
مقام معظم رهبری:
بحمداهلل دانشگاه علم و صنعت جزو دانشگاه هایی است که هم افتخارات 
علمی دارد و هم افتخارات انقالبی

در دیدار از دانشگاه 87/9/24 

حسن روحانی:
نقد دانشجویان، همان قدر زیباست که حمایت آنان، مگر نقد حمایت 
نیست، نقد دولت و دولتمردان نعمت بزرگی است که باید در برابر آن 
با کمال تواضع سر فرود آوریم.

ویژه نامه فرهنگی- خبری
 دانشگاه علم و صنعت ایران

شادباش رئیس دانشگاه، برای سالی که نکوست

نوروز فرخنده، گردش ایام و نیکو شدن احوال را به همراه دارد تا انسان های خردمند را تذکری 
شایسته بر مدبر ایام و محول احوال باشد.

خداوند سبحان را سپاس می گویم که مجالی عنایت نمود تا سالی سرشار از تعامل، تفاهم، تبادل 
افکار، آرا و تجربیات را پشت سر بگذاریم و توفیقی عطا فرمود تا در عرصۀ ارزشمند علم و دانش 

کشور خدمتگزاری کنیم.
اینجانب ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند تک تک اساتید، دانشجویان و کارکنان گرامی در سال 
سپری شده، سبزترین و صمیمانه ترین شادباش های خود را به همۀ دانشگاهیان عزیز که اعتالی 
دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسالمی را وجهۀ همت خود قرار داده اند، تقدیم می کنم و امید 
دارم در سال جدید، جامعۀ دانشگاهی کشور، خصوصاً دانشگاهیان علم و صنعت ایران، با تالش 
بی وقفه و ثمربخش و بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و با حضور شاداب و مشارکت فعال 
خود، در س��ایۀ الطاف الهی و وحدت و همدلی، اهداف بلند ایران اسالمی در عرصه های علمی و 

فناوری جهانی و دستیابی به قله های عظمت و اقتدار را بیش از پیش محقق نمایند.

محمد علی برخورداری
رئیس دانشگاه
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ویژه نامه فرهنگی- خبری دانشگاه علم و صنعت ایران

وقتی همدلی و همزبانی 
حرف اول را بزند

جشنواره منطقه اي نشریات دانشجویي با هدف فراهم کردن 
محیطي براي عرضه نشریات دانشجویي و ارسال پیام هاي 
فكري و فرهنگي به جامعه و اهدافي دیگر چون فعال ساختن 
مدیران مسئول، اصحاب رسانه در دانشگاه، کم کردن فاصله 
میان دانشجو و مدیران دانشگاه برگزار می شود. و برای آن که از 
کم و کیف حضور دانشگاه علم و صنعت در این جشنواره 
بیشتر بدانیم سراغ کارشناس نشریات دانشگاه 
علم و صنعت ایران رفتیم.
فاطمه تاج الدین نشریات دانشگاهی را به 
عنوان بخشی از بدنه اصلی و یكی از ارکان 
فعالیت فرهنگی دانشگاه ها دانست و گفت: 
دانشجویانی که در قالب نشریات 
دانشگاهی فعالیت می کنند بیشتر از 
سایر دانشجوها در جهت افزایش 
شاخص های اجتماعی تالش 
می کنند. همچنین این دانشجویان 
سعی دارند با ایجاد فضای فرهنگی 
در دانشگاه و فرصت گفتگو 
موجب افزایش روحیه همدلی و 
همكاری شوند و فضای 
بی تفاوتی را از بین ببرند.

نامگذاری امسال محور فعالیت علم و صنعت در جشنواره 
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آنجا که روح امید
میان دانشجويان رونق می گیرد

میز گپ چشم به راه میهمان است

تاج الدین هدف از ش��رکت در این جش��نواره را عالوه بر افزایش آگاهی، 
انعکاس و نمایش فعالیت های مرتبط با نشریات دانشگاهی در دانشگاه علم  
و  صنعت، ایج��اد ارتباطات دانش��گاهی و زمینه ای ب��رای انتقال تجارب 
دانشگاه ها با یکدیگر دانست و گفت: همچنین ارزیابی و نمایش نشریات برتر 
در این جشنواره و تأثیر آن در افزایش روح امید، شوق و پیشرفت دانشجویان 
و ارائه توانمندي هاي فعاالن نش��ریات در زمینه هاي مختلف سیاس��ي، 
اقتصادي، هنري، فرهنگي و در نهایت ارائه مدلي کارآمد براي مش��خص 
کردن چارچوب فعالیت نشریات دانشگاهي از دیگر اهداف شرکت در این 
جشنواره بود.از دیگر دستاوردهای شرکت در این نمایشگاه می توان به 
ایجاد انگیزه در مدیران مسئول برای افزایش کیفیت نشریات دانشجویی 
اش��اره کرد و این گونه جش��نواره ها را فرصتی برای ارائه و نشان دادن 

