
افتتاح دانشگاه
     بدون دانشجو !

هفته نامه تحلیلی-خبری فیض بوک،سال هشتم/شماره۸0/آبان ماه ۹۸ 

آموزش کیفی  و  کمی  رشد  و   دانشگاه 
آقای های  برنامه  و  شعارها  در  که   عالی 
 روحانی حجم باالیی را به خود اختصاص
 داده بود و مانور بسیار پررنگی توسط تیم
در میشد،  داده  آن  روی  دولت   تبلیغاتی 
شده آغاز   ۹۸-۹۹ تحصیلی  سال   حالی 
پایانی امید دومین سال   و دولت تدبیر و 
 عمرش را سپری میکند که در حال دسته
از مشکالت انبوهی  با  نرم کردن  پنجه   و 
که استدانشگاهی  بنیادین  و   اساسی 
مردم تحقق  اساسِی  ارکان  از   همواره 
و اندیشمندان  تولید  کارگاه  و   ساالری 
 نخبگان فکری جامعه بوده است، اینروزها
سردرگمی و  دولت  برنامگی  بی  لطف   به 

میانی مدیران  فضای  بر  که  باری   نکبت 
 دولت حاکم شده هر روز بیشتر از دیروز
 از رسالت هایش دور و با بایدهای جامعه
 بیگانه میشود.آموزش عالی قرار بود خط
 تولیِد متفکرانی شود که دردمندانه و از
حل پی  در  مردمشان،  به  حمیت   روی 
معضالت برای  و  باشند  اجتماع   مصائب 
فرهنگی و  اجتماعی  های  بیماری   و 
آنقدر لکن  کنند،  صادر  نسخه   جامعه 
 ساختار این خط تولید دچار نقص و ایراد
باتالق در  خود  اش،  خروجی  که   شده 
است. شده  گرفتار  فکری  عمیق  های 
میتوان ساختار  این  نواقص  جمله   از 
دانشجو، ظرفیت  از  خارج  پذیرش   به 

زیرساختهای توسعه   عدم 
به نداشتن  اهتمام   علمی، 
اساتید، علمی   بروزرسانی 
روشهای نگرفتن  کار   به 
اشاره  ... و  آموزش   نوین 
 کرد.لکن این ها همه هست
ای نیست.رویه  همه  این   و 
پیکره بر  آسیبش  اگر   که 
بیشتر دانشگاه  جان   نیمه 
 نباشد کمتر هم نیست و در
 بین مدیران دولت رواج پیدا
 کرده، اوال پاسخگو نبودن و
 دوما ایجاد فضای مونولوگی
بدنه دانشجویی است.در  با 
 این فضا، مسئول خود را در
موانع و  ها  باید  از   حصاری 
میدهد قرار   خودساخته 
یا را  خود  به  دسترسی   و 
 غیرممکن میکند یا به قدری
که میشود  از دسترس   دور 
گوشش به  بدنه  از   صدایی 
شرایط این   نمیرسد.در 
یا مونولوگ  فضای  به   مدیر 
می روی  طرفه  یک   ارتباط 
دیالوگ از  را  خود  و   آورد 
دو ارتباط  و  دانشجو   با 
میکند. محروم  طرفه 
محوری شعار  که   دولتی 
با دنیاست،  با  گفتگو   اش 

دانشجویش قراری برای شنیدن ندارد؟
بن گشایش  برای  نرسیده  آن  وقت   آیا 
زمینه در  ملت  برای  که  هایی   بست 
اروپا جای  به  کرده،  ایجاد  مختلف   های 
دانشجویان دهان  به  گوش  آمریکا،   و 
بسپارد؟ اش  جامعه  فکری  نخبگان  و 
 جناب روحانی که سالهاس در تریبونهای
 یکطرفه با حضور گزینشی مخاطبان، به
 ایراد سخنان زیبا و شعارهای ناملموس و
 دور از واقعیات جامعه میپردازد یحتمل
 نمیداند که عالوه بر تغییر جایگاه دولت
 در میان مردم که ابتدا بی تفاوت و فی
تنفر به  شدن  تبدیل  حال  در   الحال 
کردن نهادینه  حال  در  است   همگانی 
پاسخگویی عدم  و  ناپذیری  نقد   روحیه 
که استمدیرانی  دولت  مدیران  میان   در 
به و  شنیدند  اگر  یا  نمیشنوند  حرف   یا 
و تخریب  به  نیامد  خوش   مذاقشان 
این میپردازند.مصداق  مخاطب   تخطئه 

