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حســن انتخــاب شــما را بــرای برگزیــدن دانشــگاه عالمــه طباطبائــی)ره(، 
بــه عنــوان بزرگ تریــن دانشــگاه تخصصــی علــوم انســانی کشــور، بــرای 
ــگاهی  ــم. دانش ــین  می کن ــان تحس ــل و تهذیبت ــدن دوره ی تحصی گذران
ــزرگان و  ــس ب ــل و تدری ــل تحصی ــد، مح ــای می  گذاری ــه درون آن پ ک
اندیشــمندان برجســته ای بوده و هســت. کســانی کــه نقش بســزایی در رقم 
زدن تاریــخ اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی ایــن مــرز و بــوم داشــته اند.

ــوب  ــکده ها محس ــرد دانش ــی پیرم ــه طباطبائ ــاد عالم ــکده ی اقتص دانش
ــود،  ــی )ره( نب ــه طباطبائ ــگاه  عالم ــری از دانش ــه اث ــی ک ــود. زمان می ش
ــن  ــال ۱۳۳۷، ای ــدود س ــود. از ح ــجو ب ــوء از دانش ــکده ممل ــن دانش ای
مــکان بــه عنــوان مدرســه ی عالــی بازرگانــی تأســیس شــد و بعدهــا بــه 
دانشــکده ی اقتصــاد عالمــه طباطبائــی )ره( ارتقاء یافــت. بــزرگان اقتصاد 
ــرای شــکوفایی  ــن دانشــکده ب ــوان هیئــت علمــی در ای ــه عن ــران، ب ای

ــده اند.  ــع ش ــاد جم ــه اقتص ــدان ب ــتعداد های عالقه من اس
ــش  ــن گرای ــدون تعیی ــی ب ــع کارشناس ــاد در مقط ــای اقتص ورودی ه
ــه  ــرم ب ــد ت ــدن چن ــد از گذران ــد و بع ــگاه می گذارن ــه دانش ــدم ب ق
ــد  ــع کارشناسی  ارش ــد. در مقط ــیم می گردن ــف تقس ــه های مختل خوش
ــالمی،  ــرژی، اس ــت، ان ــاد محیط زیس ــای اقتص ــگاه گرایش ه ــن دانش ای
ــامل  ــری را ش ــاد نظ ــزی و اقتص ــعه و برنامه ری ــک، توس تجارت الکترونی
می شــود. در مقطــع دکتــری بــه گرایش هــای علــوم اقتصــادی، اقتصــاد 

ــردد. ــوف می گ ــالمی معط ــاد اس ــفه ی اقتص ــت و گاز و فلس نف

ــه  ــگاه عالم ــه دانش ــمی ب ــور رس ــه ط ــال ۱۳۶۸ ب ــار از س ــته ی آم رش
ــذب  ــه ج ــاد ب ــکده ی اقتص ــد و درون دانش ــه ش ــی )ره( اضاف طباطبائ
ــرای  ــد ب ــع کارشناسی ارش ــال ۱۳۷۶، مقط ــت. س ــجو می پرداخ دانش
رشــته ی آمــار اضافــه گردیــد. بــه مــرور زمــان، رشــته های ریاضــی مالــی 
و رایانــه هــم افــزوده شــدند. در ســال ۱۳۹۲ رســمًا بــه ســه گــروه آمــار، 
ــی هــم چنــان دانشــکده ی مســتقلی  ــه تبدیــل شــد، ول ریاضــی و رایان
نداشــته تــا اینکــه باالخــره در ســال ۱۳۹۷، دانشــکده ای مجــزا را بــه آن 

ــد. اختصــاص دادن
اکنــون ایــن دانشــکده بــا ۵۰۰ نفــر دانشــجو و ۲۱ نفــر هیئــت علمــی در 
رشــته های آمــار، آمــار ریاضــی، آمــار اجتماعــی و اقتصــادی، ریاضیــات  
مالــی، علــوم کامپیوتــر در هر ســه مقطــع کارشناســی و کارشناسی ارشــد 

و دکتــری دانشــجو جــذب می کنــد.

