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پیشگفتار
آنچــه در ادامــه مــی آیــد ،گزارشــی از فعالیــت هــای ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی در ســال  1394مــی باشــد کــه بــا فعالیــت مســتمر و بــی وقفــه اعضــای آن بــه انجــام
رســیده اســت .ســازمان دانشــجویان در ایــن ســال بــا برخــورداری از  16دفتــر فعــال در دانشــکدههای
دانشــگاه فردوســی ،علــوم پزشــکی ،فرهنگیــان و مراکــز علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي در مشــهد
و کاشــمر ،بیــش از  81طــرح فرهنگــی را در زمینــه هــای متنوعــی ماننــد دیــن و قــرآن ( 2درصــد)،
کتــاب و کتابخوانــی ( 9درصــد) ،علــم و انديشــه ( 20درصــد) ،سیاســت و اجتمــاع ( 26درصــد) ،ادب
و هنــر ( 12درصــد) ،محرومیــت زدایــی ( 10درصــد) ،گردشــگری علمــی و فرهنگــی ( 10درصــد)
و فــوق برنامــه ( 12درصــد) اجــرا کــرده اســت .در ســال  94بــه طــور تقریبــی بیــش از 64000
نفرســاعت از مجمــوع برنامــه هــای ســازمان دانشــجویان بهــره منــد شــده انــد کــه رضایــت 90
درصــدی آنــان در نظرســنجی هــای صــورت گرفتــه در بیــش از  40طــرح ،نشــان از کیفیــت بــاالی
طــرح هــای دانشــجویی ایــن مجموعــه مــی باشــد .ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی ،امیــدوار اســت در ســال  1395نیــز ذیــل توجهــات خداونــد متعــال و بــا تــاش جهادگرانــه
اعضــای خــود ،نقــش موثــری در توســعه فعالیــت هــای اجتماعــی دانشــجویان و پیشــبرد اهــداف
انقــاب اســامی در دانشــگاه هــا داشــته باشــد.

حسین یوسفی
مدیر سازمان دانشجویان
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مأموریت
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ،تشــکلی دانشــجویی اســت کــه بــا هــدف
بســط و انتقــال نظــام فکــری انقــاب اســامی در دانشــگاهها و گســترش پیکــره دانشــجویی
جهاددانشــگاهی تأســیس شــده و بــا حمایــت از تحقــق ایدههــای دانشــجویان و بــا انجــام
فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری و اجتماعــی بــا همیــاری چهرههــای شــاخص و برجســته علمــی
کشــور ،بــه ارتقــای دانایــی و مســئولیت پذیــری اجتماعــی آنــان مــدد رســانده ،فرآینــد جامعهپذیــری
آنــان را تســهیل میکنــد.

چشم انداز سازمان دانشجویان در افق سال 1400
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ،تشــکلی اســت دانشــجویی بــا هویــت بــارز
اســامی؛ برخــوردار از همــکاری دانشــجویان نخبــه ،متعهــد و کارآمــد؛ مؤثــر در فرآینــد جامعهپذیــری
دانشــجویان؛ پیشــگام و الهــام بخــش در فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری و سیاســی دانشــجویی ،همــراه
بــا تعامــل ســازنده بــا دانشــگاه هــا ،نخبــگان علمــی و فرهنگــی و ســایر تشــکلهای دانشــجویی.

