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عنوان فعالیت :ندای قرآن
تاریخ اجرا :بهار 91
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا- :
تعداد مخاطبین :هزاران نفر
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با توجه به نظرسنجی های صورت گرفته از ارسال پیامک های قرآنی در نیمه دوم سال
گذشته ،امسال نیز به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
مشهد و با استفاده از نظرات اساتید علوم قرآن و معارف اسالمی ،تعدادی از
آیات قصار قرآنی و همچنین روایات مرتبط با مناسبت ها ،به صورت هفتگی
برای دانشجویان عالقه مند ارسال شد .از ابتدای سال و تا پایان آن در  52هفته
پیاپی ،هر شنبه ساعت  8صبح پیامک های قرآنی و مذهبی برای بیش از  1400نفر
از عالقه مندان ارسال می شد ،لذا در این مدت بیش از  72000پیامک با مفاهیم
قرآنی و دینی برای مخاطبین ارسال شده است.
تعدادی از پیامک های ارسال شده به شرح ذیل می باشد:
همانکه زمین را زندگى بخشيد ،بی گمان زندهكننده مردگان است(فصلت)39/
واجتنبوا قول الزور(حج )30/از سخن باطل اجتناب ورزيد
هركه كارخوب كند ،به سود خود اوست و هركه بدى كند ،به زيان خود اوست(فصلت)46/
هرکه را خواهی ،گرامی داری و هر که را خواهی خوار گردانی(آل عمران)26/
زیاده روی مکنید که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد(انعام)141/
بر خداوند توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست می دارد(آل عمران)159/
از مرز حق و عدالت نگذرید که خدا تجاوزگران را دوست نمی دارد(بقره)190/
نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد(بقره)195/
از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است(بقره)194/
امام هادی(ع) :هرکه کار زشتی را تایید کند ،در مجازات آن شریک می باشد.
امام خمینی :علی(ع) فقط بنده خدا بود و این بزرگترین شاخصه وی است.
الیس اهلل بکاف عبده آیا خداوند بنده خویش را بسنده نیست؟(زمر)36/
بندگان خاص خدای رحمان،آنهایند که بی تکبر گام برمی دارند(فرقان)63/
انسان درقرآن :1هماناانسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است(عادیات)6/
انسان درقرآن :2و انسان بدی را آنگونه می طلبدکه نیکی راطلب میکند(اسرا)11/
انسان درقرآن :3یرید االنسان لیفجر امامه انسان میخواهدتمام عمر بدکاری کند(قیامه)5/
انسان درقرآن :4اگر به انسان رحمتی از جانب خویش بچشانیم وسپس آنرا از وی بازگیریم،
همانا اوسخت نومید (به آینده) و ناسپاس (ازگذشته) است(هود)9/
ماه رمضان ،ماهی که قرآن در آن نازل شده ،کتابى که راهنمای مردم و حاوی نشانه های
آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است(بقره)185/
اى کسانیکه ایمان آورده اید ،روزه بر شما مقرر گرديده است ،همانگونه که برکسانی پیش
از شما مقرر گردیده بود ،باشد كه تقوا پيشه كنيد(بقره)183/
(انسان درقیامت)گويد :كاش براى زندگانى خود چيزى پيش فرستاده بودم(فجر)24/
لیله القدر خیر من الف شهر شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است(قدر)3/
ت خدا به نيكوكاران
و در زمين پس ازاصالح آن ،فساد مكنيد و او را با بيم و امید بخوانيدكه رحم 
نزديك است(اعراف)۵۶/
از كسی كه از ياد ما روى برتافته و جز زندگى دنيا را نخواهد ،روى برتاب(/۲۹نجم)
به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر از آنچه دوست دارید ،انفاق کنید(آل عمران)92/
مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس بگزارید وکفران نکنید(بقره)152/

عنوان فعالیت :آشتی با قرآن
تاریخ اجرا :اردیبهشت 91
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 30 :نفر

از آنجا كه يكي از اصلي ترين نيازهاي فرهنگی دانشجويان ،فراگيري ترجمه
و مفاهيم قرآن كريم به عنوان کتاب دینی مسلمانان مي باشد ،دفتر سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر پس از هماهنگی با مسئولین كانون
فرهنگي قرآني طلوع در شهرستان كاشمر ،اقدام به برگزاری دوره های
آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم با اعطاي مدرك معتبر از وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي (از طرف موسسه) نموده است .پس از اعالم فراخوان عمومی
در سطح دانشگاه ،دانشجویان عالقه مند به موسسه معرفی شده و به صورت
رایگان از این دوره های آموزشی بهره مند شدند.

4

عنوان فعالیت :پیام یاس نبـوی
تاریخ اجرا :خرداد 91
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 100 :نفر
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دفتر سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي كاشمر با هدف ترويج فرهنگ
كتابخواني و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با سیره حضرت زهرا (س)،
همزمان با ایام میالد آن بانوی بزرگوار با همكاري سازمان اوقاف شهرستان
كاشمر ،مسابقه کتابخوانی «پیام یاس نبوی» که طرحی ملی بوده است را در
بخش دانشجویی سطح دانشگاه های کاشمر اجرا نموده است.
پس از اعالم فراخوان ،دانشجویان با مراجعه به دفتر سازمان دانشجویان و
ثبت نام در طرح ،کتاب را تحویل گرفته و پس از مطالعه و پاسخ به سواالت
تستی آن ،پاسخنامه را به دفتر سازمان دانشجویان تحویل دادند ،الزم به ذکر
است دانشجویانی که باالترین نمرات را کسب کرده بودند به قید قرعه هدایای
خود را از معاونت فرهنگی سازمان اوقاف کاشمر دریافت کردند.

عنوان فعالیت :جرعه جرعه از زالل وحی
تاریخ اجرا( 91/3/8 :اختتامیه)
مجری طرح :کانون فعالیت های قرآنی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 400 :نفر

نظر به اهمیت طرح مباحث قرآنی و ترویج آن در فضای دانشگاهی و نیز با
توجه به هجمه روزافزون دشمنان اسالم و انقالب در فضای دانشگاه و به ویژه
در عرصه رسانه های جدید و پر مخاطبی چون اینترنت و با عنایت به تاکیدات
ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر انجام کار فرهنگی در این عرصه ،کانون
فعالیت های قرآنی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با همکاری کمیته
قرآن و عترت شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان
تصمیم بر آن گرفت تا پس از کسب تجربه موفق برگزاری مسابقه جرعه جرعه
از زالل وحی در سال گذشته در سطح دانشگاه فردوسی مشهد ،این طرح پر
برکت و غنی را در سطح دانشگاه های استان برگزار کنند .مسابقه قرآنی جرعه
جرعه از زالل وحی به صورت اینترنتی و  15مرحله ای طراحی شده بود که طی
آن در  15هفته دانشجویان موفق به یک دوره ختم و تدبر در قرآن کریم می
شدند .در این مسابقه دانشجویان در هر یک از  15مرحله به  40سوال قرآنی
استخراج شده از  40صفحه قرآن کریم پاسخ داده که البته هر شماره سوال
منطبق بر صفحه قرآن متناظر خود بود .از ویژگی های بارز این طرح برگزاری
آن به صورت اینترنتی بود که به نوعی دانشجویان را به فضاهای قرآنی تحت
وب سوق می داد .بدینگونه که هر یک از مخاطبان با ایجاد یک حساب کاربری
اینترنتی در سایت کمیته قرآن و عترت دانشگاه ها  www.KQE.irدر هر
یک از مراحل در مسابقه شرکت می کردند .این طرح بزرگ که از مهر ماه
 1390آغاز شده بود ،با توجه به تعطیالت ایام امتحانات و نوروز ،در اردیبهشت
 91به پایان رسید و کلیه برندگان  15مرحله هدایای خود را دریافت کردند.
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عنوان فعالیت :خورشید سیزدهم
تاریخ اجرا91/3/11 :
مجری طرح :دفترسازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 40 :نفر
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هم زمان با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) ،دفتر سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی کاشمر با همکاری کانون قرآن و عترت آن شهرستان ،با
هدف گراميداشت یاد امام خميني (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران و بررسی آراء و انديشه هاي ايشان و آشنايي بيش از پيش دانشجويان
با سیره عملی ایشان ،نشستی با عنوان خورشید سیزدهم را برگزار کردند.
سخنران این نشست حجت االسالم و المسلمين نصيري (پژوهشگر و مدرس
حوزه) بودند که به تبیین دیدگاه ها و نظرات امام خمینی (ره) در امور مختلف
فقهی ،اجتماعی و اخالقی پرداختند.

عنوان فعالیت :بزرگداشت عالمه حسن زاده آملی
تاریخ اجرا91/3/11 :
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :سالن صبای صدا و سیمای خراسان رضوی
تعداد مخاطبین 500 :نفر

با توجه به فضای علمی و فرهنگی حاکم بر مشهد و عدم آشنایی قشر تحصیل کرده و
فرهیخته جامعه با الگوها و بزرگان علمی عالم تشیع ،برگزاری همایش هایی به منظور
معرفی این الگوها می توانست موجب تزریق روحیه نشاط علمی در فضای
حوزه و دانشگاه شود ،لذا در همین راستا و با توجه به تجربه موفق برگزاری
بزرگداشت عالمه طباطبایی در آذر ماه سال گذشته ،گروه حوزوی علم ،اندیشه
و دین با همکاری ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد،
همایشی را در بزرگداشت مقام علمی عالمه حسن زاده آملی برگزار کرده است.
سخنرانی آیت اهلل حسن رمضانی (از شاگران عالمه حسن زاده و استاد سطح
عالی حوزه علمیه قم) و آیت اهلل سید یداهلل یزدان پناه (از شاگران عالمه حسن زاده و
مدیر گروه عرفان موسسه امام خمینی (ره)) از جمله بخش های این همایش بود .در
حاشیه این همایش مجلدی نیز با عنوان یادنامه عالمه حسن زاده شامل گفت و گو با
شاگردان ایشان و ذکر زندگی نامه و بررسی آثار و آراء ایشان در اختیار شرکت کنندگان
قرار گرفت .با توجه به ایام امتحانات دانشگاه و همچنین برگزاری همایش در خارج از
محوطه دانشگاه ،استقبال دانشجویان نسبت به طالب کم رنگ تر بود.
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عنوان فعالیت :حجاب اسالمی
تاریخ اجرا91/3/17 :
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :مجتمع فرهنگی هنری سرو
تعداد مخاطبین 200 :نفر
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به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر و با همکاری اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کاشمر ،با هدف ترويج فرهنگ حجاب و
عفاف اسالمی ،جلسه ای با سخنرانی حجت االسالم والمسلمين يعقوبي (امام
جمعه شهرستان کاشمر) برگزار شد .با توجه به نبود سالن مناسب با ظرفیت
کافی در دانشگاه ،این جلسه نیز مانند بسیاری از همایش های دیگر دانشگاه،
در تاالر اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کاشمر برگزار شد.
عالوه بر دانشجویان ،جمعی از مردم عالقه مند و طالب حوزه علمیه کاشمر
نیز در این جلسه شرکت داشتند.

عنوان فعالیت :جشنواره علوم و هنرهای قرآنی
تاریخ اجرا :مرداد 91
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کاشمر
تعداد مخاطبین :صدها نفر

هر ساله هم زمان با آغاز ماه مبارک رمضان ،جشنواره علوم و هنرهاي قرآني
به صورت هم زمان در كل كشور برگزار مي شود .با رایزنی های انجام شده
با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان اوقاف و امور خيريه شهرستان
کاشمر ،بخش دانشگاهی و دانشجویی این جشنواره به سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی کاشمر واگذار شد .قرائت ،ترتيل ،حفظ ،ترجمه و مفاهيم از
جمله بخش های معرفتی این جشنواره و همچنین خوشنويسي ،شعر و داستان
كوتاه با محورهاي وحدت اسالمي ،برادري و اخوت ،قرآن كتاب هدايت ،امر
به معروف و نهي از منكر ،بصيرت و بيداري اسالمي و  ..از جمله بخش های
هنری این جشنواره بوده است .این جشنواره همزمان با شروع ماه مبارک
رمضان آغاز شده و در نیمه ماه مبارک رمضان با معرفی نفرات برتر در آیین
اختتامیه پایان یافت.
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عنوان فعالیت :بیداری اسالمی
تاریخ اجرا91/5/18 :
مجری طرح :دفترسازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 100 :نفر
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هم زمان با سالروز تأسيس جهاددانشگاهي ،سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
کاشمر با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشمر ،ضمن
گرامیداشت این ایام ،در جلسه ای با حضور دانشجویان ،مسئولین ،اساتید
و کارمندان جهاددانشگاهی کاشمر و سخنرانی حجت االسالم دكتر زماني
(معاون امور بين الملل حوزه علميه قم و رايزن سابق فرهنگي ايران در كشور
مصر) به تبیین تحوالت منطقه و موضوع بیداری اسالمی پرداخته است .عالوه
بر اعضای جهاددانشگاهی ،حضور مسئولین سازمان های مختلف شهرستان نیز در
این جلسه قابل توجه بود.

