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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
ؿصایی اهطیکب هؼتوس است کبكئیي هَخَز زض هَُْ هی تَاًس زض ضكغ
ذستگی هلیس ثبضس ٍ ثِ كطز اًطغی ثسّس؛ اهب ایي اثط کبهال کَتبُ
هست است ٍ زض اغل ذػَغیبت كطزی است کِ عَل هست اثط ٍ
یب ٍاکٌص ًسجت ثِ چٌیي هَازی ضا تؼییي هی کٌس .ثؼضی اظ هطزم
ثب هػطف ایي هَاز احسبس ثْتطی زاضًس ٍ ثِ ػلت اثطات تحطیکی
ایي هَاز ،هیعاى ضطثبى هلت آًْب اكعایص هی یبثس ،زض حبلی کِ
ثؼضی زیگط احسبس ًبضاحتی هی کٌٌس ٍ ػػجی هی ضًَسّ .ویي
حبالت ًبضاحتی ٍ ػػجی ضسى هی تَاًس توطکع كطز ضا هرتل ٍ
هسبلِ ضا ثـطًح تط کٌس .حتی اگط كطزی ثب هػطف ایي گًَِ هَاز
ؿصایی احسبس ثْتطی زاضتِ ثبضس ،ثِ ّط حبل ثؼس اظ ضكغ اثطات
ایي هَاز ؿصایی زٍثبضُ ثِ حبلت هجلی ثطهی گطزز ٍ گبّی اگط ایي
هَاز ثیص اظ حس هػطف ضَز ،هطکل سبظ هی ضَز؛ چطاکِ اثجبت
ضسُ هػطف ثیص اظ حس هَُْ ثِ زلیل زاضتي کبكئیي ظیبز ثبػث اظ
ثیي ضكتي توطکع هی ضَز .اظ سَی زیگط ،اثط ضکط ثط ّطیبضی ٍ
آگبّی کوی پیچیسُ تط ثِ ًظط هی ضسس .ایي ٍاهؼیت ٍخَز زاضز کِ
هـع اظ گلَکع ثِ ػٌَاى هٌجغ اغلی سَذت استلبزُ هی کٌس.
زض یک هغبلؼِ کِ ضٍی ً 20لط اًدبم ضس ،اظ ًَضیسًی ضیطیي
یب کطثَّیسضات ّب استلبزُ ضس ٍ زض ّیچ کسام اظ آًْب ٍضؼیت
حبكظِ ثِ عَض هطرع ثْتط ًطس .تٌْب ًتیدِ ای کِ ثِ ًلغ هَاز
ضیطیي توبم ضس ،ایي ثَز کِ ؿصاّبی ثسیبض ضیطیي اثطاتی سطیغ،
کَتبُ هست ٍ هثجت ثط تَاًبیی شٌّی زاضًس .پطٍكسَضگلس ،استبز
ضٍاى ضٌبسی ٍ ػلَم اػػبة زاًطگبُ ایلیٌَیع هؼتوس است زض کل
گلَکع (هٌس) اثطاتی ثط حبكظِ ٍ یبزگیطی زاضز ،اهب زذبلت زیگط
كطآیٌسّب هثل استطس ٍ تلبٍت كطزی سَظاًسى گلَکع ضا ًجبیس
ًبزیسُ گطكت .اٍ زض آظهبیص ّبی ذَز ثِ ایي ًتیدِ ضسیسُ است
کِ ّط چِ هوساض هػطف گلَکع ثبالتط ثبضس ،اثطات ثط ضٍی حبكظِ
ثْتط ٍ ثیطتط هی ضَز ،اهب ٍهتی ثِ یک هوساض ذبغی هی ضسین،
زیگط ضطایظ ثْتط ًوی ضَز ٍ حتی ثستط هی ضَز ٍ حتی اگط
گلَکع اظ یک حس ثبالتط ثَز ،حبكظِ هرتل هی ضَز.
