




3 شماره 1  -  دوره 1  -  مهر 1399    •

بانگ فرهنگ
نشریة تحلیلی خبري اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

شماره نخست، دوره نخست، مهر  ۱3۹۹

صاحب امتياز: اداره كل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران

مدير مسئول: محمدعلي زارع چاهوكي

شورای سردبيری: عليرضا صبا، سيد بهزاد رضوي آل هاشم

گرافيك و صفحه آرايي: مجيد مظفري

عکاس: حسن ملکی، كيميا دری نوكورانی

دارای مجوز از كميته ناظر بر نشريات دانشگاه تهران 

به شماره: 754877۹

نشانی: تهران، خیابان انقالب، خیابان ۱۶ آذر، باشگاه 
دانشجویان دانشگاه تهران

cultural@ut.ac.ir :ارتباط با تحریریه

با تشکر از:
و  فرهنگـی  معـاون  سرسـنگی،  مجیـد  دکتـر 
اجتماعـی دانشـگاه تهـران و سـمانه عیوضـی، 
مسـئول امور ارتباطـات و روابط عمومـي معاونت 

فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تهـران

شرح عکس روی جلد:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی )آذر ۱۳۹۸(

فرناز عسکری
دانشجوی مترجمی زبان عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی



کووید-19 و حّق بر فرهنگ 

ضرورت رونق بخشی فعالیت های فرهنگی با استفاده از 
ظرفیت فضای مجازی و فناوری اطالعات در کرونا و پساکرونا

پس باالخره کی باسواد میشوم!؟

ویروس کرونا، فرصتها و چالشها برای الکترونیکی کردن امور 
مختلف فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه تهران

گزارش عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی در ایام شیوع 
ویروس کرونا

نشریات دانشجویی؛  ایستاده در خزان  

طوفان انجمنهای علمی دانشجویی در جشنواره حرکت

ضرورت انتخاب رویکردی متمایز در انجمن های علمی دانشجویی 
متناسب با مأموریت های جدید دانشگاه

! UTTED  تعطیلی ناپذیر

دست خیر کانونیها

آشنایی با نشریات حرفهای دانشگاه تهران

هياهوی سکوت

تشکل های فرهنگی و اجتماعی 
دانشجویان دانشگاه تهران

ضميمه ها
قاب خاطرات

حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در آیینه رسانه

نگاه گذر گنجینة چندرسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران

فراخوان جشنواره ها و برنامه های اداره کل فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه تهران

8
10
12
14
18

39
45
48
51
54
58

60
68
70
72



5 شماره 1  -  دوره 1  -  مهر 1399    •

به نام داناترين دانايان
بـار ديگـر فصـل روشـن مهـر از راه می رسـد، صحيفـة نورانـی معرفـت بـا سرانگشـت تکاپـو و تالش 
دانشـجويان و صاحبـان علـم و معرفـت ورق می خـورد و دروازه های آسـمانی بينـش و دانايی به روی 
هـزاران دانش پـژوی عاشـق كمـال آغـوش می گشـايند. بـا آمدن مـاه مهر و با شـروع سـال تحصيلی 
جديـد، جوشـش دوباره ای در مسـير پيشـرفت علمـی و تعالی فـردی و اجتماعی بخـش قابل توجهی 

از نخبـگان و فرهيختگان كشـور آغاز می شـود. 
بـا اينکـه در اين سـال تحصيلی، به دليل سـايه ی شـوم يك ويـروس تاريك انديش، گرمـای حضور و 
شـور جوانی دانشـجويان كمتر از پيش در دانشـگاه ديده می شـود و دانشـگاه عطر هميشـگی خود را 
نـدارد؛ امـا اطمينـان داريـم كه چراغ يادگيـری و پژوهش و گرمـای فعاليت های فرهنگـی و اجتماعی 
دانشـجويان هرگـز خاموش شـدنی نيسـت. شـيوع ويـروس كرونا در ايـران هر چند با تهديد سـالمت 
مـردم عزيزمـان و از دسـت دادن تعـدادی از آن هـا همـراه بـود؛ امـا دسـتاوردهای تربيتـی، فرهنگی 
و اجتماعـی بزرگـی داشـت. مـردم عزيـز ايـران بـاز هـم نشـان دادند كـه در شـرايط سـخت در كنار 
يکديگـر هسـتند. در ايـن بيـن حضـور و مشـاركت حداكثـری دانشـگاهيان اّعـم از اعضـاي هيـأت 
علمـي، كاركنـان و دانشـجويان در پويش های فرهنگی و اجتماعی نشـان از درک واالی دانشـگاهيان 
و حّساسـّيت آن هـا نسـبت بـه انجـام مسـئوليت اجتماعـی خـود در قبـال كشـور و مردم خـوب اين 

بود. سـرافراز  ميهن 
امسـال شـروع فصـل شـکوفايی دانـش، مقـارن بـا چهلميـن سالگشـت هفتـة دفـاع مقـدس اسـت. 
چهـل سـال از بزرگ تريـن حماسـة قـرن می گـذرد. حماسـه ای كـه تمـام جهانيـان را وادار كـرد در 
مقابـل بزرگـی دالورمـردان و شـيرزنان ايـران اسـالمی سـر تعظيم فـرود آورنـد و بر حّقانيـت انقالب 
و جمهـوری اسـالمی ايـران مهـر تأييـد زنند. شـکی نيسـت كـه دانشـگاه ها و دانشـگاهيان در به ثمر 
رسـيدن پيروزی های شـيرين در اين حماسـة جاودانه نقشـی بسـزا و تأثيرگذار داشـتند. امروزه نيز، 
دانشـگاه ها، بـا همـان انگيـزه و تـالش بـرای سـربلندی هرچه بيشـتر اين كشـور می كوشـند و از اين 
طريـق بـر پاسـداری خـود از خـون شـهيدان و ايثارگـری جانبـازان و آزادگان و خانواده هـای معّظـم 

پافشـاری می كنند. ايشـان 
اينجانـب ضمـن پاسداشـت هفتـه شـکوهمند »دفاع مقدس«، آغاز سـال تحصيلی و شـروع دلنشـين 
فصـل تعليـم و تربيـت را بـه جامعة دانشـگاهی و به ويـژه دانشـجويان، اعضای هيئت علمـی، كاركنان 
و مديـران دانشـگاه تهـران صميمانـه تبريك گفتـه و برای همـگان از درگاه خداوند متعال، دسـتيابی 

بـه مـدارج عالـی علمی و اخالقی تـوأم با موفقيـت، بهروزی، سـعادت و سـالمت را خواهانم.
دکتر مجید سرسنگی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

پيام معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصيلی
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کویيد-۱۹ و حق بر فرهنگ

ضرورت رونق بخشی فعاليت های فرهنگی با استفاده از ظرفيت فضای مجازی و فناوری اطالعات در کرونا و پساکرونا

پس باالخره کی باسواد می شوم!؟

ویروس کرونا، فرصت ها و چالش ها برای الکترونيکی کردن امور مختلف فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه تهران

ع ویروس کرونا گزارش عملکرد حوزه ي فرهنگی و اجتماعی در ایام شيو

هياهوی سکوت
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یادداشت
هياهوی سکوت

 علیرضا صبا
سردبیر نشریه بانگ فرهنگ

نمی دانـم آيـا تـا به حال شـده اسـت كه تابسـتان ها 
گذرتـان به دانشـگاه بيافتد؟ حضور دانشـجويان كم 
رنـگ اسـت ولی بی رنگ نيسـت! بـاز هـم می توانيد 
درون  يـا  چهارراه هـا  در  يـا  مركـزی  كتابخانـه  در 
آزمايشـگاه ها و كارگاه هـا دانشـجويانی را پيـدا كنيد 
كـه بـرای پروژه يا كارورزی و يا حتی امور پژوهشـی 
و اداری بـه دانشـگاه آمـده باشـند. تابسـتان ها برای 
مـا فعـاالن فرهنگی بهترين فرصت اسـت كـه بيايم 

و بـا هـم برنامه های سـال بعـد را بچينيم. 
امـا امسـال چـه تابسـتان، چـه بهـار و چـه پايـان 
زمسـتان فرصتـی شـد كه بـرای انجـام برخـی امور 
اداری بـه دانشـگاه بـروم. عجـب سـکوت مطلقـی! 
هيـچ كـس نبـود. چهـارراه معـروف فنی مسـجد را 
هـر بار طـی می كردم چهره دوسـتان و آشـنايانی را 
بـه يـاد مـی آوردم كـه در جاياجـای آن ديـده بودم. 
امـا چـه غمناک بـود كه هيچ كـدام از آن چهره های 
پـر شـور و شـوق حاضـر نبودنـد. در گذشـته حتـی 
در تابسـتان ها، هـر سـاعتی از روز، كنـار تنديـس 
فردوسـی دانشـکدة ادبيات كه می نشستيم؛ هميشه 
بودند كسـانی كه می نشسـتند و از تاريخ و ادبيات و 
فلسـفه صحبـت می كردنـد. زيبايی هنرهـای زيبا به 
حضـور دانشـجويان هنرمندش بود. ديگـر ديوارهای 
دانشـکدة حقوق و علوم سياسـی چطور می خواستند 
شـاهد تحليل هـای جوانـان خـوش فکـر و آينده نگر 
كشـور باشـند؟ در ترموديناميك معتقدنـد انرژی به 
وجـود نمی آيـد و نابـود نمی شـود؛ اما هوای سـرد و 
خشـك و بـی روح و بی دانشـجوی دانشـکدة فنی هر 

انـرژی را نابـود می كـرد! فضـای پرديس علـوم بدون 
حضـور دانشـمندان جـوان چـه غمناک بـود. امان از 
غروب هـای پاييـزی كـه بخواهد بيايد و دانشـجويان 

در دانشـگاه نباشند!
دانشـجويان  از حضـور  دانشـگاه  هـر چنـد فضـای 
خالـی بـود امـا در فضـای مجـازی بودند و هسـتند؛ 
دانشـجويان فعـال و خسـتگی ناپذيـری كه رسـالت 
كرده انـد.  حفـظ  را  خـود  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
نشسـت های  و  مسـابقه ها  علمـی  انجمن هـای 
خـود را بـا تعـداد و كيفيـت بيشـتری ادامـه دادنـد. 
نشـريات دانشـجويی در فضـای مجازی شـماره های 
جديـد نشـريات خـود را منتشـر كردنـد و كانونی ها 
كـه دوای دردهـای جامعه انـد؛ مشـتاقانه بـه سـوی 
و  اميـد  تـا  شـتافتند  نيکوكارانـه  و  خيـر  كارهـای 
نشـاط و پويايـی از يادها نـرود. تا در دوران سـکوت 
دانشـگاه، هياهويـی بـر پـا باشـد. هياهوی سـکوت!
مـا هـم دسـت بـه كار شـديم. دسـت به كار شـديم 
تا اين شـور و شـوق و نشـاط را همانطور كه هسـت 
روايـت كنيـم. روايـت كنيم تا برای نسـل های بعدی 
بمانـد. بمانـد كـه دانشـجويان حتی اگر در دانشـگاه 
نباشـند؛ دغدغه هايشـان را نگه خواهند داشـت و در 
راه آن هـا تـالش می كننـد. تـالش می كننـد تا نقش 
خـود را بـه عنـوان دانشـجو كه مـؤذن جامعه اسـت 

حفـظ كنند.
عاشـقان  بی وقفـه  تـالش  روايـت  بـه  تنهـا  البتـه 
فرهنـگ بسـنده نکرديـم و سـعی كرديـم فراخـور 
تـوان از نظـرات انديشـمندان و متخّصصـان و افـراد 
باتجربـه در ايـن حـوزه اسـتفاده كنيم. بـا اين وصف 
پيشـنهادات شـما  و  نقدهـا  گـرم،   نظـرات  منتظـر 

عزيـزان هسـتيم.

Alireza.saba@ut.ac.ir
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هیاهوی سکوت

کووید-19 و حّق بر فرهنگ
احسان محمدی محالتی
الملـل  بیـن  حقـوق  دکتـری  پژوهشـگر 
شـورای  اسـبق  دبیـر  و  تهـران  دانشـگاه 
هماهنگـی کانون هـای فرهنگـی، هنـری، 
دانشـجویان اجتماعـی  و  دینـی 
mohammadiehsa@gmail.com كوويــد ۱۹ يــا كرونــا و شــيوع آن پديــده ای اســت بــا 

ــار  ــا و ريشــه ها و آث ــوه، ســطوح، زمينه ه ــاد، وج ابع
فــوق العــاده مهــم در حوزه  هــای ســالمت، بهداشــت، 
و فرهنــگ جامعــه؛  امنيــت  اقتصــاد،  سياســت، 
ــاده  ــوق الع ــای ف ــی از حوزه ه ــان، يک ــن مي در اي

ــل اولويت هــای  ــه دلي مهمــی كــه شــايد ب
سالمتی بهداشــتی، اقتصــادی و 

امنيتــی جوامــع از طرفی، و 
ــده و خاص  ماهيت پيچي

آن بــا ابعــادی عمدتــاً 
ــوس از طرفی  ناملم
ــا اولويــت  ديگــر، ب
مــورد  پايين تــر 
توجــه بوده اســت، 
فرهنــگ  حــوزة 

ــم در  ــه ه ــت، ك اس
تاثيرگــذاری  حــوزة 

حــوزة  در  هــم  و 
تاثيرپذيــری، در ارتبــاط بــا 

ــيار  ــت بس ــا از اهمّي ــيوع( كرون )ش
مهمــی برخــوردار اســت. حــوزه ای كــه 

در اســناد متعــدد و متنــوع بيــن المللــی در چارچوب 
مفهــوم حــق فبــر فرهنــگ و ســاير مفاهيــم مرتبــط، 
مــورد تأمــل، مطالعــه، تأكيــد و حمايــت واقــع 
ــه  ــگ، ب ــوم فرهن ــر مفه ــی ب ــا تأمل ــت. ب ــده اس ش
عنــوان »مجموعــه عالئــم شــاخص معنــوی و مــادی، 
ــا  ــه ي ــك جامع ــّرف ي ــه مع ــی ك ــی و احساس عقالن

يــك گــروه جامعــه اســت و عــالوه بــر هنــر و ادبيــات 
شــامل شــيوه های زيســت، اشــکال زندگــی جمعــی، 
و  باورهــا«  و  رســوم  و  آداب  ارزشــی،  نظام هــای 
لحــاظ اســناد بين المللــی مختلــف 
از حيــث مفهــوم حــق بــر فرهنــگ 
ــکال  ــواع و اش ــاد و ان و ابع
آن، تأثيرگــذاری شــيوع 
ويــروس كوويــد ۱۹ 
و بيمــاری كرونــا 
و  فرهنــگ  بــر 
ــگ  ــر فرهن حــق ب
ــگاه  ــش و جاي و نق
در  فرهنــگ 
قابــل  دوران،  ايــن 
اعتنــا  و  مالحظــه 
در  می شــود.  ارزيابــی 
شــيوع  بــا  ارتبــاط،  ايــن 
و  آن،  همه گيــری  و  ويــروس 
تعطيلــی، لغــو و محدوديـّـت بخــش قابل 
ــوه،  ــاد، وج ــگ، در ابع ــای فرهن ــی از حوزه ه توجه
ــی  ــه تعطيل ــف از جمل ــته های مختل ــطوح و رش س
ــع  ــگاه ها، من ــا، نمايش ــيمناها، تئاتره ــا، س ــوز  ه م
ــی،  ــی و بين الملل ــگری مل ــت در گردش ــا محدوديّ ي
ــی و  ــی، بين الملل ــری مل رويدادهــای فرهنگــی و هن
جهانــی، محدوديـّـت فعالّيــت هنرمنــدان، محدوديــت 
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بهره منــدی افــراد جامعــه و ســاير محدوديّت هــا و 
موانــع، مســتقيم يــا غيرمســتقيم همــه يــا برخــی 
ــگ در ســطوح  ــر فرهن ــق ب ــات ح ــاد و الزام از ابع
ــی  ــه زندگ ــی از جمل ــی و اجتماع ــردی، گروه ف
ــادی و  ــق م ــت عالي ــت و حفاظ ــی، حماي فرهنگ
ــوزش و ... را  ــان، آم ــت، آزادی بي ــوی، خالقي معن
ــت مواجــه كــرده  ــا محدوديّ ــد، خدشــه ي ــا تهدي ب
اســت. در هميــن ارتبــاط، از حيث كاهــش تأثيرات 
ــا بــر حــوزة حــق بــر  منفــی شــيوع ويــروس كرون
ــی، و هم چنيــن  ــه آن از طرف فرهنــگ و اهتمــام ب
ــق  ــگ و ح ــوزة فرهن ــای ح ــری ظرفيت ه بکارگي
بــر آن در ارتبــاط رفــع آثــار منفــی كرونــا بــر ابعــاد 
ــی  ــت زندگ ــن تقوي ــی و همچني ــی اجتماع فرهنگ
فرهنگــی افــراد و گروه هــای جامعــه، در چارچــوب 
الزامــات و پروتکل هــای بهداشــت و  محوريــت 
ســالمت در جوامــع بــرای همــگان، مشــخصاً 
ــع  ــا من ــاط ب ــه در ارتب ــی ك ــا و موانع محدوديّت ه
ــت  ــع و محدوديّ ــی و من ــع فيزيک ــور و تجّم حض
ــی و لغــو بســياری از  ــه تعطيل رفــت و آمــد كــه ب
فعاليت هــای فرهنگــی منجــر شــده اســت، فضــای 
مجــازی، بــا تمــام محدوديّت هــا و ضمــن تأكيــد بر 
ايــن كــه بــه هيــچ عنــوان شــيوه، بســتر و ظرفيــت 
جايگزينــی بــرای تحّقــق حــّق بــر فرهنــگ، كــه از 
ــوع، آزاد  ــم متن ــا ه ــواع، روش ه ــث اشــکال، ان حي
ــه  ــد باشــد، ب ــه اســت، نيســت و نمی توان و خالقان
ــدود مســيرهای ممکــن، الزم،  ــوان يکــی از مع عن
ــز  ــين برانگي ــمند و تحس ــازنده، ارزش ــه، س خالقان

ــت.  ــی اس ــل ارزياب قاب
ــا تمامــی اشــکال آن، از جملــه  فضــای مجــازی، ب
شــبکه های اجتماعــی و پيام رســان ها در قالــب 

زنــده  گفت وگوهــای  وبينارهــا،  هم آيی هــا، 
ــا در  ــانی محتواه ــع و هم رس ــار، توزي ــو(، انتش )الي
قالــب عکــس، پوســتر، اينفوگرافــی، تــور مجــازی، 
ــازی، پادكســت،  ــازی، نمايشــگاه مج ــت مج واقعي
فيلم هــا،  مصاحبه هــا،  يادداشــت ها،  مقــاالت، 
... ضمــن ايــن كــه خــود مــروج  كليپ هــا و 
دسترســی آزاد بــه اطالعــات و آزادی بيــان اســت، 
ــا و  ــرای آفرينش ه ــتری ب ــالش و بس ــد ت می توان
بيان هــای مــادی و معنــوی فرهنگــی باشــد، تــا در 
چارچــوب مشــاركت و همــکاری جوامــع، گروه هــا 
ــوزش و  ــی، آم ــی بخش ــذر آگاه ــراد، از رهگ و اف
گفت وگــو، آفرينــش و بيــان بــا ترويــج ارزش هايــی 
چــون تفاهــم، احتــرام، خالقّيــت، تســاهل، مــدارا، 
ــت و كرامــت انســانی،  ــد، منزل آزادی، اخــالق، امي
احتــرام بــه همــه فرهنگ هــا و... در قالب هــای 
ــراث  ــت، مي ــات، هويّ ــان، ارتباط ــر، زب ــوع هن متن
ملمــوس و ناملمــوس و... ضمــن پاســخ بــه برخــی 
ــزوا،  ــا چــون تــرس، نااميــدی، ان ــار منفــی كرون آث
افســردگی و... بــه حمايــت از حــّق بــر فرهنــگ، بــه 
عنــوان يــك حــق و در عيــن حــال يــك وظيفــه، و 
جنبه هــای آن در ســطح فــردی، ســطح گروهــی و 

ــردازد.  ــی بپ ســطح اجتماع
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ضرورت رونق بخشی فعاليت های فرهنگی با استفاده از ظرفيت 
فضای مجازی و فناوری اطالعات در کرونا و پساکرونا

پيشــرفت جوامــع از ابعــاد مختلــف مرهــون بهره مندی 
از فرصت هــا و ظرفّيت هــای موجــود در جامعــه اســت. 
ــا ســاختار متنــّوع فکری فرهنگــی مســتعد  جوامعــی ب
ــه  ــتند ك ــی هس ــتعدادهای بی بديل ــروز اس ــور و ب ظه
تجلّــی آن هــا نيازمنــد فراهــم آوردن شــرايط و امــکان 
ــران نشــان می دهــد  ــخ كهــن اي ــرای آن اســت. تاري ب
ــودن  ــا دارا ب ــواره ب ــرزمين هم ــن س ــاكنان اي ــه س ك
ــا  ــرده فرهنگ ه ــوع خ ــی از تن ــت بزرگ ــن ظرفّي چني
ــن شــرايط تاريخــی  ــل ســازنده در ســخت تري و تعام
ــدی و  ــت بهره من ــده در جه ــود آم ــای بوج از تهديده
ــزرگان  ــته اند. ب ــره جس ــا به ــه فرصت ه ــل آن ب تبدي
ــظ و  ــوی، حاف ــون مول ــگ و ادب همچ ــه فرهن عرص
ــه  ــران می زيســتند ك ــخ اي ــی از تاري ســعدی در دوران
هجــوم ويرانگــر و غــارت و كشــتار مــردم در اثــر حملــة 
ــر مــردم تنــگ كــرده  ــران عرصــه را ب ــه اي مغول هــا ب