عنوان فعالیت :آواز پر جبرئیل
تاریخ اجرا91/5/21 :
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :سالن شواری سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 20 :نفر

هم زمان با ماه مبارک رمضان و شب های قدر ،با هدف ترویج فرهنگ تدبر
در مفاهیم قرآن کریم برای دانشجویان و اعضای جهاددانشگاهی مشهد،
طبق سنت سال های گذشته ،ستاد مرکزی سازمان دانشجویان با دعوت از
دکتر سیامک مختاری (قرآن پژوه و استاد دانشگاه های ارومیه) جلسه ای را با
عنوان «آواز پر جبرئیل» با موضوع ارتباط عمل ،عامل و نتیجه در قرآن برگزار
نمود .با توجه به برگزاری این جلسه در ایام تابستان و عدم حضور دانشجویان
غیر بومی ،استقبال دانشجویان از این جلسه چندان مناسب نبود.
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عنوان فعالیت :بر فراز نور(جشن بزرگ غدیر)
تاریخ اجرا91/8/12 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :تاالر فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی
تعداد مخاطبین 200 :نفر
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طبق سنت حسنه سال های گذشته مبنی بر گرامیداشت واقعه عظیم غدیر
به عنوان اصلی ترین عید شیعیان ،به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز
علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با همکاری مدیریت فرهنگی آن مرکز
و ناحیه بسیج دانشجویی خراسان رضوی ،جشن بزرگی به همین مناسبت ویژه
دانشجویان و اعضای جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد .سخنرانی با موضوع
اثبات سندیت واقعه غدیر ،اجرای تواشیح ،موسیقی سنتی و برنامه های شاد
دیگر از جمله بخش های این جشن بوده است .همچنین برگه های سوال
مسابقه مکتوبی با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با این واقعه بزرگ با عنوان
جرعه جرعه تا غدیر از یک هفته پیش از جشن در بین دانشجویان مرکز علمی
کاربردی توزیع شده بود که دانشجویان می توانستند با رجوع به خطبه غدیر
و نهج البالغه به سواالت آن پاسخ دهند .با دریافت برگه های پاسخنامه و
تصحیح آنها پیش از آغاز مراسم ،نفرات برتر به قید قرعه هدایای خود را در
این جشن دریافت کردند.

عنوان فعالیت :محرم حسینی
تاریخ اجرا :آذر 91
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :مجتمع دکتر علی شریعتی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

هم زمان با آغاز ماه محرم ،دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی مشهد با همکاری مدیریت امور فرهنگی و بسیج دانشجویی
آن مرکز ،با هدف پاسداشت و گرامیداشت ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان
و همچنین گسترش شعائر حسینی ،برنامه های مختلفی را تدارک دیده و اجرا
کرده است .قرائت هفتگی زیارت عاشورا تا پایان ماه های محرم و صفر ،برپایی
نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی و مذهبی (کتاب ،سی دی و  )...در دهه
اول محرم ،برپایی ایستگاه صلواتی در دهه اول و دوم محرم و  ...از جمله
اقدامات صورت گرفته در این ایام بوده است.

14

عنوان فعالیت :سواالت و پاسخ های عاشورایی
تاریخ اجرا :آذر 91
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 200 :نفر

15

هم زمان با آغاز ماه محرم ،دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی مشهد با همکاری مدیریت امور فرهنگی آن مرکز ،مسابقه ای
را پیرامون تاریخچه و اهداف قیام کربال ،برای دانشجویان آن مرکز برگزار
کرده است .در این مسابقه به ازای هر روز در دهه اول محرم ،شش سوال راجع
به اهداف قیام امام حسین (ع) از روایات و سخنان علما و مراجع طرح شده و از
طریق پوستری در معرض دید دانشجویان قرار می گرفت .دانشجویان از زمان
نصب پوستر تا پیش از اذان مغرب همان روز می توانستند پاسخ های خود را
به دفتر سازمان دانشجویان تحویل نمایند .با بررسی پاسخ های ارائه شده و
انتخاب نفرات برتر ،در بین نماز ظهر و عصر روز بعد ،هدایایی به قید قرعه به
افراد برگزیده اهدا می شد.

عنوان فعالیت :انسان در قرآن
تاریخ اجرا :اسفند 91
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 30 :نفر

دفتر سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي كاشمر با همکاری دانشگاه علم و
فرهنگ و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و با هدف ترغیب
دانشجویان به مراجعه و تدبر در مفاهیم قرآن و همچنین کمک به رشد
آفرینش های هنری دانشجویان در حوزه های ادبی از قبیل شعر ،اقدام به
برگزاری مسابقه اي پيامكي نموده است .با اعالم فراخوان عمومی در سطح
دانشگاه از دانشجویان خواسته شد تا برداشت خود را از آیات قرآنی مرتبط
به انسان و مفاهیم انسانی در قالب های شعر و متون ادبی برای سامانه
پیامک سازمان دانشجویان ارسال نمایند .در پایان مهلت مقرر حدود  30نفر
از دانشجویان در این مسابقه شرکت کردند که با نظر کارشناس علوم قرآنی
دانشگاه ،به  3نفر از افرادی که زیباترین پیامک ها را ارسال کرده بودند ،به
قید قرعه هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
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عنوان فعالیت :نمایشگاه کتاب پدر امت
تاریخ اجرا 91/3/11 :الی 91/3/17
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین :صدها نفر

17

هم زمان با ایام میالد حضرت علی (ع) و با هدف آشنایی دانشجویان با سیره
عملی زندگی ایشان و ترغیب دانشجویان به کتاب خوانی با گرایشات مذهبی ،به
همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با
هماهنگی صورت گرفته با انتشارات آستان قدس رضوی ،انتشارات جهاددانشگاهی
مشهد و تعدادی از ناشرین و فروشگاه های معتبر محصوالت فرهنگی شهر
مشهد ،با ارائه بیش از  300جلد کتاب و سی دی های مذهبی ،نمایشگاهی به
مدت یک هفته در محوطه مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برپا
شده بود .الزم به ذکر است کلیه محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه با تخفیف
 20درصد در اختیار دانشجویان و عالقه مندان قرار می گرفت که با استقبال
مناسب دانشجویان آن مرکز مواجه شد.

عنوان فعالیت :میز مطبوعات
تاریخ اجرا :بهار ،پاییز و زمستان 91
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان خوابگاه فجر،
دانشکده علوم اداری و اقتصادی و جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :دفاتر سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین :صدها نفر

با توجه به شرایط حاکم بر فضای دانشجویی در دانشگاه ها و همچنین
عالقه مندی بیشتر دانشجویان به مطالعه مطبوعات در مقایسه با کتاب ،دفاتر
سازمان دانشجویان در دانشکده علوم اداری و اقتصادی و خوابگاه فجر دانشگاه
فردوسی و همچنین مرکز آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر 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 می داد .روزنامه های خراسان ،کیهان ،شرق،
همشهری ،شهرآرا ،آفتاب یزد ،دنیای اقتصاد 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 که با استقبال مناسب
دانشجویان مواجه شده بود.
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عنوان فعالیت :مسابقه کتابخوانی تفسیر همراه
تاریخ اجرا :پاییز 91
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشهد
تعداد مخاطبین 1000 :نفر

19

از سال های گذشته با شکل گیری شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی
دانشگاه ها ،کمیته قرآن و عترت این شورا نیز با محوریت جهاددانشگاهی،
جلسات خود را جهت هماهنگی هرچه بیشتر فعالیت های قرآنی کانون
های قرآن و عترت دانشگاه های مشهد آغاز نموده است .جهاددانشگاهی
مشهد ،دانشگاه فردوسی ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،دانشگاه امام رضا (ع) ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،دانشگاه
جامع علمی کاربردی ،موسسه آموزش عالی سجاد ،دانشکده تربیت مدرس
قرآن کریم ،بسیج دانشجویی و  ...از جمله اعضای این شورا می باشند که
در نخستین طرح مشترک در سال تحصیلی گذشته مسابقه قرآنی «جرعه
جرعه از زالل وحی» را در سطح دانشگاه های استان با همکاری اداره کل
ارشاد استان خراسان برگزار کردند .با توجه به بازخورد مثبت این طرح در
میان دانشجویان و دانشگاهیان ،کانون فعالیت های قرآنی سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی مشهد با هدف گسترش آموزهها و معارف قرآن در سطح
دانشگاه ها و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی با تأکید بر کتب دینی و
مذهبی ،امسال نیز مسابقه قرآنی دیگری را با همکاری اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان از کتاب تفسیر همراه (تالیف حجت االسالم و المسلمین قرائتی)
برنامه ریزی و اجرا کرده است .با توجه به تجربه موفق سال گذشته ،سعی شد
تا از برخی زیرساخت های آن مانند سایت ،شماره دانشجویان شرکت کننده و
 ...در این طرح نیز بهره برداری شود .با رایزنی های صورت گرفته ،هدایای این مسابقه
توسط اداره اوقاف تأمین شده و تنها هزینه های اجرایی مانند تبلیغات ،سایت
و  ...بین مراکز آموزش عالی عضو شورا تقسیم شده بود.

عنوان فعالیت :نیم ساعت با کتاب
تاریخ اجرا 91/9/18 :الی 91/9/21
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل اجرا :کالس  26دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مخاطبین :بیش از  100نفر

طرح «نیم ساعت با کتاب» ،به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
مشهد در دانشکده ادبیات در مدت یک هفته (چهار روز پیاپی) با ارائه چهار
کتاب توسط چهار نفر از دانشجویان عالقه مند دانشکده ادبیات برگزار شد .در
این جلسات کتاب سخن عاشق اثر روالن بارت توسط خانم آزاده صفائیان،
کتاب مسخ اثر فرانس کافکا توسط آقای عبداهلل اسماعیلی ،نمایشنامه باغ
آلبالو اثر آنتوان چخوف و کتاب جین ایر اثر شارلوت برونته توسط خانم سحر
عیش آبادی برای دانشجویان عالقه مند ارائه شد .علیرغم عدم اقبال عمومی
دانشجویان به فعالیت های حوزه کتاب و کتابخوانی ،استقبال دانشجویان
دانشکده ادبیات به خصوص در رشته های مرتبط با ادبیات از این طرح
چشمگیر بود.
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عنوان فعالیت :چای و کتاب
تاریخ اجرا :زمستان 91
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا :دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم پایه
تعداد مخاطبین 20 :نفر

21

دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم پایه با هدف
تقویت دانش ادبی ،تاریخی ،علمی و فلسفی و همچنین تلطیف فضای
خشک تخصصی علمی دانشکده علوم پایه ،اقدام به برگزاری جلسات هفتگی
کتابخوانی در زمینه های مذکور در محل دفتر سازمان دانشجویان کرده است.
این جلسات با تمرکز بر سمینار هفتگی یک کتاب و بحث پیرامون آن برگزار
می شد .برای هر جلسه ،موضوع از پیش به بحث گذاشته شده و یک یا چند
مدیر جلسه برای ارائه آن موضوع انتخاب می شد .در این جلسات ،مدیر جلسه
با ارائه سیر تاریخی و مفاهیم بنیادی در یک شاخه علمی و یا ادبی و عمدتا با
تکیه بر یک یا چند اثر مکتوب مهم و تأثیرگزار ،تالش می کرد به دانشجویان
کمک کند تا درک بهتری از مطالب به دست آورند .با حضور دانشجویان
عالقه مند  8جلسه ارائه کتاب تا پیش از پایان سال در محل دفتر سازمان
دانشجویان برگزار شد.

عنوان فعالیت :سلسله نشست های اقتصاد ایران
تاریخ اجرا :بهار 91
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
محل اجرا :دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

با توجه به اینکه دانش اقتصاد امروزه یکی از علوم تأثیرگذار در جامعه است
که کلیه شئون زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد،
دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصادی اقدام به برگزاری
سلسله نشست های علمی تخصصی با عنوان «بررسی مسائل اقتصاد ایران»
نموده است .این نشست ها به صورت هفتگی در محل اتاق شورای دانشکده
برگزار می شد و قالب برگزاری آن بدین صورت بود که گروه های دانشجویی
كه متشكل از دانشجويان هر سه مقطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري
بودند ،موضوع و مسئله ای را از مسائل روز اقتصاد ایران انتخاب کرده و پس
از تحقیق و مطالعه در مورد آن ،نتایج پژوهش های خود را در رابطه با راه حل
های آن مسائل در جلسات بعدی ارائه می دادند.
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عنوان فعالیت :بررسی دیدگاه های مؤثر بر توسعه و پیشرفت
تاریخ اجرا91/2/4 :
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

23

دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی
با همکاری انجمن علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی در نشستی
با حضور دکتر صالحی (عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد) راهکارها و شاخص های روانشناسی موثر بر توسعه و پیشرفت را بررسی
کردند .در این نشست که با استقبال نسبتا مناسب دانشجویان دانشکده علوم
تربیتی مواجه شده بود ،دکتر صالحی به بیان دیدگاه های خود در این رابطه
پرداخت .قرار بود این نشست ها از منظر سایر علوم مانند مدیریت ،علوم سیاسی
و جامعه شناسی نیز ادامه یابد که با توجه به ایام پایان ترم ،این امر محقق نشد.