ازرش های سازمانی
 اعتماد به دانشجویان حاکمیت فرهنگ جهادی رویکرد علمی در فعالیتهای فرهنگی دانشجویی بودن تمامی شئونات سازمان بهرهگیری از چهرههای شاخص و برجسته علمی فرهنگی کشور -توجه ویژه به فعالیتهای حمایت از محرومان (خیریه)
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تعظیم به شجاعت و شرافت
تاریخ اجرا94/3/2 :
مجری طرح :دفرت پزشکی
محل اجرا :مرکزتوانبخشیجانبازانامامخمینی(ره)
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
در طــول ســالهای جنــگ تحمیلــی برخی از رزمندگان شــهید شــدند ،بعضــی جراحتی انــدک دیدنــد و گروهی
نیــز ســالم بازگشــتند .امــا عــده ای نیــز مبــدل بــه یادگارانــی شــدند تا بــه ما یــادآوری کننــد که بــا عــزم و اراده
و کار جهــادی مــی تـوان بــر هــر مشــکلی غلبه کــرد و پیروز شــد.
همزمــان بــا والدت حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع) و روز جانبــاز ،در نظر گرفتیــم بازدیدی از مرکز توانبخشــی
جانبــازان امــام خمینــی (ره) واقــع در بوســتان ملــت و عیادتــی از جانبــازان صــورت دهیــم .بی شــک این چنین
عیــادت هــا ،مــی توانــد روحیــه جهــادی و ایثــار را در دانشــجویان پزشــکی تقویــت کــرده و آنــان را در خدمــت
بــی چشمداشــت بــه همنوعــان خــود ،بیــش از پیش مشــتاق کند.
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اینجا هوا داستانی است
تاریخ اجرا 94/2/20 :تا 94/2/23
مجری طرح :دفرت پیراپزشکی
محل اجرا :دانشکده پیراپزشکی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
بــه منظــور گســترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و آشــنایی دانشــجویان با نویســندگان مختلف جهان و آثــار آنها،
بــر آن شــدیم تــا بــا اجـرای ایــن طــرح در راســتای ایــن هــدف گام برداریــم .رونــد اجـرای طــرح بدیــن صــورت بود
کــه چهــار نفــر در 4روز بــه مــدت نیــم ســاعت به معرفی کتــاب مــورد نظرشــان پرداختند .ابتـدا معرفی کوتاهــی از
نویســنده کتــاب ،زندگــی نامــه و دیگــر آثــار و ...صــورت می گرفت ،ســپس به معرفی کتــاب پرداختــه و بخشهایی
از آن خوانــده مــی شــد .لیســت افـراد ارائــه دهنــده و کتــاب هــا به شــرح زیر اســت:
 محمدمهدیقنبریمبارکه،کتاب«یکعاشقانهآرام» اثرنادرابراهیمی زهراسیمریز،کتاب«منژانتنیستم» اثرمحمدطلوعی محسنصنوبری،کتاب«آناخوسیفا» اثرژوزهساراماگو -بهارهدشتی،کتاب«دزیره» اثرماریسلینکو
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عصرهایی با طعم کتاب
تاریخ اجرا :آبان و آذر 94
مجری طرح :دفرت علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکده علوم ریاضی ،کالس 5
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
مقولــه کتــاب و کتــاب خوانــی موضوعــی اســت کــه امــروزه در میــان بعضــی از دانشــجویان کمرنــگ شــده و
کمتــر بــه آن توجــه مــی شــود .لـذا بــر آن شــدیم تــا طــی طرحــی دانشــجویی ،گام کوچکــی بـرای ترغیــب
دانشــجویان بــه کتــاب خوانــی برداریــم .نحــوه اجـرا بدیــن صــورت بــود کــه ابتـدا ارائــه دهنده شــرح حالــی از
نویســنده ارائــه مــی داد و ســپس بــه تشــریح موضــوع و هــدف کتاب مــی پرداخت .این جلســات یکشــنبه هر
هفتــه از ســاعت  17:30تــا  18:15برگـزار مــی شــد و چهــار کتــاب زیــر ارائــه شــد:
« .1هفده اصل کار تیمی» اثر جان ماکسول توسط آروین فیروزی
« .2جاناتان مرغ دریایی» اثر ریچارد باخ توسط منصوره صبور
« .3نامه ای به پدر» اثر فرانتس کافکا توسط هدی قربانیان
« .4جهان های موازی» اثر میچیو کاکو توسط مصطفی ثاقب
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دیدار با جناب آقای کتاب
تاریخ اجرا94/8/23 :
مجری طرح :دفرت علوم پایه
محل اجرا :دانشکده علوم ،تاالر دکرت سعادت
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
بــا افزايــش تعـداد كتــاب هــاي الكترونيكــي در ســال هــاي اخيــر و اســتقبال گســترده از ايــن نــوع كتابهــا،
خصوصــا در بيــن دانشــجويان ،نظـرات مختلفــي دربــاره مزايــا و معايــب كتــاب هــاي الكترونيكــي مطــرح
ميشــود .دسترســي آســان ،هزينــه پاييــن انتشــار ،ســرعت بيشــتر بــه روز رســاني و اســتفاده كمتــر از كاغــذ و
حفــظ منابــع طبيعــي از مزايــاي مطــرح شــده بـراي ايــن گونــه كتــاب ها هســتند .مشــكالت مربــوط به حق
مالكيــت اثــر ،شـرايط خــاص فــروش و محدوديــت در چگونگــي اســتناد بــه ايــن كتــاب هــا نيــز بــه عنـوان
معايــب كتــاب هــاي الكترونيكــي مطــرح شــده اند.
بــا در نظرگيــري مزايــا و معايــب ايــن كتــاب هــا ،عــده اي معتقدنــد هنــوز بــه كتــاب هــاي چاپــي نيازمنديــم.
بـراي بررســي داليــل ايــن موضــوع ،جنــاب آقــاي دكتــر مهــدي نجــف زاده (عضو هيئــت علمي گــروه علوم
سیاســی دانشــگاه فردوســي) مهمــان مــا بودند.
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یه هفته با کتاب
تاریخ اجرا 94/8/24 :تا 94/8/27
مجری طرح :دفرت علوم پایه
محل اجرا :آمفی تئاتر شیمی دانشکده علوم
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه پاييــن بــودن س ـرانه مطالعــه در اي ـران نيــاز بــه اج ـراي برنامــه هايــي بــا موضــوع كتــاب و
كتابخوانــي كامــا احســاس مــي شــود .برنامــه هايــي بــا محوريــت معرفي كتــاب مــي توانــد در ايجــاد انگيزه
بـراي كتابخوانــي در بيــن دانشــجويان نقــش داشــته باشــد .تجربــه برگـزاري موفــق سلســله جلســات ارائــه
كتــاب دانشــجويي در دوره هــاي گذشــته و دانشــكده هــاي مختلــف يكــي از علــل برگـزاري ايــن برنامــه بــه
مناســبت هفتــه كتــاب و كتابخوانــي اســت .در ایــن طــرح چهــار کتــاب زیــر ارائــه شــد:
« -1اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران» نوشته محسن رناني توسط محمد امين علمي سوال
« -2زورباي يوناني» نوشته نيكوس كازانتزاكيس توسط عليرضا صباغ
« -3فلسفه علم در قرن بيستم» نوشته دانالد گيليس توسط محمدتقي علمي سوال
 « -4استالين جوان» نوشته سايبيك مانتيفيوري توسط محمد كريمي
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کتاب ،فرزانگی ،سعادت
تاریخ اجرا :بهار 94
مجری طرح :معاونت فرهنگی با همکاری ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورا سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
ـره ،تـوان مطالعــه را حتــی بـرای عالقــه منـدان
در شـرایطی کــه روابــط پیچیــده اجتماعــی و مشــکالت روزمـ ّ
بــه کتــاب کاهــش داده اســت و وجــود رســانه هــای ســمعی و بصــری خــودی و غیرخــودی ،بــه دلیــل ســهولت
برقـراری ارتبــاط ،اوقــات فراغــت آنــان را پــر مــی کنــد و بــه مـوازات آن ،مشــکل گرانــی کاغــذ و وســایل چــاپ،
نیازهــای مالــی دســت انــدرکاران بــه ویژه نویســندگان ،مترجمــان و مؤلفــان را تأمین نمی کنــد ،نمی تـوان برای
گســترش عناویــن و افزایــش تیراژهــا و کشــاندن انســان هــا بــه دنیــای کتــاب ،بــه شــعار و موعظه بســنده کرد.
اقدامــات کوچــک و مســتمر ماننــد جلســات نقــد  ،معرفــی و خوانش کتاب ،مــی توانــد روش های مطلوبی باشــد
در جهــت ایجــاد انگیــزه در افـراد جامعــه و ترویــج فرهنــگ مطالعه .لـذا در نظر گرفتیــم با برگزاری نشســتهای
معرفــی کتــاب و مســیر فرزانگــی و ســعادت جامعــه را به دانشــگاهیان عزیز یــادآوری کنیــم .کتابها و ارائــه دهنده
هــای آنها عبــارت بودنــد از:
 )1نمی گذارم کسی اعصابم را بهم بریزد ،اثر آلبرت الیس و آرتورالنگ (ارائه توسط رضا نیک ذات)
 )2فقط عشق ،اثر جرالد چمپالسکی (ارائه توسط رضا نیک ذات)
)3تقدیرماتدبیرما،اثرمصطفیملکیان(ارائهتوسطدکترهادیبختیاری)
)4بیشعوری،اثرخاویرکرمنت(ارائهتوسطسحرسعادتی)
)5درآمدیجدیدبرفلسفهاخالقی(،ارائهتوسطمهدیشریفی)
 )6شناخت اجتماعی ،اثر پروفسور زيوا كاندا ( ارائه توسط احسان بیک زاده)
 )7هنر رزم ،اثر سون جو (ارائه توسط علیرضا نوری)
)8فلسفهکامو،اثرریچاردکمبر(ارائهتوسطوحیدافتخارزاده)
 )9پنج اقلیم حضور ،اثر داریوش شایگان (ارائه توسط کمال الدین غراب)
 )10زندگی و زمانه محمد علی فروغی ،اثر احمد واردی (ارائه توسط مهدی عارفان)
13
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هفته های دوستی
تاریخ اجرا :زمستان 94
مجری طرح :دفرت علمی کاربردی مشهد
محل اجرا :مرکز علمی کاربری جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
اهمیــت کتــاب و کتابخوانــی بــر هیچکــس پوشــیده نیســت .کتــاب یکــی از ارزشــمندترین اشــیاء
پیرامــون ماســت کــه غالبــا قــدر آن را نمیدانیــم .متاســفانه امــروزه بــا تغییــر ســبک زندگــی انســانها
و ماشــینی شــدن زندگــی ،کتــاب جایــگاه ویــژه خــود را از دســت داده اســت و روز بــه روز منزویتــر
میشــود .بــا ایــن وضعیــت هــر فعالیتــی کــه بــه گســترش فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی کمــک
کنــد واجــب عقلــی اســت .لــذا در نظــر گرفتیــم بــا برگــزاری نشســت هــای معرفــی و نقــد کتــاب های
برتــر تاریــخ ،قدمــی در جهــت بازگشــت کتــاب بــه جایــگاه اصلــی خــود در زندگــی روز مــره برداریــم.
ایــن برنامــه  8هفتــه بــه مــدت یــک ســاعت بــه صــورت کتــاب خوانــی ،نقــد و بررســی اثــر ،معرفــی
نویســنده و آثــار دیگــر نویســنده در محــل مرکــز علمــی کاربــردی مشــهد برگــزار مــی شــد.
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بازخوانی انتقادی روانکاوی
تاریخ اجرا :بهار و پاییز 94
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
روش درمانــی مبتنــی بــر مفاهیــم فرویــدی ،روانــکاوی نــام دارد .هــدف روانــکاوی ایــن اســت کــه فــرد ترسهــا
و انگیزههــای ناهوشــیار خــود را بشناســد و بــه طــرز معقولتــر و واقعبینانهتــری بــا آنهــا روبـهرو شــود .پــس از
برگـزاری ســه فصــل گذشــته ایــن کارگاه ،در ادامــه و طــی  10جلســه ،دانشــجویان بــا مفاهیــم اصلــی روانکاوی
آشــنا شــدند .الزم بــه ذکــر اســت همزمــان بــا خوانــش متــون اصلــی حــوزه روانــکاوی ،نقدهــای وارده بــر ایــن
حــوزه نیــز مطــرح شــد .ایــن جلســات بــا حضــور فعــال دانشــجویان در رشــته هــای مرتبــط و غیــر مرتبــط و با
مدیریــت مجتبــی آل ســیدان (کارشناســی ارشــد روانشناســی بالینــی) ،دکتر عقیله ســادات موســوی (دانشــجوی
دکتــری روانشناســی) و دکتــر حســین آبــادی (دانشــجوی دکتــری روانشناســی) بــه صــورت هفتگی برگزار شــد.
سرفصل های فصل سوم این کارگاه به شرح ذیل بود :
 سرفصلها و منابع مطالب مورد ارائه (پنج جلسه) ارائۀ کتاب «آسیبشناسی روانی زندگی روزمره» (سه جلسه) -ارائۀ مجموعه مقاالت موسوم به «روانشناسی عشق» (دو جلسه)
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اسرار ریاضی
تاریخ اجرا94/2/9 :
مجری طرح :دفرت علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکده علوم ریاضی ،سالن دکرت بزرگ نیا
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
ریاضیــات ،زیباتریــن زبــان بــرای توصیــف طبیعــت و روابــط بیــن پدیدههــای طبیعــی اســت کــه
در واقــع انعــکاس دنیــای واقعــی در ذهــن ماســت .بــه هــر قســمت از زندگــی کــه بــا دقــت بنگریــم
 ،اثــر مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ریاضیــات را در آن مشــاهده میکنیــم .در حالــت کلــی ریاضیــات راه
هــای متعــددی بــرای بــاز شــدن فکــر در اختیــار مــا قــرار داده اســت تــا از ایــن طریــق مشــکالت
و موضوعــات زندگــی را بهتــر و راحــت تــر تجزیــه و تحلیــل کنیــم .زندگــی انســان هــا تابعــی از
ریاضیــات اســت و از قوانیــن ریاضــی تبعیــت مــی کنــد.
دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده علــوم ریاضــی در نظــر داشــته تــا برنامــه ای بــا حضــور
افــراد متخصــص در دو حــوزه علــوم شــناختی و ریاضــی برگــزار کنــد و بــا بررســی ایــن امــر از
دیــدگاه ایــن دو علــم ،در جهــت آگاهــی افــراد دغدغــه منــد گام بــردارد.
آقایــان دکتــر مجیــد میرزاوزیــری (عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه فردوســی)
و دکتــر علــی غنائــی (اســتادیار گــروه آموزشــی علــوم تربیتــی) مهمانــان ایــن نشســت بودنــد.
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نقش اصول عام در علوم تجربی و انسانی
تاریخ اجرا94/2/16 :
مجری طرح :دفرت علوم پایه
محل اجرا :دانشکده علوم ،آمفی تئاتر شامره 2
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
اقلیــدس بنیانگــذار هندســه کالســیک در کتــاب معــروف خــود بنــام «اصــول هندســه اقلیــدس»
بــرای اولیــن بــار سیســتمی را ارائــه داد کــه امــروز آنــرا بنــام سیســتم اصــل موضوعــه
( )axiomatic systemمیشناســیم .در ایــن سیســتم یکســری گــزاره را کــه الیــق درســت
شــمرده شــدن هســتند صحیــح فــرض کــرده و بــر اســاس آن بقیــه گــزاره هــا را اســتنتاج میکنیــم.
بعــد از اقلیــدس هــر نظریــه علمــی کــه پیشــرفت کــرد و تعــداد گزاره هــای قابــل اســتنتاج آن
زیــاد شــد در قالــب سیســتم اصــل موضوعــه نشســت .در دو ســه دهــه اخیــر ،اندیشــمندان علــوم
انســانی هــم ســعی در پیــاده کــردن دانــش خــود در سیســتمهای اصــل موضوعــه داشــته اند .دفتــر
دانشــکده علــوم بــرآن شــد تــا بــا برگــزاری یــک نشســت علمــی پیرامــون سیســتمهای اصــل
موضوعــه بــه معرفــی آنهــا و تأکیــد بــر اهمیتشــان در دانشهــای بشــری بپــردازد .در ایــن راســتا از
دکتــر مهــدی گلشــنی (اســتاد فیزیــک و فلســفه علــم دانشــگاه صنعتــی شــریف و رئیــس و بنیانگــذار
گــروه «فلســفه علــم» دانشــگاه صنعتــی شــریف) بــرای ارائــه «تحلیلــی از دیــدگاه هــای فلســفی
فیزیکدانــان معاصــر» دعــوت شــد تــا بــه ایــراد ســخنرانی بپــردازد .در حاشــیه ایــن نشســت بــه
درخواســت انجمــن علمــی فیزیــک و بــا همــکاری آنهــا ،کارگاهــی در روز پنجشــنبه  17اردیبهشــت
بــا موضــوع فلســفه کوانتــوم بــا حضــور دکتــر گلشــنی در آمفــی تئاتــر دانشــکده علــوم برگــزار شــد.
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امامموسیصدروتجربهگفتگودرجهاندینی
تاریخ اجرا94/2/30 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت
همزمــان بــا اعــان فراخــوان عمومــی بــرای فراخــوان مقــاالت همایــش دانشــجویی «امام موســی صدر،
گفتگــو ،عقالنیــت و اخــاق» اولیــن نشســت از سلســله نشســت هــای تخصصــی ایــن طــرح نیــز بــا
همــکاری مرکــز نیازســنجی و مطالعــات فرهنگــی و موسســه امــام موســی صــدر در ســالن شــورای
ســازمان مرکــزی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی برگــزار شــد .در ایــن نشســت کــه بــا عنــوان «امــام
موســی صــدر و تجربــه گفتگــو در جهــان دینــی» برگــزار مــی شــد ،آقایــان دکتــر هــادی خانیکــی (عضو
هیئــت علمــی گــروه علــوم ارتباطــات دانشــگاه عالمــه طباطبایــی) و دکتــر روح اهلل اســامی (عضــو
هیئــت علمــی گــروه علــوم سیاســی دانشــگاه فردوســی مشــهد) ســخنرانی کردنــد .علیرغــم تبلیغــات
دیرهنــگام ایــن طــرح ،اســتقبال اســاتید و دانشــجویان از ایــن نشســت قابــل توجــه بــود.
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امام موسی صدر ،گفتگو ،عقالنیت و اخالق
تاریخ اجرا :بهار و تابستان 94
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رسارس کشور
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
امــام موســی صــدر یکــی از تاثیرگذارتریــن شــخصیتهای اســامی در دورۀ معاصــر بــوده اســت .او از وجــوه
مختلــف جایــگاه ممتــاز و برجســتهای دارد؛ وابســتگی بــه یکــی از خانوادههــای مهــم عالمــان شــیعه ،حضــور
موثــر در حــوزة علمیــة قــم و نجــف ،تحصیــل در دانشــگاه تهـران ،ارتباط مســتمر با دانشــوران ،نویســندگان و
روشــنفکران ایـران و جهــان عــرب ،رهبــری سیاســی فکــری شــیعیان لبنــان ،ایفای نقــش بهمثابة اندیشــمند
دینــی ،تعامــل گســتردۀ سیاســی فرهنگــی بــا مجامــع بینالمللــی ،دولتهــا و ملتهــا ،تعامــل ســازنده بــا
متفکـران ادیــان و مذاهــب گوناگــون بهعنـوان پرچمـدار حرکــت گفتگــوی ادیــان و تقریــب مذاهــب ،نقــش
وی در پیــروزی انقــاب اســامی ،اثرگـذاری گســترده و ژرف در کشــورهای خاورمیانــه بهویــژه ایـران و لبنــان
و  ....تنهــا شــماری از ایــن وجــوه اســت .هریــک از ایــن مـوارد خــود بــه تنهائــی کافــی اســت تــا نشــاندهندۀ
ضــرورت پرداختــن بــه زندگــی ،آرا و اندیشـههای شــخصیتی همچــون او باشــد .همچنیــن بررســی و ارزیابــی
دقیــق همــه جانبــۀ کنــش سیاســی اجتماعــی او کــه در آن زمــان کاری پیشــروانه و خالقانــه به شــمار میآمد،
امــروز هــم میتوانــد دســتاوردهای شــگرفی بـرای مــا و انقالبمــان در پــی داشــته باشــد .در ایــن راســتا در نظر
گرفتیــم تــا در قالــب فراخـوان مقــاالت پژوهشــی دانشــجویی بــا محوریــت امــام موســی صدر بــه بررســی آرا
و اندیشــه هــای ایشــان بپردازیــم .در ایــن همایــش حــدود  30مقالــه از سراســر کشــور به دبیرحانه ارســال شــد
کــه پــس از داوری مقــاالت جوایــزی بــه مقــاالت برگزیــده اهـدا شــد.
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رونمایی و نقد کتاب «برابری و جانبداری»
تاریخ اجرا94/3/6 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :مجتمع دکرت رشیعتی جهاددانشگاهی ،تاالر فردوسی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
« ان اهلل ال یغیــر مــا بقــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم» .اســتاد مصطفــی ملکیــان ،سالهاســت کــه در انتقــاد از
«سیاســت زدگــی» اکثــر روشــنفکران ،از «اصالــت فرهنــگ» دفــاع کــرده و بــه آیــه فوق استشــهاد مــی کند.
«اصالــت فرهنــگ» یعنــی ریشــه و علــت العلل مشــکالت جامعه را در فرهنگ دانســتن و جســتن؛ نــه در نهاد
سیاســت ،نهــاد اقتصــاد و ســایر نهادهــا .در آن زمــان کــه ،یکی از شــاگردان تـراز اول ایشــان ،آقای دکتــر جواد
حیــدری (عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــاهد و فرزند برومند ســردار شــهید محمــد حیــدری (اولیــن فرمانده
ســپاه کردســتان)) ،کتابــی را در دفــاع از همیــن موضــع فکــری ترجمــه کــرده بود ،معرفــی آن کتــاب به جامعه
و بــه چالــش کشــیدن اندیشــه هــای چــپ گرایانــه ای کــه در تــار و پــود فضای روشــنفکری کشــور ما رســوخ
کــرده اســت ،بــرکات فراوانــی می توانســت داشــته باشــد.
در ایــن برنامــه ،ابتـدا آقــای دکتــر حیــدری ،درباره این کتــاب و اهمیــت و تاثیرات آن ســخنرانی کردند .ســپس
اســتاد مصطفــی ملکیــان بــه مدت دو ســاعت بــه ارائــه چکیــده ای از مهمتریــن مدعیات مطــرح شــده در این
کتــاب و شــرح آنهــا پرداختنــد و در مــورد ویژگــی هــای ترجمــه انجــام شــده اظهــار نظــر کردنــد .در پایــان به
پرسشــهای کتبــی و شــفاهی حضار نیز پاســخ داده شــد.
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طرح مطالعاتة مسئولین دفاتر
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 94
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه نقــش مهــم مطالعــه و تحقیــق در گســترش فعالیــت هــای آگاهانــه و هدفمنــد فرهنگــی،
هریــک از مســئولین دفاتــر موظــف بــه شــرکت در فعالیتهــای مطالعاتــی ســازمان مــی باشــند ،بدیــن
ترتیــب کــه کلیــه مســئولین دفاتــر موظــف بودنــد تــا حداقــل یــک بــار در دوره ارزیابــی (ســه ماهــه)
ارائــه مقالــه داشــته باشــند و مقــاالت ارائــه شــده در هــر دوره را نیــز داوری کننــد .داوطلبــان ارائــه
مقالــه هــر مــاه موظــف بودنــد در دو هفتــه آغازیــن هــر مــاه ،مقالــه و یــا تحقیقــی (تالیفــی ،اقتباســی
و یــا ترجمــه) را در یکــی از حــوزه هــای مرتبــط بــا فعالیــت هــای ســازمان بــه ســتاد مرکــزی ارائــه
دهنــد .کلیــه مســئولین دفاتــر نیــز در دو هفتــه باقیمانــده تــا پایــان آن مــاه ،مقــاالت ارائــه شــده را
مطالعهکــرده و طبــق فــرم ارزیابــی مقــاالت ،بــه آنهــا امتیــاز مــی دادنــد .بدیــن ترتیــب بــا امتیازدهــی
بــه کلیــه مقــاالت ،در پایــان هــر مــاه یــک مقالــه بــه عنــوان مقالــه برتــر انتخــاب مــی شــد.
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انسان ،آزادی ،انتخاب
تاریخ اجرا94/7/22 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :مجتمع دکرت رشیعتی جهاددانشگاهی ،تاالر فردوسی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
اگزیستانسیالیســم ،فلســفه ای اســت کــه بــه هســتی یــا وجــود میپــردازد و یکــی از مهــم تریــن مکاتب
فکــری غــرب بــه شــمار م ـیرود .اگزیستانسیالیســم جریانــی فلســفی و ادبــی اســت کــه پایــه آن بــر
آزادی فــردی ،مســئولیت و نســبیت گرایــی اســت .از پیشــگامان ایــن جریــان فکــری مــی تــوان ســورن
کییــرکگارد ،گابریــل مارســل و کارل یاســپرس را نــام بــرد و در زمینــه اگزیستانسیالیســم ادبــی هــم
میتــوان ،ســیمون دوبــووآر ،ژان پــل ســارتر ،آلبــر کامــو و  ...را ذکــر نمــود .در دیــدگاه اگزیستانسیالیســتی،
هــر انســان ،وجــودی یگانهاســت کــه خــودش روشــن کننــده سرنوشــت خویش اســت .اگزیستانسیالیســم
از واژه اگزیســتانس بــه معنــای وجــود بــر گرفتــه میشــود .بــه منظــور آشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا
مفاهیــم فلســفه اگزیستانســیال جلســه ســخنرانی با حضــور دکتر احســان شــریعتی (فارغالتحصیل رشــته
فلســفه از دانشــگاه ســوربن فرانســه و مــدرس مؤسســات رخــداد تــازه و پرســش) دعــوت بــه عمــل آمــد.
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جامعه شناسی امید
تاریخ اجرا94/8/9 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
تصــور عمومــی از مفهــوم «امیــد» در جامعــه ،آن را بــه مثابــه امــری فــردی و روانشــناختی بــه حســاب
مــیآورد .در حالــی کــه در جامعــه شناســی بــه پیونــد امیــد بــا حرکــت توجــه مــی شــود؛ حرکتــی کــه
بــا آن میتــوان از محدودیــت هایــی کــه جامعــه بــه فــرد تحمیــل مــی کنــد گــذر کــرد .امیــد ،موتــور
حرکــت جامعــه اســت و اگــر آن را از جامعــه بگیریــم ،جامعــه قــدرت حرکــت خــود را از دســت خواهــد
داد .وقتــی از امیــد صحبــت میکنیــم ممکــن اســت بــه متوهــم بــودن و خــوش بینــی مفــرط متهــم
شــویم .اینجــا مفهــوم نتوانســتن ســر بــر مــی آورد کــه پیونــدی بــا «واقــع گــرا بــودن» دارد .در حالــی
کــه بزرگتریــن اتفاقــات اجتماعــی از دل امیــدواری کســانی رخ داده اســت کــه نتیجــه حــرکات آن هــا
همیشــه هــم قریــن توفیــق نبــوده اســت .در انقــاب اســامی کســانی پیــدا شــدند کــه قائــل بودنــد
مــا میتوانیــم اندیشــه و جهــان جدیــدی را بســازیم.
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله یــاس و امیــد در جامعــه بــر آن شــدیم تــا بــا برگــزاری نشســتی بــا عنوان
«جامعــه شناســی امیــد» بــا حضــور دکتــر مصطفــی مهرآییــن (دکتــری جامعــه شناســی) ،اصطــاح
امیــد و همچنیــن امیــد از دیــدگاه اندیشــمندان و جامعــه شناســان مختلــف را بررســی کنیــم.
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دانشجو و مدرنیته
تاریخ اجرا94/9/15 :
مجری طرح :دفاتر علوم ریاضی و خوابگاه فجر
محل اجرا :دانشکده علوم ریاضی ،سالن دکرت بزرگ نیا
تعداد مخاطبین 60 :نفر

