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الهی تو را شکر که همواره در پی دلیلی هستی که ما را گاهی به بهانه یک دعا ببخشی و باران رحمتت 

را بر ما ارزانی می داری ، ما را شایسته نعمتهایت قرار بده. 

خدا را شاکریم ،خدایی که رحمتش را همیشه شامل حال ما کرده و در متامی لحظات سخت همراه و یاور 

ماست و سپاس می گوییم که ما را در این راه یاری منود تا بنیان گذار نرشیه فرهنگی صعود در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد الهیجان باشیم.

یه خسته نباشید و خداقوت جانانه به شام این که دوازده سال تحصیلی رو به خوبی سپری کردین، شامیی 

که غول کنکور رو شکست دادین و وارد دانشگاه شدین. شامیی که به یمن ورودتون این ویژه نامه 

منترش شده .

به عنوان نصیحت که نه، اما یک توصیه برای شام!

این دوران لذت بخش دانشجویی نیز به رسعت برق و باد می گذرد. افراد زیادی دانشگاه قبول می شوند 

و چهارسال می آیند و می روند و در آخر هم به خوبی و خوشی فارغ التحصیل خواهند شد و خداحافظ! 

اما افرادی هستند که رویه دیگری دارند و در انتهای این چهار سال به اندازه هشت سال تجربه و فعالیت 

داشته اند! هر چند جهت این فعالیت ها و در مسیر درست قرار گرفنت، بسیار مهم است.

بگردید عالقه خودتان را پیدا کنید و در کنار درس و دانش جو بودن به آن فعالیت های سازنده و مفید 

بپردازید. تا می توانید قدر این فضا را بدانید، تجربه کنید، یاد بگیرید و آشنا شوید.

باشد که نتوان یافنت دیگر چنین ایام را...

قرارگاه فرهنگی صعود هم همیشه در کنارتون هست و بسرت فعالیت هاتون رو در کنار تشکل های دیگر 

آماده می کند.

                                                                                     معصومه علی نژاد ساری

سخن رسدبیرسخن رسدبیر
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نقشه دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجاننقشه دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

در میان واحدهای دانشگاه آزاد؛

دانشــگاه آزاد الهیجــان در رتبه بنــدی 

ســایمگو رتبــه ســوم را کســب کــرد

دانشــگاه  از الهیجــان،  آنــا  گــزارش خربنــگار خربگــزاری  بــه 

ــای  ــد و ارتق ــا رش ــد ب ــق ش ــان موف ــد الهیج ــالمی واح آزاد اس

ــود  ــی خ ــجویی و اجتامع ــی، دانش ــی، پژوهش ــاخص های علم ش

به عنــوان ســومین واحــد دانشــگاهی در میــان دانشــگاه های 

آزاد اســالمی در رتبه بنــدی ســایمگو انتخــاب شــود.

بــر اســاس اطالعــات موجــود در ســایت ســایمگو، واحــد الهیجــان 

دارای رتبــه ۷۳۳ جهــان و ۵۰ در میــان دانشــگاه های ایــران از 

لحــاظ معیارهــای ســایمگو اســت.

ــی در رده  ــن واحــد دانشــگاهی از لحــاظ معیارهــای تحقیقات ای

۴۲۳ دنیــا، ۵۰ ایــران و ششــم بیــن واحدهــای دانشــگاه آزاد، 

معیــار ابداعــات در رتبــه ۴۷۰ دنیــا، ۳۱ ایــران و ســوم در میــان 

ــه ۲۴۳  ــی در رتب ــاخص های اجتامع ــگاه آزاد، ش ــای دانش واحده

ــرار  ــگاه آزاد ق ــای دانش ــان واحده ــران و ۲۲ در می ــا، ۲۸ ای دنی

ــه اســت. گرفت

ــته در  ــال گذش ــان در س ــد الهیج ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش

رتبــه ۷۲۸ جهــان، ۶۸ ایــران و ۱۵ در میــان واحدهــای دانشــگاه 

ــاری  ــال ج ــوق در س ــای ف ــود رتبه ه ــت و بهب ــرار داش آزاد ق

ــت. ــایمگو اس ــاخص های س ــد در ش ــد واح ــان دهنده رش نش

با توجه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی ، دانشگاه آزاد اقدام به 

راه اندازی سایت وادانا برای آموزش مجازی دانشجوهای خودش کرده تا اونا بتونن با ورود 

به این سامانه کالس های درسی خودشون رو به طور مجازی بگذرونن .

اقدامات الزم جهت ورود به سامانه وادانا دانشگاه آزاد
از اونجایی که شیوه آموزش در سامانه مجازی دانشگاه آزاد به صورت تصویری و 

آنالین انجام میشه ، دانشجوها برای اینکه بتونن بدون هیچ مشکلی کالس های 

خودشون رو بگذرونن باید قبل از ورود به سایت mapvada کارایی که در زیر 

گفتیم رو انجام بدن .

2Mbps حداقل رسعت دانلود اینرتنت مورد استفاده-

-مجهز بودن کامپیوتر مورد استفاده به هدست یا بلندگو و میکروفون

-کسب اطمینان از تنظیامت مربوط به ضبط و پخش صدا

-اطمینان از بسته نبودن پورت های 80، 443 و 1935 از سوی رشکت ارائه دهنده 

خدمات اینرتنتی و یا توسط نرم افزارهای آنتی ویروس

-نصب آخرین نسخه نرم افزار های Adobe Connect Add-in / Word و 

 PowerPoint / Adobe Acrobat Reader / Flash Player ،/Mozilla Firefox

 -البته داوطلبا می تونن بعضی از امور دانشجویی خودشون رو از طریق سامانه 

آموزشیار دانشگاه آزاد هم انجام بدن .

نحوه ورود به سامانه مجازی vadana دانشگاه آزاد

هدف از ایجاد سامانه مجازی دانشگاه آزاد اینه که دانشجو ها بتونن 

به صورت آفالین و یا آنالین کالس های آموزش خودشون رو بگذرونن 

و اقدامات دیگه مثل پرداخت شهریه دانشگاه آزاد و انتخاب واحدشون 

رو هم در این سایت انجام بدن و نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه 

نداشته باشن .

نحوه ورود به سایت وادانا دانشگاه آزاد به طور خالصه :

1-ورود به سایت وانادا به آدرس 

vadamap.iauec.ac.ir و انتخاب 

استان خود از روی نقشه .

 2-بعد از انتخاب استان واحد دانشگاه 

آزاد مد نظر خودتون رو انتخاب کنین .

3-در ادامه نام کاربری و کلمه عبورتون رو وارد کنین .

 نام کاربری و رمز ورود به سامانه وادانا می تونه یکی از 3 حالت 

زیر باشه :

 -نام کاربری : شامره دانشجویی - رمز عبور : کد ملی

 -نام کاربری : کد ملی - رمز عبور : کد ملی

 -نام کاربری : کد ملی - رمز عبور : شامره موبایل

4-سپس از بین گزینه های ارائه شده درس 

مد نظرتون رو انتخاب کنین .

5-در ادامه شامره کالس خودتون رو انتخاب کنین .

6-گزینه پیوسنت به کالس رو بزنین .

7-با انتخاب گزینه » open in application « وارد کالستون بشین
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کارگروه تشکیالت
- معاونت جذب و سازماندهی

- معاونت فعالیت های گروهی و انسجام داخلی

- معاونت دفاتر

- معاونت فارغ التحصیل ها 

- معاونت اجرایی و پشتیبانی

 

کارگروه معرفت
ــی و  ــی و تربیت ــی، اخالق ــای بینش ــور ه ــی در مح ــای مطالعات ــته ه ــت هس - معاون

ــی  معرفت

- معاونت تولید محتوا 

- معاونت برگزاری دوره ها

 

کارگروه نرشیه
- هیئت تحریریه ی نرشیه صعود

 - معاونت پشتیبانی

کارگروه ارتباطات و رسانه
- معاونت فضای مجازی با دو رویکرد زنجیره سازی شبکه ای در سطح واحد، 

کشوری و تولید محتوا 

-معاونت توامنندسازی 

- معاونت خربگزاری ها 

- معاونت مستند سازی

- مدیریت صفحات و شبکه های اجتامعی 

- مکاتبات و بایگانی ها )گزارشات و نامه ها و...(

واحد طرح و ایده
- ثبت ایده های شام در زمینه های فرهنگی و هرنی و کمک به اجرای آن 

توسط خودتان

- آشنایی با دیگر اعضای این واحد برای طرح های علمی و انجام پروژه های 

دانشجویی

- اتاق فکری برای شام! مشورت با افراد متخصص و اساتید حوزه رشته ی شام 

در ایــن دنیــای ســازمانی اگــر مــا بــاز بخواهیــم تــک روی کنیــم بــه نطــر مــن نهایــت ســادگی اســت مــا اگــر امــروز 

ــز منظــم و  ــرای اینکــه همــه چی ــه اســت،که هســت! ب ــس معرک عمــل دســته جمعــی نداشــته باشــیم کالهــامن پ

تشــکیالتی و ســازمانی اســت.

 )امام موسی صدر(        

کانــون معرفــت رضــوی با رویکرد علمــی و برمبنای تعمیق معرفــت دینی و انقالبی دانشــجویان فعالیت 

مــی کنــد. فعالیــت ایــن کانون در واحــد الهیجان در کارگروه ها و واحد های زیر دســته بندی می شــود:

گفتگو با سارا بهمنیار گفتگو با سارا بهمنیار 
»نخستین بانوی املپیکی تاریخ ورزش گیالن«»نخستین بانوی املپیکی تاریخ ورزش گیالن«

برای رشوع ممون میشیم خودتون رو برای 

خوانندگان عزیز ما معرفی کنید.

سالم عرض میکنم. سارا بهمن یار هستم عضو 

تیم ملی کاراته ایران  و املپیک توکیو 2021 .

21 سامله و اهل آستانه ارشفیه هستم.دانشجوی 

تربیت بدنی دانشگاه آزاد الهیجان

-به نظر شام دلیل موفقیتتون در رشته ورزشی 

کاراته و دستیابی به مقام های متعدد و مهم 

چی می تونه باشه؟

-من از سه سالگی کاراته رو زیرنظر خاله و 

دخرتخامل رشوع کردم و حس میکنم یکی از 

دالیل موفقیتم در این رشته میتونه داشنت 

همچین خانواده ای باشه .البته تالش های 

خانواده خودم و شخص خودم باعث شد که 

بتونم در این رشته به موفقیت برسم.

-واکنش خانوادتون قبل از انتخاب این ورزش شام و بعد از مقام های شام چی بود؟

-چون ما خانوادمون کال این ورزش را انتخاب کردیم،خامل ،دخرتخامل ،خواهرم ،شوهرخامل کال همه تو این رشته بودن تصمیم 

گرفنت منم وارد این رشته بشم.بعد از یه مدت هم چون بازیگوش بودم تصمیم گرفنت این رشته رو ادامه بدم .بعد از یه مدت 

هم متوجه شدن استعدادم تو این ورزش زیاده و میتونم این ورزش رو به صورت حرفه ای انتخاب کنم.بعداز مقام ها هم 

خوشحال شدم و از انتخابشون خیلی راضی بودم.

-شام با فعالیت دانشجو در عرصه های ورزشی،سیاسی،مذهبی و فرهنگی حین تحصیل موافق هستین؟نظرتون چیه؟

-بله با فعالیت دانشجو حین تحصیل موافق هستم چون خودم هم دارم همین کار رو میکنم و فکر میکنم با یه برنامه ریزی 

درست میشه در هر دو رشته یا چند رشته موفق بود.

-فعالیت شام با رعایت حجاب به عنوان بانوی ایرانی در مسابقات جهانی و داخلی آیا باعث شد از خیلی مسائلی دور مبانید 

و مانع کاراتون شد؟خیر به نظرم حجاب محدودیتی ندارد و مانعی در کار ورزشکار منیتونه ایجاد کنه.

-خیلی از دوستان و هم دانشگاهی های شام و همساالن با دیدن موفقیت های شام و حضور شام به عنوان بانوی ورزشکار 

ایرانی در سطح جهان نیاز به یک اهرم حرکت دارن که بتونن اعتامد به نفسشونو برای انجام کارها باال بربن.چه توصیه ای 

براشون دارین؟

-توصیه من اینه که هر زمان که بخواید میتونید به هدفتون برسید فقط کافیه وقتی که رشوع کردین دست از تالشتون 

برندارین و مصمم به هدفی که میخواید فکر کنید و براش تالش کنید.

-به عنوان اخرین سوال، شام به عنوان دانشجوی منونه الگو انتخاب شدین ،چه صحبتی با همسن های خودتون دارین؟

-صحبتم با همسن های خودم اینه که ازشون میخوام که واسه زندگیشون هدف انتخاب کنن و زندگیشون هدفمند باشه و 

برای رسیدن به هدفاشون متام تالششون رو بکنن. از حواشی و حرفایی که اذیتشون میکنه دور باشن و بهشون اهمیت ندن 

و امیدوارم که به همه ی خواسته هایی که دارن برسن.

 ممنون از شام بابت مصاحبه

 همچنین هفته تربیت بدنی رو بهتون تربیگ میگیم و براتون آرزوی موفقیت می کنیم.

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://bitn.ir/abSzg
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     بوی ماه مهر... بوی ماه مهر...

    سالهاســت اکــرا بــرای مــدارس و دانــش آمــوزان بــه کار رفتــه امــا فقــط ورودی هــای مهــر دانشــگاه میداننــد کــه در دانشــگاه چــه بــوی     سالهاســت اکــرا بــرای مــدارس و دانــش آمــوزان بــه کار رفتــه امــا فقــط ورودی هــای مهــر دانشــگاه میداننــد کــه در دانشــگاه چــه بــوی 

متفاوتــی دارد ایــن مهــر ماهــه پــر از رنــگ و زیبایــی.متفاوتــی دارد ایــن مهــر ماهــه پــر از رنــگ و زیبایــی.

مــاه مهــر در دانشــگاه آغــاز فصــل پاییــز نیســت.در دانشــگاه فصــل جدیــدی آغــاز مــی شــود!فصلی نــه فقــط بــرای ســقوط بــرگ هــا و عریــان مــاه مهــر در دانشــگاه آغــاز فصــل پاییــز نیســت.در دانشــگاه فصــل جدیــدی آغــاز مــی شــود!فصلی نــه فقــط بــرای ســقوط بــرگ هــا و عریــان 

شــدن شــاخه ها...اینجــا فصلــی آغــاز میشــود، کــه در آن بزرگســالی و تاثیــر گــذاری در تــو بــه خــروش در مــی آیــد.در اینجــا فصلــی آغــاز شــدن شــاخه ها...اینجــا فصلــی آغــاز میشــود، کــه در آن بزرگســالی و تاثیــر گــذاری در تــو بــه خــروش در مــی آیــد.در اینجــا فصلــی آغــاز 

مــی شــود کــه تــو خواهــی فهمیــد ایــران مقدســامن،رسزمین فردوســی و بوعلــی و رازی،اینبــار چشــمش بــه تــالش هــای مــن و تــو اســت.من مــی شــود کــه تــو خواهــی فهمیــد ایــران مقدســامن،رسزمین فردوســی و بوعلــی و رازی،اینبــار چشــمش بــه تــالش هــای مــن و تــو اســت.من 

و تویــی کــه نیــروی جوانــش خواهیــم بــود و بایــد در اندیشــه ی آبادانیــش باشــیم!که ســازنده باشــیم ، کــه پاینــده مبانــد!و تویــی کــه نیــروی جوانــش خواهیــم بــود و بایــد در اندیشــه ی آبادانیــش باشــیم!که ســازنده باشــیم ، کــه پاینــده مبانــد!

ــر از خســتگی هــای  ــی پ ــات شــیرین را...روزهای ــالش ، گاهــی ســخت و بیشــرت اوق ــر از ت ــرد روزهــای پ ــو آغــاز خواهــی ک ــن فصــل ت ــر از خســتگی هــای در ای ــی پ ــات شــیرین را...روزهای ــالش ، گاهــی ســخت و بیشــرت اوق ــر از ت ــرد روزهــای پ ــو آغــاز خواهــی ک ــن فصــل ت در ای

ــد. ــر را دارن ــت بیشــرتین تاثی ــه اهداف ــرای رســیدن ب ــه ب ــد.دلچســب در انتظــار توســت.روزهایی ک ــر را دارن ــت بیشــرتین تاثی ــه اهداف ــرای رســیدن ب ــه ب دلچســب در انتظــار توســت.روزهایی ک

ولــی انــگار در آخریــن پاییــزی کــه بــرای نوشــنت تاریخــش بایــد از ولــی انــگار در آخریــن پاییــزی کــه بــرای نوشــنت تاریخــش بایــد از 11وو33 در ابتــدای رقــم ســال اســتفاده کنیــم، مــاه مهــر کمــی بــا بــی مهــری  در ابتــدای رقــم ســال اســتفاده کنیــم، مــاه مهــر کمــی بــا بــی مهــری 

طبیعــت همــراه شــده.طبیعــت همــراه شــده.

اینبــار بایــد بــوی مــاه مهــر را بــا همراهــی بــوی الــکل از روی ماســک هــای ســه الیــه مــان تنفــس کنیم.)امــا بیــن خودمــان باشــد بایــد اعــرتاف اینبــار بایــد بــوی مــاه مهــر را بــا همراهــی بــوی الــکل از روی ماســک هــای ســه الیــه مــان تنفــس کنیم.)امــا بیــن خودمــان باشــد بایــد اعــرتاف 

کنــم اگــر بــا بــوی قرمــه ســبزی ســلف همــراه بــود جذابیتــش بیشــرت بــود( بــه هــر حــال بــاز هــم مــاه مهــر اســت دیگــر.کنــم اگــر بــا بــوی قرمــه ســبزی ســلف همــراه بــود جذابیتــش بیشــرت بــود( بــه هــر حــال بــاز هــم مــاه مهــر اســت دیگــر.

کمی متفاوت هست اما هنوز زیباست... کمی متفاوت هست اما هنوز زیباست... 

ورودتان به فصل تالش، پر از مهر باد...ورودتان به فصل تالش، پر از مهر باد...
 سمیرا بخشی زاده سمیرا بخشی زاده

صلــح امــام حســن، پرشــکوه ترین نرمــش قهرمانانه،آشــنایی بــا چنــد کتــاب  ارزشــمند  دربــاره کریــم 

اهــل بیــت)ع(

نویسنده: شیخ راىض آل یاسین / مرتجم حرضت آیت الله خامنه  اى 

بدون تردید باید گفت این کتاب همچنان اثری ارجمند و محققانه درباره ی این مقطع از تاریخ 

شیعه بوده و پاسخگوی بیشرت پرسش هایی است که بسا در این زمینه در اذهان جوانان و دوستداران 

تاریخ اهل بیت)ع( پدید آید؛ اما به نظر می رسد این کتاب تاکنون آنچنان که باید و شاید به صورت 

مردمی توزیع نشده و در انحصار نویسندگان خاص باقی مانده است. این مظلومیتی مضاعف برای 

امام مجتبی علیه السالم است.

مؤلف به موضوعاىت پرداخته که در کتب مشابه به آنها کمرت توجه شده و موضوع صلح امام حسن 

علیه السالم و علت و عوامل آن را به خوىب بیان مى کند.

/https://www.hawzahnews.com
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کتاب حارض  ) محمد ص پیامربی برای همیشه ( منت پیاده شده چهار سخرنانی از آقای رحیم پور ازغدی است 

که در ارتباط با شخصیت پیامرب اکرم – صلی الله علیه و آله – در مناسبتهای گوناگونی ایراد شده است.

سخرنانی اول که به مناسبت میالد پیامرب اکرم – صلی الله علیه و آله – است، پس از ذکر مقدماتی از ویژگی 

های آن حرضت، به دنبال بیان چند نکته از شیوه حکومت اسالمی پیامرب می باشد تا پاسخی اجاملی به این 

پرسش باشد که »برای رشد و بالندگی و رسیدن به اهداف الهی در حکومت اسالمی چه باید کرد؟« 

در سخرنانی دوم  کتاب محمد )ص( پیامربی برای همیشه ابتدا به ذکر خصوصیاتی از حرضت پیامرب از زبان 

امام حسین – علیه السالم – پرداخته و به یکی از بزرگرتین خدمات پیامرب به برشیت یعنی آموخنت نحوه 

ارتباط با خداوند سخن می گوید. در نهایت به برخی رفتارهای اجتامعی حرضت اشاره می منایند.

در سخرنانی سوم، )کتاب محمد )ص( پیامربی برای همیشه(  ایشان به برخی شبهات مطرح شده که به دنبال 

تضعیف و تحریف اعتقاد به نبوت است و با ژست های علمی و جامعه شناسانه و دین شناسانه به خورد 

مسلامنان داده می شود اشاره منوده و به دنبال پاسخگویی به آنهاست.

در سخرنانی چهارم نیز ایشان با الگو برداری از جامعه اسالمی عهد رسول، نکاتی راجع به نظریه حکومت 

دینی مطرح منوده و به انتقادات وارد بر آن پاسخ می دهند.

محمد پیامربی برای همیشه، حسن رحیم پور ازغدی، دفرت نرش فرهنگ



بر و بچه هایی که به غنا و استغنا میرسند 

تکلیف اساسی شان 

این است که حامل فقه محمد و آل محمد بشوند 

و مبلغ بشوند بدون برو برگرد 

این مسئله ای نیست که محصور کنید به یکی 

یعنی شام در کنار هر شغلتان باید 

نقش تربیتی . نقش تربیت مهره و یاور برای اولیا خدا 

و نقش جایگزین سازی این ها را داشته باشید 

این سه تا حرفی که برایتان زدم 

بارتان را شدیدا سنگین میکند .

 

استاد علی صفایی حائری :

آیــا مــردم گــامن مــی کننــد پــس از اینکــه مــی گوینــد مــا مومــن هســتیم، رهــا مــی 

شــوند و امتحــان منــی شــوند؟ مــا قبــل از شــام را امتحــان کــرده ایــم و پــس از شــام 

را هــم امتحــان مــی کنیم.«ســوره عنکبــوت«.

ســختیها)رشور( الزمــه جهــان مــادی  وطبیعــی اســت. الزمــه عــامل مــاده عــالوه بــر 

ــت  محدودی

ــاد  ــم وتض ــی تزاح ــاده ب ــامل م ــه ع ــت ک ــت.ممکن  نیس ــاد اس ــم وتض وجودی,تزاح

آفریــده شــود.وجود آتــش در مجمــوع خیــر اســت ومــی تواندبــرای زندگــی آدمیــان 

مفیــد  باشــد امــا گاه زیــان نیــز مــی رســاند ودرد ورنــج نیــز مــی آفریندومنــی شــود 

کــه آتــش باشــد ونســوزاند.  اگــر خواهــان زندگــی دنیــوی هســتیم ومــی خواهیــم از 

نعمتهــا ولذایــذ دنیــوی بهرمنــد  باشــیم,باید بالیــا را ســکوی پــرش خــود بــه بهشــت 

بریــن وکــوی نیکبختــی قــرار دهیــم در نتیجــه  بایــد متحمــل وپذیرنــده لــوازم آن نیــز 

ــت از  ــان مــادی تزاحــم  وتضــاد ,بیامری,تفــاوت ,تصادف,محرومی باشــیم. لَزمــه جه

بعضــی 

منافع,پیــری ومــرگ و...وبســیاری دیگــر از امــوری اســت کــه مــا بــا دیــد خــود تعبیــر 

ــا رشور دارد و  ــر ب ــا پذی ــاب ن ــالزم اجتن ــاده  ت ــان م ــم. جه ــی کنی ــص ورش م ــه نق ب

ــری ,فقر,ضعــف ومــرگ اســت. ــت,  پی ــامری ,محدودی ــاده , بی اقتضــای عــامل م

فلسفه سختی ها این است که  

انســان در حــال هشــیاری و بیــداری مبانــد و از خــود، جامعــه، همنوعــان و از همــه 

مهــم تــر خــدا غافــل نشــود و در برابــر رشیعــت حــس مســوولیت داشــته باشــد.

بخشی از یاداداشت آقای عباس موقری

چشم در چشم

بغض کردن

با تفنگ دولول

میبینی؟

سینه ام با دیوار

دهن وا میکند

به شوق رسخی لبهات

زندگی زیباست

مثل بادهای رسد

که پوستت را آوازی کشدار میداند

و خونت را خنجری در آستینت

که تا دسته های درد فرو رفته

میبینی؟

من اینجام

از سینه تا گلو بر دریده

و دستهایم برای من نیست

اینگونه گونه های تو رسخرت

به من میخندد

با رسفه

و آواز قناری ها خون گریه های باغ است

به من نگاه کن

که چگونه آوار میشوم

بر آتش و

خاکسرتش.

اســتقبال  بــا  معرفتی_فرهنگــی  محوریــت  بــا  قرنطینــه«  »در  مســابقه 

یاداشــت،خاطره  نویســی،  داســتان  نویســی،  مقالــه  هــای  قالــب  در  باالیــی 

 7 بیــن  ایــن  از  کــه  شــد  رو  روبــه  مناهنــگ  و  ،شــعر  عکــس  نویســی، 

شــدند. شــناخته  مســابقه  داوران  توســط  برگزیــده  آثــار  عنــوان  بــه  اثــر 

ضمن تشکر و سپاس از داوران مسابقه:

خانم دکرت رقیه حبیبے )دکرتے زبان و ادبیات فارسے(

و جناب آقاے علیرضا زارع) مسئول دبیرخانه دانشجویے و مسئول دوره هاے معرفت 

رضوے دانشگاه آزاد (

برگزیدگان مسابقہ:

1-عباس موقرے )در بخش یادداشت(

2-زهرا قاسمے )در بخش کیلیپ و مناهنگ(

3-علیرضا محمد زاده)در بخش شعر(

4-مینا فالح اکربے نژاد  )در بخش داستان نویسے( 

5-شیوا سلیامنے)در بخش مقاله و دل نوشته(

6-آرمان مرادے )در بخش شعر و خاطره نویسے(

7-مرضیہ موسوے خادم )در بخش عکاسے(

علیرضا محمد زاده

أََحِسَب النَّاُس أَْن يرُْتَكُوا أَْن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَُنوَن.

َولََقْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ الَْكاِذِبنَي

شامره بعدی با شام و ایده های شام!

همراه ما باشید...

ای آسامن هشتم ! حالی به ما بده

لطفی بکن به بال و پر ما رضا بده

ما را کبوتر حرم خویش فرض کن

کتفی بگیر از ما ، بالی به ما بده

باشد ! قبول ! حق داری ضامن غزل

ما نیستیم الیق اّما شام بده

ای شمع سبز پوش ، در این شب گرفتگی

درسی به نام عشق به پروانه ها بده

ای نام روشن تو در آفاق منترش

درکی به هر پرنده ز نور و صدا بده

بین من و تو پنجره ای باز حایل است

فوالد چشمهای مرا هم جال بده

یک جرعه کربال! به من این خواهش مرا

آقا ! تو را به عشق، تو را به خدا، بده !

تو با نگاه خود صله دادی به ابرها

اکنون در اشکشان رس و رویی صفا بده

 بعدا میفهمید  چه بالیی رستان آمده است 

به شوخی نگیرید این را 

هر کدامتان حاال میخواید بنا باشید بزاز باشید یا ... 

در کنار هر شغلی که دارید 

اگر نقشی نداشته باشید خائن هستید  

به خدا قسم 

حتی مسلم که هیچی حتی انسان نیستید 

اول ظامل بر محمد و آل محمد کسانی هستند که 

از محمد و آل محمد چشیده اند 

از آن ها گرفتند و با غیر آنها سودا کردند

 و برای غیر آن ها رس بر خاک گذاشتند...

شاعر: زین العابدین آذر ارجمند لنگرودی
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تکلیف ما!تکلیف ما!آسامن هشتم!آسامن هشتم!

در قرنطینهدر قرنطینه



از دانشــگاه همیشــه و در همــه جــا ایــن انتظــار هســت کــه محــل جوشــش و اوج دو جریــان 

حیاتــی در کشــور باشــد :

اول، جریان علم و تحقیق

دوم،جریان آرمانگرایی ها و آرمان خواهی ها و هدف گذاری های سیاسی و اجتامعی
مقام معظم رهربی
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