عنوان فعالیت :فلسفه در عمل
تاریخ اجرا :تابستان 91
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهادانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 20 :نفر

براي ارتباط درست و موثر با هر جامعه اي ،شناخت مباحث فكري و عمدتا
فلسفي آن جامعه ضروري است .دو جريان عمده فلسفي در غرب در ذيل
عناوين فلسفه تحليلي و فلسفه هاي اروپايي جاي مي گيرند كه هر كدام
رويكرد خاصي به جهان ،هستي ،انسان و طبيعت دارند .رويكرد فالسفه تحليلي
به مسائل فلسفه عمدتا زباني است .اما فالسفه قاره اي چنين رويكردي را
نداشته اند و بيشتر دغدغه هاي انساني ،دل مشغولي آنان بوده است .در پی
برگزاری موفق اولین دوره از کارگاه آشنایی با مبانی فلسفه غرب در تابستان
گذشته و ابراز عالقه و تمایل دانشجویان به برگزاری مجدد کارگاه های این
چنینی ،ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد ،دوره مشابهی
با سرفصل هایی همچون فلسفه دین ،اخالق ،معرفت ،زبان ،منطق ،فلسفه علم
و فلسفه تاریخ با حضور آقای مجيد علي آبادي (فوق ليسانس فلسفه غرب از
دانشگاه فردوسی مشهد) در  8جلسه برگزار کرده است.
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عنوان فعالیت :نمایشگاه پایان نامه های برتر دانشجویی
تاریخ اجرا 91/7/8 :الی 91/7/15
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

25

این نمایشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی با هدف نمایش توانمندی های
علمی اعضای سازمان دانشجویان و همچنین سایر دانشجویان مرکز علمی
کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در محوطه تاالر فردوسی مجتمع دکتر علی
شریعتی به مدت یک هفته برگزار شد .همچنین همزمان با نمایش پایان نامه
های برتر ،دستاوردهای گروه های فنی و مهندسی آن مرکز و اختراعات
ثبت شده نیز در معرض دید عموم دانشجویان گذاشته شد .در حاشیه معرفی
دستاوردهای علمی مرکز ،نمایشگاهی نیز با هدف ارائه کتب علمی و تخصصی
مورد نیاز دانشجویان با تخفیف ویژه به مدت یک هفته دایر شده بود .اختتامیه
نمایشگاه با حضور و بازدید آقای مهندس آذرباد (معاون آموزشی دانشگاه
جامع علمی کاربردی واحد خراسان رضوی) و همچنین مدیران مرکز علمی
کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در  15مهر برگزار شد.

عنوان فعالیت :گرامیداشت دهه ریاضیات
تاریخ اجرا91/8/2 :
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم ریاضی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

از آنجا که در بسیاری از موارد دانشجویان رشته های ریاضی تنها به گذراندن
دروس تئوری می پردازند و معموال شاهد جوی خشک و رسمی در آن
دانشکده هستیم ،دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم
ریاضی با برگزاری جلساتی با حضور دانشجویان و جمعی از اساتید دانشکده
علوم ریاضی ،ضمن برگزاری مسابقات مرتبط با این رشته و ایجاد فضای
متنوع و جدید در بین دانشجویان ،به بررسی کاربردهای ریاضیات در سایر
علوم و اجتماع پرداخته است .شاید در نگاه اول ،اهداف اولیه این طرح بیشتر
با فعالیت های تخصصی علوم ریاضی مرتبط باشد ،اما حضور دانشجویان در
قالب تشکل های مختلف و فعالیت های گروهی ،با قرارگیری در چارچوب
فعالیت های دانشجویی سازمان دانشجویان ،موجب تقویت ارتباط دانشجویان
با یکدیگر و با مسئولین و اساتید دانشکده شده بود.
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عنوان فعالیت :استاد بشر(گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی)
تاریخ اجرا91/8/23 :
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم پایه
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 50 :نفر
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با توجه به پیشنهاد دفتر مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مبنی بر
اجرای طرح ملی استاد بشر (بزرگداشت مقام دانشمند برجسته ایرانی خواجه
نصیرالدین طوسی) و درخواست آن مجموعه در برگزاری این طرح در شعب
سازمان دانشجویان و با توجه به قرابت علوم محض و نجوم به دانشکده
علوم پایه ،دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده علوم
پایه اقدام به برگزاری بخش استانی این طرح ملی در مشهد کرده است.
طبق هماهنگی های به عمل آمده با سخنرانان ،قرار بر این بود تا مهندس
منوچهر آرین (کاشف برج رادکان) با موضوع بررسی برابری برج رادکان
با نوشته حافظ ابرو و خانم دکتر مریم معزی (عضو هیئت علمی دانشکده
ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد) با موضوع بازنگری در انتساب روضه التسلیم
به خواجه نصیرالدین طوسی ،سخنرانان این نشست باشند ،لکن با توجه به
مشکل پیش آمده برای خانم دکتر معزی ،مهندس آرین تنها سخنران این
نشست بودند .علیرغم تبلیغات مناسب صورت گرفته ،با توجه به تخصصی بودن
موضوعات سخنرانی ،استقبال دانشجویی از این نشست چندان مناسب نبود.

عنوان فعالیت :در حیاط کوچک پاییز
تاریخ اجرا91/9/11 :
مجری طرح :دفتر دانشکده الهیات
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 150 :نفر

در تقسیم بندی رایج و تاریخی که از روشنفکری در ایران صورت پذیرفته است،
روشنفکران را بر چهار نسل تقسیم کرده اند :نسل اول را فرزندان معنوی عباس
میرزا مانند طالبوف ،ملکم خان و آخوندزاده میدانند .نسل دوم به کسانی که نشو
و نمای اصلی خود را در دوره به ظاهر متجدد پهلوی اول جسته اند ،همچون
فروغی ،تقی زاده ،جمالزاده و نیما یوشیج تعلق دارد .نسل سوم این دسته بندی را
روشنفکرانی چون حمید عنایت ،پرویز ناتل خانلری ،سید فخرالدین شادمان ،جالل
آْل احمد و علی شریعتی تشکیل می دهد و نسل چهارم مشتمل بر کسانی است
که تجربه انقالب اسالمی و حاکمیت دین را نیز از سر گذرانده اند ،همچون مهدی
بازرگان ،مصطفی ملکیان ،رضا داوری اردکانی و....
دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده الهیات با همکاری
باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد با هدف شناخت هرچه
عمیق تر الیه های اندیشگی جاری در افکار و اعمال این سنخ اندیشه ورزان،
اقدام به برگزاری نشستی در دو نوبت صبح و عصر با حضور کارشناسانی از طیف
های مختلف فکری کرده است .البته از آنجا که بررسی تمامیت صد و پنجاه ساله
جریانات دگراندیش در ایران نمی توانست مقدور و مطلوب یک نشست باشد ،در
این نشست در هر دو نوبت صبح و عصر تنها به تحلیل نسل چهارم روشنفکران در
ایران پرداخته شد .حجت االسالم مهدی ابوطالبی (کارشناس ارشد علوم سیاسی
موسسه امام خمینی(ره)) ،حجت االسالم عبدالحمید واسطی (معاون پژوهشی
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمی) ،دکتر مراد ثقفی (مدیرمسئول
و سردبیر فصلنامه گفتگو) و دکتر علیرضا علوی تبار (استاد دانشگاه و پژوهشگر
حوزه اندیشه) مهمانان این نشست بودند که به بحث و گفتگو پیرامون سیر تحول
فکری جریان های روشنفکری پس از انقالب پرداختند .از نکات قابل توجه این
جلسه ،استقبال مناسب طالب و حوزویان از این نشست دانشگاهی بود.
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عنوان فعالیت 21 :دسامبر 2012
تاریخ اجرا91/9/27 :
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل اجرا :آمفی تئاتر مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

29

با توجه به شایعات موجود در جامعه ،چه در بین دانشگاهیان و چه در
عموم جامعه مربوط به اتفاقات  21دسامبر ( 2012مصادف با  30آذر )1391
اعم از قرار گرفتن همه سیارات و خورشید در یک خط که موجب تاریک
شدن خورشید به مدت سه روز می شد ،برخورد اشعه از یکی از سیارات به
زمین ،تخریب زمین توسط طوفان های خورشیدی و  ...و با توجه به این
نکته که اکثر این شایعات از سوی مراجع علمی همچون سازمان ملی
هوانوردی و فضایی آمریکا ( )NASAرد شده بود ،دفتر سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی در دانشکده ادبیات با همکاری کانون نجوم دانشگاه فردوسی،
اقدام به برگزاری نشستی علمی برای پایان دادن به این شایعات و بررسی
علمی وقایع فوق الذکر کرده است .بدین منظور در نشستی با حضور مهندس
علیرضا صادقی (دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک و مدرس نجوم دانشگاه
فردوسی) به بررسی علمی این شایعات و رد آنها و پاسخ به سواالت دانشجویان
پرداخته شد .از نکات قابل توجه استقبال بسیار مناسب دانشجویان از این نشست
بود که حتی بیشتر از ظرفیت مکان پیش بینی شده بود.

عنوان فعالیت :من و آینده
تاریخ اجرا :آذر 91
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :دفتر سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین 10 :نفر

با توجه به نیاز عمده دانشجویان به برنامه ریزی در شئون مختلف زندگی
دانشجویی و پس از آن ،به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی مشهد ،کارگاه آموزشی با عنوان «من و آینده» در  4جلسه با
حضور خانم اسکندری (کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی
مشهد) برگزار شده است .پس از اعالم فراخوان در سطح مرکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی مشهد 10 ،نفر از دانشجویان عالقه مند به این کارگاه ثبت نام
کردند .اصول برنامه ریزی ،راهکارهای شناخت عوامل موفقیت ،انتخاب هدف
درست و  ...از جمله موارد مطرح شده در این کارگاه ها بود.
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عنوان فعالیت :تآثیر انقالب اسالمی بر سپهر اندیشه در ایران
تاریخ اجرا91/11/28 :
مجری طرح :دفتر دانشکده های الهیات و ادبیات
محل اجرا :سالن شورای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین 70 :نفر

31

شناخت جامع و درست تحوالت فكری ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ایران،
بهویژه در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،یکی از نیازهای نسل
كنونی است ،لکن شناخت صحیح مسائل سیاسی و فرهنگی و تحلیل درست
از وقایع هر جامعه ،بدون شناخت جریانهای فكری و سیاسی آن ممكن
نیست .در سال هاي پس از انقالب ،شاهد چندين جريان فكري ،سياسي بوده
ایم كه هريك راهي رفته و در مسيري گام برداشته اند .اين مسيرها بعضا
كامال متضادند و با هم اختالفات بنيادين و اساسي دارند که با نگاهي گذرا به
جريان هاي اصلي ،اين اختالفات و تمايزات كامال محسوس و ملموس مي شوند.
جریانات تجددگرای دینی ،شِ ب ِه مذهبی ،ضد تبعیض ،سنتگرایی ،فردیدی،
مكتب تفكیك ،انجمن حجتیه ،حوزه و روحانیت و  ،...نمونه هايي از جريانات
فكري و سياسي بودند كه در ايران امروز ،همگي قابل مالحظه اند و هريك
پيرواني دارند و به راهي مي روند و چنانچه ذكر شد اختالفات زيادي نیز با
هم دارند اما الزم به ذكر است كه همگي حداقل در يك چيز مشتركند و آن
تاثيرپذيري غير قابل انكارشان از انقالب اسالمي است و اگرچه كه اكثرا قبل
از انقالب هم در جامعه حضور و فعاليت داشتند لكن پس از انقالب ،آنچنان
تحت تاثير اين واقعه شگرف تاريخي قرار گرفته اند كه اكثر اين جريانات
يا در کل ،حياتشان مرهون انقالب است و يا تحت تاثير اين واقعه ،سير
تكاملشان به دو دوره قبل از انقالب و بعد از آن تقسيم مي شود .دفاتر سازمان
دانشجویان در دانشکده های الهیات و ادبیات با همکاری باشگاه آزاداندیشی
دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد ،اقدام به برگزاری نشستی جهت بررسی
تاثير این واقعه بزرگ بر سپهر انديشه در ايران معاصرکرده است .دکتر موسي
نجفي (دکتری علوم سیاسی و رئیس پژوهشکده فرهنگ ،انقالب و تمدن
اسالمی) و دکتر مصطفي مهرآيين (دكتري جامعه شناسي و مدير موسسه
مطالعاتي رخداد تازه) ،مهمانان این نشست بودند که به تبیین دیدگاه های
خود در رابطه با این جریانات فکری و سیاسی پرداختند.

عنوان فعالیت :آشنایی با ویتگنشتاین متقدم
تاریخ اجرا :زمستان 91
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 20 :نفر

پس از برگزاری موفق کارگاه آموزشی «فلسفه در عمل» در فصل تابستان و
ابراز عالقه و تمایل دانشجویان به برگزاری مجدد کارگاه های این چنینی ،ستاد
مرکزی سازمان دانشجویان با برگزاری دوره جدید کارگاه های آموزشی فلسفه با
هدف تبیین و نقد فلسفه های معاصر غرب ،با حضور استاد مجید علی آبادی (فوق
لیسانس فلسفه غرب دانشگاه فردوسی مشهد) به تفسیر و نقد آرای ویتگنشتاین
متقدم به کمک رساله منطقی فلسفی وی در  8جلسه پرداخته است .نقش و
کارکرد فلسفه ،تحلیل و واکاوی زبان ،معنا و بی معنایی ،تمایز امر نشان دادنی و
بیان کردنی ،نقش منطق و ریاضیات و  ...از جمله مطالب بیان شده در این کارگاه
بوده است.
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عنوان فعالیت:پنل دیسکاشن
تاریخ اجرا :زمستان 91
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل اجرا :دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین 30 :نفر
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با حضوری کوتاه در بین دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد که
مرکز تربیت دانشجویان زبان های مختلف است ،به سادگی متوجه خواهیم شد
که مهارت مکالمه ،به ویژه در زبان انگلیسی چندان مناسب نیست که این مهم
بیشتر از آنکه مرتبط با توانایی تخصصی دانشجویان در زبان انگلیسی باشد،
ناشی از عدم حس اعتماد به نفس آنان در اظهار نظر در مجامع عمومی است.
لذا دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده ادبیات با همکاری
انجمن علمی گروه زبان انگلیسی با هدف باال بردن اعتماد به نفس دانشجویان
از طریق گفتگو در جمع های دانشجویی و همچنین ارتقاء سطح توانایی مکالمه
زبان انگلیسی آنان و همچنین آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با فعالیت های
سازمان دانشجویان ،اقدام به برگزاری جلسات گفتگوی گروهی زبان انگلیسی
کرده است .این جلسات با مدیریت یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد که از
طرف گروه آموزشی زبان انگلیسی معرفی شده بود ،به صورت هفتگی برگزار
می شد و تا پایان سال ادامه داشت .موضوعات هر جلسه از قبل به اعضای
جلسه اعالم شده و در حین بحث نیز لغات و اصطالحات مرتبط با بحث که
توسط مدیر جلسه از قبل آماده شده بود ،به دانشجویان ارائه می شد .از جمله
نکات قابل توجه ،استقبال مناسب دانشجویان ورودی جدید از این طرح و
حضور مستمر در آن بود.

