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ما خودمان انتخاب کرده ایم

 

محمدجواد شاکر

ظریف،وزیرامورخارجهایرانچندوقتپیشجملهمعروفیدکتر

دریکگفتوگویتلویزیونیبهزبانآوردکهبازخوردهای

زیادیدرشبکههایاجتماعیداشتوافرادمختلفواکنشهایمتفاوتی

بهآننشاندادند.ظریفدرپاسخبهمجریکهازاودربارهعلتوضع

فعلیکشـورپرسـیدهبود،پاسـخداد:»ماخودمانانتخابکردهایمکه

جوردیگرزندگیکنیم«.

شایدبرایتسوالشدهکهاولینجمالتیکویژهنامهبرایورودیهای

احتماالبهتریندانشگاهصنعتیایرانبهجایتبریکو»خستهنباشی

دالور«و»خداقوتپهلوان«چرابایدیکجملهازوزیرامورخارجهایران

باشد؟حقداریولیاگرکمیصبرکنی،شایدمتوجهشویکهچرااول

بسماهللاینهارانوشتهام.

راستشبراینوشتناینسرمقالهخیلیباخودمکلنجاررفتموفکرکردم،

امادلمنیامدهمانحرفهایهمیشگیرابزنم.همانهمیشگیهارابا

نانوسساضافهدرچندماهآیندهآنقدرازاینطرفوآنطرفمیشنوی

کهکمکمحتیاگرازآنهادلزدههمنشوی،حداقلنسبتبهشانحس

بیتفاوتیپیدامیکنی.بههمینخاطروقتیدرهولووالینوشتناین

سرمقالهبودمویاداینجملهظریفافتادم،تصمیمگرفتماینجملهرا

بهورودشمابهدانشگاهربطدهمودربارهاشبنویسم.

تاامروزیکهپایتراداخلشریفگذاشتهایوازمستیقبولیدرشریف

وورودبهدانشـگاهرویزمینبندنمیشـوی،18سـالیزندگیکردهای.

تجربههایمختلفیرادراین18سالپشتسرگذاشتهایوفعالیتهای

گوناگونیرادنبالکردهایودرراههایعجیبوغریبیقدمبرداشتهای

ولیبهاحتمالزیاددرسخواندن،شایدالمپیادوهمینکنکورمهمترین

تجربـهوفعالیتـیبـودهکـهزندگیاتراحداقلبرایچندسـالوقفآن

کردهای.اینوقفکردنزندگیاتبعیداستبرایکاریادرحوزهدیگری

بودهباشد،چراکهاگراینطوربود،االناینجانبودیوسرتبههمانکارو

درهمانحوزهحسابیگرمبود.خالصهکالماینکهفعالیتهاوتجربههای

دیگرتدراینسالهایآخرحسابیتعطیلودردکانشانتختهشدهو

توهممثلبقیهقدمبهراهیازپیشمشخصشدهگذاشتهایکهحتی

نقشزیادیدرتعیینکردنشهمنداشتی.

سختاستبخواهیمازتأثیرتودرانتخاباینمسیرزندگیحرفبزنیم.

شایدحتیتااالنبهمسیرهایدیگرفکرهمنکردهایوتنهامسیریکه

ازاولپیـشرویـتقـرارگرفته،همینتحصیـلوکنکورونهایتاالمپیاد

بوده؛حاالاینانتخابمسـیر،یابیشـتربردوشخانوادهبوده،یارفقا

ودوسـتانتورابهاینسـمتکشـاندهاندویاجوجامعههمهکارهبوده

است.شایدهممسیردیگریراچندقدمیرفتهایوبعدتصمیمگرفتهای

بهاینسمتوسوبیایی.بههرحالچونتأثیرتودرورودبهاینراهو

ادامهدادنشزیادنبوده،ارزیابیشکستیاموفقیتتدرآنکارراحتی

نیستوطعمشیرینیاتلخنتیجهکارتهمشایدزیادزیرزبانتنماند.

نقطهعطفداستاناماقراراستدراینفضایجدیدرقمبخورد،جایی

کهتوبایدخودتانتخابکنیوپایانتخابهایتبایستیوبرایشان

هزینهبدهی؛ازانتخابهایسادهایمثلنوعغذاییکهدرسلفیابوفه

میخواهیبخوریتاانتخابهایسختتریمثلدرسهاییکهدریک

ترمبرمیداری،استادهاییکهکالسشانراانتخابمیکنی،جمعهای

دوستانهایکهواردشانمیشوی،کالسهاییکهتصمیمبگیریدرآنها

شرکتکنییاحتیبعضیوقتهابپیچانیشان،پروژههاییکهبرمیداری

وبرایشانوقتمیگذاری،گرایشوزمینهایکهمیخواهیبرایتحقیق

وپژوهـشانتخـابکنـی،اینکهاپالیکنـیوکالبرویکهبروییاایران

بمانـیوهمینجـارابـاهمیـنآبوخـاکومردمبسـازی،فقطدرس

بخوانـییـابـهکارهایدیگرهمناخنکیبزنی،گـروهفرهنگییاانجمن

علمیکهبهآنواردمیشوی،تشکلیکهبهسمتوسویشسوقپیدا

میکنـیوروزگارترابـافعالیـتدرآنمیگذرانی،ارشـدبخوانییانه،

چهرشتهایراادامهدهی،تغییرفازبدهیوبرویسمتعلومانسانی،

کاراجرایی،کسبوکاروبیزینس،حوزهعلمیه،پزشکیوصدراهدیگری

کهآخروعاقبتشاناصالدرابتداروشننیست.

دههاوشایدصدهاانتخابوجودداردکههرروزوهرلحظهزندگیات

باآنهاتنیدهشدهوفرداوپسفرداوروزهایبعدیاتراشکلمیدهد.

انتخابهاباخودتاست؛جبرخانوادهواقواموجامعهکمتربرتوتأثیر

میگذارد،عاقلترمیشـوی،تجربهکسـبمیکنی،راههایبیشـتریرا

امتحانمیکنیودرنهایتاینانتخابهازندگیاترامیسازد.وقتی

خودتانتخابکردیدیگرنمیتوانیبهانهبیاوریوغربزنیکهچراوضع

مناینطوراستوچرافالنیآنطورزندگیمیکند؟البتهپذیرشاشتباه

درانتخابهمنشـانهشـجاعتوجسـارتاسـتوممکناسـتجایی

حتیبهظاهرخیلیدیرتصمیمبگیریکهراهتاشتباهبودهوبرگردی

تادوبارهازنوشـروعکنی.مهمنیسـتکهدرمسـیرتبهکجامیرسـی

وچقدرجلومیروی،مهمایناستکهبپذیریانتخابهایخودتتو

رابهاینجارسـاندهوخودتاینراخواسـتهایوبرایشتالشکردهای

ومهمتراینکهبدانیهیچوقتبراییکانتخابخوبدیرنیست

سرمقاله
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کتابخانه ی عبدالسالم
1

اگرمیخواهیددانشگاهرامثلدانشگاههایخارجتصور

کنید،سـریبهکتابخانهدانشـکدهفیزیکبزنید.فضاییکامال

آکادمیککهدرگوشهوکنارشیکیدوتاییاینشتینباموهای

فروعینکهایهریپاتریمیبینید.البتهدرسـاعاتشـلوغ،

کالهتانراسفتبچسبیدکهغیرفیزیکیهارابیرونمیکنند!

مسجد
2

بزرگترینمسـجدغربتهرانرادرمحلجنوبیترین

قسـمتدانشـگاهمیبینیـدومیتوانیداحـواالتعرفانیرادر

محلتحصیلخودتجربهکنید.سکوتشهمجانمیدهدبرای

خوابهایعمیقکهالبتهکراهتدارد!فیالواقعنمازجماعت

ظهرومغربومراسممذهبیازویژگیهایبارزاینجااست.زیارت

قبورشهدایگمنامدرضلعشمالیحیاطراهمازدستندهید.

مجتمع خدمات فناوری
3

هروقتچندنفرکراواتبهگردنخارجیدردانشگاهدیدید

کهبهسمتسولهایمقابلدانشکدهفیزیکوهوافضامیروند،

دنبالشانبروید؛مجتمعخدماتفناوریراپیدامیکنید.ازمعدود

اماکنیاستکهانتظارشماازشریفرابیپاسخنمیگذارد.فضایی

مناسببرایمالقاتباافرادکارآفرینوایدهپردازوالبتهجایی

برایشروعکار.کافهانتهایشمالیآنهمپیشنهادجذابیاست.

البی دانشکده کامپیوتر
4

همکفدانشکدهکامپیوتراستکهبرویدوبنشینیدو

کـدبزنیـدوتکنولوژیبپرورانید.لیگانواعواقسـامبازیهای

کامپیوتریوتماشایمسابقاتبزرگورزشیازالسیدیهای

البی،ازرایجترینفعالیتهایموجوداست.کالالبیدانشکدهها

برایمطالعهچندنفرهوپرسروصدامحلمناسبیهستند.

دلگشا
5

روبرویدانشکدههوافضارویچمنهایتروتازهاش

بنشینیدتادرحالیکهبهدفترریاستدانشگاهمینگرید،دلتان

گشودهشود!جاییمناسببرایدورهمیهایدوستانه.فقطدر

دوستانههایتان،مراعاتدفترریاستراهمبکنید!

شریف پالس
6

آنطورکهخودشادعامیکند،اولینفودکورتدانشگاهی

ایراناستوداخلفضایشیکوپستمدرنشانواعغذاهای

ایرانیوفرنگیودسرونوشیدنیو...پیدامیشود.اگرروزی

غذارزرونکردهبودیدیاغذایسلفبهمذاقتانخوشنیامد،به

اجباریااختیارراهیآنجاخواهیدشد.البتهعصرهاهمپاتوق

خوبیبرایگپوگفتدوستانههمراهبایکوعدهسبکغذایی

اسـت.طبقهباالیشگیمنتهمداردوالبتهبازیهایمهمرا

نمایشگرهایشبرایبچههاپخشمیکند.

جکوز
7

البتـهکـهروزنامهممیزیداردامـامیتوانیدناهارهای

دستهجمعیرادرحالیکهکنارتانصدایموسیقیآبوعطرهای

دلانگیزدود)!(است،نوشجانکنید.میشودهمانآبفشان

روبهرویشریفپالسیاساختمانانجمنفارغالتحصیالن.

ابن سینا
8

خودشهمگیرکردهاستبیندیانتوسیاست.مجمع

کالسهـایمرکـزمعارفوکالسهایعمومـیومیدانتقابل

دیدگاههایمختلفسیاسـی.اماجلویشوزیرسـقفبلندش

جانمیدهدبرایاملتخوردندمصبح.نماددانشگاهاست.