ثطای غجحبًِ چِ هیل زاضیس؟ استیک یب ضیطیٌی؟! ایي ضٍظّب ًجطز
ثیي کطثَّیسضات ٍ پطٍتئیي ثسیبض ظیبز ضسُ است ٍ ثرػَظ
ضغین ّبی پط پطٍتئیي ٍ کن کطثَّیسضات اثطات هغلَثی زض کبّص
ٍظى ٍ اكعایص َّضیبضی اظ ذَز ًطبى زازُ اًس .الجتِ ًِ هٌسّب ٍ ًِ
پطٍتئیي ّب ًوص هستویوی زض تَاًبیی كطز ثطای توطکع ایلب ًکطزُ
اًس ٍ ثِ ػٌَاى هٌجغ هسضت هـعی ثِ حسبة ًوی آیٌس .اهب ًجبیس

پیام هشاور بزای تغذیه در ایام اهتحانات:
چه بخورین تا توزکش فکزی بهتزی داشته باشین؟
چِ ؿصاّبیی ثرَضین تب توطکع كکطی ثیطتطی زاضتِ ثبضین؟
ًظطیِ ّبی هرتللی زضثبضُ ًَضیسًی ّب ٍ ؿصاّبیی کِ توطکع ضا
ثبال هی ثطًسٍ ،خَز زاضز .اظ کبكئیي هَُْ گطكتِ تب ضکط ٍ پطٍتئیي
کِ هؼتوسًس توطکع ضا اكعایص هی زّس .حتی کبض ثِ خبیی ضسیسُ
است کِ هکول ّبی ؿصایی ذبغی ثطای ایي هٌظَض ثِ ثبظاض آهسُ
اًس تب حبكظِ ،تَخِ ٍ ػولکطز هـع ضا ثْجَز ثجرطٌس .اهب ٍاهؼب زض
ضطایغی کِ ثبیس توبم شّي هتوطکع یک هَضَع هْن ثبضس چِ
کوکی هی تَاى ثِ هـع ٍ شّي ضسبًس؟
آیب ٍاهؼب هَاز ؿصایی ذبغی ثبػث توَیت َّضیبضی ٍ آگبّی
هی ضًَس ٍ هب هی تَاًین ثب هػطف آًْب ٍ ثب ذیبل ضاحت زض
اهتحبى ،هػبحجِ ضـلی یب کٌلطاًس ضطکت کٌین؟! اگط ثِ غحجتْب
ٍ گعاضش ّبی هترػػبى تَخِ کٌین ،ثب اذجبض ذَة ٍ ثسی زض ایي
ثبضُ هَاخِ هی ضَین .اٍل ایي کِ ًوی تَاى اظ تبثیط ؿصا ضٍی شّي
ٍ هسضت تلکط چطن پَضی کطز ٍ حتوب تبثیطاتی ٍخَز زاضز ٍ اهب زٍم
ایي کِ ّیچ ؿصای خبزٍیی ذبغی ٍخَز ًساضز کِ ثتَاًس هسضت
شٌّی اكطاز ضا ثِ غَضت هؼدعُ آسب اكعایص زّس .ثٌبثطایي ثبیس
ٍاهؼگطا ثَز ٍ ثِ غَضت هجبلـِ آهیع ثب ایي هسبلِ ثطذَضز ًکطز .اهب
یک ذجط ذَة ٍ تبظُ زض ایي ظهیٌِ ٍخَز زاضز ٍ آى ،ایي کِ ثؼضی
ؿصاّب ثطای کَتبُ هست ثبػث اكعایص توطکع كطز هی ضَز ٍ
تحویوبت اًدبم ضسُ ًطبى هی زّس كَایس ثؼضی هَاز هـصی ٍ
اثطات آًْب ضٍی ػولکطز هـعی هطرع ضسُ ٍ ثطضسی ّب ثطای
اػالم ًتبیح ًْبیی ازاهِ زاضز .ثؼضی هَاضز کِ ثِ ًظط هی ضسس
اثطات هثجتی ضٍی شّي زاضًس ،ثِ ضطحی است کِ تَضیح زازُ هی
ضَز اهب ایي کِ اثطات آًْب چوسض هثجت یب هٌلی است ،خبی ثحث
زاضز .یک كٌدبى هَُْ ثِ ّوطاُ ضکط ثسیبضی اظ هطزم حبضطًس
هسن ثرَضًس کِ هَُْ ّوطاُ ثب ضکط زض ضطایغی کِ آًْب ثِ توطکع
كطاٍاًی ًیبظ زاضتِ اًس ثِ کوک آًْب آهسُ ٍ کبهال هَثط ثَزُ است.
