
دانشجویان عزیز ، موفقیت شما را در آزمون سراسری سال 95 تبریک می گوئیم

به خانوادة بزرگ دانشگاه عالمه طباطبائی خوش آمدید
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      زندگی یعنی مسأله و مسأله اصلی ما، زندگی ماست. زندگی پر 
است از فراز و فرود، شادی و غم، موفقیت ها و ناکامی ها. در این مسیر 
هر روز با تصمیمی مواجه هستیم که می تواند زندگی ما را تحت تاثیر 
خود قرار دهد و نیاز به پشتیبان داریم. به نقل از مولی علی)ع( »بهترین 
پش��تیبان مشاوره و مش��ورت گرفتن است « چرا که با این دنیای پر 
هیاهو و متنوع و متکثر ممکن است ما در هر تصمیمی به مشارکت 

نگاه و فکر دیگران نسبت به آن تصمیم نیاز داشته باشیم.
در مسیر زندگی با تصمیمات اساسی مواجه می شویم؛ مانند ازدواج، 
ادامه تحصیل، محل زندگی، خرید وسایل، اهداف آینده زندگی که نیاز 
به کمک و مشورت داریم، پس هدف مشاوره همیشه درمان بیماری 
نیس��ت اما گاهی هم خلق و خو وروحیه مان دچار افت می شود یا با 
موضوعاتی روان شناختی مواجه می شویم که روزگار ما را تحت تاثیر 

خودش قرار می دهد که در این مواقع نیز به مشاوره نیازمندیم.
گفتگ��و از قدیم االیام درمان بخش ب��وده، به زبان آوردن مثل تمیز 
ک��ردن دودکش خانه دل آدم اس��ت، آنچ��ه در قالب مفاهیمی مثل 
اضطراب، افسردگی، وسواس، ترس های اجتماعی، پرخاشگری، قهر 
و... می شناسیم گاهی به علت سد شدن انرژی درونی ماست و خدمات 
بهداش��ت روانی )مشاوره و رواندرمانی( مسیر تخصصی برای کمک 
به افراد اس��ت تا این مشکالت را بشناسند، با آنها مواجه شوند و آن 

را حل کنند.
مرکز مشاوره محلی امن برای درد دل و گفتگویی است که از نظر شما 
راز به حساب می آید؛ ما معتقد و مقید به رازداری و حفظ اصل محرمانه 
بودن حرفهای مراجعین مان هس��تیم و این اطمینان را می دهیم که 

هرک��س دردی دارد دوایی هم دارد و دردهای روان انس��ان را نمی توان 
پیش هرکسی ابراز کرد، روانشناس و مشاور فردی است که در این زمینه 
تخصص نظری و تجربه عملی دارد. هدف مش��اوره کمک به فرد برای 

افزایش توانایی و مواجه شدن، کاهش و حل مشکالت او است.
وظایف مرکز مشاوره ارائه خدمات زیر است:

- خدمات مش�اوره و روان شناس�ی برای افرادی که از مشکالت 
فردی مانند اضطراب، افسردگی، تنهایی، کمرویی، پرخاشگری و... یا سایر 
مشکالت مانند وابستگی به مواد مخدر، ناکامی، بحران در زندگی، تجربه 
اس��ترس شدید، طالق رنج می برند یا می خواهند از مشاوره تحصیلی و 

شغلی، مشاوره پیش از ازدواج و زناشویی استفاده کنند ارائه می شود
- خدم�ات روانپزش�کی که توس��ط روانپزش��ک ارائه می ش��ود و 
تش��خیص های اولیه اختالالت، دارو درمانی، رواندرمانی و در صورت نیاز 
بستری افراد را شامل می شود، افرادی که دچار اختالالت روانی مزمن بوده 

و نیازمند اقدامات دارویی هستند از این خدمات استفاده می کنند.
-   خدمات مددکاری توس��ط مددکاران مرکز مشاوره انجام می شود 
شامل پیگیری و تامین حمایت های محیطی و سازمانی پیگیری وضعیت 
تحصیلی دانشجویان مش��روطی و اخراجی و مکاتبه با کمیسیون موارد 
خاص، شورای انضباطی و... دانشگاه برای حذف درس یا ترم دانشجو پس 

از طرح در شورای مربوطه است.
-  خدمات روانسنجی توسط روانسنج انجام می شود و شامل سنجش 
وضعیت هوش، شخصیت، وضعیت روان شناختی و انجام پژوهش های 

مربوطه و تجزیه و تحلیل داده هاست.
- طرح پایش سالمت: مرکز مشاوره هر ساله وظیفه پایش سالمت 
روان دانشجویان جدیدالورود را بر عهده دارد. الزم به ذکر است این خدمات 
در مرکز مش��اوره، دفاتر مشاوره خوابگاه ها و دفاتر مشاوره دانشکده های 

خارج از پردیس ارائه می دهد و هیچگونه وجهی دریافت نمی شود.
گاهی خودمان و زمانی دوستمان از مشکلی رنج می بریم که نیاز است از 
این خدمات استفاده کنیم، این خدمات برای همه دانشجویان به صورت 
رایگان ارائه می ش��ود، عالوه بر این مرکز مش��اوره خدمت جدیدی را به 
دانشجویانی که برای جستجوی پایگاههای تخصصی مراجعه می کنند 
با عنوان »مش�اوره توزیع خدمات منابع علم�ی « ارائه می دهد.

دانشجویانی که پایان نامه یا مقاله تهیه می کنند می توانند از مشاورین با 
تجربه علمی مرکز در این بخش برای جستجوی پیشرفته در سایت های 

معتبر داخلی و خارجی  نیز استفاده کنند.
تلفن پذیرش )برای گرفتن وقت(:   44737645

ساعات کاری مرکز:  شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8  الی  15:30

فصلنامه علمی و تخصصی
مرکز مشـاوره

مدیریت مالی
در آغاز زندگی دانشجویی

 هن��ر مدیریت اقتص��اد دانش��جویی، یعنی 
اینکه بین منابع محدود درآمد و مخارج زیاد 
تعادل ایجاد شود. مدیریت منابع و چگونگی 
س��ازماندهی آن، اقتصاد دانشجویی را شکل 
می دهد. می توان فهرست کاملی از زمان، پول، 

فضای زندگی و... را تهیه کرد...
 صفحة  8

  مصاحبه با دکتر احمد برجعلی
رییس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی:      
»زندگی اجتماعی گریزناپذیر است و ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم در زندگی باید با بقیه 

ارتباط و تعامل داشته باشیم... «
صفحة 11

آشنایی با مسئوالن و مدیران
دانشگاه و دانشکده ها

   معرفی ریاس��ت و معاونی��ن محترم واحدهای 
ستادی دانشگاه؛ و همچنین مسئولین دانشکده ها 
)به انضمام عکس( و مدیر گروه های آموزشی 
به اضافه آدرس و ش��ماره تماس دانشکده های 
مختلف و س��ایر اطالعات مفی��د مربوط به هر 

دانشکده...
صفحه 2

معرفی کتابخانه مرکزی دانشگاه 
       در س��ال1364 با ادغام چند کتابخانه 
مرکز آموزش عالی در زمینه علوم انسانی، 
کتابخانه های دانش��گاه عالمه طباطبائی 

فعالیت های خود را تداوم بخشیدند ...
صفحه 4

برخی نکات مهم از
 آئین نامه آموزشی دانشگاه ها

ماده 11- هر دانشجو می تواند در هر نیمسال 
تحصیل��ی حداق��ل 12 و حداکث��ر 20 واحد 

درسی را انتخاب کند. 
تبصره 3 : اگر دانش��جویی در یک نیمس��ال 
میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد، می تواند 

با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا ...
صفحة 7

اشتباهات شایع
در زندگی دانشجویی

       در دانش���گاه بر خالف دبیرستان، من�ابع 
زیادی برای مطالعه بیشت�ر به ش�ما توص�یه 
می شود و برای هر کالس، ساعت ها مطالعه و 
آموزش خارج از کالس الزم اس��ت، در حالی 
که برخی دانش��جویان این موضوع را جدی 

نمی گیرند...
 صفحة 10

 خدمات مرکز مشـاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
•  مشاوره در زمینه افسردگی، اضطراب، وسواس، پرخاشگری و...

•  مشاوره پیش و پس از ازدواج
•  مشاوره تحصیلی و شغلی

•  مشـاوره خـانواده
•  مشاوره گروهی و  برگزاری کارگاه های آموزشی

•  خدمات مددکاری اجتماعی
•  خدمات روانپزشکی

•  اجرای آزمون های روانشناختی )سنجش هوش، شخصیت، عالئق و ...(
•  مشاوره توزیع خدمات منابع علمی

تلفن تماس:   47-44737645   ؛   نمابر:    44737646

 انتهای بزرگراه شهید همت غرب، دهکده المپیک
پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی، ساختمان مرکز مشاوره و سالمت

خدمات ربای دانشجویان رایگان است

www.moshaver.atu.ac.ir

آشنایی با مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه

دکتر حسن اسدزاده



3 2
معرفی معاونت فرهنگی 

و اجتماعی دانشـگاه

           معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، شامل 
بخش های زیر می باشد:

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

1. کانون های فرهنگی و هنری:
ایجاد بستر مناسب برای حضور تمامی افراد مستعد 
در تم��ام زمینه ه��ای هنری و فرهنگ��ی، برگزاری 

جشنواره ملی رویش و....
 2. انجمن های علمی- دانشجویی:

زمین��ه س��ازی و ترغی��ب انجمن ه��ای علم��ی 
جهت گس��ترش فعالیت های آموزش��ی، برگزاری 
جش��نواره های ملی حرکت و جش��نواره های بین 

المللی
3. تشکل های سیاسی و اسالمی: 

ایج��اد فضای سیاس��ی پویا و قانونمن��د، از طریق 
مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های سیاسی 
و تقویت بینش سیاس��ی دانشجویان و ایجاد بستر 
مناسب جهت آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ 
ایثارو ش��هاد ت و معرفی اسوه های انقالب اسالمی 

و دفاع مقدس
4. فعالیت های دینی: 

همکاری مس��تمر با گروه های آموزش��ی دانشکده 
الهیات و معارف اس��المی و  بهره مندی از اس��اتید 
مجرب به منظور توانمندس��ازی اس��اتید،کارکنان، 
دانشجویان و خانواده ها در حوزه های قرائت، حفظ 

و مفهوم قرآنی
5.کتب و نشریات دانشجویی:

ایجاد بس��تر مناسب جهت برگزاری و شرکت فعال 
دانش��گاه عالمه طباطبائی در جش��نواره نشریات 
دانش��گاهی و ملی، همچنین ایجاد و به روز رسانی 
آرش��یو جامع نشریات دانش��جویی دانشگاه عالمه 

طباطبائی 
6. اردوهای دانشجویی

7. هماهنگی امور اجرایی و مناسبت ها: 
برگزاری شایسته برنامه های ستادی دانشگاه مانند 

جشن ورودی ها،مراسم گرامیداشت مقام استاد و...
 8. دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی:

گس��ترش فرهنگ گفتگ��و، برگزاری کرس��ی های 
آزاداندیشی در حوزه های فکری گوناگون بر اساس 
منوی��ات مقام معظم رهبری/ همکاری با واحدهای 
انجمن علمی-دانش��جویی، کانون ه��ای فرهنگی 
و هنری وتش��کل های سیاس��ی و اس��المی و نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری 
9. تبلیغات فرهنگی:

طراحی و چاپ محتوای تبلیغاتی واحدهای مختلف 
فرهنگی اعم از پوستر، بنر و...

مدیریت برنامه ریزی 
و نظارت فرهنگی و اجتماعی

1. ارزیابی فرهنگی
2. برنامه ریزی فرهنگی

3.  امور مرتبط با دانش آموختگان
4.  امور ارتباط با خانواده و دانشگاه

5.  آمار و اطالعات
6.  امور فرهنگی خانه های دانشجویی

7.  رسانه و فضای مجازی
8.  پایش وضعیت فرهنگی و اجتماعی 
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با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی             ژرژهربرتمتأسفانه تردیدها به ماخیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم          شکسپیر

دکتر حسـین  سـلیمی

پست الکترونیک : 
salimi@atu.ac.ir 

تلفن تماس: 3 - 44737602
فاکس :    44737604

...............................................................................   معاونان دانشگاه   ..................................................................................

مدی�ران زیر مجموعه مع�اونتسمتنام و نام خانوادگی

معاون دکتر نادر نعمت اللهی
آموزشی

مدیر خدمات آموزشی: زینب حبیب اله زاده
مدیر تحصیالت تکمیلی: دکترسعید غیاثی ندوشن

مدیر دفتر برنامه ریزی، نظارت و سنجش: دکترمرتضی طاهری

معاون دکتر حسین سلیمی بجستانی
دانشجویی

مدیر خدمات دانشجویی: دکترحمیدرضا مقامی
مدیر تربیت بدنی: دکتر فرزاد غفوری

مدیر مرکز بهداشت و درمان: دکتر زهره حسینی
مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روان: دکتر حسن اسدزاده

معاون دکتر حبیب هنری
پژوهشی

مدیر امور پژوهشی: دکتر عبدالساده نیسی
مدیر همکاری های علمی بین الملل: دکتر ماندانا تیشه یار

مدیر مرکز چاپ و انتشارات: دکتر امیر زند مقدم
سرپرست کتابخانه مرکزی: دکترسیدمهدی طاهری

معاوندکتر محمدرضا ویژه
 اداری و مالی

مدیر امور اداری: محمود مرتضایی فرد
مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات: دکتر سعید پور روستایی

مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت: دکترمحمدصالح ترکستانی
مدیر امور مالی: حسن آباقری

معاون دکتر غالمعلی کارگر
عمرانی

مدیر فنی و طرح های عمرانی: مهندس سیدشهاب صدری
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی: مهندس عباس سالمت منش

مدیر تعمیر و نگهداری: مهندس هاشم شفیع نژاد

دکتر حسن ملکی
معاون 

فرهنگی 
و اجتماعی

مدیر فرهنگی:  دکتر مرتضی خرسندی
مدیر نظارت و برنامه ریزی فرهنگی:

دکتر زهرا جامه بزرگ

دانشکده
ادبیات فارسی و

زبان های خارجی

رئیس دانشکده:
       دکترعلی اصغر مصلح فسایی 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی:
دکتر نعمت اله ایران زاده 

معاون پژوهشی:
دکتر شهال رقیب دوست

معاون امور مالی: دکتر حمیدرضا میرحاجی 
مسئول آموزش: خانم جمیله ابوطالبی

مسئول پژوهش: خانم سکینه فخر قاسمی بیگی
مسئول امور دانشجویی: خانم نوشین محضر 

مدیران گروه های آموزشی:
گروه ادبیات عرب: دکتر مجید صالح بک

گروه زبان و ادبیات انگلیسی:
خانم مهناز مصطفایی عالیی

گروه زبان فرانسه: دکتر فاطمه عشقی
گروه زبان اسپانیولی: دکتر نجمه شبیری

گروه مترجمی زبان انگلیسی:
دکتر حسین مال نظر

گروه ترکی استانبولی: دکتر بهروز بیک بابایی
گروه زبان چینی و روسی: دکتر مرجان فرجاه 
گروه زبان شناسی: دکتر مجتبی منشی زاده 

گروه زبان و ادبیات فارسی:
دکتر داود اسپرهم

آدرس و شماره تلفن دانشکده:
بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت،

خیابان عالمه طباطبائی جنوبی.
تلفن:  88692346-9

کدپستی:  1997967556

دانشکده اقتصاد ،
ریاضی و رایانه

رئیس دانشکده:
           دکتر عباس شاکری

معاون آموزشی: دکتر تیمور محمدی
معاون آموزشی دانشکده آمار و ریاضی:

دکتر رضا پور طاهری 
معاون پژوهشی: عبدالرسول قاسمی

معاون اداری و مالی: دکتر عبدالرسول قاسمی
مسئول آموزش: خانم فریبا حسن زاده 

مسئول امور دانشجویی: 
آقای علیرضا خان احمدلو 

مدیران گروه های آموزشی:
گروه اقتصاد نظری:

دکتر مهنوش عبد اله میالنی
گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی:

دکتر علی اصغر بانویی
گروه اقتصاد بازرگانی: 

