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علــی زنگویی، معــاون فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه بیرجند

باسمه تعالی
فرهنگ، به مثابة رودخانه ای است که از کوهساران باورها، 
عقاید و احساسات آدمی سرچشمه می گیرد. در حقیقت 
بنیان گذاران باورهای یک جامعه، پدیدآورندگان فرهنگ 
آن جامعه هستند. بدین سبب فرهنگ محصولی دیربازده 
است، ولی هنگامی که به ثمر رسید، اگر بر مدار عقالنیت 
و صالح و سعادت بشر حرکت کند، تار و پود جامعه را 
چنان خواهد بافت که زیبایی و درخشندگی و چشم نوازی 
آن همة بشر را از هر عصر و از هر نسلی فریفته و دلدادة 
خود خواهد کرد. از این روی سخن حکیمانة امیرکبیر 
که در زمان تأسیس دارالفنون گفته را نقل می کنیم تا 
یادی از این بزرگ مرد تاریخ کشورمان کرده باشیم که در 
این روزها یعنی در بیستم دی ماه به دست بدخواهان به 
شهادت رسید. او می گوید: اگر میوة یک ساله می خواهید، 
گندم بکارید، اگر میوة ده ساله می خواهید، درخت بکارید 
و اگر میوة هزارساله می خواهید، انسان تربیت کنید. 
بدین جهت تالش در راه تعالی فرهنگ دیر ثمر می دهد، 
ولی تا انسان، انسان است، میوه های آن بر سر سفرة 
انسان خواهد بود. بدین جهت خدای را شکر می کنم 
که در دورانی که اپیدمی کرونا بسیاری از فعالیت ها را 
به تعطیلی کشانده و به خاطر پاره ای از مشکالت، برخی 
از قسمت های جامعه دچار کرختی و رکود شده است، 
معاونت فرهنگی اما همچنان پرتکاپو و پرتالش در راه 

تعالی فرهنگ این مرزوبوم قدم برمی دارد. و شب و روز 
در این عرصه با تمام وجود کار می کند. بدین جهت از 
همة همکارانم در معاونت فرهنگی و اجتماعی که با 
شور و شوق، در راه تعمیق ارزش های فرهنگی و به 
ثمرنشستن بیش از پیش درخت فرهنگ تالش می کنند، 
تشکر فراوان دارم و از همة همکاران به ویژه، جناب آقای 
سیف الهی مقدم، کارشناس مسئول محترم کانون های 
بی نقص  مدیریت  و  تدبیر  با  که  هنری  و  فرهنگی 
خود عالوه بر انجام فعالیت های فراوان دیگر، آینه دار 
فعالیت های فرهنگی بوده و خبرنامة معاونت فرهنگی 
و اجتماعی را نیز آماده نموده اند، تشکر فراوان دارم.

پیشگفتار

 پاییز 1400 |  پیش گفتار
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دکترعلیاکبرمحمدی
مدیر فرهنگی

با تغییرات مدیریتی که در کشور انجام شده است، انتظار 
می رود که متولیان امر به مهمترین بخش نهاد دانشگاه، نگاه 
عمیق تری داشته باشند. معاونت فرهنگی در دانشگاه ها به باور 
اینجانب، نهادی است که نیازمند قدرت تحلیل، انعطاف پذیری 
و اعتقاد بنیادین به علوم انسانی و اجتماعی دارد. فلسفه، 
تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، علوم تربیتی، 
هنرهای زیبا، الهیات، ادبیات و زبان ها تنها بخشی از منظومه 
گسترده علوم انسانی هستند که یک نهاد فرهنگی و مدیران 
ارشد و میانی آن، باید بهره مند از همه اینها باشد. از آنجا 
که شاید مهمترین کارکرد علوم انسانی تقویت تفکر خالق و 
انتقادی باشد، خوش فکری، آزاداندیشی و احترام به تفاوت ها 
و اختالف ها می تواند زمینه مناسبی را برای رشد و گسترش 
برنامه های فرهنگی اصیل و خدامحور فراهم کند. اختالف 
و تفاوتی که به تعبیر قران برای » تعارف«) آیه 13 سوره 
حجرات( است. تفاوت و اختالفی که برای آشنایی و تعامل و 
ارتقای سطح اندیشگانی و تکامل است. تفاوت در رنگ، نژاد، 
دین و آیین و مناسک بومی، زبان و فرهنگ و ادبیات، اسطوره ها 
و افسانه ها، موسیقی ، جشن ها و به جز اینها قابل تعمیم است.  
وقتی نگاه ژرف و علمی با نگرش انسانی و الهی به این پدیده ها 
داشته باشیم، می توانیم در رشد و تکامل، یکدیگر را یاری 
رسانیم. آنگاه می توان امید بست که فرزندان این سرزمین پر 
گهر، سربلند خواهند بود و در برابر فرهنگ های مادی و بازاری، 
استوار خواهند ایستاد. ریشه های پاک و گسترده، هوای تازه و 
شاداب و شاخسارهای افشان، میوه های پرآب و پاکی خواهند 
داد. امید می رود که متولیان امر نهاد دانشگاه در ایران، بیش 
از هر کّمی گرایی به کیفیت بیاندیشند. برنامه های فرهنگی بر 
مبنای خرد جمعی و احترام دوسویه تنظیم و منتشر گردد. در 
روزگاری که فضای مجازی، بستری مناسب و پیشرو در همه 

بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و خالقیت و نوآوری 
فراهم کرده است، با نسلی روبرو هستیم که زاده همین فضای 
الکترونیک و دیجیتالی است و در نتیجه نیازمند برنامه هایی 
است که در کنار اصالت و هویت ایرانی و اسالمی، خود بتواند 
با خوش فکری و خالقیت، به تولید محتوا و مدیریت این فضا 
بپردازد و ایده های خود را نمایان سازد. طراحی و اجرای طرح 
بزرگ فرهنسگرای مجازی دانشجویی تنها یکی از این برنامه ها 
بود که توسط همین دانشجویان، پیگیری و عملیاتی شد و 
سپاسگزار این همت عالی و پشتکار و ذوق و هنر  آن ها هستیم.

میزبان  تازگی  به  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
دانشجویان جدید در کانون های فرهنگی، هنری، مذهبی و 
اجتماعی و تشکل های سیاسی و اسالمی است و به زودی 
به  آن ها  انجمن های علمی دانشجویی هم  اعضای جدید 
افزوده خواهند شد. ضمن تبریک به همه این عزیزان،  آن ها 
را به دوراندیشی و ژرفابخشی به برنامه ها و مدیریت زمان و 
منابع فرامی خوانم. از  آن ها می خواهم که پیوند نزدیک تری 
با استادان مشاور داشته باشند که این خود راهشان را پربارتر 
می گرداند. در همین راستا، این نوید را می دهم که به زودی 
کارنامه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان به صورت الکترونیکی 
در سامانه جامع آموزشی دانشگاه نهایی و عملیاتی شود تا دیگر 
هر دانشجویی به آسانی، گزارش عملکرد فرهنگی و اجتماعی 

خود را در پایان دوره دانشجویی دریافت کند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی در این فصل توانست برای اولین 
بار در کشور، هفته فرهنگ دانشگاهی را برنامه ریزی و اجرا کند 
تا در کنار شناسایی و تقدیر از این همگرایی، اهتمام و مشارکت 
اجتماعی فعاالن فرهنگی و اجتماعی در بخش های دانشجویی، 
کارمندی و هیئت علمی، به بسترسازی مناسب و راهواری 
برای امر فرهنگ اقدام کرده باشد. برگزاری نشست های علمی 
و تخصصی درباره چیستی فرهنگ در منابع کهن و نگاه 
انتقادی به آن از منظر دانش های جدید و نگاهی نو به جایگاه 
نهاد دانشگاه در ایران تنها بخشی از این برنامه ها بود.معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در تالش است که با حمایت ویژه 
هیئت رئیسه و هیئت امنای دانشگاه، طرح گرنت فرهنگی 
را نیز تدوین، و شیوه نامه اجرایی آن را پیشنهاد و اجرا کند. 
در این راستا، از همه همکاران و اعضای محترم هیئت علمی 
دانشگاه، درخواست می شود دیدگاه های خود را به مدیریت 

فرهنگی ارسال کنند.
 با آروزی تندرستی و بهروزی!

سخنسردبیر

 پاییز 1400 |  سخن سردبیر
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معاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهبیرجند

گزارشفعالیتهایشاخصفصلپاییز1400
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برگزارینشستمجازیاربعین»امتوتمدناسالمیدرگامدومانقالباسالمی»

هشتمین کنگره بین المللی اربعین روز شنبه 3 مهرماه1400 
و با حضور جمعی از مسئولین دانشگاهی و استانی بصورت 
حضوری و مجازی در محل سالن شکوه شرق دانشگاه بیرجند 
برگزار شد. محور نشست، تبیین نقش بانوان در ایجاد تمدن 
و پیشرفت بوده است. دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه 
بیرجند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال 
دفاع مقدس و تسلیت ایام اربعین حسینی، به نقش بانوان در 
حماسه حسینی پرداخت و گفت: حماسه حسینی و نقش 
بانوان در آن انکارشدنی نیست.وی در ادامه خاطر نشان 
کرد: امیدواریم خداوند به ما کمک کند تا بخوبی در جهت 
پاسداشت ارزش های دینی و اسالمی گام برداریم. مهندس 
نفیسه نخعی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری نیز 
ضمن تشکر از مجموعه دانشگاه بیرجند به موضوع تلفیق 

سیره حسینی با فرهنگ جهادی کشور پرداخت و خاطر نشان 
کرد: در شرایطی که جوانان ما کمتر با مسائل مربوط به دفاع 
مقدس و اربعین بصورت تخصصی آشنایی دارند، برگزاری این 
وبینارها کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد. در ادامه 
این نشست علمی دکتر الهی زاده و دکتر علیزاده از اعضای 
هیأت علمی گروه تاریخ و همچنین دکتر خیراللهی و پایدارفر 
از اعضایی هیأت علمی دانشکده هنر به بیان سخنرانی در 
خصوص نقش بانوان در مساله اربعین پرداختند. در پایان این 
جلسه، دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
ضمن تبیین اهمیت و نقش زنان در جامعه و بویژه مساله 
اربعین از شرکت کنندگان در این وبینار یک روزه، تقدیر و 
تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشست ها بتواند 

نقش موثرتری را در جامعه ایرانی اسالمی ایفا کند.

 پاییز 1400 | گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی
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برگزاریمراسمگرامیداشتهفتهدفاعمقدسباحضورایثارگرانوبسیجیاندانشگاهی

میزبانیدانشگاهبیرجندازپرچممتبرکحرمامامرضا)ع(وحضورخادمیارانرضوی

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با همکاری معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و بسیج اساتید روز شنبه سوم 
مهر ماه 1400 در محل سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و 
اجتماعی، به صورت حضوری و پخش زنده برگزارگردید. 
دکتر نظرافضلی، دکتر علی زنگویی، حاج آقای مالکی و 
حاج محمدرضا ارزنی ضمن یادکرد از همه ایثارگران دوران 
پرشکوه دفاع مقدس، به ویژه ایثارگران دانشگاهی به ذکر 
خاطراتی از تشکیل ستاد جنگ دانشگاه بیرجند در دوران 
دفاع مقدس و  حضور خالصانه  آن ها در جبهه ها پرداختند. 
در این مراسم از پیشکسوتان درگذشته ایثار و مقاومت 
دانشگاه یعنی آقایان دکتر وجدان و دکتر خورشید زاده در 
گردان 121 به نیکی یاد شد و برایشان رحمت و آمرزش 
از درگاه خدای متعال طلب گردید. سخنرانان در مطالب و 
خاطرات خود بر روحیه همدلی، همزبانی، از خود گذشتگی 
و سخت کوشی در فرهنگ دفاع مقدس تأکید داشتند و ابراز 
امیدواری کردند این مراسم می باید پیام آور همین همدلی 
ها باشد. همگان می باید با درک درست شرایط امروزی 
و بهره گیری از تجربه گرانسنگ آن روزگاران، با وحدت 
و ایثار به ارتقای سطح روحی و مادی جامعه بکوشند. در 
پایان این مراسم، از هشت برگزیده و پیشکسوت دانشگاهی) 
دکتر محمد حسین زرین کوب، دکتر محمود مشکانی، دکتر 

به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر مکرم 
اسالم)ص( و شهادت سبط اکبرشان حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( و شهادت ثامن االئمه، امام رضا)ع( معاونت 
فرهنگی و اجتماعی، با همکاری پایگاه خاتم النبیاء)ص( 
دانشگاه بیرجند و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، مراسم هفتگی زیارت عاشورای مورخ 12مهرماه 
1400،در مسجد امام جعفر صادق)ع( دانشگاه را جوار شهید 
گمنام دانشگاه و پرچم متبرک حرم رضوی و با حضور 
خادمیاران این آستان مقدس، در جمع دانشگاهیان دانشگاه 
برگزار نمود. همخوانی گروه شمیم رضوی، مرثیه خوانی و 

قرائت زیارت عاشورا از بخش های این مراسم معنوی بود. 

گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی | پاییز 1400  

علی ثقه االسالمی ، آقایان  علی دادی ، مهدی زینل 
نژاد، ابراهیم مقیمی نسب،  غالمرضا امینی( با اهدای لوح 

سپاس از طرف ریاست محترم دانشگاه تجلیل شد.
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اجرایپویشمحمد)ص(منادیرحمتووحدت

 24 از  وحدت  و  رحمت  منادی  محمد)ص(  پویش 
مهرماه1400 کلید خورد. پویش مذکور با در نظر گرفتن 
این مساله که عموم ارتباطات امروز با توجه به شیوع کرونا 
در بستر فضای مجازی انجام می شود، شکل گرفت. از 
سوی دیگر نسل جوان نیز ارتباط خوبی با این فضا دارند، 
در نتیجه برگزاری پویشی با محوریت حضرت رسول)ص( 
آن هم در گستره بین المللی می تواند منشا اثر خوبی در 
راستای اشاعه فرهنگ اهل بیت و اسالم ناب محمدی 
باشد. عالقه مندان با انتشار پست در صفحه اینستاگرام 
خود در این پویش شرکت نموده و به »باالترین تعداد 

الیک« جوایز نقدی اهدا خواهد شد

دوران دفاع مقدس را می توان یادآور رشادت رزمندگان 
و ایثارگرانی دانست که برای لبیک به ندای امام خویش 
عاشقانه جان سپردند تا پرچم اسالم و انقالب بر زمین 
نماند. بیان و انتقال تاریخ دفاع مقدس و ناگفته های آن 
به نسل نوجوان از وظایف هر ارگانی به شمار می رود. 
در همین راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
بیرجند با همکاری کانون حماسه و دفاع مقدس و کانون 
کتاب، مسابقه کتابخوانی را در 9مهرماه1400به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه دانشگاهیان برگزار 
کرد. ترویج کتاب خوانی دفاع مقدس و انتقال ارزش های 
انقالب و آشنایی با شهدا، رزمندگان و ایثارگران دانشگاه 
بیرجند از جمله اهداف برگزاری این مسابقه بوده است. 
این مسابقه برگرفته از کتاب » دانشگاه و دفاع مقدس« 
است. در 10مهرماه 1400 پس از پایان مهلت شرکت در 
مسابقه، نفرات برتر اعالم شدند و جوایز نفیسی به ایشان 

تعلق گرفت.

برگزاریمسابقهکتابخوانیدانشگاهودفاعمقدس
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برگزاریآیینبزرگداشتموالنا

آیین بزرگداشت جالل الدین محمد بلخی معروف به موالنا 
و یا مولوی شاعر بزرگ ایرانی در قرن هفتم هجری قمری، 
توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکازی صمیمانه 
انجمن  بیرجند،  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه 
ترویج زبان و ادب فارسی ایران، کانون شعر و ادب، کانون 
گویندگی و اجرا و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در 

سالن فرهنگ به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
عرض خیرمقدم و سخنرانی دکتر علی زنگوئی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، سخنرانی دکتر محمد بهنام فر؛ 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، سخنرانی و 
شعر خوانی دکتر زینب نوروزی؛ دانشیار زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه، شعر خوانی دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری، 
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، پخش 
چند کلیپ و همچنین شعرخوانی تعدادی از دانشجویان 
به صورت حضوری و مجازی از بخش های این مراسم بود. 
8 مهر ماه برابر با 30 سپتامبر در تقویم رسمی کشور روز 
بزرگداشت مولوی نامگذاری شده که امسال با 23 صفر 
1443 هجری قمری مقارن بود. در 12 مهرماه 1400 
مراسم بزرگداشت جالل الدین محمد بلخی را برگزار کرد.

انتشارویدئوکستحافظ

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون گویندگی 
و اجرا به مناسبت فرارسیدن بزرگداشت شمس الدین 
محمد شیرازی)حافظ( ویدئوکست هایی را منتشر کرد. 
این ویدئوکست ها در دوقسمت با موضوع »حافظ منتقد 
فرهنگ« و » گناهان کبیره« در 20مهرماه1400 انتشار 
یافت. سرکارخانم دکتر زینب نوروزی دانشیار گروه زبان 
وادبیات فارسی دانشگاه بیرجند بیان داشتند که حافظ 
با چشمان  را  از آسیب های فرهنگی جامعه  بسیاری 

منتقد فرهنگی خود دیده و پرداخته است.
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برگزاریمراسمبزرگداشتشمسالدینمحمدشیرازی»حافظ»

با  بیرجند  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
همکاری انجمن ادبیات، کانون گویندگی واجرا، کانون 
شعر و ادب، انجمن استادان زبان و ادب فارسی شعبه 
خراسان جنوبی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
بیرجند مراسم بزرگداشت شمس الدین محمد شیرازی 

»حافظ« را برگزار نمود.
 این مراسم به صورت مجازی، روز سه شنبه 20 مهر 
ماه 1400 با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب و 
اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه برگزار شد. 
سخنرانی دکتر سید مهدی رحیمی، دانشیار گروه زبان 
و ادبیات فارسی و خانم دکتر زینب نوروزی، دانشیار 
گروه زبان و ادبیات فارسی، شعر خوانی و پخش کلیپ 
از بخش های مهم این مراسم بود. همه ساله 20 مهرماه 
روز بزرگداشت شمس الدین محمد شیرازی شاعر و 
حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب 

از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و جهان است.
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سومینجلسهشورایهماهنگیفعالیتهایفرهنگیواجتماعیدانشگاههایخراسانجنوبی

سومین جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه های خراسان جنوبی با حضور دکتر علی 
زنگویی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دکتر مجید 
پورعیسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
جنوبی روز سه شنبه 20 مهر 1400 با موضوع بررسی 
مطالبات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان، در سالن 

شکوه شرق حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
بیرجند و رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه  های استان در این جلسه ضمن تشکر 
از حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و 

همچنین نمایندگان فرهنگی دانشگاه ها، خواستار پیگیری 
خواسته ها و تداوم در برگزاری این گونه نشست های سازنده 

از سوی مسئولین استان شد. 
در این جلسه، نمایندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی، 
آزاد اسالمی، پیام نور، صنعتی، جهاد دانشگاهی، جامع 
و  مسائل  استان  دانشجویی  بسیج  و  کاربردی  علمی 

خواسته های خود را مطرح کردند.
طرح مباحث مالی و اعتباری مربوط به برگزاری کنگره 
شهدای دانشجوی استان و اعزام دانشجویان به اردوهای 
راهیان نور و اربعین از مهمترین مصوبات این جلسه بود. 
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برگزاریمراسمگرامیداشتهفتهدفاعمقدسباحضورسرداراحمدی

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با همکاری معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، بسیج اساتید استان، بسیج 
اساتید دانشگاه و دفتر نهاد نمایندگی رهبری روز سه شنبه 
ششم مهر ماه 1400 به صورت مجازی برگزار گردید. در 
آغاز مراسم، دکتر حسینی واشان مسئول بسیج اساتید 
استان، ضمن تجلیل از مقام و شأن واالی ایثارگران دوران 
اربعین حضرت حسینی و  دفاع مقدس، ضمن تسلیت 
رحلت عالمه حسن زاده آملی از سردار احمدی و دیگر 
دست   اندرکاران برگزاری جلسه تشکر کردند. حجت االسالم 
والمسلمین جعفری، مسئول نهاد نمایندگی هبری در 
دانشگاه، نیز از شخصیت گرانقدر و فقید جهان اسالم تجلیل 
کرد و از ضمن اشاره به والیت  مداری این عالم واالمقام گفت: 
بیش از 190 اثر نوشتاری از ایشان به جا مانده که ان شاءاهلل 
بتوانیم مورد استفاده مفید قرار دهیم. در ادامه برنامه دکتر 
علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سخنانی 
به نبوغ علمی و مقام عرفانی استاد فقید اشاره کرد. سردار 
احمدی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و سخنران اصلی 
این نشست در ادامه به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در 
سخنان خود به جنگ نابرابر و تحمیلی بر ایران و نقش 
مردمان این سرزمین در برابر تهاجم شرقی و غربی علیه 

کشور پرداخت و گفت اگر همان الگو در همه برنامه  های 
اجتماعی و سیاسی کشور ادامه می   یافت می   توانستیم راه 
صد ساله را یک شبه طی کنیم. در جنگی که در مقابل بیشتر 
کشورها قرار داشتیم و آمریکا، شوروی و فرانسه اسلحه   های 
جدید و مختلف در اختیار عراق می گذاشتند، اسلحه هایی 
که قبل از آن هنوز استفاده نشده بود و حمایت های همه 
جانبه صورت می دادند و در   سال   های پایانی دفاع مقدس، 
آمریکا خود با تکنیک و تکنولوژی وارد میدان شد و بسیاری 

از افراد در تراز های باال را در طول جنگ از ما گرفت.
سردار احمدی گفت: همانگونه که رهبر انقالب گفتند به 
حاج قاسم سلیمانی و هم رزمشان باید به عنوان یک مکتب 
نگاه کرد. در پایان سردار احمدی به ذکر خاطرانی از کتاب 
»خاک های نرم کوشک« که منتخبی از خاطرات خانواده 
و همرزمان شهید عبدالحسین برونسی در مورد ویژگی ها 
و خصوصیات شهید است، پرداخت. شایان ذکر است که 
این کتاب با ارائه یک زندگینامه فشرده و مختصر از شهید 
برونسی به نقل خاطرات اطرافیان، آشنایان و همرزمان ایشان 
پرداخته و هفتاد روایت کوتاه و خواندنی از ابعاد شخصیتی 
و زندگانی این فرمانده نقل می شود. هر خاطره نقل شده در 

مورد شهید با یک عکس از شهید همراه است.
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برگزارینشستفرهنگیمذهبیپیامبررحمت،منادیوحدت

همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت، نشست فرهنگی مذهبی 
»پیامبر رحمت، منادی وحدت« به همت معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه و با همکاری مدیریت برنامه، بودجه و 
تشکیالت روز چهارشنبه 28 مهر ماه 1400 برگزار شد. 
در این نشست مجازی که با حضور دکتر خامسان، رئیس 
بیرجند، دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و  دانشگاه 
اجتماعی دانشگاه و با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
دکتر محمد هادی شهاب )عضو هیئت علمی دانشگاه( و 
دکتر محمد علی طاهری )عضو هیئت علمی بازنشسته 
دانشگاه( همراه بود، مسائل مهمی از جمله: کارکردهای 
اجتماعی و مذهبی وحدت اسالمی با توجه به رویکرد و شیوه 
اخالقی تربیتی پیامبر مکّرم اسالم)ص( مطرح شد. رئیس 
دانشگاه بیرجند در ابتدای نشست ضمن تبریک والدت 
پیامبر اکرم)ص( به دانشگاهیان و عرض تشکر از مجموعه 
پرتالش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از سخنرانان 
برنامه قدردانی و ابراز امیدواری کرد که همه ما بتوانیم در 
مهمترین ویژگی رسالت پیامبر که گسترش اخالق است، 
در عمل توفیق داشته باشیم. در ادامه مراسم حجت االسالم 
والمسلمین دکتر شهاب، یکی از سخنرانان محوری نشست 

مطالب خود را ارائه نمود. ایشان در ابتدا به این نکته اشاره 
نمود که: تفاوت هایی در تعابیر واصطالحات هست که نباید 
ما را از تفاهمی که می تواند صورت گیرد، دور کند. عالوه بر 
این که تالش می کنیم همگون سازی ماهیتی و هویتی در 
میان مذاهب مختلف و فرقه های متنوع ایجاد کنیم، تالش 
می کنیم حقیقتی را که پشت این چهره های متکثر وجود 
دارد بیابیم و این تالش موفق و راه سلوک ما انسان ها است. 
در ادامه نشست دکتر طاهری با استنادبه آیات قرآن کریم، 
توضیحاتی در خصوص جهان شمولی رسالت پیامبر اکرم 
)ص( ارائه نمود. در آیه 107 سوره انبیاء، خداوند خطاب به 
پیامبر فرمود: »َوَما أَْرَسلَْناَک إاَِلّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمیَن«؛ دانشمندان 
روی این اعالمیه و رسالت پیامبر باید بیش از این تدبر کنند، 
وقتی پیامبر برای همه جهانیان آمده است. باید روزی برسد 
که همه پیرو دین او باشند تا مورد عفو الهی قرار گیرند. 
عرض تشکر و سخنرانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
پخش کلیپ ویژه میالد حضرت محمد)ص(، امام جعفر 
صادق)ع( و هفته وحدت و همچنین پرسش و پاسخ، از دیگر 

بخش های این نشست بود.
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برگزاریاولینجشنوارهدانشگاهیرویشفرهنگ

جشنواره های فرهنگی و هنری از مهم ترین عوامل انعکاس 
عملکرد کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان 
استعدادها،  کشف  برای  عرصه  بزرگترین  واقع  در  و 
دستاوردها و توانمندی های دانشجویان است. جشنواره 
دانشگاهی رویش فرهنگ دانشگاه بیرجند فرصتی است 
تا دانشجویان نوورود دانشگاه بیرجند کنار هم جمع 
انعکاس ظرفیتا  را جهت  توان خویش  تمامی  و  آیند 
به کار گیرند. در همین  توانمندی های دانشجویان  و 
راستا، معاونت فرهنگی و اجتماعی همزمان با آغاز هفته 
فرهنگ دانشگاهی فراخوان اولین جشنواره استعدادیابی 
نودانشجویان خود را در 15 آبان1400 منتشر کرد. این 

فراخوان ویژه نودانشجویان 1400 است. 
این جشنواره در دو بخش آثار و ایده برگزار می شود. آثار 
در سه بخش فرهنگی، هنری و مذهبی قرار خواهند گرفت 

که به شرح ذیل است:
فرهنگی: شعر، نثر ادبی، ترانه، داستان کوتاه، عکس، فیلم 
نامه نویسی، نمایش نامه نویسی، مونولوگ، تئاتر صحنه، 

فیلم کوتاه و فیلم مستند، گویندگی و اجرا
هنری: مصنوعات، مصنوعات فلزی، مصنوعات چوبی، 
گلیم،  فرش،  پارچه ای،  مصنوعات  سفالی،  مصنوعات 
نگارگری،تذهیب، خوشنویسی، پوستر، نقاشی، حجم، 
تک نوازی ساز های ایرانی، جهانی، آواز، موسیقی سنتی و 

اصیل، موسیقی کالسیک و مردمی.
مذهبی: قرائت، ترتیل، حفظ، تواشیح، صحیه سجادیه، 
نهج البالغه، موسیقی عاشورایی سرودهای انقالبی و آواز 

گروهی) گروه کر(، تئاتر آیینی و عاشورایی.
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برگزاریجشننودانشجویان1400دانشگاهبیرجند

جشن نودانشجویان 1400 دانشگاه بیرجند با حضور دکتر 
احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند و جمعی از اعضای 
هیأت رئیسه و شورای دانشگاه، ظهر یکشنبه 9 آبان1400  
به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. دکتر خامسان 
ضمن تبریک قبولی نودانشجویان در دانشگاه، این مقطع 
زمانی را مهم ترین دوره زندگی آدمی دانست که با داشتن 
هدف مناسب، برنامه ریزی ، تالش و توکل بر خدا می توان 

مسیر خوبی را برای آینده خود ترسیم کنید.  
وی ضمن اشاره به امکانات آموزشی دانشگاه به وجود 
زمینه  فعالیت های فرهنگی و مذهبی در معاونت فرهنگی 
و اجتماعی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه اشاره کرد و افزود: ما در دانشگاه زیست بوم فناوری، 
نوآروی و کارآفرینی داریم که دانشجویان می توانند  اوقات 
فراغت خود را در این زیست بوم، به کسب تجربه و مهارت 
سپری کنند. رییس دانشگاه در پایان با اشاره به امکانات 
فراهم شده دردانشگاه برای سپری شدن این دوران مهم 
زندگی گفت: امیدواریم ما در دانشگاه بیرجند بتوانیم نسلی 
از جوانان آینده ساز کشور را تربیت کنیم که در جهت 

رفع مشکالت، ارتقا و رشد کشور گامی بر داریم. سخنرانی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
بیرجند، معاون دانشجویی و معاون فرهنگی و اجتماعی، 
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه و مدیر امور آموزشی از 
دیگر بخش های این مراسم بود. در ادامه کلیپ های معرفی 

امکانات آموزشی، فرهنگی، پژوهشی پخش شد.
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دانشجو:داشتن،بودنیاشدن؟