دانشــگاه عالمــه طباطبائــی )ره(، بــه طــور تخصصــی بــرای علــوم انســانی 
در ســال ۱۳۶۳ تأســیس شــد و در ســال ۱۳۹۵، برتریــن دانشــگاه 
ــال ۱۳۹۸، از  ــی س ــته، یعن ــال گذش ــد. س ــناخته ش ــران ش ــی ای تخصص
ــاید  ــرد. ش ــب ک ــور را کس ــتم کش ــه ی هش ــاالت، رتب ــداد در مق ــر تع نظ
ــرای  ــی  ب ــه ی عال ــودن رتب ــران ب ــگاه ای ــتمین دانش ــد هش ــال کنی خی
ــی در نظــر داشــته باشــید، دانشــگاه  ایــن دانشــگاه محســوب نشــود ول
ــت و  ــانی اس ــوم انس ــته های عل ــه  رش ــر ب ــی )ره( منحص ــه طباطبائ عالم
ــتری را  ــته های بیش ــتند و رش ــکل نیس ــن ش ــه ای ــر ب ــگاه های دیگ دانش

ــد . ــای داده ان ــود ج در خ
ــاد،  ــکده ی اقتص ــده ی ۱۲ دانش ــی )ره(، در بردارن ــه طباطبائ ــگاه عالم دانش
ــوم  ــابداری، عل ــت و حس ــه، مدیری ــی و رایان ــوم ریاض ــو، عل ــه   اک بیم
ــالمی،  ــارف اس ــات و مع ــی، الهی ــوم ورزش ــی و عل ــت بدن ــی، تربی اجتماع
ادبیــات فارســی و زبــان خارجــه، حقــوق و علــوم سیاســی، روان شناســی و 
علــوم تربیتــی، علــوم ارتباطــات و پردیس تحصیــالت تکمیلــی خودگردان 
ــرای  ــًا ۱۵۰۰ نفــر اعضــای هیئــت علمــی را ب اســت. ایــن دانشــگاه تقریب
۱۶۵۰۰ نفــر دانشــجو از جملــه خــود شــما بــه قصــد تدریــس و پژوهــش 

علمــی گــرد هــم آورده اســت.
در دهکــده   المپیــک  اخیــر  دانشــکده ها، طــی ســال های  غالــب 
تجمیــع شــده اند. برنامــه ی بلندمــدت دانشــگاه، تجمیــع کامــل 
دانشــکده ها و خوابگاه هــا در مــکان دهکــده   المپیــک اســت، بــا 
ایــن وجــود تعــدادی از دانشــکده ها از جملــه همیــن اقتصــاد و 
ــو  ــه  اک ــی و بیم ــوم اجتماع ــه، عل ــان  خارج ــی و زب ــان  فارس ــار، زب آم
بــه صــورت پراکنــده در ســطح شــهر تهــران قــرار گرفته انــد.
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ــته  ــدنتان در رش ــول ش ــی از قب ــد خیل ــا االن بای حتم
اقتصــاد یــا آمــار خوشــحال باشــید و در پوســت خــود 
ــته اید و  ــار آن را نداش ــه، انتظ ــم ن ــاید ه ــد. ش نگنجی
هنــوز در بهــت بــه ســر می بریــد کــه آیــا ایــن رشــته، 
واقعــا همــان رشــته مــورد عالقــه شــما اســت؟ شــاید 
ــد  ــن االن داری ــد و از همی ــی نداری ــاس خوب ــم احس ه
ــه آینــده نامعلــوم یــا تاریــک خــود فکــر می کنیــد! ب
امــا دســت نگه داریــد! اجــازه بدهیــد کمی از رشــته تان 
ــد! ــر کن ــان تغیی ــاید نظرت ــم. ش ــما بگوی ــرای ش ب

رشــته اقتصــاد، زنجیــره ای از علــوم اجتماعــی مثــل جامعه شناســی، علــوم 
سیاســی و حتــی روان شناســی اســت. ایــن روزهــا، اهمیــت رشــته اقتصــاد بر 
ــر  ــرای رشــد اقتصــادی و پ کمتــر کســی پوشــیده اســت! رشــته اقتصــاد ب
کــردن خألهــای اقتصــادی کشــور بســیار مهــم اســت؛ چیــزی کــه امــروزه 

