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به امید سرفرازی، رشد و تعالی فرهنگ
علی زنگویی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند

باسمه تعالی
در آغاز فرصت را غنیمت میشمارم و بهار قرآن و طبیعت 
را تبریک می گویم. بهار طبیعت سرزندگی، طراوت و 
سرسبزی را برای گیاهان، درختان و ظاهر انسان و بهار 
قرآن نیز طراوت، رویش، سرزندگی و سرسبزی را برای 

باطن و روح آدمی به ارمغان می آورد. 
رمضان در حقیقت بهار فرهنگ است و باورها، خواسته ها، 
هیجانات و احساس آدمی را رویشی مجدد می بخشد. 
ایران  بهار است که حوزه تمدنی  اما فرهنگ  نوروز 
فرهنگی با هوشمندی آن را به وجود آورده و شهروندان 

ایران فرهنگی در هر کجای دنیا آن را ارج می نهند. 
مدتی است گه جامعه جهانی از بیماری کرونا رنج می برند. 
اگرچه به دلیل همه گیری بیماری، در بسیاری از بخش ها 
رکود و ایستایی حکم فرما بود ولی در معاونت فرهنگی و 
اجتماعی تالش و تکاپو و کار شبانه-روزی، پویایی و تعالی 

را برای فرهنگ به ارمغان آورده است.
خداوند بزرگ را سپاس می گویم که نمونه ای از این 
پویایی و تکاپو را در خبرنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی 

به تماشا می نشینیم. این خبرنامه آیینه بخشی از تالش 
شبانه روزی همکاران در معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند است. بدین جهت بر خود الزم می دانم 
از همه همکارانم در معاونت فرهنگی و اجتماعی به ویژه 
جناب آقای دکتر محمدی، مدیر محترم فرهنگی دانشگاه، 
جناب آقای سیف اللهی و سرکارخانم محمودی زاده و 

سرکارخانم صادقی خواه تشکر کنم. 

پیشگفتار

 زمستان1400 |  پیش گفتار
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دکترعلیاکبرمحمدی
مدیر فرهنگی

سخنسردبیر

 زمستان1400 |  سخن سردبیر

فرهنگ به مثابه دریایی است که از هر سو، نهری به 
سوی آن روان است. هر یک از این نهرها با توجه به نوع 
خاک و محیط پیرامون آن، دارای ویژگی های متفاوت 
و یا منحصر به فردی است. طبیعت، همه این ها را با 
خود همراه می کند. فرهنگ هم که دارای معانی زیادی 
است، شاید به گزاف نباشد اگر گفته شود بیشتر به 
معنای نظم، هماهنگِی همراه ِخَرد و فرزانگی باشد. یک 
مجموعه فرهنگی ملی می باید با نگاهی ژرف به اهمیت 
و ارزش هر یک از فرهنگ های محلی، بومی، منطقه ای 
و فرامنطقه ای، ساختاری هماهنگ و منسجم میان آن ها 
برقرار کند تا در همه ابعاد فرهنگی و اجتماعی، نوعی 
تعادل و تعامل سازنده شکل گیرد. امید می رود با شروع 
دولت سیزدهم که نگاهی بیشتر مردمی و درونی به 
مسائل کشور دارد، در ساختار جدید معاوت فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم نگاهی 
ژرف به مسائل فرهنگی در دانشگاه ها صورت گیرد 
و آنقدر جاذبه ها افزون شود که فرهنگ های ُخرد و 
شالوده شکن که با هویت ملی و دینی ما ایرانیان سازگار 

نیست، خود به خود جایی برای ریشه دواندن و رشد 
نداشته باشند. این موضوع نیازمند نگاهی کارشناسی با 
در نظر گرفتن دانش های جامعه شناسی، روان شناسی و 
مردم شناسی است و می باید از شتابزدگی در تدوین و 

اجرای قوانین و مقررات پرهیز کرد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با در نظر 
گرفتن این موضوع مهم، همواره کوشیده است به تفاوت 
سلیقه ها، انگیزه ها و اندیشه ها احترام گذارد و با برگزاری 
برنامه های متعدد و فراوان در بخش های دانشجویی، 
اعضای محترم هیئت علمی و یاوران علمی دانشگاه و 
کارمندان به اهداف بلندی در مسائل ادبی و ملی، دینی 

و مذهبی و فعالیت های مهارت محور بیاندیشد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سال آینده 
با تمرکز بر موضوعات زیر خواهد کوشید، با جامعیت 
و ژرف نگری و بهره گیری از توان و استعداد ارزشمند 
دانشگاهیان و پژوهشگران مباحث و برنامه های زیادی 
را اجرایی کند که در ادامه به بخشی اندک از آن ها  اشاره 

می شود:
1. تشکیل اتاق فکر استان با نمایندگان منتخب مجلس 

شورای اسالمی و برگزاری جلسات منظم؛

2. تقویت برنامه هاي انجمن دانش آموختگان؛

3. ارتقاي سطح همکاري فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هاي 
استان با برگزاري منظم شوراي فعالیت هاي فرهنگی و 

اجتماعی استان؛

4. تشـکیل دبیرخانـۀ جهـاد تبیین دانشـگاهیان و 
برنـامه ریزي براي مشارکت فعال دانشـگاهیان در ارائه 
علمی و واقع بینانه و امیـدآفرین دستاوردهاي پرشکوه 

انقالب اسالمی؛
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5. اجراي مصوبۀ انتشار نشریۀ فرهنگ دانشگاهی با 
همکاري مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوري؛

6. برقراري تعامل مؤثر دانشگاه با خانوادة دانشجویان 
از رهگذر تقویت و حمایت از برنامه های دفتر ارتباط 

دانشگاه و جامعه؛

7. پیگیري جدي تا تصویب الزام آور ارائه پیوست فرهنگی 
براي همۀ برنامه هاي نرم و سخت دانشگاه؛

8. تقویت و حمایت از نشـریات دانشـجویی با برگزاري 
جشـنوارة درون دانشگاهی نشریات و راه اندازي سایت 

الکترونیکی ویژة انتشار برخط نشریات؛

اجراي  و  برگزاري جلسات منظم  و  فعـال سـازي   .9
مصوبات شوراي سـیاست گـذاري فعالیت هاي قرآنی 
دانشـگاه با هـدف بهره گیري از خرد جمعی و هماهنگ 
کردن فعالیت قرآنی و تعمیق علمی، فرهنگی و هنري 

برنامه ها

10.  ایجاد دبیرخانۀ دائمی تکریم پیشکسوتان دانشگاهی 
در معاونت فرهنگی )در قالب پیوست فرهنگی آیین نامۀ 
تکریم اعضاي هیئت علمی بازنشسته، مصوب هیئت 

رئیسه(؛

11. ایجاد دفاتر فرهنگی در پردیس ها و دانشکده ها در 
راستاي مشارکت بیشتر و هم افزایی و هم گرایی؛

12. اجرایی کردن صدور کارنامۀ فرهنگی و اجتماعی براي 
دانشجویان )مصوب شوراي فرهنگی و هیئت رئیسه(

13. اجرایی کردن همۀ فرآیندهاي ثبت، تصویب و اجراي 

طرح هاي دانشجویان به صورت متمرکز در سامانۀ پویا؛

پژوهشـی  مطالعـات  دفـتر  ایجـاد  پیگیري   .14

انجمن هـاي علمی )چه درحوزة معـاونت فرهنگی و چه 
در حوزة پژوهشـی( به منظور توجه به خالقیت و نوآوري 

و حمایت از طرح هاي دانشجویی؛

15. برگزاري همایش و مجموعه نشست هاي تخصصی 
فرهنگ دانشگاهی به صورت ملی و منطقه اي و تداوم 
سلسله جلسات با همکاري مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛

16. تجهیز، پشتیبانی و برگزاري نمایشگاه مجازي آثار 
فرهنگی و هنري دانشجویان )فرهنگسراي مجازي(؛

17. تقویت تشـکل هـاي دانشـجویی به منظور مشـارکت 

و حضور دانشـجویان در نهادها و سازمان هاي مربوط در 
راسـتاي حمایت از برنامۀ ارتباط دانشگاه با جامعه و 

صنعت؛

18. تقویت نقش استاد مشاور فرهنگی و علمی در تدوین 
طرح و تصویب و اجراي برنامه-ها با الکترونیکی کردن 
فرایند درخواست اجرای طرح و برگزاری جلسات منظم؛

19. ایجاد فضای شور و نشاط در سطح دانشگاه و تقدیر 

و تجلیل از برگزیدگان فرهنگی و اجتماعی در هفته 
فرهنگ دانشگاه؛ 

20. پشتیبانی ویژه از برنامه هاي درون خوابگاهی در 
راستاي پیشگیري از آسیب ها و چالش هاي اجتماعی 

دانشجویان.
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معاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهبیرجند

گزارشفعالیتهایشاخصفصلزمستان1400
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نشستمجازیوضعیتمسیحیتدرجهانمعاصر

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، به 
مناسبت میالد حضرت عیسی مسیح)ع( و درآستانه سال 
نوی میالدی، نشست علمی با موضوع، وضعیت مسیحیت در 
جهان معاصر، با حضور دکتر احمدرضا مفتاح، رئیس دانشکده 
ادیان و مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ساعت 19 روز 
چهارشنبه 8 دی ماه 1400، با حضور دانشگاهیان عالقمند، به 
صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر علی 
زنگوئی،معاون فرهنگی و اجتماعی و استاد حوزه و دانشگاه 
بیرجند، ضمن عرض خیرمقدم و تبریک میالد حضرت 
مسیح)ع( و آغاز سال 2022 میالدی به حاضرین در جلسه، 
و تشکر از قبول سخنرانی دکتر مفتاح، با تفسیر کوتاهی در 
خصوص آیات تالوت شده از سوره حضرت مریم به بیان سه 
تفاوت موجود بین مسیحیت واقعی و مسیحیت زمان پیامبر 
)ص( که مانند مسیحیت امروزی است، پرداخت. در ادامه 
نشست دکتر مفتاح، به عنوان سخنران ویژه این نشست با 
اشاره به دو موضوع: 25 دسامبر و تولد حضرت عیسی)ع( و 
لزوم پرداختن به بحث مسیحیت، ابراز داشت؛ تقویم میالدی 
بر اساس میالد حضرت عیسی است البته با تأخیر که در قرن 
4 میالدی صورت گرفته و تاریخ ها بر هم منطبق نیست 

مثال 4 دی میالد حضرت مسیح است و 11 دی آغاز سال 
نو میالدی و روز عید پاک که از اعیاد مهم مسیحیان است 
و به لحاظ مذهبی از کریسمس باالتر است و روزی است که 
حضرت عیسی زنده شده و به آسمان رفتند روز رستاخیز 
حضرت عیسی است. کریسمس بیشتر جنبه عرفی یافته و 
مختص مسیحیان نیست بلکه در غرب شامل وضع قوانین و 
تعطیالتی شده است و این ایام جشن بر پا می شود و شعف 
عرفی و مردمی است. چالش های زیادی در دینداری وجود 
دارد که باعث شده نودینی و جریانات شیطان گرایی و دیگر 
جریانات و ادیان جدید پیش آید در کنار اینها الحاد و فرق 
آن با الحاد کالسیک )مثل راسل که گفت متقاعد به وجود 
خدا نیست( مطرح شد اما الحاد جدید بر اساس عملکرد بد 
دینداران پیش آمده که نه تنها متقاعد نیستند بلکه انگیزه 
مبارزه با تفکرات دینی دارند که البته حل این جریانات نیاز به 

این دارد که پیروان ادیان الهی در کنار هم قرار گیرند.
در این نشست جهت آگاهی بیشتر دانشگاهیان، کتاب 
»مسیحیت تبشیری« نوشته دکتر مفتاح نیز توصیه شد و 
قرار شد که نشست دیگری با حضور ایشان در این زمینه 

جهت توضیحات بیشتر به زودی برگزار گردد.

 زمستان1400 | گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی
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نشستمجازیدومینسالگردشهادتسردارسلیمانی

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی نشست مجازی با حضور دکتر احمد خامسان، 
رئیس دانشگاه در 12 دی ماه1400برگزار شد. در ابتدای 
این نشست دکتر خامسان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت 
ایام فاطمیه و همچنین دومین سالگرد شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی گفت: بایستی مکتب و شیوه منش سردار و 
استفاده از آن در هر زمان و مکان به ویژه زندگی شخصی و 
مدیریتی به عنوان الگو قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که 
هر فرد مسلمان با استفاده از این الگو بتواند برای کشور و 
همنوعان خود منشأ خیر باشد. در ادامه، دکتر علی زنگوئی، 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و سخنران نخست این 
نشست علمی، ضمن تشریح شخصیت سردار سلیمانی و 
علت محبوبیت ایشان در ایران و جهان، خاطر نشان کرد: 

گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی | زمستان1400  

شخصیت انسان های بزرگ که دور از شکستگی و چند 
پارگی روانی و روحی هستند، دارای صداقت در گفتار 
و کردار و یکنواختی در تمام وجوه است. وی در پایان 
ضمن اشاره به باورهای سردار سلیمانی و معتقد بودن به 
خدا و اسالم و ارزش انسانی و ارزش ایرانی و دور بودن 
از جناح های مختلف همچنین رشادت ها و مقاومت ها، 

سخن خود را به پایان رساند.
در ادامه این نشست، دکتر محمد مهدی دیانی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند ضمن ذکر آیاتی از قرآن 
مجید به مصداق هایی در خصوص شخصیت و زندگی 
سردار سلیمانی پرداخت. وی در ادامه اخالص، عبادت و 
عبودیت، ایمان و عمل صالح و شهادت طلبی را از جمله 

عوامل محبوبیت سردار سلیمانی عنوان کرد.
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نشستمجازیافقهاینوینآموزشعالیودارالفنون

نشست  علمی به مناسبت شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر 
ـ ق ( توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری  )1230 ه
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در21 دی ماه 1400 به 
صورت مجازی با حدود 160 شرکت کننده، برگزار شد. در 
ابتدای این نشست دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی 
دانشگاه ضمن خوشامدگویی به حضار و گرامی داشت، مناسبت 
تقارن نشست با شهادت امیرکبیر )رحمت اهلل علیه( به بیان 
خالصه ای از فعالیت های دانشگاه درخصوص موضوع »فرهنگ 
دانشگاهی« با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین انتشار مجموعه 
مقاالت این همایش ها در بیش از 1000 صفحه و برگزاری 
9 نشست در سال گذشته با مدیریت دکتر نعمت اهلل فاضلی و 
نشست هایی در پاییز امسال، پرداخت وی تالش همکاران در 
معاونت و دانشکده علوم تربیتی و علوم انسانی و دیگر بخش ها 
را خاطر نشان کرد و افزود دانشگاه می کوشد جایگاه دانش و 
فرهنگ به جایگاه اصلی و واالی خود نزدیک شود و نگاهی نو 

به فرهنگ شکل بگیرد.

 دکتر زهرا علیزاده بیرجندی مدیر علمی نشست، ضمن بیان 
خصیصه های بارز و برجسته امیرکبیر به این مطلب نیز اشاره 
نمودند که حتی دشمنان نیز از ایشان به نیکی یاد کرده و 

سیاست ها و منش این بزرگمرد را تحسین می نمودند. 
سخنران اصلی این نشست دکتر الهام ملک زاده، عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پیرامون 
موضوع افق های نوین آموزش عالی و دارالفنون بیان داشت؛ 
تأسیس آن )دارالفنون( یکی از مهم ترین عوامل ارتباط ایران 
و امور بین  الملل بود. با تأسیس دارالفنون بعد از حدود 600 
یا 700 سال، دوره پایان رکود ایران و آغاز افق های نوین و باز 
شدن دریچه هایی نو به سمت توسعه و پیشرفت فراهم شد 
مانند مدرسه نظام، علوم سیاسی، مدرسه طب و صنوف علمی 
کامال تخصصی که االن هم تأثیر آن در اجتماع ما وجود دارد. 
نکته دیگر این که ایرانی ها با زبان های مختلف به جز عربی آشنا 
شدند و در پی آن نهضت ترجمه صورت گرفت و این تحوالت 
در دوره ناصری زیربنای علوم زیادی شد و در دوران بعدی با 

چاپ های سنگی رونق زیادی به کتب و انتشار آثار داده شد. 
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نشستخبریمعاونفرهنگیواجتماعیومدیرفرهنگیدانشگاهبهمناسبتدههفجربارسانههایخبریاستان

همزمان با فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی ایران و آغاز هفتمین جشنواره درون دانشگاهی 
رویش، معاونت فرهنگی  و اجتماعی ظهر چهارشنبه 13 

بهمن 1400، میزبان اصحاب رسانه استان بود.
در این نشست که از ساعت 12 ظهر در محل سالن 
فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید 
دکترعلی زنگوئی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و 
رئیس کمیته تخصصی دانشجویان و دانشگاهیان خراسان 
جنوبی و رئیس هفتمین جشنواره درون دانشگاهی رویش 
دانشگاه بیرجند در این نشست ضمن گرامیداشت ایام اهلل 
دهه فجر و همچنین تسلیت درگذشت عالم ربانی، آیت 
اهلل صافی گلپایگانی، از برگزاری 400 برنامه با موضوع 

دهه مبارک فجر در دانشگاه های استان خبر داد.
رئیس کمیته تخصصی دانشجویان و دانشگاهیان خراسان 
جنوبی گفت: از این تعداد 300 برنامه در دانشگاه بیرجند، 
برنامه در دانشگاه  برنامه در دانشگاه صنعتی، 9   10
فرهنگیان، 6 برنامه در دانشگاه فنی و حرفه ای و 4 برنامه 
توسط جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: دانشگاه بیرجند 
با برنامه ریزی هفتمین جشنواره درون دانشگاهی رویش 

در این ایام تالش نموده است برنامه های کیفی و کمی 
متناسب را برنامه ریزی و ارائه نماید.

زنگوئی، رئیس هفتمین جشنواره درون دانشگاهی رویش 
دانشگاه بیرجند با تاکید بر محتوا و موضوعات متنوع 
این جشنواره، هدف آز برگزاری آن را معرفی دستاوردها، 
برنامه ها و پیشنهادات مربوط به 27 کانون فعال در حوزه 
معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین نمایش و فروش 
آثار و دستاوردهای فردی دانشجویان اعالم کرد که  از 
تاریخ 28 دیماه با ثبت نام در 23 بخش فردی و8 بخش 
گروهی آغاز گردیده و تاکنون 70 اثر دریافت شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از شروع فرآیند 
جشنواره از  12 تا 22 بهمن خبر داد که با برگزاری 216 
برنامه مختلف در قالب مسابقه، کارگاه های آموزشی، 
فرهنگی )در حوزه های دانشگاهی، استانی و ملی(،  
اجرای تئاتر، موسیقی و ...  که با برگزاری مراسم اختتامیه 

در تاریخ  24 بهمن، به کار خود پایان خواهد داد.
ایشان یکی از بخش های جدید هفتمین جشنواره رویش 
دانشگاه بیرجند را برگزاری نمایشگاه مجازی توانمندی  

های کانون ها و دانشجویان هنرمند دانشگاه دانست .

گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی | زمستان1400  
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در این نمایشگاه عالوه بر نمایش برنامه ها و فعالیت های 
کانون های فرهنگی در طول سال در قالب غرفه های 
تخصصی هریک از کانون ها به شکلی زیبا و چشم نواز، 
در حوزه کارآفرینی نیز دارای بخشی جهت نمایش دست 
اوردهای دانشجویان جهت فروش و همچنین نمایش 
طراحی گردیده است که جهت بازدید عالقمندان در 

نظر گرفته شده است.
دکتر علی زنگوئی مهم تر همچنین به برگزاری جشنواره 
فرهنگی رویش فرهنگ و هنر  که با همکاری معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند،  اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  - پایگاه 
میراث جهانی باغ اکبریه  و شرکت تعاونی روستایی کلبه 
ارمغان دیار کویر باهدف معرفی و فروش صنایع دستی 
استان و نمایش و فروش دستاوردهای دانشجویان کانون 
های دانشگاه بیرجند در محل بازارچه صنایع دستی واقع 
در باغ و عمارت تاریخی اکبریه بیرجند نیز اشاره کرد و 
گفت: این جشنواره حضوری از 17 تا 21 بهمن 1400 
جهت بازدید عالقمندان از ساعت 9 صبح الی 13 و 16 

الی 20 جهت بازدید عالقمندان دایر خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتماع دانشگاه بیرجند در پایان 
نشست ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ماندگار دکتر 
احمد خامسان، رئیس سابق دانشگاه بیرجند در طول 
رئیس جدید  احمد المعی  دکتر  برای  4 سال،  این 

دانشگاه بیرجند نیز آرزوی سالمتی و توفیق نمود.
دکتر علی اکبر محمدی، مدیرفرهنگی دانشگاه و دبیر 
هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش نیز ضمن تقدیر و 
تشکر از خبرنگاران حاضر در نشست به شرح مفصل 

برنامه های دهه فجر دانشگاه پرداخت.
فرهنگی،  کانون  های  از  یک  هر  برنامه  های  ایشان 
هنری، اجتماعی و مذهبی را معرفی کردند و گفتند: 

در این دوره سعی شده است برنامه ها از عمق و اثرگذاری 
شایسته تری برخوردار باشد. در وبینارها تأکید شده است 
که هم سخنرانان و هم محتوای مورد ارائه دارای جامعیت 
و متناسب شرایط روز باشد تا مخاطبان از نتایج آنها برای 

بهبود نگرش به زندگی پر از امید بهره  مند گردند.
مدیر فرهنگی دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود 
به برخی از مهم  ترین برنامه های انجام گرفته اشاره کردند. 
تدوین و تصویب آیین  نامه داخلی استاد مشاور علمی 
انجمن های علمی و کانون  های فرهنگی هنری، برنامه ریزی 
و اجرای نمایشگاه مجازی به نام فرهنگ سرای مجازی 
دانشگاه که امکان بهره  برداری از آن در سطح کشور ممکن 
است؛ تهیه و تصویب و اجرای صدور کارنامه فرهنگی 
اجتماعی دانشجویان از سال 1400 به صورت الکترونیک 
در سامانه جامع آموزشی دانشگاه؛ انعقاد سه تفاهم نامه 
همکاری با مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد بین المللی نهج البالغه و 
بنیاد حفظ و نشر ارزش  های دفاع مقدس؛ پیشنهاد، تصویب 
و تشکیل شورای داخلی نشریات دانشجویی و برگزاری 
کارگاه  های تخصصی به منظور تقویت و ارتقابخشی نشریات 
دانشجویی و جشنوراه داخلی نشریات دانشجویی در صورت 
فراهم شدن شرایط؛ تصویب و برگزاری پرشور کارگاه های 
مهارت  آموزی به صورتی که بیش از 1000 دانشجو در این 
دوره  ها شرکت کرده  اند؛ تصویب و اجرای هفته فرهنگ 
دانشگاهی به صورت ثابت و همیشگی در آبان  ماه و تقدیر از 
برگزیدگان و فعاالن فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ برگزاری 
نشست  های موفق فرهنگ دانشگاهی در پاییز و زمستان 
1399 و پاییز 1400 که مورد استقبال پرشور در کشور و  
مسئوالن وزارت علوم قرار گرفت تنها بحشی از اقدامات 
انجام شده بود که دکتر علی اکبر محمدی به آن ها اشاره 

کرد.