بــود. 
سالهاســت كــه وارد عصــر تکنولــوژی و ارتباطــات 
ــر  ــای بی نظي ــه از ظرفيت ه ــورهايی ك ــده ايم و كش ش
آن بيشــتر بهره منــد بوده انــد؛ اثربخشــی بيشــتری 
بــر نگــرش ملت هــا و حکومت هــا و تغييــر ارزش هــا و 
ــا  ــرن بيســتم ب ــای دوم ق ــته اند. از نيمه ه ــا داش باوره
ــای  ــال تکنولوژی ه ــس از آن اتص ــر و پ ورود كامپيوت
پرتــوان بــه يکديگــر از طريــق سيســتم های ارتباطــی، 
دست ســاخته های  بزرگ تريــن  از  يکــی  اينترنــت، 
انســان بــا ســرعت و قــدرت زيــادی همــة ابعــاد 
زندگــی را دچــار تغييــر كــرده اســت. فيلســوف بــزرگ 

يونانــی ارســطو ارتبــاط را جســتجو بــرای دســت 
ــرای ترغيــب  ــات موجــود ب ــه وســايل و امکان يافتــن ب
ــن وســيلة  ــروزه مهمتري ــد. ام ــاع ديگــران می دان و اقن
ــت.  ــازی اس ــای مج ــت و فض ــی، اينترن ــاط جمع ارتب
ــأله،  ــن مس ــت اي ــا درک اهمّي ــف ب ــای مختل دولت ه
ــوف  ــوزه معط ــن ح ــه اي ــی ب ــرمايه گذاری های كالن س
ــز  ــتم، مرك ــرن بيس ــة ق ــه از ميان ــته اند. خاورميان داش
ــی و شــايد حّســاس ترين منطقــة جهــان  توجــه جهان
از نظــر اســتراتژيکی، اقتصــادی، سياســی و فرهنگــی 
ــای  ــری و جنبش ه ــای فک ــور نحله ه ــت. ظه بوده اس
ــتاب و  ــا ش ــی ب ــدودة جغرافياي ــن مح ــف در اي مختل
ــه  ــه ديگــر نقــاط جهــان ب شــّدت بيشــتری نســبت ب

وقــوع می پيونــدد.
ــان را  ــه سراســر جه ــد ۱۹ ك ــور كووي ــاری نوظه  بيم
درگيــر خــود كــرده اســت؛ جوامــع را بــا شــيوة ديگری 
از زندگــی و پيامدهــای آن روبــرو ســاخته اســت. 
ــای  ــه تحليل ه ــت ك ــّدی اس ــا ح ــاری ت ــت بيم اهمي
ــی  ــيم بندی زمان ــرای تقس ــاری ب ــياری آن را معي بس
ــا آن روبــرو  جهــان می داننــد. تهديــدی كــه امــروزه ب
ــرای  هســتيم؛ فرصــت بازبينــی و ترســيم نقشــه راه ب
در  اثربخشــی  و  ارتباطــی  زيرســاخت های  تقويــت 
ــاورد. از  ــان بي ــه ارمغ ــد ب ــاكرونا را می توان دوران پس
ســوی ديگــر، غفلــت از فضــای مجــازی و ظرفيت هــای 
آن و عــدم ارائــه راهــکار مناســب در دورانــی كــه بــه 
ــب  ــده عواق ــوم ش ــر موس ــاری همه گي ــن بيم ــام اي ن
ــد.  ــته باش ــی داش ــد در پ ــری می توان ــران ناپذي جب

 دکتر سیدمحّمدمهدی مرتضویان
معاون فرهنگي و دانشجویي و عضو هیأت 
علمي پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
mortazavian@ut.ac.ir

یادداشت



ــد  ــارزه و امي ــاط، مب ــة نش ــه روحّي ــه جامع چنانچ
خــود را ازدســت دهــد بــا كوچکتريــن آســيب 
ــد  ــته خواه ــم گسس ــی و از ه ــی از درون ته بيرون
شــد. حفــظ و يــاداوری تاريــخ، فرهنــگ، ارزش هــا و 
باورهــای جامعــه در كنــار دانايــی و تدبـّـر می توانــد 
بــه همبســتگی، ايجــاد محيــط آرام، تــوأم بــا نشــاط 
ــا بهره منــدی از  ــر ب ــن ام ــد و اي و اميــد كمــك كن
فضــای مجــازی تاحــدودی قابــل دســتيابی اســت. 
ــد  ــادی تولي ــن مب ــوان مهمتري ــه عن ــگاه ها ب دانش
ــهم  ــد س ــردازی می توانن ــت و نظريه پ ــم، خالقّي عل
بــه ســزايی در جريان فرهنگی جامعه داشــته باشــد. 
هرچنــد توجــه بــه مســائل آموزشــی و پژوهشــی در 
دانشــگاه ها و تخصيــص زيرســاخت های فضــای 
ــا  ــر اســت ام ــاب ناپذي ــه آن امــری اجتن مجــازی ب
اولويـّـت دادن بــه مســائل فرهنگــی و فراهــم آوردن 
ــذاری  ــارب آراء و تأثيرگ ــرای تض ــازی ب ــتر مج بس
ــری  ــز ام ــه ني ــر جامع ــگاه ب ــاد دانش ــی نه اجتماع

ــگاه ها  ــالت دانش ــا رس ــق ب ــروری و منطب الزم و ض
در مســئوليت پذيــری اجتماعــی و فرهنگــی اســت. 
ــز  ــه مراك ــه بيشــترين آســيب ب ــه اينک ــا توجــه ب ب
رســانه های  نشــر،  صنعــت  جملــه  از  فرهنگــی 
ــر آن  ــر، موســيقی و نظاي ــال، تئات ــوب و ديجيت مکت
ــه در  ــده آنچ ــاد نگارن ــه اعتق ــت، ب ــده اس وارد آم
دولت هــا و بــه تبــع آن در دانشــگاه ها نيازمنــد 
ــرای  توجــه جــدی اســت تشــکيل اتاق هــای فکــر ب
ــة  ــی در عرص ــدّون و كارشناس ــای م ــه راهکاره ارائ
ــازی،  ــای مج ــی در فض ــای فرهنگ ــن برنامه ه تدوي
ــه  تخصيــص زيرســاخت مناســب و توجــه بيشــتر ب
ايــن مقولــه اســت. در دوران پســاكرونا جوامعــی بــا 
توفيــق بيشــتری همــراه خواهنــد بــود كــه بــا توجــه 
ــه داشــته هــای فرهنگــی و پشــتوانه های  ــه ب عالمان
تاريخــی خــود ســريع تر بــا روش هــای جديــد 
ــن  ــود را تضمي ــده خ ــده و آين ــراه ش ــی هم زندگ

ــد. نماين
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پس باالخره کی باسواد می شوم!؟

ــه يــاد دارم از زمان هــای بســيار دور، وقتــی كــه  ب
ــتم،  ــتر نداش ــال بيش ــج س ــا پن ــار ي ــاالً چه احتم
ــودم و  ــتن ب ــدن و نوش ــال خوان ــه دنب ــخت ب س
مــدام از مــادرم می پرســيدم كــه چــه موقــع 
ــه  ــن عالق ــم اي ــان می كن ــوم؟ )گم ــواد می ش باس
ــن شــکل  ــه اي ــع و ب ــز از همان موق ــه نوشــتن ني ب
ــا  ــز ب ــار ني ــر ب ــرد!( ه ــدا می ك ــروز پي ــن ب در م
ــه  ــون ك ــن مضم ــه اي ــدم ب ــرو می ش ــخی روب پاس
»وقتــی كالس اول بــروی آنجــا خوانــدن و نوشــتن 
ــز  ــن ني ــوی«. م ــواد می ش ــد و باس ــادت می دهن ي
ــدن،  ــری خوان ــدن و يادگي ــواد ش ــای باس در روي
روزهــا و ماه هــا را می گذرانــدم تــا زودتــر بــه 
ــر  ــه اگ ــه جــان شــما ك خواســته خــود برســم )ب
ــای  ــه روزه ــودم ك ــی ب ــد از آن بچه هاي ــر كني فک
ــه پهنــای صــورت اشــك بهــاری  اول مدرســه را ب

می ريختــم از شــما دلگيــر می شــوم!(.
ــك از  ــه ي ــك ب ــی ي ــای كودك ــه روزه ــه ك خالص
پــِس هــم گذشــتند و مــن نيــز پشــت نيمکت هــای 
ــا يکــی بعــد از  ــی نشســتم. ماه ه كالس اول ابتداي
ــه  ــان ب ــن همچن ــيدند و م ــر می رس ــری س ديگ
ــودم  ــف ب ــون مختل ــه و مت ــدن روزنام ــال خوان دنب
امــا هنــوز نمی توانســتم بــه توفيقــی دســت  پيــدا 
كنــم. بــاز هــم از مــادرم همــان ســوال هميشــگی 
را می پرســيدم و او ايــن بــار مــرا بــه انتهــای ســال 
ــی كالس اول  ــه »وقت ــی داد ك ــه م ــی حوال تحصيل
ــاد خواهــی  را تمــام كنــی خوانــدن و نوشــتن را ي
گرفــت«. مــن نيــز در همــان عالــم كودكــی ديگــر 
ــن  ــردای آخري ــه ف ــردم ك ــان می ك ــور گم اينط

روز مدرســه و پــس از جشــن الفبــا، می توانــم 
ــان از  ــا ام ــم، ام ــت« بخوان ــا« و »همل »آناكارنين
ايــن دل غافــل كــه مدرســه تمــام شــد و بــا يــك 
ــری از  ــوز خب ــا هن ــدم ام ــه آم ــه خان معــدل ۲0 ب
ــود. از قضــا ظاهــراً  ــدن و نوشــتن نب مهــارت خوان
معلــم كالس اولمــان چنــدان تبحــری در آمــوزش 
ــی  ــر علت ــد ب ــر مزي ــن ام ــت و اي ــه نداش ــن پاي اي
شــده بــود تــا مــن نيــز بــه موفقيتــی دســت پيــدا 
ــر  ــا يکديگ ــادرم ب ــدر و م ــه پ ــه ك ــم. خالص نکن
ــا در  ــد ت ــم گرفتن ــد و تصمي جلســه تشــکيل دادن
مــدت 3 مــاه تابســتان، مــادرم همــه روزه از متــون 
ــی  ــه بخت ــا بلک ــد ت ــال بگوي ــن ام ــه م ــف ب مختل

ــاز شــود... برايــم ب
آن  از  بعــد  ســال های  و  گذشــتند  روزهــا  آن 
نيــز. منــی كــه مــدام بــه دنبــال روزی بــودم كــه 
ــچ گاه  ــم، هي ــواد« بنام ــود را »باس ــس از آن خ پ
ــيدم!  ــت رس ــن قابلي ــه اي ــه روزی ب ــدم چ نفهمي
می دانيــد چــرا؟ چــون ايــن موضــوع يــك فراينــد 

ــود. ــی« ب »تدريج
از  دوری  شــايد  قرنطينــه،  روزهــای  ايــن  در 
دوســتانم كــه نفس هايــم بــه جانشــان وصــل 
ــود كــه می توانســت  ــزی ب اســت، ســخت ترين چي
ــی را ســخت و  ــد و زندگ ــا آم ــد؛ ام ــر ســرم بياي ب
ــدار مجــدد و لمــس  تيــره كــرد. وليکــن اميــد دي
مجــدد آغوششــان، احتمــاالً تنهــا راهــی  اســت كــه 
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روزهــای ايــن دوران هجــران را شــب می كنــد و شــب هايش را روز.
ــك  ــته ايم، ي ــه گذاش ــان را در قرنطين ــم خودم ــان می بردي ــه گم ــی ك ــل روزهاي ــا اواي ــال ام ــن ح ــا اي ب
ــد  ــه روزی كــه بگوينــد حــاال می تواني ــت فکــر می كــرد. ب ــان محدودي ــردای پاي ــه ف ــم ب ــه دل ــرزی ت چي
راحــت همديگــر را ببينيــد و عزيزانتــان را بغــل كنيــد. بــدون هيــچ نگرانــی بــه اجتمــاع برويــد و تــوی 
ــن  ــه! از اي ــدم ن ــه فهمي ــری نگذشــت ك ــه دي ــد. چــه ســود ك ــا بزني ــردم دســت و پ ــِت چــگاِل م جمعي
خبرهــا نيســت و اصــاًل فردايــی بــرای آن وجــود نــدارد! احتمــاالً مدت هــا خواهــد گذشــت و يــك روزی 
ــع مشــخص  ــا هيچ موق ــز مثــل گذشــته شــده، ام ــد كــه همــه چي ــم دي ــم و خواهي ــان می آيي ــه خودم ب
نخواهــد شــد كــه از چــه روزی بــه بعــد همــه چيــز »عــادی« شــده اســت. چــون باالخــره ايــن هــم يــك 

فراينــد »تدريجــی« اســت...
و من چقدر از ندانستن زمان دقيق به وقوع پيوستن امور بدم می آيد...!
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ویروس کرونا، فرصت ها و چالش ها برای الکترونيکی 
کردن امور مختلف فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه 

تهران

از ابتــدای اســفند ۱3۹8 بــا شــيوع ويــروس كرونــا در 
ــه  ــی جامع ــرش تمام ــتفاده و نگ ــان، اس ــران و جه اي
فن آوری هــای  از  دانشــگاهی  جامعــه  به خصــوص 
ــت.  ــده اس ــول ش ــی اش متح ــای واقع ــه معن ــن ب نوي
بســياری از دانشــجويان، كاركنــان و اســاتيد دانشــگاه 
ــد،  ــن ديده ان ــه فن آوری هــای نوي ــر ب خــود را نيازمندت
چــرا كــه تنهــا گزينــه پيــش روی ســامانه آموزشــی در 
كشــور، آمــوزش غيرحضــوری و از راه دور و در بر بســتر 
ــم  ــل عظي ــن از خي ــن بي ــوده اســت. در اي ــت ب اينترن
ــه  ــرای نمون ــه ب ــران ك ــگاه ته ــزرگ دانش ــواده ب خان
می تــوان بــه پرديــس دانشــکده های فنــی شــامل 
حــدود ۹500 نفــر دانشــجو، 450 نفــر كارمنــد و 450 
نفــر هيــات علمــی اشــاره كــرد،  گروهــی كــه از قبــل 
ــا ان  ــا ب ــق داده ي ــن وف ــای نوي ــا فن آوری ه ــود را ب خ
آشــنا شــده بودنــد، هزينــه تطابــق كمتــری پرداخــت 
ــه  نمــوده و باعــث اتــالف وقــت، هزينــه و چــه بســا ب

ــدند. ــران نش ــود و ديگ ــالمتی خ ــن س ــر انداخت خط
ــان و  ــن دانشــجويان، كاركن ــدا تصــور بي ــايد در ابت ش
اســاتيد بــر ايــن بــود كــه بــا گذشــتن زمــان و شــروع 
فصــل گرمــا، شــيوع ايــن ويــروس كاهــش يابــد و بتوان 
بــه طــور معمــول بــه امــور مختلــف هماننــد وقتــی كــه 
شــيوع ويــروس كرونــا نباشــد، پرداخــت. لــذا رويکــرد 
انتخابــی بيشــتر مديــران، مســکوت گذاشــتن تمامــی 
امــور، همزمــان بــا دوران قرنطينــه عمومــی بــود. البتــه 
ــرای  ــروس ب ــوع وي ــن ن ــيوع اي ــه ش ــه اينک ــا توج ب
ــوده اســت  ــار ب ــل انتظ ــران بســيار غيرقاب ــان و اي جه
و هيــچ تجربــه ای در ايــن وســعت در هيــچ كشــوری 

وجــود نداشــته اســت، رويکــرد مناســبی باشــد. 

امــا بــا طوالنــی شــدن ايــن قرنطينــه و عــدم آمادگــی 
بســياری از كشــورها ازجملــه كشــورمان در زمينه هــای 
ــی و ...  ــی، فرهنگ ــادی، ارتباط ــد اقتص ــف مانن مختل
ــه آن  ــن ب ــور و نپرداخت ــتن ام ــکوت گذاش ــر مس ديگ
ــياری از  ــذا بس ــد. ل ــبی باش ــرد مناس ــد رويک نمی توان
ــر  ــا تغيي ــا ب ــد ت ــد برآمدن ــئولين درص ــران و مس مدي
ــروس  ــد در دوران شــيوع وي ــف بتوانن ــای مختل رويه ه
ــد و  ــام دهن ــری و انج ــف را پيگي ــور مختل ــا ام كرون
اصطالحــاً از قرنطينــه صددرصــدی خــارج و بــه حالتــی 
كــه بتــوان بــا تأكيــد بــر عــدم حضــور افــراد در محــل 
كار و هــر امــور ديگــر، بــه رتــق و فتــق امــور پرداخــت.
محيط هــای دانشــگاهی از ســه ركــن دانشــجو، كارمنــد 
و هيــأت علمــی تشــکيل شــده اســت، هركــدام نباشــد 
ــا خدشــه وارد  ــر ركن ه ــه ديگ ــگ شــود، ب ــا كمرن و ي
ــروس كرونــا  ــيوع وي ــون بــا ش ــم اكن ــد. ه می نماي
در محيط هــای دانشــگاهی ركــن دانشــجو بســيار 
كمرنــگ شــده اســت و باعــث تأثيــر در دو ركــن 
ديگــر شــده اســت. بــرای كمرنــگ كــردن ايــن تأثيــر 
ــتفاده  ــامل: اس ــف ش ــای مختل ــا رويه ه ــت ب الزم اس
از روش هــای نويــن ارتباطــی، روش هــای مجــازی، 
ــد و  ــنا ش ــازی آش ــای مج ــی و فض ــای اينترنت روش ه

ــت. ــکار گرف ــا را ب آنه
در ايــن مقالــه ســعی شــده اســت تجربــه ای موفــق كــه 
ــا بهره گيــری از تجربّيــات گذشــته و دوران شــيوع  ب
ويــروس كرونــا اســت، تشــريح شــود و بــه 

دکتر مهدی حسنلو
معاون دانشجویی و فرهنگی و عضو هیأت 
علمي پردیس دانشکده های فنی دانشگاه 
تهران
hasanlou@ut.ac.ir
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هیاهوی سکوت
ــرای ديگــر دانشــکده ها و پرديس هــای  ــوان الگــو ب عن
دانشــگاهی اســتفاده شــود. لــذا در بخش هــای بعــدی 
ــر مســئوليت  ــا تاكيــد ب ــن عناصــر ب ــه تــك تــك اي ب
ــا  ــاط ب ــظ ارتب ــگاهی در حف ــران دانش ــی مدي اجتماع
دانشــجويان و ديگــر ركن هــای دانشــگاه پرداختــه 

می شــود.