ابتدا از مسئوالن محترم دانشگاه بیرجند برای فرصتی 
که دادند تا با دانشجویان عزیزم صحبت کنم صمیمانه 
سپاسگزاری می کنم. در اینجا مخاطبم »نودانشجویان« 
هستند  که  سالتحصیلی هزار و چهارصد و چهارصد و 
یک آغاز زندگی دانشگاهی آنهاست. امیدوارم صحبت 
های این »کهنه دانشجو« برای شما نودانشجویان بوی 
کهنگی ندهد و تازگی و طراوت را در وجودتان زنده تر 
سازد. در سال 1362 در چنین روزهای پاییزی در دانشگاه 
تبریز در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی نودانشجو شدم. 
از آن زمان سی و نه سال می گذرد. حاال همه مراتب 
دانشجویی را طی کرده و به عنوان استاد همزمان با شما 
که راه تان را آغاز می کنید، بازنشست می شوم و راه 
دانشجویی ام حداقل به معنای اداری آن پایان می رسد. 
وقتی خواستند برای شما عزیزان صحبت کنم تأمل کردم 
که چه بگویم که توجه تان را جلب کند و  اندکی سودمند 
باشد؟ پرسش سختی است واقعا. توجه شما نسل جوان 
را جلب کردن خالقیت وخردمندی چشمگیری می طلبد 
که از توانم بیرون است. اگر در نظر بگیریم که تفاوت 
و شکاف نسلی میان من و شما نودانشجویان نیز وجود 
دارد بیشتر ریشه اضطرابم برای صحبت کردن روشن می 
شود. من به نسل پیشااینترنت و پیشادیجیتال تعلق دارم و 
شما نودانشجویان نسل دیجیتال هستید. حداقل به اندازه 
یک قرن از شما فاصله داریم! از اینرو ابتدا نگران شدم. 
اما اندکی بعد سخنرانی خانم رولینگ خالق هری پاتر 
در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه هاروارد در 
سال دو هزار و هشت یادم افتاد و خیالم را کمی آسوده 
ساخت. او با بیان خاطره ای گفت برای سخنرانی کردن 
جای نگرانی نیست؛ به هر حال ما سخنرانی ها را الجرم 

فراموش می کنیم؛ همان طور که او سخنرانی فیلسوف 
بزرگی در جشن دانش آموختگی اش را چنان فراموش 
کرده بود که حتی یک واژه از آن در خاطرش نبود! اما 
در عین حال حقیقت مهم دیگری نیز در سخن رولینگ 
نهفته بود. درست است که او کلمات و سخنان آن 
فیلسوف سخنران را بعد از سی سال فراموش کرده بود 
اما خاطره سخنرانی اش درذهنش مانده بود. اکنون اینجا 
برای شما چه چیزی بگویم و چگونه که بعد از فراموش 

کردن سخنانم، حداقل سخنرانی ام را فراموش نکنید؟!
گمان می کنم بهتر است مانند خانم رولینگ من هم از 
خودم برای تان صحبت کنم. همان طور که گفتم کهنه 
دانشجویی هستم که همه عمرم صرف دانشجویی شده 
است. در کتاب »خودمردم نگاری هویت دانشگاهی« 
روایتی از قصه دانشجویی ام را نوشته ام؛ این که چطور از 
روستای مصلح اباد فراهان اراک به دانشگاه تبریز و تهران 
و بعد دانشگاه لندن برای تحصیالت رفتم و بعد هم در 
دانشگاه های خوارزمی، عالمه طباطبایی و پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان معلم دانشگاه 
تدریس و تحقیق کردم. در بین شما هم هستند کسانی 
که مانند من روستایی اند یا این که روستازاده اند. تجربه 
دانشگاه و آموزش برای ما روستایی ها عمیقا متفاوت 
است با تجربه شهرنشینان و کالنشهری ها.  دانشجو 
بودن و دانشجو شدن توانست زندگی مرا کامال تغییر 
دهد و سرشت و سرنوشت دیگری برایم رقم زند. دانشگاه 
با همه محدودیت ها و بحران ها و چالش هایی که درگیر 
آن است همچنان می تواند فرصتی برای دانشجو بودن و 
دانشجو شدن شما فراهم کند. شما که نودانشجو هستید 
برای تان دانشجو شدن تجربه ای تازه است. چیزها تا 
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عادت و تکراری نشده اند تازگی دارند و برای ما قابل 
رویت و تأمل پذیرند. سعی کنید از این »فرصت تازگی« 
یا »نوبودگی« استفاده کنید. اکنون دانشگاه، درس ها، 
استادان، کالس ها و تمام زندگی دانشجویی برای تان 
نو هست. تا چند ماهی این نو بودگی می ماند. شما به 
دانشگاه می آیید تا بیاموزید چگونه آغاز کنید. دانشگاه 
برای این است که باور کنیم که می توانیم جور دیگری 
بیندیشیم، جور دیگری زیست کنیم، و متفاوت باشیم. 
دانشگاه مجموعه ای از ساختمان ها، ابزارها، تکنولوژی 
ها و مقرارت نیست، دانشگاه شیوه ای از زیستن و بودن 
و شدن است که  پویایی، نوآوری و ابداع و خالقیت   
هسته کانونی این شیوه زیستن و بودن است. دانشگاه 
فضای آغازهاست. یکی از »آغازها« در زندگی دانشجویی 
همین تأمل درباره دانشجو بودن و دانشجو شدن است. 
شما تاکنون دانش آموز بودید و اکنون به دنیای تازه ای 
وارد می شوید. در این دنیای جدید نیازمند آموختن 
های تازه هستید. شما اکنون سفری را آغاز می کنید 
که شما را با شگفتی های جهان ها روبرو و آشنا می 
سازد. شما دانشجو می شوید تا در سفری طوالنی به 
عمق تاریخ ها، جغرافی ها، زبان ها، دین ها، قوم ها، 
ملت ها، تکنولوژی ها و همه هستی بروید و از مشاهده، 
خواندن، نوشتن، آزمایش کردن، بحث کردن، دیدن، 
شنیدن، تحلیل کردن، اندیشیدن، نقد کردن، آموختن 
و آموزاندن سرشار شوید. واژه دانشجو سرشار از معناها، 
تجربه ها، کیفیت ها، حقیقت ها، واقعیت ها و ظرافت 
هاست. شما نودانشجویان عزیز نیازدارید این واژه شگفت 
مدرن را بیندیشید، لمس کنید و برای خودتان آن را 
فهم پذیر سازید. این کار مستلزم فعالیتی متمایز از 
تالش های درسی و رشته ای شماست. هر یک از شما 
دانشجویان در رشته ای ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، 

شیمی، فیزیک یا مهندسی یا علوم اجتماعی تحصیل می 
کنید. در این رشته ها دانشجو هستید اما جایی برای 
ارزیابی و تحلیل این که دانشجو کیست یا چیست در این 
رشته ها وجود ندارد. بگذارید با هم به این مقوله شگفت 

قدری بیندیشیم.
شما در رشته های گوناگون علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی 
و مهندسی هستید. تفاوت های رشته ای آشکاری میان 
شما هست. اما چیزی مشترک هم میان همه شما وجود 
دارد: »هویت دانشجویی«. باری، شما همه دانشجو هستید. 
شما در آغاز شکل دادن هویت تازه ای برای خودتان قرار 
دارید. در جهان امروز همه ما هویت های متعدد داریم 
و ناگزیریم در این جهان پیچیده و سیاره ای شده برای 
زیستن و ساختن هویت های گوناگون بکوشیم. عالوه بر 
هویت های فرهنگی و اجتماعی شغلی، دینی، جنسیتی، 
محلی و قومی اکنون شما واجد »هویت دانشگاهی« هم 
می شوید. این هویت جدید، انسان دیگری از شما می 
سازد. از طریق ساختن هویت دانشجویی، شما »انسان 
دانشگاهی« می شوید. به این فکر کنید که قرار است 
»تولد تازه ای« را تجربه کنید و از نو انسان دیگری شوید. 
نودانشجو بودن به معنای انسان نو شدن است. باری، 
دانشجو شدن فرایندی است برای انسان شدن در فضا و 

فرهنگ امروز. اما پرسش این است که چگونه؟
برای ساختن هویت دانشجویی شما نیاز دارید که از 
خودتان بپرسید دانشجو بودن چیست؟ و دانشجو کیست؟ 
ممکن است هرگز به شیوه ای آگاهانه و آشکار این پرسش 
ها را بیان نکنید یا درباره اش نیندیشید. اما مطمینا برای 
»دانشجو بودن« و مهمتر از آن »دانشجو شدن« نیازمند 
اندیشیدن آگاهانه به این پرسش ها هستید و هستیم. 
این پرسش ها سهل و ممتنع هستند. آنها که سهل 
گیرند به داشتن کارت دانشجویی اکتفا می کنند. اما آنها 
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که اهل تأمل اند و قصد جدی برای ساختن خود یا 
»خویشتن دانشگاهی« دارند نیازمند آگاهی عمیق از 
معنا و تجربه دانشجویی و دانشجو بودن و دانشجو شدن 
هستند. شما هم مطمینا با من هم عقیده اید که داشتن 
کارت دانشجویی مدرک و نماد خوبی است برای توضیح 
»دانشجو  برای  اما  دانشجو؛  لقب  حقوقی »داشتن« 
بودن« و »دانشجو شدن« نیازمند فهم تجربه، چگونگی 
و حقیقت دانشجویی هستید. اگر این طور باشد بیایید 
با هم درباره دانشجو بودن و دانشجو شدن تأمل کنیم. 

شاید اولین نکته در این باره این است که دانشجو بودن 
امری مدرن، معاصر یا امروزی است. نه تنها طی هزاران 
سال گذشته بلکه حتی صد و پنجاه سال پیش هم گروه 
اجتماعی به نام دانشجو در جامعه ایران نبود، اگرچه 
جستجوی دانش و انسان های دانشمند بسیار بودند. 
دانشجو سوژه یا انسان نوعی معاصر و مدرن است که 
در نتیجه زایش و گسترش نهاد دانشگاه در ایران معاصر 
شکل گرفته است. از زمان تأسیس دارالفنون در هزار و 
دویست سی هجری شمسی تا تأسیس دانشگاه تهران 
در هزار و سیصد و سیزده چندین دانشسرای عالی و 
مراکز آموزش عالی در ایران ایجاد شد. این مراکز اولین 
نهادهای دانش مدرن و تربیت و پرورش دانشجو در 
ایران بودند. با تأسیس دانشگاه تهران و سپس گسترش 
دانشگاه مدرن در سراسر ایران، نهاد دانشگاه همچون 
نهاد پرورش دانشجو شناخته شد. اکنون چند میلیون 
دانشجو و میلیون ها دانش آموخته در جامعه ایران وجود 
دارد. اینها جمعیت دانشگاهی بزرگی را شکل داده اند 
و ایران را حداقل از نظر جمعیت شناختی، جامعه ای 
دانشگاهی کرده اند. نودانشجویان عزیزم اکنون شما 
به این جمعیت چند میلیون نفری پیوسته اید. عضو 
جامعه بزرگی شده اید و نیازمند شناخت این جامعه و 

آداب و سنن آن هستید تا بتوانید در این جامعه جایگاه 
خودتان را پیدا کنید و بهتر بگویم جایگاه تان را بسازید. 
دانشجو انسان و سوژه ای است که از طریق دانش و علم 
مدرن و نظام آموزشی آن یعنی نهاد دانشگاه و آموزش 
دانشگاهی هویت خود را تعریف می کند و براساس ارزش 
ها، هنجارها و آیین های این نظام دانش، شیوه ای از بودن 
و شدن انسانی و اخالقی را می آموزد و درونی می کند.  
دانشجو شدن در معنای دقیق کلمه تالشی برای زیستن 
در بستر و تاریخ امروزی جهان است. از اینرو دانشجو بودن 
صرفا عضویت در سازمانی به اسم دانشگاه یا تحصیل در 

رشته تحصیلی برای کسب مدرک نیست. 
اما چگونه شما دانشجویان می توانید چنین تجربه ای 
از دانشگاه را بدست آورند؟ پاسخ آن روشن است: از 
طریق تجربه یادگیری. دانشجو شدن یعنی جدی گرفتن 
امر یادگیری. دانشجو انسان یادگیرنده است که برای 
یادگیری به نهاد دانش آمده است. یادگیری یعنی تالش 
برای مشارکت هر چه بیشتر و خالقانه تر و فعاالنه تر 
در فرایندهای تولید، توزیع و کاربست دانش و دانایی. 
رشته های دانشگاهی چیزی نیستند جز فضاهایی برای 
یادگیری. هر دانشجو به میزانی که مشارکت جدی تر و 
اصیل تری در فرایندهای تولید، توزیع و کاربست دانش 
و دانایی دارد، به همان میزان در فرایند رشد دانشجویی 
بالغ تر و بالنده تر است. بنابر این، مهمتر محک و معیار 
دانشجویی یادگیری است. شما نودانشجویان نیاز دارید 
درباره این که یادگیری چیست و سازوکارهای آن نیز 
بیاموزید و بدانید. شاید این از نان شب هم برای شما 
واجب تر باشد. امروزه انبوهی از کتاب ها و مقاالت درباره 
همه چیز از جمله یادگیری در فضای مجازی در دسترس 
است. پیشنهاد می کنم همین اکنون جستجویی کنید و 
ببنید نه تنها متن ها بلکه انبوه فیلم ها و عکس ها و دوره 
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های مجازی درباره یادگیری وجود دارد. فراموش نکنید 
که نه تنها در ایران بلکه در همه جهان دانشجو بودن و 
دانشجو شدن چیزی جز یادگیری نیست. سازمان جهانی 
یونسکو رسالت و وظیفه دانشگاه در قرن بیست و یکم را 
چهار چیز دانسته است. یادبگیریم که چگونه یادبگیریم؛ 
یادبگیریم که چگونه کارها را انجام دهیم؛ یادبگیریم 
چگونه با هم باشیم؛ و نهایتا یادبگیریم چگونه بودن را.  

شاید برای نودانشجویان عزیز این صحبت ها چندان 
این که دانشجویان در  نباشد!  انگیز  جالب و شگفت 
از بدیهیات  یادگیری حاضر می شوند  برای  دانشگاه 
است. بدیهیات هم نیازمند گفتن نیستند! شاید این 
طور باشد و به شما حق می دهم. اما تجربه من کهنه 
دانشجو این است که دانشگاه های ما و دانشجویان مان 
همین بدیهیات را نادیده می گیرند. یعنی یادگیری که 
الجرم بایسته است در کانون دانشگاه باشد در حاشیه 
ای دور قرار دارد. نودانشجویان عزیز را هشیار می کنم 
که از همین ابتدای زندگی دانشگاهی شان از یادگیری 
مراقبت کنند و از دانشگاه و مدرسان دانشگاهی مطالبه 
»یادگیری عمیق« داشته باشند. از دانشگاه و استادان 
تان بخواهید که شما را در فرایندهای یادگیری زمینه 
مشارکت بیشتر و آزادانه تری فراهم کنند؛ و خودتان را 
نیز آماده کنید تا در کالس های درس و در فعالیت های 
آموزشی و پژوهشی درگیری فعاالنه تر و خالقانه تری ایفا 
کنید. نهاد دانشگاه را مجاب و متقاعد سازید که فضای 
بازتر و آزادتری برای یادگیری و بحث و گفتگو فراهم 
سازند. تجربه نشانم داده است که در دانشگاه های ما 
چنین فضاهای باز و آزاد برای گفتگو، مشارکت و درگیری 
جدی و خالقانه دانشجویان در فرایند آموزش و یادگیری 
یا وجود ندارد یا بسیار محدود و کنترل شده است. آن 
چه هست عمال اثربخش نیست. یادتان باشد در نظام 

حکمرانی هستیم که آزادی و بویژه آزادی دانشگاهی در 
آن معنایی ندارد و هر کس ناگزیر باید برای آن مبارزه 
کند. به مقداری که آرمان آزادی را فراموش می کنید به 
همان اندازه از فرایند یادگیری عمیق و موثر دور شده 
اید. مراقب باشید که شما را چنان سرگرم روزمرگی های 
دانشگاه و مناسک و آیین های سیاسی و اداری نکنند که 

یادگیری از یادتان برود. 
نودانشجویان عزیزم دانشجو بودن و شدن فرایندی از 
رشد و توسعه فردی و شکل گیری هویت شخصی شما 
نیز هست. نهاد دانشگاه هم برای توسعه دانش و دانایی 
است هم برای توسعه منش و اخالق و شیوه ای خاص 
از بودن و زیستن در جهان امروز است. دانشجو بودن و 
شدن یعنی بالنده شدن توانایی هایی شناختی، عاطفی و 
رفتاری دانشجویان به نحوی به بتوانند ارزش های مدرن 
و جامعه معاصر را درونی کنند. جان نیکسون در کتاب 
»به سوی دانشگاه فضیلتمند« توضیح می دهد ارزش 
های کانونی دانشگاه عبارت اند از عقالنیت، استدالل 
کردن، صداقت، مدارا و تساهل، بزرگ منشی، به رسمیت 
شناختن دیگری، و تالش برای حفظ کرامت و احترام 
خود و دیگر انسان ها. دانشجو بودن و شدن چیزی نیست 
جز تحقق این ارزش ها به شیوه ای اصیل و پایدار در 
وجود و درون ما. این ارزش ها و اخالق دانشگاهی نیز پاره 
هایی از همان یادگیری است. ما دانشگاه را نه صرفا برای 
هدف های ابزاری مانند کسب مدرک، شغل و مهارت 
های شغلی و بازار پسند، بلکه برای ارزش های ذاتی یا 
غایی مانند خودشکوفایی، صلح، معنویت، انسان گرایی، 
دوستی، آزادی، خودبیانگری و دگرخواهی نیاز داریم. می 
دانم در جامعه امروزی ما سخن گفتن از ارزش های 
اخالقی در نتیجه سیاسی و ایدئولوژیک شدن این ارزش 
ها تا حد زیادی از چشم نسل جوان افتاده است. اما باور 

 پاییز 1400 | گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی



21

کنید نهاد دانشگاه هرگز نمی تواند بدون سخن گفتن 
از این ارزش ها برای ما نهادی سودمند و کارآمد باشد. 
دانشگاه را فضایی برای برساختن هویت های شخصی، 

تمایزها و خودتحقق بخشی تان ببینید. 
نودانشجویان عزیزم اگر با من همنوا باشید که دانشگاه 
نهاد مدرن است، میدانید که بنیادی ترین ارزش دنیا 
مدرن دموکراسی و ارزش های دموکراتیک است. می دانم 
حال و هوای جامعه طوری است که نباید از دموکراسی 
حرفی زد. اما هرگز فراموش نکنید بدون دموکراسی، 
یادگیری در جهان امروز ناممکن است. دانشگاه فضایی 
است برای تمرین ارزش های دموکراتیک، ارزش هایی 
که فرصت می دهد تا به جای غیرت سازی، بیگانه 
هراسی، و دشمنی با خرد و اندیشه ورزی، به استقبال 
دیگری و دیگری ها بروید و با روحیه ای همراه با مدارا 
و تساهل ارزش های جهانی و انسانی را در بستر زندگی 
فردی و محلی تان تجربه کنید. نهاد دانشگاه به دلیل 
پیوند هستی شناسانه اش با علم مدرن و ارزش های 
دموکراتیک جهانی به شما فرصت می دهد تا از زاویه 
ای باز و انسانی مواجهه ای انتقادی با همه سنت ها و 
باورهایی داشته باشید که اشکال گسترده و پیچیده ای 
از تبعیض های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و اجتماعی را 

تولید و بازتولید می کند. 
واقعیت این است که شما نودانشجویان در لحظه تاریخی 
وارد دانشگاه می شوید که دانشگاه وضعیت عادی ندارد و 
در نتیجه بحران کرونا کالس های حضوری درس تعطیل 
و به صورت مجازی برگزار می شود. از اینرو نودانشجویان 
به جای ورود به دانشگاه به دنیای مجازی وارد می شوند. 
عالوه بر این، نودانشجویان عزیزم شما در آغاز قرن پانزدهم 
هجری زندگی دانشگاهی تان شروع می کنید. این تقارن 
تاریخی و تقویمی می تواند معنادار باشد. شما نسل تازه 

ای از دانشوران ایران در آغاز تاریخی جدید هستید و 
خواهید شد. پیشنهاد می کنم کتاب »تاریخ ایران مدرن« 
نوشته یرواند آبراهامیان مورخ بلندآوازه ایرانی را بخوانید. 
او روایتی دلنشین و ساده از   تاریخ معاصر ایران طی 
سال از 1285 تا 1385 را نوشته است. در این یک قرن 
که از قضا دوره ظهور نهاد دانشگاه مدرن و گسترش 
آن در ایران است، دانشجو به عنوان سوژه ای مدرن در 
ایران متولد می شود و سراسر این قرن با فراز و نشیب ها 
و تحوالتی روبروست. شما نودانشجویان تازه ترین نسل 
از دانشجوی ایرانی مدرن هستید. نمی دانم اقبال تان 
بلند است یا کوتاه که در این لحظه تاریخی به درون 
دانشگاه پرتاب می شوید اما لحظه تاریخی شما  یکی 
از لحظه های دشوار تاریخ معاصر ماست. امروز جامعه 
ایران درگیر فقر فراگیر، شکاف های بزرگ طبقاتی، 
بحران فراگیر زیست محیطی، بحران دموکراسی، بحران 
نارضایتی سیاسی فراگیر، بحران فرسایش سرمایه های 
اجتماعی، بحران های بین المللی و منطقه ای و بحران 
بزرگ ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور است. در این 
موقعیت بحرانی و دشوار تاریخی نظام دانشگاهی نیز هم 
متاثر از بحران های بزرگ جامعه است و هم چالش های 
ساختاری و سازمانی درونی خودش را دارد. این بحران 
ها اگرچه کار یادگیری و زیست دانشجویی را برای شما 
دشوارتر می سازد اما می تواند الهام بخش و انگیزه ای 
باشند برای سخت کوشی و تالش بیش تر. جامعه امروز 
ایران محتاج شما و نیروی جوانی است که بتواند از راه 
دانش و خالقیت برای عبور از این بحران کمک بگیرد. 
اگرچه بحران ها فضاهای بزرگ را بسته و محدود کرده 
اند اما همچنان ُخرده فضاها و میدان های کوچک عمل 
برای دانشجویانی که آماده باشند و بخواهند خود را و 

جامعه را بسازند وجود دارد. 
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در این لحظه تاریخی شما فرصت هایی دارید که در 
گذشته دانشجویان نداشتند. شما امروز دسترسی به دانش 
جهانی دارید. شبکه اینترنت و دنیای مجازی دسترسی 
به دانش را آسان، ارزان و فراگیر کرده است. عالوه بر این، 
امزوز شکلی از دموکراسی دانشگاهی در دسترسی تقریبا 
همه گروه های اجتماعی از عشایری، روستایی، شهری 
و کالنشهری و از زن و مرد تا فقیر و غنی ایجاد شده 
است. اگرچه هنوز نابرابری ها وجود دارد. شما امروز بیش 
از نسل های پیشین با مفاهیم آزادی، دموکراسی، علم 
و عقالنیت، حقوق بشر، زندگی، خودشکوفایی، انسان، 
برابری، عدالت و فرهیختگی سروکار دارید و هر روز 
رسانه ها و کتاب ها از این مفاهیم سخن می گویند. شما 
نودانشجویان می توانید با زبانی سخن بگویید که چند 
دهه پیش برای من و نسل من آشنا نبود.  عالوه بر این، 
اگرچه فضای کنشگری مدنی و آزادی های دانشگاهی 
محدود است اما همچنان خرده فضاهایی هست و شما 
می توانید در انجمن های علمی دانشجویی، نهادهای 
مدنی موجود در جامعه مانند سازمان های مدنی زیست 
محیطی، سازمان های غیرانتفاعی که برای هدف های 
عام المنفع تالش می کنند، و همچنین فعالیت های 
هنری و زیباشناختی مشارکت و فعالیت کنید. فضای 
دانشگاه شما را به شرکت فعال در فعالیت های هنری 
و مدنی ترغیب نمی کند، اما زمینه این فعالیت ها هم 
در دانشگاه و هم در جامعه وجود دارد. به خاطر داشته 
باشید که بدون مشارکت در فعالیت های جمعی و مدنی 
هرگز دانشجو نخواهید شد. مراقب باشید که دانشجو 
شدن به معنای سر خود را زیر اندختن و درس ها را 
پاس کردن و نمره گرفتن نیست. دانشجو شدن مستلزم 

انتخاب هدفمند و آگاهانه شیوه ای از زیستن داوطلبانه 
است، شیوه ای از زیستن که اساس و بنیاد آن فراگیری 
و درونی سازی ارزش های دموکراتیک، مدنی، اخالقی 
و انسانی از راه تمرین و مشارکت در فرایندهای خلق، 

توزیع و کاربست دانش و دانایی است. 
نودانشجویان عزیزم می دانم شما نسل رسانه ای و 
دیجیتال هستید و اندیشیدن بصری برای تان آسان تر 
است. پیشنهاد می کنم فیلم »انجمن شاعران مرده« را 
ببینید. این فیلم درباره آموزش و درس خواندن است. 
یکی از معلمان در این فیلم به نام جان کیتینگ ادبیات 
تدریس می کند و می کوشد دانش آموزان را شیفته 
ادبیات و دانایی کند. او موفق می شود. حتما عبارات و 
گفتگوهای این فیلم به ویژه صحبت های جان کیتینگ 
را با دقت و تأمل گوش کنید. کیتینگ به دانش آموزان 
 When you read, don›t just consider :می گوید
what the author thinks, consider what you think

»وقتی چیزی می خوانید فقط متوجه این نباشید که 
نویسنده متن چه اندیشیده است، توجه کنید که شما به 
چیزی می اندیشید«. شما دانشجویان عزیزم با انبوهی 
از متن ها و خواندن ها سروکار خواهید داشت. این که 
تالش کنید خوانش یا فهم خودتان از نوشته ها و متن ها 
را بسازید، کار بزرگی است. یادگیری دقیقا همین است. 
حتی اکنون که صحبت های مرا می شنوید و می خوانید 
بیش از این که بیندیشید که من چه می گویم تالش 
کنید ببینید شما با خواندن و شنیدن این صحبت ها چه 
اندیشه ای می توانید پیدا کنید. نقل قول های بیش تری 
از این فیلم نمی گویم و می گذارم خودتان با شوق فیلم 

را ببینید و درس های الزم را از آن بگیرید.
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برگزاریمسابقهکتابخوانیمعجزهشکرگزاری

کتاب معجزه شکرگزاری، کتابی برای شروع تغییر از درون 
است.کتاب The magic اولین بار سال 2012 منتشر شد و 
یک دستورالعمل 28 روزه برای آوردن معجزه به زندگی ارائه 
کرد. دستورالعملی که به ادعای نویسنده اش می تواند زندگی 
شما را متحول کند و هر چیزی که بخواهید را در اختیارتان 
بگذارد. راندا برن در این کتاب می گوید که دستورالعمل 
جامع خوشبختی برای همه ی آدم ها را پیدا کرده است و 
اگر آن را باور داشته باشند در 28 روز همه چیز به کامشان 
خواهد شد. هرچند مسیر شکرگزاری نباید هرگز متوقف 

شود. 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند به مناسبت 
هفته فرهنگ دانشگاهی و هفته کتاب و کتاب-خوانی، 
مسابقه کتابخوانی »معجزه شکرگزاری « را از 18 تا پایان 
آبان ماه برگزار کرد. هدف از برگزاری این مسابقه معرفی 
کتاب تاثیرگذار »معجزه شکرگزاری« و آشنایی کارکنان با 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی بوده است.
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تفاهمنامههمکاریبیندانشگاهبیرجندومؤسسهمطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

 به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، تفاهم 
 نامه همکاری  بین دانشگاه بیرجند و مؤسسه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
امضاء طرفین رسید. موضوع این تفاهم  نامه: »همکاری های 
مشترک در حوزة مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش 
عالی، علم و فناوری« است و از مهمترین مفاد این تفاهم  

نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعریف و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در حوزه مأموریت های 
دانشگاه و مؤسسه؛ مشارکت در برگزاری نشست های تخصصی،نشریه 
مشترک و همایش های علمی؛ مشارکت در تشکیل هسته  ها و 

گروه های پژوهشی، کارگروه ها، شوراها، میزهای تخصصی مشترک؛ 
مشارکت در برنامه بین المللی شدن دانشگاه بیرجند و مؤسسه؛  
مشارکت در تثبیت آینده پژوهی وضعیت مرجعیت علمی دانشگاه 
بیرجند؛ شناسایی مسائل و موضوعات دانشجویان دانشگاه بیرجند؛ 
انجام پژوهش های مشترک درخصوص سهم کنشگران علمی 
)استادان، دانشجویان و کارمندان( دانشگاه و مؤسسه در تولید و 
انجام پژوهش های مشترک درخصوص  توسعه علم و فناوری؛ 
مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛ انجام مطالعات و پژوهش  های مشترک 
فرهنگی و اجتماعی درحوزه مأموریت های دانشگاه و مؤسسه؛ 
اجتماعات  و  پژوهشگران  و مشارکت  زمینه حضور  مهیاکردن 
علمی ایرانی و غیر ایرانی در برنامه های مشترک؛ نشر مشترک 
آثار پژوهشی، ترجمه منابع علمی از زبان های مختلف و داوری و 
ارزیابی آثار ترجمه شده؛ مشارکت در ارزیابی تولیدات علمی و داوری 

طر ح های تحقیقاتی مصوب دو طرف«
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برگزارینشستصمیمانهدکترخامسانباکارکنانمعاونتفرهنگیواجتماعی

معاونت  کارکنان  با  دانشگاه  ریاست  صمیمانه  دیدار 
فرهنگی و اجتماعی، 4 آبان ماه 1400 برگزار شد و 
حاضران به بیان دیدگاه ها و طرح برخی مسائل، دغدغه 
ها و پیشنهادهای خود پرداختند. در ابتدای این جلسه 
دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه 
فرهنگی در مناسبت های مختلف پرداخت و خاطر نشان 
کرد که این معاونت با برگزاری کارگاه ها، نشست ها و 
جلسات و رویدادهای مختلف یکی از فعال ترین و پویاترین 
بخش های دانشگاه در دوران کرونا بوده است و آن را نتیجه 
تالش و همدلی همکاران و دانشجویان فعال فرهنگی در 

مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانست.
 در ادامه جلسه دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی 
دانشگاه نیز ضمن تشکر از حضور ارزشمند ریاست دانشگاه، 
مباحثی در خصوص اقدامات زیرساختی صورت گرفته در 
حوزه فرهنگی مطرح کرد. وی یکی از دغدغه های خود و 
همکاران را آماده کردن بسترهای الزم و ماندگار برای ارائه 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانست. با تغییرات سریع و 
پرشتاب در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، می باید همگام 
با این تحوالت حرکت کرد. در غیر اینصورت فعالیت های 
فرهنگی بخش کوچکی از مخاطبان را خواهد داشت و 

بخش بزرگ دانشگاهی در دوران جدید ارتباطی به سوی 
دیگر برنامه های متنوع و پرمخاطب گرایش خواهند یافت 
و از مشارکت در برنامه های اصیل فرهنگی، ادبی، هنری، 
دینی و اجتماعی پرهیز خواهند کرد. مدیر فرهنگی 
دانشگاه در این زمینه به تهیه و تدوین طرح نمایشگاه 
مجازی یا فرهنگسرای مجازی دانشگاه اشاره کرد که صفر 
تا صد آن توسط کارگروه دانشجویی انجام شده است و 
امروز از آن رونمایی می شود. وی به تصویب سایت نشریات 
دانشجویی هم اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد در آینده 
نزدیک شاهد تنوع بخشی در حوزه نشریات دانشجویی 
باشیم. ارائه کارنامه الکترونیک فرهنگی به دانشجویان از 
سال جاری، تشکیل شورای دانشجویی نشریات و برگزاری 
نشریات  به  برای کیفیت بخشی  کارگاه های متناسب 
انجمن های  ارتباط مناسب  برقراری  لزوم  دانشجویی، 
علمی دانشجویی با حوزه معاونت پژوهشی برای حمایت 
از طرح های پژوهشی دانشجویی، لزوم ایجاد دفاتر فرهنگی 
در پردیس ها و دانشکده ها، تأسیس دفتر مطالعات پژوهشی 
در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای تقویت 
تعامل استادان مشاور با دانشجویان فعال علمی و فرهنگی، 
حمایت از طرح-های دانشجویی در اجرای پروژه های 
عمرانی و زیباسازی و مشارکت دادن دانشجویان در 
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راستای استفاده مطلوب از ایده های دانشجویی، دراختیار 
گذاشتن یک سرور مرکزی برای نگهداری از برنامه ها و 
محتواهای تولید شده توسط تشکل های دانشجویی و 
معاونت، هدایت طرح های دانشجویی به سوی کارآفرینی 
و استقرار در زیست بوم نوآوری و شکوفایی دانشگاه، 
زیباسازی فضای بیرونی معاونت و زمینه سازی برای انعقاد 
تفاهم نامه های همکاری با مؤسسات و نهادهای کشوری، 
تصویب و اجرای هفته فرهنگی دانشگاه در آبان ماه هر 
سال از برنامه هایی بود که مدیر فرهنگی به تشریح  آن ها 
پرداخت. در ادامه این نشست صمیمی همکاران معاونت 
به بیان خواسته ها و مشکالت خود پرداختند. دکتر احمد 
خامسان، رئیس دانشگاه نیز در پاسخ به مطالب همکاران 
حوزه فرهنگی ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته 
تاکید کرد که همچنان پیگیر درخواست همکاران حوزه 
فرهنگی بوده و إن شاءاهلل با دریافت اعتبارات الزم طرح 
قبلی و درخواست های فعلی به سرانجام مطلوبی خواهد 
رسید. ضمناً، در پایان این نشست و با حضور دکتر احمد 
خامسان، رئیس دانشگاه، از فرهنگسرای مجازی دانشگاه 

بیرجند نیز رو نمایی شد.
شایان ذکر است فرهنگسرای مجازی دانشگاه بیرجند با 

امکاناتی از قبیل برگزاری کارگاه های مختلف، همایش های 
علمی، جشنواره ها، برگزاری تئاتر، برگزاری موسیقی 
زنده، فروشگاه و مراسم آئینی و مذهبی در طول 4 ماه 
زمان مداوم توسط انجمن علمی کامپیوتر برنامه نویسی 
شد. از قابلیت های منحصر به فرد فرهنگسرای دانشگاه 
بیرجند دینامیک بودن طرح ها و فضای فرهنگسرا، جامع 
بودن برای تمامی فعالیت های دانشگاهی، آرشیو تمام 
جشنواره ها و فعالیت های پیشین و اجرای چند برنامه 
با هم است. این فرهنگسرا با امکانات فوق برای اولین 
بار در کشور رونمایی شد. پیش از این تنها نمایشگاه 
به  دانشگاهی موجود نمایشگاه وزارت بوده است که 
مراتب این فرهنگسرای دانشگاه از نمونه یاد شده بهتر و 
دارای قابلیت های فراوانی است. ریاست محترم دانشگاه 
ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و بایسته، از آمادگی 
دانشگاه برای انعقاد قرارداد با دانشجویان و شرکت مجری 
برای ارائه نمایشگاه مجازی مرکز موزه و اسناد و مفاخر 
دانشگاه خبر داد. از آقای اله رسانی، ثانی قالهر و شرکت 
دانشجویار و تیم دانشجویی فعال در این زمینه، صمیمانه 
تشکر می شود که با وقت و انرژی زیاد توانستند این 

دستاورد مهم را طراحی و اجرایی سازند.
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برگزاریمراسمگرامیداشتهفتهبسیجباحضورجنابسرهنگقنبری

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و بسیج 
اساتید و کارکنان دانشگاه و مشارکت مدیریت برنامه، 
به  فرهنگی  نشست  دانشگاه،  اداری  تحول  و  بودجه 
با سخنرانی جناب سرهنگ  بسیج«  »هفته  مناسبت 
امام  دانشگاه  استاد  و  علوم سیاسی  دکترای  قنبری، 
حسین )ع(، ظهر چهارشنبه 3 آذر ماه 1400در دانشگاه 
بیرجند برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای دکتر زنگوئی 
ضمن تقدیر از آقای دکتر قنبری بدلیل حضور طوالنی در 
جبهه های جنگ و تالش و موفقیت در علم و پژوهش و 
دیگر فعالیت ها، درخصوص موضوع بسیج و پاسداری از 
انقالب اسالمی سخنانی را ارائه کردند. دکتر قنبری در 
بخشی از سخنان خود گفت: انقالب اسالمی به پشتوانه 
مردم به اهداف و آرمان های انسانی خود خواهد رسید و 
در مقابل فریب کاری دشمنان، خدا کفایت خواهد کرد. 
همانگونه که بسیجیان در انقالب اسالمی ایثار و ایمان را 
به منصه ظهور رساندند و بعد از آن هم، در همه عرصه 
ها برای حفظ ارزش ها پیشرو و فعال بودند. دکتر قنبری 
برای این گفته به آیه 5 سوره قصص اشاره داشت که می 

فرماید:
َونُِریُد أَْن نَُمَنّ َعلَی الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِی الْْرِض َونَْجَعلَُهْم 

ًة َونَْجَعلَُهُم الَْوارِثِیَن  أَئَِمّ
و ما می خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانی و 
زبونی گرفته شده بودند، نعمت های با ارزش دهیم، و آنان 
را پیشوایان مردم و وارثان ]اموال، ثروت ها و سرزمین های 

فرعونیان گردانیم.
و آیه 64 سوره انفال:

ِبُیّ َحْسُبَک اهلَلّ َوَمِن اتََّبَعَک ِمَن الُْمْؤِمِنیَن )64( یَا أَیَُّها الَنّ
ای پیامبر! خدا و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند ]از نظر 

حمایت و پشتیبانی[ برای تو بس است.
وی با اشاره به این که بسیج، سیاسی و جناحی نیست 
گفت: الزم است هم اکنون در حفظ و تربیت نیروهای 
کارآمد بسیجی مانند گذشته فعال باشیم. امروزه باید به 

کیفیت تفکر بسیجی اندیشید و در بین دانشجویان و آحاد 
مردم این تفکر صحیح را تبیین کرد. در قشرهای مختلف 
از جمله سازمان ها و ادارات، افراد بسیجی وجود دارند اما 
شاید همه تفکر بسیجی نداشته باشند. الزم است بحث 
ایمان و عمل تقویت شود و تفکر بسیجی عملیاتی شود و 

به درستی در بین مردم و دانشجویان معرفی گردد.
این پژوهشگر دفاع مقدس گفت: فرهنگ و تفکر بسیجی 
یعنی آن مجموعه معرفت ها و روش هایی که می تواند 
مجموعه های عظیم انسانی را در ملت به وجود آورد. 
خاصیت تفکر بسیجی، تربیت مردم در جهت رسیدن 
به ارزش های اسالمی و حرکت در مسیر مستقیم الهی 
است. بسیج می تواند بهترین مسیر تقرب الهی باشد چون 
شهدا با خون خود این موضوع را ثابت و جاده را برای ما 
هموار کرده اند.سرهنگ قنبری با تأکید بر جهاد در اسالم 
افزود: امروزه جهاد علمی ارزش فراوانی دارد و در این راه 
باید تربیت دانشجو و باالبردن ارزش های انسانی او اولویت 

داشته باشد.
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جلسهپرسشوپاسخدانشجوییبهمناسبت16آذرباحضوراعضایهیأترئیسهدانشگاهبیرجند

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور اعضای هیأت 
رئیسه دانشگاه و به مناسبت روز دانشجو بصورت مجازی 
برگزار شد. دکتر علی زنگوئی معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روز 
دانشجو و آرزوی سالمتی برای همه دانشجویان و بویژه 
دانشجویان دانشگاه بیرجند در سخنانی به تحلیل وقایع 
16 آذر 1332 پرداخت. در ادامه این نشست، دکتر محسن 
آیتی، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه، 
ضمن تحلیل شرایط موجود بدلیل شیوع ویروس کرونا 
و گسترش آموزش مجازی و غیرحضوری در دانشگاهها 
آخرین تغییرات و تصمیمات در خصوص آموزش در 
دانشگاهها را تبیین کرد. دکتر موسوی، معاون دانشجویی 
دانشگاه ضمن تبریک روز دانشجو به دانشجویان دانشگاه 
بیرجند و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم خورشیدزاده، 
معاون فقید دانشجویی شرایط حضوری شدن دانشگاه ها و 
آمادگی معاونت دانشجویی در خصوص استفاده از سراهای 

دانشجویی و غذاخوری ها را تشریح کرد.
در ادامه این جلسه، دانشجویان حاضر به بیان سواالت 
خود در حوزه های مختلف آموزشی، دانشجویی، فرهنگی 
و.... پرداختند و اعضای حاضر در جلسه نیز پاسخ های 
الزم را ارائه کردند. شایان ذکر است این نشست به صورت 

مجازی و از طریق سامانه وبینار برگزار شد.
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برگزاریاولیننشست-ریشههایفرهنگ؛بررسیگونهاوتغییراتآن

برگزاریسلسلهنشستهایهفتهفرهنگدانشگاهی

فرهنگ  هفته  نشست های  سلسله  از  نشست  اولین 
همکاری  با  واجتماعی  فرهنگی  معاونت  دانشگاهی 
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه بیرجند 
با موضوع»ریشه های فرهنگ؛ بررسی گونه ها و تغییرات 
راشد محصل، چهره  با حضور دکتر محمدرضا  آن«، 
ماندگار فرهنگ و ادب ایران، روز شنبه 15 آبان ماه 1400 

به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر محمد بهنام فر، استاد گروه 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند و مدیر علمی این 
راشد  محمدرضا  استاد  از  قدرشناسی  نشست، ضمن 
محصل، »معلمی« را یک کار فرهنگی عنوان نمودند 
و بیشتر تألیفات استاد را دارای رنگ و صبغه فرهنگی 
که حتی در اغلب آنان کلمه »فرهنگ« نیز به کار رفته 
است، دانستند. ایشان« فرهنگ« را ریشه پیشرفت ها و 
پسرفت های جوامع دانستند به این مطلب اشاره نمودند 
که قدما کلمات را در معنی دقیق به کار می بردند و 
کلمه »فرهنگ« در لغت نامه و کتب قدیمی »کاریز« و 
»قنات« گفته شده است و زندگی بخش است مثل آب، 
معنی دیگر آن »شاخه ایست که خوابانیده شود تا درخت 
دیگری حاصل آید« یعنی »سازنده« و معنی سوم با کلمه 
»تعادل« همراه شده است. ایشان ریشه جامعه متعادل را 
فرهنگ دانستند و »جامعه بی فرهنگ« از اعتدال بدور 

است و عدالت در آن از بین رفته است.
در ادامه نشست، دکتر راشد محصل،«فرهنگ« را واژه 
ترکیبی »فر«+«هنگ« خواند که در فارسی باستان نیست 
اما درایران اوستایی وجود دارد و از »برهیختن« به معنای 
»ادب کردن« گرفته شده است. »بی فرهنگی« به معنی 
»بی دانشی« است و فرهنگ با این ظرفیت معنایی و 

گستره زیاد مفهوم خود، همه شئون زندگی انسان را دربر 
می گیرد و می تواند جایگزین مباحث آموزشی و ادبی باشد. 
اما دریافت نخبگان جامعه نسبت به معانی آن متفاوت 
است. دکتر صادق کیا رئیس سابق فرهنگستان ادب نظرات 
مختلف پیرامون فرهنگ را جمع آوری کرده است و در 
جهان معاصر زنده یاد داریوش آشوری از میان کتب عرب 
و شرق بیش از 400 تألیف دارد که به جنبه های سازندگی 

فرهنگ بیشتر توجه کردند.
ایشان درباره تفاوت »فرهنگ« با »تمدن« نیز گفت؛ 
ابزارآالت  به  نتیجه فرهنگ است، »تمدن«  »تمدن« 
و اجتماعات مربوط می شود اما منظور از »فرهنگ« 
جنبه های معنایی است، جنبه های پیکارگری و سازندگی 
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که به سادگی شکل نمی گیرد و در شکل گیری خود به 
تحرک و پویایی نیازمند است. انسان یک موجود فرهنگی 
است که به دنبال کمال است و به عمق می اندیشد و 
تفاوت او با حیوان در همین است. فرهنگ جنبه انزوا طلبی 
و خود خواهی را می گیرد و به جای پرداختن به لذت جویی 

به پاسداری زندگی می پردازد.
 دکتر راشد محصل دو مبحثی را که در مسیر فرهنگ قرار 
دارد: 1- وام گیری فرهنگی 2- فرهنگ-پذیری، دانست. 
از دیدگاه ایشان کسی می تواند فرهنگ خود را نگه دارد 
که باورمند به حقیقت باشد، »فرهنگ ملی« فرهنگ یک 
جامعه پر از ملیت های مختلف است. باورها و پندارها، 
آداب و رسوم و کارکردهای مشترک و قوانین طبیعی و 
قرارداد ها، محور جمع آوری فرهنگ است. در شاهنامه و 
موضوع درفش کاویان منظور از فرهنگ بیان شده است. 
از فرهنگ بشری است و »فرهنگ  هر فردی عضوی 
بومی« متفاوت از »فرهنگ ملی« است که از »فرهنگ 
اجتماعی« در منطقه ای شکل می گیرد اما »فرهنگ ملی« 
از اجتماع فرهنگ های مختلف حاصل شده است. چهره 

ماندگار فرهنگ و ادب ایران، برای حفظ فرهنگ بومی و 
دینی منطقه)بیرجند( 3 نکته ضروری را مطرح کردند:

بازگردند و اگر ممکن نیست  1. مهاجران به بیرجند 
تخصص خود را در کار فرهنگی منطقه به کارگیرند.

2. مسئوالن محلی امکانات الزم برای تخصیالت عالی 
مردم گذاشته و از امکانات موجود استفاده شود.

3. مراکز آموزشی و فرهنگی مشترکاً در ترتیب دادن یک 
کتابخانه مرجع عمومی به کمک متخصان بیرجند همت 
گمارند. الزم است برای ایجاد فرهنگ تخصصی منطقه از 
راه اندازی و به شوق انداختن جوانان متخصص استفاده 
کرد. در پایان صحبت های دکتر راد محصل به بخشی از 
سواالت مطرح شده توسط اساتید و دانشجویان از جمله 
دکتر بخشی درخصوص تغییرات فرهنگ در زمان حاضر 
و عوامل تأثیرگزار آن به ویژه سرعت تغییرات فرهنگی و 

راه حل  آن ها پاسخ داده شد. 
دکتر راشد محصل در پاسخ به این سوال، دو مرجع برای 

محافظت و گسترش فرهنگ بیان فرمود:
1.دانشگاه ها 2- مردم
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برگزاریدومیننشست-طالبانوتحوالتمنطقه

دومین نشست از سلسله نشست های فرهنگ دانشگاهی 
با حضور دکتر احمد بخشی، دانشیار گروه علوم سیاسی 
دانشگاه بیرجند، باموضوع »طالبان و تحوالت منطقه«، 
روز یکشنبه 16 آبان ماه 1400 به صورت مجازی برگزار 
گردید. در ابتدای این نشست دکتر زنگویی معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری 
برنامه های مختلف علمی و فرهنگی امیدوار بودند که 
سرچشمه های زالل فرهنگی در این هفته تأثیر خود را بر 
جامعه دانشگاهی و جامعه گسترده استان خراسان جنوبی 
داشته باشد. ایشان همچنین بر اهمیت موضوع همجواری 
کشور ما با سرزمین افعانستان و تأثیرات متقابل فرهنگی 
و اقتصادی و سیاسی به ویژه امنیتی برای دو کشور تأکید 
داشتند. در ادامه نشست دکتر بخشی به عنوان سخنران 
محوری نشست با اشاره به همگونی فرهنگی و سیاسی 
و تأثیرات دو کشور بر اوضاع یکدیگر توضیحاتی برای 
شناخت بهتر و بیشتر منطقه و افراد و سیاست ها بیان 
نمود و به طرح مسئله پرداخت و سواالتی مطرح کردند از 
جمله اینکه: طالبان چه هستند؟ زمینه ظهور و بروز آنان 

چیست؟ چه اتفاقی با روی کار آمدن آنان خواهد افتاد؟ 
آیا طالبان مشروعیت دارد اگر دارد چگونه باید ادامه یابد 
؟ و دیگر سواالت مطرح شده که در ادامه بحث پاسخ 
داده شد. دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه سخنانی در 
مورد پیشینه افغانستان و همگونی و یک پارچگی ایران 
قدیم با سرزمین های پیرامون و مرز ایران در فرآیند تاریخ 
از هند و چین تا شمال آفریقا، بیان نمود و این که زمان 
پیش آمد تحوالت افغانستان درسال 1973با تهاجم شوری 
به افغانستان و تقریبا همزمانی آن با کودتای ایران و بعد 
انقالب ایران باعث تأثیرات متقابل درمنطقه بوده است، نیز 
مورد بررسی قرار گرفت. ایشان فقدان دولت را باعث وجود 
هرج و مرج دانسته و تشکیل دولت ائتالفی، فرصت تنفس 
و تجمیع گروه و حذف گروه های دیگر را در پی دارد. ورود 
طالبان به عنوان ایجاد کننده امنیت نسبی مطرح شد و 
این که پذیرش طالبان از سوی ایران ضروری است. دکتر 
احمد بخشی در پایان تأکید داشت که به هر حال باید 
توجه داشت که فضای به وجود آمده تهدید برای ایران 

نباشد بلکه فرصت ساز باشد.
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برگزاریجلسهاولازسومیننشست-کارگاهآموزشیفرهنگوخانواده

اولین جلسه از سومین نشست هفته فرهنگ دانشگاهی با 
حضور دکتر غالمعلی افروز، چهره ماندگار روانشناسی ایران 
با موضوع »فرهنگ و خانواده« روز یکشنبه 16 آبان ماه 
1400 از ساعت 19 الی 21 به همت معاونت فرهنگی و 
اجتماعی با همکاری مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری 

دانشگاه بیرجند به صورت مجازی برگزار گردید.
در این نشست دکتر غالمعلی در همان کالم آغازین خود 
به اهمیت و نگاه ویژه دین مبین اسالم و بخصوص پیامبر 
مکرم اسالم)ص( و ائمه اطهار به نهاد خانواده پرداختند. 
ایشان خانواده را محبوب ترین بنای هستی و سازنده فرهنگ 
دانست. اگر خانواده باغی باشد پدر و مادر باغبانان آن هستند 
و فرزندان گل و گیاه و میوه های این باغ اند و در جایی 
می توان شوهران را سنگر بانان خانواده دانست که حافظان 
اجتماع خانواده هستند. دکتر افروز در اهمیت امید به آینده 
این حدیث را از حضرت علی )ع( بیان نمودند: »هر کس در 
دیروز بماند افسرده می شود و هر کس بر آینده دل ببندد 

پریشان می شود.«
حضرت شب آخر توصیه به تقوا می کنند و می فرمایند:« از 
چیزی که از دست دادید تأسف نخورید.« باید قدر لحظات 
را دانست و افسوس گذشته را نخورد. گفتن« ای کاش« آدم 
را دل مرده و خانه را خراب می کند. باغبان زندگی آزرده 
خاطر دیده می شود اگر تأسف بخورد. آذربایجانی ها اصال 
تأسف نمی خوردند. مردم کشورهای الئوس، چین، تایلند، 
تانزانیا و.. تأسف نمی خورند. ایشان گفتند: زمان حال هدیه 
خداست و هر روز را خدا به هدیه می دهد پس باید قدر 
این هدیه را دانست. ضرب المثلی در بین آدم های با کالس 

خارجی و آدم های بزرگ معروف است که:
 Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.
Today is a gift

امروز هدیه  تاریخ است و فردا یک راز است و  »دیروز 
خداست«. دکتر افروز در ادامه سخنان ایشان به اهمیت 
و نقش همسر در زندگی اشاره نمود و همسر را بعد از خدا 
همسفر انسان تا بهشت دانست. ایشان به اهمیت آرامش 
واقعی در زندگی، خالقیت، سعی و تالش و پیشگیری از 

استرس و اضطراب در خانواده مطالبی را نیز بیان نمودند 
و در پایان مطالب خود، دادن اضطراب به افراد را ضد 
فرهنگ اخالقی و معنویت دانست. همه انسان ها تأیید پذیر 
هستند و تحقیر گریزند و همه تشویق را دوست دارند. 
آدم ها تکریم طلب هستند. بنابر این نباید بد، مورد خطاب 
قرار گیرند. از آقای عبداهلل علوی مرحوم به یاد دارم که 
می گفتند: »سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی/ که 

ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی«
بنابر این تکریم اگر حاکم شد عزت نفس آدم باال می رود 
و خود ارزشمندی، اگر باال برود آسیب پذیری کم می شود. 
در نظم الهی هر کس ارزش دارد از گناه مصون بماند و 
حداقل تکریم خیلی اهمیت دارد و دیده می شود و البته 
موثر است. در پایان صحبت های دکتر افروز هم دکترهادی 
پورشافعی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند و مدیر 
این نشست، ضمن تشکر از بیانات دکتر افروز، جمع بندی 
صحبت های ایشان را برای حاضران تشریح و به سواالت 

 آن ها پاسخ دادند.
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جلسه دوم از سومین نشست هفته فرهنگ دانشگاهی با 
عنوان »فرهنگ و خانواده« با حضور دکتر غالمعلی افروز، 
چهره ماندگار روانشناسی ایران روز یکشنبه 17 آبان ماه 

1400 از ساعت 19 الی 21 به صورت مجازی برگزارشد.
در ابتدای این جلسه دکتر پورشافعی، دانشیار گروه علوم 
تربیتی دانشگاه بیرجند و مدیر این نشست، به گزیده ای 
از مطالب شب اول نشست از جمله: سبک زندگی فاخر در 
بستر فرهنگ با حفظ ارزش های اسالمی و معنوی آن هم با 
رعایت حقوق عاطفی افراد و رعایت آرامش و محبوبیت افراد 

نزد هم که خانواده را ماندگار می کند، اشاره کرد.
دکتر افروز نیز در ادامه صحبت های شب گذشته، بحث 
آرامش و دوری از استرس را مطرح نمود و تأکید نمود که 
اگر در خانواده آرامش باشد، پویایی حاصل می شود. معلم 
باید عدالت بصری داشته باشد یعنی همه شاگردان را ببیند 
عدالت کالمی که به همه آقا و خانم گفته شود و عدالت 
رفتاری درباره ی بچه های خجالتی بسیار الزم است. بچه 
ها باید به صورت چرخشی با معلم در ارتباط باشند و دیده 
شوند. خجالتی بودن ارثی نیست بلکه یادگیری است و قابل 
درمان است. از جمله پیامد های اضطراب، کاهش حافظه 
است و مهم تر این که در غدد دورن ریز و برون ریز اختالل 

به وجود می آید.
در کتاب روانشناسی تربیتی کاربردی )دکتر افروز( هم تأکید 
شده »اکرم اوالدکم« و این مطلب روی دیوار مدارس نیز 

نوشته می شود اما ناظم با چوب ایستاده و از بچه ها می پرسد 
اینجا چکار می کنی؟ تأمین نیاز زیستی و روانی باالتر از 
درس و آموزش است. اگر بچه ها نتوانند نیاز زیستی خود 
را برطرف کنند آسیب می ببنند لذا زمان عوض می  شود و 
بچه  ها بزرگ می شوند فعالیت  ها فراموش می  شود اما احساس 
باقی می  ماند و تأثیر رفتار وکالم می تواند سازنده یا مخرب 
باشد. از دیدگاه ایشان خوشبختی یعنی آرامش و خوشبخت 
کسی است که از سویدای وجود احساس آرامش دارد. رفاه 
خوشبختی نیست بلکه خوشبختی زاللی وجود آرامش 
ماندگار است. مواردی که ما را به خوشبختی می رساند در 
هفت مولفه نوشته شده است: باور است که اجابت را در پی 
دارد و نباید چیزی گفت که عمل نمی کنیم. برای پاسداری 

باورها باید هزینه کرد و اولین قدم شاخص، باور است.
 دکتر افروز افزود: الزم است در اندیشه حاکمیت ارزش های 
الهی باشیم نه پاسداری از موقعیت خود. در فرهنگ متعالی 
دنیا حاکمیت مال ارزش های خدایی و فرهنگی است و 
نباید به پست ومقام دل بست این بدور از فرهنگ فاخر 
است. آموزش و پرورش نقش بسیار مهم و اساسی در تربیت 
انسان ها دارد و رؤسا مسئول هستند که بررسی کنند، 
درست رسیدگی کنند افراد جامعه طرد نشوند هدایت شوند 
و رسیدگی و پیگیری شود که مشکالت عمده بروز نکند. 
در فرهنگ متعالی افراد دروغ و غیبت ندارند، کم صحبت 

می کنند و زیاد و درست عمل می کنند.
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برگزاریچهارمیننشستباموضوعمصرفیشدنفرهنگدانشگاهیدرایران

فرهنگ  هفته  نشست های  سلسله  از  نشست  چهارمین 
دانشگاهی با حضور دکتر نعمت ا.. فاضلی، استاد پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ساعت 12 ظهر روز سه 
شنبه 18 آبان ماه 1400 برگزار شد. موضوع این نشست« 
مصرفی شدن فرهنگ دانشگاهی در ایران« بود و به همت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی و همکاری مدیریت برنامه، 
بودجه و تحول اداری و با حضور اعضای هیأت علمی و 

کارکنان دانشگاه بیرجند به صورت مجازی برگزار گردید. 
مدیر  علی اکبر محمدی،  این نشست دکتر  ابتدای  در   
فرهنگی دانشگاه و مدیر این نشست پیرامون برنامه-های 
فرهنگی دانشگاه و یکی از خواسته های در حال انجام که 
برای 15 آبان و فصل پاییز در نظر گرفته شده به عنوان 
»دهه فرهنگ و جشنواره فرهنگ دانشگاهی« با برنامه های 

فرهنگی مشخص و برنامه ریزی شده سخنانی بیان کردند.
در ادامه دکتر نعمت اهلل فاضلی، استاد پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی که اخیرا به کسوت بازنشستگی 

نائل آمده  اند از لندن به صورت مستقیم سخنرانی نمودند.
اصلی سخنان  محور  دانشگاهی  فرهنگ  مصرفی شدن 
ایشان بود. کاالیی شدن فرهنگ دانشگاه، گسترش نظام 
بازاری شدن دانش، یادگیری و یاددهی، تسلط اشیاء و 
فیزیک در دانشگاه بر انسان دانشگاهی، فرهنگ مخرب 

و تجاوزگرایانه رویکردی مصرفی  شدن دانشگاه بر محیط 
زیست، اصل لذت گرایانه و هیجانی مادی بر اندیشه، خرد 
و فضیلت و اخالق، فقر دانشگاهی از منظر رویکرد ذاتی 
دانش و خالقیت، فقر گفتاری در میان دانشگاهیان از جمله 

کلیدواژهای محوری سخنان دکتر فاضلی بود.
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برگزاریپنجمیننشست-نقدوبررسیکتابجنگسردفرهنگی

پنجمین نشست علمی ویژه »هفته فرهنگ دانشگاهی«ظهر 
روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1400، با حضور دکتر علی 
زنگویی معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر مژگان خیرالهی 
استادیار گروه صنایع دستی دانشگاه بیرجند، با موضوع 
معرفی و نقد کتاب »جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در 

عرصه فرهنگ و هنر«به صورت مجازی برگزار شد. 
و  فرهنگی  معاون  زنگویی،  دکتر  نشست  ابتدای  در 
اجتماعی دانشگاه، از فرهنگ به عنوان ابزار نرمی که بشر 
برای ماندگاری و بهروزی و تعالی و معناداری زندگی خود 
از ابتدای تاریخ بشریت تا کنون یا کشف کرده یا اختراع 
نموده است یاد کرد مانند خانواده، دولت، قانون، شرکت ها 
و... و آنچه خود بشر به وجود نیاورده مثل ادیان الهی که 
منشأ الهی دارد گرچه بعضی ادیان هم وجود دارد که بشر 
ایجاد کننده آن است. ایشان در پاسخ به این سواالت که 
رابطه فرهنگ و هنر چیست؟ استفاده قدرت ها از فرهنگ و 
هنر چگونه است؟ از نمود فرهنگ در سه قالب زیر یاد کرد:

1. فرهنگ عبارت از باورهای انسان می تواند باشد مثل 

مسئله دین
2. فرهنگ می تواند جزو احساسات و عواطف و هیجانات 

انسان باشد
3. فرهنگ می تواند جزو خواسته های انسان باشد

وقتی فرهنگ ها در جهان با هم فرق دارد یعنی این سه 
گزینه با هم فرق دارد. دکتر علی زنگوئی سرمنشأ اصلی 
هر چیز را فرهنگ دانست. پس اگر خواسته باشیم جامعه 
ما بهتر شود و بهروزی پیدا کند باید تمام هستی خود را 
برای فرهنگ به کار ببریم. فرهنگ خواسته و باور و عواطف 
است و مهمترین موتور محرک هر فرد است. در این نشست 
دکتر مژگان خیرالهی به معرفی و بررسی کتاب »جنگ سرد 
فرهنگ«پرداخت. این کتاب شامل 26 فصل با موضوعات 
مختلف است که از سال 1945 به بعد شاهد روایت حدود 
نیم قرن جهان رقابت شدید از طرف بلوک شرق و غرب 
بود. در این دوران عرصه-های فرهنگی متأثر از دو دسته 
روشنفکران کمونیست و ضد کمونیست بود که به این 

مسائل می پرداختند.
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برگزاریششمیننشست-موضوعفرهنگوجایگاهمعاونتفرهنگیواجتماعیدردانشگاه

فرهنگ  هفته  نشست های  سلسله  از  نشست  ششمین 
دانشگاهی با حضور دکتر غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ساعت 12 ظهر 
روز شنبه 22 آبان ماه 1400 با موضوع »فرهنگ و جایگاه 

معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه« برگزار شد.
ابتدای این نشست دکتر علی اکبر محمدی، مدیر   در 
فرهنگی دانشگاه و مدیر این نشست، به موضوع برنامه های 
فرهنگی دانشگاه و یکی از خواسته های در حال انجام که 
کارنامه فرهنگی دانشجویان است و در دوران مدیریت آقای 
غفاری مورد توجه قرار گرفته است اشاره کرد و پیش بینی 
کرد که از همین امسال در دانشگاه بیرجند با ایجاد بخش 
مورد نیاز با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، 
این طرح ها مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهد گرفت و 
تالش بر این خواهد بود که بودجه هایی به طور مستقیم 
دراختیار این بخش قرار گیرد. از دیگر برنامه های پرثمر 
دنیای مدرن  ازملزومات  فرهنگسرای مجازی که  ایجاد 
است و مورد حمایت مدیران قرار گرفته است همچنین 
نشست های فرهنگ دانشگاهی که باعث عمق دادن به 
مباحث خواهد شد. همچنین ایشان درخواست کرد: برای 
پیشبرد طرح های پژوهشی و نوآورانه دانشجویان، معاونت 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم می باید انجمن های علمی 
دانشجویی را مورد حمایت ویژه قرار دهد تا این دانشجویان 
بتوانند از بودجه های مستقیم پژوهشی مستقر در معاونت 
پژوهش و فناوری بهره مند شوند. همچنین در جهت تقویت 
جایگاه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها باید در پردیس ها 
و دانشکده ها، دفاتر فرهنگی پذیرفته شوند. وی ابراز امیدواری 
کرد تا مجموعه نشست های فرهنگ دانشگاهی با پشتیبانی 
معاونت فرهنگی وزارت علوم و موسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی چاپ و متتشر شود و دکتر غفاری از این برنامه، 
پشتیبانی وزارت عتف را اعالم کرد تا محتوای ارزشمند آن 
در اختیار همه دانشگاه ها و سیاستگذاران فرهنگی قرار گیرد. 
دکتر غفاری نیز از دانشگاه بیرجند در چند سال گذشته با 
عنوان پیشرو در فرهنگ دانشگاهی یاد کرد. در نشست  هایی 

که در دانشگاه بیرجند در این دهه برگزار شده است قطعاً 
درباره اهمیت فرهنگ و ریشه های آن و ساختار درست آن 
سخنرانی کرده اند و این اجماع وجود دارد که مهمترین وجه 
باید فرهیختگی و دانایی مورد نیاز جامعه باشد و دانشگاه باید 
در این موضوع پیشگام باشد. این وجه فرهیختگی اگر مورد 

تأکید است به دلیل الزمه فرهنگی بستر دانش است.
ایشان دانشگاه را هویت ساز خواندند و گفتند: هم در ابعاد 
درونی و هم بیرونی، مسأله فرهنگ باید در رأس برنامه ها 
باشد و هم به دیگر بخش های دانشگاهی جهت دهی مناسبی 
دهد و در جامعه هم از کنشگری الزم برخوردار باشد. 
میدان های دیگر جامعه مثل اقتصاد و سیاست نباید میدان 
دانشگاه را در اختیار خود قرار دهد. بلکه با نگاه نقادی و 
خالقیت و بهره مندی از خرد و دور اندیشی، باید بر میدان های 
دیگر اثرگذار باشد. این نگاهی عالمانه است. این پویایی زمانی 
محقق می شود که نهاد فرهنگ دانشگاه تحت تأثیر دیگر 
نهادها نباشد. دانشگاهی خود فرهنگ ساز است و باید اقتدار 
خود را همواره حفظ کند. دانشگاه باید قابلیت هایی را در میان 
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کنگشران خود ایجاد کند که وقتی  آن ها به دیگر  بخش های 
جامعه خدمت می کنند، فراتر از نقش حرفه ای خود درمحیط 
پیرامون اثرگذار باشند. همه باید در کنار تخصص و حرفه 

خود در مسائل اجتماعی و فرهنگی پیشگام باشد. 
دکتر غفاری تأکید کرد: ریشه های فرهنگی و اجتماعی باید 
چنان شناسایی شود و ریشه بدواند که تأثیر خود را بر همه 
بخش ها داشته باشد. اگر صحبت از هفته فرهنگی دانشگاه 
می شود در جهت درونی سازی ارزش ها و بایسته های فرهنگی 
است و این فرصتی برای نشان دادن اهمیت آن بستر مهم 
زندگی بشری است. مجموعه های فرهنگی در دانشگاه 
عهده دار وظایفی هستند که باید به جامعه کشانده شود که 

در سه امر می توان خالصه کرد:
1. بهره مندی از تفکر نقادی است. زمانی که به آگاهی های 
تازه ای دست پیدا کنیم که نقد را فرا بگیریم و از آن حمایت 
کنیم. نقد و روش های آن اکتسابی است. این نیازمند الزامات 
است و افراد باید آموزش ببینند. چیزی فراتر از کارگاه مدنظر 

است. برخورداری از آمادگی های روانی و ذهنی است. ما باید 
به یک مرحله ای برسیم که از گشودگی الزم و وسعت دید 
و فکر بهره مند بشویم. ما باید تاب تحمل حرف ها و ایده های 
متفاوت را داشته باشیم. باید به بازاندیشی آراء و ایده های 
متفاوت بپردازیم و آن را تحمل کنیم و نقد کنیم. تا افراد 
قابلیت های تازه خود را نشان دهند. خالقیت افراد شکل گیرد 
و از آن حمایت شود. ما در دانشگاه باید این را بپذیریم و آن 
را درونی کنیم و گسترش دهیم. کنش نظری و عملی در 
اصل یک امر اختیاری است. از اینجاست که نوآوری و ابتکار 

ایجاد می شود.
2. در ساحتی فراتر و بیرون از دانشگاه می توان به کارویژه های 
خاص اشاره کرد که دانشگاه نقش کلیدی در آن دارد. مثال 

امت سازی و تمدن سازی.
3. جوامع می کوشند خود را زیر چتر بزرگ »مای اجتماعی« 
قرار دهند. نقش دانشگاه در هویت سازی فرهنگ و ایجاد یک 

»مای اجتماعی« این دانشگاه و فرهنگ دانشگاه است.
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برگزاریآییناختتامیههفتهفرهنگدانشگاهی

آیین اختتامیه »هفته فرهنگ دانشگاهی دانشگاه بیرجند« 
پس از برگزاری یک هفته سلسله نشست های تخصصی، 
کارگاه های فرهنگی، آموزشی، مسابقات و دیگر برنامه های 
متنوع فرهنگی، ظهر امروز دوشنبه 24 آبان ماه 1400، 
باحضور مهندس محمد هادی عسکری، مدیر کل فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، میهمان ویژه 

این مراسم، به صورت مجازی برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه 
بیرجند، از تالش های همکاران حوزه فرهنگی در برگزاری 
برنامه های متنوع در »هفته فرهنگ دانشگاهی« که امسال 
با جدیت بیشتری برگزار گردید، تشکر کردند. ایشان ابراز 
امیدواری نمودند که هفته فرهنگ دانشگاهی همچون هفته 
پژوهش و دهه سرآمدی آموزش، جایگاه خوب، شایسته و 
تثبیت شده خود را در دانشگاه به دست آورد. ایشان توجه به 
موضوع فرهنگ دانشگاهی را در دانشگاه بسیارمهم خواندند 
و خواستار تداوم و پیگیری برنامه ها شدند. دکتر خامسان از 
حضور ارزشمند معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در 
روز شنبه در دانشگاه بیرجند و همچنین مهندس عسکری 
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف در این مراسم و 
همچنین حضور پررنگ همکاران دانشگاهی در برنامه های 

هفته فرهنگ قدردانی نمودند.
دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز در 
ادامه با ابراز خوشحالی از حضور معاون فرهنگی و اجتماعی 
و مهندس عسکری، از حمایت های رئیس دانشگاه و حضور 
ارزشمند همه همکاران دانشگاه در برنامه های هفته فرهنگ 
دانشگاهی و همچنین همکاری صمیمانه کلیه بخش های 
دانشگاه و دانشجویان فعال فرهنگی و تالش همکاران 
فرهنگی برای برگزاری برنامه های این هفته تقدیر و تشکر 
کرد و در ادامه درباره ریشه شناسی واژه فرهنگ و جایگاه آن 

در سطوح گوناگون زندگی سخنانی ارائه کردند.
مهندس محمدهادی عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در صحبت های خود به 
برگزاری فعالیت های فرهنگی با مدیریت خوب اشاره نمود. 
برنامه هایی که با وجود همه گیری ویروس کرونا تداوم یافت.

وی از این که فعالیت های فرهنگی بر پایه تقویم فرهنگی 
دانشگاه بدون تعطیلی برگزار شده است ابراز شادمانی کردند. 
وی افزود: ما شاهدیم که حوزه فرهنگی و اجتماعی نهایت 
تالش خود را برای برگزاری برنامه های فرهنگی در سطح 
دانشگاه انجام داد. از نشانه های این تالش همین برنامه 
اختتامیه امروز است و تقدیر از دانشجویان و دانشگاهیان 
فرهیخته ای که بر اساس کنشگری عالوه بر دغدغه های 
تحصیلی فعالیت های فرهنگی را نیز مجدانه پیگیری و اجرا 

می کنند.
 دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی دانشگاه، گزارش 
جامعی از بخش ها و فعالیت های 2 ساله حوزه معاونت 
فرهنگی و اجتماعی ارائه نمود. وی تأکید کرد که معاونت 
فرهنگی و اجتماعی امروز میزبان همه کنشگران فرهنگی 
و اجتماعی است. همه کسانی که به گونه ای کوشیده اند تا 
زمینه همگرایی دانشگاهی همراه شور و نشاط و خردورزی 

در دانشگاه شکل گیرد. 
دکتر محمدی گفت: امروز بر خود می بالیم که میزبان 
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همه سروران ارجمند دانشگاهی هستیم و تأکید کرد که 
همه برنامه های در حال اجرای دانشگاه در همه حوزه ها، 
بر پایه فرهنگ شکل گرفته و بر پایه فرهنگ استوار است. 
نگاه ها اول می باید بر بنیاد فرهنگ بر پا شود، قوام یابد و 
ادامه حیات دهد. از اینجاست که مسیر درست فرهنگ 
دانشگاهی ساخته می شود. در ادامه مدیر فرهنگی دانشگاه 
از همه تالش های همکاران حوزه های علمی، آموزشی، 
اداری، دانشجویی و پژوهشی و رفاهی و مالی بویژه مدیریت 
برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه هم قدردانی کرد و 
گفت: همه در کنار هم تالش می کنیم تا امور بر پایه 
عقالنیت و احساس و درک متقابل انجام شود که این یعنی 

همان فرهنگ دانشگاهی است.
پخش دو ویدئو کلیپ از سخنرانی دکتر محمد بهنام فر و دکتر 
ابراهیم محمدی از دیگر برنامه ها بود. دکتر محمد بهنام فر 
در پنج بخش، به صورت منسجم و علمی به ریشه های 
مفهوم فرهنگ از رهگذر متون علمی و کالسیک پرداخت و 
از خردورزی، تربیت روح، اعتدال و تعادل، بالندگی و رشد، 
دانایی و دانش به عنوان برخی معانی فرهنگ نام برد. دکتر 
ابراهیم محمدی نیز در سخنان خود بر مفهوم فرهنگ از 
منظر کاربردی پرداخت. معاون اسبق فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه گفت: فرهنگ باید مسیر طبیعی خود را حفظ کند. 
مدیریت فرهنگی نباید با فهم کنترل و ممنوعیت برخی 
فعالیت ها همراه باشد. میراث فرهنگی و ریشه دار ایرانی 
و اسالمی آنقدر پربار و غنی است که جامعه راه درست 
خود را بر می گزیند و اگر گاهی هم به اشتباه هم پیش 
رفت، خود راهش را اصالح می کند تا در مسیر درست خود 
قرار گیرد. وقتی با ممنوعیت ها و کنترل ها روبرو باشیم، 
بخش های زیادی از جامعه به سوی فرهنگ-های بیگانه و 
نامناسب با ذائقه ایرانی کشانده خواهند شد. تجربه نشان 
داده است که جامعه غلط نمی کند و اگر همه به خطا رفت 
دوباره آن را اصالح می کند. نهاد علم بی مرز است. نهاد 
علم باید آزاد باشد. وی با اشاره به سخنان دکتر فاضلی در 
نشست مصرفی شدن فرهنگ دانشگاهی که در این هفته 
برگزار شد، افزود: امروزه فرهنگ دانشگاهی تحت تأثیر 
مستقیم سیاست و اقتصاد قرار دارد. پایان بخش »آیین 
اختتامیه هفته فرهنگ دانشگاهی« تقدیر از فعاالن فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه« بود که در بخش اعضای هیأت علمی، 
کارکنان، بازنشستگان فرهنگی و دانشجویان فعال فرهنگی 

مورد تکریم و تقدیر قرار گرفتند.
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گزارشکارگاههایآموزشیپاییزه
شورایهماهنگیکانونهایفرهنگی،هنری،اجتماعیومذهبی

گزارشفعالیتهایشاخصفصلپاییز1400



44

برگزاریکارگاهاتوکد

برگزاریکارگاهساختجعبههایکادو

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه اتوکد با تدریس جناب اقای ابوالفضل 
یعقوب زاده ثانی نموده است. تعداد14 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد 

عبداله زاده بوده است.

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام به 
برگزاری کارگاه ساخت جعبه های کادو با تدریس سرکار 
خانم زهرا ابراهیمی نموده است. تعداد 9 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد 

عبداله زاده بوده است.

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده
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برگزاریکارگاهخیاطی

برگزاریکارگاهدکوراسیونداخلی

برگزاریکارگاهساختزیوراالتچوبی

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه خیاطی با تدریس سرکار خانم زهرا 
ابراهیمی نموده است. تعداد 18 نفر از عالقه مندان در این 
کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد عبداله زاده 

بوده است.

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه خیاطی با تدریس سرکار خانم زهرا 
ابراهیمی نموده است. تعداد 18 نفر از عالقه مندان در این 
کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد عبداله زاده 

بوده است.

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام به 
برگزاری کارگاه ساخت زیور االت چوبی با تدریس سرکار 
خانم زهرا سورگی نموده است. تعداد 10 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد 

عبداله زاده بوده است.

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده
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برگزاریکارگاهشمعسازی

برگزاریکارگاهطراحیچهره

برگزاریکارگاهفتوشاپ

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه شمع سازی با تدریس سرکار خانم 
النازابراهیمی نموده است. تعداد20 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد 

عبداله زاده بوده است.

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام به 
برگزاری کارگاه طراحی چهره با تدریس سرکار خانم زهرا 
ابراهیمی نموده است. تعداد22 نفر از عالقه مندان در این 
کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد عبداله زاده 

بوده است.

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه فتوشاپ با تدریس جناب اقای حجت 
حمیدزاده نموده است. تعداد22 نفر از عالقه مندان در این 
کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری  محمد عبداله زاده 

بوده است.

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده
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برگزاریکارگاهکاربادوربینعکاسی

برگزاریکارگاهآموزشکاربانرمافزارالیتروم

برگزاریکارگاهنقاشیرویچوب

کانون هنر های تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
تدریس  با  با دوربین عکاسی  کار  کارگاه  برگزاری  به 
سرکار خانم فاطمه عسکری نموده است. تعداد11 نفر از 
عالقه مندان در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری 

محمد عبداله زاده بوده است.

کانون هنر های تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه نرم افزار الیتروم با تدریس سرکار خانم 
فاطمه عسکری نموده است. تعداد9 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری محمد 

عبداله زاده بوده است.

کانون هنر های تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه نقاشی روی چوب با تدریس سرکار 
خانم زهرا سورگی نموده است. تعداد 10 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری محمد 

عبداله زاده بوده است.

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده
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)برگزاریکارگاهنقاشیمدادرنگی)پرتره

برگزاریکارگاهنقاشیویژهکودکان

کانون هنر های تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
تدریس  با  با دوربین عکاسی  کار  کارگاه  برگزاری  به 
سرکار خانم فاطمه عسکری نموده است. تعداد11 نفر از 
عالقه مندان در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری 

محمد عبداله زاده بوده است.

کانون هنر های تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه نقاشی روی چوب با تدریس سرکار 
خانم زهرا سورگی نموده است. تعداد 10 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری محمد 

عبداله زاده بوده است.

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده

برگزاریکارگاهخوشنویسی

کانون هنرهای تجسمی در قالب کارگاه های پاییزه اقدام 
به برگزاری کارگاه خوش نویسی با تدریس جناب اقای 
پوریا حسین آبادی نموده است. تعداد 33 نفر از عالقه مندان 
در این کارگاه شرکت نموده و مسئول برگزاری محمد 

عبداله زاده بوده است.

برگزارکننده: کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: محمدعبداله زاده
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آغازفرایندرایگیریبیستوسومیندورهانتخاباتکانونهایفرهنگی،هنریاجتماعیومذهبی

فراخوانثبتناموبرگزاریمرحلهدومکارگاههایآموزشیبامحوریتکارآفرینی)دورهپائیزه(

کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی بزرگترین 
عرصه برای کشف استعدادها، دستاوردها و توانمندی های 
دانشجویان است. این تشکل دانشجویی با استفاده از 
ظرفیت های خود، زمینه فعالیت و کارگروهی را برای 
دانشجویان فراهم می سازد تا دانشجویان بتوانند با کشف 
استعدادها و باال بردن توانمندهای خود، بهترین استفاده را 
از دوران دانشجویی خود ببرند. در همین راستا هر ساله 
انتخابات شورای مرکزی کانون ها به همت معاونت فرهنگی 
فرهنگی،  کانون های  و شورای هماهنگی  اجتماعی  و 
هنری،اجتماعی و مذهبی دانشگاه برگزار می شود. بیست و 
سومین دوره انتخابات کانون ها به صورت مجازی از تاریخ 
29مهر لغایت 2 آبان ماه1400 از طریق سامانه پویا )بخش 
رای گیری الکترونیکی( برگزار شد. تعداد6200 دانشجو در 
انتخابات شرکت کردند. که پس از شمارش آراء اسامی 

شورای مرکزی کانون ها اعالم خواهد شد.

شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری در راستای 
ماموریت های ذاتی خود فراخوان ثبت نام در دومین مرحله 
از کارگاه آموزشی )دوره پائیزه( را به صورت مجازی منتشر 
کرد. این فراخوان از 1 مهرماه منتشر شد و تا 10 مهرماه 
1400 مهلت ثبت نام در این دوره بوده است. این دوره 
با هدف آموزش، پرکردن اوقات فراغت، کارآفرینی و 
اشتغال زایی از 15 مهرماه به صورت مجازی آغاز خواهدشد.

برگزارکننده: شورای هماهنگی کانون های فرهنگی

مسئول برگزاری: محمد عبداله زاده

برگزارکننده: شورای هماهنگی کانون های فرهنگی

مسئول برگزاری: محمد عبداله زاده
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برگزارینشستنقدوبررسیفیلمسینماییمحمدرسولاهلل

برگزارینشستمجازینقدفیلم»درختگردو»ومجموعهمستند»آخرینروزهایتابستان»

فیلم محمد رسول اهلل)ص( تالش می کند اسالم را به عنوان 
دین صلح، دوستی و عشق معرفی کند. در همین راستا کانون 
فیلم و مستند دانشگاه بیرجند به مناسبت هفته وحدت 
نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی محمد رسول اهلل )ص( 
را برگزار کرد. این نشست با حضور منتقدین سینمایی و 
دانشجویی استان خراسان شمالی، جنوبی و دانشگاه بیرجند 
در30مهرماه1400 از طریق سامانه وبینار دانشگاه بیرجند 

برگزار شد.

جشنواره بین المللی فیلم بایکال 2021 »درخت گردو« ساخته 
محمدحسین مهدویان را به عنوان بهترین فیلم بلند داستانی 
خود برگزید. این فیلم که یکی از 3 فیلم رقیب در بخش بهترین 
فیلم بلند داستانی بود موفق شد تا جایزه موسوم به لئونید گایدی 
را از آن خود کند. »درخت گردو« با بازی پیمان معادی، مینا 
ساداتی، مینو شریفی و مهران مدیری تصویرگر داستانی واقعی 
از فاجعه بمباران شیمیایی سردشت است. مجموعه »آخرین 
روایت  مهدویان،  محمدحسین  ساخته  زمستان«  روزهای 
زندگی شهید حسن باقری با نام واقعی غالمحسین افشردی 
از جوان ترین فرماندهان ایران در دوران جنگ ایران و عراق 
است که هنگام شهادت سمت قائم مقامی فرمانده نیروی زمینی 
سپاه را برعهده داشت. کانون فیلم و مستند در 3مهرماه1400 
نشست مجازی نقد فیلم » درخت گردو« و مجموعه مستند 
»آخرین روزهای زمستان« را با حضور منتقدین سینمایی و 
دانشجویی استان خراسان جنوبی و خراسان شمالی و دانشگاه 
بیرجند برگزار کرد. در این نشست به نقد و بررسی این دو اثر 
برجسته با هدف شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف و بررسی 

تبلور دفاع مقدس در سینماي ایران پرداخته شد.

برگزارکننده: فیلم و مستند

مسئول برگزاری: جواد منصوری باجیگران

برگزارکننده: کانون فیلم و مستند

مسئول برگزاری: جواد منصوری باجیگران
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برگزارینشستمجازینقدفیلم»هیس!دخترهافریادنمیزنند»

»هیس! دخترها فریاد نمی زنند« محبوب ترین فیلم از 
دیدگاه تماشاگران در جشنواره سی و یکم فیلم فجر بود. 
»هیس... « فیلمنامه ای تا حدودی ساختارشکنانه دارد که 
موضوعی حساس در جامعه ایران را به تصویر کشیده و 
آن، سوء استفاده جنسی و اذیت و آزار کودکان است. این 
سوژه مسلماً تا به امروز کمتر مجالی بر خودنمایی و روایت 
در سینمای ایران یافته و با توجه به حساسیت زا بودن آن، 
کمتر فیلمسازی این جرات را به خود می داد تا به سراغ 
آن برود. اما پوران درخشنده با همان قاطعیت همیشگی 
تصمیم به ساخت این اثر گرفت و حاال » هیس « روانه 
سینماها شده است. در همین راستا و پیرو جلسات اکران 
و نقد هفتگی آثار سینمایی، کانون فیلم و مستند دانشگاه 
بیرجند در تاریخ 26 آبان فیلم سینمایی »هیس، دختر ها 
فریاد نمیزنند« به کارگردانی پوران درخشنده، محصول 
سال 1391 در حوزه های فنی و دکوپاژ، هنری و کستینگ، 
محتوایی و فیلمنامه و اجتماعی و آسیب شناسی، توسط 
منتقدین دانشگاهی و سینمایی استان خراسان جنوبی 
و شمالی مورد نقد و بررسی قرار گرفت که با حضور 
دانشجویان عالقمند همراه شد. این نشست مجازی با 

برگزارکننده: کانون فیلم و مستند

مسئول برگزاری: جواد منصوری باجیگران

هدف تبیین فرم و محتوای اثر مذکور و بهره گیری از 
محوریت موضوعی آن در خصوص جستن ریشه های 
بسیاری از هنجار شکنی ها در مدت 1ساعت 30 دقیقه 

در بستر سامانه وبینار دانشگاه بیرجند برگزار شد.
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اجرایطرحهرروزیککتاب

کتاب یکی از گنجینه های با ارزش به شمار می  رود و 
پرداختن به کتاب و کتاب  خوانی نوعی سرمایه  گذاری 
روحی محسوب می  گردد. امروزه با کمک نمایش رادیویی 
و کتاب صوتی به راحتی می-توان از این مهم بهره  مند 
شد. در همین راستا کانون کتاب با همکاری کانون حماسه 
و دفاع مقدس به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس 
طرح هر روز معرفی یک کتاب را اجرا کرد. در این طرح 
هر روز یکی از کتب حوزه دفاع مقدس به صورت نمایش 
رادیویی و کتاب گویا در اختیار دانشگاهیان قرار می گرفت. 
در1 مهر، دومین روز از اجرای این طرح، کتاب »آقای 
شهردار« بر اساس زندگی شهید مهدی باکری معرفی شد 
و در اختیار کتاب   دوستان قرار گرفت. در2 مهر، سومین 
روز از اجرای این طرح، کتاب »در کمین گل سرخ« بر 
اساس زندگینامه شهید سپهبد صیاد شیرازی، معرفی شد. 
چهارمین روز از اجرای این طرح، کتاب »معلم فراری« بر 
اساس زندگینامه شهید محمد ابراهیم همت، معرفی شد. 
در4 مهر، پنجمین روز از اجرای این طرح، کتاب »سالم بر 
ابراهیم1« بر اساس زندگینامه شهید ابراهیم هادی، معرفی 
شد. در 5 مهر، ششمین روز از اجرای این طرح، کتاب »آن 
بیست و سه نفر« بر اساس خاطرات 23 شهید اسیر دوران 

دفاع مقدس، معرفی شد.

برگزارکننده: کانون کتاب

مسئول برگزاری: علیرضا نظری کاریزنوی
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انتشارویدئوکستهایهفتهدفاعمقدس-هرروزبایکشهید

هفته دفاع مقدس فرصتی است برای یادآوری و بازشناسی 
حماسه عظیمی که فرزندان برومند این مرز و بوم خلق 
کرده و قدرت پوشالی سلطه گران را با اراده ای مستحکم 
و ایمانی راسخ به شکست کشانده و یکی از عبرت های 
بزرگ تاریخ معاصر را ثبت کردند. این رویداد عظیم با 
آثار و برکات بی شمار خود به منزله گنجینه ای ارزشمند 
و هویت ساز، باید برای همیشه زنده بماند و هدایت بخش 
نسل های بعدی این سرزمین و حتی ملت های آزاده منطقه 
و جهان قرار گیرد، چه اینکه امروزه بسیاری از آزادگان 
منطقه با الگوگیری از رشادت هایی که رزمندگان اسالم در 
دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشتند، در مقابل آمریکای 
جنایتکار و اذنابش ایستاده  و مشق مقاومت می نمایند. 

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا

مسئول برگزاری: زهرا نخعی

کانون گویندگی و اجرا با همکاری کانون حماسه و دفاع 
مقدس دانشگاه بیرجند در همین راستا طرح » هر روز با 
یک شهید« در هفته دفاع مقدس را اجرا کردند. در این 
طرح در نظر گرفته شد تا ویدیوکست هایی از وصیتنامه 
شهدا تدوین و منتشر شود. به همین منظور در 1مهرماه 
1400 دومین ویدیوکست هفته دفاع مقدس با الهام از 

وصیت نامه شهید سید کریم حسینی انتشار یافت. 
در 2 مهرماه 1400 سومین ویدیوکست هفته دفاع مقدس 
با الهام از وصیت نامه شهید سید محمود خادم الشهدا 
انتشار یافت. در 7مهرماه 1400 چهارمین ویدیوکست 
هفته دفاع مقدس با الهام از وصیت نامه شهید مجید 

پازوکی انتشار یافت.
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برگزاریوبیناردرآمدیبرارزشگذاریاقتصادیخدماتاکوسیستمپروژههایمقابلهبابیابانزاییدرایران

مناطق خشک،  در  زمین ها  تخریب  فرآیند  بیابان زایی 
نیمه خشک و نیمه  مرطوب تحت تاثیر عوامل انسانی و 
اقلیمی است. این تخریب سبب از بین رفتن پوشش گیاهی 
و گسترش قلمروی بیابان ها می شود. در این شرایط، خاک 
منطقه گونه های گیاهی و جانوری بومی خود را از دست 
می دهد. فقر، بی ثباتی سیاسی، قطع درختان، چرای بیش 
از حد دام ها، آبیاری نامناسب زمین و بسیاری از موارد مشابه 
می توانند حاصلخیزی زمین را از میان ببرند. کانون محیط 
زیست دانشگاه بیرجند و بنیاد حامیان منابع طبیعی زاگرس 
در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با مسئله بیابان زایی 
اقدام به برگزاری وبینار درآمدی بر ارزش گذاری اقتصادی 
خدمات اکوسیستم پروژه های مقابله با بیابان زایی در ایران، 
با سخنرانی آقایان دکتر یاسرقاسمی اریان؛عضو هیات علمی 
)بخش بیابان (موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، 
مهندس علی شیر محمدی بازنشسته)ریاست بیابان زایی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی( به 

مدت دو ساعت در تاریخ 1400/7/1 نموده است

برگزارکننده: کانون محیط زیست

مسئول برگزاری: معصومه سیامک

انتشارویدئوکستبهمناسبتسالروزآغازامامتحضرتصاحبالزمان)عج(

مهم ترین مناسبت درباره امام زمان )عج( در طول سال، نهم ربیع 
االول است که مصادف با آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( است 
و حتی از نیمه شعبان مهمتر است چون نیمه شعبان میالد آن 
حضرت است ولی زمانی که امام حسن عسکری )ع( به شهادت 
می رسد، امام زمان )عج( سکان امامت را به دست می گیرند. کانون 
مهدی یاوران با همکاری کانون گویندگی و اجرا به همین مناسبت 
ویدئوکست 5 دقیقه ای را در 24 مهر، پس از تهیه و تدوین در این 

روز خجسته منتشر نمود.

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا - کانون یاوران مهدی )عج(

مسئول برگزاری: زهرا نخعی
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برگزارینشستمجازیبزرگداشتمرحومهمهلقامالح؛مادرمحیطزیستایران

مه لقا مالح در 1373 با مشارکت همسر و چند تن از 
استادان دانشگاهی عالقه مند به محیط  زیست سازمان 
غیر دولتی زیست محیطی »جمعیت زنان مبارز با آلودگی 
محیط  زیست« را بنیان گذاشت، وی 2دهه اخیر عمرش 
را در جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست صرف 
آموزش زنان خانه دار و معلمان مدارس برای آشنایی با 
محیط زیست و ضرورت حفظ سرزمین کرد. او موفق شد 
تا شعبه های سازمان غیر دولتی جمعیت زنان مبارز با 
آلودگی محیط زیست را در 16 استان کشور هم گسترش 
دهد. کانون محیط زیست دانشگاه بیرجند در راستای 
آشنایی دانشجویان با خدمات ایشان اقدام به برگزاری 
نشست مجازی بزرگداشت مرحومه مه لقا مالح؛مادر 
محیط زیست ایران در تاریخ 1400/09/02 با سخنرانی 
علمی  هیئت  عضو  یوسفی؛  الهام  دکتر  خانم  سرکار 

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، نموده است. 

برگزارکننده: کانون محیط زیست

مسئول برگزاری: معصومه سیامک
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وبینارنقشراهپیماییاربعیندراحیایامتواحده

تهیهوتدوینویدئوباعنواناهمیتطرحمهدویتدردانشگاهها

همزمان با اربعین سیدالشهدا با همکاری کانون مهدی 
یاوران دانشگاه بیرجند وبینار» نقش راهپیمایی اربعین در 
احیای امت واحده با رویکرد وحدت در ظهور حضرت ولی 
عصر)عج(« در 1 و2 مهرماه1400 برگزار خواهد شد. هدف 
از برگزاری این وبینار رسیدن به راهکارهایی برای نزدیک 
شدن به ظهور حضرت ولی عصر)عج( است. این وبینار با 
سخنوری استاد مالیی) مدرس مرکز تخصصی مهدویت 
قم و کارشناس رادیو معارف( در 1 مهرماه و استاد شریفی 
)مدرس دانشگاه و مشاور خانواده( در 2 مهرماه 1400 و با 

نوحه خوانی آقای دارابی شکل خواهد گرفت.

کانون مهدی یاوران اقدام به تهیه و تدوین مصاحبه ای 
از جناب آقای دکتر زنگویی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند پیرامون اهمیت و ضرورت طرح مباحث 
مهدوی در دانشگاه ها کرد که در تاریخ 21 آذر 1400 
منتشر شد. ایشان طی این سخنرانی بیان داشتند، اقای 
مارشال مک لوهان استراتژیست امریکایی پیش بینی 
می کند که جهان در آینده تبدیل به یک دهکده میشود و 
کد خدای این دهکده رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و 
شیوه زندگی انسانها در جهان نیز، سبک زندگی آمریکایی 
خواهد بود که قرآن دقیقا نقطه مقابل آن را می فرماید. در 
اینکه جهان تبدیل به دهکده جهانی خواهد شد شکی 
نیست ولی سیاست گذار این دهکده صالحان و وارثان 
پیامبران خواهند بود. در حقیقت مهدویت به معنای 

پیروزی نبوت است.

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور
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برگزاریجشنسالروزآغازامامتحضرتصاحبالزمانعج

یکی از روزهای مهم ماه ربیع االول، روز نهم این ماه است. 
نهم ربیع االول نخستین روز امامت و والیت یگانه منجی 
عالم بشریت، حضرت مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف است که پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام 

حسن عسکری علیه السالم، به این مقام نائل شده اند.
نهم ربیع االول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر)عج( 
است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز 
به شمار می آید  که بایستی به نحو مطلوب و مقبولی که 
در خور این واقعه تاریخی است این روز را زنده نگه داشت. 
در همین راستا کانون مهدی یاوران دانشگاه بیرجند جشنی 
را مورخ 24 مهر 1400 ساعت 20 در فضای وبینار تدارک 
دید و برگزار نمود. در این برنامه از محضر معاون فرهنگی 
اجتماعی دانشگاه دکتر علی زنگویی و حجت االسالم و 
المسلمین مالیی، مداح اهل بیت سید محسن میری در 
مسجد جمکران و شعرخوانی مجتبی عملی تبادکان و سید 
جواد حسینی و قاری جوان سینا شعاعی بهره برده است. 

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور
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وبینارنقدمختصریبرفیلمهایآخرالزمانی

وبینارنقدمختصریبرفیلمهایآخرالزمانی

کانون مهدی یاوران با همکاری کانون های مهدویت دانشگاه 
عالمه طباطبایی ، دانشگاه ایران ، دانشگاه ایالم و دانشگاه 
صنعتی بیرجند، در راستای بررسی منجی و شناساندن 
آن در سینما و سریال های خارجی کارگاه نقد مختصری 
بر فیلم های آخرالزمانی را طی دو جلسه در تواریخ 11 آذر 
و 18 آذر ساعت 19 الی 20:30 در بستر ادوبی کانکت 
برگزار کرد که با استقبال بیش از 100 تن از دانشجویان 
و دانشگاهیان رو به رو گردید. در این جلسات از محضر 
حجت االسالم والمسلمین محمد کاظم تجرد از اساتید 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی استان فارس بهره برده شد.

کانون مهدی یاوران در راستای معرفت افزایی و آموزش 
معارف مهدویت به صورت منسجم و طبقه بندی شده و 
همچنین در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ و سبک 

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

زندگی مهدوی، اقدام به جمع آوری محتوا و تولید عکس 
نوشته با محتوای معرفتی مهدوی با موضوع وظایف منتظران 

نمود که با استقبال پر شور دانشگاهیان مواجه گردید.
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انتشارویژهنامهجاماندهبیقراربهمناسبتاربعین

انتشارمجموعهپادکستهایجمعههایدلتنگی

کانون مهدی یاوران به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی 
ویژه نامه کانون خود را با عنوان »جامانده بی قرار« در 
6مهرماه1400 منتشر کرد. در این ویژه نامه می خوانیم: 
اربعین؛ یک قدم تا ظهور، نگاهی گذرا به متن زیارت نامه 
اربعین، جامانده بی قرار و اربعین حسینی در کالم رهبری. 
علی نباتیان، فاطمه محمدزاده، سیده سارا صادقی و زینب 

بافنده، اعضای هیئت تحریریه این ویژه نامه است.

کمیته رسانه کانون مهدی یاوران با هدف تولید محتوای 
معنوی و توسل به امام زمان )عج( هر جمعه پادکست هایی 
را در فضای مجازی منتشر می کند. تدوین و گوینده ی این 

پادکست سرکارخانم ساجده پور عباسی بودند.
» جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه است...«، » باز این 
جمعه گذشت خبر از یار نشد...«، » هوایت کرده ام این 
جمعه می آیی...« عنوان های سه شماره از پادکست های 

منتشر شده است.

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

فراخوانپویشاهدایکتابوجزوهبهکتابخانهمرکزیدانشگاه

کانون کتاب با همکاری کانون تبلیغات به مناسبت هفته 
کتاب و کتاب خوانی فراخوان پویش اهدای کتاب و جزوه را 
ادر 24 آبان منتشر کرد. این پویش تا پایان آذر ادامه دارد. 
هدف ایجاد تعامل فرهنگی میان دانشجویان و دسترسی 
راحت و کم هزینه دانشجویان به کتب و جزوات دانشجویی 
بوده است. در پایان به سه نفر از عزیزانی که بیشترین 

کتاب و جزوه را هدیه بدهند کتاب هایی اهدا خواهد شد.

برگزارکننده: کانون کتاب

مسئول برگزاری: سیده سارا صادقی
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پادکستصوتیمعرفیکتاب

تولید پادکست صوتی یکی ازطرح های کانون کتاب است 
که به منظور ترغیب و تشویق دانشجویان به کتاب و کتاب 
خوانی و هم چنین معرفی کتاب مناسب برای مطالعه؛سه 
شنبه هر هفته توسط کانون کتاب اجرا می شود.در این 
پادکست ها به طرز خالقانه ای برای جذاب و گیرا بودن اثر 
ابتدا برشی از کتاب خوانده می شود و پس ازآن مختصر 

توضیحاتی راجع به اثر داده می شود. 
اولین پادکست صوتی درتاریخ 1400/9/2 به مدت زمان 
دو گوینده)سیده سارا صادقی-پروین  توسط  4دقیقه 
نظرزاده مقدم( و با میکس و تنظیم سیده سارا صادقی تولید 
شد.در این پادکست به معرفی کتاب ژان دارک اثر جورج 
برنارد شاو پرداخته شد. دومین پادکست صوتی درتاریخ 
1400/9/9 به مدت زمان 4دقیقه توسط دو گوینده)سیده 

برگزارکننده: کانون کتاب

مسئول برگزاری: سیده سارا صادقی

سارا صادقی-پروین نظرزاده مقدم( و با میکس و تنظیم 
سیده سارا صادقی تولید شد.در این پادکست به معرفی 

کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک پرداخته شد.
چهارمین پادکست صوتی درتاریخ 1400/9/16 به مدت 
زمان 4دقیقه توسط دو گوینده)سیده سارا صادقی-پروین 
نظرزاده مقدم( و با میکس و تنظیم سیده سارا صادقی 
تولید شد.در این پادکست به معرفی کتاب کویر اثر دکتر 

علی شریعتی پرداخته شد. 
پنجمین پادکست صوتی درتاریخ 1400/9/30 به مدت 
زمان 4دقیقه توسط دو گوینده)سیده سارا صادقی-سید 
محمد امیر هاشمی( و با میکس و تنظیم سیده سارا صادقی 
تولید شد.در این پادکست به معرفی کتاب آرزوهای بزرگ 

اثر چارلزدیکنز پرداخته شد.

برگزاریکارگاهشناختیامامزمان)ع(

بنابه ضرورت این مسئله شورای مرکزی کانون مهدی 
یاوران دانشگاه بیرجند با همکاری کانون های مهدویت 
دانشگاه های عالمه شیراز، فرهنگیان ایالم، فرهنگیان 
تهران، علوم پزشکی کرمان و پردیس شهید باهنر کرمان 
سلسله کارگاه هایی را به مناسبت سه شنبه های مهدوی 
تدارک دید که جلسات اول و دوم در تواریخ 26 آبان و 
2 آذر با مشارکت بیش از 190 نفر برگزار نمود . در این 
جلسات از محضر حجت االسالم و المسلمین حدائق از 
اساتید بنیاد فرهنگی حضرت مهدی استان فارس بهره 

برده شد . 

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور
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برگزارینشستمسئوالنفرهنگیدانشگاهبااعضایشورایمرکزیکانونها

کانون های  مرکزی  شورای  اعضای  صمیمانه  نشست 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه بیرجند با 
حضور دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه، دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی و رویا 
موحدی، معاون مدیر فرهنگی و رئیس اداره فرهنگی 
دانشگاه به مناسبت هفته فرهنگ دانشگاهی پنج شنبه 

20 آبان ماه 1400 برگزار شد. 
در این جلسه مجازی که حدود 2 ساعت به طول انجامید، 
دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
ضمن گرامیداشت »هفته فرهنگ دانشگاهی«، انتخاب 
دبیران و اعضای شورای مرکزی جدید کانون ها را تبریک 
و از زحمات آقای  محمد عبداله زاده، دبیر سابق شورای 
هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه،تقدیر و تشکر کرد. 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در ادامه مطالب خود 

سه وظیفه مهم و اساسی را برای دانشجویان برشمرد:
1-  وظیفه آموزشی؛ آموختن دانش ومسائل مربوط به 

رشته و تخصص خود در طول تحصیل؛
2-  وظیفه پژوهشی؛ در حوزه و رشته تخصصی خود سعی 
و تالش نماید و با مهارت افزایی قدمی در جهت رشد و 

برگزارکننده: شورای هماهنگی کانون ها

مسئول برگزاری: معصومه سیامک
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اعتالی دانش برداشته و برآن بیافزاید. 
3-   عالوه بر توجه به موارد فوق مسائل فرهنگی، ارزشی، 

اجتماعی و... در مجموع فرهنگ زیستن را نیز بیاموزد.
در ادامه این نشست رویا موحدی، معاون مدیر فرهنگی 
دانشگاه نیز کار کانون ها را کارهایی از روی عشق و 
عالقه خواند و و از دانشجویان کانونی خواست تا باتوجه 
به شرایط موجود)کرونا( با انجام فعالیت های شاد و مفرح 
نشاط و سرزندگی دوران گذشته را بار دیگر به دانشگاه 
برگردانند. ایشان نیز از زحمات و تالش های دبیر سابق 
شورای هماهنگی کانون های تقدیر و تشکر کرد و برای 

خانم سیامک آرزوی موفقیت نمود. 
 در ادامه سیف الهی،کارشناس مسئول کانون های فرهنگی، 
از روند برگزاری  هنری، اجتماعی و مذهبی گزارشی 
انتخابات کانون ها برای حاضرین ارائه نمود و در ادامه 

نمایندگان هر یک از کانون ها سئواالت خود را مطرح 
نمودند. دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی دانشگاه 
نیز ضمن تشکر از زحمات همکاران مجموعه فرهنگی، 

توصیه هایی برای دانشجویان کانون های فرهنگی داشت.
در پایان این نشست، دکتر علی زنگوئی خانم معصومه 
سیامک، از دانشجویان فعال فرهنگی حوزه و دبیر کانون 
محیط زیست را به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی 
کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه 
معرفی نمودند. سیف الهی کارشناس کانون های فرهنگی 
نیز از تشکیل کمیته های مالی، فضای مجازی، مستندسازی 
و روابط عمومی، معرفی اساتید مشاور کانون های فرهنگی 
و همچنین پیگیری و اجرای درخواست های مطرح شده در 
این جلسه و ارائه گزارش  آن ها در مجمع دبیران کانونهای 

فرهنگی خبرداد.
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برگزاریوبینارعفافوحجابازمنظرقرآنکریم

به همت کانون عفاف و حجاب دانشگاه بیرجند »وبینار 
بررسی جایگاه عفاف و حجاب از منظر قرآن کریم« با 
حضور دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه، استاد حوزه و دانشگاه، در روز چهارشنبه 10 آذر 
ویژه دانشگاهیان و به صورت مجازی برگزار شد. دکتر علی 
زنگوئی، در این نشست ضمن تقدیر از کانون برگزار کننده 
این کارگاه به بررسی دو واژه عفت و حجاب و جایگاه این 
دو در اسالم، قرآن و اخالق پرداختند و متأسفانه از توجه 
بیشتر جامعه امروز به امر حجاب به عنوان یک امر ظاهری 
به جای عفاف به عنوان یک امر بنیادی و اساسی یاد کرد. 
ایشان پس از تعریف عفت به معنی »بازداشتن نفس از 
اموری که خواسته ما ولی خالف عرف، قانون و شرع باشد« 
و بیان انواع آن یعنی: »عفت دربطن«)خوردن و آشامیدن( 
»عفت در کالم«، »عفت در شهوت«و انواع آن نام برد و هر 
یک را تشریح نمودند. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
با تفسیر آیه 30 سوره نور به اهمیت و توجه قرآن کریم 
به بحث عفت در زنان و مردان مؤمن پرداختند و گفتند: 
»برای موفقیت در امر حجاب در جامعه باید عفت و اهمیت 
آن در جامعه به عنوان امری اخالقی و ذاتی تشریح و 
تفهیم گردد تا خود به خود امر حجاب و سایر امور وابسطه 

به آن اصالح و درست شود.«

برگزارکننده: کانون عفاف و حجاب

مسئول برگزاری: نازنین ازغندی یحیی آبادی

در پایان این نشست به پرسش های طرح شده از سوی 
حاضرین درجلسه پاسخ داده شد. ضمناً، درجمع شرکت 
کنندگان این نشست عزیزانی از دانشگاه های علوم پزشکی 
و آزاد اسالمی تهران، پیام نور خراسان جنوبی، اساتید و 

دانشجویان دانشگاه بیرجند حضور داشتند.   
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برگزاریمسابقهکتابخوانیحجابعزتاستیااسارت؟

برگزاریمسابقهیبزرگکتابخوانیقرآنکریمتفسیرسورهحجرات)تفسیرنور(

کتاب » حجاب عزت است یا اسارت؟«، گفت وگویی 
دوستانه جهت رعایت وظایف و مسئولیت های دینی و 
اجتماعی است تا گامی جهت حل مشکالت و معضالت 
خانواده و جامعه باشد. کانون عفاف و حجاب دانشگاه به 
مناسبت هفته فرهنگ و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی 
با همکاری کانون کتاب، مسابقه کتابخوانی حجاب عزت 
است یا اسارت را برگزار کرد. این مسابقه از 22 لغایت 26 
آبان ماه با هدف ترویج فرهنگ سبک زندگی اسالمی و 
رعایت حجاب و عفاف در جامعه برگزار شد و پس از داوری 

به نفرات برتر به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

ُر الُمؤِمنیَن الَّذیَن یَعَملوَن  إِنَّ هَذا الُقرآَن یَهدي لِلَّتی ِهَی أَقَوُم َویَُبشِّ
الّصالِحاِت أَنَّ لَُهم أَجًرا َکبیًرا﴿۹﴾

این قرآن، به راهی که استوارترین راه هاست، هدایت می کند؛ و به مؤمنانی که 

اعمال صالح انجام می دهند، بشارت می دهد که برای آن ها پاداش بزرگی است.

کانون قرآن پژوهان به مناسبت هفته ی فرهنگ اقدام به 
برگزاری مسابقه ی بزرگ کتابخوانی قرآن کریم تفسیر سوره 
حجرات )تفسیر نور ( از استاد قرائتی کرده است.این برنامه 
از 15 آبان به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی و آشنایی 
دانشجویان با تفسیر سوره ي حجرات و فراگیري قرآن کریم 
برگزار شد تا در ادامه دانشجویان با متوجه شدن تفسیر سوره 
ی حجرات به آن عمل کنند و قرآن را سر لوحه زندگی خود 
قرار دهند. این مسابقه به صورت مجازی برگزار شده و 10 
سوال تستی براي آزمون در نظر گرفته شده است. آخرین 
مهلت شرکت در مسابقه چهارشنبه 26 آبان بوده است. 
برگزیدگان مسابقه تفسیر سوره حجرات به شرح زیر است 
:نفر اول :اقای احسان بیکی فندخت. نفر دوم : خانم شکوفه 

دره شوری پور. نفر سوم: خانم مریم اسد پور. 

برگزارکننده: کانون عفاف و حجاب

مسئول برگزاری: نازنین ازغندی یحیی آبادی

برگزارکننده: کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی یحیی آبادی
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برگزارینشستدوراندانشجوییعاملیبرایازدواجیامانعیبرایازدواج؟

به  و  بیرجند  دانشگاه  پژوهان  قرآن  کانون  به همت 
»دوران  عنوان  با  نشستی  دانشجو«  روز  »مناسبت 
دانشجویی عاملی برای ازدواج یا مانعی برای ازدواج؟« با 
حضور حجت االسالم و المسلمین اسداللهی زارگز مدرس 
حوزه و دانشگاه و کارشناس مشاور خانواده، روز پنجشنبه 
11 آذر 1400، ساعت 18 ویژه دانشجویان به صورت 

مجازی برگزار شد. 
 حجت االسالم و المسلمین اسداللهی در این نشست، 
ابتدا به بررسی اینکه ازدواج مانع تحصیل است یا تحصیل 
مانع ازدواج است یا اینکه هر دو می توانند در کنار هم قرار 
بگیرند مطالبی را مطرح کردند سپس به بررسی جایگاه 
علم و دانش از منظر احادیث معصومین)علیه سالم( و 
اهل بیت)ع( پرداختند و در این خصوص روایتی از کتاب 
بحار النوار را نیز مطرح کردند که در این روایت حضرت 
محمد)ص( به ابوذر فرمودند: »نشستن یک ساعت در 
مجلس مذاکره علم نزد خداوند از قیام هزار شب که در هر 
شب، هزار رکعت نماز مستحبی خوانده می شود محبوب 
تر است.« همچنین پیامبر فرمودند: »نشستن یک ساعت 
در کالس درس نزد من محبوب تر از دوازده هزار مرتبه 
ختم قرآن است.«  حجت االسالم و المسلمین اسداللهی 
همچنین در مورد اهمیت ازدواج از منظر روایات نیز به 

مطالب زیر اشاره کردند:
1- نماز شخص متأهل 70 برابر شخص مجرد نزد خدا 

ارزش دارد.
2- ازدواج نصف ایمان است.

3- خواب شخص متاهل ثوابش از شب زنده داری یک 
شخص مجرد و روز بعد را روزه گرفتن برتر است.

پیامبر)ص( در این خصوص می فرمایند: »گر یک هفته 
خانم در خدمت شوهرش باشد خداوند هفت در جهنم 

برگزارکننده: کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نازنین ازغندی یحیی آبادی

را بر رویش می بندد و هشت در بهشت را بر رویش باز 
می کند و می گوید از هر دری که می خواهی وارد شو.«

ایشان ازدواج و تشکیل زندگی را شرط قبولی والیت 
و رحمانیت خدا دانست و با توجه به اهمیت و جایگاه 
هر دو موضوع از منظر روایات، ازدواج و تحصیل هر دو 
در کنار هم می توانند باعث رشد، شکوفایی و پیشرفت 
افراد و منشأ خیر و برکت در زندگی آنان شود. در پایان 
نشست ضمن تشکر از کانون برگزار کننده به پرسش های 
مطرح شده از سوی دانشجویان در این زمینه پاسخ داده 
شد. به شرکت کنندگان در این نشست از سوی معاونت 
فرهنگی گواهی حضور اعطا می شود لذا شرکت کنندگان 
نام و نام خانوادگی، شماره همراه و کد ملی خود را به 

آیدی)Narges_azghandi20@( ارسال نمایند.
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برگزاریمسابقهعکسهایخاطرهانگیزدستهجمعیبااساتیدودانشجویانقبلازکرونا

کانون قران پژوهان دانشگاه بیرجند با همکاری کانون عکس 
و خاطره به مناسبت روز دانشجو اقدام به برگزاری مسابقه 
عکس های خاطره انگیز دسته جمعی با اساتید و دانشجویان 
قبل از کرونا »نموده است. هدف از برگزاری این مسابقه 
تداعی خاطرات قبل از کرونا و یاداوری و تجدید خاطری 
برای دانشجویان است. اخرین مهلت شرکت در مسابقه سه 
شنبه 16 اذر ماه 1400 بوده است اما به خاطر مشغول بودن 
دانشجویان به امتحانات این طرح تمدید شد و اخرین مهلت 
شرکت در این مسابقه پنجشنبه 25 اذر ماه 1400 بوده 
است.7 نفر در این مسابقه شرکت کرده اند که 30 عکس 
برای این مسابقه ارسال شده است. برای سه نفر از بهترین 
عکس هاهر کدام مبلغ 50 هزار تومان در نظر گرفته شده 
است که جمعا مبلغ 150 هزار تومان است. برگزیدگان این 
مسابقه به شرح زیر میباشد : اقای سعید علیشاهی، مبلغ 50 
هزار تومان، اقای صادق ذو الفقاری، مبلغ 50 هزار تومان، 
اقای علی محمدی، مبلغ 50 هزار تومان. مسئول اجرایی 
این طرح نرگس ازغندی دبیر کانون قران پژوهان بوده است. 

برگزارکننده: کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نازنین ازغندی یحیی آبادی
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برگزاریوبینارعفافوحجابازمنظرقرآنکریم

کانون حماسه و دفاع مقدس بنا به وظیفه خود در هفته 
گرامیداشت بسیج، اقدام به برگزاری مسابقه عکسی با رنگ 
و بوی بسیج، در تاریخ 1400/09/06 نموده است. از بین 
14 عکس، 3عکس برتر انتخاب شده و جمعا مبلغ 150 
هزار تومان به 3 نفر از برگزیدگان اعطا خواهد گردید. 
مسئول اجرایی این طرح محمدمهدی الهی نسب دبیر 

کانون حماسه و دفاع مقدس بوده است

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع

مسئول برگزاری: محمد مهدی الهی نسب
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برگزاریمسابقهدلنوشتهایازیکدانشجوبهپرستارانخطمقدمکرونا

در  خود  وظیفه  به  بنا  مقدس  دفاع  و  کانون حماسه 
گرامیداشت پرستاران به مناسبت میالد حضرت زینب 
س و روز پرستار، اقدام به برگزاری مسابقه دلنوشته ای 
از یک دانشجو به پرستاران خط مقدم کرونا، در تاریخ 
1400/09/20 نموده است. از بین 10 اثر، 3 اثر به قیدقرعه 
انتخاب شده و جمعا مبلغ 150 هزار تومان به 3 نفر از 
برگزیدگان اعطا خواهد گردید. مسئول اجرایی این طرح 
محمدمهدی الهی نسب دبیر کانون حماسه و دفاع مقدس 

و امیر رضا مرادی نژاد ناِئب دبیرکانون بوده است.

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع

مسئول برگزاری: محمد مهدی الهی نسب

چگونهدرحیندورانتحصیلکارافرینموفقیباشیم؟

نشست با عنوان چگونه در حین تحصیل کارافرین موفقی 
باشیم با حضور جناب اقای حسین شورستانی )استاد دانشگاه 
و مشاور کسب و کارو منتوروتسهیلگررویداد های کارافرینی( 
در تاریخ دوشنبه یک آذر ساعت 20 به مدت یک ساعت و 
نیم و باحضور50 نفر حاظر در وبینار برگزار گردید. موارد 
مطرح شده درجلسه: 1(تالوتی چند از کالم اهلل مجید 
و پخش سرود ملی. 2(سخنان دبیر محترم کانون درباره 
اهمیت کارآفرینی در حین دوران تحصیل و سؤاالت امروزه 
دانشجویان که چگونه میتوانند در دوران تحصیل کارآفرین 
موفقی باشند، مطالبی را بیان کردند. 3( به سخنرانی آقای 
حسین شورستانی و ایشان ضمن بیان چند جمله انگیزشی، 
به تعریف کار آفرینی و اینکه چگونه می توان کسب و کاری را 
شروع کرد پرداختند. همچنین مهم ترین وظایف هر کارآفرین 
و نحوه ارزش آفرینی و ایده پردازی را بازگو کردند. ایشان 
همینطور در پایان سخنان خود به اهمیت خالقیت و نوآوری 
در کسب کار اشاره کردند. 4(در پایان جلسه پرسش و پاسخی 

توسط افراد حاضر با اقای حسین شورستانی برگزار شد. 

برگزارکننده: کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم ابادی
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معرفیکتابدرجهتتوسعهفرهنگکارآفرینی-قسمتاول-شروعکسبوکار

کارگاهمجازیکتابدرمانی

دردنیای بسیاررقابتی کسب وکار چه چیزی باعث موفقیت 
یا شکست کارآفرینان می شود. کانون کارآفرینی دانشگاه 
بیرجند همزمان با هفته فرهنگ، کارناوال کارآفرینی 
خود را آغاز کرد. در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی،در 
22 آبان1400 کتاب »شروع کسب و کار« نوشته دکتر 
به دانشجویان معرفی گردید. دکتر کن  کن کول ول، 
کول ول، Phd، MBA، دارای بیش از 20 سال تجربه کار 
با کارآفرینان، مشاغل جدید و استارتاپ های دارای رشد 
سریع دارد. کن کول ول در کتاب شروع کسب و کار، اصول 
مهمی را ارائه می دهد که همه کارآفرینان جدید برای یافتن 

موفقیت و زندگی در رویاهای خود باید بدانند.

کتاب درمانی، راهنمایی و مشاوره با استفاده از کتاب است. 
در سال 1815بنجامین اش اولین فردی بود که استفاده از 
کتاب خواندن را به عنوان بخشی از طرح معالجه بیماران 
خود به کار گرفت و بعد ها جان میل سان برای درمان 
بیماران روانی از کتاب خواندن بهره برد. کانون مهارت های 
زندگی وآسیب های اجتماعی در راستای افزایش دانش و 
آگاهی دانشجویان درکتاب خوانی اقدام به برگزاری کارگاهی 
تحت عنوان کتاب درمانی درتاریخ 24/8/1400، ساعت 19 
الی 20:10 )به مدت یک و ده دقیقه( نموده است. در این 
کارگاه به مسائلی مانندتاریخچه کتاب درمانی،کتاب درمانی 
در کودکان ونوجوانان،ارزش کتاب درمانی، تاثیرات کتاب 
درمانی،فواید کتاب درمانی و معرفی کتابهای مفید برای 
مطالعه  پرداخته شد. مدرس این کارگاه سرکار خانم منصوره 
شادمان )کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی( بوده است. 

تعداد 45نفراز دانشجویان در این کارگاه شرکت نمودند. 

برگزارکننده: کانون کارآفرینی 

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم آبادی

برگزارکننده: کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی
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برگزاریمسابقهعکاسیازمناطقفرهنگیگردشگری

برگزاریکارگاهمجازیِفنگشویی

جاذبه های  از  سرشار  ایران  عزیزمان  کشور  سرتاسر 
گردشگری زیبا و دیدنی است. همچنین ایران غنی از 
فرهنگ اصیل و فرهیخته است. در همین راستا و به 
جهت شناسایی فرهنگ و اصالت ایران عزیزمان همزمان 
با هفته فرهنگ کانون گرافیک با همکاری کانون عکس و 
خاطره مسابقه ای را با عنوان »عکاسی از مناطق فرهنگی 
گردشگری« از18تا 25 آبان ماه 1400 برگزار کرد. به 
نفرات برتر جوایزی اهدا شد و آثار منتخب در آرشیو کانون 
عکس و خاطره به جهت استفاده در نمایشگاه های عکاسی 

نگهداری خواهد شد.

فِنگ شویی هنر باستانی شرقی، برای قرار دادن هر وسیله 
در جای صحیح خود چه در منزل و چه در محیط کار 
است.هنگامی که انسان و محیط پیرامون او با هم هماهنگ 
باشند. فنگ شویی هنر چیده مان منزل برای زندگی سالم 
تر، روابط بهتر و ثروت افزون تر است.. فنگ شویی هنر 
باستانی شرق برای ترویج سالمتی، شادی، سعادت، انرژی 
و شور و اشتیاق، از طریق چیده مان صحیح اشیا و دکور 
مناسب است. هدف فنگ شویی در مجموع خلق حس 
هماهنگی در خانه فرد و در نتیجه زندگی اوست. در زندگی 
روزمره فراموش می کنیم که ما فرزندان طبیعت هستیم 
زیرا انسان می تواند عمیقا از سوی محیط اطرافش تحت 
تاثیر قرار بگیرد، چه مثبت و چه منفی.کانون مهارت های 
زندگی و آسیب های اجتماعی در راستای بیشتر دانشجویان 
با معماری انرژیک اقدام به برگزاری کارگاه مجازی فنگ 
شویی با تدریس سرکار خانم فائزه عسکری به مدت 2 

ساعت در تاریخ 1400/8/9 نموده است.

برگزارکننده: کانون گرافیک

مسئول برگزاری: فاطمه علیزاده

برگزارکننده: کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی 

مسئول برگزاری: مریم هادی
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برگزاریکارگاهسالمتجنسیدرحوزهخانواده

سالمت جنسی به یک حالت جسمی، عاطفی، روانی و 
اجتماعی خوب در ارتباط با مسائل جنسی اشاره دارد. در 
واقع سالمت جنسی صرفا به معنی فقدان بیماری، اختالل 
عملکردی و نقص نیست. بلکه عوامل روحی و روانی نیز در 
این تعریف گنجانده شده است. در واقع سالمت جنسی به یک 
رویکرد مثبت و قابل احترام در روابط جنسی گفته می شود 
که در آن فرد از رابطه خود لذت برده و ایمن باشد. ضمن این 
که وجود اجبار، تبعیض و خشونت می تواند سالمت جنسی 
را خدشه دار کند. کانون مهارت های زندگی وآسیب های 
اجتماعی در راستای افزایش آگاهی دانشجویان وجوانان 
نسبت به مسائل جنسی اقدام به برگزاری کارگاهی تحت 
عنوان سالمت جنسی درحوزه خانواده درتاریخ 11/8/1400، 
ساعت 19 الی 20:30 )به مدت یک ونیم ساعت( نموده است. 
در این کارگاه به مسائلی مانند تنش جنسی، چرخه جنسی، 
تاثیر اختالالت جنسی، احقاق جنسی، شکایات جنسی و 
عوامل روان شناختی موثر در سالمت جنسی و... پرداخته 
شد.مدرس این کارگاه آقای دکتر عیسی محمدی)دکتری 

روان شناسی سالمت ( بوده است.

برگزارکننده: کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی 

مسئول برگزاری: مریم هادی
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کارگاهآشناییبامهارتهایخودشناسی)اولینکارگاهپیشازازدواجویژهدانشجویان(

مهارت یعنی توانایی انجام یک کار در کوتاه ترین زمان 
ممکن با حداقل خطا و بیشترین کیفیت و درتعریف لغوی 
به معنای زیرکی و رسایی در کار است. مهارت خودشناسی 
یکی از مهمترین مهارت ها وهمچنین کلید ورود به تمام 
مهارت ها است. خودشناسی یعنی درک درست از خود، 
شناخت توانایی ها ونیاز های پنهان خود و توانایی فهم نقاط 
قوت وضعف و هر جنبه از وجود که رفتار ما راشکل میدهد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرحند با همکاری 
اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند، مرکز مشاوره 
ازدواج وتحکیم خانواده مشکات و کانون مهارت های 
زندگی وآسیب های اجتماعی در راستای ارتقای نگرش 
مثبت نسبت به خود و زندگی، تقویت وبهبود مهارت های 
خودشناسی ومرور دانسته ها اقدام به برگزاری کارگاهی 
تحت عنوان آشنایی با مهارت های خود شناسی درتاریخ 
13/8/1400، ساعت 19 الی 20:30 )به مدت یک ونیم 
این کارگاه به مسائلی مانند  ساعت( نموده است. در 
مهارت های زندگی، تعریف خودشناسی، عناصر خودآگاهی، 
آثار ونتایج خودآگاهی پرداخته شد. مدرس این کارگاه آقای 

برگزارکننده: کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی 

مسئول برگزاری: مریم هادی

حمید آمالی )روان شناس ومشاور خانواده، مدرس دانشگاه، 
عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران ( بوده است.
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برگزاریکارگاهآشناییبامبانیازدواج

برگزاریمسابقهشهروندومافیا

ازدواج اولین گام یک فرد، برای ایجاد و تکوین زندگی 
مشترک با فردی از جنس مخالف است. چنانچه این گام 
در زمان مناسب و به شکل صحیح و سنجیده برداشته 
شود، کارکردهای مناسب و پیامدهای سازنده آن در طول 
زندگی مشترک ملموس خواهد بود.آشنایی با مبانی ازدواج 
نیز از بهترین اقدامات در جهت ازدواج موفق است. معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرحند با همکاری اداره ورزش 
و جوانان شهرستان بیرجند، مرکز مشاوره ازدواج وتحکیم 
خانواده مشکات و کانون مهارت های زندگی وآسیب های 
اجتماعی در راستای آشنایی با عوامل پایداری و رضایت 
در ازدواج، شرایط تحقق ازدواج موفق، قوانین ازدواج موفق، 
اقدام به برگزاری کارگاهی تحت عنوان آشنایی با مبانی 
ازدواج را در 20 آبان ماه 1400، از ساعت 19 الی 20:30 
)به مدت یک ونیم ساعت( نموده است. در این کارگاه به 
مسائلی مانند تعریف ازدواج، ضرورت آموزش های پیش از 

ازدواج و اشخاص پرخطر برای ازدواج پرداخته شد.

مافیا یک بازی گروهی و استداللی است که نبرد بین یک 
اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه را شبیه سازی می کند. 
به طور کلی در این بازی قدرت تکلم، حفظ خونسردی 
و آوردن استدالل های منطقی نقش بسزایی در پیروزی 
دارد. با توجه با اینکه این بازی باعث تقویت ذهن می شود، 
لذا در همین راستا کانون ورزش و بازی های فاخر مسابقه 
»شهروند و مافیا« را در 22 آبان ماه 1400 برگزار کرد. 
این بازی با حضور دو تیم آقایان و خانم ها از ساعت 18 
آغاز شد و تا ساعت 20 به طول انجامید. در پایان از نفرات 

برتر تقدیر شد. 

برگزارکننده: کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی 

مسئول برگزاری: مریم هادی

برگزارکننده: کانون بازی های فاخر

مسئول برگزاری: نجمه امینی

مدرس این کارگاه آقای محمد فاروق صادقی )کارشناس 
ارشد روانشناسی و مدیر مرکزمشاوره ازدواج و تحکیم 

خانواده مشکات( بوده است.
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برگزاریمسابقهحضوریپانتومیم

بازیگری هنِر نمایش دادن است. برای این کار از همه 
ابزارهای ممکن استفاده می شود؛ ولی ابزار عمده آن 
خوِد فرد، بدِن خوِد فرد، و تمام حرکاِت قابل دیدن است 
که عواطف و افکار انسان به واسطه  آن ها بیان می شود. 
هنر پانتومیم کمکی ضروری برای هر هنری است که می 
کوشد انسان را موجودی متفکر، دارای احساس، یا فاعل 
نشان دهد. کانون ورزش و بازی های فاخر در راستای ایجاد 
شور و هیجان بین دانشجویان اقدام به برگزاری مسابقه 
حضوری در سالن فرهنگ دانشگاه به مدت 1 ساعت در 
تاریخ 1400/8/26 نموده است.تعداد 8نفر از دانشجویان در 
این مسابقه شرکت نموده و جمعا مبلغ 200 هزار تومان 
هزینه برگزاری این مسابقه گردیده است.مسئول اجرایی 
این طرح نجمه امینی دبیر کانون ورزش و بازی های فاخر 

بوده است.

برگزارکننده: کانون بازی های فاخر

مسئول برگزاری: نجمه امینی
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برگزاریرادیودانشگاه

برگزاریکارگاهمجازیچگونهسخنرانخوبیباشیم؟

امروزه رادیو شکل های مختلفی به خود گرفته که شامل 
شبکه های بی سیم، ارتباطات موبایل از همه نوع، و نیز 
پخش برنامه رادیویی است. قبل از ظهور تلوزیون، برنامه های 
تجاری رادیو فقط شامل اخبار نبود بلکه موسیقی، نمایش 
کمدی و انواع دیگر سرگرمی هارا نیز در بر می گرفتند. 
کانون گویندگی و اجرا دانشگاه بیرجند با همکاری کانون 
تبلیغات در راستای پاسخگویی به سواالت دانشجویان و 
تبریک روز دانشجو اقدام به ایجاد این پادکست نمودند. 
ابتدا به سوالی از دانشجویان توسط جناب آقای خزیمه 
نژاد پاسخ داده میشود و بعد هم کاره طنز روز دانشجو 
پخش میشود.مسئول اجرایی این طرح فهیمه حسینی 

دبیر کانون گویندگی و اجرا بوده است.

سخنرانی مهارتی است اکتسابی. باگسترش دانش سخنرانی 
و فن بیان در دنیای امروز و خال نسبی آن در کشور، ما را 
بر آن داشت تا مسیری ایجاد کنیم که تمامی عالقمندان 
به این حوزه بتوانند در یک فرایند یادگیری پویا مهارت 

سخنوری خود را تقویت نمایند.
راستای  در  بیرجند  دانشگاه  اجرا  و  گویندگی  کانون 
ایجاد  اقدام به برگزاری کارگاه مجازی در سامانه مجازی 
آموزشگاه به مدت دو روز در تاریخ 24 و25 آذر 1400 
نموده است. تعداد 45 نفر از دانشجویان در این مسابقه 
شرکت نموده و جمعا مبلغ 200 هزارتومان هزینه برگزاری 
این کارگاه گردیده و به افراد حاضر گواهی تعلق گرفته 
است.مسئول اجرایی این طرح زینب شاه رانده نائب دبیر 

کانون گویندگی و اجرا بوده است. 

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی 

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا

مسئول برگزاری: زینب شاه رانده
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برگزاریمسابقهمجازیسخنرانیباعنوانتریبوندانشجو

ارائهبلیطرایگانسینما

بخش مهمی از موفقیت همه بر پایه مهارت های ارتباطی 
ریخته شده و فن سخنوری مهم ترین مهارت ارتباطی بین 
انسان ها است.داشتن این مهارت و تقویت آن به انسان 
کمک می کند تا پیام خود را آنگونه که شایسته است به 

دیگران عرضه کند.
کانون گویندگی و اجرا با همکاری کانون کار آفرینی 
دانشگاه بیرجند در راستای ایجاد رقابت بین عالقمندان 
در حوزه ی سخنوری اقدام به برگزاری مسابقه ی مجازی 
در تاریخ 1400/9/20 شد که آثاره خود را در قالب فایل 
صوتی ارسال کرده اند.و به سه نفر جوایز 150 و100 و 50 
تومانی اهدا گردید. مسئول اجرایی این طرح زینب شاه 
رانده نائب دبیر کانون گویندگی و اجرا و محبوبه دوزنده 
فردوسی مسئول امور اداری و هماهنگی کانون کار آفرینی 

بوده است.

به مناسبت روز دانشجو طرح ارائه بلیط رایگان سینما از 
16 آذر اجرایی شد.

ظرفیت این طرح 50 نفر و اولویت با فعاالن فرهنگی بود 
و چون تعداد ثبت نامی از حد نصاب بیشتر شد، بین افراد 
با رعایت شرط اولویت با فعاالن فرهنگی قرعه کشی شد و 
لیست نهایی افراد به سینما بهمن ارجاع داده شد.افراد تا 

23 آذر وقت دارن به سینما مراجعه کنند.
هزینه برگزاری طرح 500 هزار تومان و هر بلیط 10 

هزارتومان بود.
تعداد ثبت نامی: 143 نفر
تعداد مورد قبول : 50 نفر

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا

مسئولین برگزاری: فهیمه حسینی و افشین ابراهیم آبادی

برگزارکننده: کانون تبلیغات

مسئولین برگزاری: فاطمه نوکندی
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برگزاریوبینارآموزشیرابطهفرهنگومعماری

در تاریخ بشریت فرهنگ و هنر همواره در ارتباط تنگاتنگ 
با یکدیگر بوده اند و هرگز نمی توان تاثیر فرهنگ یک 
منطقه را بر هنر و معماری آن منطقه منکر شد. شناخت 
معماری بومی می تواند به منزله شناخت جامعه باشد اما 
معماری بومی در دوران مدرنیسم کمرنگ و گاهی نادیده 
گرفتهشده است.از آنجایی که معماری به عنوان یک پدیده 
اجتماعی از فرهنگ نشات می گیرد و به آن تاثیر می 
گذارد، سبک معماری هر دورهانعکاسی از فرهنگ و هنر 
آن محسوب می گردد. امروزه یکی از مهمترین دغدغه های 
معماران ایرانی ساخت خانه ای مطابق فرهنگ ایرانی شده 
است کانون گرافیک در راستای تاثیر فرهنگ بر معماری 
اقدام به برگذاری وبینار رابطه فرهنگ و معماری در تاریخ 
1400/9/3 به مدت 1 ساعت نموده است و مدرس کارگاه 
سرکار خانم فائزه عسکری وتعداد افراد شرکت کننده2 
1 نفر و جمعا مبلغ 100 هزار تومان حق الزحمه مدرس 
پرداخت گردیده است و مسئول برگذاری این طرح خانم 

فاطمه علیزاده دبیر کانون گرافیک بوده است.

برگزارکننده: کانون تبلیغات

مسئولین برگزاری: فاطمه نوکندی
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آمادهسازیوانتشارکلیپآموزشیایمنسازیفردیدرمقابلزلزله

فراخوانجذبنیروکانونهنرهایزیبا

دنیا  زندگی مردم در سراسر  براي  زلزله خطر جدي 
با  این رو آموزش اصول مقابله  از  محسوب می شود. 
زلزله، یک نیاز جدي و ضروري است. با توجه به گرایش 
دنیای امروزه به درک بصری، کانون هالل احمر دانشگاه 
بیرجند تصمیم به تدوین، ساخت و انتشار کلیپ آموزشی 
ایمن سازی فردی در مقابله با زلزله گرفت. این کلیپ در 
آغازین ساعت 24 آبان ماه1400 بر روی کانال ها، پیج ها 
و سایت های دانشگاه قرار گرفت. هدف از ساخت و انتشار 
این کلیپ آموزش بصری نحوه ایمن سازی فردی در مقابله 

با مخاطرات طبیعی همچون زلزله بوده است.

هنر اصلی ترین و عمیق ترین وسیلة ارتباطی بین افراد 
و جوامع مختلف است که افکار، اندیشه ها و ارزش های 
فرهنگی، تاریخی و اعتقادی یک ملت را به نسل های 
از مرزهای جغرافیایی منتقل می کند.  آینده و خارج 
شناسایی،آموزش و پرورش نیروهای متخصص و کاردان 
در زمینه های مختلف هنری برای پاسداری از ارزش های 
فرهنگ هر جامعه امری ضروری است. در همین راستا 
کانون هنرهای زیبا همزمان با هفته فرهنگ جهت تکمیل 
کادر هنری خود فراخوانی را در 16آبان ماه1400 منتشر 
کرد. این کانون در حوزه های ذیل از دانشجویان عالقمند و 

مستعد دعوت به همکاری کرده است.
- نقاشی

- صنایع دستی
- طراحی پوستر

- فتوشاپ
- تدوین و تولید محتوا

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز سادات صدیقی

برگزارکننده: کانون هنرهای زیبا

مسئول برگزاری: بهار عطایی
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برگزاریجشنروزمعلولیندرتوانبخشیحضرتعلیاکبر)ع(

جمعی از دانشجویان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی 
و مذهبی دانشگاه به همت شورای هماهنگی کانون ها 
و کانون خیریه نهال دانشگاه بیرجند صبح چهارشنبه 
10 آذرماه 1400 با حضور در موسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( شهرستان بیرجند، ضمن عرض 
خداقوت به مدیریت و کارکنان خدوم این مرکز در جشن 
گرامیداشت هفته معلوالن شرکت و با برگزاری برنامه های 
شاد و مفرح تالش نمودند لحظات خاطره انگیزی را 
برای معلوالن و کارکنان این مرکز فراهم سازند. اجرای 
موسیقی های شاد، مسابقه، یوگای خنده و سایر برنامه های 

مفرح از مهمترین بخش های این جشن بود. 

برگزارکننده: شورای هماهنگی کانون ها

مسئول برگزاری: معصومه سیامک
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گزارشبرنامهارائهمجموعهپادکستغرورآفرینان

برگزاریجلسهمجازیبیناعضایکانونهاللاحمر

بسیج یکی از مهم ترین بازو های قدرت جمهوری اسالمی 
ایران است و بسیجی نیروی داوطلبی است که در راستای 
تحقق اهداف انقالب و حفظ دستاوردهای آن اقدام به انجام 
فعالیت های ایثارگرانه و انسان دوستانه می کند. کانون شعر 
و ادب دانشگاه بیرجند نیز با توجه به اهمیت این روز و 
با هدف انتشار اشعار مربوط به بسیج و گرامیداشت مقام 
بسیجی و بسیج اقدام به تهیه 3 پادکست و انتشار آن 
در تاریخ 5 آذر 1400 در گروه های تلگرامی دانشگاه و 

کانال های آن کرد. 

جلسات تیمی برای حفظ پویایی و مشارکت است و فرقی 
نمی کند که این اعضا در کنار هم حضور داشته باشند یا خیر، 
اما جلسات تیمی باید برگزار شوند. جلسات تیمی بهترین 
گزینه برای تقویت ارتباطات، مشارکت، انتقال اطالعات و 
آشنایی تیم با سازمان است. حال که آموزش ها مجازی است 
و امکان تشکیل جلسات حضوری نیست کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند تصمیم گرفت جلسه ی مجازی برگزار کند 
که اعضای کانون با یکدیگر آشنا شوند و بعد از آشنایی اعضای 
کانون با یکدیگر، هرشخص تمامی نظرات و ایده های خود 
را برای این کانون داد. همگی با حضور فعال خود، ایده های 
بسیار خوبی را در اختیار یکدیگر گذاشتند و این صحبت و 
گفت و گو کمک بسیاری برای کانون داشت. در این جلسه 
برای فعالیت های بهتر در آینده برای کانون هالل احمر بحث 
و تصمیم گیری شد که چه کارهایی موجب پیشرفت کانون 
میشود و یا میتوان چه فعالیت های مفیدی در این کانون انجام 
داد. این جلسه در گوگل میت و در تاریخ 12 آذر از ساعت 19 

به مدت 1 ساعت و نیم برگزار شد.

برگزارکننده: کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: زکیه مالیی
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برگزاریمانورزلزلهبرایسهمدرسهدرقاین

زمینلرزه پدیدهای طبیعی است که عدم آگاهی نسبت 
به آن سبب بروز مشکالت بسیاری بین جوامع می گردد. 
اندرکنش  بر  یافته های علمی نشان میدهد که عالوه 
حرکات زمین با سازه ها، چگونگی عملکرد انسان ها در 
قبل، هنگام و بعد از وقوع این پدیده طبیعی می تواند بر 
میزان خسارات ناشی از آن تأثیر بسیاری داشته باشد. ما، 
آموزش دانش آموزان به عنوان نسلی که آینده در گرو 
نحوه عملکرد آنان است را سرلوحه فعالیت های خود قرار 
دادهایم و با طراحی مانور زلزله و ایمنی سعی داشتیم که 
گامی مؤثر در راستای افزایش آمادگی دانش آموزان داشته 
باشیم. هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی 
دانش  آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام 

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز سادات صدیقی

واکنش های صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش  
آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن برای ایجاد 
آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش  آموزان 
نسبت به پدیده های طبیعی است. کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند با همکاری سازمان هالل احمر شهرستان 
قاینات اقدام به اجرای این مانور در 3 مدرسه نموده است. 
1(دبستان پسرانه ی مصباح 2( دبستان دخترانه ی امام 
حسین)ع( 3( دبیرستان متوسطه اول دخترانه فرزانگان. در 
این مانور ابتدا به دانش آموزان در صف مدرسه آموزش های 
الزم داده شد و بعد از آن به کالس های درس خود رفتند و 
زنگ مانور زده شد. این کار در تاریخ 8 آذر 1400 از ساعت 

8:30 به مدت 3 ساعت به طول انجامید.
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وبینارابعادروانشناختیایدز

ایدز نوعی بیماری است که با ورود ویروس و حمله به 
دستگاه ایمنی توسط ویروس نقص ایمنی )HIV( ایجاد 
می شود. افرادی که مبتال به ایدز هستند، سیستم ایمنی 
عفونت های شدید  باعث  که  دارند  آسیب دیده  بسیار 
می شود که به طورمعمول افراد سالم را آلوده نمی کند 
درنهایت ممکن است عفونت منجر به مرگ  شود. متاسفانه 
هیچ گونه درمان یا واکسن برای این بیماری  وجود ندارد. 
در حدود نیمی از کسانی که دچار ایدز هستند قبل از 25 
سالگی آلوده شده اند و بدون دارو اغلب قبل از 35 سالگی 
می میرند. هر روز 14000 نفر جدید به مبتالیان اضافه 
می شود که نیمی زن هستند و نیز نیمی 15 تا 25 ساله 
هستند. بنابراین الزم است همه  به ویژه جوانان آموزشهایی 
در راستای پیشگیری ببینند چون تاکنون واکسن و یا 
عالج قطعی برای این مشکل کشف نشده است و در آینده 

نزدیک نیز امکان پذیر نیست.
به دلیل آگاهی دانشجویان از این بیماری، کانون هالل 
احمر دانشگاه بیرجند با همکاری کانون کانون همیاران 
سالمت، اداره بهداشت و درمان و مرکزمشاوره و توانمند 
سازی دانشگاه بیرجند تصمیم به برگزاری وبیناری در این 

خصوص کرد.
این وبینار که با استقبال خوب دانشجویان مواجه شد در 
تاریخ 1400/09/21 از ساعت 12 ظهر به مدت 1 ساعت 

به طول انجامید.
در ابتدا ی وبینار آقای دکتر هادی صمدیه، رئیس مرکز 
مشاوره و توانمند سازی دانشگاه بیرجند با بیان شعار 
جهانی مبارزه و پیشگیری از ایدز »آگاهی و پیشگیری 
از HIV مسئولیت جهانی« مباحث را آغاز کردند. مباحث 
مطرح شده در این وبینار شامل مروری بر تاریخچه ایدز، 
آمار مبتالیان در ایران و جهان، درصد بیماریابی، نحوه 
برخورد با بیماران مبتال به ایدز، راه های انتقال بیماری 

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز سادات صدیقی

از سرنگ  استفاده  آلوده،  های خونی  فراورده  شامل: 
مشترک آلوده، ارتباط جنسی محافظت نشده، انتقال از 
مادر به کودک ) در صورت عدم دریافت درمان(، اصول 
پیشگیری، مراحل بیماری و نحوه مقابله و درمان ایدز و... 
صحبت شد. بعد از آن فیلمی در رابطه با ایدز پخش شد.

در پایان وبینار زمانی برای پرسش و پاسخ شرکت کنندگان 
در نظر گرفته شد و شرکت کنندگان سواالت خود را مطرح 

کردند و در این زمینه مشاوره الزم را دریافت کردند.
صدیقی  سادات  مهناز  وبینار  دین  برگزاری  مسعول 

)دبیرکانون هالل احمر( بود.
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قدردانیبچههایخیریهداراالکرامازپرستارانمرکزواکسیناسیونبهمناسبتروزپرستار

سختی بعضی شغل ها با دست درد و پا درد محدود 
نمی شود، روح و روان را خسته می کند، مثل پرستاری.

شغلی که همه ما از دور آن را تحسین و تکریم می کنیم 
و هر کداممان وقتی در موقعیتی قرار میگیرم که سر 
و کارمان به این قشر زحمتش می افتد همه آن حرف 
ها و شعار ها و تحسین ها را فراموش می کنیم . شاید 
دلیلش این است که ما در بدترین موقعیت های زندگی 
با پرستاران ارتباط برقرار می کنیم .همه این ها در کنار 
شغل به شدت سخت و تخصصی پرستاری باعث میشود 
 آن ها گاهی کاری کنند که ما دوست نداریم، یا توقع بهتر 
و بیشتری از  آن ها داریم. یادمان نرود آن موقع خودمان را 
جای  آن ها بگذاریم شاید بتوانیم بهتر  آن ها را درک کنیم 
و قدر شناس زحماتشان در یکی از سخت ترین و صبورانه 

ترین شغل های عالم باشی.
ب دلیل تشکر و قدردانی از این عزیزان، کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند تصمیم گرفت تا در تاریخ 1400/09/18 
ساعت 12 با رفتن به موسسه خیریه عام المنفعه داراالکرام 
با کودکان در رابطه با روز پرستار نقاشی بکشند و در آنجا 
از  آن ها هنگام کشیدن نقاشی پزیرایی شد. خانم زینب 
مظفرنیا، آمنه شکرویی و اقای مودی این کار را انجام دادند.
بعد از آن در تاریخ 1400/09/21 در ساعت 9 صبح 
کانون هالل احمر به مرکز واکسیناسیون واقع در بلوار 

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز سادات صدیقی

پاسداران،سالن غدیر رفتند و با دادن گل و نقاشی کودکان 
از  آن ها تقدیر و تشکر کردند.خانم زینب مظفرنیا، فاطمه 
مشهدی، مطهره معتمدی نیا، فاطمه اسماعیلی، سمیرا 
نخعی زاده و اقای محمدرضا عباسی این قدردانی را انجام 
دادند. مسئولیت این کار بر عهده مهناز سادات صدیقی) 

دبیرکانون هالل احمر( بود.
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برگزاریپویشاهدایخون

آیا شما احساس می کنید که پولی برای بخشیدن ندارید؟ 
شما گرانبهاترین منابع را دارید که از آن بی خبرید: توانایی 
صرفه جویی در زندگی با اهدای خون! کمک کنید با به 
اشتراک گذاشتن این هدیه ارزشمند با کسی که نیاز دارد 

جانش را نجات دهید
در راستای انجام این امر خدا پسندانه اعضای کانو های 
خیریه نهال، هالل احمر،همیاران بهداشت با همکاری 
بسیج دانشجویی گرد هم امدند و اقدام به اهدای خون 
کردند. این طرح تاریخ 1400/9/20 ساعت 9 به مدت یک 

ساعت در مرکز اهدای خون قائم انجام شد.

برگزارکننده: کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: فهیمه مرادی
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تقدیروتشکرازپرستارانبیمارستانامامرضابهمناسبتروزپرستار

آنگاه که دردمندی سالمت خود را بازیابد آنگاه که دستی 
به نشان شکر به آسمانبلند شود مالئک تو را می ستایند

در روز میالد بانوی کربال حضرت زینب )س( به مناسبت 
روز پرستار،جمعه نوزدهم آذر ماه ساعت 10 خانوم ها 
فهمیه مرادی و فاطمه اسماعیلی به نمایندگی از کانون 
خیریه نهال به پاس قدردانی از زحمات پرستاران اقدام به 

پیشکش چند شاخه گل و شیرینی کردند.

برگزارکننده: کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: فهیمه مرادی
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تجدیدمیثاقباشهدایدانشجویاستانخراسانجنوبی

روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه 
کسب علم و دانش، در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت 

سیاسی، در راه پیشرفت مادی و معنوی کشورست.
16 آذر ماه، ساعت 10 اعضای کانون خیریه نهال خانم ها 
)فاطمه اسماعیلی، هانیه نوکندی، فهمیه مرادی ( و اقای 
)علی برزگری /دبیر کانون ( به همراه جمعی از دانشجویان 
و اعضای کانون های دیگر به مناسبت روز دانشجو به گلزار 
شهدا و به مزار شهدای دانشجو )محمد هادی نور بخش، 
دکتر سید احمد رحیمی، مهندس علی صمدیان، دکتر 
محسن خورشید زاده و...( سر زده و با اعطای گل و شستن 

قبور این عزیزان با گالب یادشان را گرامی داشتند.

