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 مقـدمـه

و  رنگ  دانشگاه  آهسته همه  آهسته  نزدیک می شویم،  به شروع هر سال تحصیلی جدید تحصیلی که 
بوی حضور دانشجویان سال اولی را می گیرد. تشکل های دانشجویی هم هرکدام در رقابتی تنگاتنگ به 
دنبال جذب آنان ورودی های جدید در تشکیات خود هستند و برای آن برنامه ریزی می کنند. از طرفی 
ورودی های جدید که تازه از فضای دانش آموزی جدا شده و با محیط دانشگاه مواجه می شوند، ذهنیتی گنگ 
نسبت به شرایط دانشجوئی داشته و از طرفی با شتاب بسیاری به دنبال شناختن محیط دانشگاه هستند. کنار 
هم قرارگرفتن این دو نکته، باعث شده تا ورودی های جدید شخصیتی اثرپذیر به خود گرفته و به دنبال 
مرجعی برای یافتن پاسخ سوال ها یا رفع مشکات شان باشند. از طرفی همین ویژگی ها در ورودی های 
جدید، اثرگذاری بر آن ها را برای ما پراهمیت ساخته است، زیرا بسیج دانشجوئی عاوه بر وظیفۀ تربیتی اش 
به جایگزین کردن  نیرو برای تداوم راه خود  نیاز داشته و ورودی های جدید نیز ظرفیتی عظیم برای رفع 
این نیاز هستند.این شخصیت اثرپذیِر ورودی های جدید از طرفی و نیاز تشکل های دانشجویی به تجدید 
نیرو از جانب دیگر باعث اهمیت این موضوع برای همه محیط های دانشجویی می شود. پر واضح است 
که فرایند جذب و اثرگذاری بر ورودی های جدید فرآیندی سخت و نیازمند برنامه و تاش بسیار است. 
در  بسته پیش رو ابتدا به اختصار ضرورت ها و اهداف فعالیت های ورودی های جدید را از نگاه رهبر انقاب 
بررسی می کنیم و سپس با اتکا به تجربیات دانشگاه های مختلف در این عرصه به اصول کلی تعامل با 
ورودی های جدید  می پردازیم. در بخش پایانی نیز ایده های اجرایی فعالیت های  متناسب با فضاهای 

دانشگاه، دانشکده و خوابگاه را در یک سیر زمانی بررسی خواهیم کرد؛ انشاه.
برای جذب ورودی های جدید که اصلی ترین فعالیت ما ورودی هاست،  باید از قبل برنامه ریزی کرد و در 
یک برنامۀ زمان بندی شده آن را انجام داد. هیچ وقت این اتفاق نمی افتد که ورودی جدید در اولین برخورد 
جذب تفکرات ما شود. در طی انجام مراحل جذب نیز باید حواس مان باشد که  محبت، اثرگذارتربن عامل 
در ایجاد ارتباطی عمیق و پایدار است و اگر محبت را پاشنی  تعامل مان با ورودی ها نکنیم، در ایجاد ارتباط 

بین ن ها و بسیج موفق نخواهیم بود.
در این بسته ضمن بیان ضرورت کار برای ورودی های جدید، به اصول کلی تعامل با جدیدالورود ها که 
باید در برنامه ریزی  برای ورودی ها به آن ها توجه کرد اشاره شده و سپس فعالیت های متناسب با فضاهای 

دانشگاه، دانشکده و خوابگاه را در یک سیر زمانی بررسی خواهیم کرد.
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ضرورت کار جدی و اثرگذار بر روی ورودی ها 
 مشخصۀ اساسی جریان دانشجوئی سیال بودن آن است و هیچ فردی در ساختار تشکل ها حضور مستمر ندارد، 
به همین جهت تأمین نیرو برای تداوم حرکت بسیج دانشجوئی، امری ضروری به حساب می آید. یکی از دیگر 
الزامات ضرورت های پرداختن به ورودی های جدید می توان به،  جایگزینی افراد در مجموعۀ بسیج است. 
عوامل دیگری از جمله، توقع ورودی ها از مجموعۀ بسیج  ویا اهمیت همراه کردن افراد در فضای دانشگاهی 
اشاره کرد که در ادامه این نکات را با استعانت از بیانات مقام معظم رهبری به تفصیل بیان خواهیم کردنیز 

وجود دارد که ضرورت پرداختن به ورودی های جدید :را بیشتر و بیشتر می کند.
در بیانات مقام معظم رهبریمدظله العالی نیز به این نکات اشاره شده که برای بیان اهمیت آن ها، به بخشی از 

سخنان ایشان که مربوط به تعامل با ورودی ها جدید است، اشاره خواهیم داشت:

 حتماً كسانى را جاى خودتان تربيت بكنيد و نگه داريد 

برای پویایی یک مجموعه همواره باید جوشش از درون آن اتفاق بیافتد. نوسازی و ادامه دار بودن 
روند تربیت نیرو در یک مجموعه از بدیهیات عوامل حیات و زنده بودن یک مجموعه است. در 

بیانات حضرت آقا نیز این معنا مورد اشاره قرارگرفته است:
«شما قرص و محکم و ایستاده و پابرجا، بدون اندك انحطاط و تنزلی از اصول و باورهای اصلی 

خودتان، در دانشگاه باشید. شما جای مهمی را انتخاب کرده اید؛ سنگر بسیار مهمی است. هر کدام 
هم که از دانشگاه، بیرون می آیید، حتمًا کسانی را جای خودتان تربیت بکنید و نگه دارید. بخصوص، 
کامًا بروید اطراف دانشجوهای سال اول که وارد می شوند؛ آنها را توجیه و حمایت کنید، تا ان شاءا... 

این راه را ادامه بدهند. خدای متعال هم به این کارها کمک خواهد کرد.» 
  %40دانشجويان را بايد جذب كنيد

در این راه باید هم به کیفیت جذب و تربیت نیرو توجه داشت و هم کمیت را در نظر گرفت. حضرت آقا 
برای کمیت نیز معیاری بیان کرده اند:

» این که من می گویم چهل درصد را باید جذب کند، یعنی همین جمعيت هاى دانشجويى كه 
بتوانند حداقل چهل درصد دانشجويان را  تا  بايد خوب كار كنند  اينها  اان هستند، 
جذب كنند. من عقيده ام اين است كه آن ها كم كارى دارند، واّا اگر كم كارى نداشتند، 
واقعاً چهل درصد دانشجويان، بلكه بيشتر دانشجويان را جذب مى كردند. كم كارى، 
گاهى كج سليقگى و گاهى قصور، موجب مى شود كه اين كار انجام نگيرد. اما این که حاا 
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چه الگویی مورد نظر است، این الگو را بایستی خوِد دانشجویان پیدا کنند.« 
ایشان در این بیان افق حرکت کّمی را برای بسیج دانشجویی نشان می دهند و برماست که با برنامه 

ریزی و تاش سعی کنیم بر این آرمان ترسیم شده جامه عمل بپوشانیم.
در این سخنان حضرت آقا به وضوح عملی نشدن جذب 40 درصدی را حاصل کم کاری و کج سلیقگی 
و قصور ما دانسته اند نه عدم جذابیت اعتقادات ما یا عدم تمایل مخاطبین دانشجویی به بسیج و انقاب.

  فتح دانشگاه بوسيله همراه كردن افراد بى تفاوت
نکته ی دیگری که ما را متوجه ضرورت کار برای ورودی ها می کند، پذیرش ورودی ها در صورت قرار 

گرفتن در برابر نظرات دیگر افراد است، بگونه ای که:
»دانشگاه مرکز جوان هاست و جوان هم مجموعه ای از استعدادهاست -که از جمله استعداد پیش رفتن 
و پذیرش است- دشمن هم از همین نقطه استفاده می کند. کار شما خیلی هم دشوار نیست،  اگر بتوانید 
همین جوان هایی را که در دانشگاه بی تفاوتند خیلی هم هستند و فقط آمده اند تا درس بخوانند "بعضی 
هم همراه با این درس خواندن حتی یک مقدار انحرافات و خطاهای معمولی بشری دارند- در تیررس 
فکری خودتان در زمینه دین و سیاست "هر دو- قرار بدهید، به نظر من شما دانشگاه را فتح خواهید 

کرد.«
  توقع سال اولى ها از بسيج

مهم ترین نکته که باید به آن توجه کرد، توقع و نیازی ست که ورودی ها دارند و می خواهند بسیج آن ها 
را برطرف کند:

»این جوان هایی که اول وارد دانشگاه می شوند، غالبا دل های پاکی دارند و دلشان می خواهد که یک 
کانون معنویتی پیدا کنند و به او بپیوندند؛ بسیج مورد نظر آن هاست و از بسیج توقع دارند. شما به یک 
معنا، شبیه ما طلبه ها هستید؛ مردم از طلبه ها انتظار بیشتری دارند، از بسیج هم انتظار بیشتری دارند.« 

  نياز عمده ى جوان هويت است
»راجع به نیازهای جوانان زیاد صحبت می شود، من گفته ام، قبل از من هم گفته اند؛ اما می دانید از نظر 
من مهمترین نیاز جوان چیست؟ نیاز عمده جوان هویت است؛ باید هویت و هدف خودش را بشناسد؛ 

باید بداند کیست و برای چه می خواهد کار و تاش کند...« 
اگر این نیاز به هویت از طریق پیدا کردن هویت انقابی و بسیجی تامین نشود، جوان دانشجو از راه های 

