــش مســتندی از ی ــاه پی ــد م چن
کوچــک  ســینماهای  پرده هــای  روی  بــر  امریکایــی 
ــی  ــتان گردهمای ــر داس ــتند، روایت گ ــت. مس ــکا رف امری
نوازندگانــی از سراســر دنیــا بــود، کــه به واســطه حضــور 
کیهــان کلهــر در آن جــذاب بــود. فــردی کــه در ســیزده 
ــران همــکاری  ــون ای ــو و تلویزی ــا ارکســتر رادی ســالگی ب
ــی  ــی تاکس ــه رانندگ ــور ب ــی مجب ــا در جوان ــرد؛ ام می ک
در نیویــورک شــد. حتــی ایــن شــعر ســعدی هــم وصــف 
داســتان زندگــی کیهــان کلهــر در ایــن مســتند نبــود کــه:

سعدیا حب وطن گر چه صحیح است ولی 
نتوان مرد به سختــی که مـن اینجا زادم

ــرخ  ــا ف ــول رض ــه ق ــعدی، و ب ــرای س ــه ب ــختی ای ک س
فــال، فقــر و تــرس و مــال اســت و بــرای ایــن نوازنــده 
ــراه او  ــم هم ــن ه ــر وط ــه در غی ــن بلک ــا در وط نه تنه
بــود. بــا ایــن وجــود بارهــا تــاش کــرد تــا ارتباطــش را 
بــا وطــن جغرافیایــی اش بیشــتر کنــد. اینهــا همــه زمانــی 
ــاره یــادم آمــد کــه صحبت هــای پــر شــوق حســین  دوب
ــادآور  ــران شــنیدم کــه ی علیــزاده را از خاطراتــش در ای
ــن  ــود. ای ــش ب ــا زادگاه ــر ب ــان کله ــابه کیه ــد مش پیون
ــل  ــه نس ــل ب ــد، نس ــا ب ــوب ی ــر، خ ــه به ظاه ــد ک پیون
کمرنگ تــر می شــود؛ ســوالی را کــه در مــن ایجــاد کــرده 
ایــن اســت کــه دانشــگاهی کــه ســال هایی از جوانــی ام در 
ــاد داشــت کــه ایــن  ــا شــاید زی آن گذشــت چــه کــم ی
چنیــن حــس پیونــدی را در مــن کمرنــگ کــرده اســت! 
ســه چهــار ســال هســت کــه از دانشــگاه فردوســی دورم و 
ارتباطــی بــا دانشــگاه ســابقم نــدارم امــا اگــر بخواهــم یک 
ــرم احتمــاالً ســازمان دانشــجویان  ــام بب ــده را ن پیونددهن

اســت کــه در آن فعالیــت کــردم!
اگــر در همایشــی درمــورد انجمن هــا و ســازمان های 
دانشــجویی شــرکت کــرده باشــید احتمــاالً ســخنرانی های 



روایت نسل ها
گزارش تصویری از دیروز دانشگاه فردوسی

چهره های ماندگار دانشگاه فردوسی

فردوسی دانشگـاه  امـاکن 

دانشجویان دانشگاه فردوسی

راه اندازی کلینیک حقوقی در دانشگاه فردوسی مشهد

3

رئیــس دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی دانشــگاه فردوســی  بــا اشــاره بــه راه انــدازی کلینیــک حقوقــی در ایــن دانشــکده اظهــار 
کــرد: راه انــدازی  ایــن کلینیــک در راســتای رفــع نیازهــای شــهر اســت.

جــوان جعفــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا- منطقــه خراســان، در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی از خدمــات ایــن کلینیــک 
ارایــه مشــاوره های حقوقــی اســت، گفــت: در کنــار بحث هــای مشــاوره ای فعالیتهــای پژوهشــی حقوقــی، بازآمــوزی دانشــجویان 

و کارکنــان حــوزه فعالیت هــای حقوقــی و قضایــی  و... نیــز در دســتور کار ایــن کلینیــک قــرار دارد.
ــا براســاس  ــا کام ــن تعرفه ه ــرد: ای ــوان ک ــی عن ــرای  مشــاوره حقوق ــک ب ــن کلینی ــی ای ــای دریافت ــه تعرفه ه ــاره ب ــا اش وی ب
اســتانداردهای تعییــن شــده در قانــون دریافــت شــده و بــرای دانشــجویان، کارکنــان و اعضــای هیــات علمــی نیــز تخفیــف در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.

