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پیش گفتار
آنچــه در ادامــه مــی آیــد ،گزارشــی از فعالیــت هــای ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان
رضــوی در ســال  1392مــی باشــد کــه بــا فعالیــت مســتمر و بــی وقفــه اعضــای آن بــه انجــام رســیده
اســت .ســازمان دانشــجویان در ایــن ســال بــا برخــورداری از  13دفتــر فعــال در دانشــکده هــای
دانشــگاه فردوســی ،علــوم پزشــکی و مراکــز علمــي کاربــردي جهاددانشــگاهي در مشــهد و کاشــمر،
بیــش از  70طــرح فرهنگــی را در زمینــه هــای متنوعــی ماننــد دیــن و قــرآن ( 10درصــد) ،کتــاب و
کتابخوانــی ( 10درصــد) ،علــم و انديشــه ( 17درصــد) ،سیاســت و اجتمــاع ( 11درصــد) ،ادب و هنــر (21
درصــد) ،محرومیــت زدایــی ( 12درصــد) ،گردشــگری علمــی و فرهنگــی ( 3درصــد) و فــوق برنامه (16
درصــد) اجــرا کــرده اســت .مجمــوع مخاطبیــن شــرکت کننــده در برنامــه هــای ســازمان دانشــجویان
در ســال  ،92بیــش از  15000نفــر بــوده انــد کــه رضایــت  88درصــدی آنــان در نظرســنجی هــای
صــورت گرفتــه در بیــش از  40طــرح ،نشــان از کیفیــت بــاالی طــرح هــای دانشــجویی ایــن مجموعــه
مــی باشــد .ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ،امیــدوار اســت در ســال 1393
نیــز 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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ماموریت
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ،تشــکلی دانشــجویی اســت کــه بــا هــدف
بســط و انتقــال نظــام فکــری انقــاب اســامی در دانشــگاه هــا و گســترش پیکــره دانشــجویی
جهاددانشــگاهی تأســیس شــده و بــا حمایــت از تحقــق ایــده هــای دانشــجویان و بــا انجــام فعالیــت
هــای فرهنگــی ،هنــری و اجتماعــی بــا همیــاری چهــره هــای شــاخص و برجســته علمــی کشــور،
بــه ارتقــای دانایــی و مســئولیت پذیــری اجتماعــی آنــان مــدد رســانده ،فرآینــد جامعــه پذیــری آنــان
را تســهیل مــی کنــد.

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 جامعــه پذیــری
دانشــجویان؛ پیشــگام و الهــام بخــش در فعالیــت هــای فرهنگــی ،هنــری و سیاســی دانشــجویی ،همــراه
بــا تعامــل ســازنده بــا دانشــگاه هــا ،نخبــگان علمــی و فرهنگــی و ســایر تشــکل هــای دانشــجویی.

ارزش های سازمانی
 اعتماد به دانشجویان حاکمیت فرهنگ جهادی رویکرد علمی در فعالیت های فرهنگی دانشجویی بودن تمامی شئونات سازمان بهره گیری از چهره های شاخص و برجسته علمی فرهنگی کشور -توجه ویژه به فعالیت های حمایت از محرومان (خیریه)
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جشن میالد حضرت زهرا (س)
تاریخ اجرا92/2/11 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا :موسسه توان یابان
تعداد مخاطبین 100 :نفر

با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین دانش آموزان توان یاب و همچنین تقویت روحیه نوع دوستی و
دگراندیشی دانشجویان ،با توجه به آشنایی و ارتباطات قبلی اعضای سازمان در همکاری با مجتمع نیکوکاری
آموزشی توان یابان ،همزمان با میالد حضرت زهرا (س) جشنی برای کودکان این مرکز به همت دفتر سازمان
دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد .سخنرانی مذهبی ،مسابقه ،اجرای نمایش
توسط دانشجویان ،اجرای موسیقی سنتی و پذیرایی از جمله بخش های این جشن بود .الزم به ذکر است کلیه
هزینه های این طرح توسط خانواده های دانشجویان و خیرین و مدیریت موسسه ،تامین شده بود.
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با قرآن در طبیعت
تاریخ اجرا92/2/12 :
مجری طرح :ستاد مرکزی و دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا :گردشگاه های طبیعی اطراف مشهد
تعداد مخاطبین 25 :نفر

به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری دفتر خوابگاه فجر و مدیریت
فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد ،در ادامه طرح سلسله کارگاه های تدبر در قرآن کریم که سال های گذشته در
مناطق طبیعی اطراف مشهد برگزار شده بود ،پس از اعالم فراخوان عمومی در بین دانشجویان ،کارگاه تدبر در
قرآن ویژه خواهران با حضور دکتر آزاد (استاد گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد) در منطقه ییالقی
روستای کالته آهن مشهد برگزار شد .الزم به ذکر است اردوی برادران با توجه به آنکه تعداد ثبت نام کنندگان
به حد نصاب الزم نرسیده بود ،برگزار نشد.
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صبحانهمعنوی
تاریخ اجرا :تابستان 92
مجری طرح :دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد مخاطبین 30 :نفر

این طرح توسط دفتر سازمان دانشجویان دانشکده پزشکی و با همکاری بسیج دانشجویی و بسیج جامعه پزشکی
و با مخاطب قرار دادن دانشجویان پزشکی مقاطع باال و اساتید و کارمندان بیمارستان قائم (عج) برنامه ریزی و
اجرا شد .به دلیل درگیری و مشغله فراوان این قشر که مدت زیادی را در بیمارستان می گذرانند و امکان شرکت
در برنامه های سطح شهر یا دانشگاه به راحتی برایشان مهیا نمی باشد ،مکان برگزاری همان بیمارستان و زمان
برگزاری جلسات ،صبح اول وقت ( 7الی  )7:30و پیش از آغاز کالس ها انتخاب شد .همین موارد سبب استقبال
دانشجویان ،اساتید و کارمندان شده بود .استفاده از روحانیون جوان و خوش بیان و همینطور اختصار و کوتاهی
جلسات (حداکثر  30دقیقه) از نکات مثبت این طرح بود که باعث شده بود این برنامه که از شنبه تا چهارشنبه ،هر
روز برگزار می شد ،با حضور پیگیرانه مخاطبین پیش رود .نکته مثبت دیگر ،اطالع رسانی پیامکی جلسات بود که
در کنار آن ،دو یا سه جمله از خالصه مطالب جلسه قبل نیز به مخاطبین ارسال می شد.
الزم به ذکر است این جلسات با توجه به پرداختن به خطبه های شیوای نهج البالغه که امروزه کمتر به آن
پرداخته می شود ،مورد توجه بسیار مخاطبین قرار گرفت.
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نمایشگاه سبک زندگی ایرانی اسالمی
تاریخ اجرا 1 :الی  10آبان 92
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی کاشمر
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی کاشمر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و
مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر ،با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ حجاب و عفاف و
همچنین معرفی الگوها و مدل های موفق ایرانی و اسالمی ،نمایشگاهی به مدت یک هفته با موضوع «سبک
زندگی ایرانی اسالمی» در قالب آثار گرافیکی ،عکس و اینفوگرافیک با تاکید بر حجاب در محل سالن مطالعه
مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر برگزار شد.
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گامی به سوی آسمان
تاریخ اجرا :زمستان 92
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه های مشهد
تعداد مخاطبین 200 :نفر

پرورش نیروی انسانی که عالوه بر علوم روز و فنون تخصصی الزم ،از بینش اسالمی و رفتار دینی برخوردار باشد
از اهداف اصلی نظام جمهوری اسالمی و انقالب فرهنگی بوده و می باشد .در این میان جایگاه قرآن و نقشی که
می تواند در تحقق انسان الگوی ما ایفا کند ،برکسی پوشیده نیست ،اما متاسفانه امروزه کمی مورد غفلت واقع
شده است .این طرح با رویکردی آموزشی و با هدف آشناسازي دانشجویان با متن و معنای قرآن ،آموزش معارف
اعتقادي آن به دانشجویان و ارتقای فرهنگی و تصحیح رفتار دانشجویان مطابق با آموزه های قرآنكريم ،در پی
فراهم آوردن این زمینه بوده که فارغ التحصیالن دانشگاه ها نیز بتوانند قرآن را به سهولت و فصاحت تالوت
نموده و ضمن آشنایی اجمالی با معانی آیات ،بتوانند در معانی غور کرده ،با درک مفاهیم واالی آن ،به آموزه های
این کتاب مقدس عمل کرده و التزام به آن را از دیگران مطالبه کنند.
این طرح مبتنی بر چندین دوره آموزشی در سه محور تالوت (روخوانی ،روانخوانی ،تجوید ،قرائت تحقیق ،قرائت
ترتیل) ،نغمات (تواشیح ،ابتهال ،مبانی موسیقی قرآن و اذان) ترجمه و تدبر (سبک زندگی ،تدبر موضوعی ،آیات
االحکام و پژوهش) تعریف شده بود که پس از ثبت نام از دانشجویان عالقه مند از طریق پورتال کمیته قرآن و
عترت شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دانشگاه های استان ( )www.KQE.irبه اجرا در آمد .الزم به ذکر
است شرکت در این کالس ها رایگان بوده و حق الزحمه اساتید آن توسط دانشگاه ها تامین می شد.
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حماسهحسینی
در آینه آثار استاد مطهری
تاریخ اجرا92/10/1 :
مجری طرح :دفتر دانشکده الهیات
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده الهیات
تعداد مخاطبین 50 :نفر

واقعه عاشورا از مهمترین وقایع تاریخ اسالم بوده که گستره ابعاد آن بر هیچکس پوشیده نیست و مطالعه و
بررسی مجدد این واقعه از دریچه نگاه متفکران صاحب نظر اسالمی نظیر استاد مرتضی مطهری که دارای ذهنی
نقاد در زمینه تحلیل وقایع تاریخی و علی الخصوص تاریخ اسالمی بوده ،قابل مالحظه است .بدین منظور دفتر
سازمان دانشجویان دانشکده الهیات سعی داشته تا با برگزاری نشست هم اندیشی پیرامون مسئله عاشورا با استناد
به آثار استاد شهید مطهری ،به قدر توان در بررسی و مطالعه مجدد این موضوع ،یاری دهنده قشر دانشجو باشد.
در این جلسه واقعه عاشورا از سه جهت ریشه ها و علّت های رخداد آن ،وقایع پیش آمده و آثار و پیامدهای آن در تاریخ
اسالم مورد بررسی قرار گرفت .آقایان دکتر جاللی (عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات) و
حجت االسالم واعظ موسوی (واعظ و سخنران مذهبی) سخنرانان این نشست بودند.
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گرامیداشتایامفاطمیه
تاریخ اجرا92/12/24 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :مسجد حضرت زهرا (س) دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

طی سه سال گذشته ،سنتی حسنه در بین دانشگاهیان دانشگاه فردوسی اعم از دانشجویان ،اساتید و کارمندان
شکل گرفته است که کلیه دانشگاهیان در تعدادی از برنامه های مناسبتی مذهبی شاخص ،به صورت متمرکز
مشارکت نمایند .امسال نیز با توجه به این نکته که فاطمیه دوم در ایام تعطیالت نوروزی قرار گرفته بود ،برنامه
ریزی ها برای برگزاری این برنامه در فاطمیه اول صورت گرفت .در برنامه ریزی ها و تقسیم مسئولیتها بین کلیه
تشکل ها و بخش های اداری دانشگاه ،بخشی از امور اجرایی و تبلیغاتی این طرح نیز بر عهده سازمان دانشجویان
گذاشته شد .اقامه نماز جماعت مغرب و عشا ،قرائت حدیث شریف کسا ،حرکت نمادین دسته عزاداری دانشگاهیان
از مسجد امام رضا (ع) به سمت مسجد حضرت زهرا (س) ،سخنرانی حجت االسالم دکتر رفیعی و اجرای تله تئاتر
مفهومی پیرامون فاطمیه توسط گروه هفت آسمان از جمله بخش های این طرح بود .علیرغم نزدیکی به تعطیالت
پایان سال ،بیش از  3000نفر از دانشگاهیان مشهد در این جلسه شرکت کردند.
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نیم ساعت با کتاب ( )1
تاریخ اجرا 92/1/31 :الی 92/2/4
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات و الهیات
محل اجرا :کالس شماره  120دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

یکی از طرح های سنتی سازمان دانشجویان در سالیان گذشته ،جلسات ارائه کتاب دانشجویی بوده که با عنوان
«اینجا چراغی روشن است» برگزار میشده است .لکن در روزگاری که فرهنگ مطالعه در بین دانشجویان به شدت
رو به افول است ،برگزاری طرح هایی از این قبیل با مشکالت عدیده ای مواجه بوده و هست ،از تعیین کتابی مفید
و شناخته شده گرفته تا ارائه دهنده و مخاطبین دانشجویی و  ...لکن با تمهیدات اندیشیده شده توسط اعضای دفتر
سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات و با توجه به تنوع کتاب ها ،موضوعات و نویسندگان آنها ،استقبال دانشجویان
از این طرح که با عنوان «نیم ساعت با کتاب» برگزار میشد ،نسبتا مناسب بود .شیوه اجرایی جلسات بدین صورت
بود که ابتدا فرد ارائه دهنده در مدت  15دقیقه ،بیوگرافی کوتاهی از نویسنده ،چکیده ای کلی از متن کتاب ،معرفی
بخشی از دیدگاه های نویسنده و معرفی دیگر آثار وی را ارائه می داد و در ادامه با توجه به میزان عالقه مندی
دانشجویان ،بحث و گفتگویی بین دانشجویان و ارائه دهنده شکل می گرفت .در طی این طرح کتاب «روانشناسی
روابط درون خانواده» توسط آقای محمد امین تاجور ،کتاب «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم» توسط آقای
علیرضا الهی ،کتاب «در جستجوی زمان از دست رفته» توسط آقای امیر خضرائی منش ،کتاب «گلهای بدی»
توسط آقای محمدعلی عرب و کتاب «انسان دویست و پنجاه ساله» توسط آقای سیامک هنرمند ارائه شد.
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مسابقه کتابخوانی قطره ای از دریا
تاریخ اجرا :آذر 92
مجری طرح :دفترمرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 15 :نفر