دیگری در صدد پاسخ گویی به آن بر می آید.
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اصول کلی تعامل با  ورودی ها
از آن جایی که  با ورودی های جدید دارد و  ارتباط  ایجاد  اولین برخورد، نقش بسیار مؤثری در   رفتار ما در 
تمام  است  بهتر  داشته باشیم،  جدید  ورودی های  با  مستحکم  و  اثرگذار  عمیق،  رفاقتی  و  ارتباط  می خواهیم 
سعی مان را بکار ببندیم تا در اولین برخورد، اعتماد ورودی ها را جلب کرده و ذهنیت مثبتی نسبت به بسیج 
را برای آن ها ایجاد کنیم. برای انجام این کار نیاز است که تفاوت  ورودی های جدید با دیگر دانشجویان را 
دانسته و آن ها را در برنامه ریزی دخیل کرد. در زیر به بعضی از این اصول که وابسته به شرایط ورودی هاست 

اشاره کرده و اصول تعامل با ورودی ها را از نظر می گذرانیم. 
 توجه به تفاوت هاى ذاتى ورودى هاى جديد با ساير دانشجويان

ورودی های جدید بخاطر آشنا نبودن با فضای دانشگاه و قرار گرفتن در محیطی که برای اولین بار با 
آن مواجه می شوند، با سایر دانشجویان تفاوت هایی دارند از جمله پذیرش بیشتر، رفتار کنجکاوانه تر و 
دنبال مرجع بودن برای خود که اگر به آن هاتوجه نکنیم و مطابق با این ویژگی ها برنامه ریزی نکنیم، 
ممکن است ورودی ها برای رفع این نیازها با افراد غیر موجه ارتباط بگیرند. لذا ضرورت دارد که برای 
همراه کردن ورودی ها با خود و  پاسخ دادن به این نیازهای ورودی های جدید به وجود این تفاوت ها در 

برنامه ریزی توجه کنیم:
فضای جدید؛ مسائل جدید

ورودی های جدید با مسائل جدیدی روبرو می شوند، که تا به حال با آن بیگانه بوده اند. مثا برای اولین 
بار فضای اختاط مواجه می شوند، یا خوابگاهی ها برای اولین بار دوری از خانواده را تجربه می کنند. 
برای رفع این مشکل، باید سوال ورودی ها را قبل از اینکه در شرایط تصمیم گرفتن قرار بگیرند، پاسخ 
داد. این امکان زمانی بوجود می آید که ما به ورودی ها نزدیک شده باشیم تا به ما اعتماد کرده، با ما 
احساس راحتی کنند و مشکات و سواات شان را با ما درمیان بگذارند. برای خوابگاهی ها، حضور 
بچه های بسیج در خوابگاه و همراه بودن با بچه ها بسیار کمک کرده و برگزاری اردوی های تفریحی 

در اول سال، احتمال حضور در اردوهای مختلط را کم می کند.
اثرپذیرِی بیشتر از دیگران

نظام فکری جوانان به طور کامل شکل نگرفته و نسبت به دیگران اثرپذیری دارد. از همین جهت 
ورودی های جدید، تاثیر پذیرترین افراد دانشگاه بوده، افکار مختلف را راحت تر پذیرفته و در برقراری 
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سال،  ابتدای  در  باید  لذا  هستند.  تشنه تر  دانشجویان  سایر  به  نسبت  نیز  محتوا  دریافت  و  ارتباط 
برنامه هایی برگزار کرد که محتوا به ورودی ها بدهد و موضوعاتی را برای آن ها جا بیندازد. اگر ما این 
کار را انجام ندهیم، دیگران افراد با اطاعات غلط، ذهن ورودی را تحت تأثیر قرار می دهند. معموا 
ورودی ها از برنامه هایی نظیر اردو، حلقه مطالعاتی و همچنین نشریات و برد، استقبال می کنند که این 

فرصتی برای برقراری ارتباط است.
دغدغه زیاد نسبت به درس

ورودی های جدید به شدت در ابتدای کار نسبت به درس و کار علمی دغدغه مند هستند و وقت زیادی 
آینده شغلی رشته خود،  دارند؛ مثا در مورد  زیادی  برای آن می گذارند و در مورد آن پرسش های 

نحوه ی ادامه تحصیل، بورسیه گرفتن و  نمره دادن اساتید می پرسند.
با  بسیج  برنامه های  که  کنیم  رعایت  باید  حتمًا  دارند،  دغدغه ای  چنین  ورودی ها  که  شرایطی  در 
کاس ورودی ها تداخل نداشته باشد. همچنین برای کمک به برنامۀ درسی و امتحانات شان به آن ها 
کنیمبرنامه داشته باشیم. کارهای دیگری که با توجه به این نکته می توان انجام داد برگزاری نمایشگاه 
کتاب دست دوم در ابتدای سال، پاسخ دادن به سواات آنان در مورد رشته و آیندۀ و کمک کردن در 

انتخاب واحد ترم دوم است وکه به این بهانه ها می توان با ورودی-ها ارتباط گرفت.
کنجکاوی محتاطانه

ورودی های که وارد دانشگاه می شود، دنبال شناختن افراد و مجموعه های مختلف بوده و می خواهد 
بداند چه گروه ها و نظراتی در دانشگاه وجود دارد. اما با همه ی آن ها برخوردی محتاطانه دارد و بیشتر 
نظاره گر است. با دانستن این موضوع، می توان با معرفی مجموعه های مختلف دانشگاه در نشریات 

یا دادن اطاعات توسط سال باائی ها، بسیج را بعنوان منبع آگاه، امین و قابل اعتماد مطرح کرد.
مستعد برقرای ارتباط با دیگران

ورودی های جدید بسیار دوست دارند با بقیه ارتباط بگیرند و کسی را داشته باشند که بتوانند سواات 
خود را از او بپرسند و از او در کارهای مختلف کمک بگیرند. لذا همان طور که ما دنبال ارتباط گیری 
با آن ها هستیم آن ها نیز دنبال ارتباط گیری با سال باایی ها هستند و زمانی این ارتباط ایجاد می شود 
که یک ورودی با سال باایی خود احساس راحتی و نزدیکی کند. از این جهت بسیار پسندیده است 

که در برخوردهایمان ورودی های جدید را تحویل بگیریم و برای آن ها وقت بگذاریم.



7 بسته جـامع برگزاری برنامه  های ویژه ورودی های جدید

خطر) توجه توجه(
گاهی در تعامل با دانشجویان ورودی جدید دچار اشتباه محاسباتی می شویم. آنقدر برایشان از انقاب 
و آرمان ها و شهادت! صحبت می کنیم که عاوه بر خسته کردن وی و تکراری و کلیشه ای کردن این 

مفاهیم اصیل، زدگی و تصور نادرست از بسیج و بسیجیان نیز در ذهن وی ایجاد می شود. 
 توجه به تنوع عايق و سايق  ورودى ها

درست است که سطح علمی دانشجویان ورودی هر دانشگاه، به هم نزدیک است، اما عاقه های فردی 
آن ها متفاوت است. ممکن قشر خاصی از دانشجویان، بیشتر طرفدار مباحث علمی باشند. اما عده ای 
افراد  از  بعضی  یا  ارتباط گرفت.  آن ها  با  با مسابقات ورزشی می توان  و  و ورزش هستند  تفریح  اهل 
اهل مطالعه اند یا بعضی از افراد عاقمند کارهای فرهنگی هنری هستند. ابه همین دلیل  برگزاری 
از ورودی های  با طیف گسترده ای  ارتباط  از اصلی ترین راه های برقراری  برنامه های متنوع و مختلف 

جدید است.
 بايد سراغ همه ى ورودى ها رفت! همه!

• باید نگاه مان نسبت به ورودی ها این باشد که افراد پاکی هستند و در دانشگاه در معرض لطمات 
مختلف قرار دارند و تنها راه جلوگیری پایدار از این لطمات سنگین و گران، جمع شدن در یک مجموعۀ 
مذهبی ست. لذا باید با همۀ آن ها برخوردی مناسب و محترمانه داشت و برای برقراری ارتباط با تمامی 
ورودی-ها تاش کرد. درست نیست که از همان ابتدا با نگاه های تنگ نظرانه و به دایل مختلف 

عده ای از ورودی ها را کنار زد. 
•  باید دقت کرد که کسی را بی دلیل از خود نرانیم. بعضا پیش می آید که در برخی موارد با شتاب زدگی 
از خود  را  افرادی  برنامه های فکر نشده و غلط، بی دلیل  برگزاری  با  یا  یا بی سلیقگی های تشکیاتی 

رانده ایم.
• تعداد زیادی از ورودی های جدید جهت گیری فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متعصبانه ای ندارند 
و در چند ماهه ابتدای سال با گشتن در محیط دانشگاه به دنبال پیدا کردن جایی برای گذراندن اوقات 
غیر درسی خود هستند. اگر رویکرد ما در بسیج به معنی واقعی کلمه جذب حداکثری باشد می توانیم از 

این فرصت برای همه ی ورودی جدیدها استفاده کنیم. 
•  در همین راستا باید سعی کنیم عمده دانشجویان ورودی جدید با بسیج ارتباط برقرار کرده و یا حداقل 
مخاطب برنامه های بسیج باشند. برای این کار خوب است بانک داده ای از اطاعات دانشجویان ورودی 
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جدید تهیه شود تا به عنوان ابزاری برای ارتباط گیری استفاده بشود.
 اهميت رفتار و برخوردهاى معمول و روزمره

•  »رفتار، نشست و برخاست، معاشرت، نگاه و عبادت ما، دلبستگی یا دلبسته نبودن ما به تنعمات 

دنیوی و خورد و خواب ما، رساترین تبلیغ یا ضد تبلیغ است؛ درست باشد تبلیغ است، غلط باشد ضد 
تبلیغ است.« 

• اگر دانشجویان تازه وارد، خاطره یا ذهنیتی خوب از بسیج و بسیجی ها داشته باشند، حتی اگر تا آخر 
دوره تحصیل هم به بسیج نیایند و در مجموعه شما فعالیت نکنند، همواره و همیشه جز طرفداران شما 

بوده و این یک موفقیت بزرگ است. 
مسئول بسیج دانشگاه شهید رجایی در این باره می گوید: ما روی حب و بغض ورودی ها کار می کنیم. 
مثا یک شاخه گل جلوی پدر و مادرش به او می دهیم؛ نتیجه این می شود که هرچند شاید هیچ وقت 
به بسیج نیاید ولی دیدش نسبت به بسیج درست می  شود. و یا در روز ثبت نام، معموا خوابگاهی ها 
مقدار زیادی ساك و اثاثیه به همراه دارند. مکانی را تعبیه می کنیم برای نگه داری وسایل شان تا مجبور 

نشوند در مراحل مختلف ثبت نام بار را جا به جا کنند و .... 
 اجتناب از برخوردهاى تصنعى و غير واقعى؛ شاه كليد ارتباط موفق! 