مقدمــه:»یــادشبخیــر«عبارتــیکلیشــهایاســتکــهدرواکنــشبــهخاطــراتشــیرینگذشــتهبــرزبــانهــرانســانیجــاریمیشــود.دانشــگاهفردوســیمشــهدبــاتاریخچــهایبالــغبــرنیــمقــرن،ســومیندانشــگاهایــراناســتکــهخاســتگاهخاطــرات
شــیرینبســیاریبــودهوجوانــانبــااســتعدادزیــادیراپــرورشدادهاســت.

بــرایروایــتتاریــخشــیریندانشــگاهمانقصــدداشــتیمپــایصحبــتمدیــرمرکــزآثــارمفاخرواســناددانشــگاهفردوســیبنشــینیمکهدرخواســتمــابهعللیکــهنمیدانیــممــوردپذیرشقــرارنگرفــت،بنابرایــنخودمــاندســتبهکارشــدیموتاریخرا
درفضــایمجازی)علیالخصــوصکانــالوســایتمرکــزآثــارواســناددانشــگاه(کاویدیم.حاصــلکارتصاویــریکمتــردیدهشــدهازروزهــایدورونزدیــکدانشــگاهفردوســیاســت.ببینیــدوبدانیــدکــهروزیماهــمتبدیلبهعکســیوخاطرهایمیشــویم.

سجاد نامور
کارشناسی اقتصاد نظری 93

نگاه ویژه

روایت نسل ها

ویژه نامه آغاز سال تحصیلی 95-96

دکتــر علــی شــریعتی روشــنفکر شــهیر ایــران زمیــن کــه در دهــه40 
اســتاد تاریــخ دانشــگاه فردوســی بــود. تصویــر، شــریعتی را در 

مراســم جشــن فارغ التحصیلــی دانشــجویان نشــان می دهــد.

ــکی  ــگاه علوم پزش ــام دانش ــتاد تم ــادی؛ اس ــدی اعتم ــر محمدمه دکت
مشــهد دارای دکتــري تخصصــي مغــز و اعصــاب از دانشــگاه پیرومــاري 
کــوري پاریــس. تصویــری از آیــت اهلل خامنــه ای در دوران ریاســت 

ــه60. ــادی در ده ــر اعتم ــراه دکت ــه هم ــوری ب جمه

ــدی کــه در دهــه 40  اســتاد محمــد قهرمــان؛ شــاعر برجســته ســبک هن
کتابــدار دانشــکده ادبیــات بــود. تصویــری بــه یــاد مانــد نیــاز محمــد قهرمان 

)ســمت چــپ( در کنــار شــاعر نامــدار  مهــدی اخــوان ثالــث )1342(

ــه مرکــزی  ــان و ســخت کوش کتابخان ــای آســوده خدمتگــزار مهرب آق
در ســال 1355

تصویــری بــه یــاد ماندنــی از کنگــره جهانــی بررســی آراء ابوحامــد غزالی بــا حضور 
)از ســمت راســت( مرحــوم دکتر حســین رزمجو )اســتاد ادبیات دانشــگاه فردوســی(، 
دکتــر عبدالکریــم ســروش و دکتــر محمــود فاضــل یزدی)اســتاد رشــته فلســفه و 

حکمــت اســامی دانشــگاه فردوســی( در حــال ایــراد ســخنرانی در ســال 1364

ــی  ــی ریاض ــجویان کارشناس ــروز؛ دانش ــاتید ام ــروز، اس ــجویان دی دانش
ــال 1349. ــی در س ــگاه فردوس دانش

از راســت: دکتــر فارســیان، آقــای حصــاری، دکتــر چیتــی، آقــای 
ــی ــر فراه ــوری و دکت ــور م ــی، پروفس ــر یاس ــوم دکت ــه داری، مرح خزان

48-49 تحصیلــی  ســال  در  ســابق  علــوم  دانشــکده  کتابخانــه 

جشــن فارغ التحصیلی دانشــجویان دانشــکده ادبیــات در کنار دکتــر رجایــی در اواخر 
40 دهه 

مرکــز کامپیوتــر دانشــگاه در ســال های دور یعنــی 40 ســال پیــش؛ 1355

ــوم و دانشــکده پزشــکی در  مســابقه بســکتبال میــان تیــم دانشــکده عل
ســال 1348