دانشگاه دانشجویان  ما  را  نمونه   دو 
ایم. وزیر علوم به عینه دیده   لرستان 
کمال در  و  آید  می  لرستان  استان   به 
 تعجب شاهد آن بودیم که هیچ دیداری
به گزارش های و  ندارد   با دانشجویان 
دانشگاه مدیران  بلبل  و  گل  و   اداری 
سال به  سال  که  میکندمدیرانی   اکتفا 
در و  نشده  رویت  دانشگاه  سطح   در 
 جلسات پرسش و پاسخی هم که حضور
 میابند داس به دست با منتقد برخورد
 مینمایند.این همان روحیه ای است که
بدنه به  دولت  تیم  و  روحانی   ازجناب 
در زمانی  استیک  کرده  پیدا   تسری 
 هیئت دولت به شهید رجایی میگفتند
 حضور در سطح جامعه را کم کن تا شان
نیاید پایین  جمهوری  ریاست   جایگاه 
انتقاد بنده  که  بودند  گفته  ایشان   و 
 مردم و هم صحبتی با آنها را از نعمات
 خداوند بر خود میدانم.این حضرات به

 معنای واقعی کلمه به تمام مفاهیم
از قماش همانی اند.اینها   گند زده 
دانشجویان جواب  در  که   هستند 
و باشید  “آدم  میگفت   منتقد 
کنند!!!از بیرونتان  میدهم   گرنه 
رجایی رفتار  انتظار  جماعت   این 
بیرونمان که  همین  نداریم،   گونه 
.نکنند کالهمان را به هوا میندازیم

سر مقاله :
 بسم اهلل الرحمن الرحیم



2 فرهنگی و علمی

    یار حقیقی      
 پیرمرد با لکنت میگفت هر موقع نتوانم حرم را ببینم ناتوان شده ام. تنها
 عضو سالمش چشمش بود. روی ویلچر در راه کربال.بازار پول پرستی ها داغ
 بود اما کودک هم فهمیده بود چه چیزی مهم تر است. دوست داشت پولدار
 بشود تا هر سال برود کربال. از او پرسیدم هزینه این ها که نذری می دهی را
 چه کسی می دهد؟ چقدر می شود؟ خودت هم در هزینه ی آن ها شریکی؟
پرسید از کی تا به حال عشق خریدنی شده؟! زیر خیمه عشق نذری می داد.
 امسال با سال قبل فرق دارد؛ امسال نمی خواهند ما اربعین راهپیمایی کنیم.
 جوانی با پای شکسته این را گفت و راهی شد. قدیمی ها به آینده سفر کردند
 و بعد از دیدن این صحنه فعل خواستن را صرف کردند.اولین بارش بود حرم را
 می دید. اسیر شده بود در حالی که آزاد بود برود. سیر نمیشد از نظاره ی این
 شور. نمی توانست اشک نریزد از بس که خوشحال بود. خیلی شلوغ بود. بین
 جمعیت خودش را گم کرد. رفت به زمان های دور. ۷۲ یار، کم اما گلچین، پشت
 امامشان، حماسه ای به پا کردند که اگر تعدادشان هزاران بود هیچگاه این
 نمیشد که هست. به این فکر میکرد که چند نفر از این جمعیت راهپیمایی در

 راه عشق از دنیایشان دل کنده اند. می دانست دوست یا حقیقی است یا بدتر از دشمن. یادش نرفته بود ک تعداد امضاهای کوفیان
 زیر نامه هایشان چقدر بود و آخر سر ۷۲ نفر ماندند کنار امام. آن من سابقش هنوز خودش را گم کرده بود اما دیگر او آن من سابق
 نبود. حداقل دوست داشت حقیقی باشد و از این به بعد تالش میکرد.برادران عشق اطاعت است. عشق یعنی حرف طرف مقابلت را
 قبول داری. عشق یعنی می خواهی جوری باشی که با او زندگی کنی. حاال که حس می کنم تعداد کم گلچین عاشورا بهتر از تعداد
زیاد این روزهاست.به خدا که حسین)ع( شهید نشد تا فقط غمش باقی بماند، شهید شد تا حرفش، اعمالش، رفتارش و ... باقی بماند

