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پیشگفتار

آنچــه در ادامــه مــی آیــد ،گزارشــی از فعالیــت هــای ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی در ســال  1393مــی باشــد کــه بــا فعالیــت مســتمر و بــی وقفــه اعضــای آن بــه انجــام
رســیده اســت .ســازمان دانشــجویان در ایــن ســال بــا برخــورداری از  14دفتــر فعــال در دانشــکدههای
دانشــگاه فردوســی ،علــوم پزشــکی و مراکــز علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي در مشــهد و کاشــمر،
بیــش از  91طــرح فرهنگــی را در زمینــه هــای متنوعــی ماننــد دیــن و قــرآن ( 14درصــد) ،کتــاب
و کتابخوانــی ( 7درصــد) ،علــم و انديشــه ( 22درصــد) ،سیاســت و اجتمــاع ( 10درصــد) ،ادب و هنــر
( 18درصــد) ،محرومیــت زدایــی ( 12درصــد) ،گردشــگری علمــی و فرهنگــی ( 5درصــد) و فــوق
برنامــه ( 12درصــد) اجــرا کــرده اســت .در ســال  93بــه طــور تقریبــی بیــش از  82000نفرســاعت
از مجمــوع برنامــه هــای ســازمان دانشــجویان بهــره منــد شــده انــد کــه رضایــت  88درصــدی آنــان
در نظرســنجی هــای صــورت گرفتــه در بیــش از  53طــرح ،نشــان از کیفیــت بــاالی طــرح هــای
دانشــجویی ایــن مجموعــه مــی باشــد .ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی،
امیــدوار اســت در ســال  1394نیــز 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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عنوان طرح :زیارت حرم رضوی
تاریخ اجرا93/1/28 :
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :حرم رضوی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
ايجــاد روحيــه نــوع دوســتي و کمــک بــه محروميــن و نيازمنـدان بــي شــک از مهــم تريــن اهـداف اســام و
جامعــه اســامي اســت .بــا توجــه بــه ايــن نکتــه و همچنين عالقــه منــدي دانشــجويان به آشــنايي بــا مراکز
نگهـداري کــودکان معلــول و بــي سرپرســت ،بــا رايزنــي هــاي صــورت گرفتــه بــا مرکــز نگــه داري معلوالن
فيــاض بخــش مشــهد ،دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده پزشــکي بــر آن شــد تــا بــا برگـزاري زيــارت
دســته جمعــي از حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) ،زمينــه الزم بـراي همراهــي دانشــجويان بــا تعـدادي از کــودکان
آسايشــگاه معلوليــن حرکتــي فيــاض بخــش را در محيطــي معنــوي و دوســتانه فراهــم کنــد .ايــن برنامــه بــا
حضــور بيــش از  30نفــر از دانشــجويان و مددجویــان آسايشــگاه فيــاض بخــش برگـزار گرديــد.
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عنوان طرح :گامی به سوی آسامن
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 93
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشهد
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
پــرورش نيــروي انســاني کــه عــاوه بــر علــوم روز و فنــون تخصصــي الزم ،از بينــش اســامي و رفتــار دينــي
برخــوردار باشــد از اهـداف فرهنگــي اصلــي نظــام جمهــوري اســامي و انقــاب فرهنگــي بــوده و مــي باشــد.
در ايــن ميــان جايــگاه قــرآن و نقشــي کــه ميتوانــد در تحقــق انســان الگــوي مــا ايفــا کنــد ،برکســي پوشــيده
نيســت .در ايــن طــرح کــه در طــي دو تــرم برگـزار شــد ،با رويکردي آموزشــي ســعی شــد تــا زمینــه ای فراهم
شــود کــه فــارغ التحصيــان دانشــگاه هــا نيــز بتوانند قــرآن را بــه ســهولت و فصاحت تــاوت نمــوده و ضمن
آشــنايي اجمالــي بــا معانــي آيــات بتواننــد در معانــي غور کــرده ،بــا درک مفاهيــم واالي آن بــه آموزه هــاي اين
کتــاب مقــدس عمــل کــرده و التـزام بــه آن را از ديگـران مطالبــه کننــد .در ابتـدا بــا اعــام فراخـوان در مراکــز
آمــوزش عالــي و دانشــگاههاي مشــهد ،دانشــجویان عالقــه منــد بـرای شــرکت در کالس های آموزشــی ثبت
نــام کردنــد .در نهایــت  9عنـوان کالس روشهــاي ســه گانه قرائــت ،تجويد ،1تجويــد ،2صــوت و لحن ،مباني
موســيقي قرآنــي ،تدبــر در قــرآن ،تدبــر در ســيره معصوميــن(ع) ،ســبک زندگــي اســامي و آشــنايي با فلســفه
احــکام در  7جلســه برگـزار شــد .الزم بــه ذکــر اســت در پايــان کالس هــا ،بــه افـرادي کــه موفق بــه گذراندن
دوره هــا شــدند ،گواهــي پايــان دوره اعطــا گرديد.
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عنوان طرح :قرن ها بعد هنوز)1( ...
تاریخ اجرا93/8/21 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
حماســه عاشــورا شــورانگيزترين و تاثيرگزارترين حماســه تاريخ بشــري اســت که نيرومندترين احساســات ميليونها
انســان را برانگيختــه و از مرزهــاي جغرافيايــي و اعتقــادي نيز در گذشــته اســت و شــگفت و تعجب از اينکه قداســت
خويــش را در ميــان ســاير اديــان نيــز حفــظ کــرده اســت .تاثيــر ايــن واقعــه در اجتمــاع از آن جهــت بــود کــه امــام
حســين(ع) بــا حــرکات قهرمانانــه خــود ،روح مــردم مســلمان را زنــده کــرد ،احساســات بردگــي و اســارت را تضعيف
کــرد و بــه عبــارت ديگر به اجتماع اســامي شــخصيت داد .در اينجاســت که سـواالتي به ذهن ميرســد که فلســفه
نهضــت حســيني چيســت؟ علــل و عوامــل جاودانگي ايــن نهضت و قيام نســبت به قيــام هاي ديگر چيســت؟ چرا
ايــن قيــام از زمــان وقــوع تــا قيامــت دلها را تســخير کــرده و ميکند؟ لـذا در راســتای پاســخگویی به سـؤاالت فوق،
ســتاد مرکزی ســازمان دانشــجویان سلســله نشســت هایــی را با عنـوان قــرن ها بعد هنــوز ...و بــا حضور تعـدادی از
اســاتید حــوزه و دانشــگاه برنامــه ریــزی کــرد .الزم به ذکر اســت با توجه به فشــردگي و تراکــم برنامه هاي عـزاداري
در دهــه اول محــرم ،ايــن نشســت هــا از دهــه دوم و تــا اربعيــن حســيني برگـزار شــد .اولين نشســت از اين طــرح با
حضــور حجــت االســام دکتــر محمد ســروش محالتــي (اســتاد حــوزه و دانشــگاه) بــا موضــوع « امام حســين(ع)
و نيــاز امــروز جامعــه مــا » برگـزار شــد کــه متاســفانه عليرغم تبليغات صــورت گرفتــه ،اســتقبال دانشــجويان از اين
نشســت چندان مناســب نبود.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :قرن ها بعد ،هنوز)2( ...
تاریخ اجرا93/8/27 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :تاالر رشیعتی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 50:نفر

شرح فعالیت
در ادامــه سلســله نشســت هــای « قــرن هــا بعــد هنــوز » ...کــه به همــت ســتاد مرکزی ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و بــا همــکاری ســتاد گرامیداشــت محرم و صفر دانشــگاه فردوســی مشــهد
برگـزار مــی شــد ،دومیــن نشســت از ایــن طــرح بــا حضــور حجــت االســام محمــد تقــی فاضــل میبــدی
(اســتاد دانشــگاه مفیــد قــم ،عضــو مجمــع محققین و مدرســین حــوزه علمیه قــم) با موضــوع «عاشــورا؛ تقابل
عــدل و ظلــم» برگـزار شــد .بیشــتر از دانشــجویان ،اســتقبال اســاتید از ایــن نشســت قابل توجــه بود.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :قرن ها بعد ،هنوز)3( ...
تاریخ اجرا93/9/2 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
در ادامــه سلســله نشســت هــای « قــرن هــا بعــد هنــوز » ...کــه به همــت ســتاد مرکزی ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و بــا همــکاری ســتاد گرامیداشــت محرم و صفر دانشــگاه فردوســی مشــهد
برگـزار مــی شــد ،ســومین نشســت از ایــن طــرح بــا حضــور حجــت االســام جعفــر جهانگيــر فيــض آبــادي
(عضــو هیئــت علمــی گــروه معــارف دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد) بــا موضــوع « امــام حســین(ع) و راز
مانــدگاری تشــیع» برگـزار شــد .عالوه بر دانشــجویان ،اســتقبال همــکاران جهاددانشــگاهی نیز از این نشســت
قابــل توجــه بود.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :قرن ها بعد ،هنوز)4( ...
تاریخ اجرا93/9/9 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده الهیات
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت

در ادامــه سلســله نشســت هــای « قــرن هــا بعــد هنــوز » ...کــه به همــت ســتاد مرکزی ســازمان دانشــجویان
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و بــا همــکاری ســتاد گرامیداشــت محرم و صفر دانشــگاه فردوســی مشــهد
برگـزار مــی شــد ،چهارمیــن نشســت از ایــن طــرح بــا حضــور حجــت االســام محســن غرویــان (مــدرس
فلســفه اســامی حــوزه علمیــه) با موضــوع «نقش مــردم در مشــروعیت حکومــت از دیــدگاه امام حســین(ع)»
برگـزار شــد .بــا توجــه بــه برگـزاری ایــن نشســت در دانشــکده الهیــات ،اســتقبال دانشــجویان و اســاتید از این
نشســت قابــل توجــه بود.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :یک لقمه تفسیر
تاریخ اجرا :اسفند 93
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :مسجد بیامرستان قائم
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه فضــاي ســنگين آموزشــي در بيمارســتان هــاي آموزشــي دانشــگاهي نظيــر بيمارســتان قائــم
(عــج) و فشــار کاري ســنگين بــر دوش دانشــجويان و همچنيــن اعــام نيــاز دانشــجويان ،بحــث برگـزاري
جلســات معرفتــي در فضــاي بيمارســتان مطرح گرديــد .با در نظــر گرفتن تجربــه برگزاري جلســات «صبحانه
معنــوي» در ســال گذشــته و بــا نگاهــي دقيــق تــر بــه مشــکالت و موانــع آن طــرح و بــا توجــه بــه شـرايط
خــاص دانشــجويان در بيمارســتان و مــدت زمــان طوالني کشــيک هــا و کالس هاي آموزشــي ،بــازه ای کوتاه
پــس از نمــاز جماعــت مغــرب و عشــاء بـرای ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــد.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :بی بی حکیمه
تاریخ اجرا93/12/10 :
مجریطرح:دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیکاشمر
محل اجرا :ساختامن آموزش
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
حضــرت بــي بــي حكيمــه (س) خواهــر گرامــي حضــرت علــي ابــن موســي الرضــا (ع) مــي باشــند كــه طــي
ســفر بــه ايـران جهــت مالقــات بــا بـرادر بزرگوارشــان در طــول مســير گرفتــار دشــمن شــده و در غــاري در
منطقــه گچســاران پنهــان و در همــان جــا نيــز بــه شــهادت مــي رســند .ايشــان يكــي از جــدي تريــن راويان
بيانــات بـرادر بزرگـوار خــود حضــرت امــام رضــا (ع) هســتند .بنــا بــه اهميــت جايــگاه ايــن بانــو در روایــت
احادیــث امــام رضــا(ع) ،دفتــر ســازمان دانشــجويان مرکز علمی کاربردی جهاددانشــگاهی کاشــمر ســعی کرده
تــا بــا برگزاري جلســه ســخنراني بــا حضور حجــت االســام نجــف زاده (محقق و مــدرس حــوزه و دانشــگاه)،
ابعــاد شــخصيتي و محورهــاي تاريخــي و سياســي زندگي ايشــان را براي دانشــجويان بيشــتر تبيين کنــد .این
طــرح بــا اســتقبال قابــل توجــه دانشــجویان خانــم مواجه شــد.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :یار مهربان
تاریخ اجرا 93/1/23 :تا 93/1/27
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل اجرا :دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
در شـرايط کنونــي و بــه رغــم توســعه گســترده و حيــرت آور فنــاوري هــاي جديــد ارتباطــي و شــبکه ارتباطات
مجــازي در جهــان ،تاليــف و انتشــار ســنتي کتــاب و کتــاب خوانــي هماننــد روزنامــه و روزنامــه خواني هنــوز در
ميــان مخاطبــان و عالقــه منـدان بــه مطالعــه و تحقيــق از جايــگاه ويــژهای برخــوردار اســت و بخشــي از ســبد
فرهنگــي ايــن اقشــار را بــه خــود اختصــاص مي دهــد .بنابرايــن دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علوم
تربيتــي بــر آن شــد تــا بــا فراهــم کــردن بســتري بـراي رشــد و مطالعــه هرچه بيشــتر قشــر دانشــجو ،سلســله
جلســاتي تحــت عنـوان «يــار مهربــان» براي معرفــي کتاب هاي مفيــد و مــورد توجه دانشــجويان برگـزار کند.
ايــن جلســات در  4روز هفتــه بــه مــدت نيــم ســاعت برگـزار شــد و دانشــجويان بــه ارائــه و معرفي خالصــه اي
از کتــاب هــاي مــورد عالقــه خــود پرداختنــد .در طــي ايــن جلســات کتــاب «بــاج گيــري عاطفــي» اثر ســوزان
فــوروارد توســط پرنيــا شــهبازي ،کتــاب «معنادرمانــي» اثــر ويکتــور فرانکل توســط زينــب خســروجردي ،کتاب
«ســنگفرش هــر خيابــان از طالســت» اثــر کيم ووچونگ توســط ندا ســاقنديان طوســي و کتــاب «زبــان بدن»
اثــر آلــن پيــز توســط ســحر بخشــي زاده معرفي شــد.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :به هیچ باد منیرد چراغ روشن من
تاریخ اجرا 93/1/30 :تا 93/2/2
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم پایه
محل اجرا :دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 120:نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه نيــاز عمومــي دانشــجويان بــه افزايــش ســطح مطالعــه و همچنيــن اســتقبال نســبتا مناســب از
برگـزاري طــرح هــاي ارائــه کتــاب در دانشــکده علــوم ،دفتــر ســازمان دانشــجويان دانشــکده علــوم برآن شــد
تــا در راســتای فراهــم کــردن بســتري بـراي مطالعــه بيشــتر دانشــجويان ،سلســله جلســات معرفــي کتــاب را
برگزارکنــد .ايــن جلســات در  4روز هفتــه بــه مــدت نيــم ســاعت برگـزار شــد و دانشــجويان بــه ارائــه و معرفي
خالصـهاي از کتــاب هــاي مــورد عالقــه خــود پرداختنــد .در طــي ايــن جلســات کتاب «هنــر عشــق ورزيدن»
نوشــته اريــک فــروم توســط علــي امينــي ،کتــاب «فلســفه علــم» نوشــته ســمير اُکاشــا توســط محمدرضــا
بهادريــان ،کتــاب «چشــمهايش» نوشــته بــزرگ علــوي توســط نـدا رهنمــا و کتــاب «نظريــه هولوگرافيــک»
نوشــته مايــکل تالبــوت توســط مصطفــي ثاقــب موفــق معرفي شــد.
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گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :یک هوا کتاب
تاریخ اجرا 93/2/20 :تا 93/2/24
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات
محل اجرا :محوطه دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه اســتقبال دانشــجويان از طــرح هــاي گذشــته «نيم ســاعت بــا کتــاب» که توســط دفتر ســازمان
دانشــجويان دانشــکده ادبيــات پايــه گـذاري شــد و همچنيــن برگـزاري طرحــي بــا نــام «کافــه کتــاب» کــه
توســط کانــون کتــاب و انديشــه دانشــگاه فردوســي بـراي اوليــن بــار در ترم گذشــته برگزار شــد ،دفتر ســازمان
دانشــجويان دانشــکده ادبيــات طرحــي مشــترک بــا همــکاري کانون کتــاب و اندیشــه دانشــگاه فردوســی را با
عنـوان «يــک هـوا کتــاب» در فضــای بــاز مقابــل دانشــکده ادبیــات برگـزار کــرده اســت .در ايــن جلســات،
ابتـدا معرفــي کوتاهــي از نويســنده کتــاب ،زندگينامــه ،ســبک فکــري ،ديگــر آثــار و  ...صــورت گرفته ،ســپس
بــه معرفــي کتــاب پرداختــه میشــد .در طــی این طــرح کتــاب «يــک عاشــقانه آرام» اثر نــادر ابراهيمي توســط
ســارا يکــه بــاش ،کتــاب «جامعــه شناســي خودکامگــي» اثــر علــي رضاقلــي توســط ســحر مغانــي ،کتــاب
«پيکــر فرهــاد» اثــر عبــاس معروفــي توســط محمدمهــدي قنبــري مبارکــه و کتــاب «فراتــر از بــودن» اثــر
کريســتينبوبن توســط ياســمن اشــرف حصــاري معرفــی شــد.
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عنوان طرح :منایشگاه کتب تخصصی کشاورزی
تاریخ اجرا 93/8/24 :تا 93/8/28
مجری طرح :دفرت دانشکده کشاورزی
محل اجرا :دانشکده کشاورزی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه زمــان زيــادي كــه دانشــجويان بــراي مطالعــه كتــب درســي و مربــوط بــه رشــته تحصيلــي
خــود مــي گذارنــد و بــا توجــه بــه ايــن كــه کمتــر در مــورد رشــته کشــاورزي و گرايــش هــاي مختلــف آن
صحبــت شــده اســت ،اکثــر دانشــجويان عالقــه منــد بــه مطالعــه بيشــتر در رابطــه بــا ايــن رشــته هســتند.
دفتــر ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهي در دانشــکده کشــاورزي در هفتــه کتــاب و کتابخوانــي در جهت
آگاهــي دادن هرچــه بيشــتر در مــورد ايــن رشــته و گرايــش هايــش و عالقــه منــد كــردن دانشــجويان
کشــاورزي بــه رشــته خــود ،اقــدام بــه برگــزاري نمايشــگاهي کــرد كــه در آن كتبــي در مــورد كشــاورزي و
گرايــش هــاي مختلــف آن و موضوعــات مربــوط بــه ایــن طــرح ،ارائــه شــده تــا دانشــجويان بتواننــد كتــب
مــورد نيــاز و مــورد عالقــه خــود را بــا درصــدي تخفيــف خريــداري كننــد كــه ايــن امــر عــاوه بــر ترغيــب
دانشــجويان بــه كتابخوانــي باعــث صرفــه جويــي در وقــت آنهــا نیــز مــي شــد .اين نمايشــگاه در ســاختمان
زراعــت دانشــکده کشــاورزي و بــا همــکاري انتشــارات جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی برگــزار شــد کــه
اســتقبال نســبتا مناســب دانشــجویان را در پــی داشــت.
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عنوان طرح :سیری در باغ کاغذی هزار ساله
تاریخ اجرا93/8/29 :
مجریطرح:دفرتمرکزعلمیجهاددانشگاهیکاربردیمشهد
محل اجرا :کتابخانه آستان قدس رضوی
تعداد مخاطبی 20 :نفر