40 دهــه  اواخــر  در  ادبیــات  دانشــکده  فرح انگیــز  محوطــه 

در  شــیراز  بــه  شــیمی  رشــته  کارشناســی  دانشــجویان  ســفر 
1359 ســال 
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

هــاروارد  دانشــگاه  آننبــرگ  مطالعــه  ســالن  از  تصویــری 
جهــان  دانشــگاه  برتریــن  و  آمریــکا  دانشــگاه  قدیمی تریــن 
ــر  ــری پات ــز ه ــری هاگوارت ــه جادوگ ــاد مدرس ــه ی ــا را ب ــه م ک
ــد دارد. ــه من ــزار عاق ــتاگرام 299 ه ــاروارد در اینس ــدازد! ه می ان

دومیــن  اســتنفورد  سرســبز  دانشــگاه  از  تصویــری 
هــای  عکــس  نفــر  هــزار   166 دنیــا.  برتــر  دانشــگاه 
ــد. ــی کنن ــال م ــتنفورد را دنب ــگاه اس ــمی دانش ــه رس صفح

پشــت بــام های دانشــگاه آکســفورد در ســال 1900 قدیمــی ترین 
دانشــگاه انگلیســی زبــان بــا تاریخچه های بــه قدمت بیــش از هزار 
ســال. 121 هــزار نفر دوســتدار آکســقورد در اینســتاگرام هســتند.

نمایی پاییزی از محوطه دانشــگاه پرینســتون مهد دانشمندان فیزیک 
و ریاضــی نظیــر آلبــرت اینشــتین و جــان فوربس نــش. عکس های 
ــد. ــی کنن ــری م ــزار پیگی ــن دانشــگاه را 83 ه صفحــه رســمی ای

نگاه ویژه

صاحبامتیاز:سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئولوسردبیر: مهدیه یاوری

مشاورنشریه: رضا قلندرآبادی دبیرتحریریه: حسین محمددوست 
هیئــتتحریریــه:ســرویس خبرنامــه: ســجاد نامــور )دبیــر ســرویس(، محمد محبــی، ســهراب شــریفی، محدثه احمــدی، فرنام شــکیبافر، 
ــم  ــی، مری ــار ابراهیم ــر ســرویس(، پریســا فتاحــی، به ــا قاســم زاده )دبی ــون: فریب ــان، ســرویس دارالفن ــری، مســعود همدمی ــی می عل
رضــازاده، بهنــام غامــی، فرنــاز محمدیــان، زهــرا کرمــی، ســینا ســهیلی فــر، فاطمــه نصیرایــی، ســرویس ســینمایی: آتوســا آریایــی )دبیر 
ســرویس(،نیلوفر عــادل، ســارا شــجاع، ســجاد عمــران، ســجاد ناصــری، فائــزه ســرفرازی، مهــدی میانــی راد، ســرویس ادبــی: غــزل 
عرفانــی )دبیــر ســرویس(، فرزانــه خروشــی، داوود شالفروشــان، محدثــه هــادی نــژاد، مهشــاد هاشــمی، غــزل طهماســبی، هــادی قنبــری، 
هاجــر رمضانــی، مرتضــی نــادری ســرویس موســیقی: حمیدرضــا علیمردانــی )دبیرســرویس(، امیررضــا کرامتــی، ســرویس عکس: ســودا 

باقــری )دبیــر سرویس(،شــمیم مصطفــی زاده، مجتبــی موســوی، محمــد حســین ســمندری
ویراستار:سحر سعادتی طراحوصفحهآرا: هومن مرادی  

vaghayemag@gmail.com :ایمیل  www.SDJD.ir :وبسایت

30007650005743 ســامانه
پــلارتباطــیمابــاشــمامخاطبان
صــورت در اســت. گرامــی
ــانشــریه، ــههمــکاریب ــلب تمای
»همــکاری« کلمــه میتوانیــد
رابــهســامانهارســالکنیــد.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

شماره مجوز: 94763

جدیدترین اخبار و رویداد ها در
کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
@vaghayemagz

ــب  ــا نصی ــت تنه ــه جانســون، »موفقی ــری از جمل ــا تعبی ب
ــی اســت کــه کثیــری از  معــدودی می شــود و ایــن درحال
ــر  ــه ثم ــد«، ب ــر می برن ــت به س ــای موفقی ــردم در روی م
نشســتن تاشــتان در تحقــق رویایــی کــه تمامــی همســن و 