 باید واقعا به دنبال رفاقت بود؛ نه اینکه برای بهره برداری تشکیاتی ظاهرسازی کرد! قطعا ارتباط 
پایدار ارتباطی است که به صورت واقعی و طبیعی باشد. 

 باید توجه کرد که در جذب نیز اصل بر رفاقت است. اینکه صرفا برای جذب در تشکل با او ارتباط برقرار 
کنیم و وقتی انتظاراتمان برآورده نشد، او را طرد کنیم، صد در صد غلط است. لذا نباید برای تشکیاتی 
شدن مخاطبین عجله کرد. چه بسا ازم باشد با کسی یک ماه و با فرد دیگری یک سال ارتباط برقرار 
کرد تا او خود نیروی تشکیات شود. حتی اگر او به هر دلیلی عضو تشکیاتی نشود نباید به این بهانه 
ارتباط با او را قطع کرد. این برخورد شائبه نگرش ابزاری به نیرو را ترویج می نماید. برای تحکیم رفاقت 
باید در شیرینی ها و تلخی های زندگی همراه مخاطب بود. کارهایی مثل رفع مشکات درسی، عیادت 
در بیماری ها، تاش برای رفع مشکات شخصی و ... کارهایی است که نه صرفا به دلیل ظاهر سازی، 

بلکه به عنوان الگوی درست رفتار دانشجویی باید مورد توجه قرار گیرد.
 ايجاد كلونى هاى بچه مذهبى ها با استفاده از خود آن ها

• داشتن زبان و ادبیات مشترك برای ارتباط و تعامل با ورودی های جدید که مخصوصا در ابتدای امر با 
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فضای دانشگاه غریبه اند خیلی مهم است. تعداد اندکی از ورودی های جدید از ابتدا با فضاهای کاری و 
روحیات تشکلی ما ارتباط برقرار می کنند. اگر بتوانیم دغدغۀ »ارتباط با هم دوره ای ها«، »ایجاد شبکه 
بین مذهبی ها« و »شناخت افراد شبیه خود« را برای این دسته از ورودی ها که با آنها ارتباط گرفته ایم 
وجود بیاوریم، خود آن ها می توانند با ادبیات و زبان متناسب، با سایرین ارتباط برقرار کنند و کلونی های 
یک  در  مثا  دهند.  تشکیل  بسیج  حول  را  بسیاری  یکدیگر(  با  مرتبط  نفره  چند  کوچک  )جمع های 
شبکه ی گسترده، از هر دانشکده ما فقط با دو سه نفر شاخص ارتباط داریم که هرکدام از آنها می توانند 
محور تعداد زیادی از هم دوره ای های خود باشند. که این شبکه می تواند برای اطاع رسانی برنامه های 
و  کلونی ها  این  خود  شود.  استفاده  بسیج  به  تشکیاتی  ورود  و  مراسمات  و  اردوها  به  دعوت  بسیج، 

جمع های کوچک بچه مذهبی ها می تواند هسته های بسیج دانشکده در آینده باشد.
•  یکی دیگر از برکات تشکیل کلونی ها این است که ایجاد ارتباط قوی بین آقایان با یکدیگر و خانم 

ها با یکدیگر، مقداری از آسیب های فضای اختاط و رفاقت های بین خانم ها و آقایان کم می شود.
تبدیل شدن سال باایی های مذهبی دانشگاه، به عنوان مرجع ورودی ها

•  با توجه به این نکته که ورودی ها در مورد خیلی از مساله ها ذهنی پرسشگر و کنجکاو دارند و دنبال 
رسیدن به پاسخ آنها هستند باید فضایی ایجاد کنیم که ارتباط بین ورودی های جدید و سال باایی های 
مذهبی دانشگاه )به خصوص هم دانشکده ای های خودشان(، به خوبی و هر چه زودتر برقرار شود چرا 

که اگر ما این کار را نکنیم دیگران مرجع آنها می شوند.
•  این ارتباط باید واقعا دلسوزانه و مستمر باشد که ورودی های جدید آن را بهتر از بقیه حس کنند به 

گونه ای که این ارتباط به ظاهر ساده بتواند منشاء بسیاری از کارهای تربیتی و فرهنگی باشد.
• این سال باایی ها می توانند با انتقال خصوصیات اخاقی و رفتاری بچه ها به مجموعه کمک کنند 

تا مجموعه شناخت واقعی تری از هر ورودی پیدا کند.
این رویکرد می تواند در همه برنامه هایی که برای ورودی های جدید برگزار می کنیم، وجود داشته باشد. 
به عنوان  باایی ها  از همین سال  اردوی ورودی های جدید،  یا  دانشکده  معارفه  برای مثال در مراسم 

برگزار کننده و ارتباط گیرنده با ورودی ها یا حتی مدعو برنامه ها استفاده کنیم.
 توجه به ورودى هاى جديد آينده دار و ويژه

• از همان ابتدای سال تحصیلی برخی دانشجویان ورودی جدید، استعداد و یا عاقه خاصی به کار نشان 
می دهند. این افراد معموا آدم های آینده دار تشکل هستند و باید برای رشد و جذب آن ها برنامه ی ویژه 

داشت. شاید از هر صد نفر تنها دو یا سه نفر چنین ویژگی را به صورت بارز داشته باشند.
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مراجعه  بسیج  دفتر  به  خودشان  معموا  دانشجویان  این  نیست.  سختی  کار  افراد  این  شناسایی   •
می کنند. عاقه زیادی به تکمیل فرم عضویت ندارند و معموا انتقادات جدی به روند کار بسیج دارند. 

همین موضوع نشان از دغدغه مندی و استعداد آنها برای رشد در تشکل دارد.
•  برای مثال می توان از این افراد در ساختن شبکه ای از ارتباطات در بین خود ورودی های جدید یا 

مدیریت یکی از پروژه های موقتی که برای ورودی های جدید تعریف شده است، استفاده کرد.
 نگاه يک ساله به كار براى ورودى هاى جديد

تا وقتی که ورودی های سال بعد به دانشگاه نیامده اند، همین هایی که اان هستند ورودی جدیداند! 
این نکته بدین معناست که اوا ویژه برنامه های مربوط به ورودی های جدید، محدود به ابتدای سال 
تحصیلی یا روز ثبت نام نمی شود و باید تا انتهای سال تحصیلی برنامه هایی ویژه ورودی ها تعریف 
کرد. ثانیا در برگزاری سایر برنامه های بسیج )مانند تولید محتوا، کاس های آموزشی، تهیه نشریه و 
برد، اردوها، کرسی های آزاداندیشی، برنامه های علمی و تخصصی و ....( نیز خوب است توجه ویژه به 

ورودی های جدید بشود.
• مثا فرض کنید اردوی راهیان در پیش است؛

   یک نفر حتما به این فکر کند که ورودی های جدید را با هم در یک اتوبوس بگذاریم و یا در مابقی 
اتوبوس ها که به صورت دانشکده ای تقسیم شده اند، پخش کنیم.

