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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                       

 مقدمه-1

شود. جمعیت نوجوان و جوان کشور با شور و طراوتی وصف ی میبهارحیات اجتماعی کشور با آغاز سال تحصیلی،      
ر ذهن و ضمیر خود آباد و استوار را د یناپذیر با آموزگاران و اساتید مجرب و عاشق که سودای رشد و شکوفایی ایران

آموزان البته در این بین برای نوند. صد مدرسه و دانشگاه را رونقی تازه بخشکالس درس  تا شوندهمراه می ،دارند
تمامی کشورهای طراوت و معنایی مضاعف دارد. در اند این آغاز، که مایه فخر خانواده هایشان شده مدرسه و دانشگاه
آن  ی به نهاد اجتماع و فرهنگو قوام بخششود و نقش آن در ترسیم آینده ک رویداد مهم تلقی میجهان این روز ی

ز ایجاد شده و هر ها و مناسکی برای این آغاآیین ای فرهنگی هر جامعه، ور سنت ها و ویژگی هچنان است که به فراخ
 ،، نفس برگزاری آنهافارغ از تفاوت نام ،شود اماهای متفاوتی خوانده می نامرغم اینکه با شود و علیساله برگزار می

مهم دیگری از زندگی را به یک رویداد تأثیرگذار   به مرحلهورود  بزرگداشت این آغاز و ایجاد شرایطی است که این
 تبدیل کنند.

 مراسم معارفه ،اماشود برگزار می ،از پیش از دبستان تا دانشگاه ،در مقاطع مختلف تحصیلی اغلب این آیین ها و مراسم 
 ،تازه وارد به دانشگاهدانشگاه از مهمترین این رویدادهاست. زیرا در افق سنی نودانشجویان  دانشجویان بانوو آشنایی 

دهد. این گذار نمادی از استقالل نسبی افرادی است که با تغییر نوجوانی به جوانی نیز رخ میگذاری مهم از مرحله 
ماعی و فرهنگی نودانشجویان در از زندگی اجت مرحلهبه رو می شوند. اهمیت این   رو در زندگیشان شرایطی اساسی

وی ایشان را پیش رو گاه ناشناخته  تازه  یشرایط ،که زندگی و زیست دانشگاهی، ن استورورد به دانشگاه در آ ابتدای
 و آرام گذاری سالم، برای ها دانشگاه ریزی برنامه نیازمنددانشجویان جدید نوانتقال مهم در زندگی می گذارد. این 

با تنوعی نه چندان  البته و وقت نیمه ، حضورمحدود امکاناتی با) کوچک یفضای ،مدرسه از بنابراین گذار .است تدریجی
 (ترتنوعی به نسبت وسیع و وقت تمام تر، حضور تقریباً )با امکاناتی به مراتب بیش بزرگتر نسبتاً فضایی دانشگاه، به (زیاد

  هدفمند است. جدی و های یریز برنامه مستلزم

را به عنوان یک هویت « شدن دانشگاهی»؛ فرآیندی که پس الزم است به این گذار به عنوان یک فرایند نگاه کرد
ای رهنمون شود که فرهنگ به سوی آینده دانشجویان پایه گذاری کند و آنها را در مسیر نهادینه سازی این جدید در نو

در  نو دانشجویان طلوع زندگی جدید ،اش ظهور انسانی دانشور و فرهنگ مدار باشد. نخستین گام این راه فرهنگینتیجه
 است. های زیست دانشجوییو شناخت الزام دانشجوییهویتی 

به حساب شخصیتی یک دگردیسی روحی و  تدریجی تحقق درانگیز  نخستین روزهای ورود به دانشگاه فرصتی شگفت 
اند و پیش از این در مدرسه تجربه کرده که است درک تفاوت از بودن در فضایی نکته مهم زمینه سازی برای .آیدمی

کند. بی تردید نخستین شان فراهم میای تبلور تازه شخصیتبر« فرهنگ دانشگاهی»ود در فضایی که بازیافتن خ
برای یافتن خود  ،نودانشجوی تازه وارد به این فضای جدی ،گرا طراحی نشوداندازی آینده دانشگاه اگر در چشممعرفی 