شرح فعالیت
تاريــخ كتابخانــه آســتان قــدس رضــوي بــا فـراز و فرودهــاي گوناگــون تاريخــي در خراســان و مشــهد پيونــد
خــورده اســت .نخســتين بارقــه پيدايــش ايــن مــکان ،شــش قــرن پيــش از ايــن در اثــر خيرخواهــي واقفــان و
اهداكننــدگان بــا اخــاص و بــي نــام و نشــان بــوده ،ســپس عواملــي نظيــر روي آوردن طــاب علــوم دينــي
مقيــم شــهر مشــهد ،زائـران فاضــل و دور انديــش و بــذل عنايــت خادمــان و شــيفتگان بــارگاه امــام رضــا(ع)
موجبــات رونــق آن را فراهــم آورده اســت .در راســتاي آشــنايي بيشــتر دانشــجويان بــا تاريخچــه و امکانــات
کتابخانــه آســتان قــدس رضــوي و طبــق هماهنگــي هــاي انجــام شــده بــا مديريــت محتــرم روابــط عمومي
کتابخانــه آســتان قــدس ،دفتــر ســازمان دانشــجويان مرکز علمــي کاربردي جهاددانشــگاهی مشــهد بــا اعالم
فراخـوان در میــان دانشــجویان عالقــه منــد ،بازدیــدی از بخــش هــای مختلــف ایــن کتابخانــه بــا شــکوه را
ترتیــب داده اســت.
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عنوان طرح :نقد و بررسی کتاب حکمت و سیاست
تاریخ اجرا93/12/4 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محلاجرا:سالنشورایسازمانمرکزیجهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
حســين دهباشــي كــه پيــش از ايــن ســابقه حضــور در صـدا و ســيما و شــبكه العالــم را داشــته اســت ،با تحمل
زحمــات و مشــقات فـراوان ،توانســته مجموعــه مصاحبــه هاي خود بــا عوامل حكومــت پهلــوي ( 56مصاحبه)
در خــارج از كشــور را كــه بعضــا بــه صــورت مســتندهاي قابــل پخــش از ص ـدا و ســيما تهيــه كــرده بــود،
در قالــب كتبــی بــا عنـوان «مجموعــه تاريــخ شــفاهي و تصويــري ايـران معاصــر» بــه چــاپ برســاند .ایــن
مجموعــه شــامل کتــب «حکمــت و سياســت  :خاطـرات دکتــر ســيد حســين نصــر»« ،آينــدگان و رونــدگان :
خاطـرات داريــوش همايــون»« ،اقتصــاد و امنيت  :خاطـرات علينقي عاليخانــي» و «فرماندهــي و نافرماندهي :
خاطـرات ســپهبد آذربرزيــن» مــی باشــد .در ایــن نشســت کــه بــا همــکاری مشــترک ســتاد مرکزی ســازمان
دانشــجویان و معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــا ســازمان اســناد و کتابخانه ملــی ایران
شــعبه خراســان رضــوی برگـزار شــد ،بــا حضــور حســین دهباشــي (گردآورنــده) و دكتــر محســن مديــر شــانه
چي (اســتاديار علوم سياســي دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد) ،كتاب «حکمت و سياســت  :خاطرات دکتر ســيد
حســين نصــر» و بخــش هايــي از مســتندهاي ايشــان معرفــي ،نقد و بررســي شــد.
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عنوان طرح :کاربرد حقوق در زندگی
تاریخ اجرا :اردیبهشت 93
مجریطرح:دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیمشهد
محل اجرا :دانشگاههای مشهد
تعداد مخاطبین- :

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه نيــاز دانشــجويان در کســب اطالعــات عمومــي در مــورد مســائل حقوقــي که بــه صــورت روزانه
در طــول زندگــي بــا آن ســروکار دارنــد ،بــه پيشــنهاد دفتــر ســازمان دانشــجويان در مرکــز علمــي کاربــردي
جهاددانشــگاهي مشــهد و بــا همــکاري موسســه حقوقــي چتــر عدالــت علــوي ،قـرار بــر ايــن شــد تا سلســله
کارگاه هــاي آشــنايي بــا حقــوق عمومــي در مهمترين ســرفصل هاي حقوقــي شــامل قراردادها ،اســناد تجاري
(چــک) ،قانــون کار و حقــوق خانـواده برگـزار شــود .لکــن عليرغــم تبليغــات صــورت گرفتــه ،بــا توجــه بــه اين
نکتــه کــه ايــن کارگاه هــا از لحــاظ مالــي بــه صــورت خودکفــا برنامــه ريزي شــده بــود ،بــه دلیل اســتقبال کم
دانشــجويان از آن ،بــه حــد نصــاب نرســيده و برگزار نشــد.
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عنوان طرح :رومنایی کتاب
جدال عقل و اسطوره در یونان باستان
تاریخ اجرا93/2/29 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :تاالر رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت
همزمــان بــا برپايي بيســت و هفتمين نمايشــگاه کتاب تهـران ،انتشــارات نگاه معاصر بــا برگزاري جلسـهاي از
کتــاب «جـدال عقــل و اســطوره در يونــان باســتان» نوشــته پژمان گلچين (کارشــناس ارشــد فلســفه و مدرس
موسســه رخـداد تــازه) رونمايــي کــرد .ایــن کتــاب تحقيــق کوتاهــي اســت در رابطــه بــا نحــوه شــکلگيري
باورهــاي تــا حــدودي عقلگــرا نــزد يونانيــان عصــر طالئــي ،کــه بــه زعــم نويســنده ،توانســته بودنــد
عرصههــاي مختلفــي از توليــد توانمنــدي هــاي انســاني را ،از خــود بــه نمايــش در آورنــد.
بــا توجــه بــه ارزش معنــوی ایــن کتــاب و بنــا بــه پيشــنهاد دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علــوم
رياضــي ،بــا دعــوت از نويســنده کتــاب ،ایــن اثــر رونمایــی شــده و مــورد نقــد و بررســی ق ـرار گرفــت.
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عنوان طرح :داس همسایه به جان مزرعه ما
تاریخ اجرا93/2/29 :
مجری طرح :دفرت دانشکده ریاضی
محلاجرا:دانشکدهعلومریاضی،سالندکرتبزرگنیا
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت

رشــد بــي ســابقه مهاجــرت دانشــجويان ايرانــي بــه خــارج از کشــور بــه قصــد ادامــه تحصيــل در ســال هــاي
اخيــر باعــث شــده تــا در ســال  92دوميــن رتبه آمــار مهاجــرت تحصيلــي در دوران جمهــوري اســامي پس از
ســال  58را بــه دســت بیاوریــم .دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علــوم رياضــي بــا هدف بررســی علل
ایــن امــر و تبییــن وضعيــت تحصيلــي دانشــجويان ايرانــي خــارج از کشــور ،نشســتی را بــا توجــه به تجــارب و
پيشــينه تحصيلــي و آموزشــي دکتر مجيــد ميرزاوزيــري (عضو هيئت علمــي دانشــکده علوم رياضي دانشــگاه
فردوســی مشــهد) بــا حضــور ایشــان برنامــه ریــزی و اجـرا کــرده اســت .بــا توجــه بــه موضــوع این نشســت و
همچنیــن حضــور دکتــر میرزاوزیــری ،اســتقبال دانشــجویان از ایــن نشســت بســیار قابل توجــه بود.
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عنوان طرح :از سفسطه تا مغلطه
تاریخ اجرا93/2/30 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم ریاضی
محلاجرا:دانشکدهعلومریاضی،سالندکرتبزرگنیا
تعداد مخاطبین 60 :نفر

شرح فعالیت
منطــق اب ـزاري علمــي اســت کــه اســتفاده از آن ،ذهــن انســان را از خطــا بــه دور مــي دارد .اســتفاده و بــه
کارگيــري ايــن ابـزار نيــز ماننــد هــر وســيله ديگــر نيــاز بــه آمــوزش و روش اســتفاده خــاص خــود را خواهــد
داشــت .در بســياري از مـوارد بجــاي اســتفاده از اســتدالل منطقــي بــه سفســطه يــا مغلطه مــي پردازيــم بدون
آنکــه خــود متوجــه شــويم .از طــرف ديگــر در بســياري از مـوارد مــي پنداريــم که ديگـران سفســطه يا مغلطه
مــي کننــد بــدون آنکــه حتــي معنــي دقيــق ايــن دو واژه را بدانيــم! در همیــن راســتا دفتر ســازمان دانشــجویان
در دانشــکده علــوم رياضــي بــر آن شــد تــا با برگـزاري نشســتي دانشــجويي ،به تبيين مـوارد فــوق بپــردازد .در
ايــن نشســت در ابتـدا از منظــر تاريخــي بــه ســير پيشــرفت منطــق در طــول تاريخ پرداخته شــد ،ســپس تفکر
منطقــي و قواعــد آن مــورد بحــث قـرار گرفــت ،بعــد از آن انـواع مغالطــات رايــج در گفتــار بيــان شــد .در ايــن
نشســت کــه بــا ارائه آقای مهدي کاظمي (مســئول دفتر ســابق ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علــوم رياضي
و دانشــجوي ممتــاز کارشناســي رياضــي کاربــردي) برگزار شــد ،پژوهش هاي دکتــر ضياء موحد ،اســتاد مصطفي
ملکيــان و دکتــر احــد فرامــرز قراملکــي مــورد اســتفاده قـرار گرفتند .مبنــاي اصلي اين ســخنراني بيــان تعميم
يافتــه اي از بخــش هــاي کتــاب «منطــق کاربــردي» نوشــته علــي اصغــر خنـدان بود.

25

گزارش فعالیت های سازمان دانشجویان در سال 93

عنوان طرح :نرشیه نگاه سبز
تاریخ اجرا :خرداد 93
مجریطرح:دفرتدانشکدهمنابعطبیعیومحیطزیست
محل اجرا :دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین 1000 :نفر