برگزارکننده: کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: فهیمه مرادی
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برگزاریکارگاهآموزشیاقداماتقبلوحینوبعدزلزله

در آذر ماه ساعت 10 کانون های هالل احمر و کانون خیریه 
نهال با همکاری هم برای جمعی از بچه ها ی موسسه ی 
داراالکرام با حضور افتخاری خانم صحرایی )از جمع هالل 
احمر استان ( کارگاه آموزشی اقدامات قبل و حین و بعد 
زلزله را برگزار کردند. در این کارگاه از چند استاد دانشگاه 
دعوت به عمل آمد. خانم صحرایی به آموزش مجموعه 
اقداماتی پرداختن و پس از آن با برگزاری مسابقه به 
تعدادی از بچه ها جایزه اهدا شد. این کارگاه با پذیرایی 
همراه بود و آقای زنگویی به نمایندگی از دانشگاه چند 

کالمی ما را دعوت کردند.

برگزارکننده: کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: فهیمه مرادی
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برگزاریپویشفالشبک

کانون ایده پردازی و تولید محتوای ماژ در پویشی به 
عنوان فالش بک، عکس های دانشجویان را از اردوهای 
تفریحی آموزشی، مذهبی، جشنواره های فرهنگی و 
هنری )رویش و حرکت(، جشن های دانش آموختگی 
تداعی  هدف  با  آن،  با  مرتبط  متنی  با  همراه  و... 
خاطرات و شور هیجان های قبل از کرونا، در صفحه 

اینستاگرامی هم دانشگاهی منتشر کرد. 

برگزارکننده: کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ

مسئول برگزاری: سید علی حسینی اصل
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انتشارمجموعهاستورهایپاراگراف

کتابخوانی از جمله صفاتی است که بسیاری از ما عالقه 
داریم واجد آن باشیم، اما اکثر ما وقت و حوصله کافی 
را به خواندن کتاب اختصاص نمی دهیم و گاهی وقت 

خواندن همه کتاب ها را نداریم. 
کانون ایده پردازی و تولید محتوای ماژ در طرحی با 
عنوان »پاراگراف« سعی کرده است حداقل بخشی از 
یک کتاب را که دارای معنا و مفهوم عمیقی است و 
می توان آن را به صورت جدا از متن آورد، را در ابعاد 
استوری طراحی کند. با این امکان اگر کسی نتوانست 
یک کتاب را بخواند حداقل بخشی از آن را فهمیده 
است و شاید با خواندن آن پاراگراف مشتاق به خواندن 
آن کتاب شود. »پاراگراف« دوشنبه ها و چهارشنبه ها 
در فضای مجازی و صفحه اینستاگرام هم دانشگاهی 

منتشر می شود.

برگزارکننده: کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ

مسئول برگزاری: سید علی حسینی اصل
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برگزاریمجموعهاستوریهایفرهنگ

انتشارپادکستآخرپاییز

نقش فرهنگ در زندگی انسانی و مدنی به اندازه ای 
است که به سادگی نمی توان حدودی براي آن وضع 
نمود.  کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ همزمان 
استوری های  قالب  در  پوسترهایی  فرهنگ،  هفته  با 
در  صحیح  فرهنگ  ترویج  محتوای  با  اینستاگرامی 
جامعه، در صفحه اینستاگرامی هم دانشگاهی منتشر 
کرد. این پوستر ها در هفته فرهنگ به صورت روزانه 
و پس از آن به صورت دوبار در هفته منتشر می شود.

کانون ایده پردازی و تولید محتوای ماژ پادکستی مناسب 
با حال و هوای آخرین روزهای پاییز با تصویر کشیدن 
خاطره های مشترک در زندگی عاطفی هر شخص، در 
انتخاب شده  پایانی فصل منتشر کرد. متن  روزهای 
نوشته ای از رستاک حالج است و محمدجواد محمدزاده 
از اعضای افتخاری کانون خوانش آن را بر عهده داشت. 

مدت زمان پادکست حدود سه دقیقه بود.

برگزارکننده: کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ

مسئول برگزاری: سید علی حسینی اصل

برگزارکننده: کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ

مسئول برگزاری: سید علی حسینی اصل
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طراحیوانتشاراینفوگرافیبهمناسبتروزجهانیخاک

با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء 
 International( اتحادیه جهانی علوم خاک  طبیعت، 
Union of Soil Science( در سال 2003، در راستای 
ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی 
آن، روز 5 دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک نامید. این 
روز جهانی، بزرگداشتی است که اهمیت خاک و ضرورت 
بهره برداری پایدار از آن را برای جوامع مختلف در  سراسر 
جهان آشکار می سازد. شایان ذکر است سازمان ملل متحد 
نیز در همین راستا سال 2015 را به عنوان سال جهانی 
خاک ها تعیین کرد. کانون ایده پردازی و تولید محتوای ماژ 
در همین راستا اینفوگرافی با عنوان )شوری خاک، چالشی 
جدید کاهش محصوالت کشاورزی ایران( همزمان با روز 

جهانی خاک منتشر کرد. 

برگزارکننده: کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ

مسئول برگزاری: سید علی حسینی اصل
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طراحیوانتشارآپارتچی

کانون ایده پردازی و تولید محتوای ماژ با هدف ترغیب 
دانشجویان به سینما و دیدن آثار خوب، به معرفی فیلم 
های ارزشمند سینمای ایران و جهان در فضای مجازی 
به شکل پست های اسالیدی در مجله اینستاگرامی »هم 
دانشگاهی« بپردازد. آپاراتچی هر چهارشنبه با معرفی 

فیلم ها وسریال ها منتشر می شود.
در معرفی فیلم و سریال سعی می شود به موضوع، ژانر، 
عوامل سازنده و سوابق  آن ها، جوایز، خالصه کوتاه با رعایت 

قوانین اسپویل و پوستر فیلم اشاره شود.
فیلم  های ماهی و گربه اثر شهرام مکری، زندگی با چشمان 
اثر کیارش  عاملی، َگس  از رسول صدر  فیلمی  بسته 
اسدی زاده، جامه دران فیلمی از حمیدرضا قطبی، کمدی 
انسانی اثر محمد هادی کریمی و اژدها وارد می شود فیلم 
شایسته تقدیر مانی حقیقی از جمله آثاری بود که در 

آپارتچی معرفی شد. 

برگزارکننده: کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ

مسئول برگزاری: سید علی حسینی اصل
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انجمـنهایعلمـیدانشجویی

گزارشفعالیتهایشاخصفصلپاییز1400
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برگزاریسلسلهکارگاههایتوجیهیآموزشیکلیاتانجمنعلمیدانشجویی

انجمن  کلیات  آموزشی  توجیهی  کارگاه های  سلسله 
علمی دانشجویی در روزهای دهم، یازدهم، دوازدهم و 
سیزدهم آبان ساعت 21، به صورت مجازی از طریق 
 www.lms.birjand.ac.irمجازی آموزش  سامانه ی 
علمی  انجمن های  دبیران  هماهنگی  شورای  توسط 
دانشجویی دانشگاه بیرجند، به منظور توجیه اعضای 
انجمن های علمی دانشجویی و آموزش مسائل مرتبط 
با انجمن به عزیزان، با هدف تسریع و بهبود عملکرد 
انجمن های علمی دانشجویی، برگزار شد. مدرس این 
کارگاه،، سیدعمادالدین عطایی اردستانی، دبیر شورای 
هماهنگی دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه 
بیرجند، بود. تعداد شرکت کنندگان در این جلسات 
حدودا 10 نفر بوده است. اطالع  رسانی های مورد نیاز 
برای این برنامه نیز، از طریق انتشار پوستر در شبکه ها و 

صفحات مجازی صورت گرفت.

برگزارکننده: شورای هماهنگی انجمن های علمی

مسئول برگزاری: عمادالدین عطایی
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برگزاریکارگاهآموزشیبررسیراهکارهایتولیدمحتوایدیجیتال

برگزارینشستطالبانورقابتهایاستراتژیک

تولید محتوای  راهکار های  بررسی  آموزشی »  کارگاه 
دیجیتال با هدف معرفی توانمندی های گردشگری و 
صنایع دستی استان« توسط انجمن گردشگری پایدار و 
میراث ماندگار و انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه 
بیرجند در 27مهرماه1400 برگزار شد. محل برگزاری 
حضوری کارگاه در سالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان ومحل برگزاری مجازی و آنالین این کارگاه به صورت 
 @asiaparvaz از پیج اینستاگرامی )Live( پخش زنده
بوده است. مدرسین کارگاه،دکتر محمد اسکندری ثانی، 
عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند و دکتر 
محمدعلی بیدختی، عضو هیئت علمی دانشکده هنر 
دانشگاه بیرجند بودند. در طی جلسه به موضوعاتی از قبیل 
گردشگری استان و ارائه راهکارهایی جهت افزایش ظرفیت 

توسعه گردشگری در استان پرداخته شد.

و  بیرجند  دانشگاه  جغرافیا  دانشجویی  علمی  انجمن 
انجمن ژئوپلیتیک ایران شاخه خراسان جنوبی با همکاری 
انجمن های علمی- دانشجویی جغرافیای دانشگاه محقق 
اردبیلی و دانشگاه دامغان نشست علمی- مجازی با عنوان 
»طالبان و رقابت های استراتژیک در افغانستان« را در تاریخ 
پنج شنبه 1400/07/01 برگزار کرد. سخنران این نشست 
سرکار خانم دکتر مرجان بدیعی ازنداهی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران بودند با عنوان سخنرانی؛ طالبان و رقابت های 
استراتژیک در افغانستان، و دبیر نشست جناب دکتر وحید 
کیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و رئیس انجمن 
ژئوپلیتیک ایران شاخه خراسان جنوبی بودند. این نشست در 

سطح ملی بصورت آنالین برگزار شد.

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی
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برگزاریدومیننشستریشهیابیقدرتگیریمجددطالباندرافغانستان

دومین نشست از سلسله نشست های ریشه یابی قدرت گیری 
مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژئوپلیتیکی- 
استراتژیکی تحت عنوان » تحلیل ژئوپلیتیکی پیوند بحران 
ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  با روندهای  افغانستان  اخیر 
آسیایی- جهانی« توسط انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه بیرجند و انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان 
جنوبی با همکاری انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه 
محقق اردبیلی و انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه 
آقای دکتر  برگزار شد. سخنران نشست جناب  دامغان 
مصطفی رشیدی )دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی 
دانشگاه تهران( و دبیر نشست جناب آقای دکتر وحید کیانی 
)عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، رئیس انجمن ژئوپلیتیک 
شعبه خراسان جنوبی( بودند. این جلسه در تاریخ چهارشنبه 

26 آبان، ساعت 18 الی 20 بصورت مجازی برگزار گردید.

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

جلسهمعارفهدانشجویانورودی1400جغرافیا

انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه بیرجند جلسه ای 
را جهت آشنایی و معارفه دانشجویان ورودی 1400 گروه 
جغرافیا در 13 آبان ماه1400 برگزار کرد. سخنرانان جلسه 
اعضای هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند جناب 
آقایان دکتر محمد اسکندری ثانی، دکتر مرتضی اسمعیل 
نژاد، دکتر مفید شاطری، دکتر محمد حجی پور و دکتر وحید 
کیانی بودند که ضمن خوشآمد گویی به دانشجویان نوورود، 
به معرفی مختصر فعالیت های گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند 
 Adobe پرداختند. این جلسه به صورت آنالین در بستر

Connect برگزار شد.

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی
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برگزاریوبینارآموزشی»آموزشکارباسامانهپویابرایدانشجویانرشتهجغرافیا»

برگزاریکارگاهتجربهزیستیکارآفرینیدانشجویانجغرافیا

وبینار آموزشی » آموزش کار با سامانه پویا برای دانشجویان 
رشته جغرافیا« توسط انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه بیرجند مورخ8مهرماه 1400برگزار شد. سخنران 
وبینار مذکور سرکار خانم راضیه آرزومندان، کارشناس 
آموزشی گروه جغرافیا دانشگاه بودند. ایشان در طی مدت 
وبینار به آموزش گام به گام کار با سامانه پویا و موارد دسترسی 
مورد نیاز دانشجویان پرداختند، مواردی اعم از : رویت کارنامه، 
ارزشیابی الکترونیک، ثبت اعتراض، انتخاب واحد، درخواست 
مجوز انتخاب واحد، انتخاب واحد خارج از بازه، درخواست 

تسویه حساب، پرداخت های الکترونیکی و غیره.

کارآفرینی  زیستی  تجربه   « انگیزشی  تعاملی-  نشست 
دانشجویان جغرافیا » توسط انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه بیرجند و مرکز نوآوری و کانون کارآفرینی 
دانشگاه بیرجند و با همکاری انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه رازی کرمانشاه، انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه دامغان، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد. سخنرانان نشست جناب 
آقای ابراهیم رضائی، )دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی 
شهری دانشگاه تربیت مدرس( و جناب آقای سجاد محمدیان 
هاور، )دانش آموخته کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
دانشگاه بیرجند و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی 
روستایی دانشگاه شهید بهشتی( و جناب آقای رضا اکبری 
بودند. دبیر نشست جناب آقای دکتر علی اشرفی )عضو هیئت 
علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند( بودند. این جلسه در 
تاریخ شنبه 29 آبان ماه 1400، ساعت 16 به مدت 4 ساعت 

بصورت مجازی و آنالین برگزار گردید.

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: زهرا شیرزور
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برگزاریکارگاهآموزشی»علومانسانیوکارآفرینی»

 انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه بیرجند با 
همکاری انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه رازی 
کرمانشاه، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه 
دانشگاه  جغرافیا  دانشجویی  علمی-  انجمن  دامغان، 
دانشگاه  دانشجویی جغرافیا  علمی-  انجمن  گلستان، 
محقق اردبیلی، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه 
شهید بهشتی، انجمن علمی- دانشجویی حقوق دانشگاه 
بیرجند، انجمن علمی- دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه 
بیرجند و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گلستان، 
کارگاه آموزشی »علوم انسانی و کارآفرینی« را برگزار کرد. 
مدرس کارگاه جناب آقای دکتر محمد اسکندری ثانی 
)عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند( بود. 
این کارگاه در 15 آبان ماه1400 آنالین در بستر مجازی 

Adobe Connect برپا شد.

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی
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وبینارعلمی-آموزشی»رفتارهایزیستمحیطیمسئوالنه»

برگزاریکارگاهنوآوریدرجغرافیا)بهچالشکشیدنوضعیتموجودجغرافیادرایرانوجهان(

با  بیرجند  دانشگاه  جغرافیا  دانشجویی  علمی-  انجمن 
همکاری انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه رازی 
کرمانشاه، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه دامغان، 
انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه گلستان، انجمن 
علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی، انجمن 
علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی وبینار 
علمی- آموزشی »رفتارهای زیست محیطی مسئوالنه« را 
در 16آبان ماه1400 برگزار کرد. سخنران وبینار جناب آقای 
دکتر مرتضی اسمعیل نژاد )عضو هیئت علمی گروه جغرافیا 

دانشگاه بیرجند( بودند.

وبینار علمی » نوآوری در جغرافیا ) به چالش کشیدن 
وضعیت موجود جغرافیا در ایران و جهان(« به مناسبت 
روز جهانی GIS توسط انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه دامغان با همکاری انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه بیرجند و انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه محققق اردبیلی، انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه خوارزمی، انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه شیراز، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه گلستان، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه 
گیالن، انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا دانشگاه جیرفت 
و پویش جغرافیایی رازِی انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد. سخنران وبینار جناب 
آقای دکتر سعید جوی زاده )دکتری اقلیم شناسی ( بودند 
که در رابطه با مسیرهای کسب موفقیت و تغییر دیدگاه 

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

در زندگی حرفه ای و تحصیلی و همچنین نوآوری در 
آگاهی های مربوط به رشته تحصیلی جغرافیا و آینده ی 
آن صحبت نمودند. این جلسه در تاریخ پنج شنبه 27 آبان، 

ساعت 19 الی 21 بصورت مجازی برگزار گردید.
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درآموزشپروژهمحورمکانیابیسایتهایدفنپسماندArcGISآموزشابزارهایتحلیلفضایی

 کارگاه تخصصی ملی تحت عنوان » آموزش ابزارهای تحلیل 
فضایی ArcGIS در آموزش پروژه محور مکانیابی سایت های 
دفن پسماند« توسط انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه گلستان و با همکاری انجمن علمی- دانشجویی 
جغرافیا دانشگاه بیرجند و انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا 
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. مدرس کارگاه جناب آقای 
دکتر محمد علی نظام گنجه ) دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه 
تهران و مؤلف کتاب های مختلف در زمینه GIS، طرح مدل 
هیدرولوژیکی FHD برای پهنه بندی سیالب توسط پایتون 
و معرفی آن برای اولین بار( بودند و سرفصل هایی که ایشان 
تدریس نمودند بدین شرح است: استخراج داده های رستری، 

برگزارکننده: انجمن علمی- دانشجویی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

اعمال عملیات های ریاضی، انواع روش هالی کرنل - انواع 
فیلترها، ایجاد الیه با درونیابی، تحلیل های آماری زونال، 
طبقه بندی با عملگرهای ریاضی، طبقه بندی الیه ها ابزارهای 

جبری، نهایی سازی الیه های رستری

(University Life and Beyond) برگزاریکارگاهآموزشی

روز پنجشنبه مورخ 04/09/1400 ساعت 18، انجمن 
علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بیرجند با 
همکاری گروه آموزشی زبان انگلیسی و مدیریت پژوهشی 
بیرجند،  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده ی 
 University Life and Beyond:کارگاهی آموزشی با عنوان
essential skills for college and career success به 
صورت مجازی، به منظور آشنایی با مهارت های الزم برای 
موفقیت در تحصیل و کار شامل معرفی فرصت های شغلی، 
دوره های بین المللی، و سایت ها و نرم افزارهای مفید 
برگزار نمود. مدرس این کارگاه، سرکار خانم دکتر فاطمه 
چهکندی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی 
دانشگاه بیرجند، بوده و حدودا 39 نفر در آن شرکت کردند. 
اظالع رسانی های مور نیاز برای این کارگاه، که با استقبال 
زیادی از سوی عالقه مندان و حضار روبرو بود، از طریق 
صفحات و کانال های مجازی انجام شد. حضور در این 

کارگاه برای همگان آزاد و رایگان بوده است.

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی
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Online Free Discussion برگزارینشست

 (TTC) برگزاریدورهیآموزشمدرسزبانانگلیسی

نشست Online Free Discussion روز شنبه 22 
آبان ماه سال 1400 ساعت 21 توسط انجمن علمی 
دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بیرجند، به 
منظور ارتقا سطح عملکرد عالقه مندان به این رشته 
در مهارت Speaking، Listening و همچنین ایجاد 
انگیزه ی مورد نیاز جهت تقویت زبان دوم و گسترش 
از طریق  آنالین  به صورت  عزیزان  واژگانی  دامنه ی 
www.lms.birjand.ac.ir به  سامانه آموزش مجازی 
مناسبت هفته ی فرهنگ با موضوع Culture برگزار شد 
که حدودا 8 نفر در آن شرکت کردند. اطالع  رسانی های 
مورد نیاز، از طریق انتشار پوستر در شبکه ها و صفحات 
برنامه، آزاد و  این  مجازی صورت گرفت. شرکت در 

رایگان بوده است.

دوره ی آموزش مدرس زبان انگلیسی )TTC( از 20 
و چهارشنبه ی  یکشنبه  روزهای  و در  مرداد شروع 
هر هفته ساعت 20، توسط انجمن علمی دانشجویی 
زبان و ادبیات انگلیسی، هسته ی کارآفرینی و کالج 
دانشگاه بیرجند با همکاری گروه آموزشی زبان و ادبیات 
انگیسی و مدیریت پژوهشی دانشکده ی ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه بیرجند، به منظور تربیت مدرسین زبان 
انگلیسی جهت شروع به کار در این زمینه، به صورت 
آنالین از طریق سامانه ی آموزش مجازیlmsبرگزار شد. 
طول مدت دوره 40 ساعت و مدرس آن، سرکار خانم 
فاطمه چهکندی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان 
انگلیسی دانشگاه بیرجند، بوده است. این دوره ویژه ی 
داشنجویان رشته ی زبان انگلیسی از همه ی گرایش ها 

و متقاضیان تدریس زبان انگلیسی بوده است. 

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی

 پاییز 1400 | گزارش کارکرد انجمن های علمی دانشجویی



105

برگزاریکارگاهآموزشیقراردادنویسی

برگزاریکارگاهبررسیپیامدهایحقوقیوسیاسیتحوالتاخیرقرهباغ

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان 
» کارگاه آموزشی قراردادنویسی « در29مهرماه1400 با 
هدف آموزش قراردادنویسی و بررسی اصول آن برگزار کرد. 
میهمان این کارگاه جناب آقای قاسم نخعی پور )عضو 
هیئت علمی دانشگاه بیرجند/ وکیل پایه یک دادگستری/ 
رئیس اداره حقوقی دانشگاه بیرجند( بودند. از جمله مباحث 
مطرح شده در این کارگاه، کلیات قراردادنویسی، اصول 
کلی قراردادنویسی، شرایط اساسی صحت یک قرارداد، 
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن، فورس ماژور در قرارداد، 
بررسی تخصصی و جزئیات قراردادنویسی، تعهدات طرفین 
در قرارداد بود. این کارگاه در بستر پیج اینستاگرامی انجمن 

علمی حقوق دانشگاه بیرجند برگزار شد.

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان 
»کارگاه بررسی پیامدهای حقوقی و سیاسی تحوالت 
اخیر قره باغ« در23مهرماه1400 با هدف بررسی تحوالت 
قره باغ و چگونگی وضع حاضر برگزار کرد. میهمان این 
کارگاه جناب اقای دکتر مهدی خورسند)کارشناس مسائل 
قفقاز( و جناب اقای علی مسعودیان)پژوهشگر حقوق بین 
الملل( بودند. از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه، 
بیان مقدمه راجب موضوع نشست، تاریخچه قره باغ، بیان 
اهمیت قره باغ تحوالت و درگیری های جدید، کشورهای 
مورد درگیری بیان تشکیل گروه مینسک و کارشان، 
بررسی تحوالت از دیدگاه حقوق بین الملل نظر حقوق بین 
الملل درباره تحوالت، حمایت ایران از جمهوری اذربایجان 
بیان چگونگی وضعیت حال حاظر قره باغ، بررسی روسیه 
و منطقه درگیر بود. این کارگاه در بستر پیج اینستاگرامی 

انجمن علمی حقوق دانشگاه بیرجند برگزار شد.

برگزارکننده: انجمن علمی حقوق 

برگزارکننده: انجمن علمی حقوق 
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برگزارینشستامکانتجدیدنظردرآرایوحدترویهدیوانعالیکشور

برگزارینشستآیابرگهسبزسندمالکیتاستیاخیر؟

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان 
»نشست امکان تجدیدنظر در آرای وحدت رویه دیوان عالی 
کشور« در22مهرماه1400 با هدف تاریخچه امکان تجدیدنظر 
در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برگزار کرد. میهمان 
این کارگاه جناب آقای دکتر وحدانی نیا )قاضی دیوان عالی 
کشور و دکتری حقوق خصوصی و استاد دانشگاه( بودند. از 
جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه، بررسی تاریخچه 
امکان تجدیدنظر در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، 
بررسی اصل161قانون اساسی )دیوان عالی به عنوان عالی 
ترین مرجع قضایی در سازمان قضایی ایران(، بررسی ماده 
471و473 قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی سابقه تقنین 
و قانون گذاری، وظایف دیوان عالی کشور و دیوان عدالت 
اداری، بررسی تعارض بین رای وحدت رویه دیوان عالی و 
دیوان عدالت اداری، بررسی فرض های مختلف در خصوص 
القا، نقص، نسخ آرای وحدت رویه دیوان عالی، بررسی رویه 
قضایی خاص و رویه قضایی عام، نظر هیات عمومی دیوان 
عالی کشور چگونه میتواند نقص شود یا مورد تجدیدنظر قرار 
بگیرد یا نسخ شود؟ این کارگاه در بستر پیج اینستاگرامی 

انجمن علمی حقوق دانشگاه بیرجند برگزار شد.

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان» آیا 
برگه سبز سند مالکیت است یا خیر؟« در 18مهر با هدف 
آشنایی با برگ سبز و چگونگی استفاده از آن و این موضوع 
که آیا مالکیت دارد یا خیر؟ برگزار کرد. مهمان این کارگاه 
آقای دکتر نصیرمشایخ)دکتری تخصصی حقوق  جناب 
عمومی؛ استادیار دانشگاه؛سردفتر اسنادرسمی بودند. از جمله 
مباحث مطرح شده در این کارگاه، بیان تاریخچه برگ سبز، 
تعریف سند، بیان ماده های مربوط به ثبت بیان موارد مربوط 
به برگ سبز سندخودرو و نحوه تنظیم و بیان ماده های آن، 
نحوه تنظیم وکالت نامه و شرط در سند، چگونگی دعوای 

برگ سبز خودرو بود. 

برگزارکننده: انجمن علمی حقوق 

برگزارکننده: انجمن علمی حقوق 
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برگزارینشستآشناییباالمپیادعلمیحقوق

برگزارینشستبررسیحقوقسالمندان

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان » 
آشنایی با المپیاد علمی حقوق« در 8 مهرماه1400 با هدف 
افزایش سطح آگاهی دانشجویان در مورد المپیاد برگزار کرد. 
میهمان این کارگاه جناب آقای نیما جهانگیری )رتبه 2 
المپیاد علمی حقوق سال 1399، دانشجوی کارشناسی ارشد 
حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران(بودند. از جمله 
مباحث مطرح شده در نشست، منابع المپیاد علمی حقوق آیا 
فقط در مقطع کارشناسی امکان شرکت در المپیاد را داریم؟ 
سواالت المپیاد تستی است یا تشریحی؟ تک منبعی باشیم 
یا چند منبعی؟ مزایای شرکت در المپیاد مزایای رتبه 1تا3 
بودن در المپیاد از چه ترمی میتونیم در المپیاد شرکت کنیم 
با رتبه برتر شدن در المپیاد جزو بنیاد ملی نخبگان میشویم 
یا خیر؟ شرکت در المپیاد از طریق رتبه برتر شدن کنکور 
ارشد المپیاد چند مرحله ای هست؟ بود. این کارگاه در بستر 

پیج اینستاگرام انجمن علمی حقوق برگزار شد.

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان 
»نشست بررسی حقوق سالمندان« در9مهرماه1400 با 
هدف بررسی مبانی حقوقی سالمندان برگزار کرد. میهمان 
این کارگاه آیت اهلل دکتر رضایی بیرجندی )عضو هیات 
علمی دانشگاه بیرجند( بودند. از جمله مباحث مطرح شده 
در این کارگاه، تعریف سالمندی، ویژگی های سالمندی، 
عواملی که باعث کوتاه شدن عمر می شود، عواملی که باعث 
طوالنی شدن عمر می شود، مبانی حقوقی سالمندان، حقوق 
سالمندان در جامعه، رابطه ی سالمندان با حقوق پدرومادر، 
وظایف خانواده در قبال سالمندان، وظایف جامعه در قبال 
سالمندان، وظایف دولت در قبال سالمندان بود. این کارگاه 
در بستر پیج اینستاگرامی انجمن علمی حقوق دانشگاه 

بیرجند برگزار شد.

برگزارکننده: انجمن علمی حقوق 

برگزارکننده: انجمن علمی حقوق 
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برگزارینشستبررسیچگونگیاخذپذیرشوتحصیلدردانشگاههایاروپا

برگزارینشستبررسیموضعحقوقبشرنسبتبهواکسیناسیوناجبار

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان 
»نشست بررسی چگونگی اخذ پذیرش و تحصیل در 
دانشگاه های اروپا« در6مهرماه1400 با هدف آشنایی 
دانشجویان با روش های اخذ پذیرش در دانشگاه های 
اروپا برگزار کرد. میهمان این کارگاه سرکار خانم سیما 
قربانی ) وکیل دادگستری / مدیر عامل حقوق دادستان / 
بنیانگذار دفتر حقوقی بازرگانی ایران / دانشجوی حقوق 
تجارت بین الملل ( بودند. از جمله مباحث مطرح شده 
در این کارگاه، سطح تحصیلی و تاثیر آن در مهاجرت 
به اروپا، زبان و تاثیر آن در مهاجرت به اروپا، بررسی 
روش های مهاجرت به اروپا، بررسی چالش های مهاجرت 
به اروپا، بررسی قوانین موجود جهت مهاجرت به اروپا، 
بهترین زمان جهت مهاجرت به اروپا بود. این کارگاه 
در بستر پیج اینستاگرامی انجمن علمی حقوق دانشگاه 

بیرجند برگزار شد.

انجمن علمی دانشجویی حقوق کارگاهی را تحت عنوان 
»نشست بررسی موضع حقوق بشر نسبت به واکسیناسیون 
اجباری« در14مهر با آشنایی با موضع حقوق بشر نسبت به 
واکسیناسیون اجباری برگزار کرد. مهمان این کارگاه سرکار 
خانم نفیسه حبیبی ) کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه 
شهید بهشتی / فعال در حوزه حقوق کودک( بودند. از 
جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه، دلیل شکل گیری 
گروه هایی که مخالف واکسیناسیون هستند چیست؟ آیا اجبار 
واکسیناسیون جوابی هم داشته در جوامع و دولت ها؟ در 
مقابل اجبار اقناع است یا هیچی؟ در ایران کدام واکسن ها 
اجباری هستند؟ آیا اجبار واکسیوناسیون در ایران مخالف نص 
قانون اساسی است؟ ماهیت محدودیت هایی که برای کسایی 
که واکسن نمیزنند چیست؟ بود. این کارگاه در بستر پیج 
اینستاگرامی انجمن علمی حقوق دانشگاه بیرجند برگزار شد.

