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نگاهی به موقعیت ساختمان های دانشگاه 

شهید بهشتی )ره(

مهــر کــه می آیــد، پائیــز آغــاز می شــود. بــرگ درختــان کــه 
ــودکان یکــی  ــد ک ــد، شــکوفه های لبخن ــزش می کنن ــه ری شــروع ب

یکــی گل می دهنــد. 
ــا کــودکان  ســال تحصیلــی کــه آغــاز می شــود، همــه ی آبشــارها ب
کالس اولــی، صــدای آب را می کشــند و بادهــا، صــدای ابرهــا را بــا 

ــد.  ــش می کنن ــاران بخ ب
ــاره  ــا دوب ــد ت ــم انتظارن ــیاه ها چش ــه س ــا، تخت ــای کالس ه در فض
ــان،  ــاِت مهرب ــاگردی ها، کلم ــد هم ش ــر لبخن ــوند از عط ــراپا ش س
ــای  ــر صفحه  ه ــوق ب ــداد ش ــا م ــک، ب ــتی کوچ ــا دس ــد ت بی تابن

ــان. ــرگ بنویسدش ــل ب ــای چه ــفید دفتر ه س
نیمکت هــای  میزبانــی  مــاه  مهربانی هاســت،  مــاه  مهــر،  آری، 
عاشــِق درس و مدرســه ، مــاه شــکوفایی نیلوفــران در دعــای نــم نــم 

ــز.  ــقانه پائی ــای عاش باران ه
شاید بگویی یادش بخیر 

هــر ســال اول مهــر کــه می شــد، هیجــان زده، منتظــر صــدای زنــگ 
ــم.  ــد، در پوســت خودمــان نمی گنجیدی آغــاز ســال تحصیلــی جدی
کاش می شــد یــک بــار دیگــر بــا اســترس امتحــان امــال بخوابیــم و 
صبــح بــا صــدای مــادر بیــدار شــویم. نــان و پنیــر و گــردو را هــول 

هولکــی بخوریــم و بــا ماشــین قدیمــی بابــا بــه مدرســه برویــم. 
ولــی هــر چیــزی زمــان خــودش را دارد، از امــروز دیگــر دانش آمــوز 

نیســتی، رســیده ای بــه همــان جایــی کــه مدت هــا بــود انتظــارش 
ــاگردی  ــس هم ش ــجویی پ ــک دانش ــروز ی ــو از ام ــیدی، ت را می کش

ســالم!
از االن قــرار اســت همــه مــا جایــی را بســازیم؛ می پرســید کجــا را؟ 
همــان خانــه ای را کــه بــا آجــر واژه هــا ســاخته می شــود، همان جــا 
ــان  ــده دارد، هم ــبز و زن ــای س ــس برگ ه ــی از جن ــه پنجره های ک
ــاد گرفتــن،  ــدن و ی ــا کتــاب خوان ــاد می شــود کــه ب ــی آب کــه زمان

ــه دل هایمــان را می گویــم.  ــازه شــده باشــد، خان تــر و ت
پــس از خــدا بخواهیــم، اکنــون که در آســتانه شــروع ســال تحصیلی 
جدیــد هســتیم، یاری مــان کنــد تــا در آموختــن حریــص باشــیم و 
ــن مــاه مهــر، از مهــر بی کــران خویــش  ــاد دادن ســخی. در ای در ی
ــارک  ــازی مب ــاز را آغ ــن آغ ــد و ای ــا ببخش ــر م ــش ب ــش از پی بی

برایمــان رقــم بزنــد. 
دانشجوهای عزیز سالم! 

دیــد ورودی هــا، ویــژه نامــه انجمــن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه 
شــهید بهشــتی، بــرای شــما ورودی هــای عزیــز آمــاده شــده و دیــد 
ــرار  ــما ق ــار ش ــگاه در اختی ــای دانش ــه فض ــبت ب ــی را نس متفاوت
ــه  ــن ویژه نام ــتفاده را از ای ــت اس ــه نهای ــم ک ــد داد. امیدواری خواه
داشــته باشــید و بــرای اســتفاده از مطالــب بیشــتر بــا صفحــات مــا 

در فضــای مجــازی همــراه باشــید. 