ــم. ــاس می کنی ــود احس ــت خ ــت و گوش ــا پوس ــم آن را ب داری
ــادی  ــد اقتص ــما دی ــه ش ــد، ب ــاز می کن ــما را ب ــن ش ــاد، ذه ــته اقتص  رش
ــته  ــالن رش ــی آورد. فارغ التحصی ــار م ــر ب ــک تحلیلگ ــما را ی ــد و ش می ده
ــد در  ــا می توانن ــند، غالب ــاغل نباش ــود ش ــته خ ــر در رش ــی اگ ــاد، حت اقتص
ــوند.  ــر ش ــر ظاه ــد و متبح ــارت الزم، کارآم ــورت مه ــر در ص ــاغل دیگ مش

ــد از:  ــید عبارتن ــاغل باش ــد در آن ش ــما می توانی ــه ش ــازمانی ک ــد س چن
ــک  ــه، بان ــه و بودج ــازمان برنام ــاد، س ــف وزارت اقتص ــای مختل بخش ه

ــار و ... . ــز آم ــزی، مرک مرک
ــدی  ــامل: متص ــد ش ــب کنی ــد کس ــه می توانی ــغلی ک ــن ش ــن عناوی همچنی
بانــک، کارشــناس گمــرک، تحلیلگــر مالــی، روزنامه نــگار و نویســنده، اســتاد 

دانشــگاه، کارشــناس بیمــه و ... هســتند.
بایــد بگویــم کــه بــرای اشــتغال معمــوال مــدرک کارشناســی کافی نیســت، اما 
اگــر یــک وقت کســی را دیدیــد که بــا مــدرک کارشناســی اقتصاد مشــغول به 
کار اســت، تعجــب نکنیــد! چه بســا شــما هــم بــا پشــتکار و تــالش و مطالعات 
اضافــی کــه در کنــار درســتان داریــد، بتوانیــد شــغلی پیــدا کنیــد! البتــه در 
پرانتــز بگویــم، زیــاد بــرای کار پیــدا کــردن عجلــه نکنیــد و بیشــتر وقتتــان 
را بــرای خــوب درس خوانــدن بگذاریــد. نگــران نباشــید، کار دیــر نمی شــود!

علــم آمــار بــا نمونه گیــری داده هــا، جمــع آوری اطالعــات، پــردازش آنهــا 
و اســتنتاج  ســر و کار دارد. روش هــای آمــاری در علــوم گوناگونــی چــون 

اقتصــاد، مهندســی، پزشــکی و ... کاربــرد دارنــد. 
ــد  ــوید، بای ــر ش ــان مطمئن ت ــته خودت ــت رش ــد از اهمی ــر می خواهی اگ
بگویــم اگــر روزی برســد و واکســن کرونــا کشــف شــود، وزارت بهداشــت 
ــد!  ــد کن ــد آن را تایی ــاری، نمی توان ــای آم ــری از روش ه ــدون بهره گی ب
ــکاری،  ــزان بی ــور، می ــت کش ــد جمعی ــم رش ــا نمی توانی ــار م ــدون آم ب
شــاخص هزینــه خانــوار و انــواع شــاخص های مهــم اقتصــادی و 
ــائلی  ــبینی مس ــرای پیش ــی ب ــم. حت ــن کنی ــر را تعیی ــادی دیگ غیراقتص
ماننــد اینکــه بایــدن پیــروز انتخابــات مــی شــود یــا ترامــپ، یــا امــروز 
ــه علــم آمــار احتیــاج خواهیــد داشــت! در  ــه؛ ب ــا ن ــاال مــی رود ی دالر ب
کل در هــر موضوعــی کــه بخواهیــد از طریــق یــک نمونه گیــری صحیــح، 
ــای  ــار پ ــم آم ــد، عل ــم دهی ــه کل آن تعمی ــه را ب ــک جامع ــی از ی جزئ

