
خداراشاکریمکهدوبارهپاییززیبایعاشقرامیبینیم.
پاییزمهریداردکهبهدلهرخیابانیمینشیند،آبانی
باران از پر آذری و نارنجی برگهای ازخشخش پر

عاشقانه.
اماازهمهیایناحساساتپاییزیکهبگذریم،بیشتراز
هرچیزباشنیدناسمپاییز،بهیاداینجملهمیافتیم
راه شادیهای بوی مهربان! ماه مهر! ماه بوی آمد باز

مدرسهو....
خبالبتهدیگراینشعربرایتوصدقنمیکند،چون

توازامروزدیگردانشآموزنیستی!
تبریک!

دراین تالشهایت از وبعد  رسید پایان به انتظارت
سالهابهدانشگاهرسیدیورسمادانشجوشدی،پس

دانشجو جان سالم:
ورودترابهدانشگاهزیبایمانکهبهنامشهیدبهشتی

مزینشدهبهتوتبریکمیگوییم.
بله شدهایم؛ جمع هم دور ساختن برای ما همهی
روحمان، خودمان، ساختن چیز؛ دو ساختن ساختن!

فاطمه سادات مرتضوی
کارشناسی علوم ریاضی

آغاز خانه از که اطرافمان جهان ساختن و عقلمان
میشوددردانشگاهادامهپیدامیکند،بهجامعهمیرسد
واگرتالشمانتوامباایمانباشدبهجهانهممیرسد!

قدرتتغییراستکهدانشجورامیسازد.
اماخبامسالدانشجوییمتفاوتیراسپریخواهیکرد!

خودتدرجریانشهستی!
مهمانناخواندهایبهنام“کووید“19

است، دانش جستن قولی، به دانشجو، فلسفهی اما
پا از و فعالیت باجستن،نشاط،چابکی، اصالدانشجو

ننشستنتعریفمیشود!
سازد!حتی متوقف نباید را دانشجو یک چیزی هیچ

بیماری!
دانشجوباسستیویکجانشستندرتناقضاست!

روزها این کنید! دور خودتان از را منفی انرژیهای 
فضای دانشجوها، هیجان دوباره نیستند، ماندنی هم

دانشگاهراپرمیکند.
ماهمهبهلطفخداامیدداریمکهازشراینبیماری

منحوسبزودیخالصخواهیمشد!

صفحهاول

صفحهدوم

صفحهسوم

صفحهچهارم

صفحهپنجم

و رشد خم و پرپیچ مسیر در راه، آغاز همین در اما
برای بخواهیم مضاعف نیروی پروردگار از جهش،
علمآموزی راه در و بیشتر و بیشتر هرچه فراگیری
دوچندان مارا علم خود، امر این که باشیم، بخشنده
خواهدکرد.امیداستپروردگاردراینراه،مهرولطف

خودرابرماارزانیدارد.
آغازمهرمبارک.
دانشجوهایعزیز:

دانشجویان اسالمی انجمن ویژهنامه ورودیها” “دید
عزیز ورودیهای شما برای بهشتی، شهید دانشگاه
آمادهشدهودیدمتفاوتیرانسبتبهفضایدانشگاهدر
اختیارشماقرارخواهدداد.امیدواریمکهنهایتاستفاده
راازاینویژهنامهداشتهباشیدوبرایاستفادهازمطالب

بیشترباصفحاتمادرفضایمجازیهمراهباشید.

سخن سردبیر

دانشجو سالم

علم بی عمل، دانشجویی بی ثمر!

صفحهششم

معرفی سامانه های دانشگاهی

دانشجوی تراز انقالبی
 در کالم مقام معظم رهبری

بامن به بهشتی بیا!

انجمن نامه
 هویت مشترک

شمارهسیوهشتم-آبانماه1399ویژهنامهورودیها

دانشجو، مؤذن جامعه است...

نشریهسیاسیدانشجوییانجمناسالمیدانشجویاندانشگاهشهیدبهشتی

» ویژه نامه ورودی ها «

)ره(

سخن سردبیر
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دانشجوی تراز انقالبی در کالم مقام معظم رهبری
دانشجونقشآفریناست؛همدرزمانحالوهمنسبت

بهدورانآینده؛فردایکشور
اینعنصریکهدراینکارگاهعظیمباهمتوتالشخود
وباهدایتوکمکاستادان،ارزشافزودهوفوقالعادهای

پیدامیکند،دانشجوست..
پیشرفت زیرساخت مهمترین دانشگاه نگاه، این با یقیناً
وتوسعهیکشوراست؛یعنیهیچیکاززیرساختهای
چون ندارد؛ را دانشگاه نقش و اهمیت کشور گوناگون
مهمترین که میکند تربیت را انسانی نیروی دانشگاه

سرمایهیکشورنیرویانسانیاست.
ازدانشگاههمیشهودرهمهجااینانتظارهستکهمحل

جوششواوجدوجریانحیاتیدر
و علم جریان اول، باشد: کشور
تحقیق؛دوم،جریانآرمانگراییها
وآرمانخواهیهاوهدفگذاریهای