البتهتاچندوقتدیگرقراراستتعطیلشودوکالسهارابه

ساختمانمرحوممیرعمادیدرشمالدانشگاهمنتقلکنند.

حوض و جلوی میم شیمی
9

ازمکانهایدونفره)بخوانیددوسـتانه(دانشـگاهکه

میتوانیـددرغروبهـایدلگیردانشـگاهودرسـایهدرختان

بیدمجنونبهحوضروبهرویتاننگاهکنیدوازمسائلعاشقانه

)بخوانیددانشگاهی(حرفبزنید.

لوپ دانشکده ریاضی و صنایع
10

ازلوپهایمعروفروبهرویدانشکدهصنایعوریاضی

کهالبتهاوصیکمبهتولدهایدستهجمعیدرآنونهگذراندن

دائماوقاتدرآن!بهعنوانتجربهبپذیریدکهبنبستاست؛

ترجیحامگرازرویاجباریااصرارنروید!

البی دانشکده ریاضی
11

البیهمکفدانشـکدهریاضیکهقراربودمحلیباشـد

برایبحثوتبادلنظرخوارزمیهایدانشـگاهکهبیشـترجای

کافهنداشـتهدانشـگاهراپرکردهاسـتودرونشازهمهقشـر

دیدهمیشـود.یکسـریتختهسـیاههمآویزانکردهاندکهاز

دورخیلیعلومپایهایجلوهکند!

لوپ دانشکده مکانیک
12

فضایبیندانشـکدههایمکانیکوشـیمیکهمحل

برگزاریجمعکثیریازجمعهایدوستانهوتولدهاست.

استراحتگاه
13

یکجاییدرزیرزمینکنارساختمانسلفکههممحل

اسـتراحتاسـتوهممحلدرسخواندن.اماگاهیمیشود

کهنهمحلاسـتراحتاسـتونهمحلدرسخواندن.خالصه

کهکلیدF5.البتهورودآقایانممنوع!

تاالرها
14

ترمهایاولازاینتاالردرنیامدهبایدبهتاالردیگربروید.

خدانکندکهدرردیفهایعقببنشینیدواستادهمهمایون

بنوازدودرهمینحالتصورکنیدکهنهآنتنداریدونهنت.

لوپ کتابخانه مرکزی
15

حتمااستراحتبررویچمنهایسبزروبهرویکتابخانه

راتجربهکنید.برایدرسخواندنهمجایبدینیست.

اداره خدمات آموزشی
16

آموزشکلدانشگاهکهبرایخدماتمربوطبهآموزش

حتمـابـهآنمراجعـهخواهیدکردولیاگرمراجعهالزمشـدید،

احتماالکارتانجدیاسـت.یکیازچندسـاختمانبزرگکنار

تاالرها.

دفتر خدمات دانشجویی
17

هـردرخواسـتوبحـثوجـدلوکاریکهبامعاونت

دانشجوییداشتهباشید،بایدبهاینجامراجعهکنید؛ازمسائل

مربوطبهخوابگاهوتغذیهگرفتهتاوامهایدانشجویی.

سالن جابربن حیان و آمفی تئاتر مرکزی
18

اگردردانشـگاههمایشـیرویدادیچیزیبرگزارشود،

معمـوالبایـدبـهیکـیازایندوسـالنمراجعهکنیـد.یکیدر

شمالیترینقسمتدانشگاهویکیدرجنوبیترین.البتهیک

سریرویدادهمداریمکهجمعیتبرابرظرفیتسالنجابربن

حیـان+1وبـهباالسـتکهدرآنصورتدسـتبهدامنسـالن

جباریمیشوند.

کتابخانه مرکزی
19

سالنهایمطالعهطبقههایهمکف،اولودومشموقع

امتحاناتجابرایسـوزنانداختننداردولیاوایلترمراحت

بـرایدرسخوانـدنومطالعـهوپروژهزدنوتمرینحلکردن

میشـودمیزوصندلیخالیپیداکرد.کتابهایخیلیخوبی

همدرمخزنپیدامیشود؛ازهرنوعیکهبخواهید.حیفاست

کهدردوراندانشجوییکمبهآنسربزنید.

سالن مرحوم جباری
20

سالنورزشیبزرگدانشگاهکهبازیهایفوتبال،والیبال

وبسـکتبالدرآنبرگـزارمیشـودوالبتـهمیزبـانهمایشها،

نمایشگاهها،کنسرتهاورویدادهایمهمدانشگاههمهست.

هروقتحوصلهکارینداشتید،برویدآنجاوتوپیراکتیچیزی

بگیریدوکمیبدنتانراورزشبدهید.

ساختمان سلف
21

طبقههمکفوقسمتیازطبقهاولسلفپسراناست

وقسمتدیگرطبقهاولسلفدختران.طبقهدومهمدوبخش

دارد،یکبخشمخصوصاستادانویکبخشسلفویژهکه

رستورانآزاددانشگاهبهحسابمیآید.طبقهسومساختمان

سلفهمازجملهکاربردیتریننقاطدانشگاهاست؛آرایشگاه،

عینکفروشی،لوازمکامپیوتری،سوپرمارکت،کتابفروشی،لوازم

التحریروالبتهیککافهنقلیودلچسب.

یکی از شاخصه های شما ورودی های جدید دانشگاه که می توان از فاصله 200 متری هم شما را تشخیص داد، گیج بودن شما در پیدا کردن قسمت های مختلف دانشگاه است. تردید 

اینکه در دوراهی ها به کدام سـمت بروید، وارد سـاختمان بشـوید یا نه و سـؤال کردن هایتان از جمله عالئم اصلی این ویژگی دوست داشـتنی شماسـت. ندانسـتن اسـم برخی از نقاط 

دانشگاه و سر کار گذاشته شدنتان هم که از جمله تفریحات ناسالم سال باالیی هایتان است. برای آنکه کمتر در دانشگاه سوژه شوید، نقشه دانشگاه به همراه جاهایی که احتماال برای 

پ.ن. حاال از فردا نقشه در دست سوژه می شوید... شما مهم تر باشند، در اختیار شماست. 

ن هوا�ی محمد حس�ی

دانشگاه را بهتر بشناسیم

گــم نشــی ســوژه بشــی

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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استخر دانشگاه
22

استخردانشگاهدرکوچهگلستان،حدفاصلدرانرژیو

درطرشت،یکیازتمیزترینوبهتریناستخرهایسطحتهرانبه

شمارمیآید.البتهبهخاطرداشتهباشیدکهبایدقبلازرفتنروز

آنراچککنیدکهمسابقهایتمرینیچیزینباشد.استخرشریف

بهتنهایییکیازخصوصیاتبارزدانشگاهاست!آنرادریابید.

سالن های ورزشی
23

ازمزیتهایتربیتبدنیدانشگاه،کالسهایمختلف

ورزشیسـت.اینکالسهاعالوهبراینکهاسـتادانقابلیدارند،

اکثرارایگاننیزهسـتند.سـعیکنیدیکبرنامهثابتورزشیبا

حضوردراینکالسهاداشتهباشید.اگرهمورزشخاصیرابه

صورتحرفهایدنبالمیکنید،میتوانیدعضوتیمدانشگاهشوید.

انتشارات مسجد
24

درضلـعشـرقیحیـاطمسـجدواقـعشـدهوگذرهر

دانشجوییتادلتانبخواهد،بهآنجامیافتد؛ازپرینتگزارش

آزمایشـگاهوپـروژهدرسهـایجورواجـورگرفتـهتـاصحافی

پایاننامهوخریدنوشتافزاروپرینتفرمهایاداریدانشگاه.

قیمتهایمناسبیهمدارد.

18

در نقلیهدر آزادیسردر معروف

در صنایع

مرکز 
محاسبات

عمرانریاست

برق

فیزیک
هوافضا

کامپیوتر

صنایع

مکانیک

شیمی مواد

در طرشت در انرژی

ریاضی

سلف

مرکز کارگاه ها

ت
م.شیمی و  نف

ساختمان شهید رضایی
25

محلکارهایفرهنگیدانشگاه.یکساختماندوطبقه

کـهحتمـاحضـوردراتاقهایمختلفآنراتجربهکنید.محل

گروههایمختلفدانشـجوییویکاتاقمخفیبرایحضور

معاونتفرهنگیدانشگاه!البتهگاهینمایشگاههایفرهنگی

هنریمختلفینیزدرآنبرگزارمیشود.

درمانگاه
26

بـاقـدمزدندرسـطحدانشـگاهاحتمـاالمتوجهیک

آمبوالنسمیشوید.خداکندکهکارتانبهدرمانگاهنیافتداما

اگرخداینکردهمشـکلیپیشآمد،درپشـتاینآمبوالنس

کهمیشـودکنارمرکزمعارفوروبهرویدانشـکدهمهندسـی

شیمیونفت،درمانگاهوداروخانهوجوددارد.همچنینبرای

مواردشدیدتردانشگاهبایکسریبیمارستانهاقرارداددارد.

مرکز مشاوره
27

درابتدایورودبهدانشـگاهازشـمایکسـریتسـت

مشاورهگرفتهوسوالهاییپرسیدهمیشود.لطفابهاینسوالها

بهدقتپاسـخدهید،شـایدوقتیبگذارندورویجوابهای

شـماتحلیلـیانجـامدهنـد.درموارددیگراگرنیازبهمشـاوره

وروانشـناسوروانپزشـکداشـتید،اینمرکزکهدرپشـت

ساختمانشهیدرضاییواقعاست،میتواندبهشماکمککند.

نهاد رهبری
28

طبقـهبـاالیمرکـزمعارفاسـت.درمواقعوشـرایط

مختلفیممکناستبخواهیدسریبهآنجابزنید؛مهمترینش

هـموقتـیاسـتکهدلتانلکبزندبـرایلبخندیکیدیگرو

شبهاازیادشخوابتاننبرد.

مکث
29

فضـایسـبزجلـویدانشـکدهکامپیوترکهچندسـال

پیشجایکارگاههایدانشکدهموادساختهشد؛فضایدنج

وباحالیاسـت،مخصوصادمغروبکهآفتابمیرودپشـت

ساختمانبلندکامپیوتر.

دفتر روزنامه
30

ما،یعنیروزنامهنگاران،اینجاهستیم؛طبقهمنفییک

سـاختمانریاسـت.یکسـرپیشمابیایید،خیلیخوشحال

میشویم.

به سمت

15

19

22
23

8

25
27

26 28

2
24

5

30

7
21

9

1011

13

14
20

16

17

4

1

3

29

12

18

6

باالی  برنامه
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12000 دانشجو که شوخی نیست. نمی توان بدون قانون و مقررات آموزشی این حجم از دانشجو را کنترل کرد. 