ــد. ــاز می کن ــودش را ب خ
بــدون علــم آمــار مــا نمی توانیــم بفهمیــم در جامعــه چــه خبــر اســت، 
ــان  ــی نظرش ــد و حت ــی می کنن ــد، زندگ ــر می کنن ــور فک ــردم چط م

ــه یــک مســأله چیســت؟  نســبت ب
متاســفانه امــروزه کشــور در زمینــه آمــار خــأل دارد و آن طــور کــه بایــد 

ــد. ــره نمی گیرن ــار به ــان آم از کارشناس
فرصت هــای شــغلی ایــن رشــته معمــوال در جاهایــی ماننــد وزارت برنامــه 
و بودجــه، مرکــز آمــار ایــران، بانک هــا، مراکــز بیمــه، مراکــز تحقیقاتــی و 
ــد  ــاغلی مانن ــه مش ــد ب ــار می توانن ــته آم ــالن رش ــت. فارغ التحصی ... اس
ــمی،  ــی و رس ــار دولت ــازمان ها، آم ــع و س ــاری صنای ــت آم ــرل کیفی کنت
ــوژی و ... روی  ــا، اپیدمیول ــل آنه ــه و تحلی ــا و تجزی ــود نرم افزاره بهب

بیاورنــد. 
ــان را بیشــتر  ــن چکیــده، رشــته خودت ــدن ای ــا خوان ــم حــاال ب امیدواری

دوســت داشــته باشــید!



5 قدم تا اجتماعی شدن
پنج نکته در باب دانشگاه و فضای اجتماعی جدید آن ثمین هاشمی

عضوفعال دانشکده

پنجم
حائــز  بســیار  کــه  نکتــه ای 

ایــن اســت کــه  اهمیــت اســت، 
بســیار در خود شناســی تــاش کنیــد؛ 

ــون  ــمندی چ ــای ارزش ــا کتاب ه ــنهاد م پیش
ــم  ــن خوب ــای »م ــورد، کتاب ه ــی ف ــای دب کتاب ه

ــت.  ــی اس ــای خودشناس ــایر کتاب ه ــی« و س ــو خوب ت
مطالعــه بســیار، بــر تجربیات و آگاهی شــما خواهــد افزود.

ــاد  ــی اعتم ــر کس ــه ه ــد ب ــعی کنی ــان، س و در پای
نکنیــد. شــاید ایــن جملــه تکــراری باشــد ولــی 

نخواهــد  آن  اهمیــت سرشــار  از  هرگــز 
کاســت؛ پــس ایــن نکتــه و ســایر نکات 

ذکــر شــده را فرامــوش نکنیــد.

هنگامــه ورود بــه هــر مــکان جدیــدی، آغــاز توجــه بــه موضوعــات 
ــل  ــه دالی ــا ب ــات، بن ــن موضوع ــی از ای ــت. برخ ــو اس ــط ن و محی
مختلفــی نظیــر تجربــه کمتــر، توجــه مــا را بیشــتر بــه خــود جلب 
می کننــد. دانشــگاه نیــز محیطــی جدیــد و بنــا بــر دالیــل متعــدد، 
بــرای مــا مقطعــی کامــاًل متفــاوت از مقاطــع تحصیلــی قبلی اســت. 
یکــی از ایــن مــوارد و شــاید واضح تریــن تفــاوت ایــن محیــط بــا 
ــیتی در  ــک جنس ــود تفکی ــدم وج ــی، ع ــی قبل ــای آموزش مکان ه
ــر و  ــی کم تاثی ــرای برخ ــه ب ــی ک ــت. تفاوت ــگاه ها اس ــی دانش برخ
ــد  ــرب خواه ــی مخ ــاز و گاه ــر، گاه سرنوشت س ــی دیگ ــرای برخ ب

بــود.
قــدم گــذاردن بــه هــر پلــه جدیــدی از زندگــی اگــر بــا مطالعــه، 
ــت  ــان تر و موفقی ــا آس ــد، قطع ــی باش ــات قبل ــات و تجربی تحقیق
آمیز تــر خواهــد بــود، پــس پیشــنهاد مــا ایــن اســت در مــواردی 

