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در این شماره از گرا خواهید خواند

یادداشت سردبیر
تحول در حكمراني

به یک سالگی تعطیالت کرونایی رسیدیم؛ تا بدین جا 
دانستیم  روا  بر خود  را  تغییراتی  ناخواسته  یا  خواسته 
محفل  از  شویم!  منحوس  ویروس  این  اسیر  مبادا  که 
،این  یادگیری  فرآیند  تا  گرفته  تفریحاتمان  و  هایمان 

روزها محکوم به تغییر و تحّول هستند .
تغییر  دستخوش  هم  مردم  معیشت  به این جا  تا  البته 
که  غنی  و  ضعیف  بر  مشتمل  مردمی  بوده،  تحّول  و 
برابِر  ثروتی چند  موقع  به  با سرمایه گذاری های  برخی 
قبل به جیب زدند و بخشی از مردم در کنار زیان هایی 
 141 با  امسال  که  بورسی  بازار  در  شدند  متحّمل  که 
از   ، بازار سرمایه گذاری بود  بازدهی، موفق ترین  درصد 

دارایی های خود کاستند.
باید  امروز  که  آنچه   ، بگذریم  ماه   11 این  جزئیات  از 
بدنه ی  در  نوآوری  قرارگیرد  توجه  مورد  قبل  از  بیش 
اقتصادی است. مسلماً رّد کلیات بودجه و اصالح نسبِی 
آن در جهت همین نوآوری بوده منتها آنچه در خصوصی 
سازِی صنایع و مهیا کردن فضای کشور برای گسترش 
صنایع و تولیدات الزم است ایجاد فضای امِن اقتصادی 
یعنی تورم زدایی و فساد زدایی است که هرکدام نام آور 
متخصصان  که  مصادیقی   ، می باشد  مهّمی  مصادیق 

ایرانی برای اجرایی کردِن آن باید وارد میدان شوند.
به وقت تحول!

مردم ایران باید توّجه داشته باشند که از 1400 به بعد 

را به چه کابینه ای می سپارند ، آیا کابینه ای آزموده 
شده با طرح تبلیغاِت توخالِی خود بر مسند قدرت 
می نشیند و یا اشخاصی جدید بر جایگاه خدمت و 
مسئولیت انتخاب می شوند؟ کابینۀ کهنه و آزموده 
شده منحصر به اصالح طلبان نمی شود بلکه از هر 
دو جناح کهنه کارانی سیاسی و اقتصادی برای دورۀ 
بعدِی ریاست جمهوری جایگاهی را انتظار دارند که 
البته الزم است با رأی آگاهانه و دقیِق خود، رئیِس 
حکم  نیز  منطق   . شود  انتخاب  تحول گرا  جمهور 
می کند که تغییر و تحّوِل اساسی ، تغییر و تحّولی 

جّدی و قاطع در بدنۀ دولت می طلبد. 
طی ماه های آینده فضای انتخاباتی کشور در میان 
فضا  این  به  ورود  قطعاً  و  می شود  وسیع تر  مردم 
نیازمند بینشی سیاسی و آشنایی با وضعیت فعلی 
می طلبد ، از این جهت انجمن اسالمی دانشجویان 
معرفی  و  جناح گرایی  هرگونه  از  دور  به  مستقل 
با  و  می پردازد  وضعیت  بررسی  به  کاندیداتوری 
برنامه های سیاسِی خود انتخاب فرد اصلح را ضمن 
 ، ، به شما دانشجویان  اندیشه  رعایت اصل آزادی 

مسئولین دانشگاه و مخاطبان می سپارد.
و  کرسی ها  برگزاری  با  داریم  قصد  راستا  این  در 
مختلف  سالیق  و  نظرات  دانشجویی  میزگرد هایی 
سیاسی را از زبان دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی 
در  برای عضویت  . پس حتماً  بشنویم  اصفهانی)ره( 
وبسایت  به  انتخابات  ویژۀ  دانشجویی  میزگرد های 

انجمن اسالمی به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://mostaghel.ashrafi.ac.ir

:: منتظرتان هستیم ::

سیدمحمدابراهیم خدائي
دانشجوی رشتۀ حقوق
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دانشجو مثل »شریف«
مروری بر فیلم سینمایی »سیانور« آمیخته به تاریخ 