دکتر جاوید بهرامی
گروه اقتصاد انرژی: 

دکتر مسعود درخشان
گروه آمار: 

دکتر محمد بامنی مقدم
گروه ریاضی:

دکتر محمود جلوداری ممقانی
گروه رایانه:

 دکتر محمدرضا اصغری اسکویی

آدرس وشماره تلفن دانشکده:
خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان شهید

احمد قصیر
تلفن تماس: 88726384
کدپستی: 1513615411

دانشـکده 
حسابداری و مدیریت

رئیس دانشکده:
               دکتر لعیا الفت

معاون آموزشی: دکتر غالمرضا کاظمیان شیروان 
معاون پژوهشی: دکتر سید سروش قاضی نوری

معاون اداری و مالی: دکتر مهدی حقیقی کفاش 
مسئول آموزش: خانم صدیقه محرابی
مسئول پژوهش: خانم ویدا طبیبی نیا

مسئول امور دانشجویی: خانم مژگان چیتگر

مدیران گروه های آموزشی:
گروه مدیریت بازرگانی:

دکترسیدعلی اکبر افجه ای
گروه مدیریت جهانگردی:

دکتر مهدی کروبی
گروه مدیریت صنعتی: دکتر محمدرضا تقوا 

گروه مدیریت دولتی و کارآفرینی:
دکتر داود حسین پور 

گروه حسابداری: دکتر جعفر باباجانی

آدرس و شماره تلفن دانشکده:
انتهای اتوبان شهید همت غرب، دهکده

المپیک، پردیس دانشگاه
تلفن تماس:  44737510-19

کدپستی: 1434863111

دانشـکده
علوم اجتماعی

رئیس دانشکده:
          دکتر علی اکبر تاج مزینانی

معاون آموزشی: دکتر اردشیر انتظاری
معاون پژوهشی: دکتر محمد شیخی

معاون اداری و مالی: دکتر اسماعیل عالی زاد 
مسئول آموزش: خانم معصومه نانکلی 

مسئول امور دانشجویی: آقای علی مال احمدی

مدیران گروه های آموزشی:
گروه پژوهشگری اجتماعی:

دکتر عذرا جار الهی 
گروه مددکاری اجتماعی:
دکتر محمد زاهدی اصل

گروه برنامه ریزی اجتماعی:
دکتر محمود جمعه پور 

گروه تعاون و رفاه اجتماعی:
دکتر علی اکبر تاج مزینانی 

گروه ارتباطات اجتماعی: دکتر هادی خانیکی
دکتر سیدمحمد مهدیزاده

گروه مطالعات زنان:
محمدتقی کرمی قهی 

آدرس و شماره تلفن دانشکده:
خیابان دکتر شریعتی، سه راه ضرابخانه،

خیابان شهید داوود گل نبی )کتابی(،
نبش کوچه ناصری، قبل از میدان کتابی،

پالک 11
تلفن: 4 - 22223001

کدپستی: 15449 - 15113

دانشکده  روانشناسی
و علوم تربیتی

رئیس دانشکده:
          دکتر احمد برجعلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی: 
دکتر محمدرضا نیلی

معاون پژوهشی: دکتر فرامرز سهرابی
معاون اداری و مالی: 

دکتر پرویز شریفی درآمدی
مسئول آموزش: خانم رضوان باباجانی

مسئول امور دانشجویی: آقای محسن نیکوجمال 

مدیران گروه های آموزشی:
گروه سنجش و اندازه گیری:

دکتر نورعلی فرخی
گروه روان شناسی تربیتی: 
دکتر صغری ابراهیمی قوام

تکنولوژی آموزشی: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی 
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی:

دکتر حمید رحیمیان 
روانشناسی کودکان استثنائی:

دکتر فرنگیس کاظمی 
روانشناسی بالینی و عمومی: 

دکترحسین ا سکندری
سرپرست گروه راهنمایی و مشاوره: 

دکتر محمدرضا نیلی
گروه آموزشی علم اطالعات و دانش شناسی:

دکتر میترا سمیعی
گروه آ.پ و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی:

دکتر سعید بهشتی 
گروه آموزش و پرورش:
دکتر ایراندخت فیاض

گروه برنامه ریزی درسی: دکتر محبوه خسروی 

آدرس و شماره تلفن دانشکده :
انته��ای اتوب��ان ش��هید همت غ��رب، دهکده 

المپیک، پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی
تلفن تماس :  19- 44737510

دانشکده
 علوم  ارتباطات
   )تازه تأسیس(

رئیس دانشکده: 
       دکتر محمدمهدی فرقانی

معاون آموزشی و پژوهشی : 
دکتر سیدمحمد مهدی زاده

معاون اداری و مالی: 
دکتر علی رضا عبدالهی نژاد

مسئول آموزش: خانم حاجیه پاک روان
مسئول پژوهش: علی رحیمی

مسئول امور دانشجویی: زینب ابراهیمی

مدیران گروه های آموزشی:
مدیر گروه ارتباطات: 

دکتر هادی خانیکی
مدیر گروه روزنامه نگاری: 

دکتر علی اصغر کیا
مدیر گروه روابط عمومی: 
دکتر حسین علی افخمی

نشانی دانشکده علوم ارتباطات :
انتهای اتوبان شهید همت غرب، دهکده

المپیک، پردیس دانشگاه، ساختمان دانشکده  
روانشناسی سابق

تلفن تماس:  44737510-19

دانشکده
تربیت بدنی

و علوم ورزشی

سرپرست دانشکده:
           دکتر غالمعلی کارگر

معاون آموزشی وپژوهشی:
خانم دکتر سارا کشگر

مسئول آموزش: آقای دکتر مهدی موحدی
مسئول پژوهشی: آقای  فرزاد قصوری

مسئول امور دانشجویی: آقای فرزاد قصوری

گروه مدیریت ورزشی:  دکتر جواد شهالیی
گروه رفتار حرکتی: دکتر احسان زارعیان 
گروه آسیب شناسی و حرکات اصالحی: 

خانم دکتر باباخانی 

نشانی دانشکده تربیت بدنی: 
ضلع غرب��ی اس��تادیوم آزادی، روبروی هتل 

المپیک، دانشکده تربیت بدنی
شماره تماس: 44118629-30   

کدپستی: 148968451

دانشکده حقوق
وعلوم سیاسی

رئیس دانشکده:
          دکتر منصور میر سعیدی 

معاون آموزشی: دکتر کیوان حسینی
معاون پژوهشی: دکتر بهزاد رضوی فرد
مسئول آموزش: خانم معصومه سوری

مسئول امور دانشجویی: خانم پریسا آقا رفیعی 

مدیران گروه های آموزشی:
گروه حقوق عمومی و بین الملل:

دکتر سید قاسم زمانی
گروه حقوق خصوصی و اقتصادی:

دکتر حبیب اله رحیمی
گروه حقوق جزا و جرم شناسی:

دکتر حسنعلی موذن زادگان
گروه علوم سیاسی: دکتر عباسعلی رهبر

گروه روابط بین الملل:
آقای سید محمد طباطبائی 

آدرس و شماره تلفن دانشکده حقوق و
علوم سیاسی:

انتهای اتوبان شهید همت غرب، دهکده
المپیک، پردیس دانشگاه

تلفن های تماس:
44737510-19

کدپستی: 8477 14155

دانشکده
الهـیات 

و معـارف اسـالمی

سرپرست دانشکده: 
           دکترعلی اصغر مصلح فسایی 

معاون آموزشی: دکتر علیرضا فخاری
معاون پژوهشی: علی اکبر احمدی افرمجانی

مسئول آموزش: خانم زهرا ترکستانی
مسئول پژوهش: سکینه فخر قاسمی بیگی

مدیران گروه های آموزشی دانشکده:
گروه فلسفه: دکتر رضا سلیمان حشمت

سرپرست گروه پژوهشی مطالعات بنیادین قرآن: 
حجت االسالم محمد شعبان پور

گروه علوم قرآن و حدیث: دکتر عباس اشرفی 
گروه معارف اسالمی: دکتر عنایت شریفی

آدرس و شماره تلفن دانشکده:
بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت،

خیابان عالمه طباطبائی جنوبی.
تلفن:  88692346-9

کدپستی:  1997967556

دانشکده آموزش
عالی بیمه اکو

رئیس دانشکده:
             دکتر آتوسا گودرزی

معاون پژوهشی:
دکتر رضا افقی 

مسئول آموزش: 
خانم شعله نعمت نژاد

مدیر گروه رشته بیمه اکو:
دکتر غدیر مهدوی کلیشمی

آدرس و شماره تلفن دانشکده:
خیابان شهید دکتر بهشتی،

 خیابان خالد اسالمبولی )وزرا(،
 کوچه هفتم، شماره 14

کدپستی: 1513715411

تلفن های تماس :
88716049 - 88726237
88725214-88725614

آشنایی با معاونان و مدیران دانشگاه

رئیس دانشـگاه

پنجره ات را باز کن
جیره ی شهریورت دارد به اتمام می رَسد
هوا دلش هواِی عاشقی کردن می خواهد
هوا دلش قدم زدن روی برگ ها را می خواهد
از قدم زدن کنار ساحل خسته شده است...
بگذار باد پاییزی بر طره ی موهایت بوزد
اجازه ده که باراِن پاییز وجودت را خیس کند
نترس، چتر الزم نیست؛ اعتماد کن
خودت را به باران بس�پار
دستانت را باز کن، سرت را رو به آس�مان نگاه دار
بگذار قطرات باران، خیسِی چشمانت را بش�وید...
نف�س بکش، در میان پایی�ز نفس بکش
بس است گرما، بس است بی بارانی و بی بادی
که گفته است پاییز غمگین است؟!
وقتی که صدای برگ هایش، در زیر پای توست!
وقتی که وزش بادش الی موهای توست؟
وقتی که تنوع رنگ هایش، به به��ار نزدیک است...

اپییز
فصل زیبای خدا

تدوین:  زهرا اخباری
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توسعه و تشویق فعالیت های بین المللی دانشجویان دانشگاه 
و حمایت از دانشجویان دانشگاه برای حضور در مجامع علمی خارج از کشور در چارچوب آیین نامه ها

 تسهیالت مدیریت همکاری های بین المللی  دانشگاه 
برای سفرهای علمی  دانشجویی 

آنکه می تواند ، انجام می دهد؛ آنکه نمی تواند انتقاد می کند                 جرج برنارد شاوبرای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو         ضرب المثل انگلیسی

هدف اصلی کتابخانه مرکزي، گردآوری منابع علمی و آموزشی
و اشاعه اطالعات در جهت تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است

با هدفی متعالی و در راستای ایجاد دانشگاه مؤمن و متعهد به هدایت الهی 
و در راستای تبیین ارزش های اسالمی و تعمیق آگاهی های دینی و اعتقادی دانشجویان 

آشنایی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
دانشگاه عالمه طباطبائی

آشنایی با نهـاد نمایندگی 
مقام معظم رهـبری در دانشـگاه

          کتابخان��ۀ مرک��زی دانش��گاه عالمه طباطبائی 
در س��ال 1364 با مجموعه ای پایه از منابع فارس��ی و 
غیر فارسی در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی 
تأسیس شد. هدف اصلی کتابخانه، فراهم نمودن منابع 
اطالعاتی مورد نیاز دانشجویان، اعضای هیأت علمی و 
پژوهشگران حوزه های مرتبط است. کارکردهای اصلی 
کتابخانۀ مرکزی، همانند دیگر کتابخانه های دانشگاهی، 
عباتن��د از: فراهم آوری مناب��ع اطالعاتی در قالب های 
گوناگون )چاپی و الکترونیکی(، سازماندهی و پردازش 
آن مناب��ع، و دس��ترس پذیر نمودن آنه��ا برای جامعه 
کاربران، و یا به ط��ور کلی مدیریت اطالعات و دانش. 
در همین راس��تا و به منظور افزایش بهره وری از منابع 
تهیه و قابل دسترس و افزایش سواد اطالعاتی کاربران، 
آموزش اس��تفادۀ صحیح از منابع، سیس��تم کتابخانه 
دیجیتالی، و پایگاه های اطالعاتی مشترک در سر لوحه 
فعالیت های کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی 

قرار دارد. 
کتابخانه مرکزی دانش��گاه عالمه طباطبائی)ره( یکی از 
غنی ترین کتابخانه های کشور در حوزه علوم انسانی به 
شمار می آید. مجموعه این کتابخانه با بیش از 80000 

جلد کتاب چاپی فارسی و عربی، بیش از 36000 جلد 
کتاب التین، بیش از 20000 هزار پایان نامه فارس��ی، 
التین و طرح پژوهشی، ده ها هزار جلد نشریه اداوری، و 
بیش از 300000 شیء دیجیتالی )شامل کتاب، مقاله، 
پایان نامه، طرح پژوهش��ی، مواد دیداری و شنیداری، 
اس��تاندارد، و اشیای دیگر(، مجموعه ای کم نظیر را در 
حوزه علوم انسانی تش��کیل می دهد. بخش های مهم 
کتابخان��ه عبارتند از: بخش امان��ت و خدمات تحویل 
مدرک، بخش س��ازماندهی و پ��ردازش دانش، بخش 
نشریات ادواری، بخش پایان نامه و طرح های پژوهشی، 
بخش اسناد و مدارک، بخش خدمات مرجع )فیزیکی و 

الکترونیکی(، بخش کتابخانه دیجیتالی. 
این کتابخانه از سال 1392 تا کنون، با لطف خداوند 
متعال، پشتیبانی مدیریت محترم دانشگاه، و همکاری 
بی دریغ کتابداران خود سعی نموده با نزدیک نمودن 
خود به استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران از 
بعد فضا، نیروی انسانی، بازتعریف و بهبود فرایندها، 
“بخش  مانند  جدید  بخش های  ایجاد  تجهیزات،  و 
خدمات مرجع الکترونیکی”، “بخش خدمات کودکان 
خدمات  اهدایی”،   “مجموعه های  و  نوجوانان”،  و 
نیازهای  تامین  میز مرجع مجازی، نقش موثری در 
اطالعاتی پژوهشگران علوم انسانی ایفا نماید. طراحی 

و ایجاد نخستین کتابخانه دیجیتالی استاندارد وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری نقطه عطف این حضور پررنگ 
طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دیجیتالی  کتابخانه  است. 
)ره( با پشتیبانی از طیف گسترده ای از استانداردهای 
حوزه مدیریت اطالعات و دانش، در تمامی فرایندها 
و کارکردهای خود، بستری مناسب و منحصر به فرد 
را برای انجام پژوهش و مطالعه در حوزه علوم انسانی 
تامین  برای  مرکزی  کتابخانه  است.  نموده  فراهم 
نیازهای اطالعاتی جامعه فرهیخته دانشگاه به مجموعه 
پایگاه های  دیگر  به  دسترسی  و  نکرده،  اکتفا  خود 
اطالعاتی معتبر داخلی )مانند “مگ ایران”، “سیویلیکا”، 
“گنجینه”، “ پایگاه اطالعاتی نور” و “نمایه ایران”( و 
ProQuest“، ”Ebrary“، ”Sa“ )نظیر  بین المللی 
ge“،”Sciencedirect“,”MacMilan“,“Scop

us”، و “EBSCO”( را به صورت رسمی امکان پذیر 

ساخته است. افزون بر این دو رویکرد و با هدف اشتراک 
منابع با دیگر مراکز اطالعاتی، انعقاد تفاهم نامه با دیگر 
کتابخانه ها و مراکز پژوهشی معتبر داخلی و بین المللی، 
و عضویت در کنسرسیوم محتوای ملی مد نظر قرار 

گرفته است.

ساعت کار کتابخانه : 8 الی 18
http://library.atu.ac.ir  :تارنما

http://d-lib.atu.ac.ir  :کتابخانه دیجیتالی
تلفن تماس:  44737583 - 021

دورنگار: 021- 44737580
نش��انی: انتهای غربی بزرگراه همت، دهکده المپیک، 

دانشکده علوم ارتباطات، طبقه همکف.

8 نوع اعتیـاد
که 90 درصد ما با آن در گیر هستیم

نشانی خانه موفقیت را به خاطر بسپارید:
شهر اراده، خیابان تالش، کوی همت، 

جنب مسجد توکل، پالک 20
نشانی فقط همین است...