شرح فعالیت
باتوجــه بــه اهميــت حفــظ محيــط زيســت ،کمرنگ شــدن مســائل زيســت محيطــي ،کمبــود آگاهي رســاني
بــه دانشــجويان در ايــن زمينــه ،عــدم انتشــار نشــريه اي در ايــن زمينــه در دانشــگاه و در نتيجه ،نيــاز اطالعاتي
دانشــجويان و همچنيــن در راســتاي فرهنگ ســازي زيســت محيطــي ،به درخواســت تعـدادي از دانشــجويان
دانشــکده منابــع طبيعــي ،تصميــم بــه نــگارش يک گاهنامــه تحليلي بــا موضــوع فرهنگي زيســت محيطي و
بــا اســم نــگاه ســبز گرفتــه شــد .مطالب اين نشــريه همگــي با يــک موضــوع محوري يعنــي فرهنگ ســازي
در زمينــه محيــط زيســت بــه نــگارش در مــي آمدند که البتــه بخش هــاي فرعــي از قبيل معرفي اکوتوريســم
و ...را نيــز شــامل مــي شــدند .الزم بــه ذکــر اســت دکتــر اکبــري (عضــو هيئت علمــي دانشــکده منابع طبیعی
و محیــط زیســت دانشــگاه فردوســی مشــهد) و بيــش از  10نفــر از دانشــجويان بــه عنـوان هیئــت تحریریه با
ايــن نشــريه همکاري داشــتند.
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عنوان طرح :کارگاه آموزشی فلسفه دین
تاریخ اجرا93/3/16 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
حضــور پروفســور کلــي جيمــز کالرک (اســتاد برجســته فلســفه دانشــگاه نوتــردام) کــه بــه دعــوت بنيــاد
علمــي فرهنگــي اســتاد شــهيد مرتضــي مطهــري و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــراي شــرکت در
همايــش بينالمللــي انديشـههاي فلســفي اســتاد مطهــري بــه ايــران آمــده بودنــد ،فرصــت مغتنمــي بــود
بــراي توســعه ارتباطــات انديشــمندان مشــهدي بــا فيلســوفان غربــي و آشــنايي با مباحــث جديد اين رشــته.
لــذا ســتاد مرکــزي ســازمان دانشــجويان تصميــم گرفــت تــا با دعــوت از ايشــان ،نشســت هایــی تخصصی
بــه زبــان انگليســي بــا موضــوع «فلســفه ديــن» برگــزار نمايــد .از پروفســورکلي جيمــز کالرک کتــاب
«بازگشــت بــه عقــل :نقــدي بــر بينهجويــي عصــر روشــنگري و دفــاع از عقــل و بــاور داشــتن بــه خــدا» بــا
ترجمــه نعيمــه پورمحمــدي و مهــدي فرجــي پــاک توســط انتشــارات علمــي و فرهنگــي در ايــران منتشــر
شــده اســت .بــا توجــه بــه تخصــص ایشــان قــرار بــر ایــن بــود تــا طــي دو روز حضــور ایشــان در مشــهد
دو نشســت بــا حضــور ایشــان اجــرا شــود .در روز اول ،کارگاهــی يــک روزه بــا عنــوان ديــن و دانــش منشــأ
( )Origin of Science and Religionدر ســالن شــورای ســازمان مرکــزی جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی و در روز دوم ســخنراني عمومــي فلســفي بــا موضــوع « »Brain & the Godدر ســالن اجتماعــات
دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی .متاســفانه ،علیرغم حضور ایشــان در مشــهد ،بــا توجه به فشــارهاي
بيرونــي بــه مجموعــه جهاددانشــگاهي خراســان رضــوی ،برنامــه های پروفســور کالرک در مشــهد لغو شــد و
ایشــان بــه تهـران و ســپس به کشــور خــود بازگشــتند.
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عنوان طرح :کارگاه آموزشی آزمون دستیاری پزشکی
تاریخ اجرا93/3/29 :
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه عــدم آشــنايي کارآمــوزان و کارورزان پزشــکي بــا آزمــون پيــش کارورزي و دســتياري ،نيــاز بــه
برگـزاري کارگاهــي جهــت آشــنا کــردن ايشــان بــا کليــات آزمــون هــاي دوره پزشــکي و تبييــن راهکارهــاي
موفقيــت در ايــن آزمــون احســاس مي شــد .لـذا ايــن کارگاه بنا به پيشــنهاد و همت دفتر ســازمان دانشــجويان
دانشــکده پزشــکي برگـزار شــد .گــروه هــدف ايــن کارگاه کارآمــوزان ،کارورزان و پزشــکان عمومــي بودنــد و
هــدف کارگاه نیــز آشــنايي ايشــان بــا بهتريــن روش هاي مطالعــه و موفقيــت در اين آزمــون ها بــود .اين برنامه
در قالــب کارگاه يــک روزه برگـزار شــد و ارائــه کننــدگان مطالب دکتر ســيد امين نبــوي و دکتر صــادق غفاريان
دارنــدگان رتبــه هــاي برتــر آزمــون هــاي پيــش کارورزي و دســتياري بودند.
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عنوان طرح :زمین ساکن است
تاریخ اجرا :تابستان 93
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم پایه
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
دفتــر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده علــوم ،پــس از برگـزاری موفــق کارگاه هــای فلســفه علــم و ذهــن در
تابســتان گذشــته و اســتقبال دانشــجویان شــرکت کننــده از برگـزاری کارگاه هــای اینچنینی ،ســعی کــرد تا با
برگـزاری کارگاه تاریــخ علــم ،زمینــه آشــنایی دانشــجویان با تاریخ علم و شــیوه تغییــر نظریات علمــی را فراهم
آورد .ایــن کارگاه بــا حضــور محمــد هــادی طباطبایــی یزدی (کارشــناس ارشــد تاریــخ علم و عضو پژوهشــکده
تاریــخ علــم دانشــگاه تهـران) طــی  6جلســه و بــا ســرفصل هــای ذیــل برگزار شــد :
 فیثاغوریان و موسیقی کیهان :اصالت اعداد و زمین متحرک افالطون و ارسطو ،زمین یا آسمان؟!  :آغاز نظریه پردازی درباره طبیعت به روش فلسفی جهان بطلمیوسی :مدل بطلمیوس چه بود و بر چه اساس به وجود آمده است؟ هیات غیر بطلمیوسی :آغاز و انجام مکتب مراغه کپرنیک و گالیله :انقالب یا تداوم؟!-جهاننیوتنی:کیهانشناسینوین
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عنوان طرح :مکامله گروهی زبان انگلیسی
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 93
مجری طرح :دفاترخوابگاهفجر،دانشکدهعلومودانشکدهپزشکی
محل اجرا :خوابگاهفجر،دانشکدهعلومودانشکدهپزشکی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
هــر کشــوري بـراي ارتبــاط سياســي ،اجتماعــي ،اقتصــادي ،علمــي ،فرهنگــي و حتــي مذهبــي با کشــورهاي
ديگــر نيــاز بــه يادگيــري زبــان هــاي خارجــي دارد .و ايــن مســاله در ارتبــاط با زبان انگليســي اهميت بيشــتري
پيـدا مــي کنــد ،چــون انگليســي زبــان مــادري حداقــل  12يــا  13کشــور جهــان اســت و به عنـوان يــک زبان
بينالمللــي شــناخته ميشــود.
مشــکل عمــده دانشــجويان زبــان انگليســي در بــدو ورود بــه دانشــگاه ايــن اســت کــه آن هــا تاکنــون زبــان 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 بـراي يادگيــري ايــن زبــان به صــورت عملي
بيــش از پيــش احســاس مــي شــود .تجربــه برگـزاري جلســات مکالمــه گروهي زبــان در تــرم گذشــته ،تجربه
موفقــي بــود کــه بــا اســتقبال دانشــجويان بــه خصــوص دانشــجويان تحصيــات تکميلــي مواجــه شــده بود،
لـذا بــار ديگــر بــه پيشــنهاد دفاتــر پزشــکی ،علوم پایــه و خوابــگاه فجر ،اين جلســات در ســال تحصیلــی جدید
نیــز ادامــه يافــت .بــا توجــه بــه ایــن نکته کــه حضــور در ایــن کالس ها بـراي کلیــه دانشــجويان رايــگان بود،
اســتقبال دانشــجویان در کلیــه دفاتــر قابــل توجــه بود.
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عنوان طرح :کارگاه آموزشی تشکیالتی 1
(کنرتل خشم)
تاریخ اجرا93/7/17 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
بـراي همــه مــا تــا بــه حــال پيــش آمــده کــه خشــم را در خــود تجربــه کــرده باشــيم .ا ّمــا سـؤال ايــن اســت:
وقتــي خشــمگين ميشــويم ،بايــد چــه کنيــم؟ همــه مــا ناگزيريــم در طــول زندگــي بــا موقعيتهايــي روبـهرو
شــويم کــه مــا را خشــمگين ميکننــد .در ايــن مواقــع عکسالعمــل مــا در گــرو کســب آگاهيهــاي الزم در
ايــن زمينــه ميباشــد .زمانيکــه خشــم بــه سـراغمان ميآيــد بايــد بتوانيــم آن را مديريــت کــرده و به شــکلي
ســازنده بيــان کنيــم .بــه عبــارت ديگــر بايــد تشــخيص دهيــم در ايــن شـرايط چــه شــيوهاي ميتوانــد بـراي
بيــان خشــم مؤثــر واقــع شــود (ناديدهگرفتــن ،ســکوتکردن ،تحملکــردن) و چگونــه بايــد بيــان شــود تــا
ميســر نميشــود مگر
بتوانيــم بــدون صدمـهزدن بــه خــود و مخاطــب ،خواســتمان را مطــرح کنيــم .ايــن امــر ّ
بــا کســب مهارتهــاي الزم بـراي مديريــت خشــم.
باتوجــه بــه اهميــت ايــن موضــوع در فعاليــت گروهــي ،علــي الخصــوص تشــکلهاي دانشــجويي ،ســتاد
مرکــزي ســازمان بــرآن شــد تــا در راســتاي اهـداف آموزشــي تشــکيالتي اعضــاي ســازمان دانشــجويان ،در
اوليــن گام کارگاهــي دو ســاعته بــا ايــن مضمــون بـراي مســئولين دفاتــر و اعضای فعال ســازمان دانشــجویان
برگـزار کنــد .آقــاي محمدحســن اشــرف (کارشــناس ارشــد روانســنجي و مــدرس کارگاه هــاي آموزشــي مرکز
مشــاوره دانشــجويي دانشــگاه فردوســي مشــهد) مــدرس ایــن کارگاه بودنــد.
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عنوان طرح :اولین سمینار روانشناسی اجتامعی
تاریخ اجرا93/8/5 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مخاطبین 400 :نفر

شرح فعالیت

روانشناســي اجتماعــي ،نظامــي اســت کــه از روشــهاي علمــي بـراي «درک و توضيــح چگونگــي تأثيرپذيــري
افــکار ،احساســات و رفتــار افـراد از حضــور واقعــي ،تخيلــي يــا ضمنــي انســانهاي ديگر» اســتفاده ميکنــد .بايد
توجــه داشــت کــه روانشناســي اجتماعــي تنهــا دربــاره در نظــر گرفتــن تاثيـرات اجتماعي نيســت ،بلکــه درک
اجتماعــي و تعامــات اجتماعــي نيــز بـراي درک رفتــار اجتماعــي ضــرورت دارنــد .لـذا بــا توجــه به بــاال رفتن
تعامــات اجتماعــي نيــاز بــود بــار ديگــر بــا ديــد دقيــق تــري بــه تاثيــر جامعــه بــر فــرد و همچنيــن بالعکس
پرداختــه شــود .در هميــن رابطــه تشــکل هاي دانشــجويي دانشــکده علوم تربيتــي ،با محوريــت انجمن علمي
و دفتــر ســازمان دانشــجويان در آن دانشــکده مناســب ديدنــد تــا ســميناري را بــا ايــن موضــوع برگـزار نمايند.
دکتــر مجيــد صفــاري نيــا (دکتـراي روان شناســي گرايــش اجتماعــي از دانشــگاه عالمــه طباطبايــي ،رياســت
انجمــن روانشناســي اجتماعــي) ،دکتــر مــژگان ســپاه منصــور (عضــو هيــات علمــي دانشــکده روانشناســي و
علــوم اجتماعــي دانشــگاه آزاد اســامي تهـران) ،دکتــر فاطمــه باقريــان (عضــو هيــات علمــي دانشــکده علوم
تربيتي و روانشناســي دانشــگاه شــهيد بهشــتي) و دکترسوســن عليزاده (دکتراي روانشناســي از دانشــگاه عالمه
طباطبايــي ،عضــو انجمــن روانشناســي اجتماعــي) مهمانــان اين نشســت بودند.
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عنوان طرح :در رؤیای بهشت
تاریخ اجرا93/8/19 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت
جهــان اســام در دهههــاي اخيــر شــاهد جنبشــهاي متعــددي در نقــاط گوناگــون بــوده اســت کــه بعضــا بــا
برافراشــتن پرچــم اســام و بــا ادعــاي اجراي قوانين شــريعت ،دســت بــه اعمال غير انســاني و وحشــتناکي زده
اســت .افـراط گرائــي نــه تنهــا در ســطح گســترش يافتــه و هــر روز در نقطـهاي گروهي جديد ســر بر مـيآورد،
بلکــه بــه داليــل گوناگــون تعميــق نيــز يافتــه اســت .مطمئنــا عوامــل متعــدد سياســي ،اقتصــادي و فرهنگي
در پيدايــش جريانهــاي افـراط گـراي اســامي موثــر اســت ،امــا بــدون وجــود يــک بســتر فکــري و اجتماعــي
ظهــور ايــن گــروه هــا ممکــن نيســت .ســتاد مرکــزي ســازمان دانشــجويان با توجــه به اهميــت ايــن موضوع،
بــرآن شــد تــا بــا دعــوت از دکتــر مقصــود فراســتخواه (جامعه شــناس) به بررســي بســترهاي اجتماعــي و دکتر
فخلعــي (عضــو هيئــت علمي دانشــکده الهيــات دانشــگاه فردوســي) به بررســي بســترهاي فکري رشــد افراط
گرايــي اســامي بپــردازد .الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه تاکيــد ايــن مجموعــه بــر تضــارب آرا ،هرچنــد که
ايــن موضــوع چنـدان مــورد اختــاف ســخنوران دانشــگاهي نيســت و کليــه اســاتيد ،رفتارهــاي فوق الذکــر را
مــورد نکوهــش و نقــد قـرار داده اند ،ســعي شــد تــا از گرايــش هاي مختلــف فکري سياســي در قالــب ميزگرد
دعــوت بــه عمــل آيــد ،لکــن بــا پيگيــري هــاي صــورت گرفتــه بــا اســاتيد مختلــف ايــن امــر محقــق نشــد.
حجــت االســام دکتــر محمــد مطهــري ،دکتر مهــدي نصيــري ،دکتر صــادق کوشــکي و  ..از جمله اســاتيدي
بودنــد کــه دعــوت ايــن مجموعــه را نپذيرفتند.
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عنوان طرح :کارگاه آموزشی تشکیالتی 2
(آیین نگارش)
تاریخ اجرا93/8/22 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
در بيــن عمــوم مــردم بــه خصــوص افـراد مرتبــط بــا ادارات و ســازمان هــا در مــورد آداب نــگارش ،يــک نــوع
خاليــي احســاس ميشــود کــه ميبايســت بــه صــورت عملــي و کاربــردي مرتفــع گــردد .بـراي تحقــق ايــن
منظــور ضــرورت دارد تــا برنامــه هــاي آموزشــي برگـزار شــده و همچنيــن شــيوهنامهاي کاربــردي در اختيــار
آنــان قـرار گيــرد .باتوجــه بــه اهميــت ايــن موضــوع در مکاتبــات تشــکل هــاي دانشــجويي ،ســتاد مرکــزي
ســازمان دانشــجويان تصميم گرفت تا در راســتاي اهداف آموزشــي تشــکيالتي اعضاي ســازمان دانشــجويان،
در دوميــن گام ،کارگاهــي دو ســاعته بــا ايــن مضمــون بـراي مســئولين دفاتــر و فعاليــن فرهنگي برگـزار کند.
بــا توجــه بــه رايزنــي هــاي انجام شــده ،خانم ســحر ســعادتي (کارشــناس ارشــد زبــان و ادبيــات فارســي) براي
ايــن منظــور انتخــاب شــدند .عــاوه بر اعضای ســازمان دانشــجویان ،اســتقبال همــکاران جهاددانشــگاهی نیز
از ایــن نشســت قابــل توجــه بود.
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عنوان طرح :ترویج ایده های ارزشمند
تاریخ اجرا 93/8/24 :تا 93/8/27
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم پایه
محل اجرا :دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
 TEDيــک ســازمان غيــر انتفاعــي اســت کــه بــا شــعار  Ideas Worth Spreadingاز ســال 1984
شــروع بــه برگــزاري کنفرانــس هايــي در سراســر دنيــا کــرد تــا بــه گســترش ايــده هــاي خالقانــه و
جــذاب در زمينــه هــاي طراحــي و تکنولــوژي کمــک کنــد .بــا گذشــت زمــان موضوعــات گســترده
ديگــري نيــز بــه فهرســت ايــن مجموعــه افــزوده شــد ،بــه طوريکــه امــروزه ايــن مجموعــه در هــر
زمينــه اي از علــم تــا تجــارت و مســايل جهانــي و  ...داراي ســخنراني هــاي جــذاب بســيار اســت .بــا
توجــه بــه ارزش بــاالي ســخنران هــا و ســخنراني هــاي ايــن مجموعــه معمــوال در گوشــه کنــار دنيــا
برنامــه هايــي جهــت پخــش ايــن مجموعــه برگــزار مي شــوند .دفتــر ســازمان دانشــجويان دانشــکده
علــوم هــم بــا توجــه بــه شــرايط دانشــکده اقــدام بــه پخــش يــک دوره از ســخنراني هــاي ايــن
مجموعــه بــا موضوعــات فلســفه ،تکنولــوژي ،تجــارت و ســامت کــرده بــود کــه بــا اســتقبال نســبتا
مناســب دانشــجويان دانشــکده هــاي مختلــف مواجــه شــده بــود.
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عنوان طرح :بازخوانی انتقادی روانکاوی (فصل دوم)
تاریخ اجرا :پاییز 93
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم تربیتی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت
روش درمانــي مبتنــي بــر مفاهيــم فرويــدي ،روانــکاوي نــام دارد .هــدف روانــکاوي اين اســت که فرد ترســها و
انگيزههــاي ناهوشــيار خــود را بشناســد و بــه طــرز معقولتــر و واقعبينانهتــري بــا آنهــا روبهرو شــود .در راســتاي
آشــنايي بيشــتر دانشــجويان با مفاهیم روانکاوي ،دفتر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علوم تربيتي سلســله
جلســات آموزشــی را ترتیــب داد .در ايــن جلســات کــه بــا مدیریــت مجتبــي آل ســيدان (کارشــناس ارشــد
روانشناســي بالينــي) و عقيله ســادات موســوي (دانشــجوي دکتري روانشناســي بالينــي) طي  15جلســه برگزار
شــد ،دانشــجويان بــا مفاهيــم اصلي روانــکاوي از قبيل ماهيت ســاختي شــخصيت ،فرايند تکاملي شــخصيت،
ماهيــت انســان ،مفهــوم اضطراب ،مکانيســم هــاي دفاعــي و مفاهيم انتقــال ،تداعــي آزاد ،تفســير و هيپنوتيزم
آشــنا شــدند .و همچنيــن خوانــش متــون اصلــي حــوزه روانــکاوي و نقدهــاي وارده بــر ايــن حــوزه نيــز مطــرح
شــد .ايــن جلســات بــا حضــور فعــال دانشــجويان در رشــته هــاي مرتبــط و غيــر مرتبــط برگزار شــد.
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عنوان طرح :کارگاه آموزشی تشکیالتی 3
(ارتباط مؤثر)
تاریخ اجرا93/9/20 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه نتايــج مثبــت و مفيــد دو کارگاه آموزشــي گذشــته (کنتــرل خشــم و نــگارش) بـراي مســئولين
دفاتــر و اعضــاي فعــال ســازمان دانشــجويان ،در ادامــه برنامــه هــاي آموزشــي و تشــکيالتي اعضاي ســازمان
دانشــجویان در تــرم جــاري ،تصميــم گرفتــه شــد تــا در ســومين گام کارگاهــي دو ســاعته بــا هــدف آشــنايي
دانشــجويان بــا اصــول برقـراري ارتبــاط ســازماني با اعضــاي جديد و نحــوه حفظ آنهــا براي مجموعه ســازمان
بــا عنـوان ارتبــاط موثــر بـراي مســئولين دفاتــر و فعاليــن فرهنگــي برگـزار گــردد .مــدرس ایــن کارگاه آقــاي
محمداميــن تاجــور (کارشــناس ارشــد روانشناســي) بودند.
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عنوان طرح :سلسله جلسات پرسش
تاریخ اجرا :اسفند 93
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
در ايــن طــرح کــه بــه همــت ســتاد مرکــزی ســازمان دانشــجویان و در ســه نشســت برگـزار شــد ،ســعی شــد
تــا بــا دعــوت از اســاتيد بومــی و برجســته حــوزه هــای مختلــف و انتخــاب موضوعــات بــه گونــه اي کــه براي
عمــوم دانشــجويان (باالخــص دانشــجویان غیــر علــوم انســاني) قابــل درک باشــد ،در پایــان هر جلســه عالوه
بــر مطالــب ارائــه شــده ،پرسـشهاي تــازه اي در آن رابطــه بـرای دانشــجویان عالقــه منــد ایجــاد شــود.
دکتــر مهــدي نجــف زاده (اســتاديار علــوم سياســي دانشــگاه فردوســي مشــهد) بــا موضــوع «خنــده و شــوخي
در فراســوي منطــق مکالمــه :چـرا ايرانــي هــا جــوک مــي ســازند؟» بــه عنـوان ســخنران نشســت اول ،دکتــر
مهــدي فيضــي (اســتاديار اقتصــاد دانشــگاه فردوســي مشــهد) بــا موضوع «سياســت گـذاري بر مبناي شـواهد
نــه شــهود» بــه عنـوان ســخنران نشســت دوم و دکتــر مجيــد ميرزاوزيــري (اســتاد رياضــي محــض دانشــگاه
فردوســي مشــهد) بــا موضــوع «ب ـراي گفــت و گــوي منطقــي ،زود ديــر ميشــود» بــه عن ـوان ســخنران
نشســت ســوم در ایــن جلســات حضــور داشــتند.
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عنوان طرح :بینش مطهر
تاریخ اجرا93/12/20 :
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :دانشکده پزشکی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
بينــش مطهــر عنـوان ســيري مطالعاتــي اســت که بــا محوريت آثار اســتاد شــهيد مرتضــي مطهري و توســط
دبيرخانــه طــرح مطالعاتــي بينــش مطهر سالهاســت در ســطح کشــور در حال برگـزاري اســت .يکــي از مزاياي
ايــن دوره ،ســير آســان بــه ســخت کتــب مــي باشــد کــه ســبب حرکــت تدريجــي و همراهــي مخاطبيــن بــا
هــر ســطحي از اطالعــات بــا ســير مــي شــود .مزيــت ديگــر ،پرداختــن موثــر بــه شــبهات دينــي و اجتماعــي
مــي باشــد کــه بــا پاســخ سـواالت مخاطــب و حتــي وادار کــردن او بــه نــگاه منتقدانــه بــه مطالــب کتــاب ها،
او را بــه ســير پايبندتــر و عالقمنــد تــر مــي کنــد .به همــت دفتر ســازمان دانشــجویان در دانشــکده پزشــکی و
بــا همــکاری ســایر تشــکل هــای دانشــجویی دانشــکده پزشــکی ،جلســه معارفــه ایــن طرح بــا حضــور دکتر
محمدصالــح هاشــمي گلپايگانــي (عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق (ع)) در دانشــکده پزشــکی برگزار شــد.
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عنوان طرح :تحزب ،امکان یا امتناع؟
تاریخ اجرا93/2/31 :
مجری طرح :دفرت دانشکده مهندسی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
در پيــروزي انقــاب اســامي ايـران احـزاب ،تشــکل هــا و ســازمان هــاي سياســي زيادي همـراه با تــوده مردم
فعاليــت داشــتند و پــس از انقــاب نيــز احـزاب نقــش بــه سـزايي در معــادالت سياســي و نحوه تقســيم قدرت
سياســي کشــور بــه انحــاء مختلــف اعــم از شــرکت در انتخابات رياســت جمهــوري ،مجلس شــوراي اســامي
و خبــرگان رهبــري و شــوراها ايفــا کردنــد و همچنيــن بــا نقــد سياســت هــاي طيــف هــاي ديگــر نقــش بــه
سـزايي در شــفاف ســازي فضــاي سياســي کشــور داشــتند .بــا توجه بــه توضيحات فــوق الذکــر دفتر ســازمان
دانشــجويان در دانشــکده مهندســي بــرآن شــد تــا بــا برگـزاري نشســتي بــا حضــور تعـدادي از فعاليــن حزبي
ايـران ،بــه بررســي و آســيب شناســي فعاليــت هــاي حزبــي در ايـران بپــردازد .پــس از بررســي هــا و رايزنــي
هــاي صــورت گرفتــه آقايــان حجــت االســام رســول منتجــب نيــا (قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــي و عضو
شــوراي مرکــزي مجمــع روحانيــون مبــارز) و محمــد نبي حبيبــي (دبيرکل حــزب مؤتلفه اســامي) بــه عنوان
ســخنرانان ايــن نشســت انتخــاب شــده و دعوت ســازمان دانشــجويان را پذيرفتنــد .الزم بــه ذکر اســت دعوت
از آقايــان غالمحســين کرباســچي (به نمايندگــي از حــزب کارگـزاران) ،کواکبيان (بــه نمايندگي از حــزب مردم
ســاالري) و کريمــي قدوســي (بــه نمايندگــي از جبهــه پايـداري) بــا توجــه به محدوديــت هاي مختلــف زماني،
هماهنگــي و مالــي بــه نتيجــه نرســيد .در ايــن طــرح ابتدا هريک از ســخنرانان نيم ســاعت ســخنراني کــرده و
در انتهــا هــر دو بزرگـوار پاســخگوي سـواالت دانشــجويان بودند.
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عنوان طرح :کافه خرب
تاریخ اجرا :پاییز 93
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محلاجرا:دفرتجهاددانشگاهیدانشکدهادبیاتوعلومانسانی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
آگاهــي از مســائل روز از اولويتهايــي اســت کــه هــر دانشــجو بــه عنـوان يکــي از موثرتريــن افـراد در تعييــن
سرنوشــت کشــور ،بايــد دارا باشــد .امــا متاســفانه بــا وجــود اينکــه دسترســي به اخبــار و مســائل روز رفتــه رفته
آســان تــر شــده ،هنــوز عــده کثيــري از دانشــجويان هســتند کــه از مســائل و اتفاقاتــي که در کشــور بــه وقوع
مــي پيونــدد بــا خبــر نيســتند ،لـذا دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده ادبيــات بر آن شــد تــا در هــر روز ،از
گرايــش هــاي مختلــف سياســي اصــاح طلــب (شــرق) ،اعتـدال گـرا (ايـران) و اصولگـرا (کیهــان) ،روزنامهها
را در دســترس دانشــجويان قـرار دهــد .دانشــجويان بــا حضــور در دفتر ســازمان دانشــجويان و مطالعــه روزنامه
هــاي هــر روز ،از اخبــار و مســائل روز و ديــدگاه هــاي مختلــف مربــوط بــه آنهــا بــا خبــر مــي شــدند و در آخــر
هفتــه ،جلســه اي بــه منظــور تحليــل خبرهــاي مهــم هفتــه از ديــدگاه ايــن ســه روزنامــه ،بــا حضــور افـراد
عالقمنــد برگـزار مي شــد.
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عنوان طرح :من جهنم را دوست دارم!
تاریخ اجرا93/9/10 :
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت
امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر يکــي از واجبــات شــرعي ديــن ماســت و ايــن بر کســي پوشــيده نيســت ،اما
اينکــه حــدود و ثقــور ايــن واجــب شــرعي تــا چــه حــد اســت و يــا چــه کســي وظيفــه انجــام ايــن امــر را دارد
مســئله اي اســت کــه در آن اختــاف نظــر بســيار ديــده مــي شــود .برخــي از علمــاي ديــن ايــن وظيفــه را بــر
عهــده حاکميــت و دولــت ميگذارنــد ،امــا برخــي ديگــر ايــن امــر را وظيفــه اي از ســوي مــردم براي نظــارت بر
دولــت و عملکــرد آن ميداننــد .امــا در ايــن بيــن مســئله اي کــه اين امر را برجســته تر ميســاخت ،طــرح در حال
تصويــب مجلــس بنــام «حمايــت از آمـران به معــروف و ناهيــان از منکر» بود که مســائل و سـواالت بســياري
را بـراي افـراد جامعــه بوجــود آورده بــود .لـذا دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده ادبيــات در نظــر داشــت
تــا بــا برگـزاري نشســتي بــا حضــور افـراد بــا ديــدگاه هــاي مختلــف ،در جهــت آگاهــي افـراد دغدغهمنــد گام
بــردارد .در هميــن راســتا از آقايــان حســن جمشــيدي (پژوهشــگر ديني ،مــدرس حوزه) و ســيد وحيد موســويان
(مديــر كل امــور اجتماعــي و فرهنگــي اســتانداري خراســان رضــوي در دولــت دهــم) جهــت ســخنراني در اين
نشســت دعــوت بــه عمــل آمــد ،لکــن عليرغــم هماهنگــي هــاي صــورت گرفتــه ،آقــاي موســويان بــدون
اطــاع قبلــي در نشســت حاضــر نشــدند و جلســه تنهــا با حضــور آقــاي جمشــيدي برگزار شــد.
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عنوان طرح :زن در جامعه ایرانی
تاریخ اجرا93/9/15 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم اداری و اقتصاد
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد
تعداد مخاطبین 350 :نفر