همزمان با فرا رسیدن محرم حسینی و ایام عزاداری ساالر شهیدان ،دفتر سازمان دانشجویان در مرکز علمی
کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و تبیین بیشتر این واقعه عظیم تاریخی برای
دانشجویان آن مرکز ،مسابقه کتابخوانی را با عنوان «قطره ای از دریا» برگزار کرده است .با پیگیری های صورت
گرفته ،کتاب لمعات الحسین تالیف آیت اهلل حسینی طهرانی برای این منظور در نظر گرفته شده بود .شیوه اجرایی
بدین ترتیب بود که در دهه اول محرم با اعالم فراخوانی از دانشجویان عالقه مند خواسته شد تا با مراجعه به دفتر
سازمان دانشجویان و یا سایت این مجموعه ،ضمن ثبت نام ،فایل  PDFاین کتاب را دریافت کرده و مطالعه
نمایند .شرکت کنندگان می توانستند در دو بخش متفاوت این طرح مشارکت نمایند ،اول آنکه در تاریخ مشخصی
در مسابقه کتبی آن شرکت نمایند ،دوم آنکه برداشت خود را از این کتاب در یکی از قالب های شعر و یا متن ادبی
به صورت مکتوب به دفتر سازمان دانشجویان ارائه نمایند .علیرغم تبلیغات صورت گرفته ،استقبال دانشجویان
از این طرح چندان مناسب نبود ،به گونه ای که در بخش برداشت مکتوب شرکت کننده ای نداشتیم و تنها در
بخش مسابقه کتبی  15نفر ثبت نام کردند.
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دکترکتابخوار
تاریخ اجرا :آذر 92
مجری طرح :دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

با توجه به نیاز دانشجویان به ایجاد فضایی دوستانه و صمیمی و محیطی مناسب برای بحث های دانشجویی ،و
از سوی دیگر عدم توجه کافی دانشجوها به مطالعه به عنوان یکی از اساسی ترین نیازها برای رشد همه جانبه،
برآن شدیم که جلساتی را تحت عنوان «دکترکتابخوار» برگزار کنیم تا دانشجوها بتوانند عقاید خود را مطرح کنند.
از سویی برای بی پاسخ نماندن سؤاالت دانشجوها ،هر جلسه از یک یا دو نفر از اساتید مرتبط با بحث دعوت
می شد تا در جلسات حضور یافته و از ناقص ماندن بحث و خارج شدن از موضوع اصلی جلوگیری گردد .یکی از
اصلی ترین اهداف دکترکتابخوار ،ترویج و ایجاد فضا برای بحث منطقی ،بدون رنجش خاطر و با روش اصولی
بوده است .در هر جلسه چند کتاب مرتبط با موضوع بحث معرفی میشد .موضوع جلسات عموما بر اساس دغدغه
های دانشجویان و توسط تیم مدیریتی دکترکتابخوار تعیین میشد که برای جلسات ابتدایی موضوع «هستم؛ چرا
ادامه می دهم» انتخاب شد که با توجه به جستجوها و بررسی های به عمل آمده ،این جلسات با حضور اساتیدی
همچون حجت االسالم رشید (دارای تحصیالت حوزوی و روان شناسی) و سرکار خانم عزیزی (کارشناس فلسفه)
برگزار شد .در تمامی جلسات از حضور جناب آقای معلم که در زمینه سلسله جلسات بحث دانشجویی و روش
مباحثه منطقی تجارب ارزنده ای داشتند نیز جهت بیان برخی اصول مباحثه و مدیریت مباحث بهره مند شدیم.
الزم به ذکر است خالصه مباحث جلسات حضوری ،اطالع رسانی و سلسله گفتگوهای آنالین در وبالگ گروه به
آدرس  drketabkhar.rozblog.comموجود می باشد.
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نیم ساعت با کتاب ( ) 2
تاریخ اجرا 92/9/10 :الی 92/9/13
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا :کالس  202دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

دومین سری از سلسله جلسات نیم ساعت با کتاب ،در راستای اجرای بخشی از طرح یک ماه با کتاب ،به همت
دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده ادبیات در طی یک هفته (چهار روز پیاپی) با ارائه
چهار کتاب توسط چهار نفر از دانشجویان عالقه مند دانشکده ادبیات برگزار شد .در این جلسات کتاب «جاده»
اثر «کورمک مکارتی» توسط محمد کشاورز« ،در قند هندوانه» اثر «ریچارد براتیگان» توسط عبداهلل اسماعیلی،
کتاب «دا» اثر «سیده زهرا حسینی» توسط بهاره دشتی و کتاب «مردی در تبعید ابدی» اثر «نادر ابراهیمی»
توسط نجمه عرفانیان برای دانشجویان عالقه مند ارائه شد.
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نمایشگاهکتابهفتهپژوهش
تاریخ اجرا 92/9/23 :الی 92/9/27
مجری طرح :دفتر دانشکده منابع طبیعی
محل اجرا :دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد مخاطبین :صدها نفر

در اين طرح كه به مناسبت هفته پژوهش برگزار گرديد ،به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده منابع
طبیعی و محیط زیست و با همکاری انتشارات جهاددانشگاهی مشهد ،به مدت يك هفته نمايشگاه كتاب با
محوریت كشاورزي و منابع طبيعي و محيط زيست داير شد .علیرغم تخصصی بودن نمایشگاه ،استقبال عموم
دانشجویان از این طرح جالب توجه بود.
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نیم ساعت با کتاب ( ) 3
تاریخ اجرا 92/12/3 :الی 92/12/7
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا :کالس شماره  202دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

سومین سری از سلسله جلسات نیم ساعت با کتاب ،در راستای اجرای بخشی از طرح یک ماه با کتاب ،به همت
دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده ادبیات در طی یک هفته (پنج روز پیاپی) با ارائه پنج
کتاب توسط پنج نفر از دانشجویان عالقه مند دانشکده ادبیات برگزار شد .در این جلسات خانم سحر نوغانی،
رمان «کوری» اثر ژوزه ساراماگو ،خانم فاطمه نیک خو ،رمان «هزار خورشید تابان» اثر خالد حسینی ،خانم الهه
محمودی ،رمان «بادبادک باز» اثر خالد حسینی ،آقای محمد حمیدی ،رمان مصور« »comic stripو خانم
بهاره دشتی ،رمان «دزیره» اثر آن ماری سلینکو را برای دانشجویان عالقه مند ارائه دادند.
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نیم ساعت با کتاب ( ) 4
تاریخ اجرا 92/12/17 :الی 92/12/20
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا :کالس شماره  202دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

چهارمین سری از سلسله جلسات نیم ساعت با کتاب ،در راستای اجرای بخشی از طرح یک ماه با کتاب ،به
همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده ادبیات در طی یک هفته (چهار روز پیاپی)
با ارائه چهار کتاب توسط چهار نفر از دانشجویان عالقه مند دانشکده ادبیات برگزار شد .نکته خاص این طرح
ارائه دو کتاب اول به زبان انگلیسی بود .در این جلسات خانم مهسا رضوی ،رمان «»The Great Gatsby
اثر اسکات فیتز جرالد و خانم نرگس گنج لو ،کتاب « »Bridaاثر پائولو کوئیلو را به زبان انگلیسی ارائه دادند و
خانم سحر مغانی ،کتاب «راسپوتین» اثر پرنس ژولین و خانم پریسا فتاحی ،رمان «روی ماه خداوند را ببوس»
اثر مصطفی مستور را ارائه دادند.
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کارگاه آموزشی فلسفه علم ( )1
تاریخ اجرا :بهار 92
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

دانشجویانی که در زمینه علوم تجربی مشغول به تحصیل هستند ،در کنار مطالعه دروس خود نیاز به شناختی کلی
از علوم تجربی و تفاوت آن با علوم انسانی ،همچنین روش های علمی و ضعف و قوت های آن دارند که این
مطالب همگی در فلسفه علم مورد بحث قرار می گیرد .به عالوه امروزه در جامعه علمی نظریه هایی ارائه میشود
که بعضا درک فلسفی آنها به تنهایی کار سختی است لکن با تشکیل جلساتی این چنینی و بحث و همفکری
دانشجویان به همراه راهنمایی استاد متخصص ،این امر میسر می شود .لذا این کارگاه به همت دفتر سازمان
دانشجویان در دانشکده علوم پایه ،در  10جلسه با حضور آقای احسان کریمی (کارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه
صنعتی شریف) برگزار شد .واقع گرایی و یا پاد واقع گرایی علمی ،تز دوهم کواین و تعیین ناقض نظریه ،تبیین
علمی و مروری بر مکاتب فلسفه علم و  ...از جمله مطالب عنوان شده در این کارگاه بوده است .هرچند که در
ابتدا مقرر بود کتاب «چیستی علم» مورد بررسی قرار گیرد ،اما به پیشنهاد استاد جلسه و موافقت شرکت کنندگان،
کتاب «آشنایی با فلسفه علم» به عنوان متن اصلی و چند مقاله در کنار آن بررسی شد.
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نهمین دوره مسابقات بازی ریاضی
تاریخ اجرا 92/1/29 :و 92/1/30
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکده علوم ریاضی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

این مسابقات  8سال متمادی با همکاری مشترک انجمن های علمی و دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
در دانشکده علوم ریاضی برگزار شده است .این مسابقه در چند سال گذشته در دانشکده ریاضی با عنوان جام
پژوهش ،برگزارمیشده است .بازی ریاضی ،مجموعهای از بازیهای ترکیباتی است که به صورت یک جام در بین
تیمهای شرکت کننده برگزار میشود .این مسابقه در بین تیمهای  4نفری و به صورت دوحذفی برگزار میشود و
در انتها دو تیم به عنوان تیم اول و دوم معرفی میشوند .بازی اصلی با یك بازی ابتدایی به نام بازی آلفا شروع
میشود كه برنده این بازی تصمیمگیرنده نحو ه شروع بازی بعدی است .هر دوتیم در یك زمان از بازی اصلی
مطلع میشوند و زمان كوتاهی (كه همزمان با هم محاسبه میشود) فرصت دارند تا بازی را درك كرده و الگوریتم
برد را بیابند .هدف اصلی از برگزاری این مسابقه ،عالقهمند کردن افراد به ریاضیات از طریق بازی و آشنا ساختن
آنها با کاربرد جنبههای گوناگون ریاضی و به چالش کشیدن ذهن افراد و درگیر کردن آنها با مسائلی که باعث
پویا ماندن ذهن میگردد ،می باشد .از آن جایی که مسابقه به صورت تیمی برگزار میشود ،زمینه بسیار خوبی
برای تمرین کار گروهی در شرایط سخت را برای افراد به وجود میآورد .نهمین دوره این مسابقه نیز ،امسال در
تاریخ  29و  30فروردین ماه برگزار شد و در پایان روز دوم مراسم اختتامیه و اهدای جوایز گروه های برتر با
حضور اساتید دانشکده علوم ریاضی ،دکتر میرزاوزیری ،دکتر قنبری و دکتر پرویزی برگزار شد.
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کارگاه آموزشی جامعه شناسی عشق
تاریخ اجرا92/2/12 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 40 :نفر

بنا به ادبيات پژوهشي و نظري توليد شده در خصوص «جامعه شناسي عشق» ،اين قلمرو از دانش جامعه شناسي
سعي در پاسخ به يك پرسش بنيادين دارد :چه رابطه اي ميان ساختار اجتماعي و عشق وجود دارد؟ اين پرسش
در واقع خود تركيبي از دو پرسش بنيادين ديگر است؛ ساختاراجتماعی تا چه حد فرم و محتواي عشق را تعيين مي
كند؟ و تا چه حد فرم و محتواي عشق مستقل از تاثيرات تعيين كننده ساختاراجتماعي باقي مانده وبه عنوان يك
پديده مستقل از نظم دروني خاص يك احساس برخوردار مي باشد؟ بنابراين ،میتوان از دو قلمرو پژوهش سخن
گفت :یکی اجتماعي بودن عشق و تاثير جامعه برعشق و دیگری عاطفي يا عاشقانه بودن جامعه و تاثير عشق
بر جامعه و توان اشكال جديد روابط عاشقانه در بازتعريف جامعه .ديگر نميتوان سخن از تاثير يكسويه جامعه بر
عشق به عنوان يك پديده اجتماعي گفت؛ عشق و تحوالت آن نيز به بازتعريف ابعاد متفاوت حيات اجتماعي مي
پردازند و منابع حيات اجتماعي را به مسيرهاي سازگار با خود هدايت مي كند .کارگاه جامعه شناسی عشق ،سال
قبل برای اولین بار در ایران در موسسه رخداد تازه تهران برگزار شده و استقبال زیادی از آن شده بود ،لذا با توجه
به اهمیت موضوع عشق و روابط دو طرفه بین انسانی و همچنین با توجه به استقبال خوب از این طرح در تهران،
ستاد مرکزی سازمان دانشجویان نیز پس از رایزنی با
موسسه رخداد تازه ،با اعالم فراخوان عمومی و ثبت
نام از دانشجویان عالقه مند ،کارگاه آموزشی فوق را با
حضور دکتر مصطفی مهرآئین (دکتری جامعه شناسی
دانشگاه تربیت مدرس) در یک روز و در دو نوبت صبح
و عصر برگزار کرد که با استقبال مناسب دانشجویان
رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف به ویژه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی نیز مواجه شده بود.
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کارگاه آموزشی فلسفه ذهن
تاریخ اجرا :مرداد 92
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

این طرح توسط دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده علوم پایه و با توجه به استقبال خوب دانشجویان از برگزاری
کارگاه فلسفه علم و بنا به پیشنهاد و درخواست شرکت کنندگان در کارگاه فلسفه علم ،برگزار گردید .مدرس این
کارگاه نیز آقای احسان کریمی (مدرس کارگاه قبلی و فوق لیسانس فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف) بود.
استقبال دانشجویان از این طرح بیش از حد انتظار و زمان اجرای آن نیز زمانی مناسب بود .یکی از اصلی ترین
ایرادات این کارگاه ،کافی نبودن  10جلسه برای ارائه مباحث بود .یعنی در طی این 10جلسه ،به خاطر سوالها و
بحث های زیاد ،فقط به بررسی مکاتب فلسفه ذهن پرداخته شد و دیگر زمانی برای پرداختن به مسائل اصلی
فلسفه ذهن (مانند شعور و آگاهی) باقی نماند ،در صورتی که در ابتدا بنا بود که این مسائل نیز مورد بررسی قرار
گیرد .لذا شاید بهتر بود که این کارگاه در دو دوره برگزار می شد ،یکی آشنایی با مکاتب فلسفه ذهن و دیگری
پرداختن به مسائل اصلی آن.
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کارگاه آموزشی فلسفه هنر
تاریخ اجرا :شهریور 92
مجری طرح :دفتر دانشکده مهندسی
محل اجرا :اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین 10 :نفر

جلسات هفتگی فلسفه هنر در شش جلسه و به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده مهندسی ،ویژه اعضای
فعال این دفتر برگزار شد .مدرس این کارگاه آقای مهدی نوغانی (کارشناس ارشد فلسفه هنر) بودند .واژه شناسی
فلسفه یونان باستان و افالطون ،مبانی فلسفه هنر دوران یونان باستان ،تبیین فلسفه هنر پیش سقراطیان و
سقراط ،فلسفه هنر افالطون با تاکید بر رساله جمهور و همچنین فلسفه هنر ارسطو با تاکید بر کتاب بوطیقا (فن
شعر) از جمله مباحث مطرح شده در این جلسات بود.
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کارگاه فلسفه علم ()2
تاریخ اجرا :پاییز 92
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا :دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 20 :نفر

پس از برگزاری موفق اولین دوره کارگاه فلسفه علم در بهار  92و همچنین کارگاه فلسفه ذهن در تابستان 92
و ابراز عالقه مندی دانشجویان نسبت به ادامه این روند ،دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده علوم پایه ،دومین
دوره کارگاه فلسفه علم را در پاییز  92برگزار کرد .ارتقا سطح مطالعه دانشجویان ،آشنایی دانشجویان با سواالت
مطرح در فلسفه علم و همچنین تعیین حد و مرز علوم تجربی از دید بزرگان و جلوگیری از کج فهمی های ناشی
از تئوری ها از جمله اهداف برگزاری این طرح بود .با هماهنگی های صورت گرفته ،این کارگاه نیز با حضور آقای
احسان کریمی (فوق لیسانس فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف) برگزار گردید .تبیین مسائلی از جمله واقع گرایی
و علم گرایی و انواع آن ،مروری بر مکاتب این حوزه با توجه به کتاب فلسفه علم (نوشته جیمزلیدی من) ،معرفی
فلسفه علم و طبقه بندی مسائل آن ،تز «دوئم -کواین» و  ...از جمله سرفصل های مطرح شده در این کارگاه بود.
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عصراضطراب
تاریخ اجرا :پاییز 92
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 10 :نفر

فیلسوفان و هنرمندان در این قرن باعث دگرگونی درک ما از جهان فیزیکی ،مشی و سلوک انسانی ،اندیشه و
محدودیتهای آن و همچنین هنر ،خالقیت و زیبایی شده اند .همچنین شاهد تغییر روشهای زندگی در سراسر
جهان بوده ایم .این تغییرات همراه با جنگهای خانمان سوز و نسل کشی در جهان غرب شدهاند .نوع انسان
دچار چالش و پریشانی شده است و نسبت به مرزهای خوب و بد ،درست و نادرست ،عدالت و بی عدالتی ،به هم
ریخته و مردم باور به بسیاری از ارزش ها را از دست دادهاند .در حال حاضر متفکران به دنبال بازسازی نظریه
ارزش و ایجاد اصول در بردارنده آن و همچنین بازگشت به معنویت هستند .در این دوره بر آن شدیم تا با برگزاری
کارگاهی با ترسیم مقدماتی روابط بین فلسفه ،هنر ،ادبیات و تاریخ ،به بررسی نسبت ما به عنوان فرهنگی متفاوت
و پویا با این زوال فراگیر جهانی بپردازیم .تدریس این کارگاه  5جلسه ای را آقای هادی نوری (پژوهشگر درجه
الف و فوق لیسانس فلسفه اخالق از جامعه المصطفی و مدیر گروه ادبیات داستانی ( 81تا  )86حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی مشهد) بر عهده داشت .علیرغم تبلیغات صورت گرفته ،استقبال از این طرح چندان مناسب نبود.
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تامالتنابهنگام
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 92
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم اداری
محل اجرا :دفتر دانشکده علوم اداری
تعداد مخاطبین 15 :نفر

امروزه فضای علمی و فرهنگی دانشجویان محصل در علوم انسانی کشور به گونه ای است که اغلب دانشجویان
آشنایی آنها با مفاهیم
رغبت چندانی به مطالعه کتاب خارج از سرفصل دروس دانشگاهی خود نداشته و میزان
ِ
بنیادی علوم انسانی به اندازه ای نیست که پاسخگوی نیازهای امروز فضای علمی پژوهشی کشور باشد .سطح
حداقلی آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی و رویکرد علوم انسانی در شاخه های مختلف از یک طرف ناشی
تحصیلی خود است و از طرف دیگر ریشه در فضای آکادمیک
از انگیزه و عالقه مندی اندک آنان به رشته های
ِ
و نوع سرفصل دروسی دارد که در دانشکده های مختلف ارائه می گردند .برای مثال در حوزه اقتصاد در دانشگاه
فردوسی مشهد ،مباحثی چون نظریه بازی ،اقتصاد اطالعات و دیگر موضوعات نوین طرح شده در چند دهه
اخیر در مقطع کارشناسی ارائه نمی شوند و اساتید دانشگاهی نیز رغبتی به اشاره آنان در طول کالس های
خود ندارند .از اینرو جلسات هفتگی خوانش و معرفی موضوعات مختلف علوم انسانی در فضایی صمیمانه به
دانشجویان دانشکده کمک میکرد تا درک بیشتری از مفاهیم مربوط به رشته خود بیابند و با اصول اولیه سایر
رشته ها نیز آشنا گردند .این امر منجر به افزایش عالقه و پیگیری بیشتر مطالب توسط خود آنها در ادامه دوران
تحصیل شده و به ترویج فرهنگ کتاب خوانی نیز کمک می کرد .لذا سلسله جلسات هفتگی «تامالت نابهنگام»
با محوریت مباحث نوین ،در شاخه های فلسفه ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،روانشناسی ،جامعه شناسی و ادبیات می
توانست برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم
اداری و اقتصاد مفید فایده واقع شود .انتخاب موضوعات و
نوبت داوطلبانه برای ارائه مطالب توسط دانشجویان ثابت
در جلسات صورت می گرفت و صرفا جهت هدایت جلسات
در راستای اهداف طرح ،سرپرستی جلسات را آقای سروش
معروضی (دانشجوی سال چهارم کارشناسی اقتصاد نظری)
بر عهده داشت.
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مکالمه گروهی زبان
تاریخ اجرا :آذر 92
مجری طرح :دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا :دانشکده پزشکی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

امروزه گستردگی کاربرد و نیاز روزافزون دانشجویان به زبان انگلیسی غیر قابل انکار است .این نیاز در میان
دانشجویان پزشکی به علت لزوم بهره مندی ایشان از دانش روزامد پزشکی جهت کاربرد آن در امر خطیر
تشخیص و درمان بیش از سایر رشته ها حس می شود .عالوه بر این ،تقریبا تمام کتب مرجع پزشکی از همان
ابتدای تحصیل ،کتب انگلیسی زبان می باشد .معضل اصلی دانشجویان پزشکی که همان سنگینی دروس و
کمبود وقت برای حضور در کالس های زبان سطح شهر می باشد ،ایده راه اندازی سلسله جلساتی با محوریت
تمرین زبان انگلیسی در محل دانشکده به عنوان راهی سهل الوصول برای دانشجویان مطرح شد .از آنجا که اکثر
مهارت های اصلی زبان از جمله گوش دادن ،نوشتن ،دستور زبان و خواندن به صورت خودآموز نیز قابل پیگیری
و آموزش می باشد؛ مهارت مکالمه به عنوان تنها مهارتی که مستلزم حضور شخص دوم بوده و به بهترین شکل
در «جمع» انجام می پذیرد ،محل تمرکز اصلی جلسات قرار گرفت.
شکل برگزاری جلسات به این صورت بود که هر هفته ،یک عنوان اصلی برای بحث انتخاب شده و به اطالع
شرکت کنندگان می رسید .سپس در روز برگزاری جلسه ،سواالت و مباحثی حول این عنوان اصلی ،توسط اداره
کننده ( )Coordinatorمطرح میشد .حتی المقدور مباحث به صورت باز و آزاد بود تا قدرت دانشجو در پروراندن
مباحث بداهه نیز در زبان انگلیسی تقویت شود.
اداره کننده جلسات ،خود از دانشجویان پزشکی
بودند که همزمان در موسسات بیرون از دانشگاه
نیز تدریس داشتند .در درجه بعد ،از دانشجویانی
که سابقه زندگی بلندمدت در امریکا ،کانادا یا
انگلستان را داشتند استفاده میشد تا با تلفظ و
لهجه اصیل نیز آشنایی حاصل شود .با توجه به
استقبال دانشجویان ،این جلسات تا بهار  93نیز
ادامه یافت.
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مکالمه گروهی زبان
تاریخ اجرا :زمستان 92
مجری طرح :دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا :دفتر سازمان دانشجویان خوابگاه فجر
تعداد مخاطبین 20 :نفر

معضل اصلی دانشجویان خوابگاهی در رابطه با حضور در کالس های آموزشی زبان انگلیسی ،کمبود وقت و
دوری راه برای حضور در کالس های زبان سطح شهر می باشد .با توجه به شرایط جغرافیایی (حضور در محوطه
خوابگاه های فجر و به خصوص حضور در فاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری) و فعالیتی (فعالیت در ساعات
استراحت دانشجویان) ایده راه اندازی سلسله جلساتی با محوریت تمرین زبان انگلیسی در محل دفتر خوابگاه به
عنوان راهی سهل الوصول برای حضور دانشجویان در دفتر خوابگاه و همچنین آموزش آنها توسط یکی از اعضای
دفتر مطرح شد .مبنای اصلی این جلسات نیز بر تقویت مهارت مکالمه قرار گرفته بود.
شکل برگزاری جلسات به این صورت بود که هر هفته ،یک عنوان اصلی برای بحث انتخاب می شد و در قالب
پوستری به اطالع کلیه دانشجویان خوابگاهی می رسید .سپس در روز برگزاری جلسه ،سواالت و مباحثی حول
عنوان اصلی ،توسط اداره کننده مطرح میشد .اداره کننده جلسات ،یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد زبان
انگلیسی (شکراهلل حیدری کشکولی) بود .با توجه به شرایط خوابگاه ،استقبال از این طرح مناسب بود.
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دهمین دوره مسابقات بازی ریاضی
تاریخ اجرا 92/12/14 :و 92/12/15
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

دهمین دوره مسابقات بازی ریاضی کشوری در دانشکده علوم ریاضی با همکاری انجمن های علمی برگزار شد.
در این مسابقه  32تیم  4نفره دانشجویی و  10تیم  4نفره دانش آموزی شرکت کردند .در هر بازی  2تیم در
مقابل هم قرار گرفتند که هر بازی را  2داور که یکی داور زمان و دیگری داور حرکت بود ،قضاوت می کردند.
ابتدا بین هر دو تیم یک بازی تحت عنوان بازی آلفا صورت می گرفت و سپس بازی اصلی در زمان مشخص و
به شکل هم زمان انجام میشد .در واقع برنده آلفا تعیین می کرد که خودش شروع کننده بازی اصلی باشد یا تیم
مقابلش و در واقع تعیین کننده استراتژی بازی بود .مبنای مسابقات بازی ریاضی نظریه بازی ها و الگوریتم های
ریاضی بوده و طراحی سواالت آن توسط اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و متخصصین این مسابقات
به شکل کامال استاندارد و برنامه ریزی شده صورت گرفت .یکی دیگر از نقاط قوت مسابقات بازی ریاضی امسال،
برگزاری لیگ دومینو به شکل همزمان با مسابقات بازی ریاضی بود که جذابیت و هیجان مسابقات را دو چندان
کرد .مراسم افتتاحیه و اختتامیه این مسابقات نیز با حضور اساتید و مسئولین برگزار شد.

34
34

رستاخیززودهنگامطبیعت
تاریخ اجرا92/12/19 :
مجری طرح :دفتر دانشکده منابع طبیعی
محل اجرا :تاالر شریعتی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

امروزه در کنار توسعه ،اهمیت حفظ منابع طبیعی بر همگان آشکار است و این مهم در اکثر طرح های توسعه ای
و زیربنایی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار می گیرد .مایه بسی مباهات است که کشور ایران نیز
به لحاظ پیچیدگی و تنوع ساختارها و نظام های بهره وری از منابع طبیعی ،از جایگاه منطقه ای ویژه ای برخوردار
است .در این میان ،برگزاری نشستی علمی در فضایی دوستانه و با حضور یکی از چهره های سرشناس عرصه
منابع طبیعی کشور ،میتوانست گام موثری در آشنایی دانشجویان و نسل جوان با این حوزه و اهمیت حفاظت از آن
باشد .در همین راستا ،در ابتدا دکتر بسکی (پدر طبیعت ایران) برای سخنرانی در این همایش پیشنهاد شدند که با
توجه به وضعیت نامناسب سالمت جسمی ایشان ،حضورشان منتفی شد .با مشورت اساتید دانشکده منابع طبیعی
و با حمایت های بی دریغ دکتر عادل سپهر (عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست) تصمیم
گرفته شد تا در صورت امکان ،در این نشست از حضور دکتر پرویز کردوانی (پدر علم کویر شناسی ایران) بهره
مند شویم .البته علیرغم پیگیری های صورت گرفته و در حالیکه کلیه هماهنگی ها اعم از تبلیغات ،بلیط رفت و
برگشت و  ...برای حضور ایشان مهیا شده بود ،ایشان یک روز پیش از برنامه ،حضورشان را لغو کردند و برنامه به
دلیل عدم حضور ایشان لغو شد .متاسفانه برخورد غیردانشگاهی و زننده ایشان در اعالم عدم حضورشان ،عالوه بر
لغو برنامه ،موجب دلسردی اعضای دفتر سازمان دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و عالقه مندان محیط زیست
شد که با شنیده های شخصیتی و همچنین جایگاه علمی ایشان کامال در تضاد بود.
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نخستیندورهمسابقاتمناظره
دانشجویی دانشگاه های مشهد
تاریخ اجرا 92/2/21 :الی 92/2/23
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین 300 :نفر