ــد. ــق کنی ــر و تحقی ــی تفک ــم، کم ــاره می کنی ــه اش ــه در ادام ک
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اول
مــوارد  در  کم تجربگــی   

ــت،  ــن اس ــر آفری ــیاری خط بس
تاریکــی  اتــاق  بــه  وقتــی  مثــًا 

وارد می شــوید کــه از قبــل آن هرگــز 
ــخت تر و  ــتن س ــاً گام برداش ــد، قطع ندیده ای

دفعــات زمیــن خــوردن شــما بیشــتر خواهــد شــد، 
پــس پیشــنهاد می کنیــم کــه پیــش از ورود به 

دانشــگاه و مواجــه بــا محیط جدیــد، روابط 
جدیــد، افــراد جدیــد و ...، از تجربیات 

اطرافیــان خــود، نظیــر خانــواده و 
دوســتان بهره منــد شــوید.

چهارم
رفتار هــای  کنیــد  ســعی   

کــه  آن  گونــه  را  دیگــران 
می خواهیــد تفســیر نکنیــد، بــه عبارت 

دیگــر، دچــار شــبه اســکیزوفرنی نشــوید. 
 بســیاری از افــراد بــه ســبب ســبک زندگــی 

ــه  ــد ک ــی دارن ــر، رفتارهای ــل دیگ ــا عوام ــود ی خ
ممکــن اســت برایتــان معانــی خاصــی داشــته 

باشــد، ولــی تــا زمانــی کــه کســی چیــزی 
ــر  ــرده، فک ــان نک ــوح بی ــه وض را ب

خــود را بــه اشــتباه درگیــر نکنیــد.

دوم
از مســیر   ســعی کنیــد 

ــد.  ــه نگیری ــود فاصل ــی خ اصل
ــل  ــگاه، تحصی ــی دانش ــدف اصل ه

و  کاربــردی  اطاعــات  افزایــش  و 
علمــی شماســت؛ پــس خودمانــی بگوییــم، 
ــان  ــه کار خود ت ــر تان ب ــد س ــعی کنی س

ــر حاشــیه های بســیاری  باشــد و درگی
کــه ممکــن اســت شــما را از 

مقصودتــان دور کنــد، نشــوید. 

سوم
صبــور  کنیــد  ســعی   

کــه  همان گونــه  باشــید، 
حضــرت علــی )ع( فرموده انــد: 

هماننــد  کارهــا،  در  صبــر  نقــش 
نقــش ســر در بــدن اســت؛ پــس 

بهتــر اســت بــرای آشــنایی کامــل 
ــد  ــم قواع ــگاه و فه ــا دانش ب

بــازی آن، حداقــل یــک یــا 
ــد. ــر کنی ــرم صب دو ت
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فصــل   ســر  تاثیرگذار تریــن  و  مهم تریــن  شــروع 
ــد دارم  ــدا قص ــم و در ابت ــک می گوی ــان را تبری زندگیت

ــم. ــر آگاه کن ــت انکار ناپذی ــک واقعی ــما را از ی ش
ــا  ــجویان ب ــه ی دانش ــل و مواجه ــاز دوران تحصی  در آغ
انجمن هــا و فضاهــای دانشــجویی، ایــن ســوال در گوشــه 
ذهنشــان شــکل می گیــرد کــه ایــن تشــکل های 
دانشــگاهی، چــه کارکــردی می تواننــد بــرای مــا 

ــند؟ ــته باش داش
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه، ب ــن مقال ــم در ای ــعی می کنی س
جــواب، بــه صــورت کوتاه به شــرح ضــرورت و فوایــد کار 
تشــکیالتی بپردازیــم و در انتهــا هــم معرفــی و آشــنایی 
کلــی بــا بزرگتریــن تشــکل دانشــجویی دانشــگاه عالمه 

طباطبائــی )ره( را داشــته باشــیم.