برگزارکننده: انجمن علمی حقوق 
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برگزاریمراسممعارفهدانشجویاننوورودگروهروانشناسی

مراسم معارفه دانشجویان نوورود گروه روانشناسی روز 
سه شنبه 18 آبان 1400 ساعت 12 لغایت 13:10 
برگزار شد. در این مراسم که به صورت مجازی با حضور 
دانشجویان  روانشناسی،  گروه  علمی  هیئت  اعضای 
نوورود کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1400 برگزار 
گردید. در ابتدا جناب آقای دکتر ساالری فر، رئیس 
پردیس علوم رفتاری، به بیان توضیحاتی درباره رشته 
روانشناسی و آینده این رشته پرداختند. در ادامه دکتر 
لیال طالب زاده شوشتری، مدیر گروه روانشناسی، در 
ادامه صحبت دکتر ساالری فر در مورد اهمیت رشته 
و امکانات و سطح باالی دانشگاه بیرجند و دانشکده 
علوم رفتاری در این رشته را عرض کردند و همچنین 
درخشش دانشجویان روانشناسی در المپیاد روانشناسی 
به  توصیه ای  رضایی  دکتر  همچنین  کرد.  بیان  را 
دانشجویان درباره تالش و پشتکار در این رشته و تعیین 
هدف اصلی برای رسیدن به جایگاهی باال در این رشته 
را ذکر کرده اند. در این جلسه نیز کلیپ هایی در مورد 
رشته روانشناسی و معرفی دانشگاه و دانشکده علوم 

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی روانشناسی

رفتاری نیست ارائه شد و همچنین به مقام واالی استاد 
بزرگوار مرحوم دکتر خورشید زاده ادای احترام شد و 

کلیپی از سخنان گوهربار ایشان پخش گردید.
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برگزاریمراسممعارفهدانشجویاننوورودگروهزراعتواصالحنباتاتوعلوممهندسیخاک

مراسم معارفه دانشجویان نوورود گروه زراعت و اصالح 
نباتات و علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی 
دانشگاه بیرجند توسط انجمن علمی زراعت و اصالح 
نباتات در تاریخ 16 آبان 1400 راس ساعت 13 برگزار 
شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر شهیدی رییس 
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی معرفی مختصری از 
دانشکده و امکانات آن داشتند. پس از آن جناب آقای 
دکتر بهدانی عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصالح 
نباتات سخنرانی انگیزشی برای دانشجویان ارائه کردند 
به  آن  امکانات  و  پردیس  معرفی  از  کلیپی  و سپس 
تصویری پخش شد. همچنین دکتر خاشعی  صورت 
معاون آموزشی پردیس کشاورزی، مسائل آموزشی را 
برای دانشجویان نورود توضیح دادند و در بخش آخر نیز 
جناب آقای دکتر علی ایزانلو مدیر گروه محترم زراعت و 
اصالح نباتات ضمن تشکر از سخنرانان محترم جلسه به 
معرفی اعضا هیئت علمی و کارشناسان گروه و همچنین 
دانشجویان جدید الورود پرداختند و در پایان هم جلسه 

پرسش و پاسخ برای دانشجویان برگزار شد.

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصالح نباتات
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برگزاریمراسممعارفهدانشجویاننوورودگروهزراعتواصالحنباتاتوعلوممهندسیخاک

برگزاریکارگاهدرمسیرکارآفرینی

در واقع پروپوزال یک طرح برای برآورده کردن یک نیاز 
یا پیشنهاد است که در  است. چیزی شبیه یک طرح 
ذهن شما وجود داردکه به افراد یا گروهی خاص ارائه 
می گردد. اما اصول و مبانی پروپوزال نویسی چیست؟ در 
همین راستا انجمن علمی زراعت و اصالح نباتات دانشگاه 
با همکاری اتحادیه انجمن های علمی زراعت،گیاهپزشکی 
و بیوتکنولوژی کشور، کارگاه آموزشی اصول پروپوزال 
نویسی را در روز چهارشنبه 26 آبان ماه 1400 برگزارکرد. 
در این کارگاه در مورد اصول نگارش پروپوزال، راه های 
دستیابی به فرم های پروپوزال نویسی، بخش های مختلف 
پروپوزال، چگونگی رفرنس دهی و مواد و روش های یک 
پروپوزال اصولی صحبت شد. در انتهای جلسه نیز فرصت 
پرسش و پاسخ فراهم شد تا دانشجویان سواالت خود را 
بپرسند. همچنین گواهی معتبر حضور در کارگاه توسط 
معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صادر شد و 

برای دانشجویان ارسال گردید.

و  زراعت  علمی  انجمن  کارآفرینی  هفته  با  همزمان 
علمی  انجمن های  اتحادیه  همکاری  با  نباتات،  اصالح 
برگزاری  به  اقدام  بیوتکنولوژی  و  زراعت،گیاهپزشکی 
کارگاهی با عنوان » در مسیرکارآفرینی« کرد. این کارگاه 
6آذر با حضور16 نفر برگزار شد و در مورد مباحث کارآفرینی، 
استارت آپ های برگزار شده، چگونگی کا رآفرینی و انتخاب 
حیطه شغلی، مسیر کارآفرینی و همچنین چگونگی فعالیت 
در مراکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه ها و پارک های علم و 
فناوری و معرفی کار آفرینان برتر کشور و همچنین معرفی 
سایت های حوزه کار آفرینی صحبت گردید و در انتها با 
دانشجویان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شده و فایل ها ارائه 

و کالس در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصالح نباتات

برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویی زراعت و اصالح نباتات
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برگزاریدورهآشناییباایمنیدرآزمایشگاه

جلسه با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم )ص( 
و ائمه اطهار )ع( راس ساعت 12 در تاریخ ششم و هفتم 
آذر ماه آغاز و ساعت 14 به اتمام رسید. در ابتدا خوشامد 
گویی به همه حضار حاضر در جلسه توسط خانم مهندس 
سهیال ابراهیمی )عضوانجمن ( انجام شد. سپس جلسه در 
اختیار مدرس )جناب آقای مهندس حسین شکری( قرار 
گرفت. در جلسه روز اول مهندس شکری نکاتی کاربردی 
در رابطه با اصول اولیه ایمنی در آزمایشگاه، آشنایی با انواع 
لوازم ایمنی، عالیم خطر، تعریف خطر و نحوه بر خورد با 
خطر به صورت عمومی بیان کردند. در جلسه دوم ایشان به 
معرفی دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه های گروه 
علوم دامی، نحوه کار با دستگاه ها، نکات ایمنی در محلول 
سازی پرداختند. در پایان هر جلسه پرسش و پاسخ توسط 
دانشجویان حاضر در جلسه صورت گرفت. در پایان مدیر 
گروه محترم علوم دامی )جناب آقای دکتر نعیمی پور 
یونسی(، رئیس انجمن علمی شاخه خراسان )جناب آقای 
دکتر فرهنگ فر( و مدیر امور پژوهشی پردیس کشاورزی 
منابع طبیعی )جناب آقای دکتر فالحی( ضمن تشکر از 
اعضای انجمن علمی علوم دامی و دانشجویان حاضر در 
جلسه و مهندس شکری ابراز امیدواری نمودن وتاکید 
کردن که برگزاری چنین کارگاه های کاربردی در دستور 
کار اعضای انجمن قرار گیرد. جلسه با ذکر صلوات بر 

پیامبر عظیم الشان اسالم )ص( به پایان رسید. 

برگزارکننده: انجمن علمی علوم دام
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شورایفرهنگیخوابگاههایدانشجویی

گزارشفعالیتهایشاخصفصلپاییز1400
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نشستصمیمیوبحثوتبادلنظرفرهنگیبیندانشجویانایرانوافغانستان

این نشست که به همت شورای فرهنگی خوابگاه سرو زیر 
نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار 
شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر زنگویی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند ضمن خیر مقدم به 
دانشجویان و تبریک روز دانشجو به پرداخت اشتراکات 
فرهنگی بین دو کشور پرداختند و ضمن اشاره به آیات 
قرآن کریم در مورد برابری انسانها فارغ از هر نوع نژاد و 
زبان و رنگ به کرامت و ارزشمندی انسانها اشاره کردند و 
فرهنگ نزدیک و اشتراکات دو کشور ایران و افغانستان را 
ارزشمند برشمردند. در ادامه جلسه چند تن از دانشجویان 
ایران و دانشجویان بین الملل از کشور افغانستان به بحث 
و تبادل نظر پیرامون مسایل فرهنگی مانند جشن نوروز و 
زبان مشترک دو کشور و مراسم مذهبی و آیینی و شاعران 
بر جسته ی دو کشور در حوزه شعر و ادبیات و همچنین 
فرهنگ و تمدن دو کشور که نقاط مشترک فراوانی دارند 
پرداختند و در ادامه جناب آقای امین شبخوان کارشناس 
فرهنگی و امور خوابگاه های معاونت فرهنگی ضمن تشکر 
از دانشجویان شرکت کننده و تبریک روز دانشجو خواستار 

برگزارکننده: شورای فرهنگی خوابگاه سرو

تشکیل کانونی برای دانشجویان بین الملل شدند و در 
انتها به قید قرعه به مناسبت روز دانشجو به دو نفر از 
دانشجویان حاضردر جلسه به نام رشید قرمزی و محمد 

نسیم اعظمی هدایای نقدی 100 هزار تومانی اهداشد.
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مسابقهفرهنگیورزشیدرخوابگاهسروبرادرانبهمناسبتروزدانشجو

در این مسابقه ابتدا با طرح یک سری سواالت در مورد 
مکان های فرهنگی و تاریخی و غذاهای فرهنگی دو 
کشور ایران و افغانستان طرح شده و در اختیار شرکت 
کنندگان قرار گرفت سپس درروز مسابقه ابتدا برای 
ورود به مسابقه ورزشی از هر نفر دو سوال از مجموع 
سواالت پرسیده می شد و سپس از کسانی که جواب 
صحیح را دادند در بخش ورزشی که مسابقه دارت بود 
به رقابت پرداختند که به سه نفر از دانشجویان که به 
ترتیب بیشترین امتیاز را کسب کردند مبلغ 100 و 70 
و 50 هزار تومان جایزه نقدی پرداخت شد الزم به ذکر 
است در این مسابقه 14 نفر شرکت کردند و مسابقه 

راس ساعت دوازده در تاریخ 14 آذر ماه برگزار گردید.
نفراول:نجیب اهلل سلطانی
نفر دوم:محمدبشیر الهام

نفرسوم:محسن شکیبا منش

برگزارکننده: شورای فرهنگی خوابگاه سرو
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نشستصمیمانهمعاونیندانشجوییوفرهنگیدانشگاهبادانشجویانساکنخوابگاهها

به همت شورای فرهنگی خوابگا های دانشجویی و به 
مناسبت شب یلدا، دورهمی صمیمانه مسئولین دانشجویی 
و فرهنگی دانشگاه با دانشجویان خوابگاهی پسرانه)سرو( 
و دخترانه)صدف( برگزار شد. در این نشست صمیمانه، 
با  بیرجند  دانشگاه  دانشجویی  معاون  موسوی،  دکتر 
تبریک فرارسیدن شب یلدا و تأکید به رعایت پروتکل 
های بهداشتی در خوابگاه ها، دانشجویان را توصیه به 
غنیمت شمردن دوران خوابگاهی و تالش برای ارتقای 
سطح مهارت های فردی و اجتماعی نمودند. دکتر علی 
زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با تبریک شب یلدا 
و بیان اشعاری از حافظ و موالنا، در مورد یلدا، و فلسفه 
ایجاد و ایین های این شب مطالبی را بیان نمودند. دکتر 
خزیمه نژاد، مدیر دانشجویی دانشگاه نیز با تبریک شب 
یلدا به بیان خاطرات دانشجویی خود با تأکید بر زمان و 
لزوم توجه به آن در دوران دانشجویی پرداخت. شعرخوانی 
دانشجویان بین الملل، حافظ خوانی، برگزاری مسابقات 
شاد و مفرح و توزیع بسته یلدایی که توسط معاونت 
دانشجویی دانشگاه تهیه گردیده بود از برنامه های ویژه 
یلدایی در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بیرجند بود. 

برگزارکننده: شورای فرهنگی خوابگاه سرو
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تشکلهایاسالمیدانشجوییدانشگاهبیرجند
انجمناسالمیدانشجویانمستقل
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برگزاریگفتوگویاینستاگرامیبادکترآیتی

گفتگوی زنده با موضوع » آیا آموزش دانشگاه حضوری 
می شود؟« ظهر یکشنبه 23 آبان 1400 با حضور دکتر 
محسن آیتی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
بیرجند و به همت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
دانشگاه برگزار شد. دکتر آیتی ضمن اشاره به شرایط 
الزم برای حضوری شدن آموزش دانشگاه ها گفت: اولویت 
دانشگاه این است که امتحانات به صورت حضوری برگزار 
شود اما با توجه به شرایط کرونایی فعلی، احتمال حضوری 
شدن دانشگاه و امتحانات حضوری برای مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشد در این ترم ضعیف است و برای مقطع 
به صورت  امتحانات  شرایط  وجود  در صورت  دکتری 
حضوری برگزار می شود. تصمیمات دانشگاه درخصوص از 
سرگیری آموزش حضوری، زمان دقیق ازسرگیری آموزش 
حضوری دانشگاه، تکلیف دروس عملی در برخی از رشته 
ها مانند دروس شیمی، فیریک، علوم ورزشی از جمله 

مهم ترین سواالت مطح شده در این گفتگو بود.

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
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برگزاریکرسیآزاداندیشیافولقدرتآمریکا

کرسی آزاد اندیشی دانشجویی در خصوص افول قدرت 
آمریکا به مناسبت ایام هفته استکبار ستیزی و تسخیر النه 
جاسوسی در سالن فرهنگ ساختمان معاونت فرهنگی با 
همت انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند، 
پنجشنبه، 20 آبان برگزار شد. در این کرسی آزاد اندیشی 
به  بیرجند  دانشگاه  دانشجویان  از  تن  سه  دانشجویی 
بررسی موضوعاتی از جمله؛ خنثی سازی تحریم  با افول 
قدرت آمریکا، چالش های پیش روی جهان معاصر در 
حوزه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، کاهش اعتماد 
بین الملل و... پرداختند. مهمانان با بیان اینکه مشکالت 
متعدد ایدئولوژی نظام غرب، مسیر افول تمدن آمریکا 
که مبنای آن غرب است، را هموار ساخته است؛ بدین 
سو جایگاه نظام اسالمی در راستای تغییر هژمونی در 
حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و.... تثبیت کند. با 
کاهش اعتماد کشورهای جهان به غرب، جمهوری اسالمی 
باید از این فرصت برای رفع تحریم ها استفاده کند و از 
آنجا که نظام آینده سیاسی جهان نظام هژمونی منطقه ای 
خواهد بود؛ کشور ترکیه از این رو در حوزه های مختلف 
امنیت، سیاسی و اقتصادی ورود جدی کرده و مسیر فعلی 
ترکیه می تواند منطقه غرب آسیا را به یک جنگ تمام 
عیار سوق دهد. سیر مسیر تحوالت جهان و آمریکا نشان 
داده است که آمریکا در دوره های متعدد تحریم هایی را بر 
کشورهایی وضع کرده اما با بوجود آمدن مسائلی مهمتر 
در سطح بین الملل تحریمها لغو شده است. در حوزه 

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

اقتصاد هژمونی غرب در مقابل شرق به واسطه رونق تولید 
در چین همچون دیوار برلین دارد فرو میریزد و همچنان 

نوید افول نظام اقتصادی غرب را میدهد.
فروپاشی نظام خانواده در غرب روند افول قدرت آمریکا 
شدت بیشتری به خود گرفته است و بدین سو مردم جهان 
در امور مسائل خانوده به اسالم گرایش پیدا می کنند که 
از این رو نظام اسالمی باید فعاالنه تر در خصوص خانواده 

و اخالق در غرب حضور پیدا کند.
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برگزارینهمیناردویآموزشیتشکیالتییاسینوتسنیم

انتشارعکسنوشتهبهمناسبت13آبان

نهمین اردوی آموزشی تشکیالتی یاسین و تسنیم در بازه 
17 الی 19 آذرماه در محل دانشگاه بیرجند با حضور 
اعضای این تشکل به همت انجمن اسالمی دانشجویان 
مستقل برگزار شد. در این اردو مباحثی از جمله ضرورت 
کار تشکیالتی، والیت فقیه، اصول کار تشکیالتی، اصول 
و جریان شناسی  رسانه  مدیریت  دانشجویی،  نشریات 
مرتضی  سید  آقایان  بزرگوار  اساتید  با حضور  سیاسی 

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

موسوی نژاد، سید مصطفی موسوی نژاد، حمزه خسروی، 
مجتبی مرادی و محسن دشتبان مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. در این اردو بازید از باغ موزه اکبریه و نشست هم 
اندیشی دانشجویان در دستور کار قرار گرفت. همچنین 
اعضای حاضر در اردو به مناسبت روز دانشجو با آیت اهلل 
عبادی نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی دیدار 

و گفتگو کردند. 
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گزارشکرسیآزاداندیشیدانشجوییباموضوع)جنبشدانشجویی(باعنوانبایدازصدوریکبیانیهفراتربرویم

کرسـی آزاد اندیشـی دانشـجویی بـا موضـوع »باید از 
صدور بیانیه باید فراتر برویم« مورخ پنجشـنبه 20 آذر 
مـاه در محل سالن فرهنگ ساختمان معاونت فرهنگی بـه 
همـت انجمـن اسالمی دانشـجویان مسـتقل برگزار شـد. 
مهمانـان ایـن برنامـه در حـوزه های دانشجو در فضای 
حل  در  تشکل ها  مندی  دغدغه  سیاسـی،  دانشگاه 
چالش های کشور، فرار نخبگان و همچنین دانشجو پیاده 
نظام احزاب یا یک تحلیلگر سیاسی به ارائه مباحـث و 
نظـرات خـود پرداختند. از جمله موارد مهمی که در این 
جلسه به بحث و گفتگو پرداخته شد: اهمیت تحلیلگری، 
بینش و بصیرت جامعه از جمله دانشجویان از آنجا دارای 
اهمیت است که عدم وجود بصیرت علل پیدایش فتنه در 
طول تاریخ بوده است.فراهم کردن زمینه رشد دانشجو یکی 
از ماموریت های دانشگاه است تا مدیران آینده در دانشگاه 
پرورش پیدا کنند؛ البته از آنجا که دانشگاه برنامه ای در این 

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

زمینه ندارد نقش تشکل های دانشجویی پررنگ تر است؛ 
زیرا در مسائل فردی و اجتماعی باید مسیری هدفمند را 
برای مطالبگری دانشجو برنامه ریزی و ایجاد کنند. عدم 
وجود قدرت تحلیل سیاسی در قشر دانشجو این فرصت را 
به افراد فاسد می دهد که تحلیل های اشتباه و ناقص ذهن 
متوهم خود را خوراک دانشجو نمایند و مسائل فرعی را 
جایگزین موضوعات اساسی و مسیر مطالبگری دانشجو 

قراردهند و آن ها را به انحطاط بکشانند.
موضوع فوق در قضیه کوی دانشگاه سال 1378 به شدت 
تاثیر  تشکل ها  و  دانشگاه  فضای  اتمسفر  است.  نمایان 
مستقیمی در نگاه سیاسی دانشجو دارد که اگر فضا مسموم 
باشد دانشجو هم به تبع آن به گرایش های منحرف کشیده 
می شود. از این جهت وجود گفتمانی اصیل را در دانشگاه ها 
را می طلبد تا تشکل ها به کار های سیاسی سطحی روی 

نیاورند.
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انتشارشماره164ازنشریهسمعک

انتشارشماره164ازنشریهسمعک

انتشارشماره164ازنشریهسمعک

نشریه دانشجویی سمعک شماره توالی 163 در مهرماه 
منتشر شد. برگزیده های این شماره:

* تجارت ایران در عصر جدید
* پیامدهای ارز ترجیحی

* دردنامه افغانستان
* منش رجایی، نمونه واقعی ایثار

* اربعین وصایل یار
* زندان اوین

نشریه دانشجویی سمعک شماره توالی 164 در آبان ماه 
منتشر شد. برگزیده های این شماره:

* هزار و یک کلمه
* بحران بنزین در انگلیس

* ممنوعیت صادرات
* بزرگ مرد کوچک

* تسهیل مجوزها

نشریه دانشجویی سمعک شماره توالی 165 در آبان ماه 
منتشر شد. برگزیده های این شماره:
* فامیل گزینی به جای شایسته گزینی!

* رسوم جدید بعضی مداحان، بالی جان هیئت ها
* جوانان رو به پیری
* عدالت به چه معنا؟

* سهمیه ای ایثارگران در کنکور
* قدرت جبهه مقاومت بر سر اسرائیل

* اخالل سامانه یا هک؟
* توسعه راه آهن، پیشرفت اقتصادی

* زمستان سرد در انتظار ایران
* طرح مالیات کاالهای صادراتی با ارز 4200

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
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انتشارشماره166ازنشریهسمعک

حلقهمطالعاتیکتابوالیتوحکومتویژهاعضایشورایمرکزی

نشریه دانشجویی سمعک شماره توالی 166 در آبان ماه 
منتشر شد. برگزیده های این شماره:

* طنابی که کشور را روانه چاه کرد
* کشور هتل نیست که خدماتش ضعیف شد عوض کنیم

* جلوس بر صندلی وزارت
* منصور؛معجزه سینمای ایران

* دانشجو باید جذب تشکل بشود یا تفکر؛
* دانشجو، زنگ هشدار

* بیانات رهبری؛ چراغ راه آینده
* طعم شیرین کتاب
* سرقت مایه حیات

* گزارش تصویری از نهمین دوره اردوی آموزشی-تشکیالتی و 
تفریحی یاسین و تسنیم

* یک قرارداد؛ بخوانید جبران سه دهه بی تدبیری

 این حلقه با محوریت کتاب والیت و حکومت و تدریس 
و حلقه گردانی آقای حمزه خسروی برگزار شد. 

این حلقه ویژه اعضای شورای مرکزی و اعضای فعال به 
صورت گفت و گو محور در جمعه های هرهفته ساعت 
17 به صورت مجازی برگزار می شد که در ابتدا ارائه 
مباحث توسط اعضا صورت می گرفت و در پایان توسط 

سرحلقه جمع بندی صورت می گرفت.

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
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حلقهمطالعاتیکتابطرحکلیاندیشهاسالمیدرقرآنویژهاعضایشورایمرکزیواعضایفعال

این حلقه با محوریت کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی 
در قرآن و تدریس و حلقه گردانی آقای حمزه خسروی 
برگزار می شود. این حلقه ویژه اعضای شورای مرکزی و 
اعضای فعال به صورت گفت و گو محور در جمعه های 
هرهفته ساعت 8 صبح به صورت مجازی برگزار می شود 
که در ابتدا ارائه مباحث توسط اعضا صورت می گیرد و 

در پایان توسط سرحلقه جمع بندی می شود.

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

ازکجاشروعکنیم؟)گفتوگویصمیمانهبادانشجویاندرخصوصکارتشکیالتی(

جلسه اول این برنامه با حضورآقای سیدمرتضی موسوی 
نژاد/ دبیر هیئت موسس انجمن و عضو اسبق شورای 
مرکزی اتحادیه در تاریخ شنبه 13 آذرماه برای اعضای 
فعال و همچنین اعضایی که به تازگی به عضویت این 
تشکل درآمده بودند درسامانه آموزشی دانشگاه برگزار 
شد. در این جلسه در خصوص مواردی ار جمله تاریخچه 
تاسیس این تشکل، فضای تشکیالتی در ابتدای تاسیس 

و .... صحبت و گفتگو شد.
جلسه اول این برنامه با حضورآقای حمزه خسروی / 
نائب دبیر اسبق انجمن در تاریخ یکشنبه 14 آذرماه 
برای اعضای فعال و همچنین اعضایی که به تازگی به 
عضویت این تشکل درآمده بودند درسامانه آموزشی 
دانشگاه برگزار شد. در این جلسه در خصوص مواردی ار 
جمله ضرورت کار تشکالتی، نوع فعالیت های تشکل و 

.... صحبت و گفتگو شد.

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

 پاییز 1400 | گزارش کارکرد انجمن اسالمی دانشجویان مستقل



125

گفتوگویزندهراهبردوزارتخارجهایراندرقبالآمریکا

انیمیشنسریالیدانشجویی،معرفیدانشگاهبیرجند

گفت و گوی زنده ی اینستاگرامی به مناسبت 13 آبان ماه 
روز تسخیرالنه جاسوسی با حضور جناب دکتر حمیدرضا 
غالمزاده نطنزی معاون بین الملل مرکز شهرداری تهران 
در خصوص راهبرد وزارت خارجه ایران در قبال آمریکا  
در روز چهارشنبه 12 آبان ماه با همت انجمن اسالمی 
دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این 
گفت و گوی زنده با جناب دکتر غالمزاده نطنزی به 
با  تحریم ها   از جمله خنثی سازی  بررسی موضوعاتی 
ایجاد باشگاه تحریمی ها، چالش های پیش روی مذاکرات 
هسته ای در دولت سیزدهم و عملیات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مقابله با دزدی دریایی پرداخته شد. 
معاون بین الملل مرکز شهرداری تهران با بیان اینکه باید 
با هر دو بلوک شرق و غرب روابط تجاری و اقتصادی 
آمریکا  درخواست  رد  با  همچنین   و  باشیم  داشته 
ازسمت چین در خصوص کاهش خرید نفت از ایران 
و بحران سوخت که در اروپا بوجود آمده است؛ دولت 
می تواند فروش نفت خود را به یک میلیون و پانصد 
هزار بشکه در روز برساند و از انجا که حجم ورودی دالر 
به  سمت کشور افزایش می یابد می تواند سرمایه گذاری 

 قسمت اول از انیمیشن سریالی دانشجویی کاری از 
خانه طراحان شهید مصطفی چمران انجمن اسالمی 
دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند. در قسمت اول 
این ویدیو به معرفی خوابگاه پرداخته شده است که 
در قسمت های دیگر به سراغ معرفی دیگر قسمت های 

دانشگاه خواهیم رفت.

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

در زیرساخت های صنعتی کشور را افزایش داد. البته در 
مواجه با برجام فرمودند که باید مذاکرات را به صورتی 

هدایت کرد که منجر به لغو تحریم ها بشود.
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تشکلهایاسالمیدانشجوییدانشگاهبیرجند
بسیجدانشجویی
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دیدارباخانوادةشهیدغالمرضاشرفی

شرکتتیمفوتسالبسیجدانشجوییدرمسابقاتفوتسالبسیجشهرستان

بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند به مناسبت روز دانشجو، 
در تاریخ 17 آذرماه 1400 دیداری با خانوادة محترم 
شهید غالمرضا شرفی برگزار نمودند. در این دیدار که با 
حضور اعضای بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه و جمعی 
از مسئولین بسیج استان برگزار شد، خاطرات زندگانی و 

شهادت شهید شریفی، از زبان مادر ایشان بازگو شد.

تیم فوتسال بسیج دانشجویی دانشگاه به مناسبت 16 
آذر در مسابقات فوتسال بسیج دانشگاه های بیرجند که 
به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار گردید شرکت نمود. در 
فینال این مسابقات که با حضور مسئولین استانی برگزار 
شد، تیم بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند با اقتدار به مقام 

قهرمانی دست یافت.

برگزارکننده: بسیج دانشجویی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی
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برگزاریکوهپیماییبامحوریتپاکسازیطبیعت

برگزاریمسابقةعصردانشجو

واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند در تاریخ 
11 آذرماه 1400، اقدام به برپایی برنامة کوهنوردی با 
محوریت پاکسازی طبیعت روستای رزگ نمود. در این 
برنامه که با حضور 40 نفر از خواهران بسیجی دانشگاه 
برگزار شد، دانشجویان با جمع آوری زباله های طبیعت 
روستای رزگ، پاکیزگی و هم نوع دوستی را در این روستا 

به ارمغان آوردند.

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند و به مناسبت 
با موضوع »عصر  16 آذرماه و روز دانشجو، مسابقه ای 
دانشجو« در قالب های عکس نوشت، یادداشت، پادکست، 
افراد  به  پایان  موشن گرافی و کلیپ برگزار شد که در 

برگزیدة هر بخش، جوایز نفیسی اهدا گردید.

برگزارکننده: بسیج دانشجویی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی
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برگزاریمراسماستقبالازمادرشهیدحسینبابایی

برگزاریمراسماستقبالازخانوادهشهیدجهانگیرنقدیپور

مراسم تکریم و استقبال ازمادر شهید حسین بابایی)شهید 
احراز هویت شده(در سه شنبه 25 آبانماه 1400، ساعت 
12 ظهر برگزار شد. مزار این شهید در حوزه ی علمیه 
بیرجند بوده که مراسم باشکوهی همزمان با سالروز وفات 
حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( صورت پذیرفت.

پس از 39 سال فراق باالخره پیکر مطهر شهید جهانگیر 
نقدی پور احراز هویت شد. به همین مناسبت ساعت9صبح، 
در تاریخ 27آبان ماه1400 مراسم استقبال از خانواده این 
شهیددر محل مزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی 
این جلسه، کربالیی رضا  برگزار گردید. مداح  بیرجند 

هامونی و راوری نیز محمدباقرجهانگیر فیض آبادی بود.

برگزارکننده: بسیج دانشجویی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی
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