هم شاگردی سالم
زینب سادات قریشی محمدی
کارشناسی علوم سیاسی
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سالم
ــک  ــتی تبری ــزرگ بهش ــواده ب ــه خان ــما رو ب ــه ورود ش اول از هم
ــن  ــوی ای ــه ت ــی ک ــدت زمان ــن م ــدوارم در ای ــم. امی ــرض می کن ع

ــید. ــته باش ــی رو داش ــام خوب ــتید ای ــگاه هس دانش
تــوی ایــن یادداشــت می خوایــم بــا هــم یــه مــروری روی مکان هــای 

مختلف دانشــگاه داشــته باشــیم.
اداره آموزش دانشگاه:

خــب اول کار دعــا می کنــم تقریبــا هیــچ وقــت کارتــون به ایــن اداره 
نیوفتــه! اداره آمــوزش دانشــگاه یــا بــه قــول مــا دانشــجو ها، آمــوزش 
ــجو هایی  ــا دانش ــده. مخصوص ــام می ــی رو انج ــای مختلف کل، کاره
کــه میخــوان کارهــای خــروج از کشورشــون رو انجــام بــدن یــا بــه 
ــرای  ــن. ب ــه کن ــن اداره مراجع ــه ای ــد ب ــورن بای ــر می خ ــکل ب مش
تشــرف بــه ایــن اداره بایــد بــه باالتــر از دانشــکده حقــوق مراجعــه 
کنیــد. خــب بهشــتیه دیگــه اینجــا قبــال کــوه بــوده بعــدا دانشــگاه 

شــده!
نهاد رهبری دانشگاه:

ــرای اعتراضــات  ــه مأمــن امــن ب ــرای همــه ی دانشــجو ها ی نهــاد، ب
ــژه ی  ــای وی ــاد کاره ــجوییه. نه ــای دانش ــت ها و طرح ه و درخواس
زیــادی داره کــه طــی ایــن ســال بــه مــرور باهــاش آشــنا می شــید. 
دانشــکده الهیــات رو کــه می شناســید؟ اول بلــوار اصلــی دانشــگاهه. 
ــمت  ــید. س ــکده نمی ش ــی وارد دانش ــد ول ــاال میری ــاش ب ــه ه از پل
راســتتون رو بگیریــد بریــد جلــو، اون چهــار پنــج تــا پلــه رو بریــد 
بــاال، بعــد از مرکــز جــی آی اس اداره ی نهــاد رهبــری  دانشــگاهه.

معاونت فرهنگی:
ــه  ــم ی ــی ه ــت فرهنگ ــه معاون ــم ب ــاد رفتی ــا نه ــه ت ــا ک ــم م گفتی
ــمت  ــر و س ــد باالت ــه بری ــری ک ــت مت ــاد بیس ــم. از نه ــری بزنی س
چپتــون رو نــگاه کنیــد و افــق دیــد رو چنــد درجــه ای تغییــر بدیــد. 
ــت فرهنگــی رو می بینیــد. ــو معاون ــد تابل احســنت حــاال شــما داری

معاونــت فرهنگــی کار هــای مربــوط بــه امــورات فرهنگــی دانشــگاه 
رو انجــام میــده. اداره تشــکل هــا و نشــریات دانشــجویی هــم اونجــا 
قــرار داره. از در برقــی معاونــت بریــد داخــل ســمت چپتــون دفتــر 

ــد. ــجویی رو می بینی ــریات دانش ــکل ها و نش تش
عموما فعالین دانشجویی به این اداره رفت وآمد زیادی دارن.

اداره کل حراست دانشگاه:
ــن اداره بجــز  ــه ای ــت ب ــچ وق ــدوارم هی ــم و امی ــا می کن ــا دع عمیق
بــرای مــواردی کــه می گــم مراجعــه نکنیــد. البتــه شــوخی می کنمــا 
ــا  ــرای دریافــت کارت دانشــجویی و ی ــد. ب ــی شــما جــدی بگیری ول
تعویضــش یــا اگــه خدایــی ناکــرده کارتتــون رو گــم کــرده باشــید، 

بایــد بــه اداره کل حراســت مراجعــه کنیــد.
ادره کل حراســت تــوی قســمت جنوبــی دانشــگاه قــرار داره رو بــه 

روی دانشــکده علــوم کامپیوتــر و ریاضــی.
ــوی  ــه ت ــی« ک ــل ســاختمون »آی ت ــای دانشــگاه مث ــه مکان ه بقی
ــارات  ــون و انتش ــه آقای ــالن مطالع ــرار داره و س ــگاه ق ــز دانش مرک
ــاز دارن  ــه نی ــی ک ــا کتاب های ــر بچه ه ــت. اکث ــا هس ــگاه اونج دانش

