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از انجمن تا اسالم
ایرانــی  جــوان  کــه  زمــان  از  برهــه ای  در 
در  و  مســتأصل  خــود  شــکوفایی  در 
بیهودگــی و خمودگــی غــرق شــده اســت؛ 
امیــدی  ســوی  کــور  انجمــن،  یــک  وجــود 

دانشجوســت. هــر  شــکوفایی  بــرای 

ــٌة َیْدُعــوَن إِلَــى الَْخــرِْ  نکُــْم أُّمَ »َو لَْتکُــن ّمِ
َعــِن  َیْنَهــْوَن  َو  ِبالَْمْعــُروِف  َیأُْمــُروَن  َو 
الُْمنَکــِر َو أُْولَئــَک ُهــُم الُْمْفِلُحــوَن؛  بایــد 
از میــان شــما گروهــی دعــوت بــه نیکــی و 
خوبــی، و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ل  ]آ رســتگارانند.«  همــان  آنهــا  و  کننــد! 

آیــه۳[ عمــران، 

را  خــود  خــاص  توانایــی  جامعــه،  در  افــراد 
در  هــا  اســتعداد  گرفــن  قــرار  بــا  و  دارنــد 
اتفاقــات  خــوردن  رقــم  باعــث  هــم،  کنــار 
ایــن  بــه  نظــر  در  ولیکــن  هســتند؛  مهــم 
درســت  جهــت  در  هــا  اســتعداد  ایــن  کــه 

نادرســت...  یــا  باشــند 

مســتقل  اســامی  انجمــن  تشــکل 
دانشــجویان دانشــگاه یــزد، بــزرگ تریــن 
یــزد،  اســتان  تشــکل  تریــن  قدیمــی  و 
همــواره در ایــن بیســت و نــه ســال خــود 
در  و  کــرده  معنــا  دانشــجویان  کنــار  در  را 
آمــوزیش،  فرهنگــی،  فضــای  رشــد  جهــت 
هــای  گام  دانشــگاه  صنفــی  و  ســیایس 
همچنــان  و  برداشــته  بزرگــی  و  موثــر 
می باشــد.  راه  ایــن  ادامــه  بــه  مصمــم 
گفتمــان  و  عمــل  در  اســامی  انجمــن 
مســتقانه بــدون توجــه بــه مصالــح جنــاح 
و احــزاب مختلــف ســیایس، مســئولنی را 
نقــد و از آنــان همــواره مطالبــه گــر بــوده و 

. هســت

شــما  اعتمــاد  حســن  پشــتوانه  بــه  مــا 
در  پیشــرو  همــواره  دانشــجویان، 
جــذاب  شــور،  پــر  هــای  برنامــه  برگــزاری 
دانشــگاه  ســطح  در  محتــوا  بــا  نــز  و 
میــان  دو طرفــه  اعتمــاد  ایــن  و  هســتیم 
اســتقبال  و  تشــکل  ایــن  و  دانشــجویان 
بــی نظــر آنــان از برنامــه هــا، بعــد از لطــف 
خداونــد جــز بــا احــرام بــه تمامــی اقشــار 
دانشــجویان و توجــه بــه ســایق مختلــف 
همــه ی  هویــت  شــمردن  محــرم  و 

جمــع  هــم  کنــار  در   ای  عــده  مثــال،  بــرای 
کشــتار  ماشــنی  بــه  تبدیــل  و  شــده 
ــدادی  ــل، تع ــوند و در مقاب ــی ش ــانی م انس
باعــث  تشــکیاتی،  کار  و  همــکاری  بــا 
رشــد و پیشــرفت میهــن خــود هســتند. 
ایــن  از  یــک  هیــچ  تنهایــی  بــه  افــراد  ایــن 
کنــار  بــا  ولــی  زدنــد؛  نمــی  رقــم  را  اتفاقــات 
هــا  رخــداد  ایــن  باعــث  گرفــن،  قــرار  هــم 
رشــد،  بــرای  نتیجــه  در  پــس  شــوند.  مــی 
کننــد؛  فعالیــت  هــم  بــا  بایــد  هــا  انســان 
ــخص  ــا مش ــال ه ــه در مث ــه ک ــا همانگون ام
اســت، هــدف و عقیــده ی افــرادی کــه کار 
اولویــت  در  دهنــد  مــی  انجــام  گروهــی 
خواهــد بــود و بایــد بــه طــور حســاس و بــا 
ــود. ــاب ش ــا انتخ ــن ه ــدف انجم ــل ه تعق

گــروه  یــک  کــه  مکتــی  هــدف،  بــر  عــاوه 
آرمــان  راســتای  در  و  شــده  تربیــت  آن  در 
جــای  بســیار  کننــد،  مــی  تــاش  آن  هــای 
ــک  ــد، ی ــت باش ــر نادرس گ ــرا ا ــر دارد؛ زی فک
ــی  ــی م ــه گمراه ــدادی را ب ــه تع ــه، بلک ــر ن نف

. کشــد

چــرا  کــه  اســت  مشــخص  مــا  بــرای  حــال 
هــم  کنــار  در  و  اســامی؛  چــرا  و  انجمــن 
قــرار گرفــن ایــن دو کلمــه یعــی انجمــن 
عــاوه  و  تشــکیاتی  کار  هــم  کــه  اســامی 
باعــث  باشــد؛  درســی  مکتــب  در  آن،  بــر 
ــتای  ــان در راس ــر انس ــرفت ه ــد و پیش رش

بــود. خواهــد  درســت 

ُهــم  لََنهِدَيّنَ فينــا  جاَهــدوا  َوالَّذيــَن 
ُســُبلَنا ۚ َوإِّنَ اللََّ لََمــَع الُمحِســنيَن﴿۶۹﴾
نّیــت(  خلــوص  )بــا  مــا  راه  در  کــه  آنهــا  و 
خــود،  راه هــای  بــه   ً قطعــا کننــد،  جهــاد 
بــا  خداونــد  و  کــرد؛  خواهیــم  هدایتشــان 

اســت. نیکــوکاران 

شــود. نمــی  محقــق  دانشــجویان 

انجمــن اســامی، در کنــار نــگاه ویــژه بــه تمامــی دانشــجویان، در جهــت تقویــت 
مبانــی تشــکیاتی، معرفــی و مدیریــی اعضــای خــود پیشــتازانه اقــدام بــه برگــزاری 
دوره هــا و برنامــه هــای درون تشــکیاتی هماننــد اردو هــای رشــد و میثــاق مــی کنــد.

نگاهی کوتاه به برنامه ها،  اردوها و رزومه انجمن اسلامی یزد:
ــزرگ 	  ــنی اردوی ب ــتان و دوم ــجویی اس ــن اردوی دانش ــزرگ تری ــده ی ب ــزار کنن برگ

ــجو ــر دانش ــش از ۵۰۰ نف ــزام بی ــا اع ــدس ب ــهد مق ــور در مش ــجویی کش دانش
صاحب امتیاز نشریه برگزیده فرهنگی دانشگاه با نام میثاق 	 
برگزار کننده جشن بزرگ انقاب ) با استقبال ۲۰۰۰ نفری دانشجویان (	 
برگزاری دوره های آموزش فانوس جهت تقویت مهارت های رسانه ای 	 
دانشــجویان 	  تقویــت  جهــت  میعــاد  تشــکیاتی  بــرون  هــای  دوره  برگــزاری 

رســانه ای  و  آمــوزیش  ســیایس،  فرهنگــی  فعــال 
پیشرو در برگزاری مناظرات سیایس و...	 
ــئولنی 	  ــجویان از مس ــق دانش ــاق ح ــت احق ــری جه ــه گ ــات مطالب ــزاری جلس برگ

ــگاه دانش
برگزار کننده ی نشست های تخصیص در زمینه ی زنان و خانواده 	 
برگزار کننده ی شب شعر، تئاتر و... در دانشگاه	 
برگزاری دوره های توسعه مهارت های فردی	 
برگزاری کارگروه های تخصیص در زمینه اقتصاد مقاومی، عدالت و ...	 
برگزاری جلسات کتاب خوانی جهت تقویت مبانی فکری دانشجویان	 

گوشه ای از فعالیت های انجمن

مهرشاد عباسی



دوست

درس  کاس  بــه  پایمــان  کــه  روزی  از 
از  بعــی  بــا  کردیــم  ســعی  شــد،  بــاز 
آن  و  شــویم  صمیمــی  کاس،  اعضــای 
هــا را بــه عنــوان دوســت خــود برگزینیــم. 
و  شــیوه  یــک  بــا  بــار  هــر  انتخابمــان 
ــب  ــد و برحس ــی ش ــام م ــاص انج ــار خ معی
ــال  ــد و س ــدار ش ــان پای ــا رفاقتم ــرایط، ی ش
از  ای  گوشــه  در  یــا  انجامیــد،  طــول  بــه  هــا 
از  محــو  تصویــری  و  شــد  دفــن  ذهنمــان 

مانــد. باقــی  آن 

معیارهایمــان  شــدیم،  تــر  بــزرگ  هرچــه 
ک  مــا و  کشــیدند  قــد  مــا  همــراه  نــز 
دیگــری  از  پــس  یکــی  مــان،  قبلــی  هــای 
اخــر  دوســال  همــنی  تــا  باختنــد  رنــگ 
بــوده  خودمــان  ک  ال در  را  آن  بیشــر  کــه 
بــا انــزوا انــس گرفتــه ایــم. هرچنــد  ایــم و 
یــک  ســر  ای  عــده  بــا  مجــازی،  دنیــای  در 
و  شــده  ســخن  هــم  نشســته،  کاس 
وجــود،  ایــن  بــا  ایــم؛  کــرده  همــدردی  گاه 
کثرمــان لــذت قــدم زدن بــنی کاس هــا،  ا
همهمــه  و  هــا  رســیدن  دیــر  اضطــراب 
تجربــه  را  دانشــگاه  در  بــودن  هــم  کنــار 
نکــرده ایــم؛ امــا دیــر یــا زود کــه زمینــه هــای 
ــه  ــرادی روب ــا اف ــود، ب ــم ش ــان فراه حضورم
ــت  ــم دوس ــاید بتوانی ــه ش ــویم ک ــی ش رو م
خطابشــان  مــان  دانشــگاهی  خــوب 

. کنیــم

حــرف  پــای  دمــی  کــه  دوســی 
بنشــیند؛  جوانیمــان  هــای 
دلهــره  گاه  هــای  لحظــه  همــدم 
باشــد،  مــان  ایــام  ســخت  و  آور 
رنــگ  هایمــان،  ثانیــه  غربــت  بــه 
ــر لبخندش،  ــا عط ــزد و ب ــاط بری نش
یــاس مــان را دوا کنــد. آن کــه علــی 
هــای  ناجوانمردانــی  تمــام  رغــم 
بــه  را  انســانیت  رنــگ  روزگار، 
آنکــه  از  قبــل  بکشــد.  تصویــر 
ــوب  ــنونده خ ــک ش ــد، ی رازدار باش
باشــد،  وفــادار  آنکــه  از  پیــش  و  باشــد 
نفروشــد.  بهایــی  هیــچ  بــه  را  صداقتــش 

ــمان  ــب، آس ــی ش ــاه در تاریک ــون م ــه چ او ک
ــد.  ــی کن ــودش نوران ــروغ وج ــا ف ــان را ب دلم
پیکــره  بــر  بهــاری  آفتــاب  اولــنی  مثــل 

ــگاه  ــوم دانش ــارض ش ــد ع ــر بای ــدای ام ابت
گفتــه  طبــق  کــه  دبرســتان  ماننــد  نــز 
ــی  ــود م ــه خ ــه خال ــاب، خان ــی اعص ــر آن ب دب
و  اســت  خانــم  خالــه  منــزل  پنداشــتیم؛ 
ــا  ــار ب ــن ب ــوهرخاله ای ــه ش ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ــی  ــزل بزرگ ــود، من ــاس خ ــد پ ــروش پرای ف
حقیقتــا  ولــی  اســت.  کــرده  پــا  و  دســت 
شــوهرخاله هــا، همــه روی اعصــاب قــدم 

رونــد. مــی  رو 

دبــران  الاقــل  دبرســتان  دوران  در 
آخــر  در  ولــی  کردنــد  مــی  چــزی  مذمــی 
ــوخت  ــی س ــان م ــال پدرانم ــه ح ــان ب دلش
اینجــا  امــا  دادنــد؛  مــی  قبولــی  نمــره  و 
همــه چــز بلعکــس اســت. حــی مــوردی 
مــورد  تــرم  پایــان  اســتاد  کــه  ایــم  داشــته 
هــم  را  خــودش  و  شــده  واقــع  جــو  تاثــر 

اســت. انداختــه 

انتخــاب  بــه  تــوان  مــی  هــا  بحــث  دیگــر  از 
دانشــجو  بــرای  کــه  کــرد  اشــاره  واحــد 
ثانیــه  در  تشــنج  بــار  دو  و  یس  مثابــه  بــه 

گــرد. مــی  انــرژی 

حــال  شــامل  کــه  دیگــری  نعمــت  امــا 
خوابــگاه  شــود،  مــی  بومــی  غــر  عزیــزان 
ــچ  ــت هی ــوان گف ــی ت ــرأت م ــه ج ــه ب ــت ک اس
بــه  تــا  را  پســران  خوابــگاه  راز  و  رمــز  کــس 
حــال کشــف نکــرده اســت. همــه چــز بــه 

میخــورد. رقــم  مرمــوز  شــکلی 

دانستی ها 

نصیری کشاورزیعلی  فاطمه 

خوابــگاه  ابــزار  تریــن  مســحور  از  یکــی 
ــت  ــه امنی ــتند ک ــا هس ــال ه ــران ، یخچ پس
ک  خوفنــا جنگلهــای  از  شــان  حفاظــی 
ــزی  ــن چ ــد. مهمری ــی باش ــر م ــازون کم آم
کــرد  اشــاره  آن  بــه  بایــد  خوابــگاه  در  کــه 
اســت.  آمــز  مســالمت  همزیســی  هــر 
رضایــت  بــه  تبدیــل  بایــد  هــا  شــکایت 
ــتتان  ــوراب دوس ــه ج ــا از اینک ــوند. مث ش
مــی  یخچــال  جایخــی  درون  گاهــی  را 
ــدی  ــا لبخن ــد و ب ــکوه کنی ــد ش ــد، نبای بینی
نماییــد. تبدیــل  رضایــت  بــه  آنــرا  ژگونــد 

ــر  ــد؟ دیگ ــی بری ــج م ــود رن ــگاه خ ــا از خواب آی
نگــران نباشــید. امتیــازی کــه همــه ایــن 
کیفیــت  می برنــد،  بــنی  از  را  هــا  مــرارت 
دانشــگاه  غــذای  بــاالی  العــاده  فــوق 
روی  را  آن  از  پــرس  یــک  گــر  ا کــه  اســت 

بگذاریــم  میــت  نکــرده  خــدای 
بلنــد میشــود و مــرود از شــرکت 
ازکــی بیمــه می خــرد. دقیقــا یکــی 
از  مانــع  اســاتید  کــه  دالیلــی  از 
درس  حــنی  در  دانشــجو  خــروج 
همــنی  شــوند،  نمــی  کاس  از 
ــت. ــه وار غذاهاس ــت دیوان کیفی

نمــره  ســر  کــی  بــه  کــی  اینجــا  در 
گرفــن رحــم نمیکنــد. خیلــی هــا از دادن 
یــک جــزوه ســاده امتنــاع مــی ورزنــد. امــا از 
ــه  ــگاه ک ــار دانش ــش کن ــال پی ــد س ــا چن قض
ــجویی وارد  ــه دانش ــودم ک ــی ب ک ــوار تا س
ــه  ــم. او هم ــاز کردی ــت را ب ــر صحب ــد و س ش
فیــش  آن  و  داد  مــن  بــه  را  هایــش  جــزوه 

طــور.  همــنی  نــز  را  غذایــش  گرانبهــای 
وقــی بــه خــودم آمــدم دیــدم کــی جــز 
همانجــا  نیســت.  ماشــنی  داخــل  مــن 
اصــا  کســانی  چنــنی  فهمیــدم  کــه  بــود 

ندارنــد. حقیقــی  وجــود 

ــده  ــی ع ــر مکان ــم در ه ــد بگوی ــر بای در آخ
برنــد  مــی  ســر  پنبــه  بــا  کــه  هســتند  ای 
شــان  هــای  خنجــر  حــی  نــز  ای  عــده  و 
انســانهای  تعــداد  بــه  بــرد.  نمــی  هــم 
ــا  ــم ام ــگ داری ــی فرهن ک ــره خا ــن ک روی ای
ــتان  ــده در دس ــرگ برن ــه ب ــم ک ــد بدانی بای
ــان  ــای ش ــه در بازاره ــت ک ــه ای اس جامع
رفاقــت  و  انســانیت  بــه  حــراج  چــوب 
ــت  ــخت گرف ــا س ــر م ــا ب ــد. کرون ــی زنن نم
امــا اینهــا را خــوب ملکــه ذهنمــان کــرد ...

ــداری  ــاوت بی ــه ح ــان را ب ــتان، جانم زمس
بپرایــد؛ بــه ماننــد رود، نقــص کردارمــان 

بازتابــد. حضورمــان  بــه  زالل،  را 

بگوییــم،  خودمــان  از  ســر  دل  یــک  او  بــا 
ــه  ــان ب ــرف هایم ــادا ح ــه مب ــرس از آنک ــی ت ب
از  کنــد؛  درز  هایمــان  قلــب  حصــار  بــرون 
ــم  ــا، از زخ ــاش ه ــا و ت ــت ه ــه شکس تجرب
هــای بهبــود یافتــه مــان، تعریــف کنیــم. از 
خاطراتمــان، از حســرت هــای مشــرکمان 
هــا  آن  بــه  افســویس  هیــچ  بــی  و  بگوییــم 
بخندیــم. آرزوهایمــان را ترســیم کنیــم و 
حالمــان را بــه شــادی گذرانیــم. بــا او دنیــا 
غبــار  از  پنداریــم؛  نیســت،  کــه  جــور  آن  را 
ای  لحظــه  حــی  و  ببندیــم  چشــم  هــا  رنــج 

در جهــان بــی هیاهــو، نفــس تــازه کنیــم.

فلســفه  درگــر  کنــارش  در  کــه  همدلــی 
هــای  مســئله  حــل  بــا  شــویم،  محبــت 
بــاز  را  نــز  روحمــان  هــای  گــره  ریــایض، 
ــی  ــه دوس ــم و جاذب ــک بخوانی ــم، فزی کنی
رنــج  شــیمی  کاس  در  کنیــم،  اثبــات  را 
و  کنیــم  حــل  آرامــش  در  را  مــان  غلیــظ 

بســازیم. تبســم  محلــول 

ــران  ــس گ ــاری ب ــی ب ــد، دوس ــان باش یادم
دوش  بــر  را  آن  حجــم  گــر  ا پــس  اســت، 
ــکنیم.  ــش را نش ــم، پیمان ــان نهادی قلبم
از  را  نهالــش  کاشــتیم،  رفاقــت  بــذر  گــر  ا
ســایه  در  تــا  کنیــم  پاســبانی  جفــا  آفــت 

بچینیــم... شــفقت  میــوه  ســارش، 



میخواهم بگویم!
و  ســازی  تاریــخ  از 
از  میخواهــم  پهلوانــی! 
زور  و  خــدا  یارشــان  کــه  بگویــم  کســانی 
بــی  کــه  کســانی  اســت!  علــی  بازویشــان 
ــد،  ــی کردن ــار آفری ــران افتخ ــرای ای ــت ب من

کردنــد. پهلوانــی  جوانــی،  عــنی  در 

در  دنیــا،  از  ای  گوشــه  هیاهــو،  ایــن  در 
هایــی  حماســه   ، کشــی  گــرد  تشــک 
ــتانی از  ــا آن داس ــوان ب ــه میت ــد ک ــده ش آفری

گفــت. کودکانمــان  بــرای  پهلوانــی 

حیدری ابوالفضل 

از همــان اول و غلبــه شــاه کشــی )یزدانی( 
ــرار  ــه ق ــود ک ــوم ب ــور(، معل ــر )تیل ــر جادوگ ب
را  حریفــان  فیتیلــه  ایــران  هــم  بــاز  اســت 
ــی  ــوس کش ــای ققن ــی ه ــه ف ــد. ضرب بپیچ
ــرای  ــه ب ــر ک ــای آخ ــه ه ــی( در ثانی ــا )گرای دنی
ــرد،  ــان ک ــه لبم ــا ب ــا ج ــدال ط ــه م ــیدن ب رس
ــیدن در  ــا رس ــی دنی ــام کش ــه ب ــاره ب ــا دوب ت
ــاله  ــت س ــای زارع بیس ــا ط ــنگنی وزن ب س
ســنگنی  در  کــه  یوســفی  زریــن  مــدال  تــا 
ــران  ــرای ای ــار ب ــنی ب ــی اول ــی فرنگ وزن کش
رقــم خــورد. هرچنــد افــرادی معلــوم الحــال 
ــم ورزش  ــل تحری ــر طب ــن ب ــش از ای ــه پی ک

هــم  همچنــان  و  می کوبیدنــد  ایــران 
ســازی  حاشــیه  قصــد  اســت،  همینطــور 
ــا  ــه ب ــتند ک ــا داش ــان م ــنی زدن قهرمان و زم
ــم  ــن ه ــران ای ــای ای ــرمربی ه ــیاری س هوش

می شــد. خنــی 

بگذارید بگویم!
نــژاد  پولــی  و  مــزدور  هــای  اینرنشــنالی 
جلــوی  نیمتواننــد  فروختــه  خــود  هــای 
ــق  ــای عاش ــی ه ــای ایران ــی ه ــار آفری افتخ

بگرنــد.  را  انقــاب  و  ایــران 

رنج بیهوده مکش، گه به حرم گاه به دیر     
گنج مقصود بجو از دل ویرانه ی خویش

از بــــال مــــرد خــــدا هــیــــچ نــــدارد پــــروا  
شیر مادر و نان پدروز هوا شــیر علــم هیچ ندارد تشــویش

حاللتان !



م
ست

ی نی
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م
ــا،  ــن دنی ــی در ای ــز و درش ــر کار ری ــام ه انج
ــه در  ــت. وگرن ــدف اس ــن ه ــتلزم داش مس
هــاون  در  آب  حالــت،  خوشــبینانه ترین 
مخصوصــا  نیســت.  بیــش  کوبیدنــی 
و  آمــوزیش  سیســتم  آمــدن.  دانشــگاه 
در  بچگــی  زمــان  همــان  از  جامعــه،  عــرف 
کلــه مــا فــرو کــرده اســت کــه غایــت آمــال 
نمی توانــد  دانشــگاه  جــز  بــه  چــزی  مــا 
یــک  کــه  دانشــگاهی  یعــی  ایــن  باشــد. 
رســیدن  بــرای  نیمــه  و  نصفــه  وســیله 
اســت؛  زندگــی  اصلــی  هدف هــای  بــه 
به عنــوان هــدف زندگــی جــا زده شــد و بــه 
ــود  ــن نب ــادتر از ای ــی گش ــچ کاه ــرم هی نظ
ــد. ــا بگذارن ــل م ــا و نس ــر م ــد س ــه بخواهن ک

کنکــور  کــه  بــود  پیــش  روز  چنــد  همــنی 
ظــن  از  هرکــی  شــد.  برگــزار  امســال 
صحبــت  دانشــگاه  دربــاره  خــودش 
و  فعلــی  کنکوری هــای  بــه  و  می کــرد، 

شهابی فاطمه 

توصیــه ای  آینــده  کنکوری های  پســا
دســته  دو  بــه  نظــرات  کثــر  ا می کــرد. 
می گفــت  دســته  یــک  می شــد:  تقســیم 
و  نیســت،  هیچ چــز  کا  دانشــگاه 
دانشــگاه  می گفــت  دیگــر  دســته ای 
بودنــد  هــم  اقلیــی  اســت!  چــز  همــه  کا 
صــدی  و  صفــر  نــگاه  ایــن  بــنی  جمــع  کــه 
دســته  ایــن  موافــق  هــم  مــن  کــه  بودنــد. 

هســتم. ســوم 

بــه  صرفــا  دانشــگاه  بــه  بخواهیــم  گــر  ا
برگــزار  درس  کاس  آن  در  کــه  محلــی 
ــد  ــن امی ــه ای ــا ب ــم و تنه ــگاه کنی ــود ن می ش
خودمــان  رشــته  در  متخصــص  یــک  کــه 
ــارش  ــم و درکن ــگاه بیایی ــه دانش ــویم ب بش
بدهنــد،  یادمــان  هــم  را  زندگــی  معنــای 

دســتة  قاطــی  می رویــم  کــه  نکنیــد  شــک 
زده  دانشــگاه  از  مدتــی  از  بعــد  اول. 
می پرســیم:  خودمــان  از  و  می شــویم 
سیســتم  زیــرا  مــا؟  آرمان هــای  بــود  ایــن 
جــوری  مــا  دانشــگاهی  و  آمــوزیش 
کــه  اســت  شــده  کارآمــد  نا و  اســتحاله 
ــتانداردهای  ــه اس ــرد ب ــان می ب ــال ها زم س
بشــویم.  نزدیــک  آمــوزیش  معمولــی 
خالــی  دانشــگاه  طریــق  از  مــا  بنابرایــن 
مــد  زندگــی  از  آنچــه  بــه  نمی توانیــم 

برســیم. بــوده  نظرمــان 

باشــیم،  دوم  دســته  جــزو  هــم  گــر  ا
ــیم  ــی باش ــگ و درس خوان ــجوی زرن دانش
بدانیــم؛  چــز  همــه  را  دانشــگاه  و  درس  و 
ربــات  یــک  مثــل  بتوانیــم  فوقــش 

بــه  را  نظریه هــا  و  فرمول هــا  کارخانــه ای 
اتوماتیــک  و  شــده  کدنویــی  صــورت 
بــی روح  و  ســرد  زندگــی  یــک  کنیــم.  بیــان 
درنهایــت  و  کنیــم  تجربــه  را  ماشــیی  و 
خــوب  یــا  معمولــی  شــغل  یــک  صاحــب 
زیــادی  ربــط  زیــاد  احتمــال  کــه  بشــویم 

نــدارد. خواندیــم  کــه  رشــته ای  بــه  هــم 
دارد  وجــود  هــم  ســومی  نــگاه  گفتیــم  امــا 
ــدی  ــر و ص ــگاه صف ــن دو ن ــنی ای ــع  ب ــه جم ک
در  می آییــم  دانشــگاه  بــه  وقــی  اســت. 
می شــویم  متوجــه  اول  روزهــای  همــان 
ــد  ــه می گفتن ــهری ک ــگاه آن آرمان ش دانش
و  دریس  نظــر  از  مخصوصــا  نیســت. 
ــر  ــی غ ــا هدف ــه ب ــان هایی ک ــی. انس تحصیل
اســت  نهایــی  هــدف  دانشــگاه  اینکــه  از 
وارد دانشــگاه شــده اند؛ همــان یکــی دو 
دربــه در  و  می شــوند  بلنــد  جــا  از  اول  تــرم 
از  بتواننــد  کــه  می گردنــد  چــزی  دنبــال 
طریــق آن ظرفیت هــای خامــوش خــود را 
پشــت  کــه  اســتعدادهایی  و  کننــد  بیــدار 
کننــد.  پیــدا  را  بــود  شــده  گــم  کنکــور  ســد 
ــت:  ــق می گف ــن مؤف ــک کارآفری ــار ی ــک ب ی
بهریــن  کارشــنایس  دوران  چهارســال 
ــری  ــه و یادگ ــر تجرب ــب ه ــرای کس ــان ب زم
خــودش  کــه  او  اســت.  مهارتــی  هــر 
شــروع  دانشــگاه  از  را  نبــودن  معمولــی 
دیدیــد  کاری  هرجــا  می گفــت:  بــود  کــرده 
تجربــه  اســت  قــرار  کردیــد  احســاس  کــه 
بــدون  کنیــد  کســب  آنجــا  از  مهارتــی  یــا 
برویــد  کنیــد،  نــگاه  درآمــدش  بــه  اینکــه 
و انجامــش بدیــد. عــاوه  بــر او، مــن ایــن 
مســر  کــه  کســانی  از  خیلــی  از  را  حرف هــا 
شــروع  دانشــگاه  از  را  مؤفقیت  شــان 
چهارســال  شــنیده ام.  هــم  کرده انــد 
تجربه هــا  کســب  بــرای  طایــی  فرصــت 
طایــی  فرصــت  چهارســال  مهارت هــا.  و 
بــرای  خــود.  روی  ســرمایه گذاری  بــرای 

فــردی. توســعه  و  رشــد 

دوران  ســال  چهــار  کــه  کــی  به عنــوان 
دانشــجویی ام را پشت ســر گذاشــته ام و 
تــاش کــردم از هــر فرصــی در دانشــگاه 
باشــم،  داشــته  را  اســتفاده  نهایــت 
معتقــدم دانشــگاه بهریــن مــکان بــرای 
ــت.  ــی اس ــردی و اجتماع ــعة ف ــد و توس رش
ــه  ــد تجرب ــم چن ــل می خواه ــنی دلی ــه هم ب

بگویــم: کــرده ام  کســب  چهارســال  ایــن  در  کــه  را 
ــرای . 	 ــا ب ــرود م ــان ن ــورد. یادم ــچ دردی نمی خ ــه هی ــدن ب ــدون درس خوان ــگاه ب دانش

ــت. ــدن نیس ــز درس خوان ــه چ ــا هم ــگاه. ام ــم دانش ــدن آمده ای درس خوان
مهارتــی . 	 آمــوزیش  دوره هــای  انــواع  آوردن  فراهــم  بــرای  بســر  بهریــن  دانشــگاه 

دنیــای  کنیــد.  کســب  را  خــود  عاقــة  مــورد  مهارت هــای  می توانیــد  تــا  اســت. 
ــل  ــود یحتم ــص ش ــی متخص ــر مهارت ــس در ه ــت و هرک ــا اس ــای مهارته ــروز دنی ام

بــرون. اســت  کشــیده  آب  از  را  گلیمــش 
دانشــگاه بهریــن فرصــت بــرای شــناخت عاقه هــا و اســتعدادها اســت. چگونــه؟ . 	

گــر دانشــگاه تمــام  بــا امتحــان کــردن راه هــا و تجربه هــا و چالش هــای مختلــف. ا
ــرض  ــد ع ــا بای ــد، صراحت ــه داری ــری عاق ــه مس ــه چ ــد ب ــده بودی ــوز نفهمی ــد و هن ش

ــد. ــوش آمدی ــردگان خ ــر گم ک ــان و مس ــع بی هدف ــه جم ــم ب کن
ــاخه . 	 ــن ش ــا و از ای ــون و خط ــت آزم ــگاه فرص ــدازه دانش ــه ان ــا ب ــای دنی ــچ ج ــما در هی ش

ــد. ــت ندهی ــت را از دس ــن فرص ــس ای ــد. پ ــدن را نداری ــاخه پری ــه آن ش ب
عاقه تــان . 	 و  هــدف  بــا  متناســب  دانشــجویی  فضــای  یــک  در  حتمــا  کنیــد  ســعی 

مــکان  بهریــن  دانشــجویی  فعالیــت  بســرهای  کنیــد.  فعالیــت  و  شــوید  عضــو 
در  راحــی  همــنی  بــه  اجتمــاع  در  قطعــا  کــه  اســت  تجربه هایــی  کســب  بــرای 
علمــی،  انجمن هــای  دانشــجویی،  تشــکل های  نمی دهنــد.  قــرار  اختیارتــان 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  اســتارتاپ ها،  فرهنگــی،  و  علمــی  کانون هــای 

هســتند. دانشــجویی  فعالیــت  بســرهای  بهریــن  و...  دانشــجویی 
ــن . 	 ــه ای ــق. البت ــوس کم عم ــک اقیان ــه ی ــید ن ــق باش ــه عمی ــک درياچ ــد ی ــعی کنی س

را  مختلفــی  مهارت هــای  و  مســرها  شــما  کــه  خــورد  مــی  زمانــی  درد  بــه  توصیــه 
کنیــد. دنبــال  را  عاقه تــان  نهایــی  مســر  می خواهیــد  و  کرده ایــد  تجربــه 

ســعی کنیــد کا دانشــجوی خنــی و آرامــی نباشــید. در و دیــوار دانشــگاه بــرا بــاال . 	
رفــن و کشــف کــردن اســت.

در هر برنامه ای که در دانشگاه دیدید شرکت کنید.. 	
حی یک لحظه را هم برای کسب تجربة جدید و رشد از دست ندهید.. 	

پهــن . 		 قرمــز  فــرش  برایتــان  دانشــگاه  در  کــی  کــه  اســت  ایــن  هــم  آخــر  توصیــه 
خودتــان  جــای  از  بایــد  کــه  هســتید  شــما  ایــن  نمی آیــد.  شــما  دنبــال  و  نکــرده 
بــه  تــا  بگردیــد  رشــد  دنبــال  دربــه در  و  کنیــد  حرکــت  مســرتان  در  و  شــوید  بلنــد 

برســید. ســازندگی  و  مســؤولیت 

حرف آخر
ابوالفضل حیدری

شمایی که این متنو خوندی! بله شما!
بــه  تحصیلــت  راه  تــوی  بــایش.  موفــق  گذاشــی  قــدم  کــه  راهــی  ایــن  تــوی  امیــدوارم 
خیلــی چــزای خــوب و بــد برمی خــوری کــه تــا بــه خــودت بیــای، همــش بــرات خاطــره 
ــته ای  ــه، رش ــا عاق ــن، ب ــم نک ــو گ ــی راه اصلیت ــده. ول ــت ش ــج ذهن ــریی کن ــخ و ش ــای تل ه
کــه تــوی اون داری تحصیــل میکــی رو ادامــه بــده و در کنــارش، از یــاد گرفــن یــه حرفــه 
ــه  ــد البت ــه ص ــت، ک ــش روی شماس ــی پی ــده روش ــا آین ــو. قطع ــل نش ــو و آب دار قاف ی ن

ــتگی داره ــودت بس ــوری خ ــاش و صب ــه ت ب

به قول معروف: گر صرب کی ز غوره حلوا سازی



کولــه  کتــاب  در  زاده  قــدویس  حســن  دکــر 
مســائلی  دربــاره  هــا،   اولــی   ســال  پشــی 
تــرم  دانشــجوی  یــک  کــه  می کنــد  صحبــت 
در  تــا  بدانــد  اول  تــرم  همــان  در  بایــد  اولــی 
دانشــجوی  یــک  عنــوان  بــه  خــود  مســر 
بتوانــد  موفــق  و  فعــال  پرانگــزه،  تــازه کار، 
داشــته  خوبــی  و  مؤثــر  دقیــق،  برنامه ریــزی 

. شــد با

معرفی سه کتاب
ترم اولی ها حتما بخوانند

کتاب کوله پشتی سال اولی ها
کتاب آرزوهای دست ساز

کتاب سلول های بهاری

ــم  ــه قل ــت ساز، ب ــای      دســــ ــتاب آرزوهــ در کـ
میــاد حبیـــــــی بــا رونــد شــکل گری یــک 
یــک  قالــب  در  دانش بنیــان  شرکـــــت 

می شــوید. آشـــــنا  جــذاب  داســتان 

کتــاب ســلول  هــای بهــاری؛ خاطــرات تولیــد و 
توســعه ســلول های بنیــادی بــه روایــت دکــر 
حســنی بهارونــد، پــدر دانــش ســلول های 

ــت. ــران اس ــادی ای بنی



چت با خدا

سوره بقره آیه ۱۵۳ : یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ 

اِبِریَن الَِة إِنَّ اللَّه َمَع الصَّ ْبِ َوالصَّ اْستَِعیُنواْ ِبالصَّ

ای اهل ایامن، )در پیرشفت کار خود( از صب 

و مقاومت کمک گیرید و به ذکر خدا و مناز 

توّسل جویید که خدا با صابران است.
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ای اهــل ایمــان، )در پیشــرفت کار خــود( از صــرب و مقاومــت کمــک گریــد و 
بــه ذکــر خــدا و نمــاز توّســل جوییــد کــه خــدا بــا صابــران اســت.

به خودش بگو
چالش دل نوشته به یک دوست

دل نوشته های �وتاه خود را از طریق بار�د زیر برای ما ارسال �کنید

جوایز:
 پالک طال برای نوشته های برتر

و جوایز فرهنگی دیگر
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