لذا مقررات آموزشـی مفصلی در دانشـگاه داریم که حتما در طول تحصیل آنها را مطالعه کرده و به آن احترام 

بگذارید تا مجریان آموزش هم به شـما احترام بگذارند و به دریوزگی مسـئوالن و جسـتجوی راه فرار و پارتی 

و ... نیافتید. این را هم همین اول کار بگوییم که مطالعه و دانستن این قوانین وظیفه شماست و ندانستن 

قوانین توجیهی برای رعایت نکردن آنها نیست. البته به این تک صفحه روزنامه اکتفا نکنید و سایت آموزش 

دانشگاه و دانشکده خودتان را در اولین فرصت زیر و رو کنید.

مهمترینسامانهجهاندردورانتحصیلEduاست.

درهمانابتدایکارحتماصفحهآموزشخودراچک

کنیـد.هـرچندانتخابواحدوثبتنامدرنیمسـال

اولتحصیلتوسطآموزشدانشگاهانجاممیشود

اماازترمهایبعدشـماباکسـباجازهحضورییا

غیرحضـوریازاسـتادراهنمـاومشـورتبـااو،باید

خودتانانتخابواحدکنید.میتوانیدواردسـایت

edu�sharif�eduشدهودرقسمتخدماتآموزشی

ویـابرنامـههفتگـیواحدهایآموزشـیاینترمو

برنامـهیهفتگـیخـودراببینید.الزمبهذکراسـت

شناسـهکاربرشـمارهدانشجوییورمزعبوراولیهکد

ملیشماستکهمیتوانیددرهمینسایترمزخود

راتغییردهید.

همچنیـنشـمایـکایمیلاختصاصیبـادامنهی

دانشـگاهداریـدکـهبرایدریافتآنبایدبهنشـانی

id�sharif�irمراجعـهکنیـد.ایـنایمیـلوایمیـل

دانشکدهایشمابعدامیتواندحسابیبهکارتانبیاید.

همچنینحواستانباشدایمیلیکهدرEduبرایشما

ثبتشده،ایمیلیباشدکهزودبهزودچکمیکنید.

درزمـانثبتنـام)همـانانتخـابواحـد(حتمـا

بررسـیکنیدکهاخطاریدربرنامهدرسـیتانوجود

نداشتهباشـد.اگرجلویدرسـیوضعیترزرووجود

داشـتهباشـد،بهاینمعنیاسـتکهشـماهنوزاین

درسرابهطـورقطعـیندارید.بهسـاعتکالسهاو

زمانامتحاناتنهایینیزتوجهکنیدزیراممکناست

کهباهمتالقیزمانیداشتهباشند.درترمهایآینده

همحتمانسبتبهچندامتحاندرروزحساسباشید،

چوناگرحسـاسنباشـید،میمیرید!البتهاگرزنده

بمانیدقویترخواهیدشد!

ممکـناسـتنامشـمادرلیسـتحضـوروغیاب

استادهانباشد.درصورتوجودهرکدامازمشکالت

باالمیتوانیدبهادارهخدماتآموزشیمراجعهکنید

)درنقشـهبرایتـانعالمتزدهایم(.بـرایثبتنامدر

ترمهایبعد،زمانپیشبینیشدهبرایثبتنامشما

بهصورتاتفاقیتنظیمشدهودراطالعیهثبتنامهر

نیمسـالدرسـایتآموزش،منعکسمیشود.شاید

شمانتوانیددرزمانثبتنامواحدهایدلخواهخود

رااخذکنید.نگراننباشید،دربازهایبهنام»ترمیم«

کهمعموالدوهفتهبعدازشروعترماست،شمااین

فرصـتراداریـدکـهواحدهایخـودرااصالحکنید.

درترمیم،حذفیاتغییرگروهمحدودبهچهاردرس

است.درهنگامثبتنامتوجهکنیدکهبرایثبتنام

درنیمسالهایاولودومهرسالتحصیلیحداقل

باید12واحدداشـتهباشـیدوسـقفآننیزبسـتهبه

معدلوشرایطشمامتفاوتاست)جدولزیردرطول

تحصیلبسیاربهکارتانمیآید(.همچنینسقفمجاز

واحدهادرتابستان6واحداست.

شرط معدل
سقف 

واحد مجاز 

14معدلنیمسالقبلکمتراز12)مشروط(

18معدلکلکمتراز14

20معدلکلبین14تا16/99

24معدلکلبین17تا20

27دانشجویاندورشتهای

24درنیمسالفارغالتحصیلی

W؛ یک ُمَسکن قوی

یکـیازابزارهـایمهمشـمادردورانتحصیلامکان

حذفتکدرسیاWاست.اینامکانتاحدیشبیه

Ctrl+Zیاهمانغلطکردمخودماناست.هرچنددر

زندگیبیرونازدانشگاهازاینخبرهانیست؛لذابه

آنعادتنکنید.چنانچهدریکترمامتحانمیانترم

راخـرابکردیـدیابههردلیلینتوانسـتیدنمرهحل

تمرینیاپروژهو...بگیریدواگرپایانترمتانراهم

کاملشویدبازهمنمرهقابلقبولیکسبنمیکنیدو

مثالزیر12میشوید،ازاینامکاناستفادهکنید.حسن

استفادهازاینمسکنایناستکهافتمعدلتانرا

تاحدینجاتمیدهید.درموردحذفدروسهمبه

ایننکتهتوجهکنیدکهدرهرنیمسال،درزمانحذف

تـکدرس)یـاحذفاضطـراری(،درصورتموافقت

اسـتادراهنما/دانشـکده،میتوانیـدفقطیکدرس

نظـریخـودراحذفکنید)مشـروطبـرآنکهتعداد

واحدهایشماازحداقلمجازکمترنشود(.پسعلی

الحساببرایترماولتانروزهای1تا8دیرابهیاد

داشـتهباشـید.بهامیدخداهرگزبهاینابزارمحتاج

نشویدولیدرشرایطاضطرارحاللاست.

فرم ها؛ برای همه چیز، برای همه کس

درزمـانتحصیـلبهیکسـریفرمنظیـرآییننامه

تحصیـلهمزماندردورشـته،آییننامـهبرگزاریو

غیبتدرامتحان،فرمتطبیقو...ممکناسـتنیاز

پیداکنید.دسترسیبهاینفرمهابهراحتیازطریق

سـایتاصلـیدانشـگاهwww.sharif.ir/rulesدر

قسمتمعاونتآموزشیامکانپذیراست.

ادارات مهم آموزشی؛ شمال شرق دانشگاه

بهتراسـتیکسـریقسمتهایمربوطبهآموزش

دانشگاهرابشناسید:

ادارهپذیرشونظاموظیفهکهبرایمواردیچونصدور

معافیتتحصیلی،صدورکارتدانشجوییوالمثنی،

صدورمجوزخروجازکشورو...بهکمکتانمیآید.

ادارهخدماتآموزشـیکهبرایمواردیچونبررسـی

ورفـعاشـکاالتثبتنـامنیمسـالجـاری،بررسـی

درخواسـتهایتغییررشـته،تمدیـداعتبـارکارت

دانشجوییو...بایدبهآنمراجعهکنید.

ادارهکارنامهوسوابقتحصیلیکهدرزمینههایرفع

اشـکاالتکارنامه،بررسـیوضعیتتحصیلی،تأیید

معدلوتعدادواحدگذراندهو...پاسخگویشماست.

برایانجاماموردانشآموختگی،صدورگواهینامه

موقتفراغتازتحصیل،اعالمرتبهدانشآموختگی

و...نیزبهادارهدانشآموختگانمراجعهکنید.

همـهایـنادارههـادرشـمالشـرقیدانشـگاهدر

مجاورتساختمانتاالرهاواقعهستند.

»حتما بدانید«ها!

بهتراستچندنکتهراحتمابدانید:مدتمجازتحصیل

شـمادردورهکارشناسـی8نیمسـالاسـت.درطول

مـدتمجـازتحصیل،میتوانیدحداکثردونیمسـال

ازمرخصیتحصیلی)حذفنیمسال(استفادهکنید.

اگردانشجویییکنیمسالتحصیلیثبتنامنکند

یامرخصیتحصیلینداشتهباشد،منصرفازتحصیل

شناختهمیشود.همچنیناگردردرسینمرهمردودی

داشتید،نمرهآندرسدرمعدلنیمسالومعدلکل

شـمامحاسـبهمیشـودوگذراندنمجددآندرس،

موجبحذفنمرهمردودینمیشود.

مشـروطشـدنیعنیکسـبمعدلنیمسـالکمتر

از12.مشـروطیاگردر3نیمسـال)اعمازمتوالییا

متنـاوب(اتفـاقبیافتد،منجربـهمحرومیتازادامه

تحصیـلمیشـود.درمـوردجلسـاتامتحان:اصل

کارتدانشـجوییخودراهمراهداشـتهودقتکنید

کهنمیتوانیدوسـایلالکترونیکی)حتیخاموش(را

بههمراهداشتهباشید.چونتخلفبهحسابمیآید.

بایددرجلسـاتامتحانحضورداشـتهباشـیدودر

صـورتغیبـتغیرموجهدرامتحـان،نمرهصفربرای

شـمالحاظمیشـود.گفتنیاسـتدانشجوییکهبه

علتبیمارینمیتوانددرجلسهامتحانشرکتکند،

بایددرهمانروزبهبهداریدانشگاهمراجعهکند.

درآخرهمبدانیداگرمیخواهیدمدرککارشناسی

خودرابگیرید،بایدمیانگینکلنمراتشمادرپایان

دورهتحصیلحداقل12باشد

هر آنچه یک ورودی باید در خصوص آموزش بداند

Edu را قورت بده

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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صبحانهماهانهرانیزدراینسامانهبایدانجامدهند.

مرکزی برای »خدای نکرده« ها

سـامانهیکپارچهبهداشـتودرمان)سیبا(3 

زیرنظرمرکزبهداشتودرماندانشگاهاست

واموربهداشتیودرمانیدانشجوهاراراهمیاندازد.