رو از اون انتشــاراتی تهیــه می کنــن.
ســایت مرکــزی دانشــگاه هــم تــوی طبقــه دوم همــون »آی تــی« 

قــرار داره.
اداره امور خوابگاه های دانشگاه:

کارهــای مربــوط بــه خوابــگاه و اســکان دانشــجوها عمومــا تــوی این 
ــد  ــن اداره تشــریف می بری ــه ای ــرای رجــوع ب اداره انجــام میشــه. ب
ــا  ــد ت ــت می کنی ــت حرک ــمت راس ــوق س ــکده حق ــمت دانش س

ــگاه هــای دانشــجویی دانشــگاه. ــه اداره امــور خواب برســید ب
دانشکده ها:

و آما بحث شیرین دانشکده ها

بهشتی شدنتون مبارک

ــه 3  ــی ب ــر جغرافیای ــتی از نظ ــکده های بهش ــن دانش ــر م ــه نظ ب
ــن. ــیم میش ــی تقس ــزی و جنوب ــمالی، مرک ــمت ش قس

نواحی شمالی:
ــرار  ــو اوج ق ــالف ت ــا اخت ــی ب ــوم تربیت ــی وعل ــکده روانشاس دانش
داره. یعنــی یــه جایــی بیــن ســیاره زحــل و مشــتریه. بــرای رفتــن 
ــوردی و کپســول  ــزات کوهن ــد تجهی ــه دانشــکده روانشناســی بای ب

ــراه داشــته باشــید! اکســیژن هم
انتهای بلوار اصلی دانشگاه دانشکده روانشناسی قرار داره.

ــر  ــن و کامپیوت ــوم زمی ــوق، عل ــکده حق ــر دانش ــم پایین ت ــه ک ی
هســت. رو بــه روی حقــوق هــم ادبیــات و هســته ای بــا هــم همســایه 

هســتن.
پایین تر از اونها دانشکده جغرافیا قرار داره.

اول بلــوار هــم دانشــکده الهیــات و ادیــان هســت کــه تقریبــا همــه ی 
ــاالی 95  ــد. چــون ب ــه اون دانشــکده تشــریف می بری شــما قطعــا ب

درصــد از دروس عمومــی تــوی اون دانشــکده ارائــه میشــه.
نواحی مرکزی:

دانشــکده مدیریــت، بــه نظــر مــن گل رو زده. چــرا؟ چــون دو قــدم 
ــا  ــم ت ــدم ه ــار ق ــه، چه ــا کتابخون ــدم ت ــا ســلف، ســه ق راه دارن ت

مســجد و مــزار شــهدا.
علــوم سیاســی هــم تــوی یــه جــای خــوب قــرار داره، دقیقــا جنــب 

زمیــن چمــن دانشــگاه .
نواحی جنوبی:

ــیمی هــم  ــت و ش ــکده های معمــاری و علــوم پایــه و زیس دانش

ــدوم از  ــر ک ــدن. ه ــکیل می ــوب رو تش ــور جن ــکده های مح دانش
ــما  ــال ش ــون رو دارن.مث ــاص خودش ــای خ ــکده ها تم ه ــن دانش ای
تــوی دانشــکده حقــوق دانشــجوی کــت شــلواری زیــاد می بنیــد در 
حالــی کــه تــوی علــوم پایــه احتمــاال هیــچ دانشــجویی رو بــا کــت 
ــکده،  ــه دانش ــکده ب ــم دانش ــوام بگ ــی می خ ــد. یعن ــلوار نمی بین ش

ــه. ــون جذاب ــوع خودش ــه در ن ــی رو دارن ک ــن تیپ ــای ای تفاوت ه
ــن دانشــکده دانشــگاه  ــوم انســانی بزرگ تری ــات و عل دانشــکده ادبی

ماســت.
دانشکده ی هسته ای امنیتی ترین دانشکده است.

و...
القصه اینطوریا

در آخــر هــم بایــد یــه بــار دیگــه ورودتــون بــه دانشــگاه رو تبریــک 
ــا  ــرف بعضی ه ــه ح ــم. ب ــادآوری کن ــه رو ی ــا نکت ــه ت ــم و دو س بگ
نبایــد گــوش کنیــد خاصتــا کســانی کــه پمپــاژ نا امیــدی می کنــن. 

