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فصلی برای رسیدن به فضل
يادداشت سردبير

همگام با بهار قرار است پلی از جنس دوستی 
بزنیم میان مدیر و دانشجو.

 اصاًل از هم��ان وقت که س��ال 1394  به نام 
همدلی و همزبانی میان ملت و دولت مزین شد 
انگیزه مان برای تقویت این همدلی و مشارکت 
افزون ش��د و برای همین اس��ت که همدلی و 
همزبانی میان ملت و دولت را س��ر لوحۀ کار 
خود در این جش��نواره قرار داده ایم. تا بیش از 
پیش یادم��ان آید که بهار فصل خوبی اس��ت 
برای صیقل روح . اصاًل بهار جان می دهد برای 

جوانه زدن و رشدی تازه. 
وقتی بهار زندگی با دوران دانش��جویی گره 
بخورد آن وقت فصلی برای رسیدن به فضل و 

کم��ال را پی��ش رویت ب��از می کن��د. دوران 
دانش��جویی برهه ای جدید از زندگی و فصلی 
تازه در رش��د اس��ت. دورانی ک��ه می توان به 
ش��ناخت تازه ای از وجود رس��ید. و دانشگاه 
بس��تری اس��ت که باید این تغییرات بزرگ را 
پذیرا ب��وده و دانش��گاهیان را در رس��یدن به 
باورهای ارزش��مند و تعالی روح یاری کند. و 
شاید همین نگاه یاریمان کرد تا این جشنواره 
را فرصتی برای تبادل تجارب بچه های علم و 
صنعت با دیگر دانشجویان بدانیم و می خواهیم 
شما بدانید که گوش های شنوایی در معاونت 
فرهنگی دانشگاه همیشه منتظر شنیدن نقد و 

پیشنهادات شما هست.
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ويژه نامه فرهنگی- خبری دانشگاه علم و صنعت ايران

  نق�ش نش�ريات 
دانش�جويی را در ايج�اد 
همدلی و همزبانی بيش�تر 
مي�ان دانش�جو و مديران 

چقدر می دانيد؟
نش��ریات یک��ی از مهمتری��ن 
تریبون های است که دانشجویان از 
طریق آن خواس��ته های صنفی- 
رفاه��ی، آموزش��ی، پژوهش��ی، 
فرهنگی- اجتماع��ی و ... خود را 
بیان می کنن��د. این ام��ر موجب 
می شود مدیران از اتفاقاتی که در 
س��طح دانش��گاه رخ می ده��د 
اطالعات بیشتری دریافت کنند و 
در عمل س��عی کنند مشکالتی را 
که در این حوزه ه��ا به وجود آمده 
حل کنند. در این صورت همدلی و 
همزبانی اتفاق می افتد و نتیجه اش 
افزایش س��طح کیف��ی برنامه ها، 
کاهش تنش ها و هزینه هاست. از 
سوی دیگر برگزاری جشنواره ها، 
همایش ه��ا، تریبون ه��ای آزاد و 
کرسی های آزاداندیشی را تدابیری 
دانست که در جهت رونق بخشی به 
این همدلی اندیشیده شده است. 
وقتی که ش��ما آزادانه افکارتان را 
بیان کنی��د و صحبت های طرف 
مقابل را- چه مدیریت باش��د، چه 
دانشجو- می شنوید؛ این نتیجه ای 
غیر از همدلی و همزبانی میان دو 
در  بس��ا  چ��ه  دارد؟  ط��رف 
مقاب��ل  ط��رف  صحبت ه��ای 
نکته هایی نهفته باش��د که باعث 
ایج��اد راهکاری های��ی جدید در 

حوزه های مختلف شود. 
  برای نخستين بار 
در سال 93 دوره آموزشی 
روزنامه نگاری برگزار شد. 
که با استقبال خوبی همراه 
بود. روند ش�کل گيری اين 

دوره چگونه بود؟
دوره ه��ای روزنامه ن��گاری در 
آئین نامه نش��ریات جزو دوره های 
مهم و اجباری برای دانش��جویان 

دکتر قائمی؛ مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه: 

مهمترین تریبون  دانشجو است
نشریــــات 

مرتضی رستمی

نمی شود دوران دانشجويی را خالصه کرد در کتاب و کالس و در نهايت پايان نامه و بعد از 

چند سال با دست پر از دانشگاه زد بيرون. همۀ دانشجويانی که تجربۀ مشارکت های 

فرهنگی را در دانشگاه دارند با ما هم عقيده اند که وقتی آستين باال می زنی و در فعاليت های 

فرهنگی دانشگاه حضور داری آن وقت بهرۀ بيشتری از فضای فرهنگی و هنری و حتی 

علمی دانشگاه می بری و بيش از ديگری در مسير رشد فردی قرار می گيری. جشنواره 

نشريات دانشجويی بهانه شد تا برای آن که از کم وکيف ارتباط دانشجويان با مدير امور 

فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بيشتر بدانيم سراغ دکتر احد قائمی مدير امور فرهنگی و 

فوق برنامه دانشگاه علم و صنعت رفتيم.   
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متقاضی چاپ نش��ریه اس��ت. 
دانشجویان قبل از اقدام به چاپ 
نشریه باید این دوره را بگذرانند. 
ای��ن دوره ها اجباری اس��ت و تا 
زمانی ک��ه دانش��جویی در این 
دوره ها ش��رکت نکن��د برایش 
مج��وز چ��اپ نش��ریه ص��ادر 
نمی ش��ود و دلیل آن، این است 
کس��ی که ق��دم به ای��ن وادی 
می گ��ذارد بای��د ب��ا قوانی��ن و 
چارچوب های کاری آشنا باشد. 
همچنین ای��ن دوره ه��ا باعث 
افزایش س��طح کیفیت مطالب 
نشریات شده و در نهایت موجب 
می ش��ود هزین��ه ای ک��ه از 
بیت المال صرف می شود مفید و 
مثمرثمر باشد. البته قبل از سال 
93 ه��م در مدیریت های قبلی 
چنین برنامه های��ی کم و بیش 
برگزار می شد اما با این کیفیت و 
به صورت پیوسته اولین بار است 
که برگزار می ش��ود. همچنین 
ساعاتی که وزارت علوم برای این 
دوره ها در نظ��ر گرفته، دو دورۀ 
هشت س��اعته با هدف آموزش 
قوانین نش��ریاتی، نحوه و اصول 

نگارش در روزنامه نگاری است.
  دکتر قائمی شما 
در هفتمين جشنواره ملی 
حرکت که س�ال گذشته 
برگزار شد به عنوان مدير 
فرهنگی برگزيده انتخاب 
ش�ديد. به نظرت�ان يک 
چ�ه  برگزي�ده  مدي�ر 
ويژگی هايی بايد داش�ته 

باشد؟
البته در کس��ب این موفقیت 
دانشجویان عزیز و کارشناسان ما 
به خصوص جناب آقای مسعودی 
)کارش��ناس انجمن های  علمی 
دانشگاه( خیلی زحمت کشیدند 
و علی رغم فش��ارهای زیادی که 
بود، به همت انجمن های علمی 
کاره��ای جش��نواره را پیگیری 

کردند. اینکه س��ال گذشته این 
رتبه حاصل شد به چندین دوره 
تالش باز می گردد که در واقع در 
آن زمان به ثمر نشست. هرچند 
م��ا ه��م س��عی کردی��م ک��ه 
حمایت ه��ای الزم را به بهترین 
وجه انجام دهیم. وقتی کس��ی 
مدیر می ش��ود باید س��عی کند 
کارها را راه بین��دازد. مدیر باید 
تسهیل کننده و کمک کننده در 
انجام امور باش��د. ع��الوه بر آن 
اعتماد به دانشجو هم مهم است. 
وقتی این مدیریت پیشنهاد شد 
من به دوس��تان عرض کردم که 
سعی می کنم همیشه به دانشجو 
اعتماد کنم و اساس کارم اعتماد 
اس��ت. مهم ت��ر از هم��ه نباید 
فراموش کنیم ک��ه این فرصتی 
اس��ت تا بتوانیم در این سنگر به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی 
خدمت کنیم. برای بنده افتخار 
است که بتوانم قدم کوچکی در 
کن��ار کار عظی��م و خ��وب 

دانشجویان برداشته باشم.
  برنامه های آتی 
فرهنگ�ی  مديري�ت 

چيست؟
دوس��تان و کارشناس��ان م��ا 
زحمت کش��یدند و برنامه های 
جدید خود را ارائه دادند و بنده با 
دوس��تان جلس��ات متع��ددی 
داشتم. امیدواریم در حوزهای 
مختل��ف اع��م از انجمن ه��ای 
علمی، کانون ه��ای فرهنگی و 
هن��ری، تش��کل ها، اردوه��ا و 
نش��ریات برنامه ه��ای خوب و 
مثمرثمر داشته باشیم. مثاًل در 
همین حوزه نشریات برنامه های 
زیادی قرار اس��ت برگزار شود. 
انش��اء اهلل جش��نواره برگ��زار 
می کنیم. اگر خ��دا کمک کند 
طراحی س��ایتی ب��رای ارزیابی 
نش��ریات را خواهیم داشت. در 
ح��ال حاض��ر دورۀ آموزش��ی 