 در دیدار اربعینی رهبر انقالب با دانشجویان درسخنان
را ای  جمله  تک  نماز،  بعداز  ایشان  ای  دقیقه   چند 
فرمودند؛ بیان  اهلل  جوانان حزب  به  امر، خطاب   ولی 
ودنیا کشور  باشید  قدم  ثابت  حق  مسیر  در   »اگر 
شد خواهد  بهرمند  آن  منافع  از  وبشیریت  ».اصالح 
 دیروز هم در بازی پرسپولیس، ترابی پس از گل زنی
 نوشته چاپ شده  بر زیرپوش خود را جلوی دوربین
 ها نمایاندوحال اساسی به بچه حزب اللهی ها داد که

کشور نجات  راه   »تنها 
رهبری از   اطاعت 
درظاهر  است.«شاید 
هم به  موضوع  دو   این 
 بی ربط باشند در ادامه
خواهد داده   توضیح 
تنگاتنگ رابطه   شد 
باهم. موضوع  دو  این 
با اول  مواجهه   ابتدادر 
 سخن حضرت آقا، این
بیان قابل درک نیست.
جوانان قدم   ثبات 

 مومن ایران،  در مسیر حق چگونه میتواند به اصالح
 کشورو دنیا!!! بینجامد.با نگاه ظاهری اصالح کشورش
 به فراهم شدن هزار یک مولفه وابسته است تا برسد به
 اصالحی در مقیاس جهانی باهمه گستردگی اش.گنگی
انقالب اسالمی و جنگ  مسأله به عدم درک درست 
 تمدنی امروزه دنیا برمیگردد.انقالب چهل یک ساله
 ایران نظم نظام سلطه حاکم بر دنیا را از همان روز اول
در انقالب  ونفوذ  اقتدار  پهنه   به چالش کشید.اینکه 
 چند دهه اخیر علی رغم همه چالش های داخلی سال
 به سال معجزه آسا در حال افزایش بوده است را همه
انقالب می گذارند.اینکه  صحه  منصف  نظران   صاحب 
 ایران در همه این مدت خواب خوش را بر سر دمدارن
 نظام استکباری حرام کرده است.اینکه دغدغه اول و
 آخر همه پریزدنت های ایاالت متحدهاز کارتر گرفته
امروز یکی اینکه  بوده است والغیر.  ایران  ترامپ   تا 
)خاورمیانه آسیا  غرب  جهان؛  مناطق   ازمهمترین 
ایران اسالمی است. نفوذ  مصطلح( تقریبا در چنبره 
 همه از همین تأثیرگذاری ایران برهان حکایت دارد.

 آنچه که مبرهن هست کارآمدی حکومت دینی در عرصه
جهان و...  فرهنگی،سیاسی،امنیتی  اقتصادی،  مختلف   ها 
 امروز تشنه معنویت و خسته از تمامی ایسم های پوسیده
دیگر سوی  از  نوردید.  خواهد  در  را  بشر  فکر   ساخته 
زانو به  راه  ای دشمن، سال هاست  رسانه  امپراطور   ماجرا 
های کید  همه  از شکست  را پس  ایران  انقالب  آوردن   در 
 شیطانی اش، در اثر گذاری بر اذهان و افکار جوانان ایران
 وتغییر روحیات اسالمی و دینی آنان دانسته است.ودر پی
پیاده ایران  انقالب  سر  بر  را  اسالمی  آندلس  بالی   آنست 
داخلی های  چالش  بر  غلبه  راه  احواالت،  این  همه   کند.با 
به باشد  مدیر  وبهمان  مسئول  فالن  بند  در  آنکه  از   بیش 
مستقیم صراط  مسیر  بر  حق  جبهه  حداکثری   استقامت 
و اسالمی   انقالب 
برهمه  پافشاری 
مقدسش های   آرمان 
روز دارد.این   بستگی 
چه بسیاری  که   ها 
خسته های   داخلی 
 و فرتوت چه خارجی
 ها در پی آنند انقالب
پا هایش  آرمان   از 
روز بکشد.این   پس 
 ها که مالک به خیمه
رسیده معاویه    گاه 