 زمستان1400 | گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی
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نشستآشناییبامرکزکارآفرینیوارتباطباصنعتدانشگاهبیرجند

تجلیلازبانوانمعاونتفرهنگیواجتماعیبهمناسبتمیالدحضرتزهرا)س(وروزمادر

نشست مشترک زیست بوم نوآوری، فناروی و کارآفرینی 
با انجمن های علمی دانشگاه بیرجند با حضور دکتر علی 
سعیدی، رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت 
دانشگاه و دکتر هادی فرهادیان مدیر نوآوری و شتابدهی 
به همت زیست بوم نوآوری، فناوری و کار آفرینی و معاونت 

فرهنگی و اجتماعی در 6 بهمن ماه1400برگزار شد.
دکتر سعیدی ضمن معرفی زیست بوم نوآروی، فناوری و 
کارآفرینی و بیان ظرفیت های زیست بوم از آمادگی زیست 
بوم برای همکاری با انجمن علمی ها جهت توانمدسازی 
دانشجویان گفت.دکتر فرهادیان نیز به نقشه رشد دانشگاه 
که توسط گروه هدایت استعداد درخشان آماده شده است، 
اشاره کرد و افزود: ما در زیست بوم می توانیم با همکاری 
انجمن علمی  ها اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های 
معرفی شده در نقشه رشد کنیم. آقای محبی نماینده بنیاد 
نخبگان نیز در مورد ارتباط انجمن علمی ها با این بنیاد 
صحبت کرد. در ادامه دبیران انجمن علمی سواالت و مسائل 
خود را در خصوص همکاری با زیست بوم نوآوری، فناروی 

و کارآفرینی مطرح کردند.

اّم ابیها و کوثر  همزمان با فرارسیدن میالد سراسر نور 
قرآن، حضرت فاطمه زهرا )س(، روز مادر و بزرگداشت روز 
زن، با حضور دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی، از 
بانوان کارمند حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
با اهدای گل و شیرینی تقدیر به عمل آمد. دکتر محمدی 
ضمن تبریک این روز و تقدیر از زحمات و تالش های این 
بزرگوارن، برای همه مادران و بانوان به ویژه کارکنان خانم 

حوزه فرهنگی آرزوی سالمتی و توفیق نمودند. 

گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی | زمستان1400  
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کارگاهمجازیتابآوریزنان

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در ادامه 
برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن، کارگاه مجازی 
))تاب آوری زنان(( برگزار شد. دکتر لیال طالب زاده، عضو 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند و مدیر گروه روان شناسی 
هفته  تبریک  کارگاه ضمن  این  ابتدای  در  دانشگاه، 
بزرگداشت مقام زن، به واکنش های متفاوت انسان ها در 
مقابل مشکالت پرداخت و بر ضرورت پیش بینی در امور 
و جستجوی راهکار به موقع و مناسب و عملکرد بر اساس 
بررسی های صحیح و منطقی تأکید کرد. وی ضمن بیان 
ویژگی های افراد تاب آور، تأکید کرد: راهبردهای مسئله 
مدار در برابر راهبردهای احساس مدار یا هیجانی از 
اهمیت و ارزش بیشتری برخوردارند. دکتر طالب زاده در 
پایان با توجه به شیوع ویروس کرونا به روش های ارتقای 

تاب آوری در زمان شیوع ویروس کرونا اشاره کرد.

 زمستان1400 | گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی
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نشستعلمی»دستاوردهایانقالباسالمیایرانباتأکیدبرزنانوجوانان»

نشست علمی »دستاوردهای انقالب اسالمی ایران با تأکید بر 
زنان و جوانان« با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین محمد 
جواد نوروزی روز دوشنبه 1400/11/18 به صورت مجازی 
برگزار شد. به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
دکتر علی زنگویی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مدیر 
علمی نشست ضمن عرض خیر مقدم و تبریک ایام اهلل دهه 
مبارک فجر، به بیان موضوعاتی در مورد انقالب اسالمی ایران 
و تأثیرات آن بر جهان اشاره کرد. وی خاطر نشان کرد: نظریه 
»دهکده جهانی و کدخدای این دهکده که رئیس جمهور 
آمریکا خواهد بود« با شکست مواجه شده است. حجت 
االسالم نوروزی، سخنران ویژه این نشست و مدیرگروه علوم 
سیاسی موسسه امام خمینی )ره( در خصوص انقالب اسالمی 
و نقش بانوان و جوانان در ظهور این جریانات، و باز شدن 
مسیر جدید فراروی جوامع به بحث پرداخت. وی با ذکر 
دستاوردهای داخلی که شامل استقالل و آزادی و تجدید 

حیات اسالم است به تفاوت سیاست گذاری های انقالب و 
رژیم قبلی پرداخت و هویت بخشی زنان و جوانان جامعه را 

حاصل سیاست های بعد از انقالب دانست.
دکتر نوروزی به مولفه های مهم انقالب که پیوستگی دین و 
سیاست بود اشاره کرد و افزود امروز به مدد انقالب می توان 
مدنیت و تمدن را بر پایه استقالل و آزادی و ارزش های 
فکری و انسانی پایه گذاری کرد. وی ادامه داد:  در دهه اول 
انقالب و در ادامه آن، جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، جنگ 
نرم که طرح دشمن برای ضربه زدن به انقالب بوده و هست 
با استفاده از فضای مجازی، ماهواره ها، رسانه ها که همه 
متمرکز بر انقالب اسالمی بوده و هستند جوانان ما را بمباران 
اطالعات می کنند که باورها را تغییر دهند. شایان ذکر است 
این نشست علمی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و دفتر نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد.

گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی | زمستان1400  



15

شانزدهمینهمایشانجمنترویجزبانوادبیاتفارسی

شانزدهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در 
تاریخ  14اسفند 1400 با مشارکت جمعی از دانشجویان، 
استادان، فرهیختگان و مسئوالن استانی و کشوری در 

دانشگاه بیرجند برگزار شد 
از محورهای اصلی این همایش می توان به ادبیات تطبیقی 
و پژوهش های میان رشته ای، انواع ادبی )غنایی، حماسی، 
نمایشی و...(، ادبیات آیینی و پایداری، ادبیات معاصر، 
ادبیات کودک و نوجوان، نقد، نظریه و مکتب های ادبی، 
و  ادبی  زبان پژوهی  ادبی،  پژوهش های  آسیب شناسی 
گویش پژوهی خراسانی، آموزش زبان فارسی و پژوهش 

زبان و ادبیات فارسی در گستره جهان اشاره نمود. 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه در محل سالن فرهنگ معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار گردید و 
نشست های تخصصی این همایش به دلیل شیوع کرونا 

به صورت مجازی در بستر اسکای روم  برگزار شد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالوه بر در اختیار 
گذاشتن سالن فرهنگ و اتاق جلسات بسیار تالش کرد تا  
با همه توان و امکانات از برگزاری این گردهمایی بین المللی 
حمایت و پشتیبانی کند. چرا که اعتقاد دارد پاسداشت 
زبان و ادب فارسی و توجه به مفاخر و مشاهیر علم و 

ادب ایران فرهنگی و استان خراسان جنوبی بخشی مهم 
از وظایف و مأموریت های این حوزه به حساب می آید. 
مدیریت صفحات مجازی گردهمایی و تولید محتوای 
علمی، ادبی و هنری برای این صفحات؛ تدوین و تهیه 
مجموعه کلیپ های معرفی و شناخت مفاخر و استادان 
فرهنگ و ادب استان، پشتیبانی فنی از برگزاری جلسات 
مجازی و پشتیبانی مالی از این رویداد تنها بخشی از 
همکاری صمیمانه با شانزدهمین گرهمایی انجمن ترویج 

زبان و ادب فارسی بوده است.  
در مراسم اختتامیه این همایش به پاس خدمات صورت 
گرفته از سوی دو استاد برجسته زبان و ادب فارسی، 
استاد محمود رفیعی، پزشک و پژوهشگر رشته ادبیات 
و استاد محمد بهنام فر، استاد و پژوهشگر رشته ادبیات 
دانشگاه بیرجند که عمر خود را در راه ترویج زبان و 
از  و همچنین  پژوهش سپری کردند  و  فارسی  ادب 
شخصیت های برگزیده، خدمتگزار و استادان پیشکسوت 
زبان و ادبیات فارسی خراسان جنوبی از جمله دکتر 
محمد حسینیایی، دکتر مراد علی واعظی، دکتر سید 
حسن کاظمی با حضور مسئوالن و با اهدای لوح نفیسی 

از سوی دانشگاه بیرجند تجلیل شد.
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جشنبزرگشعبانیه

به مناسبت اعیاد باشکوه شعبان، جشن بزرگ شعبانیه 
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور همکاران 
دانشگاهی روز دوشنبه 16 اسفند 1400، در محل تاالر 
والیت دانشگاه برگزار شد. به گزارش معاونت فرهنگی و 
اجتماعی به مناسبت اعیاد باشکوه شعبان، جشن بزرگ 
شعبانیه با حضور همکاران دانشگاهی روز دوشنبه 16 

اسفندماه، در محل تاالر والیت دانشگاه برگزار شد.
دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد ماه پرخیر و برکت 
شعبان، به مبحت غم و شادی در خصوص ائمه پرداخت. 
را سه مؤلفه  و احسان  تواضع  ادامه صداقت،  وی در 
آرمان های اخالقی ائمه ذکر کرد. مولودی خوانی، اجرای 
موسیقی، سرودهای انقالبی و مذهبی، مسابقه و.... از دیگر 

بخش های این جشن بود.
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کانونهایفرهنگی،هنری،اجتماعیومذهبی

گزارشفعالیتهایشاخصفصلزمستان1400
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افتتاحنمایشگاهمجازیرویشباحضوررسانههایخبریاستان

همزمان با فرا رسیدن 12 بهمن و آغاز ایام اهلل دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی ایران، و همزمان با برگزاری هفتمین 
جشنواره درون دانشگاهی رویش در دانشگاه بیرجند؛ 
»فرهنگ سرای مجازی دانشگاه بیرجند« که به همت تیم 
دانشجویی انجمن های علمی طراحی و راه اندازی گردیده 
بود، با »نمایشگاه مجازی رویش« که نمایش دستاوردها و 
برنامه های کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی 
دانشگاه است با برگزاری نشست خبری معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه با اصحاب رسانه افتتاح گردید. در این 
نمایشگاه عالوه بر نمایش برنامه ها و فعالیت های کانون های 

فرهنگی  به شکلی زیبا و چشم نواز، در حوزه کارآفرینی 
نیز دارای بخشی جهت نمایش دست آوردهای دانشجویان 
جهت مشاهده و فروش طراحی گردید که برای بازدید 
عالقمندان در نظر گرفته شد.  به دلیل حجم باالی 
فعالیت های کانون های فرهنگی در هفتمین جشنواره 
رویش، این نمایشگاه که جزء اولین ها در کشور، اولین بار 
در استان خراسان جنوبی و در دانشگاه بیرجند راه اندازی 
گردید تا تاریخ 30 بهمن ماه برای بازدید عالقمندان دایر 
http://exh. بود. عالقمندان با مراجعه به آدرس اینترنتی

birjand.ac.ir/royesh از این نمایشگاه بازدید کردند.

بازدیدمعاونفرهنگیواجتماعیازدانشجویانتیمپشتیبانیهفتمینجشنوارهرویش

دکترعلی زنگویی، عصر روز سه شنبه 12بهمن،  به صورت 
سرزده از دانشجویان تیم پشتیبانی هفتمین جشنواره رویش 
دانشگاهی در محل مجتمع کانون های فرهنگی و اجتماعی 
بازدید نمودند. در این دیدار دکتر زنگوئی ضمن تبریک دهه 
فجر، برنقش جشنواره های دانشجویی به ویژه رویش دانشگاهی 
در شکوفایی استعدادها وتوانمندی های دانشجویان افزود. 
ایشان همچنین ضمن تشکر از خانم موحدی و اقای سیف 
الهی مسولین اجرایی هفتمین جشنواره  رویش دانشگاهی از 

تالش ها و زحمات دانشجویان نیز تقدیر وتشکر نمودند.
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مراسماختتامیهنمایشگاهرویشوفرهنگوهنر

در جریان برگزاری »هفتمین جشنواره درون دانشگاه 
رویش دانشگاه بیرجند«، به همت کانون های فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و مذهبی معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه، با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، مدیریت باغ های تاریخی استان و 
مشارکت شرکت تعاونی روستایی کلبه ارمغان دیار کویر، 
به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 
ایران، مراسم اختتامیه »نمایشگاه رویش فرهنگ و هنر«، 
با هدف معرفی دستاوردها و آثار هنری و صنایع دستی 

شهرستان و دانشجویان دانشگاه بیرجند برگزار شد.
دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
در بخشی از صحبت های خود در مراسم اختتامیه این 
نمایشگاه، ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر، 
و  فرهنگی  و جوشش  رویش  نوعی  را  نمایشگاه  این 
هنری و حاصل همکاری، تعامل و زحمات دانشجویان و 
همکاران دانشگاهی دانست و ضمن تقدیر از زحمات دکتر 
خامسان، رئیس سابق دانشگاه بیرجند از حمایت و حضور 
ارزشمند دکتر احمد المعی، سرپرست جدید دانشگاه در 

مراسم افتتاحیه قدردانی و از همکاری صمیمانه سازمان 
ها و نهادهای مختلف استان از جمله: اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیریت باغ های 
تاریخی، مدیریت شرکت تعاونی روستایی کلبه ارمغان 
دیار کویر )خانم چاجی(، مرکز بهداشت و ستاد کرونای 
استان، هالل احمر استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، بنیاد مهدویت، رئیس محترم دانشکده هنر و 
اساتید محترم خانم ها دکتر عظیمی نژاد و دکتر طاهرپور 
تقدیر و از زحمات همه دبیران و اعضای کانون های 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه که در 
سرمای شب و آفتاب گرم این روزهای زمستان در برپایی 

نمایشگاه تالش نمودند تشکر و قدردانی نمود.
دانشگاه  رویش  دانشگاهی  هفتمین جشنواره  رئیس 
همچنین، از مدیریت و همراهی خوب دکتر علی اکبر 
محمدی، مدیر فرهنگی و دبیر این جشنواره، زحمات 
خانم رویا موحدی، معاون مدیر فرهنگی و دبیر محتوایی 
جشنواره، حمید سیف الهی، دبیر اجرایی جشنواره و 
همچنین خانم معصومه سیامک، دبیر شورای هماهنگی 
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کانون ها و دبیر بخش دانشجویی جشنواره، برای برگزاری 
این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.

 الزم به ذکر است؛ در این نمایشگاه حدود 45 میز فروش 
با محتواهای متفاوت از جمله: تابلو فرش، گلیم، سرمه 
دوزی و گلدوزی، سوزن دوزی، شمع سازی، چرم، پیکسل 
و کارهای چوبی، سفال، ظروف و جواهرات رزین، طراحی 
سفال، نقاشی های  آبرنگ، سیاه قلم، رنگ روغن، خودکار، 
گواش...، منبت و مشبک چوبی، زیور آالت، طراحی 
روی پارچه و... در بخش صنایع دستی و دستاوردهای 
محصوالت  و  کتاب  فروش  همچنین  و  دانشجویان 

فرهنگی و مذهبی، مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی، 
امور خیریه و عام المنفعه، اجرای موسیقی برگزاری 
کارگاه های مختلف فرهنگی، آموزشی حضوری و مجازی 
مانند: تزریقات و داروشناسی، اقدامات مهم در زمان آتش 
سوزی، پانسمان و بانداژ و...، به همت کانون های فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه بیرجند برگزار گردید. 
این نمایشگاه از سه شنبه 19 بهمن در محل بازارچه 
صنایع دستی باغ تاریخی اکبریه بیرجند آغاز و عصر پنج 
شنبه 21 بهمن ماه 1400 با برگزاری مراسم اختتامیه به 

کار خود پایان داد.
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اختتامیههفتمینجشنوارهرویشدانشگاهی

دانشگاهی  اختتامیه هفتمین جشنواره درون  مراسم 
رویش دانشگاه بیرجند امروز، دوشنبه 25 بهمن ماه 
1400 به صورت حضوری و مجازی باحضوردکتر علی 
زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر بارانی، 
رئیس دانشکده هنردانشگاه، دکتر علی اکبر محمدی، 
مدیر فرهنگی دانشگاه، اساتید مشاور کانون های فرهنگی 
و جمعی از دبیران و فعاالن فرهنگی دانشگاه بیرجند در 
محل سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

این مراسم،  قابل توجه  نکات  از  برگزار شد.  بیرجند 
قطعی برق در حین اجرای برنامه بود که این امر باعث 
ایجاد خللی در مراسم نشد و به جز پخش کلیپ ویژه 
اختتامیه، مراسم با معرفی و اهدای جوایز برگزیدگان 
هفتمین رویش دانشگاه بیرجند به کار خود پایان داد. 
اجرای کانون موسیقی دانشگاه به مناسبت میالد حضرت 
علی)ع(، برگزاری مسابقات شاد و مفرح، استنداپ و ... از 

بخش های جانبی این مراسم بود.
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انتشارمجموعهکلیپهایشهدایزهرایی

برگزاریمراسمقرائتدعایپرفیضحدیثشریفکساء

امروزه تولیدات سمعی و بصری بیشترین بازخورد را در فهم 
مسائل دینی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... دارد. 
در همین راستا کانون جوانان رضوی دانشگاه در 15 دی ، با 
هدف درک و فهم بهتر آرمان های انقالب و شهدا و همزمان 
با ایام فاطمیه اقدام به تهیه و تدوین مجموعه کلیپ های 
»شهدای زهرایی« کرده است. شهید احمد کاظمی، شهید 
محمد اسالمی نسب، شهید علیرضا هاشمی، شهید محمد 
حسن فایده و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله 

شهدایی بودند که در این مجموعه کلیپ معرفی شدند. 

حدیث کساء مربوط به ماجرای شان نزول آیه تطهیر است 
که در منزل پیامبر رخ داده است. این حدیث با فضایل و 
برکات خاص و بی نظیری نیز همراه است که مهم ترین آن 
هدایت صحیح شیعیان و مسلمانان از طریق نزدیکی آن ها 
به اهل بیت )ع( می شود. در همین راستا و به مناسبت 
ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا)س(، مراسم روضه 
خوانی و قرائت دعای پرفیض حدیث شریف کساء صبح 
امروز در مزار شهدای بیرجند برگزار گردید. این مراسم 
15 دی در جوار مزار شهدای بیرجند و با حضور مداح اهل 

بیت جناب آقای حسین علیزاده برگزار شد.

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

برگزارکننده: کانون جوانان رضوی
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برگزاریمسابقهکتابخوانیمنقاسمسلیمانیام

برگزاریجشنوارههنریالماسیکهتکرارنمیشود

کتاب »من قاسم سلیمانی هستم« نوشته ناصر کاوه توسط 
انتشارات نوآوران سینا به چاپ رسیده است. در این کتاب 
مجموعه ای از خاطرات، دلنوشته ها و دست نوشته های حاج 
قاسم سلیمانی جمع آوری شده و عناوینی همچون توصیف 
رهبری از شهید سلیمانی، چرا مردم قاسم سلیمانی را دوست 
داشتند، مروری بر زندگانی شهید سلیمانی، یک خون و این 
همه برکت، شجاع و بی ادعا، مقاومت حکیمانه، قسمتی از 
جنایات هولناک داعش، نشانه های تولد خاورمیانه جدید، 
شهید قاسم سلیمانی برای آینده چه ساخت و متن کامل 
وصیتنامه شهید حاج قاسم سلیمانی را دربرگرفته است. در 
همین راستا، مسابقه کتاب خوانی »من قاسم سلیمانی ام« به 
مناسبت دومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی توسط 
کانون حماسه و دفاع مقدس برگزار شد. این برنامه  درتاریخ 
13لغایت 16دی ماه 1400 با هدف ترویج فرهنگ کتاب و 
کتاب خوانی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج آرمان های 
ایشان اجرا شد. به نفرات اول تا سوم نیز جوایزی اهدا شد.

جشن ها و جشنواره ها از زمان های دور محلی جهت نخبه 
پروری و کشف استعدادها در زمینه های مختلف فرهنگی، 
هنری و ادبی و ... است. در همین راستا کانون حماسه و 
دفاع مقدس با همکاری کانون خوش نویسی جشنواره هنری 
»الماسی که تکرار نمی شود« را از 13 لغایت 18 دی ماه1400 
برگزار کرد. این جشنواره در سه قالب، نقاشی،خوش نویسی 
و دلنوشته با موضوعات شهادت حضرت زهرا)س( و دومین 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برپاشد. بیش از 
20 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که در پایان به 

نفرات برتر هر بخش جوایز ارزنده ای اهدا شد.

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

مسئول برگزاری: علی محمدی

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی | زمستان1400  



24

معرفیکتابپوتینهایمریم

مسابقهسخنماندگار

کانون حماسه و دفاع مقدس دانشگاه بیرجند به مناسبت 
هفته  کتاب و کتاب خوانی، پوستری درخصوص معرفی 
کتاب پوتین های مریم طراحی و منتشرنمود. این کتاب 
بخشی از سختی و مشکالت دوران جنگ و نقش زنان و 
دختران را در هشت سال دفاع مقدس را به تصویر می کشد. 
کتاب پوتین های مریم نوشته ی فریبا طالش پور، روایتگر 
خاطرات یک بانوی خرمشهری به نام مریم امجدی از دوران 
جنگ  عراق علیه ایران است. این کتاب حاصل تالش ها، 
رفت  و آمدها و نشست های هفت جلسه ای مصاحبه فریبا 
طالش پور با مریم امجدی و هفده ساعت نوار است. نوارها 
روی کاغذ پیاده شده و به دور از دخل و تصرف، به همان 

ترتیب گویش راوی، تدوین و بازنویسی گردیده است.