شرح فعالیت
اصــل ســوم قانــون اساســي ،دولــت جمهــوري اســامي ايـران را موظــف نموده حقــوق همــه جانبه افـراد اعم
از زن و مــرد و ايجــاد امنيــت قضايــي عادالنــه بـراي همــه و تســاوي عمــوم در برابــر قانــون را تأميــن نمايــد.
زيـرا امنيــت افـراد جامعــه يكــي از اصولــي تريــن ويژگــي نظــام حقوقــي اســام اســت .هــم چنيــن بــر رفــع
تبعيضــات نــاروا و ايجــاد امكانــات عادالنــه بـراي زن و مــرد ،در تمــام زمينه هــاي مــادي و معنوي تأكيــد دارد.
امــا از آنجــا کــه بعضــا شــاهد مغفــول ماندن مســائل زنــان در جامعه هســتيم ،بررســي مســئله زنــان و جايگاه
آنــان در جامعــه امــروزي ايـران بســيار حائــز اهميــت اســت .لـذا دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علوم
اداري و اقتصــادي بــر آن شــد تــا بــا برگـزاري يــک نشســت علمــي با حضور اســاتید حــوزه های مختلــف اين
موضــوع را مــورد بررســي قـرار دهــد .علیرغــم هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه ،خانم فاطمــه صادقــی (فعال
سیاســی حــوزه زنــان) و حجــت االســام دکتــر اورعــی (عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم اجتماعی دانشــگاه
فردوســی مشــهد) در جلســه حضــور نیافتنــد و جلســه تنهــا با حضــور دکتر عبــاس شــيخ االســامي (دکتري
حقــوق جـزا و جــرم شناســي و رئيــس دانشــگاه آزاد اســامي مشــهد) و دکتــر زهـرا کريمــي (دکتــري علــوم
اقتصــادي و عضــو هيئت علمــي دانشــگاه مازنــدران) برگـزار گردید.
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عنوان طرح :دانشگاه زنده است؟
تاریخ اجرا93/9/16 :
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل اجرا :تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مخاطبین 400 :نفر

