
 دو هفته نامه انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه فنی کرمانشاه 

/ نشریه ای بدون تاریخ مصرف 96/ شماره  69اسفند ماه   

 سخن سردبیر 

سالم به همه ی دانشجویان، اساتید و تمام مخاطبان یکی 

از قدیمی ترین نشریات دانشجویی استان کرمانشااه  باه 

لطف و عنایت پروردگار و با تالش تمامی عزیزان با هفتاد 

و نهمین شماره از نشریه شکست سکوت در خدمت شماا 

هستیم. اینک که پس از چند سال وقفه در چاپ و تکثیر 

نشریه توانستیم بار دیگر چاپ این نشریه را از سر بگیریام 

الزم است توضیحات کوتاهی درباره وضعایات دانشاگااه 

بدهم که ما در این دانشگاه از امکانات آموزشی و رفااهای 

بسیار زیادی برخورداریم و تمامی کارگاه ها و آزمایشگااه 

ها کامال مدرن و مجهز هستند. و بودجه اندک دانشگاه باا 

شاود.  مدیریت صحیح صرف بهبود ایان اماکااناات مای

دانشجویان غیر بومی در خوابگاه ها باا فااای بسایاار 

مناسب رفاهی و بهداشتی و... احساس راحتی و آراما  

کنند و   می توانند به راحتی درس بخوانند کاه ایان،  می

برای تمامی دانشجویان کامال ملموس است و نایااز باه 

توضیح ندارد. سایت دانشگاه هم که در زمان انتخاب واحد 

لحظات خیلی شیرینی را برای دانشجویان رقم میازناد و 

 دانشجویان انتخاب واحد   بی دردسری را تجربه کرده اند.

تمامی معاونین و مسئولین محترم دانشگاه رفتار بسایاار 

محترامانه ای با دانشجویان دارند. معاون دانشاجاویای و 

هاای  فرهنگی هم که از تمام برنامه های فرهنگی تشاکا 

کاری را باا آناان  کند و کمال هم دانشجویی استقبال می

 دارد.

 من دیگر حرفی ندارم !!!

بگذارید قدری با خودمان صمیمی  

بشویم و جسارت به خرج دهیم و 

این بار از خودمان انتقاد کنیم و خود 

را با این پرس  رو به رو کنیم که 

 چه کرده ایم؟

اگر با آمدن به این دانشکده پشیمان 

و مایوس شده ایم، اگر به جای 

آموزی می  دانشجویی احساس  دان 

کنیم، اگر احساس احترام نمی کنیم، 

 اگر از عملکردها ناراضی هستیم، 

اگر از برنامه ریزی بد آموزشی رنج  

می بریم،اگر با کمبود امکانات 

آموزشی مواجهیم، اگر عمال انتخاب 

واحد چیزی از قب  تعئین شده 

است، اگر فعالیت های فرهنگی با 

شود، اگر اساسا  تهدید مواجه می

شورای فرهنگی نداریم، اگر به 

فرمایشات مقام معظم رهبری عم  

نمی شودو حسرت برگزاری یک 

کرسی آزاد اندیشی به دلمان مانده 

است، اگر خدمات فرهنگی و ورزشی 

در مقاب  هزینه های هنگفتی که هر 

کنند  ترم از دانشجویان دریافت می

بسیار ناچیز است، اگر . . . اگر . . . 

ها و بلکه صدها اگرِ  اگر . . . و اگر ده

دیگر هست، باید از خودمان بپرسیم 

 که برای مقابله با این وضع نابسامان 

 چه کرده ایم؟

اگر چنین مشکالتی هست و چنین 

بینیم، آیا برای ح  و  معاالتی را می

رفع آن ها مراحلی را که یک به یک 

توسط قانون از همکاری، انتقاد و 

پی   -اعتراض تا تجمع و راهپیمایی

بینی شده است را پی جسته ایم؟ 

اگر این مراح  را طی کرده، اما 

جواب نگرفته ایم، آیا مشکالتمان را 

با نهاد های دلسوز و قانونی خارج از 

دانشگاه همچون هیأت نظارت و 

ارزیابی آموزش عالی استان یا نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه های استان و یا مسئولین 

