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از دولت متحول تا تحول دولت ــد ، ــه نده ــاح جامع ــر درس اص ــورا اگ  عاش
ــت ــی نیس ــورای واقع عاش

دانیال اسالمی پناه
قائم مقام اتحادیه تشکل های دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کشور

دبیرکل تشکل دانشجویی دزفول

مهدی موذن
دبیر سیاسی تشکل

ــارزه در راه عدالــت  درس آزادگــی و حریــت، مب

و آزادی، حرکــت و نهضــت و یکجــا ننشســن در 

زمــان ظلــم و بــی عدالتــی را بایــد آموخــت.

ــیه  ــه آس ــهرداری ب ــر! ش ــه کارگ ــا ب ــم کارفرم ظل

رشــید  جوانــان  تــن  ســاچمه های  پناهــی! 

روســتای ابوالفضــل کــه شــبی از محــرم امســال 

موکــب ابوالفضــل را می چرخاندنــد و روز کــه 

می چرخیــد! بدنشــان  در  ســاچمه ها  رســید 

چگونــه می توانیــم ظلــم  را ببینیــم و ســکوت 

ــد و  ــه دی ــم ک ــینی بگریی ــاد حس ــه ی ــم و ب کنی

ــرد؟  ــکوت نک س

کــه  دغدغه منــد  دوســتان  از  برخــی  شــاید 

ــد امــام  ــد نیســت بگوین ــی بن ــه جای دستشــان ب

ــور  ــان خــود مجب ــط زم ــز در رشای حســن  )ع( نی

بــه صلــح شــد؛ یــا ممکــن اســت خواننــده بگویــد 

ــول  ــه ق ــا ب ــم؟ ی ــم؟ بجنگی ــه کنی ــا چ ــب م خ

دوســتانی مگــر مــا کجــای کاریــم؟ چــی دســت 

ــن اســت کــه وقتــی  ماســت؟ امــا پاســخ مــن ای

ننشــینیم  یعنــی ننشســته ایــم. ایــن نشــان 

می دهــد بــی تفــاوت نیســتیم.  ادامــه در صـــ2

عاشــورا اگــر درس اصــاح جامعــه  ندهــد و 

ایــن مکتــب اگــر نتوانــد انســان نهضتــی تربیــت 

کنــد عاشــورای واقعــی نیســت. مرکــز ثقــل 

ــام  ــی آن از قی ــه جدای ــورایی و نقط ــام عاش قی

غیرعاشــورایی در جهــت دار بــودن، انســان 

ــت. ــی آن  اس ــودن و روح اصاح ــاز ب س

فلســفه ی عاشــورا مغایــر بــا گریســن بــر 

ــا  ــن چشــم پوشــی از ظلم هــا ب ــوم  در عی مظل

ــت.  ــاوت اس ــکال متف اش

و  می کنیــد  زندگــی  کجــا  در  نیســت  مهــم 

چه قــدر بــرای اباعبداللــه اشــک می ریزیــد! 

موضــع  کــه  اســت  آن  حســین  ی  شــیفته 

پیــدا  خــود را در کرباهــای زمــان خــودش 

ــان  ــای زم ــر کرب ــط ب ــه فق ــن ک ــه ای ــد و ن کن

ــه اشــک  ــدون شــک ک ــزد. ب حســین اشــک بری

ــایش  ــن گش ــی ای ــت ول ــین راهگشاس ــر حس ب

ــا راه حســین یکــی  زمانــی اســت کــه راهــت ب

ــا حســین  ــد دل ب باشــد. نقطــه ی عطــف پیون

ــورا  ــت.از عاش ــین اس ــا راه حس ــد راه ب در پیون

بایــد درس هــل مــن نــارص ینرصنــی را آموخــت. 
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الَْقــْوَل  یَْســَتِمُعوَن  الَّذیــَن  ِعَبــاِد  ــْر  »َفَبِشّ
ِبُعــوَن أَْحَســَنُه أُولِئــَک الَّذیــَن َهداُهــُم الَلّ  َفَیَتّ

ــاِب« ــوا اْلَلْب ــْم أُولُ ــَک ُه َو أُولِئ
ــد  ــح خداون ــدگان صال ــام رضــا)ع(: بن ــال ام ق
ــه  ــه ب ــن آن کســانی هســتند ک ــر روی زمی ب
دنبــال رفــع مشــکالت مــردم تــالش میکننــد 
ــادی  ــا را ش ــد در روز آخــرت دل آنه و خداون

خــاص خواهــد بخشــید. 
بــه شــخصه معتقــدم یکــی از بزرگتریــن 
ــت  ــوان گف ــا میت ــن دنی ــه در ای ــی ک چیزهای
کــه قابــل هــدر رفتــن اســت، اســتعداد انســان 
هاســت و محــض اطــالع برخی از دوســتان که 
میگوینــد: »سیاســت بــه چــه درد میخــورد؟« 
ــا بهتــر اســت  میتــوان گفــت کــه سیاســت ی
علــم  حکمرانــی،  و  سیاســتگذاری  بگویــم 
ــور  ــت ظه ــای الزم جه ــاخت ه ــاد زیرس ایج
و بــروز اســتعداد هــا و بکارگیــری آن هــا 
بــرای توســعه و پیشــرفت جامعــه و همچنیــن 
توزیــع عادالنــه ثــروت و امکانــات اســت 
ــه  ــاد جامع ــه ی آح ــرای هم ــا ب ــه نتیجت ک
برحســب تــالش و اثرگــذاری، رفــاه اجتماعــی 
نســبی فراهــم مــی آورد. امــا رســالت دولــت 
اســالمی وراء ایــن اســت. ادامــه در صـــ2

اگــر در جوانــی بــه فکــر اصــالح و ســاختن خــود نباشــید، دیگــر در 
پیــری کار از کار گذشــته اســت . تــا جوانیــد فکــر کنیــد و نگذاریــد 
ــت و  ــی اس ــف و ملکوت ــوان لطی ــب ج ــوید. قل ــوده ش ــر و فرس پی

انگیــزه هــای فســاد در آن ضعیــف مــی باشــد.

ــاد  ــوان اعتم ــل ج ــه نس ــا ب ــر ج ــد. ه ــی ان ــل اصل ــان راه ح جوان
کردیــم و حداقــِل امکانــات را در اختیــارش گذاشــتیم، پیــش 
رفتیــم. جوانــان عزیــز! شــما بــه توفیــق الهــی بایــد گام بــزرگ دّوم 

ــد. ــبرد آن برداری را در پیش
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فرشید پیشکول         فعال دانشجویی
آوان کهن، دزفول نو
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هرکــس بــه وســع خــودش حرکــت کنــد. یکــی 

قلــم بــه دســت، یکــی زبــان در دهــان و پشــت 

ــک قاضــی  ــم، ی ــا تصمی ــر ب ــک مدی ــون، ی تریب

بــا رای، یــک پزشــک بــا دقــت و انصــاف، 

یــک پرســتار بــا مســئولیت پذیــری و یــک 

هــای دیگــر هریــک بــه طریقــی؛ کافــی اســت 

نقــش خــود را بشناســیم و فقــط گریــه نکنیــم. 

ــی  ــم ول ــه کنی ــد گری ــا بای ــه اتفاق ــدم ک معتق

ــم.   ــه نکنی ــط! گری فق

خواننــده و نگارنــده تاامــروز چــه راهــی در

ــس  ــد در پ ــا بای ــاکرباییان را دقیق ــا پس ــای م کرب

از کربــا جســتجو کــرد. در شــخصیت هــای شــهید 

نشــده کربــا. در زینــب! در زینبــی بــودن و زینبــی 

زیســن! در راه زینــب کــه ســمبل حــق طلبــی 

حســین و تــداوم راه حســین بــود. ایــن زینــب بــود 

ــداوم  ــا در ت ــالت م ــاند. رس ــا را رس ــام کرب ــه پی ک

ــی اســت.  رســالت زینب

ــم.  ــف ای ــع ضع ــه در موض ــی ک ــتادگی در حال ایس

برتســیم.  می خواهنــد  کــه  زمانــی  در  نرتســیدن 

حــق گفــن در زمانــی کــه روبــروی باطــل ایــم.

چــه  کرده ایــم؟  کار  چــه  گرفته ایــم؟  پیــش 

ــم  ــا ظل ــه ب ــا مقابل ــارزه ی ــرای مب ــازوکاری ب س

ــه اش را  ــم؟ دغدغ ــکاری داری ــا راه ــم؟ آی داری

ــی  ــکار احساس ــغول اف ــط مش ــد فق ــه؟ نکن چ

یــا رصفــا رسگــرم دلتنگــی چــای دارچیــن و 

آش رشــته و حلیــم نــذری محرمیــم؟ مــا از 

مرحمــت  و  رحمــت  و  شــفا  فقــط  محــرم 

پرداخــت  بــدون  می خواهیــم؟  را  اش 

امتــش؟  و  حســین  بــرای  هزینــه ای  هیــچ 

یــا برنداشــن هیــچ قدمــی در راه حســین؟

ــقَّ  ــَروَن أنَّ الَح ــه ی أ الَ تَ ــن جمل و چــه زیباســت ای

َعنــُه؟  يُتَناهــى  ال  الباِطــَل  أنَّ  و   ، بــِه  يُعَمــُل  ال 

آيــا منــى بينيــد كــه بــه حــق عمــل منــى شــود و از 

باطــل نهــى منــى شــود؟

باشــد: جملــه  ایــن  در  عاشــورا  پیــام  شــاید 

مســئولیت و رســالت مــا پــس از شــام غریبــان 

می شــود. آغــاز  امــروز  از  اســت.  شــده  آغــاز 
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بایــد کــه محبــوب تریــن کارهــا در نــزد تــو، کارهایــی باشــد 

ــت را  ــت دم ســازتر و خشــنودی رعی ــا عدال ــود و ب ــه روی ســازگارتر ب ــا میان ــه ب ک

درپــی داشــته باشــد زیــرا خشــم تــوده هــای مــردم، خشــنودی نزدیــکان را زیــر پــای بســپرد 

ــردد. ــز گ ــند، ناچی ــو خشــنود باش ــردم از ت ــوده هــای م ــر ت ــکان اگ ــه، خشــم نزدی و حــال آن ک