عنوان فعالیت :جمع جهانی تفریق ایرانی
تاریخ اجرا91/1/26 :
مجری طرح :دفتر دانشکده های الهیات و علوم اداری و اقتصادی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 400 :نفر

با توجه به نظم نوین جهانی و متعاقب آن جهانی شدن اقتصاد ،به نظر میرسد
اقتصاد سیاسی بینالملل از اهمیت شایان توجهی برخوردار گردیده است؛
به گونهای که با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی و تأثیرات آن بر حوزه
بینالمللی ،روابط بینالملل دیگر نمیتواند تنها به مثابه رقابت ژئواستراتژیک
بین دولتها درک شود؛ موضوعات اقتصادی ،کانالهای جدید ارتباطی و الگوهای
جدید همکاری را به وجود آورده است که در آن اقتصاد سیاسی بینالملل و
نهادهای بینالمللی نقش مهمی را ایفا مینمایند .در كشور ما پس از انقالب
اسالمی ،57ديدگاه هاي متفاوتي در مورد چگونگي رابطه و تعامل با ساير
كشورها مطرح شده است .از جمله اينكه عده اي از همان آغاز انقالب سخن
از تعامل با جهان مي گفتند و سعي داشتند در اين راستا حركت كنند و عده اي
هم كامال در نقطه مقابل بودند و چه صراحتا و چه در عمل به سمت قطع رابطه
با جهان و به خصوص با كشورهاي غربي گام بر مي داشتند.
در همین راستا و با توجه به عملکردهای متفاوت دولت های پس از انقالب در
این رابطه ،دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده های علوم اداری
و الهیات با همکاری باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد و در
قالب کرسی های آزاداندیشی با حضور دو تن از صاحبنظران حوزه علوم سیاسی و
اقتصاد ،دکتر صادق زیبا کالم (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران)
و دکتر هادی قوامی (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) اقدام به بررسی این مسئله نمودند
که در طی این جلسه ،هر دو استاد ،دیدگاه های خود را پیرامون موضوع فوق الذکر
بیان کردند و در پایان به سواالت دانشجویان پاسخ دادند.
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عنوان فعالیت :آسمان سیاه
تاریخ اجرا91/4/6 :
مجری طرح :سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :جهاددانشگاهی کاشمر
تعداد مخاطبین 200 :نفر
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در این طرح که به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر و
به مناسبت هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر و با همكاري فرماندهي انتظامي
شهرستان كاشمر در سالن سلف سرویس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی
کاشمر برگزار شد ،با حضور جمعی از فعالین فرهنگی و دانشجویی ،اساتید،
کارمندان ،مسئولین خوابگاه های دانشجویی و  ،...با سخنرانی فرمانده نیروی
انتظامی شهرستان کاشمر و جمعی از کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر،
حاضرین در جلسه با انواع مواد مخدر و مضرات آن ،شكل ظاهري ،تأثير رواني
و اجتماعي هر یک بر روی مصرف کنندگان و  ...آشنا شدند تا با آمادگی و
شناخت بیشتری نسبت به این معضل اجتماعی ،با آن برخورد نمایند .کیفیت
مناسب اجرایی و مطالب کاربردی بیان شده در آن ،از جمله نکات مثبتی بود
که مورد نظر سخنرانان و شرکت کنندگان در این نشست بود.

عنوان فعالیت :روزگار سپری شده آقای ریال
تاریخ اجرا91/7/29 :
مجری طرح :دفتر دانشکده های الهیات و علوم اداری و اقتصادی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 400 :نفر

نرخ مبادله پول رايج يك كشور در مقابل پول ساير كشورها را در اصطالح
نرخ ارز گويند .اين نرخ در كشورهاي مختلف بر اساس يكي از نظام هاي ثابت،
متغير ،چندگانه يا مديريت شناور تعيين مي شود .سياست تعيين نرخ ارز ،تنظيم
كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و
خروج كاال ،خدمات و سرمايه بين يك كشور با ساير كشورها مشخص مي شود.
بنابراین تعيين نرخ ارز يا ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي همواره يكي
از دغدغههاي فعاالن و تصميمگيران اقتصادي بوده است .در واقع پيچيدگي
مؤلفه تعيين ارزش پول ملي در كنار مشكالت عميق و ساختاري اقتصاد ايران
كه در برابر اين مؤلفه ،صاحب اولويت هستند موجب ميشود كه به سختي
بتوان راه حلی مناسب و دقیق برای رفع مشکالت حوزه ارز و آشفتگی بازار
آن پیدا کرد .با توجه به آنچه ذکر شد و همچنین با نگریستن به اوضاع
پرتالطم بازار ارز و افت شدید ارزش پول ملی در آن برهه از زمان ،دفاتر
سازمان دانشجویان در دانشکده های علوم اداری و الهیات با برگزاری نشستی
در قالب مباحثه ای علمی ،به بررسی دالیل این آشفتگی ها پرداختند .دکتر
احمد توکلی (اقتصاد دان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس های هشتم و
نهم) و دکتر عباس شاکری (اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد
دانشگاه عالمه طباطبایی) سخنرانان این نشست بودند که با استقبال پر شور
دانشجویان عالقه مند مواجه شده بود.
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عنوان فعالیت :همایش دشمن شناسی
تاریخ اجرا91/8/2 :
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :مجتمع فرهنگی هنری سرو
تعداد مخاطبین 800 :نفر
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در این طرح که به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر با
همکاری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان کاشمر و سایر مراکز آموزش
عالی (آزاد اسالمي ،پيام نور و پرستاري) شهرستان کاشمر برگزار شد ،بیش از
 800نفر از دانشجویان دانشگاه های شهرستان و همچنین عموم مردم شرکت
کرده بودند .در این طرح که با سخنرانی کارشناسان ارشد فرماندهی نیروی
انتظامی استان خراسان برگزار شد ،معرفی کاملی از گروه های شیطان پرستی،
افکار ،عالئم ،نمادها و مفاسد آنان صورت گرفت.

عنوان فعالیت :بررسی ماهیت تحوالت اخیر خاورمیانه
تاریخ اجرا91/8/24 :
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک خود همواره در کانون توجهات
جهانی قرار داشته است .موج جنبش های متأخر مردمی در کشورهای عربی
این منطقه ،دوباره خاورمیانه را در صدر اخبار جهان قرار داده بود .پیامدهای
منبعث از این تحوالت ،باعث به وجود آمدن فضای پیچیده و غامضی برای
پژوهشگران و اندیشمندان شده بود ،به ویژه که با موج جدید جنبشهای
مردمی در کشورهای خاورمیانه ،شاهد تغییرات بنیادینی در نظام های سیاسی
اقتدارگرای این کشورها بودیم .این امر از سوی اندیشمندان مختلف و
شخصیت های سیاسی مورد تفاسیر متعددی قرار گرفته به نحوی که برخی
به سبب وجود آموزه های اسالمی و عدالت خواهانه در این تحوالت ،این
خیزش ها را در قالب مفهوم «بیداری اسالمی» نام گذاری کردند و برخی به
دلیل مردمی بودن و خواست ساختار دموکراتیک از سوی مردمان این کشورها
در برابر حکومت های دیکتاتوریشان ،این تحوالت را در قالب «بهار عربی» و
مفاهیمی از این دست تفسیر می کردند .با توجه به تغییرات نوظهوری که در
قالب این تحوالت به طور روز افزون رخ میداد ،شناخت ماهیت دقیق و صحیح
این تحوالت را برای دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته جامعه با مشکل
روبرو می کرد ،لذا ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد
با همکاری باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد ،اقدام به
برگزاری نشست هم اندیشی در قالب کرسی های آزاداندیشی با حضور دکتر
داوود فیرحی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد
دانشگاه باقرالعلوم قم) ،و دکتر علیرضا بیگدلی (معاون پژوهشی دفتر مطالعات
سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه) کرده بود تا دانشجویان عالقه مند،
با تعاریف و استدالل های هریک از اساتید در این رابطه بیشتر آشنا شوند.
همچنین روز قبل از این جلسه ،نشستی با حضور دکتر فیرحی با موضوع
جریان شناسی سیاسی کشورهای جهان اسالم ویژه فعالین فرهنگی دانشگاه های
مشهد و اعضای مرکز دانشجویان جهان اسالم در سالن شورای سازمان مرکزی
جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد.
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عنوان فعالیت :تآملی بر سرشت و سرنوشت جنبش دانشجویی
تاریخ اجرا91/9/15 :
مجری طرح :دفترمرکز علمی کاربردی مشهد و دانشکده الهیات
محل اجرا :سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 150 :نفر
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هم زمان با روز دانشجو ،دفتر سازمان دانشجويان مركز علمي كاربردي
جهاددانشگاهی مشهد با همکاری دفتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی
مشهد ،نشستی را با هدف بررسی جریان های دانشجویی درگذشته و سرنوشت
جنبش دانشجویی در حال حاضر ،برگزار کرده است .با رایزنی های صورت
گرفته با تعداد زیادی از صاحبنظران از جمله مهندس عباس عبدی ،دکتر
ابراهیم فیاض ،دکتر امیر محبیان ،دکتر صادق کوشکی ،رحیم پور ازغدی،
دکتر حسن عباسی ،دکتر مهدی جاللی ،حسین شریعتمداری ،نظام الدين
موسوي ،مهدي فضائلي ،عباس سليمي نمين و ، ...در نهایت مهندس عباس
عبدي (فعال رسانه اي و سياسي اصالح طلب و عضو سابق دفتر تحكيم
وحدت) و مهندس عباس سليمي نمين (مدیر مرکز مطالعات و تدوین تاریخ
ایران) دعوت سازمان دانشجویان را پذیرفتند ،لکن ساعتی پیش از برگزاری
نشست آقای سلیمی نمین به دلیل بیماری از حضور در این نشست عذرخواهی
کردند و جلسه تنها با حضور آقای عبدی برگزار شد .ایشان پس از تبیین
تاریخچه و فعالیت های جنبش دانشجویی پس از انقالب ،پاسخگوی سواالت
دانشجویان در این رابطه نیز بودند.

عنوان فعالیت :آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)
تاریخ اجرا91/9/21 :
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

يكي از راه هاي انتقال و تداوم ارزش ها و انديشه هاي انقالب اسالمي برای
نسل هاي بعد ،واكاوي و بررسي انديشه هاي بنيانگذار این انقالب از جهات
مختلف است .امروزه با گذشت سه دهه از پيروزي انقالب اسالمي و نيز طي
شدن دو دهه از ارتحال ایشان ،ضرورت بررسي دوباره انديشه هاي ايشان بيش
از پيش ضروری به نظر می آید .اين امر زماني ابعاد خطيرتري به خود مي گيرد
كه امروزه شاهد تأويالت ،تفاسير و نگاه هاي متفاوتي به اين انديشه هستيم و
همين اتفاق ،فضایي غامض و ابهام آلود براي دانشجويان نسل سوم انقالب که
نه ایشان را درک کرده اند و نه شرایط انقالب را ،ایجاد کرده است .در همين
راستا از رهگذر بررسي مفاهيم بنيادي انديشه سياسي امام خميني (ره) در نظر
انديشمندان مختلف ،مي توان به طور علمي و كارآمد به انتقال ارزش ها ،انديشه ها
و آرمانهاي امام و انقالب براي نسل هاي بعدي پرداخت .لذا ستاد مرکزی سازمان
دانشجویان با همکاری باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد
با دعوت از اساتيد و كارشناسان این حوزه ،نشستی را برگزار کرده است .در
این نشست« ،آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره)» از منظر دو قرائت
مختلف با حضور حجت االسالم دکتر منصور میراحمدی (عضو هیئت
علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی) و حجت االسالم دکتر
احمد ابوترابی (رئیس مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسالمی) مورد
بررسی قرار گرفت .علیرغم تبلیغات مناسب صورت گرفته و همچنین برگزاری
این نشست در دانشکده الهیات ،استقبال دانشجویان از این نشست چندان
مناسب نبود ،لذا جلسات بعدی که قرار بود به بحث راجع به سایر مباحثی
همچون والیت فقیه ،عدالت ،تطور اندیشه سیاسی امام خمینی ،جایگاه مردم
در حکومت اسالمی ،مفهوم قدرت و مشروعیت بپردازد ،به زمانی دیگر و ایجاد
شرایط و بستری مناسبتر موکول شد.
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عنوان فعالیت :عصر دوشنبه (جلسات خوانش و نقد داستان)
تاریخ اجرا :بهار 91
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 40 :نفر
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در بخش اول این جلسات که به همت کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان و
با همکاری انجمن ادبیات داستانی ماتیکان به صورت هفتگی برگزار می شد،
دانشجویان و عالقه مندان حاضر در جلسه داستان های خود را خوانده و
آثارشان توسط سایر شرکت کنندگان و همچنین مسئولین جلسه مورد نقد و
بررسی قرار می گرفت .همچنین در بخش دوم ،آثار نویسندگان برجسته ایران
و جهان به صورت کنفرانس های دانشجویی ارائه می شد .این جلسات هر
هفته با هدف پرورش نوقلمان و ارتقاء دانش آنها در فصل بهار برگزار می شد،
اما با توجه به استقبال دانشجویان و عالقه مندان ،در فصل تابستان و سال
تحصیلی بعدی نیز ادامه یافت.