سیاسیواجتماعی.
از انتظار دنیا جای همه در
دانشجو بهخاطرحضور دانشگاهها
ترسیم زمینهی در که است این
این تحصیل به گرایش و آرمانها
آرمانهاورسیدنبهاینآرمانها،

دانشگاهفعالباشد.
شتابی این و سرعت این باید ما 
وجود ما علمی حرکت در که را
هیچ بدهیم؛ ادامه سالها دارد،
توقف اندکی ما که نیست جایز
از ما عقبماندگی زیرا کنیم؛
علمی، لحاظ از پیشرفتهی دنیای
توجهی قابل و زیاد عقبماندگی
را این میدانیم، را این است؛
میفهمیموازاورنجمیبریم.علت
همایناستکهملتمایکملت
دارایهوِشزیرمتوسطنیستکه

بگویدحاالحقماست.

ملتماملتیاستکهدارایهوشباالیمتوسطجهانی
است؛اینحرفیاستکهثابتشده؛همهمیگویند.

است،ضدسلطهی استکبار است،ضد دانشجوضدظلم
به امیدوار است، بزرگ آرمانهای عاشق است، خارجی
جوان، قشر واقعحضور در آرمانهاست. این به رسیدن

بخصوصدانشجو،موتورحرکتیکجامعهاست.
بزودی باشدکه این باید دانشگاهی ماوجامعهی هدف
البته بگیریم،که برعهده را دنیا در علمی مرجعیت
خودآگاهی همین مقدمات، این از یکی دارد: مقدماتی
ماستکهاحساسکنیمکه»باید«؛واحساسکنیمکه

»می توانیم«

گرفته شده از خبرگزاری مشرق

یکیدیگرازمقدمات،تهیهینقشهیعلمیجامعکشور
استکهکشورازلحاظتحصیلعلموطلبعلوممختلف
و محققین و دوستان همین نباشد. سردرگمی دچار
دانشگاه، این از و دانشگاهها از برخاستهی برجستگان،
توانستهاندنقشهیجامععلمیراتهیهوفراهمکنند،که
درشرفنهاییشدناستواینیکگامبسیاربلنددر

راهپیشرفتعلمدرکشوراست...
ایجاد ازجمله: انجامبگیرد؛ بایستی کارهایدیگریهم
به نقشهیجامععلمی تبدیل نقشه، این نظاممهندسی
صدهاپروژهیعلمی،وسپردناینپروژههابهپیمانکاران
مراکز و اساتید و دانشگاهها ازهمین عبارتند که امینی
ایجاد بعد، دانشگاهها. تحقیقاتی
پیشرفت این بر نظارت شبکهی

علمی؛حسناجراء.

جنبش به ایشان کلی نگاه
دانشجوییاینگونهاست:

ضداستکباری
ضدفساد

ضداشرافیگری
و گرایانه تجمل حاکمیت ضد 

زورگویانه
ضدگرایشهایانحرافی.

...
منهمهیدانشجویانرابهمعنای
واقعیکلمهبه)دانشجویی(-یعنی
دنبالعلمرفتن-وبهفعالیتهای
دعوت دانشجوئی با متناسب
میکنم؛چهفعالیتهایاجتماعی،

چهفعالیتهایسیاسی.
شایداینجمالتروبارهاشنیدی
وردشدیامااینباررویاونها

بیشترفکرکن!

۲
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دانشجو سالم

علموعملبهظاهربهقدریشبیهونزدیکند،کهگاها
استعمالمیشوند!میگویید یکدیگر بهجای ناخودآگاه
نه؟قدریتاملبفرمایید.حتماتجربهداشتهاید؛یعملون
رایعلمونویعلمونرایعملونبخوانیدخاصهزمانیکه
واژههاهستند چشمانمبارکمشغولسیرجتوارمیان
کهناگاهبهیکبارهترمزیظاهرمیشودازجنسجناس.
جناسیبهظاهرنهبهواقعکهحقیقتاتفاوتجنسشاناز

زمیناستتابهآسمان.
ملزوم دیگری و الزم یکی که بیربط نه متفاوت البته

است.
ازطرفیجایزنیستورودبهعملیبدونعلمبهآنواز
طرفیگفتهمیشودعلمبدونعملحجابمیشود.واز

یکجاییبهبعددیگرنخواهیفهمید.
اوسطها” االمور “خیر قاعدهی از هم مورد این گویی
مستثنینیستکهداریمازامامباقر)ع(کهفرمودند:”من
عملبمایعلمعلَّمهاهللمالمیعلم”هرکسبدانچهمیداند
عملکندخداوندآنچهرانمیداندبهاوخواهدآموخت.