خــواص و نزدیــکان کســانی هســتند کــه بــه هنــگام فراخــی و آســایش بــر دوش والــی بــاری گــران 

ــد  ــد و خــوش ندارن ــاری اش برخیزن ــه ی ــد کمــرت از هــر کــس ب ــش آی ــه ای پی ــد و چــون حادث ان

ــی  ــی م ــه ارصار از وال ــز را ب ــه چی ــان هم ــود. این ــاوت ش ــان قض ــاره ی آن ــاف درب ــه انص ــه ب ک

طلبنــد و اگــر عطایــی یابنــد، کمــرت از همــه ســپاس مــی گوینــد و اگــر بــه آنــان ندهنــد، دیرتــر از 

دیگــران پــوزش مــی پذیرنــد. در برابــر ســختی هــای روزگار، شــکیبایی شــان بــس انــدک اســت. امــا 

ســتون دیــن و انبوهــی مســلامنان و ســاز و بــرگ در برابــر دشــمنان، عامــه مــردم هســتند، 

ــر باشــد. ــه ایشــان افــزون ت ــو ب ــل ت ــر و می ــان بیــش ت ــه آن ــو ب ــد توجــه ت پــس، بای

فرازی از نامه امام علی )ع( به مالک اشتر

anjoman_iaud         

anjoman.iaud@gmail.com

ــه ای اســت جهــت ایجــاد  ــه اســالم برنام چــرا ک
زیرســاخت هــای تجلــی »عافیــت دنیــا و آخــرت 
ــت  ــزاران دول ــس کارگ ــم«. پ ــان باه ــان توام انس
اســالمی بایــد بســیار هوشــمندانه در جهــت تجلی 
ــت  ــد از گذش ــد. بع ــتگذاری کنن ــم سیاس آن مه
ــالمی  ــالب اس ــوع انق ــال از وق ــل س ــش از چه بی
ایــران و گــذران از فــراز و فــرود هــا و پیــچ هــای 
تاریخــی رهبــر فرزانــه انقــالب بــا تدویــن و انتشــار 
ــه   ــوب هم ــالب اســالمی« قل ــه گام دوم انق »بیانی
ی عالقــه منــدان نظــام اســالمی و آزادی خواهــان 
ــر  ــری ب ــر تی ــار دیگ ــد و ب ــد کردن ــو از امی را ممل

ــد. قلــب ســیاه دشــمنان ایــن ملــت زدن
ــن  ــه ای ــن بیانی ــه در ای ــب توج ــه ی جال ــا نکت ام
اســت کــه محوریــت عملیاتــی اهــداف آن جوانــان 
ــوع  ــن موض ــان تری ــن و درخش ــتند و بارزتری هس
همیــن جوانگراییســت کــه کلیــد حــل مشــکالت 
اســت چــرا کــه امــروز حــل چالــش هــای کشــور 
ــه پویایــی دارنــد و هــم ابتــکار عمــل  هــم نیــاز ب
و ایــن دو صفــت از صفــات آشــکار جوانــان اســت.

ــالب  ــق گام دوم انق ــاب تحق ــالب در ب ــر انق رهب
ــزار  ــرم اف ــوان یــک ن ــه عن »تحــول خواهــی« را ب
ــان  ــه ایش ــد و در اندیش ــنهاد دادن ــی پیش اجرای
تحــول خواهــی لزومــا بــه معنــای اعتــراض 
ــه  ــت ب ــش مثب ــای گرای ــه معن ــه ب ــت، بلک نیس
بهتــر شــدن اســت. بنابرایــن تحــول یعنــی میــل 
بــه شــتاب گرفتــن و جهــش در حرکــت و اجتنــاب 
ــی  ــط م ــهورات غل ــر مش ــاری ب ــر و پافش از تحج
باشــد. البتــه تحــول صحیــح احتیــاج بــه پشــتوانه 

ــری دارد. فک
ــول  ــا تح ــت« حتم ــه »عدال ــد در زمین ــروز بای ام
بــه وجــود آوریــم. ایــن نیــاز بــه پشــتوانه فکــری 
ــه  ــری ب ــتوانه فک ــن پش ــاس ای ــر اس ــه ب دارد ک
دنبــال تحــول برویــم. اگــر پشــتوانه فکــری وجــود 
نداشــته باشــد، تحولــش غلــط خواهــد بــود و قــدم 
ــاری  ــم پافش ــد ه ــی دارد و بع ــر نم ــت ب را درس
بــر آن غلــط مــا را از تحــول حقیقــی دور خواهــد 
داشــت. ولــذا الزم اســت کــه در ایــن ســازوکار از 
نیــروی جوانــی جهــت ســرعت بخشــیدن اســتفاده 

شــود.
بــا توجــه بــه ســیر منظومــه فکــری رهبــر انقــالب 
مســیر پیشــرفت جامعــه روشــن اســت و بــه نظــر 
میرســد کــه بــا انتخــاب آگاهانــه مــردم و روی کار 
آمــدن دولتــی دلســوز، جــوان و شــجاع بتــوان بــه 
واســطه بدنــه جوانــان متخصــص و متعهــد کشــور 
بــه معنــای واقعــی تحــول ایجــاد کــرد و ایــن بــه 
ــک  ــچ ی ــه هی ــاءلل ک دور از تصــور نیســت. ان ش
ــد  ــت ندهن ــول را از دس ــه تح ــد ب ــان امی از جوان
ــد  ــی گام بردارن ــوان انقالب ــت ج ــق دول و در تحق
ــروز  ــه ام ــرا ک ــازند چ ــز آگاه س ــران را نی و دیگ
بزرگتریــن خطــر، »تحریــف حقایــق موجــود« 
اســت کــه نتیجــه ایــن تحریــف ناامیــدی وســیع 

ــان میباشــد. بیــن آحــاد مــردم باالخــص جوان
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بــا مطالعــه و بررســی دقیــق مقــاالت منتشرشــده 
ــی  ــی در ســطوح بیــن الملل اســاتید و پژوهشــگران ایران
ــن  ــی در ای ــمی جهان ــای رس ــه آماره ــتناد ب ــا اس و ب
ــر ــری نظی ــیار معتب ــای بس ــایت ه ــق س ــه از طری رابط

ــم  ــوع خواهی ــن موض ــه ای www.scimagojr.com ، متوج

شــد میــان کمیــت و کیفیــت مقــاالت علمی منتشرشــده 
ــاهده  ــمگیری مش ــات چش ــی اختالف ــگران ایران پژوهش
ــاالت  ــارت دیگــر درصــد کمــی از مق ــه عب می¬شــود. ب
منتشرشــده اکثــر پژوهشــگران، جنبــه کاربــردی دارد و 
ایــن نشــان دهنــده ایــن اســت کــه از کیفیــت پایینــی 
برخــوردار هســتند. مطابــق آمــار و ارقــام بســیار معتبــر 
گــزارش شــده در ایــن ســایت در رابطــه بــا کشــور ایــران 
از ســال 1996 تــا ســال 2019 تعــداد کل مقــاالت 
 ISI ــار ــه اعتب ــده دارای درج ــان منتشرش ــی زب انگلیس
ــی  ــر آن در تمام ــا نظای ــی( ی ــات علم ــه اطالع )مؤسس
رشــته ها و دانشــگاه های سراســر کشــور عــدد 581253 
می¬باشــد کــه در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای جهــان 
مــا در رتبــه 21 بــه لحــاظ تعــداد مقــاالت معتبــر 
منتشــریافته بــه زبــان انگلیســی قــرار داریــم. همچنیــن 
تعــداد اســتناد )Citation( بــه مقــاالت پژوهشــگران 
ایرانــی عــدد 5509736 مــی باشــد کــه از ایــن میــزان، 
Self-( ــتنادی ــده خوداس ــان دهن ــداد 1940449 نش تع

citation( اســت کــه توســط خــود نویســنده مقالــه 

ــی  ــام م ــودش انج ــاریافته خ ــه انتش ــه مقال ــبت ب نس
شــود کــه انجــام ایــن کار در اکثــر پژوهشــگران ایرانــی 
ــگارش  ــه ای ن ــال مقال ــوان مث ــه عن ــده مــی شــود. ب دی
مــی شــود و بــرای اینکــه پژوهشــگر یــا اســتاد دانشــگاه 
ــه بعــدی  ــر ببــرد در مقال ــه خــودش را باالت ــار مقال اعتب
ــه قبلــی خــود ارجــاع مــی دهــد کــه  ــه مقال خــودش ب
ــد  ــا از روی عم ــده ی ــی ش ــر غیرکارشناس ــر اگ ــن ام ای
ــدد  ــن دو ع ــر ای باشــد اشــتباه و خطــا اســت. حــال اگ
ــص  ــزان خال ــدد 3569287 می ــم ع ــم کنی ــم ک را از ه
اســتناد دیگــر پژوهشــگران بــه مقــاالت ایرانــی طــی 24 
ســال گذشــته خواهــد بــود. عــدد دیگــری کــه در ایــن 
ســایت بــه آن اشــاره مــی شــود میانگیــن میــزان اســتناد 
بــه ازای هــر مقالــه اســت کــه عــدد 9/48 بــرای کشــور 
ایــران گــزارش شــده اســت. امــا ایــن آمــار و ارقــام فقــط 
ــی  ــی م ــده را بررس ــاالت منتشرش ــداد مق ــت و تع کمی
کننــد؛ درحالیکــه اگــر آنالیــز دقیــق تــری داشــته باشــیم 
یکــی از بهتریــن معیارهــا و خــط کــش هــای ســنجش 
مقــاالت شــاخص ) H Index( مــی باشــد. ایــن شــاخص 
میــزان تأثیرگــذاری محتــوای مقــاالت در پیشــبرد علم و 
ارتقــای دانــش جهانــی را نشــان مــی دهــد و مقــاالت را 

ــد. ــی مــی کن ــی ارزیاب ــه صــورت کیف ب
مطابــق گــزارش ســایت scimagojr ایــن شــاخص در 
ــگران  ــاالت پژوهش ــرای مق ــته ب ــال گذش ــول 24 س ط
ایرانــی بــه طــور میانگیــن عــدد 329 گزارش شــده اســت 
کــه در مقایســه بــا رتبــه اول شــاخص H جهــان یعنــی 
ایــاالت متحــده آمریــکا کــه عــدد 2386 را کســب کــرده 
اســت اختالفــات زیــادی دارد. همچنیــن بــه لحــاظ رتبــه 
بنــدی شــاخص H میــان تمــام کشــورهای جهان، کشــور 