محکــم و مصمــم درســتون رو بخونیــد.
ــول اون  ــه ق ــد. ب ــدی بگیری ــیار ج ــر رو بس ــان و کامپیوت دوم زب
ــا اون  ــر. »پ« نداره ه ــج و کامبیوت ــه لنگوئ ــم ب ــون اوصیک رفیقم

»ب« هســت!
ســوم اینکــه از دوران تحصیلتــون تــوی دانشــگاه نهایــت اســتفاده رو 
بکنیــد و لــذت ببریــد. دوران کارشناســی دوره ای هســت کــه تقریبــا 

دیگــه بــرای آدم تکــرار نمیشــه.
بازم خیلی خوشحالم که به جمع بهشتی ها پیوستید.

خیلی مخلصیم.یاعلی مدد

عکس: محمد عادل یوسفیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
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(ره)نشریه سیاسی دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی شماره بیست و نهم - مهر ماه 1398 ویژه نامه دانشجویان جدیدالورود

هویت مشترک

ــت و  ــت، کمونیس ــپ و راس ــی چ ــی، وقت ــه 40 شمس ــل ده اوای
ــدادی  ــد؛ تع ــه بودن ــت گرفت ــگاه ها را در دس ــای دانش ــرال، فض لیب
ــرای  ــی ب ــاد پایگاه ــر ایج ــه فک ــی ب ــگاه مل ــجویان دانش از دانش
ــان،  ــبک دین ش ــه س ــم ب ــم، آن ه ــا ظل ــارزه ب ــی و مب عدالتخواه
ــا  اســالم افتادنــد. دانشــجویانی کــه اگرچــه در اقلّیــت بودنــد امــا ب
مطالعــه و رشــد فکــری در کنــار مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی؛ توانســتند 

ــد.  ــه کنن ــگاه عرض ــطح دانش ــود را در س ــی خ ــاد دین اعتق
ســال 1342 خورشــیدی، بچــه مســلمان هایی کــه پاتوقشــان 
بــه  گرفتنــد  تصمیــم  بــود،  معمــاری  دانشــکده  نمازخانــه ی 
ــن  ــب »انجم ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــکل بدهن ــر و ش ــان س فعالیت هایش
ابتــدا در  را،  اســالمی دانشــجویان دانشــگاه شــهید بهشــتی« 
ــِی  دانشــکده معمــاری و ســپس در کل دانشــگاه شهیدبهشــتی) مل

ــد.  ــیس کردن ــالب( تأس ــل از انق قب
ــه  ــا ک ــان روزه ــون، جــاری شــده  ایم. هم ــان تاکن ــان زم ــا از هم م
شــریعتی را قبــل از آن کــه بــه حســینیه ارشــاد بــرود، بــه دانشــگاه 
ــا کمونیســم  ــه ب ــرای مقابل ــم، و از اندیشــه اش ب ملــی دعــوت کردی
ــالم و  ــل اس ــات متقاب ــه »خدم ــان دوره ک ــم. از هم ــک گرفتی کم
ــم  ــه ه ــرای شــناختن و شناســاندن اســالم ب ــری را ب ــراِن« مطه ای
ــم و  ــه زدی ــال ها ریش ــان س ــا از هم ــم. م ــی هایمان خواندی کالس

ســبز شــدیم.

انجمــن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه شــهید بهشــتی عضــو دفتــر 
ــام  ــه در تم ــده ک ــاختار بندی ش ــه ای س ــه گون ــدت ب ــم وح تحکی
ســطوح بــه دســت دانشــجویان اداره می شــود. از سیاســت گذاری ها 
گرفتــه تــا تصمیم گیری هــا و اجــرا و از ایــن طریــق فرصتــی مغتنــم 
در اختیــار دانشــجویان قــرار می دهــد تــا بــرای نقش پذیــری 

ــاده شــوند. ــی آم ــای گروه ــده و فعالیت ه ــی در آین اجتماع
رکــن نظارتــی انجمــن اســالمی و شــورایی کــه سیاســت گذاری های 
ــکل  ــه متش ــت ک ــورای عمومی س ــرد ش ــورت می گی کالن در آن ص

از اعضــای تشــکیالتی می باشــد.
ــد  ــا چن ــک ی ــه در ی ــای تشــکیالتی، دانشــجویانی هســتند ک اعض
واحــد انجمــن حضــور فعــال داشــته و در هفتــه حداقــل 5 ســاعت 

ــد. ــاص می دهن ــن اختص ــای انجم ــه فعالیت ه را ب
ــی  ــی کل ــط مش ــن خ ــئولیت تدوی ــه مس ــن ک ــی انجم ــوه اجرای ق
انجمــن )کــه بــه تصویــب شــورای عمومــی می رســد( و اجــرای آن 
ــزی اســت و انتخــاب اعضــا شــورای  ــده دارد، شــورای مرک را برعه
مرکــزی توســط مجمــع عمومــی انجمــن اســالمی کــه شــامل همــه 

ــود. ــام می ش ــال انج ــر س ــت، در اردیبهشــت ه اعضاس
شــورای مرکــزی شــامل 7 نفــر عضــو اصلــی و 2 نفــر عضــو 
علی البــدل اســت کــه مســئولیت واحد هــا را بــر عهــده دارنــد، کــه 
ــل  ــز قاب ــد نی ــورای واح ــه ش ــد مربوط ــئول واح ــخیص مس ــه تش ب
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــد ب ــی آن واح ــه اجرای ــه بدن ــت، ک ــکیل اس تش
ــای  ــکیالتی و اعض ــای تش ــکل از اعض ــز متش ــا نی ــورای واحده ش

ــت. ــت اس ــه فعالی ــد ب ــادی عالقمن ع
ــی،  ــی، فرهنگ ــوزش، سیاس ــکیالت، آم ــد تش ــوع، 6 واح در مجم
اجتماعــی و تبلیغــات در اساســنامه انجمــن پیــش بینــی شــده کــه 

ــد. ــد آم ــه خواه ــا در ادام ــف برخــی از آنه شــرح وظای

همــگام و هــم نفــس بــا مــردم، علیــه اســتبداد داخلــی و اســتکبار 
خارجــی شــعار دادیــم و تظاهــرات کردیــم، خمینــی کبیــر 
ــتیم و  ــالب را کاش ــال انق ــم؛ نه ــت پذیرفتی ــری و والی ــه رهب را ب
بــا خون هایمــان آبیــاری کردیــم. 8 ســال از انجمــن اســالمی 
دانشــکده هایمان تــا جبهه هــای کردســتان و خوزســتان، بــا منافــق 
ــان را  ــودن راهم ــق ب ــهیدهایمان ح ــا ش ــم و ب ــمن جنگیدی و دش
تضمیــن کردیــم. شــهدایی کــه  حــاال عکس هایشــان از روی دیــوار 

ــد.  ــگاه می کنن ــا ن ــه م ــن ب ــای انجم دفتره
ــی در  ــری و عقیدت ــات فک ــوج انحراف ــه 70، م ــه در ده ــا آن ک ت
دانشــگاه ها شــکل گرفــت، و بــا نفــوذ بــه درون انجمن هــای 
اســالمِی  هویــت  تغییــر  و  اســتحاله  بــرای  تــالش  اســالمی، 
انجمن مــان کلیــد خــورد. در برابــر چندپــاره شــدن انجمــن، خــون 
دل خوردیــم امــا نزدیــک بــه 2 دهــه بــرای پــس گرفتــن تشــکلی 
ــتادیم.  ــم، ایس ــهید داده بودی ــش ش ــظ آرمان های ــرای حف ــه ب ک
و  کردیــم  حفــظ  دانشــکده ها  در  را  انســجام مان  و  تشــکیالت 
ــتیم.  ــه داش ــا نگ ــر پ ــتی را س ــگاه بهش ــکل دانش ــن تش قدیمی تری
ســرانجام در ســال 91، از دفاتــر دانشــکده هایی کــه از گزنــد 
ــد،  ــده بودن ــان مان ــتحاله، در ام ــدن و اس ــالمی ش ــان غیراس طوف
ــنامه و  ــه ی اساس ــی، ارائ ــی روال قانون ــا ط ــم و ب ــم آمدی ــرد ه گ
ــه ی  ــه صحن ــمی ب ــور رس ــه ط ــر و ب ــار دیگ ــات، ب ــزاری انتخاب برگ