عنوان فعالیت :سینمای معاصر ایران
تاریخ اجرا 91/1/24 :الی 91/2/14
مجری طرح :دفتر دانشکده دندانپزشکی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

با توجه به رشد نسبی فیلم های تولید شده در سال های اخیر از حیث کارگردانی،
بازیگری و فیلمنامه ،دفتر سازمان دانشجویان دانشکده دندان پزشکی اقدام به
اکران و نقد برخی از این فیلم ها که دارای امتیازات خاصی بوده و نظر منتقدان
را به خود جلب کرده بودند ،نموده است .الزم به ذکر است نقد و بررسی این فیلم
ها اغلب به صورت مکتوب و با حضور دانشجویان عالقه مند صورت می گرفت.
فیلم های اکران شده و مختصری از محتوای آن به شرح ذیل می باشند:
اینجا بدون من (بهرام توکلی)  :قصه خانواده اي را روايت مي كند كه پاي
دخترشان مشكل دارد و تمام دغدغه اين خانواده رفع مشكل اوست ،اصرارشان
برای ازدواج دختر نیمه فلجشان مشکالتی را برایشان ایجاد می کند .اين
خانواده سه نفره در آرزوي دستيابي به روياهاي خود هستند.
ندارها (محمد رضا عرب)  :اين فيلم به روايت زندگي چند جوان فقير و
مشکالت زندگي آنها به شرح تالش هاي به ظاهر فداکارانه آنان مي پردازد
که در اين بين مشکالت يکي پس از ديگري در سر راه آنان قرار ميگيرد که
در پايان هر کدام فرجامي تأمل برانگيز خواهند داشت.
بی پولی (حمید نعمت اهلل)  :داستان فیلم درباره زوجی جوان است که درگیر
یک دوره بیکاری و بیپولی میشوند و سعی در حل مشکالت دارند ،اما تالش
آنها اوضاع را پیچیدهتر میکند .اين فيلم به زيبايي مشکالت زندگي جوانان را
مطرح کرده و به ارائه راه حل مي پردازد.
زندگی با چشمان بسته (رسول صدر عاملی)  :داستان فيلم در ارتباط با دختر
جوانی از خانواده ای متوسط است که در غیاب برادري که در مسافرتي طوالني
به سر مي برد به دلیل نبود انسجام خانوادگی ،افراد محل در مورد رفتار او دچار
سوءتفاهم شده اند که بازگشت برادر و چگونگي روابط او با دوستان خود و
خواهرش ادامه فيلم را رقم ميزند.
سعادت آباد (مازیار میری)  :فيلم به روايت يک مهماني خانوادگي و اليه هاي
پنهاني از وقايعی که در آن رخ مي دهد مي پردازد و در اين بين مشکالتي بر
اثر پنهان کاري و دروغ بين افراد رخ مي دهد ،که در روند اصلي فيلم نيز به
نکوهش اين پنهان کاري ها پرداخته می شود.
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عنوان فعالیت :بهانه (سلسله جلسات نقد داستان)
تاریخ اجرا 91/1/27 :الی 91/1/30
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 100 :نفر

43

در ادامه طرح های حوزه ادبیات داستانی ،کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان،
این بار با دعوت از چهار تن از نویسندگانی که در نخستین گام های هنری ،از
طریق انتشارات معتبر ادبیات داستانی کشور ،کتاب خود را راهی بازار نشر کرده اند،
سعی شد تا سیمای ادبیات امروز ایران ،روشن و مورد نقد و بررسی قرار داده شود.
به همین منظور دو نویسنده از شهر مشهد و دو نویسنده از جریان داستان نویسی
پایتخت انتخاب شده و کتاب هایشان مورد نقد و بررسی قرار گرفت .این جلسات
در چهار روز پیاپی با عنوان جشن نامه نوروزی بهانه و با حضور محمد طلوعی
(نویسنده مجموعه داستان من ژانت نیستم از نشر افق) ،فاطمه خلخالی استاد
(نویسنده داستان کمی نزدیک تر بیا از نشر افکار) ،سامان آزادی (نویسنده
مجموعه داستان قبرستان سقف ندارد از نشر چشمه) و مهدی رییس المحدثین
(نویسنده رمان خواب نامه از نشر افراز) برگزار شد.

عنوان فعالیت :بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی(پاژ)
تاریخ اجرا91/2/23 :
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 300 :نفر

پس از همکاری موفق سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با بنیاد
فردوسی (شاخه توس) در سال گذشته در قالب طرح «مسیحای پارسی» و
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و همچنین استقبال دوستداران ادب و هنر
پارسی در برگزاری طرح های اینچنینی در محیط های دانشگاهی ،امسال نیز
همزمان با روز بزرگداشت فردوسی ،طرحی مشابه در تاالر فردوسی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به همت ستاد مرکزی سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد.
در این طرح اساتید برجسته ادب و هنر پارسی به ارائه سخنرانی پیرامون
شخصیت فردوسی و جایگاه شاهنامه در حفظ و نگهداشت زبان فارسی پرداختند.
دکتر جالل خالقی مطلق (عضو هیئت علمی دانشگاه هامبورگ) با موضوع
آنچه می توان از فردوسی آموخت ،دکتر میر جالل الدین کزازی (عضو هیئت
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی) با موضوع هنر در شاهنامه ،دکتر شهین سراج
(بنیانگذار بنیاد ملک الشعرای بهار) با موضوع تلمیحات شاهنامه ای در دیوان
بهار ،دکتر شاه منصور خواجه اف (نماینده تاجیکستان در سازمان فرهنگی اکو) با
موضوع الغ زاده و فردوسی و دکتر عباس خیرآبادی (عضو هیئت علمی دانشگاه
تربت حیدریه) با موضوع فریدون فرخ از جمله سخنرانان این همایش بودند.
اجرای موسیقی کالسیک ،موسیقی سنتی و نقالی داستان های شاهنامه از
دیگر بخش های این همایش بوده است.
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عنوان فعالیت :نمایش و نقد مجموعه فیلم های پدرخوانده
تاریخ اجرا 91/2/24 :الی 91/2/26
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم اداری
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 50 :نفر
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پدر خوانده را می توان یکی از پنج فیلم برتری دانست که تا به امروز در هالیوود
ساخته شده است .این فیلم شاهکاری است سینمایی از دنیای مافیا با مضمون
داستانی و جنایی به کارگردانی « فرانسیس فوردکاپوال » مرد پرآوازه سینما و با
نقش آفرینی اساطیر بزرگی چون مارلون براندو و آل پاچینو ،که در سال  1972و
بر اساس رمان پدر خوانده ،نوشته «ماریو پوزو ( »)Mario Puzzoو با موسیقی
متن شنیدنی از نینو روتا ،ساخته شده است .این فیلم که با تحسین زیاد منتقدین
و تماشاگران آن مواجه شده بود ،برنده اسکار در بخش های بهترین فیلم ،بازیگر
مرد نقش اصلی برای مارلون براندو ،فیلمنامه اقتباسی برای کاپوال و پوزو بوده
است .همچنین برنده گلدن گلوپ در بخش های بهترین فیلم ،بهترین کارگردان،
بهترین بازیگر نقش اول مرد ،بهترین فیلم نامه و بهترین موزیک متن بوده است.
نسخه های دوم و سوم پدرخوانده نیز مانند نسخه اول طرفداران زیادی دارند .به
نظر می رسد که تاثیرگذاری عمیق این فیلم را باید در پرداخت به ارزش های
طبقه متوسط دانست .ارزش هایی چون پیوند خانوادگی ،امکان ترقی در جامعه،
جستجوی امنیت و احترام در دنیایی مملو از رقابت و اهمیت مذهب که در معرض
خطر قرار گرفته اند.
با توجه به توضیحات فوق دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم اداری و
اقتصادی با توجه به نقش مؤثر این فیلم ها در سینمای جهان و موفقیت های آن
در جشنواره های گوناگون ،اقدام به پخش و نقد آن در سه روز متوالی کرده و
بدین منظور از آقای کامبیز نمازی نیز به عنوان منتقد دعوت به عمل آمده بود.

عنوان فعالیت :جریان شناسی شعر معاصر
تاریخ اجرا91/2/27 :
مجری طرح :دفتر دانشکده دندانپزشکی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 20 :نفر

در این طرح که به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده دندان پزشکی
برگزار شد ،سعی بر این بود تا در جلساتی مستمر ،شاعران برجسته معاصر ایران
و سبک شعری آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد .در اولین جلسه از این سلسله
جلسات با حضور آقای حمید تقی آبادی (فوق لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه
فردوسی مشهد) شعر شاعران زن معاصر از جمله پروین اعتصامی ،فروغ فرخزاد
و  ...با تأکید بر فروغ فرخزاد مورد نقد و بررسی قرار گرفت .لکن با توجه به
استقبال نه چندان مناسب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده دندان
پزشکی از این طرح و همچنین نزدیکی ایام امتحانات ،ادامه این طرح به ترم
آینده تحصیلی موکول شد ،هرچند در برنامه های ادبی ساده اینچنینی که تنها
فاکتور حقیقی در جذب مخاطب آن ،عالقه شخصی و نیاز فردی دانشجویان
است ،نمی توان انتظار حضور گسترده مخاطبان را داشت ،اما فراهم کردن
محیطی آرام که در آن قرار است جمعی هر چند کوچک با یک عالقه مشترک
حول یک موضوع حرفی شنیده و بیاندیشند ،بسیار مغتنم است.
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عنوان فعالیت :بزرگداشت سیمین دانشور
تاریخ اجرا91/3/6 :
مجری طرح :دفتر دانشکده کشاورزی
محل اجرا :تاالر شریعتی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 100 :نفر
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تاثیر سیمین دانشور به عنوان نخستین زن نویسنده ایرانی و خالق سووشون بر
وقایع دهه پنجاه جامعه ایران و ادبیات داستانی معاصر ایران ،بر کسی پوشیده
نیست ،لذا دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده کشاورزی با
هدف بزرگداشت و بررسی آثار و افکار این بانوی نویسنده ایرانی ،نشستی را با
حضور اساتید بومی استان خراسان در تاالر شریعتی دانشکده ادبیات دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار کرده است.
خوانش بخشی از کتاب های سیمین دانشور ،خوانش بخشی از نامه های
سیمین و جالل ،سخنرانی آقای اسحاقیان (منتقد) ،سخنرانی آقای آتش پرور
(نویسنده) ،اجرای موسیقی سنتی و پخش کلیپ از جمله بخش های این
نشست بوده است که علیرغم نزدیکی به ایام امتحانات ،با استقبال نسبتا
مناسب دانشجویان عالقه مند به ادبیات مواجه شده بود.

عنوان فعالیت :سینمای مستند صنعتی
تاریخ اجرا 91/3/6 :الی 91/3/10
مجری طرح :دفتر دانشکده های مهندسی و کشاورزی
محل اجرا :دانشگاه فردوسی و تاالر فردوسی مجتمع دکتر شریعتی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

پیرو نامه و درخواست جهاددانشگاهی واحد صنعتی شریف مبنی بر اکران استانی
فیلم های دومین جشنواره فیلم های مستند صنعتی ،ستاد مرکزی سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با همکاری فرهنگسرای جهاددانشگاهی
مشهد با دسته بندی فیلم های موجود بر مبنای موضوعات آنها در سه حوزه
مهندسی ،کشاورزی و هنری ،اقدام به اکران این فیلم ها به صورت همزمان در
آمفی تئاتر دانشکده های مهندسی و کشاورزی و تاالر فردوسی مجتمع دکتر
علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد نمودند .لکن با توجه به زمان پایان ترم
تحصیلی و همچنین تخصصی بودن فیلم ها و عدم جذابیت سینمای مستند
در بین دانشجویان ،علیرغم تبلیغات صورت گرفته ،استقبال از اکران فیلم ها
به خصوص در دانشکده های مهندسی و کشاورزی بسیار ضعیف بود.
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عنوان فعالیت :یادبود مهدی اخوان ثالث
تاریخ اجرا91/6/4 :
مجری طرح :دفتر دانشکده دندانپزشکی
محل اجرا :آرامگاه مهدی اخوان ثالث (شهر توس)
تعداد مخاطبین 20 :نفر
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همزمان با سالمرگ مهدی اخوان ثالث ،به همت دفتر سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی در دانشکده دندان پزشکی و در ادامه طرح های حوزه شعر این
دفتر در ترم گذشته ،دانشجویان عالقه مند به همراه دکتر سلمان ساکت (عضو
هیئت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) در قالب اردویی عالوه
بر بازدید از اماکن تاریخی هارونیه ،روستای پاژ و آرامگاه فردوسی ،بر سر مزار این
شاعر بزرگ حاضر شده و طی جلسه ای از طریق سخنان دکتر ساکت با سبک
شعری اخوان ثالث بیشتر آشنا شدند.

