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آنچــه در ادامــه می آیــد، گزارشــی از فعالیت هــای ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی 
در ســال 1395 می باشــد کــه بــا فعالیــت مســتمر و بــی وقفــه اعضــای آن بــه انجــام رســیده اســت. ســازمان 
دانشــجویان در ایــن ســال بــا برخــورداری از 15 دفتــر فعــال در دانشــکده های دانشــگاه فردوســی، علــوم 
کاشــمر و دانشــگاه فرهنگیــان، بیــش  کاربــردی جهاددانشــگاهی در مشــهد و  پزشــکی، مراکــز علمــی 
از 92 طــرح فرهنگــی را در زمینه هــای متنوعــی ماننــد دیــن و قــرآن )8 درصــد(، کتــاب و کتابخوانــی 
)15 درصــد(، علــم و اندیشــه )15 درصــد(، سیاســت و اجتمــاع )22 درصــد(، ادب و هنــر )18 درصــد(، 
محرومیــت زدایــی )6 درصــد(، گردشــگری علمــی و فرهنگــی )4 درصــد( و فــوق برنامــه )12 درصــد( 
کــرده اســت. در ســال 95 بــه طــور تقریبــی بیــش از 84000 نفرســاعت از مجمــوع برنامه هــای  اجــرا 
ســازمان دانشــجویان بهــره منــد شــده انــد کــه رضایــت 89 درصــدی آنــان در نظرســنجی های صــورت 
ــن مجموعــه می باشــد.  ــاالی طرح هــای دانشــجویی ای ــه در بیــش از 71 طــرح، نشــان از کیفیــت ب گرفت
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی، امیــدوار اســت در ســال 1396 نیــز ذیــل توجهــات 
خداونــد متعــال و بــا تــاش جهادگرانــه اعضــای خــود، نقــش موثــری در توســعه فعالیت هــای اجتماعــی 

دانشــجویان و پیشــبرد اهــداف انقــاب اســامی در دانشــگاه ها داشــته باشــد.

حسین یوسفی
مدیر سازمان دانشجویان

ـار ݩݑ ݧ ݔسݠݠݒ گفىݧ ݫ ݫ ىݫ ںݕ
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مأموریٮݩݩݩݑ

جویاںݩݩݩݩݩݩݐ در سال 1400 سݠݠݒ م اںـݩݐداز سازماںݩݩݩݩݩݩݐ داںـݦݐ ݠݠݒ چسݧ

ݩݩݩݐی ݧ ݧ ݠݠݒ های سازماںݧ ݧ ارزسݧ

ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی، تشــکلی دانشــجویی اســت کــه بــا هــدف بســط 
و انتقــال نظــام فکــری انقــاب اســامی در دانشــگاه ها و گســترش پیکــره دانشــجویی جهاددانشــگاهی 
تأســیس شــده اســت و بــا حمایــت از تحقــق ایده هــای دانشــجویان و بــا انجــام فعالیت هــای فرهنگــی، 
و  دانایــی  ارتقــای  بــه  برجســته علمی کشــور،  و  شــاخص  بــا همیــاری چهره هــای  اجتماعــی  و  هنــری 

ــد. ــان را تســهیل می کن ــری آن ــد جامعه پذی ــان مــدد رســانده و فرآین ــری اجتماعــی آن مســئولیت پذی

ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضوی، تشــکلی اســت دانشــجویی با هویت بارز اســامی؛ 
برخــوردار از همــکاری دانشــجویان نخبــه، متعهــد و کارآمــد؛ مؤثــر در فرآینــد جامعه پذیــری دانشــجویان؛ 
پیشــگام و الهــام بخــش در فعالیت هــای فرهنگــی، هنــری و سیاســی دانشــجویی، همــراه بــا تعامــل ســازنده 

بــا دانشــگاه ها، نخبــگان علمــی و فرهنگــی و ســایر تشــکل های دانشــجویی.

- اعتماد به دانشجویان 
- حاکمیت فرهنگ جهادی 

- رویکرد علمی در فعالیت های فرهنگی 
- دانشجویی بودن تمامی شئونات سازمان 

- بهره گیری از چهره های شاخص و برجسته علمی فرهنگی کشور 
- توجه ویژه به فعالیت های حمایت از محرومان )خیریه( 
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دین و تحوالت زمانه
تاریخ اجرا: 9۵/2/19

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده الهیات

تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

دین اســام در اصول ثابت اســت و در کلیات تغییر یافتنی نیســت. با این وجود اما تحوالت فزاینده و رو به رشــدی از ســوی 
انسانها در حال انجام است. انسانها توانسته اند به صورت حیرت انگیزی طبیعت را تسخیر کنند و در خدمت خود درآورند. 
تغییراتی در انسان ها، حیوانات، موجودات گیاهی و طبیعی برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر صورت می گیرد. برخی از این 
تغییر و تحول ها با دستورهای دین سازگار نیست، به نحوی که گاهی باید از یکی به نفع دیگری چشم پوشی کرد. تغییر 
جنسیت، اصاح نژاد، تلقیح مصنوعی، کنترل جمعیت با تغییراتی در بدن و پیوند اعضا، نمونه هایی از این تغییرها می 
باشند. حال سؤال این است که اصوال دین با چنین تحوالتی موافق است یا خیر؟ اگر آری، ناسازگاری ها چگونه قابل حل 

اند؟ به عبارتی آخرین دین چگونه می تواند خود را هم پای تحوالت فزاینده تطبیق کند؟
اینها ســواالتی اساســی اســت که هر شــریعت مداری را به خود مشــغول می کند و هر ذهن نقادی را به تفکر وا می دارد. لذا 

بر آن شدیم تا با برگزاری میزگردی به بررسی این موضوع بپردازیم و در جهت پاسخ به سواالت فوق گام برداریم.
دکتــر علیرضــا علــوی تبــار )روشــنفکر دینــی و اندیشــمند حوزه مطالعات اســامی( و حجــت االســام دکتر احمد رهــدار )عضو 
شــورای علمــی گــروه »مطالعــات اســام و غــرب« در پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی قــم( مهمانــان این نشســت بودند.

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ
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محرم حسینی
تاریخ اجرا: 9۵/7/19
مجری طرح: دفتر دانشکده معماری
محل اجرا: دانشکده معماری
تعداد مخاطبین: 80 نفر

حادثــه عاشــورا بزرگتریــن جریــان معرفتــی و معنــوی در دل یــک حادثــه تاریخــی اســت. چنانچــه ســیر تاریــخ را 
دگرگــون کــرد و گســتره دیـــن را تــا اصاح گرایــی اجتماعــی پیــش بــرد. از ایــن رو  بازشناســی ایــن واقعــه بــزرگ یــک 
ضــرورت اســت تــا نهضــت عاشــورا همــواره نــاب و زالل بمانــد و تاریــخ، الهــام  بخــش نهضت هــای فرهنگــی، دینــی 

و اجتماعــی شــود.
از ایــن جهــت، دفتــر ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی در دانشــکده معمــاری و شهرســازی در نظــر گرفــت بــه 
منظــور بازشناســی ایــن واقعــه تاریخــی، بــا همــکاری کلیــه تشــکلهای دانشــجویی دانشــکده، نشســتی بــا حضــور 
حجــت االســام بهشــتی برگــزار کنــد. در ایــن جلســه از حضــور مــداح اهــل بیــت حــاج قاســم هنــرور، نیــز بهــره بــرده 

شــد، و بــه صــرف نهــار پذیــرای دانشــجویان عــزادار بودیــم. 
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مسابقه کتابخوانی بارقه
تاریخ اجرا: آذر 9۵

مجری طرح: دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تعداد مخاطبین: ده ها نفر

در راســتای قیــام امــام حســین)ع( و ادامــه نهضــت آن حضــرت، افــراد زیــادی کوشــش کرده انــد تا این حماســه بــزرگ در 
طــول تاریــخ زنــده بمانــد. خوشــبختانه ایــن قیــام بــزرگ و اهــداف آن حضــرت و شــخصیت واالی امــام حســین)ع( در 
کتــاب هــا، نشــریات، فیلــم هــا و ســریال هــا، ســخنرانی هــا و ســایر رســانه هــای جــاری بــه خوبــی تفســیر و تحلیل شــده 
اســت. امــا در زمینــه یــاران و عوامــل و افــراد زمینــه ســاز ایــن حرکــت عظیــم ســخن بســیار و اطــاع رســانی موثــر بســیار 

کــم اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه آمــار موجــود نیــز متاســفانه چندی ســت فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در بیــن قشــر دانشــجو 
و اســاتید بســیار کمرنــگ شــده اســت و نیــاز اســت برنامــه هــای فعــال و پویــا و انگیزه بخشــی بــرای مطالعــه ســایر 
کتــب غیردرســی وجــود داشــته باشــد تــا بهانــه ای بــرای بهبــود ســرانه مطالعــه در دانشــگاه و همچنیــن افزایــش 
گاهــی فرهنگــی و مذهبــی باشــد. از ایــن جهــت، قصــد کردیــم از طریــق مســابقه کتابخوانــی بــه مناســبت  ســطح آ
ایــام اربعیــن امــام حســین )ع( و همچنیــن شــهادت امــام حســن مجتبــی )ع( بــه شناســایی شــخصیت امــام حســن 
مجتبــی )ع(، حضــرت عبــاس )ع( و پاســخ گویــی بــه ســواالت و شــبهات موجــود در رابطــه بــا عاشــورا و عاشــورائیان 
بپردازیــم. شــرح برنامــه بــه ایــن صــورت بــود کــه ســه کتــاب فــرات حیــات )پرســش و پاســخ هایــی پیرامــون نهضــت 
عاشــورا، ســخنان امــام خمینــی )ره(، آیــت اهلل خامنــه ای و آیــت اهلل طباطبایــی(، ســقای آب و ادب )نوشــته 
ســیدمهدی شــجاعی در رابطــه بــا حضــرت عبــاس( و حــاء ســین نــون )نوشــته ســید علــی شــجاعی در رابطــه بــا امــام 
حســن )ع(( بــرای ایــن مســابقه در نظــر گرفتیــم. بــا فاصلــه 18 روز از ثبــت نــام، ارزیابــی بــه صــورت حضــوری و در 
تــاالر دانشــکده پزشــکی انجــام شــد. بــرای هــر کتــاب حــدود 15 تــا 20 ســوال بــه صــورت تســتی و تشــریحی در نظــر 
گرفتــه شــد. دانشــجویان براســاس تعــداد کتــاب بیشــتری کــه مطالعــه کــرده بودنــد و تعــداد ســواالت صحیــح تــری 
کــه پاســخ داده بودنــد رتبــه بنــدی شــدند و هــر محــدوده امتیــاز، هدیــه مخصــوص بــه خــود داشــت. برگزیــدگان این 
مســابقه در جشــن روز دانشــجو تقدیر شــدند. در کنار این مســابقه یک مســابقه چکیده نویســی نیز داشــتیم و در 

پایــان چکیــده برتــر از هــر کتــاب نیــز مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
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از شرافت تا اشرافیت
تاریخ اجرا: 9۵/11/27
مجری طرح: دفتر دانشکده الهیات
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده الهیات
تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

یکــی از مســائلی کــه از بــدو انقــاب بــه عنــوان یکــی از اصــول اولیــه حکومــت داری مطــرح مــی شــود، دوری 
از اشــرافی گــری از جانــب مســئولین و متولیــان حکومــت در ســطوح مختلــف مــی باشــد. امــا در تفســیر و تبییــن 
اشــرافیت و تعییــن حــد و حــدود و ماهیــت واقعــی آن روایــت دقیقــی وجــود نــدارد. در ایــن راســتا در نظــر گرفتیــم 
نشســتی جهــت بررســی اصــل لــزوم یــا عــدم لــزوم دوری از ثــروت انــدوزی و اشــرافی گــری در منابــع دینــی، از جانــب 
مســئولین برگــزار کنیــم. و در ضمــن آن تبییــن ســازوکار و مــاکات بــرای تعریــف اشــرافیت و ســاده زیســتی را مــورد 
بررســی قــرار دهیــم. در ایــن طــرح آنچــه کــه مــد نظــر بــود ایــن ســوال بــود کــه آیــا در منابــع دینــی ارشــاد یــا الزامــی در 
مــورد تعییــن حــدود ســطح رفــاه متصدیــان و متولیــان حکومتــی وجــود دارد یــا خیــر؟ و دوم اینکــه وضعیــت کنونــی 
حاکــم بــر ســطح زندگــی اقتصــادی مســئولین چقــدر نزدیــک بــه آرمانهــا و اهــداف اول انقــاب اســت؟ ســخنران ایــن 
برنامــه حجــت االســام دکتــر حائــری )عضــو هیئــت علمــی گروه فقه دانشــکده الهیات دانشــگاه فردوســی( بودند.
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چالش قانون گذاری و مطالبات مردمی 
در حکومت دینی

تاریخ اجرا: 9۵/12/17
مجری طرح: دفتر دانشکده الهیات

محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده الهیات
تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

یکــی از مســائلی کــه در ضمــن موضــوع تشــکیل حکومــت اســامی در عصــر غیبــت مطــرح مــی شــود، مســأله قانــون 
گــذاری در نظــام اســامی مــی باشــد. از محورهــای اصلــی مطــروح در قانــون گذاری، جایگاه خواســته ها و مطالبات 
ــب اندیشــمندان اســامی طــرح  ــاره پرســش هــای اساســی از جان ــن ب ــن مــی باشــد. در ای مردمــی در وضــع قوانی
شــده اســت؛ از قبیــل: آیــا مقبولیــت اجتماعــی قوانیــن در حکومــت اســامی الزم اســت؟ در صــورت لــزوم میــزان 
میدان دهــی بــه خواســت و نظــر مــردم در وضــع قوانیــن تــا چــه حــد مــی باشــد؟ در صــورت تزاحم مطالبــات مردمی 
بــا مبانــی اســامی چــه بایــد کــرد؟ در صــورت اختــاف و تعــارض بیــن خــود افــراد جامعــه، حکومــت چگونــه بایــد 
عمــل کنــد؟ آنچــه کــه مقصــود و مــورد نظــر ایــن نشســت علمــی بــود، تبییــن و تنقیــح پذیــرش یــا عــدم پذیــرش 
دخالــت خواســت و مطالبــات مردمــی در امــر قانــون گــذاری در حکومــت دینــی مــی باشــد. در ایــن راســتا بعــد از 
تعییــن رویکــرد نســبت بــه ایــن مســاله و پذیــرش لــزوم توجــه بــه مطالبــات اجتماعی مــردم، در مــورد چگونگی این 
اهمیــت دهــی و حــد و حــدود آن در دایــره قوانیــن و قانــون گــذاری بحــث شــد. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود ایــن 
مســاله را از دو جنبــه فقهــی و جامعــه شــناختی مــورد بررســی قــرار دادیــم و از دکتــر علــی یوســفی )دانشــیار گــروه 
جامعه شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد( و دکتر محمد علی فخلعی )اســتاد گروه فقه و مبانی حقوق اســامی 

دانشــگاه فردوســی مشــهد( دعــوت بــه عمــل آوردیــم.
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هفته های دوستی
تاریخ اجرا: بهار و پاییز 9۵
مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
تعداد مخاطبین: 30 نفر

از شــاخص هــای مهــم توســعه یافتگــی هــر جامعــه ســرانه مطالعــه، میــزان تولیــد و مصــرف اطاعــات و کاالهــای 
فرهنگــی در آن جامعــه اســت و بنــا بــر اهمیــت ایــن مســاله بایــد برنامــه ریــزی هایــی صــورت داد. از ایــن رو تصمیم به 

برگــزاری نسشــت هــای معرفــی و نقــد کتــاب گرفتیــم. 
کتاب هایی که در این دوره ارائه شد بدین شرح می باشد:

»بلنــدی هــای بادگیــر « نوشــته »امیلــی برونتــه« ترجمــه »نوشــین ابراهیمــی«، »هاکلبــری فیــن« نوشــته »مــارک تویــن« 
ترجمــه »محســن ســلیمانی«، »موبــی دیــک« نوشــته »هرمــان ملویــن« ترجمــه »نوشــین ابراهیمــی«، »مــادام بــواری« 
نوشــته »گوســتاو فلوبــر« ترجمــه »نیلوفــر رجایــی«، »پیــر مــرد و دریــا« نوشــته »ارنســت همینــگ وی« برگــردان »مهدی 
افشــار«، »داســتان کودکــی مــن« نوشــته »چارلــی چاپلیــن« ترجمــه »محمــد قاضــی«، »ســپید دنــدان« نوشــته »جــک 
لنــدن« ترجمــه »محســن ســلیمانی«، »آوای وحــش« نوشــته »جــک لنــدن« ترجمــه »محســن ســلیمانی«، »اودیســه« 

نوشــته »شــون هومــر« ترجمــه »ســعید نفیســی«
همچنین این برنامه در پاییز نیز با معرفی سه کتاب دیگر ادامه یافت که این کتابها نیز به شرح ذیل بودند:

»دنیــای ســوفی« نوشــته »یوســتین گــردر« ترجمــه »حســن کامشــاد«، »بیشــعوری« نوشــته »خاویــر کرمنــت« ترجمــه 
»محمــود فرجامــی«، »زبــان بــدن« نوشــته »آلــن پیــز« ترجمــه »ســعیده زنگنــه«

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ



” “ 16

جویاںݩݩݩݩݩݩݐ | 1395 ݩݩݐـسݠݠݒ ݧ ݔٮݩݩݩݑ های سازماںݩݩݩݩݩݩݐ داںݧ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ گزارسݧ

نیم ساعت با کتاب )1(
تاریخ اجرا: 9۵/1/29

مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا: دانشکده ادبیات، کالس 202

تعداد مخاطبین: 40 نفر

بــا توجــه بــه اســتقبال دانشــجویان در دوره هــای قبــل، دفتر ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی در دانشــکده ادبیات 
در نظــر گرفــت تــا بــا ادامــه طــرح ارائــه کتــاب گامــی در جهــت ارتقــای ســطح فرهنگــی و مطالعاتی دانشــجویان بــردارد. 
رونــد اجــرای برنامــه بــه ایــن صــورت بــود کــه چهــار نفــر در چهــار روز متوالــی، بــه معرفی کتــاب مورد نظرشــان پرداختند. 
ابتدا معرفی کوتاهی از نویسنده کتاب، زندگینامه، سبک فکری، دیگر آثار و ... صورت می گرفت. سپس به معرفی 
کتاب پرداخته و بخش هایی از آن خوانده می شــد. در انتهای جلســه نیز به ســواالت مخاطبان پاســخ داده می شــد.

