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کووید 19-و حق 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
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ویروس کرونا
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بـار دیگـر فصـل روشـن مهـر از راه میرسـد ،صحیفـة نورانـی معرفـت بـا سرانگشـت تکاپـو و تالش
دانشـجویان و صاحبـان علـم و معرفـت ورق میخـورد و دروازههای آسـمانی بینـش و دانایی به روی
هـزاران دانشپـژوی عاشـق کمـال آغـوش میگشـایند .بـا آمدن مـاه مهر و با شـروع سـال تحصیلی
جدیـد ،جوشـش دوبارهای در مسـیر پیشـرفت علمـی و تعالی فـردی و اجتماعی بخـش قابل توجهی
از نخبـگان و فرهیختگان کشـور آغاز میشـود.
بـا اینکـه در این سـال تحصیلی ،به دلیل سـایهی شـوم یک ویـروس تاریک اندیش ،گرمـای حضور و
شـور جوانی دانشـجويان کمتر از پیش در دانشـگاه دیده میشـود و دانشـگاه عطر همیشـگی خود را
نـدارد؛ امـا اطمینـان داریـم که چراغ یادگیـری و پژوهش و گرمـای فعالیتهای فرهنگـی و اجتماعی
دانشـجویان هرگـز خاموش شـدنی نیسـت .شـیوع ویـروس کرونا در ایـران هر چند با تهدید سلامت
مـردم عزیزمـان و از دسـت دادن تعـدادی از آنهـا همـراه بـود؛ امـا دسـتاوردهای تربیتـی ،فرهنگی
و اجتماعـی بزرگـی داشـت .مـردم عزیـز ایـران بـاز هـم نشـان دادند کـه در شـرایط سـخت در کنار
یکدیگـر هسـتند .در ایـن بیـن حضـور و مشـارکت حداکثـری دانشـگاهیان ا ّعـم از اعضـاي هيـأت
علمـي ،کارکنـان و دانشـجویان در پویشهای فرهنگی و اجتماعی نشـان از درک واالی دانشـگاهیان
اسـیت آن هـا نسـبت بـه انجـام مسـئولیت اجتماعـی خـود در قبـال کشـور و مردم خـوب این
حس ّ
و ّ
میهن سـرافراز بود.
امسـال شـروع فصـل شـکوفایی دانـش ،مقـارن بـا چهلمیـن سالگشـت هفتـة دفـاع مقـدس اسـت.
چهـل سـال از بزرگتریـن حماسـة قـرن میگـذرد .حماسـهای کـه تمـام جهانیـان را وادار کـرد در
مقابـل بزرگـی دالورمـردان و شـیرزنان ایـران اسلامی سـر تعظیم فـرود آورنـد و بر ح ّقانیـت انقالب
و جمهـوری اسلامی ایـران مهـر تأییـد زنند .شـکی نیسـت کـه دانشـگاهها و دانشـگاهیان در به ثمر
رسـیدن پیروزیهای شـیرین در این حماسـة جاودانه نقشـی بسـزا و تأثیرگذار داشـتند .امروزه نیز،
دانشـگاهها ،بـا همـان انگیـزه و تلاش بـرای سـربلندی هرچه بیشـتر این کشـور میکوشـند و از این
طریـق بـر پاسـداری خـود از خـون شـهیدان و ایثارگـری جانبـازان و آزادگان و خانوادههـای ّ
معظـم
ایشـان پافشـاری میکنند.
اینجانـب ضمـن پاسداشـت هفتـه شـکوهمند «دفاع مقدس» ،آغاز سـال تحصیلی و شـروع دلنشـین
فصـل تعلیـم و تربیـت را بـه جامعة دانشـگاهی و بهویـژه دانشـجویان ،اعضای هیئت علمـی ،کارکنان
و مدیـران دانشـگاه تهـران صمیمانـه تبریک گفتـه و برای همـگان از درگاه خداوند متعال ،دسـتیابی
بـه مـدارج عالـی علمی و اخالقی تـوأم با موفقیـت ،بهروزی ،سـعادت و سلامت را خواهانم.
دکتر مجید سرسنگی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
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کویید ۱۹-و حق 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 ،فرصت ها و چالش ها برای الکترونیکی کردن امور مختلف فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه تهران

گزارش عملکرد حوزهي فرهنگی و اجتماعی در ایام شیوع ویروس کرونا
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هیاهوی سکوت
علیرضا صبا
سردبیر نشریه بانگ فرهنگ
Alireza.saba@ut.ac.ir
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نمیدانـم آیـا تـا به حال شـده اسـت که تابسـتانها
گذرتـان به دانشـگاه بیافتد؟ حضور دانشـجویان کم
رنـگ اسـت ولی بیرنگ نیسـت! بـاز هـم میتوانید
در کتابخانـه مرکـزی یـا در چهارراههـا یـا درون
آزمایشـگاهها و کارگاههـا دانشـجویانی را پیـدا کنید
کـه بـرای پروژه یا کارورزی و یا حتی امور پژوهشـی
و اداری بـه دانشـگاه آمـده باشـند .تابسـتانها برای
مـا فعـاالن فرهنگی بهترین فرصت اسـت کـه بیایم
و بـا هـم برنامههای سـال بعـد را بچینیم.
امـا امسـال چـه تابسـتان ،چـه بهـار و چـه پایـان
زمسـتان فرصتـی شـد که بـرای انجـام برخـی امور
اداری بـه دانشـگاه بـروم .عجـب سـکوت مطلقـی!
هیـچ کـس نبـود .چهـارراه معـروف فنی مسـجد را
هـر بار طـی میکردم چهره دوسـتان و آشـنایانی را
بـه یـاد مـیآوردم کـه در جایاجـای آن دیـده بودم.
امـا چـه غمناک بـود که هیچ کـدام از آن چهرههای
پـر شـور و شـوق حاضـر نبودنـد .در گذشـته حتـی
در تابسـتانها ،هـر سـاعتی از روز ،کنـار تندیـس
فردوسـی دانشـکدة ادبیات که مینشستیم؛ همیشه
بودند کسـانی که مینشسـتند و از تاریخ و ادبیات و
فلسـفه صحبـت میکردنـد .زیبایی هنرهـای زیبا به
حضـور دانشـجویان هنرمندش بود .دیگـر دیوارهای
دانشـکدة حقوق و علوم سیاسـی چطور میخواستند
شـاهد تحلیلهـای جوانـان خـوش فکـر و آیندهنگر
کشـور باشـند؟ در ترمودینامیک معتقدنـد انرژی به
وجـود نمیآیـد و نابـود نمیشـود؛ اما هوای سـرد و
خشـک و بـیروح و بیدانشـجوی دانشـکدة فنی هر
• شماره  - 1دوره  - 1مهر 1399

یادداشت

انـرژی را نابـود میکـرد! فضـای پردیس علـوم بدون
حضـور دانشـمندان جـوان چـه غمناک بـود .امان از
غروبهـای پاییـزی کـه بخواهد بیاید و دانشـجویان
در دانشـگاه نباشند!
هـر چنـد فضـای دانشـگاه از حضـور دانشـجویان
خالـی بـود امـا در فضـای مجـازی بودند و هسـتند؛
دانشـجویان فعـال و خسـتگی ناپذیـری که رسـالت
فرهنگـی و اجتماعـی خـود را حفـظ کردهانـد.
انجمنهـای علمـی مسـابقهها و نشسـتهای
خـود را بـا تعـداد و کیفیـت بیشـتری ادامـه دادنـد.
نشـریات دانشـجویی در فضـای مجازی شـمارههای
جدیـد نشـریات خـود را منتشـر کردنـد و کانونیها
کـه دوای دردهـای جامعهانـد؛ مشـتاقانه بـه سـوی
کارهـای خیـر و نیکوکارانـه شـتافتند تـا امیـد و
نشـاط و پویایـی از یادها نـرود .تا در دوران سـکوت
دانشـگاه ،هیاهویـی بـر پـا باشـد .هیاهوی سـکوت!
مـا هـم دسـت بـه کار شـدیم .دسـت به کار شـدیم
تا این شـور و شـوق و نشـاط را همانطور که هسـت
روایـت کنیـم .روایـت کنیم تا برای نسـلهای بعدی
بمانـد .بمانـد کـه دانشـجویان حتی اگر در دانشـگاه
نباشـند؛ دغدغههایشـان را نگه خواهند داشـت و در
راه آنهـا تلاش میکننـد .تلاش میکننـد تا نقش
خـود را بـه عنـوان دانشـجو که مـؤذن جامعه اسـت
حفـظ کنند.
البتـه تنهـا بـه روایـت تلاش بیوقفـه عاشـقان
فرهنـگ بسـنده نکردیـم و سـعی کردیـم فراخـور
متخصصـان و افـراد
تـوان از نظـرات اندیشـمندان و
ّ
باتجربـه در ایـن حـوزه اسـتفاده کنیم .بـا این وصف
منتظـر نظـرات گـرم ،نقدهـا و پیشـنهادات شـما
عزیـزان هسـتیم.
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ّ
کووید 19-و حق بر فرهنگ
کوویــد  19یــا کرونــا و شــیوع آن پدیــدهای اســت بــا
ابعــاد ،وجــوه ،ســطوح ،زمینههــا و ریشــهها و آثــار
فــوق العــاده مهــم در حوزههــای ســامت ،بهداشــت،
سیاســت ،اقتصــاد ،امنیــت و فرهنــگ جامعــه؛
در ایــن میــان ،یکــی از حوزههــای فــوق العــاده
مهمــی کــه شــاید بــه دلیــل اولویتهــای
سالمتیبهداشــتی ،اقتصــادی و
امنیتــی جوامــع از طرفی ،و
ماهیت پیچیــده و خاص
آن بــا ابعــادی عمدتـاً
ناملمــوس از طرفی
دیگــر ،بــا اولویــت
پایینتــر مــورد
توجــه بوده اســت،
حــوزة فرهنــگ
اســت ،کــه هــم در
حــوزة تاثیرگــذاری
و هــم در حــوزة
تاثیرپذیــری ،در ارتبــاط بــا
اهمیــت بســیار
(شــیوع) کرونــا از
ّ
مهمــی برخــوردار اســت .حــوزهای کــه
در اســناد متعــدد و متنــوع بیــن المللــی در چارچوب
مفهــوم حــق فبــر فرهنــگ و ســایر مفاهیــم مرتبــط،
مــورد تأمــل ،مطالعــه ،تأکیــد و حمایــت واقــع
شــده اســت .بــا تأملــی بــر مفهــوم فرهنــگ ،بــه
عنــوان «مجموعــه عالئــم شــاخص معنــوی و مــادی،
معــرف یــک جامعــه یــا
عقالنــی و احساســی کــه
ّ

احسان محمدی محالتی
پژوهشـگر دکتـری حقـوق بیـن الملـل
دانشـگاه تهـران و دبیـر اسـبق شـورای
هماهنگـی کانونهـای فرهنگـی ،هنـری،
دینـی و اجتماعـی دانشـجویان
mohammadiehsa@gmail.com

یــک گــروه جامعــه اســت و عــاوه بــر هنــر و ادبیــات
شــامل شــیوههای زیســت ،اشــکال زندگــی جمعــی،
نظامهــای ارزشــی ،آداب و رســوم و باورهــا» و
لحــاظ اســناد بینالمللــی مختلــف
از حیــث مفهــوم حــق بــر فرهنــگ
و ابعــاد و انــواع و اشــکال
آن ،تأثیرگــذاری شــیوع
ویــروس کوویــد 19
و بیمــاری کرونــا
بــر فرهنــگ و
حــق بــر فرهنــگ
و نقــش و جایــگاه
در
فرهنــگ
ایــن دوران ،قابــل
مالحظــه و اعتنــا
ارزیابــی میشــود .در
ایــن ارتبــاط ،بــا شــیوع
ویــروس و همهگیــری آن ،و
تعطیلــی ،لغــو و محدودیّــت بخــش قابل
توجهــی از حوزههــای فرهنــگ ،در ابعــاد ،وجــوه،
ســطوح و رشــتههای مختلــف از جملــه تعطیلــی
مــو ز هــا ،ســیمناها ،تئاترهــا ،نمایشــگاهها ،منــع
یــا محدودیّــت در گردشــگری ملــی و بینالمللــی،
رویدادهــای فرهنگــی و هنــری ملــی ،بینالمللــی و
فعالیــت هنرمنــدان ،محدودیــت
جهانــی ،محدودیّــت ّ
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بهرهمنــدی افــراد جامعــه و ســایر محدودیّتهــا و
موانــع ،مســتقیم یــا غیرمســتقیم همــه یــا برخــی
از ابعــاد و الزامــات حــق بــر فرهنــگ در ســطوح
فــردی ،گروهــی و اجتماعــی از جملــه زندگــی
فرهنگــی ،حمایــت و حفاظــت عالیــق مــادی و
معنــوی ،خالقیــت ،آزادی بیــان ،آمــوزش و  ...را
بــا تهدیــد ،خدشــه یــا محدودیّــت مواجــه کــرده
اســت .در همیــن ارتبــاط ،از حیث کاهــش تأثیرات
منفــی شــیوع ویــروس کرونــا بــر حــوزة حــق بــر
فرهنــگ و اهتمــام بــه آن از طرفــی ،و همچنیــن
بکارگیــری ظرفیتهــای حــوزة فرهنــگ و حــق
بــر آن در ارتبــاط رفــع آثــار منفــی کرونــا بــر ابعــاد
فرهنگــی اجتماعــی و همچنیــن تقویــت زندگــی
فرهنگــی افــراد و گروههــای جامعــه ،در چارچــوب
محوریــت الزامــات و پروتکلهــای بهداشــت و
ســامت در جوامــع بــرای همــگان ،مشــخصاً
محدودیّتهــا و موانعــی کــه در ارتبــاط بــا منــع
تجمــع فیزیکــی و منــع و محدودیّــت
حضــور و ّ
رفــت و آمــد کــه بــه تعطیلــی و لغــو بســیاری از
فعالیتهــای فرهنگــی منجــر شــده اســت ،فضــای
مجــازی ،بــا تمــام محدودیّتهــا و ضمــن تأکیــد بر
ایــن کــه بــه هیــچ عنــوان شــیوه ،بســتر و ظرفیــت
ـق بــر فرهنــگ ،کــه از
جایگزینــی بــرای تح ّقــق حـ ّ
حیــث اشــکال ،انــواع ،روشهــا هــم متنــوع ،آزاد
و خالقانــه اســت ،نیســت و نمیتوانــد باشــد ،بــه
عنــوان یکــی از معــدود مســیرهای ممکــن ،الزم،
خالقانــه ،ســازنده ،ارزشــمند و تحســین برانگیــز
قابــل ارزیابــی اســت.
فضــای مجــازی ،بــا تمامــی اشــکال آن ،از جملــه
شــبکههای اجتماعــی و پیامرســانها در قالــب
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همآییهــا ،وبینارهــا ،گفتوگوهــای زنــده
(الیــو) ،انتشــار ،توزیــع و همرســانی محتواهــا در
قالــب عکــس ،پوســتر ،اینفوگرافــی ،تــور مجــازی،
واقعیــت مجــازی ،نمایشــگاه مجــازی ،پادکســت،
مقــاالت ،یادداشــتها ،مصاحبههــا ،فیلمهــا،
کلیپهــا و  ...ضمــن ایــن کــه خــود مــروج
دسترســی آزاد بــه اطالعــات و آزادی بیــان اســت،
میتوانــد تــاش و بســتری بــرای آفرینشهــا و
بیانهــای مــادی و معنــوی فرهنگــی باشــد ،تــا در
چارچــوب مشــارکت و همــکاری جوامــع ،گروههــا
و افــراد ،از رهگــذر آگاهــی بخشــی ،آمــوزش و
گفتوگــو ،آفرینــش و بیــان بــا ترویــج ارزشهایــی
خالقیــت ،تســاهل ،مــدارا،
چــون تفاهــم ،احتــرام،
ّ
آزادی ،اخــاق ،امیــد ،منزلــت و کرامــت انســانی،
احتــرام بــه همــه فرهنگهــا و ...در قالبهــای
متنــوع هنــر ،زبــان ،ارتباطــات ،هویّــت ،میــراث
ملمــوس و ناملمــوس و ...ضمــن پاســخ بــه برخــی
آثــار منفــی کرونــا چــون تــرس ،ناامیــدی ،انــزوا،
ـق بــر فرهنــگ ،بــه
افســردگی و ...بــه حمایــت از حـ ّ
عنــوان یــک حــق و در عیــن حــال یــک وظیفــه ،و
جنبههــای آن در ســطح فــردی ،ســطح گروهــی و
ســطح اجتماعــی بپــردازد.
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ضرورت رونق بخشی فعالیت های فرهنگی با استفاده از ظرفیت
فضای مجازی و فناوری اطالعات در کرونا و پساکرونا

یادداشت

دکتر سیدمح ّمدمهدی مرتضویان
معاون فرهنگي و دانشجويي و عضو هیأت
علمي پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
mortazavian@ut.ac.ir

پیشــرفت جوامــع از ابعــاد مختلــف مرهــون بهرهمندی
ظرفیتهــای موجــود در جامعــه اســت.
از فرصتهــا و
ّ
جوامعــی بــا ســاختار متن ـ ّوع فکریفرهنگــی مســتعد
ظهــور و بــروز اســتعدادهای بیبدیلــی هســتند کــه
تجلّــی آنهــا نیازمنــد فراهــم آوردن شــرایط و امــکان
بــرای آن اســت .تاریــخ کهــن ایــران نشــان میدهــد
کــه ســاکنان ایــن ســرزمین همــواره بــا دارا بــودن
ظرفیــت بزرگــی از تنــوع خــرده فرهنگهــا
چنیــن
ّ
و تعامــل ســازنده در ســخت تریــن شــرایط تاریخــی
از تهدیدهــای بوجــود آمــده در جهــت بهرهمنــدی و
تبدیــل آن بــه فرصتهــا بهــره جســتهاند .بــزرگان
عرصــه فرهنــگ و ادب همچــون مولــوی ،حافــظ و
ســعدی در دورانــی از تاریــخ ایــران میزیســتند کــه
هجــوم ویرانگــر و غــارت و کشــتار مــردم در اثــر حملــة
مغولهــا بــه ایــران عرصــه را بــر مــردم تنــگ کــرده
بــود.
سالهاســت کــه وارد عصــر تکنولــوژی و ارتباطــات
شــدهایم و کشــورهایی کــه از ظرفیتهــای بینظیــر
آن بیشــتر بهرهمنــد بودهانــد؛ اثربخشــی بیشــتری
بــر نگــرش ملتهــا و حکومتهــا و تغییــر ارزش هــا و
باورهــا داشــتهاند .از نیمههــای دوم قــرن بیســتم بــا
ورود کامپیوتــر و پــس از آن اتصــال تکنولوژیهــای
پرتــوان بــه یکدیگــر از طریــق سیســتمهای ارتباطــی،
اینترنــت ،یکــی از بزرگتریــن دستســاختههای
انســان بــا ســرعت و قــدرت زیــادی همــة ابعــاد
زندگــی را دچــار تغییــر کــرده اســت .فیلســوف بــزرگ

