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و من ا... التوفیق
حسین فرزانه پور
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند

پیشگفتار

 بهار1401 | پیش گفتار

مسائل  و  فرهنگ  عرصة  در  مؤثر  بدون شک حضور 
فرهنگی، بدون ارتباط با حوزة اطالع رسانی و مستندسازی 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، امکان پذیر نمی باشد. 
فرهنگ دانشگاهی، حوزه ای بسیار متنوع و گسترده ای 
است که ورود و بهره برداری از آن جز از طریق یک نظام 
نمی باشد.  امکان پذیر  منسجم  و  اطالع رسانی درست 
گفتمان سازی مباحث محوری مثل فرهنگ دانشگاهی، 
زیست دانشجویی، سیاست گذاری فرهنگی، طرح مباحث 
ارتباط سه قشر دانشجو، کارمند و  اجتماعی و نحوة 
عضو هیأت علمی در دانشگاه که مخاطبین برنامه های 
حوزة فرهنگی می باشند، منحصراً از طریق یک نظام 

اطالع رسانی دقیق و صحیح امکان پذیر است.
  لذا حوزة معاونت فرهنگی و اجتماعی در این خصوص 

مسئولیت خطیری را بر دوش خود احساس می کند تا 
رویدادها و وقایع فرهنگی را به درستی به مخاطبین 
خود منتقل نماید و از این طریق زمینة تعامل و گفتگو 
و هم افزایی این سه قشر فرهیخته را برای رشد و اعتالی 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فراهم نماید.
  بر این اساس، آنچه پیش روی شما عزیزان قرار دارد، 
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  خبرنامة حوزة 
بیرجند است که فشرده ای از رویدادها و اقدامات این 
حوزه را در بازة زمانی فصل بهار به حضورتان عرضه 
می دارد. امیدوارم حاصل تالش همکاران عزیز این حوزه، 
مورد قبول درگاه خداوند و شما خوانندگان عزیز قرار 
گیرد و ما را از پیشنهادات و انتقادات سازندة خود در 

جهت استمرار این کار فرهنگی محروم ننمائید.
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یادداشتسردبیر

 بهار1401 | یادداشت سردبیر

در روزگاری هستیم که نسیمی فرخنده  و فصل نوینی از 
زایش و رویش و نوشدن در حال آمدن است. ثانیه های 
سخت و جانکاه کرونایی، با نگاه مهرباِن آفریدگار پاک و 
یاری دهندة رهنمای، جای خود را به ثانیه های شور و 
نشاط و همدلی و همگرایی و گردهمایی وامی گذارد. و چه 
فرهنگی بهتر از این. اینکه بیش از گذشته، قدر و منزلت 
انسان اجتماعی و به ویژه انسان دانشگاهی را دریافته ایم و 
همگان سخت خواهند کوشید که از یکایک لحظه های با 
هم بودن، توشه ای پربرکت و ماندگار و جوشان، برگیرند 
و سخت بکوشند که دچار این فراق سهمگین نشوند. 
امید می رو د که با درست کاری در انجام امور بهداشتی 
و تمیزی، سالمت تن و روان خود را پاک از هر آلودگی 
نگه داریم تا بیش از این، زهر تلخ هجر و دوری را، سر 
نکشیم. استادان و دانشجویان و یاوران علمی، بیش از هر 
زمان دیگری شأن و منزلت نهاد مقدس خانوادة دانشگاه 
را پاس خواهند داشت و در کنار هم، خاطرات جاودانه ای 

خواهند آفرید.
خدای را سپاس می گزاریم که باری دیگر فرصتی دست 
داد تا بخشی کوچک، از تالش شبانه روزی مجموعة بزرگ 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این فصلنامه در برابر 
دیدگان پرمهر دانشگاهیان قرار گیرد. بی تردید یکایک 
همکاران خدوم و درست کار معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه کوشیدند تا با وجود همة فرصت ها و همچنین 
چالش ها، برنامه های نسبتاً خوبی را طراحی، پیگیری و 
اجرا کنند. بخش بزرگی از این برنامه ها به همت ذوق 
و خرد و دانش و پشتکار دانشجویان فعال کانون ها، 
انجمن ها و تشکل های سیاسی و اسالمی محقق شد. 
خداوند به همة   آن ها عزت و سربلندی دهد که در کنار 
آموزش و پژوهش، به مسئولیت پذیری اجتماعی خود 
توجه نموده اند و می کوشند در کنار یکدیگر، با صبر و 
بردباری، به توانایی هایی ناگفته و ناشنیده و درونی خود، 

پر و بالی نو برای پرواز دهند.
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بسیار روشن است که خدمت فرهنگی در هر بخشی 
ازجامعه، آثار و برکاتی فردی و گروهی دارد که رضایت 
نفس، یکی از   آن هاست. به تعبیر زنده یاد استاد مجتبی 
مینوی: »اگر به اندازة بال پّشه ای به تمدن و فرهنگ ایران 
است«. نبوده  بیهوده  من  زندگانی  باشم،  کرده  خدمت 

)یادداشت های مینوی، ج اول: رجال- روش تحقیق، به 
کوشش مهدی قریب و محمدعلی بهبودی، پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ص 5(. در 
این جا بر خود فرض می دانم که از خدمات فرهنگی و 
اجتماعی جناب دکتر خامسان و معاونت محترم پیشین 
دانشگاه جناب دکتر علی زنگوئی قدردانی کنم که با همة 
سختی ها و موانع، از صمیم دل کوشیدند تا در شرایط 
سخت کرونایی، امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیش 
از گذشته بدرخشد و به یادگار بماند.اکنون که مدیریت 
و هدایت دانشگاه با ساختاری نو و پرنشاط، جهادی و 
عملیاتی، پای در عرصة میدان بزرگ دانش و پژوهش و 
فرهنگ و ادب نهاده است، مجموعة فرهنگی و دانشگاهی 
را  خویش  اصلی  رسالت  تا  کوشید  خواهد  بیرجند 
بازطراحی کند و در همةبخش های هیئت محترم علمی، 
دانشجویان عزیز و یاوران علمی، سرانة فرهنگی خود را 

بازتوزیع کند. 
در این راستا دست نیاز و یاری به سوی همه می گشاییم و 
امید آن داریم که همه در کنار هم، بکوشیم راه درست تر 
را شناسایی کنیم و از راه ناصواب و ناهموار دوری گزینیم 
و این جز با همدلی و هم افزایی و مهر و محبت و البته 
دوراندیشی فراهم نمی گردد. سعی بر آنست که محیط 
دانشگاه سرتاسر فضای سالم و سرشار از شور و نشاط 
و امید و پویایی گردد و در این راستا، باید معیارهای 
درست را شناخت، سنجید و به کار بست. معیارها و 
الگوهای درست انسان دانشگاهی که بخش بزرگی از این 
هویت، در میراث پیشینیان ما به وفور دیده می شود و 
بخشی دیگر زادة دوران جدید و معاصر ما و پیشرفت های 
علمی و فرهنگ تعامل و تبادل است که الزمة یک زیست 
اجتماعی است. در نتیجه همه باید با صبوری و بردباری 
و دانش و حکمت، کمک کنند تا برنامه های جذاب و 
ارزشی برای نودانشجویان عزیز پساکرونایی، تدوین و اجرا 
گردد تا در کنار پذیرش و تقویت روحیة مسئولیت پذیری 
اجتماعی، به پرورش توانایی ها و هدایت آن به سوی 
مهارت و اشتغال مولد و ایجاد یک زیست بوم فرهنگی 

درست و پرنشاط موفق باشیم؛ یعنی ایران فرهنگی.

با احترام و سپاس از همة سروران ارجمند
علی اکبر محمدی
مدیر امور فرهنگی دانشگاه
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معاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهبیرجند

گزارشفعالیتهایشاخصفصلبهار1401
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محفلانسباقرآنکریموجشنمیالدامامحسنمجتبی)ع)

محفل انس با قرآن کریم و جشن میالد امام حسن مجتبی 
)ع( در روز 27 فروردین  ماه 1401، در مسجد امام جعفر 
صادق )ع( برگزار شد. در ابتدای این مراسم، دکتر احمد 
المعی گیو، سرپرست دانشگاه بیرجند، با گرامیداشت یاد 
و خاطرة شهدا و امام شهدا و بزرگ  معمار انقالب اسالمی، 
حضرت امام خمینی )ره( و آرزوی سالمت و تندرستی برای 
مقام عظمای والیت و خیرمقدم به میهمانان این محفل 
نورانی گفت: فرارسیدن سال جدید، قرن جدید و تقارن بهار 
طبیعت با بهار قرآن و از سرگیری آموزش حضوری و تقارن 
آن با بهار تعلیم و تزکیه و فرخنده  میالد مولود نیمة رمضان، 
حضرت امام حسن مجتبی )ع( که سفر  ة همة روزه  داران به 
برکت این میالد خجستة پربرکت باشد، را تبریک و تهنیت 
می گویم و از دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی، معاونت دانشجویی 
و روابط عمومی و اطالع رسانی برای برگزاری این محفل 
نورانی تشکر ویژه دارم. وی با اعالم اینکه که هیچ لذتی 
برتر از تالوت قرآن نیست، افزود وقتی ما به قرآن کریم نگاه 
می کنیم، خداوند متعال واژة قرآن را به شکل های متعدد و 
متفاوت به ما می دهد و نام های مختلفی را در قرآن مشاهده 
می نماییم که از جملة   آن ها »إِنَُّه لَُقْرآٌن َکِریٌم« و در سورة 
یاسین »والقرآن حکیم« و در سورة قاف »والقرآن المجید« 
است که معجرة نبی مکرم اسالم، قرآن کریم است. قرآن 
کریم در شرایطی نازل شد که سخن  سرایانی در آن دوره 
وجود داشتند که بارها به مباحثه و مقابله با قرآن برخاستنند، 
اما هر بار سر بر تعظیم و تسلیم در مقابل اعجاز و فصاحت و 
بالغت این معجزة ماندگار فرو بردند. از حضرت رسول )ص( 
روایت شده است: »آنچه که باعث جال و صیقل  یافتن درون 
و قلوب می  شود، تالوت قرآن کریم و یاد اموات است« و 
همچنین از ایشان روایت شده در هنگام تالوت قرآن گریه 
کنید و اگر هم گریه به شما دست نمی دهد به نوعی به این 
حالت نزدیک شوید، گریه ای که همراه با خضوع باشد. وقتی 

قاری قرآن را تالوت می کند، به مرحلة مناجات و رازونیاز 
با خدا می  رسد. تالوت آیات قرآن، ذکر و دعای عارفان و 
عاشقان است که حضرت رسول در این بخش به بحث 
تباکی و خود را به گریه  واداشتن تأکید دارد. از حضرت 
امیرالمؤمنین علی )ع( روایت شده است که هر کس قرآن را 
در حالت قیام بخواند، 100 حسنه دارد و هر کس در حالت 
جلوس قرآن را تالوت نماید، 50 حسنه شامل او می شود. 
دکتر المعی اظهار داشت: در میان ادیان الهی هیچ دینی به 
اندازة اسالم در تفکر، تدبر، اندیشه و علم و علم  گرایی تأکید 
ندارد. مرحوم طنطاوی در تفسیرالجواهر آورده است که بیش 
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از 750 آیة قرآن در مورد عوامل طبیعی و علم و علم  گرایی 
است و مرحوم شهید مطهری و برخی نویسندگان غربی با 
ذکر اینکه مردمان هیچ تمدنی به اندازة ایرانیان به اسالم 
و قرآن خدمت نکرده اند. ایشان فرمودند دین اسالم همراه 
عقالنیت و معنویت است و تالوت قرآن و ورود به حوزة 
علم و علم  گرایی معادل با نماز و قیام آمده است. وی با 
نقل حدیثی از حضرت امام علی )ع( »العلم ال یحصل إاّل 
بخمسه أشیاء: أّولها: بکثره الّسؤال و الّثانی: بکثره االشتغال 
و الّثالث: بتطهیر األفعال و الّرابع: بخدمه الرجال و الخامس: 
باستعانه ذی الجالل« گفت: زیبایی علم به پنج چیز شامل؛ 

جستجوی علم و دریافت علم از سرچشمه ها، اشتغال فراوان 
به درس و بحث و پژوهش و دریافت سؤال و جواب از علم و 
همنشینی با علما و فرهیختگان است و وقتی علم کامل حاصل 

می شود که همراه با تقوا و تزکیه باشد. 
در ادامه سیدنعمت  ا... دانشور، نمایندة دانشجویان بین  الملل 
افغانستانی دانشگاه بیرجند بیانیه ای در محکومیت حملة 
به کنسولگری  به حرم مطهر رضوی و حمله  تروریستی 
جمهوری اسالمی ایران در والیت هرات را قرائت کرد. قرائت 
قرآن، مولودی  خوانی، توسط مداح اهل بیت، برگزاری مسابقه 

و صرف افطاری از دیگر برنامه های این مراسم بود.



9

همکاریدربرگزاریبرنامةهفتةدرهایبازدانشگاه

دانش آموزان مدارس متوسطه جهت آشنایی با رشته های 
تحصیلی و فرصت های شغلی و همچنین ظرفیت ها و امکانات 
موجود، در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1401، از دانشگاه بیرجند 
بازدید کردند. بازدید دانش آموزان توانمند به همت ستاد جذب 
دانشجویان، بصورت گسترده با هدف آشناسازی دانش آموزان 
مدارس متوسطه با رشته های تحصیلی و فرصت   های شغلی و 
همچنین ظرفیت ها و امکانات موجود در دانشگاه انجام شد. 

در این برنامه، دانش آموزان پایة نهم دبیرستان دخترانة کاشی 
نیلوفر از معاونت فرهنگی، پردیس علوم پایه و واحدهای مرتبط 
با آن بازدید کردند. شایان ذکر هست در معاونت فرهنگی 
و اجتماعی، کلیپ معرفی انجمن های علمی، کانون های 
فرهنگی و هنری و ... جهت جذب دانش آموزان و آشنایی با 
حوزة عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی پخش گردید و با 

استقبال دانش آموزان روبرو شد. 
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کارگاهونشستهماندیشی»بازخوانیبخشیازحقوقشهروندیدرنهجالبالغه»

به مناسبت ماه مبارک رمضان، معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند با همکاری بنیاد بین المللی نهج البالغه، 
کانون قرآن پژوهان و مشارکت مدیریت برنامه، بودجه و 
تحول اداری دانشگاه بیرجند، کارگاه و نشست هم اندیشی 
»بازخوانی بخشی از حقوق شهروندی در نهج البالغه« را 
با حضور دکتر احمد خاتمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی 
متون  شارح  و  مصحح  و  نهج البالغه  پژوهشگر  تهران، 
تاریخی، در روز سه شنبه، مورخ 6 اردیبهشت ماه 1401، 

به صورت مجازی برگزار نمود. 
در  شهروندی  اصطالح  که  نمودند  بیان  خاتمی  دکتر 
تاریخ بشر خیلی سابقه ندارد. حدود 200 سال است که 
بحث هایی در خصوص حقوق شهروندی در کشور انجام 
می شود. در سال 1889 در جوامع غربی مثل آمریکا 
در مورد آزادی انسان صحبت شد و دو سال بعد از آن، 
اعتراض به قانون اساسی شد و مواردی به آن اضافه شد؛ 
مثل آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی شغل، حمل سالح 
و ... . به تصور دکتر خاتمی، حقوق شهروندی سابقه ای 
بیش از 30 سال ندارد و اولین بار در ایران صدری افشار 
بود که این کلمة خوب را ساخت و در ادبیات عموم رواج 
داد )1377(. هر فرد برای یافتن معنی دقیق شهروند الزم 
است یک سری آگاهی نسبت به حقوق خود داشته باشد 
مانند مطالبه گری، روحیة خواهندگی از نظام و حکومت و 

راه دریافت و احیای حقوق خود. 
در سال 1395 رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی 
را ابالغ کرد و مهمترین این حقوق، حق حیات، سالمت، 
آزادی، امنیت، داشتن اطالعات، استفاده از فضای مجازی، 
حق تجمع و راهپیمایی، ادارة شایسته، تدبیر و اندیشه، 
و عادالنه و  اقتصاد شفاف  تابعیت، رفت وآمد، خانواده، 
رقابتی، مسکن، رفاه، مشارکت فرهنگی، آموزش و پرورش، 
محیط زیست، صلح، امنیت و اقتدار ملی در این زمینه، اعالم 

و حمایت شده است.
 نکتة اول: نامة حضرت علی )ع( به مالک اشتر به عنوان 
یک سند حکومتی است که از طرف یک خلیفة مقتدر از 
نظر مسلمین و یک امام معصوم از نظر شیعیان به یک امیر 
امین برای منشور حکومت او در مصر است. )اینکه به امیر 
خود می فهماند که خیلی فکر نکن حاکم شدی و سوار بر 
مردم خواهی شد. خیلی قبل از تو افرادی حکومت کرده اند و 
کارهای خوب کردند. نروی کارهای خوب آنان را خراب کنی(.
نکتة دوم: یک روش معکوس است و واردشدن از این راه 
که حاکمان و امیران اسالمی چه وظایفی بر مردم دارند 
و این ناشی از چه حقی بر مردم است. وقتی گفته شده با 
مردم به عدالت رفتار کن، باید دید اینجا چه حقی برای 
مردم ایجاد شده و شیوة برخورد با مردم چگونه باید باشد؟ 
ایشان در ادامه تأکید نمودند، یک منبع ارزشمند از امام 
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سجاد )ع( که حاوی برجسته ترین آثار حقوقی در جامعة 
اسالمی است، رساله الحقوق است که کمتر به آن توجه 
مطالب  و صریح  آشکارا  و  دقیق  بسیار  اما  است،  شده 
حقوقی را بیان فرموده اند. وی افزود در مطالب ترتیبی 
که آماده کرده است، فهرستی از حقوق حاکم بر مردم و 
حقوق مردم بر حاکم و حقوق فرزند بر والدین و بالعکس و 
دیگر موارد وجود دارد که باید آن را مطابق با قوانین خود 

منطبق و مورد استفاده قرار دهیم.
نکتة دیگر این که رعایت حال و حقوق مردم حتی در 
مالک  به  بشود. حضرت  انجام  باید  مسائل  واجب ترین 
فرمودند: ای مالک هر وقت امام جماعت شدی نه چنان 
باش که نمازگزاران را برانی و نه چنان که نماز را تباه کنی. 
حضرت فرمودند در مأموریت یمن از رسول ا... پرسیدند 
نماز با مردم چگونه باید باشد؟ رسول ا... فرمودند مانند 

نماز با ناتوان ترینشان نماز بخوان و با مردم مهربان باش.
در پایان دکتر زنگویی بیان داشتند، شهروند باید آگاهی 
داشته باشد نسبت به وظیفه و شهر خود و این نکته، 
بسیار دقیق و بااهمیت است، اما در مورد دانشجویان و 
مباحثی که در دانشگاه آموزش می بینند، الزم است برای 
هر خط مشی، تعاریفی ویژة خود آن داشته باشیم و تعریف 
امروزی و  حقوق در مباحث دینی و حقوق در مسائل 
آکادمیک ابهاماتی دارد که باید بررسی و روشن شود. وقتی 
از حق صحبت می شود، دو طرفه است وقتی محق می شویم 
یک طرف دیگر مکلف و موظف است و محق بودن مردم 
به این معناست که حکومت مکلف است و اگر حکومت 
حق دارد من موظفم که جان بداری کنم و حق حکومت را 
رعایت کنم. همیشه این رابطه برقرار است و این بازی در 

میدان حقوق شهروندی اعمال می شود.
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کارگاهونشستهماندیشی»دریایپارسوخلیجفارس»

معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی با همکاری مدیریت 
برنامه، بودجه و تحول اداری، انجمن علمی جغرافیا و انجمن 
علمی علوم سیاسی به مناسبت بزرگداشت روز ملی خلیج 
فارس نشست هم  اندیشی و کارگاه آموزشی »دریای پارس 
و خلیج فارس« را در روز یکشنبه، مورخ 1401/2/11، با 
حضور آقای دکتر علی  اصغر قهرمانی  مقبل برگزار نمودند. در 
این کارگاه، ابتدا آقای دکتر احمد بخشی، مدیر نشست و 
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه به ارائه مطالبی 
در خصوص عنوان کارگاه و نشست پرداختند و سپس آقای 
دکتر علی  اصغر قهرمانی  مقبل، عضو هیأت علمی گروه زبان و 
ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران و نویسندة کتاب 
دریای پارس و خلیج فارس، به گواهی منابع کهن، سخنرانی 

و به ذکر موارد ذیل پرداختند.
   بررسی ابعاد وظایف ایرانیان در خصوص خلیج فارس )بُعد 
ملی، منطقه  ای و بین  المللی(  بیان همایش  ها و کنفرانس  های 
ملی و بین  المللی برگزارشده در این خصوص ذکر تعاریف بحر 

فارس در کهن  ترین منابع عربی و سایر موارد
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نشست»بازشناسیوبازشناسانیفرهنگ،اندیشهوجایگاهسعدی)سعدیدرآینه)»

نشست»بزرگداشتفردوسیوبازشناسیشاهنامه»

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران )شعبة خراسان جنوبی( 
با همکاری انجمن ایرانشناسی و همچنین معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه بیرجند، نشست علمی »بازشناسی و 
بازشناسانی فرهنگ، اندیشه و جایگاه سعدی )سعدی در 
آینه(« را با حضور دکتر جعفری دهقی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه تهران و دکتر عبدالرحیم حقدادی و دکتر علی  اکبر 
سام  خانیانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در تاریخ 

10 اردیبهشت  ماه 1401، به  صورت برخط برگزار نمود.