علم روند میبینی میکنی نگاه وقتی شما متاسفانه
آموزیمامعموالاینگونهاستکهدوازدهسالعلم،علم
بنابه وعلم.سپسفردوارددانشگاهمیشودوهرکس
و پیشمیگیرد در را بطورتخصصیرشتهای انتخابش
کماکانباهمانروندسابقبهعلمآموزیادامهمیدهد.
عرضکردم“معموالً”.هستندغیرمعمولهاییکهازیک
جاییبهبعدهدفمندشدهومسیرشانمتفاوتمیشود؛
کسانیکههمتبهخرجدادهوعزمجزمکردهاندتابه
ثمربنشاننددرختعلمشانراودراینمسیرسختیها
. را یسرا” العسر مع دارند“ان باور و میآورند تاب را
شهریاریها روشنها، احمدی مقدمها، طهرانی هستند

ووو....
گاهیانقدرازعلمدرجهتعملبهرهنمیبریمکهبیگانه
میشویمبادنیایواقعوترسروبروشدنباآنوجودمان
راپرمیکند.میرسیمبه“چهفکرمیکردیمچهبود”.

به است ساده خیلی اینکه خوب میکردیم فکر قباًل
راحتیازپسشبرمیآیمغافلازاینکههمیندرخیال
سادههاهمچقدرریزهکاریداشتهاندکهتاتجربهنکنی
مانوری قبال بوده الزم و نخواهیدانست عمل درمیدان

برایشداشتهباشیومشقکنی.
فرد که دانشجوییهستند تشکلهای مانور، مصادیق از
محک را خودش میتواند مختلف تجربههای با آنها در
آنها برآید تادرصدد بشود نقصهایش متوجه و بزند
رارفعکند؛باشدکهبعدهادرجایگاهاصلیخودبتواند

مثمرثمرواقعشودانشاءاهلل.
فعالیتهای به نسبت رهبری معظم مقام دیدگاه

دانشجویی: جنبشهای
اگرمحیطدانشجویی،اعتقادراسخیبهیکمطلبیپیدا
کردوآنرادنبالکرددرفّعالّیتهایمتنّوعدانشجویی،
اینتصّوردرست تأثیرگذاردرآیندهیکشوراست. این
نیستکهفکرکنیمچهفایدهایداردمابهعنواندانشجو
چه بدهیم؟ انجام را تالش این یا بکنیم را فّعالّیت این
دارد؛ تأثیر نه، میگذارد؟ کشور واقعّیتهای در تأثیری
تأثیرزیادیهمدارد.سازوکارتأثیرگذاریاشهمهمین
استکهعرضکردم؛اینتبدیلمیشودبهگفتمان،اّول
درمحیطدانشجویی،بعدبتدریجدرمحیطکشورواین
تبدیلمیشودبهیکعنصرتصمیمساز.بله،شماممکن
استدرفالنتشکیالت،تصمیمگیرنباشیداّمامیتوانید

تصمیمسازباشید.پسآرمانهارادنبالکنیم.

علم بی عمل، دانشجویی بی ثمر!

میکنم عرض گرمی خداقوت و سالم همه، از اول
خود پشتکار با که اولی سال دانشجوی شما خدمت
سر پشت را سراسری کنکور توانستید شرایط این در
از بعد کنکور دوران سرآمدن برای انتظار بگذارید.
از بعد باشد قرار که وقتی هم آن ماللآور، تعویقهای
است آور واقعاًکسالت بروید، مجازی بهکالسهای آن
.ولیشماتوانستهایدباهمهیاینمشکالتکناربیایید
وتااینجایکار،استقامتبورزید.ازاینجابهبعدهمبا
درنظرگرفتننکاتیچند،بهسادگیمیتوانیدبهرشد
خودادامهدهید؛چونقویبودنخودرادراینمیدان

نشاندادهاید.
دانشگاه، به ورود از پیش معموالً اولی ها سال  شما
انتظاراتیدرذهنخودازدانشگاهداریدکهممکناست
آشنایان و دوستان دانشگاه،حرفهای از بازدید اثر در
شکل دیگری منابع یا دانشگاه دربارهی خانوادهتان و
مانند بَوَد کی چشیدن گفت: باید ولی باشد. گرفته
نهایت در که است دانشگاه از شما تجربههای گفتن؟
دهد. تغییر را دانشگاه به نسبت شما نگرش میتواند
رنگ دانشگاه به نسبت شما سابق اشتیاق است ممکن
ببازدیاپررنگترشود.اینشماییدکهبایدباچالشهای

نرم پنجه و دست ورودتان اول سال
کنید.

شما به دانشگاه که احساسی اولین
استقالل و آزادی حس میدهد،

فردیاست.
تحصیلتان طول در بار اولین شاید 
میکنید. حسی چنین که باشد
بروید دانشگاه به میتوانید خودتان
رادر نهار برگردید.معموالًوعدهی و

میکنید. دانشگاهصرف
ترم )هرچند میکنید واحد انتخاب 
انتخابنمیکنیدوترمهایبعد اول
برای زیادی گزینههای میبینید هم
خوابگاهی اگر ندارد(. وجود انتخاب
بیشتر بسیار را احساس این باشید،
تجربهمیکنید.مسافرتهایتکنفره
غذا، تهیهی برعکس، و تهران به
... نظافتاتاق،شستشویلباسهاو

باید بعد به این از که است کارهایی
از دیگر یکی دهید. انجام خودتان
امکانهاییکهدانشگاهبرایاحساس