روزنامه ن��گاری فق��ط یک��ی از 
دوره هاست که برگزار می شود و 
در آینده با هدف ارتقاء س��طح 
فکری دانش��جویان که همواره 
یکی از اصلی تری��ن برنامه های 
دانش��گاه اس��ت قصد برگزاری 
دوره های تخصصی نشست های 
مدی��ران مس��ئول نش��ریات، 
جل���س��ات هم اندیش��ی بین 
دانشجویان و مدیران، و جلسات 
گپ و گفت بین خود دانشجوها 

را در برنامه داریم.
  دانشجويان شما را 
ب�ه عن�وان يک�ی از معدود 
مديرانی که همواره خوش رو 
هستند می شناس�ند. فکر 
می کني�د چ�ه چي�زی احد 
قائمی را اينقدر خوشحال و 
سرزنده نگه می دارد و باعث 
ب�ا  خودمان�ی  برخ�ورد 

دانشجوها می شود؟
این نظر لطف دوستان است. 
همیشه به کار با دانشجو عالقه 
داش��ته ام و همین باعث ایجاد 
چنین روحیه ای می شود. البته 
باید جایگاه را نیز در نظر گرفت. 
فعالی��ت در معاون��ت فرهنگی 
دانشگاه یک کار فرهنگی است و 
در ای��ن موقعیت مدی��ر نباید 
خش��ک و رس��می رفت��ار کند 
طوری ک��ه ب��ه عن��وان مثال 
دانشجو مجبور باشد برای وقت 
مالقات گرفتن از او مدتی قبل 
اقدام کند چرا که دانشجویانی 
که در ام��ور فرهنگ��ی فعالیت 
می کنند کار دل��ی می کنند ما 
باید با رفتارمان دانشجو را دلگرم 
کنیم؛ یعنی اینک��ه رفتار ما هم 
باید فرهنگی باشد. ما اینجا الگو 
هس��تیم و باید ابت��دا خودمان 
خوب عم��ل کنی��م و بع��د به 
دانش��جویان آم��وزش بدهیم. 
امیدوارم خداوند متعال به همه 

ما توفیق بدهد. 

  هميشه به کار با دانشجو 
عالقه داشته ام و همين باعث 

ايجاد چنين روحيه ای می شود. 
البته بايد جايگاه را نيز در نظر 

گرفت. معاونت فرهنگی دانشگاه 
يک کار فرهنگی است و در اين 

موقعيت مدير نبايد خشک و 
رسمی رفتار کند

  نشريات يکی از مهمترين 
تريبون های است که دانشجويان 

از طريق آن خواسته های 
صنفی- رفاهی، آموزشی، 

پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی و 
... خود را بيان می کنند. اين امر 

موجب می شود مديران از 
اتفاقاتی که در سطح دانشگاه رخ 

می دهد اطالعات بيشتری 
دريافت کنند و در عمل سعی 
کنند مشکالتی را که در اين 

حوزه ها به وجود آمده حل کنند

  اميدواريم در حوزهای 
مختلف اعم از انجمن های علمی، 

کانون های فرهنگی و هنری، 
تشکل ها، اردوها و نشريات 
برنامه های خوب و مثمرثمر 

داشته باشيم. مثاًل در همين حوزه 
نشريات برنامه های زيادی قرار 

است برگزار شود



صاحب امتياز:
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مدير مسئول و سردبير:   فاطمه تاج الدین
مشاور:    مرضیه سبزعلیان

ویژه نامه 
فرهنگی- خبری

 دانشگاه علم
 و صنعت ایران

جشنواره نشریات دانشجویی 
دانش��گاه های منطقه یک کشور 
دیروز با حضور دکت��ر ذکیانی 
معاون فرهنگی دانشگاه عالمه، 
دکتر میرزایی مدیر کل دفتر امور 
فرهنگی وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری، علی حبیبی مس��ئول 
دبیرخانه نش��ریات دانشجویی 
واحد قائمی مدیر امور فرهنگی 
و ف��وق برنامه دانش��گاه علم و 