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران )شعبة خراسان جنوبی( 
با همکاری انجمن ایرانشناسی و همچنین معاونت فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه بیرجند، نشست علمی »بزرگداشت فردوسی 
و بازشناسی شاهنامه« را با حضور دکتر جعفری دهقی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه تهران و دکتر اکبر شایان سرشت و دکتر 
ابراهیم محمدی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در 

تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1401، به صورت برخط برگزار نمود.
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مراسمنکوداشتاستادفقیددکترمحمدمهدیناصح

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با همکاری 
اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی، مراسم 
بزرگداشت فرهنگ  پژوهان و نکوداشت دکتر محمدمهدی 
ناصح را در روز شنبه، مورخ 17 اردیبهشت  ماه 1401، در محل 
سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند 
برگزار نمود. در ابتدای این مراسم دکتر احمد المعی گیو، 
سرپرست دانشگاه بیرجند سخن خود را با شعری از ایرج 
میرزا با مضمون؛ برادر جان خراسان است اینجا/ سخن گفتن 
نه آسان است اینجا /خراسان مردم باهوش دارد/ خراسانی 
دولب ده گوش دارد« آغاز کرد و از همة برگزارکنندگان این 
محفل که با یاد و نام استاد فرزانه مرحوم دکتر ناصح بنا شده 
است، تشکر ویژه نمود. سرپرست دانشگاه بیرجند تأکید کرد: 
وقتی به تاریخ گذشتة ایران نگاه می  کنیم در مقام مقایسه با 
دیگر تمدن ها و دیگر فرهنگ ها، ایران دارای دو خصیصة ویژه 
است که ما را از دیگر فرهنگ ها متمایز می کند؛ 1. ایرانیان 
در طول تاریخ از دوران باستان تا ظهور دین مبین اسالم و 
پذیرش دین اسالم با قلبی روشن و ضمیری پاک و با جان 

دل، مردمانی یکتا و موحد بوده اند و خصیصة دوم از دورة 
مادها و هخامنشیان تا به امروز است که ایران در معرض 
تجاوزات و لشکرکشی های متعدد قرار گرفته است، اما   آن ها 
با استفاده از ابزار و عنصر نرم  افزاری و فرهنگ  شان توانسته اند 
اقوام یاغی، متجاوز و سرکش را رام کنند که قوم سفاک و 
خونریز مغول از آن دسته است و در سایة برتری و غنای 
اندیشه توانستیم دیگر فرهنگ  ها را در فرهنگ غنی خودمان 
حذف کنیم. وی گفت: آثار به جا مانده از هر تمدنی، نشانگر 
هویت فرهنگی و غنای فکر و اندیشة آن مردم می  باشد که با 
این ویژگی  ها می  توانیم شناخت نسبی نسبت به آن فرهنگ 
بدست آوریم. ایشان افزودند وقتی به خراسان جنوبی و بویژه 
شهر بیرجند و روستاها و امکنه مراجعه می کنیم، برخی از 
اسامی، هنوز قلم اندیشمندان و پژوهشگران به آن دست 
نیافته و معانی آن برای همگان برمال نشده است و بعنوان 
نمونه می توان به روستاهای شاه گنج، شوشود، راتوک و ... که 
رمزگشایی حوزة معنایی   آن ها انجام نشده است، اشاره کرد 
و در کنار اینها نام های مانایی داریم همچون گیو، مختاران، 
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روشناوند، نوکند، چهکند و ... که در حوزة معنایی   آن ها بحث 
تقدس و اسطوره های کهن و فرهگ ایرانی وجود دارد و این 
موضوع نشان  دهندة این است که این روستاها روزگاری 
خواستگاه فکر و اندیشه بوده  اند و مردمانی، این اماکن را 
بنیان نهاده  اند. در کنار این آثار شفاهی و تاریخ شفاهی به آثار 
مکتوب در خراسان جنوبی و شهر بیرجند برخورد می کنیم 
و مزار کوچ و گودال چنگال و دیگر اماکن است که به گواه 
تاریخ  نویسان به دورة ماقبل تاریخ برمی گردد و گویای این 
است که در این دیار، مردمانی متمدن و اهل فرهنگ زندگی 
می  کردند. تمدن و فرهنگ خراسان جنوبی در مراجع از جمله 
کتاب معجم  البلدان یاقوت حموی و کتاب حمداهلل مستوفی 
و دیگر سفرنامه  ها از بیرجند به  عنوان دارالملک قهستان یاد 
کرده اند و بدیهی است در سایة این فرهنگ و تمدن، شاهد 
نام  آوران شهید و مشهودی از جمله در قرن پنجم هجری با 
شخصیت عمید ابوبکر سرخسی قهستانی از ندیمان سلطان 
محمود غزنوی و معلم خاص فرزند وی مواجه می شویم و همة 
اینها گویای این است که خراسان جنوبی در طول تاریخ در 
دامن خود اندیشمندان بسیاری را پرورش داده است که از آن 
جمله حکیم نزاری، ابن حسام خوسفی، عبدالعلی بیرجندی 
است و البته استان خراسان جنوبی در حوزة دین و دیانت 
نیز پیشگام بوده است که قدمت حوزة علمیة معصومیه و 
فردوس به 800 تا 900 سال پیش برمی گردد. در حوزة دین 
و دیانت می توان به شخصیت های بی  نظیر و متفکر، فاضل 
و دانشمندی همچون آیت  ا... شیخ محمدباقر گازاری، آیت  ا... 

شیخ محمدهادی هادوی، آیت  ا... شیخ محمد عرب معروف 
به موحد، آیت  ا... شیخ محمدحسین آیتی، آیت  ا... سیدحسن 
امامی، آیت  ا... جواد عارفی و خاندان جلیلة عبادی و در رأس 
  آن ها حضرت آیت  ا... عبادی نمایندة معزز ولی فقیه در استان 
نام برد و در کنار حوزة علیمه به ادیبانی همچون حجت  االسالم 
دکتر ابراهیم آیتی برخورد می کنیم که بنا به گفتة استاد شهید 
مطهری، در کتاب بیست گفتار )جلد دوم( از ایشان به  عنوان 
کتابخانة سیار تاریخ یاد می کنند. از دیگر بزرگان می  توان به 
سیدمحمد مشکات، مؤسس کتابخانة دانشگاه تهران، عالمه 
فرزان، احمد احمدی  بیرجندی، پروفسور گنجی و پروفسور 

معتمدنژاد و دکتر شکوهی اشاره نمود.
وی گفت: استاد فرزانه و اندیشمند زنده  یاد و استاد زبان و 
ادبیات فارسی کشور را از نزدیک می شناختم و مردم  داری، 
اخالق  محوری، متانت، صالبت، قناعت و مناعت طبع این 
استاد بزرگ برای همه شناخته شده بود و امروز فکر و اندیشه 
و آثار ایشان برای همیشه، در تاریخ باقی خواهد ماند و به روان 
آن بزرگ  مرد درود می فرستیم. ایشان در پایان تک بیتی از 
شاعر دیار گل  های نرگس، ابن  حسام خوسفی، با مضمون«نام 
نیک رفتگان را پاس دار/ تا بماند نام نیکت پایدار« صحبت 

خود را به پایان رساندند. 
در ادامه محمود رمضانی، سرپرست اداره  کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به مقدمات برگزاری این 
مراسم اظهار داشت که به  منظور ایجاد یادنامة این مراسم، 
کمیتة علمی با حضور اساتید دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 
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دانشگاه بیرجند تشکیل شد که در پاییز سال جاری از این 
یادنامه رونمایی خواهد شد. 

سپس دکتر زنگویی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در 
این جلسه با وجود هفت هزار زبان در جهان کنونی و از 
بین  رفتن هر زبان در مدت هفت روز و از بین  رفتن نیمی از 
زبان  ها در قرن آینده، گفت در 50 سال گذشته تعداد زیادی 
از لغات فارسی از بین رفته است. وی آفریننده ها و موجودات 
دنیا را دو گونه نام برد و عنوان کرد موجودات طبیعی را در 
صورت نیاز به   آن ها اقبال داریم و دست  ساخته های بشر اگر به 
  آن ها نیاز داشته باشیم، می مانند و رشد و تعالی پیدا می کنند 
و در صورت عدم نیاز از بین می روند و زبان نیز این  چنین 
شرایطی دارد. لذا باید در برابر استادان و بزرگان زبان فارسی 
کمال تشکر را داشته باشیم. زبان فارسی هیچ  گاه از بین 
نخواهد رفت، زیرا دریاهایی همچون دیوان حافظ و سعدی 
و ... وجود دارد و بشر به   آن ها نیاز دارد و این دریاها وقتی 
برای بشر امروزی قابل استفاده است که بزرگانی همچون 
زنده  یاد ناصح و دکتر بهنام  فر و ... آن را برای لب  های تشنة 
بشر امروزی آماده نمایند تا   آن ها را با دریای معنویت زبان 
فارسی سیراب نمایند. دکتر محمود رفیعی، استاد مورخ و 
پزشک بیرجندی که از میهمانان برجستة این مراسم بود، 
با ابراز شعف از اینکه در زادگاه خود هست و حاضر در این 
جلسه، از برگزارکنندگان این مراسم تشکر کرد و بیان داشت: 

با دکتر ناصح در سه سال اول مدرسة شوکتیه همکالس بودم 
و دوست عزیزم، محمدمهدی بااخالق برجستة خود در کالس 
درس باعث این شد که تمام همکالسی  ها با او دوست باشند. 
وی در همان ایام شعر می گفت. دوستی بین ما از دهه های 
گذشته بود که پس از فوت ایشان، باعث رنجش اینجانب گردید. 
دکتر محمد بهنام  فر، استاد گروه ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، 
درگذشت استاد بزرگ و فقید، شادروان دکتر محمدمهدی ناصح 
را تسلیت گفت و به نقش ایشان در زبان و ادب فارسی در ایران 
و شبه قاره اشاره کرد و سابقة دوستی و شاگردی سی  سالة خود 
با ایشان را برشمرد و ادامه داد استاد ناصح از لحاظ شخصیت، 
تواضع، آزادگی، صبر و حلم، الگویی برای شاگردان بود. وی به 
فهم دانشجویان و احساس مسئولیت   آن ها در جامعه بسیار 
اهمیت می داد و معتقد بود که علم باید به دل دانشجو راه 
یابد. استاد اهل ادعا نبود و از لحاظ علمی یک عالمه بودند و 
تمام عمر خود را وقف فرهنگ عامة این خطه کرد. وی ابراز 
داشت خیلی از افراد قبل از مرگشان می  میرند، ولی استاد، عالم 

و عاشق بود و چون عالم عاشق بود، همیشه باقی خواهد بود.
سخنرانی دکتر مرادعلی واعظی، عضو هیأت علمی بازنشستة 
دانشگاه بیرجند، شعرخوانی دکتر حاجی  پور، سخنرانی دکتر 
حسین زنگوئی از شاگردان استاد ناصح، رونمایی از سردیس 
دکتر  و  یاحقی  دکتر  صحبت  های  پخش  ناصح،  استاد 

راشدمحصل نیز از دیگر برنامه  های این مراسم بود
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مصاحبةمدیرامورفرهنگیدانشگاهباخبرگزاریشبستاندرخصوص»جهادتبیین»

دکتر علی اکبر محمدی، مدیر فرهنگی دانشگاه در مصاحبه 
با خبرگزاری شبستان در بیرجند گفت: با گذشت حدود 
چهل سال از انقالب و ورود نسل های جدید و فشارهای 
رسانه ای، ضرورت جهاد تبیین بیشتر احساس می شود و 
کوتاهی در این زمینه، خسارت های اجتماعی زیادی را به بار 
خواهد آورد. پیش از هرگونه تبیین درخصوص دستاوردهای 
بزرگ و پرشکوه انقالب اسالمی، افرادی که دربارة دستاوردها 
صحبت می کنند، باید خود انسان های پاک و راست گویی 
باشند. مدیر فرهنگی دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه زبان 
و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه همچنین کارنامة 
افراد در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید پاک باشد، 
افزود این افراد باید خود به این دستاوردها ایمان داشته باشند 
و از صداقت و یقین حرف بزنند، سوم اینکه برای ارائه گزارش 
تبیینی باید آموزش ببینند، بازدیدهایی از طرح های عظیم 
کشوری داشته باشند تا تغییرات و پیشرفت های موجود را 
ببینند تا درست و دقیق و شفاف در این زمینه اظهارنظر 

داشته باشند.
وی تصریح کرد متأسفانه بسیاری از ایده های بزرگ در اجرا 
با چالش روبرو می شوند و به دلیل ضعف افراد مجری، همان 
ارزش به ضدارزش تبدیل می شود؛ بنابراین پیش از هر 
اقدامی در خصوص جهاد تبیین، نباید هر کسی در این باره 

ورود کند. برخی به دلیل شناخت ناقصی که از دوران گذشته 
و زمان حال دارند، دو کتاب تاریخی و یا خاطرات مکتوب 
و شفاهی گذشته و حال را نخوانده و نشنیده اند؛ چون به 
هر دلیل صاحب تریبون و منبری هستند و یا اصالً سن و 
سالی ندارند، در این موضوع بسیار حیاتی سخن می گویند 
و این ایدة ارزشمند به ضدارزش تبدیل می شود. بیانیة گام 
دوم انقالب هم از سوی رهبر انقالب در حساس ترین شرایط 
سیاسی و اجتماعی خطاب به جوانان نوشته شد و موجی از 
امید و انگیزه به مردم به خصوص جوانان داده شد، اما کسانی 
که حتی چند سطر آن را ندیده و نخوانده اند، از آن حرف 

می زنند.
ایشان گفتند این وظیفة نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان 
امر است تا با برگزاری نشست ها و حضور در رسانه های 
دیداری و شنیداری و در کنار جوانان به صورت مستقیم از 
این دستاوردها سخن بگویند. دکتر محمدی در پاسخ به این 
سؤال که جهاد تبیین در چهل سال دوم انقالب اسالمی مردم 
ایران چه نقشی می تواند ایفا کند، گفت: اگر نگاهی دقیق به 
رسانه ها داشته باشیم، می بینیم که صدها شبکة ماهواره ای، 
تلویزیونی، رادیویی، اینترنتی و پلتفرم های ارتباط جمعی، شب 
و روز بدون تعطیلی با هزینه های میلیارد دالری، سال هاست 
که دربارة ایران و انقالب مردم و دولت های مختلف برنامه 
تولید می کنند و رایگان در اختیار مخاطبان قرار می دهند. 
واقعاً اگر این کشور و این انقالب بزرگ، دستاوردهای انسانی 
و ارزشی ایجاد نمی کرد و یا این قدر در مسائل بین الملل و 
مردم کشورهای اسالمی و آفریقایی تأثیرگذار نبود، چرا باید 
این همه هزینه توسط امپراطوری های رسانه های انجام شود؛ 
نتیجه اینکه با یک واقعیتی روبرو هستیم که هدف آن از 

بین بردن هویت ملی و دینی ایرانیان است.
وی ادامه داد: در کنار این همه موفقیت ها، این رسانه ها و 
وابستگان فکری   آن ها، با برنامه ریزی دقیق و هدفمند به 
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تطهیر حکومت های گذشته حتی قاجار می پردازند تا حس 
تحقیر و خودتحقیری را در وجود ما ایرانیان نهادینه کنند. 
وقتی ریشه های باورمندی به هویت ملی و دینی، سست 
شود، ابرچالش هایی ایجاد می شود که نمی  توان به اصالح آن 
امید بست. مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند بزرگ ترین پدافند 
غیرعامل را نزدیک شدن بدنة حاکمیت به مردم و شفافیت در 
همة امور عنوان کرد و گفت: مردم از صمیم دل، کشورشان 
را دوست دارند، آب و خاک و باورها و هویت خود را ارزش 
بزرگی می شمارند و در این راه از هیچ گونه تالشی برای 
اعتالی آن کوتاهی نکرده اند، باید راستگو باشند. ضعف ها و 
قوت ها را صادقانه با   آن ها باید در میان گذاشت. برای جهاد 
تبیین که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند، باید 

ضعف در مدیریت مسائل کالن کشور و فشارهای سنگین 
بین المللی، هر دو باید مطرح شود. در این صورت است که 
بهترین روش تبیینی توسط خود مردم شکل می گیرد و 
نیازی به سخن نیست؛ چراکه از قدیم گفته اند عطر آن است 
که ببوید نه آنکه عطار بگوید. وی با بیان اینکه جسته گریخته 
سال هاست که در زمینة تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی 
سخن گفته ایم، افزود: اما با گذشت حدود چهل سال از آن 
زمان و وورد نسل های جدید و البته فشارهای رسانه ای، این 
نیاز بیشتر احساس می شود و درست وقت آن است که در 
این باره روشنگری شود و کوتاهی در این زمینه، خسارت های 

اجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد.