پس از برگزاری موفق مسابقات مناظره دانشجویی توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در سطح ملی در
اسفند  ،91سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد نیز تصمیم به برگزاری طرحی مشابه و در مقیاسی کوچکتر،
در سطح دانشگاه های مشهد در بهار  92گرفت .لذا پس از بررسی های اولیه و مطالعات صورت گرفته ،در
فروردین  92طرح اولیه نوشته شده و در باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد نیز به تصویب
رسید و این طرح از هفته اول اردیبهشت  92وارد فاز اجرایی شد .کسب مجوزهای الزم ،فراخوان اولیه ،هماهنگی
با داوران و مدرسان کارگاه های آموزشی ،آماده سازی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و  ...از جمله
امور اجرایی این طرح بود که باید پیگیری می شد .با اعالم فراخوان عمومی در قالب های مختلفی همچون
پوستر ،بنر ،پیامک ،رسانه ها و  ...در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشهد ،بازه ای  10روزه برای ثبت
نام گروه های داوطلب مشخص شد .با توجه به جدول مسابقات ،ظرفیت پیش بینی شده  16گروه بود که سه روز
مانده به پایان مهلت ثبت نام ،با ثبت نام  16گروه از دانشگاه های مختلف مشهد مانند فردوسی ،آزاداسالمی ،پیام
نور ،امام رضا ،علمی کاربردی ،علوم و معارف قرآن و  ...ظرفیت تکمیل شده و ثبت نام به پایان رسید .با توجه به
اهداف این طرح در جهت ترویج فرهنگ گفت و گوی منطقی ،علمی و مستدل ،برگزاری جلسات آموزشی برای
دانشجویان شرکت کننده در این مسابقات الزامی به نظر می آمد ،لذا با قطعی شدن گروه های شرکت کننده ،طبق
اعالم قبلی ،دو کارگاه آموزشی با مضمون اصول روانشناسی و منطقی مناظره برای اعضای گروه های شرکت
کننده با حضور آقایان محمدامین تاجور و احسان کریمی برگزار شد .با حضور کلیه گروه های شرکت کننده،
قرعه کشی مناظرات صورت گرفت و گروه های شرکت کننده  48ساعت پیش از شروع مسابقات ،زمان ،موضوع
و رقیب خود را در مرحله مقدماتی شناختند .پس از برگزاری مراحل مقدماتی ،یک چهارم نهایی ،نیمه نهایی و
نهایی ،گروه دانشکده علوم (آقایان محمدرضا بهادریان و پوریا ترنج سیمین) برنده مناظره نهایی شده و مقام اول
را کسب کرد .در پایان این مناظره نیز گروه های شرکت کننده لوح سپاس و جوایز خود را از دست اعضای هیئت
داوران و نماینده باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کردند.
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روحانیت شیعه در مواجهه با غرب
تاریخ اجرا92/5/27 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی
تعداد مخاطبین 15 :نفر

با توجه به اهمیت ویژه روحانیت شیعه در جریان سازی و جهت دهی به افکار عمومی مردم در ایران و همچنین
با توجه به این نکته که غرب مدرن ،همواره رقیب جدی روحانیت و به طور کلی سنت محسوب میشده است و
روحانیون ایرانی ،همواره برخوردهای گوناگونی در مقابل غرب برگزیده اند ،برآن شدیم تا با برگزاری مناظره ای
با موضوع بررسی عملکرد روحانیت شیعه در مواجهه با غرب ،به نقد و بررسی این برخوردها بپردازیم .لذا از دو تن
از اساتید و پژوهشگران این حوزه آقایان دکتر عبدالوهاب فراتی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه
مفید قم) و حجت االسالم محمدرضا جواهری (عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد)،
دعوت به عمل آمد تا در این نشست به ارائه مطلب بپردازند .اما در روز برگزاری این طرح ،علیرغم توافقات قبلی،
آقای جواهری در جلسه حاضر نشده و برنامه با سخنرانی انفرادی دکتر فراتی برگزار شد .الزم به ذکر است با توجه
به برگزاری برنامه در ایام تابستان و تبلیغات کم برنامه ،استقبال از این طرح مناسب نبود.
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میزمطبوعات
تاریخ اجرا :پاییز و زمستان 92
مجری طرح :دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا :دفتر خوابگاه فجر
تعداد مخاطبین :صدها نفر

با توجه به شرایط حاکم بر خوابگاه فجر و حضور دانشجویان در ساعات استراحت در محل خوابگاه و همچنین
عالقه مندی دانشجویان به مطالعه مطبوعات در مقایسه با کتاب ،دفتر سازمان دانشجویان خوابگاه فجر با هدف
پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و افزایش سطح بینش و آگاهی اجتماعی آنان و همچنین آشنایی هرچه
بیشتر دانشجویان با سازمان دانشجویان ،تعدادی از مطبوعات و مجالت مرتبط را به صورت روزانه در قالب میز
مطبوعات در اختیار دانشجویان عالقه مند قرار داد .روزنامه های خراسان ،کیهان ،شرق ،همشهری ،شهرآرا و خبر
ورزشی و هفته نامه های پنجره ،مثلث و آسمان و همچنین ماه نامه های نسیم بیداری ،مهرنامه و فیلم از جمله
مطبوعات مورد استفاده در این طرح بوده اند.
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لبهتیغ
تاریخ اجرا92/8/15 :

مجری طرح :ستاد مرکزی ،دفتر علوم اداری و مهندسی

محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به شعارهای دکتر روحانی در مورد سیاست تنش زدایی در عرصه
روابط بین الملل ،برگزاری نشستی با موضوع «بررسی بایدها و نبایدهای سیاست خارجی دولت یازدهم» ،ضروری
می نمود ،لذا برآن شدیم تا با دعوت از دو تن از اساتید مطرح حوزه روابط بین الملل ،این نشست را برگزار نماییم.
پس از مشورت و رایزنی با صاحب نظران و دوستان ،در نهایت با توجه به اهمیت موضوع فوق ،تصمیم گرفتیم تا
با دعوت از دو تن از اساتید علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ،طرح مذکور را برگزار نماییم .بنابراین از دکتر اطهری
و دکتر رنجکش (اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی) دعوت به عمل آمد و طرح در قالب
بحث و گفتگو به تصویب معاونت فرهنگی و باشگاه آزاداندیشی رسید .در این جلسه عالوه بر اساتید حاضر در
جلسه ،نمایندگان تشکل های دانشجویی نیز به بحث و ارائه نظر در رابطه با موضوع پرداختند.
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از میان شیشه از میان مه
تاریخ اجرا92/9/6 :
مجری طرح :ستاد مرکزی و دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری
تعداد مخاطبین 200 :نفر

بدون شک روی کار آمدن دولتی که در کنار بحث اعتدال ،خود را فراجناحی نیز میداند ،بر آینده سیاسی
ایران تاثیرات زیادی خواهد گذاشت .حال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ،هریک از جناحین برای
دور نیفتادن از دایره قدرت و برای اثبات پایگاه رای خود ،قطعا نیازمند یک استراتژی مشخص هستند .اما این
استراتژی باید به چه شکل می بود؟ آیا همچنان جناح ها می توانستند با تحمیل خود به دولت روحانی ،خود را
حفظ کنند یا باید مستقل از دولت این هدف را دنبال می کردند؟ آیا جناح ها باید تمرکز خود را به رسیدن به
قدرت می گذاشتند یا اهداف کالن تری را سرلوحه فعالیت خود قرار میدادند؟ و این اهداف کدامند؟ و ...سازمان
دانشجویان تالش کرد تا در بخش فعالین سیاسی رسانه ای به سواالت فوق پاسخ دهد .شیوه اجرایی نیز مشابه
سایر برنامه های گذشته سازمان بر این منوال بود که در پوستر فراخوان از دانشجویان عالقه مند به خصوص
در رشته های مرتبط برای اظهار نظر در این رابطه دعوت شده بود تا پس از ایراد سخنان مهمانان ،ضمن بیان
نظرات خود ،چنانچه سوال و یا ابهامی وجود دارد بیان کنند .در پایان این نشست ،اساتید مهمان نظرات خود را در
تکمیل بحث ارائه کرده و به سواالت نیز پاسخ دادند .مهمانان این نشست آقایان محمدسعید احدیان (سردبیر روزنامه
خراسان و فعال سیاسی اصولگرا) و الیاس حضرتی (مدیر مسئول روزنامه اعتماد و فعال سیاسی اصالح طلب) بودند.
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سلسلهجلساتهفتهپژوهش
تاریخ اجرا92/9/23 :
مجری طرح :دفتر علوم اداری
محل اجرا :دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

این طرح به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم اداری و با همکاری انجمن های علمی آن دانشکده در
 6جلسه با حضور سه تن از اساتید علوم سیاسی و سه تن از اساتید علوم اقتصادی برگزار گردید .در جلساتی که
با محوریت علوم سیاسی در ساعات  10روزهای شنبه ،یکشنبه و سه شنبه برگزار شد ،میزان رضایت دانشجویان
حاضر در جلسه خوب بود ،ولی متاسفانه به علت تداخل ساعت این جلسات با ساعت کالسی بیشتر دانشجویان،
افت مخاطبین محسوس بود .در جلساتی که با محوریت اقتصاد در روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه ساعت
 12برگزار شد ،تعداد مخاطبین بیشتر بود .درخواست دانشجویان شرکت کننده برای ادامه این جلسات به صورت
کارگاهی و مستمر از دیگر نکات جالب این طرح بود.
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از فریاد تا آرزو
تاریخ اجرا92/11/13 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :تاالر رجایی دانشکده ادبیات
تعداد مخاطبین 100 :نفر

ماهيت اسالمي ،مردمي و انقالبي از مهمترين رخدادهاي قرن بيستم بود
انقالب اسالمي ايران به دليل داشتن ّ
كه با زحمات بسيار و ريخته شدن خون هاي بسيار به ثمر رسيد و مطمئنا براي حفظ آن بيش از آنچه براي به
دست آمدن آن هزينه شده است بايد تالش نمود .بنابراين قبل از هر چيز در اين راه بايد به شناسايي چالش ها
و آفات انقالب پرداخته و درصدد حل و فصل آن برآمد و حتي چالشهاي فرا رو را به فرصت تبديل كرد .سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد همزمان با دهه فجر ،با دیدی آسیب شناسانه ،با برگزاری سلسله نشست هایی
با حضور فعالین جناح های سیاسی کشور سعی در رسیدن به این مهم داشت .بررسی مهمترین چالش های
پیش روی انقالب اسالمی در دهه سوم عمر آن و همچنین بازشناخت اهداف و آرمانهای اولیه انقالب و میزان
دستیابی به آنها از جمله اهداف این طرح بوده است .الزم به ذکر است طرح فوق الذکر با توجه به صرفه اقتصادی
و فراگیری بیشتر مخاطبان ،جایگزین هفتمین دوره اردوی فجر شده بود که ویژه فعالین فرهنگی دانشجویی
برگزار میشد .حجت االسالم رسول منتجب نیا (قائم مقام حزب اعتماد ملی ،اصالح طلب) ،اسداهلل بادامچیان
(عضو شورای مرکزی حزب موتله اسالمی ،اصولگرا) و حسین فدایی (دبیرکل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی،
اصولگرا) مهمانان این نشست ها بودند که البته با توجه به بدی آب و هوا و یخبندان و لغو پروازهای تهران به
مشهد در آن روزها ،تنها برنامه آقای بادمچیان اجرا شد و متاسفانه سایر نشست ها لغو گردید.
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چالش های فراروی دولت یازدهم
تاریخ اجرا92/11/30 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری
تعداد مخاطبین 150 :نفر

با عنایت به روی کار آمدن دولت یازدهم و شرایط حساس داخلی و خارجی (بین المللی) و همچنین صحبت
های رئیس جمهور مبنی بر لزوم فعالیت بیش از پیش دانشگاهیان در کمک به سیاست های دولت ،با رایزنی
های صورت گرفته توسط انجمن علوم سیاسی ایران ،نشستی علمی با همکاری مشترک انجمن علوم سیاسی
ایران ،انجمن علمی علوم سیاسی و سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد ،با هدف بحث و تبادل نظر بین
اساتید و دانشجویان عالقه مند به علوم سیاسی پیرامون سیاست های خارجی دولت یازدهم و همچنین آشنایی
دانشجویان با راهبردهای عمومی و اصول اساسی علم سیاست در سیاست خارجی دولت ها برگزار شد .در این
طرح عالوه بر سخنرانی اساتید برجسته علوم سیاسی ایران ،دانشجویان عالقه مند به مباحث سیاسی و بین الملل
امکان آنرا یافتند تا از نزدیک با آخرین تحوالت این حوزه آشنا شوند .دکتر مقصودی (رییس انجمن علوم سیاسی
ایران) ،دکتر افتخاری (استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران) ،دکتر حق پناه (عضو انجمن علوم سیاسی ایران) ،دکتر
دبیری مهر (عضو انجمن علوم سیاسی ایران) و دکتر طاهره ابراهیمی فر (عضو انجمن علوم سیاسی ایران) از
جمله سخنرانان این نشست بودند.
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سینمایاقتباسادبی
تاریخ اجرا 92/2/14 :الی 92/2/18
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات
محل اجرا :تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 500 :نفر