شرح فعالیت

جنبــش هــاي اجتماعــي همـواره در گـذار بــه دموکراســي و طــرح مطالبــات مردمــي نقش موثــري داشــته اند.
در ايــن ميــان جنبــش دانشــجويي بــه دليــل حضــور دانشــجويان و جوانــان بــا انگيــزه اي کــه کمتــر دغدغــه
مالــي دارنــد از جایــگاه حائــز اهمیتــی برخــوردار اســت .بــا ايــن حــال جنبــش دانشــجويي ايـران در تاريخچــه
خــود فـراز و نشــيب بســياري ديــده و در هــر دوره ويژگــي هاي خاصي داشــته اســت .بررســي ايــن تجربيات و
يافتــن داليــل موفقيــت هــا و شکســت هــا در هــر دوره اي مــي توانــد زمينه ســاز توانمندي کنشــگران کنوني
جنبــش دانشــجويي باشــد و ســخن گفتــن افـراد بــا تجربــه در حــوزه فعاليتهــاي دانشــجويي ميتوانــد در
مســیر از بيــن بــردن انفعــال مؤثــر باشــد .از ايــن رو دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده ادبيــات تصميــم
گرفــت نشســتي بــا حضــور فعاالن دانشــجويي دانشــگاه فردوســي مشــهد بــا گرايشــهاي مختلــف در دو دوره
پيــش از ســال ( 76دولــت اصالحــات) برگـزار نمايــد .ســيد جـواد ســادات (فعــال دانشــجويي دهــه  ،60عضــو
شــوراي مرکــزي انجمــن اســامي) ،حجــت االســام محمدرضــا جواهــري (فعــال دانشــجويي دهــه ، 60
اصولگـرا و عضــو هيئــت علمــي گــروه معــارف دانشــکده الهيــات) ،علــي زيرک (فعــال دانشــجويي دهــه ،80
اصــاح طلــب و دبيــر انجمــن اســامي دانشــکده علــوم اداري) و دکتر ســعيد شــعرباف (فعال دانشــجويي دهه
 ،80اصولگـرا و دبيــر ســابق جنبــش عدالتخـواه دانشــجويي) مهمانــان اين نشســت بودند.
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عنوان طرح :خرب فردا
تاریخ اجرا :زمستان 93
مجری طرح :دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیکاشمر
محل اجرا :دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیکاشمر
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
دفتــر ســازمان دانشــجويان در مرکــز علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهی کاشــمر بــر آن شــد تــا در هــر روز ،از
گرايــش هــاي مختلــف سياســي اصــاح طلــب ،اعتـدال گـرا و اصــول گـرا ،روزنامــه هــا و مجالتــي را در
دســترس دانشــجويان قـرار دهــد .دانشــجويان بــا حضــور در ســاختمان آمــوزش و مطالعــه روزنامــه هــاي هــر
روز ،از اخبــار و مســائل روز و ديــدگاه هــاي مختلــف مربــوط بــه آنهــا بــا خبــر شــده و در آخــر هفتــه ،جلسـهاي
بــه منظــور تحليــل خبرهــاي مهــم هفتــه از ديــدگاه ايــن روزنامــه هــا بــا حضــور دانشــجويان عالقــه منــد
برگـزار مــی شــد .البتــه بــا توجــه بــه تاخيــر  24ســاعته در رســيدن روزنامــه هــا بــه کاشــمر ،ســعي شــد تــا
درصــد مجــات در ايــن طــرح بيشــتر باشــد تــا محدوديــت هــاي زمانــي را کاهــش دهــد .روزنامــه هــاي
کيهــان ،خراســان ،اطالعــات ،همشــهري ،اعتمــاد ،ايـران ،ابتــکار ،بــازار کار ،هفتــه نامه هــاي محلي آوا و ســرو
و مجــات پرســمان ،عصــر آدينــه و دانــش و کامپيوتــر از جملــه نشــریات مــورد اســتفاده در ایــن طــرح بودند.
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عنوان طرح :نرشیه وقایع اتفاقیه
تاریخ اجرا :زمستان 93
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
در فضــاي سياســي و اجتماعــي کنونــي جامعــه و دانشــگاه و در فضايــي که افـراط و تفريط ها بيشــترين لطمه
را بــه جنبــش دانشــجويي وارد کــرده اســت ،شــايد بتـوان بــا گــردآوري جمعــي از دانشــجويان کــه نســبت بــه
گذشــته ،حــال و آينــده ايــن جنبــش دغدغــه دارنــد و انتشــار مطالبــي در حــد تـوان بـراي بازگردانــدن فضــاي
دانشــجويي مطلــوب ســال هــاي قبــل بــه دانشــگاه کاري هــر چند کوچــک انجــام داد .لـذا طــي مذاکراتي که
بــا جمعــي از دانشــجويان فعــال در زمينــه هــاي دانشــجويي و نشــريات صــورت گرفــت ،برنامــه ريــزي هــاي
اوليــه بـراي چــاپ نشــريه اي قابــل دفــاع ،هــم از لحــاظ محتوايــي و هم از لحاظ ســطح پوشــش دانشــجويي
انجــام شــد .شــروع بــه کار ايــن نشــريه بــا  4صفحــه قطــع نشــريات دانشــجويي و بــه صــورت تــک رنــگ و
هــر دو هفتــه يکبــار بــه مدير مســئولي آقــاي مهــدي کاظمي (دانشــجوی کارشناســی علــوم ریاضی) بــود و با
توجــه بــه کســب مجــوز و آغــاز کار نشــریه از بهمــن مــاه ،تا پیــش از پایان ســال دو شــماره از نشــریه بــا تیراژ
 2000نســخه در دانشــگاه فردوســی توزیع شــد.
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عنوان طرح :کارگاه منایش 2
تاریخ اجرا :بهار 93
مجری طرح :کانون ادب و هرن
محل اجرا :مجتمع دکرت علی رشیعتی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
نمايــش ،فــارغ از ايــن کــه آن را گونـهاي از هنــر بدانيــم ،حرفهــاي اســت وابســته بــه جمــع و اشــتراکگذاري.
عضويــت در يــک گــروه ،مهارتهايــي ميطلبــد کــه اکتســابي ميباشــد و ميبايســت فراگرفتــه شــود .چه بســيار
کســاني کــه عالقهمنــد نمايــش و يــا هــر حرفــه گروهــي ديگــر هســتند و تنهــا بــه علــت عــدم هماهنگــي
آنهــا در جمــع ،بــه مــرور زمــان رانــده ميشــوند؛ چــه بــه خواســته ديگـران و چــه خــود خواســته .يکــي از طــرح
هــاي بلنــد مــدت ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهي خراســان رضوي بــا همکاري گــروه نمايشــي هلقهها،
کارگاه نمايــش بــود کــه در بخــش اول ايــن ايــن طــرح پــس از اعــام فراخـوان عمومــي (پاييــز  )92در ســطح
دانشــگاههاي مشــهد  129 ،نفــر از طريــق ســايت ســازمان اعــام آمادگــي کردنــد .بــا حضــور عالقــه منـدان در
جلســه توجيهــي و آشــنايي بــا کليت طــرح ،شــيوه برگـزاري کالسهــا ،ســرفصلها و همچنيــن توانمنديهاي
مــورد نيــاز 25 ،نفــر از آنــان کــه بيــش از  50امتيــاز را کســب کــرده بودنــد ،انتخــاب شــدند و در  20کارگاه عمومي
بــه صــورت مشــترک بـراي گرايشهــاي نمايشنامهنويســي ،کارگردانــي و بازيگــري شــرکت کردنــد.
در بهــار  93کارگاه نمايــش تکميلــي بــا حضــور  18هنرجــوي راه يافتــه بــه ايــن دوره در  20جلســه عمومــي و
 10جلســه تخصصــي ب ـراي هــر يــک از گرايشهــا برگ ـزار شــد .جمعبنــدي ايــن دوره در قالــب نمايشــي
محيطــي در فضــاي بــاز مجتمــع دکتــر علــي شــريعتي در خــرداد  93طي ســه شــب برگزار شــد .مــدرس و يا
در حقيقــت هدايــت گــر اين جلســات ،ســيد عرفــان شــيرنگي (کارشــناس نمايــش در گرايش ادبيات نمايشــي
دانشــکده ســينما و تئاتــر دانشــگاه هنــر تهـران) بود.
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عنوان طرح :اکران و نقد فیلم شیار 143
تاریخ اجرا93/2/3 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 500 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه لــزوم نقــد و بررســي آثــار فاخــر ســينمايي و همچنيــن بــه منظــور فراهــم کــردن شـرايط الزم
جهــت دسترســي راحــت تــر دانشــجويان بــه آثــار برگزيــده ســينمايي ،دفتــر ســازمان دانشــجويان دانشــکده
علــوم تربيتــي بــا همکاري کانــون فيلم و عکس دانشــگاه فردوســي ،فيلــم «شــيار  »143را براي دانشــگاهيان
دانشــگاه فردوســي و علــوم پزشــکي مشــهد اکـران کردنــد .فيلــم «شــيار  »143يکــي از بهترين آثار جشــنواره
فيلــم فجــر در ســال گذشــته بــود کــه عــاوه بر جلــب توجــه گســترده مخاطبــان ،جايــزه بهترين بازيگــر زن
را بــه خاطــر بــازي منحصــر بــه فــرد مريــا زارعــي کســب کــرده بــود .الزم بــه ذکــر اســت ايــن برنامــه بــا
حضــور نرگــس آبيــار (کارگردان) ،محمدحســين قاســمي (تهيه کننــده) و مهدي محمــدي (منتقد) برگزار شــد.
البتــه رايزنــي هــا بـراي حضــور مريــا زارعــي (بازيگــر نقــش اول زن) نيــز صــورت گرفتــه بــود که متاســفانه
عليرغــم تهيــه بليــط و انجــام کليــه هماهنگــي هــا ،ســاعاتي پيــش از برنامه ،بــا بدقولي ايشــان ،حضــور خانم
زارعــي لغو شــد.
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عنوان طرح :ایده پردازی و خالقیت در داستان نویسی
تاریخ اجرا 93/2/4 :و 93/2/5
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
ايــن روزهــا بــا توجــه بــه عالقــه بســياري کــه بــه هنــر نويســندگي و بــه ويــژه داســتان نويســي در بيــن
دانشــجويان بــه وجــود آمــده اســت ،و از آنجــا کــه براي نوشــتن يک داســتان ،اساســي تريــن فاکتور مــورد نياز
مــا «ايــده» آن داســتان اســت ،و بـراي شــکل گيــري آن ايــده نيازمنــد بــه خالقيت هســتيم ،بــر آن شــديم تا
بــا برگـزاري کارگاهــي تحــت عنـوان «ايــده پــردازي و خالقيت در داســتان نويســي» به پــرورش اين ايــده در
ذهــن افـراد مســتع ِد نويســندگي بپردازيــم .مــدرس ايــن کارگاه اميرعلــي نبويان (نويســنده کتــاب «قصه هاي
اميرعلــي») بــود .پــس از اعــام فراخـوان در دانشــگاه هــای مشــهد ،با ثبت نــام بیــش از  50نفر از دانشــجویان
عالقــه منــد ،کارگاه آموزشــی بــه مــدت  16ســاعت در دو نوبــت صبــح و عصــر دو روز آخــر هفتــه برگزار شــد.
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عنوان طرح :برای من چراغ بیاور
تاریخ اجرا93/2/7 :
مجری طرح :کانون ادب و هرن
محل اجرا :تاالر رجایی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه اينکــه خراســان و بــه ويــژه مشــهد يکــي از قطــب هــاي شــعر کشــور اســت و شــاعران صاحب
ســبک زيــادي در شــعر ســپيد دارد و همچنيــن جوايــز معتبــر در زمينــه شــعر در ســطح کشــور چنــد ســالي
اســت کــه بــه نــام شــاعران مشــهدي رقــم مــي خــورد ،کمبود بســتر جهــت برقـراري پيونــد بين فضــاي نقد
دانشــگاهي و فضــاي ادبيــات خــارج از دانشــگاه احســاس مــي شــود .بـراي جبـران ايــن کمبــود کانــون ادب و
هنــر ســازمان دانشــجويان در نظــر گرفــت تــا بــه عنـوان اوليــن قــدم ،کتــاب هــاي شــعر تــازه منتشــر شــده
توســط شــاعران مشــهدي ،را بــا حضــور خــود شــاعر و اســاتيد ادبيــات مشــهد يــا دانشــجويان دکتــري ادبيات
مــورد نقــد و بررســي قـرار دهــد .بـراي اوليــن جلســه کتــاب «خــوردن واليوم زيــر آفتــاب» که اشــعار «عليرضا
جهانشــاهي اول» در آن منتشــر شــده ،در نظــر گرفتــه شــد .اشــعار ايــن کتاب در قالب شــعر ســپيد مي باشــند.
منتقديــن ايــن جلســه آقــای داوود عمارتــي مقدم (اســتاد ادبيــات دانشــگاه فردوســي) و خانم مريــم صالحي نيا
(اســتاد ادبيــات دانشــگاه فردوســي) بودند.
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عنوان طرح :سینام ،دانشجو و دانشگاه
تاریخ اجرا 93/2/13 :تا 93/2/16
مجری طرح :دفرت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :تاالر فردوسی مجتمع دکرت علی رشیعتی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
بــه پيشــنهاد اعضــاي دفتــر ســازمان دانشــجويان در مرکــز علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي مشــهد و بــه
منظــور آشــنايي بيشــتر دانشــجويان بــا ســينما در نظــر گرفتــه شــد تــا بــا برگـزاري جشــنواره فيلــم هــاي
ســينمايي دانشــجو محــور (فيلــم هايــي کــه مربوط بــه دانشــجو و دانشــگاه بــوده و به نحــوي بــه موضوعات
و مســالههاي دانشــجويان پرداختــه انــد) ،فضايــي بـراي رســيدن بــه ايــن هــدف فراهــم کنــد .در نهایــت بــا
مشــورتهاي صــورت گرفتــه ،فيلــم هــاي قاعــده تصــادف (بهنــام بهـزادي) ،اعتراض (مســعود کيميايــي) ،به
رنــگ ارغـوان (ابراهيــم حاتمــي کيــا) و پــل چوبــي (مهــدي کــرم پــور) انتخــاب شــدند .الزم بــه ذکــر اســت
پــس از نمايــش هــر فيلــم ،عــاوه بــر نقد مکتــوب آن ،بــا حضــور آقای مبیــن عطاری (منتقــد ســینما و تئاتر)
بــه مــدت نیــم ســاعت ،بــه بحــث و گفتگــو راجــع بــه نقاط قــوت و ضعــف فیلــم پرداختــه می شــد .همچنین
رامبــد شــکرابی (بازیگــر فیلــم اعتـراض) نیــز در روز پایانــی ایــن طــرح مهمــان مــا بودنــد کــه در فضایــی
صمیمــی و دوســتانه بــه سـؤاالت دانشــجویان پاســخ گفتند.
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عنوان طرح :سیر تحول موسیقی ایرانی
تاریخ اجرا93/2/14 :
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات
محل اجرا :تاالر فردوسی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 400 :نفر

شرح فعالیت
موســيقي همـواره يکــي از اساســي تريــن جنبــه هــاي هنــري هــر فرهنــگ ،به ويــژه فرهنــگ کشــورمان ،را
تشــکيل مــي داده اســت .از ديربــاز تاکنــون ،موســيقي هــر خطــه ،نشــان دهنــده نمــاد و هويــت مردمــان آن
بــوده اســت .امــا امــروزه انگشــت شــمارند کســانيکه ،بــا شــنيدن نـواي دوتــار ،مردمــان خراســان را بــه يــاد
بياورنــد و يــا شــنيدن آواي نــي انبــان ،مردمــان جنــوب را برايشــان تداعــي کنــد .بــا اين مقدمــه ،دفتر ســازمان
دانشــجويان در دانشــکده ادبيــات بــر آن شــد تــا بــا برگزاري محفلــي ،يادآور موســيقي ســنتي اصيل ايراني شــود.
ايــن برنامــه در دو بخــش ســخنراني و سازشناســي برگـزار شــد .بخــش اول شــامل ســخنراني اميــد رهايــي
(هنــر آموختــه موســيقي نزد اســاتیدی از قبیــل محمدرضا لطيفي و هوشــنگ ظريف) بــود و در بخــش دوم ،به
بررســي چهــار ســاز ســنتي و اصيــل ايرانــي (بربــط (عود) ،ســنتور ،کمانچــه و تــار) پرداختــه شــد .در اين بخش
اســاتيد موســيقي (عــود :محســن حجــازي ،کمانچــه :رضا شــريعتي ،ســنتور :شــهاب نطــاق ،تار :کيـوان نعمت
الهــي) يــک بــه يــک در مــورد هــر يــک از ايــن ســازها ،توضيحاتــي اعــم از تاريخچــه ســاز ،نحــوه نواختــن
آن ،ســير تحــول و تکامــل ســازها ،ارائــه دادنــد .الزم بــه ذکــر اســت ايــن برنامــه با همــکاري کانون موســيقي
دانشــگاه فردوســي برگزار شــد.
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عنوان طرح :مرگ نویسنده
تاریخ اجرا93/2/28 :
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات
محل اجرا :تاالر رجایی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
گابريــل گارســيا مارکــز ،کــه در  6مــارس  1927در کلمبيــا دنيــا آمــد اگرچــه در وطن خــود به عنوان گزارشــگر
و روزنامهنــگاري زبردســت شــناخته شــده بــود ،امــا در ســال  1967و بــا انتشــار رمانــي بــه نــام «صــد ســال
تنهايــي» بــود کــه بــه ســرعت در سراســر جهــان بــه شــهرت رســيد .او در نوشــتههايش عناصــر «خيــال»
و «رئاليســم جادويــي» را وارد زندگــي عــادي و روزانــه مــردم کــرد و از تاثيرگذارتريــن نويســندگاني شــد کــه
ادبيــات التيــن را بــه زندگــي ميليونهــا نفــر از مــردم جهــان وارد کــرد .گابريــل گارســيا مارکــز کــه ســالها
مبتــا بــه بيمــاري ســرطان بــود ،روز پنجشــنبه ( 28فرورديــن  17 /آوريــل) در ســن  87ســالگي در خانـهاش
در مکزيکوســيتي درگذشــت .بــا توجــه بــه نقــش برجســته وی در ادبیــات جهــان ،بــه همــت دفتــر ســازمان
دانشــجويان در دانشــکده ادبيــات طرحــي بــا عنـوان «مرگ نويســنده» با ســخنراني عبـداهلل کوثــري (مترجم
ادبيــات آمريــکاي التيــن) جهــت آشــنايي دانشــجويان بــا ايــن نويســنده برجســته برگـزار شــد .در ايــن برنامه
عبـداهلل کوثــري از گابريــل گارســيا مارکــز و آثــارش و مترجــم شــاهکار مارکــز بــه نــام «صــد ســال تنهايــي»
يعنــي «بهمــن فرزانــه» گفــت و بطــور کل بــه معرفــي ادبيــات آمريــکاي التيــن پرداخــت.
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عنوان طرح :در حوالی پاییز
تاریخ اجرا :پاییز 93
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم اداری و اقتصاد
محل اجرا :دانشکده علوم اداری و اقتصاد
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
چنانچــه مــي دانيــم ،بحــث نقــد و نقــادي ،خصوصــا در رابطــه بــا آفرينــش هــاي ادبــي نظير شــعر و داســتان،
اهميــت بســيار بااليــي دارد تــا آنجــا کــه پــر بيـراه نگفتــه ايــم اگــر بگوييم اهميــت نقــد ادبــي از خــود ادبيات
کمتــر نيســت .اگــر مــي خواهيــم ادبيــات جدي و خالق داشــته باشــيم ،بايد نقــد را جــدي بگيريم و بــه صورت
دقيــق و علمــي بــه آن بپردازيــم .دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علــوم اداري در نظــر گرفــت تــا بــا
فراهــم کــردن چنيــن بســتري ،گامــي هرچنــد کوچــک امــا به يقيــن ،موثــر در راســتاي رشــد و ارتقــاي کيفي
آثــار هنــري دانشــجويان دانشــگاه فردوســي بــردارد .ايــن طــرح کــه بــه صــورت جلســات هفتگي برگزارشــد،
دانشــجويان شــاعر ،بــه قرائــت اشــعار خــود و پــس از آن نقــد و بررســي و بحــث و گفتگــو پيرامــون آن اشــعار
مــي پرداختنــد .الزم بــه ذکــر اســت از آنجــا کــه يقينــا ســطح کيفي اشــعار اين شــعراي جـوان تا حــد مطلوب
فاصلــه دارد ،بررســي و نقــد و تبــادل نظــر پيرامــون شــعر و ســاختار شــعري شــعراي برجســته معاصــر نظيــر
ســهراب ســپهري ،اخـوان ثالــث ،قيصــر اميــن پــور ،فريــدون مشــيري و ...بــه عنـوان نمونــه و الگو نيــز در هر
جلســه صــورت ميگرفــت.
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عنوان طرح :نام من عشق است ،آیا می شناسیدم؟
تاریخ اجرا93/7/28 :
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل اجرا :تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مخاطبین 300 :نفر

شرح فعالیت
بــي شــک حســين منــزوي اســتاد غــزل معاصــر و تاثيرگـذار تريــن غــزل سـراي معاصــر ايـران اســت .عموم
غــزل سـرايان معاصــر مــا تحــت تاثيــر بــزرگان غــزل قـرار داشــته و دارنــد ،امــا اينکــه غزلــي در عيــن غزليت
و دلربايــي ،مفاهيــم نــو را آنگونــه کــه شايســته اســت داشــته باشــد ،از هر قلمــي نميتـراود .در اين بيــن منزوي
چنــان از کارســتان هــا ســربلند بيــرون ميآيــد کــه وي را پــدر غــزل معاصــر ،ســلطان غــزل و حافــظ زمــان
مينامنــد .حســين منــزوي بــه تاکيــد خويــش «همـزاد پاييــز» اســت ،لـذا مهــر مــاه بهترين بهانــه بــود براي
پرداختــن بــه ايــن بــزرگ ادب معاصــر .از ايــن رو دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده ادبيــات ،درپي تحقق
ايــن امــر تصميــم بــه برگـزاري نشســتی بـرای شــناخت ايــن شــاعر معاصــر گرفــت .ســخنراني ســه تــن از
منــزوي پژوهــان ،پخــش کليــپ و اجـراي زنــده ترانــه هــاي مرحــوم منزوي توســط اعضــاي کانون موســيقي
دانشــگاه و  ...از جملــه بخــش هــاي ايــن جلســه بودنــد .آقایان بهــروز منــزوي (برادر مرحوم حســين منــزوي)،
حســن دلبــري (عضــو هيئــت علمــي دانشــگاه حکيــم ســبزواري) ،رشــيد کاکاونــد (شــاعر ،داســتان نويــس،
ترانهسـرا ،پژوهشــگر ادبيــات ،مجــري راديــو و تلويزيــون) مهمانــان ایــن نشســت بودند.
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عنوان طرح :منایش دو بُز
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 93
مجری طرح :کانون ادب و هرن
محل اجرا :تاالر فردوسی مجتمع دکرت علی رشیعتی
تعداد مخاطبین 600 :نفر

