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:اهداف طرح 
آشنایی دانشجویان با شعر شاعران مختلفو شناساندن فرهنگ و هنر ایران به دانشجویان

ه آنها براي استفاده بهینه از اوقات فراغت خودایجاد محفل شاد، مفرح و پرمحتوا در بین دانشجویان و الگودهی ب
تالش در جهت شکوفایی استعدادهاي موجود در عرصه شعر و ادب  

:خالصه طرح
. شعر، ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و کمتر فرد ایرانی را می توان پیدا کرد که شعري را حفـظ نباشـد و در زنـدگی از آن اسـتفاده نکنـد                            

پنـد  از طرفی بسیاري از . هایی که در آن نهفته است، کارکردهاي روان شناختی دارد و باعث ایجاد آرامش می شود  شعر، فارغ از حکمت     
واقعیـت  . و اندرزها، درس هاي زندگی و گاه اندیشه هاي بلند، به واسطه یک بیت شعر به انسان منتقل می شود و بر افراد تاثیر می گذارد      

و عالقه به شعر و ادبیات در ذات ایرانیان وجود دارد به طـوري کـه در همـه جـاي دنیـا جـدا از همـه                         این است که ذائقه و طبع شاعرانه      
در این میان، پرداختن به مقوله مشاعره در مراکز ادبی و دستگاه هاي مختلـف از جملـه                  . توانمندي ها، ایرانیان را با شعر هم می شناسند        
مشاعره از نخستین فنونی بـوده کـه در بـین اهـل ادب و شـاعران رواج                  .نان با شعر است   دانشگاه گامی موثر براي انس و الفت بیشتر جوا        

.داشته است و هنوز جاي کار در این زمینه بسیار وجود دارد؛ و این مسئله مطمئنا به ارتقاي شعر و ادب فارسی می انجامد
هاددانشگاهی خراسان رضوي در دانشکده هاي علوم ریاضـی         دفاتر سازمان دانشجویان ج   با توجه به مقدمات فوق و ناظر بر اهداف مذکور،         

.بر آن شدند تا مسابقه مشاعره در بین داشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نمایندو کشاورزي،
)ريخانم ساال (و دبیر کانون شعر و ادب دانشگاه      )آقاي افتخارزاده (هاي صورت گرفته با مسئول کانون ادب و هنر سازمان         پس از مشورت  

مسابقه در سه مرحلـه برگـزار   ،اعالم فراخوان و ثبت نام از داوطلبان    تصمیم بر این شد تا پس از        در مورد نحوه اجرا و تیم داوري مسابقه،       
و  در مرحلـه سـوم    . صورت خواهد گرفـت    در مرحله دوم مشاعره معمولی با دور تند       مشاعره معمولی با دور کند،     ،گردد که در مرحله اول    

رابطـه بـا داوران   در .یز  یک کلمه توسط داور گفته می شود و شرکت کننده باید یک بیت حاوي کلمه مورد نظر را قرائت نماینـد     نهایی ن 
و ) در سـطح اسـتان     ، داور در مسابقات مـشاعره دانـشجویی       فارسی دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات   (مصدقسمانه  نهایت خانم   نیز، در   

سـوقندي  فاطمـه  و خـانم  ) شاعر دانشجویی در دیدار با مقام معظـم رهبـري        ،  ادبیات فارسی  ارشناسیکدانشجوي  (آقاي سیدعلی رضایی  
در پایان به سه نفر برتـر، لـوح تقـدیر و هـدایایی بـه        .به عنوان داور در نظر گرفته شدند      )دانشگاه فردوسی  و ادب دبیر سابق کانون شعر   (

.رسم یادبود اهدا خواهد شد
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