اكطاز ظیبزی ثِ ایي هسبلِ ٍ هسبئلی اظ ایي هجیل ثبٍض زاضًس ٍ
هؼتوسًس هَازی هثل هَُْ ،چبی ،هَاز ضیطیي هثل ثستٌی یب
ضیطیٌی خبت ٍ یب هَاز ؿصایی کِ اظ ّط زٍ هبزُ هصکَض زاضًس ،هبًٌس
ضکالت ٍ ًَضیسًی ّبی هوَی هثل لیوًَبز شّي آًْب ضا ثبظ ٍ
آهبزُ تلکط ثْتط هی کٌس .زکتط ٍیلسَى سرٌگَی اًدوي ضغین
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زض َّیح ،اسلٌبج ٍ زیگط سجعیدبت ثطگساض ٍ ثطگ سجع ٍخَز زاضز.
هطغْبی ٍیتبهیي ٍ هکول هَاضز هػطف ذبغی زاضًس ٍ ّیچ ٍهت
ًوی تَاًٌس خبی هَاز ؿصایی ضا ثگیطًس .ثِ تبظگی ًظطیِ ّبیی
هغطح ضسُ کِ هبثل تَخِ است .هثل هَاز ؿصایی حبٍی اسیسّبی
چطة اهگب( 3هثل هبّی)ٍ ،یي پَستیي (کِ زض یک گیبُ ٍخَز
زاضز) ،یب کَلیي (هبزُ هـصی اغلی هَخَز زض لسیتیي) زاضای اثطات
ذبغی ّستٌس ٍ ثط سالهت شّي ،تبثیطات هثجتی زاضًس ٍ هحووبى
زض تالضٌس تطکیجی اظ ایي هَاز ضا زض اذتیبض اكطاز ثگصاضًس تب هسضت
حبكظِ آًْب توَیت ضَز.
ثطای یک ضٍظ ثعضگ آهبزُ ضَیس كکط ًکٌیس اگط ؿصای ذبغی
هػطف کٌیس ،توطکع ٍ حبكظِ ضوب هسضت ذبضم الؼبزُ ای پیسا هی
کٌس .اگط اهتحبى یب هػبحجِ ای زض پیص زاضیس ٍ زٍست زاضیس
حبكظِ ٍ توطکع ضوب هسضت ذَثی زاضتِ ثبضٌسً ،کبت ظیط ضا ثِ یبز
ثسپبضیس :کبضّبی الظم ضا ثطای آهبزگی ذَز اظ هجل اًدبم زّیس،
سط كطغت ٍ ثسٍى ػدلِ .ضت هجل ذَة ثرَاثیسٍ .ضظش ضا زض
ثطًبهِ ظًسگی ذَز ثِ عَض هٌظن زض ًظط ثگیطیس .یک ضغین ؿصایی
هتؼبزل ٍ حبٍی توبهی گطٍّْبی ؿصایی هػطف کٌیس .ثِ ّیچ
ٍخِ اظ هبزُ ؿصایی ذبغی ثِ هٌظَض توَیت حبكظِ استلبزُ ًکٌیس
چَى هوکي است ٍضؼیت ضوب ضا ثستط کٌس .اظ ؿصاّبی عجیؼی ٍ
سبلن زض حس هؼوَل استلبزُ کٌیس تب شّي ضوب ثطای ّط کبضی
آهبزُ ثبضس.