آزادیدراختیارتانقرارمیدهد،فعالیتدرتشکلهای
است. دانشجویی

تشکلهای در را احساس این قباًل است ممکن 
دیگری چیز اینجا ولی باشید کرده تجربه دانشآموزی
باشما ازجهاتی که افرادی با تعامل و است.همفکری
از یکی میدهند. قلب قوت و امید شما به مشترکند،
میتوانید شما که است اسالمی انجمن تشکلها، این
فرهنگی، دغدغههای برای دیگر، دانشجویان کمک به

فعالیتکنید. اجتماعیوسیاسیخود
که است این باشید داشته یاد به باید که نکتهای
آزادی،مسئولیتآوراست.برایچگونگیدرسخواندن
،تفریحکردن،دوستشدن،خوردن،خوابیدنو...آزادید
را مسئولیتهایش و عواقب ولی بگیرید تصمیم که
این از یک هر برای که زمانی همچنین بپذیرید. هم

فعالیتهااختصاصمیدهید،دراختیارخودتاناستو
بایدکمکمیادبگیریدچگونهاینزمانرامدیریتکنید
آنکهدرسهاممکن بهویژه برسید. برنامههایتان به که

استدشوارتروزمانگیرتربهنظربرسند.
که است دیگری نکتهی انسانها، با شما روابط تغییر
شما زندگی در خانواده حضور بگیرید. نظر در باید
قباًل که را ... و اداری کارهای خواهدشد. کمرنگتر
انجام خودتان اکنون میدادند، انجام برایتان خانواده
کمتر دبیرستان دورهی دوستان با ارتباطتان میدهید.
یافت خواهید جدیدی دوستان عوض در و میشود
بگیرند. را قدیمیترتان دوستان جای است ممکن که
حتی و اتاقیها هم با ارتباطتان باشید، خوابگاهی اگر
شما کنونی زندگی در مهمی نقش مجاورتان اتاقهای

خواهدداشت.
درمسائلیکهپیشازاینبایدباخانوادهتانهماهنگ
و درس تا گرفته خوابیدن و خوردن غذا از میشدید،
باشید. هماهنگ اتاقیهایتان هم با باید االن تفریح،
یک که هفته چند از پس مناسب هماتاقی انتخاب
شناختکلیازاطرافیانتانپیداکردید،دراینزمینه
و اساتید با صحیح ارتباط خواهدکرد. کمک شما به

نیزمسئلهیمهمیاست. دانشگاه کارمندان
درپایان،بهخاطرداشتهباشیدکهچالشهایسالاول
رویارویی از و دارد برایهمهوجود دانشگاه، به ورود
باآنهانبایدهراسداشت.دلتنگیبرایخانواده،حس
سردرگمیوکمبودوقت،اضطراب،دلسردیازفضای
برخوردشما نحوهی مهم است. ...طبیعی و دانشگاه
روانی تعادل کردید است.چنانچهحس اینمسائل با
دانشگاه مشاورهی مرکز به میریزد، هم به دارد شما

کنید. مراجعه

موفقیت در همه ی شئون زندگی شما، آرزوی ماست.

رضا شفیعی
کارشناسی روانشناسی

زهرا براتی

۳

کارشناسی جغرافیا
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بامن به بهشتی بیا!

سالم:(
خوشحالیمکهعضوجدیدخانوادهیبزرگبهشتیشدید.

امیدوارم میکنم، عرض تبریک را شما شدن دانشجو
اتفاقاتخوبیدرانتظارشماباشدتادردفترخاطراتتان

نقشببندد.
یکیازمکانهایمهمدانشگاه،کهمادانشجوهازیادبهش

نیازپیدامیکنیم،”ادارهآموزش“هست!!!
ادارهآموزشدانشگاه:

کشور از خروج کارهای دارند؛ قصد که دانشجوهایی 
انتخاب قبیل، از وکارهایی برسانند ثمر به را خودشان
واحد،حذفاضطراریوموجهکردنغیبتهاهمگیمربوط
بهاینقسمتمیباشند.پساینمکانجزوکاربردیترین
مکانهایدانشگاهاست.اینمکانباالترازدانشکدهحقوق

قراردارد.
نهادرهبریدانشگاه:

یکجایدلچسبکهوقتیبهاینمکانمراجعهکنید،
نهادهم، ازطریق باآدمهایمهربانیروبروخواهیدشد.
باتشکلهاوگروههایدانشجوییراپیدا تواناییآشنایی
و طرحها اعتراضات، برای امن مکانی اینجا و میکنید
درخواستهایدانشجوییاستوپیشنهادمابهشمااین
هستکهحداقلیکباربهاینجاسربزنید.)ضررنمیکنید!(

درضمنبرایرسیدنبهاینمکانبایدمسیرزیرراطی
کنید؛بلواراصلیدانشگاه،بعدازدانشکدهالهیات،کنارمرکز
بهشتی شهید دانشگاه رهبری نهاد به شما بله : GSI

رسیدید!
معاونتفرهنگی:

بهمعاونتفرهنگیهمسریبزنیمکهسرراهماست!
چندقدمبعدازنهادرهبری،دقیقاسمتچپبایدپلههارا

بهسمتباالبروید!
اینجامعاونتفرهنگیدانشگاهاست!