مــا رتبــه 41 را برگزیــده اســت. 
پــس باوجــود تعــداد مقــاالت منتشــریافته بســیار زیــاد 
ــا  ــا ام ــه آن ه ــران ب ــی و اســتناد دیگ پژوهشــگران ایران
مشــاهده مــی کنیــم  بــه لحــاظ تأثیرگــذاری و محتــوای

ــان  ــگاه 41 جه ــا در جای ــی م ــاالت ایران ــردی مق کارب
ــرا  ــه چ ــت ک ــرح اس ــش مط ــن پرس ــال ای ــتیم. ح هس
کمیــت و تعــداد مقــاالت منتشرشــده پژوهشــگران 
ــودن آن  ــردی ب ــت و کارب ــا کیفی ــاد اســت ام ــی زی ایران

ــت؟ ــم اس ــا ک ه
ــرای ایــن پرســش  ــادی ب ممکــن اســت پاســخ هــای زی
داده شــود امــا چنــد نمونــه از مهــم تریــن و اصلــی تریــن 

پاســخ هــا را در متــن حاضــر بررســی خواهیــم کــرد.
ــه ایــن ســؤال هزینــه  یکــی از مهــم تریــن پاســخ هــا ب
هــای بــاالی پــروژه هــای پژوهشــی اســت. انجــام برخــی 
پروپــوزال هــا و طــرح هــای تحقیقاتــی نیازمنــد صــرف 
ــن  ــا ای ــگاه ه ــی از دانش ــون برخ ــه چ ــت ک ــه اس هزین
هزینــه هــا را بــه دانشــجویان پرداخــت نمــی کننــد یــا 
ــه  برخــی نهادهــا و ســازمان هــا در ازای پرداخــت هزین
پــروژه، حــق مالکیــت کامــل آن طــرح را طلب مــی کنند، 
ــروژه را پیــش  ــا هزینــه کمتــر پ ــه ناچــار ب پژوهشــگر ب
میبــرد کــه ایــن امــر مــی توانــد منجــر بــه عــدم ارائــه 
ــروژه گــردد.  ــاال در انتهــای پ نتایــج صحیــح و بادقــت ب
گاهــی اوقــات در برخــی پــروژه هــای تحقیقاتــی،  برخــی 
ــدام ــار اق ــه ناچ ــق ب ــا وجــود دارد و محق ــت ه محدودی

ــه  ــه دســتکاری داده هــای تحقیــق خــود مــی کنــد. ب ب
ــراد  ــرار اســت پرسشــنامه ای توســط اف ــال ق ــوان مث عن
ــه خــون برخــی  ــا مثــاًل نمون داوطلــب تکمیــل گــردد ی
افــراد گرفتــه شــود و تأثیــر برخــی فاکتورهــای دارویــی 
بــر روی آن هــا آنالیــز گردنــد. امــا متأســفانه بــه خاطــر 
برخــی محدودیــت هــای اخالقــی کمیتــه ها و شــوراهای 
ــا عــدم  ــی ی اخــالق در پژوهــش، محدودیــت هــای زمان
همــکاری برخــی ســازمان هــا و بیمارســتان هایــی کــه 
ــدام  ــار اق ــه ناچــار و از روی اجب ــد محقــق ب وجــود دارن
بــه دســتکاری داده هــا مــی کنــد کــه نتایــج و در نهایــت 
ــه را  ــده در آن رابط ــه منتشرش ــی مقال ــت خروج کیفی

کاهــش خواهــد داد.
در بخــش دوم بــه بررســی دیگــر پاســخ هــای احتمالــی 
ــان یکــی از علــت هــای کیفیــت پاییــن  ــن بی و همچنی
پایــان نامــه هــای دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی 

ــت. ــم پرداخ خواهی

علیرضا زندی
پژوهشگر و مشاور امور پژوهشی تشکل

ســرمایه هــای علمــی کشــور را 
چگونه مدیریت کنیم؟
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 مشاهیر

ــدان که  ــم« چن »علـ
خوانــی بیـــشتر 

»عمـــل«  چــون 
ــت نادانی ــو نیس در ت

نرشیه سیاسی، فرهنگی و اجتامعی

شامره 1سال اول

علــم چنــدان کــه بیشــرت خوانــی

چــون عمــل در تو نیســت نادانی

ــمند ــه دانش ــود ن ــق ب ــه محق ن

چنــد کتابــی  او  بــر  چارپاپــی 

آن تهــی مغــز را چــه علــم و خــرب

کــه بــر او هیــزم اســت یــا دفــرت

دو کــس رنــج بیهــوده بردنــد 
ــد:  ــده کردن ــی فای ــعی ب و س
یکــی آن کــه اندوخــت و نخــورد 
و دیگــر آن کــه آموخــت و نکرد!
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باید با کرونا بجنگیم تا....باید با کرونا بجنگیم تا....

کادر درمان را شکست  ندهیم!کادر درمان را شکست  ندهیم!

نیلوفر سرقلی
دبیر واحد بانوان

حارســانی کــه در کــامِل ایثارگــری، تاریــخ مدافعــات ایــران را تکــرار 

کردنــد، این بــار از کرانــه ســامت. حــاال کــه خاک هــای برخاســته از 

ــازان ســفیدپوش  ــده می شــود، رسب ــز بیامرســتان ها تکان ــر خاکری ــگ ب جن

ــواع  ــازون و ان ــاب های دگزامت ــر از خش ــه پ ــان ک ــای رسنگیش ــا تفنگ ه ب

ــگاه  ــین در رزم ــن و آزیرتومایس ــای ناپروکس ــت و نارنجک ه ــا اس کورتن ه

ــد. ــا می پردازن ــوز، کرون ــمن مرم ــا دش ــاک ب ــربدی هولن ــه ن ــامت، ب س

ــاعت ها  ــس از س ــه پ ــگاه ک ــان آن ــر صورتش ــده ب ــای مان ــوط نربده خط

ــادت  ــد، از رش ــره برمیدارن ــک از چه ــتان، ماس ــنگر بیامرس ــات در س عملی

ــه  ــان، ک ــام کادر درم ــا ن ــازان سفیدپوشــی ب پرمالتشــان خــرب می دهد.رسب

بــا خســتگی وصــف ناپذیــر و بــدون امکانــات و تجهیــزات کافــی آن هــم 

ــمن  ــادا دش ــا مب ــان اند. ت ــاِن هموطنانش ــنگِر ج ــنگربان س ــرن ۲۱، س در ق

ــان  ــان را رسد و دم و بازدمش ــردم رسزمینش ــس م ــرم نف ــن ه ــش از ای بی

ــا  ــتی، رضورت ــدِس تندرس ــاع مق ــن دف ــه در ای ــی ک ــد. مردم ــخت کن را س

ــا ــه ب ــتی ک ــای بهداش ــت پروتکل ه ــام رعای ــه ن ــی ب ــد رزم ــام مت ــا انج ب

#در_خانه_مبانیــم،  #در_خانه_مبانیــم، #ماســک_بزنیم،  #ماســک_بزنیم،  نظیــر   جنگــی  تکنیک هــای 

صبــور،  رسبــازان  ایــن  دوشــادوش  بایــد  #دست هایامن_را_بشــوییم#دست هایامن_را_بشــوییم، 

فــداکار و بــا شــهامت باشــند. هوشــیار کــه نــربد در خانه هایــامن بــا 

مهــامت شــوینده در حــال انجــام اســت؛ تــا مبــادا بــا ناپرهیزی هــای 

بهداشــتی، عملیــات بــه دشــمن لــو رفتــه و بــه ســهو کادر درمــان را 

شکســت بدهیــم. 

ــات  ــا از معوق ــه ماه ه ــی ک ــات درحال ــتگان نج ــن فرش ــد ای ــه منان ناگفت

حقوقیشــان می گــذرد و کــم لطفــی مســئوالن در رســیدگی بــه مطالباتشــان 

اعــم از ســختی کار و آســیب های جســمی و روانــی، ضعــف امنیــت 

ــده  ــا، دی ــوق و مزای ــودن حق ــی ب ــی، ناکاف ــنل درمان ــود پرس ــغلی، کمب ش

ــار  ــرح اعتب ــص ط ــا و نواق ــاری در پرداخت ه ــف ج ــی تکالی ــدن برخ نش

ســنجی بیامرســتانی و... کــه ســختِی رشایــط دشــوار ایــن  کارزار را برایشــان 

دو چنــدان کــرده اســت، همچنــان از جــان گذشــته و بــی پــروا مراقبــت و 

شفابخشــی می کننــد. 

البتــه کــه شــاید بــرای پزشــکان و پرســتاران کوویــد_۱۹ درعیــن بــی رحمــی، 

مزیت هایــی هــم بــه همــراه داشــته اســت. از دیربــاز خســتگی ها، 

ــود  ــان وج ــات حقوقیش ــی و معض ــمی و روح ــی جس ــکات فرسایش مش

داشــته اســت و سالهاســت کــه بــا وجــود ایــن رشایــط ســنگین و خطــرات 

ــان  ــد. می ــه خدمــات رســانی های بــی وقفــه بوده ان احتاملیــش مشــغول ب

متــام ویروس هایــی کــه آمــد و رفــت و مانــد و منانــد، کوویــد_۱۹ توانســت 

ــه  ــری ب ــد و تلنگ ــه کن ــر از همیش ــر را عیان ت ــرش ایثارگ ــن ق ــامت ای زح

چشــامن بســته مســئولین بــر مشــکات ایــن مدافعــان بزنــد.