ــی، عــده ای  ــگاهی« بازگشــتیم. امــا پــس از مدت ــور »دانش حض
ــب  ــرای تصاح ــت، راه را ب ــر دول ــِت تغیی ــتفاده از فرص ــا اس ــه ب ک
ــدد  ــد، درص ــوار می دیدن ــالمی هم ــِن اس ــار انجم ــوان پرافتخ عن
ــدون  ــی، ب ــای غیرقانون ــا حمایت ه ــد. ب ــن منظــور برآمدن ــق ای تحق
ــق  ــالم و مطاب ــات س ــزاری انتخاب ــدم برگ ــنامه و ع ــه ی اساس ارائ
ــه پســوند،  ــوان و البت ــن عن ــا گرفتــن ناحــق ای ــون، توانســتند ب قان
فعالیــت خــود را آغــاز کننــد. بــه مســئولین دانشــگاه، وزارت علــوم، 
ــتیم  ــم و داد خواس ــکایت بردی ــس و... ش ــوزش مجل ــیون آم کمیس
ــان  ــا هم ــد! ام ــادره می کنن ــکل را مص ــک تش ــوان ی ــرا عن ــه چ ک
ــت یازدهــم  ــی در دول ــر تأســیس 150 تشــکل دولت ــه ب اراده ای ک
بــود، مانــع از احقــاق حــق و اجــرای عدالــت شــد. هرچنــد کــه نــزد 
ــی  ــام خمین ــد ام ــعی می کن ــه س ــری ک ــف تفک ــجویان تکلی دانش
ــری  ــات فک ــل تناقض ــد و از ح ــع کن ــازرگان جم ــدس ب ــا مهن را ب

ــت.  ــن اس ــت، روش ــز اس ــود عاج ــی خ عقیدت
مــا راه ســختی را آمده ایــم، بــا همــه ی فــراز و نشــیب ها، امــا از پــا 
ــد و  ــان را رص ــی جامعه م ــی، اجتماع ــوالت سیاس ــته ایم. تح ننشس
ــان  ــری، عقیدتی م ــای فک ــت بنیاده ــرای تقوی ــم، ب ــل می کنی تحلی
ــالمی مان،  ــالب اس ــرای انق ــم ب ــعی می کنی ــم؛ و س ــالش می کنی ت
مــوذن و پیشــرو باشــیم. مــا راه ســختی را آمده ایــم امــا هویت مــان 

را حفــظ کــرده ایــم، #هویت_مشــترک مــان.

واحد آموزش :
عمــده فعالیــت واحــد آمــوزش تربیــت نیــروی تشــکیالتی از طریــق 
ــات  ــا موضوع ــکیالتی ب ــوزش تش ــز آم ــای متمرک ــزاری دوره ه برگ

مختلــف فرهنگــی و سیاســی اســت.
واحد سیاسی :

ــای  ــخنرانی ها و میزگرد ه ــل س ــی از قبی ــی برنامه های ــد سیاس واح
ــد و نشــریاتی  ــزار می کن ــا را برگ ــون آزاد و مناظره ه سیاســی، تریب

ــه می دهــد. ــا محتــوای سیاســی ارائ ب
واحد فرهنگی :

واحــد فرهنگــی برگــزار کننــده برنامه هایــی بــا درون مایــه فرهنگــی 
ماننــد هنــر و ادبیــات و ســبک زندگــی اســت کــه در ایــن حــوزه 

ــه چــاپ می رســاند.  ــز ب نشــریه ای را نی
واحد اجتماعی :

اجتماعــی چــه  بــا موضوعــات  برنامه هایــی  اجتماعــی  واحــد 

اعتیــاد( و  و  )ماننــد کــودکان کار  نابه هنجاری هــای اجتماعــی 
ــه و مســائل  چــه فرصت هــای اجتماعــی )ماننــد فعالیت هــای خیری
زیســت محیطــی اســت( برگــزار می کنــد. واحــد اجتماعــی انجمــن، 
همچنیــن در حــوزه مســائل صنفــی دانشــجویان مطالبه گــر اســت.

واحد تبلیغات: 
ــن در دانشــگاه و  ــانه ای انجم ــتای حضــور رس ــی در راس فعالیت های
خــارج از آن, از طریــق به کارگیــری روش هــای نویــن رســانه ای و بــا 

ــا مخاطــب هــدف ارتباط گیــری ب
ــن اســاس انجمــن اســالمی دانشــجویان دانشــگاه شــهید  ــر همی ب
ــدی و  ــه من ــص، عالق ــا تخص ــجویان ب ــام دانش ــرای تم ــتی ب بهش
ــت. ــرده اس ــم ک ــکاری را فراه ــه هم ــاوت زمین ــای متف ــه ه دغدغ



کارشناسی روانشناسی

آزاده شاهزیدی

4صفحه

روز های دانشجویی
با طعم مسئولیت پذیری

دانشگاه! 
غریب واژه ای که خاتمه می دهد ایام خوش نوجوانی را!

 ســال گذشــته بــود، سرمســت از قبولــی در دانشــگاه مــورد عالقــه ام؛ 
انتظــار خوش تریــن روزهــا را می کشــیدم.