تجربــه پردیــس دانشــکده هــای 
فنــی در دوران کرونــا

ــازی در  ــوزش مج ــرح آم ــرای ط ــايد در اج ــه ش گرچ
ــا   ــت، ام ــوده اس ــده آل نب ــز اي ــه چي ــگاه ها، هم دانش
ــواده  ــام خان ــه تم ــی را ب ــروس فرصت ــن وي ــيوع اي ش
بــزرگ دانشــگاهی داده اســت كــه مقاومــت در مقابــل 
ــرای  ــار بگــذارد و از آن ب ــف را كن فن آوری هــای مختل
ــا  ــك از بخش ه ــور هري ــريعتر ام ــر و س ــبرد بهت پيش
ــتر  ــك در بس ــات الکتروني ــعه خدم ــن توس و همچني
اينترنــت بهــره بگيــرد. همچنيــن، امــور خدمــات 
ــرده اســت،  ــدا ك ــن فرصــت را پي ــز اي الکترونيکــی ني
ــا نواقــص احتمالــی را بهتــر و ســريعتر رفــع نمايــد. ت
نويــن  فن آوری هــای  از  اســتفاده  موفــق  تجربــة 
در پرديــس دانشــکده های فّنــی، بــه خصــوص در 
ــوم  ــل مرس ــی آن از قب ــجويی و فرهنگ ــت دانش معاون
ــت  ــوده اســت. بياييــد فــرض كنيــم شــرايط در حال ب
ايــده آل اســت و شــيوع هيــچ گونــه ويروســی گــزارش 

نشــده اســت. هم اكنــون 
همــکاران  تعــداد 
شــاغل در بخــش اداری 
دانشــجويی  معاونــت 
پرديــس  فرهنگــی  و 
فّنــی  دانشــکده های 
نفــر  هشــت  حــدود 
ــر  ــرار ب ــر ق ــت. اگ اس
ــن  ــا اي ــود كــه ب ــن ب اي
همــکاران  از  تعــداد 

مختلــف  مقاطــع  در  دانشــجو   ۹500 جوابگــوی 
ــم،  ــی می بودي تحصيلــی در پرديــس دانشــکده های فّن
ــور  ــرای ام ــا رجــوع دانشــجويان ب ــن موضــوع ب اوالً اي
مختلــف خــود شــامل تســويه،  تغذيــه، وام،  امورشــاهد،  
ــت  ــی و درخواس ــگاه،  ورزش ــاوره، خواب ــی،  مش فرهنگ
معمــول ايشــان بــه ايــن همــکاران غيرممکــن و 
دشــوار بــود و ثانيــاً نيــاز بــه پيشــخوانی بســيار فعــال 
ــا صف هــای بســيار طويــل و بروكراســی غيرمعمــول  ب

ــود. ــان ب ــه ايش ــت ب ــه درخواس ــرای ارائ ب
ــته  ــال های گذش ــی س ــه ط ــن روي ــداهلل اي ــه حم ب
ــه  ــوان ب ــادی كــرده اســت و می ت ــرات بســيار زي تغيي
جــرأت گفــت كــه تمامــی درخواســت های دانشــجويان 
ــه  ــاز ب ــدون ني ــی و ب ــامانه های اينترنت ــق س از طري
ــن  ــود و مابي ــرآورده می ش ــان ب ــی ايش ــور فيزيک حض
معاونــت  ايــن  مختلــف  بخش هــای  در  همــکاران 
تقســيم می گــردد. لــذا همانطــور كــه قبــاًل هــم گفتــه 
شــد،  چــه ويــروس كرونــا باشــد و چــه نباشــد نيــاز بــه 
مراجعــه حضــوری و ارائــه درخواســت بــه هيــچ وجــه 
ــرای دانشــجويان  ــه دفعــات ب ــه ب ــن روي نمی باشــد. اي
جديــد الــورود بــا تهيــة بروشــور و معرفــی نامه هايــی 
ــوع  ــن ن ــجويان اي ــی دانش ــت و تمام ــده اس ــان ش بي
درخواســت را جــزء الينفــك و طبــق رويــه معمــول و 
ــد و  ــی می دانن ــکده های فن ــس دانش ــوم در پردي مرس
غيــر آن را هــم متصــور نيســتند. دليــل ايــن مدعــی 
ايــن بــود كــه طــی اســفندماه گذشــته كــه كالس هــای 
درس حضــوری تعطيــل و 
بــه  آموزشــی  قســمت 
غيرحضــوری  صــورت 
ــه  ــجويان ارائ ــرای دانش ب
دانشــجويان  و  گرديــده 
دانشــگاه  در  حضــوری 
نــوع  در  نداشــتند، 
دانشــجويان  درخواســت 
ــف در  ــور مختل ــرای ام ب
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معاونــت دانشــجويی و فرهنگــی خللــی حاصــل نشــده 
اســت و تعــداد درخواســت ها بــه ســامانه ايــن معاونــت 
كمــا فــی الســابق بــا تعــداد بســيار زيــاد و بــه صــورت 
بــرای  بالطبــع  و  دانشــجويان  بــرای  غيرحضــوری 
كاركنــان فراهــم بــوده اســت. حتــی ايــن رويــه باعــث 
شــده اســت كــه در ايــن شــرايط بســياری از همــکاران 
ــود  ــا خ ــط ب ــامانه های مرتب ــه س ــی ب ــکان دسترس ام
را در بســتر اينترنــت و در منــزل داشــته باشــند و 
اصطالحــاً بــه دوركاری بپردازنــد و از حجــم ارجاعــات 

ــت. ــده اس ــته نش ــان كاس ــت های ايش و درخواس

لــذا بــه طــور اكيــد بــرای واحدهــای مختلــف دانشــگاه 
ــور  ــت پژوهشــی و ام ــت آموزشــی،  معاون ــد معاون مانن
اداری كاركنــان و .... انتشــار ايــن رويــه را توصيــه 
ــزی  ــوع برنامه ري ــن ن ــد اي ــد بی تردي ــم. هرچن می نماي
و سامانه ســازی نيــاز بــه ممارســت، آمــوزش، اراده 
دارد.  مختلــف  بخش هــای  كاركنــان  و  مديــران 
همچنيــن،  الزم اســت واحدهــای مختلف زيرســاخت ها 
مــورد نيــاز خــود شــامل كارشــناس خبــره،  وب ســايت 
ــا  ــجويان و محي ــان و دانش ــی كاركن ــز، دسترس مجه
بــودن تمامــی امکانــات بــرای ايــن منظــور را مــد نظــر 

ــد. ــرار دهن خــود ق
در خصــوص اســتفاده از ســامانه های نويــن در ارتبــاط 
بــا اشــخاص مختلــف خانــواده دانشــگاهی شــامل 
دانشــجويان،  كاركنــان و اســاتيد دانشــگاه ممکــن 
ــاًل  ــی نيــز وجــود داشــته باشــد، مث اســت مقاومت هاي
بعضی هــا متصــور هســتند كــه درخواســت رودرو، 
صحبــت حضــوری، يادگيــری حضــوری و ... تاثيــر 
ــدن  ــرآورده ش ــرای ب ــتری ب ــال بيش ــا احتم ــتر ي بيش
ــت،   ــتباهی اس ــاور اش ــه ب ــد، ك ــت ها می باش درخواس
چــرا كــه اگــر درخواســتی طبــق روال و رويه هــا باشــد 
چــه حضــوری و چــه غيرحضــوری بــه اجابــت خواهــد 

رســيد.
ــه  ــت ك ــده اس ــث ش ــازی باع ــه سامانه س ــی روي حت

ــرايط و  ــه ش ــته و وابســته ب ــراد ناخواس ــياری از اف بس
ــرلوحه كار  ــوس را س ــوزش معک ــان آم ــات زم مقتضي
خــود قــرار دهنــد. تعــدادی از اســتادان در چنــد ســال 
گذشــته از روش آمــوزش معکــوس و بــا اســتفاده 
از امکانــات فضــای مجــازی ســعی در نــوآوری در 
ــه  ــه تجرب ــا توجــه ب كالس هــای خــود داشــتند كــه ب
ــد از  ــده می توانن ــز در آين ــتادان ني ــر اس ــی ديگ فعل
ــوع نگــرش  ــن ن ــن اي ــد. همچني ــن روش بهــره ببرن اي
باعــث شــده اســت،  بســياری از اســاتيد،  خالقيــت در 
ــوزش را  ــد آم ــای جدي ــتفاده از رويه ه ــوزش و اس آم
ــی  ــم از فرصت هاي ــاز ه ــه ب ــد، ك ــرار دهن ــد نظــر ق م
ــگاهی  ــه دانش ــرای جامع ــا ب ــيوع كرون ــه ش ــت ك اس

ــت. ــم آورده اس فراه
ــم  ــيار مه ــوری بس ــات از ام ــه مخاطب ــانی ب اطالع رس
الينفــك  جــزء  و  الکترونيکــی  ســامانه  هرگونــه 
سامانه ســازی بــرای ايــن منظــور می باشــد. بــرای 
اطالع رســانی می تــوان از روش هــای بســيار ســريع 
ماننــد ايميــل گروهــی،  پيامــك گروهــی، درج خبــر و 
اطالع رســانی در وب ســايت و ديگــر روش هــای مناســب 

ــرد. ــره ب به
ــيوع  ــان ش ــوص در زم ــه خص ــه ب ــوری ك ــی از ام يک
ويــروس كرونــا، بســيار تحــت تاثيــر قــرار گرفته اســت، 
ــان  ــد. همزم ــه می باش ــوق برنام ــی و ف ــور فرهنگ ام
ــروس و شــرايط خــاص آن، ســتاد  ــن وي ــا شــيوع اي ب
ملــی كرونــا تجمعــات را بــه حداقــل رســانده اســت و 
تاكيــد داشــته اســت كــه ايــن امــور انجــام نشــود يــا با 
رويــه ای ديگــر انجــام شــود. تــا بــه حــال تصــور عمــوم 
التحصيــالن  فــارغ  و  دانشــجويان  دانش آمــوزان،  و 
ــوده  ــورت ب ــن ص ــی، بدي ــکده های فن ــس دانش پردي
ــه«  ــوق برنام ــی و وف ــور فرهنگ ــام ام ــه »انج ــت ك اس
جــزء نقــاط قــوت ايــن پرديــس بــوده اســت و هميشــه 
فعاليــت دانشــجويان در امــور فرهنگــی عــالوه بــر امــور 
ــد شــده  ــی تاكي ــس دانشــکده های فن علمــی در پردي
اســت. در زمــان شــيوع اين ويــروس و نبود دانشــجويان 



در محيــط دانشــگاه، باعــث خلــل در انجــام ايــن امــور 
ــدراک  ــدات و زيرســاخت های ت ــا تمهي شــده اســت. ب
ديــده شــده، امــور فــوق برنامــه آموزشــی در پرديــس 
ــه مجــازی و غيرحضــوری  ــا روي دانشــکده های فنــی ب
ــا،  ــرای كانون ه ــت ب ــق ســامانه فرهنگــی معاون از طري
ــال  ــف در ح ــکل های مختل ــی و تش ــای علم انجمن ه
انجــام می باشــد. ايــن خدمــات شــامل: كســب مجــوز، 
ســامانه ثبــت نــام، پرداخــت، صــدور گواهــی و برگزاری 

كالس می باشد.
ــه ای  ــده خبرنام ــام ش ــزی انج ــا برنامه ري ــن، ب همچني
مختلــف  وقايــع  از  صفحــه ای  دو  صــورت  بــه 
دانشــجويی و فرهنگــی بــه صــورت الکترونيکــی و بــه 
ــت دانشــجويی و فرهنگــی  ــه در معاون صــورت ماهنام
آمــاده می گــردد و  پرديــس دانشــکده های فنــی، 
بــرای تمامــی دانشــجويان در مقاطــع مختلــف ايميــل 
گروهــی می شــود. ايــن رويــه باعــث شــده اســت كــه 

كــه  دانشــجويان 
صــورت  بــه 
در  حضــوری 

دانشــگاه نيســتند، از اخبــار و وقايــع مختلــف و مرتبــط 
ــاز خــورد  ــا ايشــان اطــالع كامــل داشــته باشــند و ب ب
ــك ســال گذشــته داشــته  ــدت حــدود ي ــی در م خوب

اســت.

كاالهــای مختلــف بــا آرم و نشــان خــاص يك ســازمان 
ــتاران آن  ــن و دوس ــزه مخاطبي ــث انگي ــه باع هميش
ســازمان می باشــد. حــال اگــر ايــن ســازمان بــا ابهــت 
ــن  ــد، اي ــی باش ــکده های فن ــس دانش ــت پردي و عظم
جذابيــت، بيشــتر می شــود. در ايــن رســتا وجــود 
ــی  ــی، تزئين ــای تبليغات ــد نيازه ــه بتوان فروشــگاهی ك
و هديــه ای مجموعــه ای ماننــد پرديــس دانشــکده های 
فنــی را فراهــم نمايــد، هميشــه جــزء آرزوهــا و 
برنامه هــای تحقــق نيافتــه پرديــس دانشــکده های 
فنــی بــوده اســت. بــا يــاری خداونــد و همراهــی 
ــی،  ــس دانشــکده های فن ــرم پردي ــات رئيســه محت هي
»فروشــگاه يــاردگار فنــی« از ابتــدای شــهريورماه 
۱3۹۹ شــروع بــه فعاليــت خواهــد كــرد. ايــن فروشــگاه 
ــی و  ــزی فن ــس مرك ــن در پردي ــتن دو ويتري ــه داش ب
ــه  ــی را ب ــای مختلف ــی، كااله ــماره دو فن ــس ش پردي
ــا انتخــاب  ــروش گذاشــته اســت و ب ــد و ف معــرض دي
مخاطبيــن می تواننــد بــه صــورت آناليــن از ايــن 
فروشــگاه ســفارش دهنــد و از پرديــس دانشــکده های 
ــت  ــا ظرفي ــاز ب ــدام ب ــن اق ــد. اي ــل بگيرن ــی تحوي فن
فضــای مجــازی و بــه صــورت اينترنتــی تــدارک ديــده 
ــور  ــام ام ــق انج ــد از مصادي ــه می توان ــت ك ــده اس ش

ــد. ــا باش ــروس كرون ــيوع وي ــی در دوران ش فرهنگ
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گــزارش عملکــرد حــوزه  فرهنگــی و اجتماعــی در ایــام 
ع ویــروس کرونــا شــيو

نظـر بـه شـيوع ويـروس كرونا و عدم حضور دانشـجويان در محيط دانشـگاه از اسـفندماه ۱3۹8 تاكنون و لزوم 
رعايـت فاصله گـذاري اجتماعـي، تالش شـد تـا از طريق سـامانه هاي مجـازي و اسـتفاده از ظرفيت هاي متعدد 
دانشـگاه در ايـن حـوزه، امـور فرهنگـي و اجتماعي انجام شـود كـه خوشـبختانه تجربيات خوبـي در اين حوزه 
كسـب شـد و زمينه اسـتفاده هر چه بيشـتر از سـامانه ها فراهم شـد. عناوين برخي از اقدامات حوزه فرهنگي 

و اجتماعي دانشـگاه از اول اسـفندماه ۱3۹8 تا آخر شـهريور ماه ۱3۹۹ شـامل موارد زير اسـت:
۱- برگـزاري بيـش از 45 رويداد توسـط كانون هـاي فرهنگي دانشـجويان مانند كمپين در خانـه بمانيم، توليد 
محتـوي در شـبکه هاي اجتماعـي، جمـع آوري كمك براي افـراد بي بضاعـت، برنامه هاي ادبي، قرآنـي و هنري؛

۲- انتشار الکترونيك بيش از 65 نشريه از نشريات دانشجويي؛
3- برگزاري بيش از 75 رويداد توسط انجمن هاي علمي دانشجويي به صورت مجازي؛

4- پيگيري راه اندازي سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران؛
5- راه اندازي شبکة اجتماعي فرهنگي، هنري دوران كرونا و پساكرونا؛

6- فراهم سـاختن امـکان ارسـال درخواسـت ها توسـط تشـکل هاي دانشـجويي بـه ايميـل و تسـهيل هـر چـه 
امور؛ بيشـتر 

7- فراهم كردن امکان برگزاري برنامه و رويدادها براي تشکل هاي دانشجويي در سامانه mooc.ut.ac.ir؛ 
8- برنامه ريزي در خصوص مركز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي دانشجويان دانشگاه تهران؛

۹- برگـزاري مرحلـه دانشـگاهي سـي و پنجمين دوره مسـابقات قرآن و عترت )عليهم السـالم( دانشـگاه تهران 
مجازي؛ به صـورت 

۱0- برنامه ريزي و برگزاري سلسله مسابقات كتابخواني هشت بهشت؛
۱۱- راه انـدازي سـامانه اي چندرسـانه اي توليـدات فرهنگـي و هنـري، جشـنواره ها، همايش هـا و مسـابقات 

فرهنگـي و اجتماعـي؛
۱۲- برنامه ريزي و اعالم فراخوان اولين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار؛

گزارش

۱8 شماره 1  -  دوره 1  -  مهر 1399    •

هیاهوی سکوت



  •  شماره 1  -  دوره 1  -  مهر ۱۹1399

فراخـوان  اعـالم  و  برنامه ريـزي   -۱3
دوره  اوليـن  و  ملـي  دوره  چهارميـن 
بين الملـل جشـنواره كتاب سـال فرهنگي 

نشـجويان؛ دا
۱4- برنامه ريـزي و اعـالم فراخـوان اولين 

اجتماعي. جشـنواره مسـئوليت پذيري 
اسـتفاده  بـا  ايـام  ايـن  در  شـد  تـالش 
مجـازي  فضـاي  ظرفيـت  از  حداكثـري 
و  اهـداف  راسـتاي  در  بخش هـا  سـاير  و 
اولويت هـا، فعاليت هـا و اقداماتـي موثـر در 
حـوزه فرهنگـي و اجتماعـي انجـام شـود. 
مهـم  فعاليت هـاي  برخـي  ادامـه  در 
اداره كل فرهنگـي و اجتماعي تشـريح 

: مي شـود
۱-برگـزاري رويدادهـا توسـط تشـکل هاي 
در  دانشـجويان  اجتماعـي  و  فرهنگـي 

مجـازي فضـاي 
مسـاعدت  و  شـده  انجـام  پيگيـري  بـا 
مركـز فنـاوري اطالعـات و فضـاي مجازي 
دانشـگاه، تشـکل هاي فرهنگي و اجتماعي 
بعـد از تاييـد برنامـه توسـط واحـد مربوط 
mooc. مي تواننـد برنامه خود را در سـامانه
كننـد.  برگـزار  آناليـن  به صـورت   ut.ac.ir
در كمتريـن زمـان ممکـن بعـد از ارسـال 
درخواسـت، فعال سـازي صـورت مي گيرد. 
مهمتريـن قابليت هـاي اين سـامانه عبارت 

از: است 
الزم  تعـداد  بـه  آموزشـي  دوره  ۱-بـراي 
فعاليت هـاي  و  تعريـف  جلسـه  مي تـوان 
اختصاصـي را بـراي هـر جلسـه مشـخص 
كـرد. از جملـه فعاليت هـاي اختصاصي هر 
جلسـه مي توان بـه ارائه تکليـف و طراحي 

كرد؛ اشـاره  آزمـون 
۲- امکان ضبط و آرشيو برنامه در اين سامانه وجود دارد؛ 

3- امـکان تشـکيل كالس آنالين از طريق اپليکيشـن آدوب كانکت 
دارد؛ وجود 

4- امکان نظرسنجي يا پرسشنامه براي ارزيابي دوره وجود دارد؛
5- امـکان ايجـاد تاالر گفتگو بـراي تعامل بين شـركت كنندگان در 

دوره و مـدرس وجود دارد؛
6- امـکان ارزيابـي فعاليـت شـركت كنندگان در دوره، ارائـه نمره به 

آنهـا و صدور گواهينامـه هنگام پايـان دوره وجود دارد.
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2- انتشار نشریات دانشجویي به صورت الکترونیك 
نظر به شيوع ويروس كرونا، از هفته اول اسفندماه چاپ كاغذي نشريات دانشجويي متوقف و نشريات به صورت 

مجازي در سامانه stdpub.ut.ac.ir و ساير سامانه هاي مربوط به هر نشريه به صورت الکترونيك منتشر شدند. 
تعداد نشريات منتشر شده به اين صورت از اسفندماه ۱3۹8 تا آخر شهريورماه ۱3۹۹ بيش از 65 شماره 
نشريه مي باشد. تالش شد به  شکل هاي مختلف در شبکه هاي اجتماعي اطالع رساني چاپ نشريات صورت 

گيرد.

نشريهرديفنشريه
۱ UT-TED۲۲)چرخه )۲ شماره
چشمه۲5آبخوان۲
دامستيك )۲ شماره(۲3انکار5
دريچه معماري۲4آواي زمين3
دنا۲6ايران ۱404 )۲ شماره(4
زنبق۲7ايران شناسي )۲ شماره(6
ساعي )۲ شماره(۲8برقرار7
سپيدار )4 شماره(۲۹برقرار )3 شماره(8
سالم30برنا۹
شهرت3۱بهمن ۱057
صنعت سبز نوين )۲ شماره(3۲بوم كره )۲ ش ماره(۱۱
صنعت و غذا33بيدارگاه۱۲
طرفه34بيرنگ۱3
علوم سياسي35پاپديا۱4
فراسوی مواد )۲ شماره(37پرومته )۲ شماره(۱5
فراهنگ38پژوهان۱7
گوشه3۹پويش۱8

۱۹
كارآفرينــي  آمــوزش  و  ترويــج 

ي ز ر و كشــا
گياه پزشك40

مهيار4۱جعبه سياه۲0
وحدت )۲ شماره(4۲جوانه۲۱

 

جدول ۲- فهرست نشريات منشتر شده به صورت الکترونيك از اسفند ۱3۹8 تا آخر شهريور ۱3۹۹
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3- شـبکه اجتماعـي فرهنگـي، هنـري 
دوران کرونـا و پسـاکرونا 

آدرس بـه  اجتماعـي  شـبکه  ايـن    فعاليـت 
https://net.ut.ac.ir/mod/forum/view.php?id=۲7۲۲   

از ۲۹ اسـفند ۱3۹8 شـروع شـد در ايـن شـبکه بيـش 
از ۱00 پسـت قـرار داده شـد و مشـتركين تـاالر 300 
نفـر هسـتند. تالش شـد مطالـب درج شـده در اين تاالر 
در سـاير شـبکه هاي اجتماعـي نيـز درج شـود. در تـاالر 
گفتگـوي ايجـاد شـده محورهـاي مباحـث شـامل موارد 

بود: زيـر 
۱- آثار كرونا بر فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي؛

۲- مالحظات زيست محيطي مقابله با كرونا؛
3- معرفي فعاليت هاي ورزشي براي ايام قرنطينه؛

4- معرفي كتاب، گزارش و بروشـورهاي منتشـر شده در 
خصـوص تاب آوري، مسـئوليت پذيري و ابعـاد فرهنگي و 

اجتماعـي ويروس كرونا؛
5- معرفـي پويش هـاي دانشـجويي در خانـه بمانيـم و 

جمـع آوري كمـك بـراي نيازمنـدان؛
6- مديريت استرس در مواجهه با كرونا؛

7- ترويج سـبك زندگي مسـئوالنه و سـازگار در مواجهه 
بـا بحران ها.