شــاید کرونــا ویــروس بــا خس خــس ســینه ها، صــدای نامالیمتی هــای 

ــی  ــامت ب ــا زح ــه ب ــد ک ــد. امی ــتاران باش ــکان و پرس ــرای پزش ــود ب موج

مضایقــه مدافعــان ســالمت و همراهــی مــردم و حامیــت مســئولین، ایــن 

ــر بنــدد. ــد از قلمــرو عافیــت انســان ها رخــت ب ــا اب ویــروس منحــوس ت
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آنفلوانزا  در پاییزآنفلوانزا  در پاییز پریسا دارابی
فعال دانشجویی

ــکان ســخت  ــی پژوهشــگران ام ــش بین ــه پی ــه ب باتوج
تــر شــدن تشــخیص آنفلوانــزا از کرونــا در فصــل هــای 
مهــر و آبــان بیشــتر مــی شــود بــه همیــن خاطــر بــر آن 
شــدیم کــه مطلبــی در خــور شــناخت بیشــتر در رابطــه 

بــا آنفلوانــزا در اختیــار شــما قــرار دهیــم.
پاییزپاییز،  فصل پرخطر برای ابتال به آنفلوانزاآنفلوانزا

ــس  ــرف از کروناســت و هرک ــا ح ــه ج ــا هم ــن روزه ای
کــه ســرفه ای مــی کنــد اولیــن چیــزی کــه بــه 
ذهنــش مــی رســد ایــن اســت کــه آیــا بــه کرونــا مبتــال 

ــت؟ ــه اس ــا اینگون ــدم؟آیا واقع ش
کرونا را با آنفلوانزا اشتباه نگیریم! 

پس باید انفلوانزا را بشناسیم؛ اما چگونه؟! 
آنفلوانزا چیست؟

آنفلوانــزا عفونــت ویروســی بینی،گلــودرد و ریــه هاســت 
کــه عمومــا از نظــر بالینــی بــا ســرماخوردگی معمولــی 
و اخیــرا ممکــن اســت بــا کرونــا اشــتباه گرفتــه شــود. 
ــم  ــن عالئ ــایع تری ــت. ش ــی اس ــزا ناگهان ــروز آنفلوان ب
ــرفه،  ــودرد، س ــردرد، گل ــب، س ــرز، ت ــد از: ل آن عبارتن
آبریــزش، گرفتگــی بینــی، درد و ضعــف عضالنــی و بــی 
ــه ممکــن اســت برخــی از بیمــاران تهــوع،  ــی. البت حال

اســتفراغ و اســهال هــم داشــته باشــند.
یشــتر افــراد مبتــال بــه آنفلوانــزا در ظرف2تــا7روز 
ــزا در  ــوارض جــدی آنفلوان ــد. ع ــی کنن ــدا م ــود پی بهب
هــر ســنی ممکــن اســت دیــده شــود، ولــی در کــودکان

 زیر2سال و افراد باالی 65سال شایع تر است.
ــق ترشــحات تنفســی  ــا از طری ــزا عمدت ــروس آنفلوان وی
بیمــاران در اثــر ســرفه یــا عطســه گســترش مــی 
یابــد. ایــن ویــروس از طریــق دســت دادن و تمــاس بــا

ــت  ــت زده اس ــا دس ــه آنه ــال ب ــرد مبت ــایلی ک ف وس
ــزا از ــه آنفلوان ــال ب ــار مبت ــود. بیم ــی ش ــل م ــز منتق نی

ــردن  ــش ک ــس از فروک ــاعت پ ــا 24 س ــل ت  2 روز قب
ــات  ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــت. ب ــاری اس ــل بیم ــب، ناق ت
اخیــر پژوهشــگران ایــن یکــی از نقــاط تفــاوت آنفلوانــزا 
و کرونــا اســت کــه در کرونــا افــراد مبتــال بیــن 10 تــا 
14 روز بعــد از تــب نیــز مــی تواننــد ناقــل باشــند.
ــروس ــه وی ــال ب ــن اســت مبت ــراد ممک ــی از اف بعض

ــود  ــددی وج ــای متع ــروس ه ــد. وی ــده باش ــد ش تایی
دارنــدک عــوارض شــبه آنفلوانزایــی ایجــاد مــی کننــد. 
ــر  ــش خط ــه کاه ــان ب ــول اطمین ــرای حص ــن ب بنابرای
ــد و  ــدام نماین ــن اق ــت واکس ــه دریاف ــبت ب ــال، نس ابت
ــال  ــری از انتق ــرای جلوگی ــم ب ــتن عالئ ــورت داش درص
ــا عطســه، بینــی و دهــان خــود را  آن، هنــگام ســرفه ی

ــانند. ــا دســتمال بپوش ــل ب ــور کام ــه ط ب
ــراد نزدیــک  ــاردار هســتید و فکــر مــی کنیــد اف اگــر ب
بــه شــما بــه آنفلوانــزا مبتــال شــده اند)یعنــی در صــورت 
مشــاهده عالئــم تــب، ســرفه،گلودرد( بایــد ســریعا 
ــز  ــن مراک ــک تری ــا نزدی ــود ی ــی خ ــک عموم ــا پزش ب

ــد. ــاط بگیری ــی ارتب ــتی درمان بهداش
ــزا، ممکــن اســت متخصــص  ــه انفلوان درصــورت ابتــال ب
عفونــی داروی ضــد ویــروس برایتــان تجویــز کنــد. اکثــر 
ــه موقــع بــه پزشــک بــه  ــا مراجعــه ب ــزا ب مــوارد آنفلوان
صــورت ســرپایی قابــل درمــان اســت و نیــاز بــه بســتری 
نمــی باشــد. در صــورت نیــاز بــه درمــان بایســتی 
ــای  ــرف داروه ــه مص ــبت ب ــک نس ــتور پزش ــق دس طب
تجویــز شــده اقــدام شــود و از خــوردن داروهــا بصــورت 
خودســرانه پرهیــز نماییــد. همــکاری بــا پرســنل 
بهداشــتی درمانــی کــه جهــت پیگیــری درمــان و 
ــه  ــه ب ــد و توج ــی نماین ــه م ــما مراجع ــه ش ــت ب مراقب
تمــام توصیــه هــا منجــر بــه بهبــود ســریع مــی شــوند.

ــند  ــته باش ــی نداش ــچ عالئم ــی هی ــوند ول ــزا ش آنفلوان
و همزمــان ویــروس را بــه دیگــران منتقــل کننــد.

انفلوانــزا در بیشــتر افــراد شــکل خفیــف ظاهــر میشــود. 
ــکان دارد  ــاردار ام ــان ب ــه زن ــراد، از جمل ــی از اف برخ
ــار  ــدی بیم ــور ج ــه ط ــزا ب ــه آنفلوان ــال ب ــه ابت در نتیج
شــوند. خطــر بــروز از جملــه مــرده زایــی، ســقط جنیــن 
بخصــوص در ســه ماهــه اول و زایمــان زودهنــگام بــرای 

مبتالیــان وجــود دارد.
ــادران  ــزا )بخصــوص م ــق ســاالنه واکســن آنفلوان باتزری
ــت، ــژه: دیاب ــن بوی ــی مزم ــالالت طب ــا اخت ــاردار ب ب

البتــه در برخــی از افــراد در ظــرف 48 ســاعت پــس 
ــابه  ــی مش ــت عوارض ــن اس ــن ممک ــق واکس از تزری
عالیــم آنفلوانــزا مثل)تــب، ســردرد ودرد ماهیچــه( 
ــش  ــی از واکن ــوارض ناش ــن ع ــا ای ــردد. ام ــر گ ظاه
سیســتم دفاعــی بــدن نســبت بــه واکســن مــی باشــدو 
ــراد  ــتر اف ــت. بیش ــزا نیس ــه آنفلوان ــال ب ــی ابت ــه معن ب
نمیتواننــد مطمئــن شــوند کــه قبــال بــه آنفلوانــزا مبتــال 
ــگاه ــط آزمایش ــرد توس ــال ف ــه ابت ــد، مگراینک ــده ان ش

ــت ــم، عفون ــی، آس ــای قلب ــاری ه  بیم
HlV( حائــز اهمیــت اســت. دوری از 

بیمــاران مشــکوک بــه انفلوانــزا، شســتن 
ــه  ــزدن ب ــت ن ــا، دس ــت ه ــب دس مرت
چشــم هــا، بینــی و دهــان، مراقبــت از 
خــود و ورزش و تغدیــه مناســب و... مــی 
ــن  ــرد. واکس ــگیری ک ــوان از آن پیش ت
ــال  ــما را مبت ــد ش ــی توان ــزا نم آنفلوان
بــه آنفلوآنــزا کنــد، زیــرا واکســن 
و  نیســت  زنــده  ویــروس  حــاوی 
فقــط ایمنــی بــدن را بــاال مــی بــرد.
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می نویسند مجازی، می خوانیم بی کیفیتمی نویسند مجازی، می خوانیم بی کیفیت

ــه  ــا ب ــروس کرون ــای وی ــه پ ــود ک ــفند ۹۸ ب ــل اس اوای

کشــور بــاز شــد و بســیاری از کارهــا را مختــل کــرد کــه 

در ایــن میــان موسســات آموزشــی هــم از ایــن قاعــده 

مســتثنی نبــود. دانشــگاه آزاد اســامی پــس از مواجهــه 

ــی  ــای آموزش ــت ه ــداوم فعالی ــی ت ــش چگونگ ــا چال ب

در ایــن بحــران، بــه منظــور یکپارچــه ســازی و تســهیل 

آمــوزش، طــرح جایگزینــی آمــوزش الکرتونیکــی و غیــر 

ــامانه مجازی LMS را  ــت و س ــر گرف ــوری را در نظ حض

فعــال کــرد.