شرح فعالیت
مدرنیتــه را در لغــت بــه معنــای تجــدد و تازگــی تعریــف کــرده انــد .امــا معنای ایــن مفهوم ،بــه نظر عــده ای از
صاحــب نظـران ،میــل رســیدن بــه شــروع جدیدی اســت همـراه با خواســت ازمیــان برداشــتن هرآنچــه ازقبل
وجــود داشــته اســت .امــا در ســویی دیگــر عــده ای دیگــر از صاحــب نظـران معتقدنــد کــه مدرنیتــه بــه معنای
از میــان برداشــتن هــر آنچــه از قبــل بــوده نیســت و ایــن فهــم از مدرنیتــه کــه در آن نگاهــی ضــد مذهبی هم
دیــده مــی شــود ناشــی از عــدم درک درســت مدرنیتــه و ریشــه هــای آن اســت .ایــن صاحبنظـران معتقدنــد
کــه اتفاقــا مدرنیتــه از دل مذهــب و الهیــات مســیحی بیــرون آمــده اســت .حــال پرسشــی کــه مطــرح اســت
ایــن اســت کــه امــروزه پــس از نزدیــک بــه بیــش از150ســال از ورود مدرنیتــه در شــکل هــای مختلــف بــه
ایـران ،ذهنیــت و برداشــت ایرانیــان و اندیشــمندان آن از مدرنیتــه چه می باشــد؟ آیــا ایرانیان و اندیشــمندان آنها
معتقــد بــه برداشــت اول از مدرنیتــه هســتند یــا نــوع دوم؟ آیا ایرانیــان امــروز درک درســتی از مدرنیته دارنــد؟ آیا
مدرنیتــه همچــون غــرب در ایـران هــم تبدیل به اندیشــه مســلط شــده اســت؟
در همیــن راســتا ،بــا برگــزاری میزگــردی بــا حضــور دکتــر مهــدی نجــف زاده (اســتادیار علــوم سیاســی
دانشــگاه فردوســی مشــهد) و دکتــر ابراهیــم فیــاض (عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعــی
دانشــگاه تهــران) ســعی شــد تــا بــه ســواالت فــوق پاســخ داده شــود.
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رونماييدوفصلنامهممالكمحروسه
تاریخ اجرا94/9/22 :
مجری طرح :دفرت علوم پایه
محل اجرا :دانشکده علوم پایه ،سالن دکرت ایل بیگی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
دو فصــل نامــه ممالــک محروســه کــه مختــص معرفــی دوره قاجــار مــی باشــد را مــی تــوان تنهــا نشــریه
موجــود در کشــور در ایــن زمینــه خــاص معرفــی کــرد .چنــدي پيــش اولين شــماره اين نشــريه منتشــر شــد
و در اختيــار عالقــه منــدان بــه حــوزه تاريــخ و علــوم سياســي قــرار گرفــت .هــدف از معرفــی ایــن دو فصــل
نامــه و رونمایــی از آن ،آشــنایی بیشــتر و دقیــق تــر دانشــجویان بــا ایــن دوره حســاس در تاریــخ ایــران مــی
باشــد .ســردبیری ايــن نشــريه را جنــاب آقــاي دکتــر محســن خلیلــی (عضــو هیئــت علمــی و مدیــر گــروه
علــوم سیاســی دانشــگاه فردوســی) بــر عهــده دارد .هيئت تحریریه نشــريه متشــکل از اســاتید همین رشــته
و اعضــا هیئــت علمــی گــروه علــوم سياســي مــی باشــند .در ایــن برنامــه از دکتــر خلیلــی ،دکتــر منشــادی،
دکتــر نجــف زاده و دکتــر اســامی کــه همگــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه و اعضاي هيئــت تحريريه
بودنــد دعــوت بعمــل آورديــم تــا در راســتای معرفــی ایــن نشــریه بــه ایــراد ســخنرانی بپردازند.
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نمایشگاه فروش کتب درسی
تاریخ اجرا 94/11/25 :تا 94/11/28
مجری طرح :دفرت علوم ریاضی
محل اجرا :راهروی ارتباطی دانشکده علوم ریاضی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه شــروع تــرم تحصیلــی جدیــد و نیــاز دانشــجویان بــه کتب درســی بــر آن شــدیم تا نمایشــگاهی
بـرای فــروش کتــب درســی برگـزار کنیــم .در ایــن طــرح طــی فراخوانــی ،کتــب درســی از دانشــجویان جمــع
آوری شــد و بــا  %30تــا  %50قیمــت اولیــه کتــاب در نمایشــگاه بــه فروش رســید .این نمایشــگاه طــی  4روز در
راهــرو اصلــی دانشــکده علــوم ریاضــی و ویــژه دانشــجویان همان دانشــکده برگزار شــد.
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فیزیک و سیاست
تاریخ اجرا94/12/11 :
مجری طرح :دفرت علوم پایه
محل اجرا :دانشکده علوم ،تاالر دکرت سعادت
تعداد مخاطبین 60 :نفر

شرح فعالیت
تردیــدی نیســت کــه علــم در دوران معاصــر پیوند ناگسســتنی با ســاختار سیاســی دارد .دانشــمندان عرصه علم
و تکنولــوژی بــا حضــور در حــوزه هــای سیاســی ،علــم را وارد عرصــه سیاســی کــرده انــد و سیاســتمداران هــم
بــا حمایــت از دانشــمندان و دخیــل کــردن آنــان در سیاســت روابــط دوســویه ای را پدیــد آورده انــد .شــاید بتوان
گفــت کــه مهمتریــن عامــل موثــر در پیشــرفت علم هــر کشــور ،اهمیتی اســت که مســئوالن آن کشــور برای
علــم قائــل مــی شــوند .در طــول تاریــخ و بــه طــور ویــژه در ســده اخیــر علم فیزیــک به عنـوان یکی از شــاخه
هــای علــوم پایــه نقــش تاثیــر گـذاری در سیاســت داشــته اســت .بــه منظــور بحــث و گفتگــو پیرامــون رابطه
علــم فیزیــک و سیاســت ،از یکــی از اســاتید فیزیــک ،آقــای دکتــر ســید مجیــد صابــری فتحــی (عضو هیئت
علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه فردوســی) به عنـوان کارشــناس فیزیــک و از دو اســتاد دیگــر از اعضای هیئت
علمــی گــروه علــوم سیاســی ،آقــای دکتر مهــدی نجــف زاده و آقای دکتــر روحاهلل اســامی ،بعنوان کارشــناس
علــم سیاســت دعــوت کردیــم تــا نظراتشــان را در ایــن رابطه جویا شــویم.
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سة و هفت سال بعد...
تاریخ اجرا94/2/2 :
مجری طرح :دفرت علوم ریاضی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
همانطــور کــه مــی دانیــم پــس از مدتهــا مذاکــره و گفتگــوی نماینــدگان کشــورمان بــا گــروه 5+1
در تاریــخ  94/1/13باالخــره طــرف هــای گفتگــو طــی بیانیــه ای اعــام کردنــد کــه بــه چارچــوب
هــای کلــی در جهــت توافــق نهایــی کــه بناســت در تیرمــاه بــه آن دســت یابنــد ،رســیده اند .همــان
طــور کــه انتظــار مــی رفــت ایــن بیانیــه واکنــش هــای بســیاری را برانگیخــت و چــه در داخــل
کشــور و چــه در خــارج ،تفاســیر بســیاری از آن ارائــه شــد و همیــن تفاســیر متفــاوت از تفاهــم
سیاســی ایــران و  ،5+1موســوم بــه بیانیــه لــوزان کــه بــه کــرات در رســانههای داخلــی و خارجــی
مطــرح شــد ،مــا را بــر آن داشــت تــا بــا برگــزاری میزگــردی بــا حضــور دو تــن از کارشناســان و
صاحــب نظــران بــه نقــد و بررســی ایــن بیانیــه بپردازیــم.
آقایــان دکتــر ســید جــال دهقانــی فیروزآبــادی (دکتــرای روابــط بیــن الملــل و عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی) و کامــران غضنفــری (پژوهشــگر و نویســنده کتــاب «راز قطعنامــه» و
«آمریــکا و برانــدازی جمهــوری اســامی») ســخنرانان ایــن نشســت بودنــد.
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بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم
تاریخ اجرا94/2/9 :
مجری طرح :دفرت کشاورزی
محل اجرا :دانشکده ادبیات ،تاالر رشیعتی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه مشــکالت متعــددی کــه دولــت یازدهــم بــا آن مواجــه بــوده خصوصــا چهــار مشــکل
کلیــدی در اقتصــاد کالن از قبیــل نــرخ بــاالی تــورم ،نــرخ بــاالی بیــکاری ،نرخ بــاالی نابرابــری درآمد
و ثــروت و رشــد پاییــن اقتصــادی ،بــرای حــل هــر چهــار مــورد مذکــور ،دولــت یازدهــم وعــده هایــی
داده و ســعی در عمــل بــه آن وعــده هــا داشــته اســت  .در ایــن میــان برخــی اقتصــاددان هــا معتقدنــد
بــا روش هــای اقتصــادی کــه تاکنــون دولــت در پیــش گرفتــه اســت ،نــه تنهــا مشــکالت فــوق
حــل نخواهــد شــد ،بلکــه اوضــاع بدتــر هــم خواهــد شــد .لــذا دفتــر ســازمان دانشــجویان دانشــکده
کشــاورزی بــر آن شــد تــا بــا برگــزاری میزگــردی علمــی بــا حضــور دو تــن از کارشناســان اقتصــادی
کشــور ،بــه نقــد و بررســی سیاســت هــای اقتصــادی دولــت یازدهــم بپــردازد.
آقایــان دکتــر فرشــاد مومنــی (اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی) و دکتــر جعفــر خیرخواهــان
(اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه فردوســي مشــهد) ســخنرانان ایــن نشســت بودنــد.
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چهارمین دوره مسابقات
مناظره دانشجویان (استانی)

تاریخ اجرا 94/2/17 :تا 94/2/29
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
قرنهاســت کــه مناظــره و گفــت وگــو روشــی فراگیــر بـرای طــرح ،نقــد و بررســی مســائل و نظریــه هاســت.
دانشــمندان ،عالمــان ،سیاســتمداران و دانشــگاهیان بـرای بیــان نظریــات خــود و بســط و گســترش و اصــاح
آن بــه تقویــت گفــت وگــو و بحــث اهتمــام ورزیــده انــد .برگـزاری مســابقات مناظــره در بیــن دانشــجویان
نیــز از جملــه تمهیـدات جامعـ ه دانشــگاهی بـرای ارتقــاء فرهنــگ گفــت وگــو و بســط و گســترش بحــث
علمــی اســت .پــس از برگـزاری موفــق ســه دوره از این مســابقات در ســطح ملی توســط ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی و همچنیــن پــس از برگـزاری موفــق این مســابقات در ســطح دانشــگاه های مشــهد توســط
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی مشــهد در اردیبهشــت مــاه  ،1392در نظــر گرفتیــم تــا مرحلــه اســتانی
مســابقات مناظــره دانشــجویی را در ســطح اســتان هــای خراســان برگـزار کنیــم .شــیوه اجرایــی بدیــن ترتیب
بــود کــه پــس از اعــان فراخـوان عمومــی در دانشــگاه هــای خراســان (به مــدت  2هفتــه) 16 ،گــروه داوطلب
در مســابقات ثبــت نــام کردند .پــس از برگـزاری کالس توجیهــی و کارگاه آموزشــی ،مســابقات در چهار مرحله
مقدماتــی ،یــک چهــارم نهایــی ،نیمــه نهایــی و نهایــی ،به صــورت گروهــی و در گــروه هــای  4نفــره (در کلیه
مقاطــع) برگـزار شــد .زمــان هــر مســابقه  30دقیقــه بــود که بــه یک فرصــت  6دقیقــه ای (طــرح مســأله) ،دو
فرصــت  ۳دقیقــه ای (دفــاع) و یــک فرصــت  3دقیقــه ای (نتیجــه گیــری) بـرای هــر گــروه تفکیک می شــد.
در پایــان ایــن مســابقات تیــم  Eاز دانشــگاه فردوســی موفــق شــد مقــام اول را کســب کنــد .همچنیــن تیــم
گرینــو از همیــن دانشــگاه رتبــه دوم را کســب کــرد.
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نشریه وقایع اتفاقیه
تاریخ اجرا :بهار ،پاییز و زمستان 94
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشهد
تعداد مخاطبین :هزاران نفر