صنعت ایران برگزار شد.
مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی 
دانشگاه عالمه در این مراسم ضمن 
تبریک سال نو از عوامل برگزاری 
این برنام��ه از جمله دانش��گاه ها، 
وزارتخانه و مس��ئوالن دانش��کده 
اقتصاد تقدیر و تشکر کرد و گفت: 
این برنامه خود یک ابتکار فرهنگی 

اس��ت که امی��دوارم دوس��تان در 
حوزه های مختلف از جمله حوزۀ 
نشریات شاهد برنامۀ پربارتری در 
سال آتی داشته باش��ند. ایشان در 
ادام��ه اف��زود: باید امس��ال از این 
فرصتی که تحت عنوان همدلی و 
همزبانی، دولت و ملت به دست ما 
افتاده حداکثر اس��تفاده را بکنیم. و 
نش��ان بدهیم که م��ا ایرانی ها اهل 
همدلی، همزبانی و اعتدال هستیم.
دکتر غالمرضا ذکیانی همچنین در 
ادامه صحبته��ای خود به ش��رط 
همدلی و همزبانی اشاره کردند و 
تفاهم را عامل این مهم دانستند. و 
شرط تفاهم را گفت و گو دانستند و 
خواهان اجرای س��ازوکار گفت و 
گو در دانشگاه که نمونۀ کوچکی از 
جامعه است ش��دند. و به این نکته 

اشاره کردند که باید ابتدا از خویش 
ش��روع بکنیم و بتوانی��م ظرفیت 
خوی��ش را ب��اال برده و ع��الوه بر 
یادگیری درس��ت نقد کردن، نقد 
پذیری را یاد بگیری��م تا در مراتب 
بعدی به همدلی و همزبانی برسیم.

فرهنگ��ی  ام��ور  مدی��رکل 
واجتماع��ی وزارت علوم، دیگر 
سخنران مراس��م افتتاحیه بود که 
سخنان خود را با تشکر از حضور 
دانش��گاه های مختل��ف در ای��ن 
جشنواره آغاز کرد و ادامه داد : از 
حس��ن میزبانی دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی و دانش��کده اقتص��اد 
سپاس گذاری کرد.دکتر میرزایی با 
تشبیه نویس��نده های نشریات به 
دیده بانها به آزادی آنه��ا در مقام 
ن��گارش پرداخت و با اش��اره به 

بندی از قانون مطبوعات کش��ور 
گفت: ک��ه هیچ مرجعی ب��ه بهانۀ 
حمای��ت یا غی��ر حمای��ت حق 
سانسور و ممیزی قبل از چاپ را 
در قان��ون مطبوع��ات جمهوری 
اس��المی ایران به ویژه نش��ریات 
دانشجویی ندارد.وی افزود: ولی 
اگر چنانچه طب��ق همین قانون در 
بن��د دیگری ذکر ش��ده که هرگاه 
نشریه ای مطالبی مشتمل بر توهین 
افترا و خالف واقع خدای ناکرده 
در نش��ریات دانش��جویی اتفاق 
بیفت��د طبق همان قان��ون موظف 
است که برخورد کند. بنابراین بعد 
از چاپ دانشگاه موظف است در 
صورت توهین افترا و خالف واقع 
برخورد کن��د ک��ه دارای مراحل 

مختلفی است.

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علم و صنعت ایران 
در راستای نام گذاری سال 94 به نام دولت و ملت، همدلی و 
همزبانی توسط مقام معظم رهبری و با هدف اعتالی فرهنگ 
همدلی و همزبانی در دانش��گاه مس��ابقه ای با عنوان« نقش 
نشریات دانشگاهی در ایجاد همدلی و همزبانی میان دانشجو 

و مدیران« برگزار می کند.
عالقمندان می توانند پاسخ های خود را حداکثر در پنج سطر، 

تا پایان روز جشنواره) 25 فروردین( از طریق صندوق مربوط 
به غرفۀ دانش��گاه علم و صنعت در نمایش��گاه و یا به نشانی 
پست الکترونیکی Farhang_mag@iust.ac.ir ارسال 

کنند.
اس��امی برگزیدگان در تاریخ 6 اردیبهش��ت، در سایت امور 
فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علم و صنعت ایران اعالم می شود 

و به پنج اثر برگزیده جوایزی اهدا می شود.

مسابقۀ همدلی برگزار می شود

در مراسم افتتاحیه مطرح شد؛

بر اساس قانون 
مطبوعات 
رفتار کنید