ضــرورت کار تشــکیالتی: اصــال چــرا باید کار، تشــکیالتی 
؟ شد با

ــکل  ــت ش ــم و دق ــاس نظ ــر اس ــه ب ــا ک ــن دنی در ای
گرفتــه اســت، بــا بی نظمــی در آن، راه بــه جایــی 
ــن روزگار  ــد کــه در ای ــرد و اگــر قصــد داری نخواهیــد ب
ــه موفقیــت برســید، مجبــور هســتید کــه انضبــاط را  ب
ــر  ــالوه ب ــد! ع ــم کنی ــان حاک ــای روزمره ت ــر فعالیت ه ب
ــروزه در  ــه ام ــی ک ــزرگ و اساس ــوالت ب ــه تح آن، هم
ــکیالت  ــدون تش ــتیم، ب ــاهد آن هس ــان ش ــر جه سراس
ــر  ــه ثم ــه و ب ــش نرفت ــدف دار پی ــه و ه ــازمان یافت س

ــت. ــیده اس نرس
پــس تشــکیالت یعنــی نظــم، ارتبــاط و اتصــال 
ــه  ــیدن ب ــت رس ــردن در جه ــرای کار ک ــی ب زنجیره های

ــد. ــی واح هدف
ــی  ــدر در یک ــی  ص ــن امام موس همچنی
ــرورت  ــاب ض ــان در ب از سخنرانی هایش
ــما  ــر ش ــد: » اگ ــکیالتی می فرماین کار تش
ــد،  ــی کنی ــای روز همراه ــا دنی ــد ب نتوانی
محکــوم بــه فنــا و از بیــن رفتــن هســتید. 

ــکیالت اســت«. ــرن تش قــرن، ق

ــدی  ــه فوای ــجویی چ ــکیالتی در دوران دانش ــا کار تش  ام
ــد؟ ــته باش ــما داش ــرای ش ــد ب می توان

ــه  ــد ک ــجو می ده ــه دانش ــال را ب ــن مج ــکیالتی، ای کار تش
ــی،  ــای علم ــون در عرصه ه ــای گوناگ ــب مهارت ه ــا کس ب
سیاســی و اجتماعــی، خــود را از گرفتــار شــدن در توطئه هــا 
ــد.  ــت ببخش ــتکباری، مصونی ــای اس ــای قدرت ه و گرداب ه
ــای  ــا و ایده ه ــراد از تجربه ه ــکیالت، اف ــن در تش همچنی
دیگــران بهــره می برنــد و اشــتباهات خــود را رفــع و 
کارهــای همدیگــر را تکمیــل می کننــد؛ امــا شــاید یکــی از 
ــدی  ــد چند بع ــث رش ــکیالتی، بح ــد کار تش ــن فوای مهم تری
افــراد باشــد. کمــال انســان زمانــی رخ می دهــد کــه تعــادل 
ــی  ــف ترق ــای مختل ــد و در جنبه ه ــظ کن ــش را حف و توازن
پیــدا کنــد. دقــت کنیــد کــه در دانشــگاه صرفــا مشــغول 
ــتری را  ــکیالت، بس ــوید. تش ــود نش ــی خ ــد علم ــه رش ب
ــه  ــون ب ــای گوناگ ــا از جنبه ه ــه اعض ــی آورد ک ــم م فراه

طــور یکســان رشــد پیــدا کننــد. 

و در آخر...چرا دانشجو باید مستقل باشد؟
در ســال ۷۸، اتحادیــه بــزرگ انجمــن اســالمی دانشــجویان 
جریان هــای  دخالت هــای  بــه  اعتــراض  در  مســتقل، 
سیاســی در دانشــگاه و همچنیــن تبدیــل شــدن جنبش های 
ــت  ــپ و راس ــای چ ــرای جناح ه ــزاری ب ــه اب ــجویی ب دانش
ــدا  ــا ج ــش را از آن ه ــان، راه ــه اهدافش ــیدن ب ــرای رس ب
ــتقالل در  ــل و اس ــاله، آزادی عم ــد س ــن چن ــرده و در ای ک