در میــان سیصد و شـصت و پنـج هـــای تــقویم 
خورشیدی که  برای مقصدی نامعلوم از هم سبقت 
پاییز  ماه  سومین  از  روز  شانزدهمین  می گیرند، 
در  که  شده  گرفته  نظر  در  »دانشجویان«  برای  
واقع، شیوه  ی برگزاری و گرامی داشت چنین روزی 
با شرح ماوقع  شانزده آذر سال 1332 بی معنا و 

بی مناسبت است.
بماند که شاید ریشه ی عدم آشنایی با شهدای روز 
به  ناگزیر  را  مسئوالن  که  دارد  حکمتی  دانشجو، 
برگزاری جشن و دعوت برای تجلیل از دانشجویان 

با دست و جیغ و هورا کشیدن می کند.
اصاًل دانشجو را چه به این حرف ها؟

برای  حاال  که  دارد  قامت  و  قد  مورچه  مگر 
کله پاچه اش بشود نقشه کشید؟

چه  می گیرند؟  هم  میان ترم  شما  اساتید  راستی 
منصفانه

از این صحبت ها که گذر کنیم، نگارنده به این فکر 
افتاد که دزدانه و یواشکی، نیم نگاهی به فضای 
فیلمی،  که  امید  این  به  بیندازد  هنر  و  فرهنگ 
از  مختصری  که  باشد  چیزی  تصویری،  روایت 
قالب  در  را  آرمان خواهی  و  دانشجویی  حقیقت 
قصه ای به دنیای سینما عرضه کرده باشد. بله در 
همین فکر و خیال بودم که با ماجرایی از جوانان 

دهه ی 50 و »مجید شریف واقفی« برخوردم.
شخصیتی که از سوی رهبر انقالب یک مجاهد 
شهید  علمی  استعدادهای  و  شد  خوانده  واقعی 
دایره  ی سکوت  به  که  نشد  باعث  واقفی  شریف 
اولویت های اجتماع، وارد شود و در  از  انفعال  و 
همین راستا اولین قربانی عبور سازمان منافقین 

از مواضع اسالمی شد.
مسعود  نویسندگی  به  »سیانور«  فیلم سینمایی 
نمونه ی  شعیبی،  بهروز  کارگردانی  و  احمدیان 
فیلم هایی به شمار می رود که توانسته از کلیشه  ی 

آرزو کوهگرد
دانشجوی رشتۀ مشاوره
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از  البته  و  بسازد  پُرمایه  داستانی  سیاست،  و  عشق 
اتمسفر سرکوب گرانه ی دوره ی پهلوی استفاده کند 
 ، لباف«  صمدیه  »مرتضی  زندگی  از  نیم ُرخی  تا 
»مجید شریف واقفی« و »وحید افراخته« معروف به 

یهودای سازمان منافقین بگوید.
 سیانور، روایت جوانان و به خصوص دانشجویانیست 
که با روحیه ی آرمان  خواهی و مبارزه در راه ارزش ها 
به تشکیالت سازمانی وارد شدند. سازمانی که نجات 
اما   نقطه ی سعادت رسم کرد  برای خودش  را  َخلق 
سیانور را تکیه گاه امنیت و اطمینان سازمانی در نظر 

گرفت.
بهروزشعیبی با نقش آفرینی به عنوان مجید شریف 
واقفی، حضور پررنگی در فیلم ندارد اما قّصه، حول 

شخصیت شریف واقفی شکل می گیرد. 
خطرناک  سازمان  برای  زمانی  واقفی،  شریف  مجید 
ایدئولوژی  که  می شود  مسئله دار  اصطـالحــاً  و 
می دهد  قرار  هدف  را  »مبارزه«  منافقین،  سازمان 
اسلحه  و کشیدن  مبارزاتی  مواضع  اسالمی  اصول  و 
در هر مکان و موقعیت را درست نمی داند و سازمان 
مــرجع  را  مارکسـیزم  که  مـی شـود  ناچــار  هم 
هم  دیگر  سوی  از  اما  کند.  اعالم  عقیدتی_عملیاتی 
صمدیه لباف و شریف واقفی، مخالفت سرسختانه ای 
با چنین تغییرعقیده ای می کنند که در ادامه،  لیال 
وفاداری  عین  در  مجید  سازمانِی  همسر  زمردیان، 
و  مجید  اقدام  از  را  دیگران  سازمانی،  تشکیالت  به 
صمدیه لباف، یعنی ایجاد شاخه ای با اصول اسالمی 
به طور مخفیانه در سازمان، باخبر می کند و سازمان 
 . می شود  رفیق  دو  فیزیکِی  حذف  به  مجبور  هم 
وحید افراخته هم مأمور به اجرای نقشه که پس از 
دستگیرِی وحید، پیکر سوزانده شده ی شهید شریف 