اگر رفتی، این خانه از آِن توست
باور کن

       من معتاد به انجام کارهایی هس�تم که خودم بهتر از هرکس دیگری می دانم نباید آن ها را انجام 
بدهم! می دانید من عادت کرده ام کارهایم را از ساده ترین راه ممکن انجام بدهم، حتی اگر غلط باشد! 
م�ن به منفی بافی، ترس و خش�م اجازه می دهم که به راحتی مرا تحت تأثی�ر قرار بدهند. اما این فقط 
ظاهر ماجراست، بدتر از همه این ها این است که من ۱۰ نفر مانند خودم سراغ دارم که می دانند چنین 

اعتیادهایی دارند و از آن خسته و بیزار شده اند...

  ۱. راحت طلبی
هیچ موفقیتی بدون کار و تالش به دست نمی آید، و صبر 
تنها راه تحمل سختی هاست. وقتی منتظر می مانیم که 
همه چیز خودبه خود روبه راه شود درواقع تخم ناامیدی را 
در وجودمان می کاریم و این ناامیدی اسباب تسلیم شدن 
هر چه سریع ترمان را فراهم می آورد. می دانید ایراد تسلیم 

شدن در چیست؟ در ندانستن!!
تسلیم شدن فرصت اینکه ببینید چه در چنته دارید را از 
شما می گیرد! شجاع باشید. روی کارهایی دست بگذارید 
که هیچ کس حتی به آن ها فکر نمی کند. کارهایی که از 
آن می ترسید. کارهایی که توان شما را به چالش می کشد 
چراکه این دس��ت از فعالیت هاست که معرف شماست. 
این کارها است که فرق بین زندگی کردن و وجود داشتن 

را نشان می دهد. 

 ۲- محدود کردن ذهن
ما محصول گذشته مان هستیم نه زندانی آن. وقتی دست از 
یادگی��ری برمی دارید درواقع قید پیدا کردن معنای زندگی را 
زده اید. وقتی همواره در حاشیه امنی که برای خود ساخته اید 
س��اکنید انتظار موفقیت نداش��ته باش��ید. موفقیت حاصل 

ماجراجویی و تجربه تازه هاست توانگری واقعی این است. 
درعین حال که به ارزش های اصلی خود پای بندید باید قلب 
و ذهنتان را به روی تجربه ها، احساس��ات و ایده های جدید 

بگشایید. 
نکته مهم: مادامی که نفس می کشید، درگیر یک آغاز جدید 
هستید. مثل دست وپابسته ها رفتار نکنید. همین لحظه یک 

شروع جدید است.

 ۳- مقایسه خود با دیگران و رقابت با آن ها
اگر دس��ت از مقایس��ه کردن خودتان با دیگ��ران بردارید، 
می توانید به هر چیزی که برایتان مهم اس��ت دست بیابید. 
یادتان باشد اصاًل مجبور نیستید کاری را بکنید که همه انجام 

می دهند.
اعتی��اد به مقایس��ه کردن خودت��ان با دیگ��ران چیزی جز 
سرخوردگی به همراه ندارد در عوض با مقایسه کردن خودتان 

با خودتان پیشرفت بهتری نصیبتان خواهد شد. 
ش��ما با هیچ کس جز خودتان در رقابت نیستید. سعی کنید 
آخری��ن کاری را ک��ه قبال خودتان انجام داده اید، شکس��ت 
دهید. در نظر داشته باشید به جای رقابت با دیگران می توانید 
با همکاری آن ها روی اهداف مش��ترکی کارکنید و باهم به 
هدفی دس��ت یابید که هیچ کدام به تنهایی قادر به رسیدن به 

آن نیستید. 
رشد و یادگیری با همکاری راحت تر از رقابت اتفاق می افتد.

۴- چشم به راه تأیید دیگران
ش��ما برای خوب بودن به تأیید و اجازه هیچ کس نیاز ندارید. 
این جمله را با خود تکرار کنید و به آن فکر کنید. در ۹۹ درصد 
مواقع قضاوت و ترک کردن و نپذیرفتنی که از طرف دیگران 
با آن مواجه می شوید متوجه خود شما نیست، بلکه این نوع 
رفت��ار حاصل ناامنی ها، محدودیت ها نیازهای آن هاس��ت و 

مطلقاً نیازی نیست آن ها را جدی بگیرید.
ارزش ش��ما به تعریف و نگاه دیگران وابس��ته نیست، بلکه 
موضوعی ذاتی است. شما زنده اید و به همین دلیل با ارزشید. 
شما مجازید که فکر کنید و احساس کنید. شما حق دارید که 
برای تأمین نیازهایتان تالش کنی��د و چیزی را به خودتان 
اختصاص دهید. اما به این حقیقت توجه کنید که آنچه هستید 

با ارزش است. 

 ۵- با همه چیز احساسی و شخصی برخورد کردن
کس��ی باعث شده بیشتر در ترافیک معطل شوید. کسی به 
شما پیام ارسال نمی کند. همکارانتان برای ناهار منتظرتان 
نماندن��د و... . دلیل برای ناراحتی زیاد اس��ت، اما چه چیزی 
شما را ناراحت می کند؟ شما همه چیز را به خودتان می گیرید 
درحالی که ممکن است نیتی پشت این رفتار نباشد. این کار را 
با خودتان نکنید. طوری رفتار نکنید که انگار همه می خواهند 
به شما آسیب برسانند. رفتار دیگران به خودشان مربوط است، 

خودتان را درگیر نکنید.
به این فکر کنید که زندگی بدون توجه به شایعات و ناراحتی ها 

و رفتارهای مخرب چقدر بهتر خواهد بود.

  ۶- با دیگران مهربان تر از خودتان هستید
زندگی خیلی زیباتر است وقتی که بهترین دوستتان، خودتان 
باشید. به خودتان سخت نگیرید و خودتان را فراموش نکنید. 

خیالتان راحت باشد هستند کسانی که هم فراموشتان کنند 
و هم به ش��ما سخت بگیرند الزم نیست شما خودتان را 

به زحمت بی اندازید.
توج��ه به خودتان اصال خودخواهانه نیس��ت. اگر نتوانید 
مراقب خودتان باشید توانایی مراقبت از هیچ کس دیگری 

را نیز نخواهید داشت.

7- اعتیاد به فکر زیاد
گاهی ذهنتان بدون دلیل خاصی درگیر مسائلی می شود 
که حتی امکان اتفاق افتادن آن هم وجود ندارد: از گلودرد 
بمیرید! گواهینامه گمش��ده تان به دست کسی بیافتد و 

هویت شمارا جعل کند و... !
افکار منفی مانند جریان ش��دید آب شمارا از ساحل دور 
می کنند و اگر مراقب نباشید شما را غرق می کنند. خودتان 
را به مسائل پیچیده مشغول نکنید. جواب ها به ذهن های 
آرام راحت ت��ر خطور می کند. رفتارهایی ت��وأم با آرامش 
شمارا به بهترین نتیجه می رساند. وقتی با ترس و استرس 
با مسائل روبه رو می شوید نه تنها چیزی حل نمی شود بلکه 

مشکالت چند برابر می شوند.

  8- ب�ه ای�ن فک�ر می کنید که اوض�اع چطور 
می توانست باشد

باید روزی که گذش��ت را با همه متعلقاتش به گذشته ها 
بسپارید، از جمله چیزی که می توانست اتفاق بیافتد، کاری 
که می توانستید بکنید و نکردید و... . شما باید بدانید که 
چیزهایی هست که نمی توانید تغییر دهید مثل اتفاقی که 
افتاده است، نظر مردم در آن لحظه خاص و نتایجی که 
حاصل انتخاب ش��ما یا دیگران است. وقتی این حقیقت 
را درک کردید، معنای واقعی بخش��یدن خود و دیگران 

را لمس می کنید.

  حرف آخر
اگر ش��ما با هرکدام از موارد ذکرشده درگیرید، بدانید که 
تنها نیس��تید. هرکدام از ما ت��الش می کنیم که زندگی 
بهتری داش��ته باشیم. درک روشن تری داشته باشیم و از 

اعتیاد های ذکرشده آزادشویم. 
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         نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها 
حس��ب عنایت و دس��تور حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)مدظل��ه العالی( ب��ا هدفی متعالی و در راس��تای ایجاد 
دانشگاه مؤمن و متعهد به هدایت الهی و در راستای تبیین 
ارزشهای اسالمی و تعمیق آگاهی های دینی و اعتقادی 
دانشجویان و دانشگاهیان و بر اساس مصوبه نهایی اسفند 
سال 1372 شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر ایجاد 
س��ازمانی جدید برای تحقق منویات معظم له، تشکیل 
گردید که در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به 

انجام وظایف مصرح در اساسنامه می پردازد.
نهاد نمایندگی در دانشگاه ها در جهت نیل به این اهداف 
و وظایف الهی دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود 

قرار داده است:
1. تأکی��د و ت��الش ج��دی ب��ر حرک��ت زیربنایی و 
عمیق فرهنگی در راس��تای رش��د و توسعه اندیشه ها و 

آگاهی های دینی و اسالمی دانشجویان و دانشگاهیان
2. ایج��اد و تقویت روحیه تحرک و مش��ارکت فعال 
دانشجویان و دانشگاهیان درعرصه فعالیت های سیاسی،

اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه و دانشگاه ها.

معرفی برخی برنامه های نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(

- برگزاری همایش، نشست ها و کارگا ه های آموزشی
- برگزاری دوره های ضیافت اندیشه استادان

- برگزاری جلسات هم اندیشی استادان
- برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، نقد و مناظره

- برگزاری نشست های علمی و معرفتی با عنوان
حلقه های معرفت در دانشکده ها و خانه های دانشجویی

- برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
مذهبی مختلف

- انتشار ماهنامه، گاهنامه و ویژه نامه های مناسبتی 
- برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی

- اعزام مبلغین به دانشکده ها و خانه های دانشجویی
- همکاری با تشکل ها و کانون های دانشجویی

- برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی
- فعالیت در فضای نشریات مکتوب و مجازی

� برگزاری اتاق فکر دانشجویی جهت استفاده از نظرات 
دانشجویان در پیشبرد اهداف.

واحد ازدواج دانشجویی
مراسم ازدواج دانشجویی در دانشگاه ها به شکل نمادین، 
به منظور توسعه و تعالی معنویت، ارتقاء فرهنگ ازدواج 

آگاهانه و آسان برگزار می گردد.
دانشجویان واجد شرایط می توانند در زمان های مشخص 
ش��ده، ثبت نام نموده و از س��فر معنوی مشهد بهره مند 
گردند. ضمنا دانشجویان از کارگاه های آموزشی ویژه 

زوجین استفاده می نمایند.

سرپرست نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
عالمه طباطبائی:

حجت االسالم و المسلمین صادق اکبری اقدم
معاون نهاد رهبری:

سیدضیاء حسینی
مدیر اجرایی و عامل ذیحساب نهاد رهبری:

جناب آقای اکبر آخوندی
مسئول واحد خواهران: مهدیه السادات میریان

 www.allameh.nahad.ir   : سایت نهاد رهبری
آدرس دفتر مرکزی نهاد رهبری:

انتهای بزرگراه همت، دهکده المپیک، 
پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی، سازمان مرکزی

شماره تماس : 44737556
فکس : 44737557

          مدیریت همکاری های علمی بین المللی به عنوان 
یکی از مدیریت های معاونت پژوهش��ی دانش��گاه عالمه 
طباطبائی با هدف توسعه و تشویق فعالیت های بین المللی 
دانشجویان دانش��گاه در چارچوب آیین نامه های مدون، از 
دانشجویان دانشگاه برای حضور در مجامع علمی خارج از 

کشور حمایت می نماید.
فرصت های مطالعاتی )مختص دانشجویان مقطع دکتری(، 
بازدیدهای علمی، ش��رکت در همایش های بین المللی به 
منظور ارائه مقاله و ش��رکت در کارگاه های بین المللی )در 
مقاطع تحصیالت تکمیلی( و شرکت در بازدید های علمی 
برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی زبان های خارجی از 

برنامه های ارائه شده این مدیریت است.
دانش��جویان دانشگاه برای دسترسی به اطالعات، فرم ها و 
شرایط شرکت در برنامه های فوق به نشانی الکترونیکی زیر 

مراجعه فرمایند.

بازدیدگروه های دانشجویی از دانشگاه ها،  مراکز 
و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور

ماده  1: شرایط متقاضی 
1.1 دانش��جویان تحصی��الت تکمیل��ی دانش��گاه عالمه 
طباطبائ��ی) بازدید علمی مخت��ص دوره های تحصیالت 

تکمیلی است و با اردوهای دانشجویی متفاوت است (
1.2  دارا بودن دعوت نامه از دانش��گاه، مرکز و یا مؤسس��ه 
آموزش عالی خارج از کشور، یا یکی از اعضای هیأت علمی 
دانش��گاه مقصد و یا دعوت رسمی سفیر، رایزن علمی و یا 

رایزن فرهنگی ج. ا. ایران در کشور مقصد.

ش�رکت دانش�جویان تحصی�الت تکمیل�ی در 
کارگاه ه�ا و دوره ه�ای کوت�اه مدت آموزش�ی- 

پژوهشی  بین المللی
ماده 1. شرایط متقاضی  

1-1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری که دست 
کم یک ترم از تحصیل وی در آن مقطع گذشته باشد 

1-2 ارایه تاییدیه اخالقی و علمی از دو عضو هیات علمی 
دانشکده 

1-3 ارایه معرفی نامه از سوی رئیس دانشکده 
1-4 دارا بودن دس��ت کم میانگین نمرات 17 یا  پذیرش/

انتش��ار یک مقاله با نمایه ISI  ی��ا Scopus  یا علمی- 
پژوهشی داخلی 

1-5 آشنایی کافی به زبان کارگاه.

س�فرهاي کوتاه مدت دانش�جویان کارشناسی 
ارشد و دکتری به همایش هاي خارج از کشور

مادة 1- شرایط عمومي همایش و مقاله 
1-1( مقالة مورد نظر نباید قباًل در همایش علمي دیگري در 

خارج یا داخل کشور ارائه شده باشد
1-2( تصری��ح نام و نش��اني دانش��گاه، نام دانش��کده، نام 
گ��روه، ن��ام دانش��جوی متقاضی ب��ه همراه ن��ام یکی از 
اعضای هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبائی به التین 
در مقال��ه اي که ارائه مي ش��ود، ضرورت دارد و نویس��نده 
مس��ئول)Corresponding Author( بای��د عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی باشد. نگارش درست 

نام دانشگاه به انگلیسی الزامی است.
)Allameh Tabataba`i University(

1-3( متن مقاله به صورت سخنرانی در همایش ارائه شود.
1-4( همایش باید دارای اعتبار علمی باشد. 