است. شدن  فشرده  حال  در  صهیونیسم  است...وحنجره 
 این روزها اقیانوس میعاد گاه  چند ده میلیونی اربعین به
تحلیل با  آنند  پی  در  ای  میشود.عده  نوشته  انقالب   پای 
 های کوته بینانه میوه چینی انقالب از مقاومت چهل ساله
اصلی هر  از  حق  جبهه  قدم  ثبات  قطعا  بگیرند،  او  از   را 
 ضروری تر است.این روزها که استکبار آخرین فشارهای
تیرهای اخرین  انجام دادن است،  را در حال   ممکن خود 
قدم ثبات  قطعا  است،  کردن  پرتاب  درحال  را  خود   چله 
 تنها راه حل عبور از این گردنه هاست.ثبات قدم در این
 مرحله فتح الفتوح را بسیار نزدیک میکند.امروز به هیج
 وجه زمان پاپس کشیدن و جازدن نیست.اری ماهم چون
 بازیکن تیزپاوخوش نقش پرسپولیس ترابی تنها راه نجات
 کشور را اطاعت ازهبری و استقامت و ثبات قدم زیر بیرق
 امام خامنه ای میدانیم.ویقین داریم نجات کشور و اصالح
 ایران اسالمی و سردست گرفت این الگو در جهان  قطعا
 به اصالح دنیا خواهد انجامید بی شک تشکیل تمدن نوین
ثبات و  انقالب  حکیم  رهبری  از  گرواطاعت  در   اسالمی 
قدم زیر بیرق ایشان، که همان مسیر حق است میباشد

 یک شرکت چینی از یک موبایل تاشو رونمایی
 کرده که دارای دو لوال است و به حالت زیگزاگی
 جمع می شود. این دستگاه در حالت جمع شده

 ۳ نمایشگر و در حالت باز یک نمایشگر ۱۰ اینچی
دارد

فناوری و  علمی  اخبار 

 محققان شرکت “گوگل” یک الگوریتم جدید هوش
 مصنوعی توسعه داده اند که می تواند عطرها و بوها

را بر اساس ساختار مولکولی شان تشخیص دهد

 گوشی ضد انفجار تولید شد.یک شرکت چینی
 گوشی جان سختی را با طراحی ماژوالر روانه بازار

 کرده که در برابر سقوط، گرد و خاک، رطوبت، گرما
و سرما و غیره مقاوم است

 ستاره شناسان به طور تصادفی موفق به کشف
 شواهدی از یک کهکشان عظیم الجثه در کیهان
 اولیه شده اند؛ این کشف تردیدها در مورد وجود
چنین کهکشان های غول پیکری را از بین می برد
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از دیدار اربعینی تا شادی پس از گل ترابی؛

از    واطاعت  قدم  ثبات      رابطه 
ن جها و ر  کشو ح  صال ا با ی  هبر  ر
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3سیاسی

در مکتب امام
امام خمینی )ره(

 ما آن صدمه ای که از قدرت های بزرگ خوردیم ، باید بگوییم که
 باالترین صدمه ، صدمه شخصیت بوده . آنها کوشش کردند که

 شخصیت ما را از ما بگیرند و به جای شخصیت ایرانی و اسالمی ،
 یک شخصیت وابسته اروپایی شرقی و غربی به جایش بگذارند .

 یعنی تربیت فاسدی که در رژیم سابق بود و به تدریج داشت قوت
 می گرفت  این بود که از همان کودکستان شروع کنند به این برنامه
 که اطفال ما را از همان جا زمینه تبدلیشان را به یک موجود وابسته

 فراهم کنند تا برود به مرتبه باال مثل دبیرستان بعد هم باالتر از او
صحیفه امام خمینی )ره(جلد۱4ص۱۱
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بند به بند با بیانیه گام دوم