کانون حماسه و دفاع مقدس دانشگاه بیرجند به مناسبت 
با عنوان« سخن  روز بزرگداشت شهدا مسابقه ای را 

ماندگار« برگزار  نمود.
این مسابقه که در تاریخ 22 اسفند ماه 1400 با 50 
شرکت کننده به مناسبت روز بزرگداشت شهدا برگزار 
شد و در آن از دانشجویان خواسته شد تا جمله ای از 
یک شهید که در ذهنشان ماندگار شده است را برای ما 
بفرستند. در پایان این مسابقه به  قید قرعه به 3 نفر از 

شرکت کنندگان جوایز نفیسی اهدا گردید. 

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

گردآورنده:تکتم فنودی

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

گردآورنده:تکتم فنودی
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وبینارتبیینسیرهوسبکزندگیحاجقاسم

مجموعهفلشکارتهایبیانیهگامدومانقالب

کانون حماسه و دفاع مقدس دانشگاه بیرجند، به مناسبت روز 
پاسدار وبیناری با عنوان »تبیین سیره و سبک زندگی حاج 
قاسم« با سخنرانی جناب آقای محمد رضا حسنی سعدی 
)رئیس اسبق بنیاد شهید کرمان( در تاریخ یکشنبه 15اسفند 
برگزار نمود. ذکر خاطراتی از دوران همراهی با حاج قاسم، 
بیان ویژگی های اخالقی و رفتاری ایشان و توصیه هایی به 
قشر جوان برای الگو قرار دادن این شخصیت بزرگ و ماندگار 

از مهمترین مباحث این نشست 2 ساعته بود. 

انقالب اسالمی ایران چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت 
سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد. در 
چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور 
»بیانیه ی گام دوم انقالب« و برای ادامه ی این راه روشن، به 
تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و 
توصیه هایی اساسی به منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران 
اسالمی بزرگ« ارائه فرموده اند. بیانیه ی »گام دوم انقالب« 
تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان 
که به مثابه منشوری برای »دومین مرحله ی خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی« خواهد بود و »فصل جدید 
زندگی جمهوری اسالمی« را رقم خواهد زد. این گام دوم، 
انقالب را »به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی 
و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( 
هست« نزدیک خواهد کرد. طی این اقدام و برای آشنایی 
بیشتر دانشجویان با بیانیه دوم گام انقالب کانون حماسه و 
دفاع مقدس دانشگاه بیرجند وظیفه خود دانست تا با طراحی 
چند فلش کارت، گزیده ای از این بیانات را جهت آگاهی قشر 

جوان و دانشگاهی جامعه انتشار دهد.

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

گردآورنده:تکتم فنودی

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

گردآورنده:تکتم فنودی
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مراسمگلبارانوعطرافشانیمزارشهیدگمنامدانشگاهبیرجند

به مناسبت روز بزرگداشت شهدا و به همت کانون حماسه و 
دفاع مقدس،  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
و روابط عمومی دانشگاه بیرجند، مراسم گلباران و عطر افشانی 

مزار شهید گمنام دانشگاه بیرجند برگزار شد.
22 اسفند روز »بزرگداشت شهدا« مصادف با سالروز صدور 
فرمان بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی 
)ره( مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی ایران، 
فرصتی برای یادآوری راز جاری ماندن شهدا است. شهدایی 
که از جان خود گذشتند و ایثار و از خودگذشتگی را برای 
ما معنا کردند که به همین منظور و در راستای تجدید 
میثاق با آرمان های امام راحل )ره( و عمل به فرمایش گهربار 
رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
که فرموده اند: » فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از 
شهادت نیست«، مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران گلزار 
شهدای گمنام دانشگاه بیرجند به مقام شامخ شهیدان گلگون 
کفن جبهه های حق علیه باطل، ادای احترام شد. این مراسم 
با قرائت فاتحه، غبارروبی، عطرافشانی و اهدای شاخه گل بر 

سر مزار شهید گمنام 8سال جنگ تحمیلی همراه بود. 

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

گردآورنده:تکتم فنودی
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نشستمجازیمهمترینچالشهایزنانامروز

وبینارتبیینچگونگینزولقرآنکریموآغازنبوت

اهمیت زن در اسالم بسیار ویژه و پراهمیت است. اسالم 
احترام باالی برای مقام زن قائل شده است. آفرینش زن و 
مرد از یک گوهر است و همه ی زنان و مردان مبدأ فاعلی 
واحد داشته، چه این که مبدأ فاعلی همه ی انها خدای 
یگانه و یکتاست و هیچ مزیتی برای مرد نسبت به زن در 
اصل آفرینش نیست. کانون عفاف و حجاب  با همکاری 
کانون مهدی یاوران و کانون خیریه نهال دانشگاه بیرجند 
در راستای سالروز جهانی زن و اهمیت مقام زنان در جوامع 
اسالمی  اقدام به برگزاری نشستی تحت عنوان مهم ترین 
چالش های زنان امروز با تدریس جناب دکتر مهدی اسد 
الهی زارگز، استاد دانشگاه و حوزه علمیه و همچنین مشاور 

خانواده درتاریخ دوشنبه 16 اسفند نموده برگزار است. 

کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند با همکاری کانون 
قرآن و عترت دانشگاه شهید بهشتی تهران به مناسبت 
بعثت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و سلم( به منظور افزایش 
سطح اطالعات دانشجویان در مورد چگونگی بعثت رسول 
اکرم و همچنین رفع ابهام و شبهه های موجود در میان 
دانشجویان درباره چگونگی نزول قرآن  و آغاز نبوت  اقدام 
به برگزاری وبینار تحت عنوان »تبیین چگونگی نزول 
قرآن کریم و آغاز نبوت« باسخنرانی جناب دکتر محمد 
دزفولی، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران در 

تاریخ 11اسفند 1400 نموده است. 

برگزارکننده: کانون عفاف و حجاب

گردآورنده: نازنین ازغندی

برگزارکننده: کانون قرآن پژوهان

گردآورنده: نرگس ازغندی
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انتشارمجموعهطرحهای»زندگیبرمدارعفت»درقالبفلشکارت

در راستای طغیان و زیاد خواهی بشر در طول تاریخ، 
یکی از عناصری که به شّدت مورد ظلم و تحقیر زیاده 
از  یکی  بود.  »زن«  شخصیت  گرفت،  قرار  خواهان 
مهم ترین وظایفی که ادیان الهی و به طورکلی اسالم 
عزیز بر دوش خود داشته و دارد، معرفی جایگاه رفیع زن 
در خلقت و بازگرداندن او به جایگاه حقیقی خود است. 
برای تحّقق این امر خطیر، خدای متعال بحث حجاب 
و عفاف را جزء تکالیف شرعی هر انسانی قرارداد تا با 
مراعات آن، به طورکلی انسان و به شکل خاص شخصیت 
زنان از آفات و انحرافاتی که به خاطر هوسرانی بوالهوسان 
دامنگیرشان شده، رهایی یابند و جلوه ی متعالی آن ها و 

ثمرات بزرگ و بی بدیلشان نمایان گردد.
مناسبت  به  بیرجند  دانشگاه  و حجاب  عفاف  کانون 
هفته عفاف و حجاب اقدام به تهیه و انتشار تعداد 5  
فلش کارت با محتوای اهمیت عفاف و حجاب از تاریخ 

1399/12/9 لغایت 1400/4/26 نموده برگزار است. 

برگزارکننده: کانون عفاف و حجاب

مسئول برگزاری: نازنین ازغندی
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نشستمجازیبانویروزمحشر

مسابقهکتابخوانیزندرآیینهجاللوجمال

شان حضرت زهرا )س( باالتر از آن است که بتوان فکر 
کرد تا چه رسد به اینکه بیان نمود هر کس هر چه 
بگوید در حد فهم و ادراک خودش است . فاطمه زهرا 
)س( برترین نمونه مجسم برای زن مسلمان است و 
متفکران، گویندگان، مذهبی و دانشمندان باید با قلم 
خود ابعاد وجودی و شخصیت این بانوی بزرگ آفرینش 
را هر چه بهتر و بیشتر ترسیم و تبیین کنند . کانون 
عفاف و حجاب دانشگاه بیرجند به مناسبت ایام فاطمیه 
و با هدف اشاعه ی فرهنگ زهرایی  اقدام به برگزاری 
نشست مجازی تحت عنوان »بانوی روز محشر« کرد . 
این وبینار در 8 دی ماه 1400 به مدت 2 ساعت برگزار 
گردیده است . در این وبینار به شرکت کنندگان گواهی 
حضور اعطاء شده است . سخنران این وبینار حاج اقای 

کامجو مسئول شبکه تربیتی صالحین بسیج بوده اند. 

کانون کتاب با همکاری کانون مطالعات اجتماعی و کانون 
عفاف و حجاب دانشگاه بیرجند به مناسبت گرامیداشت 
روز زن اقدام به برگزاری مسابقه کتاب خوانی با موضوع 
زن در آیینه جالل و جمال به صورت مجازی کرده 
است . این مسابقه به منظور آشنایی با مقام و منزلت 
زن و ترویج خواندن کتاب انجام شده است . آخرین 
مهلت شرکت در این مسابقه از تاریخ 3 اسفند ماه تا 9 
اسفند ماه 1400 بوده است تعداد سواالت مسابقه 10 
سوال تستی بوده است. تعداد افراد شرکت کننده در این 
مسابقه 25 نفر بوده و از این تعداد 3 نفر به قید قرعه در 

این مسابقه برگزیده شدند.. 

برگزارکننده: کانون عفاف و حجاب

مسئول برگزاری: نازنین ازغندی

برگزارکننده: کانون عفاف و حجاب

مسئول برگزاری: نازنین ازغندی
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تولیدمحتوایمهدویت

وبینارتحتعنوانتبیینجایگاهزنوفاطمهزهرا)س(درنهجالبالغه

امروزه بازخورد تولیدات سمعی و بصری در فضای مجازی 
بسیار باال رفته و از همین رو تولید محتوا در حوزه مهدویت 
نیز، برای رشد جامعه الزامی است. در همین راستا کانون 
مهدی یاوران اقدام به تهیه فلش کارت هایی با موضوع 
مهدویت در 10 دی ماه 1400 کرد و درفضای مجازی  
منتشر کرد. این تولیدات حاوی اطالعات دینی، مذهبی، 
علمی و در مورد شناخت امام زمان)عج(  بوده که برگرفته 

از کتاب »ضرورت طرح مباحث مهدویت« است.

پیامبر اعظم)ص(:  
هر خانه ای که در آن دختر باشد، هر روز دوازده برکت و 
رحمت از آسمان ارزانی اش می شود و زیارت فرشتگان از آن 
خانه قطع نمی گردد، در حالی که در هر شبانه روز برای پدر 
آن دختران عبادت یکسال نوشته می شود.                                                                                                

              
کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند به مناسبت ایام فاطمیه 
اقدام به برگزاری وبیناری تحت عنوان تبیین جایگاه زن و 
فاطمه زهره )س( در نهج البالغه نمود . هدف از برگزاری 
این وبینار بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسالم، بعد 
از اسالم و بررسی جایگاه فاطمه زهرا )س( در نهج البالغه 
بود . این وبینار 2دی ماه 1400 در سامانه lms  ساعت 
18:00برگزار گردید. سخنران این وبینار جناب دکتر علی 
اکبر محمدی عضو هیات علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه 
بیرجند و مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند بودند . همچنین به 

شرکت کنندگان در این وبینار گواهی حضور اعطاء گردید.

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده:  کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی  
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وبینارتبیینجایگاهزنوفاطمهزهرا)س(درمهمترینمنابعتاریخی

مقام فاطمه ی  زهرا سالم اهللَّ علیها در خور آن است که 
عقول برجسته ی انسان های بزرگ، در اصلی ترین رشته های 
تفکرشان بیندیشند و زبان های فصیح ترین و بلیغ ترین 
گویندگان و شعرا و سرایندگان، آن اندیشه ها را در قالب 
بیاورند.کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند به  کلمات 
مناسبت ایام فاطمیه اقدام به برگزاری وبیناری تحت عنوان 
تبیین جایگاه زن و فاطمه زهرا )س( در مهم ترین منابع 
تاریخی  نمود. هدف از برگزاری این وبینار تبیین جایگاه زن 
و فاطمه زهرا )س( و تبیین این مهم که در نهایت انچه مهم 
است این است که هر زن مسلمان باید از زندگانی دختر 
پیامبر)ص(  پارسایی، پرهیزکاری، بردباری، فضیلت ایمان به 
خداوند، ترس از پروردگار و دیگر خصلت های انسانی ایشان 
را بیاموزد . این وبینار درسامانه lms 1دی ماه 1400 برگزار 
گردیدکه 32 نفر در این وبینار حضور داشتند. سخنران 
این وبینار جناب دکتر محمد حسن الهی زاده عضو هیئت 
علمی تاریخ دانشگاه بیرجند بودند. به شرکت کنندگان در 

این وبینار گواهی حضور اعطاء گردید.

برگزارکننده:  کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی  
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برگزاریمسابقهمجازیعکاسییلدایماندگار

ایرانیان از دیرباز تاکنون جشن باستانی یلدا را باشکوه و پر 
افتخار برگزار می کنند . بزرگان در این شب با بیان خاطرات 
خود نیز در قاب خاطرات فرزندانشان جای می گیرند. کانون 
قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند  با همکاری کانون عکس و 
خاطره در همین راستا و به مناسبت شب یلدا اقدام به 
برگزاری مسابقه عکاسی »یلدای ماندگار« نموده است. 
موضوعات این مسابقه، عکاسی یلدا، مالقات با بیماران، صله 
رحم و دیدار اقوام، یلدا در کنار قبور و درگذشتگان و یلدا در 
کنار مزار شهدا بوده است. سفره های یلدایی به عنوان بخش 
ویژه مسابقه در نظر گرفته شده است. آخرین مهلت ارسال 
آثار جمعه 3دی ماه 1400 بوده است. هدف از برگزاری 
این مسابقه، ترویج و زنده نگه داشتن آداب و رسوم باستانی 
ایران، احترام و اکرام شهدا، بزرگان و پدر و مادر و شناسایی 
استعدادهای برتر در حوزه عکاسی برگزار شد که پس از 

داوری آثار به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

برگزارکننده:  کانون قرآن پژوهان و کانون عکس و خاطره

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی  
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برگزاریاولینجلسهکمکهایاولیهومهارتهایداوطلبیهاللاحمر

با توجه به آمار زیاد تصادفات و سکته های قلبی در ایران، 
همه ساله تعداد زیادی از بیماران و مصدومان، قبل از 
دریافت درمان های پزشکی اولیه حال شان وخیم تر شده 
و در اغلب موارد در صحنه حادثه، فوت می کنند که یکی 
از دالیل اصلی آن، اقدامات اشتباه افراد حاضر در صحنه 
به دلیل عدم آشنایی با کمک های اولیه است. اقدامات 
مناسب و رسیدگی به بیماران بدحال و مصدومان حوادث 
در نخستین لحظات، تاثیر چشمگیری در افزایش بهبودی، 
کاهش آسیب و پیشگیری از مرگ را به دنبال دارد. برای 
مثال بازنگه داشتن راه تنفسی فرد بیهوش، می تواند از مرگ 

یا آسیب های مغزی و اثرات ناشی از آن پیشگیری کند.
از  وخیم حاصل  اثرات  که  باورند  این  بر  صاحب نظران 

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز سادات صدیقی
بیماری ها و صدمات در حوادث، قابل پیشگیری هستند و 
افزایش سطح آمادگی در رویارویی با این وضعیت ها، میزان 
آسیب پذیری را کاهش می دهد. از جمله راهکارهای ایجاد 
آمادگی در جوامع، آموزش واکنش درست و به هنگام در 
زمان برخورد با مصدوم یا بیمار بدحال است. در همین 
راستا کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند با همکاری سازمان 
هالل احمر اقدام به برگزاری کالس مهارت های داوطلبی و 
کمک های اولیه کرد. اولین جلسه ی این کالس در 4 دی 
ماه1400به مدت دو ساعت، توسط اقای مرتضویه عضو 

سازمان هالل احمر برگزار شد.
آموزشی کمک های  برگزاری دوره  است هدف  گفتنی 
اولیه و مهارت های داوطلبی، ارتقای سطح آمادگی و انجام 
واکنش های صحیح و منطقی در زمان حوادث و موقعیتهای 

بحرانی وسوانح آزمایشگاهی است.
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برگزاریمسابقهکتابخوانیطبالرضا

مسابقهدلنوشتهایبهامامرضا)ع(

برگزاریمسابقهخاطراتحرم

هفتمین  بیرجند ضمن  دانشگاه  رضوی  جوانان  کانون 
کتاب خوانی »طب  مسابقه  رویش  دانشگاهی  جشنواره 
الرضا« را با هدف تعمیق فرهنگ کتاب خوانی و ترویج آن، 
ترویج طب اسالمی و آشنایی بیشتر با احادیث و روایات امام 
رضا)ع( در حوزه سالمت، 25 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. 
این مسابقه برگرفته از کتاب » طب الرضا« نوشته  »جابر 
رضوانی« بود. پس از پایان مهلت شرکت در مسابقه به نفرات 

برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

کانون جوانان رضوی دانشگاه بیرجند در ضمن هفتمین 
جشنواره دانشگاهی رویش مسابقه »دلنوشته ای به امام رضا 
)ع(« را در 30 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. هدف از برگزاری 
این مسابقه ترویج فرهنگ رضوی، ایجاد زمینه برای ارتباط 
هرچه بیشتر مردم با فضایل معنوی امام رضا)ع(، پرداختن 
به جلوه های زیبای زیارت، توصیف حاالت معنوی نوجوانان 
و جوانان و جلوه آن در آثار فرهنگی و هنری بود. در پایان 

به نفرات برتر جوایزی اهدا شد. 

کانون جوانان رضوی دانشگاه بیرجند مسابقه  »خاطرات 
حرم« را با هدف تجدید خاطره های دلنشین و حس و حال 
بی نظیر حرم و به اشتراک گذاشتن این خاطرات دل انگیز 

برگزارکننده:  کانون جوانان رضوی

مسئول برگزاری: سیده مطهره حسینی

برگزارکننده:  کانون جوانان رضوی

مسئول برگزاری: سیده مطهره حسینی

برگزارکننده:  کانون جوانان رضوی

مسئول برگزاری: سیده مطهره حسینی
با دیگران در 26بهمن1400 برگزار کرد. از دیگر اهداف 
برگزاری این مسابقه بیان خاطرات بی نظیر زیارت و فواید 
معنوی آن برای افراد و حس و حال معنوی و زیبای زیارت 
امام رضا)ع( و آشنایی بقیه افراد با فواید و معنویات بی نظیر 

زیارت و تاثیری که در روح و جان انسان دارد  بود.
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برگزاریکارگاهخوشنویسی

پویشچرخهاییکهبادربطریمیچرخند

خوش خطی و داشتن دست خط زیبا اولین جلوه از اهمیت 
شما به هویت فردی خود و مخاطبین است. دوره های 
آموزش خط شکسته با خودکار و آموزش خوش نویسی 
نستعلیق جزو عالی ترین نمونه های خوش خطی به شمار 
می روند ولی دست خط فارسی خوب، خوانا و خوش خط 
در نوشتار روزمره را می توان با اندکی تالش و تمرین به 
دست آورد. در همین راستا کانون خوش نویسی در ضمن 
هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش »کارگاه خوش نویسی« 
را در 25 بهمن ماه 1400 برای عالقمندان خود برگزار کرد. 
این کارگاه با هدف تشویق و تمرین داشتن خط خوش برای 
دانشجویان و ایجاد کارآفرینی برگزار شد. مدرس کارگاه 
پوریا حسین آبادی ) دارای مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان 
ایران و دبیر کانون خوش نویسی دانشگاه بیرجند( بودند. در 
پایان به شرکت کنندگان در کارگاه مدرک معتبر از سوی 

انجمن خوشنویسان استان اعطا شد. 

چند سالی می شود که پویشی راه اندازی شده تا با جمع 
آوری درب بطری ها و فروش آن ها برای معلولین نیازمند 
ویلچر تهیه شود. این پویش عالوه بر رفع نیاز این عزیزان، 
نقش بسزایی در کاهش تخریب محیط زیست دارد.  در 
همین راستا کانون خیریه نهال به مناسبت دهه مبارک 
پویش  رویش،  دانشگاهی  جشنواره  هفتمین  و  فجر 
»چرخ هایی که با درب بطری می چرخند« را با هدف 
کمک به محیط زیست و معلولین بی بضاعت، از تاریخ 

18بهمن1400 برگزارنمود.

برگزارکننده:  کانون خوش نویسی

مسئول برگزاری: پوریا حسین آبادی

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری
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پویشملیلبخنداحسان

پویشنذرامامرضا

اهمیت نقش سالمت دهان و دندان در حفظ سالمتی و 
جلوگیری از بروز بسیاری از بیماری ها بر کسی پوشیده 
نیست. دندانپزشکان بعنوان یکی از اعضای تیم سالمت؛ 
با توجه به خدماتی که در راستای درمان بیماری های 
دهان و دندان، ارتقای سطح سالمت، پیشگیری و آموزش 
روش های بهداشتی به افراد جامعه ارایه می دهند، نقش 
بسیار مهم و قابل توجهی در نظام سالمت و ارتقای 
کیفیت زندگی افراد جامعه ایفا می کنند.کانون خیریه نهال 
با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره( همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر انقالب اسالمی پویش لبخند احسان )خدمات 
دندانپزشکی رایگان( در استان را به منظورحمایت  از 
اقشار کم برخوردار و محروم استان در تاریخ 12لغایت 22 

بهمن 1400 ارائه نمود.

امروزه با باال رفتن مسائل و مشکالت اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و ...، آمار جرائم عمد و غیر عمد باال 
رفته وطبیعتا تعداد زندانیان این جرائم نیز باال می رود. 
در همین راستا همزمان با دهه مبارک فجر و میالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( در هفتمین جشنواره رویش، 
کانون خیریه نهال با همکاری مرکز امور بانوان و خانواده 
بنیاد برکت رضوی پویش »نذر امام رضا )ع(« را در 
19بهمن ماه 1400 برگزار کرد. در این پویش با کمک 
مبالغ مشارکتی دانشگاهیان، قدمی در کمک به آزادی 
برداشته شد.  هدف گسترش  بانوان جرائم غیرعمد 
فرهنگ آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد در جامعه 

امروزی بوده است.