کل تبثیطات ضا ًبزیسُ گطكت .زض ثسى ،کطثَّیسضات ّب (هٌسّب) ثِ
گلَکع تجسیل هی ضًَس کِ ایي کبض حساهل  2تب  4سبػت عَل هی
کطس ،زض حبلی کِ تدعیِ پطٍتئیي ّب حساهل ثِ  4سبػت ظهبى
الظم زاضز .ثٌبثطایي ًوی تَاى گلت یک هبزُ ؿصایی اثطات هؼدعُ
آسبیی ثط حبكظِ زاضتِ ثبضس ،ثلکِ هترػػبى تـصیِ هؼتوسًس
تطکیجی اظ ؿصاّب هثل هیَُ خبت ،سجعیدبت ،ؿالت ٍ زیگط هَاز
ؿصایی زض کل ثبػث ثْجَز سالهت خسن ٍ شّي هی ضًَس ٍ اگط
كطزی ضغین ؿصایی سبلوی زاضتِ ثبضس ،کل كؼبلیت ّبی خسوی ٍ
شٌّی اٍ زض حس هغلَة ٍ هَضز ًظط هطاض هی گیطًس .ػبهل زیگطی
کِ هوکي است ثب توطکع شّي اكطاز ضاثغِ زاضتِ ثبضس ،پطذَضی
یب کن ذَضی است.
اگط كطزی هجل اظ اًدبم یک کبض هْن ،پطذَضی کٌس ،احسبس
ذَاة آلَزگی هی کٌس؛ ظیطا گطزش ذَى اظ هـع ثِ سوت هؼسُ
هٌحطف هی ضَز تب ػول ّضن ؿصا ثِ ثْتطیي ًحَ غَضت گیطز.
اظ سَی زیگط اكطازی کِ کبلطی کبكی زضیبكت ًوی کٌٌس ٍ اظ
ٍػسُ ؿصایی ذَز غطف ًظط هی کٌٌس یب تحت ضغین ّبی سرت
ؿصایی هطاض زاضًسً ،وی تَاًٌس توطکع ذَثی زاضتِ ثبضٌس ٍ حَاس
آًْب ثطاحتی پطت هی ضَز .ثؼالٍُ تحویوبت ًطبى زازُ است
کَزکبًی کِ غجحبًِ هیل هی کٌٌس ،حبكظِ کَتبُ هست ثْتطی
ًسجت ثِ ّوکالسی ّبی ذَز کِ غجحبًِ ًوی ذَضًس ،زاضًس .زض
ضوي کَزکبًی کِ غجحبًِ ّبی پط کبلطی هی ذَضًس (هثل کیک
،ضکالت ،ضیطیٌی ٍ )...توطکع ذَثی ًساضًس .ضغین ّبی ؿصایی
پطچطة ًیع ضٍی آگبّی ٍ توطکع ،اثطات هٌلی زاضز ،ثِ غَضتی کِ
حبكظِ ٍ یبزگیطی تضؼیق هی ضَز پس ًوی تَاى اظ اكطازی کِ
ؿصاّبی پطچطة هی ذَضًس ،اًتظبض َّش آًچٌبًی زاضت .سَح
هکول؟! هلسِ ّبی هـبظُ ّب ٍ یب زاضٍذبًِ ّب پط اظ هطظ ّب،
ضطثت ّب ٍ هکول ّبی ٍیتبهیي ،اهالح ٍ هَازگیبّی است کِ
ضٍی ّوِ آًْب هیس ضسُ کِ اظ ًظط خسوی ٍ شٌّی ،ثبػث توَیت
ضوب هی ضًَس .تؼساز ایي هَاز آًوسض ظیبز است کِ هبثل ضوبضش
ًیست ،اهب هغوئي ثبضیس ایي هَاز آى عَض ّن کِ زضثبضُ آًْب تجلیؾ
ضسُ ،سَزهٌس ًیستٌس ٍ اگط یک اهتحبى یب هػبحجِ ثعضگی زض
پیص زاضیس ،ثْتط است ثطای توَیت حبكظِ ٍ توطکع ذَز ،ثط ضٍی
ایي هَاز حسبة ثبظ ًکٌیس.