محترم استانداری و یا حتی نماینده 

های محترم مجلس شهرمان و 

کمیسیون آموزش و تحقیقات 

از  -گیر دیگر مجلس و نهاد های پی

طریق نامه نگاری های صحیح و یا 

بصورت حاوری، در میان گذاشته 

ایم؟ و از آنجا پی جوی مشکالت 

عدیده ی خود و همنوعانمان شده 

گونه خود را به  ایم؟ و اساسا آیا آن

سالح قانون مسلح کرده ایم و عنصر 

را در خود “ گری شجاعت و مطالبه”

پرورش داده ایم که از تهدیدهای 

غیرقانونی نترسیم  و در مقاب  با 

 سالح قانون پاسخ بگوییم؟

دوستان، دانشجویان، برادران 

ببخشید که درد دل هایم به درازا 

 کشید اما فقط خواستم بگویم که 

ما مقصریم و از ماست که بر 

 ماست

اما آینده روشن است اگر و تنها اگر 

یک به یک از جای خود برخیزیم  

 چرا که:

من اگر برخیزم، تو اگر 

خیزند ...  برخیزی، همه بر می

من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، 

چه                         

 کسی برخیزد؟؟؟!!!

 ما مقرصیم

 باید نامنظم با دشمن بجنگیم 

وقتی جنگ شروع شد به فکر افتاد برود جبهه. نه توی 

مجلس بند می شد نه وزارتخانه. رفت پی  امام. گفت 

باید نامنظم با دشمن بجنگیم تا هم  نیروها  خودشان را 

آماده  کنند،  هم دشمن نتواند پی  بیاید  برگشت و  

همه را جمع کرد. گفت آماده شوید همین روزها راه می 

.افتیم. پرسیدیم امام؟ گفت دعامان کردند  

 شهید مصطفی چمران



 صدای دانشجو

دل دانشجویان دانشکده:  حرف  

چرا دانشکده فنی شماره یک ،کارشناسی رشته های  -

 حسابداری و کامپیوتر و نقشه برداری  نداره؟

5858***1690  

به نظر من باید اخالق آقایان شعبانی و مرادی  -  

 و امثال ایشان الگوی همه ما باشد.

9915***1699  

یکی از شاه کارهای دانشکده اینه که آزمایشگاه عملی رو  -

و ...( 9تئوری برگزار می کنه.)مثه آز عملگرها و آز ماشین  

9005***1605  

امکانات رفاهی دانشگاه به ویژه برای خوابگاه را بیشتر -

 کنید.

9010***1605  

فرسودگی وکمبود مواد اولیه باعث بی میلی و سردی -

 دانشجو ها از درس و دانشگاه میشود.

9509***1605  

انتقادات، پیشنهادات و مشکالت خود را درباره وضعیت 

دانشگاه، خوابگاه، برنامه آموزشی، شهریه، اساتید، 

های دانشجویی و... با ما در میان بگذارید تا در  تشکل

گیر آن باشیم. نشریه بعد پی  

 شماره تماس جهت ارسال نظرات:

40424001090 
 منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.

 

که به بازدید از  ایران های سیاحتی  مذهبی در نامی است برای گروه های بزرگی از کاروان: چرا راهیان نور

ها  پردازند. بیشتر این کاروان در غرب و جنوب غربی این کشور می جنگ ایران و عراق مناطق جنگی بازمانده از

شوند و مناطق مرزی استان  و نیز تعطیالت تابستانی، برای مناطق غرب کشور، فعال می نوروزی همزمان با تعطیالت

هاست.  از مقصدهای پرطرفدار این گروه شلمچه خوزستان به ویژه منطقه  

:تاریخچه   

های مردمی  آغاز شده است. این حرکت بعد از پایان جنگ ایران و عراق، توسط گروه 0999کاروان راهیان نور از سال 

هایی را برای  خود جوش متشک  از رزمندگان شک  گرفت که در ایامی خاص نظیر عید نوروز، ایام محرم و... کارون
های فعلی شلمچه، اروند کنار و فتح المبین مورد  هایی نظیر یادمان دادند و مح  بازدید از مناطق جنگی سامان می

ادامه پیدا کرد. 0999گرفت. این روند تا سال  ها قرار می بازدید این کاروان  

های دانشجویی شروع  های اردوهای راهیان نور استفاده کرد و اعزام کاروان بسیج دانشجویی از ظرفیت 0999در سال 

هایی نمودند. شد. سپس بسیج محالت نیز شروع به اعزام کاروان  

رهبر معظم انقالب آیت اهلل خامنه ای روز ملی راهیان نور  اسفند ماه به مناسبت نخستین روز  حاور 91لذا 

 نامگذاری شده است.

61اسفند  61فنی و حرفه ای استان کرمانشاه  دانشگاهوعده دیدار ما اردوی راهیان نور   

 «راهیان نور»

 

 

 مشروط شوید.

 مشروطی را برای دانشجویان ساخته اند نه رئیس دانشگاه و اساتید.

 هیچکدام از واحد های خود را پاس نکنید.

از حد مجاز مشروطی و ترم های مجاز  حاور در دانشگاه نهایت 

استفاده را ببرید. مطمئن باشید بیرون از دانشگاه هیچ خبری جز 

رفتن به سربازی و بعد از آن بیکاری وجود ندارد. حداق  وقتی که در 

دانشگاه حاور دارید به عنوان یک دانشجو شناخته می شوید، نه یک 

بیکار. تا دوران تحصیلتان تمام نشده در دانشگاه عاشق شوید و ازدواج 

کنید چون اگر دانشگاهتان تمام شود، هیچکس حاضر نیست با یک 

 آدم آس و پاس بیکار ازدواج کند.

 جزوه های خود را مرتب و منظم بنویسید.

اگر در دانشگاه مختلط بودید شاید فرجی شد و کسی برای گرفتن 

جزوه به شما مراجعه کرد و بختتان باز شد و گرنه بعد از تمام شدن 

 دانشگاه بخت ازدواج را از دست خواهید داد.

 یکی از راه های گرفتن نمره درس خواندن است.

 برای گرفتن نمره راه های دیگری هم وجود دارد. یکی از ساده ترین 

 

 

 

 

 

خواری است. اکثر دانشجویان نمره خود را از این  این راه ها پاچه

آورند. راه دیگر گرفتن نمره، جنس مخالف بودن  طریق به دست می

 است که در این روش نیازی نیست شما کار خاصی انجام دهید.

شود. تهدید استاد به پنچر  نمره خود به خود  برای شما منظور می

کردن ماشین ، مظلوم نمایی و بهانه مریای و فوت اقوام درجه یک و 

دو و پیدا کردن آشنا و استفاده از بند پ ، روش های دیگر گرفتن 

شود. نمره است که موقع لزوم توصیه می  

 با گرفتن پایین ترین مدرک، دانشگاه را رها کنید.

 هرگز از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید.

ادامه تحصی  در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری یک اشتباه بزرگ 

است هر وقت تحصی  را رها کنید و به کار اصلی خانوادگیتان 

 برگردید، سود کرده اید.

با ادامه تحصی  شما یک فوق لیسانس و یا دکتر بیکار خواهید شد که 

دیگر نمی توانید سرتان را پی  در و همسایه بلند کنید. پس تا دیر 

 نشده به فکر یک کار نان و آب دار باشید.

 این جوری میشه گفت یک دانشجوی نمونه هستید.

 چگونه یک دانشجوی نمونه شویم!

 صاحب امتیاز

 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه  فنی  استان کرمانشاه 

 مدیر مسئول: کیانوش بدنکی

 سردبیر: حسین عسگریان 

 هیئت تحریریه:کیانوش بدنکی،معین مطاعی،حسین عسگریان

 جهت همکاری و نشر مطالب شما در این نشریه با ما در ارتباط باشید.

40410901240مسئول هیئت تحریریه:   

40402790090تماس با سردبیر:   

 

 نشریه شکست سکوت
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