اولین فستیوال سینمایی اقتباس ادبی به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات برگزار شد .در طی این
فستیوال ،پنج فیلم برگرفته از رمان های معروف ادبی ایران و جهان ،در پنج روز متوالی پخش شده و مورد نقد
و بررسی قرار گرفت .شیوه اجرا بدین صورت بود که ابتدا یکی از دانشجویان فعال دفتر سازمان دانشجویان
در حوزه سینما (آقای محمدعلی عرب) ،معرفی کوتاهی از فیلم ،رمان مربوطه و به طور کلی مفهوم اقتباس در
سینما به مدت ده دقیقه ارائه داده و سپس فیلم پخش می شد .معرفی فیلم های پخش شده بدین شرح است :
ناخدا خورشید  :به نویسندگی و کارگردانی ناصر تقوایی در سال  ۱۳۶۵ساخته شده و بازیگرانی همچون داریوش
ارجمند ،علی نصیریان ،سعید پورصمیمی و پروانه معصومی در آن به ایفای نقش پرداختهاند .این فیلم برداشت
آزادی است از داستان «داشتن و نداشتن» ارنست همینگوی.
پری  :به کارگردانی و نویسندگی داریوش مهرجویی ساخته شده در سال  .۱۳۷۳این فیلم اقتباسی آزاد از رمان
«فرانی و زویی» نوشته«جروم دیوید سالینجر» است که نیکی کریمی ،خسرو شکیبایی و علی مصفا در آن به
ایفای نقش پرداخته اند.
شب های روشن  :به کارگردانی فرزاد مؤتمن با
فیلمنامهای از سعید عقیقی .فیلمنامه این اثر برداشتی
آزاد از رمان شبهای روشن اثر داستایوفسکی است.
گاوخونی  :فیلمی به کارگردانی و نویسندگی بهروز
افخمی و تهیهکنندگی علی معلم در سال .۱۳۸۱
اینجا بدون من  :به کارگردانی بهرام توکلی که در
تابستان  ۱۳۹۰اکران شد .فیلمنامه این فیلم اقتباسی
از نمایشنامه باغ وحش شیشهای اثر تنسی ویلیامز است.
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هشتمینکنگرهبزرگداشت
حکیمابوالقاسمفردوسی
تاریخ اجرا92/2/22 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 400 :نفر

پس از همکاری موفق سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با بنیاد فردوسی شاخه توس ،در سالهای گذشته
در قالب طرح مسیحای پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و همچنین استقبال دوستداران ادب و
هنر پارسی در برگزاری طرح های این چنینی در محیط های دانشگاهی ،امسال نیز همزمان با روز بزرگداشت
فردوسی ،طرحی مشابه در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری بنیاد
فردوسی برگزار شد .در این طرح اساتید برجسته ادب و هنر پارسی به ارائه سخنرانی پیرامون شخصیت فردوسی
و جایگاه شاهنامه در حفظ و نگه داشت زبان فارسی پرداختند .دکتر فریدون جنیدی (بنیانگذار بنیاد نیشابور) با
موضوع نگاهی به بخش آغازین شاهنامه ،دکتر رضا اشرف زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد)
با موضوع فردوسی و زمان شاهنامه سرایی ،دکتر قدمعلی سرامی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان)
با موضوع ژرف ساخت اندیشگی شاهنامه در مناسبات آن با روانشناسی فردوسی ،استاد محمدعلی ودود (استاد
دانشگاه و دارنده نشان درجه یک هنر) با موضوع شاهنامه شاهپر هنرهای سنتی و دولت علی حاتم اف (سفیر
تاجیکستان در ایران) با موضوع فردوسی در تاجیکستان ،از جمله سخنرانان این همایش بودند .اجرای موسیقی
سنتی ،نقالی داستان های شاهنامه و رونمایی از تندیس رستم از دیگر بخش های این همایش بوده است.
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سینمایمستقل
تاریخ اجرا 92/2/28 :و 92/2/29
مجری طرح :دفتر دانشکده مهندسی
محل اجرا :آمفی تئاتر مهندسی و تاالر فردوسی
تعداد مخاطبین 300 :نفر

این طرح به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده مهندسی و با همکاری کانون فیلم و عکس دانشگاه با
هدف آشنایی دانشجویان با کارگردانان نوظهور سینمای ایران ،تحلیل آثار فاخر موج سوم و سینمای مستقل و
بررسی آثار کمتر دیده شده و ارزشمند جشنواره فجر ،برنامه ریزی و اجرا شده بود .بدین ترتیب فیلم «پرویز»
دومین ساخته مجید برزگر که نگاه های بسیاری را در جشنواره های مختلف به خود جلب کرده بود ،پیش از
اکران عمومی در سطح دانشگاه ها اکران شد .از جمله موفقیت های این فیلم می توان به حضور در بخش رقابتی
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر ،جایزه ویژه هیات داوران در جشنواره سن سباستین و جایزه
 NETPACدر جشنواره آساتیکای رم اشاره کرد .این برنامه با حضور مجید برزگر (کارگردان) و سعید آرمند
(تهیه کننده) در دو روز در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و تاالر فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی برگزار شد.
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یک گوشه دنج و پر نور
تاریخ اجرا :پاییز 92
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

از آنجایی که ادبیات داستانی همانند هر گونه ادبی هنری دیگر ،از دو منظر کاوش در پیشینه تاریخ و فلسفی آن
قابل بررسی است ،بر آن شدیم با برگزاری دوره تخصصی ادبیات داستانی به این حوزه وارد شویم .در واقع به نظر
میرسد تنها با این رویکرد میتوان انتظار داشت نویسندگان ما پس از شناخت ماهیت تاریخی و فلسفی ادبیات
داستانی در غرب بتوانند الگویی متفاوت ،ایرانی و بومی که ریشه در باورهای مردم ایران دارند ،با آنچه در جهان
میگذرد ارائه دهند .این نشستها با حضور هادی نوری (مدرس داستان نویسی حوزه هنری خراسان رضوی)
برگزار شد .بررسی آثار افالطون و ارسطو در باب روایت با تاکید بر کتاب فن شعر (بوطیقا) ،نگاهی به ایلیاد و
ادیسه هومر و تحلیل شخصیت ها و شیوه روایت ،تحلیل نگاه فلسفی و جهانبینی جفری چاوسر ،بررسی عبور
از کالسیسیسم با گسترش مکتب رمانتیک و تاثیر آن بر داستان نویسی ،تبیین مفاهیم بنیادی که دون کیشوت
به عنوان اولین رمان بر آن استوار است ،ظهور رئالیسم و پیدایش انگاره های نو در درک درام ،ظهور ناتورالیسم
و پیامدهای آن ،تاثیر نقاشی مدرن (ونگوگ ،مونه و مانه) بر ادبیات و سپس داستان نویسی ،سوبژکتیویسم و
پیامدهای آن ،بررسی آراء میخائیل باختین و نظریه کارناوال ،ظهور جنبش رمان نو ،بررسی آرای تزوتان تودوروف،
ظهور پسامدرنیسم ،مکتب بازگشت در ادبیات داستانی امروز و نگاههای متکثر به مفهوم داستان ،ما و تعریف بومی
و دگرباره داستان بر اساس مفاهیم بنیادی ایرانی اسالمی ،از جمله سرفصلهای این کارگاه بوده است.
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نامهباستان
تاریخ اجرا :پاییز 92
مجری طرح :دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا :دفتر خوابگاه فجر
تعداد مخاطبین 10 :نفر

سلسله نشستهای شاهنامهخوانی و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات شاهنامه ،پس از اعالم فراخوان
عمومی بین دانشجویان جهت حضور در این جلسات ،در محل دفتر سازمان دانشجویان خوابگاه فجر برگزار شد.
تقویت زبان فارسی و فرهنگسازی در جهت کاربرد لغات سره فارسی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ،اسطورهها
و آموزههای کهن ایرانی ،تعمیق منظر دانشجویان در نگاه به زبان فارسی و زایش و پویایی این زبان ،خصوص ًا در
جهت یافتن معادالت مناسب برای اصطالحات علمی ،آشنایی نسل جدید با جنبههای علمی و اخالقی شاهنامه
از جمله اهداف این طرح بود .نسخه شاهنامه استاد جنیدی و منتخبی از متن آن (داستان کیومرث و آفرینش
و گردآوری شاهنامه) ،به عنوان مرجع اصلی این جلسات انتخاب شده بود .در این جلسات سعی شده بود تا با
دعوت از دانشجویان صاحبنظر جهت بحث و توضیح در زمینه ریشهیابی واژگان در زبانهای پهلوی و اوستایی،
اسطورهشناسی و رمزگشایی داستانهای شاهنامه و همچنین پخش کلیپهایی از استاد جنیدی پیرامون شاهنامه
و اضافات موجود در آن ،فضایی متفاوت از سایر جلسات شاهنامه خوانی فراهم شود .با توجه به اظهار نظرهای
دانشجویان شرکت کننده در این نشستها میتوان نتیجه گرفت که در مجموع ،برگزاری جلسات در جهت
گرایش دانشجویان به شاهنامه به عنوان یکی از منابع فرهنگساز مفید و موثر واقع گردیده است.
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رونمایی و نقد کتاب
(داستان ایران  /شفا)
تاریخ اجرا92/7/19 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آرامگاه فردوسی (شهر توس)
تعداد مخاطبین 200 :نفر

در ادامه همکاری های مشترک سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با بنیاد فردوسی (شاخه طوس) و پس
از برگزاری موفق سه دوره بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان پاژ ،بنا به پیشنهاد بنیاد فردوسی و با
همکاری سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی و با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان و عموم مردم مشهد با
مفاخر ایران زمین از جمله ابوعلی سینا و فردوسی ،دو کتاب شفا (ترجمه و شرح فارسی شفای ابوعلی سینا) اثر
دکتر عبداهلل انوار و همچنین کتاب داستان ایران (بر بنیاد گفتارهای ایرانی از آغاز تا خاموشی دماوند) اثر دکتر
فریدون جنیدی با حضور نویسندگان ،دانشجویان و اساتید عالقهمند دانشگاههای مشهد در محل آرامگاه فردوسی
رونمایی و نقد شد.
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چهارمینجشنواره
رند کاغذین جامه
تاریخ اجرا92/7/20 :
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :آمفی تئاتر مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه
تعداد مخاطبین 200 :نفر

چهارمین جشنواره شعر رند کاغذین جامه (به بهانه بزرگداشت حافظ) با همکاری مشترک کانون شعر و ادب
دانشگاه فردوسی و کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد و همچنین حوزه هنری خراسان
رضوی در آمفی تئاتر پردیس دانشگاه فردوسی برگزار شد .در این طرح در ابتدا (نیمه اول مهرماه) فراخوانی برای
ارسال آثار در سطح استان انجام شد که استقبال از جشنواره غیر قابل تصور بود و با وجود استانی بودن برنامه،
آثاری از گیالن ،چهارمحال و بختیاری ،تهران و ...به دستمان رسید .جشنواره در دو بخش آزاد و کالسیک برگزار
شد و داوری در  2مرحله صورت گرفت .داوری بخش نهایی در بخش کالسیک را محمدکاظم کاظمی و داوری
بخش آزاد را محمدباقر کالهی اهری برعهده داشتند .داوری آثار بخش آزاد  19مهرماه به پایان رسید اما حجم
باالی آثار رسیده در بخش کالسیک تا آخرین ساعات اداری  20مهرماه توجه داوران را معطوف به خود نمود.
استاد محمدکاظم کاظمی ،استاد محمدباقر کالهی اهری ،استاد ابوطالب مظفری ،استاد غالمرضا شکوهی ،بهمن
در دری و جمعی دیگر از شاعران خراسان و افغانستان مهمانان اختتامیه
صباغ زاده به همراه موسسه فرهنگی ّ
این جشنواره بودند .از برنامه های فرعی این جشنواره ،توزیع مجله خراسان فرهنگی و فال حافظ به همراه
بروشورهایی شامل گزیده آثار برگزیدگان دوره های قبل بود .همچنین غزل خوانی کیانا سادات انوار از شاعران
خردسال فرهنگسرای فردوسی ،حال و هوای خاصی را به فضای جشنواره آورده بود .در پایان ،در هر بخش سه
نفر به عنوان نفرات برگزیده و دو نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
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سینمایماندگار
تاریخ اجرا92/8/14 :
مجری طرح :دفتر دانشکده داروسازی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 10 :نفر

فیلم و سینما یکی از حوزه های پرمخاطب بین دانشجویان است و اکثر برنامه های نمایش فیلم در سالهای
گذشته با استقبال دانشجویان همراه بوده است .از طرفی از میان انبوه فیلم های تولید شده ،عالقه به تماشای
فیلمهای تراز اول سینمای جهان دیده می شد .از این رو بر آن شدیم تا با هدف بررسی آثار برگزیده سینمای
جهان با محوریت محتوا و مضمون فرهنگی مناسب که دارای استقالل فرهنگی و سیاسی نیز باشد و آشنایی
بیشتر مخاطب با آثار کارگردانان صاحب سبک و بنام سینمای جهان ،تعدادی از فیلم های کارگردانان مشهور
و صاحب سبک را برای دانشجویان نمایش دهیم و در کنارش به تحلیل علت ماندگار شدن آثارشان بپردازیم.
برای اولین دوره ،نمایش آثار برگزیده مایکل مان انتخاب شده بود .مایکل مان از کارگردانان بزرگ و شناخته
شده سینمای جهان است .بیشتر آثار وی دارای ژانر اکشن و درام می باشد و در این زمینه صاحب سبک است.
او بارها نامزد دریافت جایزه از جشنواره های بینالمللی شده است که شامل جایزه آکادمی بفتا ،جشنواره فیلم
کن و آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک می شود .مجله توتال فیلم ،او را در میان  ۱۰۰کارگردان برتر
دنیا در جایگاه بیست و هشتم قرار داده است .از
بین آثار مایکل مان ،فیلم های مخمصه ()1995
و شریک جرم ( )2004برای پخش برگزیده شده
بود ،که البته با توجه به استقبال نه چندان مناسب
دانشجویان از این طرح ،دوره های بعدی آن برای
دیگر کارگردانان ادامه نیافت.
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گویند به دوران ها...
تاریخ اجرا92/9/4 :
مجری طرح :ستاد مرکزی ،دفتر ادبیات و علوم تربیتی
محل اجرا :تاالر فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

وقتي به سراغ سعدي مي رويم ،چنان است که گويي به باغ دلگشايي قدم مي نهيم .نزديک هفتصد سال
سعدي در ايران معلم اول بوده و مي توان گفت که به عنوان يک مصلح اجتماعي در بین خانواده ها حضور
داشته است .حاال اگر درسش را گوش نکرده اند ،مسأله ديگري است .بی تردید اگر بخواهیم چهار شاعر جریان
ساز که تاثیر عمیقی بر فرهنگ و ادب پارسی گذاشته اند نام ببریم ،حافظ ،موالنا ،فردوسی و سعدی هستند.
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد نیز در راستای طرح ملی آموزگار ادب که توسط سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی در سطح کشور در حال برگزاری بود ،اقدام به برگزاری نشست علمی تخصصی «گویند به دوران
ها »...در بازشناخت شعر و اندیشه سعدی کرده است تا شاید ادای دینی باشد به این مصلح اجتماعی و این شاعر
ایرانی .پس برآن شدیم تا با دعوت از سه تن از سعدی پژوهان کشور ،به بررسی ابعاد مختلف شعر سعدی و تاثیر
وی بر جریان های ادبی فارسی بپردازیم .دکتر ضیاء موحد با موضوع موسیقی شعر سعدی ،دکتر محمود فتوحی
با موضوع نظر بازی در شعر سعدی و دکتر فرح نیازکار با موضوع اندیشه عقل در وادی عشق سخنرانان این
نشست بودند .الزم به ذکر است پخش کلیپ ،اجرای موسیقی سنتی و  ...از دیگر بخش های این طرح بوده است.