شرح فعالیت
يکــي از طــرح هــاي بلنــد مــدت ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهي خراســان رضــوي بــا همــکاري گروه
نمايشــي هلقــه هــا ،کارگاه نمايــش بــود کــه از پاییــز  92بــا هدایــت گــری ســيد عرفان شــيرنگي (کارشــناس
نمايــش در گرايــش ادبيــات نمايشــي دانشــکده ســينما و تئاتــر دانشــگاه هنــر تهـران) در چنــد مرحلــه بــه
آمــوزش تئاتــر بـرای دانشــجویان عالقــه منــد پرداخته بــود .جمعبنــدی ایــن دوره در قالــب نــگارش کارگاهی
نمایشــنامهای بــا عنـوان «دو بُــز» بــه انجــام رســید .ایــن نمایش پــس از آنکــه نتوانســت در مرحلــه اول مجوز
اجـرای عمومــی را از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مشــهد اخــذ کنــد ،قـرار شــد تا طــی چنــد روز در مهر ماه
بــه صــورت محــدود و دانشــجویی بــه روی صحنــه رود ،لکــن بــا مشــکالت و ســوء تفاهمــات اداری و اجرایی
پیــش آمــده ،پــس از یــک شــب ،اجـرای آن متوقــف شــد .در مرحلــه دوم ،بــا رایزنــی هــای انجــام شــده و اخذ
مجــوز اجـرای عمومــی از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مشــهد ،ایــن نمایــش از ابتـدای اســفند به مــدت 11
شــب در تــاالر فردوســی مجتمــع دکتــر شــریعتی بــه روی صحنــه رفت.
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عنوان طرح :غزل باران
تاریخ اجرا93/7/29 :
مجری طرح :دفاتر دانشکده های علوم ریاضی و کشاورزی
محل اجرا :تاالر رشیعتی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 80 :نفر

شرح فعالیت
در راســتاي آشــنا ســازي داشــجویان بــا شــعر و همچنيــن بــا هدف ايجــاد ســرگرمي و نشــاط در دانشــجويان،
دفاتــر ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهي خراســان رضــوي در دانشــکده هــاي علــوم رياضي و کشــاورزي،
بــر آن شــدند تــا مســابقه مشــاعره در بيــن داشــجويان دانشــگاه فردوســي مشــهد برگـزار نمايند.
پــس از مشــورت هــاي صــورت گرفتــه با مســئول کانــون ادب و هنر ســازمان (آقــاي افتخــارزاده)و دبيــر کانون
شــعر و ادب دانشــگاه (خانــم ســاالري) در مــورد نحــوه اجـرا و تيــم داوري مســابقه ،تصميــم بر اين شــد تا پس
از اعــام فراخـوان و ثبــت نــام از داوطلبــان ،مســابقه در ســه مرحلــه برگـزار شــود کــه در مرحلــه اول ،مشــاعره
معمولــي بــا دور کنــد و در مرحلــه دوم مشــاعره معمولــي بــا دور تنــد صــورت گرفــت .در مرحلــه ســوم و نهايي
نيــز يــک کلمــه توســط داور گفتــه مــي شــد و شــرکت کننــده بايــد يــک بيــت حــاوي کلمــه مــورد نظــر را
قرائــت مــي کــرد .در رابطــه بــا داوران نيــز ،در نهايــت آقــاي ســيدعلي رضايــي (دانشــجوي کارشناســي ادبيات
فارســي) و خانــم فاطمــه ســوقندي (دبيــر ســابق کانون شــعر و ادب دانشــگاه فردوســي) بــه عنـوان داور در نظر
گرفتــه شــدند .در پايــان بــه ســه نفــر برتــر ،لــوح تقديــر و هدايايــي به رســم يادبــود اهدا شــد.
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عنوان طرح :سایکوسینام
تاریخ اجرا :آذر 93
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مخاطبین 300 :نفر

شرح فعالیت
بــه منظور آشــنايي بيشــتر دانشــجويان دانشــکده علــوم تربيتــي و روانشناســي با مفاهيــم مرتبط با رشــته خود
در صنعــت ســينما و ســابقه اســتقبال دانشــجويان در ترم هاي گذشــته از طرح هــاي اينچنيني ،دفتر دانشــکده
علــوم تربيتــي تصميــم بــه پخــش فیلم هــای مرتبــط گرفــت ..در همین راســتا طی ســه هفتــه متوالــی ،فيلم
هــاي ذیــل بـرای دانشــجویان عالقــه منــد پخش شــد :
 -1بيمــار روانــي ( : )1960يکــي از برتريــن آثــار هيچــکاک و بــا مضمــون جنون و روان پريشــي ،اســکيزوفرني
و روانشناسي جنايي است.
 -2درخشــش يــا تأللــو ( : )1980تنهــا فيلــم اســتنلي کوبريــک در ژانــر وحشــت محســوب ميشــود .فيلــم بــر
اســاس داســتاني بــه هميــن نــام از اســتيون کينــگ بــا مضمــون روانپريشــي و جنــون و روانشناســي جنايــي
ســاخته شــده اســت.
 -3ســرگيجه ( : )1958يکــي از دو يــا ســه فيلــم بــزرگ کارنامــه هيچــکاک مــي باشــد بــا مضمــون اختــال
تــرس مرضــي (فوبيــا) ،عقــده اديــپ ،مســخ شــخصيت ،اختــاالت اضطرابي ،اســکيزوفرني اســت.
الزم به ذکر است در انتهاي هر فيلم ،نقد مکتوب آن در اختيار مخاطبان قرار مي گرفت.
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عنوان طرح :دیدار با اکتور دهه 20
تاریخ اجرا93/9/14 :
مجری طرح :دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیمشهد
محل اجرا :منزل استاد شاهرودی
تعداد مخاطبین 10 :نفر

شرح فعالیت
بخشــي از هويــت شــهر مــا مربــوط بــه آدم هــاي آن اســت؛ قديمــي هايــي کــه گــرد پيــري بــر روي چهــره
شــان نشســته و خاطـرات بســياري در ســينه نهفتــه دارنــد؛ افـرادي که بيشــتر ما ،آنهــا را فرامــوش کــرده ايم و
يادمــان نمــي آيــد چنيــن فــردي در اطراف مــا نفس ميکشــد .در راســتاي اعتالي فرهنــگ قدردانــي و تجليل
از چهــره هــاي پيشکســوت عرصــه فرهنــگ و هنــر ،دفتــر ســازمان دانشــجويان در مرکــز علمــي کاربــردي
جهاددانشــگاهي مشــهد در نظــر گرفــت تــا ديـداري بــا اســتاد محمد شــاهرودي کــه تنهــا بازمانده نســل دهه
 20تئاتــر خراســان بــا ســابقه اي  50ســاله در تئاتر هســتند ،داشــته باشــند .در این دیـدار که صبــح روز جمعه در
منــزل اســتاد شــاهرودی انجــام شــد ،وی مروري داشــت بــر خاطـرات کودکــي اش؛ روزگاري کــه هنوز مکتب
خانــه هــا عموميــت داشــتند و مـدارس تا اين انـدازه زيــاد نبودنــد .از مکتب خانه و خوشنويســي ،از تابلونويســي
پــرده هــاي ســينما و بهانــه حضــورش در تئاتر ،نخســتين حضــورش در تئاتــر ،بــازي در نقش هاي تاريخــي ،از
تاثيــر حضــور روس هــا در ايـران و نمايــش کاوه آهنگــر و دلگرمــي بــه مردم ايـران تا پــاره کردن پرچــم روس
هــا در پايــان نمايــش کاوه آهنگــر و  ...گفت.
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عنوان طرح :منایشگاه عکس پرتره
تاریخ اجرا 93/10/27 :تا 93/11/1
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :نگارخانه فردوسی مجتمع دکرت علی رشیعتی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
بــه منظــور آشــنايي دانشــجويان عالقــه منــد بــه هنــر عکاســي ،ســتاد مرکــزي ســازمان در نظــر گرفــت تــا
نمايشــگاهي از آثــار دانشــجويان اســتاد مهــدي زابــل عباســي (عضــو انجمــن عکاســان اســتان خراســان بــا
ســابقه  12ســال تدريــس ايــن هنــر) برگـزار کنــد .عــاوه بــر برگـزاري نمايشــگاه ،جلســه نقــد عکاســي بــا
حضــور عکاســان بــزرگ خراســان هماننــد آقايــان بهرامــي و رضــوي برگـزار گرديــد .الزم بــه ذکــر اســت
صاحبــان اثــر ايــن نمايشــگاه ،دانشــجويان مراکــز علمــي کاربــردي و خبرنــگاران بودنــد.
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عنوان طرح :کارگاه آموزشی فن بیان ،گویندگی و دوبله
تاریخ اجرا 93/12/14 :و 93/12/15
مجری طرح :دفرت دانشکده ادبیات
محل اجرا :سالنشورایسازمانمرکزیجهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
اکبــر منانــي مردي اســت كه ســال هاســت در عرصه گويندگــي در راديــو و صداپيشــگي در دوبله فعاليــت دارد.
دوبلــور پيشكســوتي كــه بــه گفته خــودش تمــام عمــرش را در راديــو و تلويزيــون گذرانــده اســت .وي در بيش
از  20هـزار فيلــم  ،ســريال و كارتــون گويندگــي كــرده و در اكثــر برنامــه هــاي راديــو به عنوان گوينــده ،مجري
و ســردبير حضــور داشــته اســت؛ نخســتين منبــع مــدون تاريــخ دوبلــه ايـران با نــام «سرگذشــت دوبلــه ايران
و صداهــاي مانــدگارش» بــه قلــم ايــن پيشکســوت دوبلــه منتشــر شــده اســت .جـدا از ايــن بحــث اين اســتاد
پيشکســوت حامــل تجربيــات بســيار و داشتههايياســت کــه نــه تنهــا بـراي عالقهمنـدان دوبلــه بلکــه بـراي
تمامــي کســاني کــه بــه نحــوي بــا فــن و اصــول ســخنوري ســر و کار دارنــد مفيــد فايــده اســت .بــه هميــن
منظــور تصميــم گرفتــه شــد ،ابتـدا در روز نخســت ،نشســتي بــا محوريت گفتگــو پيرامــون گويندگــي در ايران
قبــل و بعــد از انقــاب اســامی و بررســي مســائل و مشــکالت روبــروي عالقــه منـدان و فعاليــن ايــن حــوزه
داشــته باشــيم و در دوميــن روز در نشســتي تخصصــي ،کارگاهــي بــا عنـوان اصــول فــن بيــان ،مهــارت هــاي
ســخنوري و گويندگــي برگـزار کنيــم .ايــن طرح با همکاري مشــترک ســازمان دانشــجويان بــا کانونهاي فيلم
و عکــس و تئاتــر دانشــگاه فردوســي مشــهد برگزار شــد.
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عنوان طرح :مثل همه عرصها
تاریخ اجرا93/12/19 :
مجری طرح :کانون ادب و هرن
محل اجرا :تاالر رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مخاطبین 15 :نفر