است. کامل  و  جامع  ای  آموزه  دارای  دوم  گام   بیانیه 
را بزرگی  آرمان  شفاف  به  صورت  که  است  آن   نکته 
نوین تمدن  »ایجاد  عنوان  با  اسالمی  انقالب   برای 
 اسالمی« بیان می  کند. به  عبارتی هدف غایی انقالب
می بیان  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  را  ایران   اسالمی 
  کنند. تمدن نوین اسالمی در جمله رهبر انقالب با این
 تعبیر آمده است: »انقالب اسالمی اینک وارد دومین
 مرحله خودسازی، جامعه  پردازی و تمدن سازی شده
را هرچه انقالب خود حراست و آن  از   است. عزیزان 
 بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی
است، عظمی  والیت  خورشید  طلوع  برای  آمادگی   و 
 نزدیک کنید.« برجسته  ترین مساله 4۰ سالگی انقالب
آوردن دوام  اهمیت  خاطر  به   بودنش  برجسته   بود، 
سرسخت دشمنان  وجود  با  قرن  انقالب   بزرگ  ترین 
 دنیا بود. 4۰ سالگی انقالب با همه مباحثی که در مورد
و استنباط  یا  مطرح  ما  آیین  و  فرهنگ  در   4۰  عدد 
 استخراج می  شود، هم به جنبه ایجابی و هم به جنبه
 سلبی باعث شد مقام معظم رهبری این بیانیه را صادر
 کنند. یعنی بعد از گذشت 4۰ سال از انقالب با توجه
 به عدد 4۰ ایجاب می  کرد که رهبر انقالب ورود کند
بر نهال یا موجودیت 4۰ ساله  ای که به هر  و مروری 
از دوره جوانی دارد، از پختگی و گذشت   حال نشان 
است بیانیه  این  ایجابی  مساله  این  که  باشند  داشته 

کاریکاتور  هفته :

اهمیت انتخابات در ایران

زم که اطالعات می گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه اطالعات، زم گرفت!

 مستند اقتصادی یادشده ۲ سال اقتصاد ایران را در سه مرحله روایت کرده است؛ در مرحله اول، مجموعه عوامل
 و متغیرهایی که منجر به پدیدار شدن پدیده دالر 4۲۰۰ تومانی شده به تصویر کشیده شده اند. در این مرحله
 سه جرقه اصلی معرفی شد که منجر به فوران التهابات و ظهور دالر 4۲۰۰ تومانی شدند. توقف واردات خودرو از
 سوی وزارت صمت، کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و خروج ترامپ از برجام سه عاملی بود که منجر
 به فوران آتش ارزی شدند. در مرحله دوم، فرآیند معرفی سیاست دالر 4۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران و همین طور
 سیاست های تکمیلی آن از جمله سامانه نیما و محدودیت های تجاری و معامالتی بعد از آن در قالب تصویر روایت
 شدند. مستند مذکور در مرحله سوم به بررسی عواقب و مخاطراتی که این سیاست برای اقتصاد ایران به همراه
 داشت پرداخت. توزیع رانت های گسترده، ایجاد تقاضای مازاد برای ارز، تنگناهای معیشتی و معضالت اجتماعی
 متعدد دیگری در این مستند به عنوان پیامدهای این سیاست تکراری معرفی شده اند. در طول این مستند، از نظرات
کارشناسان و فعاالن اقتصادی مختلف درخصوص جنبه های مختلف سیاست دالر 4۲۰۰ تومانی استفاده شده است

”دالر۴۲00 مستند شد “
مستندی که  دیدن دارد !

.

.

 نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه
 هرج و مرج و بی نظمی، ایجاب

 می کند که عده ای به نمایندگی
 از سوی مردم، اداره امور کشور
 و تعیین چارچوب اداره آن را بر

 عهده بگیرند. در کشورهای مدعی
 حکومت مردمی، این عده با حضور

 مردم و از طرف آنان انتخاب می
 شوند. درنظام جمهوری اسالمی

 ایران بر اساس اصل ششم قانون
 اساسی »امور کشور باید به اتکای

 آرای عمومی اداره شود، از راه
 انتخابات، انتخاب رئیس جمهور،

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
 اعضای شوراها و نظایر اینها، یا
 از راه همه پرسی در مواردی که
 در اصول دیگر این قانون تعیین
 می گردد.« با توجه به این اصل،

 در جمهوری اسالمی ایران، اداره حکومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین
 می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد.انتخابات گزینش بهترین هاست.انتخاب

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است.فلسفه و بنای وجود مجلس شورای
 اسالمی تحقق عینی آیه »و امرهم شورا بینهم« می باشد که مقرر می دارد » مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر

 حل کنند« در اینجا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یکدیگر و سهم خود در تصمیم گیری و تعیین خط مشی
 اداره کشور را به نمایندگان خود تفویض می نمایند.مجلس شورای اسالمی بر پایه قانون اساسی عامل مهم استقالل و
 رشد و آزادی مردم است که با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذکر و استیضاح دولت، می تواند جلو هرگونه سوء

 استفاده و خودکامگی دولتمردان را بگیرد و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.با توجه به این درجه از اهمیت ،فیض
.بوک در نظر دارد در شمارگان بعدی خود،به آسیب شناسی انتخابات در شهرستان خرم آباد بپردازد



4هم دانشگاهی

درد و دل یک دانشجوی فنی 

 پس از گذشت حدود ۱6سال ازتاسیس دانشکده فنی ومهندسی
ترین ابتدایی  و  ترین  حداقلی  از  لرستان،هنوز    دانشگاه 
 امکانات آموزشی ورفاهی بی بهره است.برخی از این کاستی ها
کمبود از؛  اند  عبارت  است  لمس  قابل  راحتی  به  که   ومشکالت 
ترین حداقلی  ونبود  آموزشی  امکانات   فضایآموزشی،کمبود 
 امکانات رفاهی.کمبود فضای آموزشی:ساختمان فنی ومهندسی
جرات است،به  لرستان  دانشگاه  های  ساختمان  ازبزرگترین   که 
اختیار در  ساختمان  این  فضای  از5۰درصد  کمتر  گفت   میتوان 
این ساختمان از   دانشکده فنی ومهندسی است. بخش عظیمی 
سازمان انتقال  از   پس  حتی  است  ادبیات  دانشکده   دراختیار 
 مرکزی از ساختمان اقتصاد ودر اختیار قرار دادن بخش زیادی از
 ساختمان اقتصاد به دانشکده ادبیات،همچنان فضای گسترده ای
 از ساختمان فنی بدون رعایت اولویت بندی دراختیار دانشکده

دکتر حضور  با  دانشجویی  معضالت  حل  و  پاسخ  و  پرسش  برای  ای  جلسه  یک  ولیعصر  پسرانه  خوابگاه  در   ۹۸/۷/۱۷ مورخ   چهارشنبه 
 جعفری، دکتر یونسی و عده ای دیگر از مسئولین دانشگاه برگزار شد. بنا بر قانون جلسه ابتدا عده از دانشجویان به بیان مشکالت خود
 پرداختند و سپس دکتر جعفری و دکتر یونسی برنامه هایشان برای حل مشکالت را ارائه دادند. وعده بر این شد که مشکالت کوچکی
های ها طی مدت  یخچال  یا  و  مانند خرابی شوفاژ  بزرگتر  و مشکالت  آتی  تا شنبه ی  نظافت خوابگاه  یا  های سالم  کمبود حمام   مانند 
 معلومی حل گردد. اما نقطه عطف اصلی جلسه حضور مسئولین در خوابگاه و رابطه ی مستقیم با دانشجویان بود که در ترم های گذشته
با بازدیدهای طوالنی و  بی سابقه و یا کم سابقه بوده است. آنچه تاریخ به ما درس می دهد آن است که مسئولین دغدغه مند همیشه 
با چشم خود می دیدند)که شنیدن کی را  از جنس همین مردمند، هم مشکالت  اثبات می کردند که خود  را  این  بین مردم، هم   عدید 
 بود مانند دیدن!(، هم دغدغه مند بودن خودشان را ثابت می کردند. مسئولین گرامی این آتشی که شعله ور شدنش شما را مجبور به
 مالقات با دانشجویان کرد زمانی آتش شمعی بود که با یک فوت خاموش می شد. سوال ما از شما این است که آیا حتما باید زمانی که
 آتش در حال زبانه کشیدن بود به دیدار با دانشجویان می پرداختید؟! بهتر نیست هر ماه طی یک جلسه با دانشجویان هم خودتان را
 هم جنس با ما نشان دهید و هم با یک فوت آتش کوچک ما را خاموش کنید؟! امید است این جلسات چند سال یکبار شما به جلسات
ماهانه تبدیل شود تا حداقل در صورت حل نشدن مشکل هم ما دل خوش کنیم به این که یک مسئول صادقانه با ما ابراز همدردی میکند