حمایت ه�ای معاونت پژوهش�ی از فعالیت های 
علمی دانشجویان

برای ایجاد فرصت تلفیق آموخته های نظری دانش��جویان 
با تجارب عملی، معاونت پژوهش��ی دانشگاه ایده تشکیل 
گروه های پژوهش��ی مرکب از دانش��جو و استاد را مطرح و 
با پردازش آن در قالب »هس��ته های پژوهشی« در شورای 
پژوهشی دانش��گاه تصویب کرده است. هسته پژوهشی با 
ساختار مناسب برای جذب اشتیاق دانشجویان به همکاری 
در اجرای فعالیت علمی طراحی  ش��ده اس��ت. دانشجویان 
می توانند در فعالیت های علمی مدیر هسته که ممکن است 
از استادان یکی از واحدهای درسی او باشند، به عنوان همکار 
علم��ی فعالیت نموده و در مقابل نیز ضمن کس��ب تجربه 
عملی، حق التحقیق نیز دریافت نمای��د و در پایان از مدیر 
هسته گواهی همکاری دریافت کند. در عین حال به دلیل 
هدف دیگر هسته که رفع نیاز علمی یکی از سازمان ها است، 
فرصت آشنایی با سازمان های اجرائی را برای دانشجو ایجاد 
کند.  شکل گیری هسته های پژوهشی در مراحل نخستین 
خود قرار دارد و تاکنون یک مورد تش��کیل پیشنهاد هسته 

پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده است. 
یکی از مهم ترین گام ها برای رفع مشکالت و موانع موجود 
در جامعه، مطالعه و ش��ناخت علمی آن ها توس��ط اساتید، 
پژوهشگران و دانش��جویان تحصیالت تکمیلی می باشد. 
عالوه بر این گسترش کمی و کیفی پژوهش های دانشگاهی 
نه تنها موجب به کارگیری و بهره  جویی از ظرفیت های علمی 
و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و تولید علم می شود بلکه باعث 
نهادینه شدن و تقویت پژوهش در این مراکز نیز می شود. به 
همین منظور دانشگاه عالمه طباطبائی در نظر دارد به منظور 
استفاده از ظرفیت های باالی علمی و پژوهشی دانشجویان 
ابتدا با ایجاد زیرساخت ها و شرایط الزم، زمینه های حمایت 
از پایان نامه های دانشجویی بر اساس اولویت های پژوهشی 
س��ازمان های طرف تفاهم با این دانش��گاه را به وجود آورد 
و در مرحلة بعد  از پایان نامه ها و رس��اله های دانش��جویان 
تحصیالت تکمیلی بر اساس اولویت های پژوهشی مصوب 

خود حمایت کند.
بر این اساس حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی 

برای دستیابی به اهداف ذیل صورت می گیرد:
•   هدفمندس��ازی پایان نامه ها و رساله ها به منظور اجرای 

سیاست های علمی مندرج در اسناد باالدستی

•   هدای��ت پایان نامه ها در جهت رف��ع نیازهای صنعت و 
جامعه

•  گسترش کمی و ارتقای کیفی پژوهش های دانشجویی به 
منظور رفع مشکالت بخش های مختلف جامعه و سازمان ها

•   اس��تفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشجویان 
تحصی��الت تکمیلی به منظ��ور رفع نیازه��ای تحقیقاتی 

سازمان ها
•   ایجاد انگیزه در دانش��جویان به منظور تدوین پایان نامه 
یا رس��الة خود در جهت اولویت های پژوهش��ی دانشگاه و 

سازمان های اجرایی
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه از طریق ارتباط با سازمان ها، 
ارگان ه��ا و مراکز صنعتی ضمن جم��ع آوری اولویت های 
پژوهشی ایشان در زمینة حمایت از پایان نامه ها و طرح های 
پژوهشی، اقدام به دسته بندی اولویت ها بر حسب حوزه های 

موضوعی می کند. 
ای��ن اولویت ه��ا عالوه بر ای��ن که بر حس��ب موضوع به 
دانشکده ها اطالع رسانی می شود در قالب کتاب تدوین شده 

و در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می گیرد.
عالوه بر اولویت های پژوهشی س��ازمان ها در صورتی که  
دانش��جویان مقاطع تحصیلی کارشناس��ی ارشد  و دکتری 
موضوعاتی از قبیل: قرآن پژوهی، بومی سازی علوم انسانی، 
هویت و وحدت ملی، مطالعات بین رشته ای، اصالح الگوی 
مصرف و مطالعات فلسطین را به عنوان موضوع پایان نامه و 
رساله انتخاب کنند از حمایت مالی دانشگاه برخوردار خواهند 

بود.
هم چنین دانش��جویانی که در ط��ول دوران تحصیل خود، 
کتب و مقاالتشان را با نام دانشگاه عالمه طباطبائی به چاپ 
می رسانند، می توانند از وجه تشویقی بهره مند شوند. فراخوان 
تشویق در سه تاریخ 15 اردیبهشت، آبان و دی ماه هر سال 
از طریق معاونت پژوهش��ی به دانشکده ها اعالم شده و به 
دانشجویان اطالع رسانی می شود. نویسندگان می توانند تا 
دو هفته پس از اعالم فراخوان، آثار خود را همراه با مستندات 
و مدارک مربوطه به کارش��ناس پژوهشی دانشکده تحویل 

دهند. 
دانش��جویان می توانند به منظور آگاهی دقیق از چگونگی 
فرایند حمایت از پایان نامه ها، تش��ویق آثار و هس��ته های 

پژوهشی به سایت معاونت پژوهشی:
 )http://research.atu.ac.ir( مراجعه کنند.
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آشنایی با   
معاونت دانشجویی دانشـگاه

ماده 5- آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر 
نظام واحدی است.

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن 
درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو 

در یک درس، به همان درس محدود است.
هر واحد درس، مقدار یا میزان درس��ی است که مفاد 
آن به صورت نظری 17 ساعت، عملی )یا آزمایشگاهی( 
34 ساعت، کارگاهی )یا عملیات میدانی( 51 ساعت، 
کار آموزی و کارورزی )یا کار در عرصه( 68 س��اعت، 
در طول یک نیمس��ال تحصیلی )یا دوره تابستانی( و 
طبق برنامه مصوبات شورای عالی برنامه ریزی تدریس 
می ش��ود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند 
مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد 

مربوط تعیین می شود.
ماده 6 – هر س��ال تحصیلی مرکب از دو نیم س��ال 
تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابس��تانی است و هر 
نیمسال شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 

هفته آموزش است.
ماده 10 – تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن 

هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است: 
دوره ه��ای کاردان��ی: بین 68 تا 72 واح��د. دوره های 
کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی:

130 تا 135 واحد. دوره کارشناس��ی پیوسته فنی و 
مهندس��ی: 130 تا 140 . دوره کارشناسی ناپیوسته: 
67 تا 70 واحد. دوره های کارشناس��ی ارشد پیوسته: 

172 تا 182 واحد.
ماده 11 - هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی 
حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 3- اگر دانشجویی در یک نیم سال میانگین کل 
نمراتش حداقل 17 باشد، می تواند با نظر دانشگاه در 
نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبص��ره 4- در مواردی که دانش��جو ب��رای فراغت از 
تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر 
مشروط باشد، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای 

باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 5- ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی
اجرای آن ها در دانش��گاه ها، از هر حیث مانند دروس 
دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است. نمره این

دروس در کارنامه دانش��جو ثبت و در میانگین نمرات  
پایان نیمس��ال و همچنین در میانگی��ن کل نمرات 
دانشجو، محاسبه می ش��ود و در مشروطی، قبولی یا 

ردی دانشجو نیز تأثیر دارد.
تبصره 6- به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی 
که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانش��گاهی را 
گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

م�اده 13- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های 
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های 
کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو 
نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل 

با موفقیت بگذراند، از دانشگاه مربوط اخراج می شود.
ماده 14- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به 
هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر 
درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس 
تج��اوز کند، در غیر این صورت نمره دانش��جو در آن 

درس صفر محسوب می شود.
تبصره 1- در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس 
بیش از س��ه ش��انزدهم باش��د، ولی غیبت او موجه 
تش��خیص داده شود، آن درس حذف می شود. در این 
ح��ال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمس��ال، 
برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان 
یک نیمس��ال کامل جزو س��نوات تحصیلی دانشجو 

محسوب می شود.
م�اده 15- غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به 
منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن در س اس��ت 
و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن 

درس می گردد.
ماده 16- تش��خیص موجه بودن غیبت در جلسات 
درس و در امتحان، بر عهده شورای آموزشی دانشگاه 

یا کمیته منتخب آن شورا است.
ماده 27- میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال 
تحصیلی نباید کمتر از 12 باش��د در غیر اینصورت، 
نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط 

خواهد بود.
ماده 28- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی 
می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق بیش از 

انتخاب 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
م�اده 29- در صورتی که میانگین نمرات دانش��جو 

در دوره های کارشناس��ی و کارشناسی ارشد پیوسته، 
در س��ه نیمس��ال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و 
در دوره های کاردانی و کارشناس��ی ناپیوس��ته در دو 
نیمس��ال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 
12 باش��د در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل 

محروم می شود.
ماده 30- دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش 
از ح��د، از ادامه تحصیل در دوره کارشناس��ی محروم 
می ش��ود، در صورتی که واحده��ای مقطع پایین تر 
رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد 
و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباش��د، 
می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم 

مقطع پایین تر در آن رشته دریافت کند.

مرخصی تحصیلی

م�اده 33- دانش��جو می تواند در دوره کارشناس��ی 
ناپیوسته برای 1 نیمسال و کارشناسی پیوسته برای 
دو نیمس��ال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی 

استفاده کند.
ماده 34- تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت  
کتبی، حداقل دو هفته از شروع نام نویسی هر نیمسال 
توسط دانش��جو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه 

تسلیم گردد.
ماده 35- ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه 
محل تحصیل، انصراف از تحصیل محس��وب می شود 
و دانش��جوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل 

ندارد. 

دانشجویان ممتاز  )استعدادهای درخشان(
ماده 1- دانشج�ویاني که مي ت�وانند از م�زایاي ای�ن 

آیین نامه بهره مند شوند ، عبارتند از :
الف- برگزیدگان آزمون سراس��ري، با معرفي سازمان 

سنجش آموزش کشور
ب- برگزیدگان المپیادهاي علمي دانش آموزي کشور 
با معرف��ي وزارت آموزش و پرورش )موضوع مصوبات 
ش���وراي عالي انقالب فره�نگي ب��ا عنوان پذی�رش 
دانش آموزان برگزیده در دانش��گاه ها بدون شرکت در 

آزمون سراسري(
ج- برگزی��دگان جش��نواره هاي خوارزم��ي با معرفي 

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران
تبصره 1- برگزیدگان آزم�ون س�راسري موضوع بند 
الف،کساني هستند که مجموع نمرات اکتسابي آن ها 
در آزمون سراس��ري حداقل دو نی��م انحراف معیار از 

میانگین نمرات در گروه آزمایشي مربوط باالتر باشد.
ماده 4- دانش��جوي ممتاز مي تواند برخي از دروس 
عمومي و پایه را بنا به پیش��نهاد استاد مشاور و تأیید 
مدیر گروه آموزشي مربوط، بدون شرکت در کالس در
ابتداي نیمسال تحصیلي امتحان دهد. این دروس جزو
حد نصاب واحد هاي دانشجو در آن نیمسال تحصیلي

منظور نمي گردد.
ماده 5- دانش��ج�وي ممتاز مي تواند با تأیید اس�تاد 
مش���اور برخي از دروس مورد عالقه خود را با معرفي 
دانش�کده محل تحصیل خود، در دانشکده یا دانشگاه 

دیگري بگذراند.
ماده 12-  دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي 
ممتاز براي »تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلي« 

پس از تأیید استاد مش�اور موافقت نماید.

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل،
انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد 

آشنایی با  برخی نکات آئین نامه آموزشی
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

    دانشجویان عزیز در این بخش موادی از 
از  آگاهی  که  دانشگاه«  آموزشی  »آیین نامه 
تقدیم  است،  ضروری  دانشجو  هر  برای  آن 

می شود.

معاونت دانشجویی دانش��گاه عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، 
معیشتی، روان شناختی و ورزشی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است.

این معاونت دارای چهار مدیریت، کمیسیون موارد خاص و شورای انضباطی است...

 یک( قرار نیس��ت زندگی بع��د از ازدواج، مدینه 
فاضله ای باش��د که تمام نیازهایتان را برآورده کند 
و ش��ما را صددرصد خرسند و خوشحال کند؛ نه، 
این طور نیس��ت. داشتن یک زندگی متأهلی خوب 
و موفق، مستلزم از خودگذشتگی، فداکاری، صبر، 
درک متقابل و بخشندگی است. عده ای می گویند: 
آن جوانی که نمی خواهد از غرور و خودخواهی و 
صفات بد خود عقب نشینی کند، همان بهتر که برای 

همیشه مجرد بماند.
دو( ازدواج، بهتری��ن فرصت برای رش��د روحی و 
رسیدن به کمال است. الزم است که در این زندگی، 

هر روز به فکر پیشرفت اخالقی باشید .
س��ه( اش��کالی ندارد اگر در ماه ه��ای اول زندگی 
ناخواس��ته، اش��تباهاتی از ش��ما س��ربزند. اما سعی 
کنید هرچه زودتر از این ش��رایط بیرون بیایید و از 
اش��تباهاتتان درس بگیرید و هرگز آنه��ا را تکرار 
نکنید. عملکرد ش��ما در سال پنجم و دهم ازدواج، 

باید متفاوت از سال اول باشد.
چهار( یک مرد واقعی می تواند عاشق یک زن شود، 
با او ازدواج کند و تا آخر عمر پایبند او باقی بماند. 
یک زن واقعی هم می تواند به عش��ق چنین مردی 
احترام بگذارد و در س��ایه عالقه ای که در دل به آن 
مرد حس می کند، دلسوزانه به ساختن یک زندگی 

خوب و شیرین با او بپردازد.
پنج( عش��ق تنها یک حس نیس��ت؛ عشق به معنای 
تعهد و دل سپردگی است. چشمانتان را باز کنید تا با 
چاشنی عشق و معیارهایی که برایتان اهمیت دارد، به 

سمت زندگی جدید بروید؛ اما وقتی رفتید، برای هر 
مشکلی، حتی بدترین ها، به دنبال راه حل باشید و از 
طالق دوری کنید. همواره به فکر استحکام بخشیدن 
به نهال نوپای زندگی دونفره تان باش��ید، نه شکسته 

شدن آن.
شش( اگر در گذشته با افراد دیگری روابط عاطفی 
داشته اید، برای همیشه آنها را فراموش کنید. داشتن 
روابط حتی در فضای مجازی هم می تواند براحتی 
عواطف و احساسات را تحریک کند و این خیانت 

به همسر است، بشدت از آن حذرکنید.
هفت( زنان روابط عاش��قانه را در واژگان عاشقانه 
می دانند و مردان نیز معموال در رابطه جنس��ی؛ زبان 

یکدیگر را یاد بگیرید.
هشت( ما جذب افرادی می شویم که از ما متفاوتند 
و در عین حال، با آنها احس��اس نزدیکی می کنیم. 
پس بعد از ازدواج، س��عی نکنید تفاوت هایی را که 
همسرتان با شما دارد از بین ببرید و او را شبیه خود 
کنید. این کار، او را به ش��خصیتی تبدیل میکند که 

برای شما جذاب نیست.
نه( پیش و پس از ازدواج درباره زندگی متأهلی تان 
با پروردگار متع��ال راز و نیاز کنید و از او خواهش 
کنید راه درست را نش��ان تان دهد. آن کس که در 
روزهای شادی و غم همواره یار شما باقی می ماند، 

تنها اوست.
ده( خوشبختی را فدای مادیات نکنید؛ در هر مرحله 
از زندگی که به گذشته نگاه کنید، خاطرات خوش 
به امور معنوی مربوط می شوند و نه پولی که خرج 

کرده اید.

10 توص�یه مفید برای ازدواج موف�ق

تدوین:  زیبا عزیزی،  آزاده آزادی

مدیریت خدمات دانشـجویی

این مدیریت دارای سه اداره است:
الف( اداره خوابگاه ها ب( اداره رفاه دانشجویان ج( اداره 

تغذیه 
هدف مدیریت خدمات دانش��جویی نظ��ارت و برنامه 
ریزی و تأمین کلیه نیازهای معیشتی، رفاهی دانشجویان 

است.
مدیریت امور دانش��جویی به امر برنامه ری��زی، اجرا و 

نظارت در مأموریت های ذیل اهتمام دارد:
• اج��رای دقیق قوانی��ن، آئین نامه ها و بخش��نامه های 

دانشجویی
• پرداخت وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، شهریه 

تحصیلی، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط
• اعطای تسهیالت رفاهی و امکانات کمک آموزشی 

مصوب به دانشجویان واجد شرایط
• انج��ام امور مربوط ب��ه باز پرداخت وام ها و تس��ویه 

حساب تسهیالت رفاهی دانشجویان
• انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث 

دانشجویان
• نظارت و کنترل برنامه س��رویس های ایاب و ذهاب 

خوابگاه های دانشجویی
• تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،ماهانه و فصلی 

دانشجویان و رسیدگی به بهداشت مواد غذایی
• بازدیدهای مستمر از سلف سرویس ها، به منظور رفع 

مشکالت و نارسایی های موجود

مرکز مشـاوره و بهداشت روان 

وظایف کلی مرکز مشاوره و بهداشت روان:
در ح��ال حاض��ر، این مرکز متش��کل و با به��ره مندی 
از نیروه��ای متخصص و مجرب مش��اور، روانش��ناس، 
روانپزش��ک، م��ددکار و روانس��نج در زمینه ه��ای زیر 

خدمات ارائه می دهد.       
1. مش��اوره )شامل مش��اوره ی روانشناختی، تحصیلی، 

علمی و دانش شناسی، خانواده، ازدواج و روانپزشکی(.
2. مددکاری اجتماعی )پیگی��ری فرایند دارودرمانی و 
روان دروانی، مداخله در بحران و موارد حاد آس��یب و 
خطر و مشروطی ها و کمسیون موارد خاص دانشجوئی با 

مشکالت روانشناختی در چارچوب مقررات(.
3. برگزاری کارگاه های تخصصی در زمینه ی مهارتهای 
ده گانه ی زندگی و پیش��گیری از آسیب های فردی و 

اجتماعی و اعتیاد.
4. اجرای طرح پایش س��المت روانی برای دانشجویان 

جدیدالورود.
5. اجرای طرح سمن )سالمتی، مهارت، نشاط( در قالب 

کارگاههای آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود.
6. اجرای طرح سیمای زندگی برای همهی دانشجویان.

7. ارزیابی عملکرد مشاوران.
8. تدوین و  انتشار مجله ی علمی و تخصصی ذهن زیبا.

مرکز بهداشـت و درمان

این مرکز همه روزه )س��اعات اداری( به ویزیت بیماران 
مراجعه کننده می پردازد.

اعزام بیمار: در صورتیکه بیمار مراجعه کننده وضعیت 
اورژانسی داشته و یا نیاز به مرکز مجهزتری داشته باشد 
جهت اقدامات تکمیلی توسط آمبوالنس به بیمارستان 

اعزام می گردد. 
خدمات مرکز بهداشت:

•   نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان موذی 
با اولویت بهسازی وسمپاشی های دوره ای

•  نظارت بر بهداشت خانه های دانشجویی و بازدید های 
دوره ای ازآنها

• نظارت بر دفع بهداشتی زباله
•  رسیدگی به شکایات بهداشتی و موارد ارجاع 

•  تهیه وتدوین بروشور های آموزشی مرتبط با مسائل 
بهداشتی

• بازدید از رس��توران ها و نظارت بر س��لف س��رویس 
دانشگاه

• تدوی��ن آیین نامه بهداش��تی و توزی��ع آن درتمامی 
اتاق های خانه های دانشجویی

• آم��وزش چهره به چهره رابطین بهداش��ت خانه های 
دانش��جویی درخص��وص بهداش��ت محی��ط خوابگاه 

وچگونگی برخورد با موارد اورژانس احتمالی.

تربیـت بدنی 

ورزش در دانشگاه عالمه طباطبائی همواره به عنوان یکی 
از ارکان مهم درتوسعه فضایی پرنشاط  وپرانرژی در بین 
دانشگاهیان مورد توجه مدیران ارشد دانشگاه بوده است. 
به همین منظور توسعه فضاها و اماکن ورزشی به نسبت 
افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه از دهه 80 به بعد سیر 
صعودی داشته اس��ت که براین اساس موجودی فضای 
ورزش دانش��گاه از 600 مترمربع در سال 1384 به 8000 
متر مربع در س��ال 1392 رسیده است که با افتتاح استخر 

2600 مترمربع نیز به این فضا اضافه شده است. 
مس��لما افزایش س��رانه فضای ورزش��ی مناس��ب برای 
فعالیت های ورزشی در دانشگاه، زمینه ساز ایجاد فرهنگ 
ورزشی و ارتقای سطح سالمت در بین دانشگاهیان است.

اماکن ورزشی دانشگاه:
مجموعه ورزش��ی پردیس مرکزی / مجموعه استخر و 
سونای دانشگاه / س��الن چند منظوره دانشکده ادبیات/ 
س��الن چند منظوره به همراه سالن بدنسازی بادستگاه و 
زمین ورزش روباز خوابگاه ش��هید همت / س��الن چند 
منظوره دانشکده اقتصاد / س��الن های بدنسازی واقع در 
خوابگاه های ش��هید عضدی، ولیعصر، مطهری، ارشاد، 
آشتیانی / س��الن چند منظوره ورزشی واقع در خوابگاه 

سالمت.

شورای انضباطی

ش��ورای انضباط��ی از نظ��ر اداری در ح��وزه معاون��ت 
دانش��جویی ق��رار دارد، ام��ا از نظر بررس��ی پرونده ها و 
رسیدگی به تخلفات و صدور آراء کامال مستقل بوده و 
بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و شیوه نامه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمل می کند. 
نحوه رسیدگی به تخلفات: پس از وصول گزارش از 
مبادی مختلف به دبیرخانه در صورت محرز بودن تخلف، 
پرونده خاطی جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم در 
ش��ورای بدوی طرح می گردد، و اگر فرد محکوم ش��د 
می تواند ظرف مهلت ده روز از ابالغ رای نسبت به آراء 

صادره تجدید نظر خواهی کند. 
حدود اختیارات شورای انضباطی و تنبیهات: 

رسیدگی به جرائم عمومی شامل: تهدید، تطمیع، توهین، 
ضرب و جرح، جعل)اس��ناد یا عناوین(، س��رقت و... در 
داخل و خارج دانشگاه / رسیدگی به تخلفات آموزشی 
و اداری از قبیل: تقلب، فرستادن اشخاص دیگر به جای 
خ��ود در امتحان، ارتکاب هر فعلی که موجب اخالل یا 
وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه 
ش��ود، ایراد خس��ارت به اموال دانش��گاه، عدم رعایت 
مقررات دانشگاه و همچنین رسیدگی به تخلفات اخالقی 
در حیطه اختیارات این قس��مت می باشد که با تنبیهاتی 
ش��امل: احظار و اخطار شفاهی، تذکر کتبی بدون درج 
در پرونده، توبیخ کتبی و درج آن در پرونده دانش��جو، 
دادن نمره 25 صدم در درس مورد امتحان، محرومیت از 
تسهیالت رفاهی دانشگاه، منع موقت از تتحصیل حداکثر 
تا دو نیمسال که می تواند در سنوات تحصیلی نیز محاسبه 

شود، مواجه می شود.

کمیسیون مـوارد خاص

چه کسانی به کمیسیون موارد خاص معرفی می شوند:
- دانشجویانی که 3 ترم متناوب مشروط شده شوند

-  دانشجویانی که سنوات مجاز آنان به پایان رسیده است
-  دانشجویانی که نیاز به انتقالی و مهمان دارند

- دانش��جویانی که در هنگام فارغ التحصیلی معدلشان 
پایین تر از 14 باشد و نیاز به ترمیم معدل دارند

- اخذ مرخصی تحصیلی
-  لغو حکم اخراج و بازگشت به تحصیل.

سال دهم / شماره بیستم/ مهرماه 1395 / 12 صفحه سال دهم / شماره بیستم/ مهرماه 1395 / 12 صفحه

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود       آلک بورنچه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند        امام حسن عسگری)ع(

تعــادل در زندگی، کلید همه چیز است...

موفقیت، همیشه آنطور هم که به نظر می رسد نیست... برای رسیدن به موفقیت گاهی الزم است اندکی ریسک کرد...

تغییر نگرش؛  من  اگر بخواهم، می توانم...

ی
ویر

ص
ی ت

ها
م 

پیا

با مصرف دخانیات،

سالمت جسم و روان  به خطر می افتد...
هشدار
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در گفتگو با دکتر علی اصغر مصلح،
 فیلسوف ایرانی و استاد گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی مطرح شد:

جامعه به دانشجویی نیاز دارد 
که استقالل و پویایی فکری داشته باشد...

فصلنامه های علمی -  پژوهشی دانشـگاه
جهت اطالع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که قصد ارسال مقاالت خود را دارند

رایـانامه   )ایمیل( :نام مجـلهرایـانامه   )ایمیل( :نام مجـله

دانش�کده روان شناسی و علوم تربیتیدانش�کده ادبیات فارسی وزبان های خارجی

Jem. atu.ac.irاندازه گیری تربیتیLtr.atu.ac.irمتن پژوهی ادبی

Jrlat. atu.ac.irپژوهش های راهبردی و مدیریت آموزشیLs. atu.ac.irعلم زبان

Qric. atu.ac.irپژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسیRctall. atu.ac.irپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

Issuues in language TeachingItl. atu.ac.irفرهنگ مشاوره و روان درمانیQccpc. atu.ac.ir

Jpe. atu.ac.irروانشناسی افراد استثناییدانشکده اقتص�اد

Jep. atu.ac.irروان شناسی تربیتیeenr. atu.ac.irاقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

Jks. atu.ac.irمطالعات دانش شناسیJoer. atu.ac.irپژوهش نامه اقتصادی

Soece. atu.ac.irمطالعات پیش دبستان و دبستانJiee. atu.ac.irپژوهش نامه اقتصاد انرژی ایران

Jti. atu.ac.irفناوری آموزش و یادگیریIjer. atu.ac.irپژوهش های اقتصادی ایران

Jcps. atu.ac.irمطالعات روانشناسی بالینیدانشکده الهیات و معارف اسالمی

دانشکده علوم اجتماعیTat. atu.ac.irاندیشه عالمه طباطبائی

Urdp. atu.ac.irبرنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ایRjpk. atu.ac.irمعارف قرآنی

Qjsd. atu.ac.irبرنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعیWph. atu.ac.irحکمت و فلسفه

Rjsw. atu.ac.irپژوهش نامه مددکاری اجتماعیAjsm. atu.ac.irسراج منیر

Qjik. atu.ac.irدانش بومیدانشکده تربیت بدنی

Qjss. atu.ac.irعلوم اجتماعیQrsm. atu.ac.irپژوهش و مدیریت ورزش

Nms. atu.ac.irمطالعات رسانه های نویندانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده مدیریت و حسابداریQpss. atu.ac.irپژوهش های راهبردی سیاست

Qjma. atu.ac.irمطالعات تجربی حسابداری مالیJplr. atu.ac.irحقوق خصوصی

Jmsd. atu.ac.irمطالعات مدیریت بهبود و تحولQjpl. atu.ac.irحقوق عمومی

Jims. atu.ac.irمطالعات مدیریت صنعتیJclr. atu.ac.irحقوق کیفری

Ims. atu.ac.irمطالعات مدیریت فناوری اطالعاتTssq. atu.ac.irدولت پژوهی

Tms. atu.ac.irمطالعات مدیریت گردشگریدانشکده آموزش عالی بیمه اکو

دانشکده علوم ریاضی و رایانهIrisk. atu.ac.irپژوهش های بیمه ای

Journal.atu.ac.irJournal of computationalلینک نشریات دانشگاه  عالمه طباطبائی
statistics and modeling Jcsm. atu.ac.ir

     » پیام مشاور« نشریه ادواری مرکز مشاوره و سالمت وزارت علوم و دانشگاه تهران است که هر ماه با موضوعات مختلف 
روانشناسی و آموزشی با مخاطب دانشجو منتشر می شود. 

به اطالع کلیه دانشجویان گرامی می رساند نشریه »پیام مشاور« در مکان های زیر در دسترس شما قرار می گیرد:

* مرکز مشاوره دانشگاه
* ورودی بوفه و سلف خواهران و برادران

* پنل مرکز مشاوره در ورودی خانه های دانشجویی
* پنل مرکز مشاوره در ورودی دانشکده ها

مع�رفی نش�ریه » پیام مش���اور«

* پنل مرکز مشاوره در ورودی ساختمان مرکزی
* پنل مرکز مشاوره در ورودی اماکن ورزشی دانشگاه

* پنل مرکز مشاوره در ورودی ساختمان معاونت دانشجویی

نشریه شماره 165/ آیا واقعا برای ازدواج آماده اید؟ / زندگی با 
ش، یاد سپاری بهتر/ و...

چشمان کامال باز / مطالعه اثر بخ

نشریه شماره162 / چرا به دانشگاه آمده ام؟ / اگر مثل گذشته پر 
انرژی نیستید! / مهارت برقراری ارتباط آموختنی است/ و...

نشریه شماره 164 / چقدر خودخواه هستیم؟ / اشتباهات متداول 
در مطالعه / ذهن آگاهی چیست؟ / و...

- تغییرات مغزی: هر نوع تغییري که در ساختار یا کارکرد مغز ایجاد مي شود، مي تواند باعث بیماري شود.
عفونت، ضربه، نرسیدن خون، تومور مغزي، مصرف حشیش و الکل، کمبود مواد غذایي، صرع درمان نشده و بیماري هاي 

پیشرونده مغزي در ضایعات ساختماني مغز نقش اساسي دارند.

- عوامل ارثی: استعداد ابتال به بیماري رواني از والدین به کودکان منتقل مي شود، اما بروز و ظهور ابتال و بیماري با عوامل 
زیادي ارتباط دارد که ممکن اس��ت فرد مس��تعد مبتال به بیماري بشود یا نشود. به بیان دیگر استعداد زمینه ابتال به بیماري 

منتقل مي شود نه خود بیماري.
- تجارب کودکي: براي رشد سالم یک فرد، محبت و عشق متعادل، راهنمایي مناسب، تشویق و نظم و انضباط از ضروریات 

دوران کودکي است. اگر کودک در برابر تجارب ناخوشایند بسیار قرار گیرد، امکان ابتال به بیماري رواني در آینده  زیاد است.

- فضاي خانوادگي: نزاع خانوادگي، سوء تفاهم مستمر بین اعضاي خانواده، عدم وجود صمیمیت و صداقت، باعث ایجاد 
اثرات نامساعد بر افراد و به خصوص در دوره کودکی می شود.

-عوامل اجتماعي: فقر، بیکاري، بي عدالتي، نا امني، نبود ارزش هاي انساني، اعتقادي و مذهبي نیز زمینه ساز مشکالت 
روانی می شوند.

- عوامل شناختي: امروزه روان شناسان نقش عمده اي را براي ای�ن عوامل در ایجاد بیماري هاي رواني قائل هستند؛ آنان 
معتقدند، وقتي در فکر، باور و شناختهاي افراد، انحراف و خطاي پایدار و مداومي ایجاد شود، او دچار بیماري رواني مي شود.

دالیل به وجود آمدن مشکالت روانشناختی را بشناسید

تدوین:  خانم حاجی هاشم

تدوین:  آزاده آزادی
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براي اثبات برتري یک جامعه، نژاد و ثروت مهم نیست، بلکه طبع و تربیت الزم است
                   افالطون

دنیا از آن کساني است که براي تصاحب آن با خوش خلقي و ثبات قدم گام برمي دارند
                 چارلز دیکنز

      »دکتر مصلح« از دی ماه 13۹3 مسئولیت دو دانشکده 
ادبیات فارسی و زبان های خارجی و الهیات و معارف اسالمی 
دانشگاه عالمه طباطبائی را بر عهده دارد. این دو دانشکده از 
نظر استاد و دانشجو تقریباً یک چهارم دانشگاه عالمه را در 
برمی گیرد. نزدیک به 4 هزار دانشجو و 13 گروه آموزشی در 
ای��ن مجموعه فعال، وگروه های جدیدی مانند گروه تاریخ و 
مترجمی زبان آلمانی در حال تأسیس است. این دو دانشکده 
در برخی زمینه ها ممتازترین گروه های آموزش��ی را در خود 

دارد. 

وارد دانش�گاه ش�دن، فقط وارد یک مکان جدید 
شدن نیست!

رئیس دانش��کده  ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه عالمه 
طباطبائی با اشاره به اینکه در حوزه های پژوهشی - فلسفی 
نظری در دو سه دهه اخیر اصطالحی به نام »زیست جهان« 
رایج شده است، گفت: زیست جهان را اگر به واژه های آشناتر 
در زب��ان ما نزدیک کنیم همان »عالَم« اس��ت. هر چه از ما 
آدم ها سرزده و هر دید و عمل ما برخاسته از تجارب ما بوده و 
در یک نسبتی با دیگران این تجارب حاصل می شود. عالَم و 
زیست جهان همان است که از آن اندیشه و عمل برمی خیزد.

وی افزود: دانشگاه در یک تعریف ساده و اولیه به عنوان یک 
نهاد و مؤسس��ه برای آموزش دانش ها و مهارت ها بوده و در 
هر جامعه مدرنی با توجه به نیازی که به متخصصان است، 
دانشگاه مسئولیت تربیت متخصص و صاحب مهارت را به 

عهده دارد. 
دکتر مصلح اظهار کرد: اما دانشگاه یک عالم و زیست جهان 
است. وارد دانشگاه شدن برای یک جوان اتفاقی بزرگ است. 
فقط وارد یک مکان جدید ش��دن نیست. فرد با احراز عنوان 
دانشجویی وارد نسبت های جدیدی می شود. دارای احساس 
و بینش جدیدی از خودش می ش��ود؛ تجارب کامال جدیدی 

را آغاز می کند. 
وی گفت: دانش��جویان به خصوص در س��ال های اول ورود 
به دانش��گاه، تجارب جدیدی را ش��روع می کنند و به دید و 
تلقی جدیدی از خودشان می رسند. یک دوره جدیدی از تفکر 
مستقل و انتقادی را آغاز می کنند. ارزش هایی را که بعدها بر 
اساس آن می خواهند در جامعه زندگی کنند، در همین دوره 
شکل می گیرد. دانشجویان با خودآگاهی باید بدانند که ورود 
به دانشگاه یک معنای دیگری دارد و آغاز یک دوره جدیدی 
از زندگی، تجارب و نسبت های جدید است؛ و بدانیم مسئله 

فقط نمره گرفتن دانشجو از برگه و امتحانات نیست. 
دکتر مصلح گفت: دانشجو باید بداند که آمدن به دانشگاه و 
ارتباط با دیگر دانش��جویان و استادان و کارکنان دانشگاه و 
مجموع آنچه حول او می گذرد در مس��یر ورود او به جامعه 
معناهایی دارد. او باید در این دوره برای ورود به جامعه و شروع 

زندگی مستقل ورزیده شود.  

دانشجو با حضور در دانشگاه و کالس درس برای 
زندگی در جامعه تجربه کسب می کند 

وی با بیان اینکه نگاه به دانشگاه باید برای آماده کردن نسل 
جدید باشد، افزود: دانشجو باید با خودآگاهی وارد محدوده و 
منطقه دانشگاه ش��ود و مسئوالن دانشگاه هم باید با چنین 

نگاهی دانشگاه را اداره کنند. 

وی اف��زود: بحثی درمورد آیندة دانش��گاه وجود دارد و اینکه 
آیا 10 س��ال دیگر نیازی هست که دانشجو به کالس های 
درس بیاید و چهره به چهره رودر روی اس��تاد قرار گرفته و 

آموزش ببیند؟
با توجه به اینکه االن بحث ش��یوه های مجازی و آموزش از 
راه دور آموزش دانشگاهی خیلی جدی است، گفت: شاید در 
آینده ای نزدیک دیگر نیاز نباش��د دانشجو در کالس درس 

حاضر شود. 
دکتر مصلح افزود: حتی اگر چنین شرایطی فراهم باشد، باید 
به راه هایی اندیشید که نهاد دانشگاه به عنوان زیست جهان 
دانشجو نقش خود را ایفا کند. تربیت از راه دور و بدون ارتباِط 
انسانی نزدیک، به نحوی کاستی در فرهنگ و تعلیم و تربیت 
اس��ت. با حساس��یتی که ما در حوزه فرهنگ داریم باید به 
اینگونه مسایل که چند سال دیگر به طور عینی با آن مواجه 

می شویم، جدی تر بپردازیم. 
وی اضافه کرد: اولین توصیه من به دانشجویان در سال های 
اول و دوره کارشناسی قدر این دوران را دانستن و خودآگاهانه 
این دوران را طی کردن اس��ت. سعی کنند با هر نیمسال و 

سال که می گذرد یک بار خودشان را مرور کنند. 

دانشجویان در هر ترم زندگی خود را مانند درس 
خواندن ارزیابی کنند

دکتر مصلح گفت: دانشجویان باید در هر ترم از لحاظ درک 
سیاسی، تحلیل اجتماعی، درک تاریخی و فرهنگی، اقتصادی 
و ت��وان برای زندگی مس��تقل، برای مواجهه با مش��کالت 
ش��خصی و فردی و نحوه ایجاد ارتباط با دوس��تان و مردم 

عادی نیز خود را ارزیابی و بررسی کنند. 
وی افزود: دانشجویان در هر ترم که کارنامه آن ها می آید، هر 
بار این بخش از زندگی را مرور کنند که چقدر در زمینه های 
مختلف موفق بوده اند؟ این را هم از جهت نگاه به دانشجویان 
بگوییم که شاید این تعبیر بَد نباشد که دوره دانشجویی مثل 
دوره کسب مهارت رانندگی است. در هنگام آموزش رانندگی 
یک نفر در جلوی خودرو و کنار ما نشس��ته است و خطاها و 
اشتباهات را تذکر می دهد. رفتار ما باید با دانشجو همین گونه 
باش��د. طوری رفتار نکنیم که گویی دانشجو همیشه نیاز به 
قیموم��ت دارد. باید به صورت تدریجی به دانش��جو مجال 
داد ت��ا راه خود را پیدا کرده و فکر کند و به نوعی اس��تقالل 
و  اظهارنظر داش��ته باش��د. ما وظیفه داریم دانش��جو را در 
کالس تحری��ک کنیم تا نقد و تحلیل، اس��تقالل، پویای و 
نظام فکری  داشته باشد. در کالِس درس بحث های استاد را 
با نظام فکری خود تطبیق داده، و ضمن احترام به مخاطب 
خود وادب آن ها را نقد و بررس��ی کن��د. این وظیفة همه ما 
اس��ت که در بدو ورود دانشجو به دانشگاه دست او را گرفته 
و خوب اندیشیدن، تحلیل کردن، منتقد بودن ضمن مؤدب 
بودن، ش��أن دیگران را رعایت کردن و در مواردی مراقب از 
خود داشتن را به آنان یاد دهیم. ایجاد عقالنیت، تفکر منطقی 

و گفت وگو از جمله وظایف دانشگاه است.

یکی از جمالت طالیی حضرت امام خمینی)ره( این 
بوده که دانشگاه مبدأ همه تحوالت است

دکتر مصلح با بی��ان اینکه ایجاد عقالنیت، تفکر منطقی و 
گفت وگو از جمله وظایف دانش��گاه اس��ت، بیان کرد: ما اگر 
در دانشگاه نتوانیم چنین فضایی فراهم کنیم در کجا چنین 

کارهای باید  انجام ش��ود؟ به نظرم یکی از جمالت طالیی 
حض��رت امام خمینی)ره( ای��ن بوده که دانش��گاه مبدأ همه 
تحوالت است. بر اساس این سخن دیگر ما برای تحوالت 
بنیادی جای دیگری را سراغ نگیریم. مبدأ تحوالت در همه 
حوزه های سیاس��ی، فرهنگی، اقتصادی، اخالقی و عمومی 

دانشگاه است. 
وی با اشاره به اینکه استاد نیز باید این تلقی را داشته باشد که 
دانشجویان مهم ترین استعداد ها و سرمایه های کشور هستند، 
گفت: هنر مس��ئوالن دانشگاه و اس��اتید این است که این 
سرمایه ها را با برنامه ریزی و برخورد مناسب در مسیری قرار 
دهند که بیشترین منفعت و سود را برای جامعه داشته باشد. 

در دانش��گاه گاهی اختالفی بین اس��تاد و دانشجو به وجود 
می آید؛ مثاًل در مورد نمره و غیبت و مس��ایلی از این دست. 
این گونه م��وارد برای مدیریت دانش��گاه و همینطور رفتار 
همکاران گرامی خیلی مهم است. دانشجو در چنین مواردی 
بیش از بقیه موارد منتظر رفتار معقول ماست. این چنین موارد 
میدان آزمایش ما نیز هس��ت. باید دید دانشجو چقدر حرف 
خود را منطقی و درس��ت بیان می کن��د و چقدر اعتراض او 
به جا و منطقی است. در چنین مواردی باید تعاملی عقالنی و 

منطقی برقرار شود. 

دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی و 
مجازی مراقب خود باشند

در این دنیای پرشتاب و در حال تحول امروز باید ببنیم امور 
به کدام سو می رود و ما کجا قرار داریم؟ و توصیه أکید من به 
دانشجویان این است در استفاده از موبایل، وسایل اینترنتی و 
شبکه های اجتماعی مراقب خود باشند. چون استفاده افراطی 
و بدون مراقبت از این وس��ایل و ش��بکه ها گاهی مضراتی 
بیش از س��ود و فایده دارد. دانشجو نباید مغلوب این وسایل 
و رس��انه ها باشد. کسی که به صورت افراطی از شبکه های 

اجتماعی استفاده کند متفکر و پژوهش گر عمیق نمی شود.
وی گفت:  اگر کسی به صورت افراطی خود را به این وسایل 
بس��پارد، متفکر و پژوهش گر عمیق نمی شود و سطحی بار 

می آید؛ به همین جهت توصیه من استفادة با مراقبت از این 
وسایل است. این در حالی است که برخی خود را سپرده اند به 
فضاهایی مثل تلگرام و واتس آپ و ساعتها مشغول بازیهای 
کامپیوتری هس��تند. ممکن اس��ت ما نتوانیم برای یک آدم 
ع��ادی مضرات این رفتار را توضیح دهیم، ولی دانش��جوی 
هدفدار اهل پژوه��ش را از این مضرات پرهیز دهیم و خود 

او هم باید مراقب باشد. 
دکتر مصلح یادآور شد: در برخی از دانشگاه های دنیا با توجه 
به پژوهش های صورت گرفته، مهارت استفاده از این وسایل 
را الزم می دانند. لب سخن این است که این وسایل باید تابع 

ما باشند و نه ما تابع آنها. 
وی گفت: انس��ان نیاز به خلوت و تفکر دارد. با این وس��ایل 
کسی اهل تفکر و پژوهش نمی شود. البته این وسایل خوب 
اس��ت ولی درصورتی که وس��یله باقی بماند. وسیله باید در 
خدمت من باشد ولی در دنیای امروز متأسفانه به طور غالب 

ما در خدمت این وسایل هستیم. 

هیچ چیز جای ارتباط واقعی و ملموس را نمی گیرد
دکتر مصلح با اشاره به اینکه یکی از نکات پنهان در استفاده 
از شبکه های مجازی و رسانه های مدرن، عدم ایجاد ارتباط 
ملموس و واقعی با دیگران اس��ت، بیان کرد: اینکه دو کلمه 
برای فردی پیامک کنیم یا پست بزنیم، جای ارتباط واقعی 

و انسانی را نمی گیرد و بلکه تداوم این فعالیت آفت است. 

استفاده از شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن 
را محدود کنیم 

رئیس دانش��کده ادبیات و زبانهای خارجی دانش��گاه عالمه 
طباطبائی با اش��اره به اینکه برای مقابله با آفت شبکه های 
اجتماعی مجازی و اینترنتی همه به خصوص دانش��جویان 

ورودی جدید باید از خود مراقبت کنند، افزود: 
توصیه می کنم به عن��وان یک موج اجتماعی برای مراقبت 
از خود، در اس��تفاده از وسایل و شبکه های اجتماعی مجازی 
و اینترنت��ی تالش کنیم و نام آن را »موج مراقبت در مقابل 
رسانه های نوین« بگذاریم؛ و اگر این کار را نکنیم با گذشت 
زمان دچار آسیب ها و آفت های خطرناکی می شویم که بعد 

مقابله با آن سخت تر و دشوارتر می شود. 
ایشان در پایان به دانشجویان ورودی جدید دانشگاه توصیه 
کرد در جهت تثبیت، تحکیم و تقویت خودشان گام بردارند. 

       »دکتر علی اصغر مصلح« )متولد13۴1(، استاد گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائی است؛ 
وی همچنین ریاست دانشکده های ادبیات و الهیات دانشگاه عالمه طباطبائی را بر عهده دارد.

 مصلح ابتدا در رش��ته ریاضی تحصیل کرده و سپس تغیر رشته داده و فلسفه خوانده است. 
تحصیالت خود را در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس گذارنده و برای پژوهش و تحقیق نیز 

مدتی در کشور آلمان و در دانشگاه بن بوده است.
او از سال 73 وارد دانشگاه عالمه طباطبائی شده و حوزه تدریس و پژوهش وی در زمینه های 
فلسفه غرب و فلسفه آلمان است. در حوزه عرفان اسالمی مشغول آموزش و پژوهش است و 

در چند سال اخیر بر فلسفه فرهنگ و میان فرهنگی تمرکز یافته است... .

آیا در پی کار دانشج�ویی هستید؟
دانشجویانی که عالقمندند در کنار تحصیل به کار دانشجویی نیز مشغول باشند، می توانند از دو طریق اقدام نمایند:

اگر در خوابگاه زندگی می کنید با مراجعه به مسئول خوابگاه درخواست کاردانشجویی نمائید. کارهایی ازقبیل مسئول اموراتاق کامپیوتر، مسئول اتوماسیون، مسئول 
ارزاق، مسئول واحد فرهنگی، رابط مشاور، مسئول تربیت بدنی، رابط مرکز بهداشت، کمک مسئول روز و شب و غیره. اما اگر دانشجوی ساکن تهران هستید با مراجعه 

مصاحبه : فاطمه وصالیبه امور دانشجویی دانشکده، بر اساس توانمندی های خود، درخواست کارهایی از قبیل امور مربوط به کتابخانه، فصلنامه، کانون ها و غیره نمائید.
محمد ذکاوت
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رزومه مهمترین وسیلۀ کاریابي شماست
و هر چه آن را بهتر و حرفه اي تر تهیه کنید امكان دست یافتن به شغل دلخواهتان بیشتر مي شود

نحوه تعامل و ارتباط دانشجو، استاد و دانشگاه باید بر اساس قواعد باشد...
دانشگاه تبلور و ویترین گروه های مختلف کشور است

        همراه داشتن رزومه برای هرکاری ضروری است. 
اما چگونه رزومه بنویسیم؟

ش��یوه هاي متفاوتي ب��راي نگارش رزوم��ه متداول و 
مرس��وم اس��ت و هر کس به مقتضي سلیقه و هدفي 
که از نگارش رزومه دارد، شیوه خاصي را بر مي گزیند.

اما به طور کلي اصول و سرفصل بندي عمومي رزومه ها 
به شرح زیر است:

1- جزئیات شخصي
)Personal Details(

اغلب رزومه ها با این بخش آغاز مي ش���وند. آن چ�ه 
می بایست در این بخش ذکر ش�ود شامل نام، آدرس، 
شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی و تاریخ تولد است.

2- پروفایل شخصي
)Personal Profile(

وارد کردن پروفایل در رزومه امري س��لیقه اي اس��ت 
و ضروري محس��وب نمي شود. آن چه در پروفایل به 
نگارش در مي آید، تصویري کلي و گویا از ش��ما است 
ک��ه به طور جزئي تر در س��ایر بخش هاي رزومه ذکر 

مي شود.

3- تحصیالت و توانایي هاي علمي
)Education and Qualifications(

این بخش شامل تمام سوابق تحصیلي و علمي شما، از
دیپلم تا آخرین مدرک تحصیلي ، رشته ها و گرایش ها
و زمانبندي هر دوره تحصیلي خواهد بود. به یاد داشته

باش��ید که حتم��ا ذکر کنید در حال حاضر مش��غول 
گذراندن چه دوره اي هستید.

4- سوابق شغلي
)Skills and Work Experiences(

در این بخش باید کل سوابق شغلي شما ، اعم از تمام
وقت یا پاره وقت، با ذکر نام و تلفن یا آدرس محل کار،

به اضافه تاریخ و دوره اشتغال فهرست شود.

5- انتشارات و مقاالت
)Publications(

فه�رس��ت کتب و مق�االتي که منتش���ر کرده و یا در 
کنفرانس ها ارائه نموده اید، به اضافه زمان انتشار را در 

این بخش بیاورید.

6 - عالئ�ق
)Interests(

فهرستي از عالئق خود در زمینه هاي فوق برنامه را در
این بخش بنویسید و احیانا اگر سوابق حرفه اي در این

زمینه دارید حتما ذکر کنید.

برخی قسمت های اختیاری:
- عضویت و رهبری گروه های کاری حرفه ای

- فعالیت ها و رهبری گروهی
- میزان تسلط بر زبان های خارجی

- مهارت های کار با کامپیوتر
- اطالعات اضافی دیگر

- جوایز یا تقدیرنامه هایی که تا به حال کسب کرده اید

سایر توصیه های مفید
- پیش از نگارش رزومه، خوب در مورد سوابق تحصیلي 

و شغلي خود فکر کنید تا چیزي را از قلم نیاندازید.
- دانش فنی خود را جزء به جزء بیان کنید.

- تا جایی که می توانید از لغاتی استفاده کنید که ضمن 
جلب توجه کار و تجربیات دانش��گاهیتان را منعکس 
کنند. لغاتی که در رزومه ی شما می آیند باید با دقت 
انتخاب شوند به گونه ای که مهارت ها و تجارب شما را 

به استخدام کنندگان معرفی کنند.

- از دوستی معتمد بخواهید رزومه شما را بازبینی کند. 
از فردی بهره بگیری��د که به جزئیات توجه می کند و 
می تواند به گونه ای مؤثر نوش��ته هایتان را نقد کند و 
نظ��ری منصفانه و صادقانه بدهد. در این صورت حتما 

نظرات وی را دخیل کنید.
- در مورد نگارش انگلیسي ، حتما درباره متن رزومه

با یک مترجم و یا کسي که انگلیسي ادبي را به خوبي
مي داند مشورت کنید.

- برای نوشتن رزومه از کاغذ A4 استفاده کنید.
- رزومه را حتما تایپ کنید و از ارائه رزومه دست نویس 

خودداري کنید.
- قبل از تحویل رزومه، آن را در یک پاکت ش��کیل و 

مناسب قرار دهید.

غیبت از کالس
عدم مطالعه کافی

درگیر شدن با مسائل عاطفی و شخصی دیگران
فشارگروه

متعصب بودن 
عادات بد غذایی

عدم تمایل برای کمک خواستن از دیگران
عدم برنامه ریزی مالی
قطع ارتباط با والدین

غیبت از کالس ها
در دانش��گاه هیچ کس ش��مارا مجبور نمی کند سر کالس 
باشید یا درس بخوانید پس بهتر است مسئولیت خود را بر 
عهده بگیرید و حتمأ سر کالس ها حاضر شوید چرا که در 

پایان ترم خودتان باید پاسخگو باشید.
عدم مطالعه کافی

در دانش��گاه برخالف دبیرستان، منابع زیادی برای مطالعه 
بیش��تر به شما توصیه می شود و برای هر کالس، ساعت ها 
مطالعه و آموزش خارج از کالس الزم اس��ت، در حالی که 

برخی دانشجویان این موضوع را جدی نمی گیرند.
 بنابراین مطالعه عمیق و پی گیری داش��ته باشید و منابع 

اصلی و اضافی را به دقت مطالعه کنید.

گفتگو با دکتر احمد برجعلی
رییس دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی چگونه رزومه بنویسیم

      رئی��س دانش��کده روان شناس��ی و علوم تربیتی 
دانشگاه عالمه طباطبائی گفت: 

»زندگی اجتماعی گریزناپذیر است و ما چه بخواهیم 
و چ��ه نخواهیم در زندگی باید با بقیه ارتباط و تعامل 

داشته باشیم«.

کارگاه ه�ای ارتب�اط مؤثر ب�رای دانش�جویان 
جدیدالورود برگزار شود

دکتر احمد برجعلی اف��زود: این ارتباط مختص فقط 
دانش��گاه نیس��ت و در جامعه و خانواده و در همه جا 

ما درگیر این فرآیند هستیم و یک امر بنیادین است.
وی اظهار کرد: اگر انس��ان را ی��ک موجود اجتماعی 
بدانیم، تعامل در الیه پنهان آن نهفته است. این ارتباط 
با رفت��ار کالمی، گفتار و یا عدم ارتباط اس��ت. اگر با 
دیگران ارتباط برقرار نمی کنیم نیز یک نوع تعامل البته 

از نوع منفی آن است و بُعد آسیب شناسانه دارد.
دکتر برجعلی تصریح کرد: پس ارتباط یک امر مبرهن 
بوده و در دانشگاه به دلیل فضای پیچیدگی بیشتری 

که دارد این تعامل بیشتر می شود.
وی گفت: اگر بخواهیم فضای دانشگاه را با دبیرستان 
مقایسه کنیم، آنجا در دبیرستان محیط، تنوع و تکثر 
محدودتر است. در دبیرستان از نظر محیطی و هارمونی 
دانش آموزان به هم نزدیک تر بوده و دارای یک پایگاه 

اقتصادی و اجتماعی هستند.
دکت��ر برجعلی اف��زود: ولی در دانش��گاه به خصوص 
دانشگاه های محوری و مثل دانشگاه عالمه طباطبائی، 
دانشجویان از اقوام، گروه ها، قومیت ها و فرهنگ های 
مختلف و متفاوت هستند. فضا جدید، پیچیده و چند 
الیه ش��ده و تعامل بیش��تر معنا پیدا می کند. دیگر 
نمی ش��ود با برخوردهای س��اده و خطی که قبالً در 
دبیرستان و مدرسه داشتیم، با همان شیوه دانشجویان 

را در دانشگاه اداره کنیم.
وی گف��ت: لذا ضرورت دارد دانش��جویان نس��بت به 
محیط جدید هم آش��نایی بیش��تری پی��دا کنند و 
هم متف��اوت عمل کنند چون در دانش��گاه فکرها و 
اندیشه های متفاوت و متمایز وجود دارد. پس دانشجو 
قبل از ورود به دانشگاه باید با ارتباط مؤثر آشنا بوده و 

مقداری نیز آمادگی ذهنی داشته باشد.

آشنایی دانشجویان با اندیش�ه های متفاوت از 
جمله خاصیت های دانشگاه است

رئیس دانشکده روانشناس��ی و علوم تربیتی دانشگاه 
عالمه طباطبائی، دانش��گاه را تبلور و ویترین کش��ور 
دانس��ت که از همه جا ب��ه این مکان دانش��جو وارد 

می شود، بیان کرد: 
اساتید و اعضای هیئت علمی ما در دانشگاه اندیشه ها 
و ایده های متفاوت و متمایز دارند و ممکن است یک 
استاد حرف استاد دیگر را در کالس درس رد کند که 
این طبیعت و خاصیت دانشگاه است. به خصوص در 
دانشگاه علوم انسانی مثل علم تجربی نیست که قطعی 
باشد و در علوم انسانی جواب خیلی از سئوال ها نه بله 

است و نه خیر.
وی ادامه داد: ش��رایط متفاوت گاهی معنای متفاوتی 
پیدا کرده که در برخی موارد برای دانشجو چالش های 
ذهنی ایجاد می کند. پس دانشجو باید آمادگی داشته 
باشند با اندیشه ها و افکار متفاوت روبرو شود و قدرت 
تحلیل خود را باال ببرد. این نیاز به تعامل دارد و ارتباط 

اس��تاد با دانشجو درست اس��ت که باید در یک بستر 
انسانی شکل بگیرد ولی به هر حال قواعدی نیز دارد.

دکتر برجعلی افزود: ولی نباید چهارچوب ها برداشته 

ش��ود و انتظارات جای قواعد را بگیرد؛ و به تعبیر من 
اس��تاد، نمی تواند ناز دانش��جو را بِخرد، بلکه باید کار 

علمی خود را بکند.

نحوه تعامل و ارتباط دانشجو، استاد و دانشگاه 
باید بر اساس قواعد باشد

وی درم��ورد نح��وه تعامل و ارتباط س��ه ضلع مثلث 
دانشجو، اس��تاد و دانشگاه اذعان کرد: دانشگاه کانون 
ارتب��اط انس��انی اس��ت و باید مجموع��ه وظایفی در 
چهارچوب قانون و قواعد انجام ش��ود. چون دانشگاه 
عالمه طباطبائی ملی است، اعضای آن نیز باید دارای 
مهارت هایی باشند تا روند به صورت مناسب جلو رود.

دکت��ر برجعل��ی با اش��اره به اینک��ه دانش��جویان از 
خانواده های مختلف در دانش��گاه حضور پیدا کرده و 
یک ناهم ترازی ایجاد می شود، گفت: در اینجا می طلبد 
که ما در دانش��گاه ارتباط مؤثر را بیشتر شناخته و به 
دور از قیدوبنده��ا این مهم نیاز به ظرفیت س��ازی و 

فرهنگ سازی دارد.
رئیس دانش��کده روان شناس��ی و علوم تربیتی عالمه 
طباطبائ��ی با بیان اینکه ارتباط ب��ه مهارت نیاز دارد، 
گفت: در تابستان گذشته ما در دانشگاه برای اساتید 
جدیدالورود و اساتید دروس معارف کالس ارتباط مؤثر 

برگزار کردیم که با استقبال آن ها مواجه شد.
وی با اش��اره به اینکه برگزاری این گونه کالسها برای 
دانش��جویان که اولی تر هستند نیز مهم است، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین مهارت هایی که دانشجویان در 
مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی یاد 
می گیرند »ارتباط مؤثر« است که آن را در دستور کار 

قرار داده ایم.

فعالیت ها و تکالیف دانشگاهی در مقایسه با دبیرستان متنوع تر 
و متعددتر است.

انج��ام پروژه های علم��ی و تحقیقاتی، ارتباط ب��ا مراکز مختلف 
تحقیقاتی و کاربردی، ارتباط با افرادی در رش��ته ها و حرفه های 

مختلف و ... قسمتی از این وظایف است.
ع��الوه براین، مصاحب��ه، مش��اهده، کارورزی و همچنی��ن ایراد 
س��خنرانی و ... نمونه دیگری از فعالیت های متنوع آموزشی است 

که در دانشگاه از دانشجو انتظار می رود آنها را انجام دهد.
درگیر شدن با مسائل عاطفی و شخصی دیگران

زندگی دانشگاهی مسائل خاص خود را برای هر فرد به همراه دارد. 
شما نباید خود را درگیر مسائل دیگران کنید و بخواهید بدانید چه 
کس��انی با هم بحث کرده اند؟ چه کسی پشت سر دیگری حرف 

زده است؟ و از این قبیل.
فشار گروه

دانش��جویان کاری را انج��ام می دهند که برمبنای فش��ار گروه، 
انتظارات والدین و رسانه ها خود را مجبور به آن می بینند دانشگاه 
این فرصت را به شما می دهد که تجربه های بسیار خوبی بیندوزید 
و دوستان خوب زیادی داشته باشید، پس جستجو کنید، بر اساس 
فشار اطرافیان و نیازهای دیگران حرکت نکنید، خودتان باشید و 

بر اساس نیازهای خودتان عمل کنید.
متعصب بودن

در محیط دانشگاه یا خوابگاه با عقاید، فرهنگ ها و باورهای بسیار 
متفاوت با خودتان آشنا می شوید و با انسان هایی که هرگز ندیده 
اید مجبور به گفتگو و مبادله هستید. اگر چه این موضوع مشکل 
اس��ت اما به همین دلیل دوران دانش��جویی تجربه بسیار بزرگ 
یادگیری است. پس یرای گوش کردن و یادگیری آماده باشید و از 

تعصب و پیشداوری دست بردارید.
عادات بد غذایی

عادت کردن به خوردن غذاهای پر کالری و ناسالم به چاق شدن 
بسیاری دانشجویان در سالهای اول دانشگاه منجر می شود. خوردن 
غذاهایی مانند ساندویچ های پرچرب، سیب زمینی سرخ کرده و 
پیتزا به طور دائمی، س��المت شما را به خطر می اندازد. خوردن 

چنین غذاهایی را به روزها یا ساعات خاص محدود کنید و ورزش 
و فعالیت بدنی را جزء برنامه روزانه خود قرار دهید.

عدم تمایل برای کمک خواستن از دیگران
اگر چه باید یاد بگیرید مس��تقل باش��ید، اما کمک خواستن در 

مواقع لزوم بخشی از مستقل بودن است.
 اگر مش��کلی در کالس دارید، اس��تاد مربوط در س��اعات مقرر 

مالقات کنید.
اگر مشکل س��ازگاری دارید از کارشناسان مراکز مشاوره کمک 
بخواهید، منابع حمایتی در دسترس را بشناسید و از آن استفاده 

کنید.
عدم برنامه ریزی مالی

دانشجویان در سالهای آغازین دانشگاه، یکباره احساس استقالل 
م��ی کنند و این احس��اس، اگر با مهارت ه��ای خاص در حیطه 
مدیریت مالی توآم نباش��د، مش��کالت زیادی ب��رای آنها فراهم 
می کند. پس همواره متناس��ب با وض��ع مالی خود برنامه ریزی 

کنید و بیش از آن هزینه نکنید.
حتی اگر کسانی را دارید که از آنها قرض بگیرید این کار را نکنید، 
چرا که در نهایت مجبور به پرداخت آن هس��تید و ممکن است 
تحت فشار قرار بگیرید. هزینه های غیر ضروری را تا جای ممکن 

حذف کنید.
قطع نکردن ارتباط با والدین

گاهی دانشجویان عزیزی که از سایر استانها به دانشگاه می آیند 
به جهت ارتباطات جدیدی که در محیط جدید ایجاد می ش��ود 
و ی��ا از دلزدگی های آنی و دلخوریهای احتمالی ممکن اس��ت با 
والدینشان ارتباط را محدود نمایند. اما اگر بتوانید خود را بجای 
م��ادر یا پدر تان قرار دهید که چه مرارتهایی را تحمل کرده اند 
تا ش��ما به اینجا برسید و چه آرزوهایی برای شما دارند و انتظار 
کش��یدن برای دیدن دوباره ش��ما یا حداقل تماس شما با آنها، 
آنوقت قطعأ نیازی به یادآوری این توصیه آخری نخواهد بود. به 
یاد داشته باشید هیچکس مثل والدین غم خوار و تکیه گاه شما 

نبوده و نخواهد بود. پس توجه تان را از آنها دریغ نکنید.

ی
ی دانشجوی

ت شایع  زندگ
اشتباها

دکتر برجعلی افزود: مرکز مشاوره دانشگاه می تواند با 
رصد دانش��جویان برای آن ها کالس های ارتباط مؤثر 
برای ب��اال بردن مهارت ه��ای برق��راری ارتباط آن ها 
ب��ا دیگران برگ��زار کرده که ب��رای آن ها به خصوص 
دانش��جویان جدیدال��ورود بس��یار تأثیرگذار اس��ت. 
ضمن آنک��ه برگ��زاری این دوره های ب��رای کارمندان 

دانشگاه نیز خیلی مهم است.

اه�داف خ�ود را در قال�ب ش�عار ه�دف دار و 
غیرمستقیم عرضه کنیم

وی در پاس��خ به این س��ئوال که دانشگاه برای بحث 
ارتباط مؤثر و تعامل بین استاد، دانشجو و کارمند چه 
وظایفی بر عهده دارد، گفت: اگر ما واقعاً دانش��گاه را 

خان��ه علم، مهارت آموزی و اندیش��ه ورزی بدانیم باید 
ب��رای آینده خود برنامه و هدف داش��ته و آن ها را در 
قالب شعار که منتهی به عمل شوند طراحی و در دید 

دانشجو، کارمند و استاد قرار دهیم.
رئیس دانش��کده روانشناس��ی و علوم تربیتی عالمه 
طباطبائی به س��فر خود به کشور مالزی اشاره کرد و 
افزود: در دانش��گاه های این کشور شعارهای مناسب 
مرتبط ب��ا اهداف را انتخاب می کنند؛ مثال »ما انتظار 
داریم که یک شهروند جهانی داشته باشیم« و آن را بر 

سر در و پیشانی دانشگاه نصب کرده بودند.
وی ب��ا بیان اینکه مرکز مش��اوره دانش��گاه می تواند 
با بررس��ی و رصد مش��کالت و درعین حال اهداف و 
انتظارات دانشگاه یک شعار مرکزی انتخاب کند، بیان 
کرد: می توانیم 10 هدف اصلی دانش��گاه در قالب 10 

شعار که در همه جای آن دیده شود انتخاب کنیم.
دکتر برجعلی وظیفه دانش��گاه را تربیت دانش��جوی 
فک��ور و متخصص برای نیازه��ای جامعه عنوان کرد 
و گف��ت: انتخ��اب این ش��عارها اثر وضعی داش��ته و 
می تواند به فرهنگ س��ازی و رعایت قوانین و مقررات 

و چهارچوب های دانشگاهی کمک کند.
وی اشاره کرد که شعار نباید در قالب آئین نامه تدوین 
شود، بلکه باید به صورت غیرمستقیم بر روی مخاطب 
تأثیر بگذارد، افزود: برای دانشجویان نیز دانشگاه باید 

نقش پدر را داشته و پدری کند.
رئیس دانشکده روانشناس��ی و علوم تربیتی دانشگاه 
عالم��ه طباطبائی به رتبه یک این دانش��گاه در میان 
دانش��گاه های کشور اشاره کرد و گفت: وقتی دانشگاه 
دارای ط��راز یک باش��د پس جامعه نی��ز از آن مرکز 
انتظارات��ی دارد. ب��ر اس��اس برنامه ریزی های صورت 
گرفته دانشجو در دانشگاه عالمه طباطبائی دو مدرک 
می گیرد که یکی تخصصی و مدرک دوم مهارتی است؛ 
که این مدرک مهارتی تخصص و کارآیی دانشجو را باال 
برده و به جذب و استخدام او در جامعه کمک می کند.

وی با بیان اینکه طراز اول بودن دانشگاه باید در همه 
ابعاد مختلف آن دیده شود، بیان کرد: یکی از این موارد 
برگزاری منظم کالس های درس اس��ت که حتی اگر 
یک روز در تعطیلی رس��می افتاد، کالس جبرانی آن 
برگزار شود. دانشگاه باید کتابخانه شبانه روزی داشته 

باشد و دانشجو استاد تا پاسی از شب به آن رفت وآمد 
داشته باشند که این از طریق فراهم کردن زیرساخت 

که وظیفه دانشگاه بوده حاصل می شود.
دکتر برجعلی به نقش کارمندان دانشگاه در تسهیل 
روند های اداری و سالمت روانی اساتید و دانشجویان 
اشاره کرد و گفت: یک کارمند فرهیخته و متعهد عالوه 
بر اینکه با همکاران خود ارتباط خوبی دارد، می تواند 
در کمک به دانش��جو و استاد نیز نقش مؤثری داشته 
باشد و بر عکس اگر کارمند بی حوصله بوده و به وظایف 
خود آشنا نباشد در روند دانشگاه خلل ایجاد می شود.

دانشجو محوری نباید با زیرپا گذاشتن قواعد و 
قوانین همراه باشد

وی با اشاره به اینکه دانشجو، کارمند و استاد باید در 
چهارچوب قوانین و قواعد حرکت کنند، خاطرنش��ان 
کرد: اینکه مثالً دانش��جو تقلب بکن��د و با او برخورد 
نکنیم و بگوییم دانشجو محوری است که زیرپا گذاشتن 
قواعد است. کارمندان نیز می توانند ابتکار عمل داشته 
باشند مثالً ما در کتابخانه کتاب جدید داریم ولی چون 

اطالع رسانی نشده است، دانشجو نیز نمی داند.
رئیس دانش��کده روانشناس��ی و عل��وم تربیتی اکثر 
کارمندان دانشگاه را وظیفه شناس و البته مظلوم خواند 
و گفت: در دانشگاه باید نقطه انتظار دانشجو ارزیابی و 
اصطالحاً باالنس ش��ود. در این زمینه نیز قانون وجود 
دارد و هم��ه در برابر آن باید پاس��خگو باش��ند. البته 
کارمند چون مجری اس��ت می تواند با یک لحن زیبا، 

دوستان و هنرمندان به اجرای قانون بپردازد.
دکتر برجعلی در پایان با انتقاد از روند کارمند ساالری 
در برخی از حوزه های دانشگاه به خصوص ساختمان 
مرک��زی اذعان کرد: می توان با برگ��زاری کارگاه های 

مهارتی این مشکل را برطرف کرد.

    » شرایط متفاوت گاهی معنای متفاوتی 
پی��دا کرده ک��ه در برخ��ی م��وارد برای 
دانشجو چالش های ذهنی ایجاد می کند؛ 
بنابراین دانش��جو باید آمادگی داش��ته 
باشد با اندیشه ها و افکار متفاوت روبرو 
شود و قدرت تحلیل خود را باال ببرد... «
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هرکه در حال توانایي نیکویي نکند، در حال ناتواني سختي بیند.         سعديعالج فقر جسماني ورزش، فقر روحاني دین، فقر مالي تالش و فقر معنوي دانش است.     ژان ژاك روسو

چند پیشنهاد برای جذب آرامش
 -  با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن...

  -  تا می توانی بخند....
  -  وقتی اشک هایت سرازیر می شوند آن را بپذیر...

تحمل کن! و به پیشروی ادامه بده...
  -  رنگ های تیره را از زندگیت پاک کن....

  -  احساساتت را بیان کن، تا هیچ وقت زیبایی هایی را 
که احاطه ات کرده اند را از دست ندهی...

  -  شادی هایت را به اطرافت پراکنده کن...
  -  با حّد و حصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده 

مبارزه کن...
  -  از بهترین سرمایه ات که سالمتی است؛ بهره ببر...

  -  از جاده خارج شـو و از شـهر و روسـتاهای دور 
دیدن کن...

  -  روی خاطرات بد توقف نکن... عبور کن
  -  هیـچ فرصتـی را بـرای محبت بـه آن هایی که 

دوستشان داری، از دست نده...
  -  زندگی تعداد دم و بازدم های مکرر نیسـت، بلکه 

لحظاتی است که قلب ما برای عزیزانمان می تپد...
- به آموختن ادامه بده و همیشـه مشغول یادگیری 

باش...

مصاحبه : فاطمه وصالی
محمد ذکاوت
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مدیـریت مالی
 در آغاز زنـدگی دانشجـویی

معرفی مختصری از فعالیت ها و وظایف
مرکز کارآفرینی دانشـگاه

از آنجایی که شروع زندگی دانشجویی، تا حدی شروع یک زندگی مستقل نیز هست
 بهتر است که مهارت مدیریت مالی را بیاموزید و تمرین کنید

ارائه آموزش های الزم  به پرورش دانش آموختگاني ماهر، خالق و پایبند به اصول اخالقي 
و پذیراي مسئولیت های اجتماعي جهت ایجاد، راه اندازي  و توسعه کسب و کار و...

          هنر مدیریت اقتصاد دانش��جویی، یعنی اینکه 
بی��ن منابع محدود درآمد و مخ��ارج زیاد تعادل ایجاد 
شود. مدیریت منابع و چگونگی سازماندهی آن، اقتصاد 
دانشجویی را شکل می دهد. می توان فهرست کاملی از 

زمان، پول، فضای زندگی و... را تهیه کرد. 
بسیاری از دانشجوها نمی توانند پس انداز کنند و بیش از 
حد هزینه می کنند! خرج کردن پا به پای دیگران، اکثرا 
منجر به بدهی شده یا حداقل آن است که نمی توانند 
پس انداز کنند. درآمد و هزینه باید بر اساس نیاز باشد 
نه بر حسب عادات دیگران بنابراین سعی نکنید خود را 

با دیگران مقایسه و همپای سایرین خرج کنید.

یادتان باشد هیچ گاه کسی شما را به خاطر مثل دیگران 
اندیشیدن تحس��ین نمی کند، همان طور که اگر شما 
بر اثر مصرف بیش از حد توان تان ورشکس��ته ش��وید 
کسی کمک تان نخواهد کرد. کسی نزد دیگران احترام 
بیش��تری دارد که هیچ گاه محتاج آنها نش��ود. شما با 
دنبال کردن الگویی که با درآمدهایتان سنخیت دارد و 
می تواند جوابگوی مهم ترین نیازهایتان باشد، می توانید 
به همه نیازهایتان برسید در عین اینکه هرگز مجبور به 

قرض کردن از دیگران نباشید.
از آن جایی که آغاز زندگی دانش��جویی، تا حدی آغاز 
یک زندگی مس��تقل نیز هست، بهتر است که مهارت 
مدیریت مالی را بیاموزید و تمرین کنید. بدین منظور 

می بایست به نکات زیر توجه داشته باشید:
1- هزینه هایتان را طبقه بندی کنید. 

2- متعادل عمل کنید. یعنی تا آنجا که می توانید برای 
فعالیت ه��ای مختلف خود منابع مال��ی کنار بگذارید. 
هزینه ه��ای رفت و آم��د و هزینه های خرید کتاب که 
درآاغاز ترم بیشتر از طول ترم است را جزء هزینه های 

فصلی قرار دهید. 
3- در پایان به کل هزینه های ماهانه نگاهی بیندازید. 
ش��اید الزم باش��د که بعضی از آنها را ب��ه طور کلی از 
فهرس��ت حذف کنی��د؛ با این کار بودجه بندی ش��ما 

انعطاف پذیرتر می شود.
4- برای کاهش مخارج زندگی روزانه بهتر است با هم 
اتاقی ها و دوستان خود مشترکاًعمل کنید. معموال بدین 
منظور یک »م��ادر خرج« تعیین می گردد که خرج ها 
را ی��ک جا انج��ام داده و بعد مخارج به اعضا تقس��یم 

می گردد.
5- حاال زمانی اس��ت که باید رو ب��ه روی هر کدام از 
موارد فهرست تان مبلغی را بر طبق هزینه ماه های قبل 
یادداشت کنید. بعد یک ماشین حساب بردارید و تمام 
ای��ن اعداد را با هم جمع کنید تا کل هزینه ماهانه تان 
مشخص شود. هزینه نیازهای اصلی را جدای از نیازهای 
غیرضروری محاس��به کنید. این طوری دست تان در 

حذف موارد اضافی بازتر است.
6- ح��اال مبل��غ هزینه ه��ای ض��روری را از کل مبلغ 
درآمدت��ان کم کنید تا ببینید چقدر از درآمدتان باقی 
می ماند. این مبلغ باقی مانده پولی است که می توانید 

بابت موارد غیرضروری زندگی کنار بگذارید. 
7- اداره رفاه و خدمات امور دانشجویی معموال وام هایی 
در اختیار دانشجو می گذارند. اطالعاتی در خصوص این 
واحدها و شرایط وام آنان بدست آورید تا در موقع نیاز 

بتوانید از آنها کمک بگیرید.
8- اگ��ر بعد از این همه حس��اب و کت��اب هنوز پولی 
برایت��ان باقی مانده باید به خودتان تبریک بگویید. در 
اینج��ا وارد مرحله پس انداز می ش��وید. می توانید این 

مبلغ را در یک حساب جداگانه پس انداز کنید.
9- در جس��تجوی کار باش��ید. بعضی از دانشجویان 
همزمان با تحصیل کار می کنند. بعضی از قسمت های 

دانش��گاه، کاره��ای دانش��جویی در اختیار دانش��جو 
می گ��ذارد. در این زمینه اطالعات جمع آوری کنید تا 

در موقع نیاز از آنها استفاده کنید.
10- در خارج از دانش��گاه به دنبال کارهای نیمه وقت 

باشید )تدریس خصوصی، مقاله نویسی، ترجمه و...(
11- اگ��ر فکر می کنی��د ک��ه در بودجه بندی خیلی 
خساست به خرج داده اید، برنامه تان را دوباره بازنگری 
کنی��د تا هزینه هایتان متعادل تر ش��وند. بس��یاری از 
هزینه ها را با صرفه جویی می ت��وان کاهش داد. توجه 

کنید که صرفه جویی با خست فرق دارد.
 12- در اینجا مرحله برنامه ریزی شما به پایان می رسد 
اما اصل قضیه تازه شروع می شود. از این مرحله به بعد 

باید پولتان را طبق برنامه خرج کنید.

در پایان متذکر می شویم که برای مصرفتان بر اساس 
نیازه��ای ضروری  خودتان بیندیش��ید، نه بر اس��اس 
نیازهای دیگران و همیش��ه مبلغی پول ب��رای موارد 

اضطراری و اورژانس در نظر بگیرید.

         مرکز کارآفرینی و اشتغال دانشگاه عالمه طباطبائی 
که از سال 83 فعالیت خود را شروع کرده است در حال 
حاضر در محل پردیس ش��ماره یک دانش��گاه به ارائه 
خدمت به دانشجویان و اساتید محترم می پردازد. این 
مرکز  از یک سو وظیفه مدیریت نظام مند، ترویج، اشاعه 
و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ درس��ت کارآفریني در 
بین اساتید، دانشجویان، مدیران، کارشناسان و کارکنان 
دانشگاه را داشته و  از سوی دیگر می کوشد تا در آینده 
نزدیک، ضمن کشف فرصتهای شغلی موجود در بازار، 
به توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه 
در فرایند استخدام در بنگاه های اقتصادی کشور کمک 

نماید.
این مرکز  همچنین در تالش است تا با ارائه آموزش های 
الزم به پرورش دانش آموختگاني ماهر، خالق و پایبند 
به اصول اخالقي و پذیراي مس��ئولیت های اجتماعي 
جهت ایجاد، راه اندازي  و توس��عه کسب و کار در ایران 
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی کمک نماید. تجهیز 
و توس��عه مرکز کارآفریني  و اش��تغال به عنوان قطب 

اصلي آموزش و ترویج حرفه ای کارآفریني و اشتغال در 
حوزه علوم انسانی و اجتماعی کشور، ارایه مشاوره هاي 
مدیریتي در زمینۀ شناس��ائي فرصت هاي اش��تغال و 
ایجاد کس��ب و کارهای جدید به جامعه  دانشگاهیان 
عالم��ه، تالش براي انجام پژوهش ه��اي  کاربردي در 
زمینه کارآفریني و اش��تغال در حوزه علوم انس��انی و 
اجتماعی، صنایع فرهنگی و خالق و تعامل مستمر  با 
سایر مراکز، دانشگاه ها، مؤسسات، بنگاه های اقتصادی 
و سازمان های موثر در زمینه کارآفرینی در سطح ملي 
و بین المللی جهت توسعه فعالیت هاي کارآفرینانه از 

دیگر مأموریت های این مرکز به شمار می آید.

از مهمترین فعالیت های مرکز کارآفرینی می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: 

-  فراهم کردن زمینه آش��نایی دانش��جویان و دانش 
آموختگان با مفاهیم درست کارآفرینی، ایده های جدید، 
سرمایه گذاران و کارآفرینان موفق کشور جهت ایجاد و 

توسعه کسب و کار در زمینه علوم انسانی و اجتماعی.
-  ارای��ه مش��اوره تخصص��ی به دانش��جویان و دانش 

آموختگان جهت  ایجاد کس��ب و کار و یافتن ش��غل 
مناسب در زمینه تحصیلی.

-  ارایه آموزش ها و راهنمایی های الزم به دانش��جویان 
و دان��ش آموختگان دانش��گاه به منظ��ور ایجاد درک 
بهتر از نحوه استفاده از فرصتها و حمایت های موجود 

ارگان های کشور در زمینه کارآفرینی و اشتغال.
-  ایجاد مرجعیت دانشگاه عالمه طباطبائی در برگزاري 
و میزبان��ی از جش��نواره ها، نمایش��گاه ها، مس��ابقات، 
کارگاه ها و سمینارهای گوناگون در حوزه کارآفریني و 
اشتغال در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی در سطح  

ملي و بین المللی.
-  بستر سازی و فراهم آوردن حمایت های زیرساختی، 
اطالعات��ی و مش��اوره ای الزم در جه��ت راه ان��دازی 
فعالیت های کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان.

-  شناسایی محل  های جذب و اشتغال، انجام مشاوره 

و هدایت دانش آموختگان جهت کسب جایگاه شغلی 
پایدار، ارائه توانمندی  های دانش آموختگان به متقاضیان 

نیروی کار تربیت یافته توسط دانشگاه.
این مرکز در راستای ارائه هرچه بهتر این فعالیت ها از 
تعامل با جامعه دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید 
محترم اس��تقبال نموده و دست دوستی کلیه عزیزان 
عالقمند به همکاری را به گرمی می فش��ارد. از این رو، 
عالقمندان به همکاری می توانند در رابطه با مسئوالن 
و کارشناسان این مرکز، آنان را در نیل به اهداف خود 

یاری رسانند. 
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