امــا گاهــی نگفتــه قرعــه بــه نــام تــو می شــود. خبــری از روزهــای 
ــود.  ــه انتظــارش را می کشــیدم، نب شــیرینی ک

ــته  ــه و نادانس ــه ناگفت ــن قرع ــا ای ــرای خیلی ه ــگاه ب ــی دانش گوی
ــتان  ــی از دبیرس ــه تازگ ــجویان ب ــت دانش ــد .اکثری ــم می زن را رق
فارغ التحصیــل شــده و بــه دانشــگاه آمده انــد و آن را مدینــه فاضلــه 
ــه  ــی ب ــه رو می شــوند کــه گوی ــا مســائلی روب ــا ب ــد؛ ام خــود یافته ان

ــد.  ــان می نمای ــن آرزوهایش ــاد رفت ــده ی برب قاع
دانشــگاه برخــالف دبیرســتان تنهــا جایــگاه درس خوانــدن و حفــظ 
ــرای موفقیــت در جنــِگ کنکــور نیســت، بلکــه  ــب و تــالش ب مطال
دانشــجویان بایــد در برنامه هــا و فعالیت هــای مختلــف هنــری، 
مذهبــی، ورزشــی و... مشــارکت داشــته باشــند و به رشــد شــخصیت 

ــد.  ــی خــود بپردازن ــردی و اجتماع ــای ف و مهارت ه
گاه  و  متفــاوت  اندیشــه های  و  آراء  برخــورد  محــل  دانشــگاه، 
ــی  ــای ســابق تحصیل ــه در دوره ه ــم آنک ــه رغ ــه ب متضــاد اســت ک
نیــز چنیــن مســئله ای وجــود داشــت؛ در دوران دانشــجویی بــه اوج 
خــود می رســد و در بســیاری از مــوارد، افــراد از آن، کســب دانــش 

می کننــد. 
ــم  ــود، حج ــه رو می ش ــا آن رو ب ــجو ب ــه دانش ــه ای ک ــوارد اولی از م
بــاالی مطالــب درســی اســت و از آن عجیب تــر انتخــاب یــک 
ــه  ــتادی ک ــی و اس ــد درس ــرای دو واح ــم ب ــی حجی ــع آموزش منب
ــی  ــا حت ــد و ی ــس کن ــام آن را تدری ــد تم ــا نمی توان ــد ی نمی خواه
ــی  ــه تازگ ــوزاِن ب ــن صــورت دانش آم ــه در ای ــرد ک ــرم بگی ــان ت می
دانشــجو شــده ِی شــب امتحانــی را ســخت دچــار مشــکل می  کنــد. 
ــار  ــاوت در کن ــس متف ــر حضــور دو جن ــورد توجــه دیگ موضــوع م
یکدیگــر بــرای اولیــن بــار در دوران تحصیــل و لــزوم مشــارکت آن ها 
ــه  ــت ک ــجویی اس ــای دانش ــایر فعالیت ه ــی و س ــور تحصیل در ام
ــن  ــه ای ــرد توســط خــود، ب ــر ف ــرل ه ــت و کنت ــا مدیری ــوان ب می ت

مشــارکت ســمت و ســوی مناســبی داد. 
در دبیرســتان محوریــت آمــوزش، بــا دبیــر اســت امــا در دانشــگاه، 
ایــن محوریــت بــه دانشــجو منتقــل می شــود و مشــارکت دانشــجو 
ــه  ــود. ب ــوب می ش ــات محس ــاً از واجب ــی تقریب ــای کالس در بحث ه
طوریکــه بعضــی اســاتید آن را بخشــی از نمــره پایــان تــرم در نظــر 
ــن  ــا چنی ــر ب ــتانی کمت ــوز دبیرس ــش آم ــک دان ــه ی ــد؛ ک می گیرن

ــود.  ــه می ش ــئله ای، مواج مس
در دانشــگاه بــر نحــوه مطالعــه دانشــجو نظارتــی صــورت نمی گیــرد 
ــرد نیــز  ــن و ســایرین در مطالعــه ی ف و اعمــال نفــوذ توســط والدی
ــال  ــه اعم ــه ب ــرادی ک ــورت، اف ــن ص ــد. در ای ــل می رس ــه حداق ب
ــادت  ــاوران ع ــا مش ــن ی ــط والدی ــده توس ــه ش ــای دیکت برنامه ه
ــا مشــکل مواجــه می شــوند. ــه دانشــگاه ب ــد در ابتــدای ورود ب دارن

