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 از سردبیر بشنویم

شــاید در روزگاری زندگــی می کنیــم کــه کالم ســخت و پیچیــده، نشــان از علمیــت و جذابیــت کار 
بدهــد، امــا مــا می خواهیــم صمیمــی حــرف بزنیــم

 که از قدیم گفته اند:» هر سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند«
و سروکار ما با قلب های شماست!

سختش را همه گفته اند بگذارید ما راحتش را بگوییم،
دانشــگاه نــه آنقدرهــا ســنگین اســت کــه نتــوان زیربــارش تــکان خــورد و نــه آنقدرهــا ســبک کــه 

تــکان تــکان خــورد!
درس بخوانیــد، تحقیــق کنیــد، تفریــح کنیــد، زندگــی را آمیختــه بــه ورزش و هنــر کنیــد و بیاییــد از 

همــه ی اینهــا کنــار هــم قلــم بزنیــم!
اسب تیزپای جوانی را خوب سواری بگیرید که؛

نَساِن ِإالَّ َما َسَعى(( ْيَس ِلْلِ ))َوَأن لَّ
و اينكه براي انسان جز آنچه تالش كرده ] هيچ نصيب و بهره اي [ نيست. نجم )٣٩( 

                                                                                                       علی یاورتان    
                                                                                                     زهرا میرزابابایی

                                                                                              آبان ماه سال ۱۴۰۰ شمسی
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جوان دانشجو، راه حل مشکالت کشور است نه مشکل کشور.
       جــواىن، پدیــده ای درخشــان و فصلــی بــی بدیــل و بــی نظیــر در زندگــى هــر انســاىن اســت. جــوان، نــوک پیــکان حرکــت عظیــم 

ملــت اســت کــه بایــد راه را بــرای آینــده رسزمیــن بــاز کنــد.

نســل جــوان دانشــجوی امــروز تصمیــم دارد دیگــر تحقیــر نشــود، دنبالــه روی قــدرت هــای بیگانــه و دشــمن نگــردد، از اصــاح و 

پیرشفــت دلــرد و مایــوس نشــود؛ چــرا کــه یــاس بزرگرتیــن آفــت جوانــی اســت و موتــور قطــار پیرشفــت را از حرکــت بــاز مــی دارد.

ــرای اداره  ــارص ذی قیمــت ب ــن عن ــری اســت. ای ــری و خســتگی ناپذی ــکار، رصاحــت، خطرپذی ــد، ابت طبیعــت جــوان رسشــار از امی

ــرد. ــرار گی ــد مــورد توجــه ق جامعــه رضوری اســت و بای

جــوان دانشــجو ایــن عــزم و همــت را دارد کــه وارد میــدان شــود، گــره گشــای دوره هــای ســخت و محنــت هــای بــزرگ باشــد و 

ایــران عزیــز را بــه اوج عــزت و افتخــار برســاند. قــدر خــود را بدانیــد و بــا قــّوت خــداداد، بــه ســوی  آینــده خیــز برداریــد و حامســه 

بیافرینیــد.

مسیر دانشجو�یی
توصیه های  رهبری در د�دار  با دانشجو�ان

|هیئت تحریریه|
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جبران عقب ماندگی و رسیدن به درجه مرجعیت علمی در 
جهان، هدف واالی دانشجو است.

ــده و  ــاز ش ــور آغ ــی در کش ــتاخیز علم ــه رس ــت ک ــه اس ــه دو ده ــک ب ــون نزدی      اکن

ــه اســت.  ــش رفت ــه پی ــان- ب ــم در جه ــط عل ــر شــتاب رشــد متوّس ــازده براب ــی ی ــا رسعت ب

دســتاوردهای دانــش و فّنــاوری مــا در ایــن مــّدت کــه مــا را بــه رتبــه ی شــانزدهم در میــان 

ــد و در  ــی ش ــران جهان ــگفتی ناظ ــه ی ش ــانید و مای ــان رس ــور جه ــت کش ــش از دویس بی

ــه  ــاء داد، همه وهم ــتین ارتق ــای نخس ــه رتبه ه ــد ب ــاس و نوپدی ــته های حّس برخــی از رش

ــوده اســت  ــم علمــی ب ــی و تحری ــم مال ــاده کــه کشــور دچــار تحری ــاق افت ــی اتّف در حال

امــا ایــن راه طی شــده فقــط یــک آغــاز بــوده اســت و نــه بیشــرت. مــا هنــوز از قلّه هــای 

دانــش جهــان بســیار عقبیــم؛در جهــان امــروز علــم و دانــش حــرف اول را مــی زنــد و جــزو 

عوامــل اصلــی  قــدرت و اقتــدار اســت. پــس مــا بایــد بــه قلّه هــا دســت یابیــم. بایــد ایــن 

عقــب ماندگــی را جــران و از مرزهــای کنونــی دانــش در مهم تریــن رشــته ها عبــور کنیــم. 

امــروزه همــه مــا ناچاریــم بــرای دســت یابــی بــه منابــع مختلــف علــوم، بــه کتــاب هــای 

نویســندگان دیگــر کشــورها و بــه زبــان هــای خارجــی مراجعــه کنیــم. کشــور مــا نیــز بایــد 

از لحــاظ علمــی بــه ســطحی برســد کــه جوینــده دانــش و طالــب علــم، مجبــور باشــد بــه 

ــاد بگیــرد. ایــن هــدف، اصــا  ــان مــارا ی رساغ منابــع و کتــاب هــای مــا بیایــد و حتــی زب

یــک آرزوی خــام نیســت و دســت یافتنــی اســت. چنانکــه روزی، رســیدن بــه درجــه علــم 

و فنــاوری کنونــی هــم یــک آرزوی خــام بــه شــامر مــی آمــد امــا بــه واقعیــت پیوســت.

پرچم مطالبه گری و آرمان خواهی دانشجو، همیشه باالست.
     دانشــجو بایــد بــا نــگاه نقادانــه روی کاســتی هــا و کــژی هــا عامــت ســوال بگــذارد. 