شرح فعالیت
نشــریه دانشــجویی «وقایــع اتفاقیــه» بــه صاحــب امتیــازی ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی در ســال
 1389بــه همــت جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد تاســیس شــد .نشــریه ای فرهنگــی-
اجتماعــی و سیاســی کــه از بــدو انتشــار قصــد داشــت تــا بــا ایجــاد بســتری منطقــی و عقالنــی زمینــه
تضــارب آراء را در ســطح نشــریات دانشــجویی مهیــا کنــد .پــس از فــارغ التحصیلــی دانشــجویان موســس
نشــریه ،دوره دوم انتشــار نشــریه در ســال  1393بــا همــان رویکــرد اعتدالــی از ســر گرفتــه شــد .حاصــل
کار دوره دوم نشــریه وقایــع اتفاقیــه درخشــان و مایــه افتخــار بــوده اســت .کســب دو رتبــه برتــر در ســطح
دانشــگاه فردوســی و عنــوان پرمخاطــب تریــن نشــریه دانشــگاه فردوســی آغازگــر افتخارآفرینــی نشــریه در
ســال تحصیلــی  94-95بــود .پــس از آن بــود کــه در اســفندماه  1394در نهمیــن دوره مســابقات نشــریات
دانشــجویی کشــور ،نشــریه «وقایــع اتفاقیــه» توانســت بــا کســب دو رتبــه نخســت و یــک رتبــه دوم ،لقــب
موفــق تریــن نشــریه دانشــجویی شــرق کشــور را از آن خــود کنــد .هــم اکنــون «وقایــع اتفاقیــه» یکــی از
پرتیراژترین نشــریات دانشــجویی شــرق کشــور اســت که در دانشــگاههای مشــهد نظیر دانشــگاه فردوســی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی ،دانشــگاه فرهنگیــان ،دانشــگاه آزاد مشــهد و دانشــگاه خیــام توزیــع مــی شــود.
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کیوسکمجالت
تاریخ اجرا :پاییز 94
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
مطبوعــات بــه عنـوان رکــن چهــارم مــردم ســاالری از دیربــاز نقش به سـزایی در پیشــبرد فرهنگ و سیاســت
جوامــع داشــته انــد .دانشــجویان به عنـوان جریان پیشــرو در ســطح جامعه نیازمنــد ارتقای معلومات سیاســی و
اجتماعــی خــود هســتند ،لـذا بهــره مندی ایشــان از مطبوعــات به عنـوان یکــی از ارکان مــردم ســاالری نیازی
ضــروری و فــوری اســت .ســازمان دانشــجویان در طــرح «کیوســک مجــات» بــر آن شــد تــا بــا گــردآوری
نشــریات ممتــاز فرهنگــی و سیاســی بــه همـراه جلســات نقــد و بررســی ،گامی هــر چند کوچــک در راســتای
پیشــبرد اهـداف فــوق بــردارد .نشــریات در نظــر گرفته شــده در این طرح عبــارت بودند از :همشــهری داســتان
(مــاه نامــه ای تخصصــی در حــوزه ادبیــات) ،دانســتنیها (هفتــه نامــه ای بــا محوریــت فنــاوری و تکنولــوژی)،
ســرزمین مــن (ماهنامــه ای پیرامــون ایرانشناســی) ،همشــهری( 24ماهنامــه ای ســینمایی) ،همشــهری جوان
(هفتــه نامــه ای فرهنگــی بــا محوریــت مســائل روز جوانــان) ،دیپلمــات (ماهنامه ای تخصــص در حــوزه روابط
بیــن الملــل) ،صـدا (هفتــه نامــه ای فرهنگــی سیاســی) ،مهرنامــه (ماهنامــه ای تخصصــی در حــوزه علــوم
انســانی) ،تجربــه (ماهنامــه ای تخصصــی در حــوزه فرهنگ و هنــر) ،تجارت فــردا (هفته نامــه ای تخصصی در
زمینــه اقتصــاد) ،اندیشــه پویــا (ماهنامه ای تخصصــی در حوزه علــوم انســانی) ،پنجره(هفته نامــه ای فرهنگی،
سیاســی) ،رمــز عبــور (ماهنامــه ای سیاســی ،راهبــردی) ،فرهنگ امــروز (ماهنامــه ای تخصصی در حــوزه علوم
انســانی اســامی) ،ســینما و ادبیــات (ماهنامــه ای فرهنگــی در حوزه ســینما و ادبیــات) ،چلچراغ (هفتــه نامه ای
فرهنگــی و اجتماعــی) ،روشــن (ماهنامــه ای اجتماعــی بــا محوریــت نســل چهــارم) ،خــط خطــی (ماهنامه ای
تخصصــی در حــوزه طنز)
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چهارمین دوره مسابقات
مناظره دانشجویان (منطقه ای)

تاریخ اجرا 94/7/18 :تا 94/7/22
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
پــس از برگـزاری موفــق مرحلــه اســتانی مســابقات مناظــره دانشــجوییان ایـران توســط ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی در اردیبهشــت  ،94بــا نظــر دفتــر مرکــزی ســازمان دانشــجویان ،در بیــن
 4منطقــه کشــوری ،برگـزاری مرحلــه منطقه ای شــرق کشــور نیــز به ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی
خراســان رضــوی واگـذار شــد .شــیوه اجرایــی بــه ایــن صــورت بود کــه بــا دعــوت از  4گــروه برتر اســتان های
خراســان و همچنیــن چهــار گــروه دیگر (از اســتان های ســمنان ،فــارس و گلســتان) و ارائه آموزش هــای الزم
و برگـزاری کالســی توجیهــی ،مســابقات در ســه مرحلــه مقدماتــی ،نیمــه نهایــی و نهایی برگـزار شــد .در این
مســابقات تیــم  Eاز دانشــگاه فردوســی مجــدداً موفــق شــد مقــام اول را کســب کنــد .همچنین تیم اندیشــه از
همیــن دانشــگاه رتبــه دوم را کســب کــرد و هــر دو تیــم بــه مرحلــه کشــوری ایــن رقابــت هــا راه یافتند.
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ایران پسا توافق
تاریخ اجرا94/7/20 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
توافــق تاریخــی هســته ای میــان ایــران و مذاکــره کننــدگان  5+1کــه در روز بیســت و ســوم تیــر اعــام
شــد ،رویــدادی بــزرگ در تاریــخ معاصــر ایــران اســت .تحریــم هــا کشــور را در وضعیتــی حســاس نگــه
مــی داشــت کــه ایــن وضعیــت خلــق و انباشــت هــر گونــه ســرمایه ای را مختــل ســاخته و بهــره وری
و ســرمایه گــذاری اجتماعــی و سیاســی را بــه شــدت کاهــش مــی داد .حــال ســوال ایــن بــود بــا رفــع
تحریمهــا و بــرون رفــت کشــور از ایــن وضعیــت آیــا ســرمایه اجتماعــی و سیاســی نظــام و کشــور افزایش
پیــدا خواهــد کــرد یــا خیــر؟ آیــا بــا توافــق هســته ای کشــور در مســیر توســعه سیاســی گام خواهــد
برداشــت؟ اگــر توافــق صــورت نگرفتــه و بــه شکســت منجــر شــود ،مســیر کشــور در سیاســت داخلــی
چگونــه خواهــد بــود و تاثیــرات آن بــر گــروه هــای سیاســی و اجتماعــی چیســت؟ بــا توجــه بــه اهمیــت
ایــن موضــوع در نظــر گرفتیــم تــا بــا برگــزاری میزگــردی بــا حضــور دو تــن از فعالیــن سیاســی کشــور به
بررســی ایــن موضوعــات بپردازیــم .مهمانــان ایــن میزگــرد عبــارت بودنــد از :
خانــم آذر منصــوری (عضــو شــورای مرکــزی حــزب اتحــاد ملــت ،فعــال سیاســی اصــاح طلــب) و آقای
محمدحســن قدیــری ابیانــه (دکتــرای علــوم اســتراتژیک ،ســفیر ســابق ایــران در مکزیــک ،فعال سیاســی
اصولگــرا) ســخنرانان ایــن نشســت بودند.
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کارگاه آموزشی تشکیالتی 1
(اصول مدیریت سازمانی)

تاریخ اجرا94/7/23 :
مجری طرح :دفرت علوم ریاضی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه نیــاز ارتقــاء تــوان مدیریتــی اعضــای ســازمان دانشــجویان ،بــر آن شــدیم کارگاهــی بــا
عنــوان «اصــول مدیریــت ســازمانی» بــا حضــور یکــی از کارشناســان و صاحــب نظــران در ایــن زمینــه
بــرای اعضــا و مســئولین دفاتــر ســازمان برگــزار کنیــم .در ايــن کارگاه نــكات كاربــردي و اجرايــي در
مديريــت بــراي مطالعــه مديــران ،سرپرســتان و كليــه افــرادي كــه بــه طــور مســتقيم بــا انســانها ســروكار
دارنــد ،ارائــه شــد كــه ميتوانــد چكيــده ده هــا كتــاب و اثــر علمــي مديريتــي در ايــن خصــوص باشــد.
ایــن کارگاه بــا تدریــس دکتــر ســعیدکیوان فــر (عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه
فردوســی و مــدرس اصــول مدیریــت در دانشــگاه فردوســی) در دو جلســه یــک و نیــم ســاعته برگزار شــد.
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از گذشته تا هنوز
تاریخ اجرا94/7/25 :
مجری طرح :دفرت ادبیات
محل اجرا :دانشکده ادبیات ،تاالر فردوسی
تعداد مخاطبین 350 :نفر

شرح فعالیت
«ارتقــای عفــاف» و «منشــور اجرایــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر» عنــوان طرحــی بــود کــه در
دانشــگاه فردوســی مشــهد توســط معاونــت فرهنگــی دانشــگاه تصویــب و ابــاغ شــد .تصویب ایــن طرح
و انتشــار آن بــه همــراه منشــور اجرایــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،حواشــی بســیاری از جانــب
دانشــجویان برانگیخــت و ســواالت بســیاری را در اذهــان ایجــاد کــرد .بحــث هــای دفاعــی و انتقــادی
پیرامــون موضــوع شــکل گرفــت و دانشــجویان دغدغــه منــد از طیــف هــای متفــاوت فکــری را درگیــر
خــود کــرد .لــذا دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده ادبیــات الزم دیــد پاســخی بــرای ســواالت و
ابهامــات شــکل گرفتــه در اذهــان دانشــجویان پیرامــون طــرح مذکــور بیایــد .لــذا بــرآن شــد تــا جلســه
پرســش و پاســخی بــا حضــور دانشــجویان و مســئولین فرهنگی دانشــگاه فردوســی برگــزار کنــد .الزم به
ذکــر اســت اســت در ایــن برنامــه ابتــدا بــه مــدت نیــم ســاعت مســئولین فرهنگــی دانشــگاه توضیحاتــی
پیرامــون طــرح فــوق ارائــه کردنــد و پــس از آن ،جلســه بــا پرســش و پاســخ کتبی و شــفاهی دانشــجویان
ادامــه یافــت .دکتــر علــی یوســفی (معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه فردوســی) ،دکتــر غالمرضــا
صدیــق اورعــی (نماینــده وزیــر علــوم در هیــات نظــارت بــر تشــکل هــای اســامی دانشــگاه فردوســی) و
دکتــر محمدتقــی فخلعی(عضــو شــورای فرهنگــی دانشــگاه) مهمانــان ایــن نشســت بودنــد.
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ایران فردا و فردای ایران؛
در گستره در هم تنیدگی دین و فرهنگ

تاریخ اجرا94/8/5 :
مجری طرح :مرکز نیازسنجی و ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
امــروزه تغیی ـرات بــا آهنگــی پرشــتابتر رخ میدهنــد .تغیی ـرات فنــاوری و بــه دنبــال آن تغییــر در دیگــر
جنبههــای زندگــی ،افزایــش روزافــزون وابســتگی متقابــل فرهنگهــا  ،تمرکززدایــی جوامــع و نهادهــای موجود
کــه بــه دلیــل گســترش فنــاوری اطالعات ،شــتاب بیشــتری یافتهاســت ،تمایــل روزافــزون به جهانیشــدن به
همـراه حفــظ ویژگیهــای ملــی ،قومی و فرهنگــی و بســیاری عوامل دیگــر ،لــزوم درک بهتر از «تغییـرات» و
«آینــده» را بـرای دولتهــا ،کســب وکارهــا ،ســازمانها و مــردم ایجــاب میکنــد خصوصــا در کشــوری مثــل
ایـران کــه عــاوه بــر مســائل فــوق ،رابطــه ای محکــم و جدایــی ناپذیــر بیــن دیــن و فرهنــگ برقرار اســت.
آینــده اساســا دارای عــدم قطعیــت اســت .بــا ایــن همــه آثــار و رگههایــی از اطالعــات و واقعیتهــا کــه ریشــه
در گذشــته و اکنــون دارنــد ،میتواننــد رهنمــون مــا بــه آینــده باشــند .عــدم قطعیــت نهفتــه در آینــده بـرای
برخــی ،توجیــه کننــده نداشــتن دور اندیشــی آنــان اســت و بـرای عـ ّدهای دیگــر منبعــی گرانبهــا از فرصتهــا.
لـذا بــا توجــه بــه مقدمــه فــوق کــه بیانگــر اهمیــت روزافــزون آینــده پژوهــی در عرصــه فرهنــگ اســت ،برآن
شــدیم تــا بــا برگـزاری کارگاهــی با حضــور دکتــر مهــدی مطهرنیا(تحصیلکــرده دوره دکتـرای علوم سیاســی
دانشــگاه هاوایــی؛ دکتـرای آینــده پژوهــی از دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی (ره) ،عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهـران مرکــز ؛ کارشــناس و آینــده پــژوه سیاســی)  ،آینــده ایـران را از منظــر علــم
نوبنیــاد آینــده پژوهــی مــورد واکاوی قـرار دهیم.
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نگاهی نو به بحران های زیست محیطة
تاریخ اجرا94/8/24 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
در ایــن برنامــه بــه آشــنایی بــا بحرانهــای زیســت محیطــی و ابعــاد آن در ایــران و جهــان پرداختــه شــد و
هفــت مســاله اولویــت دار کــه مــی توانــد آینــده و موجودیــت انســان را بــه خطــر انــدازد ارائه و بررســی شــد.
مــواردی از قبیــل گرمایــش جهانــی ،ســوراخ شــدن الیــه ازون و آب شــدن یــخ هــای قطبــی و . ...شــناخت
ایــن عوامــل و کســب دانــش در خصــوص ســهم کشــور مــا در تخریــب محیــط زیســت میتوانــد ضمــن
پیــش آگاهــی از رونــد فجایــای در پیــش روی ،بــه تغییــرات رفتــاری افــراد بیانجامــد .ایــن تغییــرات رفتاری
از ســطح تغییــرات کوچــک تــا شــروع رفتارهــای فعاالنــه در محیط زیســت مورد انتظار اســت .ضمــن اینکه
هــر یــک از افــراد عالــم بــه ســهم خــود در ایــن تخریــب تــا انــدازه ای آگاهانــه تــر بــه ســمت برخــورد و
تعامــل بــا طبیعــت پیــش خواهنــد رفت .ســخنران این نشســت خانــم مهــری رضایــی (دانشــجوی دکترای
آلودگــی محیــط زیســت و کارشــناس اداره محیــط زیســت مشــهد) بودنــد.
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شورای نگهبان ومسئله نظارت استصوابی
تاریخ اجرا94/8/25 :
مجری طرح :دفرت علوم اداری
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد
تعداد مخاطبین 350 :نفر

شرح فعالیت
موضــوع نظــارت بــر اجـرای انتخابــات در ایـران از دو جهــت قابــل بررســی اســت .نخســت از حیــث گســتره
حیطههــای نظارتــی و دیگــر از جهــت حــدود صالحیــت ناظــر؛ از جهــت اول ،حیطههــای تحــت نظــارت را
میتـوان در دو گســتره نظــارت بــر تعییــن صالحیــت نامزدهــای انتخاباتــی و ســپس نظــارت بــر چگونگــی
برگـزاری انتخابــات تعریــف کــرد و از جهت دوم ،تقســیمبندی موســوم به نظــارت «اطالعی» و «اســتصوابی»
مــورد توجــه قـرار میگیــرد .پذیــرش اصــل نظــارت بــر انتخابــات ،مــورد اتفــاق عمــوم نظامهــای انتخاباتــی
دنیاســت و آن چــه نظامهــای یــاد شــده را از ایــن حیــث متفــاوت میســازد ،چگونگــی اعمــال صالحیتهــای
نظارتی اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مســئله و حاشــیه هایــی کــه همـواره پیرامــون آن وجــود دارد ،بــر آن شــدیم تــا در
مناظــره ای بــا حضــور دو تــن از صاحــب نظـران و فعالیــن حــوزه سیاســت ،بــه مســئله نظــارت اســتصوابی
بپردازیــم .آقایــان دکتــر غالمرضــا خواجــی (عضــو هیئــت علمــی گــروه حقــوق دانشــگاه فردوســی و فعــال
سیاســی اصولگـرا) و ناصــر آملــی (فعــال سیاســی اصــاح طلــب) مهمانــان این جلســه بودنــد که با اســتقبال
بســیار مناســب دانشــجویان مواجــه شــده بــود.
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کارگاه آموزشی تشکیالتی ( 2زبان بدن)
تاریخ اجرا94/8/28 :
مجری طرح :دفرت علوم تربیتی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
زبــان بــدن بــه انــواع شــکلهای ارتبــاط غیــر کالمــی یــا رفتــاری اشــاره میکنــد کــه یــک فــرد
از طریــق رفتارهــای فیزیکــی خــود ،بــدون آنکــه صحبتــی بکنــد ،قــادر اســت بــا دیگــران ارتبــاط
برقــرار کنــد .ایــن رفتارهــا میتوانــد مربــوط بــه وضعیــت و حــاالت بدنــی (محــل قــرار گرفتــن
دســتها ،پاهــا ،نحــوه نشســتن ،ایســتادن ،راه رفتــن ،خوابیــدن) ،ژســتها (حالتهــا ،اطوارهــا ،اَداهــا)،
حــرکات و اشــارات بدنــی ،جلوههــای هیجانــی صــورت و حــرکات چشــمها باشــد .اگــر افــراد
بتواننــد ذهــن دیگــران را بخواننــد و آنچــه را کــه آنهــا واقعـ ًا نیــاز دارنــد و میخواهنــد درک کننــد،
بیشــک ارتباطــات فــردی و اجتماعــی شــان بســیار آســان و مؤثــر خواهــد شــد .زیــرا بــا اســتفاده
از ایــن دانــش قــادر خواهنــد بــود در هــر زمــان بــر طــرف دیگــر تأثیــر بگذارنــد یــا حداقــل بتواننــد
درک کننــد کــه او واقع ـ ًا دربــاره آنهــا چــه فکــر میکنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت بهبــود روابــط فــردی اعضــای ســازمان و تاثیــری کــه آشــنایی بــا زبــان بــدن
در ایــن بهبــود مــی گــذارد ،بــرآن شــدیم تــا کارگاهــی بــا موضــوع فــوق برگــزار کنیــم .الزم بــه
ذکــر اســت ایــن کارگاه بــا تدریــس آقــای محمــد علیــزاده (دانشــجوی روانشناســی بالینــی دانشــگاه
فردوســی ،مــدرس کارگاه هــای ارتبــاط موثــر و دبیــر اولیــن دوره مســابقه کشــوری ســخنرانی
«ســخنران حرفــه ای») برگــزار شــد.
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در معبر باد
تاریخ اجرا94/9/16 :
مجری طرح :دفرت علوم اداری
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد
تعداد مخاطبین :؟ نفر

شرح فعالیت
اگــر بگوییــم کــه جنبــش دانشــجویی در ایــران پــس از انقــاب ،پیچیــده تریــن ،پرتحــرک تریــن و
درعیــن حــال پــر افــت و خیزتریــن جنبــش هــای اجتماعــی محســوب مــی شــود ،ســخنی بــه گــزاف
نگفتــه ایــم .ایــن پیچیدگــی بــه قــدری اســت کــه تــا کســی در عرصــه سیاســی دانشــگاه ســابقه
حضــور فعــال و مســتمری نداشــته باشــد ،آن را بــه درســتی درک نخواهــد کــرد .امــا ایــن خــود
بهتریــن دلیــل اســت بــر ایــن ضــرورت کــه هرچــه روز آمدتــر و اصیــل تــر و بــا حضــور دانشــجویان
عالقمنــد ،آن را بکاویــم و جریانــی را کــه فوایــد و بعضــا مضراتــی در صحنــه تاریخــی انقــاب تــا
امــروز داشــته مطالعــه و تحلیــل کنیــم و اولویــت هایــش را بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور
مــورد بحــث و بررســی قــرار دهیــم .لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مباحــث ،تصمیــم گرفتیــم بــه
مناســبت روز دانشــجو پیرامــون ایــن مبحــث مناظــره ای بــا حضــور دو تــن از فعالیــن دانشــجویی
ســابق برگــزار کنیــم .قــرار بــود مناظــره کننــدگان ایــن جلســه آقایــان احســان قاضــی زاده هاشــمی
(دبیــرکل اســبق جامعــه اســامی دانشــجویان و فعــال سیاســی اصولگــرا) و دکتــر مجیــد فراهانــی
(رئیــس اســبق تشــکیالت دفتــر تحکیــم وحــدت ،دبیــرکل حــزب نــدای ایرانیــان) باشــند ،کــه
متاســفانه علیرغــم انجــام کلیــه هماهنگــی هــا و امــور اجرایــی و حتــی حضــور دانشــجویان در ســالن
محــل برگــزاری مناظــره ،پــرواز دکتــر فراهانــی ســاعاتی پیــش از جلســه بــه علــت شــرایط نامســاعد
جــوی کنســل شــد و بــا توجــه بــه عــدم حضــور یــک طــرف مناظــره ،ایــن جلســه برگــزار نشــد.

42

گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان | 1394

از فریاد تا آرزو
تاریخ اجرا 94/11/17 :تا 94/11/21
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشکده ادبیات ،تاالر رجایی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
ماهيت اســامي ،مردمــي و انقالبــي از مهمتريــن رخدادهــاي قرن
انقــاب اســامي ايـران بــه دليــل داشــتن ّ
بيســتم بــود كــه بــا زحمــات بســيار و ريختــه شــدن خــون هــاي بســيار بــه ثمــر رســيد و مطمئنا بـراي حفظ
آن بيــش از آنچــه بـراي بــه دســت آمــدن آن هزينــه شــده اســت بايــد تــاش نمــود .بنابرايــن قبــل از هــر
چيــز در ايــن راه بايــد بــه شناســايي چالــش هــا و آفــات انقــاب پرداختــه و درصــدد حــل و فصــل آن برآمــد
و حتــي چالشــهاي فـرا رو را بــه فرصــت تبديــل كــرد .در حقیقــت ،وجــود چالــش در تمامــی جوامــع امــری
کامــا بدیهــی و بــه اقتضــای هویــت متغیــر بشــر ضــروری اســت .جوامعــی کــه ایــن چالشــها را بــه عنـوان
جزئــی از حیــات سیاســی اجتماعــی خــود پذیرفتهانــد ،مســلما در مهــار آنهــا و تبدیل کــردن آن بــه «فرصت»
بهتریــن کارآمــدی را از خــود نشــان میدهنــد؛ ولــی در جوامــع کمتــر توســعه یافته عــدم درک این چالشــها در
زمــان مســاعد ،رفتــار ناهنجــار در نــوع برخــورد بــا آنهــا و بعضــا تــاش بـرای مبــارزه بــا آن ،باعــث میشــود
تــا چالــش هــای اجتماعــی کــه ماهیتــا انکارناپذیر اســت ،بســان یــک تهدیــد قلمـداد شــده و در برخورد بــا آن
نــه تنهــا مهــار چالــش امکانپذیــر نشــود؛ بلکــه میـدان بـرای از دســت رفتــن همــه فرصتهــا مهیــا شــود .بــا
توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و بــا فــرض ایــن موضــوع کــه انقــاب اســامی ایـران در دهــه چهــارم فضــای
جدیــدی را از نظــر سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی تجربــه کــرده و همچنــان خواهــد کــرد ،ســتاد
مرکــزی ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ،در نظــر گرفت تا با دیدی آســیب شناســانه،
بــا برگـزاری سلســله نشســت هایــی بــا حضــور فعالیــن جنــاح های سیاســی مختلــف کشــور ،در دهــه فجر تا
پیــش از برگـزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،به بررســی مهمترین چالش هــای پیــش روی انقالب
اســامی در دهــه چهــارم عمــر آن و همچنیــن بــه بازشــناخت اهـداف و آرمــان هــای اولیــه انقــاب و میـزان
دســتیابی بــه آنهــا بپــردازد .مهمانــان ایــن سلســله نشســت ها عبــارت بودنــد از:
 -1عفت شریعتی (نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسالمی ،فعال سیاسی اصولگرا)
 -2دکتر غالمعلی رجایی (دکتری تاریخ ،مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 -3محمد نبی حبیبی (دبیرکل حزب موتلفه اسالمی ،فعال سیاسی اصولگرا)
 -4سید هادی خامنه ای (نماینده دوره های اول تا سوم و ششم مجلس شورای اسالمی،
فعال سیاسی اصالح طلب)
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شاخصه های مجلس مطلوب
تاریخ اجرا94/12/4 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری
تعداد مخاطبین 500 :نفر

شرح فعالیت
بــی شــک حضــور و مشــارکت مــردم در انتخابــات بــه خصــوص قشــر دانشــگاهی کشــور همــواره
میتوانــد سرنوشــت ســاز باشــد .بــا توجــه بــه انتخابــات مجلــس و لــزوم شــرکت همــه گــروه هــا
و اقشــار در ایــن انتخابــات ،نیــاز بــه آشــنایی بیشــتر دانشــجویان و اســاتید محتــرم بــا نامزدهــا و
گروههــای شــاخص فعــال در انتخابــات بیــش از پیــش احســاس مــی شــد.
لــذا بــا توجــه بــه همیــن موضــوع تصمیــم گرفتیــم تــا بــا برگــزاری مناظــره ای بیــن آقایــان دکتــر
محمدرضــا کالیــی و دکتــر تقــی ابراهیمــی ســاالری (کاندیداهــای اصــاح طلــب مجلــس دهــم)
بــا جــواد آریــن منــش و دکتــر مهــدی بــرادران (کاندیداهــای اصولگــرای مجلــس دهــم) بــا موضــوع
«شــاخصه هــای مجلــس مطلــوب» در مســیر فــوق الذکــر گام برداریــم .ایــن طــرح بــا همــکاری
انجمــن علمــی گــروه علــوم سیاســی و گــروه اقتصــاد دانشــگاه فردوســی برگــزار شــد.
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تحلیلی بر نتایج انتخابات مجلس دهم
تاریخ اجرا94/12/19 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
دربــاره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی کــه روز جمعــه هفتم اســفندماه ســال گذشــته با حضور پرشــور
مــردم در سراســر کشــور برگــزار شــد و در نتایــج حاصــل از آن ،گفتنیهایــی وجــود داشــت کــه شــاید در
نــگاه اول چنــدان بــه چشــم نمــی آمــد و یــا در هیاهــوی تبلیغاتــی آن روزهــا ،پنهــان مانــده بــود .چرایــی
تغییــر بیــش از  70درصــد ترکیــب مجلــس نهــم ،ســهم واقعــی هریــک از جناحهــای سیاســی در مجلــس
دهــم ،چشــم انــداز پیــش روی مجلــس جدیــد ،مهمتریــن اولویــت هــای ایــن مجلــس ،رابطــه دولــت و
مجلــس بــا توجــه بــه ترکیــب جدیــد آن و  ...بخشــی از ایــن گفتنــی هــا بــود کــه تحلیــل کارشناســانه آنها
بســیار ضــروری مینمــود .لــذا ســازمان دانشــجویان در نظــر گرفــت تــا بــا برگــزاری میزگــردی بــا عنــوان
«تحلیلــی بــر نتایــج انتخابــات مجلــس دهــم» بــه ایــن مســئله بپــردازد .بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه
مهمانــان ایــن برنامــه آقایــان دکتــر احمــد توکلــی (نماینــده مجلــس ،فعــال سیاســی اصولگــرا) و دکتــر
مرتضــی مبلــغ (معــاون سیاســی وزارت کشــور در دولــت اصالحــات) بودند کــه نظرات خــود را بیان داشــتند.
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تمام افکارم را به نوشته هایم سنجاق مة زنم
تاریخ اجرا 94/1/27 :و 94/2/24
مجری طرح :کانون ادب و هرن
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
قلــم مهمتریــن وســیله بــرای مطــرح کــردن خیلــی از حــرف هاســت ،افــراد بــرای بیــان بســیاری از
ناگفتههــا بــه قلــم پنــاه مــی برنــد و همیــن قلــم معجــزه و جادویــی مــی شــود بــر قلــب آدم هــا،
بــا توجــه بــه کانونهــای ادبیــات داســتانی در ســطح شــهر و مشــارکت افــراد از جملــه جوانــان و
قشــر دانشــجو در آن ،هــر ســال شــاهد افتخــارات زیــادی از دانشــجویان عالقمنــدی هســتیم کــه بــا
مشــارکت در جشــنواره هــای مختلــف داســتانی شــانس خــود را بــرای مطــرح شــدن در ایــن زمینــه
امتحــان میکننــد .لــذا بــرآن شــدیم تــا بــا برگــزاری کارگاهــی بــا حضــور امیرعلــی نبویــان( نویســنده
کتــاب پــر فــروش قصــه هــای امیرعلــی) در راســتای آمــوزش داســتان نویســی بــه دانشــجویان عالقه
منــد گام برداریــم .ایــن کارگاه در دو ســطح مقدماتــی و تکمیلــی برگزار شــد .ســرفصلهای پیشــنهادی
کارگاه مقدماتــی عبــارت بودنــد از  :نوشــتن طــرح یــک قصــه از روی یــک ایــده ،پرداخــت شــخصیت
هــا ،انتخــاب راوی ،شــیوه کالســیک یــک قصــه ،آشــنایی بــا نقــاط عطــف و مفصلهــای قصــه،
آشــنایی بــا ریتــم و نقطــه میانــی ،نوشــتن ســیناپس ،آشــنایی بــا زبــان روایــت ،آشــنایی بــا تعلیــق و
ســاختارهای یــک روایــت مــوازی ،متوالــی ،برشــی ،فــاش بــک و فــوروارد.
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غزل به غزل تا انتهای جام
تاریخ اجرا94/1/31 :
مجری طرح :دفرت علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکده علوم ریاضی ،تاالر دکرت بزرگنیا
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
شــعر ،ریشــه در فرهنــگ ایرانــی دارد و کمتــر فــرد ایرانــی را مــی تــوان پیــدا کــرد کــه شــعری حفــظ
نباشــد و در زندگــی از آن اســتفاده نکنــد .شــعر ،فــارغ از حکمــت هایــی کــه در آن نهفتــه اســت،
کارکردهــای روان شــناختی دارد و باعــث ایجــاد آرامــش مــی شــود .از طرفــی بســیاری از پنــد و اندرزها،
درس هــای زندگــی و گاه اندیشــه هــای بلنــد ،بــه واســطه یــک بیــت شــعر بــه انســان منتقــل مــی
شــود و بــر افــراد تاثیــر مــی گــذارد .در ایــن میــان ،پرداختــن بــه مقولــه مشــاعره در مراکــز ادبــی و
دســتگاه هــای مختلــف اعــم از دانشــگاه گامــی موثــر بــرای انــس و الفــت بیشــتر جوانــان بــا شــعر
اســت .مشــاعره از نخســتین فنونــی بــوده کــه در بیــن اهــل ادب و شــاعران رواج داشــته اســت و جــای
کار بســیار در ایــن زمینــه وجــود دارد .در همیــن راســتا دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده علــوم
ریاضــی ،در نظــر گرفــت مســابقه مشــاعره ای را در بیــن دانشــجویان دانشــگاه فردوســی برگــزار کنــد.
داوری ایــن مســابقات را آقــای مهــدی مرتضــوی زاده و خانــم فاطمــه ســوقندیبر عهــده داشــتند کــه در
پایــان آن بــه نفــرات برتــر هدایایــی اهــدا شــد.
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نقد و بررسی کتاب «شرم»
تاریخ اجرا94/9/28 :
مجری طرح :دفرت ادبیات
محل اجرا :دانشکده ادبیات ،تاالر دکرت رجایی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
دیــری نمیگــذرد کــه مجموعه داســتان «شــرم» نوشــته ســیدوحید افتخــارزاده از ســوی نشــر ثالث راهــی بازار
کتــاب شــده اســت .ایــن مجموعــه شــامل  ۶داســتان کوتــاه میشــود کــه نویســنده بــا قلمــی ســاده و گیـرا
بــه آنهــا پرداختــه اســت .نــگاه متفــاوت افتخــارزاده و زبــان روان و لحــن جذابــش ایــن کتــاب را درخــور توجــه
ســاخته است.
وحیــد افتخــارزاده بـرای اهالــی فرهنــگ مشــهد چهــرهای شــناخته شــده اســت .وی به عنـوان یک نویســنده
بومــی و فــارغ التحصیــل دانشــگاه فردوســی کــه از فعالیــن ســازمان دانشــجویان نیــز بــوده اســت ،فعالیــت
گســترده ای در عرصــه ادبیــات داســتانی داشــته اســت .تاکنــون داســتانهایی از او در مجــات مختلفــی چون
«زنده رود» و «نوشــتا» منتشــر شــده اســت .همچنین در نخســتین دوره جایزه داســتان کوتاه «چراغ مطالعه»
نفــر دوم شــد .دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده ادبیــات در نظــر داشــته در راســتای حمایــت از نویســنده
هــای جـوان ،جلســه نقــد و بررســی ایــن کتــاب را بــا حضــور دانشــجویان برگـزار کنــد .در ایــن جلســه ابتـدا
نویســنده کتــاب ،توضیحاتــی درباره آن و ســبک نوشــتاری خــود داد و پس از آن دانشــجویان نظـرات و نقدهای
خــود را پیرامــون ایــن کتــاب مطــرح کردند.
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فیلم و کتاب ،همراه همیشگی
تاریخ اجرا94/12/3 :
مجری طرح :دفرت علوم اداری
محل اجرا :دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،کالس 102
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
در راســتای فعالیــت هــای حــوزه ادب و هنــر ســازمان دانشــجویان بــرآن شــدیم تا در قالــب یک رویـداد هنری
(پخــش فیلــم) و همیــن طــور در کنــار آن معرفــی یــک کتاب مرتبــط ،دانشــجویان عالقه منــد را با ایــن حوزه
مهــم و بعضــا فرامــوش شــده ،درگیر کرده باشــیم.
فیلمــی کــه اکـران کردیــم ،یــک اثــر تحســین شــده و یک اقتبــاس موفــق از یک کتــاب مــی باشــد .در تاریخ
هنــر ســینما همیشــه فیلمهایــی بیشــترین تحســین را از جانــب مــردم و منتقـدان حیطه خــود دریافتــه اند که
توانســته باشــند یــک اثــر در حــوزه ادبیــات را تبدیــل به یــک اثر مانــدگار ســینمایی کرده باشــند.
بــه همیــن منظــور در ابت ـدای ایــن نشســت بــه معرفــی کوتاهــی از کتــاب «کشــتن مــرغ مقلــد» نوشــته
«هارپر لــی» پرداختیــم و ســپس بــا پخــش فیلــم اقتبــاس شــده از ایــن رمان به نقــد و بررســی اثــر پرداختیم و
از الیههــای مختلــف بــه ایــن موضــوع نگریســتیم کــه یــک اثــر ادبیاتــی (رمان) چــه تفــاوت هایی مــی تواند
بــا یــک اثــر ســینمایی داشــته باشــد .ایــن موضــوع کــه به طــور کلــی آثــار اقتباســی در ســینما تا چــه حد می
بایســت بــه منبــع اصلــی خــود وفــادار باشــند یــا ایــن کــه در واقــع تــا چــه انـدازه تـوان ایــن وفــاداری را دارند.
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فرم و محتوا
تاریخ اجرا :اسفند 94
مجری طرح :دفرت علوم اداری
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
فیلــم و ســینما یکــی از حــوزه هــای پرمخاطــب بیــن دانشــجویان اســت و اکثـرا برنامه هــای نمایــش فیلم در
ســال هــای گذشــته بــا محبوبیــت همـراه بــوده اســت .از طرفــی از میــان انبــوه فیلــم هــای تولیــد شــده نیــاز
بــه تماشــای فیلــم هــای تـراز اول ســینمای جهــان بــه خصــوص در بین دانشــجویان بیشــتر حس می شــود.
از ایــن رو بــر آن شــدیم کــه تعـدادی از فیلــم هــای پرمحتـوا از کارگردانــان مشــهور و صاحــب ســبک را برای
دانشــجویان نمایــش دهیــم و همـراه بــا آنهــا بــه نقد و بررســی و بحــث پیرامــون این فیلم هــا بپردازیــم .برای
اولیــن دوره و در یــک بــازه یــک ماهــه فیلــم هــای زیــر اکـران و نقــد شــدند :
« -1هوش مصنوعی» اثر اسپیلبرگ
« -2رودخانه میستیک» اثر کلینت ایستوود
« -3به نام پدر» اثر جیم شریدان
« -4تلقین» اثر کریستوفر نوالن
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فستیوال سه گانه اسکار
تاریخ اجرا 94/12/17 :تا 94/12/19
مجری طرح :دفرت مهندسی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 300 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه مراســم اســکار  ، 2016ســه فیلــم از مجموعــه فیلــم هــای منتخــب
امســال در بخــش بهتریــن فیلــم ،انتخــاب شــد تــا بــرای عالقمنــدان ســینما و در راســتای افزایــش
آگاهــی دانشــجویان دربــاره فیلــم هــای روز دنیــا ،بــه نمایــش درآیــد .پــس از نمایــش نیــز نقــد
مکتــوب آنهــا در اختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت .ایــن فیلــم هــا بــه شــرح زیــر بودنــد :
رکــود بــزرگ ( : )The Big Shortیــک فیلــم درام در مــورد رکــود بــزرگ اقتصــادی ســال2008
کــه از بــازار مســکن آمریــکا شــروع شــد و دنیــا را در نوردیــد .ایــن فیلــم بــه کارگردانــی آدام مکــی
و بــازی کریســتین بیــل ،رایــان گاســلینگ و اســتیو کارل اســت.
مریخــی ( : )The Martianفیلمــی آمریکایــی در ســبک علمــی تخیلــی بــه کارگردانــی ریدلــی
اســکات اســت .فضانــوردی بــه نــام «مــارک واتنــی» (بــا بــازی مــت دیمــون) در مریــخ ســرگردان
و گرفتــار میشــود.
پــل جاسوســان ( : )Bridge of Spiesیــک فیلــم بــه کارگردانــی اســتیون اســپیلبرگ و بــا
نویســندگی بــرادران کوئــن کــه داســتان یکــی از بزرگتریــن نقــل و انتقــات جاسوســان در عصــر
جنــگ ســرد روایــت می کنــد.
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کارگاهآشناییباویرایشودرستنویسی
تاریخ اجرا94/12/20 :
مجری طرح :دفرت ادبیات
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
هــر نوشــتهای پــس از نــگارش نیــاز دارد تــا مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و از جنبههــای گوناگــون
ویرایــش شــود .عمــل ویراســتاری نــه تنهــا متــن نوشــته شــده را از نظــر دســتور زبــان و آییــن
نگارشــی هماهنــگ میکنــد ،بلکــه ایرادهــا و اشــکالهای احتمالــی را نیــز برطــرف میســازد،
نوشــته را از زوایــد پــاک میکنــد و متنــی شســته رفتــه و پالــوده تحویــل میدهــد.
باتوجــه بــه فعالیتهــای فرهنگــی دانشــجویان بــه خصــوص فعالیــت پویــای نشــری ه دانشــجویی
وقایــع اتفاقیــه ،نیــاز بــه یادگیــری قوائــد ،اصــول و نــکات ویرایشــی ،بیــش از پیــش احســاس
میشــود .و ایــن امــر بــه ایــن منظــور اســت تــا دانشــجویان بتواننــد بــا کمتریــن میــزان خطــا
دســت بــه نــگارش بــرده و خــود تــا حــدی نوشتههایشــان را اصــاح کننــد.
از ایــن رو دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده ادبیــات ،از آقــای ســید حمیــد حیــدری ثانــی کــه
از متخصصیــن ایــن حــوزه و همچنیــن از مدرســین گــروه «ویراســتاران» میباشــند دعــوت کــرد
تــا در قالــب کارگاهــی ســه ســاعته مجموعـهای از نــکات کاربــردی ویرایــش را بــه اعضــای دفاتــر
ســازمان و هیئــت تحریریـه نشــریه آمــوزش دهنــد.
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اردوهای جهادی مهرباران
تاریخ اجرا :تعطیالت نوروز 94
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :روستای جبار و خرم آباد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
ذیــل توجهــات حضــرت حــق ،پــس از برگـزاری چهــار دوره اردوهــای جهــادی در تعطیــات نــوروز  1389تــا
 1392در روســتاهای اســتان خراســان جنوبــی و همــکاری موفــق کانــون اردوهای جهادی ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــا موسســه خیریــه امــام علــی (ع) شــهر ری ،بــا توجه بــه فعالیــت متمرکز و
مســتمر موسســه امــام علــی (ع) در روســتاهای محروم اســتان خراســان جنوبی ،پس از شناســایی و بررسـیهای
صــورت گرفتــه ،روســتاهای جبــار و خــرم آبــاد از از توابــع قائــن به عنوان منطقــه هدف نــوروز  1394انتخاب شــد.
بــا بررســی نیازهــای اهالــی روســتاهای جبــار و خــرم آبــاد ،بــا توجه به فرصــت کــم باقیمانده تــا زمان برگـزاری
اردو و همچنیــن هماهنــگ نشــدن برخــی امکانــات الزم بـرای فعالیــت هــای عمرانــی ،تصمیــم بــر این شــد تا
تمرکــز فعالیتهــا بــر روی مســائل آموزشــی و فرهنگــی بــه شــرح ذیل باشــد:
-1فعالیتهایآموزشیهنری(مصنوعاتچرم،روباندوزیوجعبهسازی)بارویکردکمکبهتأمینمعاش
-2فعالیتهایآموزشیهنری(نقاشی،موتیفبافی،عروسکوکاردستی)بارویکردایجادنشاطوامیدبهزندگی
-3فعالیتهایآموزشیدینی(قرآن،احکاموآئینزندگی)بارویکردتقویتروحیهخودباوریوخداباوری
-4فعالیتهایآموزشیبهداشتی(کودکانوزنان)بارویکردکمکبهتأمینسالمتاهالیونسلآینده
-5فعالیتهایورزشیوفوقبرنامه(نوجوانانوجوانان)بارویکردکمکبهتأمینسالمتوایجادنشاط
بــا اعــام فراخـوان عمومــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه های مشــهد ،بیــش از 70نفــر با ثبت نــام از طریق ســایت
ســازمان دانشــجویان ،داوطلــب حضــور در ایــن طرح شـدند که با توجــه به نیاز روســتاها و همچنین توانایــی داوطلبان،
حضــور 24نفــر از دانشــجویان در ایــن طــرح قطعی شـد .دانشــجویان در بــازه های یک هفتــه ای و به مدت ســه هفته
پیاپــی از 23اســفند تــا 13فروردیــن عازم روســتاهای خرم آباد و جبار شـدند .علیرغم ســختی های موجــود در فعالیت در
دو روســتا بــه صــورت همزمــان ،بــا لطف و عنایــت خداوند متعال و با همکاری صمیمانه موسســه خیریه امام علــی (ع)
و اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی و مردم باصفا و قدرشــناس روســتاهای جبار و خــرم آبــاد ،در این مدت
بــا انجــام بیــش از 160نفــر روز فعالیــت دانشــجویان ،فعالیتهــای برنامــه ریزی شــده به نحو مطلوبی بــه اجـرا درآمد.
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نان و پنیر و همدلة
تاریخ اجرا :تیر 94
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :مناطق محروم شهر مشهد و کاشمر
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
بــه همــت اعضای ســازمان دانشــجویان و همکاران جهاددانشــگاهی خراســان رضوی و همچنین دانشــجویان
خیــر و نیــک اندیــش ،طبــق برنامــه از پیــش تعییــن شــده ،پــس از جمــع آوری کمــک هــای
و دانشــگاهیان ّ
نقــدی و غیرنقــدی و خریــد مـواد غذایــی مــورد نیــاز ،ســبدهای غذایــی طــرح «نــان و پنیــر و همدلــی» در
محــل ســتاد مرکــزی ســازمان دانشــجویان بســته بنــدی و بین خانـواده هــای نیازمندی کــه از قبل شناســایی
شــده بودنــد توزیــع شــد .الزم بــه ذکــر اســت علیرغــم اجـرای ایــن طــرح در پایــان ایــام امتحانــات و تعطیلی
دانشــگاهها ،پــس از اعــام فراخـوان ،بــا همــکاری نقــدی ،غیــر نقــدی و اجرایــی بیــش از  30نفــر از افـراد
نیک اندیــش در مشــهد و شهرســتان کاشــمر ،در مجمــوع کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی ،مبلــغ چهــل و
چهــار میلیــون و پنجــاه هـزار ریــال جمــع آوری شــده بــود کــه بــا اســتفاده از ایــن مبلغ  28بســته در مشــهد و
 52بســته در کاشــمر ،شــامل مـواد غذایــی خشــک (برنــج ،روغــن ،ماکارونی ،عــدس ،ســویا ،خرمــا ،رب و پنیر)
آمــاده شــد.
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دیدار مهر
تاریخ اجرا :آبان 94
مجری طرح :دفرت علوم اداری
محل اجرا :شیرخوارگاهعلیاصغروآسایشگاهمعلولینفیاضبخش
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
از جملــه مفاهیــم ارزشــمندی كــه بــه عنـوان یكــی از اصــول مــورد توجــه همــه شــریعتها و ســنتها بــه
ویــژه اســام در طــول تاریــخ بــوده و بــه آن ســفارش شــده اســت ،احســان و نیكــوكاری در جامعــه اســت.
احســان و نیكــوكاری بــه جهــت برانگیختــن احساســات انســانی و لـذات روحانــی و رضــای ربانــی امریســت
شایســته و ارزشــی كــه فطــرت انســانها نیــز بــا آن عجیــن و نســبت بــه آن تحســین كننــده اســت .لـذا در
شـرایطی کــه در درون دانشــگاه فعالیــت هــای خیریــه و بازارچــه هــای مختلــف بــه نفــع خیریــه برگـزار مــی
شــود ،بســیار پســندیده اســت کــه دانشــجویان از نزدیــک بــا ایــن موسســات ،مــددکاران آنهــا و از همــه مهــم
تــر مددجویــان آنهــا آشــنا شــوند تــا روزنــه ای دیگــر از فعالیــت هــای خیریه در دانشــگاه فردوســی مشــهد باز
شــود .دفتــر دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی در نظــر گرفــت با حضــور در مراکــز مختلف خدمــات اجتماعی
و بررســی نیازهــای ایــن مراکــز پــل ارتباطــی بیــن اعضــای ایــن دفتــر و مددجویــان این موسســات باشــد .در
همیــن راســتا در هفتــه دوم آبــان مــاه بازدیــد یــک روزه از شــیرخوارگاه علــی اصغــر و درهفتــه ســوم آبــان مــاه
بازدیــد یــک روزه از آسایشــگاه معلولیــن جســمی فیــاض بخــش صــورت گرفــت.
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سینمایی با طعم مهربانی
تاریخ اجرا94/9/30 :
مجری طرح :دفرت علوم تربیتی
محل اجرا :مجتمع کانون های فرهنگی ،آمفی تئاتر پردیس
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
«محــک» نــام موسســه خیریــه ای اســت کــه در ســال  1370بــا هــدف اصلــی حمایــت از کــودکان مبتــا به
ســرطان و خانـواده هــای آنهــا در تهـران آغــاز بــه کار کــرد .ایــن موسســه بــه کودکانــی کــه تــا ســقف 14
ســال ســن دارنــد کمــک میکنــد .بــا ایــن کــه هســته اصلــی موسســه در تهـران واقع شــده اســت ولــی دایره
خدمــات رســانی آن تمــام ایـران اســت .ایــن موسســه با جلــب مشــارکت هــای مردمــی اعــم از کاال ،خدمات،
نقــدی و دانــش فنــی اداره مــی شــود.
بــا توجــه بــه نیــاز ایــن کــودکان بــه کمــک های مالــی بــر آن شــدیم کــه طرحی خیریــه بـرای این کــودکان
در ســطح دانشــگاه فردوســی اجـرا کنیــم .ایــن طــرح شــامل پخــش فیلــم و فــروش بلیــط ( بــه مبلــغ 5000
تومــان) بــه نفــع ایــن موسســه بــود و تمامــی درآمــد حاصــل از ایــن کار بــه موسســه محــک تعلــق گرفــت.
فیلــم مــورد نظر انیمیشــن «شــش ابــر قهرمــان» ( )big hero6ســاخته کریــس ویلیامز بود .انیمیشــنی در
ســبک موزیــکال ،علمــی تخیلــی و فانتــزی کــه در ســال  2014اکـران شــد .ایــن فیلــم در هشــتاد و هفتمین
دوره جوایــز اســکار ،جایــزه بهتریــن انیمیشــن بلنــد ســال را دریافــت کــرده بود.
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نمایشگاه خیریه آرتوان
تاریخ اجرا 94/10/26 :تا 94/10/30
مجری طرح :دفرت علمی کاربردی
محل اجرا :مجتمع دکرت علی رشیعتی ،نگارخانه فردوسی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
آرتـوان کمپیــن مردمــی و دانشــجویی جمــع آوری درب بطری بـرای کمک به نیازمنـدان در خراســان از تیرماه
 1394کار خــود را در شــهر مشــهد شــروع کــرد و بعــد از حــدود شــش مــاه بــه یکــی از بزرگتریــن کمپین های
جمــع آوری درب بطــری در کشــور رســید .از آنجــا کــه جنــس درب بطــری بــا خود بطــری آن متفاوت اســت و
بازیافــت آن را ســخت مــی کنــد و بــه عنـوان کوچکتریــن پالســتیک مصــرف باالیــی را هــم دارد و بــا چنین
کمپیــن هایــی بــا اهـداف خیر ایــن پالســتیک را به محبوبیــت و اهمیــت در جامعه می رســانند و بــا همکاری
مــردم ،عمــا کار تفکیــک از مبـدا شــروع شــده اســت و همــه مــا بـرای کمــک بــه محیــط زیســت شــهری
قــدم برداشــته ایــم .از دیربــاز بــا وجــود زبالــه یــا دورریختنــی هــا ،اهمیــت بازیافــت بــه چشــم مــی خــورد و تا
بــه امــروز کــه مــا هنــری بــه نــام هنــر بازیافتــی را داریم کــه جذابیــت های خــاص خــود را در بیــن مــردم دارد
و بــا ترویــج ایــن هنــر قطعــا اســتفاده دوبــاره از وســایل دور ریختنــی هــا را داشــته ایــم .حــال کمپین آرتـوان با
درب بطــری هــای خــود در هنــر بازیافتی شــاخه ای جدید از آن را در کشــور شــروع کــرده اســت و آن تابلوهای
زیبایــی اســت کــه بــا ایــن درب بطــری هــا شــکل مــی گیــرد .تابلوهــای نمایشــگاه مذکور نوشــتن نــام های
مبــارک ائمــه اطهــار بــا درب بطــری بصــورت خــط کوفــی مــی باشــد کــه توســط دانشــجویان شــهر مشــهد
انجــام شــده بــود و یــک تیــم کار طراحــی هــای حاشــیه هــای تابلوهــا و یــک تیــم کار چســباندن درب هــای
بطــری و یــک تیــم کار قــاب کــردن تابلوهــا را بــر عهــده داشــتند .الزم بــه ذکــر اســت تمــام عواید حاصــل از
فــروش ایــن تابلوهــا ،صــرف امــور خیریه شــد.
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بازارچه خیریه هم نفس 4
تاریخ اجرا 94/12/18 :و 94/12/19
مجری طرح :دفرت پزشکی
محل اجرا :درب شاملی دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه تاکیــد فـراوان دیــن مبیــن اســام بــر ترویــج کار خیــر در جامعــه و ضــرورت گســترش آن بــه
ویــژه در میــان نســل جـوان ،بــر آن شــدیم تــا همچــون ســال گذشــته ،ضمــن بــر طــرف ســاختن نواقــص
آن ،بــا برگـزاری بازارچــه خیریــه ای در روزهــای پایانــی ســال  ،1394امــکان مشــارکت دانشــجویان در فروش
محصــوالت نــوروزی ،بــه نفــع فعالیــت هــای خیریــه را فراهــم آوریــم .فــروش محصــوالت نــوروزی (ســبزه،
ماهــی و ســایر نمادهــای ســفره هفت ســین) بــه همـراه مـواد غذایی مختلف (آش ،عدســی ،دســر ،پیراشــکی
و )...کــه توســط دانشــجویان تهیــه مــی شــد ،از جملــه بخــش هــای ایــن بازارچــه بــود.
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اردوهای جهادی مهرباران
تاریخ اجرا :اسفند 94
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :روستای چشمه حاج سلیامن
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
ذیــل توجهــات حضــرت حق ،پــس از برگزاری پنــج دوره اردوهای جهــادی در تعطیالت نــوروز  1389تــا 1394
در روســتاهای اســتان خراســان جنوبــی توســط کانــون اردوهای جهادی ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی
خراســان رضــوی (مهربــاران) ،امســال بـرای اولیــن بــار ،پــس از شناســایی و بررســی هــای صــورت گرفتــه
در پنــج روســتای محــروم اســتان خراســان رضــوی ،روســتای چشــمه حــاج ســلیمان از از توابــع شهرســتان
بردســکن بــه عنـوان منطقــه هــدف نــوروز  1395انتخــاب شــد .بــا مشــورت اعضــای محترم شــورای روســتا
و بررســی نیازهــای اهالــی ایــن روســتا ،بــا توجــه بــه عدم تامیــن امکانــات الزم بـرای فعالیــت هــای عمرانی،
تمرکــز فعالیــت هــا بــر روی مســائل آموزشــی و فرهنگــی بــه شــرح ذیــل قـرار گرفت :
-1فعالیتهایآموزشیهنری(مصنوعاتچرم،روباندوزی،طراحیپارچه)بارویکردکمکبهتأمینمعاش.
-2فعالیتهایآموزشیهنری(نقاشی،موتیف،عروسکوکاردستی)بارویکردایجادنشاطوامیدبهزندگی.
-3فعالیتهایآموزشیدینی(قرآن،احکاموآئینزندگی)بارویکردتقویتروحیهخودباوریوخداباوری.
-4فعالیتهایآموزشیکشاورزیواصولباغداری(برایمردانروستا)بارویکردکمکبهتأمینمعاش.
-5فعالیتهایآموزشیبهداشتی(کودکانوزنان)بارویکردکمکبهتأمینسالمتاهالیونسلآینده.
-6فعالیتهایغربالگری،پزشکیودرمانی(کلیهاهالی)بارویکردشناساییوتسهیلدرمانبیمارانروستا.
-7فعالیتهایورزشیوفوقبرنامه(نوجوانانوجوانان)بارویکردکمکبهتأمینسالمتوایجادنشاط
بــا اعــام فراخـوان عمومــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه هــای مشــهد قریــب بــه  60نفر با ثبــت نــام از طریق
ســایت ســازمان دانشــجویان ،داوطلــب حضــور در ایــن طــرح شــدند کــه بــا توجــه بــه نیــاز روســتا و همچنیــن
توانایــی داوطلبــان ،حضــور  20نفــر از دانشــجویان در ایــن طــرح قطعی شــد .دانشــجویان در بازه هــای یک هفته
ای و بــه مــدت ســه هفتــه پیاپــی از  23اســفند تــا  12فروردیــن عــازم روســتای چشــمه حــاج ســلیمان شــدند.
علیرغــم ســختی هــای موجــود در فعالیــت در ایــن روســتا (جــاده خاکــی ،عــدم وجــود آب آشــامیدنی و امکانــات
اســتحمام و  ،)..بــا لطــف و عنایــت خداونــد متعــال و بــا همــکاری صمیمانــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و
مــردم باصفــا و قدرشــناس روســتای چشــمه حــاج ســلیمان ،در این مــدت با انجــام بیــش از  160نفــر روز فعالیت
دانشــجویان ،فعالیــت هــای برنامــه ریــزی شــده بــه نحــو مطلوبــی بــه اجـرا درآمد.
61

گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان | 1394

62

گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان | 1394

گنبد گیتی 1
تاریخ اجرا94/1/27 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :روستای جاغرق
تعداد مخاطبین 15 :نفر

شرح فعالیت
مطابــق بــا برنامــه مــدون تشــکیالتی اعضــای ســازمان در هــر تــرم تحصیلــی و همچنیــن نظــر بــه آغــاز
ســال جدیــد و دور جدیــد فعالیــت هــای دفاتر ســازمان دانشــجویان ،ضــرورت ایجــاد فضایی دوســتانه و غیر
رســمی بــرای آشــنایی و همدلــی بیــن آنهــا احســاس مــی شــد .همچنیــن بــا توجــه بــه تــاش داوطلبانه و
حداکثــری دانشــجویان همــکار ایــن مجموعــه در طــول ســال تحصیلــی ،تقدیــر و تشــکری حداقلــی از آنها
ناگزیــر مــی نمــود .الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفته و آســیب شناســی
فعالیــت هــای ســالیان گذشــته ،یکــی از نقــاط ضعــف جــدی ســازمان دانشــجویان ،عــدم همگرایــی بیــن
مســئولین دفاتــر بــوده اســت .کوتــاه شــدن دوره مســئولیت ،دغدغــه هــای جانبی شــغلی و تحصیلــی ،تغییر
رویکردهــای فرهنگــی اجتماعــی دانشــجویان ،تغییــر ســایق فــردی ،افزایــش گــروه هــا و کانــون هــای
فعالیــت فرهنگــی ،گســترش امکانــات ارتباطــی و رفاهــی و  ...از جملــه علــل کاهــش اینگونــه ارتباطــات
اســت .لــذا در ادامــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در تــرم هــای گذشــته ،بــا بررســی هــای صــورت گرفته،
برنامــه هــای مختلــف تشــکیالتی ،آموزشــی و تفریحــی برای مســئولین دفاتــر برنامه ریــزی شــد .برگزاری
اردو ،کارگاه هــای آموزشــی ،نشســت اعضــای فعــال ،کادرســازی دفاتــر ،طــرح هــای مطالعاتی ارائــه کتاب و
مقالــه و  ...از جملــه ایــن برنامــه هــا بودنــد .طبــق جــدول زمــان بنــدی این تــرم ،دومیــن برنامه تشــکیالتی
پــس از آغــاز ســال جدیــد ،برگــزاری اردویــی فرهنگــی تفریحــی بــود کــه بــا حضــور  15نفــر از مســئولین
دفاتــر ســازمان دانشــجویان در محــل روســتای ییالقــی جاغــرق برگزار شــد.
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گنبد گیتی 2
تاریخ اجرا94/3/1 :
مجری طرح :دفرت علمی کاربردی کاشمر
محل اجرا :کوهرسخ
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه قـرار داشــتن در فصــل بهــار و وجــود مناطــق طبيعي بســيار در شهرســتان كاشــمر بر آن شــديم
تــا اردوي كوهنــوردي بــه مــدت يــك روز بــا هــدف ايجاد روحيــه نشــاط و شــادابي و ترويــج ورزش كوهنوردي
و شــناخت مناطــق طبيعــي و موهبــت هــاي الهي در شهرســتان كاشــمر در بين دانشــجويان ،برگـزار کنیم .
لـذا بــا تبليغــات در بيــن دانشــجويان مركــز علمي كاربردي كاشــمر از بين دانشــجويان پســر متقاضــي ثبتنام
و در تاريــخ مذکــور در منطقــه ييالقي كوهســرخ ايــن اردو برگزار شــد.
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ايران مرز پر گهر 1
تاریخ اجرا94/3/1 :
مجری طرح :دفرت علمی کاربردی کاشمر
محل اجرا :کویر درونه
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
از آنجــا كــه هــر ســاله در قالــب «طــرح ملــي ايــران مــرز پرگهــر» ويــژه دانشــجويان سراســر كشــور از
مناطــق تاريخــي و طبيعــي ايــران عزيــز بازديــد بــه عمــل مــي آيــد ،امســال نيــز بــر آن شــديم تــا اردويــي
بــا اهــداف فــوق بــراي دانشــجويان پســر مركــز علمــي كاربــردي كاشــمر برگــزار کنیــم .ايــن اردو در تاريخ
جمعــه  94/3/7بــه مــدت يــك روز و بــا بازديــد از مــوزه تاریــخ طبیعــی شهرســتان کاشــمر و همچنیــن
منطقــه حفاظــت شــده کویــر درونــه بــا حضــور  20تــن از دانشــجویان پســر ایــن مرکــز ،انجــام گرفــت.
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اردوی بارش شهابی جوزایی
تاریخ اجرا 94/9/21 :و 94/9/22
مجری طرح :دفرت پزشکی
محل اجرا :روستای رادکان
تعداد مخاطبین 80 :نفر