و  راهبری فرهنگی گشایی وراهبرای نیز و دانشگاه  ،پیش رو خواهد داشت را و بغرنجی های متعددالشدر آینده چ
 .خواهد کرد پرداخت راهای بیشتری سازی دانشگاهی هزینهفرهنگهمچنین 
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 :باشداساسی  رویکردحائز سه  تواندمی برای نو دانشجویان در آغاز سال تحصیلی برگزاری مراسم  طبعاً

 آشناساختن  -

 افق بخشیدن   -

 نو راهی کرد -

ها و ، مکانکانات فیزیکی و سخت افزاریآشنایی با امنخست، سازی خود دو سویه کارکردی عمده خواهد داشت: آشنا
با  دانشجویان نو آشنایی فکری و ذهنی دیگر، و ،خدمات دانشگاه برای تحصیل، پژوهش و زندگی در محیط دانشگاه

مکمل یکدیگر باشند تا رفتار دانشگاهی در  بایدآشناسازی   شود. این دوسویهدانسته می «فرهنگ دانشگاهی»آنچه که 
 ی شود.و جار شکل یافتهرفتنی دانشگاه های خواستنی و پذیسامان و متناسب با ارزش ، بهنوآمدگان

ای از شک بخش عمده. بیاستتصور قابل ترسیم چشم اندازی از زندگی خواهد بود که از منظر دانشگاه  ،افق بخشی
که  دانشگاه و کسب معرفتی زندگی درحاصل  ،در زندگی اجتماعی هادانشگاه آموختگاندانشیه فرهنگی سرما  اندوخته

دانشجویان تنها نباید موقوف به شکل دادن به حال  یآیین ورود باشد.شده است، میاز این فرصت ارزشمند فراهم 
ا ظرافت و بشده جای این مناسک گنجانده  جای در متعالیو  رای دلپذیکه نشانه هایی از آینده باشد بلکه ضروری است
تواند با د به عنوان ستارگان علم و ادب میدانشگاه و دانشمندان خردمن های ماندگارچهره به آن تاکید شود.نمایش

  متوجه آینده نه چندان دور خود سازد.را ، آنان دانشجویاندر ذهن وضمیر نوگذاری تأثیر

و مهیای  شتهاگذ را پشت سری دانشگاه بازشناخت ظرفیتی است از نیروی جوانی کسانی که آزمون ورود ،کردنما راهیا
گذارند که میر راهی پای د ،ا در آشنایی اولیه و معطوف به افقی روشنآنه. ای دیگر هستندبه سوی آینده رهسپاری

، بلکه ی ذهنیموبه عنوان مفهباید کردن نه تنها راهی دانشگاه ممکن نیست. دو اولیای خردمن هی استاداناهمر بدون
 .تصویر نمادین در ایشان مجسم کند چون یکلی در این مراسم تحقق پیدا کرده و مشایسته است به صورتی ع

ت آن که این آیین اهمیتی چندگانه دارد. نخس ،دانشگاه بهدانشجویان  نو برگزاری مراسم  ورود  در «آیین سازی»
ای بازگفتنی که تا سالیان بسیار در خاطره ه خوشایند دانشجوشدن باشد.ی عملی باید نخستین خاطرهاجدای از کارکرد

و  طراوت با ییازگفته شود. این امر تنها در ایجاد فضادانشگاه بازتولید و ب آموختگاندانشذهن و زبان دانشجویان و 
و به  ، هنرمندانهاش را در قالبی زیباو درونمایه ارزشها ند تحقق یافته وای ساختم با برنامه البته ن است کهممکنشاط 

 کند.  مییادماندنی عرضه 

زیست دانشگاهی امکان   از آنها بهره برداری شود که در آینده هایی تولید و«نماد»دوم آنکه در این آیین ضروری است 
اصیل و  هویت هر آینه گاهی برآمده وتاریخ و فرهنگ دانش خاستگاه، نمادهایی که از ؛وجود داشته باشدبازتولیدشان 