مراسمگرامیداشت»روزفرهنگپهلوانیوورزشهایزورخانهای»

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون ورزش و بازی  های 
فاخر و مدیریت تربیت  بدنی و فوق برنامة دانشگاه مراسم 
گرامیداشت »روز فرهنگ پهلوانی و ورزش  های زورخانه  ای« را 
در روز پنجشنبه، مورخ 29 اردیبهشت  ماه 1401، در فضای باز 
مقابل تاالر والیت دانشگاه، با حضور دکتر محمد بهنام  فر، عضو 
هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند و آقای 
شکری، رئیس هیأت ورزش  های زورخانه  ای و کشتی پهلوانی 

خراسان جنوبی برگزار نمود. در ابتدای این مراسم، دکتر 
فرزانه  پور، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان و شرکت  کنندگان، به 
ارزشمندی ورزش  های پهلوانی و آیین جوانمردی اشاره 
کرد. در ادامة مراسم دکتر بهنام  فر، ضمن تجلیل از محتوای 
نهفته در این  گونه ورزش  ها، به سابقة برگزاری آن قبل و بعد 
از اسالم اشاره کرد. وی ارتباط بین اشعار فردوسی، شاعر 
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احیاگر زبان فارسی و ورزش  های پهلوانی را مورد بحث قرار 
داد و با بیان ارتباط محتوای نهفته در چارچوب این ورزش  ها 
با خصیصه  های انسانی و عالقه  مندی افراد اجتماع از گذشته 
تاکنون نسبت به منش  ها و سنخیت آن با نیازهای روحی 
انسان  ها و ارزشمندی و اعتبار و جایگاه افراد مرتبط، نکاتی 

بیان فرمود.
این مراسم با حضور حبیب شاعرزاده، از مرشدان تیم ملی، 
دارای مدال طالی قهرمانی آسیا در ورزش  های زورخانه  ای 
و دارندة تندیس سردم زرین کشوری و جمعی از ملی  پوشان 

کشور که خود از صاحب  رتبگان اجتماعی و مربیان و فعاالن 
حوزة ورزش  های باستانی بودند، با همکاری مدیریت مجتمع 
ورزشی مالک اشتر بیرجند، برگزار گردید. در پایان این مراسم 
گفتگوهایی امیدبخش در زمینة همکاری هیئت ورزش  های 
زورخانه  ای استان با دانشگاه بیرجند و تداوم برنامه  هایی با 
موضوعات ورزشی، تفریحی و اجتماعی و ایجاد فضاهای الزم 
برای ارتقاء دانشجویان با توجه به کم  شدن محدودیت  های 
کرونا، بویژه در برخورداری از فضای باز برای این فعالیت  ها 

صورت پذیرفت.
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آیینتکریمومعارفةسرپرستمعاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهبیرجند

مراسم تکریم از خدمات دکتر محمدعلی زنگوئی، معاون 
سابق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و معارفة دکتر حسین 
فرزانه پور به سمت سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
 25 تاریخ  در  دانشگاه  رئیسه  هیأت  اعضای  حضور  با 
اردیبهشت ماه 1401 در سالن شکوه شرق دانشگاه بیرجند 
احمد المعی گیو،  دکتر  مراسم،  ابتدای  در  برگزار شد. 
به حاضران در  با خیرمقدم  بیرجند  سرپرست دانشگاه 
این جلسه، به خدمت خود در معاونت فرهنگی دانشگاه 
اشاره کرد و افزود: در آن دوره بخشنامه ای بر اساس اعالم 
نظر یونسکو ابالغ شد که رسالت دانشگاه صرفاً به تعلیم و 
تربیت و پرورش نیروهای متخصص نمی پردازند، بلکه در 
کنار این نقش مهم، وظیفة جامعه پذیری را نیز دانشگاه ها بر 
عهده دارند. سرپرست دانشگاه گفت: نقش فرهنگ بر هیچ 
کس پوشیده نیست؛ به گونه ای  که بخشی از پژوهشگران، 
فرهنگ را به مثابة خون یاد کرده اند، خونی که در بدن 
جریان دارد و منشأ شادابی و طراوت بدن است. دکتر المعی 
با تأکید به منظومة فکری حضرت امام خمینی )ره( و مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( گفت: فرهنگ در منظومة 
فکری امامین انقالب نقش بسیار برجسته ای دارد که مقام 
عظمای والیت در مورد نقش فرهنگ می فرمایند: »من 
حاضرم جانم را فدای فرهنگ نمایم«. وی گفت: این جلسه 
به منظور پاسداشت و تکریم دو استاد فرزانة دانشگاه برگزار 
شده است. دکتر زنگوئی از سرآمدان حوزة معارف، فرهنگ، 
اندیشه و نظر و از سخن سرایان بلیغ دانشگاه هستند که این 
تغییر با اصرار ایشان ایجاد شد. حساسیت، جایگاه و اهمیت 
این حوزه بر کسی پوشیده نیست که الزم است در اینجا 
از دکتر فرزانه پور که این سمت را پذیرفتند، تشکر نمایم. 
دکتر فرزانه پور بعنوان شخصی مردم دار و اخالق مدار و در 
همة حوزه هایی که از منظر نظری و عملی می نگریم، ایشان 
دارای شخصیتی متعادل هستند که حوزة فرهنگ با توجه 
به تعدد فعالیت ها، این چنین شخصیتی را می طلبد. وی با 
ابراز اطمینان از اینکه دکتر فرزانه پور مسیر تبیین شده در 
حوزة فرهنگ را خواهد پیمود، ادامه داد: حوزة فرهنگی از 
بدنة کارشناسی بسیار قوی برخوردار است و همکاران این 
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حوزه با عشق و عالقه مشغول فعالیت و نشاط و پویایی 
محیط دانشگاه هستند و در آینده این حوزه با برنامه های 
مدونی که ارائه خواهد نمود، نقش مؤثری در تربیت فرزندان 
این مرزوبوم خواهد داشت. وی با تأکید به موضع گیری های 
مقام عالی وزارت در حوزة فرهنگ، بیان داشت: الزم است 
کارآفرینی فرهنگی در حوزة فرهنگ مدنظر قرار گیرد. وی 
محورهای مهم برنامة اعالمی خود را شامل حرکت در مسیر 
قوانین و اسناد باالدستی و تأکید بر سند اسالمی کردن 
دانشگاه ها و بیانیة گام دوم انقالب برای رسیدن به دانشگاه 
تمدن ساز اسالمی و ایرانی ذکر کرد و گفت: امیدوارم با حضور 
دکتر فرزانه پور و همکاری تمام همکاران و بدنة کارشناسی، 
این حوزه، بیش از پیش بدرخشد. وی دکتر زنگوئی را از 
پیشکسوتان و سرآمدان جامعة ایثارگری دانشگاه دانست و 
برای ایشان آرزوی تندرستی، سالمت و سعادت کرد و ابراز 
امیدواری کرد که در آینده از توان، فکر و اندیشة ایشان، 

دانشگاه بیش از گذشته بهره مند شود.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی جعفری، مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند 

به سخن حضرت امام خامنه ای که ایشان »فرهنگ را به 
هوایی که در آن تنفس می کنیم تشبیه می نمایند« و این 
هوا اگر آلوده و مسموم باشد، هرچه زودتر انسان را از بین 
می برد و اگر هوا سالم باشد انسان را به نشاط خواهد آورد 
و هرچه داریم از فرهنگ است و الزم است در موضوع 
فرهنگ، موفق عمل نماییم تا تفاوت دانشگاه کشورمان با 
دیگر کشورهای خارجی احساس شود. وی به لزوم توجه 
به ارزش های دینی و فرهنگی و حفظ و ارج آن پرداخت 
و ادامه داد: مقام عالی وزارت در جلسة روز پنجشنبة هفتة 
گذشته، به اختصاص 3 درصد بودجة دانشگاه ها به مسائل 
فرهنگی اشاره داشتند و مهم این است که دکتر زلفی گل 
در دوران تصدی ریاست دانشگاه نیز این موضوع را رعایت 
کرده اند و 3 درصد بودجة دانشگاه را به مسائل فرهنگی 
اختصاص داده اند و هیچ مشکلی نیز در اعتبارات آن دوران 
ایجاد نشده است. اگر انسان اهمیت و ارزش کار فرهنگی 
را باور داشته باشد، می تواند اعتبار و چگونگی انجام کار را 
مهیا نماید. حجت االسالم جعفری سابقه و ارتباط طوالنی 
خود با دکتر زنگوئی را نام برد و ابراز داشت: ریاست دانشگاه 
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و مجموعة نهاد عالقه داشتند که ایشان در این سمت ابقاء 
شوند، ولی بدلیل کسالت، از این سمت استعفا نمودند. وی 
گفت: دکتر فرزانه پور سابقة بسیار خوبی در این حوزه دارند و 
برای ایشان آرزوی توفیق داریم و امیدوارم منشاء آثار مثبتی 

در این حوزه باشند.
دکتر محمدی، مدیر فرهنگی دانشگاه، فرهنگ را در کنار 
تمام مقوله های آموزشی و پژوهشی، دارای اهمیتی بسیار 
باالیی دانست و گفت: دکتر فرزانه پور الگوی رفتاری بنده 
هستند و برای ایشان در این سمت آرزوی موفقیت دارم. وی 
با تقدیر از خدمات شایستة همکاران حوزة فرهنگی گفت: در 
دوران کرونا هزاران برنامه و کارگاه و ... توسط همکاران این 
حوزه برگزار شد. وی با آرزوی موفقیت برای دکتر زنگوئی، 
به برگزاری هفتة فرهنگ دانشگاه برای اولین بار در دانشگاه 
با هدف شناسایی بسترهای فرهنگی و دینی و برگزاری 
نمایشگاه مجازی و گسترش نشریات الکترونیکی، پیگیری 
مبحث پیوست نگاری فرهنگی برای تمامی مسائل اشاره کرد.

در این جلسه دکتر زنگوئی، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه با تأکید بر اصالت فرهنگی و اینکه علت و علل 
تمامی نابسامانی های یک جامعه، فرهنگ آن جامعه است، 
بیان داشت: فرهنگ یک جامعه اگر درست شود تمام امور 
آن جامعه درست خواهد شد. وی با تقدیر از تالش و دیدگاه 
فرهنگی دکتر المعی و تشکر از اعتماد دکتر خامسان و 
تشکر از حجت االسالم جعفری که روش مدیریت خود را از 
ایشان آموخته ام، عنوان کرد: دکتر فرزانه پور مراد این جانب 

بوده اند و از ایشان تشکر می نمایم که با تمام تالش و اشراف 
معلوماتی که دارند در این خطه در حال خدمت هستند. دکتر 
زنگوئی با تشکر از کادرسازی دکتر المعی در حوزة معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، از تالش های تمامی همکاران 
حوزة فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تقدیر کرد و اعالم کرد: 
جایگاه نهاد در دانشگاه، جایگاه رهبری است و اغلب اقدامات 
انجام شده در این مدت با مشاوره و همکاری نهاد رهبری 
انجام شد. وی تأسیس انجمن دانش آموختگان، پیگیری 
ایجاد گروه پژوهشی دفاع مقدس، پیگیری ایجاد کارشناسی 
ارشد ادبیات پایداری، تدوین و چاپ کتاب دانشگاه بیرجند 
و دفاع مقدس، پیگیری انتشار دانشنامة دفاع مقدس، تهیة 
طرح مشاورة استادان تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه، معارف 
و ادبیات برای مقابله با مشکالت فرهنگی در خوابگاه ها 
و تصویب آن در هیأت رئیسه، تصویب امتیاز فرهنگی و 
اجرایی برای استادان مشاور کانون ها، بهره برداری از توان و 
تخصص استادان، پیگیری و برگزاری جلسات متعدد برای 
تأسیس اتاق فکر با نمایندگان استان، آماده سازی تمام 
آیین نامه های معاونت و تهیة کتابچه، تصویب و اجرای هفتة 
فرهنگ دانشگاهی، صدور کارنامة الکترونیکی فرهنگی برای 
دانشجویان، بررسی بیش از 200 پروندة ارتقاء در کمیسیون 
مادة 1، انعقاد تفاهم نامه با بنیاد نهج البالغه و ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، تصویب اساسنامة فعالیت های قرآنی، آماده سازی 
نمایشگاه مجازی، برگزاری دو استارتاپ ملی و جذب منابع 
مالی از خارج وزارت، برگزاری جشنواره ها و مسابقات و 
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کسب 30 مقام و رتبة ملی در جشنواره ها، اجرای 500 
برنامه و مراسم و مناسبت ها و برگزاری اردوی راهیان نور با 
حمایت سرپرست محترم دانشگاه و معاون محترم اداری و 
مالی و برگزاری یادوارة شهدای دانشجو را به عنوان بخشی 

از کار شبانه روزی همکاران این حوزه نام برد.
و  فرهنگی  معاونت  سرپرست  فرزانه پور،  دکتر حسین 
اجتماعی دانشگاه با تشکر از ُحسن اعتماد دکتر المعی به 
سابقة آشنایی خود با دکتر زنگوئی اشاره کرد و بیان داشت: 
نکته و حرف زیاد است و امروز بیشتر وقت عمل است 
تا صحبت. بایستی کمربندها را بست و بیشتر عمل کرد. 
اهمیت فرهنگ و خصوصاً جایگاه فرهنگ در دانشگاه بر 
کسی پوشیده نیست و ضرورت پیوست فرهنگی در دانشگاه 
از اولویت ها است. وی اهداف خود را در تحقق اهداف انقالب 
و منویات مقام معظم رهبری و خط و مشی های مقام عالی 
وزارت و از همه مهمتر برنامه های ریاست محترم دانشگاه 
که بر سه محور اخالق  مداری و عمل گرایی و مشورت است 
را نام برد و بیان کرد: تحقق این سه هدف مبتنی بر اصل 

قانون  مداری است.
وی اولویت اول برنامة خود را بررسی نیازهای فرهنگی 
دانشگاه ذکر کرد که با همکاری همکاران احصا خواهد 
شد و در جهت دمیدن روح نشاط و پویایی در سه ُرکن 
دانشگاه تأثیرگذار خواهد بود. سرپرست معاونت فرهنگی 
و اجتماعی افزود: در دورة جدید پساکرونا تالش خواهیم 

کرد با حمایت از فعالیت های نوین فرهنگی و حمایت از 
انجمن های علمی و کانون ها با همکاری دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری و حجت االسالم والمسلمین جعفری که 
معلم همة ما هستند، این برنامه  ها را در راستای نیل به 

دانشگاه تمدن ساز ایرانی اسالمی اجرا نماییم. 
شایان ذکر است؛ در ابالغ صادره از سوی دکتر المعی به 
دکتر حسین فرزانه پور آمده است؛ نظر به مراتب تعهـد، 
تجـارب و شایسـتگی های علمی و اجرایی جناب عالی، به 
موجب این ابالغ و با حفظ سـمت آموزشـی و پژوهشی، 
به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
کامل  اشراف  ضمن  است  مقتضی  می شوید.  منصوب 
مؤسسـات  و  دانشگاه هـا  مـدیریت  آیین نامة جـامع  بر 
آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و سایر آیین نامه ها و 
در  سرپرستی،  تحت  حوزة  با  مرتبط  دستورالعمل های 
برنامه های عملیاتی مندرج در  راستای تحقق اهداف و 
سند چشم انداز و برنامة پنج سالة دانشـگاه و به ویژه اهداف 
مدنظر در سند اسالمی کردن دانشــگاه ها و بیانیة گام دوم 
انقالب، از جهت نیل به آرمان »دانشگاه تمدن ساز اسالمی 
ایرانی«، اقدامات الزم مبذول فرماییـد. اطمینـان دارم که 
بـا اسـتعـانت از خداونـد سـبحان و بهره گیری از مشارکت 
و همفکری همکاران دانشــگاهی، منشاء خـدمات ارزنده ای 
خواهید بود. کامیابی روزافزون جناب عالی و اعتالی جایگاه 

دانشگاه بیرجند را آرزومندم.
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معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، مراسم سوگوالری ارتحال 
آیت  ا... فاطمی  نیا را در روز سه  شنبه، مورخ 27 اردیبهشت  ماه 
1401، در مسجد امام جعفر صادق )ع( برگزار نمود. در این 
مراسم، حجت  االسالم والمسلمین دکتر سیدحسن حسینی، 
عضو هیأت علمی گروه آموزشی معارف اسالمی دانشکدة 
ادبیات و علوم انسانی با تسلیت درگذشت عالم ربانی آیت  ا... 
فاطمی نیا گفت: هر فرهیخته و عالمی که از جامعة دینی 
رخت برمی بندد، شکافی در آن جامعه ایجاد می شود که 
هیچ کس نمی تواند این شکاف را پُر نماید. وی شناخت 
خود از آیت  ا... فاطمی نیا را از دهة 60 دانست و افزود: یکی 
از افرادی که دهة فاطمیه را رونق بخشید، این عالم روحانی 
بود که در آن سال  ها با برگزاری مراسم دهة فاطمیه در 
مشهد، این دهه را به مردم معرفی کرد. ایشان با اشاره 
به اینکه در طول تاریخ علمای ربانی، حافظ کیان اسالم 
و کیان شیعه بوده اند، بیان داشت: اگر از جامعة شیعی و 
اسالم، علما را بگیریم، دیگر هیچ چیز نداریم. آن زمانی 
دچار انحراف شدیم که با علمای دینی زاویه گرفتیم و 
امروز در حرفه  ها و شغل  های مختلف به علما نیاز داریم 
و دشمن این نقطة حساس را نشانه گرفته است. امروز 

مراسمسوگواریارتحالآیتا..فاطمینیا
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اگر جامعه بخواهد پیشرفت کند، به این  گونه علما که اهل 
فداکاری هستند، نیاز دارد. دکتر حسینی با اعالم اینکه 
عالم، مدرس اخالق و کتاب  شناس متبحری را از دست 
داد ه ایم، به نشانه های عالمان ربانی از نگاه قرآن اشاره کرد و 
گفت: توحیدمحوری، اولین شاخصة عالم ربانی است که در 
وجود آیت  ا... فاطمی نیا متبلور بود. دومین شاخصه، ایمان 
واقعی به خداست که در زندگی آن عالم بزرگ می  بینیم. 
سومین شاخصه، تقوا است که قرآن می گوید برای عالمان 
روحانی، ایمان تنها کافی نیست؛ بلکه باید آراسته شوید به 
زیور تقوا. چهارم تعبد که انسان مسلمان باید جنبة تعبدی 
او از جنبة عقالنی بیشتر باشد. پنجمین شاخصة عالمان 

ربانی، تفکر و عقل  گرایی است. تهذیب نفس و خود سازی 
و خودشناسی که اسالم راه  های خود سازی را ذکر می کند 
و بسیار به این موضوع تأکید دارد. راهنمایی و دلسوزی از 
دیگر شاخصه های عالمان روحانی است که ائمه عالوه بر 
ارائه طریق دلسوزی هم دارند. وی در پایان ارزش گذاری 
و تجلیل از علم را یکی از نیازهای فرهنگ عمومی برشمرد 
و ابراز امیدواری کرد؛ خداوند متعال روح این عالم ربانی را 
با ارواح طیبة پیامبران، اولیای الهی، شهدا و صلحا محشور 
نموده و ما را قدر دان زحمات و تالش های شخصیت های 

برجستة علمی نماید.