ــاش. ــاد ب ــتند، ش ــما آرزوی آن را داش ــال های ش س
بی تردیــد ورود بــه دانشــگاه و تجربــه عرصــه ی متفاوتــی 
از علــم و دانــش یکــی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن 
مقاطــع در زندگــی هــر فــردی اســت. مقطعــی کــه فرصت 
مناســبی را بــرای افزایــش دانــش، رشــد و خودشــکوفایی، 
اکتشــاف، افزایــش اســتقال و ســطح روابــط اجتماعــی و در 
مجمــوع بهبــود کیفیــت زندگــی آتــی فراهــم می کنــد. هــر 
تجربــه جدیــد ضمــن دربرداشــتن فرصت هــا، چالش هــا و 
مشــکاتی را به همــراه خواهــد داشــت کــه آگاهــی از آنهــا، 

بــرای ســازگاری بــا شــرایط بســیار حائــز اهمیــت اســت.
پررنگ تریــن و اولیــن تغییــر، جدایــی دانشــجویان از 
خانــواده اســت، کــه چالشــی بیــن اســتقال و یــا وابســتگی 
ــاز  ــکات آغ ــن مش ــد و از عمده تری ــن می باش ــه والدی ب
ــانی  ــر در کس ــن ام ــر ای ــت. تأثی ــجویی اس دوران دانش
ــل در شــهر  ــود و تحصی ــرک شــهر خ ــه ت ــور ب ــه مجب ک
ــترس دوری  ــت. اس ــتر اس ــب بیش ــتند، به مرات ــر هس دیگ
ــم و  ــه غ ــف ازجمل ــات مختل ــه هیجان ــواده و تجرب از خان
همچنیــن حــس تنهایــی و... پدیــده ای طبیعــی اســت کــه 
ــد در  ــی از آن می توان ــناختن آن و آگاه ــمیت ش ــه رس ب
ــه  ــه ای ک ــد. تجرب ــته باش ــی داش ــر فراوان ــل آن تأثی تعدی
ــن  ــا احساســاتی از ای ــه مــا می آمــوزد ب ــدا ب در همــان ابت
قبیــل چگونــه به طــور ســالم مقابلــه کنیــم. ورزش، گردش، 
و...،  نقاشــی  ازجملــه  فعالیت هــای هنــری  پیــاده روی، 
ــزی ناراحتــی به طــور ســالم، دعــا  درددل کــردن و برون ری
ــتند  ــی هس ــوی فعالیت های ــیل های معن ــتفاده از پتانس و اس
ــات  ــات و احساس ــطح هیجان ــش س ــتای کاه ــه در راس ک
مؤثــر هســتند و البتــه یــادآوری هدفــی کــه به خاطــر آن 
ــب  ــیر کس ــروی در مس ــتید، پیش ــن راه گذاش ــدم در ای ق
ــع  ــه تب ــکوفایی و ب ــد و خودش ــن رش ــت و همچنی موفقی
ــن  ــر ای ــه ب ــد غلب ــواده، می توان ــت خان ــس رضای آن ح

ــد. ــر کن ــایند را امکان پذی ــات ناخوش احساس

چیزاول:
ــر اســت. حــاال شــاید  ــزرگ ت دانشــگاه از دبیرســتان ب
ــت  ــا حکم ــی؟ ام ــه چ ــب ک ــن خ ــون بگی ــا خودت ب
ــز  ــتان چی ــه دبیرس ــبت ب ــگاه نس ــودن دانش ــر ب بزرگت
دیگریســت، دانشــگاه از اون جهــت بزرگتــر اســت کــه 
ــرانه  ــه و پس ــتان دختران ــا دبیرس ــط دوت ــز وس اون چی
ــي(. از  ــل میان ــوار حای ــتن )چیز=دی ــاور رو برداش مج
ــن  ــاد همی ــم می ــه چش ــه ب ــزي ک ــن چی ــو اولی ــن س ای

ــت. ــي اس ــز میان ــودن چی نب
چیزدوم:

در دانشــگاه مــی تــوان ســیگار کشــید! امــا شــما دوســت 
عزیــز نکشــید. فــی الواقــع حداقــل االن نکشــید! 