مرکزبهداشتودرمانکهکنارمرکزمعارفواقعشده،

عالوهبراموردرمانیکهدردرمانگاهانجاممیشود،

نظارتبراوضاعبهداشتیوامورسمپاشیخوابگاهها

رانیزهماهنگیونظارتمیکند.برطبقابالغوزارت

علوم،تحقیقاتوفناوری،دانشجویاندربدوورود

موظفهستنددرطرحپایشسالمتجسموروان

شـرکتکننـد.بنابرایـنازروزاولمهـربایدابتدابه

med�sharif�irمراجعهواقدامبهتشـکیلپرونده

الکترونیکـیکنیدوسـپسطبقجـدولزمانبندی

مشـخصشـدهبرایپایشسـالمتجسـمانیبه

مرکـزبهداشـتودرماندانشـگاهبرویـد.درمانگاه

دانشگاهدرروزهایعادیازساعت8الی23فعال

وآمـادهخدمتدهـیاسـتومیتوانیدازخدمات

اینمرکزباتخفیفمصوباستفادهکنید.البتهاین

مرکـزدرروزهـایپنجشـنبه،جمعهوتعطیالتدیگر

فقـطخدماتآمبوالنـسراارائهمیدهدومراجعه

کنندگانرابهبیمارسـتانحضرترسـولاکرم)ص(

ویـادرمانگاهیادگارمنتقلمیکند.

دندانپزشـکیدانشـگاهنیزازشـنبهتاچهارشنبه

دردوشیفت9تا13و15تا18آمادهارائهخدمات

بهدانشـجوهایدانشگاهاست.خوباستبدانید

جهتاسـتفادهازپزشـکانمتخصصوانجامامور

کلینیـکتخصصـیوامورپاراکلینیک)آزمایشـگاه،

رادیولوژی،سـونوگرافیوسـیتیاسکن(دانشگاه

بابیمارستانحضرترسولاکرم)ص(قراردادمنعقد

کردهاست.

اداره رفاه دانشـجویان: ما وام میخوایم یاال!

ادارهدیگریکهدرمدیریتاموردانشجویی4 

تعریفشده،ادارهرفاهدانشجویاناست.از

مهمترینخدماتاینادارهوشایدمهمترینآنبرای

شماورودیها،پرداختوامبهدانشجویانمتقاضی

است.بازپرداختواموتسویهحساببادانشجویان

نیـزبـهعهـدهاینادارهاسـت.همچنیـناگردرطی

دورانتحصیـلدرواحدهـایمختلفدانشـگاهویا

خوابگاهکاردانشـجوییانجامدادید،برایدریافت

هزینـهکارکرددانشـجوییبایـدبهاینادارهمراجعه

کنید.مدیریتغرفههایخدماترفاهیدردانشگاه

وخوابگاهنیزبرعهدهاینادارهاست.همچنیناداره

رفاهدوچرخههاییرابهصورتاستیجاریدراختیار

دانشجوهاقرارمیدهدتابرایتردددرسطحدانشگاه

وخوابگاهازآناستفادهکنند.

یکـیدیگـرازخدماتایـنادارههماهنگیجهت

عقـدقـراردادبیمـهوتحـتپوشـشقـراردادن

دانشـجویانتحـتبیمـهحـوادثاسـت.پساگر

خـدایناکـردهبرنامـهایبرایآسـیبدیدندارید،

حتماقبلازآننسبتبهبیمهحوادثخودآگاهی

پیداکنید.إنشـاءا...هرگزمحتاجاینابزارنشـوید.

براساسدستورالعملصندوقرفاهدانشجویانتمام

دانشـجویانشـاغلبهتحصیلبایدتحتپوشـش

بیمـهحـوادثقرارگیرند.براسـاسقـراردادمنعقد

شـدهسـقفتعهدپرداختخسـارتبابتآسـیب

مبلـغ50،000،000ریـالوبابـتفوتویاقطععضو

دائـممبلـغ250،000،000ریالاسـت.باشـروعهر

تـرمتحصیلـی،بـافراخوانادارهرفـاهومراجعهبه

پورتالدانشـجوییصندوقرفاهمیتوانیداقدامبه

تقاضـایانـواعوامکنیدوهنگامفراغتازتحصیل

بامراجعهبهادارهرفاهدانشجویاننسبتبهتعیین

تکلیـفبدهـیخوداقدامکنیدتـابدهیخودرابه

صورتنقدییااقسـاطبازپرداختنمایید.تسـویه

حسـابتوسـطکارشناسـاناینادارهدرسیسـتم

جامـعاتوماسـیونصنـدوقرفـاهانجاممیشـود.

وامهـایصندوقرفاهدانشـجویانانـواعمختلفی

مثـلوامتحصیلـی،وامضروریوواممسـکندارد

کـهبـاتوجهبهشـرایطومقطعتحصیلیدانشـجو

مبالغمتفاوتیراشاملمیشود.البتهمبلغشرایط

دقیـقوامهـاطبـقبخشـنامههایصنـدوقرفـاه

سـالبهسـالممکناسـتتفاوتداشـتهباشدکه

برایآگاهیبیشـترودقیقتربهتراسـتبهسـایت

صندوقرفاهبهنشـانیswf�irیاسـامانهرفاهامور

دانشـجویان)سرادبهنشـانیsws�sharif�ir(ویا

 کارشناسانصندوقرفاهدردفترخدماتدانشجویی

مراجعهکنید.

از مراجعه به این مرکز نترسـید

مرکزمشاورهدانشگاهبخشدیگریاستکهزیرنظر

معاونتدانشـجوییادارهمیشـود.دربدوورودبه

دانشـگاهبرایشرکتدرطرحپایشسالمتجسم

وروانسروکارتانبهاینمرکزمیافتد.بعداهمهر

وقتاحساسکردیدنیازبهیکمشاوریاروانشناس

وروانپزشکدارید،سریبهمرکزیکهضلعشمال

سـاختمانشـهیدرضایـیقـراردارد،بزنید.مطمئن

باشـیدمراجعـهبهاینمرکزبـهمعنایدیوانهبودن

یاداشـتنمشکالتروانینیست!

ازمعاونتهـایپرمراجعـه،خصوصایکی

بـرایموضوعاتصنفی،خوابگاهیو

رفاهی،همینمعاونتدانشـجوییدانشـگاهاست

کهازادارههایمختلفیتشـکیلشـدهوتادلتان

بخواهدباآنهاسروکاردارید،بهویژهاگرخوابگاهی

باشیدکهزندگیتانبهاینمعاونتوادارههایآن

وابستهاست.

معاونتدانشـجوییازسهقسمتمدیریتامور

دانشـجویی،مدیریتتربیتبدنیومرکزمشـاوره

دانشجوییتشکیلشدهاست.مدیریتتربیتبدنی

وامکانـاتورزشـیدانشـگاهراچنـدصفحهبعددر

همینویژهنامهتقریبابهطورکاملمعرفیکردهایم.

دوقسمتدیگررادراینصفحهباهممرورمیکنیم.

مدیریت مخفف های خالقانه

مدیریتاموردانشـجوییدرسـالهایاخیرسـعی

کـردهخیلـیازکارهـاوفرایندهایـشرابـهصورت

الکترونیکیوآنالینانجامدهدومراجعهحضوری

دانشـجوهارابهحداقلبرسـاند.البتهدفترشـیک

خدمـاتدانشـجوییکـهشـرقسـاختمانتاالرها

وهمکـفمعاونـتدانشـجوییواقعشـده،تقریبا

همـهمراجعههـایحضوریشـمابـهمدیریتامور

دانشجوییراپوششمیدهد.اینمدیریتشامل

چهـارادارهاسـتکهسـامانهآنالیـنهرکدامازآنها

اسـمهایجالبوخالقانهایدارد:

ادارهامورخوابگاههاهرکاریراکهبهاسـکان1 

دانشـجویانارتبـاطدارد،پیگیـریمیکنـد.

سـامانهایـنادارههـمسـامانهیکپارچـهمدیریت

اسـکان)سـیما(یـاهمـانdorm�sharif�irاسـت

کـههرچـهدربارهخوابگاههانیـازدارید،درآنپیدا

میکنید؛ازاطالعیههاوقوانینومقرراتتامعرفی

واطالعـاتخوابگاههـاوحتـیگزارشمشـکالتو

مسائلخوابگاه.

ادارهامـورتغذیـه،تهیه،طبخوتوزیعغذای2 

دانشجوهارابرعهدهدارد.سامانهتغذیهامور

دانشـجویان)ستاد(یاdining�sharif�irسامانهای

اسـتکهاگرمیخواهیددرشـریفازگرسنگیتلف

نشـوید،بایـدمراجعهتـانبهآنحتـیازگوگلهم

بیشـترباشـد.مهمترینکاربرداینسـامانههمرزرو

غذایسلفدانشگاهاست.یادتانباشدکهغذایسه

روزاولهفتهراتا8صبحپنجشنبههفتهقبلازآنو

غذایسهروزبعدیراتاساعت14روزیکشنبههمان

هفتهبایدرزروکنید.قوانینوفرایندهایمربوطبه

دریافتغذاوروزفروشو...راهمدرهمینسامانه

میتوانیـدپیـداکنید.همچنیـنخوابگاهیهارزرو

معرفی معاونت دانشجویی دانشگاه

از سیما تا سیبا

باالی  برنامه
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افسانههایقدیمآوردهاندکه»عقلسالمدردر

بدنسالم«است.علیالحسابدراینجمله

دونکتهتوجهماراجلبمیکند؛یکیافسانهبودنش

ویکیهمقدیمیبودنش.

پساینگفتارهممحالاستوهمبازندگیامروز

بشرسازگاریچندانیندارد.اصالماآمدهایمشریف

کهخوبدرسبخوانیم،مهندسشـویم،مقالههای

آنچنانیبدهیمومرزهایعلمراجابهجاکنیم؛دیگر

وقتیبرایاینکارهایحاشیهاینداریم.

اصالورزشکنیمکهچهبشـود؟مثلکشـتیگیرها

گوشمـانبشـکند)البتهخدایـیناکـرده(یـامثـل

فوتبالیسـتهاهمـهاشدنبالیکتـوپبدویم؟یا

برویمسراغرانندگیحرفهایومثلشوماخر6سال

برویمدرکما!

دیدیـدچـهقـدرورزشضـرردارد؟پـسنتیجـه

میگیریمعقلسالمدربدنیاستکهسالمباشدولی

بدنسالمبدنیاستکهورزشنمیکند.

امـاشـریفیادشرفتـهاین»دودوتـاچهارتا«را

انجامبدهدوبههمیندلیلهنوزهمدوسـتدارد

بچههایـشاهـلورزشباشـندوبرایشـاندرحـد

وسـعوتوانشامکاناتورزشـیفراهمکردهاسـت.

البتهاینهاییکهاینجامیگوییم،جدایازدوواحد

تربیتبدنیوورزشاسـتکههمهدانشـجوهاباید

آنراپاسکنند.واحدتربیتبدنیتادلتانبخواهد

میدواندتانوعرقتانرادرمیآوردولیواحدورزش

کمیمهربانتراسـتوشـمابهانتخابخودتانیک

ورزشراانتخـابمیکنیـدتـادرطولیکترمباآن

محشورباشید.