4- پیگیـري راه انـدازي سـامانه جامع 
فرهنگـي و اجتماعـي دانشـگاه تهران

امـور  تسـهيل  هـدف  بـا  كـه  مهمـي  مـوارد  از  يکـي 
روال  و  رويه هـا  يکسان سـازي  دانشـجويي،  تشـکل هاي 
اخيـر،  سـال  چنـد  در  پرديس/دانشـکده ها  در  اداري 
پيگيـري شـد، خوشـبختانه بـه نتيجـه رسـيد و سـامانه 
جامع فرهنگي و اجتماعي دانشـگاه، بـه زودي راه اندازي 
اقدامـات  ايـن سـامانه،  راه انـدازي  بـراي  خواهـد شـد. 
متعـددي از اسـفندماه ۱3۹8 تاكنـون انجام شـد و تمام 

علمـي  انجمن هـاي  حوزه هـاي  بـه  مربـوط  فرآيندهـاي 
دانشـجويي، كانون هـا و نشـريات به طـور دقيـق مشـخص 
و در سـامانه تعريـف شـد. همچنيـن بانك هـاي اطالعاتي 
مـورد نيـاز نيـز به صـورت اسـتاندارد درآمـد. به عبارتي در 
ايـام كرونايـي تـالش شـد تـا در فرصتـي كـه مهيا شـده 
تمـام فرآيندهـاي اجرايـي و داده هـاي مـورد نيـاز بـراي 
سـامانه تهيـه شـد. بـه زودي سـامانه راه انـدازي خواهـد 
شـد. سـامانه ايـن قابليـت را دارد تـا تمـام دانشـجويان 
دانشـگاه يـك پروفايـل در آن داشـته باشـند. همچنيـن 
هـر كـدام از تشـکل هاي دانشـجويي نيـز يـك كارتابـل 
خواهنـد داشـت و تمـام امـور مربـوط بـه تشـکل ها بعـد 
از راه انـدازي سـامانه از طريـق الکترونيـك انجـام خواهـد 
شـد. به زودي كارگاه آموزشـي سـامانه براي كارشناسـان 
فرهنگـي واحدهـا به صـورت آناليـن برگـزار خواهـد شـد 
تـا آمـوزش الزم بـراي اسـتفاده از سـامانه نيز بـه كاربران 

داده شـود.

5- پيگيـري امـور مربـوط بـه راه انـدازي مركـز 
شـغلي  مشـاورة  و  مهارت آمـوزي  مديريـت 

تهـران دانشـگاه  دانشـجويان 
نظـر بـه انعقـاد تفاهم نامـه بـا سـازمان آمـوزش فنـي و 
مديريـت  مركـز  ايجـاد  اجرايـي  امـور  كشـور،  حرفـه اي 
پيگيـري  دانشـجويان  شـغلي  مشـاورة  و  مهارت آمـوزي 
شـد. در ايـن خصـوص طـرح توجيهـي تهيـه و ارسـال 
شـد. همچنين بـر حسـب رشـته هاي تحصيلي دانشـگاه، 
طبقه بنـدي دوره هـاي آموزشـي و انجـام برنامه ريزي الزم 
در خصـوص اجـراي دوره هـا در حـال انجـام اسـت و بـه 
زودي فراخـوان دوره هـاي مهارتـي منتشـر خواهـد شـد. 

6- مسابقه کتابخواني هشت بهشت
مجموعـه مسـابقات كتابخوانـی »هشـت بهشـت« بـرای 
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دانشـگاه های منطقه يك )تهران و البرز( توسـط اداره كل 
فرهنگـي و اجتماعـي دانشـگاه تهران و معاونـت فرهنگي 
برگـزار می شـود. در  تهـران  دانشـگاهي  سـازمان جهـاد 
قالـب ايـن طرح هـر ماه يك كتـاب و يك مسـابقه برگزار 
می شـود و هـر مسـابقه ۲4 برگزيـده خواهد داشـت. پس 
از برگـزاری 8 مسـابقه طـی يکسـال، جايـزه ويژه هشـت 
بهشـت بـه 8 برگزيده  كه طـی اين مدت بيشـترين امتياز 
را كسـب كـرده باشـند، تعلق می گيـرد. ثبت نـام و آزمون 
ايـن دوره از مسـابقات بـه صـورت آنالين برگزار می شـود 
و عالقه منـدان می تواننـد بـرای كسـب اطالعات بيشـتر و 

ثبـت نام بـه نشـانی bookrc.ir مراجعـه كنند.
مسـابقات كتابخوانـی »هشـت بهشـت« در سـال نخسـت 
در دانشـگاه های تهـران و البـرز و در دوميـن سـال بـه 

صـورت سراسـری در كل كشـور برگـزار می شـود. ايـن 
طرح توسـط معاونت فرهنگی سـازمان جهاد دانشـگاهی 
تهـران و معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تهـران 

برگـزار می شـود.
شـايان ذكـر اسـت؛ كتـاب علـی از زبـان علـی )ع( برای 
نخسـتين مرحلـه مسـابقه در ارديبهشـت مـاه، جـوان و 
در خـرداد  دانشـجويان  مطالعـه  بـرای  بـزرگ  انتخـاب 
مـاه، بينوايـان بـرای فصـل تابسـتان، خـط مقـدم بـرای 
مهـر مـاه، نفحـات نفـت آبـان مـاه، پيرمـرد و دريـا برای 
مطالعـه و برگـزاری مسـابقه در آذرمـاه، آن مـرد با باران 
می آيـد بـرای بهمن ماه و عشـق هشـتم برای اسـفندماه 

دانشـجويان در نظـر گرفته شـده اسـت.
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7- برگـزاري مرحله دانشـگاهي سـي و 
پنجمیـن دوره مسـابقات قـرآن و عترت 

دانشجویان
فراخـوان ايـن دوره از مسـابقات از آذر مـاه ۱3۹8 در 6 
بخـش و 34 رشـته منتشـر شـد. ثبـت نـام و ارسـال آثار 
از سـامانه quran.ut.ac.ir انجـام شـد. نظـر بـه شـيوع 
ويـروس كرونـا و عـدم امـکان برگـزاري آزمـون حضوري 
و همچنيـن بخـش شـفاهي بـه صـورت حضـوري، آزمون 
كتبـي به صـورت آناليـن انجـام شـد. در خصـوص بخـش 
شـفاهي نيـز فايـل صوتـي قرائـت از شـركت كننـدگان 
از  دوره  ايـن  در  گرفـت.  قـرار  داوري  مـورد  و  دريافـت 
دانشـگاه  دانشـجويان  از  تـن   ۹00 از  بيـش  مسـابقات 

شـركت كردنـد. 

ویدئویـي  فایل هـاي  انتشـار   -8
برنامه هـاي حوزه فرهنگـي و اجتماعي 

در سـامانه بیـان 
بـه منظور اسـتفاده حداكثـر از ظرفيت فضـاي مجازي 
و بـه منظور بهره منـدي عموم دانشـگاهيان از توليدات 
فرهنگـي و هنـري، جشـنواره ها، كارگاه هاي آموزشـي، 
آيين هـا و همايش هاي برگزار شـده در حـوزه فرهنگي 
و اجتماعـي دانشـگاه تهـران انتشـار ايـن فايل هـا در 
bayan.ut.ac.ir/channel/ سـامانه بيـان بـه آدرس

y92e6 در دسـتور كار قـرار گرفـت و مرتـب بـه روز 

رسـاني صـورت مي گيـرد. 
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و  جشنواره ها  فراخوان  انتشار   -9
همایش هاي فرهنگي و اجتماعی

فراخـوان سـومين همايـش ملـي دانشـگاه اخـالق مدار 
در خـرداد ماه ۱3۹۹ منتشـر و سـامانه ايـن همايش به 
آدرس ethics.ut.ac.ir راه انـدازي شـد. ايـن همايـش 

در ۲4 آذرمـاه ۱3۹۹ برگـزار مي شـود. 
فراخـوان چهارميـن دوره ملـي و اوليـن دوره بين المللي 
جشـنواره كتـاب سـال فرهنگـي دانشـجويان در تيرماه 
nbfcs.ut.ac.منتشـر و سامانه اين جشـنواره به آدرس
ir راه انـدازي شـد. ايـن جشـنواره در ارديبهشـت مـاه 

۱400 برگـزار مي شـود.  
فراخـوان اوليـن جشـنواره مسـئوليت پذيري اجتماعـي 
در تيرمـاه منتشـر و سـامانه ايـن جشـنواره بـه آدرس
srpf.ut.ac.ir راه اندازي شـد. اين جشـنواره در ۱۲-۱0 

اسـفند سـال ۱3۹۹ برگـزار مي شـود.

10- جمع بنـدي و تحلیـل فعالیت هاي 
انجام شـده و ارائه پیشـنهادها

بررسـي فعاليت تشکل هاي دانشجويي در حوزه فرهنگي 
و اجتماعـي در ايـام كرونـا نشـان مي دهـد كـه هر چند 
به طـور نسـبي نشـريات، انجمن هـاي علمي دانشـجويي 
و كانون هـاي فرهنگـي فعاليت هـاي متعـددي را انجـام 
دادنـد، امـا نسـبت بـه تعـداد تشـکل ها ايـن فعاليت هـا 
رضايت بخـش نيسـت. هـر چنـد كه بررسـي آمار شـش 
ماهـه دوم سـال ۱3۹8 در مقايسـه با آمار مشـابه سـال 
قبـل آن نشـان از افـت فعاليت هاي دانشـجويي حتي در 
ايـام قبـل كرونا نيز دارد كه ناشـي از شـرايط اجتماعي، 
اقتصـادي و سياسـي بـوده كه دانشـجويان را بي انگيزه و 
بي تفـاوت كـرده اسـت. به هر حـال بحـران بي انگيزگي، 
نـا اميـدي، بي تفاوتـي و رخـوت در فعاليت هـاي علمي، 
فرهنگـي، اجتماعي و سياسـي دانشـجويي حتي در ايام 
قبـل كرونـا نيـز وجـود داشـت، امـا بـا شـيوع ويـروس 
كرونـا ايـن موضوع تشـديد هم شـد. افزون دانشـجويان 

از نظـر فـردي نيـز دچـار بحران هـاي روحـي و روانـي 
متعـددي نيـز شـده اند كه بايد بـر كاهش مشـکالت در 
هـر دو بخـش چاره اي انديشـيد تـا بيش از اين سـرمايه 

انسـاني و آينده سـاز كشـور تضعيف نشـود. 
به نظـر مي رسـد بـراي تدويـن يـك برنامـه جامـع براي 
سـال تحصيلـي ۱3۹۹-۱400 بايـد آثار شـيوع ويروس 
كرونـا و تبعـات اقتصادي و اجتماعـي آن را مورد تحليل 
و بررسـي قرار داد. در اين بخش دانشـجويان با مسـائل 

متعـددي روبرو شـدند كه برخـي از آنهـا عبارتند از:
-تغييـر سيسـتم آموزشـي از حضـوري بـه مجـازي؛ در 
حالـي كـه دانشـجويان و اعضـاي هيـات علمـي خيلـي 
بـا سيسـتم آمـوزش الکترونيك آشـنا نبودنـد. از طرفي 
همه دانشـجويان گوشـي هوشـمند يا كامپيوتر نداشتند 
تـا بتواننـد از اين سيسـتم اسـتفاده كننـد و قيمت هاي 
بـاالي نجومـي نيـز خريـد ايـن وسـايل را سـخت كرد. 
همچنيـن پوشـش اينترنـت در برخـي از مناطق كشـور 
همه گيـري  زمـان  از  ايـن  بـر  افـزون  نداشـت.  وجـود 
ويـروس كرونـا تصميمـات لحظـه اي و كوتاه مـدت بـر 
اسـاس شـرايط گرفتـه مي شـد، كـه همـه ايـن مـوارد 

مشـکالت متعـددي بـراي دانشـجويان ايجـاد كـرد. 
اقتصـادي كشـور و تشـديد  آن در  - شـرايط بحرانـي 
ايـام كرونـا سـبب فشـار زيـادي بـر خانواده هـا و بالتبع 

دانشـجويان شـد. 
- ترس از بيماري، از دست دادن اقوام و محدوديت هايي 
ايجاد شـده نظير قرنطينه شـهرها، عدم امکان مسـافرت 
و خانه نشـيني طوالنـي سـبب بـه هـم ريختـن شـرايط 
روحـي و روانـي افراد جامعه از جمله دانشـجويان شـده 

است. 
مشـکالت متعـدد ايجـاد شـده در اثـر شـيوع ويـروس 
كرونـا بـه همـراه جـو نااميـدي و بـي انگيزگـي كـه در 
چنـد سـال اخيـر در بيـن نسـل جـوان به دليـل عـدم 
وجـود آينـده شـغلي و مشـکالت اقتصـادي ايجاد شـد، 
نااميـدي،  بـه دسـت هـم داد و سـب تشـديد  دسـت 
بي انگيزگـي و ايجـاد مشـکالت روحـي و روانـي متعـدد 
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در بيـن نسـل جـوان شـده اسـت. 
همـه  بـا   ۱3۹8 اسـفندماه  از  كرونـا  ويـروس  شـيوع 
مشـکالت متعـددي كـه ايجاد كـرد، فرصت هايـي را نيز 

به وجـود آورد كـه مهمتريـن آنهـا مـوارد زيـر بـود:
بيـن  در  به ويـژه  داوطلبانـه  فعاليت هـاي  -تقويـت 
همچنيـن  و  درمـان  كادر  بـه  كمـك  در  دانشـجويان 
عمـوم جامعـه. ايـن بيمـاري بـار ديگـر اين جنبـه مهم 
فرهنـگ اسـالمي-ايراني را به صحنه آورد و سـبب خلق 
حماسـه هايي ماندگار شـد. اسـتفاده موثر از اين ظرفيت 
در قالب فعاليت هاي داوطلبانه و مسـئوالنه دانشـگاهيان 
مي توانـد در كاهـش مشـکالت و همچنيـن ايجاد فضاي 

بانشـاط علمـي موثر باشـد. 
- هـر چنـد كه تـالش مي شـد در بخش هـاي مختلف از 
ظرفيـت فضاي مجازي اسـتفاده شـود، اما متاسـفانه در 
چنـد سـال اخير نتيجـه چنداني حاصل نشـد. با شـيوع 
ويـروس كرونـا و عـدم حضـور دانشـجويان، بـه يکبـاره 
سيسـتم آمـوزش حضـوري بـه مجـازي تبديل شـد. هر 
چنـد در ابتدا مشـکالت متعددي به دليل عدم آشـنايي 
كاربران با اين سيسـتم ها و مشـکالت زيرسـاختي ايجاد 
شـد، امـا به تدريـج كاربران بـا ظرفيت هاي اين سيسـتم 
آشـنا شـدند. ايـن سـرمايه مهـم مي توانـد در حوزه هاي 
مختلـف ديگـر نيـز مورد اسـتفاده قـرار گيـرد. در حوزه 
فرهنگـي نيـز برنامه هـاي متعـددي توسـط تشـکل هاي 
به نظـر  شـد.  برگـزار  مجـازي  صـورت  بـه  دانشـجويي 
مي رسـد در ايـام پسـاكرونا نيز تقويت سيسـتم برگزاري 
برنامه هـاي  كنـار  در  الکترونيـك  به صـورت  برنامه هـا 
حضـوري مـي توانـد تاثير و بـرد زيادي بـراي مخاطبان 
داشـته باشـد. در اين بخش الزم اسـت آموزش هاي الزم 
بـه كارشناسـان و مديران براي اسـتفاده موثر از ظرفيت 

فضـاي مجـازي و شـبکه هاي اجتماعي داده شـود.  



شرح تصوير: پويش عصر همدلی، بهار و تابستان ۱3۹۹، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران

یات دانشجویی؛ ایستاده در خزان نشر
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یات دانشجویی؛  ایستاده در خزان نشر
گفت وگویی با معین شاکری، نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی در 

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران

ــركار در  ــی و پ ــوزه ای فعال ــجويی ح ــريات دانش نش
دانشــگاه اســت. جايــی كــه نشــانگر آراء و افــکار 
بيــن  در  كــه  مجموعــه ای  اســت.  دانشــجويان 
دانشــجويان ريشــه كــرده و دانشــجويان فّعــال و 
ــا افکارشــان  ــد ت ــد را دورهــم جمــع می كن دغدغه من
را بــا هــم بــه اشــتراک بگذارنــد و بــه جامعــه عرضــه 

ــد. كنن
شــيوع ويــروس كرونــا شــرايط خاصــی را بــرای 
جامعــه دانشــگاهی پيــش آورد. از ســويی دانشــگاه را 
بــه تعطيلــی كشــاند و فعــاالن نشــرياتی محــل اصلــی 
ــد؛  ــه فعالّيت هــا و مباحثــة خــود را از دســت دادن ارائ
از ســويی ديگــر هــم زمــان زيــادی را بــرای مطالعــه 
ــن  ــتند. اي ــريه داش ــوای نش ــد محت ــق و تولي و تحقي
شــد كــه از فرصــت مجــازی شــدن فعاليت هــای 
ــد  ــی اســتفاده كردن دانشــگاه ها و مراكــز آمــوزش عال
ــود  ــريات خ ــك نش ــوای الکتروني ــار محت ــا انتش و ب
ــه  ــن حــوزه را ب در فضــای مجــازی شــور و شــوق اي

ــد. ــر نشــان دادن شــکلی ديگ
ــی  ــا گفــت و گوي ــم ت ــن فرصــت اســتفاده كردي از اي
داشــته باشــيم بــا نماينــده مديــران مســئول نشــريات 
ــگاه  ــريات دانش ــر نش ــر ب ــه ناظ ــجويی در كميت دانش
تهــران، تــا ايــن شــرايط جديــد را بــه بحــث بگذاريــم 
و ببينيــم رونــد فعالّيــت نشــريات دانشــجويی در ايــن 
ــاكری،  ــن ش ــت. معي ــوده اس ــکل ب ــه ش ــه چ دوره ب
مديرمســئول نشــريه قلــم كــه امســال بــرای دوميــن 
دانشــجويی  نماينــده  عنــوان  بــه  متوالــی  ســال 
ــر نشــريات انتخــاب شــده و يکــی از  ــه ناظــر ب كميت
ــان  ــت مهم ــريات اس ــوزه نش ــد ح ــاالن دغدغه من فع

ــت نشــريات  ــاره وضعي ــا درب ــا شــد ت ــن شــماره م اي
ــا او گفت وگويــی داشــته  دانشــجويی در ايــن دوران ب

باشــيم.
ــا شــيوع  ــد؛ ب ــه می داني ــگ: همانطــور ك ــگ فرهن بان
ــای دانشــگاه ها و مؤسســات  ــا فعاليت ه ــروس كرون وي
آمــوزش عالــی كشــور از حالــت حضــوری بــه حالــت 
ــه  ــت. در نتيج ــرده اس ــدا ك ــر پي ــوری تغيي غيرحض
و  فرهنگــی  فعاليت هــای  عمــده ی  مســئله  ايــن 
ــای  ــه فض ــی ب ــای واقع ــجويی از فض ــی دانش اجتماع
مجــازی منتقــل شــده و ايــن امــر باعــث ايجــاد يــك 
جــو جديــد در فضــای فعاليت هــای دانشــجويی شــده 
ــجويی  ــای دانش ــی فعاليت ه ــو كنون ــما ج ــت. ش اس
ــجويی در  ــريات دانش ــوزه نش ــران در ح ــگاه ته دانش

ــد؟ ــی می كني ــور ارزياب ــازی را چط ــای مج فض
ــا افزايــش  معيــن شــاكری: چنــد ســالی اســت كــه ب
قيمــت كاغــذ روبــه رو هســتيم و ايــن مشــکل بــه طور 
كلــی باعــث فشــار آمــدن بــه حــوزه مطبوعــات و بــه 
خصــوص نشــريات دانشــجويی شــده اســت. نشــريات 
نشــريات  و  روزنامه هــا  ماننــد  شــايد  دانشــجويی 
بيــرون دانشــگاه، خيلــی از حمايّــت خاصــی از طــرف 
ــتند و از  ــوردار نيس ــگاه برخ ــرون دانش ــای بي نهاده
طرفــی فــروش آنچنانی هــم ندارند. شــايد در گذشــته 
فــروش محــدودی داشــتيم ولــی اكنــون خيلــی كمتــر 
شــده اســت. در نتيجــه از همــان چنــد ســال گذشــته، 
انتشــار الکترونيکــی نشــريات دانشــجويی بيشــتر 
ــه  ــاًل ب ــود. حــال برخــی از نشــريات كــه كام شــده ب
انتشــار الکترونيکــی روی آوردنــد و يــا برخــی در كنــار 
انتشــار كاغــذی بــه صــورت الکترونيکــی نيــز نشــريه 

نشریات دانشجویی
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را منتشــر می كننــد. در كل فّعــاالن نشــريات 
ــرای  ــا اســتفاده از فضــای مجــازی ب دانشــجويی ب
انتشــار نشــريات، ناآشــنا و بيگانــه نبودنــد. اكنــون 
ــت و  ــازی اس ــای مج ــتفاده از فض دوره، دورة اس
ــواه و  ــد و خ ــا می رون ــن فض ــمت اي ــه س ــه ب هم
ناخــواه، نشــريات دانشــجويی بايــد خــود را بــا ايــن 
موضــوع وفــق می دادنــد. البتــه ايــن نکتــه بيشــتر 

دربــارة پخــش نشــريات حائــز اهمّيــت اســت. 
ــود  ــك نم ــی، ي ــود بيرون ــر نم ــالوه ب ــريات ع نش
ــينند در  ــريه می نش ــای نش ــه اعض ــی دارد ك درون

ــو  ــه گفت وگ ــر و ب ــار يکديگ كن
می شــوند  مشــغول  مباحثــه  و 
ــی از كار  ــش مهم ــن بخ ــه اي ك
نشــريات اســت. چنيــن جلســاتی 
باعــث ايــن می شــود كــه كار 
منســّجم تر انجــام شــود و عــالوه 
بــر آن چــه كــه می خواهنــد 
بيــرون  بــه  رســانه  طريــق  از 
ــی را از  ــد؛ درس هاي ــال بدهن انتق
همديگــر يــاد بگيرنــد. بــه نظــرم 
دانشــجويی  نشــريات  رســالت 
ــن  ــن اســت. مهمتري ــّا همي دقيق
دانشــجويی  نشــريات  وظيفــه 
ايــن اســت كــه افــراد هــم فکــر و 

هــم نظــر را  بــا هــم آشــنا كنــد و فرصتــی بــرای 
ــاد  ــراد ايج ــن اف ــوی اي ــرات و گفت وگ ــه نظ ارائ