لیست افراد ارائه دهنده و کتاب ها برای این دوره به شرح زیر بودند:
»چراغهــا را مــن خامــوش میکنــم« نوشــته »زویــا پیــرزاد« ارائــه توســط بهــاره دشــتی، »کمــی دیرتــر« نوشــته »ســید مهــدی 
شجاعی« ارائه توسط الهه غفاریان مبهوت، »ما ایرانیان« نوشته »مقصود فراستخواه« ارائه توسط سید محمد مهدی 

واعــظ موســوی، »قلعــه حیوانــات« نوشــته »جــورج اورول« ارائه توســط فاطمــه ذکرآباد
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نیم ساعت با کتاب )2(
تاریخ اجرا: 9۵/7/24
مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا: دانشکده ادبیات، کالس 204
تعداد مخاطبین: 40 نفر

در ادامــه طــرح هــای ارائــه کتــاب کــه قبــا توســط دفاتــر ســازمان انجــام شــده بــود ایــن بــار نیــز تصمیــم بــه ارائه 
چهــار کتــاب دیگــر گرفتیــم. رونــد اجــرای برنامــه بــه ایــن صــورت بــود کــه 4 نفــر در 4 روز متوالــی بــه معرفــی 
ــاب، زندگــی نامــه، ســبک فکــری و  ــدا معرفــی کوتاهــی از نویســنده کت ــد. ابت ــاب مــورد نظرشــان پرداختن کت
آثــار و ... صــورت گرفــت. ســپس بــه معرفــی کتــاب پرداختــه شــد و در انتهــای جلســه بــه ســواالت مخاطبــان 

پاســخ داده شــد.
لیست کتاب های این دوره به شرح زیر بود:

»جامعــه شناســی خودمانــی« نوشــته »حســن نراقــی« ارائــه توســط مریــم رحیمــی، »قواعــد روش جامعــه 
شناســی« نوشــته »امیــل دورکیــم« ارائــه توســط محمدرضــا محمــدی، »جامعــه شناســی نخبــه کشــی« نوشــته 
»علــی رضاقلــی« ارائــه توســط معصومــه حســین زاده، »از ماســت کــه بــر ماســت« نوشــته »همــا ناطــق« ارائــه 

توســط علــی باغــدار دلگشــا
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نمایشگاه فروش کتب درسی
تاریخ اجرا: 9۵/7/2۵

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا: دانشکده علوم ریاضی

تعداد مخاطبین: ده ها نفر

بــا توجــه بــه شــروع تــرم تحصیلــی جدیــد، دانشــجویان نیــاز بــه تهیــه کتــب درســی بــا قیمــت مناســب دارنــد. 
از ســویی دیگــر دانشــجویانی هســتند کــه بــه کتابهــای خــود نیــاز چندانــی ندارنــد و اســاتیدی کــه تمایــل دارنــد 
کتابهــای قدیمــی و تالیفــات خــود را در اختیــار دانشــجویان قــرار دهنــد. در همیــن راســتا دفتــر دانشــکده علــوم 
ریاضــی تصمیــم گرفــت تــا مشــابه تــرم هــای گذشــته نمایشــگاهی بــرای فــروش کتابهــای درســی برگــزار کنــد. 
در ایــن طــرح طــی فراخوانــی، کتــاب هــای درســی و نشــریات آموزشــی از دانشــجویان و اســاتید جمــع آوری و 

طبقــه بنــدی شــد و بــا تخفیــف توافقــی بــه فــروش مــی رســید.
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نیم ساعت با کتاب )3(
تاریخ اجرا: 9۵/8/8
مجری طرح: دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا: دانشکده علوم، کالس 4
تعداد مخاطبین: 40 نفر

بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ســرانه مطالعــه در بیــن دانشــجویان، نیــاز بــه اجــرای برنامــه هایــی بــا موضــوع کتــاب 
و کتابخوانــی کامــا احســاس مــی شــود. برنامــه هایــی بــا محوریــت معرفــی کتــاب مــی توانــد در ایجــاد انگیــزه 
بــرای کتابخوانــی در بیــن دانشــجویان نقــش داشــته باشــد. تجربــه برگــزاری موفــق سلســله جلســات ارائــه کتــاب 
دانشــجویی در دوره هــای گذشــته و دانشــکده هــای مختلــف، مــا را بــرآن داشــت تــا نشســت هایــی بــرای معرفــی 

کتــاب برگــزار کنیــم. کتــاب هــای معرفــی شــده در ایــن دوره بدیــن شــرح میباشــد:
- »تاریخچه زمان« اثر »استیون هاوکینگ« ارائه توسط نسیم جهانی 

- »جزء از کل« اثر »استیو تولتز« ارائه توسط اسما قربانی زاده 
- »نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران« اثر »عبدالهادی حائری« ارائه توسط فاطمه آصفی

- »جنس ضعیف « اثر » اوریانا فاالچی« ارائه توسط هانیه بافکر
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نیم ساعت با کتاب )4(
تاریخ اجرا: آذر 9۵

مجری طرح: دفتر دانشکده داروسازی
محل اجرا: دانشکده داروسازی، کالس 2

تعداد مخاطبین: 40 نفر

بــه گفتــه اکثــر جامعــه شناســان، اقــوام و مللــی کــه بــا مطالعــه مانــوس بــوده و کتــاب و کتابخوانــی در میانشــان رواج 
بیشــتری داشــته اســت، توانســته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه 
های معارف و دســتاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نســل های دیگر منتقل کنند. با توجه به پایین بودن 
سرانه مطالعه در بین دانشجویان و در جهت تقویت فرهنگ مطالعه، تصمیم به برگزاری جلسات معرفی کتاب 

در دانشــکده داروســازی گرفتیم. کتابهایی که در این طرح معرفی شــدند به شــرح زیر اســت: 
- »سمفونی مردگان« اثر »عباس معروفی«

- »ما ایرانیان« اثر »مقصود فراستخواه«
- »دنیای سوفی« اثر »یوستین گردر«

- »ملت عشق« اثر »الیف شفاک«
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یک فنجان چای با کتاب
تاریخ اجرا: آذر 9۵
مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
تعداد مخاطبین: 20 نفر

در همــه جــای دنیــا، بــا وجــود تمــام نــوآوری هــا و فنــاوری هــا، آثــار کاســیک همچنــان خوانــده مــی شــوند. اصــا 
کمتــر کتابخانــه شــخصی را مــی تــوان پیــدا کــرد کــه بیــن تمــام کتــاب هایــش چنــد اثــر کاســیک دیــده نشــود. چراکه 
در آثــار کاســیک مســائل اساســی انســان هــا مطــرح مــی شــود کــه هیــچ کــدام زودگــذر و موقتــی نیســتند. پــس فرقــی 
نــدارد کــه مــا در چــه زمانــه و جامعــه ای زندگــی مــی کنیــم، زیــرا بــه لحــاظ روحــی و اخاقــی و حتــی عقانــی بــه 
ایــن متــون نیازمندیــم. امــا در کشــور مــا، عــاوه بــر ایــن ویژگــی کلــی، کاســیک هایمــان خاصیــت دیگــری هــم دارند 
کــه ضــرورت پرداختــن بــه آن هــا را مضاعــف می کنــد؛ فرهنــگ و هویــت مــا بیــش از هــر چیــزی در متــون ادبــی مــا 
نمــود پیــدا کــرده اســت. لــذا بــر آن شــدیم بــا برگــزاری جلســاتی بــه خوانــش جمعــی متــون کاســیک ادبیات فارســی 
بپردازیــم و در ایــن بیــن بــه ســراغ مثنــوی مولــوی رفتیــم. در ایــن جلســات ابتــدا فایــل صوتــی هــر جلســه کــه مربــوط 
بــه انتشــارات نــور قــم اســت پخــش می شــد تــا بــا تلفــظ صحیح واژگان آشــنا شــویم. ســپس همــان متن توســط افراد 
حاضــر در کاس خوانــده می شــد تــا از ایــن طریــق گامــی در جهــت آشــنایی مســتقیم دانشــجویان با متون کاســیک 

و حــذف اصطاحــات ســخیف و عامیانــه از زبــان محــاوره، و نهایتــا بــاال رفتــن اعتمــاد بــه نفــس افــراد برداریــم. 
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مسابقه کتابخوانی
تاریخ اجرا: آبان و آذر 9۵

مجری طرح: دفتر دانشکده معماری
محل اجرا: دفتر دانشکده معماری

تعداد مخاطبین: 20 نفر

بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه هفتــه کتــاب و کتــاب خوانــی، بــرآن شــدیم تــا از فرصــت پیــش رو جهــت تشــویق 
دانشــجویان بــه روی آوردن بــه مطالعــه و ایجــاد انگیــزه بــرای آنهــا اســتفاده کنیــم. لــذا دفتر ســازمان دانشــجویان در 
دانشــکده معمــاری و شهرســازی، تصمیــم بــه برگــزاری مســابقه در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی گرفــت. بدیــن نحــو 
کــه کتــاب هــا در بــاغ یادگیــری دانشــکده بــه مــدت 10 روز بــرای اســتفاده شــرکت کننــدگان توســط اعضــا بــه امانــت 
گذاشــته شــد. بعــد از آن در روز یازدهــم برداشــت آزاد افــراد راجــع بــه کتابــی کــه مطالعــه کــرده بودنــد، جمــع آوری 
شــد و بــه 4 مــورد از بهتریــن پاســخ بــرگ هــا، طبــق نظــر داوران هدایایــی تقدیــم شــد. بــرای ایــن امــر کتــاب هــای 

زیــر در نظــر گرفتــه شــدند:
- »قلعه و قلندر« نوشته »یحیی یثربی«

- »مارک و پلو« و »مارک و دو پلو )جلد دوم(« نوشته »منصور ضابطیان«
- »کوری« نوشته »ژوزه ساراماگو«

- »جاذبه و دافعه علی )ع(« نوشته »مرتضی مطهری«
- »اتحادیه ابلهان« نوشته »جان کندی تول«

- »ناتور دشت« نوشته »جروم دیوید سالینجر«
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معرفی و نقد کتاب 
تاریخ اجرا: 9۵/9/13
مجری طرح: دفتر دانشگاه فرهنگیان
محل اجرا: پردیس شهید بهشتی مشهد
تعداد مخاطبین: 4۵ نفر

بــه گفتــه اکثــر جامعــه شناســان، اقــوام و مللــی کــه با مطالعــه مانوس بوده و کتــاب و کتابخوانی در میانشــان رواج 
داشــته اســت، توانســته انــد فرهنگــی ماندگارتــر و پویاتــر از خــود بــه جــای بگذارند و میــراث فرهنگی و گنجینه های 
معــارف و دســتاوردهای عالمــان و فرهیختــگان خــود را بــه نســل هــای دیگــر منتقــل کننــد. در همیــن راســتا دفتــر 
ســازمان دانشــجویان در دانشــگاه فرهنگیان سلســله جلســات معرفی کتاب را برگزار کرده اســت. کتاب هایی که 

در ایــن طــرح معرفــی شــده انــد، بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
- »کلیدر« اثر »محمود دولت آبادی« ارائه توسط رضا شاهدی

- »وقتی نیچه گریست« اثر »آروین دیالوم« ارائه توسط رضا دیمه ورد
- »تاریخ ایران مدرن« اثر »یرواند آبراهامیان« ارائه توسط سجاد صمدیان

- »الگوی مطلوب آموزش و پرورش« اثر »خسرو باقری« ارائه توسط بهنام غامی
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رونمایی و نقد کتاب »بهترین شکل ممکن«
تاریخ اجرا: 9۵/12/4

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم تربیتی
محل اجرا: تاالر شریعتی دانشکده ادبیات

تعداد مخاطبین: 200 نفر

آبان ماه امســال کتابی تحت عنوان »بهترین شــکل ممکن« از آثار نویســنده برجســته ادبیات داســتانی »مصطفی 
مســتور«، از ســوی نشــر چشــمه چــاپ شــد. ایــن کتــاب شــامل شــش داســتان مــی باشــد کــه حــوادث هــر داســتان در 
یکــی از شــهرهای ایــران رخ مــی دهــد. از ویژگی هــای برجســته ایــن اثــر کــه آن را از دیگــر آثــار مســتور متمایــز می کنــد، 
می تــوان بــه وجــه ســینمایی داســتان ها اشــاره کــرد. بــه گونــه ای کــه می تــوان گفــت »بهتریــن شــکل ممکــن« 
ترکیبــی از ادبیــات، ســینما و شــاید موفق تریــن اثــر نویســنده در ایــن تکنیــک داستان نویســی باشــد. مصطفــی مســتور 
نویســنده، شــاعر، پژوهشــگر و نمایشــنامه نویــس معاصــر ایــران اســت کــه بــا وجــود ارتبــاط بــا مخاطبــان بســیار، نثــر 
فاخــر خــود را حفــظ کــرده و در بیــن اهالــی هنــر دارای ســبک ویــژه نگارشــی اســت. هــم چنیــن وی در ایــن ســال ها 
جوایــز متعــددی از جملــه مقــام بهتریــن رمــان ســال های 79 و 80 جشــنواره قلــم زریــن، لــوح تقدیــر از نخســتین 
مســابقه داستان نویســی صــادق هدایــت، جایــزه ســوم مســابقه داســتان کوتــاه مجلــه ادبیــات داســتانی و... را ازآن 
خــود کــرده کــه نشــان از جایــگاه ادبــی وی در میــان نویســندگان معاصــر اســت. از ایــن رو بــا توجــه بــه انتشــار تــازه 
ایــن اثــر و جایــگاه مصطفــی مســتور در حــوزه ادبیــات داســتانی، بــرآن شــدیم تــا جلســه رونمایــی بــه همــراه نقــد و 
نظــر، بــا حضــور وی داشــته باشــیم. عــاوه بــر مصطفــی مســتور، کیارنــگ عایــی )نویســنده و عــکاس( نیــز در مقــام 

منتقــد در ایــن جلســه حضــور داشــت و بــه ارائــه نظــر پیرامــون کتــاب و نویســنده آن پرداخــت.
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ــرد ترس هــا  ــه ف ــن اســت ک ــکاوی ای ــام دارد. هــدف روان ــکاوی ن ــدی، روان ــم فروی ــر مفاهی ــی ب ــی مبتن روش درمان
و انگیزه هــای ناهوشــیار خــود را بشناســد و بــه طــرز معقول تــر و واقع بینانه تــری بــا آنهــا روبــه رو شــود. پــس از 
برگزاری ســه فصل گذشــته این کارگاه در ســال گذشــته، و اســتقبال چشــمگیر دانشــجویان رشــته های مرتبط و غیر 
مرتبــط، بــرآن شــدیم تــا فصــل چهــارم ایــن کارگاه را نیــز برگــزار کنیــم. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نشســت همزمــان 
بــا خوانــش متــون اصلــی حــوزه روانــکاوی، نقدهــای وارده بــر ایــن حــوزه نیــز مطــرح مــی شــدند. ایــن جلســات بــه 
صــورت هفتگــی و بــا حضــور فعــال دانشــجویان و بــا مدیریــت مجتبــی آل ســیدان )کارشناســی ارشــد روانشناســی 
بالینــی(، دکتــر عقیلــه ســادات موســوی )دانشــجوی دکتــری روانشناســی( و دکتــر حســین آبــادی )دانشــجوی دکتــری 

روانشناســی( برگــزار مــی شــد.
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بازخوانی انتقادی روانکاوی
تاریخ اجرا: بهار و پاییز و زمستان 9۵
مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 100 نفر
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بزرگداشت حکیم خوارزمی
تاریخ اجرا: 9۵/2/20

مجری طرح: دفتر دانشگاه فرهنگیان
محل اجرا: پردیس شهید بهشتی، سالن امام رضا )ع( 

تعداد مخاطبین: 100 نفر

ــدان، ستاره شــناس، فیلســوف،  ــادی( ریاضی ــن موســای خوارزمــی )زاده حــدود ســال 780 می ــر محمــد ب ابوجعف
جغرافیــدان و مــورخ شــهیر ایرانــی در دوره عباســیان اســت. شــهرت علمــی وی مربــوط بــه کارهایــی اســت کــه در 
ریاضیــات، به ویــژه در رشــته جبــر، انجــام داده بــه طــوری کــه هیــچ یــک از ریاضیدانــان ســده های میانه ماننــد وی در 

فکــر ریاضــی تأثیــر نداشــته اند و وی را »پــدر جبــر« نامیده انــد. 
واژه جبــر را اروپائیــان بطــور کلــی از کتــاب خوارزمــی و اصطــاح امــروزی الگوریتــم )Algorithmus( از نــام خوارزمــی 
گرفتــه شــده اســت.جایگاه واالی حکیــم خوارزمــی در عرصــه علــم و دانــش بــه عنــوان دانشــمندی ایرانــی مــا را بــر 
آن داشــت تــا بــا برگــزاری برنامــه ای، بــه بررســی ابعــاد مختلــف زندگی وی بپردازیم. ســخنران این جلســه پروفســور 

ناصــر کنعانــی از مفاخــر زبــان و ادبیــات فارســی بودنــد.
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آشنایی با ریشه های تاریخی
روشنفکری در غرب
تاریخ اجرا: 9۵/2/30 و 9۵/2/31
مجری طرح: دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 2۵ نفر

روشــنفکری تعاریــف گوناگونــی دارد و صاحــب نظــران از منظرهــای گوناگــون بــا عقایــد و آرا مختلــف بــه ریشــه یابــی و 
تعریــف آن دســت زده انــد. بــا جمــع بنــدی تعریف هــای متعــارض ارائه شــده در رابطه با روشــنفکری، نمی توان گــزاره یا 
گزاره هایــی جامــع و مانــع را بــرای تعریــف مفهــوم روشــنفکری ارائــه داد. اما بطور کلی می توان گفت که روشــنفکری به 
معنــی مکتــب تفکیــک دو امــر از همدیگــر اســت. بــه  همیــن دلیــل اســت که روشــنفکری، به عنــوان روح ممیــز و انتقادی 
شــناخته می  شــود. همچنین از روشــنفکری، به فلســفه اصالت هوش و قریحه یاد می شــود. این فلســفه، معتقد اســت 
که علم ناشــی از عقل اســت یا ســاده تر اینکه علم را فقط، به  وســیله قریحه یا هوش می توان به دســت آورد. به علت 
ورود ناقــص مدرنیتــه و مفاهیــم آن و بدفهمــی هــای ایجــاد شــده در ایــران، مفهــوم روشــنفکری هــم دچــار بدفهمی های 
گســترده در ایــران شــده اســت تــا جایــی کــه روزگاری روشــنفکری را بــی دینــی و در تقابــل بــا دیــن مــی دیدنــد و در روزگاری 
تروریســتهایی مســلح در ذیل عنوان فدایی و مجاهد را روشــنفکر می پنداشــتند. حال ســوال این اســت که روشــنفکری 
به چه معناست؟ خواستگاه آن کجاست؟ چگونه شکل و تکوین یافته است؟ مفهوم روشنفکری امروزه چه معنایی 
دارد؟ ریشه های تاریخی روشنفکری چیست؟ با توجه به ضرورت بازشناخت مفهوم روشنفکری در سیر تاریخی آن، 
بر آن شــدیم تا کارگاهی با تدریس دکتر مرتضی مردیها )فیلســوف و مترجم ایرانی، دکترای فلســفه از دانشــگاه نانت 
فرانســه و مترجم کتاب نقد مدرنیته( با موضوع فوق برگزار کنیم. این کارگاه در 4 جلســه دو ســاعته در ســالن شــورای 