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری
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پویشیکدقیقهمهربانتر

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که 
یک دقیقه بیشتر با هم بودن راباید جشن گرفت. بگذاریم 
هر چه تاریکی هست، هرچه سرما و خستگی هست، تا 
سحر از وجودمان رخت بربندد. بلندترین شب سال هم 
خورشید را مالقات خواهد کرد و این یعنی بوسه گرم 
خداوند بر صورت زندگی، وقتی همه چیز یخ می زند. 
یلدا یعنی بهانه ای برای در کنار هم شاد بودن و زندگی 
یعنی همین بهانه های کوچک گذرا.کانون خیریه نهال به 
مناسبت شب یلدا در راستای ترویج فرهنگ کمک به 
نیازمندان اقدام به برگزاری پویشی  با عنوان » یک دقیقه 
مهربان تر« در تاریخ 30 آذر 1400 نموده است. هزینه 
جمعآوری شده در این پویش صرف خرید انار و شیرینی 

و توزیع در بین نیازمندان شناسایی شده گردید.  

برگزارکننده: کانون خیریه نهال

مسئول برگزاری: علی برزگری
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برگزاریپویشنذرعلم

برگزاریپویشنذرکار

کسب علم و دانش بر هر مسلمان، فرض و واجب است 
چرا که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: علم بر هر 
مرد و زن مسلمان واجب است .از طرفی هر انسان عالمی 
در برابر انسان های دیگر وظایفی دارد، که یکی از آن ها 
نشرعلمی است که به توفیق الهی به دست آورده است. 
برگرفته از قبیل همین فرمایشات پیامبران و ائمه معصوم 
)ع(، کانون خیریه نهال » پویش نذر علم« را در 19 
بهمن ماه 1400  به مناسبت دهه مبارک فجر و هفتمین 
جشنواره دانشگاهی رویش برگزار کرد. پویش نذر علم، 
برگزاری کالس های آموزشی رایگان برای دانش آموزان 
و دانشجویان نیازمند تا پایان سال تحصیلی را، باهدف 
یاددهی نقاط ضعف درسی دانش آموزان و دانشجویان، 

بر عهده داشت.

با دهه فجر در هفتمین  نهال همزمان  کانون خیریه 
جشنواره رویش دانشگاهی پویش نذر کار را برگزار کرد. 
این پویش با هدف معرفی دانشجویان به کمیته امداد 
امام خمینی)ره( جهت ایجاد شغل برای ایشان و کاهش 

آسیب های بیکاری و فقر در بین دانشجویان بوده است.

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری
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برگزاریطرحبازیدرمانی

برگزاریطرحبرآوردهکردنآرزوهایکودکانکار

کودکان مبتال به سرطان داراي عالیم افسردگي شدید 
هستند که مي تواند در روند درمان مشکالت متعددي را 
بوجود آورد. هدف بازي درماني کاهش میزان افسردگي 
و عالیم آن و ایجاد پیامدهاي مثبتي در وضعیت سالمت 
این کودکان مي باشد. در همین راستا کانون خیریه 
نهال دانشگاه بیرجند طرح » بازی درمانی« را در 24 
بهمن ماه1400 برگزار کرد. این طرح در بیمارستان 
ایران مهر بیرجند اجرا شد که به مدت سه ساعت با 
حضور در بین این کودکان، با اجرای بازی های سالم، 
ایجاد فضای شاد و نشاط آور برای این عزیزان و اهدای 

جوایز به آن ها به پایان رسید.

کانون خیریه نهال دانشگاه بیرجند به مناسبت دهه 
فجر و هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش پویشی تحت 
عنوان » آرزو دارم که...« را در 19بهمن1400 برگزار 
کرد. در این پویش که جامعه ی هدف آن کودکان کار 
هستند، کانون خیریه نهال بر آن بوده تا بخشی و یا تمام 
آرزوهای این کودکان را برطرف نماید. این پویش به 

منظور حمایت و همدلی با کودکان کار برگزار شد.

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری
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طرحجمعآوریعروسکواسباببازیجهتاهدابهکودکاننیازمندان

برگزاریطرحنهالآوا

کانون خیریه نهال دانشگاه بیرجند با توجه به نزدیک 
شدن نوروز و به منظور فراهم  ساختن زمینه شادی و 
خوشحالی کودکان نیازمند، طرح » پویش بازی همدلی« 
را در 18 بهمن ماه1400 به مناسبت دهه فجر و هفتمین 
جشنواره دانشگاهی رویش برگزار کرد. در این طرح 
تعداد چشمگیری از اسباب بازی و عروسک جهت اهدا 
به کودکان نیازمند جمع آوری شد که به مراکز مورد نظر 

اهدا شد.

در دنیای امروزی، انسان اخبار مختلفی را شنیده و با 
موضوعات گوناگونی برخورد می کند که هر کدام ممکن 
است تاثیر خاصی بر روح و جسم او داشته و حال او را 
دگرگون کنند. گاهی آواز دلنشین یک پرنده به ما یک 
حال خوب هدیه می دهد و گاهی شنیدن یک خبر بد 
تا چند روز فکر ما را درگیر می کند و به نوعی شادابی 
و زنده بودن را از مغز ما می گیرد. دانشمندان معاصر نیز 
به تاثیر موسیقی بر روح و روان و رفع استرس اعتقاد 
دارند. در همین راستا کانون خیریه نهال طرحی را تحت 
عنوان »نهال آوا« در موسسه خیریه حضرت علی اکبر)ع(  
به اجرا گذاشت. این طرح با هدف کمک به درمان این 
عزیزان، ایجاد فضای شاد و مفرح و ترویج فرهنگ کمک 

به معلولین  در تاریخ 20بهمن 1400برگزار شد.

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری
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نمایشگاهبازارچهخیریه

برگزاریطرحصندوقمهربانی

کانون خیریه نهال دانشگاه بیرجند، در راستای رسالت 
اجتماعی و انجام فریضه کمک به هم نوع به مناسبت 
بخش  در  را  خیریه ای  بازارچه  فجر  دهه  فرارسیدن 
نمایشگاهی هفتمین جشنواره رویش برپا کرد. در این 
بازارچه که از 25 بهمن ماه1400 آغاز به کار کرد. 
تمامی عوائد حاصل از فروش این بازارچه به نیازمندان 
اهدا شد. مجموعه ای از صنایع دستی، صنایع چوبی، 
صنایع سفالی و... در این بازارچه به فروش رسیده است.

موسسه ی عظیم توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( در 
شهریور ماه 1376 به همت واالی تعدادی از خیرین و 
بهزیستی شهرستان بیرجند و در شهرک شهید مفتح 
)معصومیه( بنیاد گذاشته شد. در این بخش تعداد 170 
مددجوی عقب مانده ذهنی در دو بخش ایزوله و تربیت 

پذیر در 10 سالن نگهداری می شوند. 
کانون خیریه نهال به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک 
پویش »صندوق  رویش،  هفتمین جشنواره  در  فجر، 
مهربانی« را اجرا کرد. در این پویش هدف اختصاص 
دادن عوائد حاصل از فروش نمایشگاه صنایع دستی به 
توانبخشی و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری بوده است. 

این پویش از 19 لغایت 22 بهمن ماه1400 برگزار شد.

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری

برگزارکننده:  کانون خیریه نهال 

مسئول برگزاری: علی بزگری
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دورهمیشبچله

شب یلدا بلندترین شب سال است که با حافظ خوانی، کف 
زنی، انار و هندوانه و دورهمی های گرم خانوادگی سپری 
می شود.کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند نیز با همکاری 
کانون موسیقی درتاریخ 1400/10/02اقدام به برگزاری 
برنامه مجازی با عنوان« دورهمی شب چله« نمود.  مسابقه 
مشاعره، حافظ خوانی، شاهنامه خوانی، پخش موسیقی 
و اعالم اسامی برگزیدگان مسابقات کانون شعر و ادب از 
مهمترین بخش های این مراسم بود.  مسئول برگزاری این 

برنامه ریحانه طالبی دبیر کانون شعر و ادب بوده است.

برگزارکننده:  کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی

برگزاریپویشنذرسالمت

نذر پویش سالمت به مناسبت دومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی و شهادت حضرت زهرا)س( با 
همکاری کانون خیریه نهال برگزار شد. این برنامه با هدف 
زنده نگه داشتن یاد و آرمان های شهدا و مکتب ایشان 
شکل گرفت که شامل تخفیف پزشکان، مراکز درمانی 
و آزمایشگاه ها بود که از 18 لغایت 22دی ماه 1400 
اجرا شد. با اجرای این طرح جامعه هدف این برنامه از 
تخفیفات بهره بردند و با توجه به بازخورد مناسب و همه 
جانبه طرح، کانون در نظر دارد تا در فرصت مناسب دیگر 

مجدد این طرح را اجرا نماید.

برگزارکننده: کانون خیریه نهال

مسئول برگزاری: علی برزگری
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مسابقهخندانندهشو

کارگاهنقدشعر

کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند در هفتمین جشنواره 
رویش به مناسبت همزمانی دهه فجر و میالد امام علی)ع(، 
مسابقه »خنداننده شو« را در 18 بهمن ماه1400 به صورت 
مجازی برگزار کرد. این مسابقه با موضوعات مختلف از 
جمله: کرونا، روز پدر، فرار شاه و آموزش مجازی بود که 
دانشجویان عالقمند به شرکت در این مسابقه می توانستند 
اشعار خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی کانون ها ارسال 
نمایند. هدف از برگزاری این مسابقه شناسایی استعدادهای 
دانشجویی، ایجاد زمینه رقابت بین دانشجویان و پر کردن 
اوقات فراغت ایشان بوده است. در پایان پس از داوری آثار 

دریافتی در دبیرخانه، به نفرات برتر جوایزی تعلق گرفت.

نقد شعر موجب بهبود شعرسرایی و اصالح اشکاالت شعری و 
از نظر وزنی نحوه و ساختار قافیه عاطفه و احساس می شود. 
در همین راستا کانون شعر و ادب دانشگاه  بیرجند کارگاه نقد 
شعر را با حضور افتخاری جناب آقای دکتر ذوالفقاری در 14 
بهمن ماه1400 برگزار کرد. این کارگاه با هدف نقد اشعار 
دانشجویان جهت ارتقای سطح سرایش شعر و آشنایی بیشتر 
با شعر سرایی با حضور عالقمندان به شعر و ادبیات برگزار شد. 

برگزارکننده:  کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی

برگزارکننده:  کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی
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شبشعرمجازی»سوگوارانه»

مسابقهمشاعرهبهمناسبتدههفجر

کرامات اهل بیت)ع( در کتب مختلف، با زبان های گوناگون 
و با شیوه های ادبی متفاوت ذکر شده است. یکی از مواردی 
که می توان در آن از کرامات ایشان با خبر شد اشعار 
دینی است که در کتب شاعران بزرگی همچون محتشم 
کاشانی و یا عطار نیشابوری، وجود دارد. در همین راستا 
و به مناسبت فرارسیدن شهادت امام هادی )ع(، کانون 
شعر و ادب دانشگاه بیرجند شب شعر مجازی را با عنوان 
»سوگوارانه« در 16بهمن1400 برگزار کرد. در این نشست 
به خوانش اشعاری در مدح این امام بزرگوار پرداخته شد 
و در پایان، به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با کرامات 
امام هادی)ع( و آموزه های ایشان، آثار شاعرانی که در 

وصف ایشان سروده بودند معرفی شد.  

مشاعره به معنی مسابقه شعرخوانی از بر و نبرد کردن در 
شعر است. مشاعره یکی از مقوی ترین مکمل های تقویت 
مغز است که عالوه بر تقویت قدرت مغز ثمرات فوق العاده ی 
دیگری نیز دارد. در همین راستا و به مناسبت دهه فجر 
کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند مسابقه مشاعره را در 23 
بهمن به صورت مجازی برگزار کرد. این مشاعره با موضوعاتی 
از قبیل دهه فجر، انقالب، امام خمینی)ر( و... برگزار شد. 
هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد شور و نشاط ادبی بین 
دانشجویان عالقمند، شناسایی استعدادهای دانشجویی در 

این زمینه و تقویت ذهن دانشجویان بوده است.

برگزارکننده:  کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی

برگزارکننده:  کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی
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نشستمجازیشبیباشاعر

مسابقهعکاسیتنهاییاگرتصویربود

گرفتن  قرار  سبب  خود  فرهنگی  نشست های  برگزاری 
دانشجویان در فضای ادبی و فرهنگی که در راستا خط مشی 
اصلی و رسالت فرهنگی، ادبی و.. دانشگاه است، می  شود. با 
نیل به این مهم، کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند اقدام به 
برگزاری نشست »شبی با شاعر« با حضورجناب آقای بابک 
نیک طلب)کارشناس سابق ادبی وزارت آموزش و پرورش 
و کارشناس بازنشسته ادبی کانون پرورش فکری( کرد. این 
نشست در تاریخ 20بهمن 1400 در بستر سامانه نشست 
ها و کارگاه های مجازی دانشگاه برگزار شد. از جمله اهداف 
و مباحث مطرح شده، افزایش شناخت بهتر و علمی تر 
دانشجویان عالقمند به شعر و همچنین نقد کتاب تا خیابان 

خوشبختی نوشته آقای بابک نیک طلب، بوده است.

تنهایی یک نوع حس است که ممکن است مورد رضایت 
فرد و یا نارضایتی فرد باشد. تصویرسازی از احساسات و 
حاالت خود نوعی درمان و مسکن است. کانون عکس و 
خاطره  دانشگاه بیرجند در همین راستا مسابقه عکاسی » 
تنهایی اگر تصویر بود« را در 30 بهمن ماه 1400 در ضمن 
هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش برگزار کرد. در پایان به 

نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد

برگزارکننده:  کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی

برگزارکننده:  کانون عکس و خاطره

مسئول برگزاری: محدثه عظیمی مقدم
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مسابقهعکاسیقرنطینهباکتاب

در روزهای قرنطینه که باید در خانه بمانیم و نمی توانیم به 
دیدار دوست و آشنا برویم تا با یکدیگر هم صحبت شویم و 
بیاموزیم و یاد بدهیم، بهترین همراه و همدم کتاب است. کتاب 
در همین راستا کانون عکس و خاطره با همکاری کانون کتاب 
مسابقه عکاسی » قرنطینه با کتاب « را در 30 بهمن برگزار 
کرد. این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و 
کاهش فرصت های پرت جوانان صورت پذیرفت. پس از پایان 

داوری به نفرات برتر جوایزی تعلق گرفت.

برگزارکننده:  کانون عکس و خاطره

مسئول برگزاری: محدثه عظیمی مقدم

مسابقهاثراتمثبتومنفیکرونابرمحیطزیست

تقریباً از 15 مارس 2020 بود که ویروس مرگباری به نام 
ویروس با عنوان COVID 19 ظهور و تقریباً کل دنیا را 
تحت تأثیر عواقب خود قرار داد. از آنجائیکه هر گونه اتفاق 
غیرمنتظره ای باعث ایجاد پیامدهای مختص خود می شود، 
این ویروس هم از این امر مستنثنی نبوده و باعث بروز اثرات 
مثبت و منفی در اقتصاد، جامعه، محیط زیست و ... شده 
است. در همین راستا کانون محیط زیست به مناسبت دهه 
فجر و هفتمین جشنواره رویش مسابقه ای را با موضوع اثرات 
مثبت و منفی کرونا بر محیط زیست در تاریخ30بهمن ماه 
1400 برگزار کرد. این مسابقه در قالب طراحی پوستر و 
نقاشی بود که پس از داوری به نفرات برتر جوایزی تعلق 
گرفت. هدف از برگزاری این مسابقه  ایجاد فضایی جهت 
ایده-پردازی و بیان راهکارهایی به منظور کاهش تاثیرات 

مخرب کرونا بر محیط زیست بوده است.

برگزارکننده:  کانون محیط زیست

مسئول برگزاری: معصومه سیامک
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برگزاریوبینارملیبررسیمشکالتتاالبهایدواستانخراسانجنوبیوآذربایجانغربی

تاالب های طبیعی جزو اکوسیستم های فعال و حیاتی بر 
روی زمین هستند. در واقع این تاالب ها هستند که با 
فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه، به بقای گونه های 
جانوری و گیاهی روی زمین کمک می کنند. کانون محیط 
زیست دانشگاه بیرجند با همکاری کانون محیط زیست 
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان خراسان جنوبی، به مناسبت روز جهانی تاالب 
ها اقدام به برگزاری وبینار ملی بررسی مشکالت تاالب های 
دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان غربی با سخنرانی 
خانم دکتر الهام یوسفی؛ عضو هیئت علمی گروه محیط 
زیست دانشگاه بیرجند و جناب آقای واحد جمشیدون؛ 
دبیر کارگروه تخصصی سیپا در تاالب کانی برازان در تاریخ 
13 بهمن 1400نمود. در این وبینار به بررسی مشکالت 
تاالب های این دو استان پرداخته شد و به ارائه راهکارهای 
پیشنهادی اساتید در خصوص پیشگیری از بحران های حاد 

در این تاالب ها پرداخته شد.

برگزارکننده:  کانون محیط زیست

مسئول برگزاری: معصومه سیامک
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نشستروزدرختکاریبههمراهمراسمکاشتندرخت

درختان نبض زمین هستند و مایه حیات انسان و حیوان و 
حتی بعضی از گیاهان، زیرا درختان با جذب گازهای سمی 
از جمله دی اکسید کربن و تولید اکسیژن که یکی از اساسی 
ترین نیازهای حیات انسان و حیوان است، باعث دوام حیات 
انسان و سالمت چرخه طبیعت می شوند. کمبود درختان و 
تخریب و نابودی جنگل ها به ویژه در این عصر دود و زندگی 

ماشینی، موجب انقراض نسل انسان و حیوان خواهد شد.
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی، 
منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با همکاری کانون محیط 
زیست دانشگاه بیرجند در راستای فرهنگ سازی کاشتن 
درخت و به مناسبت روز درختکاری  اقدام به برگزاری 
نشستی با حضور نماینده ولی فقیه استان خراسان جنوبی، 
جناب آقای جواد قناعت، استاندار محترم خراسان جنوبی، 
منابع  محترم  رئیس  نصرآبادی،  مهندس  آقای  جناب 
طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی، جناب آقای 
استان  کشاورزی  جهاد  محترم  رئیس  جعفری،  مهدی 
خراسان جنوبی و فعاالن محیط زیست استان در تاریخ 
1400/12/15 به مدت 2 ساعت در محل سالن همایش 

برگزارکننده:  کانون محیط زیست

مسئول برگزاری: معصومه سیامک

منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بیرجند نموده است. در 
این نشست به اهمیت درختکاری و موقعیت جغرافیایی و 
محیط زیستی استان خراسان جنوبی تاکید و در پایان با 
کاشت نهال توسط شرکت کنندگان به کار خود پایان داد. 

در این جلسه بیش از 150 نفر شرکت نمودند. 
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مسابقهعکاسیمنوپدرم

مسابقهحفظسورههایمتبرکهیاسین،الرحمنوملک

عکاسی از بهترین و شاید بتوان گفت تنها راه ثبت لحظات 
شاد و پر از عشق زندگی هر فردی است. یکی از کسانی 
که هر فردی عاشقانه دوستش می دارد، پدر است. هر زمان 
که دلتنگ عزیرانمان می شویم با مرور در گالری گوشیمان و 
دیدن عکس ها آرام می گیریم. کانون عکس و خاطره دانشگاه 
بیرجند در همین راستا و به مناسبت فرارسیدن میالد حضرت 
علی)ع( مسابقه عکسی » من و پدرم« را در 30 بهمن ماه 
1400 برگزار کرد. در پایان به نفرات برتر جوایزی تعلق گرفت.

حفظ قرآن مانند تالوت آن آثاری فراوان و ارزنده دارد. 
برخی از آثار حفظ آیات قرآن مجید، عبارت است از: پاداش 
اخروی، هدایت انسان، آرامش روحی، نجات از تنهایی، فهم 
بهتر از قرآن، همنشینی با فرشتگان و ... . در همین راستا 
کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند به مناسبت هفتمین 
جشنواره رویش، مسابقه حفظ سوره های متبرکه »یاسین، 
الرحمن و ملک«، در دو بخش خواهران و برادران، در تاریخ 
28بهمن 1400 برگزار کرد. این مسابقه باهدف ترویج 
فرهنگ قرآن و قرآن خوانی و برخورداری دانشجویان از 

برکات حفظ قرآن صورت پذیرفت.

برگزارکننده:  کانون عکس و خاطره

مسئول برگزاری: محدثه عظیمی مقدم

برگزارکننده:  کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی
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مراسمعزاداریویژهایامفاطمیهودومینسالگردشهادتسردارحاجقاسمسلیمانی

کانون جوانان رضوی با همکاری کانون خیریه نهال و 
بسیج دانشجویی به مناسبت ایام فاطمیه و دومین سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعی از 
عاشقان حضرت، اقدام به برگزاری مراسم عزاداری نمودند. 
این مراسم در تاریخ 1400/10/14 در محل مسجد امام 
جعفر صادق )ع( با حضور دانشجویان، کارکنان و اعضای 
و  االسالم  برگزار شد. سخنرانی حجت  علمی  هیئت 
المسلمین حاجی ابادی و  توصیف شخصیت و زندگانی 
حضرت زهرا )س(، قرائت حدیث شریف کساء، مداحی 
و مرثیه سرایی ذاکر اهل بیت)ع( آقای روان از دیگر 

بخش های این مراسم بود.

برگزارکننده:  کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی
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مسابقهکتابخوانیمابرایوصلکردنآمدیم

بازدیدازکارگاهسنتیتوبافی

قال امیر المومنین علی علیه السالم : 
من تسلی بالکتب لم تفته سلوه  

 هرکس که با کتابها آرامش یابد،  راحتی و آسایش از او سلب 
نمی گردد. 

کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند با همکاری کانون کتاب 
به مناسبت  هفتمین جشنواره رویش و دهه فجر، مسابقه 
کتاب خوانی »ما برای وصل کردن آمدیم« را برگزار کرد. این 
مسابقه به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و افزایش سطح 
اطالعات دانشجویان در زمینه دفاع از آیین مبارک اسالم در 
20بهمن1400 صورت پذیرفت. منبع مسابقه، کتاب  »ما 
برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل«  نوشته آقای مراد 
یوسفی بود. شرکت کنندگان در این مسابقه پس از مطالعه 
کتاب مذکور، خالصه ای از آن را نوشته و ارسال کرده اند که 

پس از داوری به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

توبافی یا حوله بافی ؛ هنرایست که با اشارت انگشت دستان 
بانوان خراسان جنوبی بافته می شود ؛ توبافی عالوه بر حفظ 
جایگاه این هنر در صنایع دستی ایران به اقتصاد خانوارها نیز 
کمک می کند که خود نوعی کارآفرینی و ایجاد اشتغال نیز 
است. کانون کارآفرینی دانشگاه بیرجند جهت ایجاد زمینه 
آشنایی با این هنر سنتی و اصیل تور بازدید از کارگاه سنتی 
توبافی را در 6 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. این بازدید از مرکز 
تخصصی نساجی سنتی خانه اعتمادی نیا صورت پذیرفت. 
هدف از برگزاری ایجاد فرصت های کارآفرینانه و حمایت از 

تولید ملی و رونق آن بوده است.