53
53

نمایشگاهعکسمعماریاسالمی
تاریخ اجرا 92/9/30 :الی 92/10/6
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

همانطور که می دانیم در رشته معماری ،عکاسی جزئی جدا ناشدنی از به کارگیری فنون صحنه و چشم انداز و
همچنین پرورش خالقیت در پیادهسازی ایدههای نو می باشد .عکاسی از معماری کشورمان به دانشجویان این
فرصت را می دهد که ایده ها و جزئیات مختلف را به خوبی در یاد داشته باشند و از آنها در طرح ایده های نو و
تلفیقی خود در آینده کمک بگیرند ،همچنین بخش هایی از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی را به عموم دانشجویان
نشان می دهد .لذا با توجه به اهمیت روزافزون موضوع شناساندن سبک های بومی معماری کشورمان و لزوم
گسترش فرهنگ معماری ایرانی اسالمی ،آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با معماری اصیل کشورمان ،باعث
جلوگیری از رواج هرچه بیشتر سبک های ناهنجار معماری غربی در میان نسل آینده و به ویژه دانشآموختگان
رشته معماری خواهد شد .در این نمایشگاه  30عکس برتر از دانشجویان دانشکده معماری به مدت یک هفته در
معرض دید عموم قرار گرفت.
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کارگاهنمایش
تاریخ اجرا :زمستان 92
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

نمایش ،فارغ از این که آن را گونهای از هنر بدانیم ،حرفهای است وابسته به جمع و اشتراکگذاری .عضویت در
یک گروه ،مهارتهایی میطلبد که اکتسابی میباشد و میبایست فراگرفته شود .حرفه نمایش دارای گرایشهای
گوناگونی میباشد .در این طرح پس از اعالم فراخوان عمومی در سطح دانشگاه های مشهد ،عالقه مندان در
جلسه ای توجیهی با کلیت طرح ،شیوه برگزاری کالس ها ،سرفصل ها و همچنین توانمندی های مورد نیاز آشنا
شدند .در این کارگاه به چهار گرایش اصلی نمایشنامهنویسی ،کارگردانی ،طراحی و بازیگری پرداخته شد .هنرجو
برای موفقیت در هر گرایش ،نیازمند دانش و تجربههایی مقدماتی در دیگر گرایشها نیز میبود .برگزاری دورهها
پی در پی هم بوده و همزمانی نداشت و برگزاری هر دوره منوط به پایان نتیجهبخش دوره پیش از آن بود .فضای
کارگاه بر اساس ایجاد رقابتی مؤثر و کاربردی طرحریزی شده بود و هر دوره با حذف تعدادی از هنرجویان دوره
قبل آغاز میشد .کارگاه اصلی با عنوان شناخت در  20جلسه در گرایشهای فوق با سرفصل های پیشنیاز ،خود
(به مثابه گروه) ،هوش نمایشی (ارتباط ،تخیل و بداهه) ،گروه (به مثابه خود) و جمعبندی برگزار شد .مدرس و یا
در حقیقت هدایت گر کارگاه ،سید عرفان شیرنگی (کارشناس نمایش در گرایش ادبیات نمایشی دانشکده سینما و
تئاتر دانشگاه هنر تهران) بود .الزم به ذکر است از بیش از  100نفر داوطلب اولیه 30 ،نفر انتخاب شده و از بین
آنها  20نفر دوره را با موفقیت به پایان رساندند.
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حلقه ای از برای حکم راندن
تاریخ اجرا92/10/3 :
مجری طرح :دفتر علوم ریاضی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مخاطبین 10 :نفر

جان رونالد روئل تالکین( ،)John Ronald Reuel Tolkienنویسنده ،شاعر ،نقاش و زبان شناس مطرح
بریتانیایی است که تاثیر شگرفی بر ادبیات فانتزی (خیال پردازانه) نوین گذاشته است .وی بیش از سه دهه از عمر
خود را بین سال های  1925تا  1959صرف تدریس و پژوهش پیرامون زبان شناسی تاریخی در دانشگاه آکسفورد
کرد .تالکین نقش بسزایی در بازسازی ادبیات فانتزی ایفا کرده است .از آثار او می توان به کتاب های هابیت،
ارباب حلقه ها ،سیلماریلیون و تاریخ سرزمین میانه اشاره کرد .این آثار در سطح دنیا موفق به کسب عناوین و
افتخارات بسیاری شده اند ،از جمله کسب جایزه بین المللی لوکوس برای کتاب سیلماریلیون در سال ،1978
کسب جایزه بین المللی داستان خیال پردازی در سال  1957برای ارباب حلقه ها و کسب جایزه مای تاپیک در
 1981برای کتاب قصه های ناتمام .همچنین کتاب ارباب حلقه های وی به عنوان سومین کتاب پرفروش تاریخ
(با فروش بیش از صد میلیون نسخه!) شناخته شده است و بر اساس نظرسنجی سایت آمازون (معتبرترین پایگاه
اینترنتی خرید کتاب) مفتخر به کسب عنوان «کتاب هزاره دوم میالدی» شده است.
با توجه به توضیحات فوق الذکر ،دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم ریاضی با برگزاری نشستی تخصصی
با حضور دانشجویان عالقه مند به ادبیات و به خصوص
ادبیات فانتزی ،به نقد و بررسی آثار این نویسنده پرداخته
است .این جلسه پس از اعالم فراخوان در بین عموم
دانشجویان و در فضایی دوستانه و با مدیریت اعضای
سازمان دانشجویان برگزار شد .البته علیرغم تبلیغات
صورت گرفته ،استقبال از این نشست مناسب نبود.
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یادگارفردوسی
تاریخ اجرا92/10/3 :
مجری طرح :دفتر دانشکده داروسازی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 10 :نفر

در حوزه ادبیات کهن بدون شک شاهنامه فردوسی یکی از شاهکارهاست .شاهنامه کتابی ارزشمند نوشته حكيم
ابوالقاسم منصور بن حسن بن شرفشاه مشهور به فردوسي در  ۳۲۹هجري قمري میباشد .فردوسي بعد از آن كه
شاهنامه را به نام خدا آغاز كرد ،از داستان كيومرث گرفته تا پايان دوره ساساني را شرح داد .او در اشعارش تا
توانسته ،لغات فارسي به كار برده است و ثابت كرد كه زبان فارسي بسيار غني است و احتياج به زبان هاي بيگانه
ندارد .او در مدت  ۳۰سال بزرگترين منظومه حماسي جهان را در شصت هزار بيت سروده است .شاید وظیفه
هر ایرانی باشد که اوال خود با شاهنامه مانوس شود ،ثانیا دیگران را به انس گرفتن با این کتاب ترغیب نماید و
اسباب آن را فراهم آورد .طرح یادگار فردوسی با هدف شناخت پیشینه تاریخی این اثر و دوره های سرایش آن و
همچنین درک بهتر مضامین آن برگزار شد .برای این منظور از آقای محمدرضا فرزین (پژوهشگر ادبیات کهن و
مدرس کالس های شاهنامه خوانی بنیاد فردوسی) دعوت کردیم تا به عنوان سخنران در این جلسه حضور یابند.
محورهای جلسه اول ،آشنایی با شاهنامه ،سبب به نظم در آمدن آن و منابع و ماخذ کهنی که فردوسی از آنها
برای به نظم آوردن شاهنامه استفاده کرده است ،بود .لکن با توجه به نزدیکی ایام امتحانات ،این طرح ادامه نیافت.
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فرهنگ ،رسانه و جهانی شدن
تاریخ اجرا 92/10/12 :الی 92/10/18
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا :مجتمعدکترعلیشریعتیجهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 500 :نفر

کافيست دقايقي را به بررسي رسانه هاي صوتي و تصويري اختصاص دهيم ،در واقع مواجهه با مساله «فرهنگ و
جهانی شدن» به امري اجتناب ناپذير بدل شده و تمامي افراد جامعه به خصوص دانشجویان در هر سطح از زندگي
و آگاهي ،به نوعي با اين مساله روبرو هستند .با توجه به رسالت سازمان دانشجویان در معرفی و ارائه شاخص های
فرهنگی ایرانی ،اسالمی و کارآمد به دانشجویان ،دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی
مشهد در حد توان دانشجویی خود و با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی آن مرکز ،گروه آموزشی علم و
فرهنگ ،فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد و همچنین سازمان صنایع دستی و گردشگری خراسان ،در قالب
جشنواره ای چند روزه به بررسی نقش حوزه های مختلف در معرفی فرهنگ ایران به جامعه بین الملل پرداخته
است .بررسی تصویر ایران در رسانه های داخلی و خارجی و بررسی نقش رسانه ها در معرفی فرهنگ ایران به
جهان ،آشنایی مخاطبان با بحث جهانی شدن و فرهنگ به صورت کاربردی و بررسی نقش هنرمندان شاخص
ایرانی در این رابطه ،کمک به ارتقای شناخت و هويت فردی و بومی مخاطبان از طریق معرفی آثار شاخص و
برگزاری جلسات نقد و بررسی آنها و کمک به تعیین راهکارهایی عملی جهت معرفی فرهنگی معتدل و تاثیرگذار
از ایران در قالب های مختلف ،از جمله اهداف این جشنواره بوده اند .عکس ،سینما ،موسیقی و صنایع دستی از
جمله بخش های این جشنواره بودند .در بخش عکس سعی شده بود تا با دعوت از دو نفر از عکاسان جوان و
برجسته ایران که تجارب بین المللی دارند ،ضمن نمایش آثار آنان در قالب نمایشگاهی در نگارخانه فردوسی ،با
برگزاری جلسات کارگاهی ،به بررسی جایگاه این هنر در معرفی فرهنگ ایرانی به جامعه جهانی پرداخته شود .در
همین راستا کارگاه آقای سعید کیایی با موضوع «سوژه یابی بومی و ارائه جهانی» و آقای اسماعیل حق پرست با
موضوع «ساخت واقعیت در عکاسی جدید» در دو روز برگزار شد .با توجه به نقش مهم و موثر سینما در معرفی
فرهنگ ها ،در روز دوم در ابتدا یکی از فیلم های شاخص کشورمان که در جشنواره های داخلی و همچنین در
جشنواره های بین المللی موفقیت هایی را کسب کرده بود ،نمایش داده شد .بدین منظور فیلم خرس ساخته
خسرو معصومی نمایش داده شد و با حضور خود وی مورد نقد و بررسی قرار گرفت .عثمان محمدپرست ،مجتبی
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قیطاقی و علی اکبر بهاری مهمانان روز موسیقی این جشنواره بودند .در روز صنایع دستی نیز سعی شد تا با برپایی
نمایشگاهی از صنایع دستی با تاکید بر صنایع دستی استان خراسان ،صنایعی مانند قالی ،گلیم ،سفال و  ...به
عالقه مندان معرفی شود .در حاشیه این نمایشگاه نیز آموزش هایی اولیه در رابطه با آن صنایع به عالقه مندان
ارائه شد .در پایان روز نیز نشستی با حضور آقای بیدختی (رییس انجمن صنایع دستی خراسان رضوی) پیرامون
نقش صنایع دستی در معرفی فرهنگ ایرانی و چالش های پیش روی آن برگزار شد.
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کارگاهآموزشی
پردازش تصاویر دیجیتال
تاریخ اجرا92/12/8 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

با توجه به فراگیر شدن عکاسی دیجیتال بین عموم مردم و علی الخصوص عالقه مندان به عکاسی در شهر مشهد،
و از طرفی کم توجهی به بخش هایی جدید از عکاسی دیجیتال که در طی چند سال گذشته در سطح جهان باعث
تحول در دنیای عکاسی شده اند ،بر آن شدیم تا با برگزاری کارگاهی پیرامون یکی از این بخش های نو ظهور
عکاسی دیجیتال ،بتوانیم دروازه ای برای ورود تکنیک های نوین عکاسی به فضای هنری شهر مشهد باز کنیم.
عکاسی ( HDRدامنه دینامیک باال) نوعی از عکاسی است که به عکاسان این اجازه را میدهد تا در فضاهایی که
در شرایطی که دامنه دینامیک فضا بیشتر از توانایی دوربین برای ثبت عکس های معمولی است بتوانند عکسهای
خیره کننده ای را خلق کنند .منظور از شرایط با دامنه دینامیک باال هنگامی است که میزان اختالف شدت نور
موجود را نمیتوان با سنسورهای معمولی دوربین ثبت کرد .تا کنون هیچ کتابی به زبان فارسی در این موضوع
ترجمه نشده و در کالس های عمومی عکاسی نیز به آن پرداخته نمیشود .چارت درسی این کارگاه بر پایه سرفصل
های کتاب  HDR Photographyتنظیم شده و به دو بخش کار با دوربین و پردازش کامپیوتری در چهار ساعت
تقسیمشده بود .بخش پردازش آن بر پایه نرم افزار  Photomatrixبوده که یک نسخه از آن همزمان با برگزاری
کارگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
در این کارگاه عالوه بر مباحث تخصصــی
عکاسی  HDRآمـــوزشهای کلیتری نیز
در زمینه زیبایی شناسی و هچنین تکنیکهای
فنی عمومی عکاسی نیز اشاره شد .مدرس این
کارگاه آقای رضا یاوری از مسئولین دفاتر اسبق
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد و
دانشجوی عکاسی در دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران بود.
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اردوهای جهادی مهرباران
(روستای شاج)
تاریخ اجرا :فروردین 92
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :روستای شاج
تعداد مخاطبین 200 :نفر