ســازمان مرکزی جهاددانشــگاهی خراســان رضوی برگزار شد. 
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اسݡی ـݔ ݫ ݫ کارگاه آموزشی آشنایی با ایدئولوژی های سىݫ
تاریخ اجرا: 9۵/2/30

مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تعداد مخاطبین: 20 نفر

»ایســم« هــا از جملــه مفاهیمــی هســتند کــه در زندگــی روزمــره افــراد علــی الخصــوص دانشــجویان، بــدون توجــه 
به معانی حقیقی آنها اســتفاده می شــوند. مفاهیمی نظیر لیبرالیســم، سکوالریســم، مارکسیســم، کمونیســم و ... 
کــه بــا تاریخچــه تاریخــی و فلســفی منحصــر بــه خــود نیازمنــد واکاوی و تدقــق بیشــتر هســتند. از ایــن رو اقــدام بــه 
برگزاری کارگاه 3 ســاعته، جهت بحث و گفتگوی آزاد دانشــجویان عاقه مند به مفاهیم کلیدی سیاســی کردیم. 
تــا در پرتــو مباحــث صــورت گرفتــه، ســطح دانــش سیاســی دانشــجویان ارتقــا یابــد. بــه علــت زمانبنــدی محــدود 

جلســه، دو مکتــب اصلــی قــرن 20 و 21 اجمــاال ارائــه شــد کــه عبارتنــد از:
1( معرفــی لیبرالیســم و خــرده نحلــه هــای آن: مبانــی فکــری لیبرالیســم )فردگرایی، پلورالیســم، اقتصــاد آزاد(، نحله 

ها و فروع لیبرالیســم )محافظه کاری، فمینیســم، سکوالریســم، الئیسیســم، آنارشیســم و فاشیســم(
2( معرفــی مارکسیســم و خــرده نحلــه هــای آن: مبانــی فکــری مارکسیســم )جمــع گرایــی، وحــدت گرایــی، اقتصــاد 

بســته(، نحله ها و فروع مارکسیســم )کمونیســم، سوسیالیســم، مارکسیســم لنینیســم(
3( رابطه اسام با لیبرالیسم و مارکسیسم 

مدرس این کارگاه آقای حسین محمددوست )کارشناس ارشد اندیشه سیاسی( بودند.
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درست بنویسیم...
تاریخ اجرا: 9۵/6/2۵
مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 20 نفر

در بیــن عمــوم مــردم بــه خصــوص افــراد مرتبــط بــا ادارات و ســازمان هــا در مــورد آداب نــگارش، یــک نــوع خایــی 
احســاس می شــود کــه می بایســت بــه صــورت عملــی و کاربــردی مرتفــع شــود. بــرای تحقــق ایــن منظــور ضــرورت 
دارد تــا برنامــه هــای آموزشــی برگــزار شــده و همچنیــن شــیوه نامه ای کاربــردی در اختیــار آنــان قــرار گیــرد. باتوجــه 
بــه اهمیــت ایــن موضــوع در نوشــتن مطالــب دانشــجویی، بــرآن شــدیم تــا در راســتای اهــداف آموزشــی تشــکیاتی 
اعضــای نشــریه، در اولیــن گام کارگاهــی دو ســاعته بــا ایــن مضمــون بــرای اعضــای هیئــت تحریریــه برگــزار کنیــم. بــا 
توجه به رایزنی های انجام شــده، خانم ســحر ســعادتی )کارشــناس ارشــد زبان و ادبیات فارســی، کارشــناس ســابق 
اداری و اعضــای ســتاد ســازمان دانشــجویان و کارشــناس فعلــی انتشــارات جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی( بــرای 

ایــن منظــور انتخــاب شــدند. 
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کارگاه اصول و فنون مناظره
تاریخ اجرا: 9۵/7/22

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم اداری
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تعداد مخاطبین: 10 نفر

مناظــره موضوعــی بســیار بــا اهمیــت اســت. تبــادل فکــر و نظــر میــان دو تــن یــا چنــد تــن از اهل فکر و فضــل و اطاع 
بــه گونــه ای کــه جوانــب موضوعــی ســنجیده شــود و صحیــح و ناصحیــح هــر یــک از دو نظــر، دو دیــد، دو اندیشــه، 
دو مذهب، دو مســلک، دو برداشــت درباره امری به خوبی معلوم شــود، کاری بســیار حســاس و ســودمند اســت. 

ایــن امــر، از جهــت نفــس انســانی و اخــاق نفســی نیــز، پیــچ و خمهــای بســیار دارد، و مراقبتهــای بســیار می طلبد.
بــه دلیــل اهمیــت یادگیــری ایــن بحــث، تصمیــم گرفتیم کارگاه آموزشــی فن مناظره با تدریس دکتر علیرضــا مازاریان 

)دکتری فلســفه ذهن و مدرس معارف اســامی( برگزار کنیم.
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کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تخصصی
تاریخ اجرا: آذر 9۵
مجری طرح: دفتر دانشگاه فرهنگیان
محل اجرا: پردیس شهید بهشتی مشهد
تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه در نوشــتن مقالــه در رشــته شــیمی وجــود دارد و مشــکات عدیــده دانشــجویان 
در رســم ســاختار مولکول هــا و ترکیبــات شــیمیایی، دانشــجویان رشــته شــیمی در دفتــر فرهنگیــان کــه بیشــترین 
کارگاه نرم افــزار chem office، در پردیــس  تعــداد اعضــای دفتــر را تشــکیل می دهنــد، تصمیــم بــه برگــزاری 
شــهید بهشــتی مشــهد گرفتنــد. Chem Office مجموعــه ای یکپارچــه از ابزارهــای نــرم افــزاری هوشــمند علمــی را 
بــرای دانشــمندان و پژوهشــگران فعــال در زمینــه شــیمی و زیســت شناســی فراهــم می کنــد تــا آن هــا قــادر باشــند 
بــه راحتــی داده هــا و اطاعــات خــود را در کامپیوتــر وارد و ذخیــره کننــد. ایــن کارگاه بــه مــدت ســه هفتــه و در 
شــش جلســه در ســالن IT پردیــس شــهید بهشــتی برگــزار شــد و مــدرس آن دکتــر میرزایــی )مــدرس شــیمی آلــی و 

آزمایشــگاه دانشــگاه فرهنگیــان( بودنــد.
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لب زخم دیده بگشا...
تاریخ اجرا: 9۵/9/19

مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تعداد مخاطبین: 70 نفر

مهارت هــای زندگــی توانایی هایــی هســتند کــه شــخص را بــرای روبــه رو شــدن بــا مســایل روزانــه زندگــی، افزایــش 
توانایی هــای روانــی، اجتماعــی و بهداشــتی آمــاده می کننــد. ایــن مهــارت هــا هــم بــه صــورت یــک راهــکار ارتقــای 
ســامت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشــگیری از آســیب های روانی-اجتماعی مبتا به جامعه نظیر اعتیاد، 
خشــونت های خانگــی و اجتماعــی، آزار کــودکان، خودکشــی، ایــدز و مــوارد مشــابه قابــل اســتفاده اســت. بــه طــور 
کلــی مهارت هــای زندگــی ابــزاری قــوی در دســت متولیــان ســامت روانــی جامعــه در جهــت توانمندســازی جوانــان 
در ابعــاد روانــی اجتماعــی اســت. ایــن مهارت هــا بــه افرادکمــک می کننــد تــا مثبــت عمــل کــرده، هــم خودشــان و 
هــم جامعــه را از آســیب های روانی-اجتماعــی حفــظ کــرده و ســطح بهداشــت روانــی خویــش و جامعــه را ارتقــاء 
بخشــند. آمار باالی طاق، اعتیاد، خشــونت و ســایر مشــکات اجتماعی در ایران حکایت از کم کاری در آموزش 
مهارت هــای زندگــی دارد. جامعــه ایــران، جامعــه ای اســت کــه هنــوز ریشــه در ســنت دارد امــا شــاخ و بــرگ هایــش 
بــه مدرنیتــه رســیده اســت. زیســتن در چنیــن جامعــه ای نیازمنــد داشــتن شــخصیت های قــوی و آموزش دیــده اســت. 
لــذا بــرآن شــدیم تــا گامــی در راســتای آمــوزش ایــن مهارت هــا و ارتقــای ســطح کیفیــت زندگــی افــراد برداریــم. از ایــن 
رو تصمیــم بــه برگــزاری کارگاه 6 ســاعته بــا حضــور آقــای محمــد امیــن تاجــور )کارشــناس ارشــد روانشــناس بالینــی( 

گرفتیــم. ایــن کارگاه مشــتمل بــر دو ســر فصــل شــامل »بهبــود کیفیــت زندگــی« و »زندگــی شــادمانه« بــود.
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کارگاه پروپوزال نویسی
تاریخ اجرا: 9۵/9/2۵
مجری طرح: دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 30 نفر

پروپــوزال بــه عنــوان پایــه تمامــی روش هــای انتشــار گــزارش علمــی بــه شــمار مــی رود. یــک پــروژه پژوهشــی چــه بــه 
صــورت مقالــه و چــه بــه صــورت پایان نامــه در مرحلــه اول نیازمنــد نــگارش پروپــوزال اســت. در پروپــوزال، بــه معرفــی 
موضــوع، اهمیــت آن موضــوع، ذکــر پ  ژوهش هایــی کــه در گذشــته در ایــن بــاره صــورت گرفتــه و نتایجــی کــه از تحقیــق 
گرفتــه خواهدشــد پرداختــه مــی شــود. همچنیــن روش یــا روش هایــی کــه در پژوهــش از آن هــا بهــره گرفتــه می شــود 
ذکــر خواهــد شــد. نوشــتن پروپــوزال برنامه ریــزی و اجــرای پژوهــش را تســهیل می کنــد، جهــت حرکــت پژوهشــگر را 
مشــخص مــی کنــد و او را از ســردرگمی و بــی برنامگــی نجــات می دهــد. همچنیــن باعــث می شــود پژوهشــگر تمامــی 
نیازها و امکانات را از قبل پیش بینی کند. بسیاری از دانشجویان در فرآیند نگارش پایان نامه دچار مشکل هستند. 
احســاس نیــاز بــه فراگیــری ایــن مهــارت در تمــام دانشــجویان خاصــه تحصیــات تکمیلــی دیــده مــی شــود. لــذا دفتــر 
ســازمان دانشــجویان در دانشــکده علــوم پایــه بــرآن شــد تــا کارگاه پروپــوزال نویســی بــا حضــور دکتــر بخشــی )عضــو 
هیئت علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی( برگزار کند. سر فصل های کارگاه بدین شرح 
بــود: آشــنایی بــا انــواع پروپــوزال، آشــنایی بــا منابــع اطاعاتــی مــورد نیــاز در نــگارش پروپــوزال، آمــوزش نحــوه انتخــاب 
موضــوع، بیــان مســأله چیســت؟ اهــداف، ســواالت و فرضیــات پژوهــش، آشــنایی بــا انــواع روش هــای پژوهشــی، ارائــه 
مــدل نظــری تحقیــق، نمونه هــای مــوردی داخلــی و خارجــی، انــواع روش هــای گــردآوری داده هــا، جامعــه آمــاری، 

نمونــه و نمونه گیــری، محاســبات آمــاری و تحلیــل داده هــا رفرنــس نویســی و انــواع آن.
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نشریه وقایع اتفاقیه
تاریخ اجرا: بهار، پاییز و زمستان 9۵

مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشهد

تعداد مخاطبین: صدها نفر

در فضــای سیاســی و اجتماعــی جامعــه و دانشــگاه و در فضایــی کــه افــراط و تفریــط بیشــترین لطمــه را بــه انقــاب 
اســامی و آرمان هــای آن باالخــص جنبــش دانشــجویی وارد کــرده اســت، در صــدد برآمدیــم تــا بــا گــردآوری جمعــی 
از دانشــجویان کــه نســبت بــه ایــن جنبــش دغدغــه دارنــد و انتشــار مطالــب، در حــد تــوان خــود بــرای بازگردانــدن 
ــذا پــس از  ــه دانشــگاه کاری را هــر چنــد کوچــک انجــام دهیــم. ل فضــای دانشــجویی مطلــوب ســال هــای قبــل ب
رایزنی هــای انجــام شــده و نیــز پــس از تجربــه موفــق 20 شــماره از نشــریه وقایــع اتفاقیــه در ســال گذشــته، امســال 
نیــز انتشــار نشــریه بــا همــان قــوت و نظــم گذشــته ادامــه یافــت. الزم بــه ذکــر اســت تــاش هــای دانشــجویان همکار 
نشــریه طی شــماره های گذشــته، عاوه بر گســترش نفوذ ســازمان دانشــجویان در بین دانشــجویان دانشــگاه های 
فردوســی، علوم پزشــکی و فرهنگیان و جذب بیش از 60 نفر به عنوان همکار نشــریه، منجر به کســب افتخارات 
متعــددی در جشــنواره هــای دانشــگاهی و ملــی نشــریات شــد، از جملــه کســب ســه تندیــس در جشــنواره نشــریات 

دانشــگاه فردوســی و همچنیــن ســه تندیــس در جشــنواره ملــی نشــریات تیتــر 9.
الزم به ذکر اســت با توجه به گســترش تیم اجرایی و نویســندگان نشــریه، انتشــار 15 شــماره آن در 8 تا 16 صفحه 

در قطع نشــریات دانشــجویی و به صورت تک رنگ و هر دو هفته یکبار انجام شــد. 
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زنان در مجلس، چالش ها و دستاوردها
تاریخ اجرا: 9۵/1/28
مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا: دانشکده ادبیات، تاالر فردوسی
تعداد مخاطبین: 200 نفر

افزایــش حضــور و مشــارکت در عرصــه هــای اجتماعــی سیاســی و قــرار گرفتــن در ســاختار قانون گــذاری، تصمیــم ســازی 
و مســئولیت اجرایــی از خواســته هــای زنــان در سراســر جهــان بــوده اســت. در فوریــه 1997 )بهمــن 1375( »حضــور و 
مشــارکت سیاســِی مســاوی زنان و مردان جهان« موضوع کنفرانس اتحادیه بین المجالس بود که در آن افزایش 25 
درصــدی حضــور زنــان در مجلــس هــای قانون گــذاری طــی 10 ســال مطــرح شــد. در پنجــاه و هشــتمین کنفرانــس مقــام 
زن نیــز کــه مــارس 2014 برگــزار شــد، افــزون بــر ترســیم نقشــه جایــگاه زن در سیاســت، برابــری جنســیتی در مشــارکت 
سیاســی نیز مورد تاکید قرار گرفت. در ایران نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته اســت اما متاســفانه به رغم بســیارِی 

توانمندی هــای زنــان، هنــوز بــه جایــگاه واقعــی خــود در عرصــه سیاســت نرســیده اند.
دهمیــن دوره از انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، هفتــم اســفندماه 92 بــا مشــارکت گســترده قشــرهای گوناگــون 

جامعــه برگــزار و  شــمار منتخبــان زن در دوره دهــم نســبت بــه دوره هــای پیشــین افزایــش یافــت. 
لــذا بــه بهانــه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــر آن شــدیم کــه نگاهــی بــه پیشــینه کمــی و کیفــی حضــور زنــان 
در مجلــس قانونگــذاری پــس از پیــروزی انقــاب اســامی داشــته باشــیم و بــا برگــزاری میزگــردی بــا حضــور دکتــر الهــه 
کوالیی )نماینده دوره ششــم مجلس( و عفت شــریعتی )نماینده دوره های هفتم و هشــتم مجلس( این مســئله 

را مــورد کنــد و کاو قــرار دهیــم. 
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پنجمین دوره مسابقات 
مناظره دانشجویان )استانی( 

تاریخ اجرا: اردیبهشت 9۵
مجری طرح: ستاد مرکزی

محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین: صدها نفر

قرن هــا اســت کــه مناظــره و گفــت وگــو روشــی فراگیــر بــرای طــرح، نقــد و بررســی مســائل و نظریــه هاســت. 
دانشــمندان، عالمــان، سیاســتمداران و دانشــگاهیان بــرای بیــان نظریــات خــود و بســط و گســترش و اصــاح آن 
بــه تقویــت گفــت وگــو و بحــث اهتمــام ورزیــده انــد. برگــزاری مســابقات مناظــره در بیــن دانشــجویان نیــز از جملــه 
ــو و بســط و گســترش بحــث علمــی اســت. پــس  ــرای ارتقــاء فرهنــگ گفــت وگ ــدات جامعــه  دانشــگاهی ب تمهی
از برگــزاری موفــق چهــار دوره از ایــن مســابقات در ســطح ملــی توســط ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی و 
ــن مســابقات در ســطح اســتان های خراســان و منطقــه شــرق کشــور توســط  ــزاری موفــق ای ــس از برگ ــن پ همچنی
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضوی در اردیبهشــت و مهر 94، در نظر گرفتیم تا مرحله اســتانی 
پنجمیــن دوره مســابقات مناظــره دانشــجویی در ســطح اســتان خراســان رضــوی برگــزار کنیــم. شــیوه اجرایــی بدیــن 
ترتیــب بــود کــه پــس از اعــان فراخــوان عمومــی در دانشــگاه هــای خراســان )بــه مــدت 2 هفتــه(، 24 گــروه از 
دانشــگاه هــای مختلــف اســتان ثبــت نــام کردنــد. پــس از برگــزاری کاس توجیهــی و کارگاه آموزشــی، مســابقات در 
پنــج مرحلــه مقدماتــی، یــک هشــتم نهایــی، یــک چهــارم نهایــی، نیمــه نهایــی و نهایــی و بــه صــورت تــک حذفــی 
در گــروه هــای 4 نفــره )در کلیــه مقاطــع( برگــزار شــد. زمــان هــر مســابقه 32 دقیقــه بــود کــه بــه یــک فرصــت 6 
دقیقــه ای )طــرح مســأله(، دو فرصــت 3 دقیقــه ای )دفــاع( و یــک فرصــت 4 دقیقــه ای )نتیجــه گیــری( بــرای هــر 
گــروه تفکیــک شــده بــود. در نهایــت تیــم فریــاد زندگــی از دانشــگاه فردوســی موفــق شــد بــا شکســت تیــم تنقیــح 
منــاط ترافرازنــده مقــام نخســت ایــن مرحلــه را کســب کــرده و بــه همــراه تیــم هــای دوم و ســوم و چهــارم بــه مرحلــه 

منطقــه ای راه یابــد.
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گسست فرهنگی و شکاف نسلی
تاریخ اجرا: 9۵/2/27

مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا: دانشکده ادبیات، تاالر فردوسی

تعداد مخاطبین: 30 نفر

از جملــه مســائلی کــه امــروزه بــه زعــم بســیاری از اندیشــمندان کشــور، دورنمایــی بــس نگــران کننــده را یــادآور مــی شــود 
»گسســت فرهنگــی نســل ها« در ایــران اســت و توجــه بــه ایــن مقولــه هــم بــه لحــاظ بقــای نظــام جمهــوری اســامی و 
ی و حفظ هویت اسامی-ایرانی جامعه فردایمان 

ّ
پیشبرد اهداف انقاب اسامی و هم به لحاظ منافع و مصالح مل

از اهمیتــی فــراوان برخــوردار مــی باشــد. بــه هــر میــزان کــه نخبــگان و مدیــران فرهنگــی جامعــه و عوامــل دســت انــدرکار 
مســائل فرهنگــی توانســته باشــند رابطــه ای منطقــی بیــن فرهنــگ انقــاب و فرهنــگ حاکــم بــر نســل اول و دوم و ســوم 
گاهانــه برقــرار کننــد بــه همــان میــزان  آن ایجــاد کــرده و تعامــل بیــن نســلها را براســاس سیاســتها و برنامــه هــای روشــن و آ
دگرگونیهــا و تحــوالت آن را مــی تــوان در راســتای تثبیــت هدفهــای انقــاب و تقویــت نظــام جمهــوری اســامی و تحکیــم 
منافــع ملــی پیــش بینــی کــرد. امــا ســوال اینجاســت کــه راهــکار عملــی کــم کــردن شــکاف هــا و گسســت هــای فرهنگــی 
چیست و چگونه می توان از پیامدهای آن کاست؟ وظیفه نهادهایی چون دانشگاه در قبال این رخدادها چیست؟ 
ایــن هــا ســواالتی بســیار مهــم در زمینــه گسســت فرهنگــی و نســلی در ایــران هســتند کــه مــا را بــر آن داشــت تــا بــا دعــوت 
از ســه تــن از صاحبنظــران حــوزه علــوم اجتماعــی در مســیر پاســخ دهــی بــه آنهــا گام برداریم. ســخنرانان عبارت بودنــد از: 
دکتر غامرضا صدیق اورعی )عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد(، دکتر سعید معیدفر 
)دانشــیار گــروه جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران(، دکتــر فیــاض زاهــد )پژوهشــگر علــوم اجتماعــی و عضــو هیــأت علمــی 

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکز(
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آغاز سقوط...
تاریخ اجرا: 9۵/2/27
مجری طرح: دفتر دانشکده کشاورزی
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
تعداد مخاطبین: 20 نفر

اعتیــاد یــک »بیمــارى اجتماعــی« اســت کــه تــا مادامــی کــه بـــه علــل گرایــش »بیمــار« توجــه نشــود، درمــان جســمی 
و روانــی فقــط بــراى مدتــی نتیجــه  بخــش خواهــد بــود و فـــرد مـــعتاد دوبــاره گرفتــار »مــواد اعتیــاد آور« خواهــد شــد. 
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشــکات اجتماعی، اقتصادى و بهداشــتی اســت که عوارض ناشــی از آن 
تهدیــدى جــدى بــراى جامعــه بشــرى محســوب شــده و موجــب رکــود اجتماعــی در زمینــه  هــاى مختلــف مــی شــود.