برگزارکننده:  کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی

برگزارکننده:  کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم آبادی
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وبینارکارآفرینیدررشتهزبانانگلیسیوفرصتهایشغلی

مسابقهیکقلدوقل

افتاده،  بسیار سرزبان ها  اخیر مبحثی که  در چند دهه 
کارآفرینی ست. کارآفرینی از بسیاری جهات تبدیل به یک 
الگوی موفق اقتصادی و شغلی برای بسیاری از کشورها شده 
است. درقرون هفده و هجده میالدی اقتصاددان  های بزرگی 
چون آدام اسمیت برای اولین بار مفهوم کارآفرینی را در علم 
اقتصاد مطرح کردند. در همین راستا کانون کارآفرینی دانشگاه 
بیرجند ضمن هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش وبینار 
»فرصت های کارآفرینی در رشته زبان انگلیسی و فرصت های 
شغلی آن« را در 10 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. این وبینار با 
هدف آشنایی دانشجویان با رشته زبان انگلیسی و فرصت های 
شغلی آن و معرفی زمینه های کارآفرینی این رشته برگزار شد. 
سخنران این کارگاه سرکارخانم مرضیه خوشحال کارشناس 

ارشد مترجمی بودند.

یک قل دو قل )یک گل دو گل( گونه ای بازی ایرانی است 
که به وسیله پنج سنگ انجام می شود. این بازی ها به گونه ای 
طراحی شده که محدودیت سن و جنس ندارد. این بازی 
به تمرکز حواس و اعصاب کمک می کند. در همین راستا 
کانون ورزش و بازی های فاخر دانشگاه بیرجند در ضمن 
هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش مسابقه » یک قل دو 
قل « را در 21 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. این مسابقه با 
هدف افزایش روحیه رقابت سالم و ایجاد شور و نشاط در 
بین دانشجویان در فضای جشنواره برپاشد. که در پایان به 

نفرات برتر جوایزی تعلق گرفت.

برگزارکننده:  کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم آبادی

برگزارکننده:  کانون ورزش و بازی های فاخر

مسئول برگزاری: نجمه امینی
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مسابقهفریزبیوفوتبالدستی

فریزبی )Frisbee( یک صفحه مدور از جنس پالستیک و با 
خاصیت آیرودینامیک است که پس از پرتاب شدن قابلیت 
پرواز خوبی از خود نشان می دهد. از فریزبی در انجام بازی های 
مختلف، تفریحات دوستانه یا خانوادگی استفاده می شود. 
فوتبال دستی  نیز یک بازی رقابتی است که به صورت 
فرد به فرد و یا گروهی صورت می پذیرد. کانون ورزش و 
بازی های فاخر دانشگاه بیرجند در ضمن هفتمین جشنواره 
دانشگاهی رویش مسابقه فریزبی و فوتبال دستی  را در 21 
بهمن ماه 1400 برگزار کرد. این مسابقه با هدف افزایش 
روحیه کار گروهی و ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان 

برپاشد. در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

برگزارکننده:  کانون ورزش و بازی های فاخر

مسئول برگزاری: نجمه امینی
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برگزاریمسابقهدومینو

مسابقهمکعبروبیک

بازی دومینو شامل ساختن زنجیره ای از دومینوهاست. بازی 
با یک دومینو شروع می شود و برای اضافه کردن یک دومینو 
جدید باید یکی از مربع های آن را با مربعی در یکی از دو انتهای 
زنجیر موجود جفت کنید. این بازی سبب افزایش خالقیت، 
هوش کودکان و قدرت تمرکز می شود. در همین راستا کانون 
ورزش و بازی های فاخر در ضمن هفتمین جشنواره دانشگاهی 
رویش مسابقه » دومینو« را در 21 بهمن ماه 1400 برگزار 
کرد. این مسابقه با هدف به چالش انداختن هوش دانشجویان 
و ایجاد فضای رقابت سالم و نشاط آور برپاشد. در پایان نیز به 

نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

مکعب روبیک یک جورچین )پازل( مکانیکی است که در سال 
1974 توسط یک مجسمه ساز و پروفسور معمار مجارستانی به 
نام ارنو روبیک ابداع شد. نام اصلی آن »مکعب جادویی« است 
که توسط مخترع آن نام گذاری شده است. این بازی بخش 
اصل آن هماهنگی ذهن و اعضای دست را الزم دارد که خود 
سبب افزایش قدرت تمرکز می شود. در همین راستا کانون 
ورزش و بازی های فاخر دانشگاه بیرجند در ضمن هفتمین 
جشنواره رویش مسابقه »مکعب روبیک« را در 21 بهمن ماه 
1400 برگزار کرد. این مسابقه با هدف باالبردن قدرت تمرکز 
دانشجویان و ایجاد فضای شاد و رقابت سالم برپا شد که در 

پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

برگزارکننده:  کانون ورزش و بازی های فاخر

مسئول برگزاری: نجمه امینی

برگزارکننده:  کانون ورزش و بازی های فاخر

مسئول برگزاری: نجمه امینی
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وبینارکاربردرنگوروانشناسیآندرمعماریودکوراسیونداخلی

اجرایتئاترازصداتا...

آیا می توانید دنیای اطراف خود را بدون وجود هیچ گونه 
رنگی تصور کنید؟ هر رنگ تأثیر فیزیکی و روحی خاصی را 
بر روی بیننده می گذارد و افراد واکنش های متفاوتی نسبت 
به رنگ های مختلف از خود نشان می دهند. محققان تاکنون 
نتوانسته اند یک سیستم منسجم جهانی که قادر به دسته 
بندی کلیه واکنش های افراد نسبت به رنگ های مختلف 
باشد را پایه ریزی نمایند و معتقدند که عکس العمل افراد به 
فاکتورهای متعددی نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، موقعیت 
احساسی و ذهنی، تجربه های خاص فردی بستگی دارد. 
البته نوع و شدت این واکنش ها نیز منحصر بفرد است. روان 
شناسی رنگ ها یک شاخه نظری نیست که تنها به بخش 
آکادمیک محدود شود، بلکه گستره تحقیقات این حوزه در 
زندگی روزمره عموم مردم نمود پیدا می کند. روان شناسی 
رنگ ها در دنیای تجاری امروز حائز اهمیت است و می توان 
اظهار داشت که هر چیزی را که در اطراف خود می بینیم 
به گونه ای در ارتباط مستقیم با این علم است. در همین 
راستا کانون گرافیک در ضمن هفتمین جشنواره دانشگاهی 
رویش وبینار » کاربرد رنگ و روانشناسی آن در معماری و 
دکوراسیون داخلی« را در 12 بهمن برگزار کرد. این کارگاه 

تئاتر را بسیاري کاملترین، هنرهاي زیبا می دانند. زیرا تئاتر 
در عین آن که هنري مستقل است اما در برگیرنده ي تمامی 
هنرهاي دیگر چون ادبیات، موسیقی، هنرهاي تجسمی و... 
است. از سوي دیگر نمایش با زندگی انسان پیوند خورده 
است. آنچه تئاتر نیاز دارد تنها فضایی خالی است تا تبلور 

برگزارکننده:  کانون گرافیک

مسئول برگزاری: فاطمه علیزاده

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

با هدف تبیین تاثیر رنگ در معماری و دکوراسیون داخلی 
بر روح و روان انسان  صورت پذیرفت. مدرس این کارگاه 

سرکارخانم فائزه عسگری بودند.

احساسات و عقاید انسان ها در آن فضا رخ بنماید. کانون 
گویندگی و اجرا با همکاری کانون موسیقی دانشگاه بیرجند 
در راستای تقویت این حوزه از هنر و کشف استعدادهای 
دانشجویی در حوزه تئاتر و موسیقی تئاتر موزیکال» از صدا 

تا ... « را در 20 بهمن ماه 1400 برگزار کرد.
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مسابقهپانتومیم

مسابقهدوبلهشو

بازی پانتومیم یکی از محبوب ترین بازی ها در بین خانواده ها 
و جمع های دوستانه است. به طور معمول در یک جمع شلوغ 
برای سرگرمی و تفریح این بازی انجام می شود. وجود کلمات 

گفتارگردانی یا دوبله کردن یا دوبالژ قرار دادِن صدای 
صداپیشگان )به نام دوبلور یا گفتارگردان( به جای صدای 
اصلِی بازیگران یا شخصیت هاست. دوبله به دو صورِت 
همزمان و ناهمزمان )غیرهمزمان(، گروهی و تک نفره 
انجام می گیرد. در دوبله همزمان، صدای جایگزین باید 
این  باشد.  هماهنگ  فیلم  داخل  افراِد  لب  حرکات  با 
بازی سبب تقویت هماهنگی سیستم های مختلف ذهن 
می شود. کانون گویندگی و ارجا با همکاری کانون ورزش 
و بازی های فاخر دانشگاه بیرجند مسابقه » دوبله شو« را 
در ضمن هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش از 19 لغایت 
21 بهمن برگزار کرد. این مسابقه با هدف ایجاد فضای 
شاد و نشاط آور و فراهم ساختن زمینه رقابت جویی سالم 
بین دانشجویان و کشف استعدادها صورت پذیرفت. در 

پایان نیز به نفرات برتر جوایزی تعلق گرفت.

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

سخت و آسان از چالش های این بازی مهیج و جذاب است.
کانون گویندگی و اجرا با همکاری کانون ورزش و بازی های 
فاخر دانشگاه بیرجند در راستای ایجاد شور و هیجان بین 
دانشجویان مسابقه پانتومیم را به صورت حضوری در محل باغ 
اکبریه به مدت 3 روز از تاریخ 19 لغایت 21 بهمن برگزار کرد.
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مسابقهلبخوانی

دکلمهخوانیدرهفتمینجشنوارهدانشگاهیرویش

اطالعات دیداری از دهان و صورت گوینده، نقش مهمی را در 
درک و فهم زبان گفتاری اجرا می کند. در حقیقت لب خوانی 
اطالعات دیداری گفتار را فراهم می کند. با توجه به نقشی که 
بینایی در رمزگردانی گفتار بازی می کند، باید در توانبخشی 
شنیداری و به خصوص در جهت بهبود ارتباط کالمی، مرکز 
توجه قرار گیرد. در همین راستا کانون گویندگی و اجرا با 
همکاری کانون ورزش و بازی های فاخر دانشگاه بیرجند 
مسابقه »لب خوانی« را به مدت 3 روز در ضمن هفتمین 
جشنواره دانشگاهی رویش از 19 تا 21 بهمن ماه 1400 
برگزار کرد. بازی لب خوانی یک بازی مهیج است، که یک نفر 
عبارت را با حرکت لب و بدون صدا می گوید و نفر دیگر باید 
آن عبارت را حدس بزند. این بازی باعث تقویت هماهنگی بین 
اطالعات دیداری و شنیداری می شود. در پایان به نفرات برتر 

جوایزی اهدا شد.

ِدکلَِمه به فن خواندن شعر یا متن به طوری که آهنگین و 
با شور و حرارت باشد و بتواند احساسی متناسب با موضوع 
نظم )شعر( یا نثر )متن( مذکور را به مخاطب القا کند، 
گفته می شود. کانون گویندگی و اجرای دانشگاه بیرجند در 
راستای ایجاد آرامش و حس خوب در عالقمندان به دکلمه 
خوانی در محل باغ اکبریه بیرجند به صورت حضوری اقدام 
به خواندن شعر و متن های زیبا به مدت سه روز از 19 لغایت 

21 بهمن ماه 1400 کرد. 

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی
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تدوینوانتشارپادکستاهمیتشعرخوانی

تدوینوانتشارپادکستطنزمعرفیمحمدرضاشاه

تدوینوانتشارکتابصوتیکوریبهصورتپادکست

خواندن شعر عالوه بر آنکه می تواند احساس لذت بسیاری 
را به خواننده القا کند، فواید بسیاری را نیز به دنبال دارد. 
در واقع خواندن شعر عالوه بر الیه سطحی و عمومی آن به 
عنوان یک اصل مهم و الزم شناخته می شود. به طور کلی 
اهمیت شعرخوانی در فواید آن خالصه می شود، چیزهایی 
که شامل تقویت فرهنگ، افزایش دایره واژگان، بهبود هوش 
کالمی، تقویت حافظه، پیشگیری از زوال عقل، افزایش اعتماد 
به نفس، بهبود روابط اجتماعی، افزایش دانش و اطالعات 
عمومی، بهبود ضریب موفقیت، افزایش خرد و فهم می شوند.

محمدرضا پهلوی آخرین پادشاه دودمان پهلوی در پی 
استعفای پدرش رضاشاه و پس از سوگند در مجلس شورای 
ملی به پادشاهی رسید. محمدرضا پهلوی شاه قدرتمند ایران 
روز 26 دی ماه 1357 تخت طاووس را رها کرد و دیگر هیچگاه 
به وطنش بازنگشت. در همین راستا و با توجه به فرارسیدن 
دهه فجر کانون گویندگی و اجرا دانشگاه بیرجند پادکست 
طنز معرفی محمدرضا شاه پهلوی را در 22 بهمن منتشر کرد 

کانون گویندگی و اجرا با همکاری کانون کتاب دانشگاه بیرجند 
در راستای شعار»کتاب ها را گوش دهیم، بعد بخوانیم« به 
تدوین و انتشار پادکست کتاب »کوری« )کوری رمانی از ژوزه 
ساراماگو که نخستین بار در سال 1995 منتشر شد. ساراماگو 

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

کانون گویندگی و اجرای دانشگاه بیرجند جهت آشنایی 
عالقمندان به شعر خوانی اقدام به تهیه پادکست اهمیت 
شعر خوانی نمودند. این پادکست در تاریخ  1400/11/15 در 

فضای مجازی دانشگاه منتشر شد. 

و بر روی کانال ها و گروه های مجازی دانشگاهی و دانشجویی 
قرار داد. گوینده این پادکست پروین نظرزاده مقدم بوده است.

که در سال 1998 جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد. در این 
رمان از کورِی آدم ها سخن گفته است.( اقدام کرد. گوینده 
پادکست پروین نظرزاده مقدم بود. فایل این کتاب در 15 
بهمن همزمان با فرارسیدن دهه فجر و هفتمین جشنواره 
دانشگاهی رویش دانشگاه بیرجند بر روی کانال ها و گروه های 

دانشگاهی و دانشجویی قرار گرفت. 
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برگزاریمسابقهلبآهنگ

تدوینوانتشارپادکستکرونا

دابسمش از محبوبیت بسیاری در میان کاربران ایرانی برخوردار 
است و بستری شده است  تا کاربران بتوانند صدا و یا آهنگ 
دلخواه خود را لب خوانی کرده و از خود فیلم برداری کنند. 
لباهنگ هم نوع دیگری از دابسمش است. اصطالح لباهنگ 
در بین فارسی زبانان شبکه های اجتماعی به عنوان ضبط و 
تولید ویدئوی کوتاهی شناخته می شود که مشخصه اصلی 
آن لب زنی یا انجام کاری است که هماهنگ با یک صدای 
سرشناس از پیش موجود دیگری باشد. کانون گویندگی و اجرا 
با همکاری کانون موسیقی دانشگاه بیرجند در ضمن هفتمین 
جشنواره دانشگاهی رویش مسابقه حضوری »لب آهنگ« را  از 
19 تا 21 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. هدف از این مسابقه 
ایجاد نشاط و شور در بین دانشجویان، کشف استعدادهای 
دانشجویی  هم در حوزه موسیقی و هم در حوزه تئاتر و اجرا 

بوده است. در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

ویروس کرونا موضوع بسیار جدی است. اینکه افراد برای 
جلوگیری از آن نباید با هم دست بدهند، همدیگر را لمس 
کنند و یا همدیگر را در آغوش بکشند، به اندازه کافی غم 
انگیر است و هراس از آن  را افزایش داده است. در چنین 
شرایطی جامعه نیاز به آرامش و دور شدن از واقعیت را حس 
می کند، بدون آنکه بخواهد واقعیت این بیماری را انکار کند، 
بنابراین به شوخی و لطیفه روی می آورد، به این معنا یکی از 
کارکردهای این لطیفه ها نیاز به آرامش، شادی و خنده است.

کانون گویندگی و اجرای دانشگاه بیرجند بنابه این امر اقدام 
به تهیه پادکست کرونا نموده اند. این پادکست در تاریخ 16 

بهمن 1400 در فضای مجازی دانشگاه منتشرشد.

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی
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مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی | زمستان1400  



60

تهیهپادکستمیالدامامحسین)ع(

تهیهوانتشارپادکستروزجانباز

تهیهعکسنوشتهشهدا

سید جوانان اهل بهشت، ریحانه ی باغ رسالت، یکی از دو 
گوشواره ی عرش خدا، خامس آل عبا، سرور آزادگان جهان، 
حضرت امام حسین)ع( در سوم شعباِن سال چهارم هجری در 
، کنیه و سید شباب اهل  مدینه ی منوره به دنیا آمد. ابوعبداهللَّ
الجنه، سبط النبی، مبارک و سیدالشهدا از القاب آن حضرت 

روز جانباز مصادف با سالروز میالد حضرت ابوالفضل العباس 
علیه السالم است، روزی که یادآور رشادت های حضرت عباس 
در صحنه کربال است و فداکاری های ایشان را به رخ جهانیان 

و تاریخ بشری می کشد.

روز بزرگداشت شهدا در اواخر اسفند تلنگری بزرگ برای ملت 
ایران است تا سال جدید را با بیعتی مجدد با شهدای انقالب، 
دفاع مقدس، مدافع حرم و سالمت آغاز کنند. در البه الی 
جنب و جوش و عالقه برای آغاز سال جدید نباید یادمان 
برود که مردانی برای تحقق آرامش امروز ما از گران بهاترین 
سرمایه خویش گذشتند و با حضور در جنگ تحمیلی و 
تحمل سختی ها و دشواری ها در برابر تجاوز و خودخواهی های 
دشمنان ایران اسالمی ایستادند و از مرز و بوم کشورمان دفاع 
کردند. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما 
حقیقت آن ست که زمان ما را با خود برده است و شهدا 
مانده اند. کانون جوانان رضوی در راستای روز بزرگداشت شهدا 
و ترویج فرهنگ یاد بود شهدا و تجدید میثاق با آنان اقدام به 

برگزارکننده: کانون گویندگی و اجرا 

مسئول برگزاری: فهیمه حسینی
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مسئول برگزاری: فهیمه حسینی

برگزارکننده: کانون جوانان رضوی

مسئول برگزاری: سیده مطهره حسینی 

می باشند. کانون گویندگی و اجرا دانشگاه بیرجند به مناسبت 
والدت امام حسین)ع( و روز پاسدار اقدام به تهیه پادکستی 
با موضوع امام حسین و تجلیل از پاسداران معزز نموده است.  
این پادکست در تاریخ 15 اسفند منتشر شد. گویندگی این 
کار بر عهده کیان صنعتی عضو کانون گویندگی بوده است. 

 کانون گویندگی واجرای دانشگاه بیرجند به همین منظور 
و به مناسبت فرارسیدن روز جانباز،  اقدام به تهیه و انتشار 
پادکست روز جانباز با گویندگی آقای کیان صنعتی رودی در 

تاریخ 1400/12/16 برگزار نموده است.

تهیه عکس نوشته شهدا که حاوی وصیت نامه و معرفی شهید 
است در تاریخ 22 اسفند  برگزار نموده است. 
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وبینارخودبیمارانگاریواضطرابسالمت

وبینارمجازیافسردگیدرنوجوانان

روان شناسی  اصطالح  در  هیپوکندر  یا  خودبیمارانگاری 
و روان پزشکی برای شخصی به کار می رود که علی رغم 
برخورداری از سالمت بدنی همچنان خود را بیمار می داند. 
کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی در راستای 
افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به مفهوم خود بیمارانگاری 
و راه های درمان آن، وبینار »خود بیمار انگاری و اضطراب 
سالمت« را در 20 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. در این کارگاه 
به مسائلی مانند تعریف خود بیمار انگاری، تظاهرات بالینی، 
تشخیص افتراقی خود بیمارانگاری با اختالل وحشت زدگی 
و وسواس جبری و جسمانی سازی، فرایند های مربوط به 
توجه، اصول مدیریت  بیماران مبتال به خود بیمار انگاری و ... 
پرداخته شد. مدرس کارگاه خانم شیوا رحیم زادگان )دکتری 
روانشناسی تخصصی و مدرس دانشگاه( بودند که در پایان به 

شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.

دوران نوجوانی می تواند بسیار سخت باشد. در بسیاری از موارد 
افسردگی نوجوانان بسیار بیشتر از آنچه تصور می کنیم شایع 
است. چرا که این بیماری در این سن فرد را به شدت تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
کانون مهارت زندگی وآسیب  های اجتماعی در راستای افزایش 
آگاهی دانشجویان نسبت به افسردگی در نوجوانان وبینار 
»افسردگی در نوجوانان« را در 24 بهمن ماه 1400 برگزار 
کرد.  مدرس کارگاه دکتر حامد نقاشیان )دانش آموخته ی فوق 
دکترای پزشکی روان تنی و روان-کاو( بودند که پس از پایان 

کارگاه به شرکت کندگان گواهی معتبر اهدا شد.

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی
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برگزاریوبینارمهارتجراتمندی

برگزاریوبینارمهارتجراتمندی2

از مهارت های اصلی زندگی است که  جرات مندی یکی 
در داشتن تعامل مؤثر با دیگران تأثیر بسزایی دارد. انسان 
جرات مند در مسیر زندگی می تواند موفقیت های بیشتری 
را به دست آورد و بهداشت جسمی و روانی باالتری را نیز 
تجربه کند. کانون مهارت های زندگی وآسیب های اجتماعی 
در راستای  آموزش مهارت های جرات مندی  کارگاه »مهارت 
جرات مندی« را در 18 بهمن برگزار کرد. در این کارگاه 
به موضوعاتی از جمله گام های جرات مندی و روش های 
تقویت و حفظ آن پرداخته شد. مدرس کارگاه دکتر سعید 
شعبانلو )دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و روان 
درمانگرکودکان و نوجوانان( بوده که پس از پایان وبینار به 

شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.

انسان جرأت مند در مسیر زندگی می تواند موفقیت های 
بیشتری را به دست آورد و بهداشت جسمی و روانی باالتری 
را نیز تجربه کند. همچنین یکی از مهم ترین کارکردهای 
این مهارت این است که در نه گفتن بجا کمک می کند. 
در واقع جرأت مندی باعث می شود که در عین حال که 
روابط احترام آمیز خود را با اطرفیانمان حفظ می کنیم، بتوانیم 
درخواست های نا به جای آن ها را به شیوه درستی رد کنیم. 
کانون مهارت های زندگی وآسیب های اجتماعی در راستای  
آموزش مهارت های جرأت مندی  اقدام به برگزاری کارگاهی 
تحت عنوان »مهارت جرأت مندی« با تدریس سعید شعبانلو، 
دکتری تخصصی روان شناسی، مشاور خانواده و روان درمان گر 
کودک و نوجوانان درتاریخ 1400/12/7 برگزار نموده است. 

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی
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برگزاریوبینارمهارتتصمیمگیری

مهارت تصمیم گیری یک مهارت ذهنی یا شناختی است. 
شخصی که این مهارت را دارد می تواند یک اقدام را از بین 
چند اقدام که پیش روی او است، انتخاب کند و با این اقدام 
یک مسئله یا مشکل را حل و فصل کند. کانون مهارت 
زندگی وآسیب های اجتماعی در راستای افزایش مهارت 
تصمیم گیری در دانشجویان وبینار »مهارت تصمیم گیری« 
را در 23 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. در این کارگاه به 
و  راهکار های تصمیم گیری درست  از جمله  موضوعاتی 
بر  منطقی، مراحل تصمیم گیری منطقی،  عوامل موثر 
تصمیم گیری و نظریه تصمیم گیری پرداخته شد. مدرس 
کارگاه دکتر سعید شعبانلو )دکتری تخصصی روانشناسی، 
مشاور خانواده و روان درمانگر کودکان و نوجوانان( بودند که 
پس از پایان وبینار به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی

وبینارمجازیمهارتتصمیمگیری2

مهارت تصمیم گیری یک مهارت ذهنی یا شناختی است. 
شخصی که این مهارت را دارد می تواند یک اقدام را از بین 
چند اقدام که پیش روی او است، انتخاب کند و با این اقدام 
یک مسئله یا مشکل را حل و فصل کند. کانون مهارت های 
زندگی وآسیب های اجتماعی در راستای تقویت مهارت 
تصمیم گیری در دانشجویان اقدام به برگزاری کارگاهی تحت 
عنوان »مهارت تصمیم گیری« با تدریس دکتر سعید شعبانلو، 
دکتری تخصصی روانشناسی و مشاور خانواده و روان درمانگر 
کودک و نوجوانان درتاریخ 1400/12/17 برگزار نموده است. 

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی
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انتشارنشریهشماره3سمن)سالمت،مهارت،نشاط(باعنواناختالالتیادگیری

اختالل یادگیری یا ناتوانی یادگیری طیف وسیعی از مشکالت 
یادگیری است که بر توانایی فرد برای درک یا استفاده از 
زبان گفتاری یا نوشتاری و....تاثیر میگذارد. اختالل یادگیری 
نوعی ناتوانی و محدودیت در نحوه درک اطالعات است و 
هیچ ارتباطی با میزان هوش فرد ندارد. فرد مبتال به اختالل 
یادگیری در درک اطالعات جدید یا پیچیده و همچنین 
یادگیری مهارت  های جدید مشکل دارد. شدت اختالل 
یادگیری می  تواند به  صورت خفیف یا شدید در قالب مشکالت 
خاصی در خواندن، نوشتن، هماهنگی، خویشتن داری و... 
ظاهر شود. کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی 
با هدف کمک به رفع اختالالت یادگیری در بین دانشجویان 
اقدام به انتشار نشریه شماره 3 سمن )سالمت، مهارت، نشاط( 
با عنوان »اختالالت یادگیری« در تاریخ 1400/11/10 نموده 
است. این نشریه در فضای مجازی منتشر و بیش از 2000 

نفر از دانشجویان، از آن بازدید نمودند. 

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی

برگزاریمیزفروشکتابومطالعه

 نظر به اهمیت و نقش کتاب و مطالعه، کانون مهارت های 
زندگی و آسیب های اجتماعی در راستای فعالیت های خود 
میز مطالعه و فروشی را به این بخش اختصاص داد. در این 
بخش عالوه بر کتاب هایی با موضوعات مختلف و جذاب که 
برای فروش به نمایش گذاشته شدند، مجالت و نشریه هایی 
به منظور مطالعه آزاد و با هدف افزایش سطح آگاهی عزیزان 

بازدیدکننده عرضه شد.

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی
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میزفروشصنایعدستیدرجشنوارهرویش

در جریان برگزاری نمایشگاه حضوری جشنواره رویش 
دانشگاه بیرجند، کانون مهارت های زندگی و آسیب های 
اجتماعی اقدام به برپایی میز فروش حوزه های مخالف نمود. 
برای این بخش 3 میز در نظر گرفته شد که یکی برای چرم 
دوزی و دو میز دیگر برای محصوالت خیریه ی حضرت 

رسول اکرم)ص( تخصیص یافت.
1. چرم دوزی:  امروزه یکی از پرطرفدارترین صنایع دستی 
هنر چرم دوزی است که با استفاده از چرم و برخی از ابزارها 
انجام می شود. هنر چرم دوزی یکی از شاخه های صنایع 
دستی است که در ایران سابقه هزارساله دارد. برخی از 
هنرمندان بعد از یادگیری این هنر درآمدزایی می کنند. از 
عزیزانی که کار تولید محصوالت چرمی را انجام می دادند 
برای عرضه محصوالت تولیدی خودشان دعوت به عمل آمد.  
محصوالت شامل کیف دوشی، کیف پاسپورتی، دیپلمات، 
کمربند، کیف پول، جاکارتی و ... شده می شوند که همگی از 
چرم طبیعی تولید شدند. همانطور که انتظار میرفت صنایع 
دستی چرمی به دلیل تطبیق پذیری با عالیق و خواسته های 
مردم بسیار مورد استقبال قرار گرفت و با زیبایی بینظیر خود، 
بازدیدکنان بسیاری را جذب کرد و در طی این 3 روز مبلغی 

بالغ بر سی و پنج میلیون ریال فروش داشت.

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی

2. محصوالت خیریه حضرت رسول اکرم: صنایع دستی 
بخش قابل توجهی از بازارهای سنتی را در شهرهای مختلف 
استان تشکیل می دهد که بازتابی از تمدن و فرهنگ مردم 
است و یکی از مهم ترین مهارت ها در صنایع سنتی به حساب 
می آید. محصوالت کار دست از خیریه ی حضرت رسول اکرم 
شامل: سفره نان   کاله حمام   حوله   دستمال رنگی   کیف   
ساک دستی و ......... که تماما توسط زنان سرپرست خانوار و 
دختران دارای معلولیت جسمی و ذهنی تولید می شود، به 
امانت گرفته شد. عالقه مندان به این صنعت، از این نمایشگاه 
به خوبی استقبال کردند و صنایع دستی ذکر شده در طی 
این سه روز مبلغی بالغ بر شانزده میلیون ریال فروش داشته 

که این مبلغ تماما به خیریه مذکور مرجوع شد.
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برگزاریچالشگردونهشانس

اعضای کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی در 
جریان برگزاری نمایشگاه هفتمین جشنواره رویش درون 
دانشگاهی رویش با ابزارهای در دسترس، اقدام به ساخت 
گردونه شانسی نمودند تا با گزینه های چالشی و جذاب برای 
بازدیدکنندگان اوقات خوشی را فراهم کنند. نمونه هایی از 
چالش های گردونه:  به دوستت زنگ بزن و ازش درخواست 
پول کن، اسم کسی رو بگو که تظاهر میکردی دوسش داری، 
ولی چشم دیدنش رو نداشتی،  آخرین دروغی که گفتی چی 
بوده ؟ زنگ بزن و بهش بگو دروغ گفتی، آهنگ بخون، به 
آخرین کسی که در گزارشات تماست هست زنگ بزن و بگو 
دوستت دارم،  زنگ بزن به دوستت و ازش درخواست پول 

کن، آخرین سرچ خودت تو گوشیت رو نشونمون بده و ....

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی

وبینارمجازیمهارتخودآگاهی

خودآگاهی دانش و درکی است که هر فرد از خودش 
دارد. در واقع کسب تصویری واضح و شفاف از ارزش ها، 
نگرش ها، نیازها، عالیق، اهداف و اولویت ها است. بنابراین 
خود آگاهی اطالع یافتن از حس های ورودی، افکار و عواطف 
خویش است. اکانون مهارت زندگی وآسیب های اجتماعی 
در راستای افزایش مهارت خودآگاهی در دانشجویان وبینار 
»مهارت خودآگاهی« را  در 29 بهمن ماه 1400  برگزار 
کرد. در این کارگاه به مسائلی مانند تعریف خودآگاهی،  
اهداف خودآگاهی، فواید خودآگاهی، اجزای خودآگاهی 
و جنبه های مختلف خودآگاهی و ... پرداخته شد. مدرس 
کارگاه خانم مژگان شریعت پناهی) دکتری روانشناسی 
تخصصی و مدرس دانشگاه( بودند که در پایان وبینار به 

شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.

برگزارکننده:  کانون مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی

مسئول برگزاری: مریم هادی
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برگزاریسلسلهکارگاههایشناختیامامزمان)عج(-دورهدوم

شناخت و معرفت نسبت به حضرت صاحب الزمان)عج( 
نجات بخش ما از مرگ جاهلی است و همچنین در روایات 
سایر معصومین مخصوصا امام صادق)ع(، اهمیت و ضرورت 
شناخت حضرت به وضوح دیده می شود. کسی که حضرت 
صاحب را نشناسد از دین گمراه می شود و به سرنوشت 
بدی دچار خواهد شد. رسالت کانون های مهدویت در بدو 
امر شناخت حضرت و در وهله دوم شناساندن حضرت است. 
کانون مهدی یاوران دانشگاه بیرجند با همکاری کانون های 
بیرجند،  صنعتی  سمنان،  ایالم،  دانشگاه های  مهدویت 
فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه، دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه صنعتی بیرجند در راستای معرفت افزایی دینی، 
اقدام به برگزاری سلسله کارگاه های شناختی امام زمان)عج( 
نموده اند. این کارگاه   در تاریخ 30 آذرماه 7 و14دی در 
سامانه آموزش مجازی دانشگاه بیرجند برگزارشد. بیش از 
190 نفر از دانشجویان در این کارگاه حضور داشتند. در پایان 
جوایزی ازجمله قاب فرش متبرک حرم حضرت رضا)ع( به 

تعادی از برگزیدگان به قید قرعه اهدا گردید. 

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی | زمستان1400  



68

مسابقهنسیمانتظار

تهیهوتدوینکلیپگفتمانمهدویتسبکزندگیمنتظرانه

ویدیو یکی از بهترین روش ها برای انتقال اطالعات آموزشی، 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و ... است که در عین حال باعث 
صرفه جویی در وقت و منابع شما هم می شود. به همین دلیل، 
بهتر است این روزها در تمامی حوزه ها برای ارتقای عملکرد، 
یادگیری و ترویج فرهنگ های مختلف ازجمله مهدویت، 
ساخت ویدیو آموزشی را جدی بگیرند و از آن استفاده کنند. 
در همین راستا کانون مهدی یاوران ضمن هفتمین جشنواره 
دانشگاهی رویش مسابقه » نسیم انتظار« را از 18 لغایت 
21 بهمن ماه1400 برگزار کرد. از جمله اهداف این مسابقه 
ترغیب افراد به افزایش تولیدات رسانه ای مهدوی که با 
استقبال پرشور دانشجویان مواجه شد. در پایان به سه کلیپ 

برتر از حیث محتوا و طراحی جوایزی اهدا خواهد شد.

ملل  از  مختلف  و عرضه محصوالت  ارتباطات  در عصر 
گوناگون، فرهنگ ها و مکاتب نیز با بهره گیري از رسانه هاي 
جمعي، در ارائه و نفوذ در شیوه زندگي انسان ها سعي و 
مدل زندگي بر مبناي ارزش هاي خود را به جامعه جهاني 
عرضه مي کنند. در این بین، فراغت بال به وجود آمده به 
واسطه توسعه تکنولوژي، بیش از هر زماني فرصت انتخاب 
را براي گزینش و تجربه انواع سبک هاي زندگي افزایش 
داده است. کانون مهدی یاوران با همکاری بنیاد فرهنگی 
حضرت مهدی موعود خراسان جنوبی به مناسبت هفتمین 
راستای گفتمان سازی  در  رویش  دانشگاهی  جشنواره 
مهدوی و تبیین و ترویج سبک زندگی مهدوی با رویکرد 
انتظار اقدام به تهیه و تدوین کلیپی به مدت زمان 4 دقیقه 
با عنوان گفتمان مهدویت، سبک زندگی منتظرانه با حضور 

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

استاد حجت االسالم نخعی پور ، استاد و معاون فرهنگی 
حوزه علمیه خراسان جنوبی ، در تاریخ 1400/12/06 

برگزار نموده است. 
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وبیناردوراندانشجوییفرصتیبرایخودسازیمنتظران

رویدادفلشکارتمهدویت

کانون مهدی یاوران و با همکاری پایگاه بسیج شهید علم الهدی 
دانشگاه بیرجند، وبینار »دوران دانشجویی فرصتی برای 
خودسازی منتظران« را در تاریخ 23 بهمن ماه1400 همزمان 
با هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش برگزار کرد. این وبینار 
در راستای تبیین چگونه گذراندن دوران دانشجویی به نحو 
احسن و بهره گیری از فرصت ها در جهت خودسازی در مسیر 
انتظار با رویکرد مهدویت صورت پذیرفت. دوران دانشجویی، 
دوران طالیی از عمر انسان است که همواره انسان می تواند با 
بهره گیری از علم و با تزکیه نفس بتواند در جهت خودسازی 
خویش قدم بردارد. خودسازی همواره مقدماتی دارد، انسان 
بایستی ابتدا فکر و باور خویش را تهی از تعلقات دنیوی نماید، 
تا بتواند در قدم بعد متوجه آثار و برکات شود. به راستی هدف 
از خودسازی چیست ؟! سوالی که در وبینار فوق توسط استاد 
مطرح و ذهن بسیاری از دانشجویان را به تکاپو وادار نمود. 
انسان به دنبال تغییر و تزکیه خود است تا بتواند جامعه را 
بسازد. این دو الزم و ملزوم هم هستند، بنابراین در فرهنگ 
مهدوی و انتظار،  همواره خودسازی عاملی برای زمینه سازی 

کانون مهدی یاوران به مناسبت جشنواره رویش فرهنگ و 
هنر و همچنین دهه مبارک فجر، در راستای آموزش معارف 
مهدویت به صورت منسجم و طبقه بندی شده و همچنین 
در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ و سبک زندگی مهدوی،  
اقدام به جمع آوری محتوا و تولید عکس نوشته با محتوای 
معرفتی مهدوی با موضوع سبک زندگی منتظرانه کرد. در 
طی آن از تاریخ 14 بهمن ماه 1400 به مدت 10 روز،  هر 

روز فلش کارتی دربستر فضای مجازی منشر شد. 

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

ظهور است. سخنران این وبینار حجت االسالم و المسلمین 
کفیل )استاد مرکز تخصصی مهدویت قم( بوده که پس از 

پایان وبینار به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.
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سلسلهکارگاههاینقدفیلمهایآخرالزمان

برگزاریکارگاهنقدکتابباموضوعزندگیبرمحورمهدویت

سینمای هالیوود سالیان سال است با تولید فیلم هایی که 
نمودی از آخرالزمان و منجی دارد،  قصد بر شناساندن آن به 
جهانیان و جهان شمول کردن باور های خود دارد . در همین 
راستا، به همت کمیته آموزش کانون مهدی یاوران دانشگاه 
بیرجند با همکاری کانون های مهدویت دانشگاه های صنعتی 
قوچان، فرهنگیان ایالم، عالمه طباطبایی، صنعتی بیرجند، 
شهید بهشتی، فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه و به میزبانی 
دانشگاه بیرجند در ضمن هفتمین جشنواره  دانشگاهی رویش 
و دهه فجر کارگاه نقد فیلم اخرالزمانی )دوره دوم( در راستای 
شناخت و بررسی منجی در سینمای هالیوود در تاریخ 18 و 
20 بهمن برگزار گردید. سخنران این وبینار حجت االسالم و 
المسلمین محمد کاظم تجرد بودند که پس از پایان وبینار به 
بهترین نقادان قاب فرشی اهدا شد و گواهی از سوی دانشگاه 

صنعتی بیرجند برای شرکت کنندگان صادر شد.

چند سالی است به کوشش و همت کارشناسان و متخصصین 
مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد های مهدویت کتبی به 
تألیف رسیده که بایستی در تالش باشیم بتوانیم این کتب 
را به عوام بشناسانیم. تمام مکتوباتی که بشر از خود بر جای 
می گذارد، ظرفیت نقد را دارد. نقد کردن کتاب آثار فراوانی 
دارد. در کنار بیان نقاط قوت کتاب  از جمله آن آثار، بیان 
ایرادات و نواقص کتاب است که شاید نویسنده را ترغیب به 
اصالح اثر خویش نماید. در همین راستا کانون مهدی یاوران 
و با همکاری کانون کتاب دانشگاه بیرجند در ضمن هفتمین 
جشنواره دانشگاهی رویش، کارگاه »نقد کتاب مهدویت با 
موضوع زندگی بر محور مهدویت« و »نقد کتاب راز پنهانی 
و رمز پیدایی« نوشته سید محمد بنی هاشمی در تاریخ 17 

بهمن ماه 1400 به صورت مجازی برگزار کرد.

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور
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رویدادسهشنبهمهدوی-میرمهدوی

برگزاریکارگاههای1و2»ازدواجآسان»

رویداد سه شنبه های مهدوی، حرکتی اجتماعی است که 
برای یادآوری عزیزترینی که در این دل مشغولی-های 
زندگی شده است غریب ترین، طرح ریزی شده تا شاید با 
عنایت حضرت صاحب الزمان )عج( باعث چشاندن نمکی از 
طعم زندگی مهدوی به جامعه گردد. سه شنبه  های مهدوی 
نتیجه کار جمعی از منتظران است که هر هفته در روز های 
سه شنبه به نیت نذر سالمتی امام زمان )عج( و برای زنده نگه 
داشتن یاد آن حضرت در بین قشر های مختلف جامعه نذری 
تقسیم می شود یا هر کس با هر توان و استعدادی خدمتی 
را ارائه می دهد. کانون مهدی یاوران دانشگاه بیرجند و به 
مناسبت جشنواره رویش فرهنگ و هنر و سالگرد دهه فجر، 
در باغ و عمارت تاریخی اکبریه بیرجند مجموعه بسته های 
فرهنگی مهدوی )رزق مهدوی ( تهیه و بسته بندی گردید. 
این بسته ها شامل دو بخش بوده، محتوای مهدوی و اقالم 
متبرک )نظیر تسبیح و آویز با نوشته مهدوی،کتابچه  مهدوی 

کانون مهدی یاوران دانشگاه بیرجند با همکاری کانون 
مهارت زندگی و آسیب های اجتماعی و کانون عفاف و حجاب 
دانشگاه بیرجند، سلسله کارگاه های آموزشی » ازدواج آسان« 
را با هدف تشویق و ترغیب زوج های جوان به ازدواج آسان 
از 19 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. از جمله مباحث مطرح 
شده در این سلسله کارگاه ها، آموزش مهارت های پیش و 
پس از ازدواج، راهکارها و معیارهای انتخاب زوج مناسب بوده 
است. سخنران این کارگاه ها استاد علی ایرانمنش ) دانشجوی 
دکترای علوم قرآن و حدیث( بودند که پس از پایان سلسله 

کارگاه ها به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد. 

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده:  کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

و پذیرایی، پیکسل مهدوی برای نوجوانان(. همچنین پویش 
باید برای امام زمانمان کاری کنیم، نیز طراحی گردید و 
افراد زیادی با رغبت در این پویش شرکت نمودند. همچنین 
نمایشگاه کتاب مهدوی نیز با تخفیف ویژه دایر گردید تا افراد 
بتوانند با نازل ترین قیمت بهترین کتب مهدوی را خریداری 
کنند.الزم به ذکر است با رایزنی و همکاری با اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان بیرجند نمایشگاه عکس نوشته 
مهدوی نیز به همت کادر کانون مهدی یاوران برپا گردید که 

افراد زیادی از این نمایشگاه دیدن نمودند .
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فستیوالهنریدرهفتمینجشنوارهدانشگاهیرویش

کارگاهمجازیآموزشنقاشیرویپارچه

هنرهای تجسمی شاخه ای گسترده و بسیار مهم از هنر است. 
هنرهای تجسمی شامل نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی، 
معماری، هنرهای دستی و دیگر زیرشاخه های آن است. 
هدف هنرهای تجسمی به تصویر درآوردن محصول انتزاعی و 
تجسمی است به طوری که حس بصری و زیبایی مخاطب را 
درگیر خود کند. کانون هنر های تجسمی دانشگاه بیرجند در 
همین راستا فستیوال هنری را در ضمن هفتمین جشنواره 
این  برگزار کرد.  بهمن  تاریخ 19  در  رویش  دانشگاهی 
فستیوال با هدف فراهم ساختن زمینه معرفی استعدادها و 
هنر دانشجویان و ایجاد فرصت فروش و کسب درآمد برگزار 
شد. آثاری از جمله نقاشی، صنایع دستی،صنایع چوبی، صنایع 
پارچه ای، صنایع شیشه ای و... در نمایشگاه وجود داشت. نیمی 
از عوائد حاصل از فروش این محصوالت به کانون خیریه نهال 

اهدا شد تا در امور خیریه مدنظر کانون استفاده گردد.

مشارکت در هنر به عنوان روشی برای بهبود سالمت، از 
محبوبیت باالیی برخوردار است. شرکت در هنرها می تواند 
افراد را قادر سازد تا با طیف گسترده ای از شرایط روحی و 
پریشانی روانی روبرو شوند. بهترین بخش این تاثیر این است 
که به افراد کمک می کند تا از طریق خالقیت، سالمت روان 
خود را بهبود بخشند. ایجاد هنر به بسیاری از افراد کمک 
می کند تا بدون نیاز به استفاده از کلمات، خود را ابراز کنند. 
نقاشی از انواع هنرهای تجسمی است که از زمان های گذشته 
تا به امروز توجه انسان ها را به سوی خود جلب کرده است.

کانون هنر های تجسمی اقدام به برگزاری کارگاه مجازی 
آموزش نقاشی روی پارچه، تدریس سرکار خانم مریم داوودی 

درتاریخ 24اسفند 1400 برگزار نموده است. 