معاونتفرهنگی،کارهایمربوطبهامورفرهنگیدانشگاه
ادارهتشکلهاونشریاتدانشجوییهم انجاممیدهد. را
درآنجااست.اگهقرارهستکهیکیازفعالیندانشجوباشی

بهاینجازیادبایدسربزنی!!
واما؛

ادارهکلحراستدانشگاه:
تعویضکارت و دانشجویی بهجزگرفتنکارت امیدوارم

دانشجویی،برایکارهایدیگه،بهآنجامراجعهنکنید.
کارت گرفتن تحویل برا بزنید سر اینجا به اول؛ روزهای

دانشجویی.
این به باید اگرهمکارتدانشجوییشماگمشد، احیاناً

مکانبیایید.
ادارهحراست،درقسمتجنوبیدانشگاه،روبرویدانشکده

علومکامپیوتروریاضیواقعشدهاست.
مطالعه سالن و شده واقع دانشگاه درمرکز IT ساختمان
و شدهاست واقع درآنجا هم دانشگاه انتشارات و آقایان
انتشارات از میتوانید راحتی به دارید؛ نیاز کتابی به اگر

دانشگاهتهّیهکنید.
سایتمرکزیدانشگاههمدرطبقهدومساختمانITقرار

دارد.
ادارهامورخوابگاهها:

کارهایمربوطبهخوابگاهواسکاندانشجوهادراینمکان
به شما پای حتما هستید، اگرخوابگاهی میشود. انجام

اینجابازخواهدشد.
برایرفتنبهاینبخش؛بعدازدانشکدهحقوق،بهسمت
خوابگاهها امور اداره به مسیر، ادامهی در بروید، راست

میرسید.

خیلیکمیدارند!میتوانگفتکهکمترینمسیررابرای
رسیدنبهمکانهایمهمدانشگاه،دانشجویاندانشکدهی
مدیریتوحسابداریطیمیکنندوازدردسترسبودن

همهیاینهالذتمیبرند.
و دارد قرار چمن زمین جنب سیاسی، علوم دانشکده

خوشابحالدانشجویانش!!
نواحیجنوبی:

جنوبی قسمت در هم پایه وعلوم معماری دانشکدههای
دانشگاهقراردارند.

نزدیکی به توجه با که، دارد ورودی درب چند دانشگاه
از که کنید انتخاب میتوانید  دربها، به خود دانشکده

کدامدرواردبشوید!
دردوراندانشجوییسعیکنیددانشجویفعالیباشید؛
درزمینهفرهنگیهماتفاقاتلذتبخشیمنتظرشماست.
ازمراسمهاوجشنهاییکهدانشگاهبرگزارمیکند،نهایت
لذتراببرید.یکیازتاالرهایفعالدانشگاهبرایاینکارها

تاالرابوریحانهست،فراموششنکن!
بهکافهبهشتوکافههایدانشکدههاسربزنید.

امیدوارمخاطراتقشنگیرادردانشگاهتجربهکنید.

دانشکدهمنکجاست؟
تجمعدانشکدههاطوریاستکهمیتوانگفت؛دانشکده
هابهسهقسمتشمالی،مرکزیوجنوبیتقسیممیشوند.

نواحیشمالی:
روی  تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده گفت میتوان
قلهقرارداردوبرایرفتنبهایندانشکدهکالریزیادی
بایدصرفشودوبهدلیلسرباالییبیشازحدپاهایشما

تادوروزدرتعجبهستند!
حقوق، دانشکده بیایید؛ پایین سمت به را دانشکده این

علومزمینومهندسیبرقوکامپیوترقراردارند.
روبرویدانشکدهحقوقهم،دانشکدهمهندسیهستهای

وادبیاتقراردارند.
پایینترهمدانشکدهجغرافیاقرارگرفته.

اولبلوار،دانشکدهالهیاتوادیانقرارداردکهاحتماال،به
اینمکانزیادمیروید؛بهدلیلاینکهاکثردروسعمومی

دراینمکانارائهمیشوند.
نواحیمرکزی:

به؛ میگیرد تعلق جغرافیایی موقعیت بهترین تندیس
با دارد، فاصله سلف با قدم تنهاچند مدیریت، دانشکده
فاصله هم شهدا مزار و عزیز امامزاده مسجد، کتابخانه،

نرگس حیدری
کارشناسی مشاوره

۴
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انجمن نامه

 هویت مشترک
فاطمه نوریان

کارشناسی فیزیک

اوایلدههچهلشمسیوقتیچپوراست،کمونیستو
لیبرالفضایدانشگاههارادردستگرفتهبودند؛تعدادی
برای پایگاهی ایجاد فکر به ملی، دانشگاه دانشجویاِن از
اسالم سبک به هم آن ظلم با مبارزه و خواهی عدالت
اما بودند، اقلیت در اگرچه که دانشجویانی افتادند. ناب
پهلوی، رژیم با مبارزه کنار در فکری، رشد و مطالعه با
توانستنداعتقاداتدینیخودرادرسطحدانشگاهعرضه