   آیا در اردوی جنوب به ورودی های جدید مسئولیت بدهیم یا نه و اگر قرار است بدهیم دقیقا به این 
فکر کند که به چه کسانی چه مسئولیتی بدهیم. )با توجه به این که مسئولین بسیج یک نقشه کلی از 

هر ورودی جدید در ذهن دارند که قرار است بعدا در بسیج چه مسئولیتی بر عهده بگیرند(
  برای واضح تر شدن این رویکرد، یک نقشه راه کلی به همراه تمامی گام های طراحی شده که در سال 

گذشته در یکی از دانشگاه های بزرگ تهران اجرا شده است را به صورت خاصه در ادامه آورده ایم:
- هدف: شناسایی اولیه جدیدالورودها / نشان دادن فعال بودن، پویایی،  پرمحتوا بودن و گستردگی 

بسیج
دو هفته اول 

- فعالیت ها: مراسم استقبال قوی در دانشگاه، دانشکده ها و خوابگاه ها / اردوی یک روزه خوابگاه 
و  مسجد  دانشکده ها،  مرکزی،  دفتر  در  چهره  به  چهره  ارتباط گیری   / جدید  ورودی های  برای 
بخصوص خوابگاه ها / ثبت نام و عضویت در دفتر مرکزی و دانشکده ها / نشریه و برد مخصوص 
شناسایی های  با  جدید  ورودی های  لیست  کردن  تکمیل   / دانشکده ها  و  دانشگاه  در  ورودی ها 
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صورت گرفته
یک ماه اول 

- فعالیت ها: اردوی مشهد توسط دفتر مرکزی به صورت متمرکز برای ورودی ها / اردوهای یک روزه 
تفریحی یا بازدیدهای علمی توسط برخی دانشکده ها / تداوم ارتباط گیری چهره به چهره / تکمیل 

لیست ها
تا پایان ترم اول

برگزاری   / خوابگاهی  و  دانشکده ای  یک روزه  اردوهای  برگزاری   / ارتباط  تداوم  فعالیت ها:   -
برنامه های آمفی تئاتری و برنامه های عادی بسیج / تکمیل لیست های توانمندی ورودی ها و لیست 

اطاعات فردی
ابتدای ترم دوم

- هدف: دغدغه مند کردن ورودی های مذهبی نسبت به فعالیت در دانشگاه و نشان دادن نقش بسیج 
در تحول دانشگاه و زمینه سازی برای ورود آن ها به بسیج

- فعالیت ها: اردوی دو روزه قم شامل: ارائه تصویری از گذشته دانشگاه، ارائه فعالیت های بسیج در 
سال گذشته و ماموریت و اهداف امسالش، ارائه سخنرانی-های دغدغه ساز و شورآفرین، دیدار با 

علمای قم، ایجاد رفاقت های صمیمی بین ورودی جدیدها و بچه های قدیمی و اصلی بسیج و ...
ابتدای ترم دوم تا اردوی راهیان:

- هدف: ایجاد اولین ارتباط تشکیاتی با بسیج برای تعداد زیادی از ورودی های مذهبی
- فعالیت ها: تعریف کارهای پروژه ای کوتاه مدت برای ورودی ها و پیگیری از آن ها )این کارها 
بیشتر در جهت فضاسازی اردوی راهیان و برگزاری یادواره شهدا بوده است(. در اردوی راهیان 
اتوبوس، مسئول فرهنگی  اتوبوس، مسئول تدارکات  اتوبوس ها )مسئول  هم تمامی مسئولیت های 

اتوبوس، مسئول کتابخانه اتوبوس و ...( به ورودی جدیدهای شناسایی شده داده شده بود.
بعد از عید تا پایان سال:

- خیلی به ورودی ها فشار آورده نشد زیرا درس هایشان زیاد بود. ولی به صورت پراکنده و اختیاری 
در جاهای مختلف مجموعه فعالیت می کردند.

- این پروسه منجر به ورود تعداد بسیار زیاد و بی سابقه ای از ورودی جدیدها به مجموعه ی بسیج 
شد.

• طراحی و اجرای چنین پروسه ای آنقدر اهمیت دارد که در تقسیم وظایف بین بچه های 
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اصلی بسیج هر سال می توان، یکی از بچه های قوی و توانمند، با وجهه ی علمی مناسب و با 
روابط عمومی باا را برای یک سال برای این کار در نظر گرفت. این فرد وظیفه ی مدیریت 
تمام مسائل مرتبط با ورودی-ها اعم از برنامه های استقبال و آغازین سال تحصیلی، مدیریت 
ورود جدیدالورودها به بسیج،  فکر کردن به نقش و جایگاه ورودی های جدید در تک تک 
برنامه های بسیج در طول سال، مدیریت ارتباطات و استمرار ارتباط بین اعضا فعال بسیج و 

ورودی جدیدها و ... را برعهده دارد.

  چگونگى ورود تشكياتى به بسيج
• شما از چه زمانی ورودی های جدید را به صورت تشکیاتی وارد بسیج می کنید )به آن ها کار و مسئولیت 
می دهید(؟! این سوال را از مسئولین بسیج چندین دانشگاه پرسیدیم که در یک دسته بندی پنج گانه این 

جواب ها داده شد:
1. ما همان ابتدای سال یک اردوی آشنایی از طرف بسیج برای ورودی های جدید می گذاریم و در خال 
آن ضمن ارائه بسیج و کارهای آن، کم کم ورودی های جدید را جذب کرده و از بعد اردو مشغول به کار 

می شوند. بعد از آن معموا تا اردوی راهیان نور جذب خاصی رخ نمی دهد.
2. با ارتباطی که در برنامه های عمومی ابتدای سال می گیریم به صورت رفاقتی و غیر سازماندهی شده با 

ارتباطات فردی، خود ورودی ها به صورت طبیعی جذب بسیج شده و به آن ها کار داده می شود.
3. عمدتا ارتباطات تا قبل از راهیان نور غیر برنامه ریزی شده است و در خال اردوی راهیان، شناسایی ها 

تکمیل شده و پس از آن ورودی های مستعد، وارد بسیج می شوند.
انتهای  تا  نشده اند،  هماهنگ  دانشگاه  درسی  فضای  با  هنوز  و  هستند  اولی  سال  که  آن جهت  از   .4
سال تحصیلی کاری به آنها نمی سپاریم و از تابستان سال اولشان، با تشریح کارهای بسیج و چارت و 

تشکیات، وارد جایی از ساختار می شوند برای شروع فعالیت در سال دوم.
5. تا انتهای ترم اول کار جدی به آن ها نمی سپاریم اا کسانی که خیلی دغدغه دارند. آن ها را توجیه 
تعریف  با  نور،  راهیان  اردوی  به  مانده  ماه  با هم دوره ای هایشان. یکی دو  ارتباط گیری  برای  می کنیم 
پروژه ای و درگیر کردن همه آن هایی که تاکنون شناسایی کرده ایم در آن، سعی در آوردن حداکثری آن ها 
به اردو خواهیم داشت. بعد از عید نیز با تعریف اردویی که خود آن ها برای هم دوره ای های مذهبی خود 

می گذارند کم کم جذب ساختار بسیج می شوند.
در  ورودی جدیدها  دادن  قرار  نه  دانشگاه ها،  اکثر  تجربه  بر  بنا  تشکیات؛  به  اولی ها  ورود سال  نوع   •
مسئولیت های اصلی بسیج مناسب بوده و نه رها کردن-شان. این رها کردن ممکن است موجب فاصله 
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گرفتن بچه ها از بسیج بشود. به نظر می رسد حالتی بینابین مناسب باشد. خوب است کارهایی برای آن ها 
تعریف کرد که البته باید ویژگی های خاصی داشته باشد. مثا:

1. زودبازده و مفید باشد تا ورودی های جدید نتیجه کار خود را زود ببینند و خروجی کار برایشان ملموس 
باشد. 

2. در توان آن ها باشد تا به درس شان آسیبی نرسد. از طرفی خیلی هم ساده و پیش پا افتاده نباشد که 
شخص سر خورده شود مانند تمیز کردن اتاق!

3. کار به صورتی باشد تا بتوان آن ها را در قالب یک تیم برای انجام آن دسته بندی کرد. در صورت تیم 
شدن در آینده بهتر می توانند با یکدیگر کار کنند.

4. پروژه ای و کوتاه مدت باشد و بعد از انجام آن کار بتوان آن ها را در هر جای دیگر مجموعه بکار 
گرفت.

مثا فرض کنید برای قبل از اردوی راهیان نور قرار است یک غرفه ویژه شهدا در دانشگاه دائر شود یا 
مثا چند دیدار با خانواده های شهدا برگزار شود. خوب است تعدادی از ورودی های جدید زیر نظر یک 

سال باایی به صورت تیمی این کارها را انجام دهند.
 فعال بودن بسيج در ابتداى سال 

این موضوع ازم به تاکید مجدد است که در دست گرفتن جو عمومی دانشگاه )که ورودی های جدید 
برای اولین بار می بینند( تاثیر شگرفی بر ورودی های جدید دارد. نکاتی در مورد برنامه هایی که در ابتدای 

سال می توان انجام داد و اثر مناسبی هم بر فضای عمومی دانشگاه می گذارد قابل بیان است از جمله: 
1. تمام کارهای هفتگی طبق روال همیشگی برگزار شود. برنامه های مثل هیئت هفتگی، کوه هفتگی 

2. رسانه های بسیج به ویژه نشریه و برد کاما فعال و پرمحتوا باشد.
3. حداقل یک برنامه ی عمومی پر سر و صدا و با تبلیغات زیاد در ابتدای سال برگزار کند.

4. نکته دیگری که معموا از آن غفلت می شود فعال بودن در امور مذهبی مخصوصا فعالیت در مسجد 
است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که معموا جامعه هدف و مخاطب ما در مسجد قرار دارند و 
نباید چنین برداشت شود که فضای بسیج از مسجد جداست؛ زیرا در این صورت طیف وسیعی از افراد 
مذهبی از بسیج فاصله می گیرند و این برداشت برای بسیج، هزینۀ زیادی دارد. باید مسجد و بسیج )به 
عبارت دیگر اسام و انقاب( یکپارچه و منسجم دیده شود کما این که همین طور هم هست. باید این 

اعتقاد را در عمل هم ظاهر کنیم.
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برنامه ها ، تجربه ها و راهکارهایی برای  تعامل با ورودی های جدید

همه  به  بسیج  پرداختن  و  متوازن  بندی  سطح  دهنده  نشان  که  شود  ارائه  مختلف  وجوه  بسیج  از  هرچه 
کارها و پوشش دادن همه سایق باشد، جایگاه بسیج در ذهن مخاطبان باا می رود. به عاوه در مدل های 
مختلف کار ظرفیت های متفاوتی وجود دارد که با فعال کردن هر یک، افراد مختلفی با بسیج ارتباط برقرار 
خواهند کرد. لذا در این بخش ناظر به رویکردهای گفته شده، به معرفی راهکارها و ایده هایی که از تجربه 
دانشگاه های مختلف جمع آوری شده است، در چهار دسته ی برنامه های عمومی،  دانشکده ای، خوابگاهی و 

نکاتی در مورد دانشجویان تحصیات تکمیلی خواهیم پرداخت:
 برنامه هاى عمومى

 قبل از ثبت نام
معرفی رشته های دانشگاهی با حضور اساتید دانشکده های مختلف:

برنامه ای برای معرفی رشته های   ، اولیه  نتایج  تا اعام  بازه کنکور  برخی دانشگاه ها هر ساله در 
دانشگاهی مختلف برگزار می کنند. 