عنوان فعالیت :دهمین جشنواره شعر رضوی (استانی)
تاریخ اجرا( 91/6/27 :اختتامیه)
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :مجتمع فرهنگی هنری سرو
تعداد مخاطبین 400 :نفر

همزمان با اعالم فراخوان عمومی «جشنواره شعر رضوی» در دهه کرامت در
سطح استان ،با رایزنی های صورت گرفته با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و
آستان قدس رضوی ،بخش دانشگاهی این جشنواره و همچنین بخشی از امور
اجرایی آن به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر واگذار شد .با انجام
تبلیغات و اعالم فراخوان عمومی برای دریافت آثار ،عالقه مندان می توانستند
آثار خود را به دبیرخانه دانشجویی جشنواره واقع در دفتر سازمان دانشجویان
تحویل نمایند .پس از دریافت آثار و داوری آنها توسط اساتید استانی ،اختتاميه
این بخش در  27شهریور ،طی مراسمی با حضور مسئولین استانی و شاعران
مطرح استان و كشور از جمله آقای قاسم رفيعا و  ...برگزار شد و نفرات برتر
این بخش به مرحله بعدی (کشوری) راه یافتند.
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عنوان فعالیت :جشنواره سینمای اجتماعی ایران
تاریخ اجرا 91/7/22 :الی 91/7/26
مجری طرح :دفتر دانشکده مهندسی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 500 :نفر
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این فستیوال سینمایی به منظور آشنایی با دوره ای نو در سینمای ایران که در
آن جامعه و مردم محوریت موضوع قرار دارند ،برگزار شد و طی آن فیلم های
عروس آتش ،کافه ستاره ،کاغذ بی خط ،خانه ای روی آب و زیر پوست شهر
اکران شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .در روز اول ،پس از اکران فیلم
عروس آتش ،آقای حاجی بصری به نقد این فیلم با رویکردی آسیب شناسانه
و بحث پیرامون مسائلی چون تعصب کورکورانه در جامعه پرداختند .در روز
دوم با پخش فیلم کافه ستاره و حضور آقای نمازی ،پیرامون مسائل مطرح
شده در فیلم از جمله فقر گفتگو شد .روز سوم ،فیلم کاغذ بی خط به همراه
نقد آقای عبداهلل زاده و پرسش و پاسخ دانشجویان پیرامون مسائل اجتماعی
فیلم گذشت .در روزهای چهارم و پنجم نیز فیلم های خانه ای روی آب و
زیر پوست شهر پخش شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .علیرغم آنکه
فیلم های انتخاب شده ،فیلم های روز سینمای ایران نبودند ،لکن با توجه
به سطح کیفی آنها ،به صورت متوسط در هر روز  100نفر برای اکران و نقد
فیلم ها حضور داشتند که در نوع خود قابل توجه بود.

عنوان فعالیت :بیهقی خوانی
تاریخ اجرا :آبان 91
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :اتاق جلسات ستاد سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین 10 :نفر

کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با هدف آشنایی
هرچه بیشتر دانشجویان عالقه مند با تاریخ ،زبان ،ادب و فرهنگ ایرانی اسالمی
اقدام به برگزاری جلسات هفتگی خوانش و گفتگو پیرامون تاریخ بیهقی تألیف
ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی (متوفی به  456هجری شمسی و صاحب دیوان
رسالت) کرده است .پس از اعالم فراخوان عمومی در بین دانشجویان و ثبت نام
متقاضیان ،هر هفته بخش هایی از تاریخ بیهقی به صورت گروهی با حضور آقای
محمد باقریان (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی) قرائت
شده و مورد بحث و گفتگو قرار می گرفت.
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عنوان فعالیت :کارگاه آموزشی داستان نویسی
تاریخ اجرا :آبان 91
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :اتاق جلسات ستاد سازمان دانشجویان
تعداد مخاطبین 15 :نفر
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کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با هدف آشنایی
هرچه بیشتر دانشجویان عالقه مند با ادبیات داستانی ،کارگاهی آموزشی را
با حضور هادی نوری (مدرس داستان نویسی حوزه هنری مشهد) به صورت
هفتگی و در  5هفته پیاپی برگزار کرده است .عناصر و قواعد داستان نویسی و
بررسی و تشریح داستان های کوتاه نویسندگان مطرح جهان و ایران از جمله
مطالب عنوان شده در این کارگاه بوده است.

عنوان فعالیت :سومین جشنواره شعر رند کاغذین جامه
تاریخ اجرا :مهر و آبان 91
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :آمفیتئاترمجتمعکانونهایفرهنگیدانشگاهفردوسی
تعداد مخاطبین 200 :نفر

سومین جشنواره شعر رند کاغذین جامه با همکاری مشترک کانون شعر و ادب
دانشگاه فردوسی مشهد و کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
مشهد با اعالم فراخوان ارسال آثار در بیست و دوم مهرماه آغاز شد .با پایان مهلت
ارسال آثار در سوم آبان ،بیش از  200اثر دریافتی در دو بخش «سپید و نیمایی»
و «کالسیک و غزل» تقسیم بندی شده و پس از کنترل کیفی اولیه از نظر اصول
اولیه شعر (قالب ،وزن و قافیه) توسط دبیرخانه اجرایی جشنواره ،به داوران هر
بخش تحویل داده شد .استاد کالهی اهری داوری بخش سفید و نیمایی را بر
عهده داشتند و استاد محمد سعید میرزایی بخش کالسیک و غزل را داوری کردند.
با توجه به سطح باالی آثار دریافتی و نظرات نزدیک هریک از داوران در مورد
آثار بررسی شده ،مرحله دیگری برای داوری تعریف شده و استاد جواد کلیدری
بخش سفید و نیمایی و استاد سعید بیابانکی بخش کالسیک و غزل را مجدداً مورد
داوری قرار دادند تا در مجموع دو داور در هر بخش ،نفرات برتر مشخص شوند.
اختتامیه این جشنواره نیز نهم آبان ماه در آمفی تئاتر مجتمع کانون های فرهنگی
دانشگاه با حضور دانشجویان عالقه مند و جمعی از شعرای برجسته مشهد و
تعدادی از شعرای مهمان از کشورهای هند ،پاکستان ،مصر و لبنان برگزار شد و
با قرائت اشعار برتر و اهدای جوایز نفرات برتر جشنواره توسط مسئولین دانشگاه
فردوسی مشهد ،به پایان رسید.
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عنوان فعالیت :دریچه (کارگاه ادبیات داستانی مدرن)
تاریخ اجرا91/8/25 :
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 40 :نفر
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کارگاه آموزش «نقد ادبی مدرن» در حوزه داستان به همت کانون ادب و
هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد و با حضور دکتر حسین پاینده
(عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی) در دو نوبت صبح و عصر در
سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد .با اعالم
فراخوان عمومی در سطح دانشگاه های مشهد ،بیش از  40نفر از دانشجویان
عالقه مند برای حضور در این کارگاه ثبت نام کرده بودند .مباحثی نظیر سیر
تطور ادبیات مدرن و ریشه های آن و همچنین ارتباط سایر هنرهای مدرن
نظیر نقاشی و سینما و شعر با ادبیات داستانی ،از جمله موارد مطرح شده در
نوبت صبح این کارگاه بود .نقد روانکاوانه فیلم هامون (اثر داریوش مهرجویی)
و بررسی آثار نقاشان امپرسیونیست نظیر کلود مونه و مقایسه تطبیقی آنها با
تجلی آن مفاهیم در داستان مدرن از جمله تحلیل های بینامتنی مطرح شده
در نوبت عصر این کارگاه بود.

عنوان فعالیت :شب شعر مدرس
تاریخ اجرا91/9/8 :
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :مجتمع فرهنگی هنری سرو
تعداد مخاطبین 400 :نفر

هم زمان با سالروز شهادت آيت اهلل مدرس در طرحی مشترک با همکاری
آستان قدس رضوي ،مؤسسه فرهنگي شهيد آيت اهلل مدرس ،اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمي شهرستان کاشمر و دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
کاشمر با هدف تقویت روحیه خودباوری دانشجویان و مردم شهر با گراميداشت
ياد و خاطره شهيد آيت اهلل مدرس و همچنین تقویت انگیزه و شکوفایی
هنری دانشجویان ،شب شعری در محل مجتمع فرهنگی هنری سرو کاشمر
برگزار شد .در این شب شعر که با حضور شاعران برجسته كشوری نظير سعيد
بيابانكي ،شفق ،بختياري ،علی اصغر داوري و همچنین شاعران کاشمری
برگزار می شد ،دانشجویان و شاعران شهرستان به قرائت اشعار خود پرداختند
و در پایان به اشعار برتر ،هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
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عنوان فعالیت :نمایش و نقد سه گانه بتمن
تاریخ اجرا 91/9/12 :الی 91/9/14
مجری طرح :دفتر دانشکده مهندسی
محل اجرا :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
تعداد مخاطبین 500 :نفر

57

دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده مهندسی با همکاری
کانون فیلم و عکس دانشگاه فردوسی مشهد با هدف بررسی اندیشه سینمای
ابرقهرمانانه و همچنین بررسی سیر شکل گیری تغییر و تأثیر یک ابر قهرمان
در سینمای جهان ،اقدام به پخش و نقد فیلم های سه گانه بتمن کرده است.
فیلم های سه گانه بتمن (ساخته کریستوفر نوالرن) نگاه جدیدی در سینمای
ابر قهرمانانه را دنبال می کند که نگاه تازه این کارگردان به بی نظمی و از هم
گسیختگی جوامع مدرن ،مجموعه آثار وی را از دیگر فیلم های هم رده خود
جدا میکند .آقای مصطفی حاجی بصری (داور دانشجویی بیست و هشتمین
جشنواره فیلم فجر) به عنوان کارشناس در این جلسات حاضر بودند و ضمن
بیان نظرات خود در پایان نمایش فیلم ،به سواالت دانشجویان پیرامون آن
فیلم ها پاسخ دادند.

عنوان فعالیت :آن روزها رفتند
تاریخ اجرا91/9/18 :
مجری طرح :کانون ادب و هنر
محل اجرا :تاالر فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی
تعداد مخاطبین 150 :نفر

«آن روزها رفتند» ،عنوان طرحی بود که به همت کانون ادب و هنر سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری جمعی از شاعران مشهدی با
هدف گرامیداشت یاد رضا بروسان و الهام اسالمی (خانواده شاعر مشهدی که
سال گذشته در سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند) با حضور جمعی از
شاعران و دانشجویان عالقه مند در تاالر فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی
جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد .در ابتدای جلسه اشعاری از رضا بروسان
و الهام اسالمی توسط مجری برنامه خوانده شد ،سپس شاعرانی همچون
محمد باقر کالهی اهری ،غالمحسین چهکندی نژاد ،غالمرضا شکوهی،
اسماعیل بختیاری ،امان میرزایی ،نرگس برهمند ،علی عربی ،تقی خاوری،
رضا افضلی ،مهدی آخرتی ،سروش مظفر مقدم به خوانش اشعار خود در سوگ
این دو شاعر فقید مشهدی پرداختند .سپس جواد کلیدری به بررسی ساخت
اشعار رضا بروسان با تاکید بر گذر هوشمندانه این شاعر از فضای تغزلی و
سانتیمانتال اشعار ابتدایی او به فضایی مدرن با زبانی ساده و روان و هماهنگ
با خواست های انسان مدرن پرداخت .در اثنای این مراسم ،هر یک از شاعران
و همچنین خانواده بروسان و اسالمی ،خاطراتی از این دو شاعر را برای حضار
بازگو کردند .در ادامه همچنین غالمعباس عباسی در مورد اختصاصات سبکی
الهام اسالمی و اسلوب بی تکلف اشعار او به سخنرانی پرداخت .این نشست
با خوانش اشعاری از رضا بروسان به پایان رسید.
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عنوان فعالیت :بررسی سیر جنبش های سینمایی جهان
تاریخ اجرا :زمستان 91
مجری طرح :دفتر دانشکده مهندسی
محل اجرا :دفتر سازمان دانشجویان دانشکده مهندسی
تعداد مخاطبین 20 :نفر
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دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده مهندسی با هدف آشنایی
دانشجویان عالقه مند به هنر سینما با رویکرد زیبایی شناسی فیلم ها و
همچنین مطالعه خصوصیات اساسی سینما که پایه های آن را به عنوان یک
هنر تشکیل می دهند ،با برگزاری جلساتی به صورت هفتگی سعی بر آن
داشته است تا امکان درک و شناخت اصولی سینما را برای عالقه مندان به
این هنر فراهم کند .بدین منظور در این جلسات با مطالعه تئوریک سیر تاریخی
جنبش های سینمایی و امکانات متعدد فرمی و سبکی در دسترس سینماگران،
نمونه هایی از فیلم های شاخص مربوط به هر دوره زمانی و سبکی مورد مطالعه
و بررسی قرار گرفت .در طی این جلسات پس از پخش یکی از فیلم های
انتخاب شده و ارائه مطالبی در خصوص بستر تاریخی شکل گیری آن فیلم،
نظریه های هنری فیلم ساز آن ،فرم فیلم و تکنیک های خصلت نمای رسانه فیلم،
بحث و گفتگویی در بین دانشجویان عالقه مند شکل می گرفت .شکوفه
های شکسته (اثر دیوید وارک گریفیث) ،مطب دکتر کالیگاری (اثر رابرت وین)،
سمفونی وحشت (اثر فردریش مورنائو) ،رزمناو پوتمکین (اثر سرگئی آیزنشتاین)،
ژنرال (اثر باستر کیتون) ،متروپلیس (اثر فریتز النگ) ،مردی با دوربین فیلم برداری
(ژیگا ورتوف) و عصر طالیی (اثر لوئیس بونوئل) از جمله فیلم های صامتی بودند که
در این جلسات پخش شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