کنند.
سال13۴۲خورشیدی،بچهمسلمانهاییکهپاتوقشان
به گرفتند تصمیم بود، معماری دانشکده نمازخانه
فعالیتهایشانسروشکلبدهند،بهاینترتیب»انجمن
در ابتدا را بهشتی« شهید دانشگاه دانشجویان اسالمی
دانشکدهمعماریوسپسدرکلدانشگاهشهیدبهشتی)

ملیقبلازانقالب(تاسیسکردند.
ماازهمانزمانتاکنون،جاریشدهایم.

حسینیه به که آن از قبل را شریعتی، که روزها همان
ارشادبرود،بهدانشگاهملیدعوتکردیم،وازاندیشهاش
برایمقابلهباکمونیسمکمکگرفتیم.ازهماندورهکه
»خدماتمتقابلایرانواسالم«مطهریرابرایشناختن
از ما خواندیم. همکالسیهایمان به اسالم شناساندن و
همانسالهاریشهزدیموسبزشدیم.همگاموهمنفس
شعار خارجی، استکبار و داخلی استبداد ،علیه مردم با
دادیم،تظاهراتکردیم،خمینیکبیررابهرهبریووالیت
پذیرفتیم،نهالانقالبراکاشتیموباخونهایمانآبیاری
دانشکدههایمان، اسالمی انجمن از سال هشت کردیم.
دشمن و منافق با خوزستان و کردستان تاجبهههای
را راهمان بودن حق شهیدهایمان، با و جنگیدیم
روی از عکسهایشان حاال که شهدایی کردیم؛ تضمین
در آنکه تا میکنند. نگاه ما به انجمن دفترهای دیوار

دهههفتادموجانحرافاتفکریوعقیدتی،دردانشگاهها
شکلگرفتوبانفوذبهدرونانجمنهایاسالمیتالش
کلید انجمنمان اسالمی هویت تغییر و استحاله برای
خورده دل خون انجمن شدن پاره چند برابر در خورد.
برایپسگرفتنتشکلیکه امانزدیکبهدودهه، ایم،
ایستادیم. بودیم، داده شهید آرمانهایش حفظ برای
و دانشکدههاحفظکردیم در را انسجاممان و تشکیالت
نگه سرپا را شهیدبهشتی دانشگاه تشکل قدیمیترین
داشتیم.سرانجامدرسال91ازدفاتردانشکدههاییکهاز
گزندطوفانغیراسالمیشدنواستحاله،درامانمانده
بودند،گردهمآمدیموباطیروالقانونی،ارائهاساسنامه
وبرگزاریانتخابات،باردیگروبهطوررسمیبهصحنه
حضوردانشگاهیبازگشتیم؛اماپسازمدتی،عدهایکه
تصاحب برای را راه دولت، تغییر فرصت از استفاده با
درصدد میدیدند، هموار اسالمی انجمن پرافتخار عنوان
غیرقانونی، های حمایت با برآمدند. منظور این تحقق
و سالم انتخابات برگزاری عدم و اساسنامه ارائه بدون
مطابققانونتوانستند،باگرفتنناحقاینعنوانوالبته
دانشگاه، بهمسئولین کنند. آغاز را فعالیتخود پسوند،
وزارتعلوم،کمیسیونآموزشمجلسو...شکایتبردیم
مصادره را تشکل یک عنوان چرا اینکه دادخواست و

میکنند!
در دولتی تشکل 1۵۰ تاسیس بر که ارادهای همان اما
عدالت اجرای و حق احقاق از مانع بود، یازدهم دولت
شدهرچندکهنزددانشجویان،تکلیفتفکریکهسعی
و کند جمع بازرگان مهندس با را خمینی امام میکند
روشن است، عاجز خود عقیدتی فکری تناقضات ازحل
است.ماراهسختیراآمدهایموباهمهفرازونشیبها،
اماازپاننشستهایم؛تحوالتسیاسی-اجتماعیجامعهمان

رارصدوتحلیلمیکنیم،برایتقویتبنیانهایفکری
برای میکنیم سعی و میکنیم تالش عقیدتیمان و
راهسختی ما باشیم. انقالباسالمیمان،موذنوپیشرو

راآمدهایماماهویتمانراحفظکردهایم؛
#هویت_مشترکمان

)ادوار انجمن اسالمی(

رویا شاهی
کارشناسی مشاوره

سالم؛ همدانشگاهی
اینروزهاکه خوشحالمکهبهجمعبهشتیهاپیوستی.
داشته دوست شاید میچشی، را شدن دانشجو طعم
شوی. آشنا دانشگاه مختلف قسمتهای با بیشتر باشی
باانجمناسالمیعضودفتر مااینجامیخواهیمشمارا
فرصتهای اینجا که کنیم.چرا آشنا وحدت تحکیم
خوب دانشجوی یک شما از تا است منتظرتان خوبی