باید دو طرف ماجرا یعنی دانشگاه و  نیاز به مقداری پیگیری است که  برای برگزاری این برنامه، 
دانش آموزان را هماهنگ کرد. البته این هماهنگی برای سال اول مقداری سخت است و اگر این 
برنامه در سال اول خوب برگزار شود، کم کم به سنتی هرساله تبدیل شده که سختی اش کمتر و 

برکاتش بیشتر می شود!
برای حضور دانش آموزان، تبلیغ در دبیرستان های استان نقطه شروع خوبی است. همچنین انجام 

طرح در دانشگاه های بزرگ و مادر استان، تأثیر بیشتر در حضور و کیفیت برنامه دارد.
برای  دانشکده  اساتید آن  با حضور  از قبل اعام شده، در هر روز یک رشته  برنامه ای که  طبق 
دانش آموزان معرفی می شود که سبب شناخت دقیق تر دانش آموزان از آن رشته شده و همچنین 
بچه ها می توانند سواات و ابهامات خود را با اساتید در میان بگذارند. این برنامه عاوه بر شناخت 
دانش آموزان از رشته ها، این امکان را برای ما فراهم می آورد که با انجام کار های پشتیبانی و بعضا 
معرفی این برنامه به دانش آموزان با استعداد شهر آنها را برای حضور فعاانه در دانشگاه تشویق 
کنیم. اثرات این طرح را می توان  در سه عنوان انتخاب رشته منطقی تر، دعوت از بچه مذهبی ها 
برای آمدن به آن دانشگاه و تشویق به حضور در یک دانشگاه خاص و انتقال نگرش جهاد علمی 

به بچه ها بیان کرد.
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ارسال پیامک و  رایانامه تبریک به پذیرفته شدگان:
با هماهنگی آموزش و یا سازمان سنجش می شود اطاعات قبول شدگان دانشگاه را گرفت و برای 

آنها به عنوان اولین تشکل و نهاد دانشگاهی پیامک و یا رایانامه ی تبریک فرستاد.
مطالب جدید متناسب با ورودی ها در سایت بسیج:

در سایت و یا وباگ بسیج می شود مطالبی متناسب با ورودی ها از جمله نقشه راه های ارتباطی 
از پایانه ها به دانشگاه، نقشه و کروکی دانشگاه، معرفی دانشگاه و بسیج دانشجویی دانشگاه، قوانین 

دانشگاه و آیین نامه های مورد نیاز ورودی ها را بارگذاری کرد.
 روز ثبت نام 

به  توجه  با  باید  نتیجه  در  است.  بسیج  با  ورودی های جدید  برخورد  مهم ترین  و  اولین  نام  ثبت  روز 
وضعیت ورودی های جدید و فضای حاکم بر دانشگاه، نسبت به انتخاب رویکرد مناسب و نشان دادن 
چهره ای مطلوب از بسیج دقت داشت. مثا ممکن است در دانشگاهی فضای علمی بسیار پررنگ باشد 
)خصوصا برای ورودی های تحصیات تکمیلی( و یا در دانشگاه دیگری بسیج متهم به چهره ای غیر 
آزاد اندیش باشد. باید طراحی ها و برنامه های ما متناسب با فضای دانشگاه خودمان باشد. وقتی این 
رویکرد انتخاب شد باید در تمام کارهای استقبال )و در ادامه کارها نیز( به آن توجه کرد و کارها را بر 

محور این رویکرد انجام داد.
بهتر است در روز استقبال بچه های مذهبی و بسیجی حضور گسترده و فعال در مراسم داشته باشند. 
نفس این کار یک فضاسازی است تا ورودی های جدید جو مذهبی دانشگاه را احساس کنند. همچنین 
ازم است این افراد توانایی ارتباط گیری خوبی داشته باشند تا بتوانند با اکثر ورودی های جدید مرتبط 
باای  افراد  جز  علمی  لحاظ  به  مثا  باشند؛  جذابی  افراد  ورودی ها  برای  و  کنند  و کمک شان  شده 

دانشگاه باشند.
خیلی ضروری است که در اولین برخورد، ورودی های جدید ببینند بسیج فعال و پویا و با نشاط است. 
با این نگاه، باید روز ثبت نام را  با برنامه ریزی قبلی با قدرت شروع کرد؛ به روز بودن برد بسیج، بنر 
خوش آمدگویی زیبا و با محتوا، پخش نشریه و جزوه و تراکت، پخش یک فیلم جدید و جذاب و خوب 
با تخفیف ویژه برای ورودی های جدید، برگزاری نمایشگاه ، حضور فعال در مسجد دانشگاه، تبلیغ و 

ثبت نام اردوی اول سال از جمله کارهایی ست که می-توان در ابتدای سال برگزار کرد.
می توان نشاط، پویایی و برنامه مند بودن بسیج را در فضاها و موقعیت های مختلفی نشان داد که به 

چند مورد آن اشاره خواهیم کرد:
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  زیبایی و پویایی دفتر بسیج: 
• زیبایی ظاهری و مرتب بودن دفتر بسیج

• حضور افراد اصلی بسیج در دفتر در روز ثبت نام در برخورد با افراد مختلفی از ورودی ها و حتی والدین 
که در روز ثبت نام به دفتر بسیج مراجعه می کنند، بسیار اثرگذار است. ازم است حتما افراد اصلی، پخته 

و توجیه بسیج برای پاسخگویی به مراجعه کنندگاه در دفتر بسیج حضور داشته باشند. 
انقاب در دفتر بسیج )کتاب ها، جزوات مطالعاتی، روزنامه و مجات،  • عرضه ی محصوات جبهه 
...( و همچنین محصوات علمی و تخصصی )کتاب های درسی، جزوات  محصوات چندرسانه ای و 
مفید و ...( در دفتر بسیج }یا جلوی در بسیج در مسیر رفت و آمد ورودی ها{ نقش موثری در ساخت 

تصویری درست و مطلوب از بسیج در ذهن مخاطب دارد.
• معموا دو دسته افراد در ابتدای سال به بسیج مراجعه می کنند. دسته اول افراد حزب اللهی فعال و 
دغدغه مند هستند که می خواهند با مسئول بسیج صحبت کنند. ازم است وقت خوبی را به این افراد 
اختصاص داد و پای حرف هایشان در مورد فضای دانشگاه نشست و با آن ها صحبت کرد. دسته دوم 
استفاده  برای  به دفتر مراجعه می کنند که خوب است سازو کاری  هم جهت پر کردن فرم عضویت 
از ظرفیت آن ها طراحی نمود. حداقل می شود مشخصات شان را برای تکمیل پایگاه داده و دعوت در 

برنامه ها جمع آوری کرد.
 غرفه:

• خوب است بسیج در مسیر حرکت ورودی های جدید در روز ثبت نام در دانشگاه غرفه ای بگیرد و 
در آن:

• ثبت نام اردوی اول سال برای ورودی های جدید )امیرکبیر، شاهد(
• دعوت نامه جشن ورودی های دانشگاه )شاهد(

• پخش کلیپ های صوتی تصویری جذاب )شاهد( 
• پذیرایی مهربانانه و کریمانه 

• مشاوره علمی با سال باائی های مذهبی  )آزاد تهران جنوب(
• برگزاری نمایشگاه عکس از فعالیت سال گذشته بسیج دانشگاه )امیرکبیر(

• آرشیو نشریات سال گذشته برای بازدید گذاشته می شد)دانشگاه تهران(
• حضور بچه های دانشکده های مربوط به ورودی های آن روز ) بوعلی همدان 

• ایستگاه بلوتوث
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• هدیه دادن
را در آن انجام دهد.