ــد.  كن
ــد.  ــه دي ــا؛ ايــن نمــود درونــی ضرب در دوران كرون
چــون باالخــره فضــای حضــوری از بيــن رفــت. امــا 
ــادی  ــر زي ــی تأثي ــود بيرون ــر روی آن نم ــا ب كرون
نگذاشــت؛ چــون نشــريات از گذشــته نيــز بــا 
فضــای مجــازی آشــنا شــده بــود. شــايد بــا شــيوع 
ــا در  ــد ام ــد ش ــريات كن ــد كار نش ــاری رون بيم
طــول زمــان وضعيــت بهتــر می شــود. در ابتــدای 

ــن  ــردرگمی بي ــت س ــی حال ــا،  نوع ــت كرون وضعّي
ــرية  ــم نش ــاًل در تي ــود. مث ــجويی ب ــاالن دانش فع
ــا  خودمــان ابتــدا ايــن پرســش مطــرح بــود كــه ب
ــخة  ــوان نس ــه نمی ت ــرايط ك ــن ش ــه اي ــه ب توج
ــت  ــالح هس ــه ص ــا ب ــرد؛ آي ــر ك ــی را منتش چاپ
ــتر  ــه بيش ــر چ ــا ه ــم؟ ام ــه دهي ــه كار را ادام ك
ــه  ــرای ادام ــر ب ــتر و بهت ــای بيش ــذرد راه ه می گ
ــن  ــه اي ــود. البت ــدا می ش ــت نشــريه پي دادن فعالّي
ــی  ــخة چاپ ــد نس ــجويان بتوانن ــه دانش ــه ك نکت
نشــريه را ببيننــد و در دســت خــود بخواننــد؛ نکتــة 

بســيار مهمــی اســت كــه نمی تــوان بــه ســادگی از 
آن گذشــت. از طرفــی شــايد انتشــار چاپــی، بــرای 
ــذاری  ــا اثرگ ــود ام ــر ب ــه ب ــاالن نشــريات هزين فّع
ــود. ــوی آن در دانشــجويان بيشــتر ب ــاّدی و معن م
بانــگ فرهنــگ: دقيقــاً از هميــن جايــی كــه 
ــادت  ــرايط ع ــه ش ــريات ب ــاالن نش ــد فّع فرمودي
می كننــد شــروع كنيــم و بــه بحــث پرســش 
حضــور  آيــا  شــما  نظــر  بــه  برويــم.  بعــدی 
ــرايط  ــن ش ــازی و اي ــای مج ــجويان در فض دانش
ــای  ــا و ايده ه ــت خالقيت ه ــته اس ــد؛ توانس جدي
در  دانشــجويان  دانشــجويی  نشــريات  فّعــاالن 
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ــی و  ــوع فرهنگ ــای متن ــرای برنامه ه ــی و اج طراح
ــف فعاليــت رســانه ای  اجتماعــی در قالب هــای مختل
ــا دســت دانشــجويان  و مطبوعاتــی بيشــتر كنــد؟ آي
در اجــرای ايده هــا و فعاليت هايشــان بازتــر شــده 

ــت؟ اس
معيــن شــاكری: دربــارة ايــن ســؤال ايــن طــور 
ــری هســتند  ــم. انســان ها موجــودات وقــف پذي بگوي
ــا خالقيتــی كــه از خــود نشــان  و ســعی می كننــد ب
ــق  ــخت وف ــرايط س ــام ش ــا تم ــود را ب ــد؛ خ می دهن
بدهنــد. در حــوزة نشــريات،  يکــی از بخش هــای 
ــت.  ــب اس ــا مخاط ــاط ب ــش ارتب ــم، بخ ــيار مه بس
بــرای يــك نشــريه آن چــه در گام اّول مهــم اســت؛ 
ــت و در  ــاالن اس ــرات فّع ــان نظ ــی و بي حقيقت جوي
گام دّوم ايــن اســت كــه صــدای ايــن حقيقت جويــی 
و حقايــق را بــه گــوش مخاطــب رســانده شــود. االن 
ــه  ــی، ك ــکل چاپ ــه ش ــه ب ــتيم ك ــرايطی نيس در ش
ــان را  ــی انتشــار نشــريات اســت؛ نظراتم شــکل اصل
انتشــار دهيــم. هــم بــه دليــل محدوديّت هــای مالــی 
نشــريات و هــم بــه دليــل تعطيلــی فضــای حضــوری 
ــاط  ــت، مســير ارتب ــن وضعي ــة اي دانشــگاه. در نتيج
بــا مخاطــب دچــار اشــکال اساســی شــده اســت. امــا 
راه هــای جايگزينــی كــه فّعــاالن نشــريات دانشــجويی 
بــه ذهنشــان رســيد و يا بــه عمــل درآوردنــد؛ راه های 
ــردن محتــوای  ــه ای اســت. مثــاًل ب متفــاوت و خاّلقان
نشــريه بــه ســمت پادكســت، ويدئوهــای كوتــاه چنــد 
ــوا و  ــة نســخة الکترونيــك محت ــا تهيي ــه ای و ي دقيق
انتشــار آن. ايــن مــوارد در عمدة نشــريات دانشــجويی 
پيــش آمــده اســت. يکــی از ديگــر فّعاليت هــای 
خالقانــه ای كــه برايــم مــورد توّجــه بود؛  شــکل جديد 
مصاحبه هــای نشــريات بــه شــکل گفت وگــو در 
پخــش زنــده )اليــو( در شــبکة اجتماعــی اينســتاگرام 
بــود. در ايــن حالــت تنهــا مصاحبــه بيــن يــك 
ــت  ــونده نيس ــه ش ــك مصاحب ــده و ي ــه كنن مصاحب
بهتــری  و  بيشــتر  ارتبــاط  و مخاطــب می توانــد 

ــك و  ــت خش ــد. آن حال ــته باش ــريه داش ــا نش ب
ــا  ــه كــه مخاطــب نمی توانســت ب قديمــی مصاحب
ــاق  ــر آشــنا شــود؛ اتّف ــن دو نف ــت صــورت اي حال
ــر  ــی صــورت ه ــد حت ــا االن می توان ــاد. ام نمی افت
دو نفــر را ببينــد و بــه نظــرم ايــن مــورد می توانــد 
ــه  ــه يــك متــن ب پيام هــای بيشــتری را نســبت ب
مخاطــب بدهــد. ايــن مــورد را تــا حاال در نشــريات 
نديــده بــودم. شــايد نمونــة آن در كانون هــا و 
ــه  ــا مصاحب ــد؛ ام ــوده باش ــی ب ــای علم انجمن ه
ــريه  ــدا در نش ــد بع ــه بتوان ــريه ك ــك نش ــرای ي ب
منتشــر شــود؛  يــك رويــداد تــازه بــود. شــايد اگــر 
كرونــا نبــود؛ نشــريات دانشــجويی ديرتــر بــه ايــن 
خالقّيــت می رســيدند. نمی گويــم نمی رســيدند 
ــه روز گســترش  ــازی روزب ــن فضــای مج ــون اي چ
بيشــتری دارد و كرونــا تنهــا ســرعت رســيدن بــه 

ــش داد. ــه را افزاي ــت خالقان ــن فعالّي اي
ــاتی  ــريات و جلس ــی نش ــود درون ــورد آن نم در م
ــا هــم می گذاشــتند؛ هــم  ــاالن نشــريات ب كــه فّع
ــه  ــجويان ب ــی از دانش ــه برخ ــل ك ــن دلي ــه اي ب
شهرستان هايشــان بازگشــته بودنــد و هــم بــه ايــن 
ــای  ــن دوران محدوديّت ه ــدای اي ــه ابت ــی ك دليل
تــرّدد اعمــال شــده بــود؛ جلســه ها نيــز بــه 

ــت. ــازی رف ســمت فضــای مج
بخــش كارگاه هــای نشــريات دانشــجويی هــم 
ــه  ــته ك ــال های گذش ــالف س ــر خ ــه ب ــت ك هس
در فضــای حضــوری بــود؛ امســال قصــد داريــم تــا 
آن را نيــز بــه ســمت فضــای مجــازی ببريــم كــه 

ــاده اســت.  ــاق نيافت ــته اتّق ــايد در گذش ش
ــه  ــه ب ــای خالقان ــدة فعاليت ه ــی عم ــه طــور كل ب
ــه  ــن ك ــر اي ــت و مهم ت ــوده اس ــکل ب ــن ش همي
ــد  ــه ص ــايد ن ــد. ش ــر بوده ان ــا مؤث ــن خالقّيت ه اي
ــه ای كــه هســتيم و  ــه زمان ــا نســبت ب در صــد ام
ــت  ــت؛ فعالّي ــن دوران هس ــه در اي ــکالتی ك مش

ــت. ــرفته اس ــوب پيش ــجويی خ ــريات دانش نش



تشکل های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

  •  شماره 1  -  دوره 1  -  مهر 4۲1399

ــاره  ــان اش ــی در صحبت هايت ــگ: جاي ــگ فرهن بان
ــدای  ــاندن ص ــی و رس ــه حقيقت جوي ــد ك كردي
حقيقــت بــه گــوش مخاطبــان اصلی تريــن دغدغــه 
فّعــاالن نشــريات دانشــجويی اســت. همانطــور 
ــای  ــادی فعاليت ه ــرايط ع ــم؛ در ش ــه می داني ك
ــد.  ــذاری مهمــی دارن ــه اثرگ دانشــجويی در جامع
بــه طوريکــه اگــر يــك فعاليــت مناســب از ســوی 
ميــان جامعــه  در  انجــام گيــرد؛  دانشــجويان 
ــن  ــا اي ــما آي ــر ش ــه نظ ــد. ب ــدا می كن ــاب پي بازت
شــرايط غيــر حضــوری بــودن فعاليت هــا توانســته 
اســت بــه بازتــاب بيشــتر ايــن فعاليت هــا در 

ــد؟ ــه كمــك كن ســطح جامع
معيــن شــاكری: ســال ها پيــش، دوره ای بــود كــه 
ــار  ــی به ــور كل ــه ط ــريات و ب ــار كار نش آن را به
اكنــون  می ناميدنــد.  ايــران  در  روزنامه نــگاری 
شــايد ايــن بهــار بــه خــزان خــود رســيده باشــد! 
ــجويی؛  ــريات دانش ــطح نش ــا در س ــه تنه ــه ن البت
ــم  ــل ه ــبت قب ــه! نس ــطح كل جامع ــه در س بلک
مخاطــب نشــريات و هــم اثرگــذاری نشــريات كمتر 
شــده اســت. اگــر يــك روزنامــه در ۲0 ســال پيش 
و يــك روزنامــه امــروز را مقايســه كنيــم؛ كاهــش 
ــش  ــه پژوه ــت. البت ــوس اس ــذاری آن محس اثرگ
ــراد  ــا عمــدة اف ــم ام ــن رابطــه نداري ــی در اي كامل
بــه ايــن قائــل هســتند كــه اثرگــذاری مطبوعــات 
ــش  ــگاه بخ ــت. دانش ــده اس ــر ش ــه كمت در جامع
مهمــی از جامعــه هســت و هــر ســال تعــداد زيادی 
از جوانــان كشــور بــه آن وارد می شــوند. هــر كــدام 
از آن هــا خانــواده دارنــد و در آينــده قــرار اســت در 
جامعــه نقشــی داشــته باشــند و جامعــه را بســازند 
و در كل تأثيرگــذاری زيــادی روی جامعــه دارنــد. 
ــر دورة 7  ــان،  اگ ــط تأثيرگذاريش ــارة حف ــا درب ام
ســال گذشــته را در نظــر بگيريــم، ايــن اثرگــذاری 
كمتــر شــده اســت امــا اگــر بخواهيــم صرفــّا دورة 
كرونــا را در نظــر بگيريــم؛ بــه نظــرم تفاوتــی نکرده 

اســت. بــه نظــرم در جنبه هــای مختلــف اثرگــذاری 
ــده  ــت مان نشــريات دانشــجويی روی مخاطــب ثاب
اســت. البتــه شــايد از ايــن نظــر كــه در دورة پيــش 
ــه  ــی ب ــه راحت ــان می توانســتند ب ــا مخاطب از كرون
نســخة چاپــی نشــريه دسترســی پيــدا كننــد و از 
ــان تر  ــی آس ــخة چاپ ــدن نس ــه خوان ــر ك ــن نظ اي
از نســخة الکترونيکــی اســت؛ بلــه، اثرگــذاری 
ــه اســت.  ــا كاهــش يافت ــه خاطــر كرون نشــريات ب
امــا بــه طــور كلــی اثرگــذاری جامــع از ســوی يــك 
نشــرية دانشــجويی بــر روی جامعــه بــه طــور كلــی 
كاهــش يافتــه اســت. امــا نــه در ايــن دوران كرونــا.

ــر كارشناســان  ــه اكث ــگ: همانطــور ك ــگ فرهن بان
ــان  ــا مهم ــاال حااله ــايد ح ــا ش ــد؛ كرون می گوين
ناخوانــدة مــردم مــا باشــد. شــايد تــا مــدت زيــادی 
فعاليت هــای دانشــگاه ها بــه حالــت حضــوری 
برنگــردد. بــه نظــر شــما آيــا می تــوان بــه توســعة 
ــن دوره  ــد از اي ــرای بع ــجويی ب ــای دانش فعاليت ه
اميــدوار بــود؟ چــه كنيــم تــا بتوانيــم شــور و شــوق 
ــش از  ــده، پي ــت آم ــه دس ــش ب ــجويی و دان دانش
ايــن دوره را حفــظ كنيــم و بــه نســل های بعــدی 
منتقــل كنيــم؟ بــه نظــر شــما چــه راهــی داريــم؟
ــه نظــرم ايــن پرســش پرســش  معيــن شــاكری: ب
مهمــی اســت. از ايــن نظــر كــه شــخصاً ســال آخــر 
ــايد  ــا ش ــم. م ــپری می كن ــی را س دورة كارشناس
ــا  ــد ب ــم باي ــه كم ك ــيم ك ــيده باش ــه دوره ای رس ب
ــتری  ــاط بيش ــن ارتب ــال های پايي ــجويان س دانش
بگيريــم. دانشــجويان ورودی ۹7 يــا ۹8 يــا حتــی 
ــم و  ــل كني ــا منتق ــه آن ه ــان را ب ۹۹. تجربه هايم
آن هــا را وارد فضــای نشــريات دانشــجويی كنيــم. 
ــه ای كــه زده اســت باعــث ايــن شــده  ــا ضرب كرون
تــا ميــان دانشــجويان تــرم بااليــی، بــا دانشــجويان 
ــايد  ــن ش ــود. م ــاد ش ــال ايج ــی انفص ــرم پايين ت
ــم!  ــی ببين ــجويان ورودی ۹۹ را حت ــم دانش نتوان
ايــن نکتــه تأثيــر مهمــی خواهــد گذاشــت. شــايد 
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ــد؛ فضايــی مثــل  ــوورود اصــاًل ندادن دانشــجويان ن
ــه  ــريه، چ ــا نش ــون ي ــا كان ــن ي ــر انجم ــك دفت ي
ــا  ــد ب ــه بخواهن ــن ك ــردی دارد؟ فرصــت اي كار ك
ــوند  ــنا ش ــا آش ــن فض ــا اي ــت ب ــو و صحّب گفت وگ
وجــود نــدارد؛ يــا اگــر داشــته باشــد خيلــی 
ســخت خواهــد بــود. امــا ايــن نکتــه هــم هســت 
ــا  ــراه ب ــی هم ــگاه، نفس ــود دانش ــس خ ــه نف ك
ــه  ــه ب ــرادی ك ــره اف ــت! باالخ ــوق اس ــور و ش ش
دانشــگاه می آينــد؛ جوان انــد و جوان هــا هــم 
دنبــال شــور و شــوق و پويايی انــد! بــه قــول 
معــروف »سرشــان درد می كنــد!« بــرای ايــن 
كــه بياينــد خودشــان را ثابــت كننــد و مســؤليت 
ــم،   ــجويی ه ــت دانش ــای فعالّي ــد. حوزه ه بپذيرن
ــی  ــرای محــك زدن تواناي ــی ب حــوزه بســيار خوب
افــراد اســت. بــه نظــرم، از يــك مشــکل داريــم و 
ــا باعــث ايجــاد يــك  يــك حســن. از طرفــی كرون
ــوق  ــور و ش ــن ش ــی اي ــده و از طرف ــال ش انفص
بيــن دانشــجويان خواهــد بــود. بــه هميــن دليــل 
ــس از  ــه پ ــرد ك ــی ك ــق پيش بين ــوان دقي نمی ت
كرونــا بــا چــه روبــه رو خواهيــم بــود. آن چــه كــه 
مشــّخص اســت؛ كاهــش را خواهيــم داشــت. امــا 
ــدر  ــش چق ــن كاه ــه اي ــدس زد ك ــوان ح نمی ت
ــان  ــی زم ــس از بازگشــايی ها مّدت ــود. پ ــد ب خواه
ــر  ــد همديگ ــا دانشــجويان بخواهن ــرد ت ــد ب خواه
را بشناســند! مدتــی بــاز هــم ســردرگمی خواهــد 
بــود و شــايد تــا يکــی دو ســال بعــد از كرونــا بــا 
افــت همــراه باشــيم! امــا نمی تــوان دقيــق گفــت 
ــجويی  ــوق دانش ــور و ش ــان ش ــايد هم ــدر. ش چق
ــا فضــای مجــازی وفــق دهــد و شــاهد  خــود را ب
توســعة فعاليت هــا در فضــای مجــازی باشــيم. 
ــد.  ــاز باش ــوق كارس ــور و ش ــن ش ــم اي و اميدواري
ــه جــوان آن نخواهــد  ــه ای ك ــه حــال جامع وای ب
ــد در فضــای فعاليت هــای دانشــجويی كــه  و نتوان

ــد! ــت كن ــده شــده فعالي ــدارک دي ــش ت براي

بانــگ فرهنــگ: اداره كل فرهنگــی و اجتماعــی 
دانشــگاه تهــران، در ايــن ســال ها  وظيفــه حمايــت 
و هدايــت فعاليت هــای دانشــجويی را برعهــده 
ــی و  ــعة كّم ــرای توس ــتی ب ــت و بايس ــته اس داش
كيفــی فعاليت هايشــان تــالش كنــد. بــه نظــر شــما 
آيــا ايــن اداره كل توانســته اســت كــه نقــش خود را 
در ايــن دوران حفــظ و تقويــت كنــد؟ بــه نظر شــما 
ــازی  ــت بسترس ــه جه ــد ب ــی می توان ــه اقدامات چ
مناســبت فعاليت هايــی دانشــجويی، از ســوی ايــن 

اداره كل انجــام شــود؟
ــئوالن  ــجويان، مس ــد دانش ــاكری: همانن ــن ش معي
ــت  ــن عل ــه اي ــد. ب ــی ســردرگم بودن ــا مدت ــم ت ه
كــه از قبــل زيرســاخت فعاليــت مجــازی در كشــور 
مــا بــه طــور كامــل تهييــه نشــده بــود. مســئوالن 
ــه  ــتند ك ــردرگمی را داش ــن س ــی اي ــا مّدت ــم ت ه
فعاليت هــای گذشــته را چطــور بايــد در بســتر 
مجــازی ادامــه داد. از طرفــی هــم بالتکليفــی 
قطــع  طــور  بــه  كــه  كرونــا،  دوران  ابتــدای 
ــه  ــگاه ها ب ــت دانش ــرار اس ــا ق ــود؛ آي ــخص نب مش
فعاليــت عــادی خــود برگردنــد يــا خيــر؟ بــه ايــن 
ــی  ــه و از زمان ــه رفت ــا رفت ــزود. ام ــردرگمی اف س
كــه مشــخص شــد قــرار نيســت دانشــگاه ها فعــاًل 
بازگشــايی شــوند؛ تصميمات گرفته شــده از ســوی 
ــا در  ــه فعاليت ه ــود ك ــن ب ــی اي ــت فرهنگ مديري
بســتر مجــازی انجــام شــود. امــا در حــوزة نشــريات 
دانشــجويی، فعــاالن تــازه در آغــاز راه هســتند كــه 

ــد.  ــت كنن ــن فضــا فعالي چطــور در اي
ــی  ــريات وظايف ــوزة نش ــی در ح ــت فرهنگ مديري
ــات  ــم جلس ــزاری منّظ ــت؛ برگ ــده داش ــه برعه ك
ــی  ــه خوب ــه ب ــود ك ــريات ب ــر نش ــر ب ــة ناظ كميت
ــازی مناســب  ــر، بسترس ــة ديگ ــد. وظيف ــام ش انج
بــرای حضــور  الزم  زمينه هــای  فراهم كــردن  و 
ــود.  ــريات ب ــامانة نش ــجويی در س ــريات دانش نش
ــت  ــود و در آن فعالي ــامانه ب ــن س ــم اي ــل ه از قب
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ــته  ــد. در گذش ــام ش ــر انج ــبتاً بهت ــن دوران نس ــا در اي ــد ام می ش
انتقــادات زيــادی بــه ســامانه وارد بــود ولــی االن وضعيــت بهتــر 
ــود  ــرار ب ــه ق ــم ك ــريات ه ــای نش ــم كارگاه ه ــی ه ــت. از طرف اس

ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــازی اس ــت مج ــن ظرفي ــود؛ از همي ــزار ش برگ
بــه نظــرم رفتــه رفتــه ايــن وضعيــت بهتــر می شــود و مســئوالن از 
ــای  ــری از فض ــه كارگي ــد روی ب ــدند و االن می توانن ــارج ش ــردرگمی خ س