واقفی، توسط ساواک پیدا می شود.
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز دانشگاه آریامهر به 

دانشگاه صنعتی شریف، تغییر نام داد.
»سیانور« در قالب یک فیلم سینمایی، تاریِخ مبارزات 
علیه رژیم پهلوی  از سوی جوانان حق طلب را نشان 

با  باریکی  مرز  عدالت خواهی،  راه  طرفی  از  می دهد 
ضاللت دارد که سازمان منافقین با تظاهر به نجات 
برای  روز  به  روز  و  فرورفت  گمراهی  درعمق  خلق، 

قدرت، حریصانه خون ریخت.
در  دانش  و  علم  به کارگیری  منظر  از  دانشجو  روز   
مسیر انسانّیت و شرافت برای ادامه دادن مسئولیت 
جوانانی که با عقیده ای مقدس در مسیر علم، رسالت 

دانایی را جاودانه کردند را باید گرامی بداریم.

توئـیت نــماتوئـیت نــما
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44(( جشن های مناسبتی جشن های مناسبتی
)با حضور محدود دانشجویان()با حضور محدود دانشجویان(

زیِر چتر برجام
یادداشت دبیر سیاسی

کشور  دیپلماسی  در  برجام  که  زمانی  از  درست 
کرد  سرباز  یکی  یکی  ما  مشکالت  گرفت  صورت 
مهم ترین تئوری علم سیاست شاید انجام مذاکره 
زمانی  هم  آن  سیاست  در  بازی  قواعد  اما  باشد 
که با به اصطالح ابرقدرت آن جهان سر یک میز 
قرار است بنشینید اولین حکم این است که شما 
قاعده  سالح  اما  باشید  داشته  هم تراز  سالح  هم 
معطل  کـه  را  کشور  اقتصاد  کجاست  ما  بازی 
راه  و  کـــرده ایــــم  خــــارجــــی  سیاســت 
نــجـــات،راه حل ها و کارشناسان اقتصادی را در 
جز  به  میز  طرف  آن  اما  می کنیم  خالصه  برجام 
اقتصاد توانمند توان نظامی هم جزء سالح هاست 
بله تنها سالح ما امروز توان دفاعی کشور است و به 
زعم خودشان یکی از دالیل مذاکره با ایران  همین 
مورد است اما داستان آن جا خطرناک می شود که 
تریبون خودساخته   ، مذاکره  اتاق  در  فقط  حرف 
سازمان ملل، و اتحادیه مسخره اروپا زده می شود 

و عمل در خیابان های تهران است.
به  دست  و  دارند  وحشت  ما  هسته ای  صنعت  از 
اعمال رقت بار می زنند و در عین حال دیپلماسیشان 
تا رستگار  ایرانیان خویشتن داری کنید  می گوید 

شوید !!
نشانه  هم  را  ما  ضعف  نقطه  هم  ماجرا  بطن  در 

رفته اند که همان اقتصاد فدا شده است.
ولی  نباشد  برجام  به  مربوط  شاید  که  اقتصادی 

پسابرجام زخم هایش را باز کرده است. 
نکردن  مالیاتی،توجه  و  بانکی  سیستم  اصالح 
و  همه  بی رویه،  واردات   کشور،  داخلی  توان  به 
آقایاِن  داده اند  نشان  برجام  از  پس  را  خود  همه 

اما  بلدند  دیپلماسی می گویند زبان مذاکره را خوب 
قاعده بازی می گوید شما بدون توجه به نقاط ضعف 
کشور و تمرکز نابه جا به برجام ضعفتان را نه تنها حل 
نکرده اید بلکه رو دست هم خورده اید دیپلماسی در 
هیچ جای دنیا منعی ندارد و ابزار اداره هر کشوریست 

ولی ما در همه چیز متفاوتیم متفاوت!!!