ورودی ها قبل از اینکه محتوای غرفه را ببینند، ظاهر آن را می بینند و ذهنیت شان نسبت به محتوا 
یا حتی برگزار کنندۀ غرفه، شکل می گیرد، برای همین باید به ظاهر غرفه نیز دقت کرد و آن را 

تزئین کرد:
• تزیین غرفه با: )دانشگاه تهران(

• پوستر تبلیغات برنامه ها
• استفاده از شخصیت های فکری مذهبی جبهه انقاب اسامی

• پوسترهای حضرت آقا از سایت ایشان
خدمت رسانی:

مواجه می شوند،  یا سختی های  با مشکات  و خانواده های شان  نام ورودی های جدید  ثبت  روز  در 
مخصوصًا اگر شهرستانی باشند. یکی از کارهای تأثیرگذار که در ذهن ورودی و خانواده می ماند و 
تأثیرگذار در ارتباطات آینده بین بچه ها و بسیج است، خدماتی ست که می شود به آن ها ارائه کرد، 

مانند:
• پاسخگویی به سواات و ابهامات ورودی ها و والدین شان و کمک به بچه ها برای انجام کارهای 

ثبت نام
• ایستگاه صلواتی )کپی صلواتی)دانشگاه لرستان(-پذیرایی(

• شماره دهی برای نوبت ثبت نام
یکی از مشکات روز ثبت نام ازدحام ورودی ها برای انجام کارهای اداری شان است دادن شماره 
نوبت یکی از راهکارها برای حل این مشکل است که می توان برای دادن نوبت مشخصات و شماره 

ورودی ها را هم دریافت گرفت.
• دکه از من بپرس )شاهد- عباسپور(

• غرفه امانات  )مازندران(
غرفه ای برای تحویل امانی ساك ها و وسایل دانشجویان شهرستانی است تا در مراحل مختلف 
ثبت نام اذیت نشوند. البته بعضی دیگر از دانشگاه ها این وسایل را در خوابگاه و اتاق بسیج جا می 

دهند. تجربه همگانی
• کمک برای کپی گرفتن و یا پرینت گرفتن مدارك

• دسترسی به اینترنت برای دریافت بعضی از فرم ها و یا موجود داشتن آنها در غرفه
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برنامه های میدانی
• تئاتر خیابانی

برای کم کردن فضای استرس روز اول و سرگرمی خانواده دانشجویان ورودی می توان به آن فکر 
کرد و مفاهیمی را در قالب آن ارائه کرد، از جمله نقش دانشجو در جامعه یا مشکات و آسیب های 

زندگی خوابگاهی.
• عکس با خانواده )زنجان و شریف(

این  برای ثبت  اولین حضورشان در دانشگاه است.  برای ورودی ها  یادماندنی  به  از روزهای  یکی 
لحظات می توانیم به یکی از بچه ها که در عکاسی تبحر دارد، مسئولیت داده، جایی با پس زمینه 
خوب پیدا کرده، با پرچم دانشگاه و جمهوری اسامی تزئین کرده و به ورودی ها پیشنهاد دهیم همراه 
خانواده یشان برای عکس یادگاری آماده شوند. با اعام اینکه ورودی ها می توانند عکس های شان 
را هفته بعد از دفتر بسیج تحویل بگیرند، بهانه ای برای آمدن ورودی ها به دفتر بسیج ایجاد کرده و 

می توان ارتباط با آن ها تقویت کرد.
• همزمانی و تقارن ثبت نام با هفته دفاع مقدس

با توجه به همزمانی این دو واقعه می توان یک نمایشگاه خوب در حوزه دفاع مقدس ترتیب داد.
• حضور در پایانه های ورودی شهر

برای دانشگاه های بزرگ که تعداد زیادی دانشجویان شهرستانی دارند می شود سرویس هایی را 
در پایانه های ورودی برای انتقال آنها با دانشگاه و یا میادین اصلی شهر در نظر گرفت یا حداقل در 

ترمینال های شهر، چادری برای راهنمایی خانواده ها برپا کرد.
که  است  ثبت نام  مراحل  انجام  از  پس  به شهرشان  برگشت  خانواده ها  مشکات  از  دیگر  از  یکی 
نمی توانند بلیط برگشت تهیه کنند یا برای تهیۀ آن اذیت می شوند. برای رفع این مشکل می توان 

بواسطۀ هماهنگی  با تعاونی های ترمینال، برای برگشت خانواده ها بلیط تهیه کرد.
هدیه ورودی های جدید

• از آنجایی که در روز استقبال، هر چه هم قوی و گسترده کار کنیم ممکن است نتوانیم با تمام 
هدیه  بسته  یک  دادن  لذا  کنیم،  معرفی  آن ها  برای  را  بسیج  و  بگیریم  ارتباط  جدید  ورودی های 
این  نیز مرسوم است.  از دانشگاه ها  مخصوص ورودی های جدید بسیار مناسب بوده و در بسیاری 

بسته هدیه می تواند شامل موارد زیر باشد:
• کتاب و جزوات مطالعاتی و معرفتی

• جزوه ای در مورد بسیج دانشگاه، با معرفی ماموریت و اهداف و همچنین فعالیت های سال گذشته 
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و برنامه های امسال 
 ... •

•نشریه  ی ویژه ورودی های جدید
• واضح است که این نشریه با نشریه رسمی بسیج تفاوت دارد. مهمترین نکته در این نشریه آن است 
که باید از کلیشه ها پرهیز نموده و حرفی در آن زده شود که مساله ی ورودی های جدید است و برای 

آن ها مفید است؛ مطالبی مانند: 
تجربه همگانی

• معرفی دانشگاه
• کروکی و نقشه دانشگاه به همراه شماره های تماس های مهم 

• نحوه رزرو غذا و معرفی و نحوه استفاده از امکانات دانشگاه 
معرفی بسیج و فعالیت های آن - اگر هنرمندانه نوشته شده باشد- بسیار موثر است.

• آدرس کتابفروشی ها و کاس های زبان و دفاتر پلیس 10+  و خدمات پیشخوان دولت و دفاتر فنی 
کامپیوتری 

• معرفی رشته و گرایش تحصیلی
• معرفی استاد های درس های پایه مانند ریاضی 1 و فیزیک 1

• کتاب و  جزوه 
• قدرت انتخاب به دانشجو

چند عنوان کتاب مفید برای دانشجویان ورودی جدید را تهیه کرده و در معرض دید ورودی ها قرار 
دهیم و به آن ها اختیار انتخاب یک عنوان را بدهیم. با این کار در حد توان به سلیقۀ دانشجو توجه شده 

و همچنین انگیزۀ دانشجو برای مطالعۀ کتاب را زیاد کرده ایم.
• کتاب یا جزوه بدهیم

خودمان یک کتاب یا جزوه را برای تمام ورودی ها در نظر بگیریم و به آن ها هدیه بدهیم.
• هدیه و یادگاری

• جاسوئیچی )بوعلی همدان
• خودکار )تجربه همگانی

• کارت تبریک )عباسپور
• گل )فرهنگیان یزد- صنعتی شیراز-

• دفترچه)علم و صنعت-
• سی دی
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• کتاب های e-book درسی کل دوره
• کلیپ های انگیزشی

ارتباط گیری با والدین
 مسلم است که روند حرکتی دانشجو در دانشگاه می تواند بسیار متاثر از میزان کنترل خانواده روی 
دانشجو باشد. از این رو مرتبط شدن با والدین به شکل های مختلف قطعا مهم و موثر است. مرتبط 
شدن و صحبت کردن با والدین، توضیح شرایط دانشگاه، رد و بدل کردن شماره تلفن و ... در این 
ارتباط گیری موثر است. حتی می توان برنامه ی ویژه تری داشت. مثا خانواده ها را در یک آمفی تئاتر 
جمع کرده و کسی را برای سخنرانی برای آن ها دعوت کنیم که اقتضائات تربیت فرزند در دانشگاه 

را توضیح دهد و نکاتی را در مورد تعامل آن ها با فرزندانشان به آن ها آموخت.

 برنامه هاى دانشكده اى
 ارتباط گرفتن و جذب در دانشکده راحت تر است!

بسیاری از ورودی های جدید به دلیل محدودیت توان بسیج و یا شرایط خاص ابتدای سال ورودی ها 
و مسائل مختلف دیگر ممکن است - و بسیار محتمل است- از فرآیند جذب و ارتباط گیری جا بمانند. 
دفتر مرکزی ظرفیت پشتیبانی از تمام ورودی جدیدها را ندارند، اما در دانشکده به دلیل محدود و 
خاص شدن مخاطب، ارتباط گیری و تعامل بسیار راحت تر صورت می گیرد، در نتیجه ازم است در 

دانشکده نیز برنامه هایی ویژه ورودی های جدید طراحی و اجرا کرد. 
معموا ورودی های جدید و خودشان هم سعی دارند بیشتر با سال باایی های رشته ی خود ارتباط 
بگیرند. در ابتدای سال سواات زیادی در مورد فضای رشته و آینده شغلی داشته و عاقه ی خاصی به 
رشته و دانشکده  ی خود دارند همچنین عاقه خاصی به کار علمی و تخصصی دارند. کار کردن روی 

این عایق تنها در دانشکده به صورت کامل قابل اجرا است.
همچنین معموا فضای دانشکده نسبت به دفتر مرکزی فضایی نرم تر، صمیمی تر و رفاقتی تر بوده و 
معموا طیف بیشتری را درگیر می کند. ضمن این که خود ورودی جدیدها نیز معموا گروه های رفاقتی 
خود را با هم رشته ای هایشان تشکیل می دهند و لذا معموا به صورت جمعی نیز می توان روی جذب 

هر حلقه از آن ها )که مثا یک یا دو نفرشان جذب شما شده اند( سرمایه گذاری کرد.
دو رویکرد کار علمی و کارهای رفاقتی و غیر رسمی و صمیمی در دانشکده بسیار موثر است. 

• معارفه ی اختصاصی در دانشکده
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می توان برنامه ای مستقل برای ورودی های جدید دانشکده برگزار کرد. مهم ترین نکته، حفظ فضای 
مذهبِی با نشاط در این معارفه و همچنین تاکید بر فضای علمی و جهاد علمی است. 

