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در  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشجویان نگاهی به کارنامه کانون قرآن و عترت

 ؛1398-1397سال تحصیلی 

 سازیم!دستاورد می "تقریبا هیچ"وقتی که از 

علیرضا صبا، دبیر کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

 دانشگاه تهران

گوش  از زبان رییس کل مستعفی بانک مرکزی به "تقریبا هیچ"وقتی عبارت معروف 

  های ایران آغاز شد: فصل تقریبا هیچ!رسید؛ فصل جدیدی در ادبیات رسانه
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 ،های فرهنگی و دانشجوییدر فعالیت

رنگ متفاوتی با  "تقریبا هیچ"فصل 

های روزمره جامعه دارد. دیگر فعالیت

ها از در شرایطی هستیم که حمایت

لیل های دانشجویی به دبرنامه

ها کمتر مشکالت مالی در دانشگاه

شده است. از طرفی در شرایط امروز 

جامعه، دانشجویان بیشتر به دنبال 

شغل و تامین نیازهای روزمره خود 

های دانشجویی در هستند. فعالیت

اند. اما ها به سردی گراییدهدانشگاه

هنوز در دانشگاه تهران چراغ امید 

جویی های دانشروشن است. از فعالیت

شود و در حد توان دانشگاه، حمایت می

هنوز هم دانشجویانی هستند که تا 

شامگاه روزهای سرد زمستانی، با کوله 

باری از دغدغه و امید، برای ساختن 

فردای روشن فرهنگ ایران اسالمی، 

  کنند.تالش 

توان این وضعیت را با این وصف، نمی

های ها و دانشکدهبه تمام پردیس

ه تهران تعمیم داد. در جایی دانشگا

اند و تنها به دانشجویان کنار نشسته

خود دنبال تامین معشیت و منافع 

با  هستند و در جای دیگری مسئوالن

سوء مدیریت، امان از دانشجویان 

  اند!مند بریدهدغدغه

به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

آییم. جایی که به دانشگاه تهران می

غفاری، معاون ی غالمرضا گفته

علوم،  فرهنگی و اجتماعی وزارت

 تحقیقات و فناوری، محل انتشار

نخستین نشریه دانشجویی کشور 

است. غفاری در آیین اختتامیه 

یازهمین جشنواره سراسری نشریات 

(، سال انتشار این 11دانشجویی )تیتر

 اعالم کرد. 1315نشریه را 

های دیگر، در میان مانند تمام دانشگاه

های دانشجویی پردیس، فعالیت
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های فرهنگی، هنری، فعالیت کانون

اجتماعی و دینی، رنگ و بوی دیگری 

ساخت »دارد. رنگ و بویی توام با 

های بهتر و متخصصان آگاه به انسان

این را مجید «. فرهنگ و جامعه

سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی 

اندیشی با ه تهران در نشست همدانشگا

های دانشگاه در اسفند دبیران کانون

 گفت. 1397

کانون قرآن و عترت دانشجویان 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

و با تالش  1392دانشگاه تهران، از سال 

رسول لوایی آدریانی و همکارانش، 

تاسیس شد. لوایی چند سال کانون را 

، 1397ان اداره کرد و در انتخابات آب

علیرضا صبا، سکان دبیری کانون را به 

های اولیه، کانون دست گرفت. در ماه

ماهه خود را  6مسیر حرکت 

 ریزی کرد.برنامه

 

 شودکانون دست به قلم می

، عنوانی است که "برگ سبز"عنوان 

رسول لوایی آدریانی و همکاران او، 

برای کانون قرآن و عترت پیشنهاد 

داده بودند. انتخاب این عنوان برای 

ای که برنامه داشت تا دانش نشریه

سازمانی کانون را حفظ کند؛ انتخابی 

دهد مناسب بود. انتخابی که نشان می

کنندگان کانون قرآن و عترت از تاسیس

و با  1397خود دور نیست. در بهمن 

حکم محمدعلی زارع چاهوکی، 

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

تهران، نشریه برگ سبز از کمیته ناظر 

این دانشگاه  بر نشریات دانشگاهی

. سامانه الکترونیکی این مجوز گرفت

اندازی راه 1398نشریه در اردیبهشت 

باشد وثر گامی م "برگ سبز"شد تا 

. شماره نخست "سبز مدیریت" برای

این نشریه پس از طی مراحل قانونی و 

 منتشر شد. 1398حقوقی در مهر 
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که اعضای کانون  بود 1397آبان 