متاســفانه گســترش دامنــه مصــرف مــواد مخــدر در جامعــه امــروزى بــه حــدى اســت کــه حتــی قشــر تحصیــل کــرده 
را نیــز بــه ســمت خــود کشــانده اســت. اعتیــاد بــه عنــوان یــک آســیب اجتماعــی، هیــچ گاه بــه طــور کامــل ریشــه  
کــن نخواهــد شــد، امــا بــا تدبیــر، اندیشــه و تاشــی مخلصانــه حداقــل می تــوان آن را بــه کنتــرل درآورد. از ایــن رو 
گاهــی اقشــار دانشــگاهی گامــی  دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده کشــاورزی بــر آن شــد تــا بــا ارتقــاء ســطح آ
در راســتای مبــارزه بــا اعتیــاد در جامعــه خصوصــا جوامــع دانشــجویی بــردارد و بــا برگــزاری نشســتی، از دو منظــر 

اجتماعی-امنیتــی و روانشناســی بــه ایــن مهــم بپــردازد.
ســرهنگ ماشــااهلل صادقــی )مشــاور دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان خراســان رضــوی( و دکتــر 
محمــد جــواد صالحــی )عضــو هیئــت علمــی گــروه روانشناســی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه 

فردوســی(  ســخنرانان ایــن نشســت بودنــد.
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بحران آب و چالش مدیریت منابع در ایران
تاریخ اجرا: 9۵/3/4

مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا: تاالر شریعتی دانشکده ادبیات

تعداد مخاطبین: 200 نفر

کــه وضعیــت  روزنامــه واشنگتن پســت در تیرمــاه 1393، اعــام داشــت ایــران در بیــن 24 کشــوری قــرار دارد 
ــع  ــزی نادرســت مدیریــت مناب ــران را ناشــی از برنامه ری ــاک اســت. واشــنگتن پســت، بحــران ای آب در آنهــا خطرن
دانســته اســت. در خردادمــاه ســال 1393، خبرگــزاری جهانــی طبیعــت بــا انتشــار خبــری، بحــران شــدید آب را بــرای 
ایــران بزرگتریــن چالــش در دوران معاصــر خوانــد. در ایــن گــزارش آمده اســت کــه بــر اســاس مســتندات راهبردهــای 
ــرای آن گامــی  ــا ب ــرار داشــته اســت، ام ــران از ســال ها پیــش در معــرض بحــران آب ق ــده )FDI(، ای ــی آین بین الملل
موثــر برداشــته نشده اســت. ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت کــه ایــران از مرحلــه آمادگــی بــرای خطــر عبــور کــرده و 

ــرار دارد. ــون در خطــر ق هم اکن
ایــن مقــاالت نشــان مــی دهــد بحــران آب در ایــران بســیار جــدی اســت و لــذا باید هرچه ســریعتر گامی اساســی برای 
حــل ایــن معضــل حیاتــی برداریــم. امــا چطــور؟ بایــد از کجــا شــروع کــرد؟ موانــع چیســت و چطــور مــی تــوان آنهــا را 
رفــع کــرد؟ اینهــا ســواالتی بــود کــه مــا را بــرآن داشــت تــا بــا دعــوت از پروفســور پرویــز کردوانــی )جغرافیــدان و چهره 

مانــدگار ایــران در زمینــه جغرافیــا و پــدر علمــی کویرشناســی ایــران( به پاســخ آنهــا بپردازیم.
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کارگاه خبرنویسی محیط زیست
تاریخ اجرا: 9۵/3/6 و 9۵/3/7
مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: سالن شورای مرکز علمی کاربردی مشهد
تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

از اهمیــت خبــر و رســانه هرآنچــه کــه بنویســیم کــم گفتــه ایــم، امــروزه همــه مــا بــا داشــتن گوشــی هــای همــراه در 
جســتجوی اخبــار متنــوع هســتیم و در بــه اشــتراک گذاشــتن و دیــده شــدن اخبــاری کــه از دیــد مــا مهــم هســتند بــه 
خبرگــزاری هــا کمــک مــی کنیــم. قطعــا زمانــی یــک خبــر  مــی توانــد مــورد توجــه واقــع شــود، کــه خبرنــگار تیتــر آن خبــر 
را جــذاب و خواندنــی خلــق کــرده باشــد. محیــط زیســت مــا ایــن روزهــا حــال خــوب و خوشــی نــدارد و خیلــی وقتهــا 
خبرنــگاران مــا نمــی داننــد کــه از کجــا بایــد بــرای کمــک بــه محیــط زیســت بپــا خیزند و با تیترها و متن هایشــان ســهم 
خــود را بــه محیــط زیســت ادا کننــد. از ایــن رو تصمیــم گرفتیــم تا کارگاهی تحت عنوان »خبرنویســی محیط زیســت« 
بــا تدریــس احســان محمــدی )یکــی از بهتریــن خبرنــگاران محیــط زیســت کشــور و موســس خبرگزاری»زیســت بــوم«( 

برگــزار کنیم.
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اولین نشست هم اندیشی 
همکاران نشریه وقایع اتفاقیه

تاریخ اجرا: 9۵/3/7
مجری طرح: ستاد مرکزی

محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 100 نفر

انتقادپذیــری یکــی از اصلــی تریــن اصولــی اســت کــه هــر مجموعــه ای کــه بخواهــد شــاهد پیشــرفت و تعالــی خــود 
باشــد، همــواره بایــد ایــن اصــل را نصــب العیــن خــود قــرار دهــد و بــا شــنیدن و پذیــرش نقدهــا و نظرهــای مختلــف و 
بعضــا مخالــف امــکان رشــد و توســعه فعالیــت هایــش را فراهــم کند. فراموشــی این اصل بنیادی، نتیجــه ای جز رکود 
و رخــوت و در نهایــت اضمحــال نــدارد و هــر نهــاد و ســازمانی کــه در بــه روی نقــد ببنــدد در واقــع فرمــان خودکشــی 
خویشــتن را صــادر کــرده اســت. ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی، بــه عنــوان مجموعــه ای دانشــجویی و فعــال 
در عرصــه هــای مختلــف فرهنگــی نیــز از اصــل فــوق مســتثنی نبــوده اســت. لــذا تصمیم بر این شــد با برگزاری نشســتی 
بــه نقــد و بررســی عملکــرد نشــریه خــود بپــردازد و از ایــن طریــق گامــی در جهــت بهبود عملکــرد خــود بــردارد. الزم به 
ذکر اســت جهت هرچه پربار کردن بیشــتر این نشســت و رســیدن به نتایج بهتر، قرار بر این شــد تا از کلیه همکاران 

نشــریه طــی یــک ســال و نیــم گذشــته دعــوت بــه عمــل آیــد. 
ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای کیفــی و کمــی صــورت گرفتــه، اعــام نظــر کلیــه اعضــا راجــع بــه رونــد اجرایــی نشــریه، 
آیین های داخلی و... و همچنین تقدیر از همراهان نشــریه در ســال گذشــته از جمله بخش های این نشســت بود.
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کیوسک مطبوعات
تاریخ اجرا: پاییز 9۵
مجری طرح: دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا: دفتر خوابگاه فجر
تعداد مخاطبین: 20 نفر

مطبوعــات بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی نقــش ویژه ای در ارتباط فرهنگی، سیاســی، اجتماعی بیــن دولت و ملت 
دارد به طوری که در جوامع امروز مصرف روزنامه و مجات ضابطه ای گویا در مورد میزان پیشرفت و توسعه کشور 

محســوب می شود.
دفتــر ســازمان دانشــجویان در خوابــگاه فجــر در نظــر گرفــت تــا بــا گــردآوری نشــریات شــاخص حوزه هــای ســینمایی، 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی و ارائه آنها به دانشجویان عاقه مند در محل دفتر سازمان دانشجویان، گامی 
گاهــی دانشــجویان بــردارد. نشــریات مدنظــر در شــروع ایــن طــرح بــه ایــن قــرار بــود: هرچنــد کوچــک در جهــت افزایــش آ
ماهنامــه همشــهری 24 )ســینمایی(، هفتــه نامــه مثلــث )خبــری تحلیلــی(، هفتــه نامــه صــدا )فرهنگــی سیاســی(، هفته 
نامه همشهری جوان )سرگرمی اجتماعی(، هفته نامه دانستنیها )فناوری و تکنولوژی(، هفته نامه چلچراغ )فرهنگی 

اجتماعــی(، هفته نامــه دنیــای ورزش )ورزشــی( 
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زن در جامعه ایرانی
تاریخ اجرا: 9۵/7/28

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم اداری 
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی

تعداد مخاطبین: 1۵0 نفر

در نظــام اســامی، فــرد فــارغ از جنســیت دارای اهمیــت اســت. اصـــل ســـوم قـــانون اساســـی دولــت را موظــف 
کرده اســت حقــوق همــه جانبــه افــراد اعــم از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای همــه و تســاوی 
عمــوم در برابــر قانــون را تأمیــن کنــد زیــرا امنیــت افــراد جامعــه یکــی از اصولــی تریــن ویژگــی نظــام حقوقــی اســام 
اســت. همچنیــن بــر رفــع تبعیــض هــای نــاروا و ایجـــاد امکانـــات عادالنه بــرای زن و مــرد، در تمام زمینه هــای مادی 
و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگی 
خویــش اشــاره و تســهیل و تعمیــم آمــوزش عالــی، آمــوزش و پــرورش و تربیــت بدنــی بــرای همــه چـــه زن و چـــه مـــرد 
در تمـــام ســـطوح جـــزو وظایــف دولــت شــمرده شــده اســت. بررســی مســئله زنــان و امنیــت آنــان در جامعــه امــروزی 
بســیار حائز اهمیـــت اســـت. خشــونت خانگی به عمل و یا برخوردی اطاق می شــود که بر اســاس آن، شــخصی 
، در حومــه و یــا چارچــوب خانــواده،  صدمــه  فزیکــی و یــا اخاقــی وارد مــی کنــد. خشــونت های 

ً
بــر شــخص، عمــدا

خانگــی صدمــه هــای جــدی بــر پیکــر اجتمــاع وارد مــی کنــد. لـــذا بـــر آن شـــدیم بـــا برگـــزاری میزگــردی این موضــوع را 
مــورد بررســی و واکاوی قــرار دهیــم.

ســپیده کاوه )دانشــجوی دکترای اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس و نویســنده کتاب زنان و رشــد اقتصادی(، مرضیه 
محبــی )وکیــل پایــه یــک دادگســتری و مدیرعامــل کانــون زنــان حقوقــدان ســورا( و دکتــر ســهیا صادقــی فســایی 

)جامعــه شــناس و عضــو هیئــت علمــی گــروه جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران(  ســخنرانان ایــن میزگــرد بودنــد.
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سلسله نشست های هفتگی حقوق
تاریخ اجرا: بهار و پاییز 9۵
مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: سالن شورای مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 70 نفر

در جامعــه کنونــی نیــاز بــه آشــنایی شــهروندان و خصوصــا دانشــجویان و جوانــان بــه حقــوق و قوانین ایجاب می کند 
تــا بــا آموختــن و اصــاح رفتــار از معضــات اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصادی پیشــگیری کنیم. در همین راســتا 
تصمیم به برگزاری جلسات آشنایی و بررسی قوانین جمهوری اسامی ایران و همچنین مقایسه آن با قوانین دیگر 
کشــورها گرفتیــم. نحــوه برگــزاری جلســات بــه صــورت کرســی هــم اندیشــی توســط اســاتید حقــوق و دانشــجویان بــود 
که در طول بهار و پاییز به صورت هفتگی برگزار شــد. ســرفصل های برنامه ریزی شــده برای جلســات شــامل حقوق 
اســامی، حقــوق اجتماعــی و حقــوق مدنــی بــود کــه در ابتــدای جلســه توســط اســاتید مطــرح و بعــد از آن توســط 

حاضریــن جلســه مــورد بحــث قرار مــی گرفتند.
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این کشتی پر اسرار...
تاریخ اجرا: 9۵/9/14

مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات 
محل اجرا: دانشکده ادبیات، تاالر شریعتی

تعداد مخاطبین: 1۵0 نفر

در آغــاز انقــاب رقابــت میــان لیبــرال هــا از یــک ســو و نیروهــای مذهبــی بــا عنــوان کلــی حــزب اهلل از ســوی دیگــر برقــرار 
بــود. پــس از تســخیر النــه جاسوســی و اســتعفای مهنــدس بــازرگان، لیبــرال هــا بــه تدریــج از صحنــه سیاســت کنار رفتند 
و ســپس بــا عــزل بنــی صــدر نیروهــای حــزب اهلل کامــا بــر اوضــاع مســلط شــدند. اولیــن جرقــه هــا میــان نیروهــای 
انقــاب، ابتــدا اختافــی بــود کــه میــان اعضــای ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی صــورت گرفــت و پــس از فــراز و 
نشــیب هایی، باالخره این ســازمان در ســال 65 منحل شــد. ســپس در حزب جمهوری اســامی میان اعضای مرکزی 
اختافاتــی بــروز کــرد و باالخــره اوج اختــاف در زمــان دولــت مهنــدس موســوی ســر کنتــرل دولــت بــر توزیــع و اقتصــاد، 
وضعیــت تجــارت خارجــی، مســأله اصاحــات ارضــی، قانــون کار و... بــوده اســت. طیــف چــپ در ســال 1367 بــا 
انشــعاب مجمــع روحانیــون مبــارز از جامعــه روحانیــت مبــارز دایره خود را تکمیــل کرد. در مقابل گروه یاد شــده گروه 

راســت ســنتی شــکل گرفت و...
اینهــا همــه جزئــی از تاریخچــه جریانــات و جنــاح هــای سیاســی اصلــی کشــور بود و بررســی بیشــتر و دقیق تر تاریخچه 
و ســیر تحــوالت درونــی آنهــا نیازمنــد نگاهــی ریــز تــر بــه ماجراهــا و عوامــل و شــرایط اســت. بــه همیــن منظــور در نظــر 
گرفتیــم تــا بــا دعــوت از دو تــن از فعالیــن حزبــی و سیاســی اصــاح طلــب و اصولگرا به بررســی تاریخچه ایــن دو جناح 
سیاســی مهــم در کشــور بپردازیــم. محمدجــواد آریــن منــش )عضــو حزب موتلفه اســامی( و حجت االســام مصطفی 

درایتــی )عضــو شــورای مرکــزی حــزب اتحــاد ملــت( مهمانــان این نشســت بودند.

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ



” “ 47

جویاںݩݩݩݩݩݩݐ | 1395 ݩݩݐـسݠݠݒ ݧ ݔٮݩݩݩݑ های سازماںݩݩݩݩݩݩݐ داںݧ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ گزارسݧ

از برای آزادی...
تاریخ اجرا: 9۵/9/17
مجری طرح: دفتر دانشکده های داروسازی و علوم اداری 
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

»دانشــگاه یک محیط آزاد علمی و محیط نقد، ســخن، اشــکال و اعتراض اســت. اگر از دانشــگاه ها اســتقال و آزادی 
را بگیریم در آن زمان دانشــگاه مرده اســت. در دانشــگاه ها باید آزادی، اســتقال علمی و آکادمیک برقرار باشــد.«

ایــن هــا بخشــی از ســخنان دکتــر روحانــی دربــاره ضــرورت تامیــن آزادی در دانشــگاه اســت کــه نشــان مــی دهــد حتــی 
ســران کشــور نیــز بــه وجــود برخــی محدودیــت هــا و مشــکات در زمینــه آزادی بیــان و فعالیــت در دانشــگاه ها نه تنها 
واقــف کــه معترفنــد. امــا حــال ســوال اینجاســت کــه چــه موانــع و چالشــهایی در مســیر تحقــق آزادی در دانشــگاه هــا 
وجــود دارد؟ آیــا دولــت بــه تنهایــی تــوان تامیــن ایــن مهــم بــرای دانشــجویان و دانشــگاهیان را دارد؟ و از همــه مهمتــر 
چــرا بــا وجــود تاکیــدات دائمــی رهبــری بــر لــزوم آزادی اندیشــه و بیــان در کشــور بــه طــور عــام و در دانشــگاه هــا و 
محافــل علمــی بــه طــور اخــص، هنــوز موانــع جــدی و انکارناشــدنی در ایــن مســیر وجــود دارد؟ ایــن هــا ســواالتی بــود 
که لزوم بررســی آنها ما را بر آن داشــت تا به بهانه روز دانشــجو، پیشــنهاد برگزاری مناظره ای میان دو تن از فعالین 

دانشــجویی ســابق را ارائــه دهیــم.
دکتــر زهــره الهیــان )مســئول خواهــران ســازمان بســیج دانشــجویی کشــور در ســال هــای 81 تــا 85، نماینــده ســابق 
مجلس و فعال سیاسی اصولگرا( و دکتر مجید فراهانی )عضو شورای مرکزی و دبیر تشکیات دفتر تحکیم وحدت 

در ســالهای 75 تــا 78، دبیــرکل حــزب نــدای ایرانیــان و فعــال سیاســی اصــاح طلــب( مهمانــان ایــن جلســه بودنــد.
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آزادی مطبوعات
تاریخ اجرا: 9۵/9/29

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم اداری
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

تعداد مخاطبین: 100 نفر

آزادی مطبوعــات بــا عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی، یکــی از مولفــه هــای مهــم بــرای توســعه سیاســی اســت کــه 
ــرای انتقــال  ــا نفوذتریــن وســیله هــا ب ــز شــکل نخواهــد گرفــت. مطبوعــات یکــی از ب ــر نی بــدون آن ارتباطــات موث
ارزش هــا، نظریــات، عقایــد و اخبارنــد. از دیگــر ویژگی هــای مطبوعــات تأثیرگــذاری روی افــکار عمومــی اســت. در 
بحث از آزادی مطبوعات، میزان دخالت قدرت سیاســی در کار مطبوعات بحث اساســی و جدی اســت. اســتقال 
مطبوعــات، چنــدان هــم کامــل نیســت زیــرا هــر نــوع فعالیــت اجتماعــی کــه فعالیــت مطبوعاتــی نمونه برجســته آن 
اســت، خــواه ناخــواه بــه مجمــوع پیکــره اجتمــاع بســتگی دارد و ایــن خــود مانــع اســتقال کامــل اســت. در یــک 
جامعه سیاســی نیروها و نهادهایی که می تواند بر مطبوعات اعمال فشــار کند متفاوت اســت و آزادی در بحث 
و مقولــه مطبوعــات معنــی خاصــی پیــدا مــی کنــد. از ایــن رو دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده علــوم اداری و 
اقتصــادی بــر آن شــد تــا مناظــره ای در ایــن خصــوص برگــزار کنــد. در ایــن راســتا از آقــای محمدرضــا جمالــی )مــدرس 
دانشــگاه و مدیرمســئول اســبق روزنامــه جــوان، فعــال سیاســی اصولگــرا( و آقــای مهــدی رحمانیــان )مدیــر مســئول و 

صاحــب امتیــاز روزنامــه شــرق( دعــوت بــه عمــل آمــد.
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سی و هشت سالگی )1(
تاریخ اجرا: 9۵/11/18 
مجری طرح: ستاد مرکزی 
محل اجرا: تاالر رجایی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین: 100 نفر

انقــاب اســامی ایــران بــه دلیــل برخــورداری از ماهّیــت اســامی، از مهمتریــن رخدادهای قرن بیســتم بــود که با زحمات 
فــراوان و ریختــه شــدن خــون هــای بســیار بــه ثمــر رســید و مطمئنــا بــرای حفــظ آن بیــش از آنچــه بــرای به دســت آمــدن آن 
هزینــه شــده اســت بایــد تــاش کــرد. بنابرایــن قبــل از هــر چیــز در ایــن راه بایــد بــه شناســایی چالــش هــا و آفــات انقــاب 
پرداخــت و درصــدد حــل و فصــل آن برآمــد و حتــی چالشــهای فــرا رو را بــه فرصت تبدیل کرد. در حقیقت، وجود چالش 
در تمامــی جوامــع امــری کامــا بدیهــی و بــه اقتضــای هویــت متغیــر بشــر ضــروری اســت. جوامعــی که این چالشــها را به 
عنوان جزئی از حیات سیاسی اجتماعی خود پذیرفته اند، مسلما در مهار آن ها و تبدیل کردن آن به »فرصت« بهترین 
کارآمدی را از خود نشــان داده اند. با توجه به آنچه گفته شــد و با فرض این موضوع که انقاب اســامی ایران در دهه 
چهــارم، فضــای جدیــدی را از نظــر سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی تجربــه کــرده و خواهــد کــرد، ســتاد مرکــزی 
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضوی، در نظر گرفت تا با نگاهی آســیب شناســانه، با برگزاری سلســله 
نشســت هایــی بــا حضــور فعالیــن جنــاح هــای مختلــف سیاســی کشــور در دهــه فجــر، به بررســی مهمترین چالــش های 
پیش روی انقاب اسامی در دهه چهارم عمر آن و همچنین به بازشناخت اهداف و آرمان های اولیه انقاب و میزان 
دســتیابی بــه آن هــا بپــردازد. در نشســت اول میزبــان محســن رفیــق دوســت )وزیــر ســپاه در دولــت اول و دوم میــر حســین 

موسوی و رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان( بودیم.
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سی و هشت سالگی )2(
تاریخ اجرا: 9۵/11/19

مجری طرح: ستاد مرکزی 
محل اجرا: تاالر رجایی دانشکده ادبیات

تعداد مخاطبین: 100 نفر

انقــاب اســامی ایــران بــه دلیــل برخــورداری از ماهّیــت اســامی، از مهمتریــن رخدادهای قرن بیســتم بــود که با زحمات 
فــراوان و ریختــه شــدن خــون هــای بســیار بــه ثمــر رســید و مطمئنــا بــرای حفــظ آن بیــش از آنچــه بــرای به دســت آمــدن آن 
هزینــه شــده اســت بایــد تــاش کــرد. بنابرایــن قبــل از هــر چیــز در ایــن راه بایــد بــه شناســایی چالــش هــا و آفــات انقــاب 
پرداخــت و درصــدد حــل و فصــل آن برآمــد و حتــی چالشــهای فــرا رو را بــه فرصت تبدیل کرد. در حقیقت، وجود چالش 
در تمامــی جوامــع امــری کامــا بدیهــی و بــه اقتضــای هویــت متغیــر بشــر ضــروری اســت. جوامعــی که این چالشــها را به 
عنوان جزئی از حیات سیاسی اجتماعی خود پذیرفته اند، مسلما در مهار آن ها و تبدیل کردن آن به »فرصت« بهترین 
کارآمدی را از خود نشــان داده اند. با توجه به آنچه گفته شــد و با فرض این موضوع که انقاب اســامی ایران در دهه 
چهــارم، فضــای جدیــدی را از نظــر سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی تجربــه کــرده و خواهــد کــرد، ســتاد مرکــزی 
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضوی، در نظر گرفت تا با نگاهی آســیب شناســانه، با برگزاری سلســله 
نشســت هایــی بــا حضــور فعالیــن جنــاح هــای مختلــف سیاســی کشــور در دهــه فجــر، به بررســی مهمترین چالــش های 
پیــش روی انقــاب اســامی در دهــه چهــارم عمــر آن و همچنیــن بــه بازشــناخت اهــداف و آرمــان هــای اولیــه انقــاب و 
میزان دســتیابی به آن ها بپردازد. در نشســت دوم ابراهیم اصغرزاده )از رهبران دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام و 

از بنیان گــذاران دفتــر تحکیــم وحــدت( در برنامــه حضور پیــدا کردند.
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راه طی شده
تاریخ اجرا: 9۵/11/20
مجری طرح: دفتر دانشکده داروسازی
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین: 800 نفر

معمــواًل  در ایــام ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی پرســش هایی از ایــن دســت مطــرح می شــود کــه انقــا ب اســا می 
 بــا چــه انگیزه هایــی شــکل گرفــت و تــا چــه انــدازه بــه اهــداف اولیــه خــود دســت پیــدا کــرده اســت؟ طــرح ایــن 
پرســش ها البتــه شــاید بیشــتر از ســوی جوانانــی باشــد کــه در روزهــای پیــروزی انقــا ب حضــور نداشــته اند و عا قــه 
دارنــد بــا انگیزه هــای نســل های پیــش از خــود بــرای انقــا ب آشــنا شــوند و بداننــد آن نســل از انقــا ب چــه مقصــودی 

داشــتند و مقصــود آن هــا بــه چــه ســرانجامی رســیده اســت؟ 
بــه همیــن جهــت بــر آن شــدیم تــا مناظــره ای میــان دو تــن از صاحبنظــران برگــزار کنیــم. مهمانــان ایــن مناظــره دکتــر 
صادق زیباکام )اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه تهران و فعال سیاســی اصاح طلب( و حجت االســام ســید عباس 
نبــوی )اســتاد دانشــگاه و مدیــر مؤسســه پژوهشــی فرهنگــی تمــدن و توســعه اســامی و فعــال سیاســی اصولگــرا(  

بودنــد کــه بــا اســتقبال چشــمگیر دانشــجویان مواجــه شــد.
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ترامپیسم
تاریخ اجرا: 9۵/12/2

مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی

تعداد مخاطبین: 1۵0 نفر

ــه تنهــا مــورد انتظــار بســیاری از  ــار آورد کــه ن ــه ب ــکا برگــزار شــد و نتیجــه ای ب ــر حــرف و حدیــث آمری ــات پ انتخاب
تحلیلگــران نبــود؛ بلکــه کام بخــش عمــده ای از ملــت آمریــکا و حتــی سیاســتمداران و مقامــات ســایر کشــورها را نیــز 
تلــخ کــرد. پیــروزی پوپولیســت تاجرپیشــه و میلیــاردری کــه بــه دلیــل رســوایی هــای اخاقــی اش حتــی هــم حزبــی 
هایــش هــم او را طــرد کــرده بودنــد، نتیجــه ای بــود کــه بیشــتر بــه یــک شـــوخی مــی مانــد تــا واقعیــت. بــا همــه ایــن 
احــوال انتخابــات بــه پایــان رســید و مراســم تحلیــف ترامــپ نیــز برگزار شــد. هر چنــد بافاصله بعد از اعــام پیروزی 
ترامــپ بازارهــای مالــی جهــان و نیــز طــا و نفــت بــه ایــن اتفـــاق واکنــش نشــان دادنــد؛ امــا بــه نظــر می رســد نتایج و 

پیامدهای ایـن شـوک آمریکایـی در عرصـه جهانـی بسـیار فراتـر از ایـن واکنش هـای روانـی باشـد.
بــا ایــن وجــود، آنچــه بــرای مــا ایرانیــان مهــم اســت تأثیــرات پیــروزی ترامــپ در ســرانجام برجــام و نیــز جایــگاه و 
موقعیــت کشــورمان در محیــط بیــن المللــی اســت. ســواالتی کــه اکنــون وجــود دارد اینســت کــه دورنمــای سیاســت 
خارجــی ایــران و خصوصــا سرنوشــت برجــام در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ چــه خواهــد بــود؟ بــرای پاســخ بــه 
ایــن قبیــل ســواالت کــه اذهــان عمومــی را بــه خــود مشــغول کــرده بــود، میزگــردی بــا حضــور دکتــر محســن اســامی 
)اســتاد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه تربیــت مــدرس( و دکتــر ســید احمــد فاطمــی نــژاد )عضــو هیئــت علمــی گــروه 
علوم سیاســی دانشــگاه فردوســی مشــهد( با همکاری انجمن علمی علوم سیاســی و گروه پژوهشــی علوم سیاســی 

جهاددانشــگاهی برگــزار شــد.
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آهسته و پیوسته
تاریخ اجرا: 9۵/12/7
مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: تاالر دکتر رجایی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین: 70 نفر

در تاریــخ معاصــر ایــران و بــه ویــژه پــس از پیروزی انقاب اســامی، هاشــمی رفســنجایی یکی از مطــرح ترین رجال 
سیاســی کشــور اســت کــه بســیاری از مســائل بــا نــام او گــره خــرده اســت. ایشــان همــواره یکــی از ارکان اصلــی بــرای 

جمهــوری اســامی بــوده و هــوش و ذکاوت سیاســی ایشــان زبــان زد خــاص و عــام بــوده اســت.
آیــت اهلل هاشــمی در زمینــه مســایل سیاســی همــواره مســیر اعتــدال را در پیــش گرفــت. اگــر چــه هجمــه هایــی از 
تندروهــای دو جنــاح سیاســی علیــه او مــی شــد ولــی همیــن تواضــع و اعتدالــی کــه در همــه کارهــا پیش گرفــت، برگ 
برنده وی برای جاودانه شــدنش بود. پیام تســلیت رهبری بعد از رحلت ایشــان پاســخی محکم و قاطع به همه 

کســانی بــود کــه مــی خواســتند مســیر هاشــمی را طــوری دیگــر جلــوه دهنــد.
مهــم تریــن درســی کــه از مکتــب هاشــمی مــی تــوان گرفــت منــش اعتدالــی اســت کــه مــی توانــد الگویــی بــرای دیگــر 
سیاســیون کشــور باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام اربعیــن درگذشــت ایشــان بودیــم بــرآن شــدیم تا بــه همین بهانه 
بــه واکاوی مفهــوم اعتــدال و عقانیــت در مشــی مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی بپردازیــم و ایــن مهــم ترین درس مکتب 
ایشــان را با دعوت از آیت اهلل محســن غرویان )از مدرســان فلســفه اســامی حوزه علمیه قم( و دکتر علی یوســفی 

)دانشــیار گروه جامعه شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد( به دانشــجویان ارائه دهیم.
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پنجمین مسابقات
مناظره دانشجویان )منطقه ای( 

تاریخ اجرا: 9۵/8/1
مجری طرح: ستاد مرکزی

محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین: صدها نفر

پــس از برگــزاری موفقیــت آمیــز مرحلــه اســتانی مســابقات مناظــره دانشــجویان ایــران توســط ســازمان دانشــجویان 
جهاددانشــگاهی خراســان رضوی در اردیبهشــت، با نظر دفتر مرکزی ســازمان دانشــجویان، در بین 4 منطقه کشــوری، 
برگــزاری مرحلــه منطقــه ای شــرق کشــور نیــز بــه ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی واگــذار شــد.

ایــن مرحلــه بــا دعــوت از 4 گــروه برتــر خراســان رضــوی و همچنیــن 12 گــروه دیگــر )از اســتان هــای خراســان شــمالی، 
خراســان جنوبــی، کرمــان، یــزد، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان و مازنــدارن( و ارائــه آمــوزش هــای الزم و برگــزاری 
کاســی توجیهــی، در ســه مرحلــه مقدماتــی، نیمــه نهایــی و نهایــی برگــزار شــد و تیــم هــای ســاتراپ و تنقیــح منــاط 
ترافرازنــده هــر دو از خراســان رضــوی بــه ترتیــب مقــام اول و دوم مســابقات را کســب کردنــد و موفــق بــه راهیابــی بــه 

مرحلــه کشــوری شــدند.
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عیش مدام
تاریخ اجرا: بهار 9۵
مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 20 نفر

منظــور از ادبیــات داســتانی چیــزی فراتــر از داســتان هــای نــگارش یافتــه اســت. وقتــی خــواب مــی بینیــم یا بحث می کنیم باز 
هــم بــه نوعــی دچــار داســتان می شــویم. داســتان تحــت هیــچ شــرایطی مــا را رهــا نمی کنــد. می توان گفت بــه نوعی توجه 
بــه تحلیــل و بررســی ریشــه هــای داســتان توجــه بــه ویژگــی هــای بنیادیــن انســان اســت. هــدف ایــن دوره یافتن ریشــه های 
عمیــق داســتان گویــی و داســتان خوانــی در مــا و هم چنیــن نگاهــی بــه جریــان هــای ادبــی در مغــرب زمیــن و گرایــش هــای 

فکــری آنــان تــا دوران کنونــی بود.
ایــن دوره بــه صــورت کارگاه و بــا حضــور هــادی نــوری )کارشناســی ارشــد فلســفه اخــاق از دانشــگاه بیــن المللــی جامعــه 

المصطفــی و مــدرس و کارشــناس ادبیــات داســتانی( برگــزار شــد و ســر فصــل هــای آن بــه شــرح ذیــل بودنــد:
- پیش نگارش: تعریف داستان کوتاه، چیستی نوشتن، انفعال )سوژه( 

- فعالیت ذهنی: پی رنگ، راوی و زاویه دید
- فعالیت عینی: نوشتن نسخه اولیه و مشخص کردن خط روایی، شخصیت، رخداد مرکزی، ابزار روایت، زبان داستان

- پس نگارش: خاك خوردن اثر، باز نویسی
- عرضه: ضرورت عرضه، نقد و بررسی توسط افراد مختلف، نشر اثر، نشر دیجیتالی
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تفکر انتقادی
تاریخ اجرا: بهار 9۵

مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تعداد مخاطبین: 20 نفر

گاهــی قابــل اعتمــاد در جهــان اســت. ایــن روش  تفکــر نقادانــه یعنــی درســت اندیشــیدنی کــه در تــاش بــرای یافتــن آ
شــامل فرایندهــای ذهنــی تشــخیص، تحلیــل و ارزیابــی داده هــا اســت. بــه بیانــی دیگــر، هنــر اندیشــیدن پیرامــون 
اندیشــیدن خودتــان در حالیکــه شــما می خواهیــد اندیشــه تان را بهتــر، روشــن تر، دقیق تــر یا قابل دفاع تر کنیــد. فردی 
کــه انتقــادی مــی اندیشــد قــادر اســت پرســش هــای مناســب بپرســد و اطاعــات مربــوط را جمــع آوری کنــد. ســپس بــا 
خاقیت دســته بندی و با منطق اســتدالل کند؛ و در پایان به یک نتیجه قابل اطمینان درباره مســئله برســد. از نظر 

»نیدلــر« تفکــر انتقــادی عبــارت اســت از: 
الف: مهارت تعریف و شفاف سازی مسئله؛ 

ب: مهارت قضاوت دربــاره اطاعات مربوط به مسئله؛ 
ج. مهارت حل مسئله و استخراج؛

با توجه به ضرورت کســب توانایی اندیشــیدن نقادانه برای دانشــجویان، برآن شــدیم تا در دوره ای آموزشــی اصول 
مربــوط بــه ایــن نــوع اندیشــه را بــه عاقه منــدان ارائه دهیم.

ــی  ــن الملل ــوری )کارشناســی ارشــد فلســفه اخــاق از دانشــگاه بی ــا حضــور هــادی ن ــه صــورت کارگاه و ب ــن دوره ب ای
ــزار شــد.  ــات داســتانی( برگ ــدرس و کارشــناس ادبی المصطفــی و م
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بررسی سیر تحول موسیقی در ایران
تاریخ اجرا: 9۵/2/2۵
مجری طرح: دفتر دانشکده علوم اداری 
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری
تعداد مخاطبین: 100 نفر

موســیقی و شــعر از قدیــم االیــام بــا یکدیگــر تــوأم بــوده انــد. بــه خصــوص در کشــور مــا کــه هنــوز هــم شــعر جــزء 
الینفــک موســیقی اســت و همــواره کلمــه ســاز و آواز بــا هــم بــه کار بــرده مــی شــود. حکومــت کام در ایــران، بیش از 
موســیقی رونــق و رواج داشــته اســت، زیــرا کام متضمــن معانــی قابــل ادراکــی اســت و هویداســت وقتــی ایــن عامل 

انتقــال اندیشــه، بــا صوتــی خــوش تــوأم شــود اثــر بخشــی آن مضاعــف مــی شــود.
تاریــخ اگــر بــا دیــدگاه ریشــه یابانــه  و بــا توجــه بــه علــل و عوامــل شــرایط موجــود در هــر زمینــه ای بررســی شــود، 
موجــب فهــم ارتبــاط  علــت و معلولــی اجتمــاع شــده و در نتیجــه درک دقیــق تــر از اوضــاع حــال و آینــده را میســر 

می ســازد. رونــد تحــوالت فرهنــگ و هنــر  نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
لــذا بــر آن شــدیم تــا بــا برگــزاری ایــن برنامــه ســیر 2000 ســاله موســیقی در ایــران و همچنیــن ارتبــاط موســیقی و شــعر را 
مــورد واکاوی قــرار دهیــم. بدیــن منظــور از ســهیل امیــن زاده )کارشــناس ارشــد موســیقی ایرانــی، مــدرس و مدیرگــروه 
موســیقی فرهنگســرای جهاددانشــگاهی مشــهد( و علیرضــا نظیــف )پژوهــش گــر موســیقی( دعــوت بــه عمــل آمــد. در 
پایــان برنامــه نیــز چنــد قطعــه توســط کیــوان نعمت الهــی )نوازنــده تــار( و آرش اســدزاده )نوازنده تنبک(  نواخته شــد.

الزم به ذکر است این طرح با همکاری کانون موسیقی دانشگاه فردوسی برگزار شد.
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بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
تاریخ اجرا: 9۵/2/2۵

مجری طرح: دفتر دانشگاه فرهنگیان
محل اجرا: پردیس شهید بهشتی، سالن امام رضا )ع( 

تعداد مخاطبین: 1۵0 نفر

حکیــم ابوالقاســم فردوســی بــه عنــوان یکــی از بــزرگان گنجینــه ادب فارســی، بــا شــاهکار خــود یعنــی شــاهنامه، زبــان 
فارســی را زنــده نگــه داشــته اســت. شــاهنامه فردوســی از جایــگاه ویــژه ای در ادبیــات جهــان برخــوردار اســت و حفــظ 
ــرای  ــزاری برنامــه هــای تخصصــی ب ــان اســت.بدین منظــور برگ ــر عهــده مــا فارســی زبان ــگاه و ارتقــای آن ب ایــن جای
پاسداشــت ایــن اثــر ارزشــمند نیــازی ضــروری اســت. در ایــن راســتا از پرفســور ناصــر کنعانــی )فردوســی پــژوه و اســتاد 
دانشــگاه برلــن آلمــان( دعــوت کردیــم تــا ویژگــی هــای شــعر فردوســی را بــرای دانشــجویان عاقه منــد تبییــن کننــد.
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کارگاه آموزشی خوشنویسی نستعلیق 
تاریخ اجرا: پاییز 9۵
مجری طرح: دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا: اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین: 10 نفر

خوشنویســی، هنــری واال و ارزشــی پایــدار و پویــا اســت و بــه عنــوان یکــی از برجســته تریــن هنرهــای اســامی نیــز بــه 
شــمار مــی رود. عــاوه بــر ایــن، بــه دلیــل برخــورداری از قابلیــت هــا و جاذبــه هــای ویــژه خــود، همــواره کاربــردی 
فرهنگی نیز داشــته اســت. بر این اســاس، هنر واالی خط و خوشنویســی جایگاه بســیار شایســته و برجســته ای را 
در زمینــه انتشــار معنویــت و گســترش زیبایــی هــا مــی یابــد. در همیــن راســتا بــا برگــزاری کاس آمــوزش خوشنویســی 
بــا قلــم نــی و خــودکار، ســعی در شناســاندن ایــن هنــر بــه دانشــجویان هنردوســت داشــتیم. ایــن کاس بــه مــدت 
24 جلســه هــر هفتــه یکشــنبه هــا و چهارشــنبه هــا بــرای دانشــجویان عاقــه منــد، بــا تدریــس آقــای زنجانــی )عضــور 

رســمی انجمــن خوشنویســان( برگــزار شــد.
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خلوت روشن
تاریخ اجرا: پاییز 9۵

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا: دانشکده علوم ریاضی، کالس 3

تعداد مخاطبین: 20 نفر

مهم ترین شــاکله هویت فرهنگی ما ایرانیان زبان و ادبیات فارســی اســت که با پیشــینه هزار و چندصد ســاله اش 
میــراث معنــوی همــه اقــوام ایرانــی در ایــن ســرزمین بــه شــمار مــی رود. زبــان و ادبیــات فارســی، میــراث مشــترک 
همــه پارســی زبانــان و فارســی دانــان جهــان بــه طــور عــام و ســامان بخــش هویــت فرهنگــی ایرانیــان بــه طــور خــاص 
مــی باشــد و آثــار ادبــی منظــوم و منثــور پارســی از ارزشــمندترین ذخایــر و غنائــم فرهنگــی در حــوزه تمدنــی ایــران 
هســتند. دفتــر دانشــکده علــوم ریاضــی در نظــر گرفــت بــا برگــزاری جلســات متــن خوانــی، گامــی در جهــت آشــنایی 
دانشــجویان بــا زبــان و ادبیــات و هویــت فارســی بــردارد. بــه همیــن منظــور در گام نخســت بــر خوانــدن متــن دیــوان 
شــکوهمند حافــظ تمرکــز شــد. ایــن جلســات از 11 آبــان، هــر هفتــه بــه مــدت 8 جلســه، در دانشــکده علــوم ریاضــی 
برگــذار شــد و آقــای یوســف بینــا )دانشــجوی دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی( مدیریــت ایــن جلســات را بــه عهــده 

داشتند.

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ



” “ 61

جویاںݩݩݩݩݩݩݐ | 1395 ݩݩݐـسݠݠݒ ݧ ݔٮݩݩݩݑ های سازماںݩݩݩݩݩݩݐ داںݧ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ گزارسݧ

کارگاه ایده پردازی در نمایش نامه نویسی
تاریخ اجرا: 9۵/8/24
مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: خانه تئاتر مشهد
تعداد مخاطبین: 10 نفر

داشــتن متــن نــو و دســت اول یکــی از دغدغــه هــای ایــن روزهــای تئاتــری هــای جــوان اســت. دوســتداران نمایــش، 
اغلــب خــود صاحــب ایــده هــای نــو و خوبــی می باشــند کــه مترصــد نوشــتن آن هســتند. امــا ممکــن اســت از نظــر 
تکنیکــی ایــده هایشــان بــه ثمــر ننشــیند. لــذا بــا توجــه به لزوم آمــوزش های پایه در حوزه نویســندگی و لــزوم پرورش 
نیروهــای مســتعد در ایــن حــوزه، تصمیــم بــه برگــزاری کارگاهــی پیرامــون ایــده پــردازی در نمایش نامــه نویســی و 
شــناخت و اهمیــت آن گرفتیــم. مــدرس ایــن دوره حســین وحدتــی )نویســنده، کارگــردان، منتقــد و پژوهشــگر تئاتر( 

بــود و بــا همــکاری موسســه نقــش یــاب و گــروه فرهنگــی هنــری آزرم برگــزار شــد.
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کارگاه بازیگری در تئاتر
تاریخ اجرا: آبان و آذر 9۵

مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: خانه تئاتر مشهد

تعداد مخاطبین: 30 نفر

کارگاه بازیگــری خــاق می توانــد ســبب ایجــاد انگیــزه و بســتری مناســب بــرای هنرمنــدان جهت انجــام فعالیت های 
 بــه منظــور ترویــج هــر چــه وســیع تر هنــر تئاتــر در میــان عامه مردم شــود. کمــک به بهبود 

ً
مســتمر نمایشــی و متعاقبــا

شــیوه ها و تکنیک هــای اجرایــی در تئاتــر و آشــنایی دانشــجویان و فعــاالن هنرهــای نمایشــی با روش هــای روز دنیا، 
از جملــه اهدافــی اســت کــه اعضــای عاقه منــد بــه ایــن حــوزه در دفتر ســازمان دانشــجویان در مرکز علمــی کاربردی 
مشــهد را بــرآن داشــت کارگاه آموزشــی نمایــش و بازیگــری برگــزار کنــد. تــا عــاوه بــر ارتقــا ســطح ســلیقه مخاطــب 
عــام، مســتعدان ایــن حــوزه را بشناســد و بــه حــوزه هــای کاری مربوطــه معرفــی کنــد. از ایــن رو بــا همکاری موسســه 
نقــش یــاب و گــروه فرهنگــی هنــری آزرم، ایــن کارگاه بــه مــدت دو مــاه و بــا حضــور جمعــی از اســاتید تئاتــر مشــهد 

برگزار شــد. 
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مسابقه عکاسی
تاریخ اجرا: آبان 9۵
مجری طرح: دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا: دانشکده علوم ریاضی
تعداد مخاطبین: ده ها نفر

امــروزه بــا گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی الکترونیکــی، کمتــر کســی هســت کــه بــه تلفــن همــراه و دوربیــن دسترســی 
نداشته باشد. یکی از متدوال ترین تفریحات قشر جوان مخصوصا دانشجوها عکاسی به طور آماتور و یا حرفه ای 
اســت. بــه همیــن ســبب دفتــر دانشــکده علــوم ریاضــی تصمیم به برگزاری مســابقه عکاســی گرفــت تا عاوه بــر ایجاد 
نشــاط در بیــن دانشــجویان باعــث شــود کــه دقــت آنهــا بــه ســوژه هــای مختلــف دانشــکده بیشــتر شــود و بــا نــگاه 
متفاوتــی بــه دانشــکده و اتفاقــات پیرامــون خــود بنگرنــد و به آنها بیندیشــند و مســئولین نیز بــا این دیدگاه هــا ارتباط 

برقــرار کنند.
موضــوع مســابقه، دانشــکده علــوم ریاضــی بــود، هــر اثــری کــه بیانگر عنــوان فوق بود می توانســت در مســابقه حضور 
داشــته باشــد. به عنوان مثال می توان موضوع مســابقه را در مفاهیم وعناوین زیر جســتجو کرد: عکس های انتقادی 

از فضای دانشــکده، عکس های طنز، نمایش شــور و حال دانشــجویی، کاس های درس، آزاد و ... 
داوری ایــن مســابقه بــه صــورت دو مرحلــه ای بــود. بــه ایــن صــورت کــه در مرحلــه اول تعدادی عکس انتخاب شــدند 
و ســپس نفــرات برتــر ایــن عکســهای منتخــب بــا نظــر دانشــجویان برگزیــده شــدند. الزم بــه ذکــر اســت ایــن مســابقه بــا 

همــکاری مدیریــت دانشــکده علــوم ریاضــی برگزار شــده بود.
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کارگاه آموزشی مقدمات نقد فیلم
تاریخ اجرا: آذر 9۵

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا: دانشکده علوم ریاضی

تعداد مخاطبین: 20 نفر

اگــر بتوانیــم دربــاره  فیلمــی کــه دیده ایــم از منظــر نظریــه ای معّیــن فکــر کنیــم، التــذاذ زیبایی شــناختِی بیشــتری از آن فیلم 
 تماشــا کرده اســت. نقادانه اندیشــیدن درباره  فیلم یعنی تأمل درباره  

ً
می بریم نســبت به کســی که همان فیلم را صرفا

قواعد ســاخته شــدن آن فیلم با امکانات و محدودیت های معناآفرینی از طریق این یا آن تکنیک ســینمایی. این نوع 
تفکــر، لــذت فیلــم را بــرای بیننــده دوچنــدان می کنــد و بــه او کمــک مــی کنــد تا درک کاملتری نســبت به ســینما پیدا کند.

 دفتــر دانشــکده علــوم ریاضــی ســعی کــرد تــا بــا برگــزاری کارگاهــی در 4 جلســه، دانشــجویان را بــا ضــرورت نقــد فیلــم، 
گونه های نقد و نسبت نقد با مهارتهای تماشای فیلم آشنا کند. مدرس این کارگاه آقای امیر خضرایی منش )کارشناس 

و منتقد سینما( بودند.
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کارگاه آموزشی فن بیان و سخنوری
تاریخ اجرا: آذر 9۵
مجری طرح: دفتر دانشکده علوم تربیتی 
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین: 20 نفر

یکــی از موهبتهــاى الهــی بــه انســان، توفیــق انتقــال پیامهــاى او از طریــق زبــان اســت. انســانها از ابتــداى آفرینــش، 
پیغامهــاى خــود را بــه همنوعــان خــود انتقــال مــی داده انــد و یکــی از مهــم تریــن ابزارهــاى اطــاع رســانی آنــان، زبــان 
بــوده اســت. مــا هیــچ وقــت نمــی توانیــم چشــم بــر ارتبــاط ببندیــم یــا آن را در بســتری غیــر از زبــان جــاری ســازیم. 
انســانیت مــا بــه اندیشــه هــای ماســت و ظهــور و بــروز اندیشــه در ســخن اســت و همــواره نیازمنــد ســخن بــرای ابــراز 
گاه بســازیم از آنچــه کــه مــی دانیــم و  اندیشــه هایمــان هســتیم. هــدف از ارائــه اندیشــه هــا آن اســت کــه دیگــران را آ
گاه ســاختن در کیفیــت ســخن مــا ریشــه دارد. تمــام  ســخنرانی راهــی اســت کــه مــا بــرای ارائــه اندیشــه  کیفیــت ایــن آ
هــا و تحــت تاثیــر قــرار دادن مخاطبــان خــود دســت بــه دامنــش مــی شــویم. ایــن ســخنرانی مــی توانــد در شــکل هــای 

گوناگونــی بــروز یابــد.
ســخنرانی شــفاهی و حضوری اهمیت و توانایی تاثیرگذاری بســیار بیشــتری نســبت به واژه ها )ســخنرانی نگارشــی(، 
یــا جمــع واژه هــا و لحــن صــدا )ســخنرانی صوتــی( دارد. پــس مــا در تمــام ایــن حــوزه هــا مــی بایســت توانایــی هایــی 

را کســب کنیم.
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه در زمینــه ســخنوری قیــد شــد بــرآن شــدیم تــا در ایــن حیطــه و در جهــت یــاری رســانی بــه 
متقاضیان با دعوت از جناب آقای محمد علیزاده )دانشــجوی روان شناســی بالینی دانشــگاه فردوســی و مدرس فن 

بیــان، اســترس، روابــط بیــن فــردی( کارگاهــی در 8 جلســه برگــزار کنیــم.
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یک دو سه امتحان می کنیم...
تاریخ اجرا: 9۵/9/18

مجری طرح: دفتر دانشکده کشاورزی
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تعداد مخاطبین: 20 نفر

نمایشــنامه خوانــی در رایــج تریــن شــکل خــود شــیوه ایســت در خوانــش متــن توســط نقــش خوانهــا، کــه مــی توان 
آن را گونــه ای اجــرا دانســت. اگــر بیــان و بــدن را دو ابــزار بازیگــری بدانیــم در نمایشــنامه خوانــی آنچــه بــکار 
گرفتــه خواهــد شــد بیــان بازیگــر اســت بــدون آنکــه از بــدن خــود اســتفاده کنــد. در نمایشــنامه خوانــی حــس هــا، 
موقعیــت، حــال و هــوا و اتمســفر کار از طریــق بیــان نقــش خــوان منعکــس مــی شــود، یعنــی در واقــع دنیایــی که 
نویســنده خلــق مــی کنــد فقــط و فقــط بوســیله بیــان بازیگــر بــه اجــرا درخواهــد آمــد. بــر آن شــدیم تــا در قالــب 
مســابقه ای، زمینــه ظهــور و بــروز اســتعدادهای عاقــه منــدان در ایــن زمینــه را فراهــم کنیــم. بــرای ایــن منظــور در 
گام اول بــا اعــام فراخوانــی از عاقــه منــدان بــه صــورت فــردی و گروهــی بــرای شــرکت در ایــن مســابقه دعــوت 
بــه عمــل آمــد تــا نمایشــنامه »مــرگ فروشــنده« کــه شناخته شــده ترین نمایش نامــه »آرتــور میلــر« اســت و جوایــز 
متعــددی دریافــت کــرده اســت را بخواننــد. البتــه بازخوانــی نمایشــنامه هــای دیگــر نیــز بامانــع بــود. داوران ایــن 
مســابقه مینــو صحــاف )فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی از دانشــگاه ســوره تهــران( و احمــد 

اســامی )دانشــجوی کارشناســی ارشــد کارگردانــی نمایــش از دانشــگاه هنــر تهــران( بودنــد.
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سایکو هیچکاک
تاریخ اجرا: 9۵/10/1
مجری طرح: دفتر دانشکده علوم تربیتی 
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی
تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

رابطــه ســینما و روانشناســی رابطــه ای متقابــل اســت. بــه همــان میــزان کــه ســینما از نظریــات و اصــول روانشناســی 
برای ابعاد مختلف خود از جمله فیلمنامه نویســی، بازیگردانی، کارگردانی و.... اســتفاده می کند، روانشناســی 
گاه نویســنده و در جهــت بررســی و بازنمایــی اختــاالت و حــاالت روانــی  نیــز از ســینما در جهــت تحلیــل ناخــودآ
گوناگــون در قالــب نمایــش بهــره مــی بــرد. بــا توجــه بــه پیونــد موجــود میــان صنعــت ســینما و علــم روانشناســی، در 
جهــت کاربــردی کــردن اطاعــات و ایجــاد تفکــر منتقدانــه در مخاطبیــن دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی برآن 
شــدیم تــا یکــی از فیلــم هــای شــاخص هیچــکاک بــا عنــوان پنجــره پشــتی )Rear Window( را پخــش و نقــد کنیــم. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه پــس از پخــش فیلــم در خدمــت آقــای محمــد بهشــتی )کارشــناس ارشــد روانشناســی(، جهــت 

تحلیــل محتــوای فیلــم بودیم.
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نمایشگاه عکس خیریه مهر
تاریخ اجرا: بهمن 9۵

مجری طرح: دفتر علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: مجتمع دکتر علی شریعتی، نگارخانه فردوسی

تعداد مخاطبین: ده ها نفر

بعــد از همــکاری آموزشــی مشــترک ســازمان دانشــجویان در زمینــه آمــوزش تئاتــر با گــروه فرهنگی هنــری آزرم حال در 
برگــزاری نمایشــگاه گروهــی عکــس خیریــه مهــر، همــکاری مجــددی با این گــروه برنامه ریزی شــد. تابلوهای عکس 
بــرای نمایشــگاه پیــش رو بــا موضــوع آزاد توســط دانشــجویان شــهر مشــهد و همــکاری تیــم عکاســی گــروه فرهنگــی 
هنــری آزرم آمــاده شــد تــا بتــوان آنهــا را در نمایشــگاهی بــه عنــوان نمایشــگاه عکــس خیریــه به فروش رســاند. عکس 
هــای حاضــر در نمایشــگاه عمومــا دارای موضــوع طبیعــت بودنــد. همچنیــن در بیــن آنهــا عکس هــای مینیمــال، 

اجتماعــی و ... هــم دیــده مــی شــد. عوایــد حاصــل از فــروش تابلوهــا نیــز خــرج امــور خیریــه شــد. 
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طراحی و زندگی انسان
تاریخ اجرا: اسفند 9۵
مجری طرح: ستاد مرکزی 
محل اجرا: مجتمع دکتر علی شریعتی، تاالر فردوسی
تعداد مخاطبین: 1۵0 نفر

حــوزه طراحــی Design در مشــهد علی رغــم اینکــه دارای هنرمنــدان باتجربــه و حرفــه ای بســیاری اســت، امــا بــا 
ضعف هایــی از جملــه نبــود جلســات بــه منظــور انتقــال تجربیــات و بــه اشــتراک گذاشــتن آن ها و همچنین بررســی آثار 
هنرمنــدان ایــن حــوزه روبروســت. برگــزاری جلســات و میــز گــرد هــای گفت وگــو محــور در حوزه هــای مختلــف، چنــد 
ســالی اســت کــه رواج پیــدا کــرده اســت و بــه عاقه  منــدان در آن حــوزه کمک هــای قابــل توجهــی در جهــت رشــد و 
پیشــرفت مــی کنــد. در همیــن زمینــه بــا توجــه بــه اینکه می توان در این جلســات تجربیات مربوطه را توســط اســاتید 
بــه عاقه منــدان منتقــل نمــود، بــر آن شــدیم کــه میزگردهایی با حضور اســاتید در مورد کلیت موضوع طراحــی، در دو 
فاز ســخنرانی و گفت وگو برگزار  کنیم. احســان مهدوی )فوق لیســانس رشــته گرافیک از دانشــگاه هنر تهران و عضو 
انجمــن طراحــان گرافیــک ایــران(، رضــا باباجانــی )کارشناســی گرافیک، عضو انجمن صنفــی طراحان گرافیک ایــران و 

عضــو هیئــت موســس مجمــع ناشــران هنــر( از جملــه مهمانــان ایــن نشســت هــا بودند.
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اکران دانشگاهی و نقد فیلم »سد معبر«
تاریخ اجرا: 9۵/12/4

مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: مجتمع کانون های فرهنگی، آمفی تئاتر پردیس

تعداد مخاطبین: 300 نفر

بــا توجــه بــه لــزوم نقــد و بررســی آثــار مختلــف ســینمایی و همچنیــن بــه منظــور فراهــم کــردن شــرایط الزم جهــت 
ــار  ــا یکــی از آث ــر آن شــدیم ت ــده ســینمایی، ب ــار برگزی ــه آث ــژه دانشــجویان ب ــه وی ــان ب ــر مخاطب دسترســی راحــت ت
جشــنواره اخیــر فجــر بــا عنــوان »ســدمعبر« را بــا حضــور آقایــان محســن قرایــی )کارگــردان اثــر( و محســن کیانــی 
)بازیگــر فیلــم( اکــران کنیــم. الزم بــه ذکــر اســت پــس از اکــران فیلم،نشســت نقــد و بررســی آن با حضــور عوامل فیلم 

و آقــای خضرایــی منــش )منقــد ســینما( برگــزار شــد.
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اکران دانشگاهی و نقد فیلم »ویالیی ها«
تاریخ اجرا: 9۵/12/9
مجری طرح: ستاد مرکزی 
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده علوم
تعداد مخاطبین: ۵00 نفر

بــا توجــه بــه لــزوم نقــد و بررســی آثــار مختلــف ســینمایی و همچنیــن بــه منظــور فراهــم کــردن شــرایط الزم جهــت 
دسترســی راحــت تــر مخاطبــان بــه ویــژه دانشــجویان بــه آثــار برگزیــده ســینمایی، بــر آن شــدیم تــا یکــی از آثــار 
جشــنواره اخیــر فجــر، بــا عنــوان »ویایــی هــا« را بــا حضــور خانــم منیــره قیــدی )کارگــردان اثــر( و آقایــان ســعید 
ملــکان )تهیــه کننــده فیلــم( و محمدرضــا منصــوری )مدیرتولیــد( اکــران کنیــم. الزم بــه ذکــر اســت پــس از اکــران 

فیلم،نشســت نقــد و بررســی آن بــا حضــور عوامــل فیلــم برگــزار شــد.

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ



” “ 72

جویاںݩݩݩݩݩݩݐ | 1395 ݩݩݐـسݠݠݒ ݧ ݔٮݩݩݩݑ های سازماںݩݩݩݩݩݩݐ داںݧ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ گزارسݧ

اردوهای جهادی مهرباران 
)چشمه حاج سلیمان( 

تاریخ اجرا: نوروز 9۵
مجری طرح: کانون اردوهای جهادی

محل اجرا: روستای چشمه حاج سلیمان
تعداد مخاطبین: ده ها نفر

ذیــل توجهــات حضــرت حــق، پــس از برگــزاری پنــج دوره اردوهــای جهــادی در تعطیــات نــوروز 1389 تــا 1394 در روســتاهای 
اســتان خراســان جنوبی توســط کانون اردوهای جهادی ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضوی )مهرباران(، 
امســال برای اولین بار، پس از شناســایی و بررســی های صورت گرفته در پنج روســتای محروم اســتان خراســان رضوی، روســتای 
چشــمه حاج ســلیمان از از توابع شهرســتان بردســکن به عنوان منطقه هدف نوروز 1395 انتخاب شــد. با مشــورت اعضای 
محترم شــورای روســتا و بررســی نیازهای اهالی این روســتا، با توجه به عدم تامین امکانات الزم برای فعالیت های عمرانی، 

تمرکز فعالیت ها بر روی مســائل آموزشــی و فرهنگی به شــرح ذیل قرار گرفت:
1-  فعالیت های آموزشی هنری )مصنوعات چرم، روبان دوزی، طراحی پارچه( با رویکرد کمک به تأمین معاش.

2- فعالیت های آموزشی هنری )نقاشی، موتیف بافی، عروسک سازی و کاردستی( با رویکرد ایجاد نشاط و امید به زندگی.
3- فعالیت های آموزشی دینی )قرآن، احکام و آئین زندگی( با رویکرد تقویت روحیه خودباوری و خداباوری.

4- فعالیت های آموزشی کشاورزی و اصول باغداری )برای مردان روستا( با رویکرد کمک به تأمین معاش.
5- فعالیت های آموزشی بهداشتی )برای کودکان و زنان( با رویکرد کمک به تأمین سامت اهالی و نسل آینده.

6- فعالیت های غربالگری، پزشکی و درمانی )برای کلیه اهالی روستا( با رویکرد شناسایی و تسهیل درمان بیماران روستا.
7- فعالیت های ورزشی و فوق برنامه )برای نوجوانان و جوانان( با رویکرد کمک به تأمین سامت و ایجاد نشاط 

بــا اعــام فراخــوان عمومــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه هــای مشــهد قریــب بــه 60 نفــر با ثبت نام از طریق ســایت ســازمان 
دانشــجویان، داوطلب حضور در این طرح شــدند که با توجه به نیاز روســتا و همچنین توانایی داوطلبان، حضور 20 نفر از 
دانشــجویان در ایــن طــرح قطعــی شــد. دانشــجویان در بــازه هــای یــک هفتــه ای و بــه مدت ســه هفته پیاپــی از 23 اســفند تا 
12 فروردین عازم روستای چشمه حاج سلیمان شدند. علیرغم سختی های موجود در فعالیت در این روستا )جاده خاکی، 
عدم وجود آب آشامیدنی و امکانات استحمام و ..(، با لطف و عنایت خداوند متعال و با همکاری صمیمانه دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و مردم باصفا و قدرشناس روستای چشمه حاج سلیمان، در این مدت با انجام بیش از 160 نفر روز  فعالیت 

دانشــجویان، فعالیت های برنامه ریزی شــده به نحو مطلوبی به اجرا درآمد.

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ
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ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ

نان و پنیر و همدلی
تاریخ اجرا: خرداد 9۵

مجری طرح: کانون اردوهای جهادی 
محل اجرا: مناطق محروم شهر مشهد

تعداد مخاطبین: ده ها نفر

کانــون اردوهــای جهــادی در نظــر گرفــت طبق ســنت حســنه ســال های گذشــته در مــاه مبارک رمضان، با جمــع آوری 
کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی خیریــن، اقــدام به توزیع ســبدهای غذایی در مناطق محروم حاشــیه شــهر کند.

بدیــن ترتیــب کــه بــا اعــام فراخــوان عمومــی، کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی خیریــن ســر جمــع شــد، ســپس بــا 
توجــه بــه پتانســیل هــای نقــدی و غیــر نقــدی موجــود، باقیمانــده مــواد غذایــی مــورد نیــاز تهیــه و بســته بنــدی شــده 
و در نیمــه مــاه مبــارک رمضــان همزمــان بــا میــاد امــام حســن مجتبــی )ع( و روز اکــرام، 54 ســبد غذایی بســته بندی 

شــده در آدرس هــای مــورد نظــر توزیــع گردیــد. 
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ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ

بازارچه خیریه هم نفس )۵( 
تاریخ اجرا: 9۵/12/1۵ تا 9۵/12/17
مجری طرح: دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا: محوطه بیرونی دانشکده پزشکی
تعداد مخاطبین: صدها نفر

»امام باقر )ع(: کار خیر و صدقه، فقر را می َبرد، بر عمر می افزاید و هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور می کند.«
بــا توجــه بــه تاکیــد فــراوان دیــن مبیــن اســام بــر ترویــج کار خیــر در جامعــه و ضــرورت گســترش آن بــه ویــژه در میــان 
نســل جوان، بر آن شــدیم تا همچون ســال گذشــته، ضمن بر طرف ســاختن نواقص آن، با برگزاری بازارچه خیریه ای 
در روزهــای پایانــی ســال 1395، امــکان مشــارکت دانشــجویان در فــروش محصــوالت نــوروزی، بــه نفــع فعالیت هــای 
خیریــه را فراهــم آوریــم. الزم بــه ذکــر اســت برنامــه ریــزی ایــن طــرح پــس از برگــزاری جلســاتی بــا اعضــا دفتــر دانشــکده 
پزشــکی به انجام رســیده اســت. فروش محصوالت نوروزی )ســبزه، ماهی و ســایر نمادهای ســفره هفت ســین، تهیه 
شــده توســط تیم اجرایی بازارچه( به همراه مواد غذایی مختلف )آش، عدســی، دســر، پیراشــکی و ...( که توســط 
دانشــجویان تهیــه خواهــد شــد، از جملــه بخــش هــای ایــن بازارچــه بــود. بــا توجه به اهداف خیریه طرح ســعی شــده 
بــود در تهیــه اقــام فروشــی بازارچــه، حتــی االمــکان از ابتــکارات افــراد گــروه اســتفاده شــود و اجنــاس تنهــا در صــورت 

نیــاز خریداری شــوند.
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شهر همه
تاریخ اجرا: 9۵/12/17

مجری طرح: دفتر دانشکده معماری 
محل اجرا: آمفی تئاتر دانشکده معماری

تعداد مخاطبین: ۵0 نفر

تغییــر شــیوه زندگــی و رشــد روزافــزون انســان هایی کــه بــرای ادامــه زندگــی نیازمنــد کمک هــای هم نوعــان خــود 
هســتند شــرایطی را بــه وجــود آورده کــه دولت هــا نمی تواننــد به تنهایــی از مددجویان حمایت هــای الزم را به عمل 
ــد کــه دغدغــه حمایــت از هم نوعــان خــود را دارنــد. یکــی از  ــاز بــه ســمت مردمــی دراز می کنن آورنــد و دســت نی
موسســاتی کــه توانســته بــا حمایت هــای خیــران ســرپا بمانــد و پــس از 37 ســال همچنــان در راســتای اهــداف خــود 
گام بردارد موسســه خیریه »همدم« اســت. موسســه خیریه »همدم« یک مرکز جامع توانبخشــی اســت و خدمات 
متنوعــی بــه قشــرهای مختلــف کــودکان کــم تــوان مــی دهــد. بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن نــوروز و در آســتانه بهــار، 
دفتر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده معماری در نظر گرفت گامی کوچک در راســتای همیاری دختران معلول 
ذهنــی و جســمی ایــن موسســه بــردارد. بــه ایــن صــورت کــه بــا مشــارکت اعضــای فعــال دفتــر و بــه مــدت پنــج روز، 
در محــل بــاغ یادگیــری برگــه هــای آرزوی معلولیــن را بــه نفــع موسســه بــه فــروش رســاندیم. بــه عنــوان افتتاحیــه 
جشــن کوچکی با ســخنرانی مدیر عامل موسســه همدم )خانم زهرا حجت(، مهندس حمید حســینی و معلوالن 
موسســه و همچنیــن بــا اجــرای ســرود ناتوانــان جســمی و ذهنــی موسســه خیریــه همــدم بــر گــزار شــد و ســپس اقــدام 
بــه بازگشــایی بازارچــه و فــروش صنایــع دســتی آنــان کردیــم. اختتامیــه بازارچــه نیــز بــه همــراه بازدیــد مســتقیم 

دانشــجویان از موسســه همــدم و اهــدای شــاخه گل بــه رســم ادب و احتــرام بــه آنــان همــراه بــود.

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ
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اردوهای جهادی مهرباران )محمدزورآب( 
تاریخ اجرا: اسفند 9۵
مجری طرح: کانون اردوهای جهادی
محل اجرا: روستای محمدزورآب
تعداد مخاطبین: ده ها نفر

ذیــل توجهــات حضــرت حــق، پــس از برگــزاری شــش دوره اردوهای جهادی در تعطیــات نــوروز 1389 تا 1395 در روســتاهای 
استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی توسط کانون اردوهای جهادی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
)مهرباران(، امسال نیز پس از شناسایی و بررسی های صورت گرفته در بیش از 19 روستای محروم نیشابور، سبزوار، اسفراین، 
بردسکن، فردوس، بیرجند، زابل، کنارک و ... روستای محمدزورآب از توابع شهرستان بردسکن به عنوان منطقه هدف نوروز 
1396 انتخــاب شــد. بــا مشــورت اعضــای محتــرم شــورای روســتا و بررســی نیازهــای اهالــی ایــن روســتا، بــا توجــه بــه عدم تامین 

امکانات الزم برای فعالیت های عمرانی، تمرکز فعالیت ها بر روی مسائل آموزشی و فرهنگی به شرح ذیل قرار گرفت:
1-  فعالیت های آموزشی هنری )مصنوعات چرم، شبه قالی، طراحی پارچه( با رویکرد کمک به تأمین معاش

2- فعالیت های آموزشی هنری )موتیف بافی، عروسک سازی، نقاشی وکاردستی( با رویکرد ایجاد نشاط و امید به زندگی
3- فعالیت های آموزشی دینی )احکام و قرآن( با رویکرد تقویت روحیه خودباوری و خداباوری

4-  فعالیت های آموزشی دامپروری )برای مردان روستا( با رویکرد کمک به تأمین معاش
5- فعالیت های آموزشی بهداشتی و غربالگری )برای کودکان و زنان( با رویکرد کمک به تأمین سامت اهالی و نسل آینده

6- بهسازی و رنگ آمیزی فضای آموزشی مدرسه روستا
بــا اعــام فراخــوان عمومــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه هــای مشــهد و ثبــت نــام عاقــه منــدان از طریــق ســایت ســازمان 
دانشــجویان، بــا توجــه بــه نیــاز روســتا و همچنیــن توانایی داوطلبــان، حضــور 15 نفر از دانشــجویان در این طرح قطعی شــد. 
دانشــجویان در بازه های یک هفته ای و به مدت ســه هفته پیاپی از 22 اســفند تا 12 فروردین عازم روســتای محمدزورآب 
شــدند. علیرغــم ســختی هــای موجــود در فعالیــت در ایــن روســتا )40 کیلومتــر جاده خاکــی، عدم وجــود آب آشــامیدنی، عدم 
پوشش آنتن تلفن همراه، امکانات استحمام و ..(، با لطف و عنایت خداوند متعال و با همکاری صمیمانه دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و مردم باصفای روستای محمدزورآب، در این مدت با انجام بیش از 100 نفر روز فعالیت دانشجویان، اغلب 

فعالیــت هــای برنامــه ریزی شــده بــه اجــرا درآمد.

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ
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ــر ســازمان دانشــجویان در آغــاز ســال تحصیلــی، ضــرورت ایجــاد فضایــی  نظــر بــه تغییــر اغلــب مســئولین دفات
ــه تــاش  ــا توجــه ب ــن ب ــن آنهــا احســاس مــی شــد.، همچنی ــی بی ــرای آشــنایی و همدل ــر رســمی ب دوســتانه و غی
داوطلبانــه و حداکثــری دانشــجویان همــکار ایــن مجموعــه در طــول ســال تحصیلــی، تقدیــر و تشــکری حداقلــی از 
آنهــا ناگزیــر مــی نمــود. طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه و آســیب شناســی فعالیــت هــای ســالیان گذشــته، 
یکــی از نقــاط ضعــف جــدی ســازمان دانشــجویان، عــدم همگرایــی بیــن مســئولین دفاتــر بــوده اســت. لــذا 
در تــرم گذشــته، بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه، برنامــه هــای مختلــف تشــکیاتی، آموزشــی و تفریحــی بــرای 
ــزاری اردو، کارگاه هــای آموزشــی، نشســت اعضــای فعــال، کادرســازی  ــزی شــد. برگ ــه ری ــر برنام مســئولین دفات
دفاتــر، طرح هــای مطالعاتــی ارائــه کتــاب و مقالــه و... از جملــه ایــن برنامــه هــا بودنــد. طبــق جــدول زمانبنــدی 
تــرم، برگــزاری اردوی فرهنگــی ورزشــی بــرای مســئولین دفاتــر و اعضــای فعــال ســازمان پیــش بینــی شــد کــه طبــق 

برنامــه در روســتای زشــک برگــزار شــد.