نشست»بازشناسیشخصیت،شعرواندیشةحکیمخیامنیشابوری»

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران )شعبة خراسان جنوبی( 
با همکاری انجمن ایرانشناسی و همچنین معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه بیرجند، نشست علمی »بازشناسی 
شخصیت، شعر و اندیشة حکیم خیام نیشابوری« را با حضور 
دکتر یونس کرامتی رئیس پژوهشکدة تاریخ علم دانشگاه 
تهران، دکتر محمد بهنام فر و دکتر مرادعلی واعظی از اعضای 
هیأت علمی دانشگاه بیرجند در تاریخ 31 اردیبهشت  ماه 

1401، به صورت برخط برگزار نمود.
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مراسمنکوداشتاستاددکترمحمدبهنامفر

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با همکاری 
اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی، مراسم 
بزرگداشت فرهنگ  پژوهان و نکوداشت دکتر محمد بهنام  فر 
را در روز یکشنبه، مورخ 1 خردادماه 1401، در محل سالن 
قلم  چی، با حضور جمعی از مسئوالن، اساتید دانشگاهی، 
دانشجویان و عالقه مندان به فرهنگ و هنر برگزار نمود. 
محمود رمضانی، سرپرست اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی در این مراسم گفت: بر خود می بالیم که در 
استانی که مهد علم، تمدن و فرهنگ است، متولد شده  ایم. 
وی با اشاره به این که نام خراسان جنوبی تداعی  کنندة نام 
علما، بزرگان، مفاخر و شخصیت  های بزرگی در حوزه  های 
متعدد علمی، دینی، فرهنگی، هنری و ... است، اضافه کرد 
یکی از وظایف این اداره  کل، برگزاری بزرگداشت برای این 
بزرگان و اثرگذاران حوزة فرهنگ و تمدن می  باشد. ایشان با 
اشاره به اینکه برگزاری بزرگداشت برای دکتر محمد بهنام  فر، 
از اواخر سال 1400، برنامه  ریزی شد، گفت در مورد شخصیت 
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این استاد فرهیخته، سخن بسیار است و شاهد فعالیت های 
مؤثر وی در زمینه های فرهنگی  پژوهی و مولوی  پژوهی و 
همچنین کتبی که در زمینة خراسان جنوبی تألیف کرده 
است، هستیم. وی هدف از این جلسه را تقدیر از تالش های 
فرهنگی دکتر محمد بهنام  فر دانست و افزود: نیاز است برای 
تمامی فرهنگ  پژوهانی که در قید حیات هستند و یا از میان 

ما رفته  اند، بزرگداشت برگزار نماییم.
سپس دکتر قریشی، نمایندة انجمن مفاخر خراسان جنوبی 
نیز در این مراسم عنوان کرد تالش می کنیم با این اقدامات، 
چراغ فرهنگ را که بنیان جامعه است، روشن نگه داریم. وی 
با اشاره به این که انجمن مفاخر چند سالی است در استان 
ما تأسیس شده است، ادامه داد: این انجمن حسب اساسنامه 
و آیین  نامة اجرایی، اهداف متفاوتی را در حوزه  های فرهنگی 
و پاسداشت فرهنگ دنبال می  کند که زنده نگه  داشتن آثار و 
مفاخر علمی، ادبی و فرهنگی در سطح استان و کشور، جزو 
وظایف تعریف  شده برای انجمن است. به گفتة وی، پس از 
بررسی  ها، نتیجه بر این شد تا برگزاری نکوداشت ها را در 

سه حوزه داشته باشیم، »فرهنگ  پژوهان« برای بزرگان علم 
و ادب در حوزة علوم انسانی، »دانشوران« در حوزة علوم 
تجربی و »هنرمندان« که مختص فعاالن حوزه های هنری 
است. ایشان اضافه نمودند که پس از رایزنی ها و برگزاری 
جلسات متعدد، برگزاری بزرگداشت برای فرهنگ  پژوهان 
استان نیز مد نظر قرار گرفت و پیرو این موضوع، مرحوم 
دکتر محمدمهدی ناصح و دکتر محمد بهنام  فر، انتخاب 
شدند. عضو انجمن مفاخر استان با بیان اینکه دکتر بهنام  فر 
به  عنوان معلم، استاد مولوی  پژوهی، عارف، خیام  شناس و 
فردوسی  شناس شناخته شده است، گفت ایشان از چهره های 
ماندگار استان و تأثیرگذار در همة حوزه  هاست که کار کرده 

است.
دکتر فرزانه  پور، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم عنوان کرد: بزرگداشت 
مقام عالمان و دانشمندان به تعبیر قرآن، پاسداشت علم 
است و اکنون از شخصیتی صحبت می کنیم که فردی 
شناخته  شده و از لحاظ اخالقی، انسانی بسیار متواضع و 

 بهار1401 | گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی



28

از لحاظ کاری، بسیار تالش  گر است. به گفتة ایشان، دکتر 
بهنام  فر در این سن بیشتر از یک جوان محقق کار می  کند 
و خدمات شایانی را به حوزة ادبیات و عرفان ارائه داده است. 
دکتر فرزانه  پور اضافه کرد در کارهای هیئت امنای دانشگاه 
نیز بار بسیار سنگینی بر دوش این استاد گرانقدر است و 
در هر جلسة فرهنگی  که در شهر و استان برگزار می  شود، 

شاهد حضور مؤثر دکتر بهنام  فر هستیم.
در ادامه، دکتر محمد بهنام  فر، استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه بیرجند نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران این 
مراسم، عنوان کرد: از هر کسی بهتر می  دانم که الیق 
این جلسه و تکریم نیستم و در بیرجند ده  ها و صدها نفر 
شایسته  تر از من هستند. وی با اشاره به اینکه کسانی که 
سخنرانی کردند، صفات و بزرگی خودشان را در من دیدند، 
ادامه داد: خوشحالم که اکنون وسیله  ای برای توجه به 
مسایل فرهنگی و تکریم علم و فرهنگ در استان شده  ام. 
وی خطاب به نسل جوان در استان بیان کرد، اگر پیشرفت 

کشور و اعتالی فرهنگی را می  خواهید باید ابتدا نسبت به 
نیاز جامعه شناخت و آگاهی پیدا کنید، همانند فردوسی 
که ابتدا نیاز جامعه را نسبت به احیای زبان فارسی و هویت 
ملی، شناسایی کرد و سپس سی سال از عمر خود را برای 
تحقق آن تالش کرد. جوانان امروز نیز با کنارگذاشتن 
خودخواهی  ها و منفعت  طلبی  ها پس از شناسایی نیاز کشور، 
برای آن تالش کنند. نشر 100 عنوان مقاله در فصلنامه های 
علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، راهنما و مشاورة 150 
رسالة دکتری و تألیف بیش از 25 کتاب شاخص در حوزة 

زبان و ادب فارسی از مهمترین آثار دکتر بهنام فر است.
دکتر  یادنامة  فراخوان  پوستر  از  مراسم  این  پایان  در 
محمدمهدی ناصح، جشن  نامة دکتر محمد بهنام  فر رونمایی 
شد و هدیه ای به رسم یادبود از سوی دانشگاه بیرجند به 
ایشان اهدا شد. گفتنی است در حاشیة مراسم، نمایشگاهی 
از آثار دکتر بهنام  فر توسط مؤسسة فرهنگی، آموزشی و 

علمی خوارزمی برپا شد.
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معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با همکاری 
کانون جوانان رضوی و دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان خراسان جنوبی، جشن میالد کریمة اهل بیت 
)ع( حضرت فاطمه معصومه )س( ویژة بانوان دانشگاهی 
را در شب میالد آن بانوی بزرگوار، در محل تاالر والیت 
دانشگاه برگزار نمود. حجت  االسالم والمسلمین محمدعلی 
فیض  آبادی، مدرس حوزه و دانشگاه و سخنران ویژه این 
جشن در ابتدای این مراسم ضمن تبریک میالد با سعادت 
حضرت فاطمه معصومه )س( و روز دختر به بیان بخشی 
از فضایل و کرامات ایشان پرداخت و اهمیت و نقش ویژه 
دختران و مادران آینده جامعه را بسیار حساس و سازنده 
دانستند. در ادامة برنامه ها، ورود گروه خادمیاران آستان 
قدس رضوی، حامل پرچم حرم مطهر امام رضا )ع( در 
تاالر والیت موجب ایجاد فضایی معنوی و معطر به شمیم 
رضوی گردید. اجرای گروه همخوانی سلسه  الذهب، وابسته 

برگزاریجشنمیالدحضرتفاطمهمعصومه)س)
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به دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی 
به مناسبت دهة کرامت نیز از دیگر برنامه  های این مراسم 
بود. دکتر حسین فرزانه  پور، سرپرست معاونت فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه نیز در بخش دیگر این مراسم، به نمایندگی 
از سرپرست دانشگاه بیرجند ضمن ابالغ تبریک این میالد 
خجسته به همه دختران دانشجوی دانشگاه، از تالش های 
دبیر و اعضای کانون جوانان رضوی و همچنین همکاری 
صمیمانه نمایندگی آستان قدس رضوی در استان در برگزاری 
این جشن، تقدیر و تشکر نمود. اجرای گروه سنتی کانون 

موسیقی دانشگاه بیرجند، برگزاری مسابقه فرهنگی و اهدای 
جوایز نفیس به بانوان با اسامی »معصومه« و »فاطمه«، 
قرعه کشی بین عموم شرکت کنندگان در مراسم و اجرای 
سرودهای مناسبتی از مهمترین بخش های این جشن بود. 
آقایان؛ دکتر سیدمرتضی موسوی، معاون دانشجویی، دکتر 
جواد حسینی  واشان، معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه، ابراهیمی، مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان خراسان جنوبی و جمعی از بانوان همکار 

دانشگاهی نیز در این جشن شرکت نمودند.
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جشنوارة سرآغاز با ارائه محصوالت در غرفه های صنایع دستی 
و آثار فرهنگی دانشجویان در محوطة مقابل تاالر والیت آغاز 
بکار کرد. حضور مشاوران مرکز مشاوره و تندرستی و ایستگاه 
سالمت ادارة بهداشت و درمان، ایجاد غرفه  های صنایع دستی 
دانشجویان و ادارة میراث فرهنگی و گردشگری توسط معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برگزاری دورهمی با اساتید و 
خانواده های دانشجویان و مسابقات از دیگر برنامه های این 
جشنواره بود. جشنواره با سخنرانی دکتر حسین فرزانه پور، 
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آغاز شد. 
دکتر فرزانه پور با خیرمقدم و خوش آمدگویی به دانشجویان 
حاضر در این جشنواره به معرفی حوزة فرهنگی، کانون  ها 
و تشکل  های فرهنگی و هنری پرداخت و افزود کانون  ها و 
تشکل  ها در ارتقای تحصیلی دانشجویان نقش تأثیرگذاری 
دارند. وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، به 
تعامالت بسیار مناسب واحدهای دانشگاه اشاره کرد و یکی 
از نتایج این همکاری ها را برگزاری جشنواره سرآغاز دانست. 
این مراسم، دکتر سیدمرتضی موسوی،  دیگر سخنران 
به دانشجویان،  با خیرمقدم  معاون دانشجویی دانشگاه 
دوران دانشجویی را دوران گذرا نامید و به دانشجویان 
توصیه کرد در این دوره مهارت  های زندگی را قدر بدانند 
و در کنار فعالیت تحصیلی حقوق و وظایف دانشجویی را 
بیاموزند. وی با معرفی حوزة دانشجویی بخش های مختلف 
این معاونت را برشمرد و از حوزه های مختلف برگزارکنندة 
این جشنواره تقدیر کرد. شعرخوانی دکتر ذوالفقاری، معرفی 
اتاق های نمونة بهداشتی و تقدیر از سرپرستان خوابگاه های 
دانشجویی از دیگر برنامه های جشنواره سرآغاز بود. الزم به 
توضیح است؛ جشنوارة سرآغاز به همت معاونت دانشجویی، 
مرکز مشاوره و تندرستی و معاونت فرهنگی و اجتماعی و با 
همکاری معاونت اداری و مالی، معاونت آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی، معاونت، پژوهش، فناوری و نوآوری و مدیریت روابط 

عمومی و اطالع رسانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

همکاریدربرگزاری»جشنوارةسرآغاز»
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شوراهاوکمیتههایبرگزارشدهدرمعاونتفرهنگیواجتماعی)سهماهةنخستسال1401)

حضورمعاونفرهنگیواجتماعیدرجلساتخارجازحوزةمعاونت)سهماهةنخستسال1401)
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 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به مناسبت فرارسیدن 
دهة کرامت و میالد امام رضا )ع(، در تاریخ 22 خردادماه1401، 
میزبان پرچم متبرک حرم امام رضا )ع( و بخشی از خادمیاران 
حرم رضوی بود. در این مراسم که با حضور همکاران معاونت 
فرهنگی و اجتماعی و جمعی از خادمیاران حرم رضوی برگزار 
شد، حاضرین به پرچم متبرک حرم مطهر رضوی ادای احترام 

کردند و میالد امام رضا )ع( را گرامی داشتند.

میزبانیمعاونتفرهنگیواجتماعیدانشگاهاز»پرچممتبرکحرممطهررضوی»

و  فرهنگی  معاونت  فرزانه  پور، سرپرست  دکتر حسین 
امور  به همراه معاون مدیر  بیرجند  اجتماعی دانشگاه 
از  دانشگاه،  اسالمی  تشکل  های  کارشناس  و  فرهنگی 
آموزشکدة کشاورزی سرایان و دانشکدة فنی و مهندسی 
فردوس، در تاریخ 31 خردادماه 1401 بازدید نمودند. 
آموزشکدة کشاورزی  به  بدو ورود  فرزانه  پور در  دکتر 
رئیس  دیدارخواه،  آقای دکتر  استقبال  مورد  سرایان، 

بازدیدسرپرستمعاونتفرهنگیواجتماعیازدانشکدةفنیفردوسوآموزشکدةکشاورزیسرایان

آموزشکده قرار گرفت و پس از بحث و تبادل  نظر پیرامون 
از  بازدیدی  آموزشکده،  اجتماعی  و  فرهنگ  مسائل 
قسمت  های مختلف آموزشکده نیز انجام دادند. همچنین 
در  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
ابتدای ورود به دانشکدة فنی و مهندسی فردوس، مورد 
استقبال معاون اداری و مالی و ریاست دانشکدة فنی و 
مهندسی فردوس قرار گرفت و در یک نشست صمیمی، 
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نمود.  دانشکده شرکت  و همکاران  با حضور مسئولین 
دکتر تورانی ضمن عرض خیرمقدم و خداقوت، از معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و مسئولین ذیربط، با توجه 
به حساسیت و ظرافت مسائل فرهنگی، از سرعت در اخذ 
مجوزها و هماهنگی  های الزم به جهت برگزاری برنامه  های 
فرهنگی و اجتماعی تشکر و قدردانی نمود. مهندس زال 
حسینی نیز در این نشست، گزارشی از سابقه و قدمت 
ارائه نمود و موفقیت  تاریخی و فرهنگی شهر فردوس 
دانشکده در عرصة فرهنگی را مرهون زحمات معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دانست. معاون اداری و مالی 
دانشکده اظهار امیدواری کرد، تفاهم، همدلی و همفکری 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  با  دانشکده  مسئولین 
و  خیرات  منشاء  فی  السابق  کما  دانشگاه،  کلی  به  طور 
برکات برای دانشگاه، دانشکده و دانشجویان باشد. دکتر 
حسین فرزانه  پور در این نشست و دیدار صمیمی که به 
ابتکار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شده 
بود، ضمن سالم و درود به محضر شهدا و گرامیداشت 
یاد و خاطرة شهید چمران و آرزوی سالمتی برای مقام 
معظم رهبری، خدمت در عرصة فرهنگی را یک دین 

دانست. سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
تأکید کرد طبق فرمایش مقام معظم رهبری )حفظه  ا...( 
باید به مقولة فرهنگ توجه مضاعف شود. کار فرهنگی، 
کار حساس و ظریفی است که بی  تدبیری در آن عواقب 
بدی را به  دنبال خواهد داشت. دکتر فرزانه  پور، دانشگاه 
را محل تعامل سه قشر دانشجو، استاد و کارکنان دانست 
که کار فرهنگی در آن باید متوجه هر سه قشر باشد و 
به هم  افزایی  باید  این عرصه  خروجی کار فرهنگی در 
بینجامد. سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی در این 
نشست به همة همکاران توصیه کرد با توجه به اینکه 
دانشگاه شکل  دانشجو در  فرهنگی  و  شخصیت فکری 
می  گیرد، سعی و تالش کنید ظرافت  های کار فرهنگی 
را درک کنید تا خدمت شما بهترین خدمت  ها باشد. در 
پایان، دکتر فرزانه  پور از فعالیت  ها و اقدامات فرهنگی 
دانشکدة فنی و مهندسی فردوس تشکر کرد و به پاس 
این خدمات، لوح تقدیری را خدمت همکاران دانشکده 
تقدیم نمود. شایان ذکر است دکتر فرزانه  پور و همراهان 
از ظرفیت  ها و پتانسیل  های فرهنگی، تفریحی، اقامتی، 

گردشگری و قنات بلدة فردوس بازدید به عمل آوردند.

گزارش کارکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی | بهار1401 
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در قرآن کریم و همچنین در احادیث و روایات بسیاری، از 
پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع(، نیکی کردن و انفاق 
به خلق خدا بسیار تأکید شده و آثار و برکات زیادی در 
نتیجة کمک  کردن به دیگران برشمرده شده است که این 
کمک  ها هم می  تواند به  لحاظ فکری، عقلی باشد و هم جنبة 

مالی داشته باشد.
کانون خیریة نهال به مناسبت شب والدت امام حسن )ع( و 
روز اکرام و تکریم خیرین، طی پویشی در 27 فروردین  ماه 
1401، اقدام به طبخ و توزیع 140 پرس غذای گرم نمود. 

قرآن، پیام روشن الهی است که همة انسان ها را به راستی 
و رستگاری دعوت می کند. از صدر اسالم تاکنون، آموزش 
این پیام جاودانة الهی، از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت 
در میان مسلمانان بوده است. در کشور ما نیز به اقتضای 
جایگاه دین اسالم در فرهنگ مردم ایران و جایگاه ویژة 
قرآن در اعتقادات دینی، باید آموزش قرآن، مورد توجه 
همگان باشد تا شرایط مساعد برای تحقق اهداف این 
آموزش فراهم آید. کانون قرآن  پژوهان دانشگاه بیرجند به 
مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری 
آموزش تجوید مقدماتی قرآن کریم با تدریس آقای محسن 
موسوی، در قالب اشتراک  گذاری 22 ویدئو در کانال  های 
معاونت فرهنگی و اجتماعی در تاریخ 15 فروردین  ماه 

1401 نموده است.

پویش»همدلیکریمانه»

آموزشتجویدمقدماتیقرآنکریم

برگزارکننده: کانون خیریه نهال

گردآورنده: علی بزگری

برگزارکننده: : کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی
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به همت کانون قرآن پژوهان دانشگاه بیرجند و با همکاری 
تبریز، خواجه  یزد،  دانشگاه  های  عترت  و  قرآن  کانون 
نصیرالدین طوسی و فردوسی مشهد و به مناسبت ماه 
مبارک رمضان، کارگاه دوم از سلسله  کارگاه  های آموزشی 
قرآن کتاب زندگی با موضوع »مبانی و اصول تربیت در 
با حضور حجت  االسالم  از منظر قرآن کریم«،  خانواده 
علمی  هیأت  عضو  رضائی  بیرجندی،  دکتر  والمسلمین 
دانشگاه بیرجند و مدیر مؤسسة اولوااللباب، در تاریخ 28 

فروردین  ماه 1401 به  صورت مجازی برگزار شد.

هدف از برگزاری مسابقات قرآن این است که گزاره های 
کالم الهی، پناهگاه زندگی انسان  ها قرار گیرد و همچنین 
هدف دیگر از مسابقات، معرفی تالش انسان موفق قرآنی 
است. آنان کالم الهی را در زندگی خود جاری کردند. قصد 
ما از برگزاری مسابقات، دقیقاً فرهنگ سازی و ایجاد اقبال 
به سمت کالم الهی و نشان  دادن این است که قرآن می تواند 
مدیریت زندگی افراد را در دست گیرد. کانون قرآن  پژوهان 
دانشگاه بیرجند به مناسبت ماه مبارک رمضان، اقدام 
به برگزاری مسابقه  ای با عنوان »بر بال ایمان« نمود که 
روزانه در این ایام، یک آیه همراه با ترجمه و تفسیر، در 
کانال  ها و گروه  های معاونت فرهنگی و اجتماعی در تاریخ 

19فروردین  ماه 1401منتشرگردیده است.

سلسلهکارگاههایآموزشی»قرآن،کتابزندگی»

مسابقةمجازی»بربالایمان»

برگزارکننده: : کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی

برگزارکننده: : کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی
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ختم قرآن، به معنای قرائت قرآن از ابتدا تا انتهاست. در 
فرهنگ اسالمی برای ختم قرآن فضائل و آثار معنوی و 
مادی بسیاری برشمرده شده و یکی از مواقع استجابت 
و قبولی دعا، بعد از ختم قرآن معرفی شده است. ختم 
قرآن به  عنوان یکی از معیارهای ثواب اعمال بیان شده 
است. ختم قرآن به انگیزه های مختلفی مانند تعجیل ظهور 
منجی عالم بشریت و معرفت و شناخت بیشتر، انس با خدا، 
هدیه به روح اموات یا حتی رفع مشکالت زندگی و شفای 
مریض و ... انجام می گیرد. در حدیثی از پیامبر )ص( آمده 
هر کس قرآن را ختم کند، گویی نبّوت در جان او جای 
گرفته ولی به او وحی نمی شود. کانون قرآن  پژوهان دانشگاه 
بیرجند با همکاری کانون  های قرآن و عترت دانشگاه  های 
شهید بهشتی تهران، شیراز، یزد، قم و فردوسی مشهد، به 
مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری قرائت یک 
جزء قرآن برای هر شرکت  کننده با هدف سالمتی و تعجیل 
ظهور منجی عالم بشریت و شفای بیماران و انس بیشتر با 
خداوند با عنوان پویش آیه  های انتظار )ختم قرآن کریم( 
ویژة دانشجویان و اساتید و فرهنگیان سراسر کشور در 

تاریخ 25 فروردین  ماه 1401 نموده است.

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ 
عّطار نیشابوری، یکی از عارفان، صوفیان و شاعران ایرانی 
سترگ و بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدة ششم و آغاز 
سدة هفتم است. 25 فروردین در تقویم ایران، به نام روز 
ملی عطار نامگذاری شده است. کانون شعر و ادب دانشگاه 

پویش»آیههایانتظار»

مجموعهپادکست»هفتشهرعشق»

برگزارکننده: : کانون قرآن پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی

برگزارکننده: : کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی

بیرجند نیز به دلیل شیوع کرونا، به مناسبت بزرگداشت عطار 
نیشابوری و با هدف آشنایی با اشعار عطار نیشابوری، در 
مورخ 25 فروردین  ماه 1401، اقدام به تهیه و انتشار سه 
پادکست و یک ویدئوکست نمود که در فضای مجازی جهت 

استفادة دانشجویان، به اشتراک گذاشته شد.
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سالم بر   آن هایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، 
قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند 
تا ما به خاک نیفتیم. سالم بر   آن هایی که رفتند تا بمانند 
و نماندند تا بمیرند. سالم بر شهدا! آن چیزی که ما باید به 
آن افتخار کنیم، این است که رسم شهادت و سّنت الهِی 
قتل فی سبیل ا... ، با نظام اسالمی زنده شد. کانون حماسه 
و دفاع مقدس دانشگاه بیرجند با هدف زنده نگه  داشتن 
یاد شهدا و معرفی   آن ها به قشر جوان جامعه، اقدام به 
تهیه و انتشار عکس نوشته  هایی با عنوان »دوشنبه  های 
شهدایی«، به  صورت سلسله  وار نمود و در هر هفته، شهید 
بزرگواری از شهدای استان خراسان جنوبی، به  صورت کامل 
در قالب عکس  نوشته، زندگی نامه، کلیپ و سخنی ماندگار 
از آن شهید، در فضای مجازی معرفی می  گردد. خاطرنشان 
می  گردد؛ آثار تهیه  شده در نهایت به  صورت جامع در قالب 

نمایشگاه برای مخاطبین نمایش داده خواهد شد. 

در حادثة تروریستی عصر روز 16 فروردین  ماه 1401 
امام رضا )ع( و سوء قصد به روحانیت  در حرم مطهر 
محترم، کانون حماسه و دفاع مقدس دانشگاه با هدف 
زنده  نگه داشتن یاد شهدا، اقدام به تهیه و انتشار بیانیه  ای 
در خصوص محکوم  کردن عوامل پیدا و پنهان این حادثة 

وقیحانه در تاریخ 24 فروردین  ماه 1401نمود.

انتشارعکسنوشتهباعنوان»دوشنبههایشهدایی»

انتشاربیانیةحادثةتروریستیحرممطهرامامرضا)ع)

برگزارکننده: : کانون حماسه و دفاع

مسئول برگزاری: تکتم فنودی

برگزارکننده: : کانون حماسه و دفاع

مسئول برگزاری: تکتم فنودی
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اگر این شهادت  ها نبود، اگر این فداکاری  ها نبود، این نظام 
باقی نمی  ماند. با این نهال، نظام مورد تهاجم طوفان  های 
سخت بود. کانون حماسه و دفاع مقدس دانشگاه به  منظور 

این روزها در مقابل تمام کمبودها و  سفیدپوشانی که 
کاستی ها، صبر پیشه کرده اند و بر اساس وظیفة انسانی 
خود تنها به نجات جان مردم فکر می کنند و با وجود 
مواجه شدن با نامالیمات، عرصة خدمت را به جوالنگاه 
تسویه حساب تبدیل نکرده اند. کانون حماسه و دفاع مقدس 

فلشکارت»سخنماندگار»

ویدئوکست»قدردانیازشهدایکادردرمان»

برگزارکننده: : کانون حماسه و دفاع

مسئول برگزاری: تکتم فنودی

برگزارکننده: : کانون حماسه و دفاع

مسئول برگزاری: تکتم فنودی

زنده  نگهداشتن یاد شهدا، اقدام به انتشار فلش  کارت با عنوان 
»سخنان ماندگار شهدای هشت سال دفاع مقدس« از تاریخ 

25 فروردین لغایت 5 خردادماه 1401 نموده است. 

دانشگاه بیرجند به مناسبت روز جهانی سالمتی، اقدام به 
تهیه و انتشار ویدیوکستی با هدف قدرانی از شهدای کادر 
درمان و ایثارگری  ها و مجاهدت  های جامعة پزشکی در 
مقابله با ویروس منحوس کرونا در تاریخ 18 فروردین  ماه 

1401 نمود. 
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عکاسی، شغلی پرهیجان و جالب است. یک حقیقت جالب 
در مورد عکاسی که شاید خیلی  ها آن را ساده بدانیم، این 
است که شما به واسطة دوربین عکاسی  تان، صحنه  ای را 
عکس  برداری می  کنید که در لحظه ای می  گذرد و دیگر به 
هیچ وجه ممکن نمی  توانید آن را برگردانید. آن صحنه برای 
همیشه اتفاق افتاده و جزئی از برگ  های تاریخ شده است. 
کانون گردشگری با همکاری کانون عکس و خاطرة دانشگاه 
با هدف ثبت صحنه و لحظه  های ماندگار، اقدام به برگزاری 
جشنوارة عکاسی با موبایل با عنوان »نوروز، بهار، رمضان« 
ویژة دانشجویان وکارکنان دانشگاه بیرجند از تاریخ 10 

فروردین  ماه لغایت 13 اردیبهشت  ماه 1401 نمود.

کانون مهدی  یاوران دانشگاه بیرجند با هدف نشر مطالب 
فرهنگی مهدوی، شمارة چهارم نشریة مشکات را در تاریخ 
5 فروردین  ماه 1401 در فضای مجازی، به  صورت نسخة 

الکترونیک منتشر نمود.

جشنوارةعکاسیباموبایلباعنوان»نوروز،بهار،رمضان»

انتشارنشریةمشکات)شمارةچهارم)

برگزارکننده: کانون گردشگری

مسئول برگزاری: فاطمه اسماعیلی فیض آباد

برگزارکننده: کانون مهدی  یاوران 

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور
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یکی از برنامه  های مهم و دستورات اساسی خدای متعال 
در قرآن، خودسازی است که در آیات متعدد، خدای متعال 
به این امر پرداخته است. مثاًل در سورة شمس بعد از چند 
اَها. می  گوید کسی که  قسم می  فرماید: َقْد أَْفلََح َمن َزکَّ
خود را بسازد به رستگاری می  رسد. کانون مهدی  یاوران 
دانشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری 
سلسله  نشست  های انتظار و خودسازی نمود که اولین جلسة 
این نشست    ها در تاریخ 18 فروردین  ماه 1401 برگزار شد.

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

سلسلهنشستهایمجازی»طرحانتظاروخودسازیدرسایةماهمبارکرمضان»

تهیةپوسترهاییباموضوع»مهدویت»

برگزارکننده: کانون مهدی  یاوران 

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده: کانون مهدی  یاوران 

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

اقدام به جمع  آوری محتوا و تولید عکس  نوشتة معرفتی   
در  )عج(«  مهدی  موضوع »شناخت حضرت  با  مهدوی 

فروردین  ماه 1401 نمود.  

 بهار1401 | گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی



43

به همت کانون فرهنگی هنری دهکده )دانشجویان بین  الملل 
افغانستان( و همکاری شورای فرهنگی خوابگاه سرو )برادران( 
و همراهی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مراسم 
تالوت و ختم قرآن کریم و شمع  افروزی به یاد شهدای 
حادثة تروریستی »مدرسة عالی عبدالرحیم شهید« و »مرکز 
آموزشی ممتاز کابل افغانستان« برگزار گردید. در این مراسم 
که در 31 فروردین  ماه 1401 در محل نمازخانة خوابگاه 
پسرانة سرو برگزار شد، دانشجویان ایرانی و دانشجویان 
بین  الملل این دانشگاه، ضمن قرائت فاتحه و تالوت قرآن 
با روشن  کردن شمع به یاد قربانیان این حادثه، یاد آنان 
را گرامی داشتند و برای مجروحان نیز سالمتی و شفای 
عاجل از خداوند درخواست کردند. حاضران در این مراسم 
ضمن محکوم  کردن این حادثة دردناک، بیانیة خود را در 
محکومیت و نشان  دادن انزجار از بانیان این حادثة تروریستی 
قرائت کردند. در بخشی از این بیانیه با تأکید بر همدلی 

تالوتقرآنوشمعافروزی)یادبودشهدایحادثةتروریستیافغانستان)

برگزارکننده: کانون دهکده

مسئول برگزاری: نعمت اهلل رحیمی

و وحدت بیشتر دو کشور ایران و افغانستان، دانشجویان 
خواستار مجازات عامالن این حادثة دردناک شدند.
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به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، کانون فرهنگي   
هنری دهکده با همکاری شورای فرهنگی خوابگاه، بسیج 
همچنین  و  فاخر  بازی های  و  ورزش   دانشجویی،کانون 
همراهی و نظارت مدیریت تربیت  بدنی دانشگاه، مسابقة 
ورزشی »دوی صد متر« را در تاریخ 24 الی 30 اردیبهشت  ماه 
1401 با حضور تعداد کثیری از دانشجویان دانشگاه برگزار 
نمود. در پایان این مسابقة شاد و مفرح، به افراد برتر، جوایز 

نقدی اهدا گردید.

مسابقةورزشی»دوصدمتر»

برگزارکننده: کانون دهکده

مسئول برگزاری: نعمت اهلل رحیمی
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نقل قولی است منصوب به امام حسین )ع( که ایشان 
می  فرمایند حضرت مهدی )عج( در عصر خویش مظلوم 
است؛ تا می  توانید برای حضرت مهدی )عج( قلم  فرسایی 
کنید. عالوه بر این، روایات فراوانی منقول از ائمه اطهار مبنی 
بر توجه و شناساندن مهدی و مهدویت وجود دارد که مؤید 
این مهم است. پرداختن به موضوعات فرهنگی و به  خصوص 
از ملزومات عصر حاضر یعنی مهدویت، رسالت اهل قلم یعنی 
قشر فرهیختة جامعة دانشگاهی است که باید موردنظر و 
توجه قرار گیرد. علی  رغم طرح شفاهی موضوعات و مباحث 
مهدویت، بایستی این مهم کتباً به سمع و نظر مردم برسد؛ 
چراکه از جهت میزان تأثیرگذاری حائز توجه و اهمیت است. 
به همین منظور، کانون مهدی  یاوران دانشگاه بیرجند با هدف 
نشر مطالب فرهنگی   مهدوی، شمارة پنجم نشریة مشکات را 
در تاریخ 9 اردیبهشت  ماه 1401 در فضای مجازی، به  صورت 

نسخة الکترونیک، انتشار نموده است.

کانون قرآن  پژوهان دانشگاه بیرجند با همکاری مدرسة قرآنی 
و کانون  های قرآن و عترت دانشگاه  های یزد، تبریز، خواجه 
نصیرالدین طوسی و فردوسی مشهد، به مناسبت ماه مبارک 
رمضان، کارگاه سوم از سلسله  کارگاه  های آموزشی قرآن، 
کتاب زندگی با موضوع »روابط همسران« را با حضور خانم 
دکتر انسیه برومندپور، دکتری تفسیر تطبیقی در تاریخ 14 

اردیبهشت  ماه 1401، به  صورت مجازی، برگزار نمود.

انتشارنشریةمشکات»شمارةپنجم»

سلسلهکارگاههایآموزشی»قرآن،کتابزندگی»باموضوع»روابطهمسران»

برگزارکننده: کانون مهدی  یاوران 

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور

برگزارکننده: کانون قرآن  پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی
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کانون محیط زیست دانشگاه با همکاری مدیریت برنامه، 
بودجه و تحول اداری و شرکت آب منطقه  ای خراسان 
جنوبی با هدف آشنایی بیشتر دانشگاهیان، کارگاهی با 
موضوع »پسماندها و اثرات آن بر کمیت و کیفیت آب 
در محیط زیست«، در تاریخ 21 اردیبهشت  ماه 1401، 
با حضور خانم دکتر هدی موسی  زاده، مدیر دفتر محیط 
زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه  ای خراسان 
جنوبی برگزار نمود. از مهم ترین عناوین طرح  شده در این 
کارگاه می  توان به نحوة خرید مواد غذایی و نگهداری صحیح 
آن، نحوة صحیح پخت غذا با حداقل دورریزی، استفادة کم 
و بهینه از آب در مواقع شستشو و پخت و پز، آشناکردن 

شرکت  کنندگان با بنیان  گذار پسماند صفر اشاره نمود.

ماه رمضان ماه بندگی خداست. ماهی که در آن سفرة 
الهی به روی همگان گشوده شده است.کانون  رحمت 
شعر و ادب دانشگاه بیرجند به مناسب ماه مبارک رمضان 
و فرارسیدن لیالی قدر، اقدام به برگزاری مسابقة شعر 
»ضیافت بندگی« در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1401 با 
موضوعات شب قدر، امام علی )ع(، ماه رمضان و عید سعید 

فطر، ویژة دانشجویان دانشگاه نمود.

کارگاه»بررسیپسماندهاواثراتآنبرکمیتوکیفیتآبدرمحیطزیست»

مسابقةشعرسرایی»ضیافتبندگی»

برگزارکننده: کانون محیط زیست

مسئول برگزاری: معصومه سیامک

برگزارکننده: کانون شعر و ادب

مسئول برگزاری: ریحانه طالبی
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معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون ورزش و 
بازی  های فاخر، مدیریت تربیت  بدنی و شورای هماهنگی 
خوابگاه  ها، به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، اقدام به برگزاری 
مسابقة »پرتاب حلقه«، در تاریخ 24 اردیبهشت  ماه 1401 
در خوابگاه صدف نمود. این مسابقه با محوریت خوابگاه 
دانشجویی، مشارکت اجتماعی و سالمت جمعی برگزار شد. 

در پایان به نفرات اول تا سوم، جوایز نقدی اهدا شد.

کانون ورزش و بازی  های فاخر دانشگاه پس از اعالم رسمی 
حضوری  شدن دانشگاه و قبل از حضور دانشجویان، با هدف 
ایجاد نشاط و تحرک و شور و اشتیاق، چالشی را با عنوان 
»آخرین ورزش در خانه« با همکاری مدیریت تربیت  بدنی 
در اردیبهشت  ماه 1401 برگزار نمود. مهمترین بخش  های 
این چالش: جامپ باکس، دراز نشست، پالنک، شنا سوئدی 
و بارفیکس بود که شرکت  کنندگان می  بایست با گرفتن 

ویدوئوهای کوتاه از خود، در این چالش شرکت نمایند. 

مسابقةورزشی»پرتابحلقه»

چالش»آخرینورزشدرخانه»

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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معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون ورزش و 
بازی  های فاخر، مدیریت تربیت  بدنی و شورای هماهنگی 
خوابگاه  ها به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، مسابقة »دارت« را 
در تاریخ 28 اردیبهشت  ماه 1401 در خوابگاه صدف برگزار 

نمود.

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون ورزش و 
بازی  های فاخر، مدیریت تربیت  بدنی و شورای هماهنگی 
خوابگاه  ها به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، مسابقة ورزشی 
»طناب  زنی« را در تاریخ 27 اردیبهشت  ماه 1401 در 

خوابگاه صدف برگزار نمود.

مسابقةورزشی»دارت»

مسابقهورزشی»طنابزنی»

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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معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون ورزش و 
بازی  های فاخر، مدیریت تربیت  بدنی و شورای هماهنگی 
خوابگاه  ها به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، مسابقة »هدف  زنی« 

را در تاریخ 29 اردیبهشت   در خوابگاه صدف برگزار نمود. 

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون ورزش و 
بازی  های فاخر، مدیریت تربیت  بدنی و شورای هماهنگی 
خوابگاه  ها به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، مسابقة ورزشی 
»هفت  سنگ« را در تاریخ 26 اردیبهشت  ماه 1401 در 

خوابگاه صدف برگزار نمود. 

مسابقةورزشی»هدفزنی»

مسابقةورزشی»هفتسنگ»

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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بهداشت و درمان  ادارة  با همکاری  کانون هالل احمر 
دانشگاه بیرجند، به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، 
در تاریخ 23 اردیبهشت  ماه 1401، در محل سالن فرهنگ 
معاونت فرهنگی و اجتماعی، کارگاه آموزشی »بهداشت 
محیط خوابگاه« را با حضور خانم زهرا صمدی، کارشناس 
بهداشت محیط دانشگاه بیرجند برگزار نمود. مباحثی 
نکات  رعایت  بهداشتی،  اصول  رعایت  اهمیت  قبیل  از 
بهداشتی، داشتن برنامة مشخص نظافت بصورت روزانه و 
ماهیانه، چیدمان صحیح وسایل و استفاده از ظروف گیاهی 
یک بارمصرف به  صورت بسته  بندی  شده در این کارگاه مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. 

کانون مهدی  یاوران با همکاری حوزة بسیج دانشجویی شهید 
مطهری دانشگاه، ویژه  برنامة »سه  شنبه  های مهدوی« را در 
تاریخ 20 اردیبهشت  ماه 1401، به نیت سالمتی و ظهور 
حضرت صاحب  الزمان )عج( همراه با پذیرایی و نمایشگاه 

کتاب مهدوی، در محل خوابگاه صدف برگزار نمود.

کارگاهآموزشی»بهداشتمحیطخوابگاه»

ویژهبرنامههای»سهشنبةمهدوی»وبرپایینمایشگاهکتاببهصورتحضوری

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهنازسادات صدیقی 

برگزارکننده: کانون مهدی یاوران

مسئول برگزاری: محمدرضا محمدپور
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کانون هالل احمر دانشگاه با هدف باالبردن سطح علمی 
علمی  مکتوبات  و  آثار  معرفی  و همچنین  دانشجویان 
دانشجویی که حاصل تحقیقات و پژوهش  های اعضای 
کانون  های هالل احمر کشور است، مسابقه  ای از مطالب 
علمی »نشریة علمی نبض« را که حاصل زحمات دانشجویان 
کانون هالل احمر دانشگاه ارومیه بود، به  صورت مجازی، در 
تاریخ 7 الی 14 اردیبهشت  ماه 1401 برگزار نمود که در 

پایان به 3 نفر از برگزیدگان جوایز نقدی اهدا گردید. 