ــی  ــه جوی ــی چــون رصف ــن ســامانه مزایای ــا اینکــه ای  ب

ــک  ــدن دانشــجو، کاهــش ترافی ــت، ســامت مان در وق

بین شــهری و آلودگــی هــوا و رصفــه جویــی در مــرصف 

انــرژی را بــه همــراه داشــت، محدودیت هــای مکانــی- 

ــر  ــا تکرارپذی ــرد و ب ــرف ک ــدودی برط ــا ح ــی را ت زمان

کــردن جلســات آموزشــی فرصــت آمــوزش برابــر را 

ــگ  ــان آورد و فرهن ــه ارمغ ــجویان ب ــه دانش ــرای هم ب

ــد در  ــا بای ــرد؛ ام ــذاری ک ــه گ ــتقل را پای ــری مس یادگی

نظــر داشــته باشــیم کــه هــر فرآینــدی امــکان بهــره وری 

ــت  ــر ظرفی ــه از حداک ــرای اینک ــس ب بیشــینه را دارد پ

ــا  ــا کمبوده ــم ب ــره بربی ــازی به ــس مج ــامانه و تدری س

ــه  ــر ب ــای زی ــه در محوره ــم ک ــراه ای ــی هم و انتقادات

ــم.  ــی پردازی آن م

مشــکات  و  مســائل  بررســی  اول  اولمحــور  محــور  در 

آمــوزش مجــازی یعنــی محــور اجــرایاجــرای ایــن شــیوه 

ــن  ــح بی ــاط صحی ــراری ارتب ــدم برق ــل ع ــواردی از قبی م

اســاتید و دانشــجو و عــدم تســلط اســاتید بــه ســامانه 

یکــی از مــوارد آزار دهنــده بــود و متاســفانه نیــز ایــن 

امــکان منفــی مهیــا شــده بــود کــه برخــی اســاتید مــی 

ــر  ــا تدریــس بــی کیفیــت و ضعیــف، از زی توانســتند ب

بــار مســئولیت و تدریــس صحیــح شــانه خالــی کننــد و 

گاهــا نســبت بــه بازخــورد دانشــجویان حســاس نبــوده 

یــا ایــن تلقــی را بــه دانشــجو میدادنــد کــه نســبت بــه 

ــدی  ــکل بع ــد. مش ــاوت ان ــی تف ــجو ب ــری دانش یادگی

ــدا  ــن ص ــت پایی ــامانه و کیفی ــرر س ــل مک ــع و وص قط

و تصویــر کاس درس اســت کــه بــه دلیــل ضعــف 

ــور  ــجویان وهمینط ــا دانش ــاتید ی ــی اس ــت بعض اینرتن

نبــود زیرســاخت های کافــی ســامانه  مجــازی رخ داد 

و قطعــی ســامانه بــه خصــوص در زمــان امتحانــات 

مشــکات بســیاری را بــرای دانشــجویان بــه همــراه 

بــا  دانشــجویان  از  ای  عــده  هنــوز  کــه  داشــت 

نــرم  پنجــه  از آن دســت و  آمــده  پیــش  مشــکات 

ــوای الکرتونیکــی درســی ــد. عــدم وجــود محت مــی کنن
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و کیفیــت پاییــن تدریــس نیــز یکــی از دغدغه هــای 

دانشــجویان رشــته های متعــدد بــود. 

یادگیــری رشــته هــای عملــی بــا توجــه بــه نبــود 

ــور  ــت و همینط ــوار اس ــیار دش ــح بس ــی صحی محتوای

آمــوزش مســائل عملیاتــی رشــته هــای مهندســی از 

طریــق آمــوزش مجــازی هرگــز ســودمند نخواهــد بــود 

مگراینکــه اســاتید و مدرســین از شیـــوه ها و ابـــزارهای 

بــه روز و نویــن تدریــس الکرتونیکــی بهـــره بربنــد کــه 

ــال  ــکل درنیمس ــن مش ــل ای ــی رود ح ــار مـ ــه انتظ البت

ــرد.  ــرار گی ــین ق ــی مدنظــر مدرس ــای آتـ  ه

همینطــور مشــکل ضعــف در کنــرتل و پاســخگویی بــه 

مطالبــات و مشــکات کیفــی دانشــجویان کــه میتوانــد 

نشــان از ســوء عملکــرد و یــا ســوءمدیریت برخــی 

مدیــران گــروهمدیــران گــروه باشــد و یــا کوتاهــی در بررســی مشــکات 

ــر  ــه گی ــه هم ــک مطالب ــز ی ــا نی ــه آنه ــخگویی ب و پاس

بــوده کــه گاهــا شــاید ناشــی از تعــدد دانشــجویان 

باشــد ولــی منــی توانــد دلیــل قابــل قبولــی باشــد و بایــد 

ــری  ــه گ ــردن مطالب ــاختارمند ک ــزی و س ــه ری ــا برنام ب

در بیــن ورودی هــای مختلــف آن هــا را بررســی کــرد.

مشــکل بعــدی اعــامل ســلیقه ی شــخصی در شــیوه منــره 

ــدون ارزشــیابی و  ــار و ب دهــی اســت. منــره ی در اختی

بــارم بنــدی مشــخص و یکســان بــرای دروس کــه شــیوه 

خاصــی بــرای اســاتید تعریــف نشــده بــود، قــدرت 

ــه اســتاد مــی دهــد کــه مــی توانــد  ــی ب غیرقابــل کنرتل

بــه دلخــواه خــود بــه هرکــس منــره ای بدهــد 

بــا مقــدار منــره شــناور و در اختیــار خــود گربــه ی 

ــد و  ــود برقصان ــلیقه خ ــه س ــجو را ب ــی دانش ــره پایان من

ــا  ــی ب ــه امتحان ــیابی ب ــردن ارزش ــدود ک ــور مح همینط

زمــان بســیار کــم نوعــی اجحــاف در حــق دانشــجو بــود 

ــع حــق دانشــجو  ــری از تضیی ــرای جلوگی .بهــرت اســت ب

،از ارزشــیابی  از اجحــاف در ارزشــیابی  و جلوگیــری 

هــای مســتمر، فعالیــت کاســی یــا عملــی یــا پرسشــهای 

ــن چارچــوب مشــخص منــره ی در  ــرای تعیی شــفاهی، ب

ــار اســتاد اســتفاده شــود. اختی

ــر ســازوکار  ــه شــامل نظــارتنظــارت  ب ــوم ک ــور س ــوممح ــور س مح
از عــدم  اعــم  بــا مشــکاتی  بــود  امــوزش مجــازی 

بــود.  پاســخگویی پشــتیبان مجــازی روبــه رو 

ــن  ــود ای ــنهاد میش ــه پیش ــن زمین ــه در ای ــکاری ک راه

مطالبــات  پاســخگوی  گــروه  مدیــران  کــه  اســت 

دانشــجویی باشــند و نظــارت کافــی و صحیــح بــر 

نحــوه تدریــس اســاتید داشــته باشــد و گــزارش دهــی 

مرتــب را از اســاتید بخواهنــد. همینطــور ارزیابــی 

تصادفــی و مــداوم از میــان دانشــجویان پیشــنهادی 

کارگشــا اســت کــه البتــه کمــرت کســی از دانشــجویان را 

ــن  ــا چنی ــام امــوزش مجــازی ب ــه در ای مــی شناســیم ک

ــد. ــده باش ــرو ش ــی روب ارزیاب

در محــور دوممحــور دوم کــه شــیوه ارزشــیابیارزشــیابی میباشــد 

مشــکات قابــل توجــه شــامل عــدم تناســب تدریــس و 

شــیوه برگــزاری امتحــان اســت کــه برخــی اســاتیداســاتید نحــوه 

ــوزش و ضعــف  ــر نحــوه آم ــدم تســلط ب ــس و ع تدری

کیفــی تدریــس را فرامــوش کــرده و علــی رغــم مباحــث 

ــان  ــرای امتح ــواری را ب ــیار دش ــواالت بس ــطحی، س س

منظــور کــرده بودنــد و یــا گاهــا بــا مــواردی مواجــه می 

شــدیم کــه برخــی اســاتید مطالــب تدریــس نشــده را در 

امتحــان لحــاظ کــرده بودنــد کــه نــه تنهــا ایــن شــیوه 

صحیــح نیســت بلکــه نوعــی بــه دام انداخــن دانشــجو 

در تلــه منــره دهــی غیرمنصفانــه محســوب مــی شــود.

نیــاز  کــه  حســاس  برهــه  ایــن  در  انتظارمی رفــت 

دانشــجو بــا اســتفاده از ظرفیــت مجــازی برطــرف 

مشــکات  بــر  کافــی  نظــارت  پشــتیبانان  می شــد، 

دانشــجو داشــته باشــند کــه بــه خوبــی برطــرف نشــد. 

متاســفانه گاهــا پاســخ هــای کوتــاه یــا گــذرا و بدتــر از 

ــروه  ــا گ ــروه ی ــه گ ــتیبان ب ــاع از پش ــل ارج آن دور باط

ــات دانشــجویان مــی شــد. ــان مطالب ــه پشــتیبان میزب ب

نظــارت و ارزیابــی ناکافــی در ایــن رشایــط کــه امــکان 

حضــور فیزیکــی و چهــره بــه چهــره و ارائــه اعرتاضــات 

دانشــجویی بــه صــورت حضــوری به مســئوالن باالدســت 

ــر  ــه اگ ــت ک ــامر میرف ــه ش ــم ب ــکات مه ــود، از مش نب

مدیــران ارشــد دانشــگاهمدیــران ارشــد دانشــگاه مجموعــه از وظیفــه نظــارت و 

ارزیابــی مدیــران میانــی غافــل شــوند و در نتیجــه همــه 

اینهــا رضایــت دانشــجو کســب نشــود میتــوان بــا توجــه 

بــه ماهیــت و ســاختار مدیریــت، کاســتی را از مدیــران 

ــن  ــی تری ــه کــه اصل ارشــد آن محــل دانســت. هامنگون

ــد  ــز نبای ــت، هرگ ــم اس ــل عل ــجو تحصی ــه دانش وظیف

از مهــم تریــن وظائــف مســئولین ارشــد هــر واحــد 

دانشــگاهی کــه کســب رضایــت دانشــجو و ارائــه دروس 

بــا بهرتیــن کیفیــت مــی باشــد چشــم پوشــی کــرد.
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کارگران مشغـــ70روزــول اعتراض بودند!

رشکــت کشــت و صنعــت نیشــکر هفــت تپــه شــوش کشــت و صنعــت نیشــکر هفــت تپــه شــوش یکــی از بزرگرتیــن رشکت 

هــای اشــتغالزای شــامل خوزســتان و بــا قدمــت بــاال درکشــور بــوده کــه در 

ــروی کار  ــا نی ــه شهرســتان شــوش خوزســتان واقــع مــی باشــد و ب هفــت تپ

عظیــم 5 هزارنفــری خانــواده هــای بســیاری در منطقــه را ارتــزاق مــی کنــد.

ایــن رشکــت حــدود 6 دهــه قبــل بــا زمیــن هــای بســیار حاصلخیــز 

دیگــری  صنایــع  اولیــه  مــاده  همچنیــن  کــرد.  بــکار  رشوع  اطرافــش 

از جملــه کارخانــه کاغــد پــارس، حریــر پــارس و... کــه هــامن تفالــه 

نیشــکر اســت را تامیــن مــی کنــد کــه ایــن نشــان دهنــده اهمیــت 

متــامدی  ســالیان  در طــی  متاســفانه  اســت.  منطقــه  در  واالی رشکــت 

ــث  ــتان باع ــتان و اس ــن در شهرس ــت و همچنی ــح در رشک ــت ناصحی مدیری

اعرتاضــات در رشکــت شــد کــه جرقــه اولیــه آن در ســال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ 

ــود. ــران ب ــات کارگ ــع مطالب ــه موق ــل آن عــدم پرداخــت ب ــه دلی زده شــد ک

اوج اعرتاضــات مجــدد نیــز در ســال هــای 1396 و 1397 بــود کــه اینبــار بــه 

دلیــل واگــذاری رشکــت بــه بخــش خصوصــی انجــام شــد. متاســفانه ضعــف 

بســیارزیاد در روال ایــن واگــذاری هــا بــه بخــش خصوصــی دامــان کارگــران 

را در رسارس کشــور گرفتــه و هیــچ گونــه فکــر اساســی تــا بــه امــروز بــرای 

حــل کامــل آن نشــده اســت. در ایــن مــاه هایــی کــه مــردم جهــان و ایــران بــا 

ویــروس کرونــا درگیــر بودنــد و مــردم در گرمــای ســخت تابســتان خوزســتان 

در خانــه هــای خــود یــا بــا رعایــت پروتــکل هــا در مشــاغل شــان در حــال 

امــرار معــاش بودنــد، اعرتاضــات کارگــران مظلــوم هفــت تپــه مجــددا و بعــد 

ــودن درب  ــز ب ــن مســاملت آمی ــه در عی ــت ک ــاره اوج گرف ــک ســال دوب از ی

فرمانــداری شهرســتان شــوش، ۷۰ روز متــامدی ب طــول انجامیــد. 

ــه      ــت تپ ــف هف ــران رشی ــرتاض ۷۰ روزه کارگ ــه اع ــال گرچ ح      

موقتــا بــه پایــان رســید امــا بایــد بــا اصــاح رویــه هــای غلــطاصــاح رویــه هــای غلــط موجــود 

بــه حقــوق کارگــران احــرتام گذاشــت و مشــکات ایــن رشکــت و رونــد 

ــا  ــه صــورت ریشــه ای حــل منــود ت خصوصــی ســازیخصوصــی ســازی، مســائل اینچنیــن را ب

ــد  ــد کــه بتوانن ــی نیفتن ــه دســت نااهان ــی ب ــه هــای مل ــن رسمای ــاره ای دوب

ــد. ــن مــردم و کارگــران ایجــاد کنن ــر ت ــن زخــم هــا را ب ای

برخــی بــا بــی تدبیــری خــود رشکــت  هفــت تپــه را بــه ایــن روز کشــاندند 

امــا منــی دانیــم کــه آیــا مدبرانــی دلســوز پیــدا خواهنــد شــد کــه ســایه شــوم 

ظلــم و بــی برنامگــی را از رس ایــن رشکــت بردارنــد؟!

بــه راســتی آیــا مســئوالن منــی توانســتند فکــری بــرای حقــوق عقــب افتــاده 

ایــن کارگــران زحمــت کــش کننــد کــه اعرتاضــات آن هــا بــه شــهر کشــیده 

نشــود و مایــه سوءاســتفاده برخــی نگــردد؟ عامــل ایــن اهــامل و بــی توجهی 

را در کجــا بایــد جســت؟ در مســئوالن شــهری، اســتانی یــا کشــوری؟ یــا در 

مالــکان نااهــل ایــن رشکــت عظیــم کــه هیــچ احرتامــی بــرای حقــوق اساســی 

ــاه حقــوق  ــد م ــل نیســتند. آری چن ــواده ایشــان قائ ــر و معیشــت خان کارگ

ــه  ــانی ک ــی کس ــه حت ــور ک ــادی کش ــخت اقتص ــاده در دوران س ــب افت عق

دستشــان بــه دهانشــان نیــز مــی رســد دچــار گرفتــاری شــده انــد، کارگــران را 

خانــواده هایشــان کــرد .  پیــش و رشمنــده تــر در مقابــل گرفتارتــر از

ــته  ــه بس ــر و پین ــت زب ــه دس ــی ب ــرم )ص( وقت ــرب اک ــه پیام ــه آنک ــر ن مگ

ــتی  ــن دس ــود ای ــید و فرم ــت او را بوس ــید دس ــاری رس ــعد انص ــری س کارگ

ــا آن متــاس نــدارد. کســانی کــه رشکــت بــه آنهــا واگــذار  اســت کــه آتــش ب

شــده و روزهــا در راهــروی دادگاه هــا بــه رس مــی برنــد چگونــه بــا نابــود 

کــردن زندگــی کارگــران مظلــوم هفــت تپــه مــی تواننــد شــب هــا رسشــان را 

راحــت بــر بالیــن بگذارنــد؟ چگونــه دم از دیــن مــی زننــد و خــاف ســیره 

ــد؟  ــران عمــل مــی کنن ــل کارگ پیامــرب)ص( را در مقاب

چپــاول  را  املــال  بیــت  و  رشکــت  رسمایــه  مشــخصا  افــراد  ایــن 

داریــم  انتظــار  کــه  زدنــد  آســیب  کشــور  و  منطقــه  بــه  و  کــرده 

در  ظلــم  و  توجهــی  بــی  ایــن  پاســخ  قضایــی  قضایــیمســئوالن  مســئوالن 

بدهنــد. قاطــع  و  قانونــی  صــورت  بــه  را  کارگــر  حــق 

دانیال آل کثیر
دبیر واحد تشکیالت
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دانشگاه باید بسترساز فرهنگ کار تیمی باشد

رادمهر مهرداد
دبیر سابق انجمن علمی مهندسی پزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی دزفول

پيچيدگــي و تغيــرات شــگرف و رسيــع ابعــاد مختلــف زندگــي بــرش در عــرص كنونــی  بــه 

ــزي وســاماندهي فعاليــت ســازمان هــا مســتلزم همــكاري  ــه اي اســت كــه برنامــه ري گون

و مشــاركت همــه منابــع انســاين موجــود درآن هــا اســت . ايــن همــكاري و مشــاركت در 

ســازمان هــاي آمــوزيش بــه ويــژه دانشــگاه هــا بــه لحــاظ رســالت و نقــي كــه در تعليــم و 

تربيــت انســان هــا و توســعه جوامــع بــر عهــده دارنــد از اهميــت بيشــرتي برخــوردار اســت

ــه اي در  ــهروند حرف ــك ش ــورت ي ــه ص ــجويان ب ــت دانش ــگاه ، تربي ــي دانش ــالت اص رس

ــا در حــال  ــاوري هــاي فــردي و جهــاين اســت. ام ابعــاد مختلــف ســيايس ، اقتصــادي، فن

ــدم  ــب ع ــگاهي موج ــاي دانش ــت ه ــجويان در فعالي ــاركت دانش ــت مش ــارض محدودي ح

بهــره منــدي الزم از ظرفيــت هــا و توانايــي هــاي گوناگــون آنــان و در نتيجــه عــدم توفيــق 

ــده اســت. ــه گردي ــگ مشــاركت در جامع ــردن فرهن ــه ك ــر نهادين دانشــگاه در ام

بــر همــن اســاس مــي تــوان گفــت يــي از مشــكات و مســايل موجــود در دانشــگاه هــا 

محدوديــت مشــاركت دانشــجويان و شناســايي راهكارهــاي توســعه ايــن مشــاركت اســت.

نظــام اجتامعــي و حيــات ســيايس جامعــه بــرشي بــر اســاس تعــاون و مشــاركت و هميــاري 

اعضــاي آن اســتوار گرديــده اســت، از ايــن رو در متامــي نظــام هــاي اجتامعــي بــه ويــژه 

نظــام آمــوزش عــايل بــه جهــت رســالتي كــه از نظــر تربيــت انســان هــا و نهادينــه كــردن 

فرهنــگ مشــاركت در جوامــع بــر عهــده دارنــد ازاهميــت خــايص برخــوردار اســت . ماهيت 

فعاليــت هــاي دانشــگاه بــه گونــه اي اســت كــه مشــاركت و همــكاري همــه عوامــل انســاين 

از جملــه دانشــجويان در آن رضوري اســت و ايــن امــر بيانگــر اهميــت و رضورت بــرريس و 

شناســايي راه هــاي مشــاركت دانشــجويان در فعاليــت هــاي دانشــگاه اســت.

اوقــات فراغــت بخشــی از ســاعات زندگــی روزمــره ی انســان هاســت کــه فــارغ از کار و 

ــی اطــاق مــی شــود کــه  ــه زمــان های ــن ب ــد. همچنی ــه آن مــی پردازن تعهــدات شــغلی ب

افــراد کار رضوری بــرای انجــام ندارنــد و معمــوال در ایــن مواقــع جهــت تفریــح و رسگرمــی 

و رفــع خســتگی متایــل بــه انجــام فعالیــت هــای فــرح بخــش و نشــاط آور دارنــد. 

اوقــات فراغــت عمومــا در محــدوده ی جوانــان مطــرح مــی شــود. چــرا کــه نزدیــک بــه ۲ 

میلیــون نفــر از جوانــان آینــده ســاز کشــور را قــرش دانشــجو تشــکیل مــی دهنــد. و ایــن 

دانشــجویان در فردایــی نــه چنــدان دور بــه عنــوان مدیــر، پزشــک ، معلــم مهنــدس و… بــه 

کار و فعالیــت مــی پردازنــد. پــس طبیعیســت کــه نحــوه گذرانــدن اوقــات فراغــت ایــن قرش 

نســبت بــه دیگــر افــراد جامعــه حساســیت و اهمیتــی مضاعــف پیــدا کنــد. 

یکــی از بهرتیــن گزینــه هــای بــرای گــذران اوقــات فراغــت و کســب تجربــه هــای ارزشــمند، 

ــون هــا و تشــکل هــای فرهنگــی و سیاســی  حضــور دانشــجو در انجمن هــای علمــی، کان

اســت. ایــن گــروه هــای دانشــجویی امکانــی اســت بــرای متریــن داوطلبانــه فعالیت هــای 

علمــی و فرهنگــی و سیاســی در قالــب کاِر گروهــی و اســتفاده از اوقــات فراغــت.