استخر؛ در حد تیم ملی!

مجموعهورزشهایآبیدانشگاهکهبههمتبنیاد

خیریهمصلینژادسـاختهشـده،یکمجموعهکامل

وحرفهایبادواسـتخر)بهصورتمجزابرایآقایان

وخانمها(است.برایفهمیدنمیزانخفانت)!(آن

کافیاستبدانیدکهاستخرشریفدربرخیمقاطع

سالمکانتمرینتیمملیشنامیشود.استخرآقایان

50مترطولو22مترعرضداردوعمقشهماز1.60 

شـروعوبه5.80میرسـد.ابعاداسـتخرخانمهانیز

16در25متراستوعمقیبین1.30تا4.50دارد.

اگرشناگرحرفهایهستید،هرگزاستخرراازدست

ندهید.اگرشـناگرحرفهایهمنیسـتید،بازاسـتخر

دانشـگاهراازدسـتندهیـد،چـراکـهکالسهـای

آمـوزششـنابهصـورتآزاددرهمیناسـتخرقابل

برگـزاریاسـت.فقـطکافـیاسـتارادهکنیـدوبه

مسئولپذیرشاستخربگوییدکهمیخواهیدکالس

شـناداشـتهباشـید)اتفاقااینهماتاقیمنکهاآلن

خوابیده،بعدسـهسـالمیخواهدبرودکالسهای

شـنایدانشـگاهراثبتنامکند(.کالسهایآموزش

شـنایاسـتخردر12جلسـهبرگزارمیشـودوتعیین

ساعاتکالسبهصورتتوافقیبیناستادوشاگرد

اسـتامـاحداقـلسـهروزدرهفتهرابایـدبرایآن

درنظـربگیریـد.قیمتکالسهاهمبسـتهبهتعداد

افرادمتفاوتاسـت.اگرسـهتاششنفرازرفقایتان

بـاهـمجمـعشـویدودرکالسنیمهخصوصـی

 شـرکتکنیـد،هزینـهکالسبرایتان150هزارتومان

خواهدبود.

قیمتبلیتاسـتخرهمبرایدانشـجویانشریف

بـهطـرزشـگفتآوریمناسـباسـتوارائـهکارت

دانشـجوییباعـثمیشـودقیمـتآناز50هـزار

تومانبهسههزارتومان)معادلیکبستنیِپریما(

کاهشیابد!فراموشنکنیدکهاسـتخرهمیشـهدر

اختیاردانشجویاننیستوروزهایشنبهوسهشنبه

ازسـاعتچهـارتـاشـشعصـرمخصـوصاعضای

هیأتعلمیخواهدبود.مکاناسـتخرهمدرکوچه

گلستان،حدودصدمترباالترازدرِشمالیدانشگاه

اسـت.بهتراسـتدرکانالتلگراماسـتخربهنشانی

sharifpools@عضوباشیدتاازاخبار،اطالعیههاو

روزهاوساعتهایبازبودنآنباخبرشوید.

چگونه در دانشگاه ورزش کنیم؟

تکانی به خودتان بدهید
احسان ابراهیمی نیا

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       

فینال مسابقات فوتسال دانشکده ای
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میکنیمخودتانبرویدواززیروبمشسردربیاوریدو

بعدازآنبهفراخوروقتوعالقهتانبهآنجاسربزنید.

تمرینات تیم ها؛ هر ورزشی که تصورش را بکنید!

تمریناتورزشیدانشگاه،مجموعهبسیارمتنوعیاز

رشـتههایمختلفراشـاملمیشودکهبرایحضور

درآنهـانـهنیـازبههزینهاسـتونـهثبتنام.فقط

بایدارادهکنیدوبهسـایتتربیتبدنیسـربزنیدیا

حضوریبرویدواززمانبندیکالسهاآگاهشوید.

تمریناتورزشیدانشگاهدردوشکلانجاممیشود؛

یکیتمریناترشتههاییکهدانشگاهدرآنهاتیمدارد

ودرمسابقاتدانشگاهیوباشگاهیشرکتمیکند؛

مثلبسکتبالوفوتبالووالیبال.

راسـتیتـایـادمنرفتـهبایـدبگویمکهبسـکتبال

دانشگاهتمریناتخیلیمنظمیداردوتقریباهرماه

یکرویدادجذاببسـکتبالسـهبهسههمدرسالن

جباریبرگزارمیشـود.تیمبسـکتبالصنعتیشریف

هـمدرمسـابقاتجـامبرترتهرانشـرکتمیکندو

معموالبینچهارتیمبرترمسابقاتقرارمیگیرد.

دستهدیگر،تمریناتیکهبهصورتآزادانجاممیشود

وشـبیهبهباشـگاههایورزشیبیروندانشگاهاست.

ورزشهایرزمیوسنگنوردیساختاردومرادارند.

مسابقات شریف ؛ اوج هیجان و رقابت بین 

دانشکده ای

اگرشـریفآمدیدتماشایمسـابقاتدانشکدهایو

تشویقتیمدانشکدهتانمیتواندازاتفاقاتیباشدکه

شریفرابرایتانجذابکندوباچشمخودتانببینید

کـهاعتقادبهافسـانههایقدیمـیهنوزبینجوانان

نمـردهوآنهـاارزشهارافرامـوشنکردهاند.معموال

دریکسالتحصیلیدرسهرشتهفوتبال،بسکتبال

ووالیبالمسابقاتدانشکدهایبرگزارمیشود.البته

بعضـیاوقـاتمثلسـالقبـلتیمهادرمسـابقات

فوتسالبهصورتیترکیبیازاستادودانشجوهستند.

اگرحسمیکنیداستعدادنهفتهایدرورزشداریدو

درتیمهایدانشکدهجاییبرایخودتانپیدانکردید،

میتوانیـدبـادوسـتانتاندرمسـابقاتخوابگاهی

شـرکتکنید)البتهحضوردرمسـابقاتدانشکدهای

مانعیبرایحضوردرمسابقاتخوابگاهینیست(.

درخوابگاههاهممسـابقاتدررشـتههایفوتسـال

ووالیبـالبرگزارمیشـودکـهازجملهمزیتهایآن

یکدستلباسورزشیرایگانبرایشرکتکنندگان

است.البتهمسابقاتغیرتیمیمثلآمادگیجسمانی،

تنیسرویمیزوحتیبازیهایبومیومحلیهم

دردانشگاهوخوابگاههرسالبرقراراستوحسابی

بچههاراازخمودیوکسالتدرمیآورد.

راستیبچههایشریفکالعادتدارندهرکاریرا

کهانجاممیدهند،درآنسرآمدباشندوبرایشکم

نمیگذارند.مثالدرمسابقاتشطرنجقهرمانمنطقه

شـدیم،درفینالبسـکتبالدرشـرایطیبااختالف4 

امتیـازبـهدانشـگاهتهـرانباختیمکهتیمدانشـگاه

تهران9بازیکنباسـابقهبازیدرتیمملیداشـت،

درشناهمرتبههایخوبیمعموالبدستمیآوریم.

حتیبهترینبازیکنهایبسـکتبالسـهبهسهایران

دررنکینگفیبابچههایدانشگاهخودمانهستند.

خالصهکهاگراهلافسـانههایقدیمیهسـتید،

بهشـریفخوشآمدید.اگرهمنیسـتید،اینپندو

انـدرزمـاراآویزهگوشتانکنیدونگذاریدسـالنها

وامکانـاتورزشـیدانشـگاهتـارعنکبـوتبگیرندو

خاکبخورند

سالن های دانشگاه؛  قهرمانی در جباری!

قدیمیترینسالندانشگاهسالنمرحوماستادجباری

استکهدرکناردِرشمالیدانشگاهقراردارد.اینسالن

بزرگمکانمناسبیبرایوالیبال،بسکتبال،بدمینتون

وتنیسرویمیزاست.یعنیکافیاستدریکیدو

سـاعتیکهبینکالسهایتانخالیاسـت،برویدبه

سالنجباریوباهماهنگیآقاپرویزیاآقایعباسی

هرچهمیخواهیدبرایورزشموردنظرتانبگیریدو

مشغولشوید.اینکهسالندراختیارخانمهایاآقایان

اسـتراقبلازورودبهسـالنوهماندمدرمتوجه

خواهیدشد!اماسعیکنیدوقتیآنجاهستیدزیاد

هیجانزدهنشـوید،چونممکناسـتهمزماندر

تاالرهاکالسدایرباشدوآنهانخواهنددرهیجانات

شـماشـریکشـوند.همچنینکالسهـایآمادگی

جسمانیهمبهصورتعمومیدرسالنجباریبرگزار

میشودکهبهخصوصبرایبچههاییکهکمتراهل

ورزشوتکاندادنبهبدنشانهستند،بسیارمفید

وکاربردیاست.دانشگاهمجموعهیورزشِیدیگری

هـمبـهنام»سـالنقهرمانی«داردکهبـرایبرگزاری

کالسهایتربیتبدنیاسـتفادهمیشـودوبهترین

مکانبرایقرارهایدورهمِیفوتبالاست.فقطکافی

اسـتسـالنقهرمانیراحضوریرزروکنیدوبعدبا

رفقادوساعتیرابهفوتسالبپردازید!

درهمانمجموعهقهرمانی،یکسـالنبدنسـازی

قرارداردکهاگرعالقهمندبهبدنسازیهستید،گزینه

ویـژهایبـرایشماسـت.رویدیوارسـالنیکبرنامه

تمرینینصبشدهکهمیتوانیدازآناستفادهکنیدو

البتهازراهنماییهایمربیزبدهآنجابهرهببریدتادر

عرضمدتکوتاهیدوربازویتاناندازهکلهماشـود!

مجموعهقهرمانیسالنهایدیگریهمداردکهپیشنهاد

باالی  برنامه

مهندسی شیمی و نفت، قهرمان مسابقات والیبال دانشکده ایفینال مسابقات فوتسال دانشکده ای

تیم بسکتبال صنعتی شریففینال مسابقات بسکتبال دانشکده ای
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درنگاهبیشـترمردمجاییدانشگاه 

استکهدانشآموزانبعد

ازپایـانتحصیلشـاندرمدرسـهبـهآنجامیروند

تـادرجایـیبزرگتردرسهایبیشـتروجدیدتری

یادبگیرندوبعدهممدرکیزیربغلشـانگذاشـته

شـودکهباآندرشـرکتی،ادارهای،سازمانیچیزی

اسـتخدامشـوند.البتهایننگاهبهدانشـگاهخیلی

 وقـتاسـتکـهدرجهـاندیگـرمحلـیازاعـراب

ندارد.