شرح فعالیت
کانــون ادب و هنــر ســازمان دانشــجويان بــر آن شــد تــا بــا برگـزاري جلســه نقــد مجموعــه داســتان «عــادت
هــاي صبحگاهــي» اثــر آســيه نظــام شــهيدي نويســنده مشــهدي کــه پيــش از ايــن بــه خاطــر مجموعــه
داســتان اول خــود جــزء نامزدهــاي جايــزه ادبــي گلشــيري شــده بــود ،در جهت آشــنايي بيشــتر دانشــجويان با
هنــر داســتان نويســي گام بــردارد .اهميــت ايــن مجموعه را مــي تـوان در تالش نويســنده براي ارائــه تصويري
واقعــي و در عيــن حــال برخــوردار از غنــاي ادبــي از زندگــي روزمــره شــخصيت هايــي کــه در جســت و جــوي
معنــاي تــازه اي بـراي زندگــي هســتند ارزيابــي کــرد .از آنجــا کــه نويســنده از بهره جويــي از احساســات رقيق
و جذابيتهــاي ســطحي و عامــه پســند در طــرح داســتان هــاي خــود خــودداري کــرده و از طرفي تالش انســان
بـراي غلبــه بــر بــي معنايــي مرکــز توجــه خــود قـرار داده اســت ،بــه منظــور بــاز انديشــي و اتخــاذ رويکــردي
فعــال و گفــت و گــو محــور ،جلســه ي نقــد مجموعــه مذکــور برگـزار گرديد .اين جلســه بــا حضور دکتــر بهناز
علــي پــور گســکري (اعضــای هيئــت علمــي گــروه زبــان و ادبيــات فارســي دانشــگاه پيــام نــور تهـران) ،دکتر
مريــم صالحــي و دکتــر محمدجـواد مهــدوي (اعضــای هيئــت علمــي گــروه زبــان و ادبيات فارســي دانشــگاه
فردوســي مشــهد) و همچنيــن رويــا يداللهــي (دانشــجوي دکتــري زبــان و ادبيــات فارســي) برگزار شــد.
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عنوان طرح :تو را من چشم در راهم
تاریخ اجرا93/2/22 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
محل اجرا :خانه ساملندان پاسارگاد
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
بــه منظــور تکريــم مقــام ســالمند و بــا توجــه بــه تجربــه موفــق تــرم گذشــته و اســتقبال دانشــجويان از طرح
عيــادت از خانــه ســالمندان ،دفتــر ســازمان دانشــجويان دانشــکده علــوم تربيتــي بــر آن شــد تــا بــه مناســبت
ســالروز والدت حضــرت علــي (ع) و روز پــدر ،بــار ديگــر بــا دعــوت از دانشــجويان جهــت حضــور در خانــه
ســالمندان پاســارگاد ،امــکان عيــادت از ايــن بزرگ ـواران کــه وجودشــان مايــه الفــت جــان اســت را ب ـراي
دانشــجويان عالقــه منــد فراهــم نمايــد .بدیــن ترتیــب پــس از اعــام فراخـوان عمومــی ،بــا توجــه بــه حــد
نصــاب نرســیدن بخــش آقایــان ،ایــن طــرح بــا حضــور بیــش از  40نفــر از دانشــجویان دختــر عالقــه منــد
دانشــگاه هــای مشــهد برگـزار شــد.
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عنوان طرح :نان و پنیر و همدلی
تاریخ اجرا :تیر 93
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :مناطق محروم حاشیه شهر مشهد
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
طبــق ســنت حســنه هر ســاله ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهي مشــهد در ســال هــاي اخيــر در برگزاري
طرحــي بــا عنـوان نــان و پنيــر و همدلــي در مــاه مبــارک رمضــان ،جهــت آمــاده ســازي بســته هــاي غذايــي
(مـواد خشــک) بـراي خانـواده هــاي نيازمنــد ،امســال نيــز ايــن طــرح بــه همــت اعضــاي کانــون اردوهــاي
جهــادي ســازمان دانشــجويان بـراي حــدود  22خانـوار در شــهر مشــهد بــه اجـرا درآمــد .از ابتـداي مــاه مبارک
رمضــان بــا اطــاع رســاني و نصــب فراخـوان هايــي در ســطح واحدهــاي جهاددانشــگاهي خراســان رضوی و
همچنيــن موسســات آمــوزش عالــي فعــال در ايــام تابســتان ،پــس از جــذب منابــع مالــي ،اقــام مــورد نيــاز
خريـداري و بســته بنــدي شــده و در نيمــه مــاه مبــارک رمضــان و همزمــان بــا ميــاد کريــم اهــل بيــت ،امام
حســن مجتبــي (ع) بيــن خانـواده هــاي نيازمنــدي کــه از قبــل شناســايي شــده بودنــد توزيــع گرديــد.
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عنوان طرح :دستان کوچک ،آرزوهای بزرگ
تاریخ اجرا93/5/13 :
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :نگارخانهفردوسیمجتمعدکرتعلیرشیعتی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
دفتــر ســازمان دانشــجويان داشــکده پزشــکي در ادامــه طــرح هــای خیریــه خــود ،بــر آن شــد تــا بــا برگـزاري
نمايشــگاه خيريــه اي از آثــار نقاشــي کــودکان بســتري در بخــش داخلي بيمارســتان تخصصي کــودکان دکتر
شــيخ ،امــکان مشــارکت دانشــجويان و خیریــن را از طریــق خرید آثــار در فعاليت انســان دوســتانه فراهــم آورد.
الزم بــه ذکــر اســت پــس از انجــام هماهنگــي هــاي اوليــه بــا مســئولين بيمارســتان و آمــاده شــدن نقاشــی
هــا ،آثــار بــه مــدت یــک هفتــه در نگارخانــه فردوســی مجتمــع دکتــر علــی شــریعتی در معــرض دیــد عمــوم
و فــروش قـرار گرفــت و کلیــه عوائــد حاصــل از آن بــا حضــور نماینــده بیمارســتان دکتــر شــیخ ،به مــددکاري
بيمارســتان اعطا شــد.
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عنوان طرح :دستی برآوریم
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 93
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم پایه و ستاد مرکزی
محل اجرا :شهرک شهید رجایی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
ســازمان دانشــجويان کــه بــا برگـزاري چنديــن دوره اردوي جهــادي در روســتاهاي محــروم خراســان ،يکــي از
تشــکل هــاي فعــال در ايــن حــوزه شــناخته ميشــود ســعی کرده تــا بــا برنامه ريــزي صحيــح و بهره گيــري از
دانشــجوياني متخصــص در رشــته هــاي مختلف دانشــگاهي ،با انتخاب شــهرک شــهيد رجايي و شــهيد باهنر
بــه عنـوان منطقــه هــدف ،دوميــن دوره طــرح تدريــس در مناطق محــروم را بــا همــکاری اداره کل آمــوزش و
پــرورش خراســان رضــوی برگـزار کنــد .بــا اعــام فراخـوان در دانشــگاه ها و همچنیــن مـدارس منطقه هدف
از ابتـدای مهــر مــاه ،ثبــت نــام همزمان دانشــجویان عالقــه مند بـرای تدریــس و دانــش آموزان مســتعد برای
حضــور در کالس هــا آغــاز شــد .در ادامــه نیــز همزمــان بــا برگزاری جلســات توجیهــی و کارگاه های آموزشــی
بـرای مدرســین منتخــب ،آزمــون تعییــن ســطح نیــز بـرای دانــش آمــوزان برگـزار شــد .همانطــور کــه پیــش
بینــی میشــد ،متاســفانه حضــور دانــش آمــوزان پســر چــه بــه لحــاظ کمــی و چــه کیفــی ،چنـدان قابــل توجه
نبــود کــه همیــن مســئله بــه تدریــج تــا پیــش از پایــان تــرم پاییــز باعــث لغــو کالس های آموزشــی پسـران
شــد ،لکــن بــا حضــور فعــال دختـران در ایــن طــرح و بــا همــکاری خــوب دبیرســتان شــهرآرا در ایــن رابطــه،
طــی 20هفتــه ،کالس هــای آموزشــی کنکــور در رشــته هــای علوم تجربــی و علوم انســانی برگزار شــد.
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عنوان طرح :بازدید از آسایشگاه شهید بهشتی
تاریخ اجرا93/9/27 :
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :آسایشگاه معلولین ذهنی شهید بهشتی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
ثبــت ســوم دســامبر بــا عنـوان روز جهانــي معلــوالن در تقويــم ملــت هــاي مختلــف جهــان ،بهانــه اي اســت
بـراي اينكــه بــار ديگــر مســائل و مشــكالت مربــوط بــه بزرگتريــن اقليــت جهــان در اذهــان تداعــي شــود.
بــا توجــه بــه اينکــه امــروزه برخــي از معلوليــت هــا در مراحــل اوليــه ،بــا اقدامــات درمانــي و ترميمــي ،قابــل
پيشــگيري يــا درمــان هســتند و بســياري از معلوليتهــا را نيز مــي تـوان از طريق مراقبــت هاي اوليه بهداشــتي
نظيــر واکسيناســيون ،تغذيــه مناســب و  ...همچنيــن از طريــق مراقبتهاي حرفــه اي از قبيل توانبخشــي طبي،
گفتــار درمانــي ،ارتوپــدي فنــي و  ...از بيــن بــرد؛ آشــنايي و درگيــر ســاختن دانشــجويان پزشــکی بــه عنـوان
افـرادي کــه در آينــده ،توجــه و رســيدگي بــه معلوليــن بخشــي از رســالت آنــان خواهــد بــود ،بســيار اثربخــش
ميباشــد؛ از طرفــي ارتبــاط و تعامــل نزديــک بــا ايــن قشــر از جامعــه موجــب ايجــاد تغييــر و تحــول در باورها
و توانایــی هــای خواهــد شــد.
از ايــن رو اعضــاي دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده پزشــکي ضمــن هماهنگــي با مديريت آسايشــگاه
معلوليــن ذهنــي شــهيد بهشــتي مشــهد ،بــه همـراه جمعــي از اعضــاي ســازمان دانشــجويان و همچنيــن
دانشــجويان عالقــه منــد ،بازديــدي از ايــن موسســه داشــتند و بــا ايــن موسســه آشــنا شــدند.
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عنوان طرح :سبزتر از برگ
تاریخ اجرا 93/9/5 :تا 93/9/19
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکدههای فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
بــا همــکاری موسســه هــاي توان بخشــي شــهيد بهشــتي ،فتــح المبيــن ،ســوم شــعبان و تابان ،نمايشــگاهي
توســط اعضــاي ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهي در دانشــکده علوم رياضــي ،از هنرهاي دســتي معلوالن
در دانشــکدههای دانشــگاه فردوســی مشــهد ،برگـزار شــد .پــس از برگـزاري نمايشــگاه طی دو هفتــه ،اختتاميه
طــرح ،بــا حضــور بچــه هاي معلول هنرمند مؤسســات شــهید بهشــتی و فتــح المبیــن در آمفی تئاتر دانشــکده
علــوم پایــه برگـزار گرديد.
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عنوان طرح :مسیر سبز
تاریخ اجرا :زمستان 93
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :آسایشگاههای نگهداری معلولین
تعداد ماطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
بـراي ارج نهــادن بــه تجــارب و توانايــي هــاي انســانهايي کــه بــا معلوليت هــاي گوناگون دســت و پنجــه نرم
ميکننــد ،اعضــاي ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علــوم رياضــي ،بــر آن شــدند تــا هــر هفته از آسايشــگاه
هــاي معلوليــن ذهني و جســمي بازديــد کنند.
در ايــن طــرح ســعي شــد تــا از آسايشــگاه هايــي کــه کمتــر مــورد توجــه قـرار گرفته اســت بازديــد شــود .الزم
بــه ذکــر اســت در ايــن طــرح کــه بــا همــکاري کانون هــاي تئاتــر و موســيقي دانشــگاه فردوســي برگزار شــد،
هــر هفتــه تعـداد  20نفــر دانشــجو و اســتاد شــرکت داشــته و طــی آن آسایشــگاههای پردیس تــوس ،نیکان و
مراکــز نگهـداری ســالمندان صفــا و پردیــس مــورد بازدید دانشــجویان قـرار گرفت.
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عنوان طرح :دمی دعوت به مهر
تاریخ اجرا93/12/13 :
مجری طرح :دفرت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :آسایشگاه معلولین رمضان
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
دفتــر ســازمان دانشــجويان در مرکــز علمــي کاربــردي کاشــمر همچــون ســنوات گذشــته ،در نظــر گرفــت تــا
همزمــان بــا روز احســان و نيکــوکاري بــا اعــام فراخـوان در بين دانشــجويان عالقه منــد در هفته اول اســفند،
ضمــن جمــع آوري کمــک هــاي نقــدي و غير نقــدي آنهــا ،بازديــدي از آسايشــگاه معلولين ذهنــي رمضان که
در مجــاورت دانشــگاه قـرار دارد ،بــه عمــل آورد .الزم بــه ذكــر اســت کمــک هــاي جمــع آوري شــده ،صــرف
توســعه امــور فرهنگــي ايــن آسايشــگاه شــد تــا بديــن وســيله زمينه كمــك ســاير نهادهــاي فرهنگــي در اين
خصــوص فراهم شــود.
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عنوان طرح :بازارچه نوروزی هم نفس3
تاریخ اجرا 93/12/19 :و 93/12/20
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :درب شاملی دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه تاکيــد فـراوان ديــن مبيــن اســام بــر ترويــج کار خيــر در جامعــه و ضــرورت گســترش آن بــه
ويــژه در ميــان نســل جـوان ،دفتــر ســازمان دانشــجويان دانشــکده پزشــکي تصميم گرفــت تا همچون ســال
گذشــته ،ضمــن بر طرف ســاختن نواقــص آن ،بــا برگـزاري بازارچه خيريــه اي در روزهــاي پاياني ســال ،1393
امــکان مشــارکت دانشــجويان در فــروش محصــوالت نــوروزي ،بــه نفــع فعاليت هــاي خيريــه را فراهــم آورد.
فــروش محصــوالت نــوروزي (ســبزه ،ماهــي و ســاير نمادهــاي ســفره هفــت ســين) بــه همـراه مـواد غذايــي
مختلــف (آش ،عدســي ،دســر ،پيراشــکي و  )...کــه همگــی توســط دانشــجويان تهيه مــي شــد ،از جمله بخش
هــاي ايــن بازارچــه بــود .بــا توجــه بــه اهـداف خيريــه طرح ســعي شــد در تهيــه اقــام فروشــي بازارچــه ،حتي
االمــکان از ابتــکارات افـراد گــروه اســتفاده شــود و مـواد آمــاده تنهــا در صــورت نيــاز خريـداري گــردد .علیرغم
ســرمای شــدید و بــارش بــرف در روزهــای اجرایــی بازارچــه ،اســتقبال دانشــجویان از آن بســیار چشــمگیر بود.
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عنوان طرح :بچه های آسامن
تاریخ اجرا 21 :اسفند 93
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم اداری و اقتصادی
محل اجرا :شیرخوارگاه حرضت علی اصغر
تعداد مخاطبین 20 :نفر

شرح فعالیت
در راســتاي آشــنايي بيشــتر دانشــجويان بــا شــرايط زندگــي محرومــان و ايجــاد انگيــزه ديگــر دوســتي و
همچنيــن عالقــه منــد ســازي آنهــا بــه فعاليت هــاي خيريــه در جهــت محروميــت زدايــي ،دفتر ســازمان
دانشــجويان دانشــکده علــوم اداري و اقتصــادي ،تصميــم گرفــت تــا با دعــوت از دانشــجويان عالقــه مند،
بازديــدي از شــيرخوارگاه حضــرت علــي اصغــر داشــته باشــد .شــيرخوارگاه و خانــه فرزنــدان حضــرت علي
اصغــر (ع) مشــهد وابســته بــه ســازمان بهزيســتي اســتان خراســان رضــوي در تابســتان  1379افتتــاح و
فعاليــت خــود را در زمينــه نگهــداري ،آمــوزش و پــرورش فرزنــدان بي سرپرســت و بدسرپرســت در تمامي
مقاطــع ســني آغــاز کــرده اســت.
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عنوان طرح :اردوهای جهادی مهرباران روستای «جبار»
تاریخ اجرا :اسفند  93و فروردین 94
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :روستاهای 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 همکاری موفــق کانون اردوهای جهادی ســازمان دانشــجویان
بــا موسســه خیریــه امــام علــی (ع) شــهر ری ،پــس از شناســایی و بررسـیهای صــورت گرفتــه ،روســتاهای
جبــار و خــرم آبــاد از از توابــع قائــن بــه عنـوان منطقــه هــدف نــوروز  1394انتخــاب شــد .بــا اعــام فراخـوان
عمومــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه هــای مشــهد ،بیــش از  70نفــر بــا ثبــت نــام از طریق ســایت ســازمان
دانشــجویان ،داوطلــب حضــور در ایــن طــرح شــدند کــه بــا توجــه بــه نیــاز روســتاها و همچنیــن توانایــی
داوطلبــان ،حضــور  24نفــر از دانشــجویان در ایــن طــرح قطعــی شــد .دانشــجویان در بــازه های یــک هفته ای
و بــه مــدت ســه هفتــه پیاپــی از  23اســفند تــا  13فروردیــن عازم روســتاهای خــرم آبــاد و جبار شــدند .علیرغم
ســختی هــای موجــود در فعالیــت در دو روســتا بــه صــورت همزمــان ،بــا لطــف و عنایــت خداونــد متعــال و بــا
همــکاری صمیمانــه موسســه خیریــه امــام علــی (ع) و اداره کل اوقــاف و امــور خیریه خراســان رضــوی و مردم
باصفــا و قدرشــناس روســتاهای جبــار و خــرم آبــاد ،در ایــن مــدت بــا انجــام بیــش از  160نفــر روز فعالیــت
دانشــجویان ،فعالیتهــای برنامــه ریــزی شــده بــه نحــو مطلوبــی بــه اجـرا درآمــد.
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عنوان طرح :زخم تو سبز می شود
تاریخ اجرا93/2/26 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم پایه
محل اجرا :دره ارغوان
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
مدتــی اســت کــه عمــوم جامعــه نســبت بــه طبيعــت اطـراف خود بــي توجــه شــده و هرکجا کــه بـراي تفريح
انتخــاب مــي کننــد ،ردپــاي زشــت و کثيفــي از زبالــه برجــاي ميگذارنــد .بــا توجــه بــه تجربــه موفق ســازمان
دانشــجويان در برگـزاري برنامــه هــاي پاکســازي محيــط زيســت ،برگـزاري ايــن گونــه برنامــه هــا عــاوه
بــر ايجــاد روحيــه طبيعــت دوســتي در بيــن دانشــجويان ،بــه گردشــگران نيــز مســئوليت پذيــري و فرهنــگ
ميآمــوزد .لـذا جهــت پيشــبرد اهـداف فــوق ،ايــن بــار دفتــر ســازمان دانشــجويان در دانشــکده علــوم پايــه
پيشــقدم برگـزاري ايــن طــرح طبيعت دوســتانه شــد .طــي بررســي هاي صــورت گرفتــه ،منطقه گردشــگري
دره ارغـوان (بـراي بانـوان) و روســتای کنــگ (بـراي آقايــان) بــه عنـوان مقصــد انتخاب شــدند .ايــن طرح پس
از اعــام فراخـوان در ســطح دانشــگاه هــای مشــهد و ثبــت نــام داوطلبيــن ،بــا توجــه بــه حد نصاب نرســیدن
اردوی آقایــان ،در منطقــه گردشــگري دره ارغـوان ويــژه دختـران دانشــجو برگـزار شــد.
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عنوان طرح :اردوهای تشکیالتی اعضای سازمان
تاریخ اجرا 93/7/11 :و 93/9/6
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :روستاهای کنگ و کارده
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت
نظــر بــه تغييــر اغلب مســئولين دفاتــر ســازمان دانشــجويان در آغــاز ســال تحصيلي ،ضــرورت ايجــاد فضايي
دوســتانه و غيــر رســمي بـراي آشــنايي و همدلــي بيــن آنهــا احســاس مي شــد ،.همچنين بــا توجه بــه تالش
داوطلبانــه و حداکثــري دانشــجويان همــکار ايــن مجموعه در طول ســال تحصيلــي ،تقدير و تشــکري حداقلي
از آنهــا ناگزيــر مــي نمــود .طبــق برنامــه ريــزي هــاي صــورت گرفتــه و آســيب شناســي فعاليت هاي ســاليان
گذشــته ،يکــي از نقــاط ضعــف جــدي ســازمان دانشــجويان ،عــدم همگرايي بيــن مســئولين دفاتر بوده اســت.
لـذا در تــرم گذشــته ،بــا بررســي هــاي صــورت گرفته ،برنامــه هاي مختلــف تشــکيالتي ،آموزشــي و تفريحي
بـراي مســئولين دفاتــر برنامــه ريــزي شــد .برگـزاري اردو ،کارگاه هــاي آموزشــي ،نشســت اعضــاي فعــال،
کادرســازي دفاتــر ،طــرح هــاي مطالعاتــي ارائــه کتــاب و مقالــه و  ...از جملــه اين برنامه هــا بودند .طبــق جدول
زمانبنــدي تــرم 2 ،اردوي فرهنگــي تفريحــي بـراي مســئولين دفاتــر و اعضــاي فعال ســازمان پيش بيني شــد
کــه طبــق برنامــه در روســتاهاي کنــگ و کارده برگزار شــدند.
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عنوان طرح :حال زمین پیر زیاد خوش نیست
تاریخ اجرا93/8/2 :
مجری طرح :دفرتدانشکدهعلومتربیتیوروانشناسی
محل اجرا :روستای ازغذ
تعداد مخاطبین 40 :نفر

شرح فعالیت
منابــع طبيعــي ،ثروتــي اســت کــه طبيعت بـراي اســتفاده انســان ها فراهــم ســاخته اســت و عامل انســاني ،در
پديــد آمــدن آن نقشــي نـدارد .از بيــن بــردن منابــع طبيعــي و آلــوده ســاختن محيــط زيســت ،يکــي از بــزرگ
تريــن مشــکالت عصــر حاضــر اســت کــه زندگــي بشــر را بــه خطــر مــي انـدازد .بــه عقيــده دانشــمندان،
بيشــتر نابســاماني هــاي طبيعــي ،ماننــد ســيل هــا ،پيشــروي آب درياهــا ،کاهــش ســفره هــاي زيرزمينــي و
آســيب پذيــري اليــه اوزن ،بــه علــت نابــودي و آلــوده ســازي محيــط زيســت اســت .از نــگاه آمــوزه هــاي
دينــي ،محافظــت از منابــع طبيعــي و محيــط زيســت ،از مهــم تريــن مســائل اخالقــي اقتصــادي به شــمارمي
رود .دفتــر ســازمان دانشــجويان دانشــکده علــوم تربيتــي در راســتاي فرهنگ ســازي و ايجاد بســتري مناســب
جهــت ترغيــب دانشــجويان بــه خدمــت بــه طبيعــت از طريــق پاکســازي آن ،در نظــر گرفــت تــا در طرحي به
پاکســازي طبيعــت روســتاهاي اطـراف مشــهد بپــردازد .ايــن طــرح پــس از اعــام فراخوان در ســطح دانشــگاه
فردوســي مشــهد و ثبــت نــام داوطلبيــن ،بــا توجــه بــه حــد نصــاب نرســیدن اردوی آقایــان ،در روســتاي ازغــد
ويــژه دختـران دانشــجو برگـزار شــد.
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عنوان طرح :دریای خاک
تاریخ اجرا :اسفند 93
مجری طرح :ستاد مرکزی و دفرت مرکز علمی کاربردی کاشمر
محل اجرا :روستای فدیشه
تعداد مخاطبین 200 :نفر

شرح فعالیت
ســتاد مرکــزي ســازمان دانشــجويان تصميــم گرفــت تــا طــرح درياي خــاك را كــه ســابقه اجـراي آن در مركز
گردشــگري ،بــا عنـوان طــرح كويرنــوردي و كويرشناســي دانشــجويان كشــور وجــود داشــته اســت و تاكنون 6
مرحلــه از آن در كويرهــاي ســمنان ،مرنجــاب كاشــان ،شــهداد كرمــان و مصــر اصفهــان برگـزار شــده اســت،
بــا اســتفاده از پتانســيل هــاي بومــي خراســان رضــوي ،در ســطحي محــدود بـراي دانشــجويان دانشــگاه هاي
مشــهد و مرکــز علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي کاشــمر برگـزار نمايــد .بــا توجــه بــه بازديــد و شناســايي
صــورت گرفتــه ،کويــر فديشــه (نيشــابور) بــه عنـوان منطقــه هــدف ايــن طــرح برگزيــده شــد .در ايــن طــرح
پــس از فراخـوان و ثبتنــام از دانشــجويان ،عالقــه منـدان در اردويــي يــک روزه از ايــن کويــر بازديــد کردنــد .با
توجــه به اســتقبال گســترده دانشــجويان ،ايــن اردو در ســه هفته متوالــي (يــک اردو ويــژه آقايــان و دو اردو ويژه
بانـوان) بــه انجــام رســيد .عــاوه بــر بازديد ،ســعي شــد تــا امــکان پيــادهروي در رمل ،اجراي موســيقي ســنتي،
آتــش بــازي و نشســتي کوتــاه و علمــي دربــاره كويــر ،نيــز بـراي شــرکت کننــدگان فراهم گــردد.
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عنوان طرح :گرامیداشت روز جهانی زمین پاک
تاریخ اجرا93/2/1 :
مجری طرح :دفرت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت
همزمــان بــا روز جهانــي زميــن پــاک ،بــه همــت دفتــر ســازمان دانشــجويان در مرکــز علمــي کاربــردي
جهاددانشــگاهي کاشــمر ،همايشــي بــا همين عنـوان در محل جهاددانشــگاهي کاشــمر برگـزار شــد .در ابتداي
روز ،گروهــي از اعضــاي ســازمان دانشــجويان ،کارمنـدان ،اســاتيد و مديـران جهاددانشــگاهي کاشــمر عــازم
ارتفاعــات اطـراف شــهر بـراي پاک ســازي محيط زيســت شــدند .پــس از بازگشــت دانشــجويان ،در مراســمي
بــا حضــور مديــرکل ســازمان حفاظــت از محيــط زيســت خراســان ،فرمانـدار ،امــام جمعــه و مديـران شــهري
کاشــمر ،ضمــن تقديــر از فعاليــن محيط زيســت بومــي ،بـراي اولين بــار در شهرســتان کاشــمر ،از کارت هميار
محيــط زيســت نيــز رونمايي شــد.
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عنوان طرح :بزرگداشت حکیم عمر خیام
تاریخ اجرا93/2/28 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکده ریاضی ،سالن دکرت بزرگ نیا
تعداد مخاطبین 100 :نفر

شرح فعالیت
حکيــم عمــر خيــام شــاعر و رياضــي دان قــرن  5هجــري ،يکــي از تاثيرگذارتريــن افـراد در تاريــخ رياضيــات
جهــان اســت .لـذا از آنجــا کــه در ســال هــاي گذشــته بــا رويکــردي ادبــي و نجومــي بــه شــخصيت خيــام
پرداختــه شــده و جایــگاه رياضياتــی ايشــان کمرنــگ جلــوه داده شــده اســت ،دفتــر ســازمان دانشــجويان در
دانشــکده علــوم رياضــي بــا همــکاري انجمــن علمــي ايــن دانشــکده بر آن شــد تا بیشــتر بــه جایگاه خیــام در
علــوم ریاضیــات بپــردازد .امــا از آنجــا کــه هدف ايــن برنامه گســترش ايــن رويکرد در ميــان عامه دانشــجويان
بــود و نيــل بــه ايــن هــدف جــذب حداکثــري مخاطبيــن دانشــجو را مــي طلبیــد ،برنامــه ریــزی هــا در قالــب
جشــن بزرگداشــت خيــام انجــام شــد .در ايــن جشــن ،آقــاي دکتــر محســن پرويــزي (عضــو هيئــت علمــي
دانشــکده علــوم رياضــي) بــا نگاهــي تاريخــي بــه ابعــاد پيشــرفت رياضيــات ،بــه ســخنراني پرداخــت .پــس از
آن ،برنامــه بــه پخــش موســيقي توســط گــروه موســيقي ،مســابقه پانتوميــم و  ...اختصــاص يافت .شــايان ذکر
اســت از  10روز قبــل از برگـزاري جشــن بــه پخــش سـواالت جـذاب رياضــي در بيــن دانشــجويان که توســط
برخــي از اعضــاي محتــرم هيئــت علمــي دانشــکده علــوم رياضــي طراحــي شــده بــود ،اقـدام و در روز جشــن
بــه بهتريــن پاســخ هــا جوایــزی اهـدا شــد.
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عنوان طرح :منایشگاه مهر
تاریخ اجرا 93/7/1 :تا 93/7/3
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد
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 بـراي شــکل گيــري دارنــد و
ميتـوان گفــت کــه اوليــن تصويــري کــه از هــر تشــکلي در ذهــن آنــان شــکل بگيرد ،مــي توانــد با اســتمرار
فعاليتهــاي آن تشــکل تــا پايــان دوران دانشــجويي در ذهــن ايشــان ثابــت بمانــد.
لـذا بســيار مناســب مــي بــود تــا در ابتـداي ســال تحصيلــي ،بــا برنامــه ريــزي دقيــق و مــدون در قالــب هايي
جـذاب ،اهـداف و فعاليــت هــاي ســازمان دانشــجويان را بــه آنهــا معرفــي کنیــم .بــا توجــه به برنامه منســجم
دانشــگاه فردوســي در قالــب اردوي پيــش دانشــگاهي بـراي دانشــجويان جديــد الــورود و بــا توجــه بــه حضــور
کليــه تشــکل هــا ،ســازمان دانشــجويان نیــز در کنار ســایر تشــکل هــا در ايــن اردو و نمایشــگاه حضور داشــته
و مجموعــه خــود را معرفــی کرده اســت.
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عنوان طرح :تالقی عشق و ایثار
تاریخ اجرا93/7/11 :
مجری طرح :دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیمشهد
محل اجرا :مجتمع آیه ها
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس نــه بــه عنـوان يــک بزرگداشــت و صــرف يــادآوري خاطـرات مربــوط بــه دو
دهــه پيــش ،بلکــه محملــي بـراي بــارور ســاختن جريــان و مرامــي اســت کــه حاال ديگــر به شــالوده اساســي
نظــام تبديــل شــده اســت .بــه همين مناســبت دفتــر ســازمان دانشــجويان علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي
مشــهد در نظــر گرفــت تــا همزمــان بــا آغاز ســال تحصيلي  ،امــکان بازديــد از مجتمــع فرهنگي آيههــا و جبل
النــور را بـراي اعضــاي فعــال خــود و همچنيــن ســاير دانشــجويان عالقــه منــد فراهــم کننــد .بــا رايزنيهــاي
صــورت گرفتــه بــا مديريــت مجتمــع فرهنگــي آيــه هــا ،دانشــجويان در طي مــدت بازديــد توانســتند از حضور
راوي دفــاع مقــدس بهــره مند شــوند.
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عنوان طرح :نشستی به رنگ همدلی
تاریخ اجرا93/9/17 :
مجریطرح:دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیمشهد
محلاجرا:سالنشورایسازمانمرکزیجهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

شرح فعالیت
دفتــر ســازمان دانشــجويان موسســه آمــوزش عالــي علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي مشــهد در نظــر گرفت
بــه مناســبت روز دانشــجو ،نشســتي را بــا رئيــس و مديران مرکــز و دانشــجويان برگـزار نمايد .در اين نشســت،
بــه مشــکالت دانشــجويان در محفلــي دوســتانه پرداختــه شــد .نمايندگان دانشــجويان سـواالت و مشــکالت
خــود را در ايــن جلســه بصــورت شــفاهي و کتبــي مطــرح کردنــد .اين جلســه پــس از ارائه گـزارش مختصري
از فعاليــت هــاي ســازمان دانشــجويان ،و ســخنراني رئيس مرکز ،با طرح پرسشــهاي دانشــجويان و پاســخهاي
مســئولين آموزشــي و فرهنگــي ادامــه يافت.
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عنوان طرح :جشن روز دانشجو
تاریخ اجرا93/9/18 :
مجری طرح :دفرت دانشکده پزشکی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده پزشکی
تعداد مخاطبین 300 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه تجربه موفــق برگـزاري روز دانشــجوي  91و نيز هفته دانشــجوي  ،92در ســال تحصيلــي 94-93
نيــز ،دفتــر دانشــکده پزشــکي در برگـزاري هفتــه دانشــجو بــه عنـوان مديريــت تشــکل هــا و کانــون هــاي
دانشــکده پزشــکي ايفــاي نقــش کــرد .ايــن برنامــه در دو حيطــه هفتــه دانشــجو و روز دانشــجو برگزار شــد .در
طــي هفتــه دانشــجو ،مســابقات متعــدد فرهنگــي ورزشــي بــه انجــام رســيد و در مراســم جشــن روز دانشــجو
کــه بــه عنـوان اختتاميــه ايــن جشــنواره ،برگـزار شــد عــاوه بــر تقديــر از افـراد برگزيــده هفتــه ،برنامــه هاي
فرهنگــي و مفــرح ديگــري نيــز بــه اجـرا درآمــد.
ويدئــو کنفرانــس بــا يکــي از اســاتيد برجســته خــارج از کشــور (دکتــر علــي محمــدي ،مختــرع برتر جهــان در
ســال  2014ســاکن ســوئد) ،مســابقه عکــس ،مصاحبــه با يکي از اســاتيد برجســته کشــور ،کليپ دانشــجويان
دانشــکده ،ســخنراني کارشــناس ارشــد روانشناســی پيرامون ازدواج دانشــجويي و  ..از جمله بخش هاي اين جشــن بود.
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عنوان طرح :کالس جربانی
تاریخ اجرا :اسفند 93
مجری طرح :دفرت دانشکده کشاورزی
محل اجرا :آمفی تئاتر ساختامن شهدا
تعداد مخاطبین 50 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه رشــد و گســترش تکنولــوژي هــاي جديــد رايانــه اي و مبتنــي بــر وب ،تقريبــا فراگيري اصــول و
ســاختارهاي کار در فضــاي اينترنــت جــزء پيــش نيازهــاي هــر رشــته اي مي باشــد .در اين راســتا ســعي بر آن
شــد تــا مباحــث اوليــه و مقدماتــي کــه دانســتن آن بـراي هــر دانشــجو ديگــر الزم مــي باشــد در قالــب کارگاه
هــاي آموزشــي رايــگان در اختيــار عالقــه منـدان قـرار گيــرد .با توجــه به نيــاز جدي دانشــجويان براي بدســت
آوردن اينگونــه توانمنــدي هــا ،نــام ايــن طــرح «کالس جبرانــي» گذاشــته شــد .بــا توجــه بــه زمينــه هــاي
آموزشــي کــه بــه صــورت فراگيــر و عمومي ارائــه شــد ،محدوديتــي در رشــته و گرايش دانشــجوهاي متقاضي
لحــاظ نگرديــد .دوره ابتدايــي پيشــنهادي آمــوزش مديريــت جومــا بــود .مــدرس ايــن کارگاه ،آقــاي محســن
کاميــاب نـژاد (طـراح و برنامــه نويس و کارشــناس ســابق روابط عمومــي و تبليغات ســازمان دانشــجويان) بودند.
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عنوان طرح :جشن پایان ترم
تاریخ اجرا93/10/9 :
مجری طرح :دفرت دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکده علوم ریاضی ،سالن دکرت بزرگ نیا
تعداد مخاطبین 150 :نفر

شرح فعالیت
بــا توجــه بــه نزديکــي بــه ايــام پايــان تــرم و همچنيــن پايــان فعاليــت هــاي فرهنگــي و فــوق برنامــه کليــه
تشــکل هــا در دانشــکده علــوم رياضــي و بعضــا ديــده شــدن آثــار خســتگي در بيــن دانشــجويان و اســاتيد ،به
پيشــنهاد مســئولين دانشــکده علــوم رياضــي ،در نظــر گرفتــه شــد تــا با پايــان عـزاداري هــاي محــرم و صفر،
در فضايــي دوســتانه ،بــا برگـزاري جشــن و مســابقات درون دانشــکده اي ،ضمــن قدرداني از فعاليــن فرهنگي،
بــا حضــور کليه دانشــجويان ،مســئوالن ،اســاتيد و کارمندان دانشــکده ،به بيان و بررســي مشــکالت دانشــکده
پرداختــه شــود .الزم بــه ذکــر اســت کليــه تشــکل هــاي دانشــکده اعــم از بســيج دانشــجويي ،انجمــن هــاي
علمــي ،انجمــن اســامي و ســازمان دانشــجويان در ايــن امــور اجرايــي و مالــي ايــن طرح مشــارکت داشــتند.
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عنوان طرح :عرص نشاط
تاریخ اجرا :زمستان 93
مجریطرح:دفرتمرکزعلمیکاربردیجهاددانشگاهیکاشمر
محلاجرا:مرکزعلمیکاربردیجهادانشگاهیکاشمر
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

شرح فعالیت

بــا توجــه بــه فضاي عمومــي شهرســتان کاشــمر و همچنين مرکــز علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي در اين
شــهر  ،بــه خصــوص بـراي دانشــجويان خوابگاهــي ،نيــاز به فعاليــت هــاي ورزشــي و تفريحي در دانشــجويان
و جوانــان بــه شــدت احســاس گرديــد .لـذا پيشــنهاد شــد بــا تاميــن برخــي امکانــات رفاهــي مــورد عالقــه
دانشــجويان ،زمينــه ارتبــاط آنهــا را بــا ســازمان دانشــجويان فراهــم نماييــم .در هميــن خصــوص بــا تعـدادي
از باشــگاه هــاي ورزشــي (بــدن ســازي ،كاراتــه ،ورزش باســتاني ،سـواركاري ،شــنا ،ايروبيــك) صحبــت شــد تا
پــس از انجــام تبليغــات در دانشــگاه ،دانشــجويان بتواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر ســازمان دانشــجويان و دريافت
معرفــي نامــه ،از امکانــات آن مجموعــه هــا بــا تخفيــف  30تــا  50درصــدي بهــره منــد شــوند.
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عنوان طرح :اولین نشست هم اندیشی ادوار سازمان
تاریخ اجرا93/10/9 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 70 :نفر

شرح فعالیت

ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهي ،بــه عن ـوان تشــكلي دانشــجويي و فعــال در عرصــه هــاي مختلــف
فرهنگــي ،بــر آن شــد تــا بــا برگـزاري نشســتي ،بــه نقــد و بررســي عملكــرد خــود بپــردازد و از ايــن طريــق
گامــي در جهــت بهبــود و نمــو عملكــرد خــود بــردارد .الزم بــه ذكــر اســت ،جهــت هرچــه پربــار كردن بيشــتر
ايــن برنامــه و رســيدن بــه نتايج بهتــر و اصوليتــر ،در اين نشســت ،از مديـران و اعضاي ســازمان دانشــجويان،
در ادوار مختلــف (از ســال  80تــا کنــون) دعــوت بــه عمــل آمــد ،چـرا كــه بــه نظــر ميرســيد ،ايــن بزرگـواران،
بــا توجــه بــه تســلط و آشــنايي كــه بــا ســازمان و همچنيــن بــا فضــاي كار دانشــجويي داشــتند ،يکــي از
شايســتهترين افـراد جهت نقد و بررســي عملكــرد ســازمان بودند .ارائه نظــر معاونین فرهنگی جهاددانشــگاهی
مشــهد ،مدیـران ســازمان دانشــجویان و همچنیــن مســئولین دفاتر ســازمان دانشــجویان از جلمــه بخشهای
ایــن نشســت بــود .الزم بــه ذکــر اســت در حاشــیه ایــن نشســت ،نمایشــگاهی از عکسهــای خاطــره انگیــز
ســالهای گذشــته نیــز برپــا شــده بــود.
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