نشریه دانشجویی فرهنگی برگ سبز ،دوره اول ،شماره یک ،پاییز ۱۳۹۸

سرمق اله
برگ سبز ،برگی برای حفظ دانش سازمانی
علیرضا صبا ،مدیر مسئول نشریه دانشجویی فرهنگی برگ سبز
حمد و سپاس خدایی را سزاست که

مهمترین دغدغهی نشریه ،حفظ دانش

فرصت آموختن حقایق هستی را از

سازمانی و تجربهی اعضای کانون ،در

طریق تفکر ،مطالعه و تجربه به آدمی

طول فعالیت دانشجویی آنها است .در

آموخت و به او علم نوشتن را تعلیم داد؛

نظر داشته باشید که کانون قرآن و

تا هر آنچه را که یاد میگیرد ،بنگارد؛

عترت (علیهم السالم) از سال 1392

تا برای آیندگان به یادگار باقی بماند.

تاسیس شده است .پس انتظار میرود

نشریه دانشجویی فرهنگی برگ سبز ،با
تالش اعضای کانون قرآن و عترت
(علیهم السالم) دانشجویان پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،فرصتی است تا بتواند" ،دانش
سازمانی" این کانون را برای نسلهای
آینده به یادگار بگذارد.
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حداقل  6سال سابقه فعالیت خودجوش
دانشجویی را با خود به همراه داشته
باشد .در حالی که میدانیم این تجربه
در میان بزرگترها و قدیمیهای کانون
به چشم میخورد؛ اما کجاست آن قلم
روانی که این دانش را که حاصل سالها
تجربه است؛ بنگارد و برای نسلهای
بعدی حفظ کند؟!

کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نام "برگ سبز" نامی است که هیئت

به آن باید از فرهنگ سازمانی آگاهی

موسس کانون قرآن و عترت (علیهم

یابیم .در آخرین مقاله این شماره ارتباط

السالم) ،در سال  ،1392روی فرم

بین

و

تاسیس کانون نوشته بودند و تا سالها

مسئولیتپذیری ،به عنوان یک رکن

عنوان کانون ،کانون قرآن و عترت (ع)

مهم فرهنگ سازمانی را بررسی

برگ سبز بود .هدف از این نامگذاری

میکنیم.

بر روی نشریهای که قصد دارد دانش
سازمانی کانون را حفظ کند؛ این است
که نشان دهیم؛ مسیری که امروز
کانون در پیش دارد ،دور از مسیری که
موسسان کانون برای آن در نظر داشتند
نیست.

وفاداری

سازمانی

در پایان میگویم ،بدیهی است که یک
حرکت دانشجویی اگر توسط مجریان و
مخاطبان اصلی آن ،یعنی دانشجویان،
حمایت نشود ،نمیتواند موثر واقع
شود .پس از همهی شما خوانندگان
عزیز درخواست میکنم ،برای کمک به

در نخستین شماره از برگ سبز گزارش

این نشریه و این حرکت گام بردارید و

فعالیتهای کانون ،از مهر  1397تا

برگ سبز را با نظرات ،پیشنهادها و

کنون را میخوانیم .چند خبر مرتبط با

انتقادات خود یاری کنید .امید است با

حوزه فعالیتهای کانون را دنبال

یاری خداوند و کمک شما عزیزان،

میکنیم .چند خطی هم دربارهی اخالق

برگ سبز "تحفهی درویشی" ما،

و قرآن کریم میخوانیم .صحبت از

مقبول افتد.

دانش سازمانی کردیم؛ برای دستیابی
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