• بسته هدیه
که در قسمت قبل  گفته شد. بسیاری از آیتم های عنوان شده )مثل معرفی اساتید دانشکده( را در 

دانشکده بسیار راحت تر می توان طراحی و اجرا نمود. 
• کارگاه آموزشی موضوعی

از برنامه هایی که قطعا با استقبال باا مواجه خواهد شد برگزاری کارگاه هایی با موضوعات مختلف 
یا کارگاه معرفی رشته و  انتخاب واحد  پیرامون رشته تحصیلی ورودی جدیدهاست؛ مثا کارگاه 
گرایش های آن با حضور اساتید قوی دانشکده. با هماهنگی با اساتید مذهبی دانشکده به راحتی 

می توان چنین برنامه ای برگزار کرد.
• سخنرانی علمی

برگزاری سخنرانی هایی با موضوعاتی مثل، تحلیل مسائل کشور از منظر رشته ی تحصیلی خودمان، 
اساتید  با حضور  ارتباط دارد،  به رشته ی ما  آینده شغلی، معضات و مسائل موجود در کشور که 
دانشکده یا مسئولین کشوری و استانی نیز با استقبال باایی رو به رو خواهد شد و عاوه بر آن از 
ابتدا نگاه درست علمی )نگاه تخصصی مبتنی بر مسائل واقعی کشور( را برای دانشجویان ورودی 

جدید ایجاد خواهد کرد. 
• تور دانشکده گردی

خوب است بعد از مراسمات رسمی روز اول سال، بازدید از دانشکده را برگزار کنیم. کارهایی مثل 
معرفی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده، معرفی اتاق اساتید و آشنایی با آن ها، آشنایی با قسمت 
مهم آموزش دانشکده )!( و بخش های مختلف دیگر می تواند جز این تور باشد. اگر از افراد بسیجی 
باشند،  تور  راهنمای  آن ها  و  بشود  استفاده  تور  این  در  مناسب  علمی  سابقه  و  وجهه  با  دانشکده 

اثرگذاری و ارتباط گیری در خال این برنامه نیز به راحتی انجام خواهد شد.
• اردوی یک روزه و کوتاه ابتدای سال

تمام  کنیم  سعی  است  بهتر  باشد.  تفریحی  اردوی  یک  یا  علمی  بازدید  یک  می تواند  اردو  این 
ورودی های جدید در این اردو همراه شوند و دسته بندی خاصی صورت نگیرد تا موجب ایجاد موضع 
نسبت به بسیج نشود. اساسا کلیدواژه ی جذب حداکثری بدین معناست که باید همه و همه را جذب 
کرد؛ دفع به صورت طبیعی و از طرف مخاطب باید اتفاق بیفتد، نه بسیج! دفع حداقلی نتیجه ی 
مواضع اصولی و آرمانی بسیج باید باشد و نه محصول کم کاری یا بداخاقی ما! باید به این نکته 
توجه داشت که مانند دیگر برنامه های ورودی ها، تمام بچه های مذهبی دانشکده باید در این اردو 
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حضور فعال داشته باشند. 
• ارائه جزوه های دروس و کمک کردن به ورودی ها در مباحث علمی

از آن جهت که ورودی های جدید دغدغه های درسی دارند، انتشار جزوات دروس عمومی و تخصصی 
آن ها یا در اختیار قرار دادن کتب درسی پرکاربرد نیز عامل خوبی برای ارتباط است. 

• راه اندازی گروه ایمیل ورودی های دانشکده
یا در برخی موارد شورای صنفی  از کارهایی که معموا توسط خود ورودی جدیدها و  یکی دیگر 
تمام  بین  گروپ(  یاهو  یا  گروپ  )گوگل  ایمیلی  گروهی  اندازی  راه  می شود،  انجام   ... و  دانشکده 
اعضای یک ورودی دانشکده است که در آن بحث های مختلف درسی و رشته ای، کاری، فرهنگی و 
دانشکده ای انجام بشود. تمام ورودی های جدید دانشکده قطعا با عاقه عضو این گروپ خواهند شد. 
اگر بشود به صورتی بچه های بسیجی سال باایی دانشکده متولی ایجاد این گروپ بشوند، )یا توسط 
خودشان یا توسط یکی از ورودی جدیدهای توجیه دانشکده( عاوه بر ایجاد بستر ارتباطی جدید، 

جهت دهی مباحث گروپ را نیز می توانند راحت تر انجام دهند.
 ايده هاى خوابگاهى

معموا  ورودی های جدید  با  تعامل  در  که  است  وظرفیت هایی  فرصت ها  مهم ترین  از  یکی  خوابگاه 
مغفول می ماند. در حالی که شاید بهترین و راحت ترین فرصت برای جذب ورودی های خوابگاه است. 

چرا اهمیت خوابگاه ها راهبردی است؟
• ورودی جدیدهای خوابگاهی وقت زیادی را -بخوانید: عمده ی وقت خود را- در خوابگاه می گذرانند 
و معموا هم این وقت صرف کارهای بیهوده می-شود. این نکته وقتی مهم تر می شود که بدانیم ما 
مقدار زیادی بودجه و توان انسانی صرف می کنیم تا ورودی های جدید را یک اردویی )مثا مشهد( 
ببریم تا دو سه روز با آن ها بتوانیم »زندگی« کنیم و در همین زندگی کردن به یکدیگر مرتبط بشویم. 
ولی همین فرصت زندگی کردن آن هم نه دو سه روزه، بلکه چندساله و بدون صرف هزینه را در 

خوابگاه از دست می دهیم. زندگی با بچه ها در خوابگاه یک فرصت استثنایی است. 
بسیج،  مرکزی  )دفتر  دیگر  فضاهای  از  هیچ یک  در  که  رفاقتی  و  بسیار صمیمی  فضای  وجود   •
دانشکده، مسجد و ...( پیدا نمی شود، از ویژگی های مختص خوابگاه است. صمیمی ترین رفاقت ها در 
اثر زندگی کردن با دیگران )یعنی برنامه های طبیعی و غیر رسمی( ایجاد می شود و چون در خوابگاه ها 

این مسئله وجود دارد، رفاقت های ایجاد شده در خوابگاه، بسیار عمیق تر و ناگسستنی تر هستند.
انجام  • یک دست بودن ترکیب جمعیتی خوابگاه ها باعث می شود کار فرهنگی- تربیتی راحت تر 
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از فرهنگ ها و شهرهای مختلفی  شود. خوابگاهی های هر سال، هم سن هستند. هرچند که 
هستند ولی نسبت به گرایشات مذهبی تقریبا در وضعیت نزدیک به همی قرار دارند. این جمِع 

یک دست، از جهاتی حتی در دانشکده هم پیدا نمی شود.
• بچه های خوابگاهی معموا مذهبی تر هستند و جهت گیری متعصبانه سیاسی و فرهنگی ندارند. 

بالطبع کار کردن با آن ها راحت تر است و امکان تاثیرگذاری روی آن ها چندین برابر است.
• آخرین نکته وجود یک جمع بالقوه است که امکان ایجاد یک جریان را در آن زیاد می کند 
مثا فرض کنید می توان در خوابگاه به راحتی محصوات فرهنگی را منتشر کرد. محصوات به 
راحتی و به سرعت دست به دست می شود و می تواند ایجاد جریان کند. محصواتی مثل جزوات 

معرفتی یا تخصصی، کتاب های ادبی و فلسفی، فیلم ها و کلیپ های ارزشی و .... 

رویکردهای فعالیتی برای ورودی های جدید در خوابگاه
ایجاد رفاقت های عمیق با خوابگاهی ها را باید به طور خاص در نظر داشت، تا حدی که ورودی های 
جدید خوابگاهی، شما را به عنوان حامی خود در دانشگاه احساس کند، سواات و مشکات خود 
را از شما بپرسند و شما را به عنوان پرکننده جای خالی بزرگترهایشان بپذیرند. آن ها خود به خود 
دنبال چنین کسانی می گردند، مهم این است که ما شخصیت و ظرفیت این بزرگتری را داشته 
باشیم. این نکته را باید فراتر از رابطه ی تشکیاتی بسیج با ورودی های جدید، بلکه به عنوان یک 
وظیفه ی مهم برای خود، نسبت به رشد ورودی های جدید خوابگاهی که مسائل پیش رویشان به 
مراتب بیشتر و مشکل تر از دیگران است در نظر داشته باشیم. این رفاقت باعث می شود بسیاری از 
آسیب های زندگی خوابگاهی از بین برود. آسیب هایی مثل احساس تنهایی و غربت، بحران هویت، 
با  رابطه  ایجاد می شود مثل سیگاری شدن،  نظارت خانواده ها  نبود  اثر  در  مشکاتی که معموا 

جنس مخالف و .... 
ایجاد فضای معنوی-مذهبی در خوابگاه

برای  بچه های مذهبی دورهم جمع می شوند(  )که  نماز جماعت خوابگاه  از ظرفیت  استفاده   •
شکل دادن جمع بچه مذهبی ها و ظهور و بروز آن ها در ساخت این فضا بسیار موثر است.

اتاق ها و  به  زدن  و سر  با ورودی ها  برای صحبت کردن  )روحانی(  مبلغ  از ظرفیت  استفاده   •
تشکیل حلقه های مطالعاتی و معرفتی نیز بسیار موثر است.

• استفاده از مناسبت هایی مثل محرم و فاطمیه نیز برای هیئت گرفتن داخل خوابگاه و یا جشن 
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گرفتن در خوابگاه و توزیع شربت و شیرینی به مناسبت اعیاد و میاد ائمه طاهرین علیهم السام نیز 
فضا را به شدت معنوی و بانشاط می کند.

• جمع خوانی سوره واقعه هر شب بصورت گردشی در اتاق  ها
ایجاد فضای پرنشاط و زنده!