آمـوزش اولهدفشـان نسـل دانشـگاههای

وپـرورشنیـرویمتخصـصواعطـایمـدرکبـه

فارغالتحصیالنبود،بعدادانشـگاههاینسـلدوم

کهپدیدآمدند،عالوهبرآموزشبهپژوهشهمبها

دادند،یعنیقرارشـددانشـگاهمرزهایعلمراجلو

ببردودانشتولیدکند.درایننسلازدانشگاهها

تولیدمقالههایعلمیمعیاریازموفقیتدانشگاه

قلمدادمیشـد.ایننسـلازدانشـگاههانیزبعداز

مدتیجایشـانرابهدانشـگاههاینسلبعددادند

کـهبرایشـانکاربردیبـودنعلـموتولیـدثروتاز

دانـشمهمبـود.درایندانشـگاههافناوریحرف

اولرامیزنـدوشـرکتهایدانشبنیـانوفناوراز

دلایـندانشـگاههابیـرونآمدنـد.البتـهعمراین

دانشـگاههانیزروبهپایاناسـتودرحالحاضر

دانشـگاههاینسـلچهارمبهتوسعهپایداروتولید

رفاهبرایجامعهمشـغولهستند.

شریفدرحالحاضرازنسلهایاولودومعبور

کـردهوسـعیداردآمـوزشوپژوهـشراتبدیلبه

فنـاوریوثـروتکنـد.بههمینخاطراسـتکهدر

دانشـگاهوکوچهپسکوچههایاطرافآنعالوهبر

کالسوآزمایشگاهودفترهایاداریتعدادزیادی

شـرکتدانشبنیـانواسـتارتاپهـممیبینیدکه

دانشـجوهاوفارغالتحصیـالندانشـگاهدرآنهـا

مشغولکارند.

اکوسیستم جوان کارآفرینی

اکوسیسـتمکارآفرینیدرکشـورسـنزیادیندارد

ولـیرشـدسـریعیراتجربـهمیکند.دلیـلنگاهو

توجهویژهایکهبهاینفضامیشـود،تفاوتهای

معناداراستارتاپهانسبتبهکسبوکارهایسنتی

اسـت.اسـتارتاپهاباایدههاییشکلمیگیرندکه

برفناوریودانشاستواراستوهدفشانتولید

محصـوالتفناورانـهبرایتأمیـننیازهایجدیدو

دانشبنیـانیارفعنیازهـایمعمولیبهروشهای

جدیداست.استارتاپهامعموالسرعترشدزیادی

دارنـدوهرچنـددرابتـدابـاسـرمایهوبـازارهدف

محدودشروعبهکارمیکنندولیهدفگذاریهای

بلندپروازانهوحتیدرسطحکشوریوجهانیدارند.

اکوسیستمکارآفرینیشریفهمکهازبخشهای

مختلفـیدردانشـگاهواطـرافآنتشـکیلشـده،

تـالشمیکنـدبـهدانشـجوهاوفارغالتحصیـالن

شـریفکمککندتاراحتتروسـریعترایدههایی

راکـهدرذهـندارند،باتشـکیلیـکتیمخوببه

مرحلهعملبیاورند.

ورود به سـرزمین عجایب

زنجیـره اول حلقـه دانشـگاه کارآفرینـی مرکـز

کارآفرینیدرشـریفاسـت.هدفاینمرکزترویج

وفرهنگسازیوارتقایتوانمندیبچههابرایورود

بهفضایکارآفرینیاست.دراینمرکزفعالیتهایی

مثلبرگزاریرویدادهایمختلفاستارتاپی،تألیف

وترجمهمقالهوکتاب،انتشارنشریه،تولیدمحتوا،

فعالیتهایتبلیغاتیو...باکمکدانشجوهاانجام

میشودتاافرادمختلفبتوانندبافضایکارآفرینی

آشناشوند،تفاوتهایآنراباکسبوکارهایسنتی

درککنند،ویژگیهایشخصیتیخودرابشناسند،

مهارتهایالزمراکسبکنند،بادیگرافرادعالقهمند

وحاضردراینحوزهآشناشوندودرکناریکدیگرو

باکسبتجربههایمختلفوتشکیلتیمجزییاز

حلقهکارآفرینیشوند.برایورودبهدنیایکارآفرینی

اینمرکزیکنقطهشروعخوبمحسوبمیشود.

خودت را بشناس

مدرسـهاشـتغالشـریفیکـیازطرحهـایمرکـز

کارآفرینـیاسـتودرحـالحاضرزیرنظرمعاونت

پژوهشـیدانشـگاهفعالیتمیکند.دانشـجوهای

سـالآخـرکارشناسـیودانشـجویانتحصیـالت

تکمیلیباشرکتدردورههایاینمدرسهمیتوانند

ویژگیهـاواسـتعدادهایخودشـانرابشناسـند،

مهارتهـایحرفـهایورفتـاریرایـادبگیرنـدوبا

کارآموزیدرشـرکتهایهمراهمدرسهآمادهورود

بهدنیایکسـبوکارشوند.

شتاب بگیر

بچههاییکهکمکمخودشانراشناختهومهارتهای

الزمراهـمکسـبکردهانـد،بـراسـاسایدههـای

مختلفـیکـهدرذهنشـاندارند،یکتیمتشـکیل

میدهندوبهشتابدهندهشریف)ستاک(مراجعه

میکنند.سـتاکبعدازثبتایدهها،آنهاراارزیابی

میکنـدواگـرایـدهازمعیارهـایالزمویـکمـدل

کسـبوکارقابـلاجـرابرخوردارباشـد،یکفضای

اسـتقراردراختیـارتیـممیگـذاردوبـرایاجـرای

ایـدهحمایتهایالزممـادیومعنویمثلتأمین

هزینههـایاولیـه،خدمـاتمشـاوره،کارگاههـای

آموزشـیوسـایرخدماتموردنیازیکشرکتنوپا

راانجاممیدهد.

رشدت با ما

مـاه 3( مـاه 9 تـا 6 بیـن شـتابدهی دوره

طـول شـتابدهی( مـاه 6 و پیششـتابدهی

میکشـد.تیمهایـیکـهایـندورهراطـیمیکنند

وطـرحاولیهشـانبـاموفقیتبـهمرحلهعملوارد

میشـود،بـرایورودبهفازهـایبعدینیازبهثبت

شـرکتدارند.دراینمرحلهمرکزرشـددانشگاهبه

کمکتیمهامیآیدوبرایشرکتهاییکهبهتولید

محصولرسـیدهوبازاردارند،خدماتیمثلفضای

اسـتقراربزرگتـرومناسـبتروایجـادشـبکهبرای

ارتباطباسـرمایهگذارانودیگرحمایتهایمادی

ومعنـویرافراهممیکند.

بریم پارک

پارکعلموفناوریشـریفکهچندسـالیازتأسیس

آنمیگـذرد،قـراراسـتناحیـهنـوآوریشـریفرا

دراطرافدانشـگاهشـکلدهد؛منطقهایشـبیهبه

سیلیکونولیاستنفوردکهفضاییبرایاستارتاپها

وشـرکتهایدانشبنیـاناسـتتـادریکمنطقه

جمـعشـوندوخدماتشـانرابهجامعـهوبهدیگر

شرکتهاواستارتاپهاارائهدهند.شرکتهاییکه

بهبلوغکافیرسیدهاند،درپارکمستقرمیشوندو

پارک،خدماتیمثلتسهیلقوانینمالیاتیوفضای

استقراررابهآنهاارائهمیدهدوبرایبزرگترکردن

بازارمخاطبانورشدسریعتربهآنهاکمکمیکند.

دانشـت را به کار بینداز

مجمتعخدماتفناوریکهاحتماالسـاختمانشیک

آنرادرشـمالدانشـکدههایفیزیـکوهوافضـا

دیدهایـد،عالوهبرمرکزکارآفرینی،سـتاک،مدرسـه

اشـتغالوفضـایآزمایشـگاهیتعـدادزیادیدفتر

داردکـهدراختیاراسـتاداندانشـگاهقـرارمیدهد.

اسـتادهاییکـهباصنعتارتبـاطدارندوپروژههای

صنعتـیانجـاممیدهنـد،درایـندفترهـاباکمک

تکمیلـیو کارشناسـی،تحصیـالت دانشـجویان

فارغالتحصیالندانشـگاهمشـغولفعالیتهستند.

بسـیاریازدانشـجوهاازاینطریقتجربهکارعلمی

وصنعتـیرابـهدسـتمیآورندوبعـداواردفضای

کسبوکارمیشوند

مروری بر اکوسیستم کارآفرینی در شریف

تو فرق داری

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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زندگی خوابگاهی 



14                  سال هفدهم                  مهر ماه 1398

ازبرای یکـی غیرتهرانـی، دانشـجوهای

مهمتریـنجنبههـایزندگیدردوران

دانشجویی»خوابگاه«است.درواقعمیتوانگفت

خوابگاهیهـابعـدازگذراندنیـکزندگیموفقدر

خوابـگاه،بهمراتبازغیرخوابگاهیهاباتجربهترند؛

تجربههاییازجنستعاملباافرادمختلفدرقالب

هماتاقی،تغییرسبکزندگیوچشیدنطعماستقالل،

تجربههایـیکـهگاهیخیلیسـختوزمانیخیلی

شیرینبهدستمیآیندوهرکدامشانازمهمترین

مهارتهایزندگیاند.

یکیازبزرگترینچالشهایزندگیخوابگاهی،به

خصوصدرسالاولموجودیستبهاسمهماتاقی!

شایدباخودتانبگوییدکدامچالش؟هرکسمیزو

صندلیوتختوکمدخودشرادارد.چرابایداین

موجودبرایمنایجادچالشکند؟

هم کالسی خوب شاید هم اتاقی خوبی نباشد

کـمنیسـتندورودیهایـیکـهبـهخاطـرمشـکلبا

هماتاقیشان،فشارزیادیرادرترماولودوممتحمل

میشوند؛حتیآنهاییکهسالهاباهمدوستیا

همکالسـیبودهاند.خبحاالباایناوصافچگونه

هماتاقیخوبپیداکنیم؟

شـناختیکـهازدوراندبیرسـتانازدوسـتانتان

دارید،اصالشناختکافیبرایانتخابآنهابهعنوان

هماتاقینیسـت.البتهاگرهمکالسـیراکهشناخت

ناقصیازاودارید،بهورودیدیگریکههمانشناخت

ناقـصراهـمنداریدترجیحمیدهید،حقداریداما

حداقلآمادهچالشهایپیشروباشید!