راضیه زارعی
دانشجوی رشتۀ مشاوره
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دانشجویان به عنوان آتیه سازان میهن 
توسعۀ  و  پیشرفت  در  پررنگی  نقش 
اقشار  سایر  مشابه  ولی  دارند  کشور 
طبیعتاً  و  اند  ملت  از  جزئی  جامعه، 
که  برخوردارند  تکالیفی  و  حقوق  از 
حقوق  مخصوصا  ها  آن  از  بسیاری 
اساسی با سایر اقشار مشترک است . 

اثری  دانشجویی«  حقوق  »منشور 
است از »دفترسیاست گذاری و برنامه 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  ریزی  
با  که  فناوری«   و  تحقیقات   ، علوم 
و مسئوالن  دانشجویان  آشنایی  هدف 
و  دانشجویی  حقوق  با  دانشگاهی 
با  دانشگاهی  مسئوالن  آشنایی   نیز 
تکالیف متناظر با این حقوق و نهادینه 
کردن اعمال و رعایت این حقــوق در 
عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه 
تدوین شده است. این منشور در قالب 
شش فصل ) و 59 ماده ( تنظیم شده 
است که در این یادداشت برآنیم تا پاره 
ای از حقوق دانشجویی و نکات مربوط 
به آنها را که در دو فصل نخست منشور 
قرار  آمده است، مورد بررسی اجمالی 
دهیم ؛ باشد که با برجسته سازی این 
حقوق گامی در جهت اعتالی جایگاه 
برداشته  ها  دانشگاه  در  دانشجویان 

شود.
فصل اول: حقوق اساسی

»دولت   ، منشور   1 مادۀ  مطابق   )1
موظف است همۀ امکانات خود را برای 
به کار  تسهیل و تعمیم آموزش عالی 
گیرد. «  نکتۀ حائز اهمیت این است 
که به هیچ عنوان نبایست رایگان بودن 
برداشت  ماده  این  از  را  عالی  آموزش 

افراد  که  همین  که  چرا  نمود؛ 
و  سهولت  به  بتوانند  مستعد 
بدون مشکالت و موانعی جهت 
دانشگاه  عالی  آموزش  فراگیری 
در  و  یابند  راه   ) موسسه  یا   (
کل آموزش عالی حالت فراگیر 
و همگانی پیدا کند، مفاد ماده 
رعایت و هدف آن محقق شود. 
منشور،    2 ماده  مطابق   )2
بر  حق   « دانشجویان  برای 
رسمیت  به   » خصوصی  حریم 
عقاید  تفتیش  و  شده  شناخته 
آنها توسط مسئوالن دانشگاهی 
اساتید  بنابراین  است.  ممنوع 
و  ها  پرسش  ضمن  اینکه  حق 
ارزیابی های کالسی از دانشجو 

درصدد واکاوی و تفتیش عقاید 
شخصی و خصوصی او باشند را 

به هیچ وجه ندارد.
منع   « به  منشور   4 ماده   )3
تبعیضات ناروا « اشاره دارد که 
به موجب آن،  دانشجویان زن و 
برابر  فرصت های  از  مرد همگی 
اگر  مثال  برای  برخوردارند؛  
نمره  جبران  فرصت  استادی 
برای  را  رفته  دست  از  های 

تحقیق  تهیه  طریق  از  از  دانشجویی 
را  فرصتی  چنین  بایستی  کرد،  فراهم 
و  زن  دانشجویان  از  اعم  سایرین  برای 

مرد نیز فراهم کند.
آزادی  »حق  منشور    ۷ ماده    )4
بیان« دانشجویان  در  نگارش  نشریات  
رسمیت  به  را  دانشجویی  مطبوعات  و  
مخل  اینکه  بر  مشروط  است،  شناخته 

مبانی اسالمی و حقوق عمومی نباشد.
تشکیل  »حق  منشور   9 ماده   )5
اجتماعات« را به صورت مسالمت آمیز 
برای دانشجویان پیش بینی نموده است؛ 
با  اسالم  مبانی  مخل  اینکه  بر  مشروط 
اگر  مثال  برای  نباشد؛  عمومی  نظم 
دانشجویان نسبت به زمانبندی برگزاری 
یا...  شهریه  مکرر  افزایش  یا  امتحانات 
تجمعی  می توانند  باشند،  معترض 
نظم  در  اختالل  ایجاد  بدون  اعتراضی 
را  خود  اعتراض  و  دارند  برپا  دانشگاه 
تا  برسانند  ذی ربط  مسئولین  اطالع  به 
امکان  صورت  در  ذی ربط  مسئولین  
تدابیر الزم را اتخاذ نموده و به اعتراض 