عنوان فعالیت :دیوار چهارم
تاریخ اجرا :زمستان 91
مجری طرح :دفتر دانشکده مهندسی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 30 :نفر

سومین سری از جلسات نمایشنامه خوانی با عنوان «دیوار چهارم» ،به همت
دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده مهندسی با همکاری
کانون تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد از نیمه های پاییز شروع شده و تا پایان
سال ادامه داشت .در این جلسات ،تئاتر مدرن به عنوان محور قرار گرفته و آثار
مرتبط با آن خوانده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نمایشنامه های اوژن یونسکو
که از پیشگامان تئاتر و نمایشنامه نویسی مدرن است ،مبنای این طرح بود که
نمایشنامه های آوازه خوان طاس و کرگدن در طی بیش از  8جلسه خوانده و
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
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عنوان فعالیت :یک برگ غزل
تاریخ اجرا :زمستان 91
مجری طرح :دفتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
محل اجرا :دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم اداری
تعداد مخاطبین 20 :نفر
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با توجه به فضای سراسر علمی و سیاسی حاکم بر طرح های اجرا شده در
دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و عدم اجرای طرح های
ادبی در این دانشکده ،دفتر سازمان دانشجویان در آن دانشکده با هدف ایجاد
فضایی مناسب برای ارتقای استعدادهای ادبی دانشجویان ،اقدام به برگزاری
جلسات هفتگی شعرخوانی دانشجویی کرده است .روند اجرایی طرح بدین صورت
بود که در هر جلسه اشعار سروده شده توسط دانشجویان ،خوانده شده و مورد
نقد سایر شرکت کنندگان در جلسه قرار می گرفت ،همچنین بنا به نظر شرکت
کنندگان در هر جلسه ،بخشی از سروده های یکی از شاعران برجسته ایرانی
نیز مورد نقد و بررسی قرار می گرفت .مهدی اخوان ثالث ،سهراب سپهری،
فاضل نظری و ...از جمله شعرایی بودند که سبک شعری آنها در این جلسات
مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

عنوان فعالیت :پخش و نقد فیلم
تاریخ اجرا91/10/5 :
مجری طرح :دفتر دانشکده داروسازی
محل اجرا :سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی
تعداد مخاطبین 50 :نفر

پس از برگزاری موفق طرح پخش و نقد سه گانه بتمن در دانشکده مهندسی و
ابراز عالقه دانشجویان دانشکده داروسازی به برگزاری مجدد طرحی اینچنینی
ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و همچنین با توجه به حجم برنامه های
کالسی و عدم وجود امکان پخش فستیوالی و سریالی ،دفتر سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی در دانشکده داروسازی با پخش آخرين سري از اين سه گانه به نام
شواليه بر مي خيزد و نقد آن ،سعی در پاسخ به این درخواست دانشجویان داشته
است .این طرح به صورت دانشجویی و با محوریت نظرات مکتوب منتقدین و
نظرات شفاهی دانشجویان حاضر در جلسه برگزار شد.
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عنوان فعالیت :اردوهای جهادی مهرباران
تاریخ اجرا :نوروز 91
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی(مهرباران)
محل اجرا :روستای کسراب
تعداد مخاطبین 20 :نفر

با لطف و عنایت خداوند متعال ،پس برگزاری دو دوره از «اردوهای جهادی
مهرباران» در تعطیالت نوروز  1389و  1390در روستای خرم آباد (توابع
شهرستان قائن) و روستای چاه عباس (توابع شهرستان نهبندان) ،کانون
مهرباران ،شناسایی منطقه هدف فعالیت های نوروز  91را در آذر  90آغاز نمود.
با تحقیقات صورت گرفته و پیشنهاد موسسه خیریه امام علی (ع) ،روستای
کسراب در  35کیلومتری جنوب شهرستان سربیشه به عنوان منطقه هدف
فعالیت های نوروز  91انتخاب شده و تصمیم بر این شد تا فعالیت های کانون
در سرفصل های ذیل صورت پذیرد:
 فعالیت های آموزشی دینی (قرآن ،احکام و مهدویت)با هدف تقویت روحیه خودباوری و خداباوری
 فعالیت های آموزشی هنری (روبان دوزی و جعبه سازی)با هدف کمک به تأمین معاش
 فعالیت های آموزشی هنری (نقاشی ،گل سازی ،عروسک سازی و کاردستی)با هدف ایجاد نشاط و امید به زندگی
 فعالیت های آموزشی بهداشتی (کودکان ،زنان و کهنساالن)با هدف کمک به تأمین سالمت اهالی و نسل آینده
 فعالیت های ورزشی و فوق برنامه (کودکان و جوانان)با هدف کمک به تأمین سالمت و ایجاد نشاط
با اعالم فراخوان در سطح دانشگاه های مشهد ،بیش از  100نفر از دانشجویان
با ثبت نام در سایت سازمان دانشجویان ،داوطلب حضور در این طرح شدند
که با توجه به نیاز طرح و توانایی داوطلبان ،پس از برگزاری جلسات توجیهی،
حضور  20نفر از دانشجویان در این طرح قطعی شد .دانشجویان در دوره
های یک هفته ای و به مدت سه هفته پیاپی از  20اسفند الی 13فروردین
عازم روستای کسراب شدند ،که در این مدت با انجام بیش از  100نفر روز فعالیت
دانشجویان در روستا ،کلیه مخاطبین فوق الذکر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
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عنوان فعالیت :نان و پنیر و همدلی
تاریخ اجرا :مرداد 91
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :مناطق حاشیه شهر مشهد
تعداد مخاطبین :بیش از  10خانواده
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طبق سنت حسنه هر ساله سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در سال های
اخیر در برگزاری طرحی با عنوان «نان و پنیر و همدلی» در ماه مبارک رمضان،
جهت تهیه و توزیع خانواده های نیازمند ،امسال نیز این طرح به همت اعضای
کانون اردوهای جهادی سازمان دانشجویان برای بیش از  10خانوار به اجرا
درآمد .از ابتدای ماه مبارک رمضان با نصب فراخوان هایی در سطح واحدهای
تابعه جهاددانشگاهی مشهد و همچنین موسسات آموزش عالی فعال در ایام
تابستان ،پس از جذب منابع مالی ،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.

عنوان فعالیت :همایش مهرباران منطقه ای ()5
تاریخ اجرا 91/12/12 :الی 91/12/14
مجری طرح :کانون اردوهای جهادی
محل اجرا :دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

از سال  1384و به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی ،سلسله همایش هایی به
صورت سالیانه تحت عنوان «مهرباران» و با هدف هم اندیشی گروه های دانشجویی
فعال در زمینه محرومیت زدایی برگزار میشد .با وجود نکات مثبت بسیاری که
در این برنامه ها وجود داشت ،تعداد زیاد شرکت کنندگان و همچنین تنوع
زمینه های فعالیت و مناطق هدف متفاوت گروه های مخاطب ،باعث می شد که
از کیفیت اجرایی برنامه ها و هدفمندی آنها کاسته شود .یکی از راهکارهایی
که برای حل این مشکل مناسب به نظر می رسید ،تقسیم این نشست ها به
بخش های کوچکتر در مناطق مختلف کشور و به تفکیک مشابهت زمینه و
منطقه هدف فعالیت گروه ها بود .در این حالت گروه هایی که در یک منطقه
فعالیت داشتند با صرف هزینه های معنوی و مادی کمتر با یکدیگر آشنا شده
و همچنین زمینه تداوم همکاری آنها در آینده با سهولت بیشتری فراهم میشد.
از سال  1386تاکنون ،چهار دوره از همایش های مهرباران به صورت منطقه ای
برای استان های خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی در مشهد مقدس به همت
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد ،دبیرخانه تدبیر و گروه های فعال
دانشگاه های مشهد برگزار شده است که نقش موثری در تداوم فعالیت های
اینچنینی در سطح استان و به خصوص شهر مشهد داشته است .با توجه به نتایج
مثبت برگزاری چهار دوره پیشین این طرح ،سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
مشهد با رفع نقایص برنامه های گذشته ،پنجمین دوره این همایش را نیز اجرا
کرده است .در این همایش با جداسازی بخش نمایشگاهی از نشست های
آموزشی ،سعی شد تا بار اجرایی نمایشگاه از کیفیت بخش آموزش کم نکند و
بتوان بخش آموزشی را با فراق بال بیشتر در گذر زمان برگزار کرد .نمایشگاه
مهرباران با حضور بیش از  10گروه دانشجویی فعال در حوزه محرومیت زدایی
از استان های خراسان ،روبروی در شمالی دانشگاه فردوسی برگزار شد .اختتامیه
این همایش نیز در  14اسفند ماه در آمفی تئاتر مجتمع کانون های فرهنگی
و هنری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده و گروه های برتر در بخش های
مختلف از جمله کلیپ ،عکس ،مشارکت های عمومی و  ...معرفی شدند.
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عنوان فعالیت :بهار رمضان
تاریخ اجرا91/12/14 :
مجری طرح :دفترسازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :آسایشگاه معلولین ذهنی رمضان
تعداد مخاطبین 200 :نفر
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همزمان با  14اسفند ماه و روز احسان و نيكوكاري ،دفتر سازمان دانشجويان
جهاددانشگاهي كاشمر با همكاري معاونت فرهنگی دانشگاه و با هدف ترویج
فرهنگ توجه به هم نوع در بین دانشجویان ،پس از اعالم فراخوان عمومی در بین
دانشجویان ،بازدیدی از مرکز نگه داری معلولین ذهنی رمضان را اجرا نموده است.
در روز  14اسفند با حضور جمع کثیری از دانشجویان و مسئولین دانشگاه ،این
بازدید صورت گرفته و ضمن اهدای گل و عیادت از معلولین آن اسایشگاه ،مبلغی
که به صورت داوطلبانه از طرف دانشجویان جمع آوری شده بود ،برای توسعه امور
فرهنگی به مدیریت آسایشگاه اهدا شد.

عنوان فعالیت :ایران مرز پرگهر()1
تاریخ اجرا91/1/25 :
مجری طرح :دفترسازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :نیشابور
تعداد مخاطبین 40 :نفر

در راستای اجرای هفتمین دوره طرح ملی «ایران مرز پر گهر» (سلسله
اردوهای آشنایی دانشجویان با مواریث تاریخی و دستاوردهای صنعتی ایران)
دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر اردویی برای دانشجویان دختر
آن مرکز برگزار کرده است .بازدید از کارخانه ایران خودرو ،آرامگاه خیام ،عطار،
کمال الملک و شهر تاریخی شادیاخ از جمله برنامه های این اردو بوده است.
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عنوان فعالیت :ایران مرز پرگهر( )2و ()3
تاریخ اجرا 91/2/13 :و 91/2/20
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :نیشابور و اسفراین
تعداد مخاطبین 60 :نفر
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در راستای اجرای هفتمین دوره طرح ملی «ایران مرز پر گهر» (سلسله اردوهای
آشنایی دانشجویان با مواریث تاریخی و دستاوردهای صنعتی ایران) دفتر سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی در مرکز علمی کاربردی مشهد در طی دو هفته
اردوهایی را برای دانشجویان دختر و پسر آن مرکز به مقصد نیشابور و اسفراین
برگزار نموده است .بازدید از کارخانه های فوالد و ایران خودرو ،آرامگاه خیام،
عطار ،کمال الملک و شهر تاریخی شادیاخ (نیشابور) و بلقیس (اسفراین) از جمله
برنامه های این اردو بوده است.

عنوان فعالیت :اردوی علمی فرهنگی
تاریخ اجرا91/3/4 :
مجری طرح :دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محل اجرا :روستای درود نیشابور
تعداد مخاطبین 20 :نفر

در این اردو که به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات و با حضور
دکتر غالمرضا صدیق اورعی و دکتر علی یوسفی (اعضای هیئت علمی
گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی) برگزار شد 20 ،نفر از اعضای سازمان
دانشجویان که اغلب دانشجوی رشته جامعه شناسی بودند ،در اردویی یک
روزه در روستای درود (از توابع شهرستان نیشابور) شرکت کردند .دانشجویان
در طی این اردو ضمن استفاده از طبیعت زیبای درود ،در دو نوبت صبح و
عصر در جلساتی  2ساعته با حضور اساتید خود به بحث و تبادل نظر پیرامون
نظریات جامعه شناسی و همچنین مسائل روز جامعه ایران با تأکید بر جامعه
دانشجویی پرداختند.
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عنوان فعالیت :از اهالی خراسان
تاریخ اجرا91/8/25 :
مجری طرح :دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محل اجرا :آرامگاه فردوسی (شهر توس)
تعداد مخاطبین 20 :نفر
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در این طرح که به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد ،پس از اعالم فراخوان عمومی برای حضور
دانشجویان در اردوهای خراسان شناسی ،با ثبت نام  20نفر از دانشجویان دختر
عالقه مند به بازدید از آرامگاه فردوسی ،این اردو با حضور دانشجویان و کارشناس
مربوطه برگزار شد .بازدید از آرامگاه فردوسی ،مقبره هارونیه ،آرامگاه اخوان ثالث
و موزه آرامگاه فردوسی از جمله بخش های این اردو بوده است .با توجه به ایام
امتحانات میان ترم ،برگزاری ادامه این اردوها در معرفی سایر آثار تاریخی و طبیعی
استان خراسان محقق نشد.