شرح فعالیت
نجــوم و ســتاره شناســی از علــوم جــذاب و پرطرفــدار دنیــای امــروز مــی باشــد کــه قدمتــی بیــش از
تاریــخ بشــر دارد .زیبایــی هــای آســمان بــرای همــگان قابــل مشــاهده اســت امــا بهــره ای هرچنــد
انــدک از علــم نجــوم آماتــوری ،بــا کمــک بــه درک بهتــر ایــن زیبایــی هــا و حتــی کاربــردی کــردن
ایــن جلــوه بــی نظیــر در زندگــی روزمــره بســیار مفیــد خواهــد بــود.
بــا برگــزاری آزمایشــی و محــدود طرحــی مشــابه در ســال گذشــته و اســتقبال چشــمگیر دانشــجویان،
و بــا رایزنــی و مشــورت هــای اوليــه انجــام شــده بــا مديريــت ســازمان و مديريــت فرهنگــي دانشــگاه
علــوم پزشــكي و نيــز انجمــن نجــوم مشــهد ( )toos skyو همچنین کانون نجوم دانشــگاه فردوســی
جهــت کســب تجربــه و بهــره از دانــش ایــن انجمــن بــا ســابقه ،تصمیــم بــه برگــزاری اردوی رصــدی
نجومــی بــه مقصــد بــرج تاریخــی رادکان جهــت رصــد بــارش شــهابی جوزایــی ( )Geminidگرفتــه
شــد .ایــن اردو در دو شــب پیاپــی و بــه صــورت مجــزا بــرای پســران و دختــران دانشــجو برگــزار شــد.
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دریای خاک
تاریخ اجرا 94/9/24 :تا 94/9/26
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :کویر مرص
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
ایــران عــاوه بــر میــراث غنــی فرهنگــی ،بــه لحــاظ طبیعــی نیــز دارای پدیدههــای جــذاب ،متنــوع
و بینظیــری از جملــه کویــر ،بیابــان ،کــوه ،دریــا و دشــتهای دلانگیــز میباشــد کــه ســفرهای
تخصصــی و علمــی آموزشــی دانشــجويان بــه ايــن مناطــق میتوانــد منشــأ اثــرات مثبــت فراوانــی بــراي
آنــان باشــد .در ادامــه طــرح دريــاي خــاك كــه ســابقه اجــراي آن در مركــز گردشــگري دانشــجويان ایران
وجــود داشــته اســت ،و ســال گذشــته نیــز بــه همــت ســازمان دانشــجویان بــا حضــور بیــش از  200نفــر
از دانشــجویان در کویــر فدیشــه نیشــابور برگــزار شــد ،ایــن بــار قصــد کردیــم طــرح کویرگــردی را در
ســطحی گســترده تــر بــرای دانشــجویان دانشــگاه هــای مشــهد در کویــر مرکــزی ایــران و در روســتای
مصــر برگــزار کنیــم .در ايــن طــرح پــس از فراخــوان و ثبتنــام از دانشــجويان ،حــدود  150نفــر از عالقــه
منــدان در اردویــی ســه روزه از ایــن کویــر بازدیــد داشــتند .عــاوه بــر بازدیــد ،امــکان رصــد ســتارگان در
شــب ،نشســتی کوتــاه و علمــي دربــاره كويــر ،پيــادهروي در رمــل ،اجــراي موســیقی ســنتی و آتــش بازی
نیــز بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم شــده بــود .بــا توجــه بــه هزینــه هــای بــاالی مالــی و اجرایــی ،ایــن
اردو تنهــا یــک بــار در طــول ســال و ویــژه دختــران دانشــجو برگــزار شــد.
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زمینمن
تاریخ اجرا94/2/11 :
مجری طرح :دفرت علوم پایه
محل اجرا :دره ارغوان
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
یکــی از راه هــاي مهــم حفاظــت از محیــط زیســت و ارتقــاء ســامت آن ،افزایــش ســطح آگاهــی
جامعــه اســت .قــرآن مجیــد نیــز بــه عنــوان کتــاب هدایــت ،انســان را بــه احتــرام نســبت بــه
موجــودات پیرامــون خــود و نیــز پاکیزگــی محیــط اطرافــش ترغیــب کــرده و اصــول و ضوابطــی را
بــه منظــور حفاظــت از محیــط زیســت مقــرر داشــته اســت .دانشــجويان دفتــر دانشــكده علــوم پایــه
تصميــم گرفتنــد بــا برگــزاري طرحــی جهــت پاکســازی محیــط زیســت و اســتمرار آن ،حفاظــت از
محيــط زيســت را بــه يــك عــادت همگانــي تبديــل کننــد و بــا پاكســازي محيــط زيســت اطــراف
مشــهد از تخريــب هــاي احتمالــي در آينــده جلوگيــري بــه عمــل آورنــد و ســعي در حفــظ طبيعــت
بــراي نســل هــاي آينــده داشــته باشــند .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام تعطیــل شــهروندان بــه
طبیعــت گــردی مــی پردازنــد و دیــدن پاکســازی محیــط زیســت توســط دانشــجویان ،باعــث ایجــاد
فرهنگســازی در شــهروندان مــی شــود ،ایــن طــرح در روز جمعــه برگــزار شــد .الزم بــه ذکــر اســت
بــا توجــه بــه عــدم اســتقبال دانشــجویان پســر ،ایــن فقــط در بخــش دختــران بــه اجــرا درآمــد.
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سفیرانسالمت
تاریخ اجرا94/2/22 :
مجری طرح :دفرت علمی کاربردی کاشمر
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
بــه مناســبت هفتــه خوابــگاه هــا مركــز علمــي كاربــردي كاشــمر تصميــم گرفــت جشــنواره غذاهــاي
محلــي را برگــزار کنــد  .بــه ايــن ترتيــب كــه پــس از اعــان فراخــوان و ثبــت نــام عالقــه منــدان
و آمــاده ســازی غذاهــای مختلــف در محــل ســلف ســرويس مرکــز علمــی کاربــردی کاشــمر ،بــا بــه
نمايــش گذاشــتن غذاهــاي پختشــده ایــن جشــنواره بــه پايــان رســید  .افــراد متقاضــي بايــد در گــروه
هــای  3نفــره در مســابقه شــرکت مــی کردنــد .هــر گــروه بــا اســم شــهر مــورد نظــر و غــذاي محلــی
همــان شــهر در مســابقه شــرکت کــرد .رعايــت ســامت غــذا ،نــوع پخــت ،تزئينــات ،دســر و  ...از جمله
معیارهــای داوری ایــن جشــنواره بودنــد .در پايــان بــا مشــخص شــدن گــروه برتــر ،بــه اعضــاي آن
گــروه بــا حضــور مســئولين شهرســتان  ،هدایــای بــه رســم یادبــود اهــدا شــد.
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ابری ،با احتمال بارش بمب فسفری
تاریخ اجرا :خرداد 94
مجری طرح :دفرت پزشکی
محل اجرا :دانشکده پزشکی
تعداد مخاطبین :دهها نفر

شرح فعالیت
در بیســت و هفتــم آوریــل  ،2015ســازمان بهداشــت جهانــی( ،)WHOگزارشــی مبنــی بــر اوضاع نابســامان
بهداشــت و درمــان در کشــور یمن منتشــر کرد .طبــق ایــن گـزارش ،در  19آوریل  ،2015بیمارســتان خصوصی
الصفــا مــورد تهاجــم و انهـدام واقــع شــده اســت .دفتــر  WHOدر عــدن نیــز بــا حمالتــی از ســوی تــک تیر
انـدازان مواجــه بــوده و همچنیــن شــماری از کارکنــان بخــش هــای درمانــی از تــرس جــان خــود ،محــل کار
را تــرک کــرده بودنــد .ســازمان جهانــی بهداشــت همچنیــن دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی کافــی و پایان
بخشــیدن بــه حمــات علیــه سیســتم بهداشــت و درمــان یمــن را جهــت جلوگیــری از وقــوع فاجعــه انســانی
ضروری دانســت.
لـذا بــا توجــه بــه ایــن گـزارش و در راســتای اقدامــات بشردوســتانه و حمایــت از کــودکان ،بــر آن شــدیم تــا
نمایشــگاه عکســی بــا موضــوع کــودکان یمــن در دانشــکده پزشــکی برپــا کنیم و نظــر دانشــجویان را بــه این
عکــس هــا و اوضــاع ایــن کــودکان جلــب کنیــم تــا انگیزشــی بـرای فعالیــت هــای خیریــه دفتــر خصوصا به
نفــع کــودکان و حفــظ حقــوق آنهــا ایجاد شــود.
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نمایشگاهمهر
تاریخ اجرا :مهر 94
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
از حــدود  25.000نفــر دانشــجويان دانشــگاه هــاي فردوســي و علــوم پزشــکي ،بيــش از  4.000نفــر از
آنهــا در هــر ســال بــا دانشــجويان جديــد جايگزيــن مــي شــوند کــه ذهنــي آمــاده بــراي شــکل گيــري
دارنــد و ميتــوان گفــت کــه اوليــن تصويــري کــه از هــر تشــکلي در ذهــن آنــان شــکل بگيــرد ،مــي
توانــد بــا اســتمرار فعاليتهــاي آن تشــکل تــا پايــان دوران دانشــجويي در ذهــن ايشــان ثابــت بمانــد.
لــذا بســيار مناســب مــي بــود تــا در ابتــداي ســال تحصيلــي ،بــا برنامــه ريــزي دقيــق و مــدون در قالــب
هايــي جــذاب ،اهــداف و فعاليــت هــاي ســازمان دانشــجويان را بــه آنهــا معرفــي کنیــم .بــا توجــه بــه
برنامــه منســجم دانشــگاه فردوســي در قالــب اردوي پيــش دانشــگاهي بــراي دانشــجويان جديــد الورود
و بــا توجــه بــه حضــور کليــه تشــکل هــا ،ســازمان دانشــجويان نیــز در کنــار ســایر تشــکل هــا در ايــن
اردو و نمایشــگاه حضــور داشــته و مجموعــه خــود را معرفــی کــرده اســت.
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یک چمدون خاطره
تاریخ اجرا :آذر 94
مجری طرح :دفرت علوم پایه
محل اجرا :دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
دوران دانشــجويي يكــي از تاثيرگذارتريــن بخــش هــاي زندگــي هــر فــرد اســت كــه خاطـرات تلــخ و شــيرين
زيــادي بـراي او دارد و ثبــت ایــن خاطـرات مــی توانــد آنهــا را جاودانــه کــرده مانــع نشســتن گــرد فراموشــی
بــر آنهــا شــود .چـرا کــه خاطــره هــا چــه تلــخ و چــه شــیرین ،بایــد بــه عنـوان تجربــه در زندگــی افـراد کاربرد
داشــته باشــند و فراموشــی آنهــا یعنــی از دســت دادن تجربــه هایــی ارزشــمند در مســیر پر پیــچ و خــم زندگی.
البتــه امــروزه بــا توجــه بــه گســترش امکانــات و فنــاوری هــای جدیــد از قبیــل دوربیــن هــا و موبایــل هــای
هوشــمند ،ثبــت خاطـرات کاری بســیار ســاده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت خاطــره نــگاری و جایــگاه آنهــا به
عنـوان منابــع کســب تجربــه در زندگــی فــردی افـراد ،در نظــر گرفتیم تا بــا برگزاری جشــنواره ای به مناســبت
روز دانشــجو ،گامــی در جهــت ترویــج خاطــره نــگاری برداریــم.
طــی ایــن طــرح ،ابتـدا در قالــب فراخـوان عمومی از دانشــجویان خواســته شــد تــا در  3بخش خاطــره مکتوب،
عکــس ،و کلیــپ بــا ســوژه زندگــی دانشــجویی ،آثــار خــود را بــه ســامانه تلگرامی ســازمان ارســال کننــد .این
آثــار توســط هیئــت داوران بررســی شــد ،جوایــزی بــه رســم یادبــود ،به برگزیــدگان اهدا شــد.
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مکالمه گروهی زبان انگلیسة
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 94
مجری طرح :دفاتر پزشکی و داروسازی
محل اجرا :دانشکده های پزشکی و داروسازی
تعداد مخاطبین :دهها نفر

شرح فعالیت
هــر کشــوري بــراي ارتبــاط سياســي ،اجتماعــي ،اقتصــادي ،علمــي ،فرهنگــي و حتــي مذهبــي بــا
کشــورهاي ديگــر نيــاز بــه يادگيــري زبــان هــاي خارجــي دارد .و ايــن مســاله در ارتبــاط با زبان انگليســي
اهميــت بيشــتري پيــدا مــي کنــد ،چــون انگليســي زبــان مــادري حداقــل  12يــا  13کشــور جهــان اســت
و بــه عنــوان يــک زبــان بينالمللــي شــناخته ميشــود.
مشــکل عمــده دانشــجويان زبــان انگليســي در بــدو ورود بــه دانشــگاه اين اســت کــه آن ها تاکنــون زبان
را بــه صــورت نظــري يــاد گرفتــه انــد نــه عملــي .يعنــي از گرامــر انگليســي اطــاع دارنــد امــا نميتواننــد
بــه ايــن زبــان صحبــت کننــد .بنابرايــن ايجــاد فضايــي در دانشــگاه بــراي يادگيــري ايــن زبــان بــه
صــورت عملــي بيــش از پيــش احســاس مــي شــود .تجربــه برگــزاري جلســات مکالمــه گروهــي زبــان در
تــرم گذشــته ،تجربــه موفقــي بــود کــه بــا اســتقبال دانشــجويان بــه خصــوص دانشــجويان تحصيــات
تکميلــي مواجــه شــده بــود ،لــذا بــار ديگــر بــه پيشــنهاد دفاتر پزشــکی ،علــوم پایــه و خوابــگاه فجــر ،اين
جلســات در ســال تحصیلــی جدیــد نیــز ادامــه يافــت .بــا توجــه بــه ایــن نکته کــه حضــور در ایــن کالس
هــا بــراي کلیــه دانشــجويان رايــگان بــود ،اســتقبال دانشــجویان در کلیــه دفاتــر قابــل توجــه بــود.
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چتری سبز برای زمین
تاریخ اجرا94/12/12 :
مجری طرح :دفرت ادبیات
محل اجرا :دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه اثــرات ســوء ناشــی از آلودگــی روزافــزون هــوا بــر شــرایط زیســت محیطــی و ســامت انســان
و ضــرورت گوشــزد ایــن اثــرات بــرای آنهــا ،بــر آن شــدیم تــا بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن روز درختــکاری،
طــی حرکتــی نمادیــن اقــدام به کاشــت قریــب بــه  100اصلــه درخت در ســطح پردیس دانشــگاه فردوســی
توســط دانشــجویان کنیــم .بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا برنامــه بــا پخــش فیلــم کوتــاه در محــل آمفــی تئاتــر
پردیــس آغــاز شــده و بــا ســخنرانی مهندس توکلــی (رئیــس اداره محیط زیســت طبیعــی خراســان رضوی)
ادامــه یافــت .ســپس بــه ســمت محــل مــورد نظــر حرکــت کــرده و درختــان توســط دانشــجویان کاشــته
شــد .در پایــان نیــز ســند کاشــت هــر درخــت بــه رســم یادبــود بــه دانشــجویان حاضــر در ایــن طــرح شــد.
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