گعاضش ّبیی ٍخَز زاضز کِ هی گَیس ٍیتبهیي ّبی ،C ،B
 ،Eثتبکبضٍتي ٍ هٌیعم هی تَاًٌس هسضت هـع ضا توَیت کٌٌس .اهب
ّیچ کس ثبثت ًکطزُ کِ هطغْبی حبٍی ایي هَاز ثتَاًٌس ثبػث
توَیت حبكظِ ٍ توطکع ضًَس .زض ضوي ٍهتی هوساض ظیبزی اظ ایي
هَاز زض ؿصاّبی عجیؼی ٍخَز زاضًس ،چطا ثِ سطاؽ هطغْبی آًْب
ثطٍین؟ ٍیتبهیي Cضا ثطاحتی زض هطکجبت هی تَاى یبكت .ثتبکبضٍتي

قابل توجه دانشجویاى هوسسه
هَسسِ آهَظش ػبلی خبهی زض ًظط زاضز ثِ هٌبسجت
كطاضسیسى اضثؼیي سیس ٍ سبالض ضْیساى حضطت اثب ػجساهلل الحسیي
(ع) ٍ ثِ هٌظَض ثْطُ هٌسی ّطچِ ثیطتط اظ اًَاض هسسی آى حضطت
ضٍظ پٌدطٌجِ هَضخ ً 1392/9/22بّبض زاًطدَیبى ضا ثِ غَضت
هدبًی ثِ غَضت ًصض تَظیغ ًوبیس .ثسیٌَسیلِ اظ کلیِ زاًطدَیبى
ثطای ثْطُ هٌسی اظ سلطُ ضلب ثرص اهبم حسیي (ع) زػَت ثِ
ػول هی آیس.
ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ سپطی ضسى كػل پبییع ٍ ضسیسى ثِ
كػل ظهستبى ٍ آؿبظ اهتحبًبت پبیبى تطم ،هَسسِ آهَظش ػبلی
خبهی ضوي آضظٍی هَكویت ثطای توبهی زاًطدَیبى زض اهتحبًبت
كطاضسیسى یلسا ضا تجطیک ػطؼ هی ًوبیس.
پیام تبزیک
ثب پبیبى پصیطكتي زاٍضی ّبی هطثَط ثِ هسبثوبت ضؼط ٍ
زاستبى کَتبُ زض هَسسِ ثسیٌَسیلِ ثِ اعالع هی ضسبًین:
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زض ثرص زاستبى کَتبُ آهبی اكطیي کیبًی زاًطدَی هوغغ
کبضزاًی ػوطاى ثب کست ًوطُ ً 30لط اٍل ٍ زضثرص ضؼط آهبی
ػلی استَاى زاًطدَی ضضتِ هٌْسسی تبسیسبت حطاضتی ٍ ثطٍزتی
ثب کست ًوطُ ً 50لط اٍل ضٌبذتِ ضسًس .لصا ثسیٌَسیلِ اظ حضَض
ًبهجطزگبى زػَت ثِ ػول هی آیس کِ زض هطاسن خطي كبضؽ
التحػیلی اهسبل کِ زض تبضید  1392/12/5زض هحل ّتل آسوبى
اغلْبى ثطگعاض هی گطزز ثطای زضیبكت خبیعُ ذَز حضَض ثِ ّن
ضسبًٌس.
گشارش باسدیذ
ثبظزیس زاًطدَیبى ضضتِ کبضضٌبسی ًوطِ کطی غٌؼتی اظ
ضطکت كَالز هجبضکِ اغلْبى زض تبضید  1392/9/23تحت
سطپطستی آهبی هحوس پبظزاض ثِ اًدبم ضسیس کِ اهیس است ایي
ثبظزیس زض ضاستبی اضتوبء کوی ٍ کیلی ػلوی آًبى هَثط ٍاهغ ضسُ
ثبضس .ثسٍى ضک آضٌبیی زاًطدَیبى ذػَغب زاًطدَیبى ثب
گطایص ّبی كٌی ٍ هٌْسسی ثب هکبى ّبی ػلوی ٍ ػولی ًظیط
ضطکت كَالز هجبضکِ اغلْبى کِ اظ ظهطُ ضطکت ّبی پیططٍ زض
ثبظاض ضهبثتی کطَض هی ثبضس اظ اهَض الظم ٍ ضبیستِ هحسَة هی
گطزز .ثطای ایي ػعیعاى ًیع اظ زضگبُ ذساًٍس هتؼبل پیطٍظی ٍ
تَكین هسبلت زاضین.

کلیه انتقادات و پیشنهادات شوا عشیشاى را خواستارین
اػضبی ّیئت تحطیطیِ ایي ضوبضُ :آهبیبى ؿالهطضب ضیبئی ٍ هْطاى ثطاتی
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