 دهد. دانشگاه را بازتاب می پویای

؛ است« سفر»این آیین  سازنماد مفاهیم ترینیکی از مهم ،دانش و فرهنگدین، عناصر عالوه بر نمادهای برآمده از 
را در ذات و از ابهام به حقیقت  ی به پختگی، از نادانی به داناییاز خامکه گذار از ظلمت به نور،  ،سفری در مسیر آگاهی

انسانی و  که غایتی است دریافتنینیز  دانش جستن از مهد تا لحد و دینی الگوی معنایی از« سفر» مفهوم خود دارد. این
منزل به منزل صورت می پذیرد  ،طی کردن راه« سفر». در الگوی می گذارد یرا پیش روی هر مسافر دانشجویمعنوی 

طی دانشگاه  زندگی پس از دیگر میان منزل مدرسه تا منازل است که دانشجو مهترین مسیرهایو دانشگاه یکی از 
این الگو از نقطه عزیمت  شود.ه میای که در آن طالیی ترین دوران زندگی، یعنی جوانی تجربه و ساخت. وهلهکندمی
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دانشجویان  انجامد. نوبه ظهور قهرمان می در نهایت و شود طی میهای آشنایی و گذر از مراتب شود، با آزمونآغاز می
 عازمان این سفرند برای قهرمان شدن.

در این گذار مهمترین نکته یافتن ارزش هایی انسانی است که در سایه معرفت تجلی می یابد و آن را باید چون میثاقی 
که دانشگاه را گرانقدر و دانشگاهیان  تاکید بر وفاداری به ارزش هایی انسانی در آغاز و انتهای راه همواره به یاد داشت.

بقا در ارزشهای  بستن عهد و میثاق دوسویه میان دانشجو و استاد برایاگر کند.  را در تاریخ و جامعه ارزشمند و مانا می
در نماد سازی های آیین ورود لحاظ شود، امکانی زاینده و پاینده را هر چه بیشتر برای تداوم فرهنگ انسانیِ دانشوری 

 کند.هی تا پایان عمر دانشجو فراهم میانشگاد

و تبلور انسانی و دانشورانه  خودیابی ضرورت دربارهضمن آگاهی بخشی  این آیین،  درونمایهدر شکل و  شایسته است که
م برای پیشی گرفتن از دیگران بر نفی خودمحوری مفرط تاکید شود. اگر چه کوشش برای کسب منافع و رقابت سال آن،
معه، میهن ، علم و برای جا خود فرهنگ دانشگاهی شامل وقف نمودن زندگی اما ،انگیزشی است اخالقی و نیامکا

بهره گیری از  .رودبه شمار میاز ارزش های جدایی ناپذیر زیست اصیل و گرانقدر دانشگاهی  هست و معرفت الهی نیز
سازی این تواند در تحقق و نهادینهتماعی میجدای دفاع مقدس، قهرمانان ملی و اهای ایثارگری، از جمله شهاسوه

    فرهنگ موثر و مفید باشد.

ای  های حمایتی و تشویقی ویژهاند و اهدای بستههای برتر کنکور را کسب کردهرتبهپاسداشت دانشجویانی که با تالش 
پاسداشت حرمت نهادن به گذار  تواند بخش جذابی از برنامه این آیین باشد. اینشود میکه برای ایشان تدارک دیده می

های از موفقیت دانشجویان و نمادی از قدر دانسته شدن در مراتب دیگر زندگی پسنو ز مرتبه پیشین به مرتبه کنونی ا
 آینده در دانشگاه خواهد بود.

تگی استفاده آموخدانشکه عمدتا در مراسم  ،و دانشجویان از لباس رسمی دانشگاهی استادان شایسته است در این آیین 
پوش زیبا در آینده  تا نودانشجویان تصوری از پوشیدن پر افتخار این تن ،شودای استفاده و به گونهنمایی رو ،شودمی

عنصری ارزشمند و یادگاری  به عنوان گاه،نشان دانشدانشجویان،  ی به نوداشته باشند. همچنین در بسته فرهنگی اهدای
 شود. گذاشته آینده ماندگار برای بهره بردن در

داشگاه در  برای ماندگار سازی شنیداری با معرفی ویژه آن، هاانشگاهشایسته است در این آیین از سرودهای رسمی د
 بهره برده شود.  ذهن نودانشجویان

 برای تمهیداتی اندیشیدن به« دانشجویاننو آیین»دی برای برگزاری منظم هدف از طرح پیشنها

 ۀانگیزتا  ،دانشجویان است نوبرای  ی مستحکم و مستقلو ایجاد هویت و تقویت نهاد دانشگاه حفظ

از طریق  تا است بنابراین الزم. یابد فزونی نحو مطلوبیبه  دانشگاهی های فعالیت برای ایشان

 های بخش با دانشجویان نو کردن مرتبط و آشناسازی یندآفر ،«دانشجویان نوآیین »برگزاری 

 هایی دارد.بایسته قواعد وچه  دانشگاه که شود مشخص آنها برای و ردیگ صورت دانشگاه مختلف

هایی  و مسئولیت ، تکالیفچه حقوقدهد و نیز دانشجویان قرار میدر اختیار هایی را چه فرصت

  متوجه آنها است. 
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 برای ریزی برنامه پذیری دانشگاه درقبالمسئولیت از ای هنشاندانشجویان نوبرای   عناصر و ساختار متنوع این آیین
 و ایرانی فرهنگهای عناصر و نشانه بر کیدأتو  گیریبهره با. هست نیز مشارکت گسترده آنان جلب و بیشتر اثرگذاری
  .بخشید ی بیشتریغنا« دانشجویان نوآیین »توان به  می ،اسالمی

 «دانشجویان نو آیین»طرح پیشنهادی  .1

 اهدافالف. 

 در نظر گرفت:« دانشجویان نوآیین »اهداف کلی  به عنوان  زیر راتوان دستیابی به موارد  طور کلی می به

ای ماندگار از آغاز  خاطره ثبتدانشگاه و  در دانشجویان نوحضور  روز ینیجاد نشاط و طراوت در نخستا .1
 دانشگاهی تحصیل

 دانشجوییهای مثبت اخالقی در آغازین روز  و نیل به سوی جنبه دانشجستجوی ایجاد انگیزه و رغبت به  .2
 ورود ابتدایدانشجویان در نو به کالن نسبت به وضعیت کشور امید و دیدتزریق  و آینده اندازی از تبیین چشم .3

 به دانشگاه

علمی  ۀنقش جایگاه آنان در قش ون تبیین های کالن علمی، رویهدانشجویان نسبت به نو مند کردن دغدغه .4
 ایشان آینده به  های تصاویری از رخداد ۀئابا ار ماندگاری و رمز فرزانگی و دریافتترسیم افق دانشوری  ر،کشو

و تالش برای ثبت  یمحور و هدف نگری آینده تبدیل این مراسم به آیینی مدون با ساختار مفهومی مبتنی بر .5
 دانشگاهیدرتقویم  رخداد مبارک و همیشگی آن به عنوان یک

 . نحوۀ برگزاریب

افزاری موجود در فضای  افزاری و نرم عالی کشور متناسب با امکانات سختها و مؤسسات آموزش  هر یک از دانشگاه
برگزاری هرچه بهتر این  برایتوان پیشنهاداتی را  کنند. ولی می می« دانشجویان نوآیین »ها اقدام به برگزاری  دانشگاه

زیر قابل پیگیری  مراحللب در قا به طور کلی آیین طرح نمود که موارد زیر یکی از این پیشنهادات است. این پیشنهاد
 است:

 شودمی شروع ورودی دانشجویان نام از با ثبت آیین .1

 شوند.می نفری سازماندهی 10های  گروه ادامه دانشجویان در در .2
 که به عنوان همیار استسنوات باالتر دانشگاه برتر دانشجویان  یکی از ۀنفره به عهد 10مسئولیت این گروه  .3

 پایان مراسم به عهده خواهد داشت. تا ها رامسئولیت هماهنگی برنامه

تر جزئیات آن مورد توافق  کند که پیش را آغاز می گردی دانشگاههای تورها، مسئول گروه  بعد از تشکیل گروه .4
هویتی دانشگاه آشنا  اماکن و با فضاهااز طریق این تورها  دانشجویان نودانشگاه قرار گرفته است.  مسئوالن

 .شودمیتوضیحات الزم را به ایشان ارائه  و شده

اسم، با طراحی مراتب و انشجویان به سوی تاالر برگزاری مرد ها در مسیر حرکت نوممکن است دانشگاه .5
های گروهی بهره بگیرند. در این ی طرح مفاهیم خود در قالب همیاریاز بازی های استراتژیک برا مراحلی

تواند در طراحی ی در روز نخست زندگی دانشگاهی میی و هم افزایوهله توجه به تقویت رابطه مبان فرد
 بازی ها مالک قرار بگیرد.
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طاقی که قرآن  های دانشگاهی و گذر دادن دانشجویان ازآراستن فضای بیرونی تاالر برگزاری مراسم با نشان .6
 است.بر آن نهاده شده 

 آیین نو» ،رییسه دانشگاه حضور هیأتبا  هدایت شده وبرگزاری مراسم  سالنبه دانشجویان  نوسپس  .7
 شود. آغاز می به صورت رسمی« دانشجویان

 . ساختارج

توان  که از جمله آنان می است ویژه  ۀمای های مشخص با فرم و درون دارای بخش« دانشجویان نو آیین»مراسم رسمی 
 موارد زیر را نام برد:

« دانشجویان نوآیین »به  استادان یسه وئهیأت ر اعضای و ورود دانشجویانکه شامل  آغاز آیین ورود و .1
 شود. می

 و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران تالوت قرآن .2

 «تصویر راه»آیین  .3

یک  باتواند  شود. این آیین می اجرا می «تصویر راه»آیین ایران، ئت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی اپس از قر 
پژوهی و  ده از مضامین فکری معطوف به دانشاسالمی و با استفا-الهام از طبیعت و فرهنگ ایرانی نمایشی بامضمونی 

 .شوداجرا   هنری و  شناختی های زیبا ویژگیظ کردن با لحاو  روشن ۀنیل به آیند برایسازی اخالقی خود

و اشعار گزیده ایرانی فاخر موسیقی ) کالم و  ، موسیقیآرت ویدیو در قالبی ترکیبی از «تصویر راه»شود آیین  پیشنهاد می
و...( اجرا شود تا ضمن تقویت هویت ملی، دانشجویان نسبت به وظایف  مولوی، سعدی، شاعران بزرگ از جمله حافظ
 دانشجویی خویش آشنا شوند.

 «آوای دانشگاه»یین آ .4

پرافتخار شود که همراه با پرچم  می دانشگاهویژه سرود پخش و  های دانشگاه ورود پرچماین بخش از مراسم شامل 
ها به سالن  شود. کیفیت پیشنهادی برای ورود پرچم ایران بر روی سالن برگزاری مراسم نصب میجمهوری اسالمی 
یا لباس سنتی شهر محل  و آموختگی دانشس با لبا )ترجیحاًفعلی دانشگاه  دانشجویانتعدادی از  بدین ترتیب است:

 نصب نمایند.« دانشجویان نوآیین » الن برگزاریها را در س  پرچم و وارد شده از دو درب سالن (استقرار دانشگاه

 انداز علمی و فرهنگی چشم ارائۀ مبنای بر ای روشنو نوید آینده با مضمون القاء امیددانشگاه سخنرانی رییس  .5
 ؛ و توصیه به اهلل مداری، نظم، سخت کوشی، حریت و اخالق مداریکشور