معموا یکی از آسیب های رایج زندگی خوابگاهی افسردگی و درون گرایی است. لذا باید هر چه بیشتر 
فضای خوابگاه را با نشاط و جذاب کرد. این مسئله به خودی خود موضوعیت دارد، لکن اگر این با 
نشاط شدن فضای خوابگاه در یک بستر مذهبی باشد نتیجه بهتری می گیریم. بدین منظور کارهای 

مختلفی می توان طراحی کرد: 
• اردوهای تفریحی ورزشی یک روزه؛ مثل اردو به مقصد مناطق صرفا تفریحی، پینت بال، استخر، 

کوهنوردی و... 
• تجهیز خوابگاه به امکانات ورزشی

• برگزاری مسابقات ورزشی جذاب مثل طناب کشی و ...
• برگزاری ورزش صبحگاهی به همراه صبحانه

• برپایی هیئت  های پرشور و شعور
• برگزاری مراسم های دعا، زیارت عاشورا، دعای کمیل و توسل و ...

• برپایی حلقه های مطالعه و بحث داغ و پرشور
رفتن و سرزدن دانشجویان سال باایی به اتاق های ورودی جدیدها و صحبت با آن ها  •

... •
درگیر و مشغول کردن خود ورودی ها در خوابگاه

خوابگاه ها بهترین مکان برای درگیر کردن ورودی جدید به کار فرهنگی است. به دلیل همان جو 
صمیمی و غیر رسمی که در خوابگاه وجود دارد و شاید کم هزینه تر بودن فعالیت در خوابگاه )خواه به 
اسم بسیج باشد یا نه( و هم چنین سبک تر بودن کارها و این که وقت کمتری از آنان می گیرد، معموا 
ورودی های جدید خوابگاهی در خوابگاه راحت تر مسئولیت فرهنگی می گیرند تا در دفتر مرکزی یا 

دانشکده. این کار ورود تشکیاتی آنان به بسیج را تسهیل می کند. 
 ایده های تکمیلی برای خوابگاه ها

1. برنامه استقبال برای روز ثبت نام ورودی های جدید در خوابگاه ها؛ که می تواند شامل تمام برنامه های 
یادشده باشد که همراه با حضور بسیج و بچه مذهبی ها در این روز در کنار ورودی جدیدهاست.
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2. ارائه جزوات و کتاب های مفید سال اولی ها به آن ها
3. سر زدن به خوابگاه به همراه شیرینی و آشنایی با ورودی های جدید و گپ زدن با آن ها

4. ارتباط گیری با والدین ورودی جدیدها؛ معموا چون والدین نگران فرزند خود هستند که احتماا 
از سال باایی های  با یکی  از آن ها جدا می شوند، بسیار مایل هستند که  بار است که  اولین  برای 
فرزندشان در ارتباط باشند و بعضا شماره تلفن هم می گیرند. در حد امکان باید از این فرصت استفاده 

کرد زیرا کنترل خانواده بسیار روی جهت گیری دانشجوی خوابگاهی تاثیر گذار است.
5. استفاده از دانشجویان سال باایی برای کمک به ورودی های جدید، هنگام امتحانات مختلف 

طول ترم به شکل تدریس یار 

 نکاتی در مورد دانشجویان ورودی جدید تحصیات تکمیلی
معموا وقتی صحبت از ورودی های جدید دانشگاه ها به میان می آید، اذهان صرفا متوجه ورودی های 
جدید کارشناسی است و ورودی های جدید تحصیات تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( مورد غفلت 

واقع می شوند، اما؛

چرا باید به جذب ورودی های جدید تحصیات تکمیلی توجه کرد؟
• در سال های اخیر و به ویژه در دانشگاه های شهر تهران،  نسبت دانشجویان تحصیات تکمیلی به 
دانشجویان کارشناسی، افزایش فوق العاده ای داشته است به طوری که در برخی از دانشگاه ها، تعداد 
دانشجویان کارشناسی کمتر از دانشجویان تحصیات تکمیلی است. بنابراین غفلت از اینان یعنی 

حدودا غفلت از بیش از نیمی از ورودی های جدید!
دانشجویان  به  نسبت  بیشتری  ظرفیت  و  تجربه  از  تکمیلی  تحصیات  دانشجویان  معموا   •
برخی جنبه ها و ظرفیت های  دانشجویی می تواند  بسیج  آنان در  برخوردارند و حضور  کارشناسی 
بسیج را فعال تر کند، به ویژه دانشجویانی که خود در دوران کارشناسی در دانشگاه خود فعال و 
موثر بوده اند. تعداد بسیار زیادی از فعالین اصلی بسیج در کارشناسی، در دوران تحصیات تکمیلی 
خود در دانشگاه جدید، هیچ فعالیتی انجام نمی دهند! درست است که فضای افراد هم تغییر می کند، 
بعضی شاغل می شوند و زمان شان کم تر می شود ولی به نظر اصلی ترین عامل، عدم ایجاد ارتباط 

بین بسیج دانشگاه و این ورودی های جدید و فعالین سابق است.
• حضور بیشتر دانشجویان تحصیات تکمیلی در بسیج دانشجویی موجب ارتقای جایگاه بسیج 
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این  از  نباید  و  می شود  دانشجویان  سایر  و  اساتید  دانشگاه،  مسئولین  نظر  در  دانشجویی 
عامل مهم غفلت کرد. از این گذشته کار علمی بسیج قطعا از رسالت های اصلی هر بسیج 

دانشجویی است و عدم حضور دانشجویان کارشناسی ارشد به این موضوع لطمه می زند. 

برای حضور دانشجویان تحصیات تکمیلی در فعالیت ها، چه زمینه هایی باید 
فراهم شود؟ 

برای ترغیب دانشجویان ورودی جدید تحصیات تکمیلی  اولین و مهم ترین قدم  •شاید 

شرایط  و  ظرفیت  و  وقت  با  متناسب  پروژه هایی  و  کارها  تعریف  بسیج،  در  حضور  برای 
این دانشجویان است. باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از این دانشجویان دارای 

محدودیت-های زمانی هستند.
حضور  برای  بستر  و  زمینه  بهترین  دانشجویی   بسیج  علمی  فعالیت های  گسترش   •

دانشجویان تحصیات تکمیلی در فعالیت هاست؛
• بطور مثال تعریف پروژه ای برای تعریف هدفمند پایان نامه ها و کارآموزی های دانشجویی 
و یا ورود بسیج به عرصه مطالبه گری در حوزه های تخصصی مثل مسائل صنعتی و یا علوم 

انسانی و یا مسائل حوزه سامت و ...
در  فقط  باید  را  تکمیلی  دانشجویان تحصیات  نیست که  معنا  این  به  فوق  نکته  البته   •
به  عاقه مند  که  دانشجویانی  است  داده  نشان  تجربه  گرفت.  کار  به  علمی  حوزه های 
فعالیت های سیاسی- فرهنگی و یا کارهای تشکیاتی هستند در بین دانشجویان تحصیات 
تکمیلی کم نیستند و باید ابتدا عاقه و استعداد دانشجویان تحصیات تکمیلی را تشخیص 

داد و متناسب با آن تصمیم گیری کرد.
• تشکیل اتاق فکر و مشورت نیز برای برخی دانشجویان که از فعالین بسیج دانشجویی 
در دوره کارشناسی بوده اند و در دوره ی کارشناسی ارشد و یا دکتری در دانشگاه دیگری 
پذیرفته می شوند، ظرفیت بسیار ارزشمندی است. این افراد ممکن است وقت زیادی برای 
فعالیت در بسیج دانشجویی نداشته باشند ولی باید به طریقی از تجربیات آنان بهره برد. 

تشکیل یک اتاق مشورت می تواند یکی از این زمینه ها باشد.
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چند ماحظه مهم
• معموا روز ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد با ثبت نام دانشجویان کارشناسی همزمان 

نیست!
• دانشجویان تحصیات تکمیلی معموا مخاطب برنامه هایی که بسیج ها برای معرفی خود 
و جذب دانشجویان تدارك می بینند، نیستند و باید برای آنان برنامه ی جداگانه داشت. مثا 
می توان جلسه ی بررسی یک پروژه علمی بزرگ را برگزار کرد و در حاشیه و یا بعد از برنامه، 
ارائه ای از کارهای علمی و یا غیرعلمی بسیج داد و یا در حاشیه جلسه بانک داده دانشجویان 

تحصیات تکمیلی را تکمیل و افراد دغدغه مند را شناسایی کرد.
• معموا دانشجویان ارشد که دوره کارشناسی را در دانشگاه دیگری بوده اند و در عین حال 
فعال بسیج نیز بوده اند، برای انتقال پرونده و یا تکمیل فرم عضویت به دفتر بسیج مراجعه 
می کنند. اگر هنگام تکمیل و یا تشکیل پرونده یکی از فعالین بسیج دقایقی را برای گپ و 
گفت با آن ها اختصاص بدهیم، به راحتی می توان افراد مستعد و دغدغه مند را شناسایی کرد.



»شما قرص و محکم و ایستاده و پابرجا، بدون اندك انحطاط 
و تنزلی از اصول و باورهای اصلی خودتان، در دانشگاه باشید. 
شما جای مهمی را انتخاب کرده اید؛ سنگر بسیار مهمی است. 
بیرون می آیید، حتمًا کسانی را  از دانشگاه،  هر کدام هم که 
کامًا  بخصوص،  دارید.  نگه  و  بکنید  تربیت  خودتان  جای 
آنها  می شوند؛  وارد  که  اول  سال  دانشجوهای  اطراف  بروید 
را توجیه و حمایت کنید، تا ان شاءا... این راه را ادامه بدهند. 

خدای متعال هم به این کارها کمک خواهد کرد.« 
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای بسیج دانشجویی 
11/11/1376 تهران-  پزشکی  علوم  و  تهران  دانشگاه 








