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ورود به دانشگاه یکی از مهم ترین فرازهای زندگی، در مسیر تحول هر جوان است.
پشت سر گذاشتن تجربه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و در نهایت، موفقیت در رقابتی چالش برانگیز به نام 

کنکور و قرارگرفتن در مقام و منزلت  دانشجویی به خودی خود  بسیار خوشایند و لذت بخش است.
اما این شروعی است که پایان می طلبد و این پایان به عزم و اراده ای قوی، جهت طی کردن مسیری که اکنون در 
ابتدای آن قرارگرفته اید  نیازمند است. مسیری ناشناخته و مبهم که نیاز به تالشی برای کشف آن دارد و علم و عمل 
در کنار یکدیگر خطوط روشنایی بخش این مسیرند که می توانند شما را در راه رسیدن به انتهای آن یاری کنند. پس با 
توکل به خداوند و با عزم و اراده ای قوی در این راه قدم گذارید و به چیزی جز حرکت  در بین این دو خط راهنما که شما 

را به سر منزل مقصود   خواهند رساند، نیندیشید.
به امید آن که همه ی ما بتوانیم در جهت اعتال و ارتقای کشور عزیزمان، گامی هرچند کوچک برداریم.

فصـــل تازه 3

سخن سردبیــر

محمد حسین سمندری مقدمراهی به بی نهایت 
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بهتــــرین ها را در دانشگــــاه می توان جست

ویژگی های محیط دانشگاه
محیط دانشگاه به طور طبیعي، محیط شادابي، 
نوگرایي، نوآوري و نوزایي است. محیط دانشگاه، 
محیِط بالیدن شخصّیتها، جوشیدن استعدادها و 
بروز و ظهور نقاط درخشاِن پنهان در شخصّیت 
انسان است. همچنین دانشگاه محیط صفا ، خلوص 
و حقیقت جویي هم هست؛ چون مجموعه جوانند 
درعین حال  است.  جوان  از خصوصیاّت  اینها  و 
دانشگاه نمودار و نشان دهنده ي حساسیت در برابر 
پدیده هاي نامطلوب نیز هست؛ یعني آن چیزي 
که از دید جوان - از نگاه ارزشي و نگاه آرماني - 
نامطلوب باشد، بیش از همه در محیط دانشگاه 
نسبت به آن حساسیت به وجود مي آید که این 
حساسیت گاهي با زودرنجي توأم است. همچنین 
اگر زمینه فراهم باشد، محیط دانشگاه - علي رغم 
آنکه عده اي گمان مي کنند یا مي خواهند وانمود 
کنند چنین نیست - محیط گرایشهاي دیني و 
معنوي لطیف هم هست. این خصوصّیاتي است 
که به طور طبیعي، در هر مجموعه ي دانشگاهي در 

کشور ما وجود دارد.

دانشجوی موّفق چه دانشجویی است؟
به نظر من دانشجوی موّفق کسی است که خوب 
درس بخواند؛ خوب تهذیب اخالق کند و خوب 

به ورزش بپردازد. من برای دانشجوی موّفق، سه 
شاخص دارم. البته ممکن است یک جوان موّفق 
در خانه، معیارهای دیگری داشته باشد؛ یک کاسب 
موّفق، یک اداری موّفق، معیارهای دیگری داشته 
باشد؛ اما دانشجوی موّفق، به حیث دانشجویی، این 
است: باید خوب درس بخواند، به اخالق و تهذیب 

نفس بپردازد، ورزش هم بکند.

گرایش دانشجو به مسائل معنوي
من پرهیزگارترین و نوراني ترین جوان ها را هم 
در مواردي در میان دانشجوها دیده ام. فراموش 
نمي کنم از جوان نوزده یا بیست ساله اي که بعد از 
شهادتش، وصیتنامه او را دیدم. او نوه یکي از علماي 
معروف و مراجع تقلید زمان خود بود و آن مرجع 
تقلید و عالِم معروف، اهل سلوك و معرفت و توحید 
شمرده مي شد. وقتي وصیتنامه ي جوان را خواندم، 
اینطور فهمیدم که این جوان نوزده، بیست ساله ي 
دانشجو، در رسیدن به آن حالت حضور، حالت 
کشف و حالت عروج معنوي و روحي - چیزي 
که هر سالکي، هر عارفي و هر جویاي حقیقتي، 
آرزوي آن را دارد – اگر از پدربزرگ مجتهد و عارف 
خود که شاید شصت، هفتاد سال هم در آن راه 
زحمت کشیده بود، جلوتر نباشد، عقب تر نیست. 
البته این حالت، همیشه و براي همه پیش نمي آید. 

شرایطي که در آن، انسان به معناي حقیقي کلمه 
مجاهدت می کند و آن مِن نامطلوب در عروج 
انساني را که مزاحم حرکت او به سمت باالست زیر 
پا لگد مي کند و از شهوات و غرائز و حیوانّیت خود 
صرف نظر مي کند، ناگهان چنین عروجي براي یک 
جوان پیش مي آورد. به هر حال ما این نمونه ها را 
در بین جوان هاي دانشجو دیده ایم و این یک نمونه 
بود که عرض کردم. موارد دیگري را هم من یا از 

دور یا از نزدیک مشاهده کرده ام.

بزرگترین آسیب محیط دانشجویی 
بدترین اشکال و اشکال وارد بر محیط دانشجویی 
این است که دانشجو دچار محافظه کاری شود و 
حرفش را با مالحظه ی موقع و مصلحت خیالی 
بیان کند؛ نه، دانشجو باید حرفش را صریح بزند. 
البته در کنار این صراحِت در بیان، صداقت در نیت 
هم باید وجود داشته باشد و در کنار او، سرعت 
در پذیرش خطا؛ اگر ثابت شد که خطاست. فرق 
شمای جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل، با 
یک آدم سیاسی کار باید در همین باشد؛ حرفتان 
را صریح بزنید؛ آنچه را که میزنید، از دل بزنید؛ 
و اگر چنانچه معلوم شد که اشتباه است، سریع 
پس بگیرید؛ راحت. این، به نظر من یکی از بهترین 

شاخصه های دانشجویی است.

بهتــــرین ها
را در دانشگــــاه می توان جست

گفتـــاری از مقام معظم رهبری
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نشاط جوان در زمینه هاي مادي و معنوي
می خواهم بگویم همانطور که در میدان رقابت 
ورزشي قوا و نشاط شما جوان ها از یک پیرمرد 
بیشتر است، در میدان رقابت و مسابقه ي به سمت 
معنویّت هم توانتان بیشتر از یک پیرمرد است؛ 
یعني همانطوري که اگر من و شما االن مسابقه ي 
دو بدهیم در این فضا، یقیناً شما جلوتر از من 
مي افتید؛ اگر از نقطه ي واحدي به سمت عروج 
به مراتب معنوي هم حرکت کنیم، باز شما از من 
جلوتر مي افتید؛ این را بدانید؛ قضیه اینگونه است. 
جوان، قّوت و نشاطش، هم در زمینه ي ماّدي و هم 
در زمینه ي معنوي، جوان است. همچنانکه شما 
در ورزش جسماني، از پیر قویتر و بانشاط ترید و 
استعدادتان بیشتر است، در زمینه ي معنوي هم 
همینطور است و می توانید پیش بروید؛ این را قدر 
بدانید. گاهي که گفته مي شود جواني را قدر بدانید، 

ذهن به راه هاي دیگر مي رود.

مهمترین مظهر قدرداني از جواني
مهمترین مظهر قدرداني از جواني همین است که 
از این صفا و نورانیّت و از این ناآلودگي و پیراستگي 
طبیعي انسان جوان، استفاده کنید و خودتان را 
در زمینه هاي تزکیّه و اخالق پیش ببرید. این 
انشاءاللَّ ذخیره ي زندگي شما خواهد شد. راهش 

هم رعایت دو نکته است: ذکر و توبه. ذکر یعني 
یاد. یاد در مقابل غفلت است؛ غفلت از خدا، غفلت 
از وظیفه و مسؤولیّت، غفلت از آن هنگام حّساِس 
مواجهه با مأموران الهي در عالم ملکوت - عالم بعد 
از عبور از جسمانّیت - و محاسبه ي بزرگ انسان 
در مقابل خدا در قیامت؛ این ها یاد است. این یادها 
تعیین کننده است. اینطور نبوده که فقط به ما 
بگویند به قیامت معتقد باشید براي اینکه اعتقادي 
مثل اعتقاد علمي داشته باشید؛ نه، براي اینکه این 
اعتقاد در زندگي ما، در حرکت ما و در تصمیم گیري 
ما تأثیر بگذارد، این یاد را در خودتان حفظ کنید. 
))انّما تنذر من اتّبع الّذکر((؛ انذار پیغمبر و انذار 
الهي هم مفید به حال کساني است که به دنبال یاد 
هستند و خود را از غفلت دور نگه مي دارند؛ این یک 
نکته. نکته ي دیگر توبه است. ممکن است کسي 
بگوید ما که جوانیم و هنوز عمري از ما نگذشته 
که مثل شماها گناه زیادي کرده باشیم و محتاج 
توبه باشیم. نه؛ این درست نیست، توبه وظیفه ي 
همیشگي انسان است. پاکترین انسانها هم باید توبه 
کنند. توبه یعني برگشت به خدا، برگشت از راه 
خطا، توجه دادن دل به پروردگار و رو را به طور 
کامل به خدا کردن؛ در حّد امام سّجاد علیه السالم. 
از امام سّجاد علیه السالم، این امام معصوم چه 
کسي پاکتر؟ شما صحیفه ي سّجادیّه را اّول تا آخر 

ببینید. ببینید چه حالي، چه سوز و گدازي و چه 
توبه یي در آن نهفته است؛ ))هذا مقام من استحیي 
لنفسه منک و سخط علیها و رضي عنک(( . امام 
سجاد علیه السالم به خداي متعال عرض مي کند: 
پروردگارا! من بر نفس خودم که گاهي از فرمان تو 
سرپیچي کرده، خشمگینم. از تو راضیم و به خاطر 
سرپیچي نفس از تو شرمنده ام. این راز و نیاز و سوز 

و گداز امام سجاد علیه السالم است.

قدر جواني را بدانید
عزیزان من؛ جوانان! قدر جواني را بدانید و این 
دلهاي پاك، این نورانیّت و این صفا را که به هرحال 
در شما هست، حفظ کنید. حّتي گاهي اگر خطایي 
هم از جواني سر مي زند، مادامي که گناه متراکم 
نشده باشد، آن نورانیّت محفوظ است. البته هر یک 
گناه، بخشي از آن را کم مي کند که عالجش توبه 
است. برگشتن و توبه ي ما، ا نشاءاللَّ توجه و محبّت 

الهي را متوجه مان خواهد کرد.