جــان عزیزتــان ایــن تــرم اول نکشــید! چهــره ی 
ــه  ــه ریــش جوگندمــی کامــا ب ــا آن ت زیبــای شــما ب
ــت  ــادق اس ــان ص ــک بودنت ــما و ترم ــال ش ــن س س
صرفــا جهــت اطــاع شــما بــوی مهــر و مدرســه مــی 
ــررررررررر  ــی صب ــا اندک ــماس جان ــف ش ــد حی دهی
ســحر تــرم هــای بعدیــس! تــو رو بــه خــدا بــا 
بــه  دادن  تکیــه  و  لــب  گوشــه  ســیگار  گذاشــتن 
درخــت در کاس هــا غیبــت نکنیــد. از مــا بــه شــما. 

ــس. ــود و ب ــا ب ــه م ــتگان ب از گذش
چیزسوم:

ــاال  ــت و احتم ــودي اس ــز بیخ ــي چی ــز، خیل ــن چی ای
ــز  ــت ج ــزي نیس ــم چی ــود . آن ه ــان ش ــاد پاپیچت زی
ــه شــما چــه ربطــي  ــم ب ــان. آقا/خان ــور ت ــه ي کنک رتب
ــودش،  ــي کار خ ــده؟! هرکس ــرف چن ــه ي ط داره رتب
ــن  ــر ندی ــار خــودش... گی ــه انب ــار خــودش، آتیــش ب ب
ــه دیگــه...  ــام کــردي حل ــت ن ــم.. .ثب ــدر به دیگــه اینق
ــن  ــي؟! اص ــز مي کن ــي چی ــش داري ه ــه باقی ــکار ب چی
شــما خــودت وارد دانشــگاه بشــي بــه مــرور روي رقــم 
ــه ات! ــاي رتب ــم ه ــا رق ــي ت ــوس مي کن ــوورات فوک فال

چیزچهارم:
ببیــن بــرادر مــن، خواهــر مــن تــوي دانشــگاه دوتــا چیز 
رو نبایــد بــه زبــون آورد؛ یکــي امــر خیــر و دومــي نیــت 

چالــش بعــدی، شــیوه متفــاوت تحصیــل در دانشــگاه 
ــورت  ــوارد درص ــی م ــه در بعض ــت ک ــه اس ــا مدرس ب
سازگارنشــدن می توانــد زمینه ســاز مشــکات تحصیلــی در 
ایــن دوران باشــد. حجــم و تنــوع زیــاد فعالیت هــا و تکالیف 
دانشــگاهی، پروژه هــای علمــی و تحقیقاتــی، اختصــاص دادن 
ــه  ــف و ب ــا و تکالی ــرای درس ه ــتری ب ــان بیش ــدت زم م
نوبــه ی آن گذرانــدن مــدت زمــان بیشــتری در دانشــگاه، 
ــی،  ــف اجتماع ــای مختل ــت، برنامه ه ــدید رقاب ــطح ش س
ــن  ــه ای از ای ــای دانشــجویی و ... نمون تفریحــی و فعالیت ه
ــوان  ــتکار می ت ــی و پش ــا آگاه ــه ب ــتند، ک ــا هس تفاوت ه
ایــن چالــش را بــه فرصــت تبدیــل کــرد. توجــه بــه مقولــه 
مهــم برنامه ریــزی در تمامــی حوزه هــای دانشــجویی حائــز 
ــد تمــام  ــرات مثبــت آن مــورد تأیی اهمیــت اســت و تأثی
افــرادی اســت کــه چــه در حــوزه شــخصی، چــه تحصیلــی 
ــد.  ــب کرده ان ــمگیری کس ــت چش ــغلی موفقی ــه ش و چ
پــس الزم اســت نســبت بــه برنامه ریــزی در تمامــی ایــن 
حوزه هــا، خصوصــاً تحصیلــی دقــت نظــر بیشــتری داشــته 
ــا  ــازگاری ب ــرای س ــر ب ــان دیگ ــور یاری رس ــیم. فاکت باش
ایــن تفــاوت، آموختــن مهارت هــای مطالعــه و تســلط بــر 
ــه کاهــش فشــار و  ــه خــود منجرب ــه نوب ــه ب آن اســت ک
ــب  ــه ای به مرات ــتن تجرب ــل و داش ــترس دوران تحصی اس