یونانــی ارســطو ارتبــاط را جســتجو بــرای دســت
یافتــن بــه وســایل و امکانــات موجــود بــرای ترغیــب
و اقنــاع دیگــران میدانــد .امــروزه مهمتریــن وســیلة
ارتبــاط جمعــی ،اینترنــت و فضــای مجــازی اســت.
اهمیــت ایــن مســأله،
دولتهــای مختلــف بــا درک
ّ
ســرمایهگذاریهای کالنــی بــه ایــن حــوزه معطــوف
داشــتهاند .خاورمیانــه از میانــة قــرن بیســتم ،مرکــز
حســاسترین منطقــة جهــان
توجــه جهانــی و شــاید ّ
از نظــر اســتراتژیکی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
بودهاســت .ظهــور نحلههــای فکــری و جنبشهــای
مختلــف در ایــن محــدودة جغرافیایــی بــا شــتاب و
ـدت بیشــتری نســبت بــه دیگــر نقــاط جهــان بــه
شـ ّ
وقــوع میپیونــدد.
بیمــاری نوظهــور کوویــد  19کــه سراســر جهــان را
درگیــر خــود کــرده اســت؛ جوامــع را بــا شــیوة دیگری
از زندگــی و پیامدهــای آن روبــرو ســاخته اســت.
حــدی اســت کــه تحلیلهــای
اهمیــت بیمــاری تــا
ّ
بســیاری آن را معیــاری بــرای تقســیمبندی زمانــی
جهــان میداننــد .تهدیــدی کــه امــروزه بــا آن روبــرو
هســتیم؛ فرصــت بازبینــی و ترســیم نقشــه راه بــرای
تقویــت زیرســاختهای ارتباطــی و اثربخشــی در
دوران پســاکرونا را میتوانــد بــه ارمغــان بیــاورد .از
ســوی دیگــر ،غفلــت از فضــای مجــازی و ظرفیتهــای
آن و عــدم ارائــه راهــکار مناســب در دورانــی کــه بــه
نــام ایــن بیمــاری همهگیــر موســوم شــده عواقــب
جبــران ناپذیــری میتوانــد در پــی داشــته باشــد.
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روحیــة نشــاط ،مبــارزه و امیــد
چنانچــه جامعــه
ّ
خــود را ازدســت دهــد بــا کوچکتریــن آســیب
بیرونــی از درون تهــی و از هــم گسســته خواهــد
شــد .حفــظ و یــاداوری تاریــخ ،فرهنــگ ،ارزشهــا و
باورهــای جامعــه در کنــار دانایــی و تدبّــر میتوانــد
بــه همبســتگی ،ایجــاد محیــط آرام ،تــوأم بــا نشــاط
و امیــد کمــک کنــد و ایــن امــر بــا بهرهمنــدی از
فضــای مجــازی تاحــدودی قابــل دســتیابی اســت.
دانشــگاهها بــه عنــوان مهمتریــن مبــادی تولیــد
خالقیــت و نظریهپــردازی میتواننــد ســهم
علــم،
ّ
بــه ســزایی در جریان فرهنگی جامعه داشــته باشــد.
هرچنــد توجــه بــه مســائل آموزشــی و پژوهشــی در
دانشــگاهها و تخصیــص زیرســاختهای فضــای
مجــازی بــه آن امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا
اولویّــت دادن بــه مســائل فرهنگــی و فراهــم آوردن
بســتر مجــازی بــرای تضــارب آراء و تأثیرگــذاری
اجتماعــی نهــاد دانشــگاه بــر جامعــه نیــز امــری
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الزم و ضــروری و منطبــق بــا رســالت دانشــگاهها
در مســئولیت پذیــری اجتماعــی و فرهنگــی اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین آســیب بــه مراکــز
فرهنگــی از جملــه صنعــت نشــر ،رســانههای
مکتــوب و دیجیتــال ،تئاتــر ،موســیقی و نظایــر آن
وارد آمــده اســت ،بــه اعتقــاد نگارنــده آنچــه در
دولتهــا و بــه تبــع آن در دانشــگاهها نیازمنــد
توجــه جــدی اســت تشــکیل اتاقهــای فکــر بــرای
ارائــه راهکارهــای مــد ّون و کارشناســی در عرصــة
تدویــن برنامههــای فرهنگــی در فضــای مجــازی،
تخصیــص زیرســاخت مناســب و توجــه بیشــتر بــه
ایــن مقولــه اســت .در دوران پســاکرونا جوامعــی بــا
توفیــق بیشــتری همــراه خواهنــد بــود کــه بــا توجــه
عالمانــه بــه داشــته هــای فرهنگــی و پشــتوانههای
تاریخــی خــود ســریعتر بــا روشهــای جدیــد
زندگــی همــراه شــده و آینــده خــود را تضمیــن
نماینــد.
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پس باالخره کی باسواد میشوم!؟
بــه یــاد دارم از زمانهــای بســیار دور ،وقتــی کــه
احتمــاالً چهــار یــا پنــج ســال بیشــتر نداشــتم،
ســخت بــه دنبــال خوانــدن و نوشــتن بــودم و
مــدام از مــادرم میپرســیدم کــه چــه موقــع
باســواد میشــوم؟ (گمــان میکنــم ایــن عالقــه
بــه نوشــتن نیــز از همانموقــع و بــه ایــن شــکل
در مــن بــروز پیــدا میکــرد!) هــر بــار نیــز بــا
پاســخی روبــرو میشــدم بــه ایــن مضمــون کــه
«وقتــی کالس اول بــروی آنجــا خوانــدن و نوشــتن
یــادت میدهنــد و باســواد میشــوی» .مــن نیــز
در رویــای باســواد شــدن و یادگیــری خوانــدن،
روزهــا و ماههــا را میگذرانــدم تــا زودتــر بــه
خواســته خــود برســم (بــه جــان شــما کــه اگــر
فکــر کنیــد از آن بچههایــی بــودم کــه روزهــای
اول مدرســه را بــه پهنــای صــورت اشــک بهــاری
میریختــم از شــما دلگیــر میشــوم!).
خالصــه کــه روزهــای کودکــی یــک بــه یــک از
ـس هــم گذشــتند و مــن نیــز پشــت نیمکتهــای
پـ ِ
کالس اول ابتدایــی نشســتم .ماههــا یکــی بعــد از
دیگــری ســر میرســیدند و مــن همچنــان بــه
دنبــال خوانــدن روزنامــه و متــون مختلــف بــودم
ت پیــدا
امــا هنــوز نمیتوانســتم بــه توفیقــی دس ـ 
کنــم .بــاز هــم از مــادرم همــان ســوال همیشــگی
را میپرســیدم و او ایــن بــار مــرا بــه انتهــای ســال
تحصیلــی حوالــه مــیداد کــه «وقتــی کالس اول
را تمــام کنــی خوانــدن و نوشــتن را یــاد خواهــی
گرفــت» .مــن نیــز در همــان عالــم کودکــی دیگــر
اینطــور گمــان میکــردم کــه فــردای آخریــن

یادداشت
فرنود سمیع یوسفی

مدير مسئول نشريه سيمرغ فني و
دانشجوی رشته علوم مهندسی پردیس
دانشکدههای فنی
f.samieyousefi@ut.ac.ir

روز مدرســه و پــس از جشــن الفبــا ،میتوانــم
«آناکارنینــا» و «هملــت» بخوانــم ،امــا امــان از
ایــن دل غافــل کــه مدرســه تمــام شــد و بــا یــک
معــدل  ۲۰بــه خانــه آمــدم امــا هنــوز خبــری از
مهــارت خوانــدن و نوشــتن نبــود .از قضــا ظاهــرا ً
معلــم کالس اولمــان چنــدان تبحــری در آمــوزش
ایــن پایــه نداشــت و ایــن امــر مزیــد بــر علتــی
شــده بــود تــا مــن نیــز بــه موفقیتــی دســت پیــدا
نکنــم .خالصــه کــه پــدر و مــادرم بــا یکدیگــر
جلســه تشــکیل دادنــد و تصمیــم گرفتنــد تــا در
مــدت  ۳مــاه تابســتان ،مــادرم همــه روزه از متــون
مختلــف بــه مــن امــا بگویــد تــا بلکــه بختــی
برایــم بــاز شــود...
آن روزهــا گذشــتند و ســالهای بعــد از آن
نیــز .منــی کــه مــدام بــه دنبــال روزی بــودم کــه
پــس از آن خــود را «باســواد» بنامــم ،هیــچگاه
نفهمیــدم چــه روزی بــه ایــن قابلیــت رســیدم!
میدانیــد چــرا؟ چــون ایــن موضــوع یــک فراینــد
«تدریجــی» بــود.
در ایــن روزهــای قرنطینــه ،شــاید دوری از
دوســتانم کــه نفسهایــم بــه جانشــان وصــل
اســت ،ســختترین چیــزی بــود کــه میتوانســت
بــر ســرم بیایــد؛ امــا آمــد و زندگــی را ســخت و
تیــره کــرد .ولیکــن امیــد دیــدار مجــدد و لمــس
ی اســت کــه
مجــدد آغوششــان ،احتمــاالً تنهــا راهـ 
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روزهــای ایــن دوران هجــران را شــب میکنــد و شــبهایش را روز.
بــا ایــن حــال امــا اوایــل روزهایــی کــه گمــان میبردیــم خودمــان را در قرنطینــه گذاشــتهایم ،یــک
چیــرزی تــه دلــم بــه فــردای پایــان محدودیــت فکــر میکــرد .بــه روزی کــه بگوینــد حــاال میتوانیــد
راحــت همدیگــر را ببینیــد و عزیزانتــان را بغــل کنیــد .بــدون هیــچ نگرانــی بــه اجتمــاع برویــد و تــوی
جمعیـ ِ
ـگال مــردم دســت و پــا بزنیــد .چــه ســود کــه دیــری نگذشــت کــه فهمیــدم نــه! از ایــن
ـت چـ ِ
خبرهــا نیســت و اص ـ ً
ا فردایــی بــرای آن وجــود نــدارد! احتمــاالً مدتهــا خواهــد گذشــت و یــک روزی
بــه خودمــان میآییــم و خواهیــم دیــد کــه همــه چیــز مثــل گذشــته شــده ،امــا هیچموقــع مشــخص
نخواهــد شــد کــه از چــه روزی بــه بعــد همــه چیــز «عــادی» شــده اســت .چــون باالخــره ایــن هــم یــک
فراینــد «تدریجــی» اســت...
و من چقدر از ندانستن زمان دقیق به وقوع پیوستن امور بدم میآید!...
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ویروس کرونا ،فرصتها و چالشها برای الکترونیکی
کردن امور مختلف فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه
تهران
دکتر مهدی حسنلو
از ابتــدای اســفند  1398بــا شــیوع ویــروس کرونــا در
ایــران و جهــان ،اســتفاده و نگــرش تمامــی جامعــه
بهخصــوص جامعــه دانشــگاهی از فنآوریهــای
نویــن بــه معنــای واقعــیاش متحــول شــده اســت.
بســیاری از دانشــجویان ،کارکنــان و اســاتید دانشــگاه
خــود را نیازمندتــر بــه فنآوریهــای نویــن دیدهانــد،
چــرا کــه تنهــا گزینــه پیــش روی ســامانه آموزشــی در
کشــور ،آمــوزش غیرحضــوری و از راه دور و در بر بســتر
اینترنــت بــوده اســت .در ایــن بیــن از خیــل عظیــم
خانــواده بــزرگ دانشــگاه تهــران کــه بــرای نمونــه
میتــوان بــه پردیــس دانشــکدههای فنــی شــامل
حــدود  9500نفــر دانشــجو 450 ،نفــر کارمنــد و 450
نفــر هیــات علمــی اشــاره کــرد ،گروهــی کــه از قبــل
خــود را بــا فنآوریهــای نویــن وفــق داده یــا بــا ان
آشــنا شــده بودنــد ،هزینــه تطابــق کمتــری پرداخــت
نمــوده و باعــث اتــاف وقــت ،هزینــه و چــه بســا بــه
خطــر انداختــن ســامتی خــود و دیگــران نشــدند.
شــاید در ابتــدا تصــور بیــن دانشــجویان ،کارکنــان و
اســاتید بــر ایــن بــود کــه بــا گذشــتن زمــان و شــروع
فصــل گرمــا ،شــیوع ایــن ویــروس کاهــش یابــد و بتوان
بــه طــور معمــول بــه امــور مختلــف هماننــد وقتــی کــه
شــیوع ویــروس کرونــا نباشــد ،پرداخــت .لــذا رویکــرد
انتخابــی بیشــتر مدیــران ،مســکوت گذاشــتن تمامــی
امــور ،همزمــان بــا دوران قرنطینــه عمومــی بــود .البتــه
بــا توجــه اینکــه شــیوع ایــن نــوع ویــروس بــرای
جهــان و ایــران بســیار غیرقابــل انتظــار بــوده اســت
و هیــچ تجربـهای در ایــن وســعت در هیــچ کشــوری
وجــود نداشــته اســت ،رویکــرد مناســبی باشــد.

معاون دانشجویی و فرهنگی و عضو هیأت
علمي پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران
hasanlou@ut.ac.ir

امــا بــا طوالنــی شــدن ایــن قرنطینــه و عــدم آمادگــی
بســیاری از کشــورها ازجملــه کشــورمان در زمینههــای
مختلــف ماننــد اقتصــادی ،ارتباطــی ،فرهنگــی و ...
دیگــر مســکوت گذاشــتن امــور و نپرداختــن بــه آن
نمیتوانــد رویکــرد مناســبی باشــد .لــذا بســیاری از
مدیــران و مســئولین درصــد برآمدنــد تــا بــا تغییــر
رویههــای مختلــف بتواننــد در دوران شــیوع ویــروس
کرونــا امــور مختلــف را پیگیــری و انجــام دهنــد و
اصطالحـاً از قرنطینــه صددرصــدی خــارج و بــه حالتــی
کــه بتــوان بــا تأکیــد بــر عــدم حضــور افــراد در محــل
کار و هــر امــور دیگــر ،بــه رتــق و فتــق امــور پرداخــت.
محیطهــای دانشــگاهی از ســه رکــن دانشــجو ،کارمنــد
و هیــأت علمــی تشــکیل شــده اســت ،هرکــدام نباشــد
و یــا کمرنــگ شــود ،بــه دیگــر رکنهــا خدشــه وارد
مینمایــد .هــم اکنــون بــا شــیوع ویــروس کرونــا
در محیطهــای دانشــگاهی رکــن دانشــجو بســیار
کمرنــگ شــده اســت و باعــث تأثیــر در دو رکــن
دیگــر شــده اســت .بــرای کمرنــگ کــردن ایــن تأثیــر
الزم اســت بــا رویههــای مختلــف شــامل :اســتفاده
از روشهــای نویــن ارتباطــی ،روشهــای مجــازی،
روشهــای اینترنتــی و فضــای مجــازی آشــنا شــد و
آنهــا را بــکار گرفــت.
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تجربـهای موفــق کــه
تجربیــات گذشــته و دوران شــیوع
بــا بهرهگیــری از
ّ
ویــروس کرونــا اســت ،تشــریح شــود و بــه
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عنــوان الگــو بــرای دیگــر دانشــکدهها و پردیسهــای
دانشــگاهی اســتفاده شــود .لــذا در بخشهــای بعــدی
بــه تــک تــک ایــن عناصــر بــا تاکیــد بــر مســئولیت
اجتماعــی مدیــران دانشــگاهی در حفــظ ارتبــاط بــا
دانشــجویان و دیگــر رکنهــای دانشــگاه پرداختــه
میشــود.

تجربــه پردیــس دانشــکده هــای
فنــی در دوران كرونــا
گرچــه شــاید در اجــرای طــرح آمــوزش مجــازی در
دانشــگاهها ،همــه چیــز ایــدهآل نبــوده اســت ،امــا
شــیوع ایــن ویــروس فرصتــی را بــه تمــام خانــواده
بــزرگ دانشــگاهی داده اســت کــه مقاومــت در مقابــل
فنآوریهــای مختلــف را کنــار بگــذارد و از آن بــرای
پیشــبرد بهتــر و ســریعتر امــور هریــک از بخشهــا
و همچنیــن توســعه خدمــات الکترونیــک در بســتر
اینترنــت بهــره بگیــرد .همچنیــن ،امــور خدمــات
الکترونیکــی نیــز ایــن فرصــت را پیــدا کــرده اســت،
تــا نواقــص احتمالــی را بهتــر و ســریعتر رفــع نمایــد.
تجربــة موفــق اســتفاده از فنآوریهــای نویــن
در پردیــس دانشــکدههای ف ّنــی ،بــه خصــوص در
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی آن از قبــل مرســوم
بــوده اســت .بیاییــد فــرض کنیــم شــرایط در حالــت
ایــدهآل اســت و شــیوع هیــچ گونــه ویروســی گــزارش
نشــده اســت .هماکنــون
همــکاران
تعــداد
شــاغل در بخــش اداری
معاونــت دانشــجویی
و فرهنگــی پردیــس
دانشــکدههای ف ّنــی
حــدود هشــت نفــر
اســت .اگــر قــرار بــر
ایــن بــود کــه بــا ایــن
تعــداد از همــکاران
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هیاهوی سکوت

جوابگــوی  9500دانشــجو در مقاطــع مختلــف
تحصیلــی در پردیــس دانشــکدههای ف ّنــی میبودیــم،
اوالً ایــن موضــوع بــا رجــوع دانشــجویان بــرای امــور
مختلــف خــود شــامل تســویه ،تغذیــه ،وام ،امورشــاهد،
فرهنگــی ،مشــاوره ،خوابــگاه ،ورزشــی و درخواســت
معمــول ایشــان بــه ایــن همــکاران غیرممکــن و
دشــوار بــود و ثانیـاً نیــاز بــه پیشــخوانی بســیار فعــال
بــا صفهــای بســیار طویــل و بروکراســی غیرمعمــول
بــرای ارائــه درخواســت بــه ایشــان بــود.
بــه حمــداهلل ایــن رویــه طــی ســالهای گذشــته
تغییــرات بســیار زیــادی کــرده اســت و میتــوان بــه
جــرأت گفــت کــه تمامــی درخواسـتهای دانشــجویان
از طریــق ســامانههای اینترنتــی و بــدون نیــاز بــه
حضــور فیزیکــی ایشــان بــرآورده میشــود و مابیــن
همــکاران در بخشهــای مختلــف ایــن معاونــت
تقســیم میگــردد .لــذا همانطــور کــه قبـ ً
ا هــم گفتــه
شــد ،چــه ویــروس کرونــا باشــد و چــه نباشــد نیــاز بــه
مراجعــه حضــوری و ارائــه درخواســت بــه هیــچ وجــه
نمیباشــد .ایــن رویــه بــه دفعــات بــرای دانشــجویان
جدیــد الــورود بــا تهیــة بروشــور و معرفــی نامههایــی
بیــان شــده اســت و تمامــی دانشــجویان ایــن نــوع
درخواســت را جــزء الینفــک و طبــق رویــه معمــول و
مرســوم در پردیــس دانشــکدههای فنــی میداننــد و
غیــر آن را هــم متصــور نیســتند .دلیــل ایــن مدعــی
ایــن بــود کــه طــی اســفندماه گذشــته کــه کالسهــای
درس حضــوری تعطیــل و
قســمت آموزشــی بــه
صــورت غیرحضــوری
بــرای دانشــجویان ارائــه
گردیــده و دانشــجویان
حضــوری در دانشــگاه
نداشــتند ،در نــوع
درخواســت دانشــجویان
بــرای امــور مختلــف در

هیاهوی سکوت

معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی خللــی حاصــل نشــده
اســت و تعــداد درخواسـتها بــه ســامانه ایــن معاونــت
کمــا فــی الســابق بــا تعــداد بســیار زیــاد و بــه صــورت
غیرحضــوری بــرای دانشــجویان و بالطبــع بــرای
کارکنــان فراهــم بــوده اســت .حتــی ایــن رویــه باعــث
شــده اســت کــه در ایــن شــرایط بســیاری از همــکاران
امــکان دسترســی بــه ســامانههای مرتبــط بــا خــود
را در بســتر اینترنــت و در منــزل داشــته باشــند و
اصطالح ـاً بــه دورکاری بپردازنــد و از حجــم ارجاعــات
و درخواســتهای ایشــان کاســته نشــده اســت.
لــذا بــه طــور اکیــد بــرای واحدهــای مختلــف دانشــگاه
ماننــد معاونــت آموزشــی ،معاونــت پژوهشــی و امــور
اداری کارکنــان و  ....انتشــار ایــن رویــه را توصیــه
مینمایــم .هرچنــد بیتردیــد ایــن نــوع برنامهریــزی
و سامانهســازی نیــاز بــه ممارســت ،آمــوزش ،اراده
مدیــران و کارکنــان بخشهــای مختلــف دارد.
همچنیــن ،الزم اســت واحدهــای مختلف زیرســاختها
مــورد نیــاز خــود شــامل کارشــناس خبــره ،وبســایت
مجهــز ،دسترســی کارکنــان و دانشــجویان و محیــا
بــودن تمامــی امکانــات بــرای ایــن منظــور را مــد نظــر
خــود قــرار دهنــد.
در خصــوص اســتفاده از ســامانههای نویــن در ارتبــاط
بــا اشــخاص مختلــف خانــواده دانشــگاهی شــامل
دانشــجویان ،کارکنــان و اســاتید دانشــگاه ممکــن
اســت مقاومتهایــی نیــز وجــود داشــته باشــد ،مث ـ ً
ا
بعضیهــا متصــور هســتند کــه درخواســت رودرو،
صحبــت حضــوری ،یادگیــری حضــوری و  ...تاثیــر
بیشــتر یــا احتمــال بیشــتری بــرای بــرآورده شــدن
درخواســتها میباشــد ،کــه بــاور اشــتباهی اســت،
چــرا کــه اگــر درخواســتی طبــق روال و رویههــا باشــد
چــه حضــوری و چــه غیرحضــوری بــه اجابــت خواهــد
رســید.
حتــی رویــه سامانهســازی باعــث شــده اســت کــه

بســیاری از افــراد ناخواســته و وابســته بــه شــرایط و
مقتضیــات زمــان آمــوزش معکــوس را ســرلوحه کار
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
کالسهــای خــود داشــتند کــه بــا توجــه بــه تجربــه
فعلــی دیگــر اســتادان نیــز در آینــده میتواننــد از
ایــن روش بهــره ببرنــد .همچنیــن ایــن نــوع نگــرش
باعــث شــده اســت ،بســیاری از اســاتید ،خالقیــت در
آمــوزش و اســتفاده از رویههــای جدیــد آمــوزش را
مــد نظــر قــرار دهنــد ،کــه بــاز هــم از فرصتهایــی
اســت کــه شــیوع کرونــا بــرای جامعــه دانشــگاهی
فراهــم آورده اســت.
اطالعرســانی بــه مخاطبــات از امــوری بســیار مهــم
هرگونــه ســامانه الکترونیکــی و جــزء الینفــک
سامانهســازی بــرای ایــن منظــور میباشــد .بــرای
اطالعرســانی میتــوان از روشهــای بســیار ســریع
ماننــد ایمیــل گروهــی ،پیامــک گروهــی ،درج خبــر و
اطالعرســانی در وبســایت و دیگــر روشهــای مناســب
بهــره بــرد.
یکــی از امــوری کــه بــه خصــوص در زمــان شــیوع
ویــروس کرونــا ،بســیار تحــت تاثیــر قــرار گرفته اســت،
امــور فرهنگــی و فــوق برنامــه میباشــد .همزمــان
بــا شــیوع ایــن ویــروس و شــرایط خــاص آن ،ســتاد
ملــی کرونــا تجمعــات را بــه حداقــل رســانده اســت و
تاکیــد داشــته اســت کــه ایــن امــور انجــام نشــود یــا با
رویـهای دیگــر انجــام شــود .تــا بــه حــال تصــور عمــوم
و دانشآمــوزان ،دانشــجویان و فــارغ التحصیــان
پردیــس دانشــکدههای فنــی ،بدیــن صــورت بــوده
اســت کــه «انجــام امــور فرهنگــی و وفــوق برنامــه»
جــزء نقــاط قــوت ایــن پردیــس بــوده اســت و همیشــه
فعالیــت دانشــجویان در امــور فرهنگــی عــاوه بــر امــور
علمــی در پردیــس دانشــکدههای فنــی تاکیــد شــده
اســت .در زمــان شــیوع این ویــروس و نبود دانشــجویان
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دانشــگاه نیســتند ،از اخبــار و وقایــع مختلــف و مرتبــط
بــا ایشــان اطــاع کامــل داشــته باشــند و بــاز خــورد
خوبــی در مــدت حــدود یــک ســال گذشــته داشــته
اســت.

در محیــط دانشــگاه ،باعــث خلــل در انجــام ایــن امــور
شــده اســت .بــا تمهیــدات و زیرســاختهای تــدراک
دیــده شــده ،امــور فــوق برنامــه آموزشــی در پردیــس
دانشــکدههای فنــی بــا رویــه مجــازی و غیرحضــوری
از طریــق ســامانه فرهنگــی معاونــت بــرای کانونهــا،
انجمنهــای علمــی و تشــکلهای مختلــف در حــال
انجــام میباشــد .ایــن خدمــات شــامل :کســب مجــوز،
ســامانه ثبــت نــام ،پرداخــت ،صــدور گواهــی و برگزاری
کالس میباشد.
همچنیــن ،بــا برنامهریــزی انجــام شــده خبرنامــهای
بــه صــورت دو صفحــهای از وقایــع مختلــف
دانشــجویی و فرهنگــی بــه صــورت الکترونیکــی و بــه
صــورت ماهنامــه در معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی
پردیــس دانشــکدههای فنــی ،آمــاده میگــردد و
بــرای تمامــی دانشــجویان در مقاطــع مختلــف ایمیــل
گروهــی میشــود .ایــن رویــه باعــث شــده اســت کــه
دانشــجویان کــه
صــورت
بــه
در
حضــوری
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کاالهــای مختلــف بــا آرم و نشــان خــاص یک ســازمان
همیشــه باعــث انگیــزه مخاطبیــن و دوســتاران آن
ســازمان میباشــد .حــال اگــر ایــن ســازمان بــا ابهــت
و عظمــت پردیــس دانشــکدههای فنــی باشــد ،ایــن
جذابیــت ،بیشــتر میشــود .در ایــن رســتا وجــود
فروشــگاهی کــه بتوانــد نیازهــای تبلیغاتــی ،تزئینــی
و هدی ـهای مجموع ـهای ماننــد پردیــس دانشــکدههای
فنــی را فراهــم نمایــد ،همیشــه جــزء آرزوهــا و
برنامههــای تحقــق نیافتــه پردیــس دانشــکدههای
فنــی بــوده اســت .بــا یــاری خداونــد و همراهــی
هیــات رئیســه محتــرم پردیــس دانشــکدههای فنــی،
«فروشــگاه یــاردگار فنــی» از ابتــدای شــهریورماه
 1399شــروع بــه فعالیــت خواهــد کــرد .ایــن فروشــگاه
بــه داشــتن دو ویتریــن در پردیــس مرکــزی فنــی و
پردیــس شــماره دو فنــی ،کاالهــای مختلفــی را بــه
معــرض دیــد و فــروش گذاشــته اســت و بــا انتخــاب
مخاطبیــن میتواننــد بــه صــورت آنالیــن از ایــن
فروشــگاه ســفارش دهنــد و از پردیــس دانشــکدههای
فنــی تحویــل بگیرنــد .ایــن اقــدام بــاز بــا ظرفیــت
فضــای مجــازی و بــه صــورت اینترنتــی تــدارک دیــده
شــده اســت کــه میتوانــد از مصادیــق انجــام امــور
فرهنگــی در دوران شــیوع ویــروس کرونــا باشــد.

هیاهوی سکوت

گــزارش عملکــرد حــوز ه فرهنگــی و اجتماعــی در ایــام
شــیوع ویــروس کرونــا

گزارش

نظـر بـه شـيوع ويـروس كرونا و عدم حضور دانشـجويان در محيط دانشـگاه از اسـفندماه  1398تاكنون و لزوم
رعايـت فاصلهگـذاري اجتماعـي ،تالش شـد تـا از طريق سـامانههاي مجـازي و اسـتفاده از ظرفيتهاي 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 سـامانهها فراهم شـد .عناوين برخي از اقدامات حوزه فرهنگي
و اجتماعي دانشـگاه از اول اسـفندماه  1398تا آخر شـهريور ماه  1399شـامل موارد زير اسـت:
 -1برگـزاري بيـش از  45رويداد توسـط كانونهـاي فرهنگي دانشـجويان مانند كمپين در خانـه بمانيم ،توليد
محتـوي در شـبكههاي اجتماعـي ،جمـعآوري كمك براي افـراد بيبضاعـت ،برنامههاي ادبي ،قرآنـي و هنري؛
 -2انتشار الكترونيك بيش از  65نشريه از نشريات دانشجويي؛
 -3برگزاري بيش از  75رويداد توسط انجمنهاي علمي دانشجويي بهصورت مجازي؛
 -4پيگيري راهاندازي سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران؛
 -5راهاندازي شبكة اجتماعي فرهنگي ،هنري دوران كرونا و پساكرونا؛
 -6فراهمسـاختن امـكان ارسـال درخواسـتها توسـط تشـكلهاي دانشـجويي بـه ايميـل و تسـهيل هـر چـه
بيشـتر امور؛
 -7فراهمكردن امكان برگزاري برنامه و رويدادها براي تشكلهاي دانشجويي در سامانه mooc.ut.ac.ir؛
 -8برنامهريزي در خصوص مركز مديريت مهارتآموزي و مشاوره شغلي دانشجويان دانشگاه تهران؛
 -9برگـزاري مرحلـه دانشـگاهي سـي و پنجمين دوره مسـابقات قرآن و عترت (عليهمالسلام) دانشـگاه تهران
بهصـورت مجازي؛
 -10برنامهريزي و برگزاري سلسله مسابقات كتابخواني هشت بهشت؛
 -11راهانـدازي سـامانهاي چندرسـانهاي توليـدات فرهنگـي و هنـري ،جشـنوارهها ،همايشهـا و مسـابقات
فرهنگـي و اجتماعـي؛
 -12برنامهريزي و اعالم فراخوان اولين همايش ملي دانشگاه اخالقمدار؛
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 -13برنامهريـزي و اعلام فراخـوان
چهارميـن دوره ملـي و اوليـن دوره
بينالملـل جشـنواره كتاب سـال فرهنگي
دانشـجويان؛
 -14برنامهريـزي و اعلام فراخـوان اولين
جشـنواره مسـئوليتپذيري اجتماعي.
تلاش شـد در ايـن ايـام بـا اسـتفاده
حداكثـري از ظرفيـت فضـاي مجـازي
و سـاير بخشهـا در راسـتاي اهـداف و
اولويتهـا ،فعاليتهـا و اقداماتـي موثـر در
حـوزه فرهنگـي و اجتماعـي انجـام شـود.
در ادامـه برخـي فعاليتهـاي مهـم
اداره كل فرهنگـي و اجتماعي تشـريح
ميشـود:
-1برگـزاري رويدادهـا توسـط تشـكلهاي
فرهنگـي و اجتماعـي دانشـجويان در
فضـاي مجـازي
بـا پيگيـري انجـام شـده و مسـاعدت
مركـز فنـاوري اطالعـات و فضـاي مجازي
دانشـگاه ،تشـكلهاي فرهنگي و اجتماعي
بعـد از تاييـد برنامـه توسـط واحـد مربوط
ميتواننـد برنامه خود را در سـامانه mooc.
 ut.ac.irبهصـورت آناليـن برگـزار كننـد.
در كمتريـن زمـان ممكـن بعـد از ارسـال
درخواسـت ،فعالسـازي صـورت ميگيرد.
مهمتريـن قابليتهـاي اين سـامانه عبارت
است از:
-1بـراي دوره آموزشـي بـه تعـداد الزم
ميتـوان جلسـه تعريـف و فعاليتهـاي
اختصاصـي را بـراي هـر جلسـه مشـخص
كـرد .از جملـه فعاليتهـاي اختصاصي هر
جلسـه ميتوان بـه ارائه تكليـف و طراحي
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آزمـون اشـاره كرد؛
 -2امكان ضبط و آرشيو برنامه در اين سامانه وجود دارد؛
 -3امـكان تشـكيل كالس آنالين از طريق اپليكيشـن آدوب كانكت
وجود دارد؛
 -4امكان نظرسنجي يا پرسشنامه براي ارزيابي دوره وجود دارد؛
 -5امـكان ايجـاد تاالر گفتگو بـراي تعامل بين شـركتكنندگان در
دوره و مـدرس وجود دارد؛
 -6امـكان ارزيابـي فعاليـت شـركتكنندگان در دوره ،ارائـه نمره به
آنهـا و صدور گواهينامـه هنگام پايـان دوره وجود دارد.

هیاهوی سکوت
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هیاهوی سکوت
 -2انتشار نشريات دانشجويي بهصورت الكترونيك

نظر به شيوع ويروس كرونا ،از هفته اول اسفندماه چاپ كاغذي نشريات دانشجويي متوقف و نشريات بهصورت
مجازي در سامانه  stdpub.ut.ac.irو ساير سامانههاي مربوط به هر نشريه بهصورت الكترونيك منتشر شدند.
تعداد نشريات منتشر شده به اين صورت از اسفندماه  1398تا آخر شهريورماه  1399بيش از  65شماره
نشريه ميباشد .تالش شد به شكلهاي مختلف در شبكههاي اجتماعي اطالعرساني چاپ نشريات صورت
گيرد.
نشريه

رديف

1

UT-TED

۲۲

5

انكار

۲۳

4

ايران  2( 1404شماره)

2

3
6

آبخوان

آواي زمين

نشريه

چرخه ( 2شماره)

۲۵

چشمه

۲۴

دريچه معماري

۲۶

دامستيك ( 2شماره)
دنا

ايرانشناسي ( 2شماره)

۲۷

برقرار ( 3شماره)

۲۹

سپيدار ( 4شماره)

10

بهمن 57

۳۱

شهرت

12

بيدارگاه

7

8

9

11
13
14

15

17

18
19
20

21

برقرار
برنا

28

۳۰

بومكره ( 2ش ماره)

۳۲

بيرنگ

۳۴

پاپديا

۳۳

۳۵

پرومته ( 2شماره)

۳۷

پويش

۳۹

پژوهان

ترويــج و آمــوزش كارآفرينــي
كشــا و ر ز ي
جعبه سياه
جوانه

زنبق

ساعي ( ۲شماره)
سالم

صنعت سبز نوين ( 2شماره)
صنعت و غذا
طرفه

علوم سياسي

فراسوی مواد ( ۲شماره)

۳۸

فراهنگ

40

گياهپزشك

41

مهيار

42

گوشه

وحدت ( 2شماره)

جدول  -2فهرست نشريات منشتر شده بهصورت الكترونيك از اسفند  1398تا آخر شهريور 1399
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 -3شـبكه اجتماعـي فرهنگـي ،هنـري
دوران كرونـا و پسـاكرونا
فعاليـت

ايـن

شـبكه

اجتماعـي

بـه

آدرس

https://net.ut.ac.ir/mod/forum/view.php?id=2722

از  ۲۹اسـفند  ۱۳۹۸شـروع شـد در ايـن شـبكه بيـش
از  ۱۰۰پسـت قـرار داده شـد و مشـتركين تـاالر ۳۰۰
نفـر هسـتند .تالش شـد مطالـب درج شـده در اين تاالر
در سـاير شـبكههاي اجتماعـي نيـز درج شـود .در تـاالر
گفتگـوي ايجـاد شـده محورهـاي مباحـث شـامل موارد
زيـر بود:
 -۱آثار كرونا بر فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي؛
 -۲مالحظات زيست محيطي مقابله با كرونا؛
 -۳معرفي فعاليتهاي ورزشي براي ايام قرنطينه؛
 -۴معرفي كتاب ،گزارش و بروشـورهاي منتشـر شده در
خصـوص تابآوري ،مسـئوليتپذيري و ابعـاد فرهنگي و
اجتماعـي ويروس كرونا؛
 -۵معرفـي پويشهـاي دانشـجويي در خانـه بمانيـم و
جمـعآوري كمـك بـراي نيازمنـدان؛
 -۶مديريت استرس در مواجهه با كرونا؛
 -۷ترويج سـبك زندگي مسـئوالنه و سـازگار در مواجهه
بـا بحرانها.

 -4پيگيـري راهانـدازي سـامانه جامع
فرهنگـي و اجتماعـي دانشـگاه تهران

يكـي از مـوارد مهمـي كـه بـا هـدف تسـهيل امـور
تشـكلهاي دانشـجويي ،يكسانسـازي رويههـا و روال
اداري در پرديس/دانشـكدهها در چنـد سـال اخيـر،
پيگيـري شـد ،خوشـبختانه بـه نتيجـه رسـيد و سـامانه
جامع فرهنگي و اجتماعي دانشـگاه ،بـه زودي راهاندازي
خواهـد شـد .بـراي راهانـدازي ايـن سـامانه ،اقدامـات
متعـددي از اسـفندماه  1398تاكنـون انجام شـد و تمام
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فرآيندهـاي مربـوط بـه حوزههـاي انجمنهـاي علمـي
دانشـجويي ،كانونهـا و نشـريات بهطـور دقيـق مشـخص
و در سـامانه تعريـف شـد .همچنيـن بانكهـاي اطالعاتي
مـورد نيـاز نيـز بهصـورت اسـتاندارد درآمـد .بهعبارتي در
ايـام كرونايـي تلاش شـد تـا در فرصتـي كـه مهيا شـده
تمـام فرآيندهـاي اجرايـي و دادههـاي مـورد نيـاز بـراي
سـامانه تهيـه شـد .بـه زودي سـامانه راهانـدازي خواهـد
شـد .سـامانه ايـن قابليـت را دارد تـا تمـام دانشـجويان
دانشـگاه يـك پروفايـل در آن داشـته باشـند .همچنيـن
هـر كـدام از تشـكلهاي دانشـجويي نيـز يـك كارتابـل
خواهنـد داشـت و تمـام امـور مربـوط بـه تشـكلها بعـد
از راهانـدازي سـامانه از طريـق الكترونيـك انجـام خواهـد
شـد .به زودي كارگاه آموزشـي سـامانه براي كارشناسـان
فرهنگـي واحدهـا بهصـورت آناليـن برگـزار خواهـد شـد
تـا آمـوزش الزم بـراي اسـتفاده از سـامانه نيز بـه كاربران
داده شـود.

 -5پيگيـري امـور مربـوط بـه راهانـدازي مركـز
مديريـت مهارتآمـوزي و مشـاورة شـغلي
دانشـجويان دانشـگاه تهـران

نظـر بـه انعقـاد تفاهمنامـه بـا سـازمان آمـوزش فنـي و
حرفـهاي كشـور ،امـور اجرايـي ايجـاد مركـز مديريـت
مهارتآمـوزي و مشـاورة شـغلي دانشـجويان پيگيـري
شـد .در ايـن خصـوص طـرح توجيهـي تهيـه و ارسـال
شـد .همچنين بـر حسـب رشـتههاي تحصيلي دانشـگاه،
طبقهبنـدي دورههـاي آموزشـي و انجـام برنامهريزي الزم
در خصـوص اجـراي دورههـا در حـال انجـام اسـت و بـه
زودي فراخـوان دورههـاي مهارتـي منتشـر خواهـد شـد.

 -6مسابقه كتابخواني هشت بهشت

مجموعـه مسـابقات کتابخوانـی «هشـت بهشـت» بـرای

هیاهوی سکوت
دانشـگاههای منطقه یک (تهران و البرز) توسـط اداره كل
فرهنگـي و اجتماعـي دانشـگاه تهران و معاونـت فرهنگي
سـازمان جهـاد دانشـگاهي تهـران برگـزار میشـود .در
قالـب ایـن طرح هـر ماه یک کتـاب و یک مسـابقه برگزار
میشـود و هـر مسـابقه  ۲۴برگزیـده خواهد داشـت .پس
از برگـزاری  ۸مسـابقه طـی یکسـال ،جایـزه ویژه هشـت
بهشـت بـه  ۸برگزیده که طـی این مدت بیشـترین امتیاز
را کسـب کـرده باشـند ،تعلق میگیـرد .ثبتنـام و آزمون
ایـن دوره از مسـابقات بـه صـورت آنالین برگزار میشـود
و عالقهمنـدان میتواننـد بـرای کسـب اطالعات بیشـتر و
ثبـت نام بـه نشـانی  bookrc.irمراجعـه کنند.
مسـابقات کتابخوانـی «هشـت بهشـت» در سـال نخسـت
در دانشـگاههای تهـران و البـرز و در دومیـن سـال بـه

صـورت سراسـری در کل کشـور برگـزار میشـود .ایـن
طرح توسـط معاونت فرهنگی سـازمان جهاد دانشـگاهی
تهـران و معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تهـران
برگـزار میشـود.
شـایان ذکـر اسـت؛ کتـاب علـی از زبـان علـی (ع) برای
نخسـتین مرحلـه مسـابقه در اردیبهشـت مـاه ،جـوان و
انتخـاب بـزرگ بـرای مطالعـه دانشـجویان در خـرداد
مـاه ،بینوایـان بـرای فصـل تابسـتان ،خـط مقـدم بـرای
مهـر مـاه ،نفحـات نفـت آبـان مـاه ،پیرمـرد و دریـا برای
مطالعـه و برگـزاری مسـابقه در آذرمـاه ،آن مـرد با باران
میآیـد بـرای بهمن ماه و عشـق هشـتم برای اسـفندماه
دانشـجویان در نظـر گرفته شـده اسـت.
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 -7برگـزاري مرحله دانشـگاهي سـي و
پنجميـن دوره مسـابقات قـرآن و عترت
دانشجويان

فراخـوان ايـن دوره از مسـابقات از آذر مـاه  1398در 6
بخـش و  34رشـته منتشـر شـد .ثبـت نـام و ارسـال آثار
از سـامانه  quran.ut.ac.irانجـام شـد .نظـر بـه شـيوع
ويـروس كرونـا و عـدم امـكان برگـزاري آزمـون حضوري
و همچنيـن بخـش شـفاهي بـه صـورت حضـوري ،آزمون
كتبـي بهصـورت آناليـن انجـام شـد .در خصـوص بخـش
شـفاهي نيـز فايـل صوتـي قرائـت از شـركت كننـدگان
دريافـت و مـورد داوري قـرار گرفـت .در ايـن دوره از
مسـابقات بيـش از  900تـن از دانشـجويان دانشـگاه
شـركت كردنـد.
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 -8انتشـار فايلهـاي ويدئويـي
برنامههـاي حوزه فرهنگـي و اجتماعي
در سـامانه بيـان

بـه منظور اسـتفاده حداكثـر از ظرفيت فضـاي مجازي
و بـه منظور بهرهمنـدي عموم دانشـگاهيان از توليدات
فرهنگـي و هنـري ،جشـنوارهها ،كارگاههاي آموزشـي،
آيينهـا و همايشهاي برگزار شـده در حـوزه فرهنگي
و اجتماعـي دانشـگاه تهـران انتشـار ايـن فايلهـا در
سـامانه بيـان بـه آدرس bayan.ut.ac.ir/channel/
 y92e6در دسـتور كار قـرار گرفـت و مرتـب بـهروز
رسـاني صـورت ميگيـرد.

هیاهوی سکوت
 -9انتشار فراخوان جشنوارهها و
همايشهاي فرهنگي و اجتماعی

فراخـوان سـومين همايـش ملـي دانشـگاه اخلاق مدار
در خـرداد ماه  1399منتشـر و سـامانه ايـن همايش به
آدرس  ethics.ut.ac.irراهانـدازي شـد .ايـن همايـش
در  24آذرمـاه  1399برگـزار ميشـود.
فراخـوان چهارميـن دوره ملـي و اوليـن دوره بينالمللي
جشـنواره كتـاب سـال فرهنگـي دانشـجويان در تيرماه
منتشـر و سامانه اين جشـنواره به آدرسnbfcs.ut.ac.
 irراهانـدازي شـد .ايـن جشـنواره در ارديبهشـت مـاه
 1400برگـزار ميشـود.
فراخـوان اوليـن جشـنواره مسـئوليتپذيري اجتماعـي
در تيرمـاه منتشـر و سـامانه ايـن جشـنواره بـه آدرس
 srpf.ut.ac.irراهاندازي شـد .اين جشـنواره در 12-10
اسـفند سـال  1399برگـزار ميشـود.

 -10جمعبنـدي و تحليـل فعاليتهاي
انجام شـده و ارائه پيشـنهادها

بررسـي فعاليت تشكلهاي دانشجويي در حوزه فرهنگي
و اجتماعـي در ايـام كرونـا نشـان ميدهـد كـه هر چند
بهطـور نسـبي نشـريات ،انجمنهـاي علمي دانشـجويي
و كانونهـاي فرهنگـي فعاليتهـاي متعـددي را انجـام
دادنـد ،امـا نسـبت بـه تعـداد تشـكلها ايـن فعاليتهـا
رضايتبخـش نيسـت .هـر چنـد كه بررسـي آمار شـش
ماهـه دوم سـال  1398در مقايسـه با آمار مشـابه سـال
قبـل آن نشـان از افـت فعاليتهاي دانشـجويي حتي در
ايـام قبـل كرونا نيز دارد كه ناشـي از شـرايط اجتماعي،
اقتصـادي و سياسـي بـوده كه دانشـجويان را بيانگيزه و
بيتفـاوت كـرده اسـت .به هر حـال بحـران بيانگيزگي،
نـا اميـدي ،بيتفاوتـي و رخـوت در فعاليتهـاي 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 بحرانهـاي روحـي و روانـي
متعـددي نيـز شـدهاند كه بايد بـر كاهش مشـكالت در
هـر دو بخـش چارهاي انديشـيد تـا بيش از اين سـرمايه
انسـاني و آيندهسـاز كشـور تضعيف نشـود.
بهنظـر ميرسـد بـراي تدويـن يـك برنامـه جامـع براي
سـال تحصيلـي  1400-1399بايـد 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؛ درحالـي كـه دانشـجويان و اعضـاي هيـات علمـي خيلـي
بـا سيسـتم آمـوزش الكترونيك آشـنا نبودنـد .از طرفي
همه دانشـجويان گوشـي هوشـمند يا كامپيوتر نداشتند
تـا بتواننـد از اين سيسـتم اسـتفاده كننـد و قيمتهاي
بـاالي نجومـي نيـز خريـد ايـن وسـايل را سـخت كرد.
همچنيـن پوشـش اينترنـت در برخـي از مناطق كشـور
وجـود نداشـت .افـزون بـر ايـن از زمـان همهگيـري
ويـروس كرونـا تصميمـات لحظـهاي و كوتاهمـدت بـر
اسـاس شـرايط گرفتـه ميشـد ،كـه همـه ايـن مـوارد
مشـكالت متعـددي بـراي دانشـجويان ايجـاد كـرد.
 شـرايط بحرانـي اقتصـادي كشـور و تشـدي د آن درايـام كرونـا سـبب فشـار زيـادي بـر خانوادههـا و بالتبع
دانشـجويان شـد.
 ترس از بيماري ،از دست دادن اقوام و محدوديتهاييايجاد شـده نظير قرنطينه شـهرها ،عدم امكان مسـافرت
و خانهنشـيني طوالنـي سـبب بـه هـم ريختـن شـرايط
روحـي و روانـي افراد جامعه از جمله دانشـجويان شـده
است.
مشـكالت متعـدد ايجـاد شـده در اثـر شـيوع ويـروس
كرونـا بـه همـراه جـو نااميـدي و بـي انگيزگـي كـه در
چنـد سـال اخيـر در بيـن نسـل جـوان بهدليـل عـدم
وجـود آينـده شـغلي و مشـكالت اقتصـادي ايجاد شـد،
دسـت بـه دسـت هـم داد و سـب تشـديد نااميـدي،
بيانگيزگـي و ايجـاد مشـكالت روحـي و روانـي متعـدد
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در بيـن نسـل جـوان شـده اسـت.
شـيوع ويـروس كرونـا از اسـفندماه  1398بـا همـه
مشـكالت متعـددي كـه ايجاد كـرد ،فرصتهايـي را نيز
بهوجـود آورد كـه مهمتريـن آنهـا مـوارد زيـر بـود:
تقويـت فعاليتهـاي داوطلبانـه بهويـژه در بيـندانشـجويان در كمـك بـه كادر درمـان و همچنيـن
عمـوم جامعـه .ايـن بيمـاري بـار ديگـر اين جنبـه مهم
فرهنـگ اسلامي-ايراني را به صحنه آورد و سـبب خلق
حماسـههايي ماندگار شـد .اسـتفاده موثر از اين ظرفيت
در قالب فعاليتهاي داوطلبانه و مسـئوالنه دانشـگاهيان
ميتوانـد در كاهـش مشـكالت و همچنيـن ايجاد فضاي
بانشـاط علمـي موثر باشـد.
 هـر چنـد كه تلاش ميشـد در بخشهـاي مختلف ازظرفيـت فضاي مجازي اسـتفاده شـود ،اما متاسـفانه در
چنـد سـال اخير نتيجـه چنداني حاصل نشـد .با شـيوع
ويـروس كرونـا و عـدم حضـور دانشـجويان ،بـه يكبـاره
سيسـتم آمـوزش حضـوري بـه مجـازي تبديل شـد .هر
چنـد در ابتدا مشـكالت متعددي به دليل عدم آشـنايي
كاربران با اين سيسـتمها و مشـكالت زيرسـاختي ايجاد
شـد ،امـا بهتدريـج كاربران بـا ظرفيتهاي اين سيسـتم
آشـنا شـدند .ايـن سـرمايه مهـم ميتوانـد در حوزههاي
مختلـف ديگـر نيـز مورد اسـتفاده قـرار گيـرد .در حوزه
فرهنگـي نيـز برنامههـاي متعـددي توسـط تشـكلهاي
دانشـجويي بـه صـورت مجـازي برگـزار شـد .بهنظـر
ميرسـد در ايـام پسـاكرونا نيز تقويت سيسـتم برگزاري
برنامههـا بهصـورت الكترونيـك در كنـار برنامههـاي
حضـوري مـي توانـد تاثير و بـرد زيادي بـراي مخاطبان
داشـته باشـد .در اين بخش الزم اسـت آموزشهاي الزم
بـه كارشناسـان و مديران براي اسـتفاده موثر از ظرفيت
فضـاي مجـازي و شـبكههاي اجتماعي داده شـود.

37

• شماره  - 1دوره  - 1مهر 1399

شرح تصویر :پویش عصر همدلی ،بهار و تابستان  ،۱۳۹۹باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

نشریات دانشجویی؛ ایستاده در خزان
طوفان انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران در جشنواره بینالمللی حرکت
ضرورت انتخاب رویکردی متمایز در انجمنهای علمی دانشجویی متناسب با مأموریتهای جدید دانشگاه

 UTTEDتعطیلی ناپذیر !
دست خیر کانونیها

تشکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی؛ ایستاده در خزان

گفتوگویی با معین شاکری ،نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی در
کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران
نشــریات دانشــجویی حــوزهای فعالــی و پــرکار در
دانشــگاه اســت .جایــی کــه نشــانگر آراء و افــکار
دانشــجویان اســت .مجموعــهای کــه در بیــن
دانشــجویان ریشــه کــرده و دانشــجویان ف ّعــال و
دغدغهمنــد را دورهــم جمــع میکنــد تــا افکارشــان
را بــا هــم بــه اشــتراک بگذارنــد و بــه جامعــه عرضــه
کننــد.
شــیوع ویــروس کرونــا شــرایط خاصــی را بــرای
جامعــه دانشــگاهی پیــش آورد .از ســویی دانشــگاه را
بــه تعطیلــی کشــاند و فعــاالن نشــریاتی محــل اصلــی
فعالیتهــا و مباحثــة خــود را از دســت دادنــد؛
ارائــه
ّ
از ســویی دیگــر هــم زمــان زیــادی را بــرای مطالعــه
و تحقیــق و تولیــد محتــوای نشــریه داشــتند .ایــن
شــد کــه از فرصــت مجــازی شــدن فعالیتهــای
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی اســتفاده کردنــد
و بــا انتشــار محتــوای الکترونیــک نشــریات خــود
در فضــای مجــازی شــور و شــوق ایــن حــوزه را بــه
شــکلی دیگــر نشــان دادنــد.
از ایــن فرصــت اســتفاده کردیــم تــا گفــت و گویــی
داشــته باشــیم بــا نماینــده مدیــران مســئول نشــریات
دانشــجویی در کمیتــه ناظــر بــر نشــریات دانشــگاه
تهــران ،تــا ایــن شــرایط جدیــد را بــه بحــث بگذاریــم
فعالیــت نشــریات دانشــجویی در ایــن
و ببینیــم رونــد
ّ
دوره بــه چــه شــکل بــوده اســت .معیــن شــاکری،
مدیرمســئول نشــریه قلــم کــه امســال بــرای دومیــن
ســال متوالــی بــه عنــوان نماینــده دانشــجویی
کمیتــه ناظــر بــر نشــریات انتخــاب شــده و یکــی از
فعــاالن دغدغهمنــد حــوزه نشــریات اســت مهمــان

ایــن شــماره مــا شــد تــا دربــاره وضعیــت نشــریات
دانشــجویی در ایــن دوران بــا او گفتوگویــی داشــته
باشــیم.
بانــگ فرهنــگ :همانطــور کــه میدانیــد؛ بــا شــیوع
ویــروس کرونــا فعالیتهــای دانشــگاهها و مؤسســات
آمــوزش عالــی کشــور از حالــت حضــوری بــه حالــت
غیرحضــوری تغییــر پیــدا کــرده اســت .در نتیجــه
ایــن مســئله عمــدهی فعالیتهــای فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــجویی از فضــای واقعــی بــه فضــای
مجــازی منتقــل شــده و ایــن امــر باعــث ایجــاد یــک
جــو جدیــد در فضــای فعالیتهــای دانشــجویی شــده
اســت .شــما جــو کنونــی فعالیتهــای دانشــجویی
دانشــگاه تهــران در حــوزه نشــریات دانشــجویی در
فضــای مجــازی را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
معیــن شــاکری :چنــد ســالی اســت کــه بــا افزایــش
قیمــت کاغــذ روبـهرو هســتیم و ایــن مشــکل بــه طور
کلــی باعــث فشــار آمــدن بــه حــوزه مطبوعــات و بــه
خصــوص نشــریات دانشــجویی شــده اســت .نشــریات
دانشــجویی شــاید ماننــد روزنامههــا و نشــریات
بیــرون دانشــگاه ،خیلــی از حمایّــت خاصــی از طــرف
نهادهــای بیــرون دانشــگاه برخــوردار نیســتند و از
طرفــی فــروش آنچنانی هــم ندارند .شــاید در گذشــته
فــروش محــدودی داشــتیم ولــی اکنــون خیلــی کمتــر
شــده اســت .در نتیجــه از همــان چنــد ســال گذشــته،
انتشــار الکترونیکــی نشــریات دانشــجویی بیشــتر
شــده بــود .حــال برخــی از نشــریات کــه کام ـ ً
ا بــه
انتشــار الکترونیکــی روی آوردنــد و یــا برخــی در کنــار
انتشــار کاغــذی بــه صــورت الکترونیکــی نیــز نشــریه
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را منتشــر میکننــد .در کل ف ّعــاالن نشــریات
دانشــجویی بــا اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای
انتشــار نشــریات ،ناآشــنا و بیگانــه نبودنــد .اکنــون
دوره ،دورة اســتفاده از فضــای مجــازی اســت و
همــه بــه ســمت ایــن فضــا میرونــد و خــواه و
ناخــواه ،نشــریات دانشــجویی بایــد خــود را بــا ایــن
موضــوع وفــق میدادنــد .البتــه ایــن نکتــه بیشــتر
اهمیــت اســت.
دربــارة پخــش نشــریات حائــز
ّ
نشــریات عــاوه بــر نمــود بیرونــی ،یــک نمــود
درونــی دارد کــه اعضــای نشــریه مینشــینند در
کنــار یکدیگــر و بــه گفتوگــو
و مباحثــه مشــغول میشــوند
کــه ایــن بخــش مهمــی از کار
نشــریات اســت .چنیــن جلســاتی
باعــث ایــن میشــود کــه کار
ـجمتر انجــام شــود و عــاوه
منسـ ّ
بــر آن چــه کــه میخواهنــد
از طریــق رســانه بــه بیــرون
انتقــال بدهنــد؛ درسهایــی را از
همدیگــر یــاد بگیرنــد .بــه نظــرم
رســالت نشــریات دانشــجویی
دقیقــ ّا همیــن اســت .مهمتریــن
وظیفــه نشــریات دانشــجویی
ایــن اســت کــه افــراد هــم فکــر و
هــم نظــر را بــا هــم آشــنا کنــد و فرصتــی بــرای
ارائــه نظــرات و گفتوگــوی ایــن افــراد ایجــاد
کنــد.
در دوران کرونــا؛ ایــن نمــود درونــی ضربــه دیــد.
چــون باالخــره فضــای حضــوری از بیــن رفــت .امــا
کرونــا بــر روی آن نمــود بیرونــی تأثیــر زیــادی
نگذاشــت؛ چــون نشــریات از گذشــته نیــز بــا
فضــای مجــازی آشــنا شــده بــود .شــاید بــا شــیوع
بیمــاری رونــد کار نشــریات کنــد شــد امــا در
طــول زمــان وضعیــت بهتــر میشــود .در ابتــدای
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وضعیــت کرونــا ،نوعــی حالــت ســردرگمی بیــن
ّ
فعــاالن دانشــجویی بــود .مثــ ً
ا در تیــم نشــریة
خودمــان ابتــدا ایــن پرســش مطــرح بــود کــه بــا
توجــه بــه ایــن شــرایط کــه نمیتــوان نســخة
چاپــی را منتشــر کــرد؛ آيــا بــه صــاح هســت
کــه کار را ادامــه دهیــم؟ امــا هــر چــه بیشــتر
میگــذرد راههــای بیشــتر و بهتــر بــرای ادامــه
فعالیــت نشــریه پیــدا میشــود .البتــه ایــن
دادن
ّ
نکتــه کــه دانشــجویان بتواننــد نســخة چاپــی
نشــریه را ببیننــد و در دســت خــود بخواننــد؛ نکتــة

بســیار مهمــی اســت کــه نمیتــوان بــه ســادگی از
آن گذشــت .از طرفــی شــاید انتشــار چاپــی ،بــرای
ف ّعــاالن نشــریات هزینــه بــر بــود امــا اثرگــذاری
مــا ّدی و معنــوی آن در دانشــجویان بیشــتر بــود.
بانــگ فرهنــگ :دقیقــاً از همیــن جایــی کــه
فرمودیــد ف ّعــاالن نشــریات بــه شــرایط عــادت
میکننــد شــروع کنیــم و بــه بحــث پرســش
بعــدی برویــم .بــه نظــر شــما آیــا حضــور
دانشــجویان در فضــای مجــازی و ایــن شــرایط
جدیــد؛ توانســته اســت خالقیتهــا و ایدههــای
ف ّعــاالن نشــریات دانشــجویی دانشــجویان در
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طراحــی و اجــرای برنامههــای متنــوع فرهنگــی و
اجتماعــی در قالبهــای مختلــف فعالیــت رســانهای
و مطبوعاتــی بیشــتر کنــد؟ آیــا دســت دانشــجویان
در اجــرای ایدههــا و فعالیتهایشــان بازتــر شــده
اســت؟
معیــن شــاکری :دربــارة ایــن ســؤال ایــن طــور
بگویــم .انســانها موجــودات وقــف پذیــری هســتند
و ســعی میکننــد بــا خالقیتــی کــه از خــود نشــان
میدهنــد؛ خــود را بــا تمــام شــرایط ســخت وفــق
بدهنــد .در حــوزة نشــریات ،یکــی از بخشهــای
بســیار مهــم ،بخــش ارتبــاط بــا مخاطــب اســت.
بــرای یــک نشــریه آن چــه در گام ا ّول مهــم اســت؛
حقیقتجویــی و بیــان نظــرات ف ّعــاالن اســت و در
گام د ّوم ایــن اســت کــه صــدای ایــن حقیقتجویــی
و حقایــق را بــه گــوش مخاطــب رســانده شــود .االن
در شــرایطی نیســتیم کــه بــه شــکل چاپــی ،کــه
شــکل اصلــی انتشــار نشــریات اســت؛ نظراتمــان را
انتشــار دهیــم .هــم بــه دلیــل محدودیّتهــای مالــی
نشــریات و هــم بــه دلیــل تعطیلــی فضــای حضــوری
دانشــگاه .در نتیجــة ایــن وضعیــت ،مســیر ارتبــاط
بــا مخاطــب دچــار اشــکال اساســی شــده اســت .امــا
راههــای جایگزینــی کــه ف ّعــاالن نشــریات دانشــجویی
بــه ذهنشــان رســید و یا بــه عمــل درآوردنــد؛ راههای
خلقان ـهای اســت .مث ـ ً
متفــاوت و ّ
ا بــردن محتــوای
نشــریه بــه ســمت پادکســت ،ویدئوهــای کوتــاه چنــد
دقیق ـهای و یــا تهییــة نســخة الکترونیــک محتــوا و
انتشــار آن .ایــن مــوارد در عمدة نشــریات دانشــجویی
پیــش آمــده اســت .یکــی از دیگــر ف ّعالیتهــای
توجــه بود؛ شــکل جدید
خالقانـهای کــه برایــم مــورد ّ
مصاحبههــای نشــریات بــه شــکل گفتوگــو در
پخــش زنــده (الیــو) در شــبکة اجتماعــی اینســتاگرام
بــود .در ایــن حالــت تنهــا مصاحبــه بیــن یــک
مصاحبــه کننــده و یــک مصاحبــه شــونده نیســت
و مخاطــب میتوانــد ارتبــاط بیشــتر و بهتــری

بــا نشــریه داشــته باشــد .آن حالــت خشــک و
قدیمــی مصاحبــه کــه مخاطــب نمیتوانســت بــا
حالــت صــورت ایــن دو نفــر آشــنا شــود؛ اتّفــاق
نمیافتــاد .امــا االن میتوانــد حتــی صــورت هــر
دو نفــر را ببینــد و بــه نظــرم ایــن مــورد میتوانــد
پیامهــای بیشــتری را نســبت بــه یــک متــن بــه
مخاطــب بدهــد .ایــن مــورد را تــا حاال در نشــریات
ندیــده بــودم .شــاید نمونــة آن در کانونهــا و
انجمنهــای علمــی بــوده باشــد؛ امــا مصاحبــه
بــرای یــک نشــریه کــه بتوانــد بعــدا در نشــریه
منتشــر شــود؛ یــک رویــداد تــازه بــود .شــاید اگــر
کرونــا نبــود؛ نشــریات دانشــجویی دیرتــر بــه ایــن
خالقیــت میرســیدند .نمیگویــم نمیرســیدند
ّ
چــون ایــن فضــای مجــازی روزبــهروز گســترش
بیشــتری دارد و کرونــا تنهــا ســرعت رســیدن بــه
فعالیــت خالقانــه را افزایــش داد.
ایــن
ّ
در مــورد آن نمــود درونــی نشــریات و جلســاتی
کــه ف ّعــاالن نشــریات بــا هــم میگذاشــتند؛ هــم
بــه ایــن دلیــل کــه برخــی از دانشــجویان بــه
شهرستانهایشــان بازگشــته بودنــد و هــم بــه ایــن
دلیلــی کــه ابتــدای ایــن دوران محدودیّتهــای
تــر ّدد اعمــال شــده بــود؛ جلســهها نیــز بــه
ســمت فضــای مجــازی رفــت.
بخــش کارگاههــای نشــریات دانشــجویی هــم
هســت کــه بــر خــاف ســالهای گذشــته کــه
در فضــای حضــوری بــود؛ امســال قصــد داریــم تــا
آن را نیــز بــه ســمت فضــای مجــازی ببریــم کــه
شــاید در گذشــته ات ّقــاق نیافتــاده اســت.
بــه طــور کلــی عمــدة فعالیتهــای خالقانــه بــه
همیــن شــکل بــوده اســت و مهمتــر ایــن کــه
خالقیتهــا مؤثــر بودهانــد .شــاید نــه صــد
ایــن
ّ
در صــد امــا نســبت بــه زمان ـهای کــه هســتیم و
فعالیــت
مشــکالتی کــه در ایــن دوران هســت؛
ّ
نشــریات دانشــجویی خــوب پیشــرفته اســت.
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بانــگ فرهنــگ :جایــی در صحبتهایتــان اشــاره
کردیــد کــه حقیقتجویــی و رســاندن صــدای
حقیقــت بــه گــوش مخاطبــان اصلیتریــن دغدغــه
ف ّعــاالن نشــریات دانشــجویی اســت .همانطــور
کــه میدانیــم؛ در شــرایط عــادی فعالیتهــای
دانشــجویی در جامعــه اثرگــذاری مهمــی دارنــد.
بــه طوریکــه اگــر یــک فعالیــت مناســب از ســوی
دانشــجویان انجــام گیــرد؛ در میــان جامعــه
بازتــاب پیــدا میکنــد .بــه نظــر شــما آیــا ایــن
شــرایط غیــر حضــوری بــودن فعالیتهــا توانســته
اســت بــه بازتــاب بیشــتر ایــن فعالیتهــا در
ســطح جامعــه کمــک کنــد؟
معیــن شــاکری :ســالها پیــش ،دورهای بــود کــه
آن را بهــار کار نشــریات و بــه طــور کلــی بهــار
روزنامهنــگاری در ایــران مینامیدنــد .اکنــون
شــاید ایــن بهــار بــه خــزان خــود رســیده باشــد!
البتــه نــه تنهــا در ســطح نشــریات دانشــجویی؛
بلکــه در ســطح کل جامعــه! نســبت قبــل هــم
مخاطــب نشــریات و هــم اثرگــذاری نشــریات کمتر
شــده اســت .اگــر یــک روزنامــه در  ۲۰ســال پیش
و یــک روزنامــه امــروز را مقایســه کنیــم؛ کاهــش
اثرگــذاری آن محســوس اســت .البتــه پژوهــش
کاملــی در ایــن رابطــه نداریــم امــا عمــدة افــراد
بــه ایــن قائــل هســتند کــه اثرگــذاری مطبوعــات
در جامعــه کمتــر شــده اســت .دانشــگاه بخــش
مهمــی از جامعــه هســت و هــر ســال تعــداد زیادی
از جوانــان کشــور بــه آن وارد میشــوند .هــر کــدام
از آنهــا خانــواده دارنــد و در آینــده قــرار اســت در
جامعــه نقشــی داشــته باشــند و جامعــه را بســازند
و در کل تأثیرگــذاری زیــادی روی جامعــه دارنــد.
امــا دربــارة حفــط تأثیرگذاریشــان ،اگــر دورة ۷
ســال گذشــته را در نظــر بگیریــم ،ایــن اثرگــذاری
کمتــر شــده اســت امــا اگــر بخواهیــم صرفـ ّا دورة
کرونــا را در نظــر بگیریــم؛ بــه نظــرم تفاوتــی نکرده
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اســت .بــه نظــرم در جنبههــای مختلــف اثرگــذاری
نشــریات دانشــجویی روی مخاطــب ثابــت مانــده
اســت .البتــه شــاید از ایــن نظــر کــه در دورة پیــش
از کرونــا مخاطبــان میتوانســتند بــه راحتــی بــه
نســخة چاپــی نشــریه دسترســی پیــدا کننــد و از
ایــن نظــر کــه خوانــدن نســخة چاپــی آســانتر
از نســخة الکترونیکــی اســت؛ بلــه ،اثرگــذاری
نشــریات بــه خاطــر کرونــا کاهــش یافتــه اســت.
امــا بــه طــور کلــی اثرگــذاری جامــع از ســوی یــک
نشــریة دانشــجویی بــر روی جامعــه بــه طــور کلــی
کاهــش یافتــه اســت .امــا نــه در ایــن دوران کرونــا.
بانــگ فرهنــگ :همانطــور کــه اکثــر کارشناســان
میگوینــد؛ کرونــا شــاید حــاال حاالهــا مهمــان
ناخوانــدة مــردم مــا باشــد .شــاید تــا مــدت زیــادی
فعالیتهــای دانشــگاهها بــه حالــت حضــوری
برنگــردد .بــه نظــر شــما آیــا میتــوان بــه توســعة
فعالیتهــای دانشــجویی بــرای بعــد از ایــن دوره
امیــدوار بــود؟ چــه کنیــم تــا بتوانیــم شــور و شــوق
دانشــجویی و دانــش بــه دســت آمــده ،پیــش از
ایــن دوره را حفــظ کنیــم و بــه نس ـلهای بعــدی
منتقــل کنیــم؟ بــه نظــر شــما چــه راهــی داریــم؟
معیــن شــاکری :بــه نظــرم ایــن پرســش پرســش
مهمــی اســت .از ایــن نظــر کــه شــخصاً ســال آخــر
دورة کارشناســی را ســپری میکنــم .مــا شــاید
بــه دورهای رســیده باشــیم کــه کمکــم بایــد بــا
دانشــجویان ســالهای پاییــن ارتبــاط بیشــتری
بگیریــم .دانشــجویان ورودی  ۹۷یــا  ۹۸یــا حتــی
 .۹۹تجربههایمــان را بــه آنهــا منتقــل کنیــم و
آنهــا را وارد فضــای نشــریات دانشــجویی کنیــم.
کرونــا ضرب ـهای کــه زده اســت باعــث ایــن شــده
تــا میــان دانشــجویان تــرم باالیــی ،بــا دانشــجویان
تــرم پایینــی انفصــال ایجــاد شــود .مــن شــاید
نتوانــم دانشــجویان ورودی  ۹۹را حتــی ببینــم!
ایــن نکتــه تأثیــر مهمــی خواهــد گذاشــت .شــاید
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دانشــجویان نــوورود اص ـ ً
ا ندادنــد؛ فضایــی مثــل
یــک دفتــر انجمــن یــا کانــون یــا نشــریه ،چــه
کار کــردی دارد؟ فرصــت ایــن کــه بخواهنــد بــا
صحبــت بــا ایــن فضــا آشــنا شــوند
گفتوگــو و
ّ
وجــود نــدارد؛ یــا اگــر داشــته باشــد خیلــی
ســخت خواهــد بــود .امــا ایــن نکتــه هــم هســت
کــه نفــس خــود دانشــگاه ،نفســی همــراه بــا
شــور و شــوق اســت! باالخــره افــرادی کــه بــه
دانشــگاه میآینــد؛ جوانانــد و جوانهــا هــم
دنبــال شــور و شــوق و پویاییانــد! بــه قــول
معــروف «سرشــان درد میکنــد!» بــرای ایــن
کــه بیاینــد خودشــان را ثابــت کننــد و مســؤلیت
فعالیــت دانشــجویی هــم،
بپذیرنــد .حوزههــای
ّ
حــوزه بســیار خوبــی بــرای محــک زدن توانایــی
افــراد اســت .بــه نظــرم ،از یــک مشــکل داریــم و
یــک حســن .از طرفــی کرونــا باعــث ایجــاد یــک
انفصــال شــده و از طرفــی ایــن شــور و شــوق
بیــن دانشــجویان خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل
نمیتــوان دقیــق پیشبینــی کــرد کــه پــس از
کرونــا بــا چــه روبـهرو خواهیــم بــود .آن چــه کــه
مشـ ّ
ـخص اســت؛ کاهــش را خواهیــم داشــت .امــا
نمیتــوان حــدس زد کــه ایــن کاهــش چقــدر
مدتــی زمــان
خواهــد بــود .پــس از بازگشــاییها ّ
خواهــد بــرد تــا دانشــجویان بخواهنــد همدیگــر
را بشناســند! مدتــی بــاز هــم ســردرگمی خواهــد
بــود و شــاید تــا یکــی دو ســال بعــد از کرونــا بــا
افــت همــراه باشــیم! امــا نمیتــوان دقیــق گفــت
چقــدر .شــاید همــان شــور و شــوق دانشــجویی
خــود را بــا فضــای مجــازی وفــق دهــد و شــاهد
توســعة فعالیتهــا در فضــای مجــازی باشــیم.
و امیدواریــم ایــن شــور و شــوق کارســاز باشــد.
وای بــه حــال جامع ـهای کــه جــوان آن نخواهــد
و نتوانــد در فضــای فعالیتهــای دانشــجویی کــه
برایــش تــدارک دیــده شــده فعالیــت کنــد!

بانــگ فرهنــگ :اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه تهــران ،در ایــن ســالها وظیفــه حمایــت
و هدایــت فعالیتهــای دانشــجویی را برعهــده
کمــی و
داشــته اســت و بایســتی بــرای توســعة ّ
کیفــی فعالیتهایشــان تــاش کنــد .بــه نظــر شــما
آیــا ایــن اداره کل توانســته اســت کــه نقــش خود را
در ایــن دوران حفــظ و تقویــت کنــد؟ بــه نظر شــما
چــه اقداماتــی میتوانــد بــه جهــت بسترســازی
مناســبت فعالیتهایــی دانشــجویی ،از ســوی ایــن
اداره کل انجــام شــود؟
معیــن شــاکری :هماننــد دانشــجویان ،مســئوالن
هــم تــا مدتــی ســردرگم بودنــد .بــه ایــن علــت
کــه از قبــل زیرســاخت فعالیــت مجــازی در کشــور
مــا بــه طــور کامــل تهییــه نشــده بــود .مســئوالن
مدتــی ایــن ســردرگمی را داشــتند کــه
هــم تــا ّ
فعالیتهــای گذشــته را چطــور بایــد در بســتر
مجــازی ادامــه داد .از طرفــی هــم بالتکلیفــی
ابتــدای دوران کرونــا ،کــه بــه طــور قطــع
مشــخص نبــود؛ آیــا قــرار اســت دانشــگاهها بــه
فعالیــت عــادی خــود برگردنــد یــا خیــر؟ بــه ایــن
ســردرگمی افــزود .امــا رفتــه رفتــه و از زمانــی
کــه مشــخص شــد قــرار نیســت دانشــگاهها فع ـ ً
ا
بازگشــایی شــوند؛ تصمیمات گرفته شــده از ســوی
مدیریــت فرهنگــی ایــن بــود کــه فعالیتهــا در
بســتر مجــازی انجــام شــود .امــا در حــوزة نشــریات
دانشــجویی ،فعــاالن تــازه در آغــاز راه هســتند کــه
چطــور در ایــن فضــا فعالیــت کننــد.
مدیریــت فرهنگــی در حــوزة نشــریات وظایفــی
کــه برعهــده داشــت؛ برگــزاری ّ
منظــم جلســات
کمیتــة ناظــر بــر نشــریات بــود کــه بــه خوبــی
انجــام شــد .وظیفــة دیگــر ،بسترســازی مناســب
و فراهمکــردن زمینههــای الزم بــرای حضــور
نشــریات دانشــجویی در ســامانة نشــریات بــود.
از قبــل هــم ایــن ســامانه بــود و در آن فعالیــت
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میشــد امــا در ایــن دوران نســبتاً بهتــر انجــام شــد .در گذشــته
انتقــادات زیــادی بــه ســامانه وارد بــود ولــی االن وضعیــت بهتــر
اســت .از طرفــی هــم کارگاههــای نشــریات هــم کــه قــرار بــود
برگــزار شــود؛ از همیــن ظرفیــت مجــازی اســتفاده خواهــد شــد.
بــه نظــرم رفتــه رفتــه ایــن وضعیــت بهتــر میشــود و مســئوالن از
ســردرگمی خــارج شــدند و االن میتواننــد روی بــه کارگیــری از فضــای
مجــازی برنامهریــزی کننــد.
بــه نظــرم بایــد ظرفیتهــای بخــش مجــازی را تقویــت کننــد .بــه عنــوان
مثــال بــرای همیــن برگــزاری کارگاههــا کــه داشــتم بــا چنــد مــدرس ایــن
حــوزه صحبــت میکــردم و از تجربیاتشــان در محیطهــای بیــرون دانشــگاه
میگفتنــد؛ از فضــای کنونــی برنامههــای موجــود ناراضــی بودنــد .تأکیــد
داشــتند کــه دانشــگاه بتوانــد یــک ســامانه مناســبی را بــه وجــود بیــاورد کــه
کیفیــت خوبــی داشــته باشــد .نمیدانــم چقــدر ممکــن اســت امــا اگــر ایــن
ات ّفــاق بیافتــد و دانشــگاه ســامانهای ویــژه داشــته باشــد کــه نشســتها و
برنامههــا بــا کیفیــت خــوب بتوانــد در آن منتشــر شــود کــه هــم دانشــجویان
بــه خوبــی بهرهمنــد شــوند و هــم مدرســان بــه خوبــی درس بدهنــد.
از دیگــر کارهــا بــرای حفــظ فضــاّ ،
خلقتــر شــدن مدیریــت فرهنگــی
دانشــگاه اســت .ایــن کــه بتوانیــم کارگاههایــی جدیــد و متناســب بــا
وضعیــت فعلــی مثــل پادکســت یــا تولیــد فیلمهــای کوتــاه
داشــته باشــیم؛ میتوانــد مؤثــر باشــد .نکتــهای کــه
بایــد مدیریــت فرهنگــی بایــد بــه آن توجــه داشــته
باشــد؛ کمکــردن فاصلــة میــان ســال باالییهــا و
دانشــجویان نــوورود اســت کــه بتوانیــم شــاهد توســعة
فضــای نشــریات باشــیم.
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انجمن های علمی دانشجویی

دانشگاه تهران ،دانشگاه برگزیده دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت شد

طوفان انجمنهای علمی دانشجویی در جشنواره حرکت
داســتان از روزی شــروع میشــود کــه فراخــوان
دوازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی حرکــت
منتشــر شــد .جشــنوارهای کــه ســرآمدان حــوزة
Alireza.saba@ut.ac.irکشــور در آن
فعالیتهــای علمــی دانشــجویی
رقابــت میکننــد .رقابــت بیــن انجمنهــای
علمــی همــواره رقابتــی پــر از شــور و انــرژی
اســت .جشــنواره علمــی دانشــجویی روز علــم در
دانشــگاه تهــران در ســال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸نمــود
بــارز ایــن حــرف اســت.
حــال امســال کــه ویــروس کرونــا نگذاشــته بــود
تــا ایــن رویــداد پرشــور و هیجــان بــه صــورت
حضــوری برگــزار شــود؛ مســئوالن برگــزاری
جشــنواره تصمیــم گرفتنــد تــا ایــن جشــنواره را
بــه صــورت مجــازی برگــزار کننــد .افتتاحیــة این
جشــنواره ،روز یکشــنبه  ۱۹مــرداد  ۱۳۹۹برگــزار
شــد .پــس از آن نمایشــگاه ارائــه دســتاوردهای
انجمنهــای علمــی دانشــجویی دانشــگاههای
سراســر کشــور آغــاز بــه کار کــرد .دانشــگاه
تهــران نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت تــا
فعالیــت خانــوادة بــزرگ و پویــای انجمنهــای
علمــی دانشــجویی دانشــگاه ،بــه نمایش گذاشــته
شــود.
امــا هیجــان انگیزتریــن بخــش جشــنواره،
اختتامیــه آن بــود .مراســم اختتامیــة دوازدهمیــن
جشــنواره بینالمللــی حرکــت ســه شــنبه ۲۱
مــرداد بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،در دانشــگاه الزهــرا
(س) بهصــورت برخــط برگــزار شــد .مراســمی

کــه در آن دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه
برگزیــده انتخــاب شــد.
انجمنهــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران
گل کاشــتند و بــا کســب  ۱۸مقــام در ایــن
جشــنواره نســبت بــه دانشــگاههای دیگــر در
جایــگاه اول قــرار گرفتنــد.
شــورای مدیریــت انجمنهــای علمــی دانشــجویی
توانســت رتبــه اول مســابقه را بــا برنامه مســابقات
ســخنرانی علمــی ترویجــی و رتبــه اول فعالیــت
خالقانــه را بــا برنامــه روز جهانــی علــم در
خدمــت صلــح و توســعه کســب کنــد .در بخــش
نشــریات برتــر فنــی و مهندســی ،نشــریه صنعــت
ســبز نویــن بــه صاحــب امتیــازی انجمــن علمــی
دانشــجویی مهندســی ماشــینهای کشــاورزی
رتبــه اول را کســب کــرد.

در بخــش مســابقه علــوم انســانی رتبــه اول
بــه انجمنهــای علمــی دانشــجویی دانشــکده
مدیریــت تعلــق گرفــت .عنــوان رتبــه اول نشــریه
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علــوم پایــه بــه نشــریه دانشــجویی دنــا بــه صاحــب
امتیــازی انجمــن علمــی دانشــجویی زیســت
شناســی رســید .همچنیــن ایــن انجمــن توانســت
در بخــش تولیــد محتــوای دیجیتــال علــوم پایــه
نیــز رتبــه اول را کســب کنــد.
علمــی
انجمــن
دانشــجویی محیــط
زیســت بــا کســب
رتبــه دوم انجمنهــای
علمــی در حــوزه
کشــاورزی و محیــط
زیســت افتخارآفرینــی
کــرد .نشــریه دریچــه
بــه صاحــب امتیــازی
علمــی
انجمــن
دانشــجویی معمــاری
پردیــس هنرهــای زیبــا
رتبــه دوم نشــریات
دانشــجویی حــوزه هنــر
و معمــاری را کســب کــرد.
همچنیــن انجمــن علمــی دانشــجویی کارآفرینــی
توانســت رتبــه ســوم فعالیــت خالقانــه علــوم
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انســانی را بهدســت آورد .انجمــن
علمــی دانشــجویی اقتصــاد در
ن علمــی
حــوزه علــوم انســانی ،انجمـ 
دانشــجویی زراعــت و اصــاح نباتــات
در حــوزه کشــاورزی و محیــط
زیســت ،نشــریه علمــی دانشــجویی
دامســتیک بــه صاحــب امتیــازی
انجمــن علمــی دانشــجویی علــوم
دامــی در بخــش نشــریات کشــاورزی
و محیــط زیســت ،و انجمــن علمــی
دانشــجویی جنینشناســی ،آناتومــی
و تکنولــوژی تولیــد مثــل در حــوزه مســابقه
کشــاورزی ،محیــط زیســت و دامپزشــکی عنــوان
شایســته تقدیــر را کســب کردنــد .دانشــجویان
دانشــگاه ،کیانــوش هوشــمندی در بخــش اختراع

و ایــده و میثــم بلباســی در بخــش کتــاب عنــوان
شایســته تقدیــر را از آن خــود کردنــد.
اتحادیــه انجمنهــای علمــی دانشــجویی
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محیــط زیســت بــه دبیــری صیــاد شــیخی
و اتحادیــه انجمنهــای علمــی دامپزشــکی
بــه دبیــری آال عنایتــی رتبــه اول و اتحادیــه
انجمنهــای علمــی علــوم دامــی و صنایــع
غذایــی بــه دبیــری علــی اصغــر خلیلــی رتبــه
ســوم ،بخــش اتحادیههــای ایــن جشــنواره را
کســب کردنــد.
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران
هــم در پیامــی ایــن موفقیــت را تبریــک گفــت.
در متــن ایــن پیــام اشــاره شــده اســت« :ایــن

موفقیــت بــزرگ را کــه مرهــون همــت و
تــاش فعــاالن انجمنهــای علمــی دانشــجویی
دانشــگاه اســت ،بــه دانشــگاهیان و بهویــژه
خانــواده بــزرگ انجمنهــای علمــی دانشــجویی
دانشــگاه تهــران تبریــک و تهنیــت عــرض
میکنیــم».
مؤفقیــت در کنــار دیگــر ادوار حضــور مؤفق
ایــن
ّ
دانشــگاه تهــران در ایــن جشــنواره قــرار گرفــت
همــت دانشــجویان فعــال انجمنهــای
و بــه ّ
علمــی دانشــجویی مانــدگار شــد.

شماره  - 1دوره  - 1مهر • 1399

47

تشکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

ضـرورت انتخاب رویکردی متمایـز در انجمنهای علمی
دانشـجویی متناسـب با مأموریتهای جدید دانشگاه
سحر خرمی
رئیــس اداره مشــارکتهای فرهنگــی و
اجتماعــی اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه تهــران
همــت بزرگمــرد بــا
تأســیس دارالفنــون بــه ّ
کفایــت ،میــرزا تقــی خــان امیرکبیــر ،حکایــت از
نقــش تأثیرگــذار پویشهــای علمــی منجــر بــه
مؤفقیــت و پیــروزی در میدانهــای مختلــف از
جملــه اقتصــادی ،نظامــی و ..داشــت .هــر چنــد
دانشــگاه بــه صــورت امــروزی و هــم راســتا بــا
نهادهــای آکادمیــک مغــرب زمیــن بــا تأخیــر
قابــل مالحظــهای درایــران تأســیس و راهانــدازی
شــد ،امــا تأســیس دارالفنــون را میتــوان حلقــة

48

• شماره  - 1دوره  - 1مهر 1399

اولیــة شــکلگیری دانشــگاه در ایــران دانســت.
بــا تأســیس دانشــگاه تهــران و بــه دنبــال آن
ســایر دانشــگاهها ،ســاختارهای پراکنــدة علمــی
در رونــدی جدیــد متمرکــز و دانشــگاه منشــاء
پویشهــای علمــی و فرهنگــی جدیــد شــد .البتــه
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه نقــش دانشــگاه
تهــران همــواره در ایــن پویشهــا برجســته و
منحصــر بــه فــرد بــوده اســت .ناگفتــه پیداســت
کــه ایــن دانشــگاه از ابتــدای شــکلگیری تــا
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کنــون ســهم قابــل توجهــی در دســتیابی بــه
اهــداف علمــی ،صنعتــی ،فرهنگــی و  ...کشــور
داشــته ،کــه ایــن مهــم ،مرهون تــاش اســتادان
و دانشــجویان نخبــة ایــن دانشــگاه بــوده اســت.
امــروزه و بیــش از هــر زمــان دیگــر ،نقــش علــم
و تحقیــق در تثبیــت قــدرت و نفــوذ کشــورها
اثبــات شــده اســت ،بــه طــوری کــه در دنیــای
امــروز ایــن مؤلفــة مهــم یکــی از عوامــل تعییــن
کننــده در تأمیــن قــدرت و امنیــت یــک کشــور
محســوب میشــود .حرکــت بــه ســمت فتــح
قلّههــای علمــی و تعریــف جایــگاه علمــی ســال
هاســت کــه ســرلوحة برنامهریزیهــا و تعییــن
چش ـمانداز بــرای کشــورها قــرار گرفتــه اســت.
خوشــبختانه در ســالهای اخیــر در کشــور
مــا نیــز ذهنیــت و دغدغــة سیاســتگذاران و
برنامهریــزان ،معطــوف بــه پرداختــن بــه ایــن
موضــوع حســاس و کلیــدی شــده و در ایــن
مســیر گامهــای مناســبی برداشــته شــده اســت.
در ایــن میــان دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی و پژوهشــی بــه عنــوان یکــی از ارکان
اصلــی آمــوزش علــم ،نقــش ویــژهای در تح ّقــق
چش ـماندازها و اهــداف علمــی کشــور بــه خــود
اختصــاص دادهانــد.
بــا گســترش عرصههــای اجتماعــی ،نیازهــای
جدیــدی در زندگــی بشــر پدیــدار گردیــده و بــه
تناســب ایــن نیازهــا ،نقشهــا و کارویژههــای
جدیــدی بــرای دانشــگاه تعریــف شــده اســت.
تردیــدی نیســت کــه دانشــگاهها درابتــدای
ف ّعالیــت در ایــران آمــوزش محــور بودنــد و در
ســیر تکویــن خــود پژوهــش محــور شــدند و
امــروزه نیــز گفتمــان غالــب در نظــام آمــوزش
عالــی ایــران ،دانشــگاه نســل ســوم و یا دانشــگاه
کارآفریــن اســت .در نــگاه اولیــه ،اگــر کارکــرد
دانشــگاه را آموزشــی و پژوهشــی بدانیــم ،بــه

طــور طبیعــی همــة دانشــگاهها ،ســاختار و
مکانیســمهایی بــرای تح َقــق ایــن دو کارکــرد
دارنــد ،امــا هنگاهــی کــه از دانشــگاه بــه عنــوان
نســخة شــفابخش و خــرد منفصــل جامعــه یــاد
میشــود بایــد بــه ســمت طراحــی ســاختارهای
جدیــد بــرای تح ّقــق مأموریتهــای جدیــد و
غلبــه برچالشهــا رفــت .در شــرایط کنونــی ،از
دانشــگاه انتظــار م ـیرود کــه همــة تــوان خــود
را مصــروف حــل مشــکالت جامعــه نمــوده
و از مشــارکت ف ّعــال دانشــجویان و نخبــگان
بــرای تدویــن سیاســتهای آمــوزش عالــی در
ایــن زمینــه اســتفاده کنــد .اکنــون دانشــگاه
نمیتوانــد از مســئولیتهای اجتماعــی خــود
در قبــال مشــکالت موجــود از جملــه بحــران
زیســت محیطــی ،بحــران آب و اشــتغال دانــش
آموختــگان کــه بزرگتریــن چالــش دولــت اســت،
چشــم پوشــی کنــد.
بــر ایــن اســاس وجــود گروههــای دانشــجویی
کــه در کنــار روندهــای تعریــف شــدة آموزشــی
و پژوهشــی ،بــه فعالیتهــای متنــ ّوع پرداختــه
و زمینــه را بــرای ظهــور اســتعدادها و
خالقیتهــای ســایر دانشــجویان فراهــم ســازند؛
نــه تنهــا الزم ،بلکــه یــک ضــرورت اســت .یکی از
ایــن ســاختارها ،انجمنهــای علمــی دانشــجویی
اســت کــه در ســال  1378از ســوی وزارت
فرهنــگ و آمــوزش عالــی ،آییننامــه آن تدویــن و
بــرای اجــرا بــه دانشــگاهها ابــاغ شــد .بــا شــروع
رونــد تشــکیل و فعالیتهــای انجمنهــای
مختلــف در دانشــگاه هــا ،بــه مــرور بــر تعــداد و
کیفیــت آنهــا افــزودهشــد .انجمنهــای علمــی
عــاوه بــر آنکــه زمینــة فعالیتهــای علمــی
را در ابعــاد گســترده تســهیل میکردنــد ،در
افزایــش شایســتگیهای داتنشــجویان در همــة
زمینههــای حیــات اجتماعــی از جملــه توانایــی
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انجــام فعالیتهــای گروهــی ،شناســایی دانشــجویان
خـ ّ
ـاق و توانمندســازی اعضــاء در امــور برنامهریــزی،
ســازماندهی و  ....نقــش مؤثــری را ایفــا کردنــد.
بــا نگاهــی گــذرا بــه ســاختار و کارکــرد انجمنهــای
علمــی در دوران جدیــد و پــس از قریــب بــه دو دهــه
از فعالیــت آن ،بــه نظــر میرســد ،بــرای بــه روز
کــردن آنهــا و انجــام مســئولیتهای جدیــد توســط
انجمنهــا ،بایــد بــه بازســازی ســاختار آنهــا دســت
زد .متأســفانه بایــد اذعــان کــرد کــه نظــام آمــوزش
عالــی کشــور تــا حــدودی در تربیــت دانشآموختــة
مجهــز بــه دانــش و آشــنا بــا روشهــا و ســاختارهای
کشــف دانــش مؤفــق بــوده اســت ،امــا در بهرهبــرداری
از ایــن دانــش و بــه اصطــاح تبدیــل ایــن دانــش بــه
ف ّنــاوری و در نهایــت ،مهــارت بهرهبــرداری از ایــن
ف ّنــاوری ناموفــق عمــل کــرده اســت .بــه عبــارت دیگر
دانــش آموختــگان امــروز نظــام آمــوزش عالــی فاقــد
ظرفیــت و پتانســیل توأمــان بــه کارگیــری دانــش و
ســدی
مهــارت هســتند کــه ایــن مقولــه همچــون
ّ
رســوخناپذیر ،توســعة کشــور را بــا چالــش مواجــه
کــرده اســت و خیــل دانــش آموختــگان بیــکار را بــه
ارمغــان آورده اســت.
درحــوزة نقــش ،انجمنهــا بایــد بــه عنوان شــبکههای
واســط ،فاصلــة میــان دانشــگاه و جامعــه را پــر نمــوده
و بــا شبکهســازی نویــن ،مســئولیت دانشــگاه را در
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قبــال توســعة پایــدار گوشــزد کننــد .انعطافپذیــری
در تغییــر برخــی از رشــتههای بیکارکــرد و تــاش
بــرای دانشبرکــردن جامعــه از طریــق شــرکتهای
دانــش بنیــان و ارائــة مدلهــای جایگزیــن گســترش
آمــوزش عالــی مبتنــی بــر تعامــل نزدیــک بــا جامعــه
و بــازار کار و پاســخگویی بــه انتظــارات جدیــد از
دانشــگاه ،از وظایــف انجمنهــای علمــی دانشــجویی
در دوران جدیــد اســت .ایــن امــر وقتــی اهمیــت
بیشــتری پیــدا میکنــد کــه نقــش منحصــر بــه فــرد
دانشــگاه را در سیاســتگذاری ،ســازماندهی و نظــارت
بــر بخشهــای مختلــف آمــوزش و ســایر نهادهــای
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه را در نظــر بگیریــم.
تدویــن مــدل شایســتگی بــرای اعضــای انجمنهــای
علمــی دانشــجویی و بازنگــری و ارتقــاء ســاختارهای
موجــود فعالیــت انجمنهــای علمــی دانشــجویی
از جملــه جشــنوارة حرکــت ،مبتنــی بــر انجــام
مأموریتهــای جدیــد ،میتوانــد فتــح بابــی در ایــن
زمینــه و قرارگرفتــن دانشــگاه در جایــگاه واقعــی خود
بــرای حــل مشــکالت جامعــه باشــد.
به امید آن روز...
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پنجمین دوره مسابقات سخنرانیهای علمی ترویجی برگزار شد

 UTTEDتعطیلی ناپذیر !
باتشکر از :فاطمه سخاوت ،مسئول هیئت داوران  UTTEDو سردبیر نشریه دلتا
پنجمیــن دورة مســابقات ســخنرانیهای
ترویجــی  UT-TEDاز بهمنمــاه  1398آغــاز
بــه کار کــرد .در مرحلــة نخســت  82اثــر
ارســالی عالقهمنــدان از  32دانشــگاه و مرکــز
علمــی ایــران توســط هیئــت داوران بررســی و
 20اثــر منتخــب جهــت رقابــت در مرحلــة دوم

و ارائــة ســخنرانی در پنجمیــن رویــداد UT-TED
معرفــی شــد.
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و شــروع دوران قرنطینه
و ممنوعیــت تجمعــات در اســفندماه  1398آن
هــم درســت اندکــی پیــش از برگــزاری پنجمیــن
رویــداد  UT-TEDبرگــزاری ایــن دوره از رویــداد،

بــه امیــد بهبــود وضعیــت ،بــه تعویــق افتــاد .در
نهایــت مرحلــة پایانــی رقابــت پنجمیــن دورة
 25 UT-TEDالــی  29مردادمــاه  1399بــه
صــورت مجــازی برگــزار شــد.
تصویــری از جلســه داوری آثــار پنجمیــن دروه
مســابقات ســخنرانی ترویجــی
محمــد قاضیمقــدم بــا ارائــة «رهایــی از خــود
کاذب» ،امیرحســین شمســی اردکانــی بــا ارائــة
«بحــران هویــت جــوان ایرانــی؛ مهــر فرامــوش
شــده» و ســید داریــوش طاهــرزاده بــا ارائــة

«تحصیــل؛ تفریــح یــا حرفــه؟!» ســه برگزیــدة
ایــن دوره از رویــداد ســخنرانیهای ترویجــی
 UT-TEDبودنــد.
همچنیــن ارائــة مریــم مــکاریزاده بــا عنــوان
«اگــه پــول نــه ،پــس چــی؟» مقــام شایســتة
تقدیــر را بــه دســت آورد و ارائــة احمــد یارایــی
بــا عنــوان «ســر بریــدن بــا چاقــوی کنــد» عنوان
شایســتة تقدیــر از نــگاه مخاطــب را کســب کــرد.
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هیئــت داوران ایــن دوره از رویــداد ،فاطمــه ســخاوت ،علــی اصغرخلیلــی ،امیــن صادقــی ،مهــران صادقــی دلوئــی ،فخرالدیــت
برقعــی ،زهــرا توکلــی و مریــم امیــر بهرامــی بودهانــد.
عالقهمندان میتوانند ویدئوهای این دوره از مسابقات را در کانال آپارات رویداد به نشانی  www.aparat.com/UT_TEDو
همچنین سامانة چندرسانهای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران که به صورت مجزا در زیر آمده است مشاهده
نمایند:
سگ های ولگرد ،چالشها 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 فراموششده
امیرحسین شمسی اردکانی
دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علومپزشکی تهران
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دیابت خوشمزه
مینوسادات آقائینژاد
دانشآموز پایهی 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 fraserکانادا

اگه پول نه ،پس چی؟
مریم مکاریزاده
دانشجو کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت

مببهای 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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کانونهای فرهنگی ،هنری ،دینی و اجتماعی دانشجویان

نگاهی بر فعالیتهای حوزه کانونهای فرهنگي ،هنري ،ديني و اجتماعی دانشجويان در دوران کرونا

دست خیر کانونیها
شــیوع ویــروس کرونــا پیامدهــای مختلــف
اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی
مختلفــی را بــرای تمــام دنیــا و بــه خصــوص کشــور
عزیزمــان ،ایــران بــه همــراه داشــت .بــه خصــوص
در حــوزة اقتصــادی ،خیــل بیشــمار کارگــران و
اقشــار کمدرآمــد وجــود دارنــد کــه شــاید کرونــا
و تعطیلــی فعالیتهــای روزانــه ،بــه آنهــا اجــازه
کارکــردن و کســب درآمــد را نــداد .امــا آیــا ایــن
خانوادههــا تنهــا هســتند؟
از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا ،پویشهــای
مختلــف و متفاوتــی در ســطح کشــورمان بــه راه
افتــاد تــا دســت نیازمنــدان را بگیــرد .تــا انســانها
بتواننــد دســت خیــر روزی رســانی الهــی بــه ایــن
افــراد باشــند .در کنــار جامعــة پزشــکی کــه روز و
شــب خــود را وقــف خدمــت بــه مــردم عزیــز ایــران
کردنــد تــا ویــروس کرونــا ریشـهکن شــود؛ فعــاالن
اجتماعــی کانونهــای دانشــجویی دانشــگاه تهــران
نیــز ،آســتینها را بــاال زدنــد و بــا دســتهای
خیرشــان ،وســیلة ریش ـهکن کــردن برخــی اثــرات
اجتماعــی ایــن ویــروس شــدند.
چنــد پویــش از ســوی کانونهــای فرهنگــی،
هنــری ،دینــی و اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه
تهــران طراحــی و اجــرا شــد تــا بــا دســت خیــر
دانشــجویان دانشــگاه تهــران و دیگــر دانشــگاهها،
مــواد غذایــی و بســتههای ارزاق بــرای خانوادههــای
نیازمنــد تهییــه شــود .در یکــی از ایــن پویشهــای
دانشــجویی نزدیــک بــه  ۵۰بســته ارزاق تهییــه و
میــان خانوادههــای نیازمنــد توزیــع شــد.
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در پویشــی دیگــر ،کانونهــای خیریــه
دانشــجویان دانشــگاههای تهــران ،شهیدبهشــتی،
عالمهطباطبائــی ،علموصنعــت بــرای اولیــن بــار
بــا اجــرای طــرح عصــر همدلــی بــا همــکاری
یکدیگــر ،کمکهــای نقــدی دانشــگاهیان را
بــرای تهیــه ارزاق و توزیــع در میــان نیازمنــدان
جمــعآوری کردنــد.
دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی رئیــس
دانشــگاه تهــران ،دکتــر مجیــد سرســنگی معــاون
فرهنگــی و اجتماعــی ،دکتــر ســعید حیبیــا معــاون
دانشــجویی ،دکتــر ســید احمدرضــا خضــری
مدیــر کل روابــط عمومــی و دکتــر محمدعلــی
زارع چاهوکــی مدیــر کل فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه تهــران  ۲۹اردیبهشــت مــاه از ایــن طــرح
بازدیــد کردنــد.
در قالــب ایــن طــرح ۴۵ ،میلیــون تومــان بــا
کمــک دانشــگاهیان جمـعآوری شــده اســت کــه از
محــل آن تعــدادی بســته ارزاق ،بــرای نیازمنــدان
دانشــگاهها تهیــه شــده اســت .ارزش هــر کــدام از
ایــن بســتههای اهدایــی حــدود  ۳۰۰هــزار تومــان
بــود.
ایــن بســتههای ارزاق بــه خانوادههــای بیبضاعــت
شناســایی شــده اهــدا میشــود .همچنیــن بخشــی
از مبلــغ جم ـعآوری شــده بــه صــورت نقــدی بــه
حســاب دانشــجویان بیبضاعــت واریــز خواهــد
شــد.
گفتنــی اســت؛ ایــن طــرح ،بزرگتریــن طــرح
دانشــجویی در مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه

تشکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران
در شــرایط بــه وجــود آمــده بــه علــت شــیوع ویــروس
کرونــا برگــزار شــده اســت.
در کنــار ایــن طــرح ،قــرار اســت دانشــگاه تهــران
بهصــورت مســتقل  ۵۰۰پُــرس غــذا تهیــه کنــد تــا
در بخشــی از شــهر تهــران در میــان نیازمنــدان توزیــع
شــود.

دومیــن مرحلــه بزرگتریــن طــرح خیریــه دانشــجویی در
دانشــگاه تهــران بــه صــورت مســتقل توســط کانــون خیریــه
والعصــر روز  ۲۷خــرداد مــاه اجــرا شــد.
در دومیــن مرحلــه از اجــرای ایــن طــرح  ۸۰بســته ارزاق بــه
خانوادههــای بیبضاعــت شناســایی شــده اهــدا میشــود،
ارزش هــر بســته معــادل  ۳۰۰هــزار تومــان بــود.

شماره  - 1دوره  - 1مهر • 1399

55

تشکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

56

• شماره  - 1دوره  - 1مهر 1399

تشکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

معرفی و عضویت در تشکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

تــا حــاال بــه ایــن فکــر کردهایــد کــه چگونــه مهارتهــاي تخصصــي مرتبــط بــا رشــته تحصيلــي خــود را
فــرا بگيريــد؟ چگونــه در حــوزه علمــي بــا مشــاركت دانشــجويان هــم رشــته خــود يــا ســاير دانشــجويان
رشــتههاي ديگــر رويدادهــاي علمــي برگــزار كنيــد؟ انجمنهــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران
فرصتــی مناســب بــرای مشــاركت گروهــي دانشــجويان در فعاليتهــاي علمــي اســت .ايــن انجمنهــا
كارگاههايــي را بــا هــدف مهارتآمــوزي دانشــجويان و ترويــج علــم و فنــاوري برگــزار ميكننــد .بــه ازاي
هــر رشــته تحصيلــي دانشــگاه ميتــوان انجمــن علمــي دانشــجويي تاســيس كــرد و حتــي انجمنهــاي
بينــا رشــتهاي نيــز ميتواننــد راهانــدازي شــود .خوشــبختانه در دانشــگاه تهــران انجمنهــاي علمــي
دانشــجويي متعــددي در گروههــاي آموزشــي پرديس/دانشــكدهها فعــال هســتند.

کانونهــای فرهنگــی ،هنــری ،اجتماعــی و دینــی دانشــجویان دانشــگاه
تهــران

میخواهیــد کارآفریــن شــوید؟ هنرمنــد هســتید؟ شــاید هــم پاییــز زیبــای دانشــگاه شــما را بــه ســمت
شــاعر شــدن روانــه کــرده اســت! یــا ایــن کــه میخواهیــد بــا انجــام کار خیــر و داوطلبانــه بــرای مــردم
نیازمنــد بــه خــود و آنهــا کمــک کنیــد؟ کانونهــای فرهنگــی ،هنــری ،اجتماعــی و دینــی دانشــگاه تهــران
جایــی بــرای نمــود اســتعدادها و خالقيتهــاي شــما در زمينههــاي فرهنگــي و هنــري اســت .کانونهــای
فرهنگــي دانشــجویان در حوزههــاي شــعر و ادب ،تئاتــر ،موســیقی ،قــرآن و عتــرت (ع) ،هنرهــای تجســمی،
خیریــه ،محیــط زیســت ،کارآفرینــی و  ...فعاليــت ميكننــد.

نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

حرفــی بــرای گفتــن داریــد؟ میخواهیــد شــنیده شــوید؟ دنبــال خبرســازی و خبرنــگاری هســتید؟
میخواهیــد در میــان ســر و صــدای مطبوعــات ،شــما هــم صدایــی داشــته باشــید؟ یــا اینکــه میخواهیــد
بــه دنبــال داســتان نویســی برویــد؟ اهــل طنــز شــاید باشــید؟! نشــریات دانشــجویی جایــی بــرای شــنیده
شــدن صــدای شماســت .جایــی کــه میتوانیــد بــا نوشــتن و قلــم خــود ،صدایــی در جامعــه ایجــاد کنیــد!
نشــريات دانشــجويي دانشــگاه تهــران در حوزههــاي علمــي ،فرهنگــي ،هنــري ،اجتماعــي و سياســي فعاليــت
ميكننــد .شــما هــم ميتوانيــد صاحــب نشــريه شــويد يــا اينكــه در نشــريات مختلــف همــكاري داشــته
باشــيد.

بـرای عضویـت در تشـکلهای فرهنگـی و اجتماعـی
دانشـگاه تهـران بـه  cultural.ut.ac.irمراجعـه کنیـد.
شماره  - 1دوره  - 1مهر • 1399

57

تشکلهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

آشنایی با نشریات حرفهای دانشگاه تهران
اعطاي امتياز نشريه حرفهاي به نشريات برتر دانشجويي دانشگاه تهران
بـا هدف رشـد و ارتقای نشـریات دانشـجویی دانشـگاه؛ طـرح “اعطای امتیاز نشـریه حرفهای به نشـریات برتر دانشـجویی
دانشـگاه تهـران” بـا همکاری معاونت پژوهشـی اجرا میشـود .این طرح شـامل تمامی نشـریات دانشـجویی بـا زمینهها و
فرمتهـای مختلـف میشـود و نشـریات دانشـجوییای که بـه لحاظ فرمـی ،محتوایی و اصـول فنی در سـطح باالیی قرار
داشـته باشـند؛ میتواننـد حائـز این امتیاز شـوند .مدیران مسـئول نشـریات دانشـجویی دانشـگاه تهـران با پر کـردن فرم
مربوطـه و ارسـال درخواسـت کسـب امتیـاز حرفـهای به دبیرخانـه کمیته ناظر بـر نشـریات واقـع در اداره کل فرهنگی و
اجتماعـی پـس از بررسـی درخواسـت در کمیتـه ناظـر بر نشـریات و ارجاع آن بـه کمیته اعطـای امتیاز نشـریه حرفهای،
میتواننـد امتیـاز علمی نشـریات حرفهای را کسـب کنند.

نشریاتی که امتیاز حرفهای را کسب کردند:
نام نشريه
 1جوانه انجمن

نام مديرمسئول

نام سردبير

نام صاحب امتياز

ليال سليمانپور

ثريا نويد

انجمن علمي گروه زراعت

علمي

ترتيب

سامانه نشریه

فصلنامه

javanesj.ut.ac.ir

انتشار

و اصالح نباتات
علي اصغر خليل خليلي انجمن علمي گروه علوم

 2دامستيك

فرزاد غفوري

 3دريچه معماري

پدرام فيضي

 4دلتا

علي اصغر خليل خليلي فاطمه سخاوت

فصلنامه

دامي
محمدجواد احمدي

انجمن علمي دانشجويي

زاده

گروه معماري
انجمن علمي دانشجويي

فصلنامه
فصلنامه

دانشگاه تهران
 5دنا

آوا عبدي

آنيتا نويد

 6سيمرغ فني

فرنود سميع يوسفي

فرنود سميع يوسفي

انجمن علمي دانشجويي

ماهنامه

گروه زيست شناسي
انجمن علمي علوم

گاهنامه

مهندسي
 7صنعت سبز نوين محمد قوشچيان

محمد قوشچيان-

محمد قوشچيان

فصلنامه

فاطمه سلكي چشمه
سلطاني
 8گياهپزشك
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انجمن علمي گياهپزشكي

فصلنامه

domesticsj.ut.ac.
ir
darichesj.ut.ac.ir
uttedsj.ut.ac.ir
denasj.ut.ac.ir
simorghsj.ut.ac.ir
sanatsabzsj.ut.ac.
ir
giahpezeshksj.
ut.ac.ir

ضمیمهها

شرح تصویر :باغ نگارستان دانشگاه تهران در بهار ۱۳۹۹

قاب خاطرات
حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در آیینه رسانه
نگاه گذر گنجینة چندرسانهای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
فراخوان جشنوارهها و برنامههای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

شامره 1
دوره 1
مهر 1399

59

ضمیمه ها

آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران ،تابستان  ،۱۳۹۸مصلی نماز جمعه

60

شامره 1
دوره 1
مهر 1399

ضمیمه ها

دومین دوره مراسم روزی با دانشگاه تهران ،تابستان 1397

شامره 1
دوره 1
مهر 1399

61

ضمیمه ها

حاشیه تصویری عکاسی دانش آموختگان با لباس دانش آموختگی دانشگاه تهران ،تابستان  ،۱۳۹۸باشگاه دانشجویان
دانشگاه تهران

62

شامره 1
دوره 1
مهر 1399

ضمیمه ها

دومین دوره مراسم روزی با دانشگاه تهران ،تابستان ۱۳۹۷

شامره 1
دوره 1
مهر 1399

63

ضمیمه ها

غرفه دانشگاه تهران و بازدید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه تهران در یازدهمین جشنواره ملی حرکت،
آذر  ،۱۳۹۷دانشگاه اصفهان
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غرفه دانشگاه تهران و بازدید وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه تهران در یازدهمین جشنواره ملی حرکت،
آذر  ،۱۳۹۷دانشگاه اصفهان
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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 ،۱۳۹۸باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
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ارسال بستههای کمکهای آموزشی به مناطق محروم ،از سوی کانون جهادی السابقون باشگاه دانشجویان داتشگاه
تهران ،تابستان  ،۱۳۹۷باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
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حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در آینه رسانهها

پایگاه خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:
در مراسم تودیع و معارفه مدیریت امور موزهها و فضاهای فرهنگی دانشگاه تهران؛ دکتر سرسنگی:
موزهها میراث بشر و نشانگر تمدن بشریت و هویت انسانها هستند /بستر خوبی برای انجام
فعالیتهای فرهنگی در باغ موزه نگارستان و خانه مقدم ایجاد شده است

برگزاری دومین مرحله از مجموعه مسابقات کتابخوانی «هشت بهشت»

تشریح فعالیتهای تشکلهای اسالمی در دوران شیوع ویروس کرونا

برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت (علیهمالسالم) دانشجویان دانشگاه تهران
بهصورت مجازی

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
زمان برگزاری دومین آزمون از مجموعه مسابقات کتابخوانی هشت بهشت اعالم شد
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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؛ فعالیتهای فرهنگی دانشـگاه تهران
سامانهسـپاری میشود

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

خبرگزاری ایرنا
سامانه خدمات الکترونیک معاونت فرهنگی دانشگاه تهران راهاندازی میشود
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نگاه گذر بر گنجینههای چندرسانهای اداره کل فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران

اخالق حرفهای یعنی چه؟
دکتــر احــد فرامــرز قراملکــی؛ اســتاد
دانشــگاه تهــران و محقــق حــوزه اخــاق
پاســخ میدهــد
از تولیــدات دانشــجویان در دومیــن
جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهــران بــا
حمایــت اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی

نخســتین جشــن دانشآموختگــی متمرکــز
دانشــگاه تهــران بــا حضــور هیئــت رئیســه
دانشــگاه تهــران ،مدیــران ،رؤســای پردیسهــا،
دانشــکدهها و ســایر مســئوالن ایــن دانشــگاه
و جمــع کثیــری از دانــش آموختــگان و
خانوادههــای ایشــان روز چهارشــنبه یکــم
شــهریور در محــل اســتادیوم ســی هــزار نفری
دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم
ورزشــی دانشــگاه تهــران
برگــزار شــد .در ایــن
مراســم کــه مصــادف بــا ســالروز ازدواج حضــرت علــی (ع) و حضــرت فاطمــه (س) بــود ،از
کلیـهی دانشآموختــگان ســال تحصیلــی  ۱۳۹۵-۱۳۹۴و بویــژه دانــش آموختــگان رتبـه
اول رشــته هــای مختلــف دانشــگاه تهــران تقدیــر بهعمــل آمــد.
شامره 1
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سخنراني هوشنگ مرادي كرماني،
با موضوع سينما و ادبيات ،آذر ماه
1379

جلسه پرسش و پاسخ با استاد
مرتضي مميز ،تاالر شهيد آويني،
ارديبهشت 1379
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فراخوانجشنوارهها
وبرنامههایاداره
کلفرهنگیو
اجتماعیدانشگاه
تهران
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فراخوان جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
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ضمیمه ها
بــر اســاس برنامــة ســوم توســعة دانشــگاه تهــران،
تربیــت و پــرورش دانشآموختــگان متخصــص،
فاضــل ،مســئولیتپذیر و توانمنــد کــه بــا تولیــد علــم
و ترویــج دانــش ،زمینــة رشــد و بالندگــی جامعــه را
فراهــم آورنــد ،در حــل مســائل و مشــکالت اجتمــاع
مشــارکت ف ّعــال داشــته باشــند ،اخــاق حرفــهای
را سرمشــق خــود قــرار دهنــد و مســئولیتهای
اجتماعیشــان را بهخوبــی ایفــا کننــد ،از اهــداف
و وظایــف اصلــی دانشــگاه بهشــمار مــیرود .هــدف
اصلــی ترویــج مســئولیتپذیری اجتماعــی در
دانشــگاه ،تبییــن وظیفــه اعضــای هیئــت علمــی،
کارمنــدان و دانشــجویان در شــناخت بیشــتر
موضوعــات جامعــه  -خصوصــا ابــر چالشهــا  -و
تــاش بــرای مشــارکت در حــل مشــکالت موجــود از
طریــق بهــره گیــری از دانــش و ظرفیتهــای علمــی
دانشــگاه اســت .معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه تهــران بنــا بــر ایــن رســالت خطیــر و
بــرای تحقــق یکــی از محورهــای برنامــه ســوم
توســعه ،کــه «ترویــج مســئولیتپذیری اجتماعــی
و اخــاق حرف ـهای» اســت ،اولیــن جشــنواره ترویــج
مســئولیتپذیری اجتماعــی را بــرای دســتیابی بــه
اهــداف زیــر برگــزار میکنــد:
 ارائــة الگویــی مناســب بــرای ترویــجمســئولیتپذیری اجتماعــی در حوزههــای آمــوزش،
پژوهــش ،فرهنــگ و خدمــات اداری؛
 تبییــن مؤلفههــای مســئولیتهای اجتماعــینســبت بــه جامعــه و محیــط زیســت از جنبــة علمــی؛
 معرفــی و تجلیــل از دانشــگاهیان نقشآفریــن درحــوزة مســئولیتهای اجتماعــی؛
 تقویــت انگیــزة دانشــگاهیان بــرای مشــارکت درفعالیتهــای داوطلبانــه؛
 کمــک بــه تحقــق دانشــگاهاجتماعــی و مســئولیتپذیر.
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اولیــن جشــنواره ترویــج مســئولیتپذیری اجتماعــی
در ســه بخــش علمــی ،ادبــی و هنــری و اعطــای
«تندیــس مســئولیتپذیری اجتماعــی دانشــگاه
تهــران» برگــزار خواهــد شــد.
 -1بخش علمی
در بخــش علمــی ،مقالــه در محورهــای زیــر از
عالقمنــدان اخــذ و طــی ســمیناری ارائــه خواهــد
شــد:
 معرفــی تجــارب عملــی ترویــج مســئولیتپذیریاجتماعــی در دانشــگاههای ایــران و جهــان؛
 تدویــن و ارائــة الگــوی مســئولیتهای اجتماعــیدانشــگاهیان؛
 راهبردهــای ارتقــای مســئولیتپذیری اجتماعــی دردانشــگاهها؛
 نقــش دانشــگاهها در توســعه و ترویــجمســئولیتهای اجتماعــی نســبت بــه جامعــه و
محیــط زیســت؛
 ســنجش نگرشهــا و آگاهــی مدیــران و کارکنــاندانشــگاه دربــارة مســئولیتهای اجتماعــی.
بــرای شــرکت در بخــش علمــی ،حداکثــر تــا 15
بهمــن  ،1399مقالـ ه بــر اســاس محورهــای بــاال و بــا
(ایــن قالــب) تهیــه و بــه همــراه فــرم تکمیــل شــده
شــماره ( )1در ســامانه بارگــذاری شــود.
 -2بخش ادبی و هنری
در ایــن بخــش ،دانشــجویان ،کارمنــدان و اعضــای
هیــات عملــی دانشــگاه تهــران میتواننــد آثــار
ادبــی و هنــری خــود را بــرای شــرکت در مســابقه
ارائــه کننــد .ایــن آثــار بایــد در ارتبــاط بــا موضــوع
مســئولیتپذیری اجتماعــی باشــد .آثــار مــورد نظــر
در بخشهــای زیــر مــورد قضــاوت قــرار خواهــد
گرفــت:
 فیلم و انیمیشن؛ -کاریکاتور؛

ضمیمه ها
 عکس؛ نقاشی؛ گرافیک؛ اثر ادبی (شعر ،داستان ،نمایشنامه و فیلمنامه).بــرای شــرکت در بخــش ادبــی و هنــری ،حداکثــر تــا
 15بهمــن  ،1399آثــا ر بــه همــراه فــرم تکمیــل شــده
شــماره ( )2در ســامانه بارگــذاری شــود.
 -3بخــش اعطــای تندیــس مســئولیتپذیری
اجتماعــی
افــراد (دانشــجو ،کارمنــد و اعضــای هیــات علمــی) و
تشــکلهای دانشــجویی دانشــگاه تهــران کــه در بــازة
زمانــی بهمــن مــاه  1396تــا پایــان بهمنمــاه 1399
فعالیتهایــی در حوزههــای زیــر انجــام دادهانــد،
میتواننــد در ایــن بخــش شــرکت کننــد:
 مشــارکت داوطلبانــه در ســازندگی ،آبادانــی ومحرومیتزدایــی کشــور؛
 مشــارکت داوطلبانــه در امدادرســانی حــوادث غیــرمترقبــه؛
 مشــارکت در برگــزاری برنامههــای فرهنگــی بــرایترویــج فعالیتهــای داوطلبانــه و امــور خیریــه؛
 مشــارکت در بورســیه و حمایــت از دانشــجویان بــیبضاعــت و مســتعد؛
 مشــارکت در برنامــه هــای حفاظــت از محیط زیســتو طبیعــت (در راســتای تحقق دانشــگاه ســبز)؛
 ارائــه خدمــات داوطلبانــه بــه جامعــه در قالــب نــذرتخصــص؛
 تدریــس داوطلبانــه در کارگاههــای آموزشــی علمــی،فرهنگــی و هنــری؛
 مشــارکت در اردوهــای جهــادی و هجــرت بــرایخدماترســانی بــه مناطــق محــروم؛
 تامیــن ارگانهــای حیاتــی بیمــاران نیازمنــد از طریقاهــدای خــون و عضــو یــا داشــتن کارت اهــدای عضو؛
 -عضویــت و همــکاری بیــش از یــک ســال در بنیادهای

خیریــه و عــام المنفعه رســمی؛
 عضویت در هیات امنای موسسات خیریه رسمی.تبصــره  :۱مــدارک و مســتندات فعالیتهــای فــوق
بایــد بــه تاییــد مراجــع ذیصــاح رســیده باشــد؛
تبصــره  :2فعالیتهــای داوطلبانــه بایــد در زمــان
اشــتغال بــه کار یــا تحصیــل در دانشــگاه تهــران باشــد؛
تبصــره  :3دانشآموختــگان نیــز میتواننــد در ایــن
جشــنواره شــرکت کننــد ،بــه شــرط اینکــه فعالیــت
داوطلبانــه در زمــان دانشــجو بــودن آنهــا انجــام
شــده باشــد .همچنیــن در زمــان ارســال آثــار از
دانشآموختگــی آنهــا بیــش از یــک ســال نگذشــته
باشــد؛
تبصــره  :4پرونــده دانشــجویانی کــه بیــش از  2تــرم
متوالــی مشــروط شــدهاند ،مــورد بررســی قــرار
نخواهــد گرفــت.
بــرای شــرکت در بخــش اعطــای تندیــس
مســئولیتپذیری اجتماعــی ،حداکثــر تــا  15بهمــن
 ،1399فــرم تکمیــل شــده شــماره ( )3بــه همــراه
مســتندات فعالیــت کــه بــه تاییــد مراجــع ذیصــاح
رســیده باشــد ،در ســامانه بارگــذاری شــود.
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دستیابی به زیست سالم و متعالی ،وظیفه همه ارکان سازمان اعم از مدیران و دیگر کارکنان و
ذینفعان است ،که مراکز علمی بدلیل خصیصه دانش محوری در این باره مسئولیت جدیتری دارند،
از اینرو اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری سازمانی از وظایف کلیدی در نظام آموزش عالی در سطح
جهان است ،که تبیین صحیح و ترویج اثربخش آنها از جمله مسائل بنیادین در تعالی علمی دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی بحساب میآید .ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت ،گسترش نسل جدید دانشگاهها
با رویکرد دانش بنیان ،درهم تنیدگی ابعاد مختلف آموزش ،پژوهش و دانشجویی ضرورت دستیابی
به سمت دانشگاه فضیلتمدار را موجب میشود .دانشگاه تهران در جایگاه نماد آموزش عالی ایران در
برنامه سوم خود ترویج اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی را یکی از اهداف سهگانه خویش قرار
داده ،و اقدامات گوناگونی را در این باره تاکنون به انجام رسانده است .در این راستا معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران ،سومین همایش ملی دانشگاه اخالقمدار را در آذرماه  1399برای تحقق اهداف
زیر برگزار میکند:
 ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری اخالقی بهعنوان بنیادیترین پایه در اخالق حرفهای؛ تبیین و گسترش اخالق حرفهای در سطح دانشگاهیان؛ ارائه راهکارهای عملی برای تقویت و ترویج اخالق در بین اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان؛ ترویج اخالق در آموزش ،پژوهش ،فضای مجازی و مسئولیتهای اجتماعی نسبت به جامعه؛ طراحی الگوی مسئولیتپذیری اخالقی دانشگاهی؛ نقشآفرینی دانشگاه در تعالی اخالقی جامعه. محورهای همایش مبانی ،مؤلفهها و ویژگیهای دانشگاه اخالقمدار؛ اخالق حرفهای در نظام آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اداری دانشگاه؛ت اخالقی دانشگاه نسبت به جامعه؛
 مسئولی  -راهکارهای عملی رشد اخالقی دانشگاه.
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توجه به امر تألیف و ترجمه کتاب توسط دانشجویان
از جمله اقداماتی است که نه فقط آنها را در مسیر
فراگیری دانش کمک خواهد کرد ،بلکه ذهن کاوشگر
آنها را نظم خواهد بخشید و خالقیتهای ایشان را
برای استفاده دیگران ثبت و ضبط خواهد کرد .معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در راستای توجه
به آثار و تولیدات فرهنگی دانشجویان و ترغیب آنها
به مطالعه کتاب ،نه فقط به عنوان امری تکلیفی و در
حوزه کتابهای درسی بلکه در گستره وسیع آثار ادبی،
فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و سیاسی اقدام به برگزاری
چهارمین دورة جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی
دانشجویان و اولین دوره بین المللی این جشنواره را در
حوزههای زیر نموده است:
 حوزة دینی ،اخالقی و تربیتی حوزة هنری و ادبی -حوزة اجتماعی و سیاسی

شرایط شرکت در جشنواره:

 -1شرکتکنندگان باید دانشجوی رسمی یکی از
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری یا سایر دانشگاههای جهان مورد
تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشند؛
 -2کتابهایی برای داوری پذیرفته میشوند که از اول
اسفند  )2019-02-20( 1397تا پایان بهمن 1399
( )2021-02-18به یکی از زبانهای فارسی ،عربی یا
انگلیسی منتشر شده باشند؛
 -3همزمانی دوره تحصیل دانشجو با تاریخ انتشار کتاب
ضروری است؛
 -4کتابهای فارسی باید با مجوز نشر رسمی از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بهصورت کاغذی منتشر شده
باشند؛
 -5در مورد کتابهای عربی و انگلیسی باید توسط ناشر
معتبر بهصورت کاغذی منتشر شده باشند؛
 -6کتابها میتواند تألیف یا ترجمه شرکتکننده باشد
و محدودیتی برای تعداد آثار وجود ندارد؛
 -7به کتابهایی که بیش از یک مؤلّف یا مترجم داشته

باشد ،تنها یک جایزه تعلّق میگیرد؛
 -8از هر عنوان کتاب باید دو جلد به دبیرخانه جشنواره
ارسال شود؛ برای ارزیابی کتابهای ترجمه ،ارسال اصل
یا کپی خوانای کتاب اصلی ،ضروری است؛
 -9ناشران میتوانند آثار دانشجویی خود را به همراه
فرم ثبتنام اینترنتی به دبیرخانه ارسال کنند .از
ناشرانی که بیشترین مشارکت را در انتشار آثار
دانشجویی داشته باشند ،تقدیر بهعمل خواهد آمد.

شیو ه ثبتنام و ارسال آثار:

عالقهمندان میتوانند پس از مراجعه به سامانه
جشنواره و تکمیل فرم ثبتنام (از اینجا دانلود شود)
و فرم تحویل آثار (از اینجا دانلود شود) به یکی از
شیوههای زیر اصل آثار خود را برای شرکت در جشنواره
ارسال کنند:
 ارسال از طریق پست سفارشی به دبیرخانه جشنواره؛ تحویل حضوری آثار در ساعات اداری به دبیرخانه.الزم است فرم ثبتنامه بعد از تکمیل در سامانه
بارگذاری شود .همچنین اصل فرمهای ثبتنام و تحویل
آثار به همراه اصل آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال
شود.
آدرس دبیرخانه جشنواره :خیابان انقالب اسالمی،
ابتدای شانزده آذر ،پالک  ،16اداره کل فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه تهران
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«مســابقه ایدههــای برتــر دانشــجویی در مواجهــه بــا چالشهــای دوران پســاکرونا»
ویــژه دانشــجویان دانشــگاه تهــران برگــزار میشــود.
بــه گــزارش اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران؛ بــا هــدف اســتفاده از ایدههــای خالقانــه و بدیــع
دانشــجویان دانشــگاه تهــران در ارتبــاط بــا چگونگــی مواجهــه بــا چالشهــای دوران پســاکرونا «مســابقه
ایدههــای برتــر دانشــجویی در مواجهــه بــا چالشهــای دوران پســاکرونا» برگــزار میشــود.
محورها:
– افزایش سالمت و کاهش ناهنجاریهای فردی و اجتماعی ناشی از کرونا
– رونقبخشــی و پویایــی فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و فضــای
مجــازی
تقویت فعالیتهای گروهی و مشارکت های اجتماعی
– رونــق کســب و کارهــای نوظهــور در حوزههــای خانگــی ،گردشــگری ،فنــاوری اطالعــات ،صنایــع فرهنگــی
و فناوریهــای نــرم
– ارتقای روحیه سرزندگی ،نشاط و امیدواری نسل جوان نسبت به آینده
– آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دانشــجویان دانشــگاه تهــران بــرای شــرکت در مســابقه میتواننــد حداکثــر تــا  ۳۰آبانمــاه بــا مراجعــه بــه
ســامانه  culfest.ut.ac.irبــا تکمیــل فــرم ثبــت ایــده و بارگــذاری آن در ســامانه اقــدام کننــد .افــزون بــر
اهــدای جوایــز ارزنــده بــه ایدههــای برتــر ،از آن دســته از ایدههــای برتــر کــه قابلیــت اجــرا داشــته باشــند،
حمایــت خواهــد شــد.

شامره 1
دوره 1
مهر 1399

81

بنیاد حامیان دانشگاه تهران

ضمیمه ها

معرفی بنیاد:

بنیاد حامیان دانشگاه تهران در تاریخ  1393/2/30در راستای بهرهگیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین ،تشویق و
ترغیب توانگران و نیکاندیشان برای تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه تهران ،با همت جمعی از خیرین نیکاندیش
و دانشآموختگان نیکخواه دانشگاه تهران به منظور حمایت از اهداف و مأموریتهای ملی ،منطقهای و بینالمللی دانشگاه
تهران راهاندازی شد و پس از اخذ مجوز از وزارت کشور در دی ماه سال  1395بطور رسمی در اداره ثبت شرکتها به ثبت
رسید.

محورهای فعالیت بنیاد از ابتدای تأسیس:

 .1بورسیه دانشجویان
 .2ساخت ،بازسازی و تجهیز ساختمانهای دانشگاه تهران
 .3هدایا به دانشگاه
 .4هدایا به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران(خیر مضاعف)
 .5حساب اندوخته و صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
تمامی دوستداران دانشگاه تهران می توانند به جمع خیرین و حامیان دانشگاه تهران بپیوندند ،تا از جوانان امروز برای
آفرینش آینده ای روشن برای کشور عزیزمان حمایت کنیم.

راه های حمایت از دانشگاه تهران:

کد *741*3*#2018 :ussd
شماره حساب 135720313 :به نام حساب اندوخته همیاری بنیاد
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راه های ارتباط برای کسب اطالعات بیشتر درباره بنیاد:

سایت بنیاد حامیان دانشگاه تهرانutf.ut.ac.ir:
ایمیلinfo@utf.ut.ac.ir :
تلفن09333109817 :
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نهــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران بــه صــورت
دور دوم انتخابــات انجم 
الکترونیکــی برگــزار میشــود
دور دوم انتخابــات انجمنهــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران روز ســه شــنبه  27آبــان مــاه از
ســاعت  9تــا  22بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار میشــود.
گفتنــی اســت؛ ایــن دوره از انتخابــات بــرای آن دســته از انجمنهــای علمــی دانشــجویی کــه موفــق
بــه شــرکت در انتخابــات دور اول نشــدند یــا حــد نصــاب الزم را کســب نکردنــد ،برگــزار میشــود.
فهرســت انجمنهــای علمــی دانشــجویی شــرکتکننده در ایــن دوره از انتخابــات از اینجــا قابــل
دســترس اســت.
دانشــجویان عضــو در ایــن انجمنهــای علمــی دانشــجویی کــه متقاضــی عضویــت در شــورای مرکــزی
انجمــن بــوده و شــرایط الزم را مطابــق آییننامــه انجمنهــای علمــی دانشــجویی داشــته باشــند،
میتواننــد از تاریــخ  10تــا  17آبــان مــاه در ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی نگارســتان دانشــگاه
تهــران بــه آدرس  cultural.ut.ac.irنســبت بــه ثبــت کاندیداتــوری اقــدام کننــد.
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نهــای فرهنگــی ،هنــری ،دینــی و اجتماعی دانشــجویان
دور دوم انتخابــات کانو 
دانشــگاه تهــران بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار میشــود
دور دوم انتخابــات کانونهــای فرهنگــی ،هنــری ،دینــی و اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه تهــران بــه
صــورت الکترونیکــی روز دوشــنبه  ۲۶آبــان از ســاعت  ۹تــا  ۲۲برگــزار میشــود.
گفتنــی اســت؛ ایــن دوره از انتخابــات بــرای آن دســته از کانونهــای فرهنگــی دانشــجویان کــه موفــق
بــه شــرکت در انتخابــات دور اول نشــدند یــا حــد نصــاب الزم را کســب نکردنــد ،برگــزار میشــود.
دانشــجویان عضــو در ایــن کانونهــای فرهنگــی کــه متقاضــی عضویــت در شــورای مرکــزی کانونهــا
بــوده و شــرایط الزم را مطابــق آئیننامــه کانونهــا داشــته باشــند ،میتواننــد از تاریــخ  ۱۰تــا ۱۷
آبانمــاه در ســامانه جامــع فرهنگــی و اجتماعــی نگارســتان دانشــگاه تهــران بــه آدرس
 cultural.ut.ac.irنســبت بــه ثبــت نــام بــرای کاندیداتــوری شــورای مرکــزی کانونهــای فرهنگــی
اقــدام کنند.

شامره 1
دوره 1
مهر 1399

85