منابع:
نشریه دانشجویی پرسمان، ویژه نامه ورودی های 94

پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
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با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشکده پزشکی ، نخستین گام 
در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد 

در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با پنج رشته جداگانه تاسیس 
یافت . با گسترش آموزش عالی در کشور به ترتیب دانشکده معقول و منقول )که 
بعدا به الهیات تغییر نام یافت ( دانشکده علوم ، دانشکده دندانپزشکی ، دوره شبانه 
، دانشکده علوم دارویی و تغذیه ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده 
کشاورزی ، دانشکده مهندسی ، مؤسسه بینایی سنجی ، دبیرستان دانشگاه و مرکز 
تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد که ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام 

یافته بود افزوده شد .
ضرورت گسترش آموزش پس از انقالب اسالمی سبب شد که پس از تغییر در 
برخی واحدهاو تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده 
علوم اداری و اقتصادی ، دانشکده دامپزشکی، آموزشکده کشاورزی شیروان ، دانشکده 
تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم ریاضی ،  پژوهشکده علوم گیاهی ، مرکز 
تحقیقات زمین لرزه شناسی ، کالج دانشگاه ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، 
و دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسالمی، یکی پس از دیگری به مجموعه 

واحدهای دانشگاه اضافه شود.
بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مجتمع آموزش عالی نیشابور در 
سال 1388 و در سال 1392  آموزشکده کشاورزی شیروان از دانشگاه فردوسی 

تفکیک شد .
هم اکنون دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه کشور از نظر قدمت 
پس از دانشگاه های تهران و تبریز درحال حاضر شصت و ششمین سال فعالیتش 

را سپری می کند.
بر اساس چشم انداز سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشگاه در سال 
1399 یکی از دو دانشگاه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریه پردازی و توسعه 
فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول جهان اسالم و جزء 500 

دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسالمی- ایرانی است.
در سال1392شمسی و 2013 میالدی، دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نتایج 
نظام رتبه بندی ملی ISC جایگاه سوم را در میان دانشگاه های جامع کشور داشته 
است. همچنین بر اساس نتایج نظام رتبه بندی بین المللی سایماگو، در میان دانشگاه 
جهان اسالم رتبه 35 و در میان دانشگا ه های جهان رتبه 727 را کسب نموده است. 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان کمتر از ده درصد بوده 
که فعال بدون لحاظ نمودن دانشجویان واحد بین الملل بیش از 35 درصد کل 
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را دانشجویان تحصیالت تکمیلی تشکیل 

می دهند.
در حال حاضر بیش از 20 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 
که حدود 2500 تن در مقطع  دکتری و حدود 6000 تن در مقطع کارشناسی 

ارشد و بقیه در مقطع کارشناسی مشغول به ادامه تحصیل هستند.
بیش از 800 نفر عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول فعالیت هستند که بیش 
از 780 نفر از آنان دارای مدرك phd و بیش از 190 نفر از اعضای هیات علمی 

دانشگاه  دارای  رتبه استادی یا پروفسوری هستند.
از سال 1390 پردیس بین الملل دانشگاه فعالیت خود را آغاز نموده است و بیش از 
1053نفر دانشجوی دکتری و بیش از 950 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد  جذب 

نموده است که امیدواریم تا 5 سال آینده به حدود 5000 نفر برسد.
در طی دو سال اخیر این دانشگاه فعالیت گسترده ای در زمینه های مختلف برای 
پژوهش به ویژه در زمینه های بیوتکنولوژی انرژی خورشیدی انرژی باد و برخی 
نیازهای کلیدی کشور را آغاز نموده  است به طوری که در برخی از پروژه های کالن 
کشوری  به میزان نقش اصلی یا همکار اصلی مشغول فعالیت است که تاکنون منجر 

به ایجاد پژوهشگاه های هوا خورشید و بعضی از پژوهشکده های دیگر شده است.

درباره دانشگاهمان چه می دانیم ؟

درباره 
دانشگاهمـــان 

چه می دانیم؟
فردوسی  دانشگاه  میالدی،  و 2013  سال1392شمسی  در 
مشهد بر اساس نتایج نظام رتبه بندی ملی ISC جایگاه سوم 
را در میان دانشگاه های جامع کشور داشته است. همچنین 
بر اساس نتایج نظام رتبه بندی بین المللی سایماگو، در میان 
دانشگاه جهان اسالم رتبه 35 و در میان دانشگا ه های جهان 

رتبه 727 را کسب نموده است. 

منبع: پایگاه اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
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دانشگاه های  از  یکی  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
به  ایران   دانشگاه های  قدیمی ترین  از  معتبرو 
شمار می آید که هرسال مورد انتخاب بسیاری از 
دانشجویان نخبه از سراسر کشور قرار می گیرد. 
همزمان با فرارسیدن فصل تازه ی تعلیم و تربیت، 
فضای دانشگاه مملو از شور  و شوق دانشجویان 
انتخاب  جدید،  فضای  به  ورود  می شود؛  جدید 
درست یک دانشگاه برای تحصیل و عدم آشنایی 
با شرایط دانشجویی شاید مهم ترین دغدغه ی آنان 
باشد همین امر بهانه ای شد تا با دکتر محمد کافی، 
رییس دانشگاه فردوسی مشهد که همیشه بر رشد 
و توسعه علم در دانشگاه تأکید دارند، گفت وگویی 

داشته باشیم؛

 با توجه به فرارسیدن فصل تازه ای از سال 
تحصیلی و ورود دانشجویان جدیدالورود به 
دانشگاه، به نظر شما فضای دانشجویی چه 
تمایزاتی با محیط دبیرستان می تواند داشته 

باشد؟
در ابتدا ضمن تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت، ورود 
دانشجویان جدید را به دانشگاه فردوسی به عنوان 
خوش آمد  کشور،  دانشگاه های  بهترین  از  یکی 
می گویم. به خاطر دارم که من حدود 39 سال 
پیش به عنوان دانشجوی کارشناسی با حسی 
سرشار از شور و اشتیاق در دانشگاه فردوسی مشهد 

پذیرفته شدم. ورود دانشجویان جدید به دانشگاه، 
با شور و هیجان بسیاری همراه است زیرا وارد 
فضایی می شوند که از اختیارات بیشتری نسبت 
به دبیرستان برخوردار هستند، بنابراین آنان عالوه 
بر علم آموزی خود باید درجستجوی کسب علم 

باشند.
کسب استقالل برای یک جوان در دانشگاه، حس 
بسیار خرسندی است زیرا می تواند نقش اصلی را 
در تصمیمات زندگی خود ایفا کند البته برخی 
وجود  دانشگاه  فضای  در  حضور  برای  الزامات 
دارد تا میان فعالیت های پژوهشی و فوق برنامه 

اولویت  بندی داشته باشند.

 خاطره  و یا تجربه ای از دوران دانشجویی 
خود در دانشگاه فردوسی به یاد دارید؟

من یک دانشجو از فردوس، شهر کوچک سه قلعه 
بودم بنابراین در ابتدای ورود به دانشگاه اعتماد 
به نفس بسیار پایینی نسبت به سایر دانشجویان 
حضور  هنگام  در  و  داشتم  بزرگ  شهرهای 
سرکالس جرئت ابراز بسیاری از سواالت و مطالب 
تکمیلی که در ذهنم بود را نداشتم اما از ترم پنج 
کارشناسی، اظهارنظر در کالس را آغاز کردم که 
موجب شد به  مرور نگاه اساتید و همکالسی هایم 
نسبت به من تغییر کند و در تمام دوره تحصیلی 

همواره شاگرد اول بودم.

دانشجویان ارزش های فرهنگی خود را ترک نکنند
به هیچ عنوان ترك ارزش های فرهنگی توسط 
پسندیده  شهرستانی  و  روستایی  دانشجویان 
نیست؛ زیرا روستا نیز سنت های بسیار با ارزشی 
جوان  دانشجویان  وقتی  بنابراین  دارد  خود  در 
نباید  به هیچ عنوان  بزرگ می شوند  وارد شهری 

ارزش های سنتی خود را از یاد ببرند.
فردی که در دانشگاه فردوسی پذیرفته می شود، 
مسلما ظرفیت درس خواندن در آن را دارد بنابراین 
اعتماد به نفس به ویژه در دانشجویان شهری و 

روستایی باید تقویت شود.

مقاطع  در  خودتان  اینکه  به  توجه  با   
مختلف دانشجوی دانشگاه فردوسی بودید، 
به نظر شما تحصیل در دانشگاه فردوسی چه 

مزیت هایی نسبت به سایر دانشگاه ها دارد؟
دانشگاه  در  سال ها  علمی  رایزن  به عنوان  من 
فردوسی مشهد فعالیت داشته و از ده ها دانشگاه 
خارج کشور نیز بازدید کرده ام که با توجه به آن 
می توان گفت دانشگاه فردوسی از جهات مختلف 
ظرفیت های بسیاری دارد که در سطح جهان کمتر 
یافت می شود که ازجمله حضور آن در شهر معنوی 
مشهد است که برای اکثر شیعیان جهان مقدس 
محسوب می شود و از طرفی قرار گرفتن آن در قلب 
شهر بوده که به معنای واقعی پردیس است لذا 

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد 
در گفت وگو اختصاصی با ویژه نامه فصل تازه:

مصاحبه: بنفشه مالکی /عکس: محمدحسین سمندری مقدم

حرف دانشجــــــــــو،
حرف اول دانشگــــاه
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این پردیس زیبا و وسیع شاید در سایر دانشگاه ها 
به لحاظ وسعت و زیبایی یافت شود ولی تجمیع 
این دو مزیت در یک دانشگاه حسن بسیار بزرگی 
است که فضای بسیار مطلوبی را برای دانشجویان 

فراهم آورده است.

 دانشگاه فردوسی از لحاظ علمی دارای 
چه جایگاهی در کشور است؟

است  بی نظیر  فردوسی  دانشگاه  علمی  جایگاه 
و بسیاری از اساتید فرهیخته و تاثیرگذار در دل 
گفت  می توان  و  می شوند  کارآموخته  دانشگاه 
چهارنفر از کابینه دولت و امید را فارغ التحصیالن 
رتبه  دانشگاه تشکیل می دهند، همچنین  این 
جهانی و ملی دانشگاه فردوسی بسیارمطلوب است 

و تالش می شود که روزبه روز ارتقا یابد.

دانشگاه  اساتید  انتخاب  ارزیابی   مالک 
فردوسی به چه صورت است؟

در انتخاب اساتید دانشگاه فردوسی به هیچ عنوان 
بومی گزینی وجود ندارد و تمامی اساتید مدرك 
کشور  سراسر  دانشگاه های  بهترین  از  را  خود 
دقت  حداکثر  آنان  گزینش  در  و  کرده اند  اخذ 
به کار گرفته شده است که از دیگر مزیت هایی 
دانشجویان  که  می شود  محسوب  دانشگاه  این 

جدیدالورود باید به آن توجه داشته باشند.

ساختار فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی در 
کشور سرآمد است

   ساختار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
سایر  با  مقایسه  در  فردوسی  دانشگاه 

دانشگاه ها در چه سطحی قرار دارد؟
ساختار حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه فردوسی در کشور سرآمداست و تشکل های 
انجمن های علمی،کانون های  از  اعم  دانشجویی 
فرهنگی و انجمن های اسالمی بسیار فعالند و 
دانشجویان ما رتبه های برتر فعالیت های اجتماعی 

و فرهنگی را در کشور دارا هستند.
 در حوزه ورزشی نیز با حمایت دست اند کاران، 
کشور  در  فردوسی  دانشگاه  دانشجویی  ورزش 
سرآمد است و اکثر امکانات و فضاهای ورزشی الزم 
را در اختیار دارد که شاهد بر این ادعا را می توان 

ورزشی  فرهنگی  المپیاد  سیزدهمین  برگزاری 
دانشجویان کشور با حضور بسیاری از دانشگاه های 
سراسر کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد 
به  دانست.  همچنین  تابستان سال جاری  در 
جرئت می توان گفت که دانشگاه فردوسی مشهد، 
مجهزترین دانشگاه کشور از لحاظ امکانات ورزشی 

است.
در  مشارکت  با  رابطه  در  شما  نظر   
فعالیت های تشکل های دانشجویی چیست؟

تجربه شخصی من با سابقه17 سال فعالیت در 
حوزه انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و 
هنری نشان می دهدکه دانشجویانی که به سمت 
فعالیت های داوطلبانه و تشکل های دانشجویی 
جذب می شوند، در واقع به فضایی ورود می یابند که 
اصل آن تمرین مدنیت است که می تواند آنان را به 
عنوان یک شهروند فعال برای آینده جامعه پرورش 
دهد و تجربه نشان داده که محصول این تمرین 
در کنار کسب علم و دانش برای دانش آموختگان، 
آموزش کارتیمی، برقراری ارتباط با افراد مختلف و 

احترام به حقوق دیگران است.
دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی مختلف 
بهتر می توانندکارآفرین باشند؛ مادامی که ظرفیت 
برای کسب علم است اولویت با درس خواندن 
است ولی نمی توان تمام زمان را به کسب علم 
اختصاص داد و فعالیت های فراغتی و فوق برنامه 
نیز باید در برنامه قرار گیرد؛ بنابراین دانشجویان با 
توجه به ظرفیت خود باید بتوانند توازن میان این 

دو را برقرار کنند.

شعار دانشگاه فردوسی، دانشجو محوری است
 یک دانشجوی عضو دانشگاه فردوسی 
باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد و چه 

الزاماتی را رعایت کند؟
شعار دانشگاه فردوسی دانشجومحوری است و 
دانشجو باید حرف اول را در دانشگاه بزند و سیستم 
مدیریت نیز بر اساس همین سیاست عمل می کند 
و مدیران موظف اند که همیشه به دانشجویان 

پاسخگو باشند.
دانشجویان جدیدالورود باید در تراز و شان دانشگاه 
جزو  دانشگاه  این  زیرا  کنند  رفتار  فردوسی 
از  و  برتر کشور محسوب می شود  دانشگاه های 
طرفی در مجاورت مرقد مطهر رضوی قرارگرفته 
است بنابراین دانشجویان دانشگاه فردوسی باید 
زمان بیشتری را به کسب علم اختصاص دهد و 

برای معنویات احترام بسیاری قائل باشند.

مسائل  و  مشکالت  از  اندازه  چه  تا   
دانشجویان در دانشگاه آگاه هستید؟

برای پیشگیری از مشکالت دانشجویی در دانشگاه، 
اگر دانشجویان روند عادی و برنامه های دانشجویی 
دانشگاه را طی کنند، کمتر با مشکل برخورد خواهند 
کرد که معموال در دوره کارشناسی مشکل جدی 
وجود ندارد و تنها برای دانشجویان سنواتی و در 
برخی حوزه های علمی، کارگاه ها و آزمایشگاه های 
دانشگاه به علت فرسودگی و نداشتن تجهیزات 
دانشجویان  امکانات که درشان  برخی  و  مدرن 
است  مسائلی مطرح  نیست،  فردوسی  دانشگاه 
ولی ما همواره تالش می کنیم که نسبت به سایر 
دانشگاه ها کشور مزیت های بیشتری را در اختیار 
دانشجویان قرار دهیم که برای نمونه به  تمامی 

دانشجویان واجدالشرایط خوابگاه ارائه می کنیم.
با  ارتباط  عنوان  با  بخشی  دانشگاه  پرتال  در 
ریاست دانشگاه وجود دارد که من هر شب آن 
را موردبررسی و نظرات، پیشنهادات، انتقادات و 
سواالت دانشجویی را تا حد امکان پاسخ می دهم 
اما انتظار دارم که دانشجویان در مرحله اول با 
اساتید رشته خود ارتباط نزدیکی برقرار کنند ودر 
مراحل بعدی با مدیرگروه و حتی منشی گروه که 
فردی مناسب برای کمک به آنان است، در ارتباط 

باشند.
دانشگاه فردوسی دارای مرکز مشاوره دانشجویی 
است که دانشجویان در صورت نیاز می توانند به 
آن مراجعه کنند همچنین در حوزه رفاهی هر 
خوابگاه و سلف های تغذیه، دارای یک مسئول 
به عنوان سرپرست است همچنین توصیه می کنم 
که دانشجویان آیین نامه ها و اطالعات مشخصی که 
در قالب سی دی و کتابچه راهنما ارائه می شود را 

حتما موردمطالعه قرار دهند.  

وو اما سخن آخر...        
در پایان باید بگویم که دانشجویان جدیدالورود از 
انتخاب دانشگاه فردوسی مشهد راضی باشند و 
از اکنون خود را عضو خانواده بزرگ این دانشگاه 
بدانند و تالش کنند روزبه روزدر اعتال و موفقیت 
ابتدا  از  بنابراین  باشند  بزرگ موثر  این خانواده 
برنامه ریزی کنند تا فعالیت های علمی، اجتماعی 

و فرهنگی خود را ارتقاء بخشند.

و  است  دانشجومحوری  فردوسی  دانشگاه  شعار 
دانشجو باید حرف اول را در دانشگاه بزند و سیستم 
مدیریت نیز بر اساس همین سیاست عمل می کند و 
مدیران موظف اند که همیشه به دانشجویان پاسخگو 

باشند.

به هیچ عنوان  فردوسی  دانشگاه  اساتید  انتخاب  در 
بومی گزینی وجود ندارد و تمامی اساتید مدرک خود را 

از بهترین دانشگاه های سراسر کشور اخذ کرده اند.
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حقوقــــــــت  ..........................

را بـــــــدان!  ..........................
.................................................
.................................................
.................................................
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مروری بر منشور حقوق دانشجویی

حقوقت را بدان!

بی شک در هر جامعه ای قوانینی وجود دارند که 
به برقراری نظم و تعامل بین افراد آن جامعه کمک 
خواهند کرد و ثبات و عدم ثبات روابط اداری، 
اجتماعی و سیاسی آن جامعه نیز بر پایه ی همین 
به بررسی  بندهای زیر  قوانین استوار است. در 
برخی از مهم ترین حقوق دانشجویان در دانشگاه 
پرداخته شده است تا شما دانشجویان عزیز بتوانید 
با مطالعه ی آنها از مهم ترین حقوق در فضای 
دانشگاه مطلع شوید. برای مطالعه کامل این حقوق 
که به 6 بخش، حقوق اساسی، حقوق آموزش و 
پژوهش، حقوق صنفی و رفاهی حقوق سیاسی 
حقوق فرهنگی اجتماعی و حقوق انضباطی تقسیم 
می شود می توانید به کتابچه ی منشور حقوق 
دانشجویی که زیر نظر دفتر سیاست گذاری و 
برنامه ریزی فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری تدوین شده است مراجعه کنید.

1-حقو
1-حقوق اساسی

حق آزادی بیان
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر 

آنکه مخل مبانی اسالم و یا حقوق عمومی باشد.

حق تشکیل انجمن های سیاسی و صنفی
تشکیل، عضویت و شرکت در جمعیت ها و انجمن 
های سیاسی و صنفی و اسالمی، که پایبند به 

اصول و موازین جمهوری اسالمی اند آزاد است.
حق تشکیل اجتماعات

تشکیل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز، بدون 
حمل سالح و به گونه ای که مخل مبانی اسالم یا 

نظم عمومی نباشد، آزاد است.
حق مشارکت در زندگی فرهنگی

قومیت ها و اقلیت های دینی شناخته شده در 
انجام مراسم فرهنگی و عبادی خود و تشکیل 

جمعیت ها و انجمن ها آزادند.
حق ورود به تحصیل

هر شهروندی که شرایط عمومی ورود به آموزش 
عالی برابر مصوبات و مقررات مراجع ذی صالح را 
داشته باشد و طبق مقررات وزارت علوم »توانمندی 
علمی اش« محرز شود، حق ورود به نظام آموزش 

عالی دارد.
حق ادامه تحصیل

مؤسسه اجازه ندارد دانشجو را از ادامه تحصیل 
منع کند، مگر به دالیل تحصیلی )در چارچوب 
آیین نامه های آموزشی( یا به دالیل انضباطی )در 
چارچوب آیین نامه و شیوه نامه انضباطی(. مرجع 
رسیدگی به مورد اول )اخراج تحصیلی( معاونت 

آموزشی و مورد دوم ) اخراج انضباطی(.
حق ادامه تحصیل در صورت محکومیت قضایی

در تمامی جرایم، در صورت محکومیت قضایی 
که منتهی به بازداشت موقت یا حبس گردیده 
از  محرومیت  انضباطی  حکم  چنانچه  باشد، 
تحصیل صادر نشود، مدت بازداشت یا حبس، جزء 
سنوات دانشجو محسوب نگردیده و پس از پایان 
مدت محکومیت، می تواند ادامه تحصیل نموده و 
دانشگاه باید به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل 

دانشجو مساعدت نماید.
حق بازگشت به تحصیل

دانشجوی منصرف یا اخراجی از تحصیل می تواند 
در صورت تسویه حساب کامل با مؤسسه، مجدداً 

در آزمون شرکت نماید.

2- حقوق آموزشی و پژوهشی

حق برخورداری از فرصت های برابرآموزشی 
در دوره تحصیالت تکمیلی

و  تکمیلی  تحصیالت  به  ورود  داوطلبان  همه 
یکسان  های  فرصت  از  دارند  حق  تخصصی، 

آموزشی برخوردار باشند.
حق انتخاب واحد

و  کاردانی  های  دوره  در  تواند  می  دانشجو 

حقوقت 
را بــــدان!
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کارشناسی هر نیم سال حداقل و حداکثر 20 
واحد درسی انتخاب نماید. در این دوره، در صورتی 
که دانشجو برای فراغت از تحصیل فقط دو درس 
نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند آن دو درس 

را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
و  عادالنه  ارزشیابی  از  برخورداری  حق 

اعتراض به نمره
مدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزیابی 
نهایی درس دانشجویان را ظرف مدت ده روز از 
به  درس  آن  سال  نیم  امتحان  برگزاری  تاریخ 
اداره اموزش دانشکده یا واحد مربوط اعالم نماید. 
دانشجویی که تقاضای تجدید نظر به نمره ارزیابی 
درسی داشته باشد، می تواند ظرف مدت یک هفته 
از تاریخ اعالم نمره، تقاضای تجدید نظر کتبی خود 
را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم 
است ظرف  نیز موظف  کند. مدرس هر درس 
مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضای تجدید 
نظر دانشجویان به اعتراضات رسیدگی اشتباهات 
احتمالی را بر طرف و نمره قطعی را به اداره اموزش 
دانشکده یا واحد مربوط اعالم کند. نمره درس پس 

از قطعی شدن غیر قابل تغییر است. 
حق فرصت جبران

نظام آموزش عالی برای دانشجویانی که نتوانسته اند 
به حد نصاب ارزشیابی )در آزمون ها یا پایان نامه( 
دوره  در  است.  قائل  جبران  فرصت  دست یابند 
کاردانی و کارشناسی، دانشجویی که در یک یا 
چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در 
نیم سال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 
14 بگذراند نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف 
می شود و در معدل نیم سال فوق و کل محاسبه 

نخواهد شد.
حق درخواست تمدید سنوات

در صورتی که دانشجو در طول دوره تحصیلی 
تعیین شده در آیین نامه های آموزشی قادر به 
اتمام درس خود نباشد، می تواند برای تمدید 

سنوات اقدام کند.
حق مالکیت فکری

دانشجو مالک فکری آثار علمی خود )مقاله، جزوه، 
یادداشت کالسی، پایان نامه و ...( است.

حق شرکت در جشنواره های علمی

از جمله حقوق دانشجویان شرکت در جشنواره 
های علمی و رقابت در این جشنواره ها است. مهم 
ترین جشنواره های علمی کشور عبارت است از 
جشنواره جوان خوارزمی )در حوزه علم و فناوری(، 
جایزه  علوم انسانی(،  حوزه  )در  فارابی  جشنواره 
علمی فناوری پیامبر اعظم )ص(، جشنواره شیخ 

بهایی )در حوزه فناوری(و جشنواره ملی پژوهش.
حق مرخصی 

دانشجو می تواند در صورت موافقت مؤسسه در 
دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیم سال و 
در دوره کارشناسی پیوسته دو نیم سال از مرخصی 

تحصیلی استفاده کند.
حق تغییر رشته و گرایش

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته 
با داشتن برخی شرایط، فقط برای یک بار در طول 
دوره تحصیل می توانند از یک رشته یا گرایش 
به رشته یا گرایش دیگر در همان مؤسسه، تغییر 

رشته یا گرایش دهند.
حق مهمان شدن و انتقالی

میهمانی و انتقال دانشجو در دوره های کاردانی 
و کارشناسی مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال 

انجام می گیرد.

3- حقوق صنفی و رفاهی

حق برخورداری از شورای صنفی و رفاهی
و  قوانین  چارچوب  در  دارند  حق  دانشجویان 
باشند.  داشته  رفاهی  و  مقررات شورای صنفی 
این شورا انعکاس، پیگیری حل مشکالت و ارائه 
با  خدمات بهتر به دانشجویان از طریق تعامل 

مسؤوالن بر عهده دارد.
حق برخورداری از وام تحصیلی

وام تحصیلی )وام شهریه برای دانشجویان شبانه، 
وام  ازدواج،  وام  مسکن،  وام   ،)... و  انتفاعی  غیر 
ضروری )بیماری، پایان نامه، خرید عینک طبی و 
...( ودیعه مسکن متأهلی، ودیعه مسکن مجردی، 
وام بیمه دانشجویی، وام ضروری دانشجویان مبتکر، 

تسهیالت رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی و ...
حق برخورداری از خوابگاه

نامه  آیین  چارچوب  در  دارد  حق  دانشجو  هر 
خوابگاه ها، در طول دروه تحصیل خود در خوابگاه 

دانشجویی اقامت داشته باشد.
حق برخورداری از فضاها و امکانات ورزشی 

توسعه  نامه  نظام  دارند، طبق  دانشجویان حق 
ورزش همگانی از سرانه فضای ورزشی و امکانات 

ورزشی مناسب بهرمند شوند.
حقوق رفاهی برخی گروه های خاص

دانشجویان  مانند  خاص،  های  گروه  از  برخی 

و  شاهد و ایثارگر  دانشجویان  استعداد درخشان، 
دانشجویان متأهل، بر حسب شرایط خاص خود، 

از برخی تسهیالت ویژه رفاهی برخوردارند.

4- حقوق سیاسی

تشکل های  در  فعالیت  و  عضویت  حق 
اسالمی دانشگاهیان

دانشجویان حق دارند در قالب تشکل های اسالمی 
به فعالیت سیاسی بپردازند.

حق تأسیس تشکل های اسالمی و اتحادیه 
تشکل های اسالمی دانشگاهیان

و  فکری  متفاوت  گرایش های  با  دانشجویان 
سیاسی از حق تأسیس »تشکل های اسالمی« و 

»اتحادیه های تشکل های اسالمی« برخوردارند.
حق فعالیت مطبوعاتی سیاسی

فعالیت مطبوعاتی  برای  دانشجویان حق دارند 
سیاسی، در قالب تشکل های اسالمی یا به صورت 
نشریات  بر  ناظر  کمیته  دبیرخانه  از  مستقل، 
دانشجویی دانشگاه، درخواست مجوز کنند و به 
نشر دیدگاه های خود در حوزه مسائل سیاسی 

بپردازند.
حق آزادی بیان در دانشگاه

حقوقت را بدان!

بی شک در هر جامعه ای قوانینی وجود دارند که به 
برقراری نظم و تعامل بین افراد آن جامعه کمک خواهد 
کرد و ثبات و عدم ثبات روابط اداری، اجتماعی و سیاسی 

آن جامعه نیز بر پایه ی همین قوانین استوار است. 
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آزادی بیان از حقوق اساسی و اولیه دانشجویان 
های  »تشکل  به  توان  می  جمله  آن  از  است. 
اسالمی«، »نشریات دانشجویی«، »کرسی های آزاد 
اندیشی )در قالب کرسی مناظره، کرسی نقد و نظر، 
کرسی پرسش و پاسخ شبهات(«، و »خانه ملی 

گفتگوی آزاد« اشاره کرد.
حق انتقاد و مطالبه گری

دانشجویان حق دارند از عملکرد مسئوالن دانشگاه 
و سیاست ها و رویه های کشور انتقاد کنند.

5- حقوق فرهنگی و اجتماعی

حق عضویت و فعالیت در نهادهای اجتماعی 
و فرهنگی

و  اجتماعی  نهادهای  در  حق دارند  دانشجویان 
فرهنگی دانشگاه عضو شوند و در آنها فعالیت کنند. 
از جمله این نهادها »انجمن های علمی دانشجویی« 
و »کانون های فرهنگی وهنری دانشجویان« است.

حق تأسیس نهادهای اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی  نهادهای  دارند  حق  دانشجویان 
متنوعی تأسیس کنند. هم چون »انجمن علمی 
دانشجویان«، »کانون فرهنگی و هنری«، »انجمن 
های علمی بین رشته ای«، »شورای دبیران انجمن 

و  دانشگاه«  و  دانشگده  دانشجویی  علمی  های 
»اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی«.

حق فعالیت مطبوعاتی علمی، فرهنگی و 
اجتماعی

همه دانشجویان حق دارند برای راه اندازه نشریه 
به طور مستقل به دبیرخانه نشریات دانشجویی 

دانشگاه مراجعه کنند.
حق برگزاری و شرکت در اردوهای دانشجویی

برگزاری اردو و یا شرکت در اردوهای برگزار شده 
توسط سایر نهادها از حقوق دانشجویان است.

حق نمایندگی و مشارکت در شوراهای دانشگاه
های  هیأت  ها   کمیته  تخصصی،  شوراهای 
گوناگونی در دانشگاه وجود دارد که دانشجویان 

حق دارند در برخی از آن ها نماینده داشته باشند.
حق شرکت در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی 

و اجتماعی
همچون جشنواره دانشجویی قرآن کریم، جشنواره 
ملی حرکت )ویژه انجمن های علمی دانشجویی 
کشور(، جشنواره نشریات دانشجویی )ویژه نشریات 
دانشجویی کشور(، جشنواره رویش )ویژه کانون 

های فرهنگی و هنری( و ...

6- حقوق انضباطی

در  دانشجویی  تخلفات  به  رسیدگی  حق 
شوراهای انضباطی

یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان، 
شوراهای انضباطی است.

حق اطالع از اتهام
تخلفاتی که دانشجو به آن ها متهم است باید در 

اولین فرصت به وی تفهیم شود.
حق برخورداری از اصل برائت

اصل بر برائت دانشجو است.
و  دالیل  ذکر  با  باید  دانشجو  به  اتهام  تفهیم 
مستنداتی انجام شود که بر مبنای آن ها دانشجو به 
تخلف متهم می شود. دانشجو حق رؤیت مستندات 

را دارد.
حق دفاع

دانشجو حق دارد در برابر اتهام وارده، از خود دفاع 
کند.

حق استماع دفاعیه
انضباطی  شورای  جلسه  در  دارد  حق  دانشجو 
دانشگاه حاضر شود و به صورت شفاهی دفاعیات 

خود را به سمع اعضای شورا برساند.
حق اطالع از حکم

حکم شورای انضباطی باید به صورت کتبی به 
دانشجو ابالغ شود.

حق برخورداری از رسیدگی سریع و منصفانه
رسیدگی به تخلفات دانشجو با رعایت حقوق وی 

باید در »کمترین زمان ممکن« انجام شود.
حق تجدید نظرخواهی

دانشجو حق دارد پس از دریافت حکم، درخواست 
تجدید نظر کند.

حق حفظ حریم خصوصی
به  مجاز  انضباطی  شورای  دبیرخانه  کارکنان 
تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نیستند.

حق حفظ اسرار
اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی 
موظف اند کلیه اطالعات مربوط به تخلف دانشجو 

را محرمانه تلقی و از افشای آن خودداری کنند.
 حق امحای سوابق

از  پس  یا  تحصیل  حین  در  حق دارد  دانشجو 
فارغ التحصیلی تقاضا کند سوابق انضباطی اش امحا 

شود.
حق شکایت

کارکنان و اعضای شوراهای انضباطی حق تجسس 
افشای اطالعات  در زندگی خصوصی دانشجو و 
غیراین صورت،  ندارند.در  را  او  تخلف  به  مربوط 
دانشجو حق دارد موضوع را از طریق شورای تجدید 

نظر یا شورای انضباطی مرکزی پیگیری کند.
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حقوقت را بدان!



ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه

مزار شهــــدای گمنام

سردر دانشگاه)درب شمالی(

آزمایشگاه دانشکده علوم

گروه علوم باغبانی



سردر دانشگاه)درب شمالی(

گروه علوم باغبانی

نگاهـی به پردیــس 
دانشگاه فردوسی 

مشهـــد
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مراقب خودت باش!

14

وتوصیه های حفاظتی در دانشگاه:    
1.از رها کردن وسایل و لوازم شخصی از جمله کیف، 
گوشی همراه، لپ تاپ و... درمحل های عمومی دانشگاه 
 )... و  تریا، دستشویی  فروشگاه،  نمازخانه،  کتابخانه ،   (
خودداری نموده و از سپردن این وسائل به افراد نا آشنا 

اجتناب کنید.
2.ضمن حفاظت و مراقبت از کارتهای عابر بانک خود رمز 

آنرا فقط و فقط خودتان بدانید و به ذهن بسپارید.
3.هیچ کس آنقدر محرم اسرار نیست که تمامی مشکالت 
خانوادگی و رازهای نهانی شما را بداند. تنها محرم اسرار که 
هیچ سوء استفاده ای از اطالعات شما نمی کند خداوند 

است.
4.فاصله ها و حریم ها را حفظ کنید. اندازه نگاه دارید.

5.از پذیرفتن دعوت دوستان برای شرکت در مجالسی که 
از علت و ماهیت آن اطالع کاملی ندارید خودداری کنید.

6.از قبول مالقات با افراد نا شناس در خارج از محیط 
دانشگاه امتناع ورزید.

7.چنانکه از اینترنت استفاده می نمایید، همواره بدانید که 
مطالب، نوشته ها و مکاتبات شما در اختیار بسیاری از 

استفاده کنندگان دیگر قرار می گیرد.
8.از قراردادن اطالعات شخصی و عکس های خانوادگی 
در اینترنت و وب  سایت خود اجتناب نمایید. عزیمت 
به اردوهای دانشجویی و تفریحی بدون مجوز دانشگاه 
ممنوع است. برای کسب اطالع از مجوز اردوها با مدیریت 

فرهنگی دانشگاه تماس بگیرید.
9.استفاده از وسایط نقلیه عمومی مانند اتوبوس و تاکسی 
به منظور ترددهای داخل یا خارج شهری اطمینان  بخش 

تر است.
10.کارت های دانشجویی و اقامت در خوابگاه را همیشه 
همراه داشته و در صورت درخواست نیروهای انتظامات 

ارایه نمایید.
11.گم شدن یا سرقت کارت دانشجویی، اسناد معتبر و 

شناسنامه خود را به موقع به انتظامات گزارش کنید.

وتوصیه های حفاظتی در خوابگاه:         
1.کلید اتاق را در مکان های شناخته شده )نظیر باالی 
درب، زیر جاکفشی، داخل کفش، زیر پادری و ...(  قرار 
ندهید. همیشه درب اتاق و پنجره های خود را قفل کنید.

2.حتی االمکان از آوردن اشیاء گرانقیمت )طال، جواهر، 
موبایل، هندی کم، کامپیوتر و ...( و پول بیش از حد به 
خوابگاه خودداری کنید. وجوه نقدی خود را به بانک 

بسپارید و به اندازه نیاز پول نقد به همراه داشته باشید.
3.هرگونه اقدام غیر قانونی که امنیت و سالمت محیط 
دانشگاه را سلب می کند به انتظامات و در مراحل بعدی به 

مسؤولین دانشگاه اطالع دهید.
به   ... و  از قبیل کامپیوتر  4.در صورت آوردن وسایلی 
خوابگاه مراتب را قبالً به اطالع مسؤول خوابگاه رسانده و 

در هنگام خروج نیز با اطالع وی خارج نمایید.

وتوصیه های انضباطی:  
1.دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل، کارآموزی، 
نیز در خوابگاه و  بازدید علمی و  کارورزی، دستیاری، 
بخش های شبانه روزی دانشگاه و در هر جا که به عنوان 
دانشجو حضور دارد، آیین نامۀ انضباطی را رعایت کند 
و عملی که خالف شئون و حیثیات دانشجوی دانشگاه 
جمهوری اسالمی و ناقض این آیین نامه باشد انجام ندهد.

2.صرف صدور احضاریه و دعوت نامه و نیز انجام مصاحبه 
و پرکردن هرگونه فرمي در محل دفتر شورای انضباطي به 

معناي پیشینه سوء براي دانشجو نخواهد بود.
3.احکام و نامه ها ارسالي از سوي شورای انضباطي محرمانه 
بوده است و انتشار مفاد آن ها جایز نیست )گزارش های 

دریافت شده نیز محرمانه تلقي خواهد شد(.
4.دانشجویاني که به منع موقت از تحصیل محکوم مي 
شوند الزم است جهت ادامۀ تحصیل پس از طي دوران 
محرومیت مجوز کتبي  شورای انضباطی را دریافت کنند 
و به اداره کل امور آموزشي دانشگاه ارائه کنند. این گواهی 
به افرادي داده مي شود که در طي دوران محرومیت از 
حضور در کالس، امتحان، خوابگاه، سلف سرویس و سایر 
محیط هاي وابسته به دانشگاه »به جز سازمان مرکزي« 

خودداری کرده باشند. 
5.توصیه مي شود در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل 
انضباطي و یا موارد مشکوك در سطح دانشکده و یا 
خوابگاه، ضمن مراجعۀ حضوري و یا تماس کتبي با دفتر 
شورای انضباطي، از طرح مسئله با افراد غیر مسؤول و یا 
مسؤولین غیر ذی ربط جداً خودداري کنید و در صورت 
عدم رفع مشکل، موضوع را در اسرع وقت با مسؤول 

شورای انضباطي دانشجویان مطرح کنید. 
6. افرادی که به انحای مختلف خود را مرتبط با کمیتۀ 
انضباطی معرفی کرده، یا اقداماتی را به نام )یا ازسوی(  
شورای انضباطی انجام دهند به اتهام جعل عنوان کمیتۀ 

انضباطی مورد پیگرد واقع خواهند شد.

ش!   
ت با

ود
ب خ

راق
م

زم 
ی ال

 ها
یه

وص
ت

ید
جد

ی 
ود

 ور
ان

ـوی
ــ

شج
 دان

ای
بر



فصـــل تازه 15

وظیفـــه ات، دربرابر استاد

در برابر وظیفه ات، 
استاد
پیش از آنکه به تبیین وظایف دانشجو در برابر 
آن  و  است  الزم  نکته اي  تذکر  بپردازیم،  استاد 
اینکه دانشجو باید پیش از هر چیز، درباره کسي 
که سرمایه علمي اش را از او به دست مي آورد و 
حسن خلق و آداب و رفتار خود را تحت رهبري 
باید  کند.  بررسي  و  مطالعه  مي کند،  فراهم  او 
استادي را به عنوان الگو انتخاب کرد که از اهلّیت 
و شایستگي کامل برخوردار بوده، دینداري او محرز 
و پاکدامني و صیانت نفس وي مشهور باشد. نباید 
دانشجو شیفته و فریفته فزوني آگاهي هاي علمي 
استادي گردد که از نظر تقوا و دیانت و جهات 
اخالقي و سیاسي نقایص آشکاري دارد؛ زیرا زیان 
چنین استادي به دین و اخالق شاگرد، از ناداني 
شدیدتراست. با توجه به این نکته، وظایف دانشجو 

در قبال استاد را بیان مي کنیم:
1-تلقي استاد به عنوان پدر واقعي و روحاني.

ـ که از  دانشجو باید چنان بیندیشد که استاد او 
ـ پدر واقعي  سالمت دین و اخالق برخوردار است.
و روحاني او است و مسلما مقام پدر روحاني از پدر 

جسماني باالتر و ارجمندتر است.

2-ارج نهادن به استاد و تجلیل از مقام علمي وي.
3-واضع و فروتني در برابر استاد.

دانش  مي فرماید:  صلي الل علیه و آله  اکرم  رسول 
رابیاموزید و به خاطر آن، آرامش و متانت را فرا 
گیرید و در برابر کسي که از او دانش مي آموزید، 

فروتن باشید.
4- به نیکي یاد کردن از استاد.

5-  حق شناسي از استاد.
دانشجو نباید در طول زندگاني اش از دعاي خیر 

نسبت به استاد غافل بماند.
6-  سپاسگزاري از ارشاد و هشدارهاي استاد، اگر 

چه با توبیخ و انتقاد و گزندگي همراه باشد.
7-  تحمل جور و تندروي هاي استاد.

باید در برابر جفاي استاد و تندروي هاي اخالقي 
او شکیبا بود.

  8- زودتر از استاد در کالس درس حاضر شدن
 9- رعایت ادب و نزاکت در برابر استاد.

هنگام ورود استاد به کالس، بر دانشجو الزم است 
به عنوان احترام بایستد و در محضر او به گونه اي 
بنشیند که نمایانگر ادب و نزاکت باشد. پرسش و 

خطاب به استاد نیز باید همواره با ادب و تکریم 
باشد.

10-  عدم ایجاد مزاحمت براي استاد.
اگر استاد مشغول گفتگو، مطالعه، تحقیق، نوشتن، 
تالوت قرآن یا اقامه نماز است، نباید مزاحمش شد.

11- عدم تحمیل وقت تدریس بر استاد
12-  مراقبت از حرکات و رفتار خود در محضر 

استاد.
از مهمترین وظایف دانشجو این است که با اشتیاق 
و عالقه به سخنان استاد گوش فرا دهد؛ نگاهش را 
بر او متمرکز سازد و با تمام وجود بدو روي آورده، 
با دقت در گفته هاي وي بیندیشد و آن را در 
حافظه خویش نگه دارد تا او را به اعاده سخن 
ناگزیر نسازد. دانشجو باید بي جهت نگاه خود را از 
استاد برنگرفته، به این سو و آن سو ننگرد. به ویژه در 
لحظاتي که با استاد گفتگو مي کند و یا استاد با او 
سخن مي گوید، با لباس و انگشت و ..... بازي نکند 
و خمیازه نکشد. نیز در محضر استاد با دیگران در 

گوشي و پنهاني صحبت نکند و نخندد.
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13-  رعایت لطف بیان و تنظیم صدا هنگام گفتگو با 
استاد.

دانشجو باید در خطاب به استاد، داراي حسن تعبیر و 
لطافت بیان باشد و به او نگوید: چرا، نه، قبول نداریم، 
چه کسي چنین گفته، این سخني که شما مي گویید در 
کجاست و یا مأخذ آن را در کجا مي توان یافت؟ نباید 
بگوید: آنچه به خاطر دارم و یا دیگران نقل کرده اند با گفتار 

شما مغایرت دارد.
اگر هدف دانشجو در این چون و چراها بهره گیري از استاد 
است، باید در جلسه دیگري غیر از جلسه درس و یا در 
جلسه خصوصي آنها را مطرح کند. اگر هم ناگزیر است که 
در همان جلسه، پرسشهاي خویش را مطرح کند، شایسته 
است به جاي الفاظ مذکور لحن خود را تلطیف کرده، 
بگوید: اگر به ما چنین بگویند، اگر این سخن را قبول 
نکنیم یا اگر از ما بپرسند به چه دلیل مي گویي، در پاسخ 

چه بگوییم؟ و عباراتي از این قبیل.
14- نادیده گرفتن اشتباهات لفظي یا علمي استاد.

آن چه مسلم است تنها معصومان علیهم السالم از اشتباه 
و لغزش مصونیت دارند و بشر عادي، گر چه داراي مراتب 
باالي علمي هم باشد، گاه دچار لغزش و اشتباه خواهد 
شد. بنابراین، نباید شاگرد هنگام غفلت و اشتباه استاد 
چهره خود را دگرگون سازد و یا با اشاره به دیگران بفهماند 

که شخصا رأي و سخن استاد را مردود مي داند.
اگر زبان استاد به تحریف کلمه اي شتاب گرفت و به علت 
جابه جا شدن حروف کلمه، واژه و تعبیري از زبانش خارج 
شد که داراي مفهوم زننده اي بود، شاگرد باید آن را نشنیده 

گرفته، به کلي فراموش کند و براي کسي باز نگوید.
15-  پیشدستي نکردن شاگرد به پاسخ پرسشها در 

محضر استاد.
البته اگر خود استاد از او خواست که جواب پرسشي را در 

جلسه درس بیان کند، اشکال ندارد.
16-  قطع نکردن سخنان استاد.

شاگرد نباید در ادامه سخن استاد وقفه ایجاد کند و 
پیوستگي کالمش را با حرف زدن از هم بگسلد.

1-مینۀ المرید، ص114 
2-الکافي، ج1، ص46 

منبع: کتابخانه دیجیتالی تبیان 

وظیفـــه ات، دربرابر استاد

سالمی چو بوی خوش کارت دانشجویی به شما دانشجوی 
عزیز، به بزرگترین و بهترین دانشگاه جهان خوش اومدین)آمار 

رو کی داده کی گرفته(.
شما از همین االن که دارین این متن رو میخونین یه سری 
کلمات و اصطالحات رو میشنوین که باید معنیشو بدونین 

وگرنه...
گروه: شبیه همون گروه های تلگرامیه فقط چند تا فرق 
داره، مثال نمیخواد جوین شین خودتون اد میشین،تعداد 
اعضاش سقف داره و البته مدیر گروه که عالوه بر ریموو، 
میتونه ریپورت و دیلیت اکانتتون کنه، منشی گروه هم حکم 

ادمین رو داره هواشو داشته باشین تا هواتون نکنه.
سایت: با سایتی که فکر میکنین خیلی فرق داره،آدرسی 

وجود نداره که بخواین تو مرورگر بزنین و پیداش کنین.
یه مکانه ولی نه اون مکان! یه چیزی تو مایه های کافی نته 
منتها پولی نیست و مهمترین نکته ش اینه همه سایت های 
علمی و پژوهشی! ای که رفتین توش تو پروندتون هست، 

حتی تعداد دفعات دانلود فیلم هاتون.
اتوبوس: خوبیش اینه نمیخواد من کارت بزنین، بدیش اینه 
اگه پسر باشین هر شونصد تا اتوبوسی که واسه خانم ها میاد 
یه دونه ش مال آقایونه که همونم یا واینمیسته یا اگه وایسته 

میبینی مال خانم هاست.
سلف: برخالف اسمش که ممکنه شما رو یاد سلف سرویس 
بندازه بیشتر شبیه جیره بندی غذا تو اردوگاه های کار 
اجباری در مواقع قحطیه که شما باید با نصف کف دست 
نون، هفت دونه برنج و یک و نصفی لپه نپخته تا 48 ساعت 

زنده بمونین.
تریا: سوپر مارکتی که دوست داره ادای فست فود رو دربیاره 

ولی هیچ وقت به جز کیک و نوشابه و نیمرو هیچی نداره
ترمک: شما! معنیشو نپرسین،یک سال باهاش کنار بیاین و 
سال بعد همین موقع این عنوان رو تحویل ورودیای 96 بدین

جزوه: قدیمی ترین و در عین حال کاربردی ترین روش برای 
دست یابی به اهداف علمی و غیر علمی.

سنواتی: به دانشجویی گفته میشه که نه تنها قبل از تاسیس 
دانشگاه دانشجو بوده حتی دیده شده یه تعدادشون قبل از 
میالد مسیح داشتن انتخاب واحد میکردن، هر ترم هم میگن 
این ترم ترم آخره، سعی کنین بهشون نزدیک شین و به 
شدت باهاشون طرح رفاقت بریزین چون هر چیزی که شما 
دارین بهش فکر میکنین اینا باهاش بازی کردن)مسابقات 

ورزشی رو میگم(.
حراست: آقا منو کجا می برین میخواستم ازتون تعریف 

کنم...

فصـــل تازه

سید حمید علیزادهتــرمک
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اینجــا کجاست؟

اگر درسی 
رو بیفتم 

ترم بعد که 
اونو پاس 
کنم نمره 
قبلی پاك 

میشه؟

بله اما در صورتی که نمره ی باالی 14 ازون درس کسب 
کنید.

رفاهی دانشجویی
امور 

دانشجویی
 چه 

کارهایی 
انجام میده؟

ساختمان امور دانشجویی که روبروی دانشکده کشاورزی 
قرار گرفته از سه اداره ی رفاه، امور خوابگاه ها و اداره ی 
تغذیه و هم چنین مرکز بهداشت و درمان تشکیل شده.

در مورد 
وام هم باید 
اونجا اقدام 

کنم؟

بله. شما باید به اداره ی رفاه در امور دانشجویی مراجعه 
و توضیحات کامل در مورد وام دانشجویی رو از این اداره 

بگیرید.

اول از همه 
طریقه ی 

شارژ کارت 
برای تغذیه 

استخر و 
پرداخت 

شهریه و ... 
رو توضیح 

بدید.

شما با مراجعه به پورتال و انتخاب گزینه ی مالی و سپس 
پرداخت الکترونیکی می تونید کارتتون رو شارژ کنید. فقط 
در آخرین مرحله یادتون نره گزینه ی فرایند تکمیل خرید 

رو بزنید.

خب شارژ 
کردم. واسه 
غذا قسمت 

تغذیه رو 
انتخاب 

کنم؟

بله دقیقا. اونجا گزینه ی رزرو و بعد غذای مورد نظرتون رو 
انتخاب کنید. در ضمن یادتون نره که شما فقط می تونید 

تا ظهر دو روز قبل از تاریخ مورد نظر غذا رزرو کنید و برای 
روزهای شنبه و یکشنبه نیز تا ظهر پنج شنبه فرصت 

دارید.

اگر یادم بره 
غذا رزرو 
کنم چی؟

اون وقت اگر شانستون بگیره و کسی غذاش رو لغو 
کرده باشه می تونه از قسمت باز خرید غذای اون روز رو 

رزرو کنید.
آها پس 

میشه غذا 
رو لغو هم 

بکنیم؟

بله. اما حواستون باشه که در هر ماه فقط سه بار مجاز به 
انجام این کار هستید.

آموزشی

آموزش کل 
برای انجام 
چه اموریه؟

انجام اموری مثل نظام وظیفه، انتقالی، صدور کارت و ... رو 
باید در آموزش کل انجام بدید.

آیا می تونم 
تغییر رشته 

بدم؟
بله شما می توانید فقط یک بار رشته تون رو منوط به 
ضوابط خاصی که براش در نظر گرفته شده تغییر بدید.

هر ترم چند 
واحد می 

تونم بردارم؟
هر ترم در حالت عادی 20 واحد، که اگر معدل الف باشید 

24 واحد و اگر مشروط 12 واحد.

معدل الف 
که میگین 
یعنی چی؟

اگر معدل ترم شما باالی 17 بشه اونوقت معدل الف 
شدین و می تونید برای ترم بعد 24 واحد انتخاب کنید.

ببخشید 
مشروطی 

چی؟

اگر هم خدای نکرده معدلتون زیر 12 بشه ترم بعد حق 
انتخاب 14 واحد رو دارید. سه ترم مشروط شدن هم 

عواقب بدی مثل اخراج از دانشگاه رو در پی داره.

اخراج؟؟؟
بله درسته، دانشگاه می تونه در دو مورد آموزشی و 

انضباطی شما رو اخراج کنه که می تونید شرایط کامل رو 
در کتابچه ی منشور دانشجویی بخونید.

اون وقت 
سنواتی 

شدن یعنی 
چه؟

اگر به هر دلیلی نتونید دوره کارشناسی خودتون رو طی 8 
ترم تموم کنید به شما دانشجوی سنواتی گفته میشه که 

یه سری شرایط خاص به شما تعلق میگیره.

مرخصی 
تحصیلی رو 

هم میشه 
بگید؟

شما می تونید در طول دوران تحصیلتون دو ترم رو 
مرخصی تحصیلی بگیرید.

حذف و 
اضافه چیه 

جریانش؟
بعد از انتخاب واحد، مدت دوروزه ای در نظر گرفته میشه 

که می تونید دروس انتخابی رو حذف و یا اضافه کنید.

در مورد 
درسای 

عمومی هم 
توضیح می 

دین؟

ببینید، شما تعدادی از دروس عمومی رو باید بگذرونید که 
به صورت زوج درس هستند. مثاًل از درس های تاریخ امامت 
و تاریخ صدر اسالم یکی رو باید انتخاب کنید و چند درس 

دیگه که به همین صورته.

بی تردید ورود به هر مکان جدید و ناشناخته سؤاالتی را برای رفع نیاز های ارتباطی و اجتماعی در ذهن ما پدید می آورد. در این متن سعی کرده ایم که 
اصلی ترین سؤاالتی که ذهن هر دانشجویی را در ابتدای ورود به خود مشغول می کند پاسخ دهیم و هدف از این امر دست یابی سریع و آسان تر شما به 
امکانات و ظرفیت های وجود در دانشگاه بوده است. این مجموعه سؤاالت که در جمع آوری آن ها از دانشجویان سال های گذشته کمک گرفته شده است 

را به دقت مطالعه کنید تا شما را جهت رفع نیازهای خود نه در طول چند ترم بلکه در همین ابتدای ورودتان به این دانشگاه یاری دهد.

اینجا کجاست؟ 
محمدحسین سمندری مقدم 
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اینجــا کجاست؟

چه خدمات 
دیگه 

ای واسه 
خوابگاهیا 

وجود داره؟

مراکز تعمیرات یخچال، کلیدسازی، خشک شویی، 
آرایشگاه و ... در دانشگاه وجود داره که می تونید به اونها 

مراجعه کنید.

خوابگاه به 
چه کسایی 

تعلق 
میگیره؟

با توجه به کمبود جا در خوابگاه ها فقط به 40 درصد 
دانشجویان روزانه غیربومی غیر کارمند غیربورسیه تعلق 

میگیره.

چه نکاتی 
رو باید در 

خوابگاه 
رعایت کرد؟

خوابگاه هم قسمتی از دانشگاهه و باید کارت خودتون رو 
به همراه داشته باشید و در محیط خوابگاه و اماکن اطراف 

هم با پوشش مناسب تردد کنید. همچنین نباید وسایل 
عمومی رو به اتاق انتقال بدید. تعویض اتاق بدون اجازه ی 

کتبی امور خوابگاه ها ممنوع هست و در بدو ورود باید 
لیستی از اموال خودتون شامل لبتاب، کتاب و ... رو به 

سرپرستی بدید. استعمال دخانیات و قلیان در خوابگاه نیز 
ممنوعه و با متخلف برخورد قانونی میشه.

ساعت ورود 
و خروج 

به چه 
صورتیه؟

ساعت ورود و خروج طی فصول مختلف تغییر می کند. اما 
ساعت 24 تا 6 صبح سکوت عمومی اعالم میشه. آخرین 

ساعت ورود دانشجویان دختر به خوابگاه ساعت 21هست. 
البته برخی از شب ها می تونن با پر کردن فرم خروج 

شبانه و تأیید اولیاء به منزل یکی از اقوام نزدیک در شهر 
مشهد برن و در صورت عدم پر کردن فرم خروج، دانشجو 
غایب محسوب میشه و موضوع به اطالع والدین می رسه. 

و در صورت تکرار غیبت های غیر موجه، دانشجو به 
شورای انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شه.

اگر دوست 
و یا آشنایی 

برای 
دیدنمون 

مراجعه کرد 
می تونه وارد 

خوابگاه 
بشه؟

آشنایان شما میتونن به عنوان مهمان و پس از شناسایی 
از ساعت 7 تا 19 با شما دیدار کنند و در هر صورت اقامت 

شبانه مهمان در خوابگاه ممنوع هست.

بیمه 
تکمیلی هم 
به ما تعلق 

میگیره؟

بله، شما میتونید در همون روز اول درهمایش ورودی های 
جدید خودتون رو بیمه کنید و یا به اداره رفاه واقع در امور 

دانشجویی مراجعه کنید.

جایی هم 
هست 

که بتونم 
مشاوره 
بگیرم؟

بله، در نزدیکی مجموعه 22 بهمن مرکز مشاوره قرار داره 
که میتونید به اونجا مراجعه کنید.

انضباطی
اول از همه 

بگید که چه 
الزاماتی رو 
باید رعایت 

کنم؟

خب برای شروع باید بگم که شما باید شئونات اسالمی رو 
رعایت کنید و طبق عرف و شأن یک دانشجوی دانشگاه 

فردوسی پوشش خودتون رو انتخاب کنید.

خب این 
پوشش 

چجوری 
باید باشه؟

برای خانم ها مقنعه و مانتو بلند و استفاده از حجاب برتر 
یعنی چادر و برای آقایون هم پوششی طبق عرف و عاری 

از هر گونه ترویج فرهنگ بیگانه که توضیحات کامل در 
کتابجه ی آیین دانشجویی گفته شده.

دانشگاه 
چند دِر 
ورودی 

داره و این 
درها تا چه 
ساعتی باز 

هستن؟

درِ شمالی )بلوار وکیل آباد( و درِ غربی )بلوار شهید باهنر( 
از ساعت 6 تا 24

درِ شرقی )بلوار شهید کالنتری( به صورت 24 ساعته
و درِ جنوبی)بلوار رضوی( از ساعت 6 تا 22

قوانین 
خاصی 

هم برای 
اتومبیل 

های 
شخصی 

وجود داره؟

بله. شما برای گرفتن مجوز پارکینگ باید از طریق پورتال 
اقدام کنید. هم چنین پارك خودرو در مکان های ممنوع 

دور میادین و دیگر معابر منجر به قفل شدن الستیک 
ماشین شما میشه.

تا چه 
ساعتی مجاز 

به تردد در 
دانشگاه 
هستیم؟

شما باید تا قبل ساعت 24 به خوابگاه و یا به بیرون از 
دانشگاه برید.

نکته: کارت دانشجوییتون رو همیشه به همراه داشته باشید و در صورت 
درخواست نگهبان محترم نسبت به ارائه اون اقدام کنید. شماره ی 

دانشجوییتون رو هم برای امور ضروری به خاطر بسپارید.

خدمات
اول از همه 

در مورد 
اتوبوس 

ها توضیح 
بدید.

اتوبوس ها به صورت تفکیک ورایگان در مسیر در غربی 
تا دانشکده ی کشاورزی طبق ساعات مشخص فعالیت 
می کنن که جدول این ساعات رو می تونید در برخی از 

ایستگاه ها ببینید.

دانشگاه 
از ایستگاه 
دوچرخه 

برخورداره 
یا نه؟

بله. ایستگاه دوچرخه ای در نزدیکی دانشکده ادبیات در 
نظرگرفته شده که می تونید اطالعات کامل رو از ایستگاه 

های بیرون و یا داخل دانشگاه بگیرید.

فروشگاه 
های 

دانشگاه کجا 
هستند؟

به طور معمول در هر دانشکده تریای غذاخوری وجود 
داره. همچنین فروشگاه بزرگ تعاونی دانشگاه که در سه 
راه خیابان منتهی به دانشکده علوم تربیتی واقع شده با 

تخفیفات قابل توجهی اقدام به ارائه خدمات می کنه.

در مورد 
کتابخانه 

هم میشه 
توضیح 

بدید؟

کتابخانه ی مرکزی دانشگاه روبروی مسجد الزهرا قرار 
گرفته و شما به طور خودکار در اون عضو هستید و می 
تونید با ارائه کارت دانشجویی تا 6 جلد کتاب برای دو 

هفته امانت بگیرید و نسبت به تمدید کتاب ها منوط به 
عدم رزرو دانشجوهای دیگه از طریق پورتال اقدام کنید. 

 library.um.ac.ir اطالعات بیشتر در

خدمات اینترنتی

اول از همه 
سایت 

مرکزی 
کجاست؟

سایت مرکزی در نزدیکی دانشکده ی کشاورزی قرار گرفته 
و می تونید از رایانه های این مرکز استفاده کنید. البته هر 

دانشکده ای سایت رایانه مخصوص به خودش رو هم داره. 
برای ورود به سیستم ها هم باید از شماره دانشجویی و کد 

مندرج بر روی کارتتون استفاده کنید.
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اینترنت هم 
در اختیار 

داریم؟

بله. 6 گیگ اینترنت ماهیانه براتون در نظر گرفته شده که ابتدا 
باید برای ذخیره کردن وای فای عبارت ferdowsi رو به عنوان 

رمز عبور بزنید. و بعد در صفحه گوگل عبارت
 hotspot.um.ac.ir رو بزنید. و در صفحه ای که براتون باز 
میشه شماره دانشجویی و رمز عبورتون رو وارد کنید. دقت 

کنید که پس از استفاده logout و یا خروج رو فراموش نکنید.

 FTP سامانه
جریانش 

چیه؟

شما در دانشگاه و با استفاده از رایانه ی شخصی تون و یا رایانه 
های سایت دانشکده و یا مرکزی عبارت FTP.um.ac.ir رو 

بزنید و به طور نامحدود از خدمات این سایت شامل فیلم و نرم 
افزار و ... استفاده و با سرعت بسیار باالیی اون ها رو دانلود کنید.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
چطور می 
تونم یک 
تبلیغ در 
دانشگاه 

نصب کنم

برای نصب هر گونه تبلیغ در دانشگاه باید ابتدا مجوز 
دریافت کنید. برای این کار به پرتال دانشجویی تون 

مراجعه کنید و از بخش فرهنگی و اجتماعی فرم 
درخواست تبلیغات رو پر کنید تا بعد از طی مراحل اداری 

مجوز صادر شود
می خوام 

یک مراسم 
یا برنامه رو 
در دانشگاه 
برگزار کنم 

از کجا مجوز 
باید بگیرم؟

برای برگزاری یک فعالیت در سطح دانشگاه باید به پورتال 
دانشجویی، بخش فرهنگی و اجتماعی مراجعه کنید و از 
قسمت درخواست مجوز فعالیت فرم مربوطه را به صورت 

کامل شامل جزئیات برنامه تکمیل و ارسال کنید مجوز 
فعالیت بعد از طی مراحل اداری صادر می شود. 

برگزاری 
یک برنامه 

از طرف 
تشکل چی؟ 

اون هم 
به همین 

شکله؟

چنانجه بخواهید فعالیت خود را تحت پوشش تشکل، 
انجمن علمی یا کانون های فرهنگی هنری برگزار کنید 

باید قبال با استفاده از سامانه عضویت تشکل ها )در همان 
پورتال دانشجویی بخش فرهنگی اجتماعی( عضو تشکل 

مربوطه شوید و پس از تایید عضویتتون می توانید مراحل 
دریافت مجوز فعالیت را از طرف تشکل انجام دهید

می خواهم 
یک نشریه 
در دانشگاه 
منتشر کنم 
از کجا باید 
شروع کنم؟

برای انتشار نشریه انتدا باید درخواست مجوز نشریه را از 
پورتال دانشجویی بخش فرهنگی و اجتماعی ارسال کنید 
تا پس از بررسی و تایید در کمیته ناظر بر نشریات و طی 

دوره آموزشی نشریتون رو منتشر کنید.

چطور می 
تونم با 

نشریات 
همکاری 

کنم؟

شما می تونید با مراجعه به سایت sanad.um.ac.ir و 
ضمن مطالعه و دریافت فایل نشریات منتشره در دانشگاه 

با مدیرمسئول نشریات برای همکاری ارتباط بگیرید. 
همچنین با مراجعه به خانه نشریات واقع در معاونت 

فرهنگی و اجتماعی از شیوه ی عضوگیری و فعالیت در 
نشریات علمی و یا مستقل آشنا بشید 

برای 
فعالیت های 

فرهنگی 
و هنری 

باید به کجا 
مراجعه 

کنم؟

کمی دورتر از ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی 
ساختمان کانون های فرهنگی و هنری قرار گرفته . شما با 
مراجعه به اونجا می تونید در کانون های مختلفی همچون 
کانون موسیقی، عکس، نماز، نجوم و شعر و ... عضو بشید. 
برای اطالعات بشتر به سایت farhangi.um.ac.ir مراجعه 

کنید.

جایی هست 
که بتونیم 

فیلم امانت 
بگیریم؟

شما می توانید از خانه فیلم واقع در مجتمع کانون های 
فرهنگی و هنری فیلم های بروز رو امانت بگیرید.

برای 
عضویت در 

تشکل هایی 
مثل بسیج 

و انجمن 
اسالمی باید 
چکار کنم؟

شما میتونی به مجتمع تشکل ها واقع در ساختمان 
مسجد حضرت الزهرا)س( مراجعه کنی و اونجا با مراجعه 
به دفتر مرکزی کلیه تشکل ها اطالعات کامل رو کسب 

کنی.

در کنار 
درس می 

تونم فعالیت 
علمی 

دیگه ای 
هم داشته 

باشم؟

بله حتماً. انجمن های علمی بهترین جاهایی هستن که شما 
می تونی توانایی علمی خودت رو در قالب تصمیم گیری 

جمعی به منصه ی ظهور بزاری و برای اطالعات بیشتر به دبیر 
انجمن علمی رشتتون در دانشکده مراجعه کنی. البته دفتر 
شورای مرکزی انجمن های علمی هم در معاونت فرهنگی 

و اجتماعی واقع شده که اونجا هم جای خوبی برای دریافت 
اطالعات کامل در خصوص انجمن های علمی ست.

ورزشی
اول از همه 

در مورد 
امکانات 
ورزشی 
دانشگاه 

میشه بگید؟

میشه گفت دانشگاه فردوسی مشهد به جرئت مجهزترین 
دانشگاه کشوره و دارای پیست دو و میدانی، استخر 50 

متری، سالن های ورزشی، پینت بال، تنیس خاکی، بدن 
سازی و... هست

چه خوب 
چجوری می 
تونم ثبت نام 

کنم؟

شما باید از طریق پورتال به سایت اداره کل تربیت بدنی 
دانشگاه مراجعه کنید و در مورد تمام فعالیت های ورزشی 

دانشگاه اطالعات کسب کنید.

شنیدم 
استخر اینجا 

بهترین 
استخر شرق 

کشوره؟

بله درسته. شما می تونید روزهای فرد)آقایان( و روزهای 
زوج)خانم ها( از ساعت 14 تا 19/30 مراجعه کنید و 
فقط 2000 تومان هزینه پرداخت کنید. البته کارت 

دانشجوییتون رو فراموش نکنید.

من ورزش 
حرفه ای 
انجام می 

دم. در دوران 
دانشجویی 
هم میشه 
ادامه بدم؟

بله حتماً. با توجه به المپیادهای ورزشی که هر دوسال 
برگزار می شه شما می تونید باز هم به سایت اداره کل 
تربیت بدنی به نشانی sport.um.ac.ir مراجعه کنید و 

ساعت تمرین تیم ها رو پیدا کنید.

من تو نیمه 
متمرکز ها 

تربیت بدنی 
رو انتخاب 
کردم،چی 

کار باید 
بکنم؟

بزودی نتایجش می یاد و شما اگر قبول شده باشید باید 
برای آزمون عملی مراجعه کنید. اگر اونجا هم موفق به 

قبولی در تست ها بشید می تونید رشتتون رو عوض کنید.

در پایان باید این نکته رو بگم که سعی کنید هر 
مشکلی که براتون پیش میاد رو با یکی از دانشجویان 
با تجربه تر در میون بزارید و حتما با اسکن QR کد 
روبه رو کتابچه آیین دانشجویی را دانلود و مطالعه کنید 
تا بتونید از تمام ظرفیت های موجود دانشگاه در طول 

دوران تحصیل استفاده کنید.

اینجــا کجاست؟
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خوابگاه، 
                       از عصر حجر تا عصر حاضر

 

6.  عصرحاضر
بعضی از خوابگاهیان امروز 

عصاره ای از خوابگاهیان تمام ادوار فوق الذکر
 می باشند و همانطور که در پایان شرح هر دوره 
ذکر کردیم بخشی از خصلت های نیک! هر دوره

 را به ارث دارند. بلکه این خصلت ها را بسط و 
تعمیم داده اند و تکمیل، بومی سازی و 

نهادینه کرده اند. امید است با تالش مسئوالن
 و دانشجویان خوابگاهی با استمرار و 

تقویت کار فرهنگی در خوابگاه ها، شاهد از
 بین رفتن معضالت در خوابگاه ها باشیم.

5.  دوره مشروطه
خوابگاه ها در دوره مشروطیه 

دچار سیاست زدگی بود و یک جّو 
رادیکال سنگین بر فضای خوابگاه ها حاکم بود. 

دانشجویان به درس و مباحث علمی عالقه چندانی 
نشان نمی دادند و بیشتر وقت خود را در خوابگاه ها مصروف بحث های سیاسی می 

کردند. دموکراسی، مجلس، قانون اساسی، عدالتخانه، جامعه مدنی و ... موضوعات این 
بحث ها بودند. خوابگاهیان پایه ثابت تمام میتینگ ها، سخنرانی ها، جلسات سیاسی، 

برنامه های تبلیغاتی کاندیداها، تجمعات، تحصنات، اعتصابات و انتشار نشریات 
دانشجویی سیاسی بودند؛ از این رو وقت و حوصله چندانی برای درس خواندن 

نداشتند و دچار افت تحصیلی شدیدی گشتند. بیشتر دانشجویان در این 
دوره مشروط شدند و به همین خاطر این دوره را دوره مشروطه نامیدند.

باز هم گفتنی است که چنین دانشجویانی در بین خوابگاهیان 
حال حاضر نیز وجود دارند

1. دانشجوی اولیه
داشنجوهای اولیه قانع ترین دانشجوهای 

تاریخ بشریت بودند. خوابگاه هایشان نه آب داشت 
نه برق، نه شوفاژ و نه حتی در. یک غار ساده و خالی بود، 

اما هیچ وقت نه اعتراض کردند، نه نامه سرگشاده نوشتند و 
نه تحصن کردند و نه هیچ کار دیگری. التبه خوشبختانه خبر 

رسیده که نسل این نوع دانشجو هنوز منقرض نشده و 
در گوشه و کنار مملکت هنوز دانشجویانی یافت می 

شوند که حتی اگر خوابگاهشان سقف هم 
نداشته باشد جیکشان در نمی آید و 
ممکن است از مسئولین ذی ربط و 

بی ربط تشکر نیز بنمایند.

4.خوابگاهیان مغول
سرانجام درصد باالی قبولی مغول ها در دانشگاه های 
ایران )به سبب شرکت در کالس های کانون فرهنگی 

یورش و استفاده از سهمیه منطقه نه( به این عصر طالیی در 
تاریخ خوابگاه ها پایان داد. مغول ها به محض ورود به خوابگاه ها 
تمام جزوات را سوزاندند و کتابخانه خوابگاه ها را به آتش کشیدند و با 
شکستن شیشه ها و مهتابی ها، خراب کردن شیر حمام ها، پرت کردن 

اجاق گاز از طبقه دوم به پایین، دزدیدن تلوزیون از سالن مربوطه و 
اعمالی از این قبیل به تخریب خوابگاه ها پرداختند.

متأسفانه امروزه نیز بعضًا شاهد تکرار این رفتارها از سوی 
خوابگاهیان عصر حاضر هستیم که ریشه اش به همان 

دوره خوابگاهیان مغول بر می گردد.

3.دانشجویان 
قرن چهارم و پنجم هجری

در این قرون دانشجویان ایرانی و 
عرب خوابگاه ها را به مکانی برای ترجمه 
جزوات دانشجویان یونانی و نوشتن جزوات جدید به زبان 
عربی تبدیل کردند. به سبب جزوه نویسی های فراوان این 

گروه ها، کتابخانه های عظیمی در خوابگاه ایجاد شد. پادشاهانی 
که به گسترش علم و ادب عالقه مند بودند در ازای ترجمه و تألیف 

جزوات و سرودن اشعار زیبا و پایان نامه های نفیس به دانشجویان خوابگاهی، 
یخچال، تلوزیون، جالباسی، وام دانشجویی و گاهی اواقات به اندازه وزن دانشجو 

ژتون غذا می دادند.
به عنوان یکی از اثرات مهم این دوره می توان از جنبش کیمیاگری در خوابگاه نام برد. نخستین 

جرقه های کیمیاگری زمانی زده شد که خوابگاهی های آن دوره برای پختن شام و ناهار در روزهای 
پنجشنبه و جمعه و روزهایی که سلف تعطیل بود راهی آشپزخانه های خوابگاه شدند. به دلیل عدم 
اطالع دانشجویان از فنون آشپزی، آنها مجبور بودند با ترکیب مواد مختلفی چون تخم مرغ، پیاز، 

سیب زمینی، سویا، رب، سس، نان خشک و باقی مانده غذاهای سلف برای خود غذایی 
دست وپا کنند که این امر منجر به بروز فعل و انفعاالت شیمیایی و پیدایش ترکیبات جدید 

شد. به عنوان مثال یکی از دانشجویان دانشگاه ری به نام ذکریای رازی در خالل 
پختن کوکوی ماست با آبلیمو موفق به کشف الکل شد.

باید خاطر نشان کنم که جنبش کیمیاگری همچنان در 
خوابگاه ها ادامه دارد.

2.دانشجویان یونان باستان
دانشجویان یونان باستان جوگیر بوده و واقعا به دنبال 

علم و دانش افتاده بودند. بنابراین اساسی ترین شرط دانشجو بودن 
را نداشتند. خوابگاه را به محلی برای درس و بحث و مجادله فلسفی تبدیل 

کرده بودند. ارسطو نخستین کسی بود که خوابگاه ها را دسته بندی نمود و آنها را به 
فازها و طبقات مختلفی تقسیم کرد. با گذشت زمان نگرش دانشجویان یونانی نسبت به 

خوابگاه تغییر یافت و مکاتب گوناگونی به وجود آمد. اپیکوریان که بر اصالت خوشی و تفریح 
صحه می گذاشتنند خوابگاه را محلی برای تفریح و خوشگذرانی قلمداد کردند. سردسته این گروه، 
دانشجویی به نام اپیکوروس بود که سابقه چهار ترم مشروطی را یدک می کشید. گفتنی است این 
گروه هم اکنون در خوابگاه های ما پیروان زیادی دارد که در تفریح و بی خیالی دست اپیکوریان را از 

پشت بسته اند.
از دیگر مکاتب به وجود آمده کلبی مسلکان بودند . کلبی مسلکان تارکان دنیا بودند و تقریبا از تمام 

امور دنیوی کناره گیری کرده بودند. گفته شده است آن ها هیچ گاه به سلف سرویس نمی رفتند 
و هرگز وام دانشجویی دریافت نمی کردند. در قید نمره و پایان ترم و میان ترم نبودند و حتی 

پایشان به فروشگاه خوابگاه نیز باز نشد.
فکرنمی کنم الزم به ذکر باشد که امروزه این گروه نیز در بین اقشار خوابگاهی پیروان 

افراطی بسیاری دارد. هرچند کلبی مسلکی دانشجویان در عصر حاضر بیشتر 
ریشه در اینرسی و میل به سکون دارد تا ترک ظواهر دنیوی.
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خوابگاه؛ 
مسئله این است یا ... مسئله ای نیست!

کمیک استریپ: مجید مهجور / ایده: احمد نوری، بهمن مهران

خوابگاه؛ مسئله این است یا ... مسئله ای نیست!
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اطالعات تماس دانشگاه

مدیر اجتماعی دانشگاه فردوسی برنامه های این دانشگاه را برای آغاز سال 
تحصیلی جدید و ورود دانشجویان جدید تشریح کرد.

دکتر اصغرپور در در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی 
بیان کرد: با توجه به اینکه امسال آزمون سراسري دیرهنگام برگزار شد و به 
تبع آن  نتایج آزمون سراسري  در روزهاي پایاني شهریور ماه اعالم خواهد شد، 
دانشگاه فردوسی نیز طبق روال سال های گذشته برنامه های این دانشگاه را 
براساس برنامه ریزي هاي انجام شده و رویکرد جدید ستاد پذیرش دانشجویان 

جدید، برای دانشجویان دانشگاه فردوسی برگزار می کند .
وی از برپایی 40 غرفه نمایشگاهی برای استقبال از دانشجویان جدیدالورود خبر 
داد و عنوان کرد: گردهمایي دانشجویان ورودي جدید در مقطع کارشناسي در 
روز  دوشنبه ، 5 مهر، در نوبت صبح )ویژه دانشجویان پسز کلیه دانشکده ها( و 
سه شنبه 6 مهر در نوبت صبح )ویژه دانشجویان دختر( در سالن ورزشي 22 

بهمن پردیس دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد.
دبیرستاد پذیرش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی اضافه کرد: با توجه 
به آمار باالي پذیرفته شدگان مقاطع تحصیالت تکمیلي و اهمیت ارتباط و 
تعامل با این گروه از دانشجویان و همچنین استقبال از نخستین گردهمایي 
پیاپي گردهمایي  براي دومین سال  توجیهي آموزشي در سال گذشته، 
دانشجویان ورودي جدید دانشگاه فردوسی در مقاطع کارشناسی ارشد و 
دکتری در روز دوشنبه ، 5 مهرماه، در نوبت عصر در سالن ورزشي 22 بهمن 

دانشگاه برگزار خواهد شد.

دکتر اصغرپور بیان کرد: به منظور آشنایی دانشجویان جدید دانشگاه فردوسی 
نمایشگاه مهر ویژه معرفي تشکل هاي دانشجویي و واحد اداري دانشگاه، در 
روزهاي دوشنبه و سه شنبه، 5 و 6 مهر، جنب مجموعه ورزشي  22 بهمن 

پردیس دانشگاه برگزار خواهد شد.
وی گفت: با هدف تقویت و ارتقای کیفي جلسات معارفه دانشکده ها با 
دانشجویان جدید، جلسات اختصاصي با معاونان دانشکده ها برگزار خواهد شد 
که همایش هاي  توجیهي آموزشي دانشکده های دانشگاه فردوسی از هفتم تا 

یازدهم مهرماه 95، برگزار خواهد شد.
مدیراجتماعی دانشگاه فردوسی با بیان این که به همت دانشگاه سه سال است 
که ثبت نام دانشجویان جدید الورود به صورت الکترونیکی انجام می شود، 
تاکید کرد: دانشجویان هنگامی که وارد دانشگاه می  شوند، می توانند  بالفاصله 
در کالس ها حضور یابند و در همایش ها مشارکت کنند.  ثبت نام حضوری آنان 
و تحویل مدارك از مهر ماه با اقدام معاونت آموزشی دانشگاه انجام می شود و 

جایی برای نگرانی وجود ندارد.  
دکتر اصغرپور خاطرنشان کرد: با توجه به همجواری دانشگاه با حرم مطهر 
رضوی، همایش میثاق با امام )اولین تشرف جمعي دانشجویان به حرم مطهر 
و زیارت مضجع شریف رضوي و شرکت در مراسم معنوي دعاي کمیل(، با 
هماهنگي آستان قدس رضوي در یکي از رواق هاي حرم مطهر در عصر روز 

پنج شنبه، 8 مهرماه، برگزار خواهد شد.

 »بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اجراي طرح پایش سالمت 
براي تمام دانشجویان ورودي جدید الزامي مي باشد. بنابر هماهنگي با معاونت 
آموزشي دانشگاه تحویل مدارك و ثبت نام حضوري منوط به شرکت در پایش 

سالمت دانشجویان ورودي جدید مي باشد.«
 زمان اجراي طرح براي پسران: شنبه 10 مهرماه لغایت دوشنبه 19 مهرماه 

95  )ساعت 8 الي 14(

زمان اجراي طرح براي دختران: شنبه 24 مهرماه لغایت چهارشنبه 5 آبان ماه 
95 )ساعت 8 الي 14(

مراحل اجراي طرح:
  1-  مراجعه به مرکز بهداشت و درمان ) جنب امور دانشجویي(

  2-  به مرکز مشاوره دانشجویي )بعد از دانشکده ادبیات- پشت خوابگاه 
پردیس 1(

اطالعیـه پایش سالمت
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تشریح برنامه های ستاد ورودی های جدید

خبر
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sanad.um.ac.ir 

کانال های مرتبط با دانشگاه فردوسی مشهد 
در شبکه اجتماعی تلگرام 

اطالع رسانی رویدادهای فرهنگی و اجتماعی:
@farhangifum

خانه نشریات دانشگاه:
@khane_ma

خانه فیلم دانشگاه:
@khanefilmfum

مرکز دانلود دانشگاه : 
@UMFTP

روابط عمومی دانشگاه: 
@ferdowsium

مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی :
@FUM_Library

مدیریت تربیت بدنی :
@ferdowsi_sport

بسیج دانشجویی دانشگاه :
@basfum

جامعه اسالمی دانشجویان: 
@jadferdowsi

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی: 
@sdjdir

انجمن اسالمی دانشجویان: 
@ anjomanfum

انجمن اسالمی دانشجویان نواندیش دانشگاه 
فردوسی:  

@noandishanfum
مسجد امام رضا )ع(:

@khatekhoon
انجمن های علمی دانشجویی :

@SSAFUM
اخبار کانون های فرهنگی:

@kanoonnews
کوچه باغ خوشبختی )ازدواج دانشجویی(:

@khoshbakhtifum
مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد:

@MafakherFUM

اطالعات تماس دانشگاه

فصـــل تازه23 فصـــل تازه23

اطالعات تماس دانشگاه



همان موقع که کنکو ر دادی تو انتخاب شدی.  حتی قبل تر از آن ... وقتی می خواستی بروی سر جلسه کنکور و مادرت دیدار او را برایت نذر می کرد ، 
تو انتخاب شدی... اصال  قبل تر از آن، وقتی هر سال روز تولدش دلت پر می کشید به سویش، تو انتخاب شدی...

نه قبل تر از آن... وقتی در دوران مدرسه خسته و  نا امید می شدی و صدایش می کردی... سالم می دادی و دلت آرام می شد... تو انتخاب شدی...
بازهم می روم قبل تر ... وقتی کودك بودی و همراه پدر و مادرت به دیدارش رفته بودی و در حیاط بزرگش بازی می کردی و برای کبوترانش دانه 

می پاشیدی ... تو انتخاب شدی... آری تو از همان کودکی انتخاب شدی که امروز در مشهد باشی کنار بارگاه امام رضا علیه السالم...
انتخاب شدی که امروز مشهد  باشی تا با هدف مقدس تحصیل علم به دانشگاه فردوسی بیایی...
می دانی چرا انتخاب شدی ؟! می دانی تفاوت دانشگاه فردوسی با دانشگاه های دیگر چیست؟!

بزرگ ترین تفاوت اینجا این است که اینجا ولی نعمت دارد...
 ولی نعمت داشتن یعنی، هروقت دلت گرفت بدانی که جایی هست، کسی هست که با رازداری، تمام حرفهایت را می شنود و غم از دلت می برد، 

ولی نعمت داشتن یعنی هروقت روزگار برایت تنگ شد و خسته بودی جایی هست، کسی هست که نسیم خنک صحن و سرایش غبار روزگار را از تنت 
می زداید، ولی نعمت داشتن یعنی هیچ وقت احساس تنهایی نکنی.

جایی هست، کسی هست که شنواست، بیناست و عجیب زائرانش را عزیز می دارد.
همان اویی که می توانی لحظه لحظه ی تحصیلت را تقدیمش کنی و چه خریدار کریمی است، بهای همین نیتت را به بهترین و باالترین ارزش ها می 

خرد، امتحان کن، کسی را می شناسی که از معامله با امام رئوف پشیمان شده باشد؟
پس چشم هایت را ببند و به افتخار انتخابی که شدی، تو نیز نیت کن، و از همین حاال،  لحظه لحظه تحصیلت را در دانشگاه فردوسی تقدیم او کن. 

هیچ وقت فراموش نکن که بزرگترین تفاوت این دانشگاه این است که اینجا ولی نعمت دارد و ولی نعمت یعنی . . .  
قدم هایت را استوار بردار که گوش و چشمی همیشه نظاره گر و حامی توست.

تو انتخاب شدی...
سیده نجمه موسوی