آنها ترتیب اثر دهند.
برداشت  قابل  منشور   12 ماده  از   )6
دینی  های  اقلیت  دانشجویان  که  است 
در  را  خود  عبادی  مراسم  توانند  می 
رعایت  با  دانشگاه  محیط  از  گوشه ای 
مبانی  علیه  اقدام  بدون  و  دانشگاه  نظم 

اسالم به جا آورند.
فصل دوم: حقوق آموزشی و پژوهشی 

1( مطابق ماده 1۷ منشور، دانشجو از         
»حق اعتراض به نمره« برخوردار است و 
می تواند ظرف مدت یک هفته از طریق 

ساالر حاجی میرسعیدی
دانشجوی رشتۀ حقوق

حقوق و منشور دانشجویی
مروری بر حقوق آموزشی و اساسی دانشجو
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اعتراض  مراتب  نمره  اعالم 
آموزش  اداره  به  را  خود 
به  مربوط  واحد  یا  دانشکده 
کند  تسلیم  کتبی  صورت 
موظف  درس  آن  مدرس  و 
هفته  یک  مدت  است ظرف 
به  اعتراض  دریافت  تاریخ  از 
اشتباهات  و  رسیدگی  آن 
را  تصمیم  در  احتمالی 
غیر  قطعی  نمره  و  برطرف 
قابل تغییر را به اداره آموزش 
دانشکده واحد مربوطه اعالم 

نماید.
2( ماده 18 منشور پیرامون 
جبران«  فرصت  »حق 
اگر  آن  موجب  به  که  است 
یا  )کاردانی  دانشجویی 
نمره  درسی  در  کارشناسی( 
در  اگر  نکند،  کسب  قبولی 
نیمسال های بعدی آن درس 
را با حداقل نمره 14بگذراند 
نمره قبل از کارنامه دانشجو 
تاثیر  او  معدل  بر  و  حذف 
همچنین  بود.  نخواهد  گذار 
دکترا  و  ارشد  دانشجویان 
مبنی  فرصت جبران  از حق 
بر تکمیل پایان نامه و دفاع 
عدم  فرض  در  آن  از  مجدد 
پذیرش توسط هیئت داوران 

برخوردارند. 
منشور،  ماده 21  3( طبق 
خود     علمی  آثار  بر  دانشجو 
)مقاله، پایان نامه و... ( »حق 
مالکیت فکری« پیدا می کند 
و کلیه حقوق مادی و معنوی 

اثرش بر او محفوظ است.

»حق  منشور   24 ماده   )4
مرخصی« را پیش بینی نموده 

است که به شرح ذیل است:
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: 

یک نیمسال
کارشناسی پیوسته: دو نیمسال 
)بدون  نیمسال  دو  زایمان: 

احتساب در سنوات (
استعالجی)درمانی(:دو نیمسال 

) بدون احتساب در سنوات (
ارشد :   یک نیمسال

»حق   ، منشور   26 ماده   )5
میهمان شدن و انتقالی« را در 
شرح  به  که  است  گرفته  نظر 

ذیل است :
کارشناسی:  و  کاردانی 
و  میهمانی  نامۀ  آیین  مطابق 

انتقال

 ارشد :
به  موسسه  یک  از  انتقال  الف( 

موسسه دیگر :  ممنوع 
ب( انتقال از شبانه به روزانه نیمه 

حضوری و مجازی : ممنوع
ج( انتقال از دانشگاه های غیردولتی 

به دولتی :   ممنوع 
گذراندن حداکثر دو نیمسال برای 
دانشجویان  ارشد به عنوان مهمان 
امکان پذیر است؛ آن هم با موافقت 

توأمان مبدأ و مقصد. 
برای  نیز  منشور   2۷ ماده   )۷
»ممتاز«   ، »نخبه«  دانشجویان 
برخی  درخشان«  »استعداد  و 
و  آموزشی  حقوق  و  امتیازات 
پژوهشی قائل شده و آنها را تحت 
حمایت »بنیاد ملی نخبگان« قرار 

داده است.
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طعم جدید آموزش
مقایسۀ آموزش مجازی با آموزش حضوری 

برای مقایسه آموزش مجازی و حضوری شما را به دوران 
کودکی می برم، خاطرات مدرسه با نیمکت های کالس 
و همکالسی ها و معلم و تخته سیاه. برای دانش آموزانی 
که هر روز صبح زود با چشمانی خواب آلود مسیری را 
طی می کنند تا به مدرسه برسند، آموزش از راه دور و 
در خانه و تنها با اینترنت و کامپیوتر شاید یک آرزو و 

رویای شیرین باشد.
امروزه اما این آرزو محقق شده و تعداد زیادی از افراد 
بدون رفتن به مدرسه و سر و کله زدن با همکالسی و 
معلم و ناظم، آموزش الزم خود را دریافت می کنند. در 
این مطلب قرار است ضمن آشنایی با مفاهیم “آموزش 
مجازی” و “آموزش حضوری”، با تفاوت آموزش مجازی 

و حضوری آشنا شویم.
این  پیداست،  مجازی”  “آموزش  نام  از  که  همانطور 
اینترنت و وسایل  به  اتصال  با  روش آموزشی است که 
کرد  دریافت  را  آموزشی  داده های  می توان  الکترونیک 
داد.  افزایش  خاص  زمینه ای  در  را  خود  مهارت های  و 
از این رو وسایل مورد استفاده به جای دفتر و کتاب و 
کیف، تبلت و موبایل و کامپیوتر است. ارتباط با مدرس 
به صورت مجازی و به وسیله ویدئو کنفرانس و مطالب و 
فیلم وتصاویر آموزشی صورت می گیرد و رابطه چهره به 
چهره وجود ندارد. مواد آموزشی نیز در قالب های فیلم، 

تصویر، اینفوگرافی و فایل های متنی ارائه می شود.

کتاِب درسی، بدون کاغذ :
و  مجازی  آموزش  مقایسه  در  شد،  گفته  که  همانطور 
حضوری ، یک تفاوت، نوع ارائه داده های آموزشی است. 
کتاب جای خود را به فایل صوتی و تصویری و متنی 
آموزشی داده و مدرسه جای خود را به کامپیوتر و تبلت 
است  محور  تکنولوژی  آموزشی  روش  یک  است.  داده 
این رو به  از  که در آن هیچ کاغذی مصرف نمی شود، 
محیط  به  لطمه ای  زیرا  است،  سبز”  “آموزش  گونه ای 

زیست وارد نمی کند
آموزش هر زمانی و هر مکانی :

ویژگی های  از  یکی  آموزشی  ساعات  در  انعطاف پذیری 
شرایط  با  افراد  به  که  است،  مجازی  آموزش  کلیدی 
با  را  خود  آموزشی  برنامه های  می دهد  اجازه  مختلف 
سایر برنامه های روتین زندگی هماهنگ کنند. این یک 
امکان فوق العاده برای افراد شاغل است، تا هم بتوانند به 
کارهای خود برسند و هم آموزش خود را دریافت کنند. 
خاصیت “هر زمانی و هر مکانی” این روش آموزشی این 
امکان را فراهم کرده است تا افراد در هر زمان از روز و 
در هر جا که هستند، با استفاده از موبایل یا کامپیوتر 

در کالس درس شرکت کنند

 شیما ترخانی
دانشجوی رشتۀ تجارت الکترونیک
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مدرسه رفتن بدون هزینۀ رفت و آمد :
اگر بخواهیم این دو نوع آموزش را از بُعد “هزینه”  
آموزش  هزینه  گرچه  بگوییم  باید  کنیم،  مقایسه 
با  اما  می رسد،  زیاد  نظر  به  اول  وهله  در  مجازی 
متوجه  سنتی  آموزش  هزینه های  مجموع  محاسبه 
است.  به صرفه تر  مجازی  آموزش  که  می شوید 
مقاالت،  چاپ  آمد،  و  رفت  هزینه  مجازی  آموزش 
دستمزد معلم و اجاره مدرسه را ندارد، بنابراین شما 
تنها هزینه آموزش مجازی خود را پرداخت می کنید 
و برای مدت طوالنی از مزایای آن استفاده می کنید.

پرورده عشق شد سرشتم      جز عشق مباد سرنوشتم

آن دل که بود ز عشق خالی   سیالب غمش براد حالی

یارب به خدایی خدائیت       وانگه به کمال پادشائیت

کز عشق به غایتی رسانم      کو ماند اگر چه من نمانم

» نظامی گنجوی «

چرخش  به  کم  کم   1400 انتخابات  کلید 
افتاده، قبل از آنکه این کلید قفل مشکالت جامعه 
باشد  توانسته  این یک دهه گذشته  را در حدود 

باز کند.
روند باال و پایین داستان ریاست جمهوری در ادوار 
باعث  ایران،  اسالمی  جمهوری  انتخابات  مختلف 
مردم شده، جامعه  عامه  و رشد سیاسی  افزایش 
نظرشان  مورد  فرد  انتخاب  امکان  بازتری  دید  با 
را پیدا نموده اند. انتخاباتی که الزمه ی آن حضور 
حداکثری کاندیداهای اصلح و اصلح هایی توانمند 
معرفی  جناحی  گزینشِی  نگاه های  از  فارغ  که 
شده باشند تا در صورت انتخاب هرکدام، خطای 
حداقل  به  بروز  صورت  در  را  جامعه  انتخاباتی 
برساند و جامعه بتواند شهد شیرین انتخاب رئیس 
سایه  در  را  شایسته  و  ،الیق  توانمند  جمهوری 

مشارکتی آگاهانه و معقول و حداکثری بچشد.
اما آنچه تا کنون محسوس بوده اینکه، تحریم ها و 
کینه توزی های دشمنان، سنگرگاه فرار مناسبی 
برای سوء مدیریت های   دولتمردانمان در یکی 
کمبود  که  درصورتی   ، بوده  گذشته  دهه ی  دو 
ناکارآمدی  اصلی  عامل   ، مدیریتی همگرا کننده 
ها و غیر اثربخش بودن تصمیمات دولت ها گشته 

رئیس جمهور یا “مدیر جمهور”
کلید واژۀ انتخابات 1400

که این مهم می طلبد رئیس جمهور انتخاباِت 
بودن  جمهور  ریاست  از  قبل  کشورمان،  بعد 
توان  خود،  امر  تحت  عوامل  بر  ریاست  و 
در  ابزارهای  مجموعه  بر  موثر”  “مدیریت 
اختیار خود را در جهت رفع مشکالت جامعه 
و نیل به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند 

مدت نظام را داشته باشد.
می توان  را   1400 انتخابات  واژه  کلید  نهایتاً 
انتخاب “مدیر جمهور” دانست که به صورت 
به  را  جامعه  گری  مطالبه  نمادین،  حداقل 
مدیران آینده گوشزد کرده و آن توان مدیریت 
بر منابع و توانمندی های موجود در کشور در 
جهت کسب منافع حداکثری جامعه ی خسته 

و پرامیدمان برای انتخابات آتی می باشد.

 مهرداد سیدمعلمی
دانشجوی رشتۀ مدیریت صنعتی/ تولید و عملیات

چند بیت شعرچند بیت شعر
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برای عضویت در انجمن اسالمی دانشگاه شهیدارشفی 
برو به آدرس اینرتنتی »                                           «                                      

و بر روی عضویت در انجمن اسالمی بزن!

را الکرتونیکی  فرم  و  بخون  را  نام  ثبت   رشایط 
تکمیل کن .

بچه های انجمن باهاتون متاس می گیرند و به جمع 
ما ملحقتون می کنند

دانشــجوی  کـلی  همراه  به  شمـا  که  اینجاست 
و  ایده ها  روزافزون،  رفاقِت  ضمن   ، دغدغه مند 

توانایی های خودتون را شکوفا می کنید ...

راستی الزمه به اطالعتون برسونیم که برای عیدنوروز 
;D هم إنشاا... یک ویژه نامه در پیش داریم

را به عنوان نشریـه ای دانـشجویی، دارای این ظرفیــت است که مطالبـات شما ـِ گـ
دانشجویان را منعكس کند.

پس مشكالت دانشكده ای ، دانشگاهی و صنفی تان را از طریق دایرکت پیج اینستاگرام 
@mostaghel_ashrafi  .با ما درمیان بگذارید

پیوستن به ما :

mostaghel.ashrafi.ac.ir



mostaghel.ashrafi.ac.ir

نشریه دانشجویی گرا

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید ارشفی اصفهانی)ره(

رسالت انجمن های اسالمی ، رسالت انبیاست."امام خمینی)ره("