ــص وارد  ــام و نواق ــکات نظ ــائل و مش ــه در مس ــداردهی، طلبکاران ــن، هش ــه داش دغدغ
شــدن بــرای یــک دانشــجو صددرصــد قابــل تحســین اســت. منونــه اش بّچه هــای دانشــجو 
نیشــکِر هفت تپّــه و  کــه در مســئله ی  کار شــدند  در زمینــه ی خصوصی ســازی وارد 
ماشین ســازِی تریــز، دانشــجوها رفتنــد و یــک مشــکلی را واقعــاً حــل کردنــد؛ یعنــی نــه 
ــد یــک کار  ــا در عیــن حــال حضورشــان میتوان ــد اّم ــی دارن ــه قــدرت قانون ــد، ن ــول دارن پ

ــد. بــزرگ را، یــک مشــکل بــزرگ را حــل کن
منتهــا مطالبــه گــری و انتقــاد بایــد بــه دور از هرگونــه پرخــاش و همــراه بــا پیشــنهادهای 

خــوب و قابــل اجــرا باشــد تــا اثــرات جــدی و مانــدگار داشــته باشــد.
اگــر دانشــجو پرچــم عدالــت خواهــی و آرمــان خواهــی را روی زمیــن بگــذارد، ایــن پرچــم 

بــه دســت نااهانــی مــی افتــد کــه درصــدد مبــارزه بــا اســام هســتند.
بنابرایــن دانشــجو تصمیــم ســاز و گفتــامن ســاز اســت. وقتــی آرمانــی را دنبــال و تکــرار 
مــی کنــد و بــه جــد پــای آن میایســتد، یــک گفتــامن در جامعــه ایجــاد مــی کنــد و موجــب 
تصمیــم ســازی مــی شــود. وقتــی چیــزی بــه عنــوان گفتــامن درآمــد، مرکــز اصلــی مدیریــت 

کشــور مجبــور مــی شــود کــه آن را دنبــال و اجرایــی کنــد.

خودسازی و دگر سازی، مسئولیت بزرگ دانشجو است.
      در دوران جوانــی و دانشــجویی، هــر کــس در درجــه ی اول بایــد مراقــب دل خــود و 

ســپس مراقــب دل مجموعــه و مرتبطــان بــه خــود باشــد.
ــت هــای  ــوازات پیرشف ــه م ــه ب ــن اســت ك ــا ای ــی هــای م ــب ماندگ ــا و عق از ضعــف ه

ــم. ــرده ای ــدا نك ــی پی ــه ی نفس ــی و تزكی ــت اخاق ــی، پیرشف علم
ــه ی  ــد مجموع ــى توان ــو م ــات نیک ــت و خلقی ــق معنوی ــجو، از طری ــوان دانش ــک ج ی
ــوى و  ــر شــخصیت معن ــى کل دانشــگاه را تحــت تأثی پیرامــوىن خــود، کاس، اســتاد و حت

ــرار دهــد. ــش ق ــی خوی اخاق
4 منبع: سایت دفرت حفظ و نرش آثار حرشت آیت الله خامنه ای 
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+ کجا قبول شدی؟
- دانشگاه تهران��

+ ِاِا به سالمتی... کجاست؟
- قم
😶+

اساسا بچه های پردیسی دو دسته هستند:
الف( آنهایی که می دانستند اینجا قم است و آمدند،

ب( آنهایی که نمی دانستند اینجا قم است و آوردندشان!)از خداشون هم باشه ��(
همین اول کار بگوییم��

 اگــر برنامــه ای رویایــی بــرای دوری از خانــواده )بــه جهــت کســب تجــارب و تحصیــالت( و تفریحــات داشــتید، 
جــای خوبــی آمدید.)فکــر کردیــد چی میگــم؟ پرچــم قــم بــاالس(

ــم  ــل ک ــِی اصی ــم، قم ــم برگردی ــه ق ــدان اشــعری ب ــم و مهاجــرت خان ــه تاریخچــه ی شــهر ق ــم ب ــر بخواهی اگ
ــم! ــا شــاید هــم اصــال نه داری ــم، ی داری

ــرو  ــزه می شــود. حتــی شــما دوســت عزیز)اب ــد، قمی نی ــه اینجــا می آی ــن اســت کــه هرکــس ب ــون ای ــا قان ام
ننــداز بــاال ، تــرم آخــر وقــت معــدل گیریــه!(

درســت اســت کــه مــا اینجــا دیزنی لنــد و ســنترال پــارک نداریم)کــه تهــران هــم نــدارد!( امــا ســتون های بلنــدی 
داریــم کــه از آثــار دوران محمــود اول محســوب مــی شــوند و ثبــت ســازمان جهانــی "به_پایان_نرســیده_تمام_

شــده ها" شــده اند! شــما اگــر لحظــه ای از کنــار رودخانــه  ی  »قمــی ســی پــی«  رد شــوید کامــال بــه عرائــض بنــده 
و عظمــت ایــن بنــای تاریخــی واقــف خواهیــد شــد !

ــا یــک قابلمــه لوبیــا پلــوی مامان پــز -کــه  مــا مردمــان مهربــان، صبــور، جوشــنده و دل خوشــی داریــم ، کــه ب
شــم اقتصــادی اجــازه نــداده گوشــت بــه همه جایــش برســد- و لنگــه اش را در صدتــا از همــان کترینگ هــای 
ــه  ــا اینک ــرض شــده می نشــینند و ب ــار تاریخــی ع ــار آث ــرود« و کن ــب» قم ــد، ل ــدا نمی کنی باالشــهری هــم پی
شــیرازی نیســتند بســیار مقیــد بــه انجــام فرمــوده ی شــیخ شــیرازی هســتند کــه:» برلــب جــوی بشــین و گــذر 

عمر ببیــن! «
اگــر حالــش بــود و زنــده ماندیــم در شــماره های بعــدی بیش تــر از اســرار خفتــه و جــذاب شــهرمان برایتــان 

ــم! رونمایــی می کنی
علــی ای حــال اگــر درمــدت اقامتتــان بــر اثــر دوری از خانــواده، دلتــان گرفــت و یــک محفــل شــاد و صمیمــی 
خواســتید کــه رفــع دلتنگــی نماییــد و در آن بــا فرهنــگ اصیــل و لهجه ی دقیق و مردم شــفیق ما بیش ترآشــنا 

شــوید، میتوانیــد ماهــی یکبــار بــه حلقــه ی قمپــز بیایید.)بــا کســب اجــازه از جنــاب کرونــا(
در ایــن مــدت هــم میتوانیــد بــه ایســنتاگرام و کانــال تلگــرام قمپــز ســر بزنیــد و ادخــال ســرور و کســب دانــش 

را از خودتــان دریــغ ننمائیــد.

qompozinsta

@qompoz

  دانشگاه تهرانی که در قم است...

 #قم_گردی
|ریحانه سادات خرم|
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دانشگاه من

چهار فصل پردیس
]همه ی فصل ها به کنار، پاییز پردیس چیز دیگریست...[
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نقشه گنج
|زهرا قاسمی|

1- خوابگاه پسران
2- استخر

3- پل هوایی
س شهری

4- خط اتوبو
س های دانشگاه

ف سروی
5-محل توق
6- نگهبانی

7- دانشکده مهندسی
8- بانک و عابر پیاده

گ
9- تاالر فرهن

ت
10- مرکز مشاوره و بهداش

11- بسیج دانشجویی
12- فروشگاه

13- دانشکده حقوق
ش

14- ساختمان مرکزی و اداره آموز
15- دانشکده الهیات

ت و حسابداری
16- دانشکده مدیری

17- مسجد و حسینیه
18- شهید گمنام

ف
19- سل

ت+ انتشارات+ بیوانفورماتیک
20- کتابخانه+ سالن مطالعه+ سای
21- تاالر امام خمینی و کی نیا

22- خشک شویی
23- باشگاه

24- زمین چمن
25- خوابگاه دختران

26- سردر اصلی دانشگاه
27-درب برقی

7

طریقه ی استفاده از نقشه:
اگر سرراه آموزش مجازی گذرتان به دانشگاه خورد نقشه را با 
خودتان بیاورید تا اشتباها از وسط خوابگاه خواهران سر درنیاورید.

خیلی راحت نقشه را روی زمین گذاشته و رویش بایستید جهت 
مقصود را تشخیص داده و از سال باالیی ها ادرس بپرسید.
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در دیدار صمیمانه ای به خدمت جناب دکتر حجت االسالم و المسلمین محمدی، استاد و رئیس دانشکده الهیات 
دانشگدگان فارابی رسیدیم و با هدف آشنایی بیشتر نودانشجویان، گفت و گو و پرسش و  پاسخ هایی بین ما و ایشان 

صورت گرفت که مطالعه آن برای دانشجویان عزیز تازه ورود خالی از لطف نیست.

⬛ استاد، درمورد دانشگاه پردیس فارابی و سطح علمی آن در 
مقایسه با بقیه دانشگاه ها توضیحاتی بفرمایید.

اینکه پرونده واژه پردیس که برای همیشه بسته شد. شبهه ای  اول 
که در ذهن خیلی از خانواده ها، مسئولین و... وجود دارد، این است 
که تا بگوییم پردیس، می گویند یعنی همان پردیس هایی که پولی 

هستند؟!
پولی در ایران مساوی با مجموعه هایی است که امتیازات دانشگاه های 
معتبر را ندارد. به همین دلیل به شدت اعتراض می شد که این اسم 

تغییر کند.
فراخوانی در کل کشور داده شد که واژه های جایگزین ، چه واژگانی 

هستند؟
البته واژه پردیس، یک واژه زیبا و قشنگی است که از لحاظ هجایی هم 

ریشه قرآنی دارد و هم ریشه فردوس است و هم ریشه خارجی دارد.
اما متاسفانه چون همه دانشگاه های کشور، مجموعه های پولی شان 
را پردیس نام گذاری کردند ؛ این مشکالت را برای ایجاد کرد. در این 

فراخوان، چهار اسم تایید شد که آقای دکتر شفیعی کدکنی، چهره 
اسم  چهار  این  کردند.  تایید  را  اسم  چهار  این  ایران  ادبیات  شاخص 
در  دانشکدگان.  کدان،  دانش  دانشمان،  دانشکوی،  است:  شرح  بدین 
جلسه ای که در شورای دانشگاه برگزار شد، واژه دانشکدگان انتخاب 

شد که به نظرم نسبت به بقیه بهتر است و البته یک
اسم جدید و نو است که جایی هم استفاده نشده است.

از نظر قدمت، دانشکدگان فارابی ، تنها دانشگاه قبل از انقالب استان 
قم و قدیمی ترین دانشگاه استان قم از سال  ۱۳۴۹تا به االن است که 
حدود  ۵۰سال میگذرد. از نظر اعتبار، معتبر ترین دانشگاه استان قم 
و تنها دانشگاه تیپ الف استان قم مجموعه دانشگدگان فارابی است 
و این به خاطر وابسته بودن به دانشگاه تهران است و می دانید که 
دانشگاه تهران هم یک ابر دانشگاه در کل کشور است. به عالوه، ما در 
خود دانشگاه تهران هم یک مجموعه خوب و اسم و رسم دار به شمار 

می آییم.

|  استاد  میفرمایند  |
�� مصاحبه اختصاصی با  استاد  و  رییس دانشکده الهیات

�� مصاحبه گر:  زهرا علیاری
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چگونگی  و  نحوه  برای  نودانشجویان  به  شما  های  توصیه   ⬛
استفاده از چهار سال مقطع کارشناسی و بهره بردن از فضای 

دانشگاه چیست؟

بنده کار فرهنگی زیاد کرده ام، اولین باری که وارد پردیس شدم، مدیر 
فرهنگی شدم. یعنی چیزی حدود  ۳۰سال است که من در دانشگاه 
کار فرهنگی می کنم. االن هم کار فرهنگی خیلی برایم مهم و اولویت 
دار است. من معتقدم دانشجو نباید نگاه تک بعدی به خودش داشته 
باشد. اینکه بگوید فقط می خواهم درس بخوانم. دانشجو قبل از هر 
چیزی باید مسئولیت پذیر باشد؛ همانطور که دانشگاه تهران سه مولفه 

برای خودش دارد. میدانید این سه مولفه چه چیزهایی هستند؟
۱- کارآفرینی  2- بین المللی شدن  ۳- مسئولیت پذیری

وجه  مهمترین  است.  پذیری  مسئولیت  اش  وظیفه  اولین  دانشجو 
تفاوت ما با دیگر موجودات هم در همین مسئله است که نسبت به 
جهان پیرامون، نسبت به خدای خود، نسبت به همنوعان، نسبت به 
محیط زیست و... مسئولیت پذیری داریم. وقتی مسئولیت پذیری باشد 
نه، من فقط می خواهم درس بخوانم. می  دانشجو دیگر نمی گوید: 
گویند دیگران کاشتند و خوردیم اما ما نمیخواهیم بکاریم که دیگران 

بخورند. این می شود مسئولیت گریزی...
از  است.  گریزی  مسئولیت  ما،  ایران  جامعه  امروز  آسیب  ترین  مهم 
زن خانه دار و راننده تاکسی بگیر تا استاد و مسئول. آسیبی که در 
جامعه ما وجود دارد این است که هیچ کس نسبت به آن کاری که به 
او سپرده شده، مسئولیت نمی پذیرد؛ یعنی نمی خواهد وظیفه اش را 

درست انجام دهد.
اول کرونا خیلی بد بود. بعضی از دانشجوها سر سفره بودند، سفره را 
نبسته، در رفتند. مثال نگاه کنید؛ در همین شهر قم کسی که ماسک را 
احتکار کرده بود ، راضی بود که هم نوع خودش از بین برود ولی هزار 

تومان بیشتر گیرش بیاید. خوب این می شود بی مسئولیتی.
من عرضم همین است... 