تصمیم گرفتند؛ نشریه دانشجویی 

آرامین را برای پرداختن به مسائل 

معه اجتماعی و کنشگری موثر در جا

ند. آرامین به معنای تاسیس کن

گر قصد دارد تا میانجیگر میانجی

مناسبی بین جامعه امروزی و دین الهی 

باشد. این دوهفته نامه، در اسفند 

و با کسب مجوز از کمیته ناظر  1397

بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، 

آغاز به کار کرد. فاطمه کرمی نصر و 

یاری، اعضای شورای انسیه علی

دیر مسئول و سردبیر مرکزی کانون، م

. نخستین شماره آن، هستند شریهاین ن

تفاوتی و با موضوع بی 1398فروردین 

اجتماعی منتشر شد. بازخوردها و 

نظرات کارشناسان و فعاالن حوزه 

نشریات دانشجویی دریافت شد و با 

توجه به شرایط، تصمیم بر این شد 

ای در آیندهآرامین ماهنامه شود. 

ها و شکل جدید، با سیاستنزدیک و 

  منتشر خواهد شد. آرامین

 اجرا نشد ولی افتخار آفرید

این  ها به، کانونی1397در دی و بهمن 

نظر مشترک رسیدند که وضعیت 

تبدیل به کنونی روابط عاطفی جوانان 

یک وضعیت بغرنج شده است. جوانان 

ها شرایط روند؛ خانوادهراه خود را می

جامعه را مانند زمان خودشان در نظر 

د؛ مشاوران و روانشناسان گیرنمی

سرگرم حل هزاران مشکل دیگرند و 

ن و مسئوال این مسائل در اولویت

اینجا بود که  مدیران دانشگاهی نیست.

ی مشترک و با غهاعضای کانون با دغد

گام در بررسی و حل این تفکر خالق 

ات زیادی . جلسمشکل برداشتند

 سمینار»طرح  تشکیل شد و در نهایت
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قرآن  از دیدگاه ابط عاطفیرو بررسی

 بود.ها خروجی آن« کریم

 ،روکراسی اداریشاخ و دم بغول بی

دست در دست دیگر مشکالت جامعه 

گذاشت و اجازه نداد تا این برنامه 

 برگزار شود!

اما این پایان ماجرا نبود. بخش طرح و 

ی هفتمین جشنواره ملی رویش، ایده

های و توانمندیویژه ارائه دستاوردها 

های فرهنگی، اجتماعی، هنری و کانون

دانشجویان سراسر کشور،  مذهبی

پذیرای این طرح بود. نتیجه جشنواره 

اعالم شد و طرح  1398در شهریور 

از  روابط عاطفیبررسی سمینار »

که اولین محصول « دیدگاه قرآن کریم

 اعضای کانون بود؛ به عنوان مشترک

  ناخته شد.ی برتر جشنواره شایده

 المللی بودن!رسیدن به رویای بین

، محمدعلی زارع 1397اسفند 

چاهوکی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه، پیشنهاد مدیریت غرفه 

دانشگاه تهران در بیست و هفتمین 

المللی قرآن کریم را به نمایشگاه بین

کانون داد. کانون با توجه به ظرفیت 

کرد. در اعضای فعال خود استقبال 

نخستین گام با کانون قرآن و عترت 

، ده الهیات و معارف اسالمیدانشک

صحبت شد. فاطمه عسکری، دبیر 

کانون دانشکده الهیات، پای کار آمد. 

هیچ  ریزی انجام گرفت.نامهچند ماه بر

های سال گذشته آرشیوی از فعالیت

طرفی این غرفه در دسترس نبود. از 
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های ی کار کانونپامند و جوانان عالقه

چنین میدانی را  تجربهقرآن و عترت 

کوشی و با سخت هانداشتند. اما آن

خوبی از خود به تالش توانستند؛ یادگار 

 جای بگذارند.

غرفه دانشگاه تهران در نمایشگاه 

ر ترویج المللی قرآن کریم با شعابین

پذیری ای و مسئولیتاخالق حرفه

اردیبهشت  23اجتماعی، دوشنبه 

آغاز به کار کرد. نمایشگاه  1398

قرآن و  های دانشجوییفعالیت کانون

دانشگاه، قصد داشت تا  عترت

ها آشنا کند. مخاطبان را با این کانون

های ها و رسالهنامههای پایاننمایشگاه

دانشجویی در حوزه قرآن کریم و 

های قرآنی چاپ شده کتاب

این  هایدانشگاهیان، دیگر نمایشگاه

  غرفه بودند.

ع ترویج های دانشجویی با موضوحلقه

پذیری ای و مسئولیتاخالق حرفه

اجتماعی دیگر برنامه این غرفه بود. 
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سوال روز غرفه با محوریت مسائل 

ای اجتماعی و معرفی کتاب هم برنامه

 بود که با استقبال مخاطبان مواجه شد.