برگزارکننده:  کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: فاطمه شرفی

برگزارکننده:  کانون هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری: فاطمه شرفی
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کارگاهآموزشپانسمانوبانداژ

یکی از مهمترین اقدامات کمک های اولیه که بهتر است هر 
نفر بداند  و آموزش آن را فراگرفته باشد، کمک های اولیه 
شکستگی است. او باید بداند وقتی با بیماری که مشکوک 
به شکستگی است برخورد می-کند دقیقا چه اقداماتی انجام 
دهد تا احتمال بروز آسیب بیشتر،کم شود.کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند در همین راستا و با همکاری سازمان هالل 
احمر خراسان جنوبی هم زمان با هفتمین جشنواره رویش 
دانشگاهی کارگاه »آموزش پانسمان و بانداژ« را در 19 
بهمن ماه 1400 بصورت حضوری برگزار نمود. از جمله 
مباحث این کارگاه کمک به کنترل خونریزی،  جذب خون 
و ترشحات زخم،  جلوگیری از آلودگی زخم،  حفاظت زخم 
از میکروبها و صدمات در طول التیام،  نگهداری زخم بوده 
است. مدرس کارگاه سرکارخانم مرضیه مداح ) مربی امداد 
و کمک های اولیه سازمان هالل احمر( بودند. در پایان به 
شرکت کنندگان گواهی معتبر از سوی جمعیت هالل احمر 

استان اعطا شد.

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی
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کارگاهاقداماتمهم)درزمانوقوعآتشسوزیومواجهباخفگیدرافرادمختلف(

آتش سوزی  ناپذیر  جبران  عواقب  از  کمابیش  ما  همه 
آگاهی داریم و می دانیم احتمال وقوع آتش سوزی در همه 
ساختمان ها وجود دارد اما می توان با رعایت مقررات فنی 
و اقدامات پیشگیرانه احتمال و یا حتی شدت آتش سوزی 
و خفگی را کاهش داد.کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند 
در همین راستا و با همکاری سازمان هالل احمر خراسان 
دانشگاهی  جنوبی، در ضمن هفتمین جشنواره رویش 
»کارگاه اقدامات مهم« را با هدف آموزش اقدامات مواجه 
با آتش سوزی و خفگی در 20 بهمن ماه1400 بصورت 
حضوری برگزار نمود. مدرس کارگاه جناب آقای سید رضا 
رفیعی )رئیس اداره آموزش جمعیت هالل احمر استان 
محل   ( اکبریه  باغ  در  کارگاه  بودند.  خراسان جنوبی( 
نمایشگاهی هفتمین جشنواره رویش( برگزار شد که در 
پایان به شرکت کنندگان این کارگاه گواهی معتبر از سوی 

جمعیت هالل احمر استان اعطا شد.

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

 زمستان1400 | گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی



75

کارگاهآموزشتزریقاتوداروشناسی

کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند با همکاری سازمان هالل 
احمر خراسان جنوبی هم زمان با هفتمین جشنواره رویش 
دانشگاهی کارگاه آموزشی »تزریقات و داروشناسی« را  به 
منظور آموزش دوره  تزریقات شامل انواع تزریق زیر جلدی، 
درون جلدی، وریدی و عضالنی، آشنایی با اثر بخشی داروهای 
پرکاربرد و عوارض آن، آشنایی با تداخالت دارویی، آشنایی با 
داروهای پرکاربرد،طریقه مصرف،  فواید وعوارض آن در 20 

بهمن ماه 1400بصورت حضوری برگزارنمود.

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

وبینارنهبهاعتیاد

یادگیری مهارت نه گفتن به افراد کمک می کند تا نه تنها به 
آرامش ذهنی برسند بلکه از تلف شدن زمانشان جلوگیری 
کرده و فرمان زندگی خود را به دست بگیرند. کانون هالل 
احمر دانشگاه بیرجند در همین راستا و با همکاری ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در ضمن هفتمین جشنواره رویش 
دانشگاهی »وبینار نه به اعتیاد« را در 20 بهمن ماه 1400  
برگزار کرد. هدف افزایش مهارت نه گفتن  و بیان عواقب 
نامناسب  خواسته های  قبال  در  گفتن  نه  توانایی  عدم 
دوستان، آشنایان و... به دانشجویان بوده است. مدرس وبینار 
سرکارخانم مریم سروش ) فوق لیسانس روانشناسی بالینی 

و mph پیشگیری از اعتیاد( بودند.

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی
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برگزاریوبینارحمایتهایروانیدربالیا

ایران جزء ده کشور اصلی بالخیز دنیا است. در زمان بحران 
و حادثه، عوارض روانی آن تا مدت طوالنی با افراد آسیب 
دیده و بازماندگان همراه است. پرداختن به واکنش های 
روانی بازماندگان با هدف عادی سازی واکنش ها و جلوگیری 
از بروز عـوارضی که منجر به اُفت کیفیت زندگی فردی و 
اجتماعی و کاهش کارآیی افراد می شود، از پررنگ ترین 
اهداف فعالیت های متخصصان و کارشناسان بهداشت روان، 
روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی درمناطق 
آسیب دیده است. کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند همزمان 
با هفتمین جشنواره رویش دانشگاهی اقدام به برگزاری وبینار 
حمایت های روانی در بالیا در تاریخ 1400/11/17 در سامانه 
آموزش مجازی دانشگاه بیرجند به مدت 2 ساعت برگزار 
نموده است. موضوعات وبینار: مداخالت اجتماعی، روانی در 
بالیا، بحران واکنش های افراد در زمان وقوع بحران و راه های 
مقابله با استرس و هم یاری حادثه دیدگان، پیشگیری از 
مترقبه،  از حوادث غیر  ناشی  اجتماعی  روانی-  عوارض 
ارتقا سطح سالمت روان مثبت درجامعه، تقویت مهارتهای 
اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه برای سازماندهی 
مجدد، خودیاری و بازسازی جامعه، افزایش توان انطباق و 
آماده سازی بازماندگان، کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت 
و تشدید عوارض روانی در حوادث غیر مترقبه و ... در این 

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

وبینار 36 نفر شرکت کردند. مدرس وبینار سرکار خانم طاهره 
صحرائی؛ کارشناس مسئول امور جوانان و مدرس کشوری 
حمایت های روانی در بالیا بود. در پایان وبینار به افراد حاضر 

در جلسه گواهی حضور اعطا شد. 

 زمستان1400 | گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی



77

کشیدننقاشیتوسطکودکانواهدایجوائز

تبسنجی

ثبتنامکارتاهدایعضو

در هفتمین جشنواره دانشگاهی رویش، کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند اقدام به برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان 
نمود. در این ایستگاه، پنجاه کودک زیر ده سال اقدام به 
کشیدن نقاشی کردند که بعد از پایان نقاشی ها به کودکان 
جوایزی از طرف کانون اهدا گردید. تعداد پنج بسته مداد 
رنگی دوازده رنگ، پنجاه عدد برگ آ چهار و پنجاه عدد کتاب 
داستان کودکانه توسط معاونت فرهنگی دانشگاه بیرجند در 

اختیار کانون هالل احمر قرار گرفت.

تب یکی از نشانه های بیماری کروناست. کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند در راستای حفظ سالمت شرکت کنندگان و 
بازدید کنندگان و مقابله با شیوع ویروس کرونا در هفتمین 
نمایشگاه جشنواره رویش در ورودی های نمایشگاه  اقدام به 
تب سنجی از بازدیدکنندگان نمود.  دستگاه تب سنجی توسط 
سازمان هالل احمر شهرستان بیرجند در اختیار اعضای فعال 

کانون قرار گرفت.

نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو، نیازمند عزم ملی و بسیج 
همگانی است. این طرح با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ 

مقدس اهدای عضو در جشنواره رویش بود.
کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند نیز در جریان جشنواره 
رویش دانشگاه و در راستای عمل به این عمل خدا پسندانه 
تصمیم گرفت که همزمان با جشنواره، اقدام به جذب و ثبت 

نام از متقاضیان شرکت در این طرح نمودند. 

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی
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برگزارینمایشگاهتصویریدربارهکودکانوتوزیعبروشوردربارهکودکان

نقش والدین در شکل گیری شخصیت کودکان غیرقابل 
کودکان  تامین سالمت  در  عوامل  مهم ترین  از  و  انکار 
است. بنابراین میزان آگاهی ونگرش والدین از آسیب های 
ازاهمیت  آن  از  پیشگیری  وراههای  کودکان  اجتماعی 
باالیی برخوردار است. کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند 
در هفتمین جشنواره رویش دانشگاهی و با همکاری مرکز 
بهداشت شهرستان بیرجند اقدام به برگزاری نمایشگاه 
عکس با موضوع آسیب های اجتماعی کودکان و همچنین 
پخش بروشور درباره کودکان نمود. در این نمایشگاه تعداد 
هفت عدد تخته شاسی به همراه پایه توسط مرکز بهداشت 
شهرستان بیرجند در اختیار کانون دانشجویی هالل احمر 

دانشگاه بیرجند قرار داده شد. 

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

ارائهماسک،محلولضدعفونیودستکشدرجشنوارهرویش

با توجه به شیوع سویه جدید ویروس کرونا در کشور و 
استان خراسان جنوبی، توجه به فرهنگ سازی گسترده در 
سطح جامعه به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری 
و لزوم رعایت موارد بهداشتی طرح سالمتگر  با مشارکت 
سازمان هالل احمر، کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند 
تصمیم گرفت تا در جریان برگزاری هفتمین جشنواره 
رویش دانشگاهی در مکان باغ اکبریه، در تاریخ 19 الی 
21 بهمن 1400، اقدام به توزیع ماسک، دستکش ومحلول 
ضدعفونی رایگان و توصیه به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و اهمیت زدن ماسک جهت کاهش و پیشگیری از بیماری 
کرونا نمود. لذا در ورودی بازارچه و همچنین در محل  چادر 

هالل احمر این اقدامات صورت گرفت. 

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی
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جلسهآموزشیآناتومیبدن

تهیهوانتشارکلیپکوتاهدربارهعالئموراهکارهایپیشگیریازسکتهقلبیدرجوانان

موالژهای بدن انسان ابزاری کاربردی و بسیار مفید برای 
آموزش در دانشگاه ها و مدارس محسوب می شود و نقش 
کلیدی در بهبود یادگیری مردم بر عهده دارند. موالژها 
بسیار شبیه به اندام های بدن ساخته شده و جزئیات را به 
خوبی به نمایش می گذارد. موالژهای بدن انسان در ابعاد 
طبیعی و یا بزرگتر ساخته می شوند و عموما از کیفیت 
باالیی برخوردارند. به مطالعه  ساختار بدن انسان، آناتومی 
انسانی می  گویند. موالژ، اطالعات کاملی در رابطه با آناتومی 
بدن و محل دقیق قرارگیری هرکدام از اعضا را نشان میدهد.

کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند در راستای ارتقای آگاهی 
مردم، اقدام به برگزاری جلسه آموزشی آناتومی بدن بر روی 
موالژ بدن انسان، به صورت کامال رایگان برای افراد عالقه 
مند نمودند. توضیحات این جلسه آموزشی توسط مهناز 

سادات صدیقی دبیر کنونی کانون هالل احمر انجام شد. 
این طرح در تاریخ 19 و 20 و 21 بهمن 1400 همزمان 

با جشنواره رویش در مکان باغ تاریخی اکبریه برگزار شد.

سکته قلبی یکی از رایج ترین انواع بیماری قلبی و یکی از 
اصلی ترین عوامل مرگ ومیر در دنیاست و متأسفانه افراد 
بسیار زیادی به این مشکل دچار می شوند. با وجودی که به 
لطف اقدامات به موقع و مراقبت های با کیفیت پزشکی ده ها 
هزار نفر در دنیا از مرگ ناشی از حمالت قلبی جان سالم به 
در می برند، اما با این حال هنوز هم درصد مرگ بر اثر حمله 
شدید قلبی بسیار باالست. کانون هالل احمر با همکاری 
کانون گویندگی دانشگاه بیرجند اقدام به تهیه کلیپی در 
خصوص آشنایی با عالئم این عارضه و تشخیص به موقع 

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی
آن نمود. این کلیپ 2 دقیقه ای در تاریخ 1400/10/03 
منتشرشد. گویندگی این طرح برعهده آقای کیان صنعتی 
رودی؛ عضو کانون گویندگی و اجرا و ادیت کلیپ برعهده 
آقای ابوالفضل احمدیان؛ عضو کانون هالل احمر بوده است.
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BMI اندازهگیریقدووزنوشاخصتودهبدنی

اندازه گیری قسمت های مختلف بدن مانند قد و وزن از 
فاکتورهای مهم برای آنالیز بدن و تنظیم برنامه ورزشی 
و غذایی توسط مربی و متخصص است.همچنین دانستن 
قد و وزن و شاخص توده بدنی به ما کمک میکند تا برای 
سالمت خودمان اقدام کنیم. شاخص توده بدنی یا شاخص 
کوتله یا بی ام آی، سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد 
یک فرد است. راهی برای آگاهی از سطح تقریبی چربی 
بدن به روشی آسان و کامال ارزان است. محاسبه شاخص 
توده بدنی به ما قدرت تشخیص اینکه آیا از محدوده وزنی 
سالمی برخوردا هستیم را می دهد. به طور کل هرچقدر 
این شاخص باالتر باشد نشان دهنده این است که میزان 
چربی بدن بیشتر است و ریسک ابتالء به برخی بیماری 
ها در نتیجه چاقی رو به افزایش است. کانون هالل احمر 
دانشگاه در حاشیه نمایشگاه رویش به اندازه گیری قد و وزن 
و شاخص توده بدنی از بازدیدکنندگان به صورت رایگان 

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

نمودند. بیش از 100 نفر متقاضی اندازه گیری قد و وزن و 
شاخص توده بدنی خود در این طرح بودند.
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آموزشواندازهگیریفشارخونهمراهباتوزیعبروشور

معمول ترین روش اندازه گیری فشار خون به وسیله فشارسنج 
است. فشار خون باال در اغلب اوقات عالمتی ندارد و بسیاری 
از مردم برای سالیان زیاد حتی بدون اینکه مطلع باشند 
مبتال به این عارضه هستند. فشار خون باال اگر درمان نشود 
باعث آسیب به سرخرگ ها و اندام های حیاتی بدن می شود 
به همین دلیل به آن قاتل خاموش می گویند. کانون هالل 
احمر دانشگاه بیرجند در جریان هفتمین جشنواره دانشگاهی 
رویش با هدف خدمت رسانی به  بازدید کنندگان اقدام به 
آموزش و اندازه گیری فشارخون و همچنین توزیع بروشور با 
موضوع کنترل و جلوگیری از فشارخون نموده است. این طرح  
از تاریخ 19 الی 21 بهمن ماه 1400  در محل نمایشگاه ) باغ 
اکبریه بازارچه صنایع دستی( اجرا گردید.  دستگاه فشار خون 
و گوشی پزشکی توسط سازمان هالل احمر در اختیار اعضای 
آموزش دیده کانون دانشجویی هالل احمر قرار گرفت. ضمنا 

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

دوره های آموزش و اندازه گیری فشار خون توسط جناب آقای 
سید آرمان حسینی دبیر اسبق کانون و سرکار خانم زکیه 

مالئی دبیر فعلی کانون برگزار گردید.

مسابقهچقدرمیدانم؟چقدرآمادهام؟

اندیشه ها،  نمودن  مکتوب  و  مضبوط  با  همواره  انسان 
دانسته ها و داشته های فکری خود روی اقسام مواد اطالعاتی 
سعی داشته تا از هویت انسانی خود حراست و صیانت نماید. 
اما در عالم طبیعت، عوامل و حوادث طبیعی و غیر طبیعی 
وجود دارند که همیشه بر توان انسان سیطره و احاطه دارند 

و مدام انسان و دستاوردهای انسانی را تهدید می کنند. 
کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند در راستای سنجش 
اطالعات و آمادگی دانشجویان در برابر انواع مخاطرات 
طبیعی یا غیرطبیعی  اقدام به برگزاری مسابقه »چقدر 
می دانم؟! چقدر آماده ام؟ در تاریخ 5 اسفند 1400  به 

صورت مجازی برگزار نموده است.

برگزارکننده:  کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهناز صدیقی

گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی | زمستان1400  



82

اجراموسیقیدرمراسمافتتاحیهواختتامیهجشنوارهرویش

دورهآموزشمقدماتیدفنوازی

موسیقی فراتر از تعریف در الفاظ است و شگفتی آن نیز در 
همین است. موسیقی جبران ناکامی های زبان است و شیوه  
ای برای بیان احساسات نا ملموس. احساساتی که نمی  دانیم 
چه هستند. آنجا که زبان از گفتن باز می  ماند، موسیقی مأمنی 
می  شود برای روح و زبانی می  شود برای بیان احساسات 
و ناگفته های ناشناخته. کانون موسیقی به دعوت معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مراسم افتتاحیه و اختتامیه 
هفتمین جشنواره درون دانشگاهی رویش اقدام به اجرای 
زنده موسیقی نمود. گروه موسیقی کانون متشکل از 6 نفر 
از اعضای کانون می باشند که در دو بخش سنتی و پاپ به 

اجرا پرداختند.

موسیقی فراتر از تعریف در الفاظ است و شگفتی آن نیز در 
همین است. موسیقی جبران ناکامی های زبان است و شیوه ای 
برای بیان احساسات نا ملموس. احساساتی که نمی  دانیم چه 
هستند. آنجا که زبان از گفتن باز می  ماند، موسیقی مأمنی 
می  شود برای روح و زبانی می  شود برای بیان احساسات و 

ناگفته های ناشناخته. 
کانون موسیقی دانشگاه بیرجند همزمان با برگزاری جشنواره 
ملی رویش،  اقدام به برگزاری دوره آموزش مقدماتی دف 
تاریخ  از  با تدریس جناب آقای حامد حمیدزاده  نوازی 

1400/12/11 به مدت 10 جلسه نموده است. 

برگزارکننده:  کانون موسیقی

مسئول برگزاری: مهدی شادمهری 

برگزارکننده:  کانون موسیقی

مسئول برگزاری: مهدی شادمهری 
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دورهآموزشیتئوریموسیقی

موسیقی فراتر از تعریف در الفاظ است و شگفتی آن نیز در 
همین است. موسیقی جبران ناکامی های زبان است و شیوه  
ای برای بیان احساسات نا ملموس. احساساتی که نمی  دانیم 
چه هستند. آنجا که زبان از گفتن باز می  ماند، موسیقی مأمنی 
می  شود برای روح و زبانی می  شود برای بیان احساسات 
و ناگفته های ناشناخته. کانون موسیقی دانشگاه بیرجند 
در جریان برگزاری جشنواره ملی رویش، اقدام به برگزاری 
دوره آموزشی تئوری موسیقی)حضوری( با تدریس جناب 
لغایت  تاریخ 1400/11/20   از  آقای مهدی شادمهری 

1400/12/20 به مدت 10 جلسه نموده است. 

برگزارکننده:  کانون موسیقی

مسئول برگزاری: مهدی شادمهری 

مسابقهمجازیخوشنویسیمشقعشق

تدبر در آیات قران کریم اصلی بی بدیل در تعامل و مواجهه 
انسان با گنجینه ی وحی و کالم اهلل مجید است.  تدبر دارای 
تعریف و اثار مختلف و قابل توجهی است که هم در حوزه 
فکر و اندیشه و هم در مجال زندگی عملی انسان متدبر ظهور 
می کند . تدبر در ایات قرآن کریم مرهون فراهم امدن امور و 
شرایطی چند است که هدف از این برنامه گسترش ایات و 
تدبر در معنای آن ها و همچنین در نهایت به کارگیری این 
ایات در زندگی است. کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند با 
همکاری کانون خوشنویسی دانشگاه بیرجند اقدام به برگزاری 

مسابقه خوش نویسی مشق عشق نمود.
و  فروردین 1401  تاریخ 28  آثار  ارسال  آخرین مهلت 

سرمشق های مورد نظر به شرح ذیل بوده است: 
آیه 28 سوره رعد : اال بذکر اهلل تطمئن القلوب 
دعای تحویل سال : یا مقلب القلوب و االبصار 

برگزارکنندگان:  کانون خوش نویسی و کانون قرآن پژوهان

مسئولین برگزاری: پوریا حسین آبادی و نرگس ازغندی یحیی آبادی
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مجموعهپوسترهایتابهار

بهار آغاز دوباره زندگی و دمیدن روح تازه در کالبد فسرده 
طبیعت است. کانون ایده پردازی و تولید محتوای ماژ باهمکاری 
کانون خوش نویسی هم زمان با بیدار شدن و جان گرفتن 
دوباره طبیعت، و با آن هم نوا شد و تا رسیدن نوروز باستانی 
هر روز طرحی با محتوای ادبی، انگیزشی که روحیه تغییر را 

برگزارکننده:  کانون خوش نویسی و کانون ایده پردازی و تولید محتوا ماژ

مسئول برگزاری: پوریا حسین آبادی

در انسان بیدار می کند، در ابعاد استوری در فضای مجازی در 
قالب استوری و در صفحه اینستاگرام »هم دانشگاهی« هر روز 
صبح مهمان جامعه دانشجویان دانشگاه بیرجند با هدف روز 
شماری عید نوروز 1401 از تاریخ 20اسفند 1400 تا اولین 

روز بهار بوده است.
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85

انجمـنهایعلمـیدانشجویی

گزارشفعالیتهایشاخصفصلزمستان1400
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کارگاهمبانیفیزیکصوتوآواشناسیآکوستیک

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه 
انگلیسی  ادبیات  و  زبان  علمی  انجمن های  همکاری  با 
دانشگاه های بیرجند، هرمزگان، یزد، بجنورد، سمنان، شهید 
بهشتی، گیالن، ارومیه و سیستان و بلوچستان کارگاه »مبانی 
فیزیک صوت و آواشناسی آکوستیک«را در تاریخ 16 دی ماه 
1400، ساعت 21 در بستر نرم افزار Skyroom برگزار کرد. 
به منظور بحث پیرامون موضوعات مرتبط در زمینه ی زبان 
شناسی مانند آواشناسی آکوستیک و آشنایی بیشتر عالقه 
مندان با مباحث مطرح در این زمینه و همچنین مبانی 
فیزیک صوت، برگزار نمود. این کارگاه با حضور بیش از 
20 نفر از عالقمندان تشکیل شد. مدرس این کارگاه جناب 
آقای دکتر مهدی فتاحی، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی 

کرمانشاه، بودند. 

برگزارکننده:  انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول برگزاری: عماد عطایی

 زمستان1400 | گزارش کارکرد انجمن های علمی دانشجویی
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گزارش کارکرد انجمن های علمی دانشجویی | زمستان1400  

وبینارخالقیت،هنروادبیات

یکی از ویژگی های بارز انسان تفکر خالق است. وجود 
خالقیت ویژه در برخی انسان ها و بکارگیری آن سبب خلق 
آثار مختلف علمی، ادبی، فلسفی و هنری می شود. از سویی 
فعالیت هنری در رشد خالقیت نقشی ویژه دارد. در همین 
راستا انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی پردیس مهریز 
)دانشگاه یزد( با همکاری انجمن های علمی زبان و ادبیات 
انگلیسی دانشگاه های بیرجند، یزد، سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان وبیناری را با عنوان »خالقیت، هنر و ادبیات« 
در تاریخ 15 دی ماه1400، ساعت 19 به صورت مجازی و 
در بستر Adobe Connect برگزار کردند. در این وبینار 
پیرامون موضوعات مرتبط در این زمینه و آشنایی بیشتر 
عالقه مندان با مباحث مطرح در حوزه ی هنر و ادبیات و 
نقش خالقیت در این میان و تاثیرات این مفاهیم بر یکدیگر، 

بحث و گفت و گو شد. 

برگزارکننده:  انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول برگزاری: عماد عطایی
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نشستنقدوبررسیدستاوردهایانقالباسالمی

همکاریدربرگزاریدورهآموزشیسیستماطالعاتجغرافیایی

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، پیشرفت های 
علمی و دستیابی جمهوری اسالمی به برخی از فناوری های 
نوین در سال های اخیر، به گونه ای حیرت انگیز بوده است که 
غربی ها را به شّدت نگران کرده و تشدید فشارها، کارشکنی ها 
و تحریم ها را با بهانه هایی از جمله موضوع هسته ای و رشد 
موشکی موجب شده است. ارتقای سطح علمی جامعه، 
افزایش نرخ باسوادی، رشد مراکز علمی مدارس و دانشگاه 
ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته های مختلف علمی، 
رتبه برتر ایران در تعداد مقاالت و ارجاعات علمی و ثبت 
نانو، هسته ای، فضایی و  اختراعات و برتری در فناوری 
سلول های بنیادی از جمله مهم ترین دستاوردهای علمی 
و فناوری انقالب اسالمی به شمار می رود. در همین راستا 

کارگاه آموزشی تحت عنوان »دوره آموزشی مجازی سیستم 
اطالعات جغرافیایی GIS )سطح مقدماتی(« توسط انجمن 
علمی دانشجویی جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان 
با همکاری انجمن علمی زمین شناسی و انجمن علمی 
دانشجویی جغرافیا دانشگاه بیرجند و دیگر انجمن های علوم 
جغرافیایی کشور در روزهای 4، 5، 9، 11 و 12  اسفند ماه 
1400 ساعت  18:30 الی 20:30 در بستر ادوب کانکت 
برگزار شد. مدرس کارگاه جناب آقای مسعود سیستانی، 
دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیط بودند. 
در پایان برای شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی معتبر 

حضور صادر گردید.

برگزارکننده:  انجمن علمی فلسفه

مسئول برگزاری: فاطمه اسماعیلی

برگزارکننده:  انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه بیرجند نشست 
مجازی » نقد و بررسی دستاوردهای انقالب اسالمی« را 
در 10 بهمن ماه 1400 برگزار کرد. این نشست با حضور 
دکتر اسداهلل زنگویی )عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم 
تربیتی( به مدت دو ساعت برگزار شد. پس از پایان نشست 

برای شرکت کنندگان گواهی معتبر صادر شد.
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نشستمعرفیوبررسیکتابقویسیاه

انگلیسی:  نامحتمل)به  امور بسیار  اثر  کتاب قوی سیاه 
 The Black Swan: The Impact of the Highly
طالب)نویسنده،  نقوال  نسیم  توسط   )Improbable
فیلسوف، متخصص آمار و استاد دانشگاه( نگاشته و در 17 
مارس سال 2007 توسط انتشارات رندم هاوس منتشر 
شد. این کتاب به بررسی اثرات شدید ناشی از برخی از 
رویدادهای بسیار غیرقابل پیش بینی و نادر و همچنین 
تمایل انسان به یافتن توضیحاتی ساده و دم دستی برای 
این رویدادها می پردازد. نظریه مطرح شده در این کتاب 

بعدها به عنوان نظریه قوی سیاه معروف شد.
انجمن علمی جغرافیا دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن 
علمی جغرافیا دانشگاه ها نشست نقد و بررسی کتاب »قوی 
سیاه« را در 16 اسفندماه 1400 برگزار کرد. سخنران 
ثانی، عضو  اسکندری  دکتر محمد  آقای  جلسه جناب 
هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند بودندکه در 

بستر ادوب کانکت برگزار شد.

برگزارکننده:  انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

گزارش کارکرد انجمن های علمی دانشجویی | زمستان1400  
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برگزاریکارگاهزیباییهایجغرافیاییدرجهان

انجمن علمی پردیس شهید باهنر بیرجند و انجمن علمی 
دانشجویی جغرافیا دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن 
علمی جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی کارگاه »زیبایی های 
جغرافیایی در جهان « را در 17 اسفند ماه 1400 برگزار 
کردند. هدف از برگزاری این کارگاه معرفی جاذبه ها و 
زیبایی های جغرافیایی موجود در جهان است. سخنران 
وبینار جناب آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد، عضو هیئت 
علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند بودند. این وبینار به 
صورت آنالین در بستر مجازی ادوب کانکت برگزار گردید 
و برای شرکت کنندگان در کارگاه گواهی معتبر حضور 

صادر گردید.

برگزارکننده:  انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

 زمستان1400 | گزارش کارکرد انجمن های علمی دانشجویی
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برگزاریالیواینستاگرامی»ُاسکارجوکر»

کارگاه»مشاورهیپیشازازدواجبارویکردیکپارچهنگر»

انجمن علمی مشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری انجمن های 
علمی مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی، بهداشت عمومی و 
همچنین کانون های سالمت روان و ادبی دانشگاه های بجنورد، 
بیرجند، بوعلی سینا همدان، گیالن، حکیم سبزواری، علوم 
پزشکی تبریز،  علوم پزشکی گناباد، قائنات و محقق اردبیلی 
الیو اینستاگرامی »اسکار جوکر« را در 15 اسفند برگزار 
کرد. این الیو با هدف تحلیل، نقد و بررسی روانشناسانه فیلم 
سینمایی جوکر2019  به کارگردانی تاد فیلیپس صورت 
پذیرفت. در این برنامه که در پیج انجمن علمی مشاوره 
دانشگاه بجنورد برگزار شد فیلم جوکر  توسط دکتر سارا 
رمضانی »مشاور تحصیلی و انگیزشی « به میزبانی زویان 
میرزائی »دانشجوی کارشناسی رشته زبان روسی« مورد نقد و 
بررسی از لحاظ روانشناختی قرار گرفت و در اخر جلسه که تا 
ساعت 21:30 طول کشید به سواالت دوستان پاسخ داده شد.

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه یزد با همکاری انجمن 
علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان، عالمه طباطبایی، مراغه، 
محقق اردبیلی، بجنورد، بیرجند، پردیس مهریز دانشگاه یزد، 
مشاوره ی دانشگاه الزهرا و روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز 
کارگاه »مشاوره ی پیش از ازدواج با رویکرد یکپارچه نگر« را 
برگزار کرد. این کارگاه در 3 جلسه ) 3 -10 و 17 اسفندماه 
1400( با سرفصل های معرفی مدل یکپارچه نگر مشاوره 
پیش از ازدواج، آموزش گام به گام مدل یکپارچه نگر مشاوره 
پیش از ازدواج، یادگیری و کاربست برخی تست های مهم در 
مشاوره پیش از ازدواج، چالش های مشاوره پیش از ازدواج 
در ایران، اهداف و نقش مشاوران پیش از ازدواج صورت 
پذیرفت. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر اسماعیل اسدپور) 
متخصص زوج درمانی و مشاوره خانواده عضو هیئت علمی 
دانشگاه خوارزمی( بودند که در پایان هر جلسه به سواالت 

برگزارکننده:  انجمن علمی روان شناسی

برگزارکننده:  انجمن علمی روان شناسی

شرکت کنندگان پاسخ داده شد. پس از پایان دوره برای 
شرکت کنندگان گواهی معتبر صادر شد.

گزارش کارکرد انجمن های علمی دانشجویی | زمستان1400  
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برگزاریکارگاهپیشرفتهنانو

برگزاریکارگاهمقدماتینانو

دانشجویی  علمی  انجمن  با همکاری  بیرجند  نانو  نهاد 
 6 در  را  نانو  پیشرفته  کارگاه  بیرجند  دانشگاه  فیزیک 
اسفندماه 1400 برگزار کرد. در این کارگاه به معرفی 
حسگرهای زیستی و معرفی آپتاحسگرها پرداخته شد. 
)دکتری  باقری  رعنا  سرکارخانم  کارگاه  این  مدرس 
مهندسی فناوری  نانو( بودند. هدف از برگزاری این کارگاه 
افزایش توان علمی تخصصی دانشجویان فیزیک در حوزه 
نانو بوده است. در پایان کارگاه مقدماتی و پیشرفته برای 

شرکت کنندگان گواهی معتبر صادر شد.

نهاد نانو بیرجند با همکاری انجمن علمی دانشجویی فیزیک 
دانشگاه بیرجند کارگاه مقدماتی نانو را در 5 اسفند برگزار 
کرد. در این کارگاه به مفاهیم پایه نانو و روش های سنتز و 
شناسایی نانو پرداخته شد. مدرس این کارگاه سرکارخانم 
رعنا باقری )دکتری مهندسی فناوری  نانو( بودند. هدف از 
برگزاری این کارگاه افزایش توان علمی تخصصی دانشجویان 
فیزیک در حوزه نانو بوده است. در پایان کارگاه مقدماتی و 

پیشرفته برای شرکت کنندگان گواهی معتبر صادر شد.

برگزارکننده:  انجمن علمی فیزیک

برگزارکننده:  انجمن علمی فیزیک
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GIS برگزاریدورهآموزشی

وبینارمعرفیگرایشرسوبشناسیوزمینشناسینفت

وبینارمعرفیگرایشچینهشناسیوفسیلشناسی

انجمن علیم زمین شناسی و انجمن علمی جغرافیا دانشگاه 
بیرجند کارگاه آموزشی GIS را از 12 لغایت 15 اسفند 
ساعت 10 صبح برگزار کردند. این دوره آموزشی با هدف 
افزایش توان علمی و تخصصی دانشجویان گروه در این حوزه 
تخصصی صورت پذیرفت. مدرس این دوره سرکار خانم دکتر 
رباب رزمي )مدرس دانشگاه زنجان و پژوهشگر برتر بنیاد 

نخبگان استان زنجان( بودند.

وبینار دو ساعته معرفی گرایش رسوب شناسی وزمین شناسی 
نفت  با هماهنگی انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی در 
  روز سه شنبه 1400/12/17 ساعت 12، در فضای آموزش 
مجازی lms برگزار شد. مدرس این دوره جناب آقای دکتر 
غالمرضا میراب شبستری ،  عضو هیات علمی گروه زمین 
دانشگاه بیرجند بودند. این دوره به صورت رایگان برگزار شد 
و شرکت برای عموم آزاد بود. توضیحاتی پیرامون معرفی این 
گرایش ارائه شد که شامل معرفی اجمالی گرایش و همچنین 
معرفی ضرایب دروس و سرفصل های مربوط به این گرایش و 

همچنین در مورد بازار کار این گرایش هم صحبت شد.

وبینار دو ساعته معرفی گرایش چینه شناسی و فسیل 
شناسی با هماهنگی انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی 
در روز یکشنبه  1400/12/22 ساعت 12،  در فضای 
آموزش مجازی lms برگزار شد. مدرس این دوره جناب 
آقای دکتر سید ناصر رئیس السادات، عضو هیات علمی 
گروه زمین دانشگاه بیرجند بودند. این دوره به صورت رایگان 

برگزار شد و شرکت برای عموم آزاد بود.

برگزارکننده:  انجمن علمی زمین شناسی

برگزارکننده:  انجمن علمی زمین شناسی

برگزارکننده:  انجمن علمی زمین شناسی

گزارش کارکرد انجمن های علمی دانشجویی | زمستان1400  



94

وبینارمعرفیگرایشزمینساخت

وبینارمعرفیگرایشآبهایزیرزمینی

با هماهنگی  وبینار دو ساعته معرفی گرایش تکتونیک 
انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی در روز دوشنبه 
 lms 1400/12/16 ساعت 10، در فضای آموزش مجازی
برگزار شد. مدرس این دوره جناب آقای دکتر محمد مهدی 
خطیب، عضو هیات علمی گروه زمین دانشگاه بیرجند بودند. 
این دوره به صورت رایگان برگزار شد و شرکت برای عموم 
آزاد بود. توضیحاتی پیرامون معرفی این گرایش ارائه شد 
که شامل معرفی اجمالی گرایش و همچنین معرفی ضرایب 
دروس و سرفصل های مربوط به این گرایش و همچنین در 

مورد بازار کار این گرایش هم صحبت شد.

با  زیر زمینی  وبینار دو ساعته معرفی گرایش آب های 
در    شناسی  زمین  دانشجویی  علمی  انجمن  هماهنگی 
روز یکشنبه 1400/12/15 ساعت 12، در فضای آموزش 
مجازی lms برگزار شد. مدرس این دوره جناب آقای دکتر 

حسن ضیا، استاد گروه معدن دانشگاه بیرجند بودند. 
این دوره به صورت رایگان برگزار شد و شرکت برای عموم 
آزاد بود. توضیحاتی پیرامون معرفی این گرایش ارائه شد 
که شامل معرفی اجمالی گرایش و همچنین معرفی ضرایب 
دروس و سرفصل های مربوط به این گرایش و همچنین در 

مورد بازار کار این گرایش هم صحبت شد.

برگزارکننده:  انجمن علمی زمین شناسی

مسئول اجرایی:  مصطفی رجائی
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مسئول اجرایی:  مصطفی رجائی
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جلسهتبیینوبازخوانیسخنانرهبردردیدارباتولیدکنندگان

انتشارنشریهسمعکشماره169

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل جلسه مجازی »تبیین 
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  سخنان  بازخوانی  و 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی« را در تاریخ 16 بهمن 
ماه 1400 برگزار کرد.در این جلسه  بر ضرورت وجود نقشه 
راهبردی برای صنعت کشور و همچنین بحث مدیریت 
متمرکز و هدایت اشاره شد.در ادامه با اشاره به  آغاز جنگ 
اقتصادی در اوایل دهه 90 بیان گردید که دشمن برای 
نابودی اسالم و انقالب تمرکزش را بر روی فروپاشی اقتصاد 
ایران گذاشته است. بر ضرورت صنایع دانش بنیان تاکید 
گردید و اینکه باید از این صنایع در راستای تولید بهره 
گرفت. در سال هایی که تحریم های ظالمانه زندگی مردم را 
تحت تاثیر خود قرار داده بود شرکت های دانش بنیان برای 
فراهم کردن ابزار و ماشین های صنعتی و موارد مختلف وارد 

میدان شدند تا کشور را یاری سازند.

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل در بهمن ماه 1400 
شماره 169 نشریه خود را منتشر کرد. نشریه دانشجویی 
سمعک غالبا ماهیتی تحلیلی دارد. در این نشریه مطالبی 
برای روشن سازی مسائل روز نوشته می شود. در این شماره 
نشریه، متونی در خصوص دفاع از عملکرد 43 ساله انقالب 
اسالمی و همچنین بیانیه گام دوم منتشر شد که در راستای 

آگاهی بخشی و روشن سازی در زمینه های فوق بود.

برگزارکننده:  انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی
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کارگاهمجازی»اصولنشریات»

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل کارگاه مجازی » اصول 
نشریات« را در 30 بهمن برگزار کرد. در این کارگاه در 
خصوص مواردی از جمله ساختار متن نشریه، اصول تیتر 
زنی و رصدخبری صحبت شد. این کارگاه  پس از پرسش و 
پاسخ های حاضرین از جناب آقای نوروزی )مدرس کارگاه( به 

پایان رسید.

برگزارکننده:  انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی

جلسهتبیینوبازخوانیسخنانرهبردردیداربافرماندهاننیرویهوایی

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل جلسه مجازی »تبیین و 
بازخوانی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان 
نیروی هوایی« را در تاریخ 28 بهمن برگزار کرد. در این جلسه  
در این جلسه بر وجوب بودن احساس مسئولیت در مدیران 
دولتی تاکید شد و بیان گردید که بیعت امام، بیعت با شخص 
نبود بلکه بیعت با هدف ها و آرمان های جامعه اسالمی بود. 
همچنین تاکید شد حرکت در مسیر حق و آرمان های انقالب 
عامل پیوند ما با بیعت کنندگان است. بر دو نکته اساسی یعنی 
درک نیازهای لحظه و عبرت آموزی تاکید گردید و بیان شد 
که دشمن از جایی ضربه خورد  که فکرش را نمی کرد. در 
ادامه جلسه بر ضرورت حضور فعال و زنده با روحیه سرشار از 
امید در عرصه های مختلف تاکید گردید و بیان شد که چنین 

حضوری نوید پیروزی و امید را خواهد داشت.

برگزارکننده:  انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی
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کرسیآزاداندیشیدانشجوییاقتصادبازیچهسیاستدولتها

آزاداندیشی  دانشجویان مستقل کرسی  اسالمی  انجمن 
دانشجویی را با موضوع »اقتصاد بازیچه سیاست دولت ها« در 

1 اسفندماه 1400 برگزار کرد.
مهمانان این برنامه در حوزه های راه  خروج از رکود اقتصادی، 
مفاهیم اقتصاد مقاومتی، اشراف حکمرانی در اقتصاد، بازار 
دستوری یا آزاد، کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، عدم 
نظارت بر بانک ها، برطرف کردن ضعف اقتصادی، ایجاد سند 
راهبردی و تاریخچه اقتصاد مقاومتی به ارائه مباحث و نظرات 
خود پرداختند.عدم اندیشه اقتصاد مقاومتی در سیاست 
دولت ها از دوره قاجار تا به امروز باعث ایجاد بحران های 
اقتصادی در 300 سال گذشته در کشور ایران شده است 
و نتایج آن را امروز به عینه شاهد هستیم. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در خطابه هایی به سه دولت 
اخیر فرموده اند که باید با ایجاد اشراف اطالعاتی بازار کنترل 

برگزارکننده:  انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی

و نظارت بر خلق نقدینگی از کانال بانک ها پیگیری شود؛ اما 
متأسفانه دو دولت قبل به موارد به درستی عمل نکرده و باعث 
مشکالت وافری در نظام اقتصادی شدند و حال نگاه ها برای 
جراحی و درمان این مشکالت عمیق در ساختار اقتصادی به 

دولت سیزدهم است.
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رونماییازنماهنگ»عهدما»همزمانباسالگردشهادتسرداردلها

مراسمعزاداریبهمناسبتایامفاطمیهودومینسالگردشهادتسردارحاجقاسمسلیمانی

موسسه فرهنگی آفرینش های رسانه ای آیینه و با همکاری 
مرکز  بیرجند،  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  رسانه  واحد 
آفرینش های هنری بسیج و اداره کل بنیاد حفظ آثار خراسان 
جنوبی، همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار دلها، از 
نماهنگ »عهدما« در 13 دی ماه1400رو نمایی کرد. این 
نماهنگ روایتگر حضور امام جماعت مسجد در مبارزه با 
بیماری کرونا بوده که در جریان غسل فوتی های ناشی از 

کرونا به این بیماری دچار شده و نهایتا به شهادت می رسد.

» فاطمیه خط مقدم ماست«
مراسم عزاداری به مناسبت ایام فاطمیه و دومین سالگرد 
معاونت  توسط  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهادت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با همکاری کانون 
خیریه نهال، کانون جوانان رضوی و بسیج دانشجویی 
برگزار شد. سخنران این مراسم حجت السالم والمسلمین  

برگزارکننده:  بسیج دانشجویی

مسئول برگزاری: عرب خزاعی
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مسئول برگزاری: عرب خزاعی
هادی حاجی آبادی بودند که در ابتدای این مراسم به ذکر 
شخصیت و زندگانی حضرت زهرا سالم اهلل علیها پرداخت. 
مداحی و مرثیه سرائی در سوگ شهادت حضرت فاطمه 
زهراء سالم اهلل علیها و قرائت حدیث شریف کساء از دیگر 
بخشهای این مراسم بود. این مراسم در شامگاه سه شنبه 
14 دی ماه 1400 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( و 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی با حضور دانشجویان، 

کارکنان و اعضای هیأت علمی برگزار شد. 
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برگزارکننده:  بسیج دانشجویی

برپاییاردوهایراهیاننور

اردوهاي راهیان نور، گذشته از سفرش، نه تنها یک فرهنگ 
و یک نوستالژیست بلکه بیداري فکرو اندیشه است، یادآور 
رشادتها و شجاعت ها و غریبي هاي بهترین فرزندان و 
جوانان این مرزو بوم است. یادآور شور مردانگي و خلوص 
واوج تجدي در میثاق با شهداي گرانقدراست. قتل گاهي 
که بهترین دلیرمردان روزگار خود را نظاره گر بوده است، 
آن ها رفتند تا ایران، سرافراز بماند. سرزمین راهیان نور، 
همان جایي که بوي عطر خدا بیشتر به مشامت مي رسد، 
رنگ خدا را بهتر درک مي کني،  عشق به خدا را بیشتر 
احساس مي کني،  اگر به فرموده رهبر معظم انقالب 
کنید  احساس  این سرزمین  در  را  ( حضور  )معرفت 
دانشجویان دانشگاه در راستای  آشنایی با رشادت های 

حماسه آفرینان دفاع مقدس و  تجدید میثاق و پیمان با 
آرمان های امام راحل)ره( و شهیدان ازتاریخ  16 لغایت 
22 )برادران( و از 20لغایت  26 اسفند 1400)خواهران( 

به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس اعزام شدند. 
طی این سفر شش روزه دانشجویان از آستان مقدس 
امام زاده حسین بن موسی بن کاظم)ع(، مزار حاج قاسم 
سلیمانی در کرمان، آرامگاه شاهچراغ، حافظ، سعدی 
در شیراز و مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از 
جمله طالئیه، هویزه، دهالویه، معراج شهدای اهواز، اروند، 
علقمه، کانال کمیل، فکه، منطقه عملیاتی فتح المبین، 
ودر پایان از حرم حضرت معصومه و همچنین جمکران 

در قم  دیدار نموده اند. 
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