که  است  این  نمودهایش  از  یکی  دارد.  نمودهایی  پذیری  مسئولیت 
دانشجویی  بچه هایی که در دوران  واقعا  افزایش می دهد.  را  تجربه 
شان عالوه بر درس یک فعالیت اجتماعی هم داشتند، تجربه قطعی 
من که  ۳۰سال کار فرهنگی کرده ام میگوید که این افراد در زندگی 
علمی  لحاظ  از  و حتی  کردن شغل  پیدا  اجتماعی،  زندگی  شخصی، 
لحظه  دارند که هر  تری  ریزی دقیق  برنامه  ترند. چرا که  موفق  هم 
آمده  آهسته  رفته،  آهسته  که  اما کسی  دهند.  انجام  باید  کاری  چه 
که گربه شاخش نزند، فوق فوقش این است که معدل2۰  گرفته ولی 
به  را می شناسد.  نه کسی  دارد  ارتباطاتی  نه  دارد  روابط عمومی  نه 
همین خاطر توصیه می کنیم دانشجوها حتما فعالیت های اجتماعی 
در دانشگاه داشته باشند از جمله در انجمنها و کانون های مختلف، 
بسیج و ...خالصه کالم اینکه دانشگاه یه ماکت کوچک از کل جامعه 
است. اگر همین جا توانستی خوب شنا کنی، در سطوح باالتر هم موفق 

خواهی بود.

خواندن  درس  و  مطالعه  ریزی،  برنامه  نحوه  شما  نظر  به   ⬛
دانشجوها در طول دوران تحصیل چگونه باید باشد؟

من برای دانشجوهای ایرانی خارج از کشور کتابی نوشتم به نام "اخالق 
شده  تقسیم  دانشگاه  وظایف  کتاب  این  در  دانشگاهیان".  ای  حرفه 

است: ۱- آموزش   2- پژوهش  ۳- فرهنگ
همان  شان  اصلی  کار  دو  میشوند،  دانشگاه  وارد  که  دانشجوهایی 
آموزش و پژوهش است . ای کاش از وقتی که دانشجوهای ما وارد دوره 

لیسانس می شوند، با آنها در حوزه پژوهش هم کار شود. در دانشگاه، 
دانشجو باید کار پژوهشی بکند؛ حاال نه پژوهش های سنگین اما صرف 
حفظ کردن یکی از آسیب های جامعه ماست. مثال فنالند چرا در دنیا 
از نظر آموزش اول است؟! ما یک سفر به فنالند رفتیم. آنجا در مهد 
کودکی که بازدید کردیم دیدیم کودکان دارند خاک بازی می کنند؛ 
نه اینکه فقط شعر و ریاضی یاد بگیرند. دلیل موفقیت این کشور هم 
این است که کودکان به طبیعت خود برگردانده میشوند. االن معلمان
تهران را یک هفته به فنالند میفرستند که روش آنها را آموزش ببینند.

یکی از ضعف های جدی جامعه ما این است که فقط بر حفظ کردن 
تکیه داریم. هرکسی نمره  2۰گرفت، بهتر است! هر بچه ای که ریاضی 
بلد نباشد بچه بدی است و شب و روز باید غم و غصه و رنج داشته 
باشد! ما باید نوع نگاه مان را به حفظیات کنار بگذاریم. بچه های ما 

در کنار آموزش، باید تحلیل، درک و فهم و نوشتن را نیز یاد بگیرند.
در فضای علمی سه گروه داریم :۱- متفکر و اندیشمند  2- پژوهشگر  

۳- آموزگار. اما ترکیب این سه مورد است که ارزشمند است.
استاد مطهری مهم ترین هنرش برای شاگردهایش این بود که متفکر 
بود. لذا اینکه در روایات گفته شده یک ساعت فکر کردن از ۷۰سال 
عبادت بهتر است یا در شب قدر بهترین کار، فکرکردن است، به این 
خاطر است. پس یاد بگیریم صرفا مطالعه نکنیم بلکه در کنار مطالعه 

تأمل و تفکر نیز داشته باشیم.

اساتید و مسئولین دانشگاه چه  با  تعامل دانشجوها  نحوه   ⬛
گونه باید باشد؟ نظر دانشجوها در دانشگاه چقدر مهم است؟ 
یعنی اگر اعتراض یا نظری داشته باشند، دانشگاه چقدر حمایت 

می کند؟

من وقتی معاون دانشجویی بودم، روشی داشتم و آن هم اینکه سالی 
یک بار یا حتی ترمی یک بار تریبون آزاد می گذاشتم و می گفتم بچه 
ها هر چی دل تنگتان می خواهد، بگویید. گاهی اوقات تندی هم می 
کردند اما مهم نبود. مثال یک بار در همین محوطه دانشگاه تریبون 
آزاد برای حجاب گذاشتیم. نکته این است که دانشجو نباید محافظه 
کار باشد؛ باید ورود کند و از دانشگاه بخواهد. دقیقا مثل کالس درس 
است. اگر دانشجو در بحث شرکت کرد و سوال پرسید، استاد هم دنبال 
تحقیق و مطالعه میرود. سعی کنید مسئولین دانشگاه را به بحث و 

چالش بکشانید البته با احترام...
در  است.  رجوع  ارباب  و  دانشجو   ، دانشگاه  در  بنده  خود  قرمز  خط 
دانشگاه ما هم غالبا رابطه با دانشجو و احترام به او خوب بوده است. 
جلسات و نشست ها بوده اما دانشجوها خودشان خیلی موثر هستند. 
در کل همه چیز بستگی به این دارد که خودتان فعال و مطالبه گر 

باشید نه محافظه کار.
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استاد: صدای منو دارید؟ 
دانشجویان:
- بله استاد

- بله
-صدا هست

استاد: بله، داشتم می گفتم سوال این هست که.... کی جوابو میدونه؟ 
دانشجویان:

- استاد صداتون قطع شد!
- دوستان کسی صدا داره؟

- صدا رفت
😶 -

استاد: االن چی االن صدامو دارید؟ 
دانشجویان:

- ادبله االن صدا م ی
- بله صداتون وصلِ 

استاد: دوستان برای بار هزارم برای نوشتن حرف ی در ادوبی کانکت شیفت و ایکس رو بگیرید تا 
من در خوندن پیام هاتون دچار مشکل نشم. خب، کجا بودم آهان داشتم می گفتم سوالی که اینجا 

مطرح میشه این هست  که...کسی نمی خواد جواب بده؟ 
دانشجویان:

- باز صدا قطع شد|:
- شما هم صدا ندارید؟

- برای منم قطعه! 
استاد: الاله اال هللا..
...to be continued

که  شنیدیم   ۹۸ سال  ماه  اسفند  اوائل  در  روز  آن  ما،وقتی  همه ی  که  هست  این  حقیقتش 
دانشگاه ها تعطیل می شوند از دوستانمان خداحافظی کردیم و با خودمان گفتیم فوقش دوهفته 
را  انسانی  زندگی جامعه ی  که  بیاید  بیماری ای  این عصر،  در  که  نمی شد  باورمان  طول می کشد، 
فلج کند! در افکارمان ما به خودکفایی رسیده بودیم که... حتی اکثرا از این استراحت دوهفته ای 

خوشحال بودند  و برنامه داشتند آن را به عید بچسبانند.
اما،

اسفند گذشت،
عید گذشت،

ترم بعد هم گذشت،
و از آن دو هفته نزدیک به دوسال گذشت! 

کنترل  غیرواقعی،  عجیب،  آنقدر  نداشت،اوضاع  بازگشت  برای  هم  ایده ای  کسی  حتی  دیگر 
و  طاعون  گیری  همه   فیلم  تاریخ،  نمی آورد!  هم  را  بازگشایی  اسم  کسی  که  بود  تلخ  و  نشده 
بود که خیلی  آنقدر شدید  این مه  و  بود  اکران گذاشته  به  انکار  از پشت مه غلیظ  را  آنفلوآنزا 

ها را خفه کرد!
خیلی از اساتید تا اردیبهشت ماه سال ۹۹ هم منتظر بودند تا دانشگاه ها حضوری شوند!

حق هم داشتند، این حجم از واقعه باور پذیر این نسل  نبود اما باالخره همه مجبورا به بستری 
مجازی روی آوردند  تا حیات اجتماعیِ در معرض خطر را، بار دیگر به جریان بیندازند و اینجا بود 
که تفاوت  دنیای حقیقی و مجازی همه را به مبارزه دعوت کرد ! )حتی نانوایی سرخیابان را و 

مربیان باشگاه ها را و جلسات شعر را و سینماها را و کارمندان را و...(
بستر مجازی که تا آن روز این مقدار استقبال از سوی همه ی قشرها را به خود ندیده بود هنگ 
کرد! تعداد زیادی از نسل بزرگسال، که عمری  را بدون این فضا گذرانده و چه بسا از آن گریزان 

Adobe connect
| ریحانه سادات خرم |
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از  استفاده  و  یادگیری  آشنایی،  به  ناچار  بودند 
آن شدند.

نرم افزارها، مشکالت  امکانات  باند، کمبود  پهنای کم 
سخت افزاری،

دانشجویانی که از زیر پتو علم را پیگیری می کردند
خرو  مجازی، صدای  کالس  در سکوت محض  استادانی  که  و 

پف پاسخ ها  کالفه یشان می کرد،
ها  پی وی  به  راهروها  از  که  جزوه  به جایی  جا  یا  کتاب  تهیه ی  مشکالت 

کشانیده شده بودند!
ارتباط گیری با برخی اساتید ناآشنا با این فضا،

سواالتی که جواب هایشان کپی می شدند و اسم فرستنده هم پاک نمی شد!
قطع شدن صدای استاد وقتی صفحه ی اینستاگرام باز می شد!

وصل شدن صدا و دوربین گوشی در هر ناکجا آبادی،
گروه  به  گروهی  از  دیده می شدند،  نباید  که  تصاویری  نباید شنیده می شدند،  که  چیزهایی 

دیگر رفته و بساط خندیدن جامعه ی ترسیده و غم زده، اما همیشه منتظر خنده ی ایران را فراهم 
می کردند!

از  استفاده  راستای  در  فرهیخته  دانشجویان  از  نفر  چندین  حضور  شدن  ادامه دار  و  کالس  تایم  شدن  تمام 
سکوت کالس و خوابیدن، که بعضا تایم فایل های ضبط شده را به دوبرابر می رسانید!

اساتیدی که ۸ صبح کالس را با صدای ضبط شده برگزار می کردند،
۱۰ خطی را در ۱۵ دقیقه امتحان می گرفتند و کارشان هم  ۱۱۰ سوال  الگو گرفته و  از نکیر و منکر  یا اساتیدی که 

استاندارد بود اما با استانداردهای کجا؟ هللا اعلم!
 ۲۰ هم  هرکسی  اما  می دادند  طوالنی  را  امتحان  تایم  نمی گرفتند،  سخت  قبل  شیوه ی  همان  به  که  مهربانانی 

نمی گرفت!
از فرصت نهایت استفاده را کرده و جهش ۳، ۴  شاگرد اول هایی که افت معدل داشتند و شاگرد زرنگ هایی که 

نمره ای کردند!!
گروه هایی که به قصد خیر و به منظور امداد رسانی به خلق دانشجو سر امتحان تشکیل شده و بعضا، سهوا اساتید 

هم عضو این حلقه ی پرخیر و برکت می شدند،
دیر حاضر شدن دانشجویان سرکالس با استناد به مشکالت ترافیکی اینترنت که با دلخوری اساتید روبه رو می شد 

و دیر آمدن اساتید به استناد همان مشکالت که باید درک می شد!
مسئولین که به حکم دورکاری دیگر نمیشد گیرشان آورد!

پاسخ گو نبودن عده ای،همیشه پاسخ گو بودن عده ای دیگر،
مشکالت اقتصادی که هر روز سطح استرس را افزایش داده و دایره  ی اعصاب و اخالق مداری را تنگ تر می نمود!

و...
علی ای حال همگی ما به  اجبار این غذای چند طعم، که بد دهان ها را  می سوزاند خوردیم و زنده ماندیم و امروز 

در خدمت شما هستیم.
کمی آفتاب سوخته از نور گوشی،دلتنگ از دوری دوستان و از دست دادن عزیزان،به شوق طعم خوب اسپرسوهای 

عصرگاهی،
که  کوبیده هایی  کباب  یا  سلف  آبدار  کباب های  می رسید،جوجه  همه  به  لقمه اش  یک  بود  هرچه  که  املت هایی 
را  روز  ما خبر غذای هر  از  زودتر  که  گربه هایی  و حتی  بودند، شلوغی سلف  برخوردار  باالیی  از خاصیت کشسانی 

داشتند و جلوی در صف می کشیدند،
آغوش های مهربان که جای شان را به ❤�💓💕🜹�داده بودند، خواب رفتن زمستانه ی بین دوکالس در فضای سرد 
مجهز  تکنولوژی ها  پیشرفته ترین  به  که  دانشگاه  فریز شده،آبخوری  بدنی  و  گوشی  زنگ  با  بیدار شدن  و  نمازخانه 
که  مدیریت  می خورد،دانشکده ی  کردن  دانلود  فیلم  درد  به  عجیب  که  دانشجویی  بسته ی  گیگ  چند  بود،همان 
سرعت اتصالش برای دانلود و به روزرسانی عالی بود! دانشکده ی حقوق که ترم اولی ها از در اصلی وارد و با تعجب 

بسیار از در ساختمان متصل آموزش عالی  خارج می شدند!
بچه های مهندسی که آخر نفهمیدیم ماندنی هستند یا...!؟ و ما الهیاتی ها که بی  جا و مکان هر روز مهمان ساختمانی 

بودیم!
افتاده بودند،اکران فیلم و اجرای تئاتر در سالن بزرگ که مایه ی مباهاتمان بود و  انجمن هایی که تازه به شور 

استخر دانشگاه که ما ورودی های ۹۸ تازه آن را کشف نموده بودیم...)شما اضافه کنید!( 
امروز ما اینجا هستیم تا بگوییم

ما از همه ی شمایی که تا اینجای فیلم را تماشا کردید از صمیم قلب متشکریم اما علی رغم تمام شایعات داستان 
هنوز تمام نشده،از پای گیرنده ها  تکان نخورید که این تازه شروع ماجراست!
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پند پهلو
|هیئت تحریریه|

✅ حجم دروس دانشگاهی بسیار سنگین تر از دوران دبیرستان 
است،پس کتاب های بیشتری برای نخواندن و تلمبار شدن برای 

شب امتحان دارید!
از اساتید به چیزی به اسم منبع یا کتاب برای  و چه بسا خیلی 
امتحان اعتقادی ندارند!سعی کنید سبک مطالعه و درس نخواندن 
خودتان را زود پیدا کنید! تا راحت تر با نمره هایتان مواجه شوید!!

✅ اگر زبانتان ضعیف است سعی کنید حتما با ورزش و نرمش 
های انگلیسی آن را تقویت کنید حتی شده روزانه زمانی کوتاهی 
را برای آن اختصاص دهید چون بسیار نیاز است البته این پند 
عرب  ادبیات  رشته  دوستان  مانند  ها  رشته  بعضی  برای  شاید 

صدق نکند):
 

مدرکی  تنها  می آورید  بدست  دانشگاه  طریق  از  که  دانشی   ✅
خود  عهده  به  اصلی  دریای  در  شدن  غرق  است.  علم  دریای  از 
جو.   پیداست:دانش  هم  اسمش  از  که  همانطور  دانشجوست، 
عالقه  رشته تان  به  اگر  نکنین  اکتفا  دانشگاهی  دروس  به  پس 
از منابع مختلفی مثل آموزش های  دارید به دنبال یادگیری آن 

اینترنتی باشید و شنا یادبگیرید. 
مهارت مهارت مهارت... چیزی که حرف آخر را می زند!

✅ سعی کنید حتما با تاخیر در کالس ها حاضر شوید و از این 
کالس  اول  تاخیر  چون  ببرید،  را  کافی  لذت  شده  ایجاد  فرصت 
باعث می شود که بهتر متوجه موضوع و آغاز درس شوید . اما 
مهم  همیشه  ها  کالس  انتهای  و  ابتدا  غیاب،  و  لحاظ حضور  از 
ندهید.)اگر نمی خواهید  دست  از  را  ها  آن  وقت  هیچ  هستند. 

حذف تان کنند یا حذفشان کنید زود بیایید!( 

اساتید  برخی  ببرید. کالس  بهره  دیگر هم  اساتید  از محضر   ✅
لحظه لحظه اش مفید و لذت بخش است. ممکن است شما با 
این اساتید درس نداشته باشید اما می توانید به عنوان مهمان در 

کالس هایشان شرکت کرده و بهره ببرید.
 

-  اطالعاتی راجب  لیست واحدها و دروسی که باید بگذرانید و 
واحد های گذرانده خودتان را میتوانید در سایت بسیار پیشرفته 
و راحت الوصول گلستان با سرچ کردن کد گزارش ۱۲۷۲ مشاهده 

نمایید. 
- در دوران تحصیل میتوانید دو ترم مرخصی تحصیلی بگیرید.

- از ترم دوم به بعد میتوانید برای وام های مختصر دانشجویی 
اقدام کنید.

- اگر معدل ترمتان زیر ۱۲ بشود آن ترم رو مشروط شدید. ۳ ترم 
مشروط شدن عواقب بدی مثل اخراج را در پی دارد.

- در ترم تابستانه حداکثر میتوانید ۶ واحد انتخاب کنید.
ترم   ۸ را طی  تان  کارشناسی  دوران  نتوانید  دلیلی  به هر  اگر   -
بگذرانید، به شما دانشجوی سنواتی میگویند که یه سری شرایط 

خاص به شما تعلق میگیرد. 
- کارت دانشجویی تان را همیشه به همراه داشته باشید. شماره 

دانشجویی تان را هم برای امور ضروری به خاطر بسپارید.
- ۱۴واحد دروس معارف اسالمی باید بگذرانید که این واحد ها 
به  و الزم  بگذرانید  و  انتخاب  آن  گرایش  بین ۵  از  میتوانید  را 

گذراندن همه ی واحدها نیست.
به  از رشته خودتان  غیر  ای  یادگیری رشته  و  به گذراندن  اگر   -
تحصیلی  رشته  غیر  های  رشته  از  دروسی  یا  همزمان  صورت 
خودتان عالقه دارید احتماال می توانید از دو طریق اقدام کنید: 
دوره کهاد و طرح دو وجهی که هر کدام شرایط و ضوابطی دارند 
که میتوانید برای آگاهی از آن به سایت دانشگاه تهران مراجعه 

یا از کارشناسان آموزشی رشته تان سوال کنید.
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آقا سالم! سالمی به گرمای صمیمیت بین همه ی ما ؛ حتی 
صمیمیت بین من و شامیی که دارید این منت رو میخونید . 

سلف دانشگاه: در محوطه ی دانشگاه مشغول قدم زدن بودم که 
صدایی توجه مرا به خود جلب کرد . اول آرام و سپس به رسعت 
گام برداشتم و وارد سالنی شدم. اوه اوه! چه جمعیتی! گویا در 

تظاهرات رشکت کرده بودند .تظاهرات علیه چه؟ خدا داند. 
_ ومل کنید ! ومل کنید ! به خداوندی خدا من نیز آدمم ؛ این ماهی 
هستش یا پوست؟ تو رو خدا همین به اصطالح ماهی را وزن کنید 

ببینیم چند گرم میشه. می خواهم زنده مبانم . 
حیران بودم تا اینکه صدای خنده ی حضار سالن را ترکاند . 

خدایا این جا کجاست؟ درست حدس زدید! اینجا سلف است.
محلی برای رصفاً سیر کردن شکم چندین گرسنه آن هم به هر 

قیمتی . راستی خرب دارید که کافور چقدر گرون شده؟! البته از 
حق نگذریم غذاهای سلف پردیس کیفیت خوبی دارد.راستی 

رزرو غذا را فراموش نکنید تا موقع نهارها به بقیه دوستان در حال 
خوردن خیره منانید.

رسویس دانشگاه: چرا همه جا شلوغ است ؟ آن از سلف و این 

هم از اینجا ! در افکارم غوطه ور بودم که ناگهان دوندگان آمدند و 
تو چه میدانی دونده کیست ؟ موجودیست از جنس خاک و جزوه 

که به دنبال رسویس دانشگاه میدود و باز هم تو چه میدانی که 
رسویس دانشگاه چیست؟ شاید ... اتوبوسی به سوی مرگ. 

گمشده: آغاز رشوعی دوباره ! همه فریاد می زدند گمشده است او 

را بیابید . یعنی چه کسی گم شده است؟ 
صدایی می گفت: داداش نگران نباش یوسف گمگشته باز آید به 

کنعان غم مخور . 
_ االن که وقت شوخی نیست ! همه جا را بگردید. 

یعنی چه کسی گم شده است؟ باز هم آری! فرد گمشده ، استاد 
راهنامست که همیشه اسمش هست و خودش نیست. 

دردسر جات
|نسترن شیخ زاده|

دسیسه : این را بگذارم کجای دمل؟ به به ! دسیسه کردن اساتید درست 

زمانی که دانشجویان افکار مخوفی دارند. اسمش را هم می گذارند 
گردهامیی اساتید ؛ مثالً ما هم منیدانیم هامن دسیسه است . بله باید 

هم بخندید! پس از گردهامیی ، اشک تک تک شام را خریدارم.

روز خون، بوی خون : ای بابا ! مثل اینکه داد و فریاد در اینجا پایان 

ندارد. در سالن بین همه پچ پچ افتاده بود : بوی خون میاد . جمعیتی 
معرتض بودند و می گفتند االن زود است و این چه مصیبتی بود ؟ 

روز امتحان بود و بوی خون ، بوی امتحان بود . همه ناالن و معرتض، 
پشت رس سناتور زورگ حرف می زدند . 

روز واقعه: آن همه بر و بیا و بحث و جدال و بخور و بخواب و ... 

رسانجام روز واقعه فرا رسید . 
دانشجویان ماتم زده ای را مشاهده می کنم که در حالتی مجسمه ی 

ابوالهل وار ، غرق در متاشای یکدیگرند . روز واقعه در راه بود ، روز 
دریافت کارنامه.
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بسیج دانشجویی
بسیج دانشجویی در تاریخ 2 آذر 1367 به فرمان امام راحل برای دفاع از اسام و انقاب و 

پاسداری و ترویج اسام ناب محمدی )ص(و تاش برای ایجاد حکومت بزرگ جهانی اسام در 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکیل شد و از هامن زمان تا به امروز افتخارات بسیاری 

را برجا گذاشت.

تشکل فعال بسیج دانشجویی با هدف رشد و تریبت دانشجویان در زمینه های مختلف فکری، 

جوانان  در  محوری  مسئله  و  کنشگری  روحیه  ایجاد  و  و جهادی  اجتامعی  علمی،  فرهنگی، 

فعالیت می کند. از جمله فعالیت های بسیج دانشجویی در زمینه ی فکری: برگزاری دوره های 

آموزشی مهارتی، نشست های مطالعاتی مفید و حلقه های معرفتی بصیرتی، در زمینه فرهنگی 

: برگزاری مراسامت، اردوهای سیاحتی زیارتی و برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی 

هرنی و ...، در زمینه جهادی: فعالیت های جهادی، کمک های مومنانه، اردوهای جهادی، در 

زمینه علمی: برگزاری دوره های علمی آموزشی مفید، بازدید های علمی، انتشار پژوهش ها و 

نرشیات دانشجویی و...، در زمینه اجتامعی: مطالبه گری با رویکرد مسئله محوری و کنشگری 

درست در جامعه، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و... می باشد.

برای عضویت به اینجا مراجعه کنید.

جامعه اسالمی
جامعه اسامی دانشجویان، تشکلی دانشجویی است که در سال ۱۳۶۸ تأسیس شد. 

هدف این تشکل تعمیق فرهنگ و معارف اسامی، رشد بینش سیاسی و انقابی، 

تقویت روحیٔه مسئولیت پذیری، گسرتش مشارکت مدنی دانشجویان در راستای 

اتحادیه در راستای  از توامنندی اعضای  بهینه  نیروهای توامنند، بهره گیری  پرورش 

میثاق مشرتک و منافع ملی و برقراری ارتباط سازنده با تشکل های دانشگاهی در 

سطوح ملی، منطقه ای و بین املللی، در چارچوب منافع نظام اسامی می باشد. 

از جمله فعالیت های جامعه اسامی می توان به برگزاری نشست های بصیرتی، 

برگزاری دوره های سیر  بیانات رهری،  تحلیل  علمی، فرهنگی،  سلسله جلسات 

مطالعاتی  و... اشاره کرد.

شکالت!؟ تشکالت؟!
معرفی تعدادی از تشکل های دانشجو�یی

|هیئت تحریریه|
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انجمن های علمی
انجمن های علمی دانشجویی به عنوان بزرگرتین تشکل دانشجویی با هدف مشارکت دانشجویان 

در فعالیت های علمی تخصصی برای هر کدام از رشته های تحصیلی دانشگاه ایجاد شده است.

هدف اصلی فعالیت های انجمن های علمی ترویج علم و فناوری، کمک به تقویت ارتباط دانشگاه 

با جامعه و صنعت و آموزش مهارت های تخصصی برای آماده سازی دانشجویان  برای ورود به 

فضای کسب و کار است. تجربه نشان داده است که فعاالن انجمن های علمی در دوران تحصیلی 

از دانشجویان موفق و نخبه و پس از آن به عنوان افرادی موفق وارد بازارکار و جامعه شده اند. 

دلیل این امر هم کسب مهارت های کارگروهی ، تبدیل ایده به عمل، مدیریت رویدادها و مهارت 

های ارتباطی در طول دوران فعالیت در انجمن های علمی است.از جمله فعالیت های انجمن 

های علمی میتوان به برگزاری کارگاه ها و کاس های علمی تخصصی، برگزاری رویداد ها و گفتگو 

انتشار  های علمی مانند جشنواره ها، سمینارها،منایشگاه ها، تولید و نرش محتوای علمی مانند 

نرشیات، برگزاری دوره هایی مرتبط با کسب و کار و همکاری با مراکز رشد و پارک های علم و 

فناوری اشاره کرد. هر دانشجو می تواند بسته به رشته تحصیلی خود در انجمن علمی رشته خود 

عضو شده و فعالیت کند.

کانون های فرهنگی
کانون های فرهنگی، هرنی، دینی و اجتامعی با هدف زمینه سازی رشد خاقیت 

های فرهنگی و اجتامعی دانشجویان، ساماندهی خواسته ها و تاش های فرهنگی 

ارزش  راستای  در  ها  گروه  این  هدایت  و  دانشجویان، حامیت  اجتامعی  و  هرنی 

های متعالی اسامی- ایرانی و تاکید بر هویت ملی، اسامی  و ارتقا سطح همکاری 

جمعی و تعمیق فرهنگ مشارکت در زمینه های دینی، ادبی، هرنی و فعالیت های 

داوطلبانه در دانشگاه فعالیت میکنند. هر دانشجو میتواند بر حسب عاقه مندی 

حداکرث در سه کانون فرهنگی عضو شده و فعالیت کند.بعضی  کانون های فرهنگی 

دایر در دانشگاه ما:

کانون همیاران سامت روان دانشجویان 

کانون تئاتر دانشجویان 

کانون هرن های تجسمی دانشجویان  

شام می توانید برای عضویت یا ارتباط با سه تشکل اخیر به سایت 

نگارستان به آدرس https://cultural.ut.ac.ir مراجعه منایید.
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دانشجوئیات
اوایل سال تحصیلی ترم اول بودیم.