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــه کار خ ــر لوح ــری را س تصمیم گی
ــر  ــدودا ۶۰ دفت ــی از ح ــز یک ــه نی ــتقل عالم ــن مس انجم
ــن  ــی چهارمی ــون در حال ــه اکن ــد ک ــه می باش ــن اتحادی ای
ســال فعالیــت خــود را مثــل ســال های گذشــته بــه عنــوان 
ــذارد  ــر می گ ــت س ــگاه پش ــکل دانش ــن تش بزرگ تری
ــای  ــه در عرصه ه ــی ک ــای متنوع ــر فعالیت ه ــالوه ب ــه ع ک
سیاســی و فرهنگــی دارد، بــه جنبه هــای علمــی و آموزشــی 
نیــز توجــه دارد کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه برگــزاری 
حلقه هــای مطالعاتــی، کالس هــا و کارگاه هــای علمــی-

ــاره کرد. ــی اش تخصص
مســیر  از  نشــده  باعــث  هــم  محدودیت هــا  حتــی 
روزافــزون  تــوان  و  قــدرت  بــا  و  بکشــیم  کنــار 
هســتیم. حرکــت  در  اهدافمــان  ســمت  بــه 
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در طبقـه ی   اول، بخـش آمـوزش قـرار دارد و مسـائل مربوط بـه ثبت نـام، انتخاب واحـد، حذف و 
اضافـه، حـذف اضطـراری و ... در ایـن بخش انجام مي شـود.

همچنین بخش امور دانشجویان شاهد و ایثار گر در این قسمت قرار دارد.
در سـاختمان ورودي، نگهبانـي و انتشـارات هسـتند. همچنیـن در البـی می توانیـد کتاب هـاي 

اقتصـادی زیـادي کـه بـه نمایش گذاشـته شـده انـد را مشـاهده کنید.

ــما  ــه ش ــرار دارد ک ــه ق ــاختمان کتابخان ــاختمان، س ــن س ــه روي ای ــت روب درس
ــد.  ــت بگیری ــه امان ــرم از آن ب ــول ت ــان را در ط ــورد نیازت ــای م ــد کتاب ه می توانی
ــه  ــالن مطالع ــک س ــتم و ی ــدادی سیس ــه، تع ــر کتابخان ــات باالت ــن در طبق همچنی

ــت. ــه شــده اس ــرای دانشــجویان تعبی ب

در کنــار ســاختمان کتابخانــه، نماز خانــه قــرار دارد. دانشــجویان عمدتــًا بــرای نمــاز و همچنیــن 
اســتراحت بیــن کالس هــا بــه آنجــا می رونــد.

در کنــار نماز خانــه، ســلف و ســاختمان اداری دانشــکده قــرار دارد که در کنــار یکدیگــر قراردارند.
ــي  ــت گواه ــهریه، دریاف ــت ش ــي و اداري، پرداخ ــور مال ــل ام ــی مث ــاختمان اداری، کار های در س
اشــتغال بــه تحصیــل و... انجــام می گیــرد. همچنیــن در ایــن ســاختمان بخــش مدیریــت، ســالن 
ــاي  ــن بخش ه ــي از مهم تری ــرار دارد و یک ــم و ... ق ــزاری مراس ــالن های برگ ــر، س آمفی تئات

ــد. ــاب می آی ــه حس ــکده ب دانش

ــکده،  ــاط دانش ــن حی ــمت پایی ــاختمان اداری، در قس ــپ س ــمت چ ــت در س درس
ــاختمان  ــروی س ــداي راه ــرار دارد. در ابت ــالن ورزش ق ــن س ــکده و همچنی پژوهش
تربیــت بدنــی، دفتــر انجمــن اســالمی مســتقل وجــود دارد و در طبقــه پاییــن آن، 
ــکده  ــي، پژوهش ــت بدن ــاختمان تربی ــه روي س ــت. در روب ــی س ــت بدن ــالن تربی س
دانشــکده بــه چشــم می خــورد کــه در آن تحقیقــات و پژوهش هــا انجــام می شــود.