” جلسه ی امیدوار کننده“

 خیلی ساده تمرکز بگیر و با چشمات کلیدی
را که المپ راروشن می کنه پیدا کنید

معما
 شما دانشجویان عزیز میتوانید  ارسال

جواب صحیح به پیج زیر،برنده هدیه شوید.
 به دونفر از عزیزانی که جواب صحیح را

ارسال کنند،هدایایی تقدیم میگردد

 ادبیات است.عالوه بر این فضای گسترده ای از ساختمان فنی در اختیار قسمت های اداری دانشگاه ازجمله اداره امور فرهنگی ،اداره امور
 دانشجویی،صندوق رفاه دانشجویان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری می باشد.دوسوال اساسی پیش می آید: یک سوال به قبل از تاسیس
 ساختمان مرکزی بر می گردد که در دانشگاه  کمبود فضای اداری داشته ایم .اما سوال این است که چرا این کمبود فضا فقط باید با دانشکده فنی
 جبران شود؟وسوال دوم که مهمتر واساسی تر می باشد این است که چرا در تاسیس ساختمان جدید مرکزی که هزینه هنگفتی درپی داشته است
 ،فضایی برای این قسمت های اداری درنظر گرفته نشده است؟ نتیجه این عدم تدبیر موجب می شود که برخی گروه های دانشکده فنی ومهندسی
 ،مانند گروه شهرسازی باتعداد حدودا ۱۸۰دانشجو فقط با یک کالس باظرفیت 4۰نفر علم ساختن شهر را بیاموزند.کمبود امکانات آموزشی:برهمگان
 آشکار است که رشته های فنی ومهندسی همانطور که از اسمش پیداست صرفا به مباحث تئوری ونظری ختم نمی شود و دروس آزمایشگاهی و
 کارگاهی ،همچنین نرم افزارها نقش اساسی دارند:بااین حال دانشکده فنی و مهندسی درتمامی گروه ها ،آزمایشگاه وکارگاه های الزم را ندارد
 وچند آزمایشگاهی که دربرخی گروه ها وجود دارد بنا به دالیل مختلف کاربرد آن چنان ندارد . یک موضوع بسیار مهم در رشته های مهندسی
 ،یاد گیری نرم افزارهای تخصصی است. اما متاسفانه دانشکده فنی ومهندسی فقط یک سایت رایانه دارد که آن هم صرفا ویژه دانشجویان رشته
 کامپیوتر است.درحالی که حداقل 4واحد رایانه ونرم افزارهای تخصصی در همه رشته های فنی وجود دارد.امکانات رفاهی:از مهمترین معظالت
 رفاهی دانشکده فنی این است که میز وصندلی کالس ها فرسوده وقدیمی است.عدم نور کافی ،عدم فضای مناسب برای استراحت دانشجویان
فاقد بدانید که دانشکده فنی ومهندسی  این موارد گذشته.،جالب است  این دانشکده است.ازهمه  از دیگر کاستی های   ونبود سالن مطالعه 
آبسردکن است.امید است که مسئولین دانشگاه ودانشکده باهمت بیشتر ونگاه ویژه تر ،قدم استواری در راستای رفع این مشکالت بردارند

@ basijlu

استاد نمونه
 به سان شمارگان قبلی ، فیض بوک هر هفته
 به معرفی یکی از کارمندان-اساتید و...برتر

 دانشگاه میپردازد.دکتر احسان مومنی،از
 اساتید باسواد،خوش خلق،صبور گروه عمران

 هستند.ایشان میان دانشجویان دانشکده فنی
و مخصوصا رشته عمران محبوبیت زیادی دارند.

 هیئت تحریریه فیض بوک،برای ایشان آرزوی
موفقیت و سربلندی را دارد

دانشکده فنی ومهندسی با کوله باری ازمشکالت

...با ما همراه باشید

@ basij_lu

@ basijlu

@ blu_jahadi

فیض بوکی شو!     دانشجویان عالقه مند
 به نویسندگی،شعر ،کاریکاتور،طراحی ،و...میتوانید با مراجعه به پیج
 زیر ،ما را در هر چه بهتر شدن  فیض بوک کمک کنید.شما میتوانید

 مشکالت،دغدغه ها خود را در این نشریه به چاپ برسانید تا به گوش
مسئول مد نظر برسد

@ basijlu پیج اینستا
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