ومفیدبسازد.
است شده بندی ساختار گونهای به اسالمی انجمن
میشود. اداره دانشجویان توسط سطوح همه در که،
اجرای و گیریها تصمیم تا گرفته سیاستگذاریها از
تا دارید خوبی فرصت انجمن در شما آن.بنابراین
را فعالیتهایگروهی آیندهو اجتماعیدر نقشپذیری
تمرینکنید.انجمنبهیکرکننظارتیوشورایینیاز
داردکهسیاستگذاریهایکالندرآنصورتگیرد.
از متشکل که است عمومی شورای نظارتی رکن آن

باشد. اعضایتشکیالتیمی
تشکیالتیچهکسانیهستند؟! اعضای

حضور انجمن واحد چند یا یک در که هایی دانشجو
فعالیتدر به را ۵ساعت ودرهفتهحداقل دارند فعال

میدهند. اختصاص انجمن
خطمشی تدوین مسئولیت که انجمن اجرایی قوهی

با نشریاتی و میکند برگزار را مناظرهها و آزاد تریبون
ارائهمیدهد. محتوایسیاسی

فرهنگی: واحد
مانند فرهنگی مایه درون با برنامههایی کننده برگزار
حوزه این در که است زندگی سبک و ادبیات و هنر

نشریهایرانیزبهچاپمیرساند.

اجتماعی: واحد
نابهنجاریهای چه اجتماعی، موضوعات با برنامههایی
فرصت های چه اعتیاد(و و کار کودکان اجتماعی)مانند
زیست مسائل و خیریه های فعالیت اجتماعی)مانند

میکند. محیطی(برگزار
انجمنهمچنیندرحوزهمسائلصنفی اجتماعی واحد

است. مطالبهگر دانشجویان
تبلیغات: واحد

دانشگاه در انجمن حضور راستای در را فعالیتهایی
نوین روشهای کارگیری به طریق آن،از از خارج و
رسانهایوباهدفارتباطگیریمخاطببرعهدهدارد.

بهشتی شهید دانشگاه اسالمی انجمن اساس، این بر
و تخصص و واحد دغدغهمندیهای با را دانشجویان

میکند. یکدیگرجمع کنار متفاوت عالقهمندیهای
ماهمدراینجامنتظرشماهستیم!

کلیانجمنواجرایآنرابرعهدهدارد،شورایمرکزی
مجمع توسط مرکزی شورای اعضای انتخاب است.
انجمن(در اعضای همهی اسالمی)یعنی انجمن عمومی

اردیبهشتهرسالانجاممیشود.
شورایمرکزی۷نفرعضواصلیو۲نفرعضوعلیالبدلرا
شاملمیشودکههرکدامازآنهامسئولیتواحدهای
هر مسئول تشخیص بنابر و دارند برعهده را انجمن
واحد،شوراییبرایآنواحدهمقابلتشکیلاستکه
بدنهیاجراییآنواحدبهشمارمیآید.بنابراینشورای
به عالقمند اعضای و تشکیالت اعضای شامل واحدها

میشود. فعالیت
چه و هستند واحدهایی چه تشکیالت واحدهای اما و

دارند؟! مسئولیتهایی
درمجموع۶واحدتشکیالت،آموزش،سیاسی،فرهنگی،
پیشبینی انجمن اساسنامهی در تبلیغات و اجتماعی
شدهاستکهوظایفهرکدامرامختصرشرحمیدهیم:

واحدآموزش:
دوره های برگزاری طریق از تشکیالتی، نیروهای تربیت
متمرکزآموزشتشکیالتی،باموضوعاتمختلففرهنگی

وسیاسیاست.
سیاسی: واحد

سیاسی، میزگردهای و سخنرانیها قبیل از برنامههایی
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سردبیر:مدیر مسئول:    

هیأت تحریریه:   

صفحه آرا:           

فاطمه نوریان

محمد مهدی مظاهری

محمدحسین سفیدچیانویراستاری و بازبینی نهایی:          

معرفی سامانه های دانشگاهی

زهرا براتیرضا شفیعیفاطمه سادات مرتضوی

نرگس حیدری

فاطمه سادات مرتضوی زینب السادات قریشی محمدی

   محمدمهدی مظاهری

برایشمادانشجویسالاولکهازقضابهصورتمجازی
همقراراستآموزشببینید،استفادهازسامانههایمجازی
دانشگاهاهمیتباالییدارد.دراینقسمت،باچندسامانهی

کاربردیآشنامیشوید.
www.golestan.الف(سامانهیجامعگلستانبهنشانی
sbu.ac.irکهبسیاریازدانشگاههایکشورازجملهشهید
بهشتیازآناستفادهمیکنند،مهمترینسامانهاست.پس
اززدنگزینهیورودبهسیستموواردکردننامکاربری
کههمانشمارهیدانشجوییورمزعبورکهشمارهیملی
شماست،شاهدگزینههایپنلدانشجوییخواهیدبودکه