 تجلیل از آنان و نام دانشگاه استادان به و معرفی تصاویرنمایش  .6

 «افق»آیین  .7

ای که لباس رسمی دانشگاه را بر آموختهدانشبه  برای معرفی چشم انداز آینده به نودانشجویان،در این بخش از مراسم 
های ریزی برنامه بابتوانند دانشجویان نو تا در نتیجۀ آن شود می اعطا دانشنامه نمادینتن دارد از سوی رییس دانشگاه، 

 نمایند. خود را دنبال اجتماعیو فردی ۀتوسعهدف،  معطوف بهاصولی و
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  دانشجویان نو دانشگاه به )آرم( طای نشاناع .8

پاسداشت آن( بر  )برای تکریم، قدرشناسی و الصاق نشان دانشگاه به عنوان یکی از نمادهای هویتی دانشگاه اهدا و
 .یس دانشگاهئر توسط شده در دانشگاه های برتر در آزمون سراسری و پذیرفته دانشجویان حائز رتبه نولباس 

  دانشجویان نو پرچم سپاری به .9

پرده س دانشجویان نو ۀبه نمایند ترسنوات باالدانشجویان  ۀپرچم دانشگاه توسط نمایند ،در یک فضای نمادین و شاداب
 .شود می

1میثاق استادانقرائت  .10
 

2میثاق دانشجویانقرائت  .11
 

3نیایش .12
 

 «یاد یاران»آیین  .13

حاضرشده ی دانشگاه یادمان شهدا و ی گمنامبر سر مزار شهدانمادین حرکتی مراسم، شرکت کنندگان در پس از پایان 
 .دارندخاطره شهدا را گرامی می یاد و و

 آیین یادمان .14

 شود. گرفته می دانشجویان نوبا  عکس یادگاری ،سهئیت رأبا حضور هی 

 «نجوای عاشقانه»نماز آیین  .15

 جماعت نمازدر هم پیوسته  صفوف به در دانشجویانو  رئیسه، استادان هیات ،پس از پایان برنامه و پخش اذان ظهر
 کنند. دانشگاه شرکت می

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 موجود است. 1در پیوست شمارۀ تادان نامۀ اس متن پیشنهادی میثاق - 1

 موجود است.2نامۀ دانشجویان در پیوست شمارۀ  متن پیشنهادی میثاق - 2

 موجود است. 3متن پیشنهادی نیایش در پیوست شمارۀ  - 3
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 نامه استادان دانشگاهپیشنهادی میثاق  متن: 1پیوست 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

دانشگاه را نیز هر ساله نوروزی است که گرچه در  رستاخیز طبیعت. بهار است و ۀکه طلیع هر سال را نوروزی است
انگیز؛ بهار دانش و نوزایی خرد و تجدید ایمان به  اما سرآغاز رویشی است دوباره، بهاری است دل ،رسد پاییز می ۀآستان

. دانشگاه سرزمینی است آگاهی است ۀاین بهار، رستاخیز باشکوه و دوبار علم و اخالق. ۀرستگاری بشر در سای
اش نه تنها خود، بلکه جهانی را خرم  روید و سرسبزی زند، می جوانه می خیز و آبادان که در آن هر ساله بذر کاشته حاصل

اندوزی، طراوت و  کند. هر سال در این بهار، حضور نوآمدگان به این باغ، به این بهشت دیرپای دانش و پر حاصل می
که زهی باز وقت  کشند، پژوهی نفسی به شادمانی می دوباره می بخشد و باغبانان این پردیس دانشوری و دانشجوانی 

انگیز هر روز  هایی رسید که در گرمای این بوستان دل خوش انسان پروری آمد. باز وقت پرورش و نگاهبانی از جوانه
هد روییدن و بار دادن دانشمندان، هنرمندان و کاردانان شاقدر که کشند. در این دانشگاه پر بیشتر به سوی نور قد می

راه است که  روزی را چشم به بلند خودْ در آرزویِ ،این آتش داشته است و دارد بوده است هر کس که دستی بر
 این حاصلِ ،که در روز خرمن پرورند و این اشتیاق را در خود می پربار بر دهند؛ های امروز، در فردایی نزدیک، جوانه

 بشری هدیه کنند. ۀین و شایسته را با طیب خاطر و دستانی گشاده به مردم با ایمان ایران عزیز و تمامی جامعزرّ

گیرد و تمامی دانشگاه آکنده از  حضور نودانشجویان خود را جشن می ......... در خجسته روزی چون امروز که دانشگاه
 «دانشجویی»بلند  اند و به سخت کوشی خود مقامِ ی سخت گذشتهآزمون ۀآمد به کسانی است که از آستان سالم وخوش

ضمن تبریک و شادباش این پیروزی و آرزوی  ،اند زیبا و پرقدر دانشگاهی را یافته ۀپیدا کرده و عزت حضور در این عرص
را فراهم ... فضای آموزش و پژوهش ....و تمامی کسانی که در دانشگاه . تادان، اسپیشرفت روزافزون، ما مسئوالن

گر دین مبین  )عج( و در پرتو تابش نور هدایت عنایت حضرت ولی عصر الطاف الهی، ۀبندیم که در سای کنند عهد می می
، تمامی اهتمام خود را در ایجاد بستری مناسب، امن و پربار برای آموزش و پژوهش و پرورش جوانان توانمند اسالم

ش ا عظمت تاریخ پر ۀچونان همیش مان، میهن گرامی ۀانداز آیند بریم تا چشم کار می دانش و بینش و رستگاری به جویایِ
 همواره روشن درخشان و پرشکوه باشد.

... میثاقی که بر آن ....خداوند بزرگ، مردم سرافراز ایران و دانشجویان دانشگاه . این میثاق و عهدی است میان ما،
 .شاءاهلل ان مان. تدار و بلندمرتبگی همیشگی ایران بزرگ اسالمیاق سرافرازی، خواهیم ماند تا همیشه، تا آبادانی،
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 دانشجویان  دانشگاه نونامه  متن پیشنهادی میتاق: 2پیوست 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

زیرا جویای دانش بودن افتخاری است که نائل شدن به آن به سادگی میسر  ،افتخار بزرگی است «دانشجویی»
طی طریق و سلوک »و  «اندوزی استخوان خرد کردن در راه دانش»و  «دود چراغ خوردن»تا کنون  دیر بازاز  شود. نمی

ا سختی کار و دشواری راه هنگامی که امّ دهد. که سختی و دشواری راه را نشان میتعابیری بوده است  «پرمخاطره
دارد که  دانش و معرفتی را بر آن می یِرهروای آمیخته است که هر  با حالوت و شیرینی ،پذیر و زیبا است مقصد دل

  رانه پشت سر بگذارد.ها را صبورانه تاب آورد و هر فراز و نشیبی را مدبّ دشواری

و خلقت بد چنانکه پروردگار در) و رسیدن به شأن جانشینی خداوند آراستگی اخالقی ،هنگامی که هدف انسان دانشوری
خواهیم دید که با  روزی که ما رشد خود را احساس خواهیم کرد؛ بزرگی است.روز  ،باشدمارا بدان صفت نامیده است( 

بودن و هنر انسان شدن  جهان، معنایِ حقیقتِ آفرینش، دیدار اسرارِ مان، پژوهی جویی و دانش گذشت هر روز دانش
ی های نام شود و میدر کائنات گشوده  های گسترده شگفتی مان به رازهای درون آدمی و های چشم شود. بیشتر میسر می

شود. هر روز  هایی که در ما ودیعه نهاده است یکایک بر ما آشکار می که خداوند در روز نخست به ما تعلیم کرده و دانش
  هر روز ما روز شکفتن خواهد بود. ما جشنی خواهد بود که در آن بلوغ روزافزون خود را به سرور خواهیم نشست.