قابلیت های یک نشریۀ دانشجویی در زمینه های مختلف دانست. 
تاج الدین، با اش��اره به این که فعالیت دانش��گاه علم و صنعت در این 
جش��نواره به صورت کلي  به 3 بخش نمایشگاه نش��ریات دانشگاهي، 
برنامه هاي جنبي و برگزاری مس��ابقه تقس��یم مي شود گفت: در بخش 
محتوایی نمایشگاه عالوه بر بررسی محتوای نشریات دانشگاهی، به تبیین 
و برجس��ته کردن کالم مقام معظ��م رهبری)دولت و مل��ت همدلی و 
همزبانی( و همچنین س��خنان رهبر کبیر انقالب اسالمی در خصوص 

اهمیت قلم و نوشتن پرداخته می شود. 
تاج الدین، محور و اساس فعالیت دانشگاه را در این جشنواره مبتنی بر 
بیانات مقام معظم رهبری و بر اساس نامگذاری امسال با عنوان »دولت و 
ملت، همدلی و همزبانی« گذاشته ایم و برهمین اساس تالش کردیم این 
نامگذاری هم در طراحی دکور و غرفه بندی نمود داشته باشد. و هم در 
فعالیت های جانبی نمایش��گاه جایی برای آن درنظر بگیریم و به همین 
دلیل شعار »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« را از مفهوم کالن آن در 
سطح کشور به مفهومی جزئی تر و در سطح دانشگاه تعریف کردیم و در 
این جشنواره مسابقه ای با عنوان »نقش نش��ریات دانشگاهی در ایجاد 
همدلی و همزبانی بین دانشجو و مدیران دانشگاه« برگزار می کنیم و در 

روز آخر جشنواره به بهترین پاسخ ها جوایزی اهداء می شود.

کارشناس نشریات دانش��گاه علم و صنعت ایران دربارۀ تعداد و نحوۀ 
گزینش نشریات برای عرضه در این نمایشگاه گفت: کلیه نشریاتی که 
از فروردین تا پایان اسفند 93 حداقل یک شماره منتشر کرده بودند و 
دارای مجوز انتشار از کمیته نظارت بر نشریات بودند، توانستند در این 

جشنواره شرکت کنند. 
وی همچنین از انتشار و توزیع جزوه ای تحت عنوان نشریات دانشگاه 
علم و صنعت ایران در یک نگاه با هدف شناساندن اعضای کمیتۀ ناظر 
بر نش��ریات دانش��گاهی، مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه و کارشناس 
نشریات دانشگاهی و اطالعات تماس ایشان. و هم¬چنین ارائه فعالیت 
های انجام شده در سال 1393 و اسامی نشریات دانشگاه علم و صنعت 

ایران خبر داد.
وی افزود: همچنین تدارک میزی با عنوان »میز گپ« را طی سه روز 
برگ��زاری نمایش��گاه دیده ای��م که با ه��دف برگزاري نشس��ت هاي 
هم اندیش��ي س��ردبیران و مدیران مس��ئول نش��ریات دانشگاهي و 
کارشناسان نشریات دانشگاهی پیرامون نشریات دانشگاهي در داخل 

غرفه برگزار می شود.
تاج الدین از دیگر فعالیت های جنبی دانش��گاه در جشنواره نشریات 
دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کش��ور اهدای یادبود دانشگاه به 
عنوان هدیه فرهنگی به بازدیدکنندگان و نمایش سرود رسمی دانشگاه 

از دیگر برنامه های جنبی در نمایشگاه یاد کرد.
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آموزش روزنامه نگاری در نمايشگاه

ک���الس ه�ای آموزش�ی روزنامه ن�گاری در روز 
دوشنبه 24 فروردین از ساعت 10 تا 12:30 و ساعت 

14 تا 16:30 در نمایشگاه برگزار می شود.
شرکت در این کالس ها، از طریق اطالع رسانی و ثبت نام 
پیامکی به دانشجویانی که با ارسال اثر یا نشریه در جشنواره 
شرکت کرده اند. امکان پذیر اس��ت. و نیز دانشگاه هایی که 

اس��امی فعاالن نش��ریات دانش��جویی خ��ود را در اختیار 
دبیرخانه قرار داده اند، با ارسال مشخصات خود و نام کالس 
آموزش��ی می توانند از طریق س��امانه 30004816 برای 
شرکت در این دورۀ آموزشی اقدام کنند. عالقه مندان برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88900026  

تماس بگیرید.

خبرنگاری از نشريه دانشگاهییک سوال، سه جواب
تا روزنامۀ سراسری  

خبرنگاری همیش��ه از آن دسته شغل های 
جذاب و پرطرفدار بوده و هست. کمتر کسی 
وارد این عرصه  ش��ده که از این همه شور و 
هیجان، بگیر و ببن��د مصاحبه، تنظیم فوری 
فوتی خبر، تیلی��ک و تیلیک عکس و خیلی 
چیزهای دیگر حظ نبرده باشد. در یک کالم« 
هر ک��ه در این حلقه نیس��ت ف��ارغ از این 
ماجراست.« اما همه اینها را گفتیم که برسیم 
به این جا که برای این که بیشتر با خبرنگاران 
نشریات دانشگاهمان آشنا شویم، سراغ چند 
نفری از آن ها رفتیم تا نظرشان را دربارۀ نقش 
نشریات دانش��جویی در هموار کردن مسیر 
برای تبدیل یک خبرنگار مبتدی به خبرنگار 
حرف��ه ای ک��ه روزی مج��ال هم��کاری با 
مطبوعات سراسری را داش��ته باشد، جویا 
شویم. همچنین از آنها پرسیدیم اصاًل اینکه 
این وظیفه را برای نشریات دانشجویی قائل 

شویم درست است یا نه؟

جواد شرافت پور، خبرنگار نشریه دانشجویی« صبح امید« می گوید: اگر به 
طور واضح بخواهم عرض کنم نشریات دانشجویی وظیفه تربیت خبرنگار 
حرفه ای ندارد. رسالت اصلی نشریات دانشجویی از نظر بنده این است که یک 
دانشجوی فعال با مطالعاتی که در کنار درس خود انجام می دهد را به سطحی از دانش 
سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی برساند که بتواند تحلیلی از فضای جامعه ارائه دهد. هر 
چقدر هم این تحلیل سطح پایین باشد، ایرادی ندارد. مهم این است که بتواند نظر خود را 
در قالب یک تحلیل و با استفاده از دانشی که در اثر مطالعات غیردرسی کسب کرده، بیان 
کند و دانشجویان دیگر را از تحلیل خود آگاه کند.  این فعال سیاسی دانشگاه، همچنین 

دربارۀ تبدیل شدن نشریات دانشجویی به یک سایت خبری معتقد است؛ نشریات دانشجویی نباید به سمت 
خبرنگارسازی گام بردارند. زیرا در عصر ارتباطات و با وجود اینترنت هر دانشجویی به تنهایی می تواند از اخبار 

روز مطلع شود و نیازی به این نیست که نشریات دانشجویی وظیفه خبرگزاری ها را بر عهده گیرند. 

مرتضی حق بیگی، دانش��جوی ارش��د مکانیک و خبرنگار نشریه سیاسی 
»خیزش نو« است. وقتی با همان پرسش مشترک سراغش رفتیم، گفت: به نظرم 
این امر درستی است و برای نشریۀ دانشجویی می توان چنین نقشی را قائل شد. 
در واقع دانش��جو با کار در نش��ریۀ دانش��جویی از مصاحبه و صفحه آرائ��ی گرفته تا 
گزارش نویسی و مقاله نویسی همۀ قالب های خبری را در سطحی کوچک تجربه می کند. 
همچنین از جریان های فکری، سیاسی و اجتماعی مختلف در دانشگاه بیش از پیش مطلع 
می ش��ود و از س��وی دیگر به طبع کار خبرنگاری در تعامل بیش��تری با اساتید و سایر 

دانش��جویان قرار می گیرد که این اتفاق می تواند تجربه پرباری برای او باشد و او را برای فعالیت خبری در 
سطحی وسیع تر از یک دانشگاه چند هزار نفری آماده  کند.
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محمد رمضانی، خبرنگار نشریۀ طنز »بهلول« است. وی با اشاره به این که 
وظیفه خبرنگار جمع آوری اخبار، پرداختن به ایده ها و موضوعات جدید و 
متنوع است، می گوید: اگر دانشگاه را از لحاظ ساختاری یک جامعه کوچک  
ببینیم در واقع می توان همان نوع جمع آوری و تنظیم خبری که در روزنامه های 
سراسری اتفاق می افتد و از پیکرۀ جامعه جمع آوری شده است را این بار در 
قالبی کوچک تر و در دانشگاه ببینیم. بنابراین انتظار دور از تصوری نیست که 
یک نشریۀ دانشجویی بتواند خبرنگار حرفه ای تربیت کند. اما این دانشجوی 
کارشناس��ی مهندس راه آهن، خب هوای هم تیمی های خ��ودش را دارد و 

می گوید: به نظر من خبرنگار دانشجویی کار به مراتب سخت تری نسبت به خبرنگاران کشوری دارد. 
چون در دانشگاه سوژه ها محدود هست و نکتۀ مهم نحوه پرداختن به این سوژه هاست که البته همین 

امر باعث افزایش ایده پردازی در خبرنگار نشریه دانشجویی می شود.