ذیل توجهات حضرت حق ،پس از برگزاری سه دوره اردوهای جهادی در تعطیالت نوروز در روستاهای خرم
آباد (شهرستان قائن) ،چاه عباس (شهرستان نهبندان) و کسراب (شهرستان سربیشه) و همکاری موفق کانون
مهرباران با موسسه خیریه امام علی (ع) ،پس از بررسی های صورت گرفته ،روستای چدان (شهرستان قائن) به
عنوان منطقه هدف سال  1392انتخاب شد ،اما پس از وقوع زلزله در شهرستان زیرکوه در نیمه آذرماه ،با توجه
به وضعیت فوق العاده پیش آمده در روستاهای بخش زهان و با شناسایی و بررسی های صورت گرفته در اوایل
بهمن ماه ،منطقه هدف سال  1392به روستای شاج (شهرستان زیرکوه) تغییر کرد .علیرغم عدم همکاری و
هماهنگی مناسب مسئولین استانی برای حضور دانشجویان داوطلب در مناطق زلزله زده ،با لطف و عنایت خداوند
متعال و با همکاری صمیمانه موسسه خیریه امام علی (ع) و مردم باصفا و قدرشناس روستای شاج ،کلیه فعالیت
های برنامه ریزی شده در سرفصل های ذیل به نحو مطلوبی به اجرا درآمد :
 -1فعالیت های آموزشی هنری (مصنوعات چرم ،روبان دوزی و جعبه سازی) با رویکرد کمک به تأمین معاش
 -2فعالیت های آموزشی هنری (نقاشی ،گل سازی ،عروسک سازی و کاردستی) با رویکرد ایجاد نشاط و امید به زندگی
 -3فعالیت های آموزشی دینی (قرآن ،احکام و مهدویت) با رویکرد تقویت روحیه خودباوری و خداباوری
 -4فعالیت های آموزشی بهداشتی (کودکان ،زنان و کهنساالن) با رویکرد کمک به تأمین سالمت اهالی و نسل آینده
 -5فعالیت های ورزشی و فوق برنامه (نوجوانان و جوانان) با رویکرد کمک به تأمین سالمت و ایجاد نشاط
 -6فعالیت های عمرانی (به صورت محدود) با رویکرد کمک در برطرف کردن مشکالت عمومی و بازسازی منازل
با اعالم فراخوان عمومی در بین دانشجویان دانشگاه های مشهد ،بیش از 140نفر با ثبت نام از طریق سایت سازمان دانشجویان،
داوطلب حضور در این طرح شدند که با توجه به نیازهای روستا و همچنین توانایی داوطلبان ،حضور  22نفر از دانشجویان در این
طرح قطعی شد .دانشجویان در بازه های یک هفته ای و به مدت سه هفته پیاپی از 24اسفند الی 12فروردین عازم روستای شاج
شدند ،که در این مدت با انجام بیش از  130نفر روز فعالیت دانشجویان ،کلیه اهداف فوق الذکر محقق شد.
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نان و پنیر و همدلی
تاریخ اجرا92/4/31 :
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :مناطق محروم حاشیه شهر مشهد
تعداد مخاطبین 50 :نفر

طبق سنت حسنه هر ساله سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در سالهای اخیر در برگزاری طرحی با عنوان
«نان و پنیر و همدلی» در ماه مبارک رمضان ،جهت آماده سازی بسته های غذایی (مواد خشک فاسد نشدنی)
برای خانواده های نیازمند ،امسال نیز این طرح به همت اعضای کانون اردوهای جهادی سازمان دانشجویان
برای حدود  20خانوار به اجرا درآمد .از ابتدای ماه مبارک رمضان با اطالع رسانی و نصب فراخوان هایی در سطح
واحدهای زیرمجموعه جهاددانشگاهی مشهد و همچنین تعداد معدودی از موسسات آموزش عالی فعال در ایام
تابستان ،پس از جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین ،اقالم مورد نیاز خریداری و بسته بندی شده و
در نیمه ماه مبارک رمضان و همزمان با میالد کریم اهل بیت ،امام حسن مجتبی (ع) بین خانواده های نیازمندی
که از قبل شناسایی شده بودند توزیع گردید.
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لحظه ای با فرشته ها
تاریخ اجرا92/8/15 :
مجری طرح :دفتر علمی کاربردی کاشمر
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 100 :نفر

به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و با همکاری مدیریت آن مرکز با
هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با موسسه نگه داری کودکان بی سرپرست غدیر و فعالیت های خیریه آن ،پس از
اعالم فراخوان در بین دانشجویان ،همراه با جمعی از اساتید ،دانشجویان و همچنین اعضای سازمان دانشجویان،
بازدیدی از مرکز نگه داری کودکان بی سرپرست غدیر صورت گرفت .در طی این طرح سعی شد تا ضمن اهدای
هدایایی که توسط اساتید و اعضای سازمان تهیه شده بود به کودکان ،امکان همکاری های مستمر آموزشی و
فرهنگی نیز در آینده مورد بررسی قرار گیرد تا شرایط برای ادامه برگزاری طرح های اینچنینی در آن مجموعه
فراهم شود .شایان ذکر است استقبال دانشجویان از این طرح قابل توجه بود.
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دستیبرآوریم
تاریخ اجرا :زمستان 92
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی
محل اجرا :مناطق محروم حاشیه شهر مشهد
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

این طرح به منظور آموزش و تدریس رایگان (خیریه) در مناطق محروم حاشیه مشهد توسط دانشجویان دانشگاه
فردوسی و علوم پزشکی برنامه ریزی شده بود .بدین ترتیب که مدرسین آن از بین دانشجویان عالقه مند پس از
ثبت نام ،طی مصاحبه ای انتخاب شدند .منطقه هدف این طرح بخش قلعه خیابان مشهد (بلوار حر) بود .دبیرستان
دخترانه شهرآرا پس از برگزاری آزمون تعیین سطحی جهت فعالیت انتخاب شد .به چند دبیرستان پسرانه هم از
جمله طالقانی و حکیم ابوالقاسم فردوسی مراجعه شد که متاسفانه همکاری های الزم از طرف مدیر مدرسه انجام
نگرفت .مدیر دبیرستان پسرانه جواداالئمه همکاری الزم را انجام داد ولی دانش آموزان این دبیرستان پس از
برگزاری آزمون تعیین سطح فاقد شرایط الزم شناخته شدند .این ناکامی ها در مدارس پسرانه و همچنین کمبود
وقت و انرژی برگزارکنندگان ،باعث شد تا در این مرحله از برگزاری طرح از دبیرستانهای پسرانه چشم پوشی شود.
الزم به ذکر است که مخاطبین این طرح دانش آموزان سال سوم و چهارم دبیرستان ها بودند ،که کالس های
سال سوم به صورت رفع اشکال و آمادگی برای امتحان نهایی (ارتقای معدل) و برای سال چهارم به صورت
رفع اشکال و آمادگی برای کنکور برگزار
می شد .آزمون تعیین سطح هم با هدف
تفکیک دانش آموزان با استعداد و خواستار
تحصیالت عالی از سایرین برای دانش
آموزان سال سوم به صورت تشریحی و
دانش آموزان سال چهارم به صورت تستی
برگزار شده بود .با توجه به استقبال دانش
آموزان ،این طرح تا اردیبهشت  93ادامه
یافت.
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نمایشگاهکتابنوروزی
تاریخ اجرا 92/12/8 :الی 92/12/14
مجری طرح :دفتر دانشکده داروسازی
محل اجرا :دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
تعداد مخاطبین :ده ها نفر

این نمایشگاه در حاشیه جشنواره خیریه نوروزی دانشکده داروسازی که هر ساله برگزار می شود ،با موضوعات
رمان های ادبی فلسفی خارجی و ایرانی برگزار شد .پس از تهیه لیستی از کتاب های مورد نظر با نظر خواهی از
اعضا و مسئولین دفاتر با کتابفروشی «شهر کتاب» واقع در بولوار باهنر به توافق رسیدیم تا کتابها را به صورت
امانت در اختیار ما قرار دهند .این طرح با استقبال اکثریت دانشجویان و اساتید برگزار شد .مهمترین علت استقبال
دانشجویان طبق اظهار نظر های خودشان ،نیازسنجی صحیح دانشجویان بود که در نمایشگاه های مشابه کمتر
دیده میشد .اغلب کتابهای عرضه شده در نمایشگاه های دانشجویی (غیر از کتاب های تخصصی) با کتابهای
موجود در نمایشگاههای کتاب پارک و خیابان تفاوتی نداشت و این امر موجب دلسردی و عدم استقبال قشر
دانشجو از این نمایشگاه ها شده بود که این ایراد در این نمایشگاه با نظرسنجی های صورت گرفته رفع شده بود.
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جشن تقسیم شادی
تاریخ اجرا92/12/14 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی کاشمر
محل اجرا :موسسه الغدیر شهرستان کاشمر
تعداد مخاطبین 100 :نفر

در روز  14اسفند همزمان با روز احسان و نیکوکاری طی مراسمی که از قبل تعیین شده بود با حضور جناب آقای
دکتر باغبان و جمعی از کارمندان و دانشجویان اعضای سازمان دانشجویان ،قلک مخصوص جمع آموری پول
برای کودکان بی سرپرست شکسته شد .و با خرید گل وشیرینی به دیدار کودکان بی سرپرست موسسه الغدیر
شهرستان کاشمر رفتیم .پس از بازدید و دیدار با کودکان بی سرپرست مبلغی که توسط دانشجویان و کارکنان
جهاد دانشگاهی جمع گردیده بود به آن موسسه خیریه تقدیم گردید .و پس از آن جناب آقای دکتر باغبان
سخنرانی فرمودند و در پایان از شرکت کنندگان پذیرایی به عمل آمد.
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همایشفانوس
تاریخ اجرا92/12/19 :
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 100 :نفر

در جامعه ای که سخن از عدالت می گوییم بی شک نمی توان وجود خانواده هایی که از برخی بی عدالتی های
جامعه دچار مشکالت فراوانی شده اند را انکار کرد .اگرچه با توزیع غذا و مایحتاج روزانه آنها شاید بتوان مرهمی،
هرچند زود گذر ،بر درد آنها گذاشت ،ولی بی شک اصلی ترین مساله و عامل این گونه مسائل در جامعه ما ،جهل
و نادانی یا همان به اصطالح فقر فرهنگی می باشد .با این باور که رفع این نیازهای اولیه باید به همراه رفع
مشکالت فرهنگی و ریشه کنی فقر فرهنگی باشد ،جمعی از اعضای سازمان دانشجویان در بخش دانشجویی
موسسه خیریه گلزار علوی از سال  89فعالیت های فرهنگی و آموزشی و خدمات مددکاری خود را بر روی دانش
آموزان مستعد محروم و خانواده های آنان در منطقه شهرک شهید رجایی و باهنر مشهد شروع کرده است و در
حال حاضر  18خانواده تحت پوشش این فعالیت ها قرار دارند .با توجه به هفته نیکوکاری و گسترش فعالیت های
خیریه در بین عموم مردم و دانشجویان ،تصمیم بر آن شد تا با برگزاری همایشی با هدف آگاه سازی دانشجویان
نسبت به محرومیت و مسئولیت آنان در این زمینه و همچنین معرفی فعالیت های گروه های خیریه ،دانشجویان
را بیشتر با این فعالیت ها آشنا کنیم .در این همایش عالوه بر سخنرانی دکتر علیرضا نبی (فعال خیریه و فرهنگی)
و استاد جلیل معماریان (مدیرعامل موسسه فرهنگی کتاب پردازان) پیرامون فعالیت های خیریه و اجرای گروه
سرود دانش آموزان ناشنوا ،از دانش آموزان برتر تحت پوشش این گروه نیز تقدیر شد.
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بازارچه خیریه نوروزی
تاریخ اجرا 92/12/20 :الی 92/12/23
مجری طرح :دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا :محوطه درب شمالی دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

در ترم جاری پس از شش ماه مطالعه ،فعالیت و جلسات هماهنگی ،تصمیم بر انجام برنامه ای عمومی در سطح
دانشگاه جهت معرفی بیشتر فعالیت های خیریه در دانشکده و عضوگیری از دانشجویان جدیدالورود گرفته شد .با
توجه به نزدیکی ایام نوروز ،برگزاری بازارچه ای خیریه در سطح دانشگاه گزینه مناسبی بود .مکان برگزاری درب
شمالی دانشگاه ،یکی از پر رفت و آمدترین درب ها درنظر گرفته شد و اقالم بازارچه شامل خوراکی های سرد و
گرم ،کارها و محصوالت هنری دانشجویان ،کتاب و محصوالت تولیدی آسایشگاه افراد با معلولیت ذهنی شهید
بهشتی میشد که تمامی اقالم ،به خصوص خوراکی های سرد و گرم با استقبال خوبی مواجه شد و در هر دو روز
برگزاری بازارچه ،اقالم خوراکی ،بسیار زودتر از زمان پیش بینی شده به اتمام رسید .مواد غذایی توسط دانشجویان
در خوابگاه دانشگاه پزشکی و یا توسط خانواده ایشان در منزل تهیه شده بود .مجموع عواید این بازارچه پس از
کسر مخارج برنامه (تبلیغات ،داربست و سایر سخت افزار الزم) صرف کودکان سرطانی شد .در این برنامه ،بیش از
 50نفر از دانشجویان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بودند که به شکل مناسبی با تعیین نماینده و مسووالن
دانشجویی مدیریت و تقسیم وظیفه شده بودند.
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کوه پیمایی یادواره فتح خرمشهر
تاریخ اجرا92/3/3 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا :ارتفاعات روستای کارده
تعداد مخاطبین 20 :نفر

همزمان با سالروز فتح خرمشهر و در آستانه شروع امتحانات و پایان ترم تحصیلی ،دفتر سازمان دانشجویان
مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در نظر گرفت تا با برگزاری طرحی در حاشیه اردوی کوهنوردی
ویژه دانشجویان دختر آن مرکز ،آنها را با حماسه آزادسازی خرمشهر و تاریخچه دفاع مقدس بیشتر آشنا نماید.
در این طرح که در یکی از ارتفاعات اطراف مشهد (روستای کارده) برگزار شد ،پس از اعالم فراخوان عمومی،
دانشجویان دختری که ثبت نام کرده بودند ،عالوه بر شرکت در مسابقه کتابخوانی ،در طول مسیر رفت و برگشت،
در زمان استقرار و پذیرایی از سخنان یکی از خواهران راوی دفاع مقدس که از طریق بسیج دانشجویی هماهنگ
شده بود ،بهرهمند شدند.
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با طبیعت در طبیعت
تاریخ اجرا92/8/16 :
مجری طرح :دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محل اجرا :ییالقات اطراف مشهد
تعداد مخاطبین 50 :نفر