ما احساس ناب شکفتن را درک کردیم و  چشیم و پس از این نیز خواهیم چشید؛ را میامروز طعم شیرین دانشجو بودن 
ما به  ایم و هر چه بیشتر در خواهیم یافت. را امروز دریافته «در راه بودن» یِاما معن پس از این نیز درک خواهیم کرد.

خدا  مان در خدمت خدا و خلقِ فتهیا پرورش هایِ خالق و ذهن بلند، دستانِ روزی را خواهیم دیدکه عزمِ، لطف حق
 خواهد بود. 

... فراهم آمده است، ما دانشجویان با ......دانشگاه  در در این روز بزرگ که آشنایی با محل دانش و اخالق و تعهد
وجود خود را صرف دانشجویی و بندیم که  خداوند بزرگ و مردم شریف ایران و اساتید گرامی دانشگاه عهد می

دوستی و  د و انسان، تعهّادب و اخالق ایمان به خدا، دانش خود را به زینتِ کنیم و در کنار این امر مهم،پژوهی  دانش
 گرامی دانشگاه، و دانش اساتیدِ )عج( الطاف خداوند کریم، عنایت امام عصر ۀدر سای دوستی بیارایم و خردورزی و میهن

این میثاق و عهدی  تالء و پیشرفت میهن سرافرازمان بر داریم.راه ترقی را روزافزون بپیماییم و گامی مهم در راه اع
به آن سعادت ما و ملت  ... میثاقی که وفایِ...........ملت شریف ایران و اساتید دانشگاه  همتا، پروردگار بی است میان ما،

   شاءاهلل. مان و میهن گرانقدرمان و در نهایت رضایت خداوند متعال را در پی خواهد داشت. ان بزرگ
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 دانشگاه  دانشجویان  نومتن پیشنهادی نیایش آیین : 3پیوست 

 بارالها؛

ما در راهیم، راهی که در آغازش خود ناتوان بودیم و تا انجامش نیز بی تو ناتوان خواهیم بود؛ جانمان دادی، در رحمتت 
دن عطا کردی.تنهایمان مگذار که بی نگاه تو مان بخشیدی و توانایی آموختن وآموزانتا بدین روز پروردی، شور زندگی

  از ما دریغ مدار. راه پیش رو تاریک است.تا بدان جا که رستگاری ماست نگاهت را

 پروردگارا؛ 

 ن است. در این روز که دانش بهانه و دانش مستور در آ مارا به نور هدایت خود رهنمون شدی و اعجارت بر ما کالم تو
 نور هداییت و دست حمایتت را در پیمودن این راه خطیر از ما دریغ مدار. .ماست برای بودن در این جایکاه مقدس

 خدایا؛

 ،پیامت جستجوی معرفت تو بود .انستیمان درستگاری را جاودانگی .فرزانگی را جاودانگی دانستی

نهان را  چنانکه مان کن. ده .شنوایمان کن. بینایبینش در آفرینشت. پای رفتنمان  پویش در زمین و کاوش در آسمان و
 .فیض خود را از ما دریغ مدار. نچه از ذهن و زبان و قلم ما می تراود انعکاس فیض تو باشدچون آشکار ببینیم و هر آ

 کردگارا؛

من بیافروز و  ای بر من مشتاقی. اشتیاق خواستنت را درخوانی و گفتهای. هر روز مرا میخزانه معرفتت را بر ما گشوده
 صدایم را رسا کن که بخوانمت. اشتیاقت و اجابتت را از ما دریغ مدار.

 خداوندا؛

بر  .کردیات روانهآن انداختی، به سوی بهشت جاودانهباد موافق در کشتی هدایتت را برافراشتی، بادبانش بر کشیدی و
مان جای براین کشتی نجاتو پر بیم، تالطم دریای پر رتگر راه باشند. در اینعرشه بزرگان و فرزانگان را گماشتی تا اشا

 ده. باد موافق را از ما دریغ مدار. 

 پروردگارا؛

 که تو را یافت امید یافته است. امید در یافتنت را از ما دریغ مدار.که امید یافت تو را یافته است.آنآن

 