ــای  ــع کار ه ــه موق ــل ب ــرای تحوی ــت ب ــزی درس ــه ری ــدم برنام ع
ــار حجــم  ــی، پروژه هــا و مقاله هــا و جمــع شــدن آن هــا در کن عمل
ــکل  ــا مش ــجو را ب ــرم، دانش ــای ت ــی در انته ــب درس ــاالی مطال ب
ــتان  ــوزی در دبیرس ــر دانش آم ــه کمت ــد ک ــرو می کن ــدیدی روب ش

ــد. ــرم مــی کن ــن مشــکل دســت و پنجــه ن ــا ای ب
ــرای  ــی ب ــی، معضل ــع غیرفارس ــب و مناب ــتفاده از کت ــرورت اس ض
اکثریــت دانشــجویان از همــان ابتــدای ورود بــه دانشــگاه اســت کــه 
تنهــا عــده ای از دانشــجویان کــه تســلط خوبــی بــر زبــان انگلیســی 

ــد. ــئله برمی آین ــن مس ــس ای ــد، از پ دارن
دانشــجوهای محصــل در هــر رشــته ای بــا منابــع گوناگــون و 
ــا چنــد منبــع بــرای دو یــا ســه واحــد درســی مواجــه  حتــی گاه ب
ــت  ــن اس ــا ممک ــادی دارد. ام ــم زی ــدام حج ــر ک ــه ه ــوند ک می ش
تنهــا از یکــی از منابــع در امتحانــات نهایــی پرســش شــود؛ امــا الزم 
ــه ی  ــه مطالع ــود، ب ــم و درک خ ــش فه ــرای افزای اســت دانشــجو ب
دقیــق منبعــی بپــردازد کــه هیــچ گاه ملــزم بــه پاســخگویی مطالــب 
آن نیســت؛ فلــذا پیگیــری و مطالعــه ی ایــن منابــع بــه دلیــل بدیــع 
و بی ســابقه بــودن آن در دوره هــای تحصیلــی ســابق، اراده ای قــوی 

می طلبــد.
می گوینــد هیــچ چیــز بــدون متحمــل شــدن ســختی ها بــه 
دســت نمــی آیــد. ایــن را از همــان اوایــل تحصیلمــان دِر گوشــمان 

ــود! ــر نمی ش ــج میس ــج، گن ــرده رن ــد؛ ناب خوانده ان

ــِت  ــدک درس ــی ان ــام آموزش ــت نظ ــه جه ــه ب ــوزی ک ــا دانش آم ام
ــورد  ــگاه م ــته و دانش ــی در رش ــود را قبول ــج خ ــا گن ــال ه ــا، س م
ــختی های روزگار  ــج و س ــا رن ــر ب ــا کمت ــته؛ طبیعت ــه اش دانس عالق
دســت و پنجــه نــرم کــرده اســت و پــس از گــذر از شــوک تــرم اول، 
ــگاهی و  ــل دانش ــختی های تحصی ــدن س ــل ش ــا متحم ــد ب می توان
ــرای یافتــن  ــالش ب مشــارکت در ســایر فعالیت هــای دانشــجویی، ت
کار و یافتــن تــه مایــه ای بــرای جیب خالــی اش؛ اول قدم را برداشــته 
و بــا همیــن مشــارکت ها و مطالبه گری هــای دانشــجویی، تــوان 
ــاع و در آوردن  ــور در اجتم ــزه ی حض ــم و جرب ــالح جن ــه اصط و ب

ــد.  ــدا کن گلیمــش از آب را پی
دوران دانشجویی، دوران ساختن وساخته شدن است!

ســاخته شــدِن دانشــجوی متعهــِد مســئولیت پذیــر از طریــق 
ــای  ــجو در فض ــه دانش ــابقه ای ک ــی س ــری ب ــارکت و مطالبه گ مش
ــود و  ــای خ ــاختن دنی ــرای س ــد؛ ب ــت می یاب ــه آن دس ــگاه ب دانش

ــد. ــل جدی ــک نس ــاختن ی ــرای س ب

ــجویی  ــه دانش ــب بدن ــش از غال ــا بی ــب ی ــم غال ــن می خواه ) م
کشــور، مجموعــه ای متعّهــد و دارای احســاس مســئولیت نســبت بــه 
آرمان هــای دانشــجویی باشــند. یکــی از ایــن آرمان هــا مســأله علــم 
اســت؛ دومــی عدالت خواهــی اســت و آرمــان ســوم، آزاداندیشــی و 

آزادی خواهــی اســت./ مقــام معظــم رهبــری 1382/8/15(
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