كننــد. برنامه ريــزی  مجــازی 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــت كنن ــازی را تقوي ــش مج ــای بخ ــد ظرفيت ه ــرم باي ــه نظ ب
ــن  ــا چنــد مــدرس اي ــرای هميــن برگــزاری كارگاه هــا كــه داشــتم ب مثــال ب
ــگاه  ــرون دانش ــای بي ــان در محيط ه ــردم و از تجربياتش ــت می ك ــوزه صحب ح
ــد  ــد. تأكي ــی بودن ــود ناراض ــای موج ــی برنامه ه ــای كنون ــد؛ از فض می گفتن
داشــتند كــه دانشــگاه بتوانــد يــك ســامانه مناســبی را بــه وجــود بيــاورد كــه 
كيفيــت خوبــی داشــته باشــد. نمی دانــم چقــدر ممکــن اســت امــا اگــر ايــن 
ــت ها و  ــه نشس ــد ك ــته باش ــژه داش ــامانه ای وي ــگاه س ــد و دانش ــاق بيافت اتّف
برنامه هــا بــا كيفيــت خــوب بتوانــد در آن منتشــر شــود كــه هــم دانشــجويان 

ــد. ــی درس بدهن ــه خوب ــد شــوند و هــم مدرســان ب ــی بهره من ــه خوب ب
ــی  ــت فرهنگ ــدن مديري ــر ش ــا، خاّلق ت ــظ فض ــرای حف ــا ب ــر كاره از ديگ

دانشــگاه اســت. ايــن كــه بتوانيــم كارگاه هايــی جديــد و متناســب بــا 
ــاه  ــای كوت ــد فيلم ه ــا تولي ــت ي ــل پادكس ــی مث ــت فعل وضعي

نکتــه ای كــه  باشــد.  مؤثــر  باشــيم؛  می توانــد  داشــته 
ــته  ــه داش ــه آن توج ــد ب ــی باي ــت فرهنگ ــد مديري باي
باشــد؛ كم كــردن فاصلــة ميــان ســال بااليی هــا و 

ــعة  ــاهد توس ــم ش ــه بتواني ــت ك ــوورود اس ــجويان ن دانش
ــيم. ــريات باش ــای نش فض
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انجمن های علمی دانشجویی

یده دوازدهمين جشنواره بين المللی حرکت شد دانشگاه تهران، دانشگاه برگز

طوفان انجمن های علمی دانشجویی در جشنواره حرکت

Alireza.saba@ut.ac.ir

ــه فراخــوان  داســتان از روزی شــروع می شــود ك
حركــت  بين المللــی  جشــنواره  دوازدهميــن 
منتشــر شــد. جشــنواره ای كــه ســرآمدان حــوزة 
فعاليت هــای علمــی دانشــجويی كشــور در آن 
انجمن هــای  بيــن  رقابــت  می كننــد.  رقابــت 
ــرژی  ــور و ان ــر از ش ــی پ ــواره رقابت ــی هم علم
اســت. جشــنواره علمــی دانشــجويی روز علــم در 
ــران در ســال ۱3۹7 و ۱3۹8 نمــود  دانشــگاه ته

ــن حــرف اســت. ــارز اي ب
حــال امســال كــه ويــروس كرونــا نگذاشــته بــود 
ــورت  ــه ص ــان ب ــور و هيج ــداد پرش ــن روي ــا اي ت
حضــوری برگــزار شــود؛ مســئوالن برگــزاری 
جشــنواره تصميــم گرفتنــد تــا ايــن جشــنواره را 
بــه صــورت مجــازی برگــزار كننــد. افتتاحيــة اين 
جشــنواره، روز يکشــنبه ۱۹ مــرداد ۱3۹۹ برگــزار 
ــتاوردهای  ــه دس ــس از آن نمايشــگاه ارائ ــد. پ ش
انجمن هــای علمــی دانشــجويی دانشــگاه های 
سراســر كشــور آغــاز بــه كار كــرد. دانشــگاه 
تهــران نيــز در ايــن نمايشــگاه حضــور داشــت تــا 
ــای  ــای انجمن ه ــزرگ و پوي ــوادة ب ــت خان فعالي
علمــی دانشــجويی دانشــگاه، بــه نمايش گذاشــته 

شــود.
جشــنواره،  بخــش  انگيزتريــن  هيجــان  امــا 
اختتاميــه آن بــود. مراســم اختتاميــة دوازدهميــن 
ــنبه ۲۱  ــه ش ــت س ــی حرك ــنواره بين الملل جش
ــر  ــی وزي ــر منصــور غالم ــا حضــور دكت ــرداد ب م
علــوم، تحقيقــات و فنــاوری، در دانشــگاه الزهــرا 
ــمی  ــد. مراس ــزار ش ــط برگ ــورت برخ )س( به ص

كــه در آن دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه 
ــد. ــاب ش ــده انتخ برگزي

انجمن هــای علمــی دانشــجويی دانشــگاه تهــران 
گل كاشــتند و بــا كســب ۱8 مقــام در ايــن 
جشــنواره نســبت بــه دانشــگاه های ديگــر در 

ــد. ــرار گرفتن ــگاه اول ق جاي
شــورای مديريــت انجمن هــای علمــی دانشــجويی 
توانســت رتبــه اول مســابقه را بــا برنامه مســابقات 
ســخنرانی علمــی ترويجــی و رتبــه اول فعاليــت 
برنامــه روز جهانــی علــم در  بــا  خالقانــه را 
خدمــت صلــح و توســعه كســب كنــد. در بخــش 
نشــريات برتــر فنــی و مهندســی، نشــريه صنعــت 
ســبز نويــن بــه صاحــب امتيــازی انجمــن علمــی 
ــاورزی  ــين های كش ــی ماش ــجويی مهندس دانش

رتبــه اول را كســب كــرد.

در بخــش مســابقه علــوم انســانی رتبــه اول 
ــکده  ــجويی دانش ــی دانش ــای علم ــه انجمن ه ب
مديريــت تعلــق گرفــت. عنــوان رتبــه اول نشــريه 
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علــوم پايــه بــه نشــريه دانشــجويی دنــا بــه صاحــب 
دانشــجويی زيســت  انجمــن علمــی  امتيــازی 
شناســی رســيد. همچنيــن ايــن انجمــن توانســت 
ــه  ــوم پاي ــال عل ــوای ديجيت ــد محت در بخــش تولي

ــد. ــه اول را كســب كن ــز رتب ني
علمــی  انجمــن 
محيــط  دانشــجويی 
كســب  بــا  زيســت 
ــای  ــه دوم انجمن ه رتب
حــوزه  در  علمــی 
محيــط  و  كشــاورزی 
زيســت افتخارآفرينــی 
ــه  ــريه دريچ ــرد. نش ك
بــه صاحــب امتيــازی 
علمــی  انجمــن 
معمــاری  دانشــجويی 
پرديــس هنرهــای زيبــا 
نشــريات  دوم  رتبــه 
دانشــجويی حــوزه هنــر 

كــرد. كســب  را  معمــاری  و 
همچنيــن انجمــن علمــی دانشــجويی كارآفرينــی 
توانســت رتبــه ســوم فعاليــت خالقانــه علــوم 

انجمــن  انســانی را به دســت آورد. 
در  اقتصــاد  دانشــجويی  علمــی 
حــوزه علــوم انســانی، انجمــن  علمــی 
دانشــجويی زراعــت و اصــالح نباتــات 
محيــط  و  كشــاورزی  حــوزه  در 
ــجويی  ــی دانش ــريه علم ــت، نش زيس
دامســتيك بــه صاحــب امتيــازی 
انجمــن علمــی دانشــجويی علــوم 
دامــی در بخــش نشــريات كشــاورزی 
ــط زيســت، و انجمــن علمــی  و محي
ــی  ــی،  آناتوم ــجويی جنين شناس دانش
و تکنولــوژی توليــد مثــل در حــوزه مســابقه 
كشــاورزی، محيــط زيســت و دامپزشــکی عنــوان 
ــجويان  ــد. دانش ــر را كســب كردن ــته تقدي شايس
دانشــگاه، كيانــوش هوشــمندی در بخــش اختراع 

و ايــده و ميثــم بلباســی در بخــش كتــاب عنــوان 
ــد. ــود كردن ــر را از آن خ ــته تقدي شايس

دانشــجويی  علمــی  انجمن هــای  اتحاديــه   
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محيــط زيســت بــه دبيــری صيــاد شــيخی 
دامپزشــکی  علمــی  انجمن هــای  اتحاديــه  و 
ــه  ــه اول و اتحادي ــی رتب ــری آال عنايت ــه دبي ب
انجمن هــای علمــی علــوم دامــی و صنايــع 
ــه  ــی رتب ــر خليل ــی اصغ ــری عل ــه دبي ــی ب غذاي
ــنواره را  ــن جش ــای اي ــش اتحاديه ه ــوم، بخ س

ــد. ــب كردن كس
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران 
هــم در پيامــی ايــن موفقيــت را تبريــك گفــت. 
ــن  ــام اشــاره شــده اســت: »اي ــن پي ــن اي در مت

و  همــت  مرهــون  كــه  را  بــزرگ  موفقيــت 
ــاالن انجمن هــای علمــی دانشــجويی  ــالش فع ت
دانشــگاه اســت، بــه دانشــگاهيان و به ويــژه 
خانــواده بــزرگ انجمن هــای علمــی دانشــجويی 
دانشــگاه تهــران تبريــك و تهنيــت عــرض 

می كنيــم«.
ايــن مؤفقّيــت در كنــار ديگــر ادوار حضــور مؤفق 
دانشــگاه تهــران در ايــن جشــنواره قــرار گرفــت 
و بــه هّمــت دانشــجويان فعــال انجمن هــای 

علمــی دانشــجويی مانــدگار شــد.
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تأســيس دارالفنــون بــه هّمــت بزرگمــرد بــا 
كفايــت، ميــرزا تقــی خــان اميركبيــر، حکايــت از 
ــه  ــر ب ــی منج ــای علم ــذار  پويش ه ــش تأثيرگ نق
مؤفقيــت و پيــروزی در ميدان هــای مختلــف از 
ــد  ــر چن ــت. ه ــی و.. داش ــادی، نظام ــه اقتص جمل
ــا  ــتا ب ــم راس ــروزی و ه ــورت ام ــه ص ــگاه ب دانش
ــر  ــا تأخي ــن ب ــرب زمي نهادهــای آكادميــك مغ
ــدازی  ــران تأســيس و راه ان ــه ای دراي ــل مالحظ قاب
ــة  ــوان حلق ــون را می ت ــيس دارالفن ــا تأس ــد، ام ش

ــت.  ــران دانس ــگاه در اي ــکل گيری دانش ــة ش اولي
بــا تأســيس دانشــگاه تهــران و بــه دنبــال آن 
ــی  ــدة علم ــاختارهای پراكن ــگاه ها، س ــاير دانش س
در رونــدی جديــد متمركــز و دانشــگاه منشــاء 
پويش هــای علمــی و فرهنگــی جديــد شــد. البتــه 
ــگاه  ــش دانش ــه نق ــت ك ــر دور داش ــد از نظ نباي
تهــران همــواره در ايــن پويش هــا برجســته و 
ــه پيداســت  ــوده اســت. ناگفت ــرد ب ــه ف منحصــر ب
كــه ايــن دانشــگاه از ابتــدای شــکل گيری تــا 

سحر خرمی 
رئیــس اداره مشــارکت های فرهنگــی و 
اجتماعــی اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی 

دانشــگاه تهــران

ضـرورت انتخاب رویکردی متمایـز در انجمن های علمی 
یت های جدید دانشگاه دانشـجویی متناسـب با مأمور
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ــه  ــتيابی ب ــی در دس ــل توجه ــهم قاب ــون س كن
ــی، فرهنگــی و ... كشــور  اهــداف علمــی، صنعت
داشــته، كــه ايــن مهــم، مرهون تــالش اســتادان 
و دانشــجويان نخبــة ايــن دانشــگاه بــوده اســت. 
امــروزه و بيــش از هــر زمــان ديگــر، نقــش علــم 
ــورها  ــوذ كش ــدرت و نف ــت ق ــق در تثبي و تحقي
اثبــات شــده اســت، بــه طــوری كــه در دنيــای 
امــروز ايــن مؤلفــة مهــم يکــی از عوامــل تعييــن 
كننــده در تأميــن قــدرت و امنيــت يــك كشــور 
ــح  ــمت فت ــه س ــت ب ــود. حرك ــوب می ش محس
قلّه هــای علمــی و تعريــف جايــگاه علمــی ســال 
ــن  ــا و تعيي ــرلوحة برنامه ريزی ه ــه س هاســت ك
ــرار گرفتــه اســت.  ــرای كشــورها ق چشــم انداز ب
اخيــر در كشــور  خوشــبختانه در ســال های 
ــت گذاران و  ــة سياس ــت و دغدغ ــز ذهني ــا ني م
ــن  ــه اي ــن ب ــه پرداخت ــوف ب ــزان، معط برنامه ري
ــن  ــده و در اي ــدی ش ــاس و كلي ــوع حس موض
مســير گام هــای مناســبی برداشــته شــده اســت. 
در ايــن ميــان دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
ــی از اركان  ــوان يک ــه عن ــی ب ــی و پژوهش عال
اصلــی آمــوزش علــم، نقــش ويــژه ای در تحّقــق 
چشــم اندازها و اهــداف علمــی كشــور بــه خــود 

ــد. اختصــاص داده ان
ــای  ــی، نيازه ــای اجتماع ــترش عرصه ه ــا گس  ب
جديــدی در زندگــی بشــر پديــدار گرديــده و بــه 
ــای  ــا و كارويژه ه ــا، نقش ه ــن نيازه ــب اي تناس
ــف شــده اســت.  ــرای دانشــگاه تعري ــدی ب جدي
ترديــدی نيســت كــه دانشــگاه ها درابتــدای 
ــد و در  ــور بودن ــوزش مح ــران آم ــت در اي فّعالي
ــدند و  ــور ش ــش مح ــود پژوه ــن خ ــير تکوي س
ــب در نظــام آمــوزش  ــز گفتمــان غال ــروزه ني ام
عالــی ايــران، دانشــگاه نســل ســوم و يا دانشــگاه 
ــه، اگــر كاركــرد  ــگاه اولي ــن اســت. در ن كارآفري
ــه  ــم، ب ــی بداني ــی و پژوهش ــگاه را آموزش دانش

طــور طبيعــی همــة دانشــگاه ها، ســاختار و 
ــرد  ــن دو كارك ــق اي ــرای تحَق ــم هايی ب مکانيس
دارنــد، امــا هنگاهــی كــه از دانشــگاه بــه عنــوان 
ــاد  نســخة شــفابخش و خــرد منفصــل جامعــه ي
ــه ســمت طراحــی ســاختارهای  ــد ب می شــود باي
ــد و  ــای جدي ــق مأموريت ه ــرای تحّق ــد ب جدي
ــی، از  ــرايط كنون ــت. در ش ــا رف ــه برچالش ه غلب
ــوان خــود  دانشــگاه انتظــار مــی رود كــه همــة ت
را مصــروف حــل مشــکالت جامعــه نمــوده 
و از مشــاركت فّعــال دانشــجويان و نخبــگان 
ــی در  ــوزش عال ــت های آم ــن سياس ــرای تدوي ب
ــگاه  ــون دانش ــد. اكن ــتفاده كن ــه اس ــن زمين اي
نمی توانــد از مســئوليت های اجتماعــی خــود 
ــران  ــه بح ــود از جمل ــکالت  موج ــال مش در قب
ــش  زيســت محيطــی، بحــران آب و اشــتغال دان
آموختــگان كــه بزرگتريــن چالــش دولــت اســت، 

ــد. چشــم پوشــی كن
ــجويی  ــای دانش ــود گروه ه ــاس وج ــن اس ــر اي ب
كــه در كنــار روندهــای تعريــف شــدة آموزشــی 
ــه  ــّوع پرداخت ــای متن ــه فعاليت ه ــی، ب و پژوهش
و  اســتعدادها  ظهــور  بــرای  را  زمينــه   و 
خالقيت هــای ســاير دانشــجويان فراهــم ســازند؛ 
نــه تنهــا الزم، بلکــه يــك ضــرورت اســت. يکی از 
ايــن ســاختارها، انجمن هــای علمــی دانشــجويی 
وزارت  از ســوی  در ســال ۱378  كــه  اســت 
فرهنــگ و آمــوزش عالــی، آيين نامــه آن تدويــن و 
بــرای اجــرا بــه دانشــگاه ها ابــالغ شــد. بــا شــروع 
انجمن هــای  فعاليت هــای  و  تشــکيل  رونــد 
مختلــف در دانشــگاه هــا، بــه مــرور بــر تعــداد و 
كيفيــت آن هــا افــزوده  شــد. انجمن هــای علمــی 
عــالوه بــر آنکــه زمينــة فعاليت هــای علمــی 
را در ابعــاد گســترده تســهيل می كردنــد، در 
ــة  ــجويان در هم ــتگی های داتنش ــش شايس افزاي
ــی  ــه تواناي ــی از جمل ــات اجتماع ــای حي زمينه ه
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ــايی دانشــجويان  ــی، شناس ــای گروه ــام فعاليت ه انج
خــاّلق و توانمندســازی اعضــاء در امــور برنامه ريــزی، 

ــد. ــا كردن ــری را ايف ــش مؤث ــازماندهی و ....  نق س
بــا نگاهــی گــذرا بــه ســاختار و كاركــرد انجمن هــای 
علمــی در دوران جديــد و پــس از قريــب بــه دو دهــه 
از فعاليــت آن، بــه نظــر می رســد، بــرای بــه روز 
كــردن آن هــا و انجــام مســئوليت های جديــد توســط 
انجمن هــا، بايــد بــه بازســازی ســاختار آن هــا دســت 
ــوزش  ــان كــرد كــه نظــام آم ــد اذع زد. متأســفانه باي
ــة  ــت دانش آموخت ــا حــدودی در تربي ــی كشــور ت عال
مجهــز بــه دانــش و آشــنا بــا روش هــا و ســاختارهای 
كشــف دانــش مؤفــق بــوده اســت، امــا در بهره بــرداری 
از ايــن دانــش و بــه اصطــالح تبديــل ايــن دانــش بــه 
ــن  ــرداری از اي ــارت بهره ب ــت، مه ــاوری و در نهاي فّن
فّنــاوری ناموفــق عمــل كــرده اســت. بــه عبــارت ديگر 
دانــش آموختــگان امــروز نظــام آمــوزش عالــی فاقــد 
ــش و  ــه كارگيــری دان ــان ب ظرفيــت و پتانســيل توأم
ــّدی  ــون س ــه همچ ــن مقول ــه اي ــتند ك ــارت هس مه
ــه  ــش مواج ــا چال ــور را ب ــعة كش ــوخ ناپذير، توس رس
كــرده اســت و خيــل دانــش آموختــگان بيــکار را بــه 

ارمغــان آورده اســت.
درحــوزة نقــش، انجمن هــا بايــد بــه عنوان شــبکه های 
واســط، فاصلــة ميــان دانشــگاه و جامعــه را پــر نمــوده 
ــگاه را در  ــئوليت دانش ــن، مس ــازی نوي ــا شبکه س و ب

ــری  ــدار گوشــزد كننــد. انعطاف پذي قبــال توســعة پاي
ــالش  ــرد و ت ــته های بی كارك ــی از رش ــر برخ در تغيي
ــركت های  ــق ش ــه از طري ــردن جامع ــرای دانش برك ب
دانــش بنيــان و ارائــة مدل هــای جايگزيــن گســترش 
آمــوزش عالــی مبتنــی بــر تعامــل نزديــك بــا جامعــه 
و بــازار كار و پاســخگويی بــه انتظــارات جديــد از 
ــای علمــی دانشــجويی  ــف انجمن ه دانشــگاه، از وظاي
ــت  ــی اهمي ــر وقت ــن ام ــت. اي ــد اس در دوران جدي
بيشــتری پيــدا می كنــد كــه نقــش منحصــر بــه فــرد 
دانشــگاه را در سياســتگذاری، ســازماندهی و نظــارت 
ــای  ــاير نهاده ــوزش و س ــف آم ــای مختل ــر بخش ه ب

ــم. اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه را در نظــر بگيري
ــرای اعضــای انجمن هــای  تدويــن مــدل شايســتگی ب
ــاء ســاختارهای  علمــی دانشــجويی و بازنگــری و ارتق
موجــود فعاليــت انجمن هــای علمــی دانشــجويی 
از جملــه جشــنوارة حركــت، مبتنــی بــر انجــام 
ــن  ــی در اي ــح باب ــد فت ــد، می توان ــای جدي مأموريت ه
زمينــه و قرارگرفتــن دانشــگاه در جايــگاه واقعــی خود 

ــه باشــد.  ــرای حــل مشــکالت جامع ب
به اميد آن روز...
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پنجمین دوره مسابقات سخنرانی های علمی ترویجی برگزار شد

! UTTED  تعطيلی ناپذیر
باتشکر از: فاطمه سخاوت،  مسئول هيئت داوران UTTED و سردبير نشريه دلتا

ســخنرانی های  مســابقات  دورة  پنجميــن 
ترويجــی UT-TED از بهمن مــاه ۱3۹8 آغــاز 
اثــر  بــه كار كــرد. در مرحلــة نخســت 8۲ 
ــز  ــگاه و مرك ــدان از 3۲ دانش ــالی عالقه من ارس
ــت داوران بررســی و  ــران توســط هيئ ــی اي علم
۲0 اثــر منتخــب جهــت رقابــت در مرحلــة دوم 

 UT-TED و ارائــة ســخنرانی در پنجميــن رويــداد
ــد.  ــی ش معرف

بــا شــيوع ويــروس كرونــا و شــروع دوران قرنطينه 
ــفندماه ۱3۹8 آن  ــات در اس ــت تجمع و ممنوعي
هــم درســت اندكــی پيــش از برگــزاری پنجميــن 
رويــداد UT-TED برگــزاری ايــن دوره از رويــداد، 

بــه اميــد بهبــود وضعيــت، بــه تعويــق افتــاد. در 
ــن دورة  ــت پنجمي ــی رقاب ــة پايان ــت مرحل نهاي
بــه  الــی ۲۹ مردادمــاه ۱3۹۹   ۲5 UT-TED

صــورت مجــازی برگــزار شــد. 
ــن دروه  ــار پنجمي ــری از جلســه داوری آث تصوي

مســابقات ســخنرانی ترويجــی
ــی از خــود  ــة »رهاي ــا ارائ محمــد قاضی مقــدم ب
كاذب«، اميرحســين شمســی اردكانــی بــا ارائــة 
ــی؛ مهــر فرامــوش  »بحــران هويــت جــوان ايران
ــة  ــا ارائ ــرزاده ب ــوش طاه ــيد داري ــده« و س ش

ــدة  ــه برگزي ــه؟!« س ــا حرف ــح ي ــل؛ تفري »تحصي
ايــن دوره از رويــداد ســخنرانی های ترويجــی 

ــد.  UT-TED بودن

ــوان  ــا عن ــکاری زاده ب ــم م ــة مري ــن ارائ همچني
ــتة  ــام شايس ــی؟« مق ــس چ ــه، پ ــول ن ــه پ »اگ
ــة احمــد يارايــی  ــه دســت آورد و ارائ تقديــر را ب
بــا عنــوان »ســر بريــدن بــا چاقــوی كنــد« عنوان 
شايســتة تقديــر از نــگاه مخاطــب را كســب كــرد. 
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هيئــت داوران ايــن دوره از رويــداد، فاطمــه ســخاوت، علــی اصغرخليلــی، اميــن صادقــی،  مهــران صادقــی دلوئــی، فخرالديــت 
برقعــی، زهــرا توكلــی و مريــم اميــر بهرامــی بوده انــد.

عالقه مندان می توانند ويدئوهای اين دوره از مسابقات را در كانال آپارات رويداد به نشانی www.aparat.com/UT_TED  و 
همچنين سامانة چندرسانه ای اداره كل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران كه به صورت مجزا در زير آمده است مشاهده 

نمايند:

سگ های ولگرد، چالش ها و راهکارها

 دانیال نیری

 دانشجوی کارشناسی علوم محیط زیست دانشگاه تهران

شناخت علم از شبه علم )توهمی به نام دانایی(

 الهام رسوری

 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تربیت مدرس

بحران هویت جوان ایرانی؛ مهر فراموش شده

 امیرحسین شمسی اردکانی

 دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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دیابت خوشمزه 

مینوسادات آقائی نژاد 

دانش آموز پایه ی دهم

رهایی از خود کاذب )بر اساس نظریۀ دونالد وینیکات(

 محمد قاضی مقدم 

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد شهریار واحد 

صباشهر فارغ التحصیل از دپارمتان simon fraser کانادا

اگه پول نه، پس چی؟ 

مریم مکاری زاده

 دانشجو کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت

مبب های الکرتومغناطیسی- حملۀ خاموش 

عباس غیرتی 

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

دنیای باکرتیائی روده 

احمدرضا مفیضی 

دانشجوی دکرتای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

مغز وسوسه ها را کنرتل می کند یا وسوسه ها مغز را؟ 

مینا عچرشاوی

دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
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کانون های فرهنگی،  هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان

دست خير کانونی ها
نگاهی بر فعالیت های حوزه کانون های فرهنگي، هنري، دیني و اجتماعی دانشجویان در دوران کرونا

خيريــه  كانون هــای  ديگــر،  پويشــی  در 
ــتی،  ــران، شهيد بهش ــگاه های ته ــجويان دانش دانش
ــار  ــن ب ــرای اولي ــت ب ــی، علم وصنع عالمه طباطبائ
ــکاری  ــا هم ــی ب ــر همدل ــرح عص ــرای ط ــا اج ب
را  دانشــگاهيان  نقــدی  كمك هــای  يکديگــر، 
ــدان  ــان نيازمن ــع در مي ــه ارزاق و توزي ــرای تهي ب

جمــع آوری كردنــد.
رئيــس  احمد آبــادی  نيلــی  محمــود  دكتــر   
دانشــگاه تهــران، دكتــر مجيــد سرســنگی معــاون 
فرهنگــی و اجتماعــی، دكتــر ســعيد حيبيــا معــاون 
دانشــجويی، دكتــر ســيد احمدرضــا خضــری 
ــی  ــر محمدعل ــی و دكت ــط عموم ــر كل رواب مدي
ــی  ــی و اجتماع ــر كل فرهنگ ــی مدي زارع چاهوك
دانشــگاه تهــران ۲۹ ارديبهشــت مــاه از ايــن طــرح 

ــد. ــد كردن بازدي
در قالــب ايــن طــرح، 45 ميليــون تومــان بــا 
كمــك دانشــگاهيان جمــع آوری شــده اســت كــه از 
محــل آن تعــدادی بســته ارزاق، بــرای نيازمنــدان 
دانشــگاه ها تهيــه شــده اســت. ارزش هــر كــدام از 
ايــن بســته های اهدايــی حــدود 300 هــزار تومــان 

بــود.
ايــن بســته های ارزاق بــه خانواده هــای بی بضاعــت 
شناســايی شــده اهــدا می شــود. همچنيــن بخشــی 
از مبلــغ جمــع آوری شــده بــه صــورت نقــدی بــه 
ــد  ــز خواه ــت واري ــجويان بی بضاع ــاب دانش حس

شــد.
ــرح  ــن ط ــرح، بزرگ تري ــن ط ــت؛ اي ــی اس گفتن
ــه  ــت ك ــان اس ــارک رمض ــاه مب ــجويی در م دانش

مختلــف  پيامدهــای  كرونــا  ويــروس  شــيوع 
اقتصــادی  و  سياســی  فرهنگــی،  اجتماعــی، 
مختلفــی را بــرای تمــام دنيــا و بــه خصــوص كشــور 
عزيزمــان،  ايــران بــه همــراه داشــت. بــه خصــوص 
ــران و  ــمار كارگ ــل بی ش ــادی،  خي ــوزة اقتص در ح
ــا  ــه شــايد كرون ــد ك ــد وجــود دارن اقشــار كم درآم
ــا اجــازه  ــه آن ه ــه، ب ــای روزان ــی فعاليت ه و تعطيل
ــن  ــا اي ــا آي ــداد. ام كاركــردن و كســب درآمــد را ن

خانواده هــا تنهــا هســتند؟
از ابتــدای شــيوع ويــروس كرونــا، پويش هــای 
ــه راه  ــورمان ب ــطح كش ــی در س ــف و متفاوت مختل
افتــاد تــا دســت نيازمنــدان را بگيــرد. تــا انســان ها 
بتواننــد دســت خيــر روزی رســانی الهــی بــه ايــن 
افــراد باشــند. در كنــار جامعــة پزشــکی كــه روز و 
شــب خــود را وقــف خدمــت بــه مــردم عزيــز ايــران 
كردنــد تــا ويــروس كرونــا ريشــه كن شــود؛ فعــاالن 
اجتماعــی كانون هــای دانشــجويی دانشــگاه تهــران 
نيــز، آســتين ها را بــاال زدنــد و بــا دســت های 
خيرشــان، وســيلة ريشــه كن كــردن برخــی اثــرات 

ــروس شــدند. ــن وي اجتماعــی اي
از ســوی كانون هــای فرهنگــی،   چنــد پويــش 
ــگاه  ــجويان دانش ــی دانش ــی و اجتماع ــری، دين هن
ــر  ــا دســت خي ــا ب ــرا شــد ت ــران طراحــی و اج ته
ــر دانشــگاه ها،   ــران و ديگ دانشــجويان دانشــگاه ته
مــواد غذايــی و بســته های ارزاق بــرای خانواده هــای 
نيازمنــد تهييــه شــود. در يکــی از ايــن پويش هــای 
ــه و  ــه 50 بســته ارزاق تهيي ــك ب دانشــجويی نزدي

ــد. ــع ش ــد توزي ــای نيازمن ــان خانواده ه مي
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ــجويی در  ــه دانش ــرح خيري ــن ط ــه بزرگ تري ــن مرحل دومي
دانشــگاه تهــران بــه صــورت مســتقل توســط كانــون خيريــه 

والعصــر روز ۲7 خــرداد مــاه  اجــرا شــد.
در دوميــن مرحلــه از اجــرای ايــن طــرح 80 بســته  ارزاق بــه 
ــود،  ــدا می ش ــده اه ــايی ش ــت شناس ــای بی بضاع خانواده ه

ارزش هــر بســته معــادل 300 هــزار تومــان بــود. 

در شــرايط بــه وجــود آمــده بــه علــت شــيوع ويــروس 
ــزار شــده اســت. ــا برگ كرون

ــران  ــگاه ته ــت دانش ــرار اس ــرح، ق ــن ط ــار اي در كن
ــا  ــد ت ــه كن ــذا تهي ــرس غ ــتقل 500 پُ ــورت مس به ص
در بخشــی از شــهر تهــران در ميــان نيازمنــدان توزيــع 

 شــود.
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معرفی و عضویت در تشکل های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
تــا حــاال بــه ايــن فکــر كرده ايــد كــه چگونــه مهارت هــاي تخصصــي مرتبــط بــا رشــته تحصيلــي خــود را 
فــرا بگيريــد؟ چگونــه در حــوزه علمــي بــا مشــاركت دانشــجويان هــم رشــته خــود يــا ســاير دانشــجويان 
ــران  ــگاه ته ــجويی دانش ــی دانش ــای علم ــد؟ انجمن ه ــزار كني ــي برگ ــاي علم ــر رويداده ــته هاي ديگ رش
ــا  ــن انجمن ه ــت. اي ــي اس ــاي علم ــجويان در فعاليت ه ــي دانش ــاركت گروه ــرای مش ــب ب ــی مناس فرصت
ــه ازاي  ــم و فنــاوري برگــزار مي كننــد. ب ــج عل ــا هــدف مهارت آمــوزي دانشــجويان و تروي كارگاه هايــي را ب
ــاي  ــي انجمن ه ــرد و حت ــوان انجمــن علمــي دانشــجويي تاســيس ك ــي دانشــگاه مي ت ــر رشــته تحصيل ه
ــي  ــاي علم ــران انجمن ه ــگاه ته ــبختانه در دانش ــود. خوش ــدازي ش ــد راه ان ــز مي توانن ــته اي ني ــا رش بين

ــتند.  ــال هس ــکده ها فع ــي پرديس/دانش ــاي آموزش ــددي در گروه ه ــجويي متع دانش

ــگاه  ــجویان دانش ــی دانش ــی و دین ــری، اجتماع ــی، هن ــای فرهنگ کانون ه

تهــران
ــه ســمت  می خواهيــد كارآفريــن شــويد؟ هنرمنــد هســتيد؟ شــايد هــم پاييــز زيبــای دانشــگاه شــما را ب
ــرای مــردم  ــه ب ــا انجــام كار خيــر و داوطلبان ــا ايــن كــه می خواهيــد ب ــه كــرده اســت! ي شــاعر شــدن روان
نيازمنــد بــه خــود و آن هــا كمــك كنيــد؟ كانون هــای فرهنگــی، هنــری، اجتماعــی و دينــی دانشــگاه تهــران 
جايــی بــرای نمــود اســتعدادها و خالقيت هــاي شــما در زمينه هــاي فرهنگــي و هنــري اســت. كانون هــای 
فرهنگــي دانشــجويان در حوزه هــاي شــعر و ادب، تئاتــر، موســيقی، قــرآن و عتــرت )ع(، هنرهــای تجســمی، 

خيريــه، محيــط زيســت، كارآفرينــی و ... فعاليــت مي كننــد.  

نشریات دانشجویی دانشگاه تهران
ــتيد؟  ــگاری هس ــازی و خبرن ــال خبرس ــويد؟ دنب ــنيده ش ــد ش ــد؟ می خواهي ــن داري ــرای گفت ــی ب حرف
می خواهيــد در ميــان ســر و صــدای مطبوعــات، شــما هــم صدايــی داشــته باشــيد؟ يــا اينکــه می خواهيــد 
بــه دنبــال داســتان نويســی برويــد؟ اهــل طنــز شــايد باشــيد؟! نشــريات دانشــجويی جايــی بــرای شــنيده 
شــدن صــدای شماســت. جايــی كــه می توانيــد بــا نوشــتن و قلــم خــود، صدايــی در جامعــه ايجــاد كنيــد! 
نشــريات دانشــجويي دانشــگاه تهــران در حوزه هــاي علمــي، فرهنگــي، هنــري، اجتماعــي و سياســي فعاليــت 
ــا اينکــه در نشــريات مختلــف همــکاري داشــته  مي كننــد. شــما هــم مي توانيــد صاحــب نشــريه شــويد ي

باشــيد.

اجتماعـی  و  فرهنگـی  تشـکل های  در  عضویـت  بـرای 
کنيـد. مراجعـه   cultural.ut.ac.ir بـه  تهـران  دانشـگاه 



تشکل های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

  •  شماره 1  -  دوره 1  -  مهر 581399

ترتيب نام صاحب امتيازنام سردبيرنام مديرمسئولنام نشريه

انتشار

سامانه نشريه

جوانه انجمن ۱
علمي

انجمن علمي گروه زراعت ثريا نويدليال سليمانپور
و اصالح نباتات

javanesj.ut.ac.irفصلنامه

انجمن علمي گروه علوم علي اصغر خليل خليليفرزاد غفوريدامستيك۲
دامي 

.domesticsj.ut.acفصلنامه

ir

محمدجواد احمدي پدرام فيضيدريچه معماري3
زاده

انجمن علمي دانشجويي 
گروه معماري

darichesj.ut.ac.irفصلنامه

انجمن علمي دانشجويي فاطمه سخاوتعلي اصغر خليل خليليدلتا4
دانشگاه تهران

uttedsj.ut.ac.irفصلنامه

انجمن علمي دانشجويي آنيتا نويدآوا عبديدنا5
گروه زيست شناسي

denasj.ut.ac.irماهنامه

انجمن علمي علوم فرنود سميع يوسفيفرنود سميع يوسفيسيمرغ فني6
مهندسي

simorghsj.ut.ac.irگاهنامه

محمد قوشچيان- محمد قوشچيانصنعت سبز نوين7
فاطمه سلکي چشمه 

سلطاني

.sanatsabzsj.ut.acفصلنامهمحمد قوشچيان

ir

.giahpezeshksjفصلنامهانجمن علمي گياهپزشکيمينا حجازياميد اتقياگياهپزشك8

ut.ac.ir

یات حرفه ای دانشگاه تهران آشنایی با نشر

اعطاي امتیاز نشریه حرفه اي به نشریات برتر دانشجویي دانشگاه تهران
بـا هدف رشـد و ارتقای نشـريات دانشـجويی دانشـگاه؛ طـرح “اعطای امتياز نشـريه حرفه ای به نشـريات برتر دانشـجويی 
دانشـگاه تهـران” بـا همکاری معاونت پژوهشـی اجرا می شـود. اين طرح شـامل تمامی نشـريات دانشـجويی بـا زمينه ها و 
فرمت هـای مختلـف می شـود و نشـريات دانشـجويی ای كه بـه لحاظ فرمـی، محتوايی و اصـول فنی در سـطح بااليی قرار 
داشـته باشـند؛ می تواننـد حائـز اين امتياز شـوند. مديران مسـئول نشـريات دانشـجويی دانشـگاه تهـران با پر كـردن فرم 
مربوطـه و ارسـال درخواسـت كسـب امتيـاز حرفـه ای به دبيرخانـه كميته ناظر بـر نشـريات واقـع در اداره كل فرهنگی و 
اجتماعـی پـس از بررسـی درخواسـت در كميتـه ناظـر بر نشـريات و ارجاع آن بـه كميته اعطـای امتياز نشـريه حرفه ای، 

می تواننـد امتيـاز علمی نشـريات حرفه ای را كسـب كنند.

نشریاتی که امتیاز حرفه ای را کسب کردند:



5۹ شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

شرح تصویر: باغ نگارستان دانشگاه تهران در بهار ۱۳۹۹

قاب خاطرات

حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در آیينه رسانه

نگاه گذر گنجينة چندرسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

فراخوان جشنواره ها و برنامه های اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ضمیمه ها



60

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران، تابستان 1398، مصلی نماز جمعه



6۱

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

دومین دوره مراسم روزی با دانشگاه تهران، تابستان 1397



6۲

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

حاشیه تصویری عکاسی دانش آموختگان با لباس دانش آموختگی دانشگاه تهران، تابستان 1398، باشگاه دانشجویان 
دانشگاه تهران



63

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

دومین دوره مراسم روزی با دانشگاه تهران، تابستان 1397



64

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

غرفه دانشگاه تهران و بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه تهران در یازدهمین جشنواره ملی حرکت، 
آذر 1397، دانشگاه اصفهان



65

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

غرفه دانشگاه تهران و بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه تهران در یازدهمین جشنواره ملی حرکت، 
آذر 1397، دانشگاه اصفهان



66

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

نشست »تابستانه کتاب« با محوریت کتاب »سختی کارهای سخت«، به همت انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش 
کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،  تابستان 1398، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران



67

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

ارسال بسته های کمك های آموزشی به مناطق محروم،  از سوی کانون جهادی السابقون باشگاه دانشجویان داتشگاه 
تهران، تابستان 1397، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران



68

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در آینه رسانه ها

پایگاه خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 
در مراسم تودیع و معارفه مدیریت امور موزه ها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران؛ دکتر سرسنگی: 

موزه ها میراث بشر و نشانگر تمدن بشریت و هویت انسان ها هستند/ بستر خوبی برای انجام 
فعالیت های فرهنگی در باغ موزه نگارستان و خانه مقدم ایجاد شده است

برگزاری دومین مرحله از مجموعه مسابقات کتابخوانی »هشت بهشت«
 

تشریح فعالیت های تشکل های اسالمی در دوران شیوع ویروس کرونا
 

برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت )علیهم السالم( دانشجویان دانشگاه تهران 
به صورت مجازی

 

خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(
زمان برگزاری دومین آزمون از مجموعه مسابقات کتابخوانی هشت بهشت اعالم شد

 



6۹

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

معاون فرهنگی دانشگاه تهران خبرداد؛ تدوین پیوست فرهنگی آموزش مجازی 
 

اجرای دومین مرحله طرح خیریه دانشجویی در دانشگاه تهران
 

مدیـرکل فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه خبـر داد؛ فعالیت های فرهنگی دانشـگاه تهران 
می شود سامانه سـپاری 

 

خبرگزاری دانشجو
با حضور اعضای کمیته علمی؛
اولیـن جلسـه کمیتـه علمـی سـومین همایـش ملـی دانشـگاه اخـالق مدار بـه  صورت 
مجـازی برگزار شـد 
 

خبرگزاری ایرنا
سامانه خدمات الکترونیک معاونت فرهنگی دانشگاه تهران راه اندازی می شود



70

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

نگاه گذر بر گنجينه های چندرسانه ای اداره کل فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه تهران

اخالق حرفه ای يعنی چه؟ 
ــتاد  ــی؛ اس ــرز قراملک ــد فرام ــر اح دكت
دانشــگاه تهــران و محقــق حــوزه اخــالق 

پاســخ می دهــد
دوميــن  در  دانشــجويان  توليــدات  از 
ــا  ــران ب ــگاه ته ــگ دانش ــنواره فرهن جش
ــی ــی و اجتماع ــت اداره كل فرهنگ حماي

ــز  ــی متمرك ــن دانش آموختگ ــتين جش نخس
ــه  ــت رئيس ــور هيئ ــا حض ــران ب ــگاه ته دانش
دانشــگاه تهــران، مديــران، رؤســای پرديس هــا، 
دانشــکده ها و ســاير مســئوالن ايــن دانشــگاه 
و  آموختــگان  دانــش  از  كثيــری  جمــع  و 
خانواده هــای ايشــان روز چهارشــنبه يکــم 
شــهريور در محــل اســتاديوم ســی هــزار نفری 
ــوم  ــی و عل ــت بدن دانشــکده تربي
ــران  ــگاه ته ــی دانش ورزش
برگــزار شــد. در ايــن 

مراســم كــه مصــادف بــا ســالروز ازدواج حضــرت علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( بــود، از 
كليــه ی دانش آموختــگان ســال تحصيلــی ۱3۹4-۱3۹5 و بويــژه دانــش آموختــگان رتبــه  

ــد. ــل آم ــر به عم ــران تقدي ــگاه ته ــف دانش ــای مختل ــته ه اول رش



7۱

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

سخنراني هوشنگ مرادي كرماني، 
با موضوع سينما و ادبيات، آذر ماه 

۱37۹

جلسه پرسش و پاسخ با استاد 
مرتضي مميز، تاالر شهيد آويني، 

ارديبهشت ۱37۹



7۲

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

فراخوان جشنواره ها 
و برنامه های اداره 
کل فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه 
تهران



73

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

فراخوان جشنواره ترویج مسئوليت پذیری اجتماعی



74

ضمیمه ها

شامره 1

 دوره 1 

مهر 1399 

ــران،  ــگاه ته ــعة دانش ــوم توس ــة س ــاس برنام ــر اس ب
متخصــص،  دانش آموختــگان  پــرورش  و  تربيــت 
فاضــل، مســئوليت پذير و توانمنــد كــه بــا توليــد علــم 
و ترويــج دانــش، زمينــة رشــد و بالندگــی جامعــه را 
فراهــم آورنــد،  در حــل مســائل و مشــکالت اجتمــاع 
ــه ای  ــالق حرف ــند، اخ ــته باش ــال داش ــاركت فّع مش
را سرمشــق خــود قــرار دهنــد و مســئوليت های 
اجتماعی شــان را به خوبــی ايفــا كننــد،  از اهــداف 
ــدف  ــی رود. ه ــی دانشــگاه به  شــمار م ــف اصل و وظاي
در  اجتماعــی  مســئوليت پذيری  ترويــج  اصلــی 
ــی،  ــت علم ــای هيئ ــه اعض ــن وظيف ــگاه، تبيي دانش
بيشــتر  شــناخت  در  دانشــجويان  و  كارمنــدان 
موضوعــات جامعــه - خصوصــا ابــر چالش هــا - و 
تــالش بــرای مشــاركت در حــل مشــکالت موجــود از 
طريــق بهــره گيــری از دانــش و ظرفيت هــای علمــی 
دانشــگاه اســت. معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
دانشــگاه تهــران بنــا بــر ايــن رســالت خطيــر و 
بــرای تحقــق يکــی از محورهــای برنامــه ســوم 
ــی  ــئوليت پذيری اجتماع ــج مس ــه »تروي ــعه، ك توس
و اخــالق حرفــه ای« اســت، اوليــن جشــنواره ترويــج 
ــه  ــتيابی ب ــرای دس ــی را ب ــئوليت پذيری اجتماع مس

ــد:  ــزار می كن ــر برگ ــداف زي اه
ترويــج  بــرای  مناســب  الگويــی  ارائــة   -
ــوزش،  ــای آم ــی در حوزه ه مســئوليت پذيری اجتماع

اداری؛ خدمــات  و  فرهنــگ  پژوهــش، 
اجتماعــی  مســئوليت های  مؤلفه هــای  تبييــن   -
نســبت بــه جامعــه و محيــط زيســت از جنبــة علمــی؛

ــن در  ــگاهيان نقش آفري ــل از دانش ــی و تجلي - معرف
ــی؛ ــئوليت های اجتماع ــوزة مس ح

ــاركت در  ــرای مش ــگاهيان ب ــزة دانش ــت انگي - تقوي
داوطلبانــه؛ فعاليت هــای 

دانشــگاه  تحقــق  بــه  كمــك   -
مســئوليت پذير. و  اجتماعــی 

 

اوليــن جشــنواره ترويــج مســئوليت پذيری اجتماعــی 
ــای  ــری و اعط ــی و هن ــی، ادب ــش علم ــه بخ در س
دانشــگاه  اجتماعــی  مســئوليت پذيری  »تنديــس 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــران« برگ ته
1- بخش علمی

از  زيــر  محورهــای  در  مقالــه   علمــی،   بخــش  در 
ــد  ــه خواه ــميناری ارائ ــی س ــذ و ط ــدان اخ عالقمن

ــد: ش
ــئوليت پذيری  ــج مس ــی تروي ــارب عمل ــی تج - معرف

ــان؛ ــران و جه ــگاه های اي ــی در دانش اجتماع
ــی  ــئوليت های اجتماع ــوی مس ــة الگ ــن و ارائ - تدوي

ــگاهيان؛ دانش
- راهبردهــای ارتقــای مســئوليت پذيری اجتماعــی در 

ــگاه ها؛ دانش
ترويــج  و  توســعه  در  دانشــگاه ها  نقــش   -
و  جامعــه  بــه  نســبت  اجتماعــی  مســئوليت های 

زيســت؛ محيــط 
ــان  ــران و كاركن ــی مدي ــا و آگاه ــنجش نگرش ه - س

ــی. ــئوليت های اجتماع ــارة مس ــگاه درب دانش
ــا ۱5  ــر ت ــی، حداكث ــش علم ــركت در بخ ــرای ش ب
بهمــن ۱3۹۹، مقالــه  بــر اســاس محورهــای بــاال و بــا 
)ايــن قالــب( تهيــه و بــه همــراه فــرم تکميــل شــده 

ــود. ــذاری ش ــامانه بارگ ــماره )۱( در س ش
 

2- بخش ادبی و هنری
ــای  ــدان و اعض ــجويان، كارمن ــش،  دانش ــن بخ در اي
هيــات عملــی دانشــگاه تهــران می تواننــد آثــار 
ــابقه  ــركت در مس ــرای ش ــود را ب ــری خ ــی و هن ادب
ــا موضــوع  ــاط ب ــد در ارتب ــار باي ــن آث ــد. اي ــه كنن ارائ
ــورد نظــر  ــار م ــی باشــد. آث مســئوليت پذيری اجتماع
در بخش هــای زيــر مــورد قضــاوت قــرار خواهــد 

ــت: گرف
- فيلم و انيميشن؛

- كاريکاتور؛
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- عکس؛
- نقاشی؛

- گرافيك؛
- اثر ادبی )شعر، داستان، نمايشنامه و فيلمنامه(.

ــا  ــرای شــركت در بخــش ادبــی و هنــری، حداكثــر ت ب
۱5 بهمــن ۱3۹۹، آثــار  بــه همــراه فــرم تکميــل شــده 

شــماره  )۲( در ســامانه بارگــذاری شــود.
 

ــئوليت پذيری  ــس مس ــای تندي ــش اعط 3- بخ
اجتماعــی 

ــی( و  ــات علم ــد و اعضــای هي ــراد )دانشــجو، كارمن اف
ــازة  ــه در ب ــران ك تشــکل  های دانشــجويی دانشــگاه ته
ــاه ۱3۹۹  ــان بهمن م ــا پاي ــاه ۱3۹6 ت ــی بهمــن م زمان
داده انــد،  انجــام  زيــر  حوزه  هــای  در  فعاليت هايــی 

ــد: ــركت كنن ــش ش ــن بخ ــد در اي می توانن
و  آبادانــی  ســازندگی،  در  داوطلبانــه  مشــاركت   -

كشــور؛ محروميت زدايــی 
ــر  ــوادث غي ــانی ح ــه در امدادرس ــاركت داوطلبان - مش

ــه؛ مترقب
ــرای  ــی ب ــای فرهنگ ــزاری برنامه  ه ــاركت در برگ - مش

ــه؛ ــور خيري ــه و ام ــای داوطلبان ــج فعاليت  ه تروي
- مشــاركت در بورســيه و حمايــت از دانشــجويان بــی 

بضاعــت و مســتعد؛
- مشــاركت در برنامــه هــای حفاظــت از محيط زيســت 

و طبيعــت )در راســتای تحقق دانشــگاه ســبز(؛
- ارائــه خدمــات داوطلبانــه بــه جامعــه در قالــب نــذر 

تخصــص؛
- تدريــس داوطلبانــه در كارگاه هــای آموزشــی علمــی، 

فرهنگــی و هنــری؛
- مشــاركت در اردوهــای جهــادی و هجــرت بــرای 

خدمات رســانی بــه مناطــق محــروم؛
- تاميــن ارگان هــای حياتــی بيمــاران نيازمنــد از طريق 

اهــدای خــون و عضــو يــا داشــتن كارت اهــدای عضو؛
- عضويــت و همــکاری بيــش از يــك ســال در بنيادهای 

خيريــه و عــام  المنفعه رســمی؛
- عضويت در هيات امنای موسسات خيريه رسمی.

 
تبصــره ۱: مــدارک و مســتندات فعاليت هــای فــوق 

ــد؛ ــيده باش ــالح رس ــع ذيص ــد مراج ــه تايي ــد ب باي
تبصــره ۲: فعاليت هــای داوطلبانــه بايــد در زمــان 
اشــتغال بــه كار يــا تحصيــل در دانشــگاه تهــران باشــد؛
ــن  ــد در اي ــز می توانن ــگان ني ــره 3: دانش آموخت تبص
ــت  ــه فعالي ــرط اينک ــه ش ــد، ب ــركت كنن ــنواره ش جش
داوطلبانــه در زمــان دانشــجو بــودن آنهــا انجــام 
شــده باشــد. همچنيــن در زمــان ارســال آثــار از 
ــته  ــال نگذش ــك س ــش از ي ــا بي ــی آنه دانش آموختگ

ــد؛ باش
ــرم  ــش از ۲ ت ــه بي ــجويانی ك ــده دانش ــره 4: پرون تبص
قــرار  بررســی  مــورد  شــده اند،  مشــروط  متوالــی 

ــت. ــد گرف نخواه

تنديــس  اعطــای  بخــش  در  شــركت  بــرای 
ــن  ــا ۱5 بهم ــر ت ــی، حداكث ــئوليت پذيری اجتماع مس
ــراه  ــه هم ــماره )3( ب ــده ش ــل ش ــرم تکمي ۱3۹۹، ف
ــالح  ــع ذيص ــد مراج ــه تايي ــه ب ــت ك ــتندات فعالي مس

رســيده باشــد، در ســامانه بارگــذاری شــود.
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فراخوان سومين همایش ملی دانشگاه اخالق مدار
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دست يابی به زيست سالم و متعالی، وظيفه همه اركان سازمان اعم از مديران و ديگر كاركنان و 
ذی نفعان است، كه مراكز علمی بدليل خصيصه دانش محوری در اين باره مسئوليت جدی تری دارند، 
از اين رو اخالق حرفه ای و مسئوليت پذيری سازمانی از وظايف كليدی در نظام آموزش عالی در سطح 

جهان است، كه تبيين صحيح و ترويج اثربخش آن ها از جمله مسائل بنيادين در تعالی علمی دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالی بحساب می آيد. ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، گسترش نسل جديد دانشگاه ها 

با رويکرد دانش بنيان، درهم تنيدگی ابعاد مختلف آموزش، پژوهش و دانشجويی ضرورت دستيابی 
به سمت دانشگاه فضيلت مدار را موجب می شود. دانشگاه تهران در جايگاه نماد آموزش عالی ايران در 

برنامه سوم خود ترويج اخالق حرفه ای و مسئوليت پذيری اجتماعی را يکی از اهداف سه گانه خويش قرار 
داده، و اقدامات گوناگونی را در اين باره تاكنون به انجام رسانده است. در اين راستا معاونت فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه تهران، سومين همايش ملی دانشگاه اخالق مدار را در آذرماه ۱3۹۹ برای تحقق اهداف 
زير برگزار می كند:

- ترويج فرهنگ مسئوليت پذيری اخالقی به عنوان بنيادی ترين پايه در اخالق حرفه ای؛
- تبيين و گسترش اخالق حرفه ای در سطح دانشگاهيان؛

- ارائه  راهکارهای عملی برای تقويت و ترويج اخالق در بين اعضای هيات علمی، كاركنان و دانشجويان؛
- ترويج اخالق در آموزش، پژوهش، فضای مجازی و مسئوليت های اجتماعی نسبت به جامعه؛

- طراحی الگوی مسئوليت پذيری اخالقی دانشگاهی؛
- نقش آفرينی دانشگاه در تعالی اخالقی جامعه.

 - محورهای همايش
 - مبانی، مؤلفه ها و ويژگی های دانشگاه اخالق مدار؛

- اخالق حرفه ای در نظام آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری دانشگاه؛
- مسئوليت  اخالقی دانشگاه نسبت به جامعه؛

- راهکارهای عملی رشد اخالقی دانشگاه.
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توجه به امر تأليف و ترجمه كتاب توسط دانشجويان 
از جمله اقداماتی است كه نه فقط آنها را در مسير 

فراگيری دانش كمك خواهد كرد، بلکه ذهن كاوشگر 
آنها را نظم خواهد بخشيد و خالقيت های ايشان را 

برای استفاده ديگران ثبت و ضبط خواهد كرد. معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در راستای توجه 
به آثار و توليدات فرهنگی دانشجويان و ترغيب آنها 

به مطالعه كتاب، نه  فقط به عنوان امری تکليفی و در 
حوزه كتاب های درسی بلکه در گستره وسيع آثار ادبی، 

فرهنگی، هنری، اجتماعی و سياسی اقدام به برگزاری 
چهارمين دورة جشنواره ملی كتاب سال فرهنگی 

دانشجويان و اولين دوره بين المللی اين جشنواره را در 
حوزه های زير نموده است:

- حوزة دينی، اخالقی و تربيتی
- حوزة هنری و ادبی 

- حوزة اجتماعی و سياسی

شرايط شركت در جشنواره:
۱- شركت كنندگان بايد دانشجوی رسمی يکی از 

دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری يا ساير دانشگاه های جهان مورد 

تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری باشند؛
۲- كتاب هايی برای داوری پذيرفته می شوند كه از اول 
اسفند ۱3۹7 )۲0-0۲-۲0۱۹( تا پايان بهمن ۱3۹۹ 
)۱8-0۲-۲0۲۱( به يکی از زبان های فارسی، عربی يا 

انگليسی منتشر شده باشند؛
3- هم زمانی دوره تحصيل دانشجو با تاريخ انتشار كتاب 

ضروری است؛
4- كتاب های فارسی بايد با مجوز نشر رسمی از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت كاغذی منتشر شده 

باشند؛
5- در مورد كتاب های عربی و انگليسی بايد توسط ناشر 

معتبر به صورت كاغذی منتشر شده باشند؛
6- كتاب ها می تواند تأليف يا ترجمه شركت كننده باشد 

و محدوديتی برای تعداد آثار وجود ندارد؛
7- به كتاب هايی كه بيش از يك مؤلّف يا مترجم داشته 

باشد، تنها يك جايزه تعلّق می گيرد؛
8- از هر عنوان كتاب بايد دو جلد به دبيرخانه جشنواره 
ارسال شود؛ برای ارزيابی كتاب های ترجمه، ارسال اصل 

يا كپی خوانای كتاب اصلی، ضروری است؛
۹- ناشران می توانند آثار دانشجويی خود را به همراه 

فرم ثبت نام اينترنتی به دبيرخانه ارسال كنند. از 
ناشرانی كه بيشترين مشاركت را در انتشار آثار 

دانشجويی داشته باشند، تقدير به عمل خواهد آمد.

شيوه  ثبت نام و ارسال آثار:
 عالقه مندان می توانند پس از مراجعه به سامانه 

جشنواره و تکميل فرم ثبت نام )از اينجا دانلود شود( 
و فرم تحويل آثار )از اينجا دانلود شود( به يکی از 

شيوه های زير اصل آثار خود را برای شركت در جشنواره 
ارسال كنند:

 - ارسال از طريق پست سفارشی به دبيرخانه جشنواره؛
 - تحويل حضوری آثار در ساعات اداری به دبيرخانه.

الزم است فرم ثبت نامه بعد از تکميل در سامانه 
بارگذاری شود. همچنين اصل فرم های ثبت نام و تحويل 

آثار به همراه اصل آثار به دبيرخانه جشنواره ارسال 
شود. 

آدرس دبيرخانه جشنواره: خيابان انقالب اسالمی، 
ابتدای شانزده آذر، پالک ۱6، اداره كل فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه تهران
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ــا چالش هــای دوران پســاكرونا«  »مســابقه ايده هــای برتــر دانشــجويی در مواجهــه ب
ويــژه دانشــجويان دانشــگاه تهــران برگــزار می شــود.

بــه گــزارش اداره كل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران؛ بــا هــدف اســتفاده از ايده هــای خالقانــه و بديــع 
ــابقه  ــاكرونا »مس ــای دوران پس ــا چالش ه ــه ب ــی مواجه ــا چگونگ ــاط ب ــران در ارتب ــگاه ته ــجويان دانش دانش

ــود. ــزار می ش ــاكرونا« برگ ــای دوران پس ــا چالش ه ــه ب ــجويی در مواجه ــر دانش ــای برت ايده ه
محورها:

– افزايش سالمت و كاهش ناهنجاری های فردی و اجتماعی ناشی از كرونا
ــای  ــات و فض ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــا اس ــی ب ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــی فعاليت ه ــی و پوياي – رونق بخش

ــازی مج
تقويت فعاليت های گروهی و مشاركت های اجتماعی

– رونــق كســب و كارهــای نوظهــور در حوزه هــای خانگــی، گردشــگری، فنــاوری اطالعــات، صنايــع فرهنگــی 
ــرم ــای ن و فناوری ه

– ارتقای روحيه سرزندگی، نشاط و اميدواری نسل جوان نسبت به آينده
– آموزش در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

ــه  ــا مراجعــه ب ــاه ب ــا 30 آبان م ــر ت ــرای شــركت در مســابقه می  تواننــد حداكث دانشــجويان دانشــگاه تهــران ب
ــر  ــزون ب ــد. اف ــدام كنن ــذاری آن در ســامانه اق ــده و بارگ ــت اي ــرم ثب ــل ف ــا تکمي ســامانه culfest.ut.ac.ir ب
ــر، از آن دســته از ايده هــای برتــر كــه قابليــت اجــرا داشــته باشــند،  ــه ايده هــای برت ــده ب اهــدای جوايــز ارزن

حمايــت خواهــد شــد.
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 معرفی بنیاد: 
بنياد حاميان دانشگاه تهران در تاريخ ۱3۹3/۲/30 در راستای بهره گيری از توانمندی های مادی و معنوی خيرين، تشويق و 
ترغيب توانگران و نيك انديشان برای تقويت و گسترش زير ساخت های دانشگاه تهران، با همت جمعی از خيرين نيك انديش 

و دانش آموختگان نيك خواه دانشگاه تهران به منظور حمايت از اهداف و مأموريت های ملی، منطقه ای و بين المللی دانشگاه 
تهران راه اندازی شد و پس از اخذ مجوز از وزارت كشور در دی ماه سال ۱3۹5 بطور رسمی در اداره ثبت شركت ها به ثبت 

رسيد. 
محورهای فعالیت بنیاد از ابتدای تأسیس:

۱. بورسيه دانشجويان
۲. ساخت، بازسازی و تجهيز ساختمان های دانشگاه تهران

3. هدايا به دانشگاه
4. هدايا به بنياد عام المنفعه حاميان دانشگاه تهران)خير مضاعف(

5. حساب اندوخته و صندوق سرمايه گذاری نيکوكاری دانشگاه تهران 

تمامی دوستداران دانشگاه تهران می توانند به جمع خيرين و حاميان دانشگاه تهران بپيوندند، تا از جوانان امروز برای 
آفرينش آينده ای روشن برای كشور عزيزمان حمايت كنيم.

راه های حمایت از دانشگاه تهران: 
*74۱*3*#۲0۱8 :ussd كد

شماره حساب: ۱357۲03۱3 به نام حساب اندوخته همياری بنياد

بنياد حاميان دانشگاه تهران
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راه های ارتباط برای کسب اطالعات بیشتر درباره بنیاد: 
utf.ut.ac.ir:سايت بنياد حاميان دانشگاه تهران

info@utf.ut.ac.ir :ايميل
تلفن: 0۹333۱0۹8۱7



دور دوم انتخابــات انجمن هــای علمــی دانشــجويی دانشــگاه تهــران روز ســه شــنبه ۲7 آبــان مــاه از 
ســاعت ۹ تــا ۲۲ بــه صــورت الکترونيکــی برگــزار می شــود.

 
گفتنــی اســت؛ ايــن دوره از انتخابــات بــرای آن دســته از انجمن هــای علمــی دانشــجويی كــه موفــق 
ــد، برگــزار می شــود.  ــا حــد نصــاب الزم را كســب نکردن ــات دور اول نشــدند ي ــه شــركت در انتخاب ب
ــل  ــا قاب ــات از اينج ــن دوره از انتخاب ــركت كننده در اي ــجويی ش ــی دانش ــای علم ــت انجمن ه فهرس

دســترس اســت.
دانشــجويان عضــو در ايــن انجمن هــای علمــی دانشــجويی كــه متقاضــی عضويــت در شــورای مركــزی 
ــند،  ــته باش ــی دانشــجويی داش ــای علم ــه انجمن ه ــق آيين نام ــرايط الزم را مطاب ــوده و ش ــن ب انجم
می تواننــد از تاريــخ ۱0 تــا ۱7 آبــان مــاه در ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی نگارســتان دانشــگاه 

تهــران بــه آدرس cultural.ut.ac.ir نســبت بــه ثبــت كانديداتــوری اقــدام كننــد.

دور دوم انتخابــات انجمن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران بــه صــورت 

الکترونيکــی برگــزار می شــود
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دور دوم انتخابــات كانون هــای فرهنگــی، هنــری، دينــی و اجتماعــی دانشــجويان دانشــگاه تهــران بــه 
صــورت الکترونيکــی روز دوشــنبه ۲6 آبــان از ســاعت ۹ تــا ۲۲ برگــزار می شــود.

گفتنــی اســت؛ ايــن دوره از انتخابــات بــرای آن دســته از كانون هــای فرهنگــی دانشــجويان كــه موفــق 
بــه شــركت در انتخابــات دور اول نشــدند يــا حــد نصــاب الزم را كســب نکردنــد، برگــزار می شــود. 

 
دانشــجويان عضــو در ايــن كانون هــای فرهنگــی كــه متقاضــی عضويــت در شــورای مركــزی كانون هــا 
ــا ۱7  ــخ ۱0 ت ــد از تاري ــا داشــته باشــند، می توانن ــه كانون ه ــق آئين نام ــوده و شــرايط الزم را مطاب ب

آبان مــاه در ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی نگارســتان دانشــگاه تهــران بــه آدرس
 cultural.ut.ac.ir نســبت بــه ثبــت نــام بــرای كانديداتــوری شــورای مركــزی كانون هــای فرهنگــی 

ــدام كنند. اق

دور دوم انتخابــات کانون هــای فرهنگــی، هنــری، دینــی و اجتماعی دانشــجویان 

دانشــگاه تهــران بــه صــورت الکترونيکــی برگــزار می شــود
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