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شب های روشن  
گزارش برگزاری جشنواره هفته خوابگاه ها

انتخاب و اجرای برنامه های فرهنگی باید بر مبنای نیازسنجی دانشجویان باشد
مصاحبه با رضا صالحی مشاور خوابگاه ها

علم وصنعت همیشه خانه توست
گزارش جشن دانش آموختگان

حضور و مشارکت دانشجویان در مدیریت طرح و برنامه جدی است
مصاحبه با دکتر محمد واحدی

شور و نشاط فراوان در چهارمین جشنواره علمی حرکت
بررسی فعالیت های یک ساله انجمن های علمی دانشگاه در 4 نگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی



در روزهایی مبارک واقع در خرداد ماه قرار گرفته ایم. سومین ماه 
از فص��ل زیبای بهار، پر اس��ت از وقایعی مهم که در تاریخ معاصر 
سیاسی کش��ورمان نقشی تاثیرگذار داش��ته اند. مروری کوتاه بر 
خرداد عصر انقاب اس��امی  می تواند  برای  ه�م��ه ع�برت آموز و 
س��ازنده باش��د. از همان نقطۀ آغازین نهضت مقدس امام خمینی 
)ره(، خرداد ماه، تقویم پرفراز و نش��یب و سراس��ر  شادی  و غم با 
خود داش���ت. نیمۀ خرداد 42 و حرکت انقابی مردم کش��ورمان 
در آن برهه تاریخی، سوگبارترین ایام تاریخ انقاب بشمار می رود. 
هر چند این حرکت یک روی دیگر هم داش��ت و آن انعقاد نطفۀ 
بزرگترین انقاب قرن بیستم  بود. خرداد از این روز به بعد همیشه 
آبس��تن حوادث برای این مولود مبارک بود. ش��اید ب�عد از تلخی 
15خ��رداد 42، تلخ ترین زم��ان، چهاردم خ��رداد 68 و رحلت با 
ارزش ترین انس��ان قرن پانزدهم هج��ری قمری بود که  این  تلخی 
با شیرینی انتخاب وارس��ته ترین فرد جبران گشت. اما خرداد ماه 
باز هم در خود ح�وادث دی�گری را در بر داش��ت. سوم خرداد 61 
یکی ازحماس��ی ترین نبردهای تاریخ جنگ  های معاصر  دنیا  یعنی 
آزادی خونین ش��هر قهرمان رقم خورد و بار دیگر کارایی عقیده و 

ایمان بر ابزار و ساح به اثبات رسید.
باید گفت که خرداد امسال به برکت همزمانی با شعبان، ماهی که 
متعلق است به رسول گرامی اسام )ص(، نورانی تر گشته و جلوه 
ای خاص به روح پویای جامعه اسامی بخشیده است. والدت امام 
حسین )ع(، امام سجاد )ع(، حضرت عباس )ع( و علی اکبر )ع( از 
یکسو و میاد پربرکت حضرت قائم )عج(، خرداد 94 را پربرکت و 

نورانی تر از ماه های دیگر سال کرده است.
از سوی دیگر برای دانشگاهیان، خرداد، ماه محاسبه است. اساتید، 
دانشجویان و مس��ئولین دانشگاه پس از یک سال تاش بی وقفه 
در زمینه های علمی، پژوهش��ی و فرهنگ��ی در کنار یکدیگر، بار 
دیگ��ر بر این جمله که دانش��گاه را مبدا تح��والت می داند صحه 
گذاشتند. حال و در آستانه شروع دوره ای جدید در زندگی علمی 
دانش��گاهیان، فرصتی وجود دارد تا همگی بتوانیم به فعالیت های 
یکس��اله خود نگاهی بیندازیم و با ارزیابی آن و استفاده از تجارب 

گذشته به حرکت در مسیری که شایسته ماست، ادامه دهیم.

اخبار و رویدادهاسرمقاله

معاونت فرهنگی و اجتماعی
جش�ن دان�ش آموختگی 
دان�ش   1000 از  بي�ش 
آموخت�ه دانش�گاه علم و 

صنعت ایران برگزار شد
 29 ش��نبه  س��ه  روز  از 
اردیبهش��ت ال��ی جمع��ه 1 
خرداد ماه، به مدت 4 ش��ب 

توس��ط روابط عمومی معاونت فرهنگی جشن دانش آموختگی بیش 
از هزار دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

دانش آموختگان دانشکده های مهندسی معماری، مهندسی شیمی، 
مهندس��ی کامپیوتر ، مرکز آموزش الکترونیک��ی و واحد نور در روز 
اول، دانش آموختگان دانش��کده های مهندس��ی عمران، مهندس��ی 
مکانی��ک، مهندس��ی م��واد ، ش��یمی و فیزی��ک در روز دوم، دانش 
آموختگان دانش��کده های مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی 
خ��ودرو، ریاضی و پردیس 2 در روزس��وم و دانش آموختگان مقطع 
کارشناسی ارشد مرکز آموزش الکترونیکی در چهارمین روز، میهمان 

جشن دانش آموختگان دانشگاه بودند.
اجرای سخنرانی، پخش کلیپ، برنامه های هنری، برنامه نورافشانی و 
پرواز بادکنک ها، گرفتن عکس دسته جمعی، اجرای مراسم سوگند 

نامه و صرف شام از بخش های مختلف این جشن بود. 

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
نشست مدیران مسئول نشریات با معاون فرهنگی و اجتماعی 

و مدیر فرهنگی دانشگاه برگزار شد
روز دوش��نبه 14 اردیبهش��ت، جلسه ی پرس��ش و پاسخی با حضور 
مدیران مسئول نشریات دانش��گاه و دکتر شریعت معاون فرهنگی و 
اجتماع��ی و دکتر قائمی مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه در س��الن 

کنفرانس ساختمان 15 خرداد برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشس��ت، ایجاد تعامل بیش��تر بین دانشجویان 
و مسئولین، ارتقای سطح کیفی 
نش��ریات دانشگاهی و هم چنین 
بیان مشکات و ارائه ی راهکارها 
در زمینه ی نش��ریات دانشگاهی 

عنوان گردید.

جش�ن هفته خوابگاه ه�ا در خوابگاه ه�ای حکيميه، خوابگاه 
داخل و خوابگاه خواهران برگزار شد

به مناس��بت هفته خوابگاه ها و همزمان با مبعث رس��ول اکرم )ص( 
با حضور دکتر برخورداری ریاس��ت دانش��گاه و دکتر اکبری معاونت 

دانشجویی جشن هایی در خوابگاه 
ه��ای حکیمیه، خواب��گاه داخل و 

خوابگاه خواهران برگزار گردید.
از برنامه هایی که در این جشن ها 
برگزار گردید م��ی توان به اجرای 
مسابقه، اجرای تئاتر، شعر خوانی 

و آتش بازی اشاره کرد.

مرکز مشاوره    
اردوی مشاوره ای گچسر برگزار شد

اردوی  اردیبهش��ت  جمع��ه 18 
مش��اوره ای- اجتماع��ی وی��ژه 
دانش��جویان خوابگاه دختران در 

گچسر و کرج برگزار گردید.
در این اردو، برنامه های تفریحی 
از قبیل بازدی��د از باغ الله های 
گچس��ر، نگارخان��ه نص��ر و باغ 
پرندگان چهارباغ کرج برگزار ش��د. همچنی��ن در این برنامه، کارگاه 

آموزشی " جرات مندی" توسط سرکار خانم ندایی برگزار گردید.

دانشجویان خوابگاهی به اردوی کاشان رفتند
کاشان  دانشجویی  اردوهای 
پنجش��نبه  روزه��ای  در 
وی��ژه  اردیبهش��ت،   31
دانشجویان خوابگاه دختران 
و همچنی��ن جمعه 1خرداد 
فرجام  خوابگاه ه��ای  وی��ژه 
و رش��ید برگ��زار گردید. در 

ای��ن اردوها ع��اوه بر برنامه ه��ای تفریحی از قبی��ل بازدید از خانه 
طباطبائی ها، خانه تاج، باغ فین و روستای نیاسر )گابگیری، آتشگاه 
و آبش��ار نیاس��ر( گفت و گو پیرامون ارتباط مؤثر توسط خانم ندائی 
برای خواهران و توس��ط آقای س��لیمی برای برادران انجام پذیرفت.

امور فرهنگی اساتيد و کارکنان

جش�ن ميالد حضرت علی )ع( و گراميداش�ت روز پدر برگزار 
شد

یکشنبه 19 اردیبهش��ت جشن میاد فرخنده 
حض��رت علی )ع( و بزرگداش��ت مق��ام پدر، با 
حضورکارکن��ان دانش��گاه در مجتمع ش��هید 
بهرامی برگزار شد. اجرای تواشیح، شعر خوانی 
و برگزاری مسابقه از بخش های این جشن بود.

تشکل های دانشجویی 

انجمن های علمی
دوره  چهارمي�ن 
علم�ی  جش�نواره 

حرکت برگزار شد
20 الی 22 اردیبهشت، 
جش��نواره  چهارمی��ن 
علم��ی حرک��ت وی��ژه 
انجم��ن  دس��تاوردهای 
دانشجویان  علمی  های 
دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. در این جشنواره، انجمن های 
علمی هر دانشکده در غرفه های مختلفی در فضای محیطی دانشگاه، 
ب��ه معرفی دس��تاوردهای علمی پژوهش��ی خ��ود و همچنین برپایی 
مسابقات مختلف پرداختند. سه ش��نبه 22 اردیبهشت نیز اختتامیه 
این جش��نواره در آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار و از اعضای اصلی 
انجم��ن های علمی و همچنین نفرات برگزیده تقدیر به عمل آمد. در 

این شماره، گزارشی جامع از این برنامه نیز ارائه شده است.

هيات محبان الحسين)ع(
واحد رسانه ای عمار هيات محبان الحسين )ع( افتتاح شد

جمع��ه 1 خ��رداد، واحد رس��انه ای "عمار" هیات محبان الحس��ین 
)ع( ش��روع به کار کرد 
و به مناس��بت تش��کیل 
اردوی  ی��ک  واحد،  این 
تش��کیاتی یک روزه با 
موض��وع رس��انه برگزار 

گردید.

دفاتر فرهنگی
نمایش�گاه عرضه محصوالت غذایی و صنایع دستی استان ها 

برگزار شد
توس��ط دفت��ر فرهنگی 
دانش��کده عم��ران و به 
مدت یک ماه، در فضای 
تئاتر  آمف��ی  محیط��ی 
شهید بهرامی، نمایشگاه 
"ش��هر من فرهنگ من" 
ویژه عرض��ه محصوالت 

غذایی و صنایع دستی استان ها برگزار شد.

اخبار عمومی دانشگاه
مراس�م بزرگداشت استاد فقيد دانش�گاه، دکتر جذبی برگزار 

شد
21 اردیبهش��ت مراس��م بزرگداش��ت استاد فقید دانش��کده ریاضی، 
دکتر جذبی در مسجدالش��هدای دانش��گاه علم وصنعت برگزار ش��د. 
"دانش��گاه ما" این ضایعه را ب��ه خانواده داغدار این اس��تاد گرانقدر و 
دانش��گاهیان علم و صنعت تس��لیت می گوید و برای خانواده ایشان 

آرزوی صبر می کند.

اعطای جایزه جهانی به دانشگاهيان علم و صنعت

جای��زه جامع��ه اطاعات��ی )WSIS( در س��ال 2015 در حوزه علم 
الکترونیک��ی به مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل فاوا )دانش��گاه 
عل��م و صنعت ایران( تعلق گرفت. در افتتاحیه مراس��م که با حضور 
مدیران ارش��د فناوری اطاع��ات ارتباطات از سراس��ر جهان در ژنو 
برگزار ش��د، این جایزه به دکتر ش��هریار شاه حس��ینی، مدیر مرکز 
مطالع��ات راهب��ردی و بین الملل فاوا  و عضو هیات علمی دانش��گاه 
علم و صنعت اهدا ش��د. "دانشگاه ما" کسب این عنوان را به ایشان و 
اعض��ای مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل فاوا تبریک می گوید و 

برای این عزیزان آرزوی موفقیت می کند.

تيم فوتس�ال دانش�جویان پس�ر دانش�کده صنای�ع قهرمان 
مسابقات بين دانشکده ای شد

مس��ابقات فوتس��ال بین دانش��کده ای دانش��جویان پس��ر )جام فتح 
خرمش��هر( که از تاریخ 5 اردیبهشت با حضور 12 تیم از دانشکده ها 
شروع شده بود، سه شنبه 29 اردیبهشت با قهرمانی تیم صنایع به کار 
خود پایان داد. در بازی فینال تیم صنایع موفق شد با نتیجه 5 -1 تیم 
عمران را شکست دهد. همچنین در مسابقه رده بندی، تیم مهندسی 
ش��یمی نیز با نتیجه 3 -0 از س��د مکانیک گذشت. در این مسابقات 

صنایع،  های  تیم 
عمران و مهندسی 
ش��یمی به ترتیب 
تا  اول  برس��کوی 

سوم ایستادند.

هنگامی که در پيشامدی احتياج به مشورت داشتی ابتدا به جوانان مراجعه کن زیرا ذهنی تيزتر و حدسی سریع تر دارند. سپس نتيجه را به نظر بزرگساالن برسان تا پيگيری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند. )شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید(
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انتخاب و اجرای برنامه های فرهنگی باید بر مبنای نیازسنجی دانشجویان باشد

مصاحبه با رضا صالحی مشاور خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت

در هفته های اخیر در خوابگاه های دانش��گاه علم و صنعت، جش��ن هایی به مناسبت هفته خوابگاه ها اجرا شد. برپایی این قبیل 
جشن ها که جزء برنامه های فرهنگی و هنری دانشگاه محسوب می شود، هم برای مسئولین دانشگاه و هم برای دانشجویان از 
اهمیت زیادی برخوردار است. ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در خوابگاه بر کسی پوشیده نیست. زندگی دانشجویان 
در خوابگاه در طول سال تحصیلی نیاز به تنوع زیادی دارد. بهترین راه ایجاد این تنوع اجرای برنامه های ورزشی و فرهنگی هنری 
مناس��ب با مخاطب، یعنی دانش��جوی خوابگاهی اس��ت. عاملی که در اجرای این قبیل برنامه ها، بسیار مهم است، شکل انتخاب 

برنامه های اجرایی در این جشن ها است.
برای شناس��ایی مس��یر مناس��ب برای اجرای بهتر این برنامه ها در خوابگاه، به سراغ یکی از مشاوران خوابگاه های علم و صنعت 
رفتیم. رضا صالحی کارش��ناس ارش��د روانشناسی از سال 88 در مرکز مش��اوره فعالیت داشته و عاوه بر تدریس در دانشگاه، در 
خوابگاه های داخل، فرجام، رشید، جشنواره و حکیمیه به عنوان مشاور با دانشجویان مختلف با سلیقه ها و دغدغه های مختلف 
سروکار داشته است. مواجهه نزدیک با دانشجویان مختلف در طول این سال ها در خوابگاه ها باعث شده تا بتوان عاوه بر تاثیر 

اجرای برنامه های فرهنگی در خوابگاه، در مورد دغدغه های دانشجویان مختلف با ایشان به گفت و گو بنشینیم.

هنگامی که در پيشامدی احتياج به مشورت داشتی ابتدا به جوانان مراجعه کن زیرا ذهنی تيزتر و حدسی سریع تر دارند. سپس نتيجه را به نظر بزرگساالن برسان تا پيگيری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند. )شرح نهج الباغه ابن ابی الحدید(
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شب های روشن
گزارش برگزاری جشنواره هفته خوابگاه ها

 در دانشگاه علم و صنعت

به مناسبت فرا رس��یدن هفته خوابگاه ها، در خوابگاه حکیمیه، خوابگاه 
داخل و خوابگاه دختران دانش��گاه علم و صنعت، جش��ن های متعددی 
همراه با برگزاری مس��ابقات فرهنگی هنری و اردوهای یکروزه اجرا شد.
از مس��ابقاتی که در این جش��نواره برگزار ش��د می توان به مس��ابقات 
عکاس��ی، ش��عر طن��ز، خاطره نویس��ی، کتابخوانی، آش��پزی، مس��ابقه 
ات��اق برت��ر، ج��وان برت��ر و مس��ابقه گزارش��گری فوتبال اش��اره کرد.

جش��ن خواب��گاه حکیمیه، در محوط��ه حیاط این خواب��گاه و در زمین 
فوتبال برگزار شد. بارش باران در ابتدای مراسم باعث شد کسانی که در 
جشن شرکت کرده بودند در اطراف حیاط جمع شوند و یا از پنجره اتاق 
هایش��ان مراسم را تماشا کنند. دکتر اکبری معاون دانشجوئی نیز همراه 

با دانشجویان خوابگاهی در این جشن حضور پیدا کرده بود.

در بخش��ی از این برنامه نادر ختائی گوینده طنزپرداز، چندین شعر طنز 
در خصوص زندگی خوابگاهی و دانشجویی برای شرکت کنندگان خواند 
. توقف بارش باران باعث شد تا سایر دانشجویان نیز وارد محوطه خوابگاه 
شده و از نزدیک در جشن شرکت کنند. برنامه بعدی مسابقه گزارشگری 
فوتبال بود که از طریق پخش تصاویر از طریق ویدئو پروژکتور برگزار می 
شد. این مسابقه 4 نفر شرکت کننده داشت که برگزاری آن با هیجان و 
اس��تقبال دانشجویان مواجه شد. بعد از اجرای برنامه آتش بازی، توسط 
گ��روه تئاتر دانش��جویان علم و صنعت، نمایش کم��دی "جدایی نادر از 
آیدین" اجرا گردید. کارگردانی این نمایش بر عهده محسن رسولی بود و 
به همراه وی، مسعود غزنچایی و علیرضا نوید اصل در این نمایش نقش 
آفرینی می کردند. این نمایش که در مورد زندگی خوابگاهی دانشجویان 
علم وصنعت بود که مورد استقبال توجه دانشجویان قرار گرفت. در ادامه 
برنامه با اهدای تندیس و هدیه نقدی از دانش��جویان ش��رکت کننده در 
مس��ابقات خوابگاه ها مانند اتاق برتر و جوان برتر تقدیر گردید و پس از 
آن نماهنگی از فعالیت های دانش��جویان در س��ال گذشته اعم از اردوها 
و برنامه های اجرایی آنان در خوابگاه پخش گردید و در پایان مراسم از 

دانشجویان پذیرائی شد.

جش��ن خوابگاه داخل که با مبعث پیامبر اکرم)ص( همزمان ش��ده بود 
توس��ط مجری رادیو و ش��بکه سه س��یما، فرزان کوثری اجرا شد. دکتر 
برخورداری رئیس دانش��گاه، دکتر اکبری معاون دانش��جوئی و مهندس 
گرشاس��بی مدیر اداره خوابگاه ها همراه با دانشجویان خوابگاهی در این 
جش��ن حضور پیدا کرده بودند. پس از اجرای برنامه نادر ختائی گوینده 
طنز پ��رداز، نمایش "جدایی نادر از آیدین" اج��را گردید و در ادامه نیز 
مس��ابقه طنز تقلید صدا در بین دانشجویان برگزار شد که با مشارکت و 
اس��تقابل خوب دانشجویان مواجه ش��د. پس از پذیرایی از دانشجویان و 

در انتهای برنامه، مراسم آتش بازی برگزار شد.
هادی منیر
کارشناس فرهنگی خوابگاه ها

دانشگاه ما: در هفته خوابگاه ها برنامه های فرهنگی مختلفی 
در خوابگاه اجرا می ش�ود. تاثير ای�ن برنامه های فرهنگی در 

مسير علمی و زندگی دانشجویان چگونه است؟
صالحی: انس��ان دارای 2 بعد اس��ت. یک بعد جسمانی و یک 
بعد روحی. به همان اندازه که جس��م ما به استراحت و تغذیه 
نیاز دارد، به خوراک فکری و فرهنگی مناسب نیز احتیاج دارد. 
دانش��جو وقتی وارد زندگی خوابگاهی می ش��ود و از خانواده 
خود دور می ش��ود، خوابگاه تبدیل به خانه اصلی او می شود. 
در نتیجه این خانه از نظر ساختار فکری و فرهنگی و همچنین 
فضای فیزیکی، تاثیر زیادی بر روی زندگی دانشجو می گذارد. 
دانش��جو یک س��ری نیاز های روحی و عاطف��ی و روانی دارد. 
ه��ر برنامه ای که بتواند نیازهای دانش��جو را در این زمینه ها 
برطرف کند، تاثیر مثبتی در فرایند تحصیلی و مس��یر رشد او 

خواهد گذاشت.
دانشگاه ما: عالوه بر هفته خوابگاه ها، در طول سال تحصيلی 
نيز فعاليت های فرهنگی زیادی صورت می گيرد. برنامه ریزی 
مناس�ب برای این فعاليت ها و ن�وع فعاليت های فرهنگی چه 

کمکی به زندگی دانشجویان می کند؟
صالح�ی: در مورد اجرای این برنامه ه��ا، ما اولین چیزی که 
به مسئولین دانشگاه اعام می کنیم، ایجاد یک هماهنگی در 
بین سیاس��ت گزاران و دست اندرکاران این برنامه هاست. در 
خوابگاه، به طور همزمان چنیدن بخش فعالیت می کنند. اگر 
هماهنگی ایجاد شود، فضای بهتری صورت می گیرد. به دلیل 
اینکه در بس��یاری از برنامه ه��ا، هماهنگی کافی وجود ندارد، 
بازده مورد انتظار حاصل نمی ش��ود در نتیجه مهمترین عنصر 
برای اجرای درس��ت این قبیل برنامه ها، هماهنگی بین بخش 
ه��ای مختلف و همچنین وجود انعطاف الزم در هریک از این 

بخش هاست.
دانش�گاه ما: ب�ا توجه به اینکه ش�خصيت و س�بک زندگی 
بس�ياری از افراد در دوره دانشجویی آن ها در خوابگاه شکل 
می گيرد، چگونه می توان مس�ير مناس�بی برای شکل گيری 
یک سبک زندگی مناسب دانشجویی در خوابگاه ایجاد کرد؟

صالحی: این موضوع بسیار مهمی است و در این حوزه، اولین 
چیزی که باید در نظر گرفته ش��ود، نیاز س��نجی است. اعتقاد 
من این است که بخشی از شخصیت انسان در ارتباط با محیط 
اطراف و دیگران ش��کل می گیرد. خوابگاه هم جایی است که 
افراد با س��ایق و همچنین آداب و سنن مختلف در آن حضور 

دارند، ممکن است این سبک زندگی دچار تغییراتی بشود. 
دانش�گاه ما: ش�ما در خوابگاه های مختلف و با دانشجویان 
متعددی سروکار داش�تيد. دغدغه ها و نياز های دانشجویان 

در هر دوره تحصيلی بيشتر معطوف به چه مواردی است؟
صالحی: هر خوابگاه متناس��ب با فضایی که در آن وجود دارد 
و همچنین موقعیت جغرافیایی خودش، با مسائلی روبرو است. 
به عنوان مثال، خوابگاه حکیمیه، خوابگاهی اس��ت که خیلی 
دور اس��ت. دور بودن این خوابگاه از مرکز ش��هر، در کنار این 
موض��وع ک��ه ورودی های جدید در آن اس��کان دارند، ممکن 
است که دغدغه های روحی و افسردگی ها در آن بیشتر باشد. 
خواب��گاه داخل، فض��ای بزرگتر و امکانات بیش��تری دارد. در 
این خوابگاه، مس��ائل عاطفی در کنار دغدغه های دانشجویان 
نسبت به آینده شان، بیشترین مسائلی است که دانشجویان با 
آن مواجه هستند. در خوابگاه فرجام که دانشجویان ممتاز در 
آن س��کونت دارند، بیشتر مس��ائل دانشجویان مربوط است به 
مسائلی چون آینده درسی، ادامه تحصیل در خارج از کشور و 

ارتباط با اساتید در فعالیت علمی.
دانش�گاه ما: برنامه ه�ای فرهنگی هنری مثل جش�ن هایی 
که در خوابگاه برگزار می ش�ود و حضور خود دانش�جویان در 
این برنامه ها باعث می شود که در ذهن دانشجویان، خوابگاه 
به مکانی خاطره انگيز و سراس�ر نش�اط تبدیل ش�ود. شکل 
گيری این جش�ن ها در محيط خواب�گاه چه تاثيری در نگرش 
دانش�جویان نس�بت به خوابگاه و تحصيل در دانشگاه ایجاد 

می کند؟
صالح�ی: اصوالً خاطرات ش��یرین در زندگی همیش��ه به یاد 
انس��ان باقی می ماند. در نتیجه باید در برگ��زاری این برنامه 
ها سیاس��ت گزاری و برنامه ریزی مناسبی وجود داشته باشد. 

م��ا می توانیم در هر ماه، برنامه های منظم و مفرحی داش��ته 
باش��یم. وجود برنامه های ش��اد باعث ایجاد آرامش در زندگی 
می شود. اگر این برنامه های شاد و مفرح و سالم برای دانشجو 
ایجاد نشود، دانش��جو به راحتی به سمت و سوی دیگری می 
رود که ممکن اس��ت آسیب های زیادی به همراه داشته باشد. 
مش��ارکت خود دانش��جویان در این برنامه ه��ا، فضا و خاطره 
بسیار مناسب تری در این رویدادها ایجاد می کند. من خاطرم 
هس��ت که در دوران زندگی خوابگاهی، گروهی از دانشجویان 
خودمان یک تئاتر اجرا کردند و یا یک گروه موسیقی متشکل 
از دانش��جویان خوابگاه��ی بود که برای دوس��تان و هم اتاقی 
هایش��ان اجرا می کردند که استقبال بسیار خوبی از این افراد 

صورت می گرفت. 
دانش�گاه م�ا: در خوابگاه، افراد با س�الیق فک�ری متعددی 
وجود دارن�د و در نتيجه جایگاه برنامه های فرهنگی برای هر 
گروه با سليقه مش�خص، متفاوت با دیگری است. برنامه های 
فرهنگی نيز از جمله برنامه هایی اس�ت که تنوع زیادی برای 
مخاط�ب خود دارد. چگونه می ت�وان برنامه های فرهنگی در 
خوابگاه اجرا کرد که همه دانش�جویان بتوانن�د از این برنامه 

های فرهنگی استقبال کنند؟
صالحی: به طور کلی امکان پذیر نیس��ت که بتوان همه افراد 
و هم��ه س��لیقه ها را راضی نگه داش��ت. همانط��ور که گفتم 
نیازسنجی بسیار اهمیت دارد. برنامه ها بهتر است در مسیری 
حرکت کند که نیاز اکثریت را برطرف کند اما باید برای اقلیت 
نی��ز برنامه هایی در نظ��ر گرفت و آن ها را نادیده نگرفت. می 
توان در دراز مدت، طوری برنامه ریزی کرد که افراد با سایق 

مختلف بتوانند از برنامه ها استفاده کنند. 
از ن��گاه دیگ��ر، اگر افرادی ک��ه در این برنامه ه��ای فرهنگی 
ش��رکت می کنند و از برگزار کنندگان این برنامه ها هستند، 
خودش��ان جزء دانش��جویان ممتاز و موفق در تحصیل باشند، 
باعث می ش��ود تا دیگر دانشجویان با الگوبرداری از این افراد، 
بتوانند عاوه بر ش��رکت در این برنام��ه های فرهنگی، انگیزه 
بیش��تری در حوزه تحصیلی خود داش��ته باشند. یک دانشجو 
برای اینکه بتواند از حالت تک بعدی بودن خارج شود، باید در 
فعالیت های جنبی مثل فعالیت های فرهنگی نیز شرکت کند 
البته برای اینکه دچار افراط نش��ود، باید در این گونه فعالیت 

ها، برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
مهمتری��ن آس��یبی که با مش��ارکت ندادن همه دانش��جویان  
در برنام��ه های فرهنگ��ی ایجاد می ش��ود، یکنواختی برنامه 
هاس��ت. اینکه برنامه های امسال همان برنامه هایی باشد که 
س��ال پیش نیز اجرا ش��د، باعث می شود تا دانشجویان دلزده 
بش��وند. ما باید به همه مسائل دانشجویان توجه کنیم. این که 
دانشجویان در عرصه های هنری مثل تئاتر و موسیقی بتوانند 
ب��ا یکدیگر همکاری و فعالیت کنند هیچ ایرادی ندارد. باید به 
همه الگوها و س��ایق بها بدهیم. پس اگر بتوانیم ش��رایطی را 
فراه��م کنیم که همه افراد با س��ایق مختلف در برنامه های 
فرهنگ��ی حضور پیدا کنند، روش درس��تی را اتخاذ کرده ایم. 
اینکه صرفاً عده اندکی در برنامه ها حضور پیدا کنند، نش��انه 
خوب��ی به خصوص برای خوابگاه نیس��ت. چون خوابگاه محل 

زندگی همه افراد است.

3



دانشگاه ما * شماره  46 *  خرداد 94 

علم وصنعت همیشه خانه توست
گزارش جشن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت

جش��ن بیش از یک هزار نفر از دانش آموختگان سال 92-
93 دانش��گاه علم وصنعت ایران در فضایی به یادماندنی در 
دانش��گاه برگزار گردید. این جشن که از روز سه شنبه 29 
اردیبهش��ت ماه 94 آغاز ش��د، به مدت 4 روز متوالی و به 
تفکیک دانش��کده ه��ای مختلف تا جمع��ه 1 خرداد ادامه 
یاف��ت. فارغ التحصیان مقاطع کارشناس��ی، کارشناس��ی 
ارش��د و دکتری در رش��ته های مختلف به اتفاق همراهان 
خود برای شرکت در این جشن حضور پیدا کردند و ضمن 
تجدید خاطرات با همکاس��ی های خود در گوش��ه و کنار 

دانشگاه، دانش آموختگی خود را جشن گرفتند.
در این جشن، از دانش آموختگان دانشکده های مهندسی 
معماری، مهندس��ی ش��یمی، مهندس��ی کامپیوت��ر، مرکز 
الکترونیکی و واحد نور در روز 29 اردیبهش��ت تجلیل شد؛ 
جش��ن دانش آموختگان دانش��کده های مهندسی عمران، 
مهندس��ی مکانیک، مهندسی مواد، ش��یمی و فیزیک روز 
30 اردیبهشت ، دانش آموختگان دانشکده های مهندسی 
صنایع، مهندسی برق، مهندسی خودرو، ریاضی و پردیس2 
در روز 31 اردیبهش��ت و در نهایت جشن دانش آموختگان 
مقطع کارشناسی ارش��د مرکز آموزش الکترونیکی در روز 

جمعه اول خرداد برگزار گردید.
این جش��ن در حضور هیئت رئیس��ه دانش��گاه و جمعی از 
اساتید دانشکده های مختلف و پس از قرائت قرآن و اجرای 
مراسم باشکوه س��رود ملی کشور عزیزمان ایران، آغاز شد. 
دکتر برخورداری ریاس��ت دانشگاه در ابتدای مراسم ضمن 
خیرمقدم به دانشجویان، خانواده ایشان و اساتید دانشگاه، 
ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک فارغ التحصیان، دانش 
آموختگ��ی آنان زیر س��ایه پرچم پرافتخار دانش��گاه علم و 

صنعت را تبریک گفتند.
در روزه��ای برگزاری این جش��ن، برنامه ه��ای متنوعی از 
جمله پخش کلیپ مربوط به هر دانش��کده، گرفتن عکس 
یادگاری دس��ته جمعی و فردی، اجرای موسیقی و اجرای 

تئاتر برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود.
این مراس��م با شور و شوق وصف ناپذیر دانش آموختگان و 
خانواده های ایشان انجام گردید و و با پرواز بادکنک ها به 
سمت آسمان طی مراسم نورافشانی خاتمه یافت. همچنین 
به رس��م یادب��ود تندیس دانش آموختگی دانش��گاه علم و 

صنعت ایران به دانش آموختگان اعطا شد.

از روزهای قبل از برگزاری جش��ن، گ��روه طراحی و آماده 
سازی دکور آمفی تئاتر و فضای محیطی جشن، برای تهیه 
و تدارک فضایی ویژه برای جشن دانش آموختگی مشغول 
شده بودند. دکوری که در آمفی تئاتر و برای گرفتن عکس 
یادگاری ایجاد ش��ده بود، منحصرا برای این جشن تدارک 
دیده ش��ده بود که با تزئین آن، جلوه ای خاص در جش��ن 

پیدا کرده بود.
خاط��ره انگیز ب��ودن دکور محیطی برنامه باعث ش��ده بود 
تا بس��یاری از دانش آموختگان به همراه خانواده ش��ان در 

فضای محیطی آمفی تئاتر عکس یادگاری بگیرند.

همزم��ان ب��ا ورود دان��ش 
دانش��گاه،  به  آموخت��گان 
غرفه های��ی که در اطراف 
آمف��ی تئات��ر برپا ش��ده 
ب��ود، با پذیرش ش��رکت 
کنن��دگان این جش��ن، تندی��س و هدایای 
شرکت کنندگان را به آنها تحویل داده و شرکت کنندگان 
را به سمت محل دریافت لباس های جشن فارغ التحصیلی 
راهنمایی می کردند. دانش آموختگان بعد از دریافت لباس 
ه��ا، در فضای محیط��ی آمفی تئاتر پذیرایی می ش��دند و 
فرص��ت می کردند در این زم��ان عکس یادگاری بگیرند تا 
ب��ه ثبت این واقعه خاطره انگی��ز در زندگی تحصیلی خود 

بپردازند.
گروه فیلمبرداری قبل از شروع برنامه مشغول آماده سازی 
امکانات فنی برای ضبط مناس��ب جش��ن بودند. مسئولین 
آمفی تئاتر ش��هید بهرامی نیز که همیش��ه در مراسم های 
مختلف دانش��گاه، با همکاری خود، به برپایی منظم تر این 
جش��ن کمک می کنند، چه در روزه��ای قبل از برگزاری 
جش��ن و چه در زمان اج��رای برنامه، با عوام��ل برگزاری 

جشن، همکاری الزم را انجام می دادند.

یکی از حرکت های نمادین جشن دانش آموختگی در سال 
های اخیر، پرتاب کاه دانش آموختگی به س��مت آسمان 
اس��ت. ای��ن حرکت که از قس��مت های محبوب ش��رکت 
کنندگان جش��ن است، نشانه ای است از آزادی و فراغت از 
تحصیل. رها کردن کاه این جش��ن از طرفی نشانه رهایی 
دانش��جویان از خواندن درس هایی اس��ت که س��ال ها در 
دانش��گاه و در کنار هم به خواندن آن پرداختند و از طرف 
دیگ��ر این تخلی��ه انرژی در پرتاب کاه به س��مت باال می 
تواند نشانه ای برای اشتیاق گروهی دانش آموختگان برای 
حرکت به باال و قرار گیری در مسیر جدیدی از رشد باشد. 
بس��یاری از دانش آموختگان در مرحله جدید زندگی خود 
بای��د از دانش��گاه و کاس درس فاصله بگیرن��د، به دنبال 
کس��ب و کار و تجارت باش��ند و تشکیل زندگی مستقل از 

خانواده خود. 

این رهایی در آس��مان و حرکت به س��مت ب��اال می تواند 
نمایانگر اش��تیاق دانش آموختگان برای حرکت در مس��یر 
جدید رش��د زندگی باش��د. البت��ه قطعا آنگون��ه که دانش 
آموختگان کاه خود را رها می کنند، دانش��گاه و اس��اتید 
آن تصمیم ندارند دانشجویان را رها کنند و به نوعی از آن 
ها خاص ش��وند. بلکه ارتباط دانش آموختگان با دانشگاه 
و اس��اتید خود بعد از اتمام دوران تحصیل  می تواند باعث 
پویایی دانش��گاه و ادامه مس��یر علمی مناسب برای دانش 
آموختگان در کنار اساتید باشد. نکته ای که در این رهایی 
دانش آموختگان باید رعایت و به آن دقت ش��ود، بازگشت 
دوباره آن ها به دانش��گاه و ادامه فعالیت علمی آنها اس��ت. 
درست به همان ظرافتی که هر دانش آموخته بعد از پرتاب 
کاه به آس��مان، مراقب کاه دانش آموختگی خود است تا 
تصادفاً س��ر دانش آموخته دیگ��ری کاه نگذارد و در عین 
حال نیز به کاه هم آسیبی نرسد تا برگزار کنندگان جشن 
بتوانند در جش��ن های بعدی نیز از این کاه ها اس��تفاده 

کنند.

اج��رای موس��یقی یکی 
از بخ��ش ه��ای هنری 
محس��وب  برنامه  ای��ن 
روزهای  در  م��ی ش��د. 
مختل��ف جش��ن، گروه 
های متع��دد و متنوعی 
برای اج��رای این بخش 

از برنام��ه تدارک دیده ش��ده بودند. گ��روه های هنری که 
یا دانش آموخته دانش��گاه علم و صنعت و از اعضای کانون 
های هنری دانش��گاه محس��وب می ش��دند و یا جزء گروه 
های حرفه ای بودند. اجرای موس��یقی باعث ش��ده بود تا 
اتمسفر خوبی در آمفی تئاتر ایجاد شود و شرکت کنندگان 
در جشن از این قسمت از برنامه استقبال مناسبی کردند.

از قس��مت ه��ای ابتدای��ی 
جش��ن، س��خنرانی دکت��ر 
برخورداری و اعضای هیات 
رئیسه دانش��گاه بود. بیشتر 
دانش��جویان در نظرسنجی 
های قبل از برگزاری جش��ن، عاقه داش��تند که سخنرانی 
ه��ای کمتری در جش��ن صورت گیرد. دکت��ر برخورداری 
رئیس دانش��گاه در چند س��ال گذشته نشان داده است که 
با این روحیه آش��نایی دارد و به صورت خودجوش تمامی 
س��خنرانی هایی که در چند سال اخیر ایراد کرده، مفید و 
مختص��ر ب��وده و زمان کمی از برنامه جش��ن ها را به خود 

اختصاص می داده است.
در روزهای جش��ن، اساتید هر دانشکده نیز به همراه دانش 

آموختگان دانشکده ها در مراسم حضور پیدا می کردند.

مراس��م راس س��اعت 5 و نیم آغاز شد. پس از قرائت قرآن 
مجی��د، مجری برنامه، فرش��ید فهیم مج��ری تلویزیون به 

میهمانان خیر مقدم و برای آن ها آرزوی موفقیت کرد.
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دانش�گاه ما: جشن فارغ التحصيلی امس�ال برای اولين بار در 4 روز 
متوالی برگزار ش�د. چه تعداد دانشجو توانستند در این جشن شرکت 

کنند؟
حجازی: در سال های دور، جشن دانش آموختگان توسط هر دانشکده 
و برای دانش��جویان همان دانشکده برگزار می شد. از سال 85 به بعد 
معاونت دانش��جویی فرهنگی که بعدها به معاونت فرهنگی و اجتماعی 
تغییر نام داد، مسئول برگزاری این جشن بود. در سال 92 صرفاً برای 
دانشجویان مقطع کارشناسی برگزار شد ولی در دوره جدید، با تامین 
اعتب��ار و تصمیم گیری برای برگزاری 4 روزه جش��ن، این جش��ن به 
صورت یکپارچه برای فارغ التحصیان کارشناس��ی، کارشناسی ارشد 
و دکتری برگزار ش��د و دانش آموختگان واح��د نور و همچنین مرکز 

آموزش الکترونیکی هم توانستند در این جشن شرکت کنند.
دانش�گاه ما: جش�ن فارغ التحصيلی برخی از دانش�گاه های تهران 
در س�الن های همایش در نقاط مختلف ش�هر و یا در اس�تادیوم های 
ورزش�ی برگزار می ش�ود و برخی دانشگاه های دیگر این جشن را در 
خود دانش�گاه برگزار می کنند. برگزاری جش�ن ف�ارغ التحصيلی در 
داخ�ل و بيرون دانش�گاه چه تفاوت هایی دارد و چنانچه این جش�ن 
در داخل دانش�گاه برگزار ش�ود، چه مزیت هایی برای دانش�جویان و 

خانواده شان و همچنين اساتيد دانشگاه خواهد داشت؟
حج�ازی: با توجه ب��ه افزایش تعداد دانش آموختگان دانش��گاه طی 
س��ال های اخیر، امکان برگزاری این جش��ن برای همه مقاطع و همه 
رش��ته ها در یک روز با توجه به امکانات موجود دانشگاه، امکان پذیر 
نیست. برخی از دانشگاه ها این جشن را در سالن های بیرون دانشگاه 
برگزار می کنند. این مس��ئله در کمیته سیاست گذاری جشن دانش 
آموختگان دانش��گاه علم و صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفت. برگزار 
کردن این جش��ن چه در داخل و چه بیرون دانش��گاه، دارای مزیت و 
کمبودهایی است. به عنوان مثال برگزار کردن جشن در سالن همایش 
های برج میاد این حسن را دارد که جشن در یک روز برگزار می شود 
و با توجه به امکانات موجود در این سالن ها جشن می تواند با شرایط 
اجرایی حرفه ای تری برگزار ش��ود. البته اختصاص داشتن برنامه فارغ 
التحصیل��ی یک روزه برای همه دانش��کده ها و همه مقاطع باعث می 
ش��ود تا مثا امکان گرفتن عکس یادگاری و دسته جمعی مختص هر 
دانشکده را از دس��ت بدهیم. برگزار کردن جشن دانش آموختگی در 
داخل دانش��گاه یک مزیت منحصر به فرد دارد و آن هم نوس��تالوژیک 
بودن و خاطره انگیز بودن جش��ن در داخل دانشگاه است. دانشجویان 
م��ی توانند در داخل دانش��گاه به همراه خانواده ش��ان به عنوان یک 

دانش آموخته حضور پیدا کنند و به همراه خانواده ش��ان به دانشکده 
هایی که س��ال ها در آن تحصیل کردند سر بزنند. هم چنین بسیاری 
از دانش آموختگان دوس��ت دارند عکس هایی دسته جمعی در محل 
های شاخص دانشگاه بیندازند. معموال بسیاری از دانش آموختگان در 
مقابل درب اصلی دانش��گاه و همچنین در مقابل دانش��کده های خود 
عکس یادگاری می اندازند که این رویداد فقط با برگزاری جش��ن در 
داخل دانش��گاه امکان پذیر اس��ت. همچنین به عن��وان برگزار کننده 
جش��ن، آزادی عمل گروه اجرایی در داخل دانش��گاه بیش��تر است و 
همچنی��ن امکان طراح��ی صحنه و دکور در داخل آمف��ی تئاتر برای 
عک��س یادگاری و صحنه آرایی وجود دارد. امکانی که در هیچ س��الن 
دیگری نمی توان اجرا کرد. ضمن اینکه امکان حضور اس��اتید در این 
جشن با توجه به این شرایط بیشتر است. نکته دیگری که وجود دارد 
این اس��ت که با توجه به تعداد ش��رکت کنندگان و خانواده آن ها در 
جش��ن، امکان قرارگیری این تعداد در هیچ یک از س��الن های بزرگ 

شهر وجود ندارد.
دانش�گاه م�ا: با توجه ب�ه تعداد ش�رکت کنندگان در این جش�ن و 
همچنين تعداد روزهای برگزاری جش�ن، حجم کارهای اجرایی جشن 
افزای�ش می یابد. چه تع�داد نيروی اجرایی و در چ�ه بخش هایی در 

جشن فارغ التحصيلی با شما همکاری کردند؟
حجازی: ما به طور جدی از اسفند 93 وارد کار اجرایی جشن شدیم. 
همچنین هنوز هم درگیر برنامه هایی هس��تیم که پس از جشن با آن 
روبرو هس��تیم. در نتیجه بیش از 40 نفر ش��امل نیروهای دانشجویی، 
کارمندی و همچنین نیروهای مدعو در برگزاری این جش��ن که حجم 
سنگینی از کارهای اجرایی و برنامه ریزی داشت با ما همکاری کردند.
دانش�گاه ما: در انتخاب برنامه های هنری تا چه اندازه به نيازسنجی 
مخاطبان برنامه یعنی دانش آموختگان، خانواده آن ها و اساتيد توجه 

شده بود؟
حج�ازی: نگاه ما در برنامه ریزی در این جش��ن، این بود که ش��بی 
خاطره انگیز برای دانش��جویان و خانواده ش��ان ایجاد کنیم. در مورد 
محتوای برنامه اصلی باید بگویم که جش��ن دانش آموختگی جشنی با 
برنامه هایی اس��تاندارد است. برنامه هایی از قبیل سخنرانی مسئولین 
دانشگاه و قرائت س��وگندنامه و عکس یادگاری هر دانشکده. 2 برنامه 
هنری در طول این جشن در نظر گرفته بودیم. یکی نمایش "من یک 
دانش��جو بودم" که به طور ویژه برای مخاطب دانش آموخته دانشگاه 
عل��م و صنعت و با نمایش ابعاد مختلف زندگی دانش��جویی با تکیه بر 
کارآفرینی و ورود مناس��ب به ب��ازار کار و اقتصاد دان��ش بنیان برای 

دانش��جویان فنی مهندسی اجرا ش��د. دوم هم برنامه اجرای موسیقی 
که در هر ش��ب به طور متنوع اجرا ش��د. نکته ای که وجود دارد این 
اس��ت که این برنامه های هنری باید در طول برنامه اصلی باش��ند تا 
با اختصاص زمانی در تناس��ب با برنامه های دیگر جش��ن، اجرای آن 
ه��ا عاوه بر ایجاد تنوع و جذابیت، بخش های اصلی جش��ن را تحت 

الشعاع قرار ندهد.
دانشگاه ما: یکی از موارد مناسبی که در برپایی جشن در نظر گرفته 
ش�ده بود و معموال در برنامه های مختلف دانش�گاه کمتر وجود دارد، 
توزیع فرم نظرس�نجی بين شرکت کنندگان جش�ن بود. به طور کلی 
نظر شرکت کنندگان در جشن فارغ التحصيلی نسبت به قسمت های 

مختلف جشن چگونه بود؟
حج�ازی: قطعا این برنامه مانند بقیه برنامه هایی که اجرا می ش��ود 
نمی تواند بدون نقص باش��د. ما برای آسیب شناسی و بررسی نظرات 
مختلف یک گروه ویژه برای نظر س��نجی در نظر گرفتیم و فرم هایی 
برای نظرس��نجی تهیه ش��د که جوانب مختلف برنامه و قسمت های 
متن��وع را مورد ارزیابی ق��رار داده بود. این فرم ها که به صورت روزانه 
در بین مخاطبان در هنگام صرف شام توزیع می شد با استقبال خوب 
ش��رکت کنندگان روبرو شد. ما هرشب فرم های نظرسنجی و دیدگاه 
های مخاطبان برنامه را بررس��ی می کردیم و س��عی کردیم مسائل و 
مش��کاتی را که در نظرسنجی مطرح ش��ده بود برای برنامه شب بعد 

اصاح کنیم.

مصاحبه با سيد جواد حجازی دبير جشن دانش آموختگیبرپایی جشن دانش آموختگی در دانشگاه برای دانشجویان خاطره انگیز است

تقدیر از مادران شهدای دانشگاه 
نیز از قسمت های بعدی جشن 
محسوب می شد. دانشگاه علم و 
صنعت ایران عاوه بر افتخارات علمی و پژوهش��ی خود، 
در فعالیت ه��ای فرهنگی و انقابی نی��ز افتخارات زیادی 
دارد. از ش��اخص ترین این افتخارات، ش��هدایی هس��تند 
ک��ه برای حفظ دین، خاک و ناموس کش��ور، جان خود را 
فدای میهن کردند و از خون خود گذش��تند. مادران شهدا 
با فداکاری و صبر خود در س��ال های گذش��ته و با تقدیم 
س��خاوتمندانه گلدس��ته های خود در راه حفظ کشور، بی 
هیچ چشمداش��تی س��هم زیادی در حفظ راه این عزیزان 
داشتند. توجه به زندگی این شهدا که زمانی از دانشجویان 
همین دانشگاه بودند می تواند در ادامه مسیر زندگی علمی 

دانشجویان و اساتید دانشگاه چراغ راهنما باشد.

س��وگندنامه  خوانش 
جش��ن دان��ش آموختگ��ی از بخش های  انتهای��ی 

محسوب می شد. سوگندی که هر دانش آموخته در انتهای 
مس��یر علمی خود در دانش��گاه یاد می کند تا همیش��ه به 
خاطر داشته باش��د در زندگی خود، عهدی بسته و باید به 

آن وفادار باشد.
در بخشی از این سوگندنامه آمده: 

م��ن که اکن��ون به لطف خداون��د متعال ب��ه درجه دانش 
آموختگ��ی دانش��گاه بزرگ علم و صنعت ایران رس��یده ام 
با آگاهی کامل از نقش و تاثیر علم در س��ازندگی و توسعه 
پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، سعادت و کمال بشری، 
اینک ک��ه به عنوان یک ف��ارغ التحصی��ل خدمت خود را 
آغاز می کنم در برابر قرآن مجید س��وگند یاد می کنم که 
همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود 
بدین س��وگند وفادار باشم و به انسان به عنوان یک موجود 
صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم.

بیش از 40 نفر متشکل از کارمندان دانشگاه، دانش اموختگان 
و دانش��جویان و همچنی��ن همکاران بیرونی دانش��گاه، از 
عوامل اجرایی و برنامه ریز این جش��ن محسوب می شدند. 
جشنی که اگرچه 4 روز به طول انجامید اما نتیجه ای است 

از م��اه ها برنامه 
ریزی، هماهنگی 
و ت��دارک برنامه 

های مختلف.

عکس دسته جمعی دانش آموختگان هر دانشکده همراه با 
اس��اتید خود و اعضای هیات رئیسه دانشگاه بخش انتهایی 
برنامه جشن محسوب می شد. عکسی خاطره انگیز از چندین 
نسل مختلف که در دانشگاه تحصیل کرده اند، آموخته اند 

و می آموزند.

یکی از بخش های برنامه جش��ن، اجرای نمایش »من یک 
دانش��جو بودم«، ی��ک نمایش کمدی ب��ا محوریت نمایش 
زندگی دانشجویی و ورود دانشجویان به فضای کسب و کار 
دانش بنیان بود. این نمایش توسط دانش آموختگان دانشگاه 
علم و صنعت و اعضای کانون های هنری دانش��گاه تولید و 
اجرا شد. در این نمایش کمدی به نویسندگی  وکارگردانی 
مسعود غزنچایی که در آن محمدرضا محمدخانی، علیرضا 
نوید اصل و مرتضی رس��تمی نیز ایفای نقش می کردند، با 
درنظرگیری مخاطب جش��ن دانش آموختگی دانشگاه علم 
و صنع��ت، موقعیت های مختلفی از زندگی یک دانش��جو 
در دوران تحصی��ل و همچنین تاش دانش��جویان در کنار 
اساتید در دانش��گاه، برای ورود به کسب و کار کارآفرینانه 
به  بنی��ان  دان��ش  و 
نمایش گذاشته شد.

یکی از بخش های 
جذاب و جنبی جش��ن، دع��وت از زوج های دانش آموخته 
عل��م و صنعت ب��ود. افرادی که در زمان دانش��جویی خود 
در دانش��گاه علم وصنعت، با یکدیگر آش��نا و ازدواج کرده 
بودن��د و حاال در کنار یکدیگر در جش��ن دانش آموختگان 
دانشگاه در کنار هم کاسی های خود شرکت کرده بودند. 
در این قسمت برنامه زوج های دانش آموخته برای شرکت 
کنن��دگان از زمین��ه ه��ای آش��نایی و ازدواج یکدیگر می 

گفتند.
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دانش�گاه ما: در ابتدا درباره خودتان و همچنين سابقه 
کاری و فعاليت های دانش�گاهی که در س�ال های گذش�ته 

داشتيد، بگویيد.
واحدی: من در دوره لیس��انس در رش��ته فیزیک دانش��گاه 
تبری��ز تحصیل کردم. تحصیات فوق لیس��انس و دکتری را 
هم در دانشگاه صنعتی شریف گذراندم. تمرکز اصلی من در 
دوره تحصیل، بر درس خواندن بود. مثل برخی از دانشجوها 
که دائماً در حال فعالیت دانش��جویی مستمر هستند، نبودم 
ام��ا در کنار درس خواندن نیز، در فعالیت های دانش��جویی 
ش��رکت می کردم. در دانشگاه علم و صنعت نیز از سال 92 
به عنوان مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه، فعالیت کردم.

دانش�گاه ما: مدیریت طرح و برنامه در معاونت فرهنگی با 
چه اهدافی ایجاد شده است؟

واحدی: هدف از تش��کیل این مدیریت، تشکیل اتاق فکری 
برای معاونت فرهنگی دانش��گاه اس��ت تا بتوان برای فعالیت 
های مختلف فرهنگی دانش��گاه برنامه ریزی و نظارت بهتری 

انجام داد.
دانش�گاه م�ا: مدیریت ط�رح و برنامه از چ�ه بخش هایی 

تشکيل شده است؟
واحدی: یکی از بخش های فعال در مدیریت طرح و برنامه، 
دفتر ارتباط با مدارس اس��ت که ه��دف از ایجاد آن، ارتباط 
بهتر و مناس��ب تر دانش آموزان و مدارس با دانش��گاه علم و 
صنعت و همچنین معرفی بهتر دانش��گاه ب��ه دانش آموزان 
اس��ت. همچنین دبیرخانه ش��ورای فرهنگی از زیرمجموعه 
های مدیریت طرح و برنامه اس��ت. شورای فرهنگی دانشگاه 
متش��کل از رئیس دانش��گاه، معاون فرهنگی، مسئول نهاد و 
همچنین مسئولین تش��کل های دانشجویی است که در آن 
تصمیمات مهم فرهنگی دانش��گاه اتخاذ می گردد. همچنین 
در آینده قرار است دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی در این 
واحد مدیریتی ایجاد شود. برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
یکی از برنامه های مهمی اس��ت که متاس��فانه در سال های 
اخیر در دانشگاه اجرا نشده است و بنا داریم به شکل مناسبی 
آن را اج��را کنیم. همچنین راه ان��دازی دفتر ارتباط با فارغ 
التحصیان از دیگر برنامه های مدیریت طرح و برنامه است.

دانشگاه ما: ضرورت ایجاد یک مدیریت جدید در معاونت 
فرهنگی چيست و نبود آن چه مشکالتی می تواند به وجود 

بياورد؟
واح�دی: معاونت فرهنگی و فعالی��ت های آن به طور مثال 
قابل مقایسه با معاونت دانشجویی نیست. برنامه های معاونت 
دانشجویی بیش��تر در حوزه فعالیت های صنفی دانشجویی 
اس��ت. در معاونت فرهنگی، ما به طور مستقیم با تفکرات و 
س��ایق مختلف و گوناگون س��روکار داریم. مسائل فرهنگی 
اصوالً همیشه مس��ائل حساسی بوده اند و تصمیم گیری در 
حوزه فرهنگ، همیشه بحث برانگیز بوده و هست. لذا ظرافت 
های بیش��تری وجود دارد که م��ی طلبد چنین مجموعه ای 
ایجاد ش��ود تا پاس��خگوی تغذیه محتوایی معاونت فرهنگی 

باشد.
دانشگاه ما: مبحثی که مطرح کردید دغدغه ذهنی بسياری 
از فعاالن فرهنگی است. اصوال در دانشگاه های صنعتی که 
علوم مهندس�ی تدریس می ش�ود، حوزه فعاليت فرهنگی 
قابل اهميت اس�ت. به این دليل که برنامه ریزی ها و تصميم 
گيری ها در مس�ائل فرهنگی، در همه جا، امری س�ليقه ای 
است و به نگاه شخصی افراد بستگی دارد. اثرگذاری برنامه 
فرهنگ�ی در کوت�اه م�دت و دراز مدت انجام م�ی پذیرد و 
س�بک زندگی این افراد را ش�کل می دهد. در نتيجه برنامه 
ریزی و تصميم گيری نامناسب در حوزه فرهنگ، باعث بروز 
آسيب هایی در دانشجویان، اساتيد و کليه دانشگاهيان می 
ش�ود. سوالی که وجود دارد این است که با توجه به اهميت 
جایگاه مدیریت طرح و برنامه، در انتخاب نيروی انسانی در 

این مدیریت تا چه اندازه دقت شده است؟
واحدی: نکته ای که به آن اش��اره کردید کاما درست است. 
بخش��ی از برنامه های فرهنگی، س��ایق مدیریتی است. در 
رده مدیریتی باید کس��انی قرار بگیرند که مطالعات فرهنگی 
مناسبی داش��ته باشند. یک اشتباهی که در بخش مدیریتی 
رخ می دهد این اس��ت که ما در بس��یاری از موارد کس��انی 
را انتخ��اب می کنیم که نیروی اجرایی فرهنگی هس��تند تا 
نیروی فکری. این انتخاب باعث آس��یب رس��انی می ش��ود. 
افرادی که تصمیم گیرنده اصلی هس��تند باید هم مطالعات 
فرهنگی داشته باش��ند و هم خودشان سابقه فعالیت هنری 
و فرهنگی داش��ته باش��ند. بعضاً چینش افراد در بخش های 
مختلف فرهنگی، به درستی صورت نمی گیرد. در کشورمان 

نیروی انس��انی خاق و خوش قریحه فراوانی وجود دارد اما 
بنا به دالیلی نمی توانند در مس��ئولیت های فرهنگی حضور 
پیدا کنند و می بینیم در بسیاری از بخش ها، افرادی حضور 
دارن��د که نه به جایگاه��ی که در آن فعالیت می کنند عاقه 

ای دارند و نه تخصص آن حوزه را دارند.
دانشگاه ما: مدیریت طرح و برنامه با توجه به جایگاهی که 
در معاون�ت فرهنگی دارد، می توان�د صرفًا کارکردی عادی 
و تکراری داش�ته باش�د و طبق برنامه تقویمی سال، برنامه 
ریزی تکراری داش�ته باش�د. تا چه اندازه به مدیریت طرح 
و برنام�ه به عنوان یک مدیریت فرهنگ س�از در دانش�گاه 

توجه شده است؟
واحدی: ما تاش می کنیم که به این س��مت حرکت کنیم. 
یکی از فعالیت های اصلی مدیریت طرح و برنامه این اس��ت 
ک��ه بتواند از طرح های جدی��دی که در حوزه فرهنگی تاثیر 
مثبتی در دانشگاه می گذارند، حمایت کند. یکی از اهداف ما 
این است که فقط از فکر خودمان استفاده نکنیم و از فکرهای 
جدیدی که در مجموعه های مختلف دانشگاه وجود دارد نیز 
اس��تفاده کنیم. بنا داریم که اگر ط��رح و حرف جدیدی در 

فضای دانشجویی وجود دارد، از آن استفاده کنیم.
دانش�گاه ما: فعاليت دانش�جویی یک ویژگ�ی دارد و آن 
هم ایده آل نگری و آرمانخواهی اس�ت. طبيعتًا این نگرش، 
باعث ش�کل گيری یک فضای احساس�ی در این فعاليت ها 
می ش�ود. این نگرش با رویکرد واقع گرایی که در مسئولين 
وجود دارد، متفاوت اس�ت. البته اکثر دانش�جویان، پس از 
دوران دانشجویی و هنگامی که وارد بازار کار می شوند، این 
روحيه خود را از دست می دهند یا آن را سرکوب می کنند.

واحدی: کاما درس��ت است. عقیده ش��خصی من حتی به 
عنوان یک اس��تاد هم این است که وظیفه استاد در دانشگاه، 
صرفا تدریس نیس��ت. منظور من رویکرد مرید و مرادی بین 
اس��تاد و دانشجو نیس��ت بلکه منظورم تاثیرگیری در نگرش 
نس��بت به زندگی بین این دو رکن اصلی دانشگاه است. من 
خودم در دوران دانشجویی، تاثیر زیادی از استادم گرفتم که 
در نگ��رش من در زندگی، تاثیرگزار بود. به نظرم اس��اتید در 

این مسیر نقش اساسی را ایفا می کنند.
دانش�گاه م�ا: همان طوری ک�ه می دانيد بخ�ش زیادی از 
فعاليت های دانش�جویی و اجتماعی، برمی گردد به این که 
زمينه را برای تخليه انرژی دانش�جو فراه�م می کند یعنی 
حتی در س�طح جامعه م�ی بينيم که خوش�حالی های پس 
از باخت یک مس�ابقه فوتبال و یا خوش�حالی های دیگر در 
حوزه سياسی، بازمی گردد به همان مسئله تخليه انرژی که 
ش�اید در کشورمان مس�يرها و برنامه های مناسب برای آن 
کم اس�ت. از این منظر، مدیریت طرح و برنامه جایگاه قابل 
اهميتی در حوزه فعاليت دانش�جویی دارد. تا چه اندازه این 

مدیریت، توانایی ریسک پذیری دارد؟
واح�دی: من ش��خصاً این ویژگی را دارم و با مطرح ش��دن 
نظرات و عقاید جدید مش��کلی ندارم، اما در شرایط عقانی. 
احساس��م این است که ما در دانش��گاه، نقاط اشتراک بسیار 
زیادی داریم. خیلی از مش��کات و جبهه بندی های سیاسی 
در کش��ور ما به علت سوء برداش��ت ها و سوء تفاهم هاست. 
بخش��ی از آن هم به علت این است که نتوانستیم در فضایی 
س��الم و آرام، به بیان مس��ائل و مطالبمان بپردازیم و با هم 

گفت و گو کنیم.
دانش�گاه م�ا: پس م�ی توان گف�ت مخاطِب ه�دف اصلی 

مدیریت طرح و برنامه، دانشجویان هستند.
واحدی: به نظر من اساتید به خاطر تاثیرگزاری بیشتری که 
روی دانش��جویان دارند، نقش مهمتری ایفا می کنند. ضمن 
اینکه اس��اتید در دانشگاه ماندگارترند. اما دانشجویان هم به 
علت ایده آل گرایی و اس��تقال فکری که ناش��ی از س��بک 
زندگی غیر روزمره آنهاس��ت، س��رمایه بزرگی برای فعالیت 
های فرهنگی به حساب می آیند. می توان گفت که مخاطب 
برنامه های مدیریت طرح و برنامه، همه دانشگاهیان هستند.
دانشگاه ما: ش�ما گفتيد که دوره تحصيالت تکميلی را در 
دانشگاه صنعتی ش�ریف گذراندید و در سال های اخير نيز 
در دانشگاه علم و صنعت مش�غول به فعاليت بودید. فضای 
فرهنگی دانشگاه علم و صنعت با دانشگاه شریف چه تفاوت 

هایی دارد؟
واحدی: خب، دانش��گاه علم و صنعت واقعاً فیضیه دانشگاه 
های تهران اس��ت و از این لحاظ من خوش��حالم که در این 
دانش��گاه حضور دارم. فضای فعالیت تش��کیاتی در دانشگاه 
علم وصنعت نس��بت به دانشگاه ش��ریف خیلی بیشتر است. 
همچنین س��ابقه تشکیاتی در دانشگاه علم و صنعت نسبت 

به دانش��گاه شریف، خیلی بیشتر اس��ت. قابل ذکر است 
که امکانات دانش��جویی اینجا از دانش��گاه شریف خیلی بهتر 
است. امکانات رفاهی علم و صنعت واقعاً خیلی بهتر از شریف 
اس��ت. در دانشگاه ش��ریف، جو علمی بیشتری وجود دارد و 
در نتیجه دانش��جویان توج��ه کمتری ب��ه فعالیت فرهنگی 
و دانش��جویی دارند. می توان گفت که نس��بت به دانش��گاه 
شریف، دانشجویان علم وصنعت، بیشتر زندگی می کنند. اما 
یک نکته ای وجود دارد که جو موجود در دانش��گاه ش��ریف 
تا حدودی با طراوت تر اس��ت. شاید بخش��ی از این رویکرد 
برمی گردد به اینکه در دانش��گاه علم وصنعت، تعداد زیادی 
از مسئولین کش��ور حضور دارند و مشغله های فراوان باعث 
می شود که فرصت کمی برای ارتباط دوستانه و صمیمی تر 
با دانشجویان وجود داش��ته باشد. در دانشگاه شریف ممکن 
اس��ت حتی یکی از اساتید که از نظر علمی رتبه باالیی دارد، 
س��ر کاس یا بیرون از کاس با دانشجویان شوخی کند و با 

آن ها در فعالیت های ورزشی همکاری کند.
دانش�گاه ما: خاطرم هس�ت که در دانش�کده فيزیک یک 
س�ری از دانش�جویانی بودند که در کنار درس خواندن، در 
فعاليت های ورزش�ی و هنری نيز فعاليت م�ی کردند اما از 
طرفی، برخی از اس�اتيد، این کار آن ها را قبول نداش�تند. 
یادم هس�ت یک ب�ار دروازه گل کوچک به دانش�گاه آورده 
بودند و پش�ت دانش�کده فوتبال بازی می کردند و روز بعد 
یکی از اس�اتيد دانش�کده س�ر کالس گفت این کسانی که 
وقت خود را با فوتبال و گل کوچک تلف می کنند، به جایی 
نمی رسند. اما یادم هست که همان افراد توانستند بهترین 
رتبه های کنکور کارشناسی ارشد دانشکده فيزیک را در 10 

سال اخير کسب کنند.
واحدی: این تفریح ها باعث می شود که دانشجویان بتوانند 
در کنار فعالیت های هنری و ورزش��ی و اس��تفاده مناسب از 
انرژی شان، با محیط دانش��گاه ارتباط بهتری برقرار کنند و 

بتوانند با آرامش بیشتری درس بخوانند.
دانشگاه ما: در برنامه ریزی های مدیریت طرح و برنامه، تا 
چه اندازه حضور و مشارکت فعال دانشجویان در نظر گرفته 

شده است؟
واحدی: دانش��جویان در کنار اساتید 2 رکن اصلی دانشگاه 
هس��تند. تفاوت این دو قشر در حوزه فرهنگی این است که 
دانشجویان با دغدغه بیشتری میل به فعالیت فرهنگی دارند 
و ع��اوه بر فرصت زمانی بیش��تر، انرژی بیش��تری در آن ها 
وجود دارد. مش��ارکت و حضور دانش��جویان در فعالیت های 
مدیریت طرح و برنامه به شکلی جدی در نظر گرفته شده و 
هم اکنون نیز تعدادی از دانشجویان با این مدیریت همکاری 

می کنند.
دانش�گاه ما: خودتان به عنوان یک اس�تاد دانشگاه تا چه 
ان�دازه در ط�ول هفته وقتت�ان را به فعاليت ه�ای فرهنگی 

اختصاص می دهيد؟
واحدی: واقعیتش این اس��ت که با توجه به حضور به عنوان 
هی��ات علمی و فعالی��ت اجرایی در دانش��گاه، من وقت آزاد 
زیادی در طول هفته ندارم. بخشی از زمان خودم را هم باید 
به خانواده اختصاص بدهم. از زمانی که مجرد بودم تلویزیون 
نم��ی دیدم ولی باالخره وقتی در کنار خانواده هس��تم با آن 
ها تلویزیون تماش��ا می کنم. عاوه ب��ر آن، فیلم های روز را 
به همراه خانواده می بینم. س��لیقه ش��خصی ام البته ش��اید 
با خانواده متفاوت باش��د. مثا من فیلم های تارکوفسکی را 
دوس��ت دارم ولی بقیه اطرافیان خیلی از این سبک فیلم ها 

خوششان نمی آید.
دانشگاه ما: در حوزه ادبيات چطور، تا چه ميزان به خواندن 

رمان اهميت می دهيد؟
واحدی: من بیش��تر از تماشای فیلم، وقتم را صرف مطالعه 
کتاب می کنم. در س��ال های پیش، رمان های بس��یاری را 
می خواندم. مثا به آثار ادبی روسیه خیلی عاقه دارم و اگر 
بخواهم نام ببرم، از خواندن کتاب "دن آرام" نوشته میخائیل 
شولوخف بسیار لذت بردم. از بین نویسندگان روسیه، با آثار 
داستایوفس��کی خیلی ارتباط برقرار می کنم. در حال حاضر، 
مطالعاتم بیش��تر معطوف ب��ه آثار تاریخ��ی و مطالعه تاریخ 
تمدن اس��ت. تاریخ، دریای بیکرانی برای مطالعه اس��ت. یک 
زمانی کتاب "تاری��خ روزنامه نگاری در ایران" را می خواندم 
و خواندن این کتاب باعث ش��د که نگاه من نس��بت به تاریخ 
معاصر کش��ورم و حوادثی که رخ داده بود خیلی عوض شود. 
به نظرم ما در هر زمینه ای که کار می کنیم حتما باید تاریخ 

کشورمان را مطالعه کنیم.

مدیریت طرح و برنامه به تازگی در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت شروع به فعالیت کرده 
است. دکتر محمد واحدی استاد جوان دانشکده فیزیک به عنوان مدیر این بخش انتخاب شده است. مدیریت طرح و 
برنامه در شروع فعالیت خود و به همراه دفتر ارتباط با مدارس، دو برنامه علمی پژوهشی کوپه و کاپ فیزیک ایران 
)کفا( را در دانشگاه علم و صنعت برگزار کرد که با استقبال خوبی مواجه شد. با توجه به شروع فعالیت این مدیریت 
در دانش��گاه، س��واالت زیادی درباره فعالیت ها و اهداف این بخش وجود دارد. برای پاسخ به این سواالت، در فضای 
محیطی دفتر مدیریت طرح و برنامه با دکتر واحدی گفت و گو کردیم. در 2 سال آخر دوره کارشناسی در دانشکده 
فیزیک و از زمانی که دکتر واحدی به عنوان هیات علمی در این دانشکده شروع به فعالیت کرد، فرصت کرده بودم 
تا یک ترم با ایشان یکی از دروس تخصصی را بگذرانم. ترمی که منتهی می شد به انتخابات ریاست جمهوری سال 
92. در همان زمان رویکرد متفاوتی که نسبت به ارتباط با دانشجویان در روش تدریس ایشان وجود داشت، هم برای 
من و هم برای دیگر دانشجویان دانشکده، منحصر به فرد بود. ظرفیت باال در ارتباط با دانشجویان و همچنین داشتن 
دغدغه های اجتماعی و فرهنگی، باعث ش��ده بود تا حضور در کاس های درس��ی ایشان نسبت به بسیاری از کاس 
های دیگر، جذابیت بیش��تری داش��ته باشد. در حال حاضر با حضور ایشان در مدیریت طرح و برنامه، دوباره فرصتی 

ایجاد شد تا در فضایی صمیمی و این بار به عنوان یک خبرنگار با ایشان درباره تمامی این مسائل صحبت کنم.
مسعود غزنچایی

مدیر طرح و برنامه
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 

دانشگاه علم و صنعت

مصاحبه با دکتر محمد واحدی

حضور و مشارکت دانشجویان در مدیریت طرح و برنامه جدی است
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شور و نشاط فراوان در چهارمین جشنواره علمی حرکت
بررسی فعاليت های یک ساله انجمن های علمی دانشگاه در 4 نگاه

  سکانس چهارم: اختتاميه: علم وصنعت، آمفی تئاتر شهید بهرامی/ روز/ داخلی
چهارمین جش��نواره حرکت با معرفی برترین های این جش��نواره، عصر روز سه شنبه، 23 اردیبهشت 
به پایان رس��ید. در مراسم اختتامیه این جشنواره که با سخنرانی دکتر برخورداری ریاست دانشگاه و 
حجت االسام کریمی معاون نهاد رهبری در دانشگاه همراه بود، حضور جمع کثیری از دانشجویان پر 
شور که همگی از اعضای انجمن های علمی  وشرکت کنندگان این برنامه بودند، انرژی و نشاط فراوانی 
در س��الن اختتامیه ایجاد کرده بود. در بخش های مختلف برنامه اختتامیه، 3 کلیپ مختلف ش��امل 
معرفی انجمن های علمی دانش��کده ها، برنامه های اجرا ش��ده و دستاوردهای انجمن های علمی هر 
دانشکده در طول سال و همچنین کلیپی از مراحل راه اندازی و برپایی چهارمین جشنواره حرکت در 
سالن پخش شد که با استقبال بسیار خوبی از طرف حاضران مواجه شد. به گونه ای که در طول پخش 
این کلیپ ها، شرکت کنندگان با تشویق مستمر خود، حضور پرشور و حداکثری خود را در اختتامیه 

اع��ام م��ی کردند. هر 
سه کلیپ توسط واحد 
فیل��م دفت��ر مرک��زی 
تولید  علم��ی  انجم��ن 

شده بود.
بعدی  ه��ای  بخش  در 
برنامه، امیر س��عادتجو، 
علمی  انجمن  دبیر کل 
دانشگاه به طور مختصر 
گزارشی از فعالیت های 
یک ساله دفتر مرکزی 
انجمن علمی ارائه کرد 

و همچنی��ن مهن��دس آقارحیمی در بخش��ی کوتاه به طور مختصر به معرفی اس��تارتاپ و اهمیت آن 
در فعالیت های علمی-پژوهش��ی پرداخ��ت. در بخش بعدی برنامه یک نمای��ش کوتاه مولتی مدیای 
»اس��تارتاپ فان« توس��ط مس��عود غزنچایی مجری برنامه در فضایی کمیک اجرا شد. مسابقه کلیکر 
بخش بعدی اختتامیه چهارمین جش��نواره علمی حرکت را تش��کیل می داد. در این مسابقه، شرکت 
کنندگان که نماینده انجمن علمی هر دانش��کده محس��وب می ش��دند، با در اختیار داشتن ریموت و 
انتخاب گزینه مورد نظر خود، باید در کمترین زمان ممکن به 22 سوالی که برای این مسابقه در نظر 
گرفته شده بود، پاسخ می دادند. در طراحی سواالت این مسابقه، مسائل علمی با چاشنی طنز همراه 
شده بود که باعث شد در هنگام برگزاری مسابقه، اکثر شرکت کنندگان در کنار هیجان برای سرعت 
باال در پاس��خ گویی، همراه با خواندن س��واالت و گزینه های آن، کمی هم بخندند. در این مسابقه در 

نهایت انجمن های علمی دانشکده های معماری و عمران توانستند رتبه های اول را کسب کنند.

  در پایان اختتامیه نیز با حضور دکتر ش��ریعت معاون فرهنگی 
دانش��گاه، دکتر قائم��ی مدیر ام��ور فرهنگی و ف��وق برنامه، دکتر 
دکامی��ن، مدی��ر روابط عمومی دانش��گاه، دکتر غف��اری نژاد مدیر 
فرهنگی دانشکده شیمی، مسعود مسعودی کارشناس انجمن های 
علمی، محمد خادم ثامنی دبیر کل س��ابق و امیر سعادتجو دبیرکل 
فعلی انجم��ن علمی، از اعضای انجمن های علمی دوره س��یزدهم 
با اه��دای حکم و تقدیرنامه تجلیل ش��د و برگزی��دگان چهارمین 

جشنواره حرکت معرفی شدند و از آنان تقدیر به عمل آمد. 
در بخش برگزیدگان، انجمن علمی دانش��کده مهندس��ی شیمی به 

عنوان انجمن برگزیده در بخش های آموزشی- کارآفرینی- سایت 
و وب��اگ و جذب حام��ی و همچنین به عنوان انجم��ن برتر دوره 
س��یزدهم انتخاب ش��د. انجمن علمی دانش��کده مهندسی مواد به 
عن��وان انجمن برگزی��ده در بخش های ترویج��ی- دبیر برگزیده- 
اخت��راع و ابتکار و همچنین قابل تقدیر در بخش آموزش��ی معرفی 

شد.
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان انجمن برگزیده 
در بخ��ش تالیف و ترجمه کت��اب انتخاب و همچنین انجمن علمی 
دانش��کده مهندس��ی راه آه��ن به عن��وان انجمن افتخ��ار آفرین و 

همچنین انجمن برگزیده در بخش نشریه معرفی شدند.
انجمن علمی دانش��کده ش��یمی نیز به عنوان انجم��ن برگزیده در 
بخ��ش پژوهش��ی و همچنی��ن دکتر غف��اری نژاد به عن��وان مدیر 

فرهنگی برگزیده جشنواره از این دانشکده معرفی شد. 
در بخ��ش غرفه های نمایش��گاه، از انجمن های دانش��کده فیزیک، 
مهندسی برق و مهندسی مواد تقدیر و غرفه انجمن علمی دانشکده 

طراحی صنعتی به عنوان غرفه برگزیده انتخاب شد.
گفتنی است در پایان این مراسم هدایایی به رسم یادبود به دبیران 

انجمن های برتر اهدا گردید.

  سکانس اول: علم و صنعت، غرفه های خالی/ روز/ خارجی
از هفته اول، کارش��ناس انجمن علمی مس��عود مس��عودی ب��ه همراه اعضای 
اصل��ی دفتر مرکزی در حال برنامه ریزی برای برگزاری چهارمین جش��نواره 
علم��ی حرکت و برپایی غرفه های این جش��نواره بودند. برگزاری س��ه دوره 
قبلی این جش��نواره، تجربه بس��یار خوبی محس��وب می ش��د و باعث ش��ده 
ب��ود تا با برنامه ریزی مناس��ب تری بتوان این دوره جش��نواره را برگزار کرد.

  س�کانس دوم: علم و صنع��ت، غرفه های در 
حال آماده سازی/ روز و شب/ خارجی

اعض��ای انجم��ن علمی هر دانش��کده بع��د از برپایی و 
تقس��یم غرفه ها، به طور مستمر و ساعت های طوالنی 

در کنار یکدیگر برای آماده س��ازی، 
تزئین و ایجاد ش��رایط مناسب جهت 
ارائه دس��تاوردهای علمی- پژوهشی 
انجم��ن علم��ی دانش��کده خ��ود و 
همچنین مس��ابقات ویژه غرفه شان، 
فعالی��ت می کردن��د. در بین انجمن 
ه��ای علمی دانش��کده ه��ا، اعضای 
انجمن های علمی دانش��کده طراحی 
صنعت��ی و دانش��کده معم��اری، ب��ا 
طراح��ی های ویژه، جل��وه خاصی به 

غرفه خود داده بودند.

  سکانس سوم: افتتاحيه: علم وصنعت، غرفه های چهارمین جشنواره حرکت/ روز/ خارجی
سرانجام صبح دوشنبه 21 اردیبهشت، آیین افتتاح چهارمین جشنواره حرکت ویژه دستاوردهای انجمن 
های علمی دانش��جویان دانش��گاه علم وصنعت ایران، با حضور دکتر برخورداری رییس دانشگاه، حجت 
االس��ام ابراهیمی نژاد مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه و اعضای هیات رئیسه دانشگاه 
انجام ش��د. همزمان با بازدید رئیس دانش��گاه، دکتر نصیری )مش��اور رئیس و مدیرکل دفتر ریاس��ت(، 
دکتر ش��ریعت )معاون فرهنگی و اجتماعی(، دکتر دوایی )معاون پژوهش و فناوری و رییس پژوهش��گاه 
دانش��گاه(، دکتر س��یدین )معاون اداری و پش��تیبانی( و دکتر قائمی )مدیر امورفرهنگی و فوق برنامه( 
پس از آیین افتتاح از غرفه های نمایش��گاهی انجمن علمی تمام دانش��کده ها بازدید و با دانشجویان هر 
دانشکده گفت و گو کردند. در بخش نمایشگاهی چهارمین جشنواره حرکت، انجمن علمی هر دانشکده 
دس��تاوردهای علمی-پژوهشی و ترویجی یک سال گذشته خود را در معرض بازدید بینندگان قرار داده 

بود. همچنین غرفه هر دانشکده به طور جداگانه اقدام به طراحی و برگزاری مسابقه علمی کرده بود.
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و اتصال به اینترنت از فایل PDF نشریه "دانشگاه ما" استفاده کنید.
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روزی روزگاری علم و صنعت

گزارش جشن گراميداشت روز معلم

در بخش دوم که بسیار جذاب تر از بخش اول بود و به صورت اینتراکتیو )تعاملی( 
اجرا ش��د، مجری برنامه، دکتر عبدالعالی با دعوت از اساتید و اعضای هیات رئیسه 
دانش��گاه، آنان را به مش��ارکت و تجربه ی��ک آزمایش علمی ج��ذاب دعوت کرد. 
اس��تقبال بس��یار خوبی از طرف اعضای هیات رئیسه س��ابق و فعلی دانشگاه برای 
مش��ارکت در ای��ن بخش از برنامه ص��ورت گرفت و با یکدیگ��ر در آزمایش علمی 
»آتش در کف دست« حضور پیدا کردند. در این آزمایش که باید در محیط بسته 
انجام پذیرد، با اس��تفاده از گازی که س��بک تر از هوا است و ایجاد حباب های آن 
گاز داخل محلول کف و صابون و با قرار گرفتن حباب ها در کف دس��ت و برخورد 
شعله با آن، شعله چشم گیری ایجاد می شود. استقبال تماشاچیان از این بخش از 
برنامه بس��یار زیاد بود به گونه ای که بافاصله پس از هر بخش، هر شرکت کننده 

با تشویق حضار در سالن مواجه می شد.
در پایان برنامه ها نیز، توسط گروه برنامه علم با طعم لذت، یک برنامه آتش بازی 

در مقابل درب اصلی دانشگاه اجرا و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. 

جمع��ه 18 اردیبهش��ت به مناس��بت گرامیداش��ت روز 
معلم و استاد، توس��ط روابط عمومی معاونت فرهنگی و 
اجتماعی و همچنین روابط عمومی دانش��گاه، جشنی در 
دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید. در این جشن که از 
س��اعت 16 تا 22 در آمفی تئاتر شهید بهرامی و فضای 
محیطی آن و همچنین مجتمع امام خمینی برگزار شد، 
اساتید دانشگاه به همراه خانواده شان در دانشگاه حضور 

پیدا کردند.
در این جشن برای اس��اتید و خانواده آن ها برنامه های 
متنوع��ی در نظر گرفته ش��ده بود و هرکدام از ش��رکت 
کنندگان می توانس��تند با توجه ب��ه عاقه خود در این 

برنامه ها مشارکت کنند.

  در ابتدای مس��یر ورود به دانش��گاه و در مقابل 
درب اصلی دانشگاه، غرفه ای برای عکاسی  در نظر 
گرفته ش��ده بود که اس��اتید به همراه خانواده خود 
می توانستند به انتخاب خود در محل های مختلف 

دانشگاه، عکس یادگاری بگیرند.

  در فض��ای محیطی مقابل 
آمف��ی تئاتر ش��هید بهرامی نیز 
چندی��ن غرف��ه از جمل��ه غرفه 
نقاش��ی س��یاه قل��م، غرفه های 
نقاش��ی و خاطره نویسی و غرفه 
عرض��ه محص��والت علمی برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود. 

  قرارگیری نمایش��گاه محصوالت غذایی و صنایع دستی استان 
ها نیز در نزدیکی آمفی تئاتر باعث شده بود تا بسیاری از اساتید به 
همراه خانواده خود از این غرفه ها بازدید و محصوالت مورد عاقه 
خود را خریداری کنند. اس��تقبال از این غرفه نش��ان می داد که از 
آنجا که خرید کردن یکی از عایق اصلی خانم ها و در عین حال، 
یکی از مسائلی است که اکثر آقایان از آن فرار می کنند و همچنین 
هیات علمی دانشگاه بودن، به نوبه خودش باعث می شود تا اساتید 
دانش��گاه نتوانند وقت زیادی برای خرید کنار بگذارند، بسیاری از 
همس��ران اساتید دانشگاه فرصت را غنیمت شمرده و توانستند در 
حاشیه جشن و در یک زمان مناسب همراه با همسر خود به خرید 
صنای��ع دس��تی و محصوالت غذایی محل��ی بپردازند و به نظر می 
رس��ید حضور این غرفه ها در فضای محیطی جش��ن، غافل گیری 
بزرگ معاونت فرهنگی برای اس��اتید به ش��مار می آمد و بسیاری 
از همس��ران اساتید، در دانش��گاه، محل کار خود اساتید، آن ها را 
به دام انداخته و مجبور به خرید کردند. به گفته مس��ئول برگزاری 
نمایش��گاه محصوالت غذایی و صنایع دس��تی اس��تان، روز جشن 
اس��اتید، بیشترین آمار فروش نمایشگاه را به همراه داشت که خود 

نشان دهنده پیروزی همسران اساتید دانشگاه است.

بخ��ش  در    
دیگ��ری از جش��ن 
نی��ز و در مجتم��ع 
)ره(  خمین��ی  امام 
برگر«  »ایران  فیلم 
مس��عود  س��اخته 
جعف��ری جوزان��ی و پرفروش تری��ن فیلم 
اکران نوروزی، برای اساتید و خانواده شان 
اکران ش��د که با استقبال خوبی هم مواجه 

شده بود.

جذاب ترین برنامه روز جمعه مربوط می شد به اجرای برنامه 
»علم با طعم لذت« که توس��ط دکت��ر علی عبدالعالی، عضو 
هیات علمی دانش��کده مهندسی برق به همراه اعضای گروه 
علمی این برنامه در آمفی تئاتر شهید بهرامی اجرا و استقبال 
بسیار خوبی از آن شد. این برنامه از گونه برنامه های نمایش 

علمی )Science Show( محسوب می شود.
 اجرای این برنامه از دو بخش تشکیل شده بود که در بخش 
اول، آزمای��ش های علمی توس��ط اعضای گروه و با همراهی 
ش��رکت کنندگان برنام��ه اجرا می ش��د و مخاطبان برنامه، 
از اس��اتید و خانواده هایش��ان نحوه انجام این آزمایش ها را 
مش��اهده می کردند. از آزمایش هایی که در این قس��مت از 
برنامه اجرا ش��د می توان به آزمایش های مه نیتروژن، تخته 
میخ، س��قوط آهنربا در لوله مسی و معلق نگه داشتن چوب 

با استفاده از دمنده اشاره کرد. 

در غرف��ه نقاش��ی که به طور ویژه ب��رای کودکان و 
نوجوانان در نظر گرفته ش��ده بود، شرکت کنندگان 
می توانس��تند با محوریت موض��وع نمادها و مکان 

های شاخص دانشگاه نقاشی بکشند.   
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