گنبد گیتی )2(
تاریخ اجرا: 9۵/8/2۵
مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: روستای زشک
تعداد مخاطبین: 3۵ نفر

ٮݩݩݩݑ ـݔ ݫ ݫ ݠݠݒ فعالىݫ ݧ ارسݧ گرݐ
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دریای خاک
تاریخ اجرا: 9۵/8/11

مجری طرح: ستاد مرکزی
محل اجرا: کویر مصر 

تعداد مخاطبین: 200 نفر

ایــران عــاوه بــر میــراث غنــی فرهنگــی، بــه لحــاظ طبیعــی نیــز دارای پدیده هــای جــذاب، متنــوع و بی نظیــری 
از جملــه کویــر، بیابــان، کــوه، دریــا و دشــت های دل انگیــز می باشــد کــه ســفرهای تخصصــی و علمــی آموزشــی 
دانشــجویان بــه ایــن مناطــق می توانــد منشــأ اثــرات مثبــت فراوانــی بــرای آنــان باشــد. در ادامــه طــرح دریــای خاك 
کــه ســابقه اجــرای آن در مرکــز گردشــگری دانشــجویان ایــران وجــود داشــته اســت و ســال گذشــته نیــز بــا همــکاری 
ســازمان دانشــجویان بــا حضــور بیــش از 120 نفــر از دانشــجویان در کویــر مرکــزی ایــران و در روســتای مصر اصفهان 
برگــزار شــد، بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده دانشــجویان از ایــن طــرح، ایــن بــار نیــز قصــد کردیــم طــرح کویرگــردی 
را در ســطحی گســترده تــر بــرای دانشــجویان دانشــگاه هــای مشــهد در همــان مــکان قبلــی برگــزار کنیــم. در ایــن 
طــرح پــس از فراخــوان و ثبت نــام از دانشــجویان، عاقــه منــدان در اردویــی ســه روزه از این کویر بازدید داشــتند. 
عــاوه بــر بازدیــد، امــکان رصــد ســتارگان در شــب، پیــاده روی در رمل،شترســواری و ســافاری، اجــرای موســیقی 

ســنتی و آتــش بــازی نیــز بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم شــده بــود.
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دوباره سبز می شوی
تاریخ اجرا: 9۵/2/3

مجری طرح: دفتر دانشکده علوم پایه 
محل اجرا: دره ارغوان

تعداد مخاطبین: 30 نفر

روز جهانی زمین پاک )22 آوریل برابر با 2 اردیبهشــت( روزی اســت که در آن بســیاری از مردم جهان به پاکســازی 
محیــط زیســت می پردازنــد و بــه حفــظ آن کمــک می کننــد. امــروزه افزایــش رشــد جمعیــت باعــث شــده کــه بــه 
هــر جــای ایــن کــره خاکــی کــه نــگاه کنیــم اثــری از انســان بــر جــای مانــده، کــه بــدون مدیریــت رهــا شــده انــد و در 
کشــور مــا ایــن وضــع کامــًا محســوس اســت. بــه طــوری کــه بــرای دیــدن حجــم عظیمــی از زبالــه، نیــازی نیســت بــه 
محل هــای دفــع زباله هــای شــهری برویــم. بلکــه اگــر در مســیر حرکتمــان بــه محــل کار و یــا حیــن ســفر، بــه اطــراف 
خیابــان هــا، جــاده هــا، بزرگراه هــا و خطــوط آهــن، نــگاه کوتاهــی بیاندازیــم بــه عمــق فاجعــه پــی خواهیــم بــرد. 
ییاقــات اطــراف مشــهد در روزهــای تعطیــل دچــار آلودگــی هــای بســیاری مــی شــوند کــه ایــن آلودگــی عــاوه بــر 
ایجــاد منظــره ناخوشــایند، موجــب وارد شــدن خســارت هایــی بــر بــوم منطقــه نیــز هســت. بــا توجــه بــه اســتقبال 
دانشــجویان از طــرح هــای پاکســازی طبیعــت ســازمان دانشــجویان، تصمیــم گرفتــه شــد امســال نیــز ایــن طــرح بــه 
مناســبت روز زمیــن پــاک برگــزار شــود. برگــزاری ایــن طــرح در روز تعطیــل موجــب ترویــج فرهنــگ حفاظت از محیط 
زیســت در بیــن گردشــگران می شــود. منطقــه ییاقــی دره ارغــوان مقصــد ایــن طــرح بــود. الزم بــه ذکــر اســت بــه 

دلیــل بــه حــد نصــاب نرســیدن متقاضیــان پســر، ایــن طــرح ویــژه خواهــران برگــزار شــد.
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کارگاه برنامه نویسی اندروید
تاریخ اجرا: 9۵/12/13
مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی 
تعداد مخاطبین: 40 نفر

ــاد  ــه شــما ی ــد، چــون برنامه نویســی ب ــاد بگیرن ــد برنامه نویســی ی ــه تمــام مــردم بای ــود ک ــز معتقــد ب اســتیو جاب
می دهــد کــه چگونــه فکــر کنیــد. اهمیــت برنامه نویســی در دنیــای امــروز کــه همــه چیــز وابســته بــه تکنولــوژی و 

کامپیوتــر اســت، بــاال رفتــه اســت.
بــا وجــود اینکــه اتوماســیون و نرم افزار هــا، میلیون هــا نفــر را از کار  بیــکار کرده انــد، ولــی موقعیت  هــای شــغلی 
ــه  ــازار کاری ک ــی از متخصــص اســت و ب ــروز خال ــه ام ــی ک ــت های ــد. موقعی ــه وجــود آورده ان ــدی را هــم ب جدی
پتانســیل جــذب بســیار باالیــی دارد. لــذا آمــوزش ایــن حرفــه نــه تنهــا بــه منظــور تولیــد محتوایی بومی مهم اســت 
کــه نوعــی کار آفرینــی بــرای قشــر دانشــجو نیــز محســوب می شــود. از ایــن رو دفتــر ســازمان دانشــجویان در مرکــز 
علمــی کاربــردی کارگاه آموزشــی برنامــه نویســی بــرای سیســتم عامــل اندرویــد را بــا تدریس دکتــر محمد عبداللهی 
)دکتــری هــوش مصنوعــی از دانشــگاه صنعتــی شــاهرود( برگــزار کــرد. الزم بــه ذکــر اســت در پایــان نیــز بــا گرفتــن 

آزمــون، بــه کســانی کــه حداقــل نمــره قبولــی را کســب کردنــد مــدرک تاییدیــه کارگاه داده شــد.
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کارگاه آموزشی اطفاء حریق
تاریخ اجرا: 9۵/2/24 و 9۵/8/28

مجری طرح: دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا: سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی

تعداد مخاطبین: 100 نفر

آتش نشــانی مهارتــی بســیار فنــی اســت کــه احتیــاج بــه دوره هــای طوالنــی چــه در زمینه هــای عمومــی ماننــد مقابلــه 
بــا آتــش و چــه در زمینه هــای تخصصــی ماننــد عملیــات امــداد و نجــات دارد. اطفــاء حریــق بصــورت کلــی بــه دو نــوع 
عامل و غیرعامل تقســیم می شــود. اســتفاده از مواد نســوز یا کندســوز در تجهیزات، اســتفاده از دیوارهای جداکننده 

در ســاختمان ها و یــا بکاربــردن مــواد دیــرذوب در بدنــه مخــازن از روش هــای غیرعامــل اطفــاء حریــق اســت.
بــه دلیــل رشــد روز افــزون جمعیــت و ســخت تــر شــدن امــداد رســانی در مناطــق مختلــف و زمــان هــای خــاص بــر 
آن شــدیم تــا بــا همــکاری ســازمان آتــش نشــانی مشــهد، کارگاه هایــی بــا عنــوان »آشــنایی بــا ادوات اطفــاء حریــق« 
و »آتــش نشــانی و ایمنــی در منــزل« برگــزار کنیــم تــا بتــوان از طریــق آن اطاعاتــی هــر چنــد مختصــر در اختیــار 
دانشــجویان گذاشــت تــا در صــورت نیــاز بتواننــد تــا زمــان رســیدن امدادگــران جــان خــود و دیگــران را از خطــر آتــش 

نجــات دهنــد.
در کارگاه مــورد نظــر مطالبــی شــامل اصــول اولیــه ایمنــی و آتــش نشــانی، آشــنایی بــا انــواع خامــوش کننــده هــا، روش 
اســتفاده از آنهــا، چگونگــی مقابلــه و مهــار آتــش ســوزی و تمریــن اطفــای حریــق بــه دانشــجویان به صــورت رایگان، 

آموزش داده شــد. این کارگاه شــامل دو ســطح مقدماتی و پیشــرفته بود.
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نمایشگاه مهر
تاریخ اجرا: 9۵/7/1
مجری طرح: ستاد مرکزی 
محل اجرا: دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی
تعداد مخاطبین: صد ها نفر

از حــدود 20.000 نفــر دانشــجویان دانشــگاه هــای فردوســی و علــوم پزشــکی، بیــش از 4.000 نفــر از آنهــا در هــر ســال 
بــا دانشــجویان جدیــد جایگزیــن مــی شــوند کــه ذهنــی آمــاده بــرای شــکل گیــری دارنــد و بــه جــرات مــی تــوان گفــت 
کــه اولیــن تصویــری کــه از هــر تشــکلی در ذهــن آنــان شــکل بگیــرد، مــی توانــد بــا اســتمرار فعالیــت های آن تشــکل تا 

پایــان دوران دانشــجویی در ذهــن ایشــان ثابــت بماند.
لــذا بســیار مناســب بــود تــا در ابتــدای ســال تحصیلــی، بــا برنامــه ریــزی دقیــق و مــدون در قالــب هایــی جــذاب، 
اهــداف و فعالیــت هــای ســازمان دانشــجویان را بــه آنهــا معرفــی کنیــم. بــا توجــه بــه برنامــه منســجم دانشــگاه 
فردوســی و علوم پزشــکی در قالب اردوها و نمایشــگاه پیش دانشــگاهی برای دانشــجویان جدید الورود، و نیز با 
توجــه بــه حضــور کلیــه تشــکل هــا در ایــن اردوهــا، همچــون ســالهای گذشــته بــا برپایــی غرفــه ســازمان دانشــجویان 
در ایــن نمایشــگاه هــا، فعالیــت هــای ســازمان دانشــجویان در ســال هــای اخیــر نیــز بــه دانشــجویان جدیــد الــورود 

معرفــی شــد. 
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تور مهر 
تاریخ اجرا: 9۵/7/1

مجری طرح: دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا: دفتر دانشکده پزشکی 

تعداد مخاطبین: ده ها نفر

تــور جدیدالورودهــا در دانشــکده پزشــکی، یکــی از بهتریــن فرصــت هــا جهــت معرفــی دفتــر بــه دانشــجویان جدیــد 
ــر و  ــد طــی دو ســال گذشــته در دفت ــژه اســتقبال از دانشــجویان جدی ــه وی ــزاری آزمایشــی برنام ــا برگ مــی باشــد. ب
دریافــت بازخــورد بســیار مثبــت، بــه طــوری کــه اکثــر اعضــای فعــال دفتــر را افــراد جدیدالــورود متاثــر از آن برنامــه 

تشــکیل مــی دهنــد، تصمیــم بــه برگــزاری مجــدد و مفصــل ایــن برنامــه گرفتیــم.
پس از کسب عنوان بهترین ایستگاه در چند دوره اخیر و دریافت بازخورد مثبت از دانشجویان در نظرسنجی ها، 
تصمیــم بــه حفــظ ســاختار کلــی برنامــه هــا و تکمیــل بخــش هــای مختلــف، بــا تمرکــز بــه جــذب هدفمنــد نیــرو در 
برنامــه هــای آتــی گرفتــه شــد. عناویــن برنامــه هــای دفتــر در مراســم اســتقبال از ایــن قــرار بــود: معرفــی و آشــنایی 
کلــی بــا برنامــه هــای دفتــر، معرفــی برنامــه های خیریه در گذشــته و آینــده )بازارچه های خیریه ســاالنه، بازدیدها، 
طــرح بیمارســتان دوســتدار کــودک و بــازی درمانــی(، معرفــی پنــل هــای هفتگــی مکالمــه زبــان )پنــل هــای حضــوری 
و مجــازی(، کتابخانــه دفتــر و جلســات و بحــث هــای هفتگــی بــا محــور کتابخوانــی، برنامــه هــای ورزشــی تــرم آتی، 
اردوهــا و برنامــه هــای تفریحــی و همینطــور برنامــه هــای اجتماعــی و حــوزه اندیشــه کــه همگــی مختصــرا و البتــه بــا 
ذکــر مثــال معرفــی شــدند. همچنیــن بســته ای حــاوی فــرم اهــدای عضــو و دعوتنامــه بــه اولیــن پنل مکالمــه زبان نیز 

بــه تمامــی دانشــجویان جدیدالــورود اعطا شــد. 
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مکالمه گروهی زبان انگلیسی
تاریخ اجرا: پاییز 9۵
مجری طرح: دفتر خوابگاه و دانشکده های 
داروسازی، علوم ریاضی، علوم اداری و پزشکی
محل اجرا: دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی
تعداد مخاطبین: ده ها نفر

امــروزه گســتردگی کاربــرد و نیــاز روزافــزون دانشــجویان بــه زبــان انگلیســی غیــر قابــل انــکار اســت. ایــن نیــاز در میــان 
دانشــجویان علــوم مختلــف بــه علــت لــزوم بهــره منــدی ایشــان از دانــش روزآمــد امــری بدیهــی اســت. از آنجــا کــه 
معضــل اصلــی دانشــجویان کمبــود وقــت بــرای حضــور در کاس هــای زبــان ســطح شــهر مــی باشــد، ایــده راه اندازی 
سلســله جلســاتی بــا محوریــت تمریــن زبــان انگلیســی در محــل دانشــکده بــه عنــوان راهــی ســهل الوصــول بــرای 
دانشــجویان مطــرح شــد. از آنجــا کــه اکثــر مهــارت هــای اصلــی زبــان از جملــه Reading، Writing، Listening و 
Grammar بــه صــورت خودآمــوز نیــز قابــل پیگیــری و آمــوزش مــی باشــد؛ مهــارت Speaking بــه عنــوان تنهــا مهارتی 
کــه مســتلزم حضــور شــخص دوم بــوده و بــه بهتریــن شــکل در »جمــع« انجــام مــی پذیــرد، محــور جلســات قــرار 
گرفــت. اداره کننــده جلســات، خــود دانشــجویان مســلط بــه زبــان بودنــد. اینگونــه جلســات عــاوه بــر جنبــه علمی 
آموزشــی کــه در زمینــه زبــان انگلیســی دارد باعــث تقویــت افــراد در نحــوه برخــورد بــا نظــرات مخالــف در مباحــث 
گاهــی در رابطــه بــا موضوعــات مطــرح شــده در جلســه خواهــد شــد. مختلــف و همچنیــن موجــب افزایــش ســطح آ
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پاکسازی شهری در اربعین حسینی
تاریخ اجرا: 9۵/8/30

مجری طرح: دفتر دانشکده ادبیات 
محل اجرا: خیابان های منتهی به حرم مطهر

تعداد مخاطبین: ده ها نفر

ــام  ــن ای ــه اینکــه در ای ــن حســینی و مراســم عــزاداری دهــه آخــر صفــر، نظــر ب ــام اربعی ــه فرارســیدن ای ــا توجــه ب ب
هیأت هــای عــزاداری از مشــهد و شهرســتان هــای اســتان در خیابانهــای منتهــی به حرم مطهر به عــزاداری می پردازند 
ــه  ــان هــا مــی شــوند، معمــوال ب ــران و مجــاوران امــام رضــا )ع( راهــی ایــن خیاب و ســیل عظیمــی از عــزاداران، زائ
همیــن نســبت بــه یکبــاره میــزان زبالــه در کــف خیابــان هــای منتهــی بــه حــرم زیــاد مــی شــود. ضمــن اینکــه حضــور 
ایســتگاه های صلواتــی نیــز بــه خــودی خــود عامــل دیگــری بــر ازدیــاد زبالــه در ایــن ایــام مــی شــود. از ایــن رو، دفتــر 
دانشــکده ادبیــات در نظــر گرفــت در راســتای خدمــت رســانی بــه عــزاداران و نیــز همیــاری و همــکاری بــا پاکبانــان 
پرتــاش شــهرداری مشــهد نســبت بــه جمــع آوری زبالــه از کــف خیابــان هــای منتهــی بــه حــرم مطهــر اقدام کنــد. این 

اقــدام کــه جنبــه فرهنــگ ســازی در فضــای عمومــی داشــت و بــا بازخــورد مثبــت نــزد مــردم رو بــه رو شــد.
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بازارچه خیریه رویش مهر
تاریخ اجرا: 9۵/9/23
مجری طرح: دفتر دانشکده پیراپزشکی
محل اجرا: دانشکده پزشکی
تعداد مخاطبین: ده ها نفر

از آنجایــی کــه ســوم دســامبر، مصــادف بــا ســیزدهم آذر مــاه، بــه عنــوان روز جهانــی معلولیــن شــناخته مــی شــود، 
بــرآن شــدیم تــا بــا برپایــی بازارچــه خیریــه و فــروش مصنوعــات دســتی افــراد معلــول و توانخــواه، قدمــی کوچــک 
در راســتای بــارور ســازی اســتعدادهای فــردی ایــن گــروه و تحقــق شــعار »معلولیــت، محدودیت نیســت« برداریم 

و قشــر دانشــجو را بیشــتر با آنان و توانایی هایشــان آشــنا ســازیم. 
رونــد اجــرای ایــن طــرح بدیــن گونــه بــود کــه مراکــز مربوطــه، صنایــع دســتی افــراد را بــه غرفــه هــای آمــاده شــده 

آوردنــد و مبلــغ حاصــل از فــروش اقــام، بــه مراکــز مربوطــه اختصــاص یافــت. 
مراکزی که در این طرح با آنها همکاری داشتیم به شرح ذیل بودند:

هنرســتان آفرینش، هنرســتان تاش، هنرســتان تنباکوچی، هنرســتان فاطمه زهرا، هنرســتان پویا، هنرســتان دکتر 
هــادوی، هنرســتان دکتــر باقــرزاده، مرکــز تقــوا، مرکــز امیــد نابینایــان، هنرســتان امید صالحه

الزم بــه ذکــر اســت کــه مراکــز فــوق تاییــد شــده و معرفــی شــده توســط اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنائی خراســان 
رضــوی بودند.
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دوره آموزشی مقدماتی مکالمه عربی
تاریخ اجرا: زمستان 9۵

مجری طرح: دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا: دفتر خوابگاه فجر

تعداد مخاطبین: 10 نفر

بــا پیشــرفت وســایل ارتبــاط جمعــی و تبدیــل شــدن دنیــا بــه دهکــده ای کوچــک نیــاز بــه زبانــی مشــترک بــرای 
برقــراری ارتبــاط و پیشــبرد اهــداف اجتماعــی بیــش از پیــش مطــرح اســت. بــا توجــه بــه اینکــه زبــان عربــی زبــان 
قــرآن مــی باشــد، در کشــور اســامی مــا اهمیــت و جایــگاه خاصــی دارد. همچنیــن تســلط بــه آن خصوصــا در 
شــهرهایی مثــل مشــهد کــه هرســاله خیــل عظیمــی از زوار عــرب زبــان را بــه خــود می بینــد می توانــد کاربــردی دو 
چنــدان داشــته باشــد. لــذا دفتــر خوابــگاه فجــر بــر آن شــد تــا یــک دوره آمــوزش مکالمــه زبــان عربــی را در محــل 

دفتــر خوابــگاه برگــزار کنــد. 
ــرای رشــته  ــول از کشــور ســوریه )دانشــجوی مقطــع دکت ــن دعب ــای عاءالدی ــن دوره ده جلســه ای آق مــدرس ای

ــر زبــان عربــی، تســلط خوبــی هــم بــه زبــان فارســی داشــتند. بهداشــت مــواد غذایــی( کــه عــاوه ب
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