دانشــجویان بــا اهــداف علمــی و تخصصــی گــرد هــم می آینــد و بــا فعالیــت در ایــن گــروه 

هــا ضمــن ترویــج و تعمیــق فضــای علمــی و فرهنگــی در دانشــگاه ها، زمینــه رشــد خــود را 

نیــز فراهــم می آورنــد. فعالیــت در ایــن گــروه هــا ضمــن آن کــه امکانی اســت بــرای تعمیق 

ــاهده  ــا و مش ــازی آموخته ه ــرای پیاده س ــی ب ــگاه، فرصت ــای دانش ــم در فض ــج عل و تروی

نتایــج آن در عمــل نیــز هســت. بنابرایــن دور از انتظــار نخواهــد بــود کــه دانشــجوی فعــال 

در آن هــا را فــردی بدانیــم کــه بــه مراتــب نســبت بــه هم کاســی های خــود توامنندتــر و 

بــا تجربــه  تــر اســت. توامنندی هایــی از جملــه : مهــارت کاِر گروهــی -مهــارت تبدیــل ایــده 

بــه عمــل- مهــارت ارتبــاط- مهــارت مدیریــت و اجــرا - مهــارت تامیــن هزینه هــای مالــی- 

مهــارت هم اندیشــی، آزاداندیشــی و تفکــر انتقــادی و...، چنیــن توامنندی هــا و مهارت هایــی 

اســت کــه خروجــی دانشــگاه ها را در عمــل شایســته  تــر و توامنندتــر می ســازد.

ــغول  ــه در آن مش ــی ک ــه علم ــی و زمین ــوزه ی تخصص ــراد را در ح ــه اف ــن تجرب ــب ای کس

بــه تحصیــل هســتند، کارآزمــوده می ســازد. فعالیــت در انجمن هــای علمــی نیــز بــا 

ــرار  ــاره ق ــورد اش ــه م ــی ک ــت. مزایای ــه اس ــجویان مواج ــوی دانش ــال از س ــرتین اقب بیش

ــار دور بــودن فضــای انجمن هــای علمــی از حاشــیه ها و رویکــرد تخصصــی  گرفــت در کن

و علمــی از مزایــای جــدی انجمن هــای علمــی اســت کــه منجــر بــه اقبــال بیــش از پیــش 

دانشــجویان می شــود. همچنیــن بیشــرتین تعــداد مجــوز صــادر شــده در دانشــگاه ها بــرای 

فعالیت هــای دانشــجویی بــه انجمن هــای علمــی اختصــاص دارد.

نکته غیر قابل انکار در مسیر فعالیت دانشجویان :

وجود قواعد بوروکراتیک، سختگیرانه و زمان َبر
ــر همــکاری و ترشیــک مســاعی  ــگ کار تیمــی مشــوق محیطــی تأثیرگــذار ب وجــود فرهن

در دانشگاه هاســت، لیکــن وجــود قواعــد بوروکراتیــک و اداری، موجــب شــدند تــا رشایــط 

زیرســاختی و فرهنگــی دانشــگاه بــرای انجــام کارتیمــی و آمــوزش اصــول و قواعــد کارتیمــی 

آمــاده نبــوده و ســبک رهــربی تعامل گــرا بــه جــای رهــربی تحول آفریــن در چنیــن رشایطــی 

حکــم فرمــا باشــد. 

ــوان  ــگاه را می ت ــا دانش ــی ت ــردی از دوران ابتدای ــرد ف ــاس عملک ــرد براس ــی عملک ارزیاب

از موانــع دیگــری در برابــر فعالیــت تیمــی و گروهــی در دانشــگاه ها و ســازمان هــا 

دانســت. آمــوزش رقابــت فــردی و در نظــر داشــن مزایــای آن، عــدم آمــوزش کافــی و عــدم 

آشــنایی بــا کار گروهــی، عــدم پایبنــدی اعضــا بــه تصمیــامت گروهــی، انتقادپذیــر نبــودن 

اعضــا، نبــود معیــاری بــرای ســنجش، عــدم نظــارت و ارزیابــی در فعالیــت هــای گروهــی، 

نداشــن انگیــزه و روشــن نبــودن وظایــف، چــه در دوران مدرســه و چــه در دوران دانشــگاه 

همــواره بــه عنــوان موانعــی هســتند کــه بــه مثابــه امــری بازدارنــده در توســعه کار گروهــی 

ــوند.  ــناخته می ش ش

ــه،  ــامن دوران مدرس ــدرن از ه ــورهای م ــی کش ــام آموزش ــه نظ ــی ک ــال در حال ــرای مث ب

ــران  کارتیمــی را ارج نهــاده و فردگرایــی را طــرد می کنــد، نظــام مدرســه و دانشــگاه در ای

بــه دلیــل نــوع رهــربی ایــن مــکان هــای آموزشــی شــخص را بــا ابزارهــای تشــویقی نظیــر 

ــر  ــی نظی ــا ابزارهای ــوزان ب ــایر دانش آم ــرای س ــاخص ب ــرد ش ــک ف ــوان ی ــه عن ــی ب معرف

پوشــش متفــاوت بــا ســایرین، توجــه بیشــرت مدیــران و... بــه ســمت فعالیــت هــای فــردی 

ســوق می دهنــد گرچــه در ایــن زمینــه قواعــد بوروکراتیــک و اداری نقــش مهمــی دارنــد، 

لیکــن ســبک رهــربی علمــی حاکــم بــر ایــن مراکــز نیــز از اهمیــت ویــژه ای در تعامــل بــا 

قوانیــن برخــوردار اســت کــه مــی بایســت جهــت رفــع ایــن معظــل در ایــن زمینــه بررســی 

هــای دقیــق تــری از ســوی کارشناســان خــربه ایــن حــوزه صــورت پذیــرد.

ــر توســعه و  ــد عــاوه ب دانشــگاه  از طریــق توســعه فرهنــگ و الگوهــای رفتــاری می توان

ارتقــا مســتقیم عملکــرد در ســطوح فــردی، گروهــی و ســازمانی بــر عملکــرد نهــاد علــم و 

فنــاوری و نهایتــاً عملکــرد نظــام اجتامعــی بطــور غیرمســتقیم اثربخــش باشــد کــه برآینــد 

آن، ارتقــاء بهــره  وری و توســعه  رسمایــه انســانی کشــور خواهــد بــود.

ــی از یــک ســو و  ــه گســرتش و عمومیــت روزافــزون کارتیمــی در ســطح جهان ــا توجــه ب ب

ــگاهی  ــام دانش ــص در نظ ــف باالخ ــطوح مختل ــه در س ــن زمین ــود در ای ــای موج چالش ه

کشــور، رضوری اســت تــا بــه عنــوان یــک مســاله عمومی، مــورد توجه ویــژه سیاســتگذاران، 

محققیــن، مدیــران و کارشناســان حوزه هــای مختلــف قــرار گیــرد. در کشــور مــا تجربیــات 

عملــی در خصــوص کارتیمــی بــه دلیــل نوپــا بــودن تفکــر تیمــی و ناســازگار بــودن فرهنــگ 

ــق  ــی از طری ــگ کارتیم ــازی فرهن ــذا بسرتس ــوده؛ ل ــق نب ــدان موف ــرای آن، چن ــازمانی ب س

موسســات آموزشــی و بــه خصــوص دانشــگاه، در تربیــت نســل آمــوزگاران موفــق در ایــن 

ــد راهگشــا باشــد. ــه می توان زمین

اجتامعی | 7 
anjoman_iaud         

anjoman.iaud@gmail.com
نرشیه سیاسی، فرهنگی و اجتامعی

دوشنبه 25 شهریور 1399شامره 1سال اول



نرشیــه ی فرهنگــی، سیاســی و اجتامعــی آوان 

امتیــازی تشــکل مســتقل دانشــجویی  بــه صاحــب 

انصارالزهــرا)س( دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول، توســط 

اعضــا و دانشــجویان فعــال ایــن تشــکل تهیــه شــده و همــواره 

پذیــرای نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات دانشــجویان خواهــد 

بــود. امیدواریــم کــه این شــامره رضایت شــام را بــه جا آورده 

و مــا را در شــامره هــای بعــدی همراهــی مناییــد.

با مخاطب
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آواِن کهن، دزفول نو

آنها که رفتند 
کاري حسیني کردند

و آنها که ماندند، باید کاري 
زینبي کنند!

وگرنه یزیدي اند...

ــتند و از  ــا گذاش ــین )ع( را تنه ــه حس ــي ک آنهای
حضــور و شــرکت و شــهادت غایــب شــدند، اینهــا 

ــد: ــه یکي ان ــد، هرس ــم برابرن ــا ه ــه ب هم
ــتند  ــا گذاش ــه حســین )ع( را تنه ــي ک ــه آنهای چ
ــه  ــزدور او، و چ ــد و م ــد باش ــزار دســت یزی ــا اب ت
ــوت  ــه کنــج خل ــي کــه در هــواي بهشــت، ب آنهای
ــا فراغــت و امنیــت، حســین  ــد و ب عبــادت خزیدن
و  حــق  ســر  درد  از  و  گذاشــتند  تنهــا  را  )ع( 
باطــل کنــار کشــیدند و در گوشــه محراب هــا 
ــد و  ــدا پرداختن ــادت خ ــه عب ــا ب ــه خانه ه و زاوی
ــوش  ــوب زور شــدند و خام ــه مرع ــي ک چــه آنهای
ــور  ــین)ع( حض ــه حس ــا ک ــرا در آن ج ــد. زی ماندن
دارد ـ و در هــر قرنــي و عصــري حســین )ع( 
حضــور دارد ـ هرکــس کــه در صحنــه او نیســت، 
هرکجــا کــه هســت، یکــي اســت، مؤمــن و کافــر، 
ــا  ــت معن ــن اس ــت. ای ــي اس ــد، یک ــي و زاه جان
ــي  ــي یعن ــر عمل ــول ه ــه قب ــن اصــل تشــیع ک ای
ــه  ــه رهبــري و ب ــه امامــت و ب ارزش هــر عملــي ب
ــز  ــر او نباشــد، همــه چی ــت بســتگي دارد! اگ والی

بي معناســت و مي بینیــم کــه هســت. 
و اکنــون حســین حضــور خــودش را در همــه 
همــه  در  نســل ها،  همــه  برابــر  در  و  عصرهــا 
همــه  در  جهادهــا،  همــه  در  و  جنگ هــا 
ــت،  ــرده اس ــالم ک ــان اع ــن و زم ــاي زمی صحنه ه
در کربــال مــرده اســت تــا در همــه نســل ها و 

عصرهــا بعثــت کنــد.
و تــو، و مــن، مــا بایــد بــر مصیبــت خویــش 

بگرییــم کــه حضــور نداریــم.
ــام!  ــره دارد؛ خــون و پی ــي دو چه ــر انقالب آري، ه
رســالت نخســتین را حســین)ع( و یارانــش امــروز 
ــد، رســالت خــون را، رســالت دوم، رســالت  گزاردن
ــا  ــوش دنی ــه گ ــهادت را ب ــام ش ــت. پی ــام اس پی
ــاي جوشــان  ــاي خونه ــان گوی رســاندن اســت. زب
ــان مــردگان متحــرک  و تن هــاي خامــوش، در می
ــاز  ــروز عصــر آغ ــام از ام ــودن اســت. رســالت پی ب
ــف  ــاي ظری ــر دوش ه ــالت ب ــن رس ــود. ای مي ش
ــي  ــه مردانگ ــي ک ــب« )س(! ـ زن ــک زن، »زین ی
در رکاب او جوانمــردي آموختــه اســت! ـ و رســالت 
زینــب )س( دشــوارتر و ســنگین تر از رســالت 

ــرادرش. ب

برگرفته از کتاب حسین وارث آدم
دکتر علی شریعتی

anjoman_iaud         

anjoman.iaud@gmail.com
نرشیه سیاسی، فرهنگی و اجتامعی

شامره 1سال اول

شهرســتان دزفــول بــه عنــوان مهــد فرهنــگ و یکــی از شــهرهای پرافتخــار ایــران 

باســتان نام هایی در گذشــته داشــته اســت. آوان نام یکی از مناطق باستانی ایران 

در محدوده شــامل اســتان خوزســتان در دوران ایران باســتان و متدن عیام)ایام( 

بــوده اســت. بــه عقیــده کاوشــگران باســتان شــناس آملانــی و پژوهشــگران حــوزه 

تاریــخ، آوان منطقــه ای در حــوزه دزفــول کنونــی مــی باشــد. كاوشــگران غربــی 

در نیــم قــرن اخیــر از جملــه والــرت هینتــس آملانــی در كتــاب خــود تحــت عنــوان 

دنیــای گمشــده عیــام، محــل شــهر اوان را در جــای امــروز دزفــول مــی داننــد.

ــر  ــی ه ــراث تاریخ ــه می ــن نکت ــم تری مه

شهرســتان ضمــن لــزوم توجــه و افتخــار به 

پیشــینه کهــن آن، چگونگی نگه داری اســم 

و رســم آن و همینطــور چگونگی اســتفاده 

ــش از  ــه بخ ــر و نتیج ــری موث ــه کارگی و ب

ایــن ظرفیــت هــا در دنیــای امــروز اســت.

ــراث آوان کهــن  ــه می ــو ک ــول ن ــن روزهــا دزف ای

گردشــگران  و  هــا  توریســت  میزبــان  اســت 

هــای  خارجیســت.جاذبه  و  داخلــی  متعــدد 

تاریخــی دزفــول تنهــا یکــی از مولفــه هــای 

جــذب گردشــگر بــوده و جاذبــه هــای فرهنگــی، 

مذهبــی و طبیعــی نیــز ایــن شــهر را زبانــزد 

ــام خــود  ــی شــدن ن ــول جهان ــرده اســت. دزف ک

ــت. ــوه اس ــای بالق ــت ه ــن ظرفی ــون ای را مدی

پیشکول فرشید
فعال دانشجویی

anjoman_iaud           

anjoman.iaud@gmail.com

راه های ارتباطی
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خالصه برنامه ها:
1.رشکــت در انتخابــات اتحادیــه و انتخــاب دبیــرکل تشــکل واحــد دزفــول طــی دو 

دوره متوالــی بــه عنــوان قائــم مقــام و عضــو شــورای مرکــزی اتحادیــه تشــکل های 

اســامی سیاســی دانشــگاه آزاد اســامی کشور 

2.برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو آذر ۹۷ 

3.برگزاری گردهامیی بزرگ دانشجویان و مسئولین شهرستان دزفول

4.اجــرای طــرح سلســله جلســات هفتگــی هــم اندیشــی دانشــجویان بــا عنــوان 

»میزگــرد دانشــجویی« در محــل دفــرت تشــکل بــا موضوعــات مختلــف سیاســی، 

صنفــی، علمــی فرهنگــی و...

5.برگزاری هامیش قیام امام حسین)ع( و ارتباط آن با دنیای امروز

6.برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو آذر۹۸

7.برپایی منایشگاه عکس روز دانشجو آذر 98

8.برگزاری سلسله جلسات نقد و بررسی کتب

9.برگزاری هامیش زن امروز، اولویت ها، بایدها و نبایدها

10. برگــزاری منایشــگاه عکــس محــرم و صفــر در محوطــه دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد دزفــول

11.غبارروبــی مــزار شــهدا و تجدیــد میثــاق فعالیــن دانشــجویی بــا آرمــان هــای 

امــام راحــل

11.برگــزاری مراســم گرامیداشــت شــهید حــاج قاســم ســلیامنی و تجدیــد بیعــت 

بــا شــهدا و میزســوگواری در غــم شــهادت ســپهبد حــاج قاســم ســلیامنی و 

ــام ــینان هواپی رسنش

12.توزیــع اقــام خیریــه بســته های خیریــه حامیتــی غذایــی در مناطــق محــروم 

شهرســتان دزفــول

13.برگزاری جشنواره خیریه غذایی به نفع نیازمندان

14.برگــزاری جشــنواره خیریــه صنایــع دســتی بیــامران اعصــاب و روان بــه نفــع 

بیــامران

15.رزرو تایم اختصاصی سالن ورزشی برای اعضاء فعال تشکل

16.برپایــی غرفــه معرفــی تشــکل مســتقل دانشــجویی انصارالزهــرا)س( بــه 

ــه  ــادگاری از ســوی تشــکل ب ــورود و اهــداء کارت پســتال ی دانشــجویان جدیدال

ــجویان دانش

17.پیگیری مطالبات دانشجویی

دوره های آموزشی تشکیالتی:
ــتان  ــتان خوزس ــجویی اس ــن دانش ــی تشــکیاتی فعالی ــزاری دوره آموزش 1.برگ

ــول در دزف

ــه در  ــکیاتی اتحادی ــی تش ــکل در اردوی آموزش ــال تش ــاء فع ــت اعض 2.رشک

ــران  ته

3.رشکــت اعضــاء فعــال تشــکل در دوره کشــوری تشــکیاتی حیــات طیبــه در 

اســتان بوشــهر 

4.رشکــت اعضــاء فعــال تشــکل در دوره کشــوری تشــکیاتی حیــات طیبــه در 

اســتان همــدان 

5.رشکت اعضاء فعال تشکل در دوره استانی آموزشی تشکیاتی در اهواز 

ــن  ــوی موم ــی تشــکیاتی بان ــکل در دوره آموزش ــال تش ــوان فع ــت بان 6.رشک

ــی  انقاب

ــت  ــدار و ضیاف ــه دی ــکل ب ــزی تش ــورای مرک ــاء ش ــرکل و اعض ــوت دبی 7.دع

ــجویان   ــا دانش ــاب ب ــرب انق ــار ره افط

بیانیه ها:
امضــای نامــه هــا و بیانیــه هــای متعــدد بــا عناویــن گایــه از اتخــاذ تصمیــامت 

ــد  ــخرنانی فرزن ــم زدن س ــه بره ــش ب ــا، واکن ــان کرون ــتان در زم ــت اس مدیری

شهیدبهشــتی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، حامیــت از مطالبــه گــری 

و حقــوق کارگــران هفــت تپــه و گــروه ملــی فــوالد، امضــای نامــه اتحادیــه بــه 

ــت  ــم، محکومی ــس یازده ــای مجل ــن اولویته ــامی و تبیی ــورای اس ــس ش مجل

ــه  ــای بیانی ــه 16 آذر،  امض ــلیامنی، بیانی ــهید رسدار س ــه ش ــرور ناجوامنردان ت

ــی  ــه و حواش ــاب  در فیضی ــده ای از ط ــع ع ــه تجم ــش ب ــه در واکن اتحادی

ــر شــیوه  ــا تغیی ــح مســئوالن در رابطــه ب ــری صحی ــم گی ــه تصمی تجمــع، بیانی

ــا، و...  ــام کرون ــات در ای ــر شــیوه برگــزاری امتحان ــار تغیی منــره دهــی در کن

جلسات مطالبه گری:
1.جلسه شورای مرکزی تشکل با فرماندار شهرستان دزفول

2.جلسه اعضاء فعال تشکل با معاونت سیاسی استانداری خوزستان

3.حضور اعضاء فعال تشکل در جلسه دانشجویان با استاندار خوزستان

4.دعــوت اعضــاء شــورای مرکــزی و فعالیــن دانشــجویی تشــکل در نشســت بــا 

ریاســت عالــی و مســئولین دانشــگاه آزاد اســامی کشــور

5. برگزاری جلسات با مسئولین شهرستان، استان و کشور

خاصه فعالیت ها و برنامه های 
تشکل مستقل دانشجویی انصارالزهرا)س(

دانشگاه آزاد اسامی دزفول

anjoman_iaud         

anjoman.iaud@gmail.com
شامره 1سال اول

نرشیه سیاسی، فرهنگی و اجتامعی

در گزارشهایی جامع و صادقانه، آنچه توانستید 
و آنچه قرار بود اما نتوانستید را برای مردم بیان کنید

در برخــورد قضایی مالحظه ایــن و آن را نکنید

از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود

قوه قضاییه

قوه مجریه

قوه مقننه

گزیده ای از توصیه های مقام معظم رهربی 

به قوای سه گانه
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