برای یکی از دوستانم میخواستم موزیکی 

بفرستم که ...

استاد x با من متاس گرفن و خر دادن که 

اشتباه توی گروه درسی فرستادم��

به نظرتون موزیک چی بود؟

آی بری باخ بری باخ��

             »نسترن«

تاحاال گیر یه استاد سخت گیر افتادین؟! اونم چی کاس 

۸صبح!!! تازه جمعه صبح کاس اضافه و تازه چی بگه: نظرتونو 

درمورد کاس تو گروه واتساپ بفرستین ��

تا اینجاش خوبه ولی قصه از این جا رشوع شد که یه دوست 

عزیزی رشوع کرد به تعریف کردن

عین من دوست عزیز اینه:ممنونم استاد مهربان هیچ وقت 

فکر منیکردم اینقدر با ذوق و عاقه ساعت ۸صبح جمعه پاشم 

برای این درس که حتی دبیرستانم ازش متنفر بودم!!!!

قیافه من اون لحظه�😬�

منم اومدم بفرستم برای دوستم و نوشتم »مرزهای شیرین 

عسلی و پاچه خواریو این دوست عزیز جابه جا کرد«

ولی فرستادم تو گروه اصلی�😂�

               »زهرا«

سام من داغون ترین خاطره ام برمیگرده به موقعی که کاسا حضوری 

بود. برای درس ادبیات فارسی استادمون گفته بودن که نزدیک به  

۱۰۰شعر از حافظ رو مطالعه کنیم و بعد ایشون امتحان شفاهی 

بگیرن.روز امتحان من بعد از اینکه رفتم و امتحامنو دادم از کاس 

اومدم بیرون،امتحامنون هم توی یکی از کاس های دانشکده مهندسی 

بود،خاصه بعد من داشتم میومدم که برم بیرون،درب وردی دانشکده 

از این شیشه ای ها بود که بری جلو باز میشه،من از کنار میرفتم 

دقیقا همون قسمتی که شیشه باز منیشه،ولی حواسم بود برسم به در 

برم وسط تا باز بشه در،جلوی در هم یکی از نظافتچی های دانشگاه 

داشت شیشه رو متییز میکرد،همینطور که میرفتم سمت در یکی از 

بچه ها صدام زد ،برگشتم جواب اونو دادم و بعد یادم رفت نزدیک درم 

وباید برم وسط تا باز بشه،چشمتون روز بد نبینه با صورت رفتم توی 

در�😂�

اون نظافتچی خشکش زده بود بنده خدا،فکر کنم با خودش میگفته 

چقدر متییز کردم شیشه رو که اصا ندیدش

من اونو دیدم بیشرت خجالت کشیدم،بدجورم

 رسم درد گرفت و آبروم هعییی برباد رفت�🚶�

                    »زهرا«

یه نصیحت...
تو کاس های مجازی موقع ارائه دوستانتون که 

شیر اسکرین کردن حواستون باشه تو گروه های 
مشرتک یا پیویش پیام ندین که ممکنه نوتیفش 

بیاد تو صفحه و همه ی کاس با خر بشن...
از طرف یه زخم خورده �😂🚶�

»زینب«
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          بپرس!    مناز 
ــات  ــواالت و ابهام ــت و س ــاز دوران دانشجوییس      آغ

ــش! فراوان
      از ســواالت درمــورد دانشــگاه وامکانــات بخــش 
ــوه  ــار  و نح ــه ات اخب ــگاه گرفت ــف  و  خواب ــای مخلت ه

ــد  و ... ــاب واح اتنخ
       در این مسیر پر چیپ  و خم شما نتها نیستید!

ــا  ــاالیی ب ــال ب ــوز س ــجویان دلس ــی از دانش          جمع
ــد  ــان جدی ــما دوس ــدف کمــک و   راهنمــایی ش ه
ــراه  ــا و هم ــد ات راهنم ــه ان ــه راه انداخت ــی را ب کانال

ــند. ــیر باش ــن مس ــما در ای ش

آدرس کانال » از من بپرس« 
در یپامرسان های لتگرام و ایا:
@azmanbepors_utf_00 
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جایی که کوه خضر به زحمت بایستد
شاعر چگونه پیش تو راحت بایستد 

نزدیک یم شوم به تو چزیی منانده است
قلبم از اشتیاق زیارت بایستد 

بانو سالم کاش زمان با همنی سالم
در آستانه در ساعت بایستد 

و گردش نگاه تو در بنی زائران
ریو من – این فتاده به لکنت – بایستد 

تا فارغ از متام جهان روح خسته ام
در محضر شما دو سه رکعت بایستد 

بانو اجازه هست که بار گناه من
در کنج صحن این شب خلوت بایستد؟ 

در این حرم هزار هزار آیه ی عذاب
هم وزن با یک آیه ی  رحمت بایستد 

باید قنوت حاجت یب انتهای ما
زیر رواق های کرامت بایستد 

شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید
طاقت نداشت تا به قیامت بایستد 

آنکس که جای فاطمه در قم نشسته است
در روز حشر هم به شفاعت بایستد 

تو خواهر امام غرییب و این غزل
با بیت هاش در صف بیعت بایستد 

من واژه واژه عطر تو را پخش یم کنم
گر نسیم ز حرکت بایستد  حیت ا

این شعر مست تکیه زده بر ضریح تو
مسیت که ریو پاش به زحمت بایستد

    همساییگرسم  
   مهدی جهاندار   
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مناسبی  بستر  ُبعد،  یک  از  دانشجویی  نشریات 

است برای نویسندگانی که عالقه دارند دغدغه ها 

و ایده های خود را برای جامعه دانشگاهی ابراز و 

سهمی در آگاهی بخشی داشته باشند و از بعدی 

دیگر محفلی برای آموختن کار تشکیالتی، نوشتن، 

گفت و گو و کسب تجربه های گرانبها است.

و  فعال  دانشجوهای  از  جمعی  راستا  این  در 

و  زدن  قلم  به  اقدام  مند  دغدغه  و  ذوق  خوش 

انتشار نشریه فرساد کرده اند.

با سپاس از همراهی شما و مطالعه این قسمت 

این  مسیر  در  که  است  افتخار  باعث  نشریه،  از 

ماهنامه با شما همراه باشیم.

های  زمینه  در  همکاری  به  تمایل  صورت  در 

طراحی  طنزپردازی،  شعر،  عکاسی،  نویسندگی، 

نظراتتون  و  پیشنهادات  ارائه  و  آرایی  صفحه  و 

میتوانید به این آیدی و شماره در پیامرسان های 

ایتا و تلگرام و واتساپ پیام دهید:

@Ghodratii
09919059470