رفیق را در سفر بشناس

اگرکسـیرابرایهماتاقیشـدننمیشناسید،برای

شناختافراددیگرفرصتاردویورودیهاراغنیمت

بشـمارید.بهقولقدیمیهادوسـترابایددرسـفر

شناخت.پسحتمادرکناررفیقشدنباهمرشتهایها

)البتهازنوعهمجنسش!(،همخوابگاهیهایتانرانیز

زیرنظربگیریدورفتارآنهارادرموقعیتهایمختلف

بسنجید.معیارهاییمثلصبر،تحملسختی،ازخود

گذشتگی،مدارا،پایهبودنبرایتفریح،اتالفوقت

و...درسفرتاحدخوبیقابلسنجشاند.

مذاکرات پشت درهای بسته

درکنارشناختویژگیها،کاریکهخیلیبهانتخاب

هماتاقـیخـوبکمکمیکند،صحبتهاییاسـت

کهقبلازتشـکیلاتاقانجاممیدهید.غیرازاینکه

میپرسیدطرفدارچهتیمیاستوچهماهیمتولد

شـدهوچهرنگیدوسـتدارد،سواالتمهمتریهم

بایدبپرسیدوموضوعاتمهمتریهمهستکهباید

قبـلازتشـکیلاتـاقپیرامـونآنمذاکرهکنید!مثال

اینکهمیخواهدمحیطاتاقآرامباشدیاپررفتوآمد؟

چهمقدارازسروصدابرایاومطلوباست؟چقدر

اهلتفریحوبیرونرفتناسـت؟درموردنظافتو

بهداشتاتاقنظرشچیستوتاچهحدبرایشمهم

اسـت؟دراینمذاکراتحتماازموجوداتیبهاسـم

»پشـتیبان«کهکارکشتههایزندگیخوابگاهیاندو

باآنهاآشناخواهیدشد،کمکبگیرید.

قانون الزم است ولی کافی نیست

امـاازانتخـابهـماتاقـیکـهبگذریـم،درادامـه

توصیههایـیبـرایهمزیسـتیمسـالمتآمیزبـا

هماتاقیتـانآمادهکردهایم؛توصیههاییکهحاصل

بررسیچندسالهمسائلورودیهایخوابگاهیست.

اینتوصیههاراحسابیجدیبگیرید.

بهترینحالتبرایزندگیدرخوابگاه،زندگیمثل

اعضاییکخانوادهدرکنارهماسـت،بدوناینکه

قوانینسفتوسختیحاکمباشد.امابااینوجود

احتمـاالناگزیـرخواهیـدبـوددربرخـیموضوعات

قوانینـیوضـعکنیـد؛قوانینیدربـارهآوردنمهمان

بهاتاق،تمیزکردناتاق،خاموشـیشـبانهویازمان

سـکوتبـرایمطالعه.البتـهاحتمـاالبهترینگزینه

برایدرسخواندندرخوابگاه،سالنمطالعهاست.

همچنیـناگـربـاهـمغـذامیگیریـد،باهـمغذا

میخوریدونوبتیظرفمیشویید)کهشدیداتوصیه

میشوددرخوابگاهاینطورزندگیکنید!شایدباورتان

نشودامادربرخیازاتاقهاهرکسیکطبقهیخچال

مخصـوصخـودداردوکسـیحقنـداردازموادآن

طبقهاسـتفادهکنـد!(،میتوانیدقوانینیبرایظرف

شستنوغذاگرفتننیزوضعکنید.البتههمانطور

کهگفتهشـد،تامیتوانیدبدونوضعقوانینکارها

راپیشببریدوفقطوقتیاحساسکردیدواقعاالزم

است،سراغقوانینبروید.

از ما به تو نصیحت

امـاغیـرازقوانیـناتـاقکهممکناسـتدروضعو

اجرایشاناختالفاتیپیشبیاید،همیشهاختالفات

ریـزودرشـتدیگـرینیزبیـنهماتاقیهابهوجود

میآید.اختالفاتیکهاحتماالبهزودیباآنهامواجه

میشـویدوطبیعتزندگیخوابگاهیسـت.امااگر

نتوانیدآنهاراحلکنید،حسابیآرامشتانرابههم

میریزند.برایاینکهازپسایناختالفاتبربیایید

چندتوصیهخیلیبرادرانهدارم:

اگرازکاریکههماتاقیتانکردهناراحتشدهاید 

یاعادتیداردکهآزارتانمیدهد،تاجایممکن

ازخودتانرفتارتندینشانندهید)ایننشانه

بزرگـیشماسـت(.امادراینشـرایط،گذشـت

کردنیکهباانباشـتهشـدننفرتهمراهباشـد

نیزبههماناندازهبداسـت.کافیسـتدریک

موقعیتمناسـبکهعصبانینیستید،موضوع

رابـاهماتاقیتـانمطرحکنید.باصحبتکردن

خیلیازمسائلحلمیشود.

حتـیدرمـواردیکـهقوانیـنمشـخصیوضع 

کردهاید،الزمنیسـتموراازماسـتبکشـید.

هماتاقیهایـیکـهاصراردارنداینکاررابکنند،

خیلـیوقتهـابـرسـرمسـائلجزئـیوبعضا

خندهداررابطهشانباهمخرابمیشود.

خیلیازآدمهاشرایطیدارندکهتقریباغیرقابل 

تغییـراسـت.ممکناسـتهماتاقیتانخواب

خیلیسـبکیداشـتهباشدیادرروشنایینتواند

بخوابدیاممکناسـتخیلیسـرماییباشـدیا

اینکهخیلیبهوسـایلشحساسباشد.سعی

کنیـدتاجایممکـنمحدودیتهایاینچنینی

هماتاقیهایتـانرادرککنیـد؛مثالبرایکسـی

کـهدرروشـنایینمیتوانـدبخوابـد،نسـبتبه

سـایراعضـایاتـاقاسـتثناءقائـلشـویدوتـا

جایممکنشـرایطخوابرامهیاکنید؛عدالت

همیشـهمساواتنیست!اگرخودتانازاینجور

محدودیتهادارید،ازهماتاقیهایتانخواهش

کنیدکهشرایطشمارادرککنندوازطرفدیگر

تـاجایـیکهممکناسـت،کمتربهآنهافشـار

بیاورید.

تقسیمکارالزماستاماجاهاییکهممکناست 

بهیکدیگرکمککنید.مثالاگریکنفرخواست

ظرفهارابشویدوظرفهایآنشبزیادبود،

یکنفردیگرهمبهکمکشبرودوظرفهارادو

نفرهبشـوییدیااتاقرادونفرهتمیزکنیدوغذا

رادونفرهبگیرید.نگذاریدیکنفراحساسکند

باراتاقبهدوشاوافتادهاست.

ازیکدیگرکمکبگیرید.گرچهانداختنبارخودبر 

دوشدیگرانبهشدتنکوهششدهامابعضی

وقتهاخوبستازدوستتانکمکبخواهید

تابعدااوهمازکمکخواستنخجالتنکشد.

مراقـبتغییـراتتدریجیباشـید.بعضیامور 

تدریجیتغییرمیکندوتاوقتیبهحدبحرانی

برسد،ازآنغافلیم.چهبسااتاقهاییکهاوایل

سـالازتمیزیبرقمیزندامااواخرسـالباید

بـرایرسـیدنبهتختمسـیریابیکـرد.چطور

ممکـناسـت؟کافیسـتیکیازاعضـایاتاق

درتمیـزکـردنهمـکارینکنـدوبقیـههمبهاو

دوسـتانهگوشـزدنکنند.اوایلسالبقیهاینکار

راانجاممیدهندامابهمرورخسـتهمیشـوند

وکمکـمبـاربـهدوشیکنفـرمیافتدووایبه

روزیکهاوهمخستهشود.لذانسبتبهاوضاع

 اتـاقونسـبتبـهبیتفاوتـیبقیـهبیتفـاوت

نباشید!

توصیه هایی برای زندگی در خوابگاه

سال های دور از خانه

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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با اوقات فراغت مان در خوابگاه چه کنیم؟

خوابگاه فقط جای خواب نیست

خواندهایــد،بهاندازهدروسیکترمدانشگاه

مطلـبنـدارد!بـااینوجود،اگربـابرنامهریزی

درسـتدرستانرابخوانید،حتمامیتوانیداز

گذراندنبقیهاوقاتفراغتتانلذتببرید.

ورزش: بارهـاوبارهـاایـنمثـلراشـنیدهایدو  

گفتهایدکه»عقلسـالمدربدنسـالماسـت«.

نشسـتنرویصندلیهایدانشگاهوخوابیدن

رویتختهایاستاندارد)!(خوابگاهوهمچنین

عاداتنامناسبارگونومیکباعثمیشودوقتی

بهسالهایآخردانشگاهرسیدید،انواعضعفها

رادرخودحسکنید.ورزشعالوهبراینکهقدرت

یادگیریتـانرابـاالمیبـرد،بـاتقویتعضالت

مشـــکلخستگیسـرکالسهاوهنگامدرس

خواندنرانیزبرطرفمیکندوکلیفایدهداردکه

خودتانبهترازمامیدانید.اینکهشریفیک

اسـتخردرستوحسابیداردوخوابگاههایش

هـمامکانـاتورزشـیخوبیدارنـد،دیگرهمه

بهانههارابرایورزشنکردنازشمامیگیرد!

اینترنت: اینترنتمفتخوابگاهوموبایلولپتاپ  

خودتاندقیقاحکمهمانرفیقبدوزغالخوب

رادارند.هرچندگشـتوگذاردراینترنتکمش

خـوباسـتوکلیمطلبیـادمیگیریدوخبر

میخوانیدو...اماحواستانباشدکهیکیدو

سـاعتاسـتفادهازاینترنتنشودپنجساعتو

دهساعت.جالباستبدانیدافرادیدرخوابگاه

بودهاندوهستندکهتابیستساعتدرروزبه

نتگـردیمشـغولاند.پـسقـدرتاینترنترا

دسـتکمنگیریدوبرایآنبرنامهریزیداشـته

باشید.

بازی: مثلاینترنتبایدحواستانباشدمعتاد  

نشویدوتماموقتتانرارویبازیهدرندهید.

پیشنهادمابرایشماییکهاحتماالوقتزیادیرا

پشتلپتاپوگوشیسپریمیکنید،ایناست

کهبرایتفریحسـراغبازیهـایغیرکامپیوتری

برویـد.خوابـگاهبهتریـنجـابـرایبازیهـای

دستهجمعیاست.ازبازیهایفکریورومیزی

گرفتهتامافیاوجاسـوس!فوتسـالووالیبالو

شناو...همکهزدندونشانبایکتیراست.

پستعارفنکنیدوقسـمتیازوقتخودرابه

بازیبپردازید.

برنامه های خوابـگاه: هـرازچنـدگاهـیفعاالن  

خوابـگاهبرایخوابگاهیهـابرنامههاییبرگزار

میکننـد؛ازبازدیـدواردوگرفتـهتـابرنامههای

ورزشـیوتفریحـی.اگـربهبازدیـدازبرجمیالد

عالقهمندید،اگرمیخواهیدباهمخوابگاهیها

بـهپینتبـالبروید،اگرمیخواهیـدآخرهفته

رابـاکـوهوطبیعـتپرکنیـدواگـرمیخواهید

درمسـابقاتورزشـیشرکتکنید،حواستانبه

بوردهاوکانالهایاطالعرسـانیخوابگاهباشد

کهبرنامههایموردعالقهتانراازدستندهید.

همنشـینی با دوســـتان: ازآنجایـیکهارتقای  

روابـطاجتماعـیهـمبـرایشـمامهـماسـت،

قسمتیازاوقاتفراغتخودرابهگپوگعدهبا

دوســتانبگذرانید.فقطبهدوچیزکمیحساس

باشـید.اولاینکهاتاقخودراپاتوقنکنیدوبه

فکرآسـایشوآرامشهماتاقیهایتانباشـید،

دوماینکهباهرجورفردیهمنشیننشوید.

برنامه های مذهبی: خوابگاههابهمناسبتهای  

مختلـفمیزبـانبرنامههـایخوبـیهسـتند؛

هیأتهفتگیوواقعهخوانیهرشـببچههای

خوابگاهـیهمازبرنامههاییاسـتکهسـابقه

بسیارطوالنیدارد.

کارهای فوق برنامه: مطالعاتغیردرسی،یادگرفتن  

نرمافزارهایمرتبطبارشتهوکارهایدیگریاز

ایـندسـتبرایپرکـردناوقاتفراغتبسـیار

مناسباست.اینرادرنظربگیریدکهشمابعد

ازچهارسـالکهدورهکارشناسـیراتمامکردید،

بایدچیزیبیشترازکسیکهفقطدرسخوانده

استبلدباشید

زندگـیدردورشدن ازخانـوادهو

خوابـگاه،اینفرصترابه

شمامیدهدکهمدیریتزمانبهطورکاملبهدست

خودتانباشـد.دردورانخوابگاه،بافرضاینکهدر

همـهکالسهاشـرکتکنید)یادتانباشـدکهفرض

محال،محالنیست!(،هرروزبیشازهشتساعت

کالسنخواهیدداشـت.اگرهشـتسـاعتخواب

همبهاینمقداراضافهکنیم،هرروزحدودهشـت

ساعتدیگروقتدراختیارتانخواهدبود.بگذریم

ازاینکـهپنجشـنبههاوجمعههـاکالسندارید.این

حسابوکتابسادهرابرایاینآوردیمکهاهمیت

برنامهداشتنبرایبقیهوقتهایتانرامتذکرشویم.

درخوابگاهاگربرایخودتبرنامهنداشـتهباشـی،

کسـانیهسـتندکهبرایتبرنامهبریزند!پسبایک

برنامهریـزیدرسـت،تـرماولتانراشـروعکنیدتا

خداینکردهدرانتهایترمپشـیماننشـوید.دراین

بخشبسـتهپیشـنهادیروزنامهشـریفرابرایپر

کردناوقاتفراغتتقدیمتانمیکنیم.

درس خواندن: شـایداینآیتمدرابتدایبسـته،  

کمیناامیدتانکند.اماالزماسـتگوشـزدکنیم

کـهاگـرزمـانکافـیرابهمـروردرسهـاوحل

تمریناختصاصندهید،قطعاازاستادانعقب

میافتید.بایدبدانیدکلدروسیکهبرایکنکور

باالی  برنامه
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بخواهیـدچـهنخواهیـدشـریفیشـدنچه

مصـادفاسـتبـابچـهمحلـهطرشـت

شـدن.محلهایکهروزگاریبهدهطرشـتمشـهور

بودهوهنوزهمدربخشهاییازآنبافتروستایی

قابلمشـاهدهاسـت.بهطورکلیطرشـتازشمال

بهبزرگراهشـیخفضلاهلل،ازشـرقبهبزرگراهیادگار

امـام،ازغـرببهبزرگـراهجناحوازجنوببهخیابان

آزادیمحدودمیشود.تقریباتمامنیازهایعمومی

یـکفـرداعمازکاالیـیوخدماتیدراینمحلهقابل

دسترسـیاسـتکهدراینبخشتعدادیازآنهارا

خدمتتانمعرفیکردهایم:

تعمیرموبایل

بـرایتعمیـراتموبایـلدراینحوالـی،بایداطراف

متروشـریفرابگردید.همچنینازچهارراهطرشـت

تاخوابگاهطرشـت3درطرشـتشـمالی،یکیدوتا

مغازهتعمیراتموبایلمیتوانیدپیداکنید.

ساندویچی و فالفلی

نزدیـکمتـروشـریفدرهردوسـمتخیابانچند

فالفلـیوسـاندویچیباقیمتهایمناسـبوجود

دارد.آناطـرافحتـیغـذایایرانیوآشهمبرای

خوردنمیتوانیدپیداکنید.درطرشتجنوبینزدیک

مجمتعورزشـیشهدایطرشت،درچهارراهطرشت

ودرطرشـتشـمالیبعـدازچهـارراهطرشـتهـم

ساندویچیهایخوبیوجوددارد.فالفلیمامانجون

درخیابـانآزادیروبـهرویدراصلـیدانشـگاههـم

همیشهپیشنهادخوبیاست.

نانوایی

اولخیابانطرشتشمالیازسمتچهارراهطرشت

ونزدیکحسـینیهطرشـتنانواییسـنگکیوجود

دارد.درآخرطرشـتشـمالیهم،همنانواییبربری

پیدامیشـودوهمنانواییمشـهدی.اطرافمیدان

سـیدحسـنحسـینیدونانواییسـنگکیوبربری

قـراردارد.دربلـواراکبـریهـمیکسـنگکیدیگربه

پستتانمیخورد.درخیابانحبیبا...جنوبیهم

یکنانواییوجوددارد.

کبابی

درچهارراهطرشتنانداغکبابداغمعروفطرشت

قابلدسترساست.درطرشتشمالیدوکبابیدیگر

میتوانیـدپیداکنیـد.پایینحبیبزادگانونزدیک

متروشریفهمکبابیهاییقراردارند.

کلیدسازی

بیشـکروزهـایاولدانشـگاه،نیازبهکلیدسـازی

رااحسـاسمیکنیـد.اگـرباایننیازمواجهشـدید،

نزدیـکمتـروشـریف بـهکلیدسـازی میتوانیـد

مراجعهکنید.همچنیندرخیابانطرشـتشـمالی

 وباالتـرازکوچـهمحمـدییـککلیدسـازیدیگـر

وجوددارد.

گوشت فروشی

برایتهیهگوشتقرمزوسفیدمیتوانیدبهخیابان

حبیبزادگانمراجعهکنید.درخیابانطرشتشمالی

یکگوشـتفروشـیدیگرپیدامیکنید.درطرشـت

جنوبیهمیکمغازهگوشـتفروشیجنبمجمتع

ورزشیشهدایطرشتقراردارد.

کبابی المهدی

کبابـیالمهـدینزدیـکدرصنایـعقـرارداردوبـا

قیمتهایمتوسطشبسیاریازدانشجویانشریف

رامشتریخودکردهاست.

استخر شریف

استخرشریف،نزدیکدرشمالیدانشگاهوباتخفیف

ویـژهبـرایدانشـجویانشـریفیازجملـهبهتریـن

پیشنهادهایتفریحیبرایدانشجوهاست.

گیم نت

اگـربهبازیهـایکامپیوتریعالقهدارید،نزدیکدر

صنایـع،میتوانیـدبـهگیمنتبرویـد.البتهگیمنت

شریفپالسهمپیشنهادخوبیاست.

نان فانتزی

بـرایخریـدنـانفانتـزیمیتوانیدبهنـانفانتزی

نزدیـکدرصنایـعبرویـد.اینمغازهشـیرینینیزبه

فروشمیرساند.

نوشت افزار

برایخریدنوشتافزارمیتوانیدبهدرشمالغربی

دانشگاه)درطرشت(،چسبیدهبهدرجهاددانشگاهی

مراجعهکنید.نزدیکتقاطعخیابانقاسـمیوبلوار

اکبـریهـمیکنوشـتافزاروجـوددارد.درخیابان

آزادیوکناردرروبهخیابانمسـجدهمیکمغازه

دیگرکارتانراراهمیاندازد.داخلدانشگاههمباشید،

مغازهداخلحیاطمسجدوطبقهسومسلفبهترین

گزینههاهسـتند.اولطرشـتشمالیهمیکمغازه

دیگرپیدامیشود.

بانک

اغلـببانکهـارامیتوانیـددرخیابانآزادیبیابید

)شـعبهبانکهـایملـت،صـادراتواقتصـادنوین

نزدیکدراصلیدانشـگاههسـتند(.امااگرآنقدر

معرفی اجمالی محله طرشت

دو قدم مانده به گل
شایان مرشدی

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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دورنمیخواهیدبروید،بانکهایسیناوصادراتبه

ترتیبدرطرشـتجنوبیوشـمالیپاسخگویشما

خواهنـدبود.داخلدانشـگاههمبانکهایتجارت

وملتشعبهدارند.

دیزی سرای طرشت

دیزیسرایسنتیطرشت)ناصرخان(بافرمسنتی

وتزئیناتشمکانیخاصودوسـتداشـتنیبرای

خوردندیزیواملتاست.ایندیزیسراچسبیده

بهحسینیهطرشتدرطرشتشمالیاست.

عمو عباس

دیزیواملتهایعموعباسنیزطرفدارانبسـیاری

بیندانشـجویاندارد.اینغذافروشینزدیکمترو

شریفاست.

عطاری

عطاریدرطرشتشمالیوکمیجلوترازهایپرمیوه

طرشتاست.

قنادی

قنادیهایبروبیاوشـادمنشبهترتیبدرچهارراه

طرشـتوطرشـتجنوبـیقـراردارند.قنـادیقصر

شـیرینهـمدرخیابـانآزادیروبـهرویدراصلـی

دانشگاهگزینهجذابیبرایشیرینیدوستاناست.

کافه ژیسو

اینکافهکهنزدیکدرصنایعقراردارد،ازنظرقیمتی

دردستهگراندستهبندیمیشود.کالبرایکافهرفتن

بهتراستسمتانقالبوولیعصربروید.

کلبه خوراک )علی آقا(

یکیازفستفودهایقدیمینزدیکدانشگاهاست

کهبرایدانشـجویانشـریفتخفیف5%دارد.این

فستفوددرخیابانحبیبزادگانقرارداردