
ماه نامـه خبری-سیـاسی-تحلیلی بسیج دانشجـویی دانشـگاه امام رضـا)ع( سال دوم، شماره 9 هفته سوم، آذرماه 98

ویژه نامه روز دانشجو، بسیج دانشجـویی دانشـگاه امام رضـا)ع( سال دوم، شماره 9 هفته سوم، آذرماه 98

مدیرمسئول: عماد کریمانی
سردبیر: سیدعلی میربمانی

 ویراستار: حسین ساالری          طراح: سعید ثقفی
تیم تحریریه: سیدطه حسینی، سیداحمد هاشمی

علی هادی زاده و امیرحسین میرزایی 

این نسخه از نشریه دانشجویی تقدیم می شود به روح شهید عبدالحمید دیالمه
 نظر شهید درباره دانشجو: در مورد واژه مستضعف عده ای پافشاری می کنند و فکر می کنند که فقط کارگر یا کشاورز
 مستضعف است. درصورتی که به اعتقاد خود من کارگر در نقشش گرچه فقط ابزار کار را از او  گرفتند نیروی کارش را
 از او گرفتن ولی او مستصعف نیست. حال یک کارگر را با یک دانشجو مقایسه کنید. کدام یک مستصعف تر است؟ کدام
 یک درجه استضعافشان بیشتر است؟ بنده فکر می کنم آنهایی مستضعف تر هستند که ظرفیت و امکانات بیشتری به
 لحاظ فکری دارند و استفاده کمتر از امکاناتشان می کنند. بنابراین هیچ کس از نظر باروری فکری نسبت به اقشار دیگر
 جامعه به اندازه قشر دانشگاهی و دانشجو امکانات برای باروری فکری ندارند. به همین جهت به نظر من قشر دانشجو

از همه مستضعف تر است. این استضعاف نه از نظر مالی بلکه فکری است

جیک جیک سیاسی انتخاب کن! را  من 
گاهی هستند.  مهم  همیشه  ما  های   انتخاب 
ما کالن  اهداف  گاهی  و  تر  کوچک  ابعاد   در 
بزرگ انتخابات  آستانه  در  اکنون  میسازند.   را 
اسالمی شورای  مجلس  دو  هستیم.  مهمی   و 
که مهمی  درس  است.  رو  پیش  در  خبرگان   و 
اهتمام گرفتیم  گذشته  هفتته  چند  اتفاقات   از 
دوباره تا  است  هایمان  انتخاب  به   ورزیدن 
دوباره اگر  نباشیم.  گرانی  و  اغتشاشات   شاهد 
نمیکشیم! دیوار  رو  پیاده  در  گفت  ما   نماینده 
 به خاطرش کف و خون باال نیاوریم و احساسات
با است  منطقی  کامال  انتخابات  کناربگذاریم.   را 

کنیم انتخاب  منطق 
نباید پس  است  ملت  فضائل  عصاره  مجلس   اگر 
 جز فضیلت از آن ببینیم وشاهد نماینده ای که
باشد شفاف  هایش  رائ  که  نیست  حاضر   حتی 
به رو  پیش  انتخابان  در  اینکه  امید  به   نباشیم. 
و شود  برانگیخته  مان  منطق  احساسات   جای 
لیست کشور  و  مردم  این  وپیشرفت  رشد   برای 
بگذاریم کنار  را  میدهند  ارائه  احزاب  که   هایی 

دهیم انجام  را  انتخاب  بهترین  و 
دانشجو چیست؟

 موجودی است بیکار که چهار سال از عمر خودرا صرف گرفتن کاغذی به نام مدرک می کند. این مدرک در بیشتر روزهای زندگی مخصوصا
 گرمی هوا مورد استفاده قرار می گیرد. جهت استفاده نیز به یک کوزه دارید که مدرک را دم آن بگذارید و آبش را بنوشید.این موجود
 افسانه ای که قوت غالب آن سیب زمینی و تخم مرغ است در زیستگاه حفاظت شده ای به نام خوابگاه زندگی می کند. این موجودات
 به صورت دسته های 4تایی، 8تایی و حتی 12تایی درآمده و در مساحتی که کمی بازتر از فضای قبر است به زندگی ادامه می دهد. آن دسته
 از موجوداتی که تمایل به بقا بیشتری دارند در سال چهارم برای شرکت در آزمونی دیگر به نام ارشد خودرا آماده می کنند و قصد دارند
 درس هایی که در طول 3 سال نخوانده اند در طول 3 ماه بخوانند تا دو سال دیگر به این زندگی بی زحمت و راحت ادامه دهند. نسل این
 موجودات نه تنها رو به نابودی نیست بلکه هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. بیشتر تراکم آنها در منطقه ای از خاورمیانه و به نام ایران

مشاهده می شود که از هر 2 نفر 3نفر آنها دانشجوست

جرعه کتاب
جرعه ای از کتاب آنسوی مرگ  نوشته  جمال صادقی:
خلق را  فرزندانش  و  آدم  خواست  خداوند   وقتی 
این گنجایش  زمین  خدایا!  گفتند:  فرشتگان   کند 
آفرینم. را می  ندارد. فرمود:من مرگ  را   همه آدم 
آفریده شود زندگی اگر مرگ   فرشتگان پرسیدند: 
 برای انسان ناخوشایند نمی شود؟ فرمود: من اُمید

را می آفرینم
من شیفته دنیای خاکی نیستم.

شیفته زندگی هستم. شیفته زندگی جاوید.
دنیا گذرگاه  از  باید  نهایی  هدف  به  رسیدن   برای 
تحمل را  مادی  دنیای  در  زندگی  اگر  کنم.   عبور 

نکنم، سهمی از زندگی جاوید نخواهم داشت
 دنیا یک رود باریک و دراز است که به دریای بزرگ

و ابدی می ریزد
 من می خواهم به دریا برسم. برای رسیدن به آن
خدا به  توکل  با  کنم.  طی  را  رود  مسیر   مجبورم 
که کنم  می  سعی  و  زنم  می  پارو  را  رود   سراسر 

خودم را سالم نگه دارم
 به عالوه سعی میکنم از زیبایی های رود و کرانه
 رود لذت ببرم. البته تا حدی که مشروع است و مرا

از رسیدن به هدف باز نمی دارد

کانون داریم چه کانونی!
 خدا را شکر اوضاع کانون ها عالی است هر لحظه یک
 برنامه، از بودجه که نگو به گفته ی مسئول محترم که
 تو فقط لب تر کن بگو چقدر میخوای، همیشه هواتون
 رو داریم اصال شما آتش به اختیار کار کنید، بروکراسی
 هم نمی خواد، نیروی کاری که خیلی زیاده اینقدر که
 اطالعیه تو روزنامه زدیم کسی نیرو می خواد بیاد ببره.
دیگه دانشگاه های  از  که  فعالن  اینقدر  کانون ها   بابا 

داریم کاری  درخواست   هم 
 خودمون قبول نمیکنیم مگه
 الکیه باید یه ما شااهلل بگیم به
 کانون هالل احمر.چی!!!!!!! مگه
هست؟ هم  کانونی   همچین 
 ان شاءاهلل که هست؛ آره هست
 بابا چرا شما بدبین شدین بنده
 خدا فقط یه سالی میشه که
 برنامه نداشته،خب کار داشته.

راستی رهبرش کیه؟؟؟
اندیشی آزاد  کرسی های  کانون  سراغ  بریم  اوه   اوه 
 نزدیک انتخابات هم که هست حتما دیگه دانشگاه رو
 ترکونده. چی!!!!!!!!!!      ها!!!!!!!!!!!        جان!!!!!!!!    مگه
 همچین چیزی دارین توی دانشگاه؟؟ آها نه نداریم
 ولی خب دوست داریم داشته باشیم. آقا اصال همینه
 که هست. نیرو نداریم بودجه نداریم حمایت نداریم
 خیلی بروکراسی داره ولی این ها هیچی از ارزش های

کانون ها کم نمیکنه

 بابا کانون ها
 اینقدر فعالن که
 از دانشگاه های

 دیگه هم
 درخواست کاری
 داریم خودمون
قبول نمیکنیم

کانون داریم چه کانونی!،  4 کارآفرینی در 20سالگی، 2نیازمندیها،  3
یاداشت انتقادی به فضای کانون هامصاحبه با دانشجو کارآفرین دانشگاه امام رضا )ع(نیازمندیهای یک دانشجو و حتی دانشگاه!

بیا اینور میدون!
 همیشه بر این باور بودیم که کار جز با تشکیالت
رو و  رفیق  امین،  تشکیالت  یک  نمی رود.   جلو 
مارا خواسته های  می تواند  که  هست  رشد   به 
پشت سر را  نشریه  یکسال  سازد.   برآورده 
دانشجویان باید  نشریه  این  حاال  و   گذاشتیم 
در هم  با  همه  تا  و  کند  میدان  وارد  را   تازه 
و شویم  توانمند  هم  بتوانیم  نشریه   تشکیالت 
کنیم. تقویت  را  خودمان  ارتباطی  دایره   هم 
می خواهیم و  می کنیم  دانشجو  شما  به  رو   حاال 
در توانمند شدن  بدنبال  اگر  ما همراه شوید.   با 
هستید نویسندگی  یا  و  گرافیکی  رسانه،   زمینه 
تا رشد جمعی خودمان بزنید  ما  به   حتما سری 
باالی در  ارتباطی  راه های  کنیم.  بیشتر  هم   را 

بدرود قرار داده ایم.   صفحه هم 
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سالی یکبار!
 چندین روز پیش که دیدم دانشگاه برگه هایی برای
به در و دیوار نصب کرده است که  پرسش و پاسخ 
 هر روز هنگام نماز ظهر، یکی از مسئوالن تشریف
 می آورند و درفضای صمیمی به مطالبات دانشجویان
دیدم. یک نسبتا خوبی  بازخورد  و   پاسخ می دهند 
 جلسه پرسش و پاسخ هم برای نمایندگان کانون ها،
 انجمن های علمی و تشکل ها برگزار شد و دانشجویان
 بصورت کامال آزادانه سواالت خودرا مطرح می کردند.
 دو نقد وارد است: اول اینکه در این جلسه معاونت
 علمی و ریاست دانشگاه حضور نداشتند و دوم اینکه

.چرا این جلسات فقط سالی یکبار برگزار می شود

}{
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نیازمندی ها گفت و گویی صمیمی با  یک دانشجو:
کارآفرینی در 22 سالگی!

خودتان را معرفي کنید و این که دانشجوي چه رشته اي از دانشگاه هستید؟ 
 بنده سجاد پورکیان هستم.  مهندسي برق خوانده ام ومدیریت ب ازرگاني گرایش بازاریابي
 مي خوانم و علت این که از مهندسي به مدیریت اومدم  این بوده که در کاري که در صنعت
 داشتم انجام مي دادم به شدت به فضاي مدیریت و دانش آن نیاز داشتم و عالقه مند بودم

دانش را به صورت جدي یاد بگیرم
االن مشغول چه کاري هستید؟

 من االن مدیرعامل شرکت صنایع غذایي ثمن دشت هستم که شرکت ما تولیدکننده-
 محصوالت غذایي کنسروي هست و مهم ترین محصول ما رب گرجه فرنگي هست و این
 کار صنعتي است که دارم انجام مي دهم و در فضاي استارتاپي در شتاب دهنده کسب وکار
.فردوسي منتور )کمک کننده و توصیه گر( استارتاپ ها و کسب وکارهاي مختلف هستم

این شرکت تولیدي را خودتان راه اندازي کردید؟
 حدود سه سال پیش با یکي از دوستان هسته اولیه شرکت را
 ساختیم و هدف راه اندازي را خط تولید محصوالت اورگانیک قرار
 دادیم و صرفا به رب فکر نمي کردیم  و مي خواستیم برندمان را
 بسازیم و وارد تولید محصوالت دیگر هم بشویم )مصاحبه گر: یعني
 سال دوم کارشناسي!( بله سال 95 واالن سال 98، سال سوم
 شرکتمان مي شود )دوباره مي گوید: متولد 1373 یعني در سن

22 سالگي( بله
 شغلي که انتخاب کرده اید و فعالیتي که انجام مي دهید چه ارتباطي با خودتان

دارد؟ هرکي مدیر کارخانه باشه موفق است؟
 اینکه آدما چه رشته و یا کاري انجام مي دهند این برمي گردد به روحیه و توانمندي آن ها
 که در خودشان احساس مي کنند و راهي است که احساس رضایت مي کنند و فکر میکنند
 براي آن کار ساخته شده اند ،بادي به سمت آن ها حرکت کند قطعا موفق مي شود. یک
 نفر در رشته ورزشي و یا یک نفر در رشته هنر که فکر مي کند براي این کار ساخته شده
 است باید به این سمت برود و الزاما مدیریت یک شرکت و یا کارخانه خوب نیست. تعریف

.آدما از موفقیت متفاوت است و باید براي خودمان این تعریف را مشخص کنیم
سرمایه اولیه تان چقدر بود؟

 ما اومدیم یک سري فعالیت هایي پیاده کردیم و یک پایلوت صنایع غذایي تو دانشگاه 
 فردوسي ایجاد کردیم با یه هزینه خیلي کم در حد 30 میلیون تومان سرمایه اولیه مان
 بود شروع کردیم. از بازگشت سرمایه و جذب سرمایه گذار از بیرون شروع کردیم به توسعه
 دادن. االن در واقع کارخانه در شهرک صنعتي توس است وما از وضعیت خالي چند کارخانه

دیگر براي تولید  محصوالتمان استفاده کردیم
االن چند نفر مشغول به کار هستند؟

 ببین کارخانه هاي این سبکي چون که فصلي هستند حدود 6 ماه از سال تولید دارند
 و حدود شش ماه کمتر فعالیت دارند و تولید شما در فصل تولید خیلي کمتر میشود.
 15  تا 20 نفر معموالً نیروي کار داریم و بقیه ایام سال بیشتر حدود 5یا6 نفر نیروي

  دفتري)کارمندي(  داریم
 شما هم زمان هم در مدیریت بازرگاني دانشگاه تحصیل مي کنید در شتاب
 دهنده فردوسي فعال هستیم و کسب و کار خودتون رو هم داریم این ها را

چطور مدیریت مي کنید؟
 ببینید من از نظر زماني که اختصاص مي دهم زمان ثابتي نیست و اصال سیستم خودم

صدای دانشجو

 چرا اعضای گروه هیات علمی رشته مهندسی پزشکی انقدر کم است و
باید یک شخص 5 درسی که در چارت موجود دارد را ارائه دهد

چرا در این زمینه معکوس عمل اقدام شده است؟
 برخورد درست یعنی چی؟ اگر یکی پیگیری می کند در ظاهر حمایت
کنار را  چیز  همه  برسد  می خواهد  که  نتیجه  به  نهایت  در  و   می کنید 

می گذارید به نظر ظاهر را حفظ می کنید ولی برخورد خوبی  ندارید
کیفیت کم  بسیار  سایت ها  دارد.  کمی  بسیار  سرعت  دانشگاه   اینترنت 

هستند. چاره چیست؟
 چرا دانشجویان رضوان را حمایت نمی کنید؟ چرا اولویت شما فرهنگی

است نه انجمن ها؟ به کانون ها توجه بیشتری کنید
 چرا دانشجویان هیچ موقع یک جشن مفرح و درخور دانشجویی برگزار
 نمی کنید؟! چرا حمایتی آنجور که باید شاید حمایت از انجمن های علمی

شود نمی شود؟ لطفا کمی تامل کنید؟
 برخورد صحیح و درخور با دبیر انجمن ها و امور فرهنگی  )کانون ها( واقعا
 یک اصل مهم برای داشتن انگیزه است و برای سایر اعضا وحمایت از

زحماتشون کارهای الزم انجام شود
 سیاست دانشگاه در رابطه با دانشجویان بین الملل با غیر ایرانی چگونه

است؟
در بخصوص  می شود،  التحصیل  فارغ  دانشجو  یک  وقتی  دکتر،   آقای 
 مقطع کارشناسی ارشد، طی مراحل برای دریافت سند در داخل دانشگاه

خیلی طوالنی است
چرا از ورزشکاران حرفه ای دانشگاه حمایت نمی کنید؟

آستان قدس به  وابسته  المللی  بین  امام رضا  دانشگاه  اینکه  به   باتوجه 
 است آیا دانشجویان این دانشگاه می توانند از تربیت بدنی آستان قدس

استفاده کنند؟
و نیامده  پرونده مان  هنوز  کارشناسی  اول  ترم  خارجی  دانشجویان   ما 

پورتال نداریم. کی آماده می شود؟
 چرا با وجود عدم حضور استاد عزتی بهلولی برای درس جزای عمومی2
 با بیش از پنج جلسه غیبت، دانشگاه اقدام به دریافت شهریه برای این

درس نموده است؟
چرا مدیر گروه روانشناسی هیچ وقت تشریف ندارد؟

 چرا زمان سفارش غذا زیاد است و باید 48 ساعت قبل سلف را رزرو کرد.
لطفا پیگیری کنید

 چرا با توجه به اینکه امور اداری در بیشتر بخش ها الکترونیکی شده است
 فرآیند با سرعت کندتری انجام می شود. آیا نیاز نیست نظارت بیشتری

بر کارمندان صورت گیرد؟

.

.

.

.

 سیستم کارمندي نیست و خودم زمان پذیر نیستم که بخواهم یک ساعت ثابتي بروم و
 بیایم من در واقع کاري را انجام مي دهم  و براي خودم تعریف
 کردم که تو این بازه سني که هستم تا چهل سالگي حداکثر
 توان خودم را براي کار بزارم مخصوصا این چهل سالگي که اوج
 انرژي آدم هاست. من تقریبا از 7 صبح که کار را شروع میکنم

 تا ساعت 8 و 9 شب یا سرکارم یا تو شتاب دهنده یا در کارخانه  مشغول به کار هستم
ضمن اینکه تو بحث برون سپاري کارها، بخشي از کارها را واگذار مي کنم به بقیه بچه ها

 دانشجو االن اگر بخواهد کارآفرین باشد چه مهارتي نیاز دارد؟ آیا همه باید
کارآفرین باشند؟ یا کارآفریني یک تفکر است؟

 ببینید کارآفریني یک تفکر است و تفکر شکستن کلیشه هاي تکراري هست که خودمان
 به وجود آوردیم یعني الزاما همه تو یک سیستم آموزشي ثابت باید درس بخوانیم و باید
 توي سیستم استخدامي  یک جا استخدام بشویم و تنها روش پول درآوردن از راه کارمند
 شدن است. هرچند در واقع تیپ هاي شغلي مختلف داریم، سرمایه گذار، کارافرین، کارفرما
 و کارمند و همه این ها به این برمي گردد که در هر زمینه اي که هستید شاخصه کار آفریني
 که مهم ترین آن  بحث خالقیت و ریسک پذیري هم هست داشته باشیم. اگر هم کارمند
 هستید بتوانید در مدل کارمندي اداره کنار اون کار کارمندي یک فضاي نوآوري و خالقیت

.تو کار و ریسک پذیري را داشته باشي و بسته به آدم هاي مختلف متفاوت باشي
 باتوجه به تجربه سه ساله کارتان و شتاب دهنده فردوسي پنچ تا کلیدواژه

موفقیت براي ما مطرح کنید
 مهم ترین مسئله، خودشناسي است که بدانند چي هستند و چي
 میخواهند از زندگي. دومي، خالقیت است که سعي کنند قید هاي
 زهني را که درست کرده اند بشکنند و کار متفاوت تري انجام بدهند.
 سومي، بحث فرهنگ کسب و کار است این که بتوانند خودشان
 پول در بیاورند. فرهنگ کار کردن را باید یاد بگیریم که این خیلي
 مهم است  این همون فرهنگي است که کار، همراه سختي است
 و پول به آساني به دست نمي آید چهارمي ،بحث حل مسئله است که قدرت حل مسئله
 را داشته باشیم که وقتي مسئله اي به وجود آمد بتوانیم مسئله را حل کنیم حاال چه تو
 فضاي زندگي و چه فضاي کسب و کاري و پنجمین هم این که براي یادگیري وقت بگذاریم
 .همزمان )مصاحبه گر: منظورتان توسعه فردي است؟( مهارت هاي مان را زیاد کنیم. ببینید
 دوره دانشجویي دوره اي است که دانشجو براي یادگیري مهارت ها خیلي دقت مي کند.
 به نظرم اگه بخواهم برگردم به دوره چهارسال پیش،در مهندسي برق قطعا یک عالمه زمان
 هاي پرت داشتم که مي توانستم استفاده بهتر ازآن ها بکنم به خاطر همین مهارتي که
 فکر مي کنم حتي یک جاهایي نامربوط با رشته درسي شان هست ولي این یادگیري در
 آینده خیلي کمکشان مي کند یعني به نظر من حتي کسي که رشته اش کامپیوتر نیست
 به نظرم باید طراحي سایت یا یک نفري که رشته اش مدیریت نیست باید حسابداري بلد
 باشد و یک سري از مهارت هاي مدیریت یا نحوه برخورد با نیرو انساني را بلد باشد.همه این
 ها مهارت هایي است که وقتي با نیرو ي کار برخورد میکني میفهمي یک سري مهارت

هایي احتیاج داري
 بعنوان حرف آخر خط شکن ترین حرف شما به دانشجو
 چیست؟ نگاه به دوربین نداشته باشید، شاید این حتي

حرف تلخي هم باشد
 تلخ ترین چیزي که امروزه  مي شنوم این است که ما مشکلي به نام
 بیکاري نداریم مشکل نداشتن آدم هاي متخصص و متعهد است.

 شاید فکر کنید که از این دانشگاه هرساله حاال 100 یا 50 نفر فارغ التحصیل مهندسي
  کامپیوتر رشته نرم افزار داریم اما براي پیدا کردن یک مهندس نرم افزار که مهارت داشته
 باشد و توي کارش متخصص باشد شاید باید ده سال این دانشگاه را برسي کنیم تا یکي
 پیدا بشود! بچه ها نباید به صرف پاس کردن و تمام کردن مقطع کارشناسي و ارشد  راضي
 باشند و یک مقداري عمیق تر به سراغ رشته خودشان بروند و در واقع این هم که فضاي کار
 وجود ندارد میبینم که دارند دنبال نیروي متخصص مي گردند ولي پیدا نمي کنند. فرصت
 دانشجویي به نظرم بهترین دوره است که بچه ها مي توانند مهارت هاي مختلف یاد بگیرند

و در آینده به آن چیزي که مي خواهند برسند
ممنون از شما که وقت خودتان را در اختیار مخاطبین خط شکن قرار دادید .

مامشکلبیکاری
نداریم.مشکلنبود
نیرویمتخصصو
متعهداست

 مهم ترین مسئله
 خودشناسی است
 اینکه از زندگی
چه می خواهید؟

 حداکثر توان خودم
 را تا اوج انرژی یعنی
40 سالگی می گذارم

 با شریکم
 در سال دوم

 کارشناسی یعنی
 سال95 هسته
 شرکتمان را

تشکیل دادیم
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