به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، کانون گردشگری 
دانشگاه با همکاری اداره  کل میراث فرهنگی و گردشگری 
استان خراسان جنوبی، اردوی بیرجندگردی ویژة دختران 
دانشجوی دانشگاه را در تاریخ 25 اردیبهشت  ماه برگزار نمود. 
در این تور یک  روزه، که با هدف ایجاد نشاط بین دانشجویان و 
آشنایی   آن ها با ابنیة تاریخی و اماکن دیدنی شهر بیرجند پس 
از بازگشایی دانشگاه برگزار گردید، از امارت و باغ موزة تاریخی 
اکبریه و بازارچة صنایع دستی شهرستان، مدرسة تاریخی 
شوکتیه، بافت تاریخی و آب  انبار قدیمی شهر و همچنین ارگ 

و قلعة تاریخی بیرجند بازدید به عمل آمد.

مسابقةمجازیاز»نشریةعلمینبض»

اردوی»بیرجندگردی»

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهنازسادات صدیقی 

برگزارکننده: کانون گردشگری

مسئول برگزاری: فاطمه اسماعیلی فیض  آباد 
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»طراحی  آموزشی  کارگاه  دانشگاه،  کارآفرینی  کانون 
اردیبهشت  ماه 1401، در  تاریخ 22  را در  کسب  وکار« 
سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور آقای 
کسرائی  نیا، از کارآفرینان برتر استان و مسئولین کانون 
کارآفرینی دانشگاه بیرجند و جمعی از دانشجویان عالقه  مند 
برگزار شد. در ابتدای این کارگاه،  آقای کاظمی  تبار مسئول 
برگزاری این کارگاه، ضمن قدردانی از مجموعه معاونت 
فرهنگی و اجتماعی و کانون کارآفرینی دانشگاه بیرجند 
بابت میزبانی این کارگاه،  به اهمیت برگزاری این رویداد 
در سال جدید اشاره نمود و گفت: انشاا... بتوانیم در سال 
جدید با توجه به شعار سال،  گام  های تأثیرگذاری برای بحث 
تولید برداریم و با همکاری خوب دانشگاه، شاهد برگزاری 
کارگاه  های بیشتری باشیم. این کارگاه به مدت 6 ساعت و 
به  صورت 3 پنل 2 ساعتی با موضوعات جامعی در حوزة 

کارآفرینی برگزار شد.

کانون کارآفرینی دانشگاه بیرجند به مناسبت هفتة ملی 
خاطرات  باز«  »کفش  کتاب  از  ای  گزیده  کارآفرینی، 
بنیان گذار نایکی را جهت آشنایی و مطالعة دانشجویان و 

ترغیب آنان معرفی نمود.

کارگاه»طراحیکسبوکار»

معرفیکتاب»کفشباز»-خاطراتبنیانگذارنایکی

برگزارکننده: کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم  آبادی

برگزارکننده: کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم  آبادی
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در حاشیة افتتاح نمایشگاه مانایی ها که با حضور دکتر 
احمد المعی سرپرست دانشگاه بیرجند، دکتر ابوالفضل 
اکبرپور سرپرست معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری و 
همچنین دکتر علی سعیدی مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط 
با جامعه و صنعت برگزار شد، از غرفة کانون کارآفرینی 
دانشگاه نیز رونمایی شد. گفتنی است در این نمایشگاه، 
15 تیم از واحدهای مستقر در زیست بوم نوآوری، فناوری 

کانون کارآفرینی دانشگاه در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1401، 
کارگاه آموزشی »دانشگاه به ما چه چیزهایی نمی آموزد؟« 
را با حضور دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری عضو هیأت علمی 
پردیس مهندسی و برخی از مسئولینن دانشگاه، اعضای 
کانون و همچنین دانشجویان عالقه مند به حوزة کارآفرینی 

دانشگاه، در سالن بشارت برگزار نمود. 

راهاندازی»کافةکارآفرینی»

کارگاهآموزشی»دانشگاهبهماچهچیزهایینمیآموزد؟»

برگزارکننده: کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم  آبادی

برگزارکننده: کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم  آبادی

و کارآفرینی دانشگاه به معرفی و ارائه خدمات و محصوالت 
خود پرداختند. اپلیکشین جمع  آوری پسماند و زباله، تولید 
محتواهای آموزشی ویژة آموزش مجازی و الکترونیکی، طال 
و جواهرات، پکیج زبان انگلیسی، خدمات نرم  افزاری، نشر 
و تبلیغات، خدمات کسب  وکار و کارآفرینی، صنایع دستی 
و برق از جمله موضوعات و محصوالت تیم های حاضر در 

نمایشگاه بود.
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در این نشست که به میزبانی زیست  بوم نوآوری، فن  آوری و 
کارآفرینی دانشگاه برگزار شد، کارشناس زیست  بوم دانشگاه،  
در ابتدا ضمن عرض خیرمقدم به اعضای کانون کارآفرینی،  
گزارشی از فعالیت  های زیست دانشگاه ارائه نمود و گفت: 
زیست  بوم دانشگاه متعلق به همة دانشجویان است و این 
مرکز از ایده های نو دانشجویان مستعد و توانمند حمایت 
می  کند. وی با اشاره به اینکه در زیست  بوم نوآوری، فن  آوری 
و کارآفرینی دانشگاه همة امکانات الزم برای رشد ایده  های 
دانشجویان فراهم است، گفت: با توجه به حضوری  شدن 
دانشگاه،  برنامه  های زیست  بوم، متنوع  تر خواهد شد تا إن  شاءا... 
شاهد حضور همة دانشجویان کارآفرین در این مرکز باشیم. 
در ادامة این نشست،  دکتر ناصر ولی  پورمطلق،  رئیس سابق 
مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و مشاور کانون 
کارآفرینی دانشگاه با اشاره به رسالت مهم آموزش عالی کشور 
گفت: دانشگاه  های ما باید از همة امکاناتشان برای تربیت و 
پرورش دانشجویان در زمینه  های مهارت نرم و سخت بهره 

نشستصمیمانةاعضایکانونکارآفرینیبهمناسبتگرامیداشتهفتهمّلیکارآفرینی

برگزارکننده: کانون کارآفرینی

مسئول برگزاری: افشین ابراهیم  آبادی
گیرند. دکتر ولی  پورمطلق،  عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند 
در ادامه به لزوم بهره  گیری از ظرفیت  های کانون کارآفرینی 
در شورای سیاست  گذاری کارآفرینی دانشگاه اشاره کرد 
و گفت: کانون کارآفرینی دانشگاه به جهت اینکه از میان 
دانشجویان عالقه  مند به این حوزه تشکیل شده،  بهتر می  تواند 
دغدغه  های دانشجویان کارآفرین را شناسایی و   آن ها را حل 
نماید. افشین ابراهیم  آبادی ، دبیر کانون کارآفرینی دانشگاه 
بیرجند نیز در این نشست، ضمن گرامیداشت هفتة ملی 
کارآفرینی، از تالش همة اعضای کانون کارآفرینی، قدردانی 
کرد و گفت: با توجه به رسالتی که بر دوش ماست، باید به 
بهترین نحو ممکن در جهت توانمندسازِی نه  تنها دانشجویان،  
برداریم؛ چراکه مهم  ترین اصل کانون  بلکه جامعه قدم 
»زندگی بهتر همراه با کارآفرینی توأم با یکدیگر« است و 
جامعه  ای در مسیر پیشرفت و سعادت حرکت می  کند که 
همة اعضای آن دغدغه  شان یاری یکدیگر در هر شرایطی 
باشد. گفتنی است، در این نشست برخی دیگر از مسئوالن 
کانون کارآفرینی حضور داشتند و در ادامه به بیان نظرات و 

ایده  هایشان پرداختند. 
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کانون خوشنویسی با همکاری کانون هنرهای زیبای دانشگاه، 
به مناسبت ماه مبارک رمضان، در تاریخ 12 اردیبهشت  ماه 
1401، اقدام به برگزاری مسابقة »خوشنویسی، نقاشی و 
نقاشی خط« با موضوعات ماه مبارک رمضان و شب  های قدر، 

به همراه جوایز ارزنده نمود.

و  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  مستند  و  فیلم  کانون 
اجتماعی دانشگاه، به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، در تاریخ 26 
اردیبهشت  ماه 1401، اقدام به ارائه بلیط سینما با تخفیف 80 

درصدی، ویژه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه نمود.

مسابقةخوشنویسی»بهاردربهار»

تخفیفخریدبلیطفیلمهایدرحالاکرانسینما

برگزارکننده: کانون خوشنویسی 

مسئول برگزاری:پوریا حسین آبادی

برگزارکننده: کانون فیلم و مستند

مسئول برگزاری: جواد منصوری باجگیران
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کانون فیلم و مستند با همکاری کانون حماسه و دفاع مقدس 
در ادامة جلسات هفتگی اکران و نقد و بررسی آثار برجستة 
سینمای ایران و جهان، فیلم سینمایی »درخت گردو« را 
با موضوع »روایت فاجعة انسانی سردشت کردستان ناشی 
از جنایت بمباران شیمیایی رژیم بعث در دفاع مقدس« 
به  صورت حضوری، در محل تاالر والیت دانشگاه، در تاریخ 
25 اردیبهشت  ماه 1401 اکران نمود. شایان ذکر است فیلم 
مذکور در چهار حوزة فنی و دکوپاژ، هنری، محتوایی و 
فیلمنامه، توسط آقایان سعید فکوری پژوهشگر و منتقد 
سینما، دکتر سامخانیانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 
فیلم  ساز  باجگیران  منصوری  جواد  و  بیرجند  دانشگاه 
اکسپریمنتال سینمای کوتاه و دبیر کانون فیلم و مستند 

دانشگاه مورد نقد، بررسی و اجرا قرار گرفت.

اکران،نقدوبررسیفیلمسینمایی»درختگردو»

برگزارکننده: کانون فیلم و مستند

مسئول برگزاری: جواد منصوری باجگیران
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ماه رمضان بهترین فرصت برای دستگیری از نیازمندان است 
و شب قدر، گسترده  ترین سفرة رحمت و پرنعمت  ترین مائده 
لطف خداست. کانون خیریة نهال با همکاری کمیتة امداد 
امام خمینی )ره( و مرکز نیکوکاری شهید احمدی روشن 
در سحر شب  های پرفضیلت قدر، اقدام به طبخ 1000 پرس 
غذای گرم و توزیع بین نیازمندان در سطح شهرستان بیرجند 

نموده است.

دختران  »دورهمی  کرامت  دهة  فرارسیدن  با  همزمان 
رضوی« به همت کانون جوانان رضوی دانشگاه، با حضور 

پویش»اطعامعلوی»

دورهمیدخترانرضوی

برگزارکننده: کانون خیریة نهال

مسئول برگزاری: علی بزگری

برگزارکننده: کانون جوانان رضوی

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی

خانم سبحانی، مشاور خانواده و ازدواج، در تاریخ 9 خرداد ماه 
1401 در فضای باز مقابل تاالر والیت دانشگاه برگزار شد.
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کانون حماسه و دفاع مقدس دانشگاه، به مناسبت سالگرد 
ارتحال امام خمینی )ره( و قیام خونین 15خرداد، مسابقة 
کتابخوانی مجازی »رهبر دل  ها«، ویژة دانشگاهیان را در 

تاریخ 16 خردادماه 1401 برگزار نمود.

کانون حماسه و دفاع مقدس دانشگاه با همکاری کانون 
مهدی یاوران، به مناسبت روز ملی مقاومت، اقدام به برپایی 

نمایشگاه کتاب در تاریخ 3 خرداد ماه 1401 نمود

کانون خیریة نهال با همکاری بسیج دانشجویی، شورای 
فرهنگی خوابگاه ها و کانون فرهنگی   هنری دهکده، به 
مناسبت میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه )س( و 
بزرگداشت روز دختر، جشن و دورهمی کوچکی در محل 
مؤسسة توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( شهرستان بیرجند، 

در تاریخ 12 خردادماه 1401 برگزار شد.

مسابقةکتابخوانیمجازی»رهبردلها»

برپایینمایشگاهکتاب

پویش»نذرکرامت»

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

مسئول برگزاری: تکتم فنودی

برگزارکننده: کانون حماسه و دفاع مقدس

مسئول برگزاری: تکتم فنودی

برگزارکننده: کانون خیریة نهال

مسئول برگزاری: علی بزگری

 بهار1401 | گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی



59

نشست صمیمانة اعضای کانون فرهنگی   هنری دهکده 
و  فرهنگی  معاون  با  افغانستان(  بین  الملل  )دانشجویان 
اجتماعی دانشگاه، در تاریخ 8 خردادماه 1401، در محل 
اتاق جلسات این معاونت برگزار شد. در ابتدای این جلسه، 
اعضای کانون فرهنگی   هنری دهکده، ضمن تبریک انتصاب 
و  فرهنگی  معاونت  سرپرست  به  عنوان  فرزانه  پور  دکتر 
اجتماعی، گزارشی از فعالیت  های این کانون ارائه نمودند. 
در ادامه، نعمت  ا... رحیمی، دبیر کانون دهکده به تشریح 
فرهنگی    کانون  این  و چالش  های پیش روی  مشکالت 
هنری پرداخت. در پایان دکتر فرزانه  پور، ضمن تشکر از 
حضور دانشجویان افغانستانی، توصیه  هایی را در خصوص 

کانون فیلم و مستند با همکاری انجمن های علمی زبان و 
ادبیات انگلیسی و همچنین فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه 
اقدام به برگزاری جلسة اکران، نقد و بررسی فیلم سینمایی 
»جزیرة شاتر« به کارگردانی مارتین اسکورسیزی )زبان 
اصلی و زیرنویس فارسی( در تاریخ 2 خردادماه 1401 در 

محل تاالر والیت دانشگاه بیرجند نمود.

نشستصمیمانةاعضایکانونفرهنگیوهنریدهکدهباسرپرستمعاونتفرهنگیواجتماعی

اکران،نقدوبررسیفیلمسینمایی»جزیرةشاتر»

برگزارکننده: کانون دهکده

مسئول برگزاری: نعمت ا... رحیمی

برگزارکننده: کانون فیلم و مستند

مسئول برگزاری: جواد منصوری باجگیران

فعالیت  های علمی، فرهنگی و هنری به اعضای این کانون 
نمود و بر ارزش های مشترک اسالمی، فرهنگی و اجتماعی 
ایران و افغانستان تأکید کرد. دکتر فرزانه  پور، ضمن بیان 
مشکالت و چالش  های موجود، در خصوص رفع مشکالت 
این کانون و فصلنامة »رواق بلخ« قول همکاری و رفع 

مشکالت موجود را داد.
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به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، کانون فرهنگی   هنری دهکده 
با همکاری شورای فرهنگی خوابگاه، کانون عکس و خاطره 
و بسیج دانشجویی شهید مطهری دانشگاه، مسابقه ای تحت 
عنوان »بهترین خاطرة خوابگاه  نشینی دانشجویی« را در 
تاریخ 31 خردادماه 1401 برگزار کرد. در پایان به افراد 

برتر، جوایزی اهدا گردید.

کانون قرآن  پژوهان دانشگاه بیرجند و با همکاری مدرسة 
قرآنی و کانون  های قرآن و  عترت دانشگاه  های یزد، تبریز، 
خواجه نصیرالدین طوسی و فردوسی مشهد، به مناسبت ماه 

مسابقة»بهترینخاطرةخوابگاهنشینیدانشجویی»

سلسلهکارگاههایآموزشیقرآن،کتابزندگیباموضوع»آشناییباحقوقافراد»

برگزارکننده: کانون دهکده

مسئول برگزاری: نعمت ا... رحیمی

برگزارکننده: کانون قرآن  پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی
مبارک رمضان و در ادامة سلسله  کارگاه  های آموزشی قرآن، 
کتاب زندگی، کارگاه آموزشی با موضوع »آشنایی با حقوق 
افراد« را با حضور دکتر سیدمحسن میرباقری، دکترای علوم 
قرآن و حدیث و کارشناس قرآنی صداوسیما، در تاریخ 4 

خردادماه 1401، به  صورت مجازی، برگزار نمود.
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کانون قرآن  پژوهان با همکاری کانون مهارت   و آسیب  های 
اجتماعی دانشگاه، نشست مجازی »مهارت  های زندگی از 
منظر قرآن کریم« را با حضور حجت  االسالم والمسلمین 
مهدی اسداللهی زارگز مدرس حوزه و دانشگاه و کارشناس 
مشاور خانواده، در تاریخ 12 خردادماه 1401، به  صورت 

مجازی برگزار نمود.

بازگشایی مجدد  با توجه به حضوری  شدن امتحانات و 
دانشگاه در دوران پساکرونا، دانشجویان باید مهارت  های 
الزم برای بازة امتحانات را کسب کنند و عالوه بر مطالعة 
به کنترل  قادر  امتحانات،  و موفقیت در  صحیح درس 
نیز باشند. کانون مهارت  های  اضطراب و استرس خود 
اقدام  راستا  در همین  اجتماعی،  آسیب  های  و  زندگی 
به برگزاری کارگاهی با عنوان »چگونگی آمادگی برای 
امتحانات حضوری« را با حضور خانم شیوا رحیم  زادگان 
دانشجوی دکتری تخصصی روان  شناسی و مدرس دانشگاه 
و استاد انجمن علمی مغز و شناخت، در تاریخ 12 خردادماه 
1401 نمود. در این کارگاه به موضوعاتی از جمله مدیریت 
اسمارت،  تکنیک  های مدیریت زمان، معیارهای  زمان، 

مهارت  های مطالعة مؤثر نقشة ذهنی و ... پرداخته شد.

نشستمجازی»مهارتهایزندگیازمنظرقرآنکریم»

سلسلهکارگاههایآموزشی»چگونگیآمادگیبرایامتحاناتحضوری»)جلسةاول)

برگزارکننده: کانون قرآن  پژوهان

مسئول برگزاری: نرگس ازغندی

برگزارکننده: کانون مهارت  های زندگی و آسیب  های اجتماعی

مسئول برگزاری: زهرا هادی  نیا
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مافیا، یک بازی گروهی و استداللی است که نبرد بین یک 
اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه را شبیه سازی می کند. به طور 
کلی در این بازی، قدرت تکلم، حفظ خونسردی و آوردن 
استدالل های منطقی نقش بسزایی در پیروزی دارد. معاونت 
فرهنگی و اجتماعی با همکاری کانون ورزش و بازی  های 
فاخر به مناسبت هفتة خوابگاه  ها، مسابقة »مافیا« را در 
تاریخ 1 خردادماه 1401 در مجتمع کانون  های معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار نمود. در پایان به افراد 

برتر جوایزی اهدا گردید.

مسابقة»مافیا»

برگزارکننده: کانون ورزش و بازی  های فاخر

مسئول برگزاری: نجمه امینی

کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند با همکاری ادارة بهداشت 
و درمان، با هدف آشنایی دانشجویان با آسیب  های گزش 
و مسمومیت، مسابقة »گزش و مسمومیت« را در تاریخ 8 

خردادماه 1401 برگزار نمود.

مسابقة»گزشومسمومیت»

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهنازسادات صدیقی
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کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند با همکاری سازمان 
هالل احمر و ادارة بهداشت و درمان دانشگاه، به مناسبت 
هفتة خوابگاه  ها، در تاریخ 1 خردادماه 1401، در محل 
سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، کارگاه 
»پانسمان و سوختگی« را با حضور خانم طاهره صحرایی، 
مربی امداد و کمک  های اولیة سازمان هالل احمر و مسئول 

امور جوانان برگزار نمود. 

کارگاهآموزش»پانسمانوسوختگی»

برگزارکننده: کانون هالل احمر

مسئول برگزاری: مهنازسادات صدیقی
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انجمـنهایعلمـیدانشجویی

گزارشفعالیتهایشاخصفصلبهار1401
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انجمن علمی روان  شناسی دانشگاه، کارگاه آموزشی »انتقال 
تجربة موفقیت در کنکور دکتری روان  شناسی تربیتی« را در 
تاریخ 30 فروردین ماه 1401  ، در بستر اسکاي روم، با حضور 
خانم دکتر لیال طالب  زاده مدیرگروه روان  شناسی و آقای 
مهدی صدری دارندة 7 عنوان کشوری کنکور دکتری 1401 
و دانش  آموختة گروه روان  شناسی دانشگاه بیرجند برگزار نمود. 
صدری توضیحاتی دربارة کنکور دکتری روان  شناسی تربیتی، 
مواد آزمون، کتاب  ها و منابعی که مورد استفاده قرار داده بودند، 
ارائه نمود و تجربیاتی که در این دوران سبب موفقیت  شان 
شده بود و نکات کاربردی و مؤثر را برای دانشجویان بیان 
کرد. هم چنین پیش  نیازهای مربوط به کنکور دکتری و 
پیش شرط  های الزم برای موفقیت در این زمینه را توضیح 

دادند و در پایان به سؤاالت شرکت  کنندگان پاسخ دادند.

انجمن علمی دانشجویی زمین  شناسی با همکاری کانون 
خیریة نهال دانشگاه بیرجند، کارگاه آموزش مقدماتی 
»نرم  افزار سورپک« را در تاریخ 18 و 19 فروردین  ماه 
1401، به  صورت مجازی، به مدت 8 ساعت، با حضور 
محمدحسین فتاحی دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج 
از دانشگاه امیرکبیر برگزار نمود و در پایان کارگاه، به 

شرکت  کنندگان گواهی حضور اعطا شد. 

کارگاهآموزشی»انتقالتجربةموفقیتدرکنکوردکتریروانشناسیتربیتی»

کارگاهآموزشمقدماتی»نرمافزارسورپک»

برگزارکننده: انجمن علمی روان شناسي

مسئول برگزاری: معصومه محمدی

برگزارکننده: انجمن علمی زمین  شناسی

مسئول برگزاری: مصطفی رجائی
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انجمن علمی نانو دانشگاه اراک با همکاری انجمن علمی 
نانو دانشگاه بیرجند و تعداد 17 نهاد و انجمن علمی از 
سراسر کشور، کارگاه »روش تحقیق و پژوهش« را در تاریخ 
15 اردیبهشت  ماه 1401، با حضور خانم زینت ابوترابی، 
به  صورت مجازی، همراه با اعطای گواهی حضور برگزار نمود.

روز  مناسبت  به  دانشگاه  باستان  شناسی  علمی  انجمن 
جهانی موزه، بازدید علمی از باغ موزة اکبریة بیرجند، ویژة 
دانشجویان دختر را در تاریخ 28 اردیبهشت  ماه 1401، با 
حضور دکتر حسین کوهستانی عضو هیأت علمی گروه 

باستان  شناسی دانشگاه برگزار نمود. 

کارگاهآموزشی»روشتحقیقوپژوهش»

بازدیدازباغموزةاکبریةبیرجند

برگزارکننده: انجمن علمی نانو

مسئول برگزاری: سجاد ملکی  زاده

برگزارکننده: انجمن علمی باستان  شناسی

مسئول برگزاری: حامد مالکی
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نجمن علمی شیمی، کارگاه تخصصی »کروماتوگرافی گازی-
طیف سنجی جرمی« را در اردیبهشت  ماه 1401، به  صورت 
مجازی، با حضور آقای ملتجی  حق دانشجوی دکتری از دانشگاه 
علم و صنعت و تعداد 50 از نفر دانشجویان سراسر کشور برگزار 
نمود. از مباحت مهم این دوره می  توان به »جداسازی ترکیبات 
شیمیایی« و »شناسایی ترکیبات GC  MS« اشاره نمود. در 

پایان کارگاه، به شرکت  کنندگان گواهی حضور اعطا گردید. 

همکاری  با  بیرجند  دانشگاه  روان  شناسی  علمی  انجمن 
انجمن علمی مشاورة دانشگاه  های محقق اردبیلی، بجنورد، 
اراک و انجمن علمی روان  شناسی دانشگاه بجنورد و انجمن 
علمی علوم تربیتی دانشگاه کاشان، کارگاه »نقد و بررسی 
کتاب مسئله مرگ و زندگی« اثر آروین دیالوم را در تاریخ 
27 اردیبهشت  ماه 1401، در بستر فضای مجازی و با حضور 
آقای مصطفی حسین  پور کارشناسی ارشد روان  شناسی تربیتی 

برگزار نمود.

دورةآموزشی»کروماتوگرافیگازی-طیفسنجیجرمی»

جلسةنقدوبررسیکتابمسئله»مرگوزندگی»

برگزارکننده: انجمن علمی شیمی

مسئول برگزاری: رضا محمدی مقدم 

برگزارکننده: انجمن علمی روان  شناسی

مسئول برگزاری: معصومه محمدی
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انجمن علمی جغرافیا دانشگاه بیرجند وبینار علمی »بررسی 
پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی تردد غیرقانونی اتباع خارجی 
بر امنیت ملی ایران )با تأکید بر مرزهای شرقی ایران(« را با 
همکاری انجمن ژئوپلیتیک شعبة خراسان جنوبی، در تاریخ 
24 اردیبهشت  ماه 1401، به  صورت مجازی و با حضور دکتر 
وحید کیانی، عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه 
برگزار نمود. در پایان، به شرکت  کنندگان در کارگاه، گواهی 

حضور صادر گردید.

انجمن علمي دانشگاه گلستان با همکاری انجمن علمی 
جغرافیای دانشگاه  های بیرجند، سیستان و بلوچستان، زابل، 
خوارزمی و دامغان، نشست علمی تخصصی ملی »قنات، میراث 
ماندگار ایرانیان« را در تاریخ 8 اردیبهشت  ، به  صورت مجازی 
و با حضور دکتر سارا معرفت، دکتری مدیریت گردشگری 
دانشگاه آلگاروه پرتغال، دکتر سمیه ذهاب  ناظوری پژوهشگر 
فوق دکتری دانشگاه الدومرو باری ایتالیا، دکتر سمیرا چزغه 
دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر 
سمیه عمادالدین عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان و دبیر 

علمی نشست، برگزار نمود. 

وبینارعلمی»بررسیپیامدهایامنیتیوژئوپلیتیکیترددغیرقانونیاتباعخارجیبرامنیتملیایران»

نشستعلمیتخصصیملی»قنات،میراثماندگارایرانیان»

برگزارکننده: انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

برگزارکننده: انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی
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انجمن علمی جغرافیا دانشگاه گلستان با همکاری سازمان 
هواشناسی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان و انجمن  های علمی جغرافیا دانشگاه  های سیستان 
و بلوچستان، بیرجند، زابل، خوارزمی و دامغان، کارگاه ملی 
 »SNAP پایش سیالب با استفاده از تصاویر راداری در«
را در تاریخ 8 اردیبهشت، به  صورت مجازی، برگزار گردید. 
محورهای مورد بحث در کارگاه فوق شامل دانلود تصاویر 
راداری، پردازش تصاویر در محیط SNAP، تفکیک مناطق 
سیل  زده از آب  های موجود، کالس  بندی و طبقه  بندی، 
گرفتن خروجی قابل پردازش در GIS می  باشد. در پایان 

کارگاه، به شرکت کنندگان، گواهی حضور صادر شد.

همکاری  با  گلستان  دانشگاه  جغرافیای  علمی  انجمن 
انجمن  های علمی جغرافیای دانشگاه  های بیرجند، سیستان 
و بلوچستان، زابل، یزد، خوارزمی و دامغان، وبینار علمی ملی 
»توانمندسازی دانشجویان جغرافیا برای ورود به بازار کار« 
را در تاریخ 18 اردیبهشت  ماه 1401، به  صورت مجازی، با 
حضور دکتر سمیه ذهاب  ناظوری پژوهشگر فوق دکتری 
دانشگاه الدومرو باری ایتالیا و دکتر محمدعلی نظام  محله 
دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران برگزار نمود. از 
محورهای مهم این وبینار می  توان به »توانمندسازی از طریق 
کسب مهارت  های میدانی و آزمایشگاهی، نرم  افزاری و زبانی«، 
»معرفی و اهمیت کسب  وکار دانش  بنیان«، »استارت آپ و 

طراحی مدل کسب  وکار« و ... اشاره نمود. 

«SNAPکارگاهآموزشیملی»پایشسیالببااستفادهازتصاویرراداریدر

وبینارعلمی»توانمندسازیدانشجویانجغرافیابرایورودبهبازارکار»

برگزارکننده: انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

برگزارکننده: انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی
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آموزشی  کارگاه  دانشگاه،  جغرافیای  علمی  انجمن 
»مسیریابی مناطق گردشگری طبیعی« را با حضور دکتر 
مرتضی اسمعیل نژاد عضو هیأت علمی گروه جغرافیای 
 ،1401 اردیبهشت ماه   31 و   30 تاریخ  در  دانشگاه، 
به صورت مجازی برگزار نمود. در پایان کارگاه فوق، به 

شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا شد.

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه با همکاری 
اتحادیة علمی دانشجویی زبان های خارجی و زبان شناسی 
ایران و سایر انجمن های علمی دانشگاه های سراسر کشور، 
را   »Best Teacher Demonstration« مسابقة 
در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1401، با داوری دکتر الهام 
به منظور سنجش  امیرجلیلی،  الهام بخش و دکتر فروغ 
زبان  درسی  مباحث  تدریس  و  ارائه  در  افراد  توانایی 
انگلیسی، به صورت، مجازی برگزار نمود. به نفرات اول تا 

سوم این مسابقه، مبالغی به عنوان هدیه، اهدا شد.

کارگاهآموزشی»مسیریابیمناطقگردشگریطبیعی»

«Best Teacher Demonstration«مسابقة

برگزارکننده: انجمن علمی جغرافیا

مسئول برگزاری: مبینا عثمانی

برگزارکننده: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول برگزاری: سیدعمادالدین عطایی اردستانی
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انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری شورای 
هماهنگی دبیران انجمن  های علمی دانشجویی، انجمن 
علمی زبان و ادبیات فارسی، کانون شعر و ادب، کانون 
فیلم و مستند، کانون موسیقی و شورای هماهنگی دبیران 
کانون  های فرهنگی اجتماعی دانشگاه، شب شعر و موسیقی 
فارسی و انگلیسی »بهارانه« را در تاریخ 28 اردیبهشت  ، در 
محل تاالر فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار نمود. 
در این برنامه، شاعرانی از دانشجویان، حوزة هنری و کانون 
هنرمندان شهرستان بیرجند به شعرسرایی پرداختند. برنامة 
فوق با حضور آقایان دکتر حسین فرزانه  پور معاون فرهنگی و 
اجتماعی، دکتر علی  اکبر محمدی مدیر امور فرهنگی، دکتر 
علی  اکبر سام  خانیانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان 
و ادبیات فارسی و دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری عضو هیأت 
علمی گروه آموزشی مکانیک دانشگاه بیرجند برگزار گردید. 
اجرای موسیقی زنده، توسط کانون موسیقی دانشگاه، از 

دیگر برنامه  های این مراسم بود.

شبشعروموسیقیفارسیوانگلیسی»بهارانه»

برگزارکننده: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول برگزاری: سیدعمادالدین عطایی اردستانی
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انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه   یزد با همکاری 
انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بیرجند و دیگر 
دانشگاه  های سراسر کشور، کارگاه آموزشی »تجربة ترجمه« 
را در م 22 اردیبهشت  ماه سال 1401، به  صورت مجازی، با 
حضور آقای حاجی  زاده، پیرامون ترجمه و ابعاد گسترده و 

شیوه  های متنوع آن برگزار نمود.

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری شورای 
هماهنگی دبیران انجمن  های علمی دانشجویی و گروه 
آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، نشست صمیمانة 
دانشجویان گروه زبان انگلیسی با اساتید گروه را به مناسبت 
هفتة سرامدی آموزش، به  صورت مجازی، در تاریخ 25 
اردیبهشت  ماه 1401، برگزار نمود. موضوعات آموزشی و 
آشنایی بیشتر دانشجویان با اساتید گروه از جمله: دکتر 
امامی، دکتر فاروقی، دکتر نویدی  نیا، دکتر چهکندی، دکتر 
زارعی و استاد فرهادی، از برنامه  های مهم این نشست 

صمیمی بود. 

کارگاهآموزشی»تجربةترجمه»

نشستصمیمانةدانشجویانگروهزبانانگلیسیبااساتیدگروه

برگزارکننده: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول برگزاری: سیدعمادالدین عطایی اردستانی

برگزارکننده: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول برگزاری: سیدعمادالدین عطایی اردستانی
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انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری گروه 
 My« انگلیسی دانشگاه، کارگاه آموزشی آموزشی زبان 
 »Future Career Paths And What I Need To learn
را در تاریخ 20 اردیبهشت  ماه 1401، به  صورت مجازی، با 
حضور دکتر فاطمه چهکندی، عضو هیأت علمی گروه 
آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه، برگزار نمود. در این کارگاه 
پیرامون اشتغال در رشتة زبان انگلیسی و بررسی مهارت  های 
موردنیاز جهت یادگیری در این زمینه بحث و تبادل  نظر 
صورت پذیرفت. در پایان کارگاه فوق، به شرکت  کنندگان، 

گواهی حضور اعطا گردید.

مسابقة  دومین  دانشگاه،  اسالمی  هنر  علمی  انجمن 
کتابخوانی از کتاب تاریخچة کتابت، اثر نوشین  دخت نفیسی 
را در تاریخ 9 خرداد 1401 برگزار نمود. این مسابقه با 
هدف ترغیب دانشجویان به مطالعة کتب تخصصی هنر و 
تقویت روحیة مطالعة علمی   هنری صورت گرفت و به سه 
نفر از شرکت  کنندگان که باالترین امتیاز را دریافت کردند، 
جوایزی اهدا شد. داوری این مسابقه توسط خانم پایدارفرد 

عضو هیأت علمی گروه هنرهای اسالمی انجام شد.

«My Future Career Paths And What I Need To learn» کارگاهآموزشی

دومینمسابقة»کتابخوانيهنردانشگاهبیرجند»

برگزارکننده: انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

مسئول برگزاری: سیدعمادالدین عطایی اردستانی

برگزارکننده: انجمن علمی هنر اسالمی

مسئول برگزاری: الناز ابراهیمی
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انجمن علمی هنر اسالمی دانشگاه، دورة آموزش »ظروف 
سرامیکی خانگی« را در تاریخ 30 اردیبهشت  ماه 1401، 
به مدت 10 جلسه، به  صورت مجازی، با حضور خانم الناز 

ابراهیمی، به همراه ارائه گواهی حضور، برگزار نمود.

انجمن علمی هنر اسالمی دانشگاه، دورة آموزش »ساخت 
سینی  های دکوراتیو« را در تاریخ 30 اردیبهشت  ماه 1401 
به مدت 10 جلسه، به  صورت مجازی، با حضور خانم الناز 

ابراهیمی، به همراه ارائه گواهی حضور برگزار نمود.

انجمن علمی هنر اسالمی دانشگاه، دورة آموزش »مقدماتی 
شمع  سازی« را در تاریخ30 اردیبهشت 1401 به مدت 10 
جلسه، توسط خانم الناز ابراهیمی به  صورت مجازی، به 

همراه ارائه گواهی حضور برگزار نمود. 

دورةآموزش»ظروفسرامیکیخانگی»

دورةآموزش»ساختسینیهایدکوراتیو»

دورةآموزش»مقدماتیشمعسازی»

برگزارکننده: انجمن علمی هنر اسالمی

مسئول برگزاری: الناز ابراهیمی

برگزارکننده: انجمن علمی هنر اسالمی

مسئول برگزاری: الناز ابراهیمی

برگزارکننده: انجمن علمی هنر اسالمی

مسئول برگزاری: الناز ابراهیمی

 بهار1401 | گزارش کارکرد کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی



75

انجمن علمی روان  شناسی دانشگاه بیرجند با همکاری مرکز 
مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند و انجمن علمی 
روان  شناسی دانشگاه بجنورد و انجمن علمی مشاورة دانشگاه 
بجنورد و انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد 
و کاشان، وبینار آموزشی»چالش  های روان  شناختی یادگیری 
در دوران پس از کرونا« را در تاریخ 9 خردادماه 1401 در 
بستر فضای مجازی و با حضور آقای دکتر صمدیه دکترای 
روان  شناسی تربیتی و رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی 

برگزار نمود.

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کارگاه آموزشی 
»نترس از نوشتن« را با حضور خانم نرجس صادقی، در 
خردادماه 1401، به مدت 10 جلسه برگزار نمود. این کارگاه 
با هدف مهارت  های نوشتن به  صورت مقدماتی تا مرحلة اجرا 

برگزار شد.

وبینارآموزشی»چالشهایروانشناختییادگیریدردورانپسازکرونا»

کارگاهآموزشی»نترسازنوشتن»

برگزارکننده: انجمن علمی روان  شناسی

مسئول برگزاری: معصومه محمدی

برگزارکننده: انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

مسئول برگزاری: زهرا آرامجو
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انجمن علمی باستان  شناسی دانشگاه، بازدید علمی از باغ و 
عمارت امیرآباد ویژة دانشجویان کارشناسی و کارشناسی 
ارشد باستان  شناسی را در تاریخ 10 خردادماه 1401، 
گروه  علمی  هیأت  عضو  فرزین  سامان  دکتر  با حضور 

باستان  شناسی دانشگاه برگزار نمود.

انجمن علمی باستان  شناسی دانشگاه، بازدید علمی از بافت 
تاریخی شهرستان بیرجند، ویژة دانشجویان کارشناسی و 
کارشناسی ارشد باستان  شناسی را در تاریخ 2 خردادماه 
1401، به سرپرستی آقایان دکتر کوهستانی و دکتر خزائی 

از اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار نمود.

بازدیدعلمیدانشجویانباستانشناسیازمجموعهفرهنگی-تاریخیامیرآباد

بازدیدعلمیازبافتتاریخیبیرجند

برگزارکننده: انجمن علمی باستان  شناسی

مسئول برگزاری: حامد مالکی

برگزارکننده: انجمن علمی باستان  شناسی

مسئول برگزاری: حامد مالکی
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انجمناسالمیدانشجویانمستقل

گزارشفعالیتهایشاخصفصلبهار1401
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ادامة  در  دانشگاه،  مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
فعالیت های فرهنگی و سیاسی خود، شمارة 172 و 173 
نشریة سمعک را انتشار داد. در این شمارة ها به موضوعاتی 
همچون مذاکرات وین، جوالن خشکسالی در خراسان 
جنوبی، بعد از مدیرگزینی به سمت مدیرپروری بروید، 
بوی خون می آید، آموختن به سبک کشورهای دیگر قاچاق 
پوشاک، قدم های نفت روی ابرها، ترکیه بر سر دوراهی، 
من حسینی شدة دست امام حسنم، مدعیان فکر روشن 
چه کسانی هستند، توحید در جهان بینی اسالمی، وضعیت 

بهداشت در حال درمان است و ... پرداخته است. 

جلسة نخست تبیین و بازخوانی سخنان مقام معظم رهبری 
با موضوع »سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای 
مجلس خبرگان«، توسط انجمن اسالمی دانشجویان مستقل، 
در تاریخ 22 فروردین  1401 برگزار شد. در این جلسه در باب 
مسائلی از جمله ضرورت استحکام نظام اسالمی، ارکان قدرت 
ملی، قوت ملی، جنگ نرم و جهاد تبیین صحبت و بحث 
گردید؛ به این مسئله اشاره شد که هیچ کدام از این بازوهای 
قدرت و قوت نباید به نفع بازوی دیگر قطع بشود. مثالً حق 
نداریم فالن عنصر که با دیگری منافی دارد را قطع کنیم. یا 
فرض بفرمایید که حضور در مسائل منطقه نداشته باشیم. 
برای اینکه فالن قدرت بزرگ بدش نیاید یا علیه ما بهانه گیری 
نکند. و همچنین برای مقابله با نفوذ فرهنگی باید با استفاده 
از جهاد تبیین، مسائل حیاتی را برای مردم تحلیل نمود، که 
البّته هدف این است که توده های مردم مورد اغوا قرار گیرند، 

اّما وسیلة اغوای توده های مردم، اغوای خواص است.

انتشارنشریةسمعک)شمارةهای172و173)

جلسةنخستتبیینوبازخوانیسخنانمقاممعظمرهبریباموضوع»سخنانمقاممعظمرهبریدردیداربااعضایمجلسخبرگان»

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی
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جلسة دوم تبیین و بازخوانی سخنان مقام معظم رهبری 
با موضوع »سخنان مقام معظم رهبری در نوروز1401« 
توسط انجمن اسالمی دانشجویان مستقل، در تاریخ 29 
فروردین ماه 1401 برگزار شد. از آنجا که شعار سال توسط 
مقام معظم رهبری سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
انتخاب  شده و مباحث در درجة اول در زمینة مسائل 
اقتصادی می باشد، در کشور اگر رشد اقتصادی با عدالت 
همراه شود، همة زمینه های پیشرفت فعال خواهد شد. برای 
رشد اقتصاد کشور و اصالح امور اقتصادی کشور، به طور 
قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم. اقتصاد 
دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید می شود و در 

موازات آن ما شاهد کاهش قیمت کاال خواهیم بود.

جلسة یازدهم حلقة مطالعاتی با محوریت کتاب »طرح 
اندیشة اسالمی در قرآن«، توسط انجمن اسالمی  کلی 
دانشجویان مستقل دانشگاه، در تاریخ 18 فروردین ماه 
1401، در خصوص توحید در جهان بینی اسالم، به  صورت 
مجازی برگزار گردید. همچنین جلسة دوازدهم این حلقه 
نیز با محوریت کتاب »طرح کلی اندیشة اسالمی در قرآن« 
در تاریخ 25 فروردین ماه 1401 در خصوص توحید در 

ایدئولوژی اسالم نیز به صورت مجازی برگزار شد.

جلسةدومتبیینوبازخوانیسخنانمقاممعظمرهبریباموضوع»سخنانمقاممعظمرهبریدرنوروز1401»

برگزاریجلسهیازدهمودوازدهمحلقةمطالعاتیکتاب»طرحکلیاندیشةاسالمیدرقرآن»

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی



80

ادامة  در  دانشگاه،  مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، اقدام به 
برگزاری دوره ای با موضوع »سیر مطالعاتی نوروز 1401« 
در فروردین ماه نمود. در راستای مطالبة مقام معظم رهبری 
نسبت به موضوع کتاب خوانی یکی از برنامه های پایة این 
تشکل، برگزاری سیر مطالعاتی است. دورة فوق با حضور 
اعضای شورای مرکزی و همچنین اعضای فعال انجمن 
در تعطیالت نوروز 1401 برگزار شد. کتاب های این دوره 
شامل: 1. دغدغه های فرهنگی 2. کار باید تشکیالتی باشد 3. 
عوامل رشد، رکود، انحطاط بود که با توجه به انتخاب اعضا 
و به ترتیب اولویت توسط اعضای شرکت کننده مطالعه شد.

دانشجویان  اسالمی  انجمن  انتخابات  دورة  سیزدهمین 
مستقل دانشگاه، از تاریخ 28 لغایت 30 اردیبهشت  ماه 
1401، به صورت مجازی، برگزار گردید که در پایان این 
انتخابات آقای محسن شکیبامنش، به عنوان دبیر جدید 
انجمن، شناخته شد. همچنین آقای جواد مهدوی خواه 
به عنوان نایب دبیر، خانم محمدزاده به  عنوان مسئول واحد 
خواهران، آقای امیرحسین درکی به عنوان دبیر سیاسی و 
اجتماعی، خانم ساربان مقدم به عنوان دبیر فرهنگی، خانم 
تبسم به عنوان دبیر آموزش، خانم خسروی به عنوان دبیر 
نشریات، آقای علی امینی اصل به عنوان دبیر روابط عمومی 
و تبلیغات، آقای سینا محمدی به عنوان دبیر پذیرش و 
تشکیالت، آقای سیدسجاد سجادی به عنوان دبیر مالی و 
تدارکات و خانم کارگر به عنوان دبیر علمیس و پژوهشی 

معرفی شدند.

سیرمطالعاتینوروز1401

برگزاریسیزدهمیندورةانتخاباتانجمناسالمیدانشجویانمستقل

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی
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انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه به مناسبت 
روز جهانی قدس، کرسی آزاداندیشی »مقاومت فلسطین، 
بیداری اسالمی« را در روز یکشنبه، مورخ 11 اردیبهشت ماه 

1401 به صورت مجازی برگزار نمود.

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه به مناسبت 
اردیبهشت  ماه  تاریخ  از  حضوری  آموزش  ازسرگیری 
1401، جلسة »پرسش و پاسخ دانشجویی« را با حضور 
معاونین آموزشی و دانشجویی، در روز یکشنبه، مورخ 11 
اردیبهشت ماه 1401 به صورت مجازی برگزار نمود. در این 
جلسه، دانشجویان دغدغه های خود را مطرح و به   آن ها 

پاسخ روش و واضح داده شد.

کرسیآزاداندیشی»مقاومتفلسطین،بیداریاسالمی»

جلسة»پرسشوپاسخدانشجویی»

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: علی نوروزی
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اردوی آموزشی- تشکیالتی نخبه پروری )فردای انقالب( در 
بازة زمانی 11 الی 14 خردادماه 1401 در محل دانشکدة 
انجمن  دفاتر  اعضای  با حضور  تهران  دانشگاه  مدیریت 
اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور 
برگزار شد. در این اردو مباحثی از جمله تشکیالت در مبانی 
انقالب اسالمی، مبانی والیت فقیه، مهارت افزایی و اصول 
کار تشکیالتی با حضور اساتید بزرگوار آقایان بلوکات، افکانه، 
حجت االسالم رضائیان، احمدی، دستیار، دهقانیان، عموزاده 
و حسینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این اردو 
در خصوص والیت فقیه و شناخت ولی فقیه، ضرورت کار 
تشکیالتی و همچنین اصول کار تشکیالتی شامل اصول 
بنیادین، راهبردی و عملیاتی، همچنین در مورد اخالق 
تشکیالتی و رابطة قدرت و جنبش دانشجویی نکاتی مطرح 

و در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. 

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل به مناسبت قیام پانزده 
خرداد، اقدام به انتشار یادداشت هایی به همین مناسبت در 
فضای مجازی نمود. در این یادداشت ها توضیحاتی دربارة 
»ضرورت شناخت ابعاد و آثار قیام 15 خرداد 1342« و 

»گشودگی زبان دین در سیاست« بیان شده بود.

اردویآموزشی-تشکیالتینخبهپروری)فردایانقالب)

انتشاریادداشتهاییبهمناسبتقیامپانزدهخرداد

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: محسن شکیبامنش

برگزارکننده: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مسئول برگزاری: امیرحسین درکی
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بسیـجدانشجـویی

گزارشفعالیتهایشاخصفصلبهار1401
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کانون حماسه و دفاع دانشگاه با همکاری بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خراسان جنوبی و 
بسیج دانشجویی شهید مطهری دانشگاه به مناسبت 5 
اردیبهشت ماه، سالروز شکست حملة نظامی آمریکا به ایران 
در صحرای طبس، اقدام به برگزاری تریبون آزاد با موضوع: 
»راز گریة کارتر )رئیس جمهور وقت آمریکا( چه بود؟« نمود. 
در ابتدای جلسه، دکتر محمدی، مدیر امور فرهنگی دانشگاه 
با اشاره به نام گذاری 5 اردیبهشت به عنوان واقعة طبس و 
جریانی که باعث شد دست های پلید پشت پردة انقالب 
آشکار شود، بیان داشت برنامه هایی بسیار پیچیده در حال 
اجرا بودند و به لطف خدا به شکل اعجازآمیزی خنثی شد 
و این رویداد بزرگ اتفاق افتاد تا حقانیت انقالب به همة 
جهانیان ثابت شود و نقطة قوتی باشد برای انقالب که با 
نام خدا شکل گرفت و فرزندان این مرزوبوم با هدایت گری 
پیامبرگرایانة حضرت امام، آن را پیش بردند. در ادامه آقای 
مفصل  تشریح  تریبون، ضمن  اصلی  محبوب، سخنران 
شکل گیری واقعة طبس و افراد و نیروهای مرتبط با این 
سیاست و میزان توانایی و سابقة آنان در آن زمان، بیان 

بسیج دانشجویی دانشگاه به مناسبت برگزاری اردوی راهیان 
نور دانشجویی که در دو بازة زمانی 16 لغایت 22 اسفند 1400 
)ویژة برادران( و 20 لغایت 26 اسفند1400 )ویژة خواهران( 
برگزار گردید، مسابقة کتابخوانی ویژة راهیان نور را برگزار نمود. 
مهلت ارسال آثار، 27 اسفند 1400 بود که تا 3 فروردین   1401 
تمدید شد. پس از دریافت پاسخ سئواالت، به سه نفر از کسانی 
که پاسخ صحیح و کامل به سئواالت داده بودند )خانم  ها فاطمه 

رادنیا، مریم شهابی و زهرا صادقی( جوایز نقدی اهدا گردید. 

تریبونآزاد»رازگریهکارتر)رئیسجمهوروقتآمریکا)چهبود؟»

مسابقةکتابخوانی»راهیاننوردانشجویی»

برگزارکننده: بسیج دانشجویی و کانون حماسه ودفاع

مسئول برگزاری: تکتم فنودی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی و کانون حماسه ودفاع

مسئول برگزاری: سیده فاطمه قاسمی

داشت اگر این عملیات شکست نمی خورد، لطمة زیادی به 
ایران وارد می شد. در ادامه سؤاالتی از سوی حضار در جلسه 

مطرح شد و پاسخ های مناسب داده شد. 
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اردوی  برگزاری  مناسبت  به  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
راهیان نور دانشجویی که در دو بازة زمانی 16 لغایت 22 
اسفندماه 1400 )ویژة برادران( و 20 لغایت 26 اسفندماه 
1400 )ویژة خواهران( برگزار گردید، مسابقة عکس خاکریز 
را برگزار نمود. مهلت ارسال آثار، 7 فروردین ماه 1401 اعالم 
شد که پس از دریافت آثار و داوری   آن ها، به سه نفر )خانم ها 
یوسفی و قاسمی و آقای سجادی( جوایز نقدی اهدا گردید. 
همچنین یک جایزه نیز برای منتخب عکس مردمی )خانم 

زارعی( در نظر گرفته شد که به وی اهدا شد.

به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، شورای فرهنگی 
خوابگاه سرو با همکاری بسیج دانشجویی شهید مطهری 
و مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند، اقدام به 
برگزاری کارگاه آموزشی »مهارت  های ارتباطی در خوابگاه« 
در مورخ 28 اردیبهشت، در محل خوابگاه سرو نمود. در این 
برنامه که با حضور و استقبال تعداد زیادی از دانشجویان حاضر 
در خوابگاه برگزار شد، مباحثی در خصوص نحوة بیان و ارتباط 
برقرارکردن در خوابگاه  های دانشجویی مطرح شد. در پایان 
به شرکت کنندگان، گواهی حضور اهدا گردید. مدرس کارگاه 

فوق بر عهده علی  اکبر شریفی، مشاور محترم خوابگاه بود.

مسابقةعکس»خاکریز»

کارگاهآموزشی»مهارتهایارتباطیدرخوابگاه»

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: سیده فاطمه قاسمی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: سیده فاطمه قاسمی
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به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، بسیج دانشجویی با 
همکاری شورای فرهنگی خوابگاه سرو و مدیریت تربیت  بدنی 
و فوق برنامة دانشگاه، اقدام به برگزاری مسابقة ورزشی »پینگ 
پنگ« در مورخ 27 اردیبهشت، در محل خوابگاه سرو نمود. 
این مسابقه با حضور 28 نفر از دانشجویان پسر برگزار شد که 
نهایتاً به نفرات اول تا سوم )آقایان یاسر بناوند، یاسر اندرز، 

محمد دال مینو( جوایز نقدی اهدا گردید. 

به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، بسیج دانشجویی 
شهید مطهری با همکاری شورای فرهنگی خوابگاه سر، کانون 
ورزش و بازی  های فاخر و مدیریت تربیت  بدنی و فوق برنامة 
دانشگاه، اقدام به برگزاری مسابقة ورزشی »دارت« در مورخ 
25 اردیبهشت  ماه 1401، در محل زمین چمن مصنوعی 
خوابگاه سرو نمود. این مسابقه با حضور 30 نفر از دانشجویان 
پسر برگزار شد که نهایتاً به سه نفر از افرادی که بیشترین 
امتیاز را کسب نمودند )آقایان: امیرحسین فرجی، صادق 

نخعی  زینلی، محمد حیدری( جوایز نقدی اهدا گردید. 

مسابقةورزشی»پینگپنگ»

مسابقةورزشی»دارت»

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: دانیال محمدی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئولین برگزاری: دانیال محمدی، سیدآرمان حسینی، نجمه امینی
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به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، بسیج دانشجویی 
شهید مطهری با همکاری شورای فرهنگی خوابگاه سرو، 
کانون ورزش و بازی  های فاخر و مدیریت تربیت  بدنی و فوق 
برنامة دانشگاه، اقدام به برگزاری مسابقة ورزشی »روپایی« در 
مورخ 24 لغایت 30 اردیبهشت  ماه 1401، در محل خوابگاه 
سرو نمود. این مسابقه با حضور تعدادی از دانشجویان پسر 
برگزار شد که نهایتاً به سه نفر از دانشجویانی که بیشترین 
روپایی را زدند )آقایان: سجاد صادقی، سعید غمشادزهی، 

رسول حاجیانی( جوایز نقدی اهدا گردید. 

به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، بسیج دانشجویی 
شهید مطهری با همکاری شورای فرهنگی خوابگاه سرو و 
مدیریت تربیت  بدنی و فوق برنامة دانشگاه، اقدام به برگزاری 
مسابقة ورزشی »فوتبال دستی« در مورخ 27 اردیبهشت  ماه 
1401، در محل زمین چمن ورزشی نمود. این مسابقه با 
حضور 12 تیم دونفره از دانشجویان پسر برگزار شد که 
نهایتاً به سه تیم برتر )آقایان: رامین پاک  روان و محمد حداد، 
امیرحسین شیردل و جواد مؤدب، یاسین ابراهیمی و حسین 

احمدی( جوایز نقدی اهدا گردید. 

مسابقةورزشی»روپایی»

مسابقةورزشی»فوتبالدستی»

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: دانیال محمدی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: دانیال محمدی
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به مناسبت هفتة خوابگاه  های دانشجویی، بسیج دانشجویی 
شهید مطهری با همکاری شورای فرهنگی خوابگاه سرو، کانون 
ورزش و بازی  های فاخر و مدیریت تربیت  بدنی و فوق برنامة 
دانشگاه، اقدام به برگزاری مسابقة ورزشی »شنا سوئدی« در 
مورخ 24 الی 30 اردیبهشت  ماه 1401، در محل زمین چمن 
ورزشی نمود. این مسابقه با حضور تعدادی از دانشجویان پسر 
برگزار شد که نهایتاً به چهار نفر از دانشجویانی که بیشترین 
حرکت را انجام دادند )آقایان: خالد نورشاهی، احمد یزدانی، 
سبحان خونیکی، حبیب  ا... عطایی( جوایز نقدی اهدا گردید. 

به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، 
بسیج دانشجویی شهید مطهری اقدام به برگزاری سخنرانی با 
موضوع »از خمینی تا ظهور« با حضور آقای دکتر رحیم لیالی، 
تحلیل گر سیاسی جهان عرب، در تاریخ 14 خردادماه 1401، 
در بستر الیو اینستاگرام نمود. در حاشیة این سخنرانی، 
سؤاالتی از دکتر لیالی توسط دانشجویان پرسیده شد که 

پاسخ الزم و کافی به  آن ها داده شد. 

مسابقةورزشی»شناسوئدی»

سخنرانی»ازخمینیتاظهور»

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: دانیال محمدی

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: دانیال محمدی
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ملی  روز  و  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  مناسبت  به 
با همکاری  دانشجویی شهید مطهری  بسیج  مقاومت، 
شورای فرهنگی خوابگاه سرو و کانون حماسه و دفاع 
یادوارة شهدای دانشجوی  برگزاری  به  اقدام  دانشگاه، 
»همکالسی  عنوان  با  جنوبی  خراسان  دانشگاه  های 
خوشنام«، در مورخ 3 خردادماه 1401، در فضای باز 
مقابل تاالر والیت دانشگاه نمود. در ابتدای این مراسم، 
دکتر احمد المعی گیو، سرپرست دانشگاه بیرجند بیان 
داشت که یادروز آزادسازی خرمشهر، یادآور رزم  آوران 
نور و آگاهی است. سرپرست دانشگاه بیرجند با تأکید بر 
اینکه شهیدان دانشجویی که آوردگاه دانش را با بینش 
بازشناخت حق از باطل پیوند زدند و با حضور مشتاقانه 
و شورمندانة خویش در رزم گاه جبهه های روشنایی علیه 
تاریکی، سرود نامة رهایی را با خون امضا نمودند، افزود: 
ایمان،  و  انسانیت  رفیع  قلة  فاتحان  دانشجو،  شهیدان 
عدالت  و  راه حق  رهروان  راهنمای  تاریخ،  تا همیشة  

یادوارةشهدایدانشجویدانشگاههایخراسانجنوبیباعنوان»همکالسیخوشنام»

برگزارکننده: بسیج دانشجویی 

مسئول برگزاری: دانیال محمدی
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خواهند بود. در ادامة این جلسه معنوی، سردار احمدی، 
از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، ضمن تجلیل و 
تکریم از مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی و گرامیداشت 
سالروز آزادسازی خرمشهر، به تشریح پیام امام خمینی 
)ره( درخصوص جایگاه شهدا پرداخت. وی در ادامه با 
ذکر سخنانی از بزرگان از جمله مرحوم آیت  ا... مصباح در 
خصوص شهدا، به تبیین جایگاه و نقش شهدا پرداخت. 
این یادگار هشت سال دفاع مقدس ضمن بیان برخی 

خصوصیات شهید قاسم سلیمانی، به تشریح بخشی از 
احمدی  سردار  پرداخت.  سلیمانی  سردار  وصیت  نامة 
در پایان بر اهمیت جهاد تبیین و نقشی که امروز در 
مقابله با حملة دشمنان در خصوص کمرنگ نشان  دادن 
با آن   مقابله   کنیم،  باید  بکار می  برند و ما  نقش شهدا 
اشاره کرد. اجرای تئاتر با موضوع دفاع مقدس، دمام  زنی، 
تجلیل از خانواده  های معظم شهدای     دانشجوی   استان و 

روایت  گری،   از   دیگر   بخش های   این   برنامة   معنوی   بود. 

 بهار1401 | گزارش کارکرد بسیج دانشجویی



91