عنوان فعالیت :سفر به آسمان هشتم
تاریخ اجرا 91/9/16 :و 91/9/17
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :مشهد مقدس
تعداد مخاطبین 20 :نفر

«سفر به آسمان هشتم» اردويي دو روزه به مقصد مشهد مقدس با هدف زيارت
بارگاه حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) ويژه دانشجويان دختر غير بومي و
اعضای دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر بود که به همت دفتر
سازمان دانشجویان آن مرکز برگزار گردید .زيارت بارگاه حضرت امام رضا (ع)،
بازديد از فرهنگسراي زيارت ،آرامگاه فردوسي و  ...از جمله برنامه های این اردو
بوده است.
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عنوان فعالیت :ایران مرز پر گهر( )4و ()5
تاریخ اجرا 91/12/10 :و 91/12/17
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :شهرستان کاشمر
تعداد مخاطبین 60 :نفر
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در راستای اجرای هشتمین دوره طرح ملی «ایران مرز پر گهر» (سلسله اردوهای
آشنایی دانشجویان با مواریث تاریخی و دستاوردهای صنعتی ایران) دفتر سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان غیر
بومی با اماکن تاریخی ،طبیعی و صنعتی کاشمر ،اردویی را ویژه دانشجویان دختر
و پسر آن مرکز در دو هفته پیاپی برگزار کرده است .بازدید از کارخانه کاشی زهره،
کارخانه خوراک دام صالح ،کارخانه صنایع شیر کوشان ،برج علی آباد و موزه تاریخ
طبیعی شهرستان کاشمر از جمله بخش های این اردو بوده است.

عنوان فعالیت :نشاط ورزشی
تاریخ اجرا :بهار و پاییز 91
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :شهرستان کاشمر
تعداد مخاطبین 30 :نفر

دفتر سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي کاشمر ،با توجه به حدیث پیامبر
اسالم مبنی بر لزوم آموزش شنا و سوارکاری و جایگاه این ورزش ها در
آموزه های ایرانی و اسالمی ،در مرحله اول پس از هماهنگی با مسئولین
باشگاه سواركاري آذرخش شهرستان كاشمر و طی توافقنامه ای که در این
رابطه تنظیم شده بود ،اقدام به برگزاری دوره ای آموزشی برای دانشجویان
این مرکز با  50درصد تخفیف نموده است .با تبلیغات صورت گرفته در
دانشگاه ،بیش از  30نفر از دانشجویان در این کالس ها شرکت کردند.
در مرحله دوم نیز با توجه به فرا رسيدن سال تحصيلي جديد و حضور
دانشجويان جديدالورود در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و
همچنین دانشگاه علم و فرهنگ و با توجه اهميت آشنايي و تعامل بيشتر
اين دانشجويان با فعاليت هاي سازمان دانشجويان و همچنین با هدف
ايجاد روحيه نشاط و شادابي در بين دانشجويان ،با هماهنگي انجام شده
با مسئولین استخر كاشمر ،بلیط آن مجموعه با تخفیفی ویژه در اختیار
دانشجویان و همچنین اعضای سازمان دانشجویان قرار داده شد .اجرای
این طرح در ابتدای سال تحصیلی با توجه به هزینه کم آن در مقایسه با
برخی اقدامات تبلیغاتی دیگر ،نقش موثری در معرفی و آشنایی دانشجویان
با سازمان دانشجویان داشته است.
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عنوان فعالیت :گرامیداشت روز جهانی زمین پاک
تاریخ اجرا91/2/3 :
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :شهرستان کاشمر
تعداد مخاطبین 500 :نفر
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دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر با همکاری سازمان محیط زیست
آن شهرستان ،اقدام به اجرای طرحی عمومی در پاکسازی بخشی از محیط زیست
شهرستان نموده است .در طی این طرح پس از اعالم فراخوان عمومی برای
دانشجویان دانشگاه های کاشمر و همچنین عموم مردم شهرستان ،در روز سوم
اردیبهشت ماه مسیر محل حفاظت شده سيد مرتضي واقع در  10كيلومتري
شهرستان کاشمر تا کالته فردوسی توسط دانشجویان ،مردم و مسئولین از وجود
زباله پاکسازی شد .در پایان این مراسم نیز از فعالین محیط زیست شهرستان در
محل جهاددانشگاهی کاشمر تقدیر به عمل آمد.

عنوان فعالیت :یک استکان فکر
تاریخ اجرا 91/2/19 :الی 91/2/27
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین 50 :نفر

دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد همزمان
با هفته خوابگاه های دانشجویی ،اقدام به برگزاری جشنواره مسابقات فکری
و هنری با عنوان «یک استکان فکر» کرده است .طی این جشنواره در بخش
هنری ،طی فراخوانی از دانشجویان برای ارسال آثار خود با موضوعات دانشجو
و زندگی دانشجویی فراخوانی به عمل آمد .آثار کاریکاتور رسیده ،در قالب
نمایشگاهی برای عموم دانشجویان به نمایش گذاشته شده بود و بر مبنای
امتیازدهی دانشجویان بازدیدکننده ،به نفرات برتر هدایایی اهدا شد .در بخش
فکری جشنواره نیز پس از اعالم فراخوان و ثبت نام از دانشجویان عالقه مند،
مسابقات دومینو ،شطرنج ،سودوکو و روبیک در محل دفتر سازمان دانشجویان
برگزار شده و به نفرات برتر این بخش ها نیز هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
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عنوان فعالیت :با طبیعت در طبیعت
تاریخ اجرا91/2/29 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی مشهد و خوابگاه فجر
محل اجرا :سد گلستان و بوستان وکیل آباد مشهد
تعداد مخاطبین 50 :نفر
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این طرح به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی
جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری دفتر سازمان دانشجویان خوابگاه فجر
و گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد در سازمان مدیریت پسماند در
حدفاصل سد گلستان و بوستان وکیل آباد برگزار شد .در این طرح پس از
اعالم فراخوان عمومی در سطح دانشگاه های مشهد ،بیش از  50نفر از
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های مشهد برای پاکسازی محیط طبیعی
فوق الذکر ثبت نام کردند و در روز برگزاری طرح از دو مسیر مختلف،
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.

عنوان فعالیت :هفته زندگی
تاریخ اجرا91/3/16 :
مجری طرح :دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی کاشمر
محل اجرا :شهرستان کاشمر
تعداد مخاطبین 200 :نفر

همزمان با هفته محیط زیست ،به همت دفتر سازمان دانشجویان
جهاددانشگاهی کاشمر ،با مذاکرات صورت گرفته با سازمان محيط زيست
شهرستان كاشمر ،با هدف گراميداشت هفته محيط زيست و فرهنگ سازي
بيش از پيش در زمينه حفظ و حراست از موهبت هاي الهي در اين هفته
و همچنین آشنايي دانشجويان بومي و غير بومي با محيط زيست منطقه،
اقدامات تبلیغی و ترویجی بخش دانشگاهی مربوط به این هفته بر عهده
سازمان دانشجویان قرار گرفت .اطالع رساني و اقدامات تبلیغاتی آموزشی در
سطح دانشگاه از طريق نصب پارچه و بنر و ارسال پيامك براي دانشجويان،
بازديد رایگان از موزه حيات وحش و مناطق طبيعي حفاظت شده شهرستان،
برگزاري مسابقات فرهنگی ،تهيه و توزيع بروشورهای مرتبط با اين هفته،
برگزاري اردوهای پیاده روی عمومی ،كوهنوردي و پاكسازي كوهستان،
هماهنگي جهت انجام معاينه فني خودروهاي دانشجویان ،اساتید و کارمندان
دانشگاه با همكاري نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي شهرستان و  ...از
جمله اقدامات صورت گرفته در هفته محیط زیست توسط سازمان دانشجویان
در کمیته دانشجویی ستاد برگزاری این هفته بوده است.
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عنوان فعالیت :پدران فراموش شده
تاریخ اجرا91/3/18 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :خانه سالمندان فرزانگان
تعداد مخاطبین 50 :نفر
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همزمان با سالروز میالد حضرت علی (ع) و روز پدر ،دفتر سازمان دانشجویان
مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با هدف ترویج فرهنگ احترام به
سالمندان و ایجاد نشاط و سرور در دل سالمندان ،با اعالم فراخوان عمومی از
دانشجویان عالقه مند برای عیادت از خانه سالمندان فرزانگان مشهد دعوت به
عمل آورده بود .پس از اعالم آمادگی و ثبت نام دانشجویان عالقه مند ،در روز
تعیین شده با عیادت از سالمندان آن مرکز و اهدای شاخه گلی به رسم ادب،
گامی هرچند کوچک در جهت ترویج فرهنگ اکرام سالمندان برداشته شد.

عنوان فعالیت :نمایشگاه مهر
تاریخ اجرا 91/7/1 :الی 91/7/3
مجری طرح :ستاد مرکزی سازمان دانشجویان
محل اجرا :اردوگاه شهید هاشمی نژاد
تعداد مخاطبین :صدها نفر

در میان بیش از  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 جدیدالورود در اردوگاه شهید هاشمی نژاد
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 بیش
از  300فرم عضویت از بین دانشجویان عالقه مند نشانگر اهمیت و موفقیت
این طرح بوده است .بدین منظور راه کارهای مختلفی از جمله تهیه و تدوین
گزارش ساالنه سازمان دانشجویان در سال  1390جهت 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 ادب و هنر و کانون
مهرباران و  ...در طی این نمایشگاه به اجرا درآمد.
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عنوان فعالیت :اهدای خون اهدای زندگی
تاریخ اجرا91/7/18 :
مجری طرح :دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
محل اجرا :مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
تعداد مخاطبین :بیش از  60نفر
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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 و انجمن علمی مستقر شده و خون اهدایی
برادران و خواهران نیک اندیش را دریافت می کرد .تا پایان آن روز با مشارکت
دانشجویان ،اساتید و اعضای جهاددانشگاهی 65 ،واحد خون اهدا شد .در پایان روز
نیز مسئولین مرکز انتقال خون خراسان رضوی با اهدای لوح سپاسی از مسئولین
سازمان دانشجویان بابت هماهنگی این طرح تقدیر و تشکر کردند.

عنوان فعالیت :یک چمدون خاطره
تاریخ اجرا :آذر 91
مجری طرح :دفتر دانشکده کشاورزی منابع طبیعی
محل اجرا :دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشهد
داد مخاطبین 50 :نفر

بی شک دوران دانشجویی هر فرد بخش مهم و تأثیرگذاری از زندگی آن فرد
را تشکیل می دهد .تنها در این دوره هست که فرد حس می کند برای همه
چیز وقت دارد؛ از شغل های کوچک دانشجویی با درآمد اندکش و اردوهای
دانشجویی تا تریا و سلف و خوابگاه و مسابقات و  ...چیزهای زیادی از زندگی
دانشجویی هست که نمی شود از خاطر برد .اتفاقات تلخ و شیرینی که به
سادگی از ذهن پاک نمی شود و در عوض دستمایه اتفاقات بزرگ زندگی
ما در آینده قرار می گیرند .خاطراتی که هویت ما را می سازند ،خاطراتی که
با یادآوری آنها بزرگ می شویم ،یاد می گیریم و احساس می کنیم .مسلم ًا
بعد از این دوره کوتاه همه چیز جدی تر و سخت تر می شود و شاید همین
موارد کافی باشد تا این دوره را طالیی ترین بخش زندگی هر فرد بنامیم.
با توجه به اهمیت این دوران ،دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اقدام به برگزاری جشنواره هنری با عنوان
یک چمدون خاطره کرده است .با اعالم فراخوان عمومی در سطح دانشگاه های
مشهد ،از دانشجویان عالقه مند خواسته شد تا بخش های جذاب زندگی دانشجویی
خود را در چهار قالب شعر ،خاطره ،عکس و فیلم (کلیپ) از طریق سایت سازمان
دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد برای شرکت در این جشنواره ارسال نمایند.
آثار ارسالی می بایست مربوط به زندگی دانشجویی آنها می بود ،اما نگاه طنز،
انتقادی و یا  ...به آن آزاد بود .با پایان مهلت فراخوان ،آثار دریافتی توسط
هیئت داوران مورد بررسی و داوری قرار گرفت ،لکن آثار دریافتی در بخش های
کلیپ و شعر از نظر هیئت داوران از کیفیت الزم برخوردار نبودند ،لذا تنها در
دو بخش خاطره و عکس (هر بخش یک نفر) به عنوان برگزیده اعالم شده
و جوایز خود را در حاشیه همایش دانشجویی وداع با خزان دریافت کردند.
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عنوان فعالیت :بانک سی دی
تاریخ اجرا :اسفند 91
مجری طرح :دفتر خوابگاه فجر
محل اجرا :خوابگاه های فجر دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد مخاطبین :صدها نفر
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بانک سی دی دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در خوابگاه فجر از سال
 87راه اندازی شده و بیش از  100عنوان سی دی در موضوعات مختلفی مانند
سخنرانی ،موسیقی ،فرهنگی و اجتماعی و ....دارد .با توجه به استقبال مناسب
دانشجویان از امانت بردن سی دی های فوق الذکر و به پیشنهاد دفتر نهاد رهبری
دانشگاه ،دفتر سازمان دانشجویان خوابگاه فجر با تکثیر بخشی از بانک سی دی
مجموعه نهاد ،بانک سی دی خود را تقویت کرده و گسترش داده است .تنوع
موجود در بانک سی دی سازمان دانشجویان و ارائه سی دی ها به دانشجویان
خوابگاهی بدون هزینه و بدون نیاز به هیچ گونه مدرکی و تنها با ثبت مشخصات
خوابگاهی آنها از نقاط قوت این مجموعه بوده که موجب اقبال مناسب دانشجویان
به استفاده از این مجموعه در مقایسه با مجموعه های مشابه شده است.