ضمــن عــرض تبریــک خدمــت نوورودي هــا، در ایــن قســمت تصمیــم 
ــکده را  ــف دانش ــاي مختل ــي از بخش ه ــماي کل ــک ش ــم ی گرفتی

خدمتتــان ارائــه دهیــم.
ــه اجمــال از ابتــداي  ــرار دارد، ب ــا کروکــي کــه در اختیــار شــما ق ب
درب ورودي دانشــکده تــا انتهــاي آن را بــه شــما معرفــي مي کنیــم.

آخریــن بخشــی کــه می خواهیــم بــه شــما معرفــی کنیــم، ســاختمان جنوبــی 
ــاتید  ــر اس ــا و دفات ــر، کالس ه ــای باال ت ــف و طبقه ه ــه همک ــت. در طبق اس
قــرار دارد. همچنیــن یــک ســالن کنفرانــس بــراي گرفتــن جلســات در طبقــات 
پایین تــر و در آخریــن طبقــه، ســایت دانشــکده قــرار دارد. در ســایت، 
ــات،  ــل تحقیق ــی مث ــجویان کار های ــا دانش ــده ت ــه ش ــتم تعبی ــدادی سیس تع
ــن در  ــد. همچنی ــام دهن ــا انج ــی در آن ج ــه راحت ــد و ... را ب ــاب واح انتخ
ــری اســت. ــراي تشــکیل کالس هــاي کامپیوت ــي ب ــاري ســایت، محل ــاق کن ات

عرفان کاظمی
دبیر پذیرش دانشکده

ساختمان کتابخانه:

ساختمان ورودی:

نمازخانه، سلف و ساختمان اداري:

ساختمان جنوبي:

پژوهشکده و سالن ورزش:

پنج ضلعی دانشگاه
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 چی فکر میکردیم
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تصور ورودی ها از
 دانشــگاه تــا آنچــه کــه در 
واقعیت مشــاهده کرده اند

مسابقه خاطره نویسی

 تمــام افــراد عالقه منــد می توانیــد در
 ایــن مســابقه شــرکت کنیــد و متــن خــود

ــد ــال کنی ــر ارس ــدی زی ــه ای  را  ب

@mojtaba_shahrabii مهلت ارسال: 8/17 الی 8/27
محدوده کلمات:  300 الی 400 کلمه

ــدی ــز نق ــار جوای ــن آث ــه بهتری  ب
بعــدی شــماره  در  و  می گیــرد   تعلــق 
می شــود منتشــر  عیــار  نشــریه 

نفر اول:  250هزار تومان
نفر دوم:   150هزارتومان
نفر سوم:  100هزار تومان

ــه ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــرای کس  ب
ــد ــه کنی ــماره 09102691147 مراجع ش

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل برگزار می کند



mostaghelatu@راه های ارتباطی با ما

برای مشاهده صفحات انجمن مستقل دانشگاه عالمه طباطبائی)ره( در پیام رسان های فوق
روی نمادها کلیک کنید

صاحب امتیاز

هانیه سلحشور، مجتبی شهرابی
جعفر صارمی، عرفان کاظمی

سحر معصوم زاده، ثمین هاشمی

عرفان سعادتی فر

مجتبی شهرابی

هانیه سلحشور

مهشاد عسگریان

نرگس محمدی دوست

سردبیر

دستیار سردبیر 

مدیر مسئول

ویراستار

هیئت تحریریه

صفحه آرا

دانشــکده  مســتقل،  دانشــجویان  اســالمی  انجمــن 
طباطبائــی)ره( عالمــه  دانشــگاه  اقتصــاد، 

عناصــری همچــون  بــا   طبیعــت جوانــان 
و  خطرپذیــری  صراحــت،  ابتــکار،  امیــد، 
خســتگی ناپذیری همــراه اســت کــه همــه ایــن 
عناصــر بــرای اداره جامعــه، ضــروری و ذی قیمت 
هســتند و برخــی از مشــکات کنونــی هــم 
ناشــی از فقــدان  برخــی از ایــن عناصــر اســت.
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