هرکدامازآنها،کاربردخاصیدارند.
درسمتراستباالیصفحهنامونامخانوادگیشمادرج
شدهاستودرکنارآندکمهخروجنیزقرارگرفتهاست

کهازآنمیتوانیدبرایخروجازسیستماستفادهکنید.
و دانشجو منوهای نیز قسمت این در آموزش: قسمت

اطالعات و آزمون نتایج مشاهده و آموزش گزارشهای
جامعدانشجوقراردارد.برایاطالعازبرنامهیهفتگیو
نمراتخودواعتراضبهنمرات،اینقسمتکاربردزیادی
برایتانخواهدداشت.برایتغییرمشخصاتتاننیزبایداز

اینجااقدامکنید.
قسمتدانشجویی:مهمترینکارکرداینقسمت،درخواست
خوابگاهاست.همچنیناگرکاردانشجوییانجاممیدهید،

بایداینجاثبتکنید.
قسمتپیشخوانخدمت:برایدرخواستمهمانییاانتقال
باید اینجا از کنید، ثبت باید که درخواستهایی دیگر و

استفادهکرد.
همچون امکاناتی نیز قسمت این در ثبتنام: قسمت
“گزارشثبتنام”و“عملیاتثبتنام”قرارگرفتهاست.
بیشترینکاربرداینبخشدرزمانانتخابواحدوترمیم
انتخاب برای موقع به همیشه که نکنید فراموش است.
از باشیدوپس یاترمیمواحدهادرسیستمحاضر واحد
برداشتنهردرس،گزینهیاعمالتغییراترابزنیدودر

پایان،گزینهیتاییدوارسالرابزنید.

هر اواسط در ارزشیابی: قسمت
و مراجعه قسمت این به باید ترم،
نظرخودرادربارهیاساتیدبدهید.
به منوط شما بعد ترم ثبتنام

تکمیلاینقسمتاست.
اینقسمتجهت قسمتسیستم:
تغییرکلمهعبورشمامیباشد.شما
اطالعات کردن وارد با میتوانید
را خود عبور رمز جدید، و قبلی

تغییردهید.
یا مجازی آموزش سامانهی ب(
همانLMSدرشرایطفعلیکاربرد
چرا داشت؛ خواهد برایتان زیادی
کهدراینجاکالسهایدرسیشما

www.vu.sbu. نشانی به باید ابتدا شد. خواهد برگزار
ac.irواردشویدوپسازواردکردننامکاربری)شمارهی
دانشجویی(وانتخابدرسموردنظر،بهقسمتورودبه
سایتمنتقلشدهونامکاربری)شمارهدانشجویی(ورمز

ورود)شمارهیملی(راواردکنید.
دراینجاهممیتوانیدبهکالسمجازیخودکهاآلندر
حالبرگزاریاست،واردشویدوهمکالسهایضبطشده

رامشاهدهکنید.
کالس برگزاری محل Adobe Connect برنامهی
شماستکهمیتوانیدآنراازخودسامانهدریافتکردهو

نصبکنید.
ج(سامانهیرزروغذاکهبخشیازسامانهیسماداست،
برایاستفادهازرستورانهایسلفسرویسدانشگاه،مورد

استفادهقرارمیگیرد.
ابتدابایدبهwww.dining.sbu.ac.irمراجعهکردهونام
دانشجویی( عبور)شمارهی رمز و ملی( کاربری)شمارهی
خودراواردکنید.ابتدامبلغیرابهحسابکاربریخود
را خود آیندهی هفتهی غذاهای سپس و میکنید واریز
ناهار و صبحانهها جز وعده)به هر برای میکنید. رزرو

پنجشنبهها(دوانتخابدارید.توجهداشتهباشیدکهغذای
هرروزرابایددوروززودتررزروکردهباشید.

برادران، یا نظرتان)مرکزیخواهران همچنینسلفمورد
کنید.چنانچه انتخاب بهدقت را )... و عباسپور خوابگاه،
احیاناًغذارارزرونکردهبودید،میتوانیدبهصورتروزخرید
درساعتهایمعینیدرهمانروزبهسامانهمراجعهکرده

وسفارشدهید.
دریافتغذاتنهاباکارتدانشجوییمیسراستودرغیر
اینصورتبایدازهمینسامانهکدفراموشیدریافتکنید.
د(سامانهیآذرسااخیراًبرایاستفادهازکتابخانهیمرکزی
بقیهیکتابخانههایپژوهشکدههاودانشکدههاطراحی و
است www.centlib.sbu.ac.ir آن آدرس شدهاست.
ملی( کاربری)شمارهی نام واردکردن با وشمامیتوانید
و کتاب عظیم منبع به دانشجویی( عبور)شمارهی رمز و

نسخههایخطیدسترسیداشتهباشید.
ه(سامانهیدرسافزاربهنشانی:

بعضی برای معموالً  www.courseware.sbu.ac.ir
آزمونهایمجازیاستفادهمیشود.برایورودبهسامانه،
ازشناسهیبهشتیورمزآناستفادهکنید.درسخودرا

انتخابکنیدودرزمانتعیینشده،آزمونرابازکنید.

رویا شاهی
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