بهتــر خواهــد شــد.
ــی را  ــجویان خوابگاه ــًا دانش ــه بعض ــری ک ــش دیگ چال
ــی  ــد اجتماع ــد داد، بع ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــتر تح بیش
زندگــی دانشــجویی اســت. بــا نــگاه واقع بینانــه ای بــه این 
ــای  ــا محیط ه ــگاه و ی ــی دانش ــرایط اجتماع ــوع، ش موض
ــا از  ــی م ــورات قبل ــا تص ــق ب ــه مطاب ــی همیش خوابگاه
ــا  ــراد ب ــادی از اف ــداد زی ــود تع ــت. وج ــگاه نیس دانش
آداب و رســوم و خصوصیــات اخاقــی و شــخصیتی 
ــادی،  ــرایط اقتص ــاوت در ش ــن تف ــود ای ــاوت، وج متف
ــورت  ــد درص ــًا می توان ــی و ...، گاه ــری سیاس جهت گی
محتــرم نشــمردن و نپذیرفتــن ایــن تفاوت هــا، مــا را بــا 
مشــکل مواجــه کنــد. درصــورت بــروز چنیــن مشــکات 
از  می تــوان  میان فــردی  ارتباطــات  در  تنش هایــی  و 
ــن رویکــرد  ــدار و همچنی ــه ای هیجان م ــای مقابل راهبرده

ــرد. ــز اســتفاده ک حــل مســأله نی
ــترش  ــوژی و گس ــرفت تکنول ــان و پیش ــت زم ــا گذش ب
فضاهــای مجــازی، مســأله ای کــه می توانــد دانشــجویان 
ــرار  ــر ق ــی را تحــت تأثی خصوصــًا دانشــجویان خوابگاه

شــما بــراي بیــرون رفتــن از کاس! بــاور کنیــد کســي 
نــه کار داره و نــه عاقــه اي کــه شــما مي خــواي بــري 
ــون  ــوري، گاب بروت ــتاتو بش ــوري، دس ــرون آب بخ بی

ــه!  ــري کتــاب خون ــا مي خــواي ب چیــز کنــي ی
ــه  ــن ک ــدون ای ــن ب ــام بدی ــن انج ــزي مي خوای ــر چی ه
نظــم کاســو بهــم بریزیــن بریــن بیــرون اگــرم اســتاد 
از ایــن پیلــه هــا بــود گفت:کجــا؟ وایســا باهــم بریــم... 
ــم...«  ــوام بکن ــز مي خ ــتاد چی ــک کام بگین:»اس ــما ی ش
ــاد  ــدم ی ــه، بع ــي ش ــتان م ــودش داس ــتاد خ ــه اس دیگ

ــه... واالااا ــر نباش ــره گی مي گی
پنجم: چیز

به چیــز پاییني توجه کنید!
شیشم: چیز

چیــز کــردن جــزوه و رفرنــس و اینــا قدیمــي شــده. االن 
بــراي ایــن چیــزا یــا یــک گــروه تلگرامــي مي زنــن کــه 
ــن وایســین  ــا آخــر کاس مي گ ــن ی بحــث درســي بکن
عکــس دســته جمعــي بگیریــم بعــد یکــي همــه رو تــوي 
ــدي  ــر راه جدی ــما اگ ــا ش ــه. ام ــي کن ــگ م ــتا ت اینس
داریــن مــي تونیــن از طریــق ســامانه باهامــون درمیــون 

بزاریــن!
هفتم: چیز

ــر!  ــم نگی ــت ک ــي رو دس ــرم باالی ــک ت ــت ی ــچ وق هی
ــراي  ــه ب ــه همیش ــون ک ــوي کلت ــن ت ــزو بکنی ــن چی ای
ــه  ــي مراجع ــرم باالی ــک ت ــه ی ــن ب ــزي مي تونی ــر چی ه
کنیــد و بهتریــن نتیجــه رو بگیریــن و حتمــا ایــن 