صاحب امتیاز:
 مدیریت فرهنگی و فوق برنامۀ دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر مسئول:   فاطمه تاج الدین
مشاور و ناظر:    مرضیه سبزعلیان

ویژه نامه 
فرهنگی- خبری

 دانشگاه علم
 و صنعت ایران

آسیب شناسی و ارزيابی فنی بناهای تاريخی منتشر شد

کتاب« آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی« 
نوشتۀ دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، از سوی انتشارات 

دانشگاه علم وصنعت ایران منتشر شد.
این کتاب در ش��ش فصل مقدمه؛ تعارف و واژگان؛ فصل 
ابنیه تاریخی با مصال��ح بنایی غیرمس��لح و فصل چهارم؛ 
بناهای تاریخی ایرانی با مصالح بنایی غیرمسلح تالیف شده 
اس��ت.همچنین مهدیزاده س��راج، در فص��ل پنجم کتاب 

آسیب شناس��ی و ارزیابی فنی بناه��ای تاریخی و در فصل 
ششم، شناخت و تش��خیص تَرک ها در بناهای تاریخی با 

مصالح بنایی، را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
این کتاب در 384 صفح��ه و با قیمت پان��زده هزار ریال 
منتشر شد. عالقمندان می توانند این کتاب را از کتابفروشی 
دانشگاه علم و صنعت و یا انتش��ارات مقابل دانشگاه تهران 

تهیه کنند.

 کتابخانه

یک روز قبل از مراسم افتتاحیه 
جش��نواره رفتیم دانشکده اقتصاد 
دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی، تا 
فرصت دیدن بچه های گروه دکور 
را روی نردبان و داربست از دست 
ندهیم. بچه ها سرشان شلوغ بود. 
وقت سر خاراندن نداشتند. دست  
هر کدام یک جور بند ب��ود و گاه 
آغشته به چسب و رنگ  بود. دست 
ندادیم به هم اما یک چاق سالمتی 
درس��ت و درمان کردی��م و خدا 

قوتی گفتیم و با هم گپی زدیم.
مهدیه مهدوی، راحله صالحی، 
امیر محمد نوری، بینش، حس��ین 

پورنگ، حامد رستم بیگی و فاطمه 
تاج الدین از حدود یک ماه قبل یا 
علی گفتند و دس��ت به دست هم 
دادند تا غرفۀ عل��م و صنعت برپا 

شود.
مهدی��ه مه��دوی از دانش��کده 
ریاضی می گوید حدود یک ماهی 
است که کار را ش��روع کردیم و با 
همدلی و همکاری بچه ها توانستیم 
تا به امروز کار را به اینجا برسانیم. 
وی پیش از این هم  تجربه طراحی 
دک��ور را داش��ته و می گوی��د: به 
صورت تخصص��ی در این حوزه 
کار می کن��م ام��ا در اینج��ا همۀ 

دوس��تان ب��ا ه��م کار کردی��م و 
نمی توانم بگویم که فقط کار کار 

من بوده است.
حس��ین پورنگ یک��ی دیگر از 
اعضاء گ��روه امکان��ات موجود 

دست به دست هم دهیم به مهر

دانش��گاه ب��رای غرفه آرایی را به 
نس��بت خوب ارزیابی می کند و 
می گوید: با توجه به این که پیش از 
ای��ن در طراح��ی دک��ور ب��رای 
جشنواره حرکت ش��رکت کرده 
ب��ودم، تالش ک��ردم ت��ا از تمام 
امکانات موجود ب��ه بهترین نحو 
استفاده رو ببریم. پورنگ در پاسخ 
به این که تا چ��ه اندازه تجربۀ کار 
دانش��جویی می توان��د در آیندۀ 
کاریش موثر باش��د؟ می گوید: با 
توجه به این که رشتۀ تحصیلی ام 
طراحی صنعت��ی اس��ت تجربه 
خوب��ی ب��رای م��ن محس��وب 

می شود.
راحله صالحی از دانش��جویان 
دانش��کده ریاضی، یکی دیگر از 
اعض��اء گ��روه دکور ب��ود که در 
نمایشگاه حضور داشت. صالحی 
پی��ش از این ب��ا دفت��ر فرهنگی 
دانش��کده ریاضی برای کارهای 
طراحی مشارکت داشته و از این 
که فرصت ه��ای دانش��گاهی را 
گامی برای کارهای جدی در بازار 

کار می داند. 