این طرح به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و با همکاری انجمن علمی دانشکده منابع
طبیعی ،در دو منطقه طبیعی جاغرق ویژه برادران و دره ارغوان ویژه خواهران برگزار شد .در این طرح پس از اعالم
فراخوان عمومی در سطح دانشگاه های مشهد ،بیش از  80نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های مشهد
برای پاکسازی محیط طبیعی فوق الذکر ثبت نام کردند و در روز برگزاری طرح ،منطقه مورد نظر را پاکسازی
کردند .از نکات قابل توجه این طرح این بود که عالوه بر پاکسازی طبیعت مناطق فوق الذکر توسط دانشجویان،
با اهدای پالستیک زباله به خانواده هایی که در آن محل ها برای تفریح اقامت داشتند ،سعی شد تا قدمی نیز در
فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست برداشته شود.
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بنشانیمدرخت
تاریخ اجرا92/12/15 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا :بوستان فکوری و وکیل آباد
تعداد مخاطبین 50 :نفر

همزمان با روز درختکاری ،دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با هدف ترویج
و گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز ،همچون سال های گذشته با همکاری گروه مشاوران
جوان شهرداری مشهد ،طی فراخوانی از دانشجویان عالقه مند دعوت کرد تا در طرح جامع نهال کاری شهرداری
مشهد شرکت نمایند .با حضور بیش از  50نفر از دانشجویان در این مراسم ،پس از اجرای بخش های رسمی،
دانشجویان در طرح جامع درختکاری بوستان فکوری شرکت کردند .از جمله نقاط تمایز این طرح با سال های
گذشته این بود که در حاشیه این طرح ،با هماهنگی صورت گرفته با سازمان هالل احمر ،کارگاه آموزشی کمک
های اولیه و خود امدادی با حضور کارشناس هالل احمر (آقای امین قمشه) برای دانشجویان شرکت کننده
برگزار شد.
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آنم آرزوست 1
تاریخ اجرا92/1/21 :
مجری طرح :دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا :تاالر رازی
تعداد مخاطبین 300 :نفر

آمار موجود در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی نشان می دهد میزان طالق در
ازدواجهای دانشجویی در مقایسه با ازدواج های غیردانشجویی بسیار اندک می باشد (کمتر از یک بیستم) ،که
این خود می تواند انگیزه ای برای تشویق دانشجویان به حرکت آگاهانه و سنجیده در این مسیر و ازدواج به موقع
باشد .به همین جهت برای ترغیب مجردین به حضور در این قبیل برنامه ها جهت آگاه سازی و آموزش آنان و
جلوگیری از مشکالت احتمالی در آینده ،با آسیب شناسی برنامه های گذشته و در نظرگرفتن نواقص آنها ،اقدام به
برگزاری دوره ای آموزشی به شکل سخنرانی با دعوت از دکتر شاهین فرهنگ نمودیم .با توجه به دوره های مشابه و
برنامه های گذشته ایشان ،قالب جذاب و نحوه خاص اجرای برنامه و همچنین مباحث کامل ارائه شده توسط ایشان
از عوامل استقبال فراوان از برنامه های دکتر فرهنگ می باشد .این برنامه شاید اولین برنامه ای بود که در آن الزام
به ثبت نام و پرداخت وجه اینترنتی ایجاد کرده بودیم ،این امر به نظم امور بسیار کمک کرده بود ،اما شاید به دلیل
کم حوصلگی دانشجویان و عدم رغبت به پرداخت وجه ،کمی از استقبال کاسته بود .کلیت برنامه با استقبال شدید
حاضرین مواجه شد ،به صورتی که بعد از اتمام کارگاه ،تقریبا تمامی حضار اصرار بر ادامه یافتن کارگاه داشتند ،اما
متاسفانه به دلیل مشکالت فراوان اجرا و همچنین هزینه های باالی مراسم ،امکان ادامه و تکمیل کارگاه میسر نشد.
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صندلی داغ
تاریخ اجرا92/2/25 :
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

این برنامه به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم و با همکاری تشکل های دانشجویی آن دانشکده
(انجمن های علمی ،بسیج دانشجویی و جامعه اسالمی) به این ترتیب برگزار گردید که از هر رشته یکی از اساتید
برجسته از لحاظ علمی ،اخالقی و  ....توسط دانشجویان انتخاب شده و در جلسه ای با حضور دانشجویان ،سواالتی
در خصوص زندگی دانشجویی ،علمی و شغلی آنها از ایشان پرسیده شد .سوالها توسط یک تیم دانشجویی انتخاب
شده و از جمله سواالت میتوان به بیوگرافی اساتید توسط خودشان ،میزان مطالعه درسی و غیر درسی در زمان
دانشجویی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت در دوران دانشجویی و ...اشاره نمود .الزم به ذکر است در تدوین سواالت
سعی شده بود تا عالوه بر ایجاد فضای با نشاط ،از پرسش سواالت سخیف و به دور از شان استاد و شاگردی پرهیز
شود .همچنین در پایان این مراسم نیز به رسم یادبود تابلو خطاطی شده توسط دانشجویان به اساتید اهدا شد.
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نمایشگاهمهر
تاریخ اجرا :مهر 92
مجری طرح :ستاد مرکزی
محل اجرا :دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین 4000 :نفر

از میان حدود  20.000نفر دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی ،بیش از  4.000نفر از آنها در هر
سال با دانشجویان جدید جایگزین می شوند که ذهنی آماده برای شکل گیری دارند و به جرأت می توان گفت که
اولین تصویری که از هر تشکلی در ذهن آنان شکل بگیرد ،می تواند با استمرار فعالیت های آن تشکل تا پایان
دوران دانشجویی در ذهن ایشان ثابت بماند .لذا بسیار مناسب می بود تا در ابتدای سال تحصیلی ،با برنامه ریزی
دقیق و مدون در قالب هایی جذاب ،اهداف و فعالیت های سازمان دانشجویان را به آنها معرفی نماییم .با توجه
به برنامه منسجم دانشگاه فردوسی در قالب اردوی پیش دانشگاهی برای دانشجویان جدید الورود و با توجه به
حضور کلیه تشکل ها ،حضور سازمان دانشجویان در این اردو ،نقش موثری در آشنایی دانشجویان با این مجموعه
داشته است که تکمیل حدود  300فرم عضویت از بین دانشجویان عالقه مند نشانگر اهمیت و موفقیت این
طرح است .بدین منظور راه کارهای مختلفی پیش بینی شده بود که بدین شرح می باشد  :تهیه و تدوین گزارش
ساالنه سازمان دانشجویان در سال  1391جهت ارائه به مسئولین و دانشجویان عالقه مند ،آماده سازی پوشه
ای ساده شامل معرفی و گزارش مصور برنامه های
سازمان به عنوان هدیه عمومی برای دانشجویان
جدید الورود ،نمایش پوستر برنامه های سال
های گذشته ،معرفی سامانه پیامک سازمان
دانشجویان ،نمایش کلیپ و فیلم برنامه های سال
های گذشته ،معرفی برنامه های شاخص سازمان
دانشجویان مانند اردوهای جهادی ،کنفرانس های
کتاب و طرح های قرآنی ،معرفی دفاتر و کانون
های تخصصی سازمان مانند کانون ادبیات و
کانون مهرباران و ...
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کانون بازی های فکری
تاریخ اجرا :پاییز 92
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه و علوم اداری
محل اجرا :دفتر دانشکده علوم پایه و علوم اداری
تعداد مخاطبین 100 :نفر

این طرح به پیشنهاد اعضای دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم پایه و علوم اداری و برای ارائه خدمات به
اعضا و دانشجویان همان دانشکده ها برنامهریزی و اجرا شد .بازی های فکری عموما سبب تقویت خالقیت و
ایجاد نگاه های متفاوت به مسائل ساده و درک بهتر موقعیت ها می شوند .هرچند تنوع این حوزه با توجه به
کشورها و فرهنگ های مختلف زیاد است ،اما بخشی از این بازی ها با توجه به پوشش گستره بیشتری از جوامع،
محبوبیت بیشتری در بین عموم مردم جهان کسب کرده است .در این طرح با فراهم نمودن فضایی در داخل دفتر
در روزها و ساعاتی خاص از هفته ،دانشجویان در قالب این گونه بازی ها در دفتر جمع شده و فضایی سالم برای
تفکر ،نشاط و رقابت ایجاد شده بود .تعدادی از این بازی ها به شرح ذیل بوده است:
تزار  :این بازی متشکل از یک صفحه و  30مهره با دو رنگ و در  3مدل متفاوت است که به صورت دونفره انجام
میگیرد.در ضمن این بازی دارنده رده نخست در بين بازيهای استراتژیک دنيا می باشد.
آنتی ویروس  :این بازی از تعدادی مهره با رنگ ها و شکل های متنوع تشکیل می شود که قابلیت بازی در 60
سطح (از ساده تا سخت) را دارد .هدف از این بازی خارج کردن یک مهره(ویروس) از سلول بازی است.
اتللو :این بازی روی یک صفحه مربع شکل
 50خانهای و با  50مهره دو رو انجام میشود.
مسابقات بین المللی اتللو نیز هر ساله به
میزبانی کشور های مختلف برگزار می شود.
پنتاگو :پنتاگو ،بازی فکری و جذابی است که
در سال  2004طراحی و ساخته شده است،
و از همان ابتدا ،هر ساله جوایز متعددی را از
آن خود کرده است.
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آنم آرزوست ( ) 2
تاریخ اجرا92/7/15 :
مجری طرح :دفتر دانشکده پزشکی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 800 :نفر

پس از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی ازدواج (آنم آرزوست )1با حضور دکتر فرهنگ در ابتدای سال و درک خال موجود
و نیاز فراوان اما به نسبت نهفته قشر دانشجو در این زمینه با هدف درگیر کردن قشر گسترده تری از دانشجویان در پی
برگزاری برنامه ای بزرگتر برآمدیم .روز برگزاری مراسم (سالگرد ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)) ،مکان
برگزاری ،نحوه اجرا و برنامه های جانبی ،نحوه و گستردگی تبلیغات و سخنران مدعو همگی جهت رسیدن به همان هدف
اصلی و وسعت دادن به قشر مخاطبین دانشجویی برنامه ریزی شد و انجام گرفت .اتفاق ناگهانی ،لغو حضور سخنران
اصلی مراسم ،حجت االسالم شهاب مرادی دقیقا در شب قبل از مراسم بود (به علت برخی ناهماهنگی ها میان
رابط استاد با خود ایشان و نیز عدم تکریم شان و جایگاه دانشجو توسط این فرد ،دعوت از طرف ما پس گرفته
شد) که خوشبختانه با درک صحیح و همراهی مسئولین معاونت فرهنگی دانشگاه فردوسی با تیم دانشجویی،
به خوبی مدیریت شد و با تالش های مسئولین فرهنگی و نهاد و بسیج دانشگاه علوم پزشکی ،دو تن از اساتید
شناخته شده شهر (حجت االسالم واعظ موسوی و استاد حورایی) جایگزین ایشان شدند .نکته دیگر ،برگزاری
نمایشگاه جانبی خیریه و همینطور برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا در میان برنامه بود که هر دو به شکل
خوبی مدیریت و انجام شد .این برنامه نه تنها به نیاز دانشجویان در زمینه تفریحات و سرگرمی پرداخته بود،
بلکه مهمترین نیاز این روزهای این قشر را نیز به شکلی متفاوت (مناظره دانشجویی موافقین و مخالفین ازدواج
دانشجویی) هدف قرارداده بود.
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امروز آنها ،فردای ما
تاریخ اجرا92/8/9 :
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم تربیتی
محل اجرا :خانه سالمندان پاسارگاد
تعداد مخاطبین 80 :نفر

سالمندی دوره کمال ،پرباری خرد و اندیشه و بلندای زندگی هر انسانی است .دورانی از زندگی که با کسب انبوهی
از تجربه میتوان به دیروز ،امروز و فردا نگریست و سالمند همچون گنجی است گرانبها که باید فرصت تکریم و
تعظیم او را مغتنم شمرد و این توفیق را به نیکی پاس داشت .مسئله سالمندان همواره ،در جوامع سنتی و متجدد
به عنوان یکی از مهمترین چالش های بهداشت روانی معاصر است .برخورد آگاهانه با سالمندان از طرفی پیش
نیاز تکریم و احترام بوده و از طرف دیگر نیز وظیفه انسانی هر فرد است .در این طرح به همت دفتر سازمان
دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و با همکاری کانون دختران ایران ،به مناسبت روز خانواده ،سعی شد تا با فراهم
کردن امکان بازدید دانشجویان و اعضای سازمان دانشجویان از موسسه نگه داری سالمندان «پاسارگاد» و عیادت
از سالمندان آن مرکز و اهدای شاخه گلی ،گامی هرچند کوچک ولی موثر در جهت ترویج فرهنگ اکرام سالمندان
و برخورد آگاهانه با آنها برداشته شود ،تا شاید این گام کوچک تلنگری باشد برای درک و فهم بیشتر سالمند چرا
که امروز آنها فردای ما است ...همچنین با هماهنگی های صورت گرفته با آستان قدس رضوی ،پس از عیادت
دانشجویان ،سالمندان به همراه دانشجویان به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) رفتند.
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اهدای خون اهدای زندگی
تاریخ اجرا92/9/18 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد
محل اجرا :مجتمع دکتر علی شریعتی
تعداد مخاطبین 45 :نفر

به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهادانشگاهی مشهد و با همکاری مرکز انتقال خون
استان خراسان رضوی ،در اقدامی خداپسندانه ،پس از اعالم عمومی در بین دانشجویان و اساتید ،واحد سیار انتقال
خون از صبح تا عصر در محل دفتر سازمان دانشجویان مستقر شده و برادران و خواهران عالقه مند می توانستند
با مراجعه به دفتر سازمان دانشجویان با اهدای خون خود در این طرح خداپسندانه مشارکت نمایند .تا پایان آن
روز با مشارکت دانشجویان ،اساتید و اعضای جهاددانشگاهی 45 ،واحد خون اهدا شد .در پایان روز نیز مسئولین
مرکز انتقال خون خراسان رضوی با اهدای لوح سپاس از مسئولین سازمان دانشجویان بابت هماهنگی این طرح،
تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
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