ــه. ــون باش ــد یادت ــاب واح ــع انتخ ــزرو موق چی
هشتم: چیز

ــه  ــیرخون: ک ــد: 1(ش ــته ان ــد دس ــجویان کا چن دانش
ــن  ــو مي کن ــارو ب ــاب ه ــا کت ــح ی ــا صب ــب ت ــه ش دیگ
ــتاد کار  ــه اس ــه ب ــه اصــن ن ــته: ک ــا مي خورن2(خس ی
ــریات  ــه نش ــگاه ن ــه دانش ــه ب ــه درس ن ــه ب دارن ن
ــان و اســتاد  ــط می ــا و تشــکات. کا فق ــن ه ــه انجم ن
هــم هــر تــرم روي برگشــون یــک مرســي کــه 
3(فعــال:  هســتي مي نویســه و راهیشــون مي کنــه! 
ــن  ــنامه نشــریه مي تونی ــوی شناس ــارو اسامیشــونو ت این
ــن  ــه ای ــته ب ــجویان خس ــن. دانش ــو ببینی ــه هاش نمون
ــن  ــن. ای ــا مي گ ــم گاه ــکار ه ــته از دانشــجویان بی دس
شــما  دیگــه  دارن.  مختلفــي  فازهــاي  دانشــجویان 
ــجویان  ــن دانش ــري: ای ــه 4(هن ــلیقه ات چی ــن س ببی
ــرد  ــک گ ــتن، عین ــت هس ــه دس ــز دوم ب ــا چی بعض

ــدن  ــای گذران ــرد به ج ــه ف ــت ک ــی اس ــد، زمان های ده
ــادل  ــرای تب ــی ب ــای اجتماع ــود در محیط ه ــات خ اوق
در  اجتماعــی،  تعامــات  تقویــت  درنتیجــه  و  نظــر 
ــتفاده  ــه اس ــد. در اینک ــپری می کن ــازی س ــای مج دنی
زمینــه  در  می توانــد  دســت  ایــن  از  فضاهایــی  از 
تحصیلــی و ... مثمرثمــر باشــد شــکی نیســت، ولــی 
ــته  ــاد داش ــی اســت. به ی ــدال الزام ــب اعت ــت جان رعای
بــرای  زمــان  بهتریــن  دانشــجویی  دوران  باشــید 
ــت؛  ــون اس ــای گوناگ ــش در زمینه ه ــطح دان ــاء س ارتق
از  بهره گیــری  روانشــناختی،  مهارت هــای  افزایــش 
ــری در  ــا و جلســات ســخنرانی دانشــگاه، یادگی کارگاه ه
ــه آن  ــن ب ــت پرداخت ــال فرص ــا به ح ــه ت ــی ک حوزه های
ــی  ــان انگلیس ــی زب ــن تخصص ــل آموخت ــد مث را نیافته ای
هســتند  فعالیت هایــی  از  نمونــه ای  همه وهمــه  و...، 
ــه دوران  ــجویی را ب ــوند دوره ی دانش ــث می ش ــه باع ک

ــد. ــل کنی ــود تبدی ــی خ ــی زندگ طای
بــا توجــه بــه تمامــی نکاتــی کــه ذکــر شــد می تــوان دیــد 
کــه ایــن فصــل از زندگــی هــر فــرد محــدود بــه تحصیــل 
و تخصــص در رشــته خــود نبــوده و الزمــه یــک تجربــه 
موفــق داشــتن دیــدی چندبعــدی اســت. به عبــارت 
ــوان  ــد به عن ــی می توان ــه زمان ــک دانش آموخت ــر ی دیگ
ــاع  ــذار وارد اجتم ــرایط و تأثیرگ ــد ش ــروی واج ــک نی ی
شــود کــه عاوه بــر تخصــص در زمینــه حرفــه ای، فــردی 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــد در برق ــر و توانمن ــد جامعه پذی باش
ــبت  ــن نس ــدی روش ــوردار از دی ــاوت، برخ ــراد متف اف
ــن  ــه و همچنی ــی جامع ــت کنون ــائل روز و وضعی ــه مس ب
اثرگــذار در هــر حرفــه ای کــه وی ممکــن اســت حضــور 
داشــته باشــد. بنــا بــه فعالیــت و تجربــه، می تــوان 
ــوع  ــه تن ــه ب ــا توج ــه تشــکل های دانشــجویی ب ــت ک گف
ــبی را  ــای مناس ــود، فض ــای کاری خ ــتردگی حوزه ه و گس
بــرای حصــول بــه تمامــی اهدافــی کــه ذکــر شــد فراهــم 
آورده انــد. الزم اســت بــا اندکــی مطالعــه و تحقیــق بــرای 
ــجویی، در  ــازمان های دانش ــکل ها و س ــن تش ــاب ای انتخ

ــم. ــی را ببری ــن پتانســیل بهــره کاف ــن دوران از ای ای
نفهمیدن هاست فهم  زندگي، 

زندگــي، پنجره اي باز به دنیاي وجود
تا که این پنجره باز اســت، جهاني با ماســت
آســمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
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مــي زنــن، چیزهــاي تلخــم خیلــي دوســت دارن، 
ــي زارن  ــت م ــتان من ــن دوس ــته از ای ــک دس ــاال ی ح
ــتقل  ــم مس ــري ه ــه س ــتن. ی ــم هس ــن ه ــزو فعالی ج
ــاش رو  ــم پ ــه ه ــغلهمند: ک ــن! 5(مش ــتان مي کن داس
ــر کار  ــا س ــتاد م ــه اس ــگاه می گ ــوي دانش ــي زاره ت م
ــه  ــدازن. البت ــم راه مي ن ــي ری ــرکار م ــا س ــم، م مي ری
ــي از  ــر بعض ــت تاثی ــم تح ــتان ه ــن دوس ــي از ای بعض
فیلــم هــاي اســتکبار مثــل »گــرگ وال اســتریت« 
ــند.  ــي باش ــا م ــردن دنی ــول ک ــرای متح ــاش ب در ت
ــم  ــجویان ه ــن دانش ــه ي ای ــورد عاق ــاي م ــاب ه کت
ــه ات رو  ــده«، »قورباغ ــو ب ــر من ــي«، »پنی ــو مي توان »ت
ــت«  ــارک مل ــج در پ ــدي گی ــت«، »رن ــارک مل ــر پ بب
و امثالهــم مــي باشــد. 6(نرمــال: ایــن دانشــجوها 
ــاب  ــي رو انتخ ــگل ک ــه خوش ــن هم ــون ای ــدن می مون
کنــن! 7(آنرمال)غیــرمعمولــي(: ایــن دانشــجویان 
ــاب  ــي رو انتخ ــگل ک ــه خوش ــن هم ــون ای ــدن می نمون

ــن! ــه روز مي ش ــط ب ــن، فق کن
نهم: چیز

ــراي  ــه ب ــالن مطالع ــود، س ــراي دانل ســایت دانشــگاه ب
ــراي بحــث  ــراي چــت و ســلف ب خــواب، ســرکاس ب
ــد  ــه صــورت چن ــا مــي شــود ب ــد ام ســاخته نشــده ان
ــه  ــا توصی ــه م ــود .)البت ــتفاده نم ــا اس ــوره از آنه منظ
درس  کنیــن،  گــوش  درس  شــما  کــه  مي کنیــم 
ــش از  ــد و در آرام ــود کنی ــزار دانل ــرم اف ــن، ن بخونی

ــد.( ــذت ببری ــان ل ــده ت ــان وع می
آخر؛ چیز

بــراي چیــز آخــر بایــد بگــم کــه تــوي قســمت هــاي 
بــاال مــا خیلــي شــاید اغــراق کــرده باشــیم امــا تــوي 
ــط  ــري نیســت. فق ــزا خب ــن چی ــر از ای ــز آخ ــن چی ای
ــن  ــدا کردی ــه پی ــي ک ــن فرصت ــم از ای ــوام بگ مي خ
ــا  نهایــت اســتفاده رو بکنیــن چــون مهــم نیســت ده ت
ــا ارشــد و دکتــري.  ــا چارت ــن ی لیســانس دیگــه بگیری
ــراي  ــال ب ــتو دو س ــا بیس ــده ت ــه ي هیج ــن فاصل ای
ــت  ــس نهای ــه پ ــي ش ــرار نم ــع تک ــچ موق ــما هی ش
مي خوایــن  اگــر  حتــي  بکنیــن.  ازش  رو  اســتفاده 
ــا  ــي ه ــن علم ــا انجم ــن و ب ــن بری ــي بکنی ــیر خون ش
ــم  ــون ه ــي علمت ــود عمل ــا نم ــن ت ــاتید کارکنی و اس
ــن کــه همــه نمــره هــارو داســتان  ــه ای ــن ن ــز کنی چی
ــي  کنیــن فقــط... ایــن آخریــش خیلــي جــدي شــد ول

توصیه هــاي ایمنــي رو جــدي بگیریــن!
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