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 ها دارد وها و داستان، از دو بخش تشكیل شده است كه هر كدام از اين دو بخش، نقل"بسیج دانشجويی"عنوان 

وقتی ست.  "دانشجو"ي است، يكی كلمه "بسیج"ي گذارد. يكی كلمهبه دنبال خودش تكالیفی بر دوش انسان می

بی حضور پیدا الي مجاهدتِ انقاي مورد نظر است كه در عرصه، معنايش اين است كه مجموعه"بسیج"گويیم می

وها را گويیم نیركرده و حضور دارد؛ غايب نیست، آماده است. بسیج شدن نیرو، معنايش اين است ديگر. وقتی می

حضور در میدان كار، میدان مبارزه و مجاهدتی كه مورد زم براي البسیج كرديم، يعنی چه؟ يعنی به اينها آمادگی 

هست. بسیج،  -آن هم در حدّ فداكاري  -، معناي حضور و آمادگی "بسیج"ي پس در كلمه.  ايمنظر است، داده

ند؛ ااش نگذاشتههاي رايج اداري و قشري، برعهدهيعنی نیرويی كه اين وظیفه را بر حسب حدّ و حدود و خط كشی

عین  .نمايد كه اينجا حاضرمم میالكند و حضور خودش را اعلبانه وارد میدان شده و ابراز آمادگی میاما داوط

-ي بسیج، حامل يك چنین معناي عالی و فاخر و اهتماموجود دارد. بنابراين كلمه همین معنا در بسیج دانشجويی

، از جهت ديگري حامل معناي خیلی جالب طور؛ از لحاظ بارِ معنايیي دانشجو هم باز همینكلمه .برانگیز است

       .توجّه و مهمّی است. دانشجو يعنی جوانِ طالب علمی كه آينده در دست اوست

 )رهبر انقالب(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :39-39عناوين فعالیت ها در سال تحصیلی 

  پايه، البی شهرسازي و هنر، هفته دفاع مقدس 9نمايشگاه عكس بر روي 

  جشن دانشجويان ورودي جديدهمكاري در برگزاري 

 پخش شیرينی به مناسبت عید قربان 

 برگزاري جشن عید غدير در تاالر كیمیا؛ به همراه پذيرايی از اكثر افراد دانشكده در قسمت هاي مختلف 

  93هفته در محوطه دانشكده با تخفیف 2برپايی نمايشگاه كتاب به مناسبت عید غدير به مدت%  

 نی و لوگوتايپ مرتبط با عید غديرخوامسابقه عكاسی، كتاب 

  به مناسبت ايّام محرم 2ضرت عباس)ع( در البی ساختمانحاجراي المان مشك 

 به همراه پوسترهايی با محتواي مرتبط 1اجراي نمايشگاه با استفاده از عناصر نمادين در البی ساختمان ،

 با محرّم

 تسب هر روز محرم در هر دو نمايشگاه در ي متن هايی مربوط به شهید مندر دسترس قرار دادن روزانه

 5قالب برگه آ

 پوش كردن دانشكده و نصب پارچه هاي مرتبط با محرّمهمكاري در سیاه 

 در ماه هاي محرّم و صفر همكاري در برپايی مراسم زيارت عاشورا 

 همكاري در برگزاري مسابقه لوگوتايپ عاشورايی 

 هرهمكاري در برگزاري مسابقه عكاسی محرّم در ش 

  برگزاري مراسم قرائت زيارت عاشورا در روز قبل تاسوعا به همراه عزاداري در نمازخانه دانشكده، و پخش

 غذاي نذري )با انجام هماهنگی با مسئولین سلف(

  03*133تهیه آلبوم بزرگ عكس و پوستر حاوي مطالب مرتبط با روز دانشجو به همراه اينفوگرافی 

ها در محوطه دانشكده )به همراه نسبت به دانشجويان و قرار دادن آنتوصیه ها و مطالبات رهبري 

 پذيرايی(

 برپايی مراسم قرائت زيارت عاشورا، پخش نذري و سنج و دمّام زنی به مناسبت اربعین حسینی 

 همكاري در برگزاري نمايشگاه به مناسبت اربعین حسینی در محوطه دانشگاه شیراز 

 ساختمان دانشكده و  9به هر مناسبت در همان ايّام در بردهاي هر نصب عكس، پوستر و مطالب مربوط

 هانیز محیط نمازخانه و به روزآوري آن

  آذر در دانشگاه شیراز20همكاري در برگزاري كنگره استانی شهداي دانشجو در 



 ها غزّه در روز غزّهبرپايی نمايشگاه عكس مربوط به حمله صهیونیست 

  شاهی در بخش هاي هنر، معماري و شهرسازي در ايّام جنايات رژيم ستمبرپايی نمايشگاه پوستري از

 اهلل دهه فجر

  پخش سرودهاي انقالبی در ساعت هايی كه معموال كالسی برپا نیست از بلندگوي حراست دانشكده در

 ايّام اهلل دهه فجر

  بهمن 22برگزاري مسابقه عكس 

 دهه فجر برپايی دومین نمايشگاه كتاب به مناسبت ايّام اهلل 

 هاانتقال برخی نشريات دانشجويی از دانشگاه به دانشكده و در دسترس قرار دادن آن 

 تهیه، چاپ و پخش يك شماره نشريه آيین آسمان 

  2سین فاطمی در ايّام فاطمیه قبل از نوروز جلو ورودي ساختمان 0اجراي 

  آن سین پس از عید در دانشكده و مسابقات مرتبط با0همكاري در برگزاري 

  لیست كردن و دسته بندي كتب موجود در دفتر بسیج، به نمايش گذاشتن اسامی كتب با دسته بندي و

 در اختیار قرار دادن كتب براي امانت گرفتن

 همكاري در برگزاري مراسم روز درختكاري 

 د روز معلم و میال همكاري در برگزاري مسابقه لوگوتايپ با موضوعات معلم و نیز مادر، به مناسبت

 حضرت زهرا)س(

 برگزاري جشن میالد حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السّالم به همراه پذيرايی در البی شهرسازي 

 )پذيرايی به مناسبت مبعث حضرت رسول)ص 

 2برپايی سومین نمايشگاه كتاب در البی ساختمان 

 همكاري در برگزاري كارگاه گچبري استاد سبحان منش 

 

 

 

 

  



 

 كاري داشتند:اسامی افرادي كه هم

 علیرضا زارعی

 علی وفايی سعدي

 حسین عطري

 مرتضی ساقی

 ... رحیمی

 اسفنديار ...

 علی دورانديش

 محمد روستا

 اكبر اصغرنژاد

 ... كشاورزي 

 

 