های دانشجویی نونهای کافعالیت

دانشگاه تهران در این  و عترت قرآن

غرفه مورد تقدیر علی محمدی، معاون 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان 

کل کشور و قائم مقام بخش دانشگاهی 

  نمایشگاه قرار گرفت.

های دانشگاهی ارتباط با دیگر مجموعه

های قرآنی، نمایش تعهد و فعالیت

 های دانشجویی قرآن و عترتنونکا

دانشگاه و حضور پویاتر دانشگاه نسبت 

آوردهای های گذشته، دستبه دوره

غرفه دانشگاه تهران در بیست و 

هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن 

 کریم بود.

ریحانه شریعتی و محیا حاجی احمدی، 

ورای مرکزی کانون قرآن و اعضای ش
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دانشجویان پردیس کشاورزی و  عترت

فعال این غرفه  منابع طبیعی از اعضای

اهلل طالبی و عادله بودند. همچنین روح

خدادایان، دانشجویان دانشکده 

الهیات و معارف اسالمی، دیگر اعضای 

 فعال غرفه بودند.

های قرآنی استان البرز در برترین

 دانشگاه تهران

، ماه پرکاری برای 1398اردیبهشت 

کانون بود. نخستین مسابقات قرآن 

استان البرز، به های کریم دانشگاه

ابتکار معاونت فرهنگی و دانشجویی 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه تهران، دیگر رویداد این ماه 

 بود.

کانون این بار تنها مسئولیت اجرایی 

یاری به همراه چند داشت. انسیه علی

نفر از دیگر اعضا، مسئول اجرای 

  وظایف کانون در این برنامه بودند.

ی وظیفهشورای سیاستگذاری برنامه 

الوگ را ی کاتچینش دکور و تهییه

 .برعهده کانون گذاشته بود

 همگام با شورای هماهنگی

کانون  91کانون قرآن و عترت مانند 

های دیگر، عضو شورای هماهنگی کانون

فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی 

دانشجویان دانشگاه تهران است. در 

کانون دیگر شورای  9کنار پردیس هم در 

های پردیس کشاورزی و هماهنگی کانون

دهد. پس در منابع طبیعی را تشکیل می

قبال این عضویت وظیفه دارد تا همیشه 

 ها بماند.پای کار  کانون

بیست سالگی  های دانشگاه تهرانانونک

جشن گرفتند.  1397 آذر 19در  خود را

چه در باشگاه دانشجویان و چه در 

یس کشاورزی و منابع طبیعی، پرد

اعضای کانون قرآن و عترت در کنار 

ها پای کار ایستادند. اعضای دیگر کانون
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جشنی که احسان محمدی، دبیر سابق 

های دانشگاه، شورای هماهنگی کانون

ر دبیر آن بود و علیرضا محمدی، دبی

 .کنونی شورا، مدیر اجرایی آن

های در افتتاحیه آن چهرهجشنی که 

احمدآبادی،  لیچون محمود نیگی بزر

رییس دانشگاه تهران و هادی خانیکی، 

استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 

و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 

در آن  هانخستین کانون در زمان تاسیس

 حضور داشتند.

آذر، در پردیس کشاورزی و منابع  13

ها بریده سالگی کانون 20طبیعی، کیک 

ها در کنار د. آن جا هم اعضای کانونش

یکدیگر نشان دادند که وقتی صحبت از 

شود، همگی پای کار ی بودن میکانون

 سازند.ها را میآیند و بهترینمی

هر سال برای پایش سالمت  نمایشگاه مهر

دانشگاه برگزار  دانشجویان نوورود

 برایشود. این نمایشگاه جایی است می

را نمایش دهیم تا  یمآن که هر چه دار

دانشجویان ورودی دانشگاه بدانند که 

 ها هم هستند.کانون

 17و   16ها در نمایشگاه مهر غرفه کانون

دست در ها را اعضای پای کار کانون

گرفتند. اعضای کانون قرآن و عترت هم 

و در کنار  نداز این  اعضا مستثنی نبود

ها به ها، برای معرفی هرچه بهتر کانونآن

دانشجویان ورودی دانشگاه تالش 

 .ندکرد

سرد است! کسی پای «  تقریبا هیچ»فصل 

ها محدودند! آید! بودجهکار نمی

 اند اما ها پر از پیچ و خمروهای ادارهراه

فرهنگ چشمان عاشقان « امید»گرمای 

« تقریبا هیچ»این مرز و بوم است که از 

 سازد!دستاورد می
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های شورای هماهنگی امهتصاویری از حضور و مشارکت اعضای کانون در برن

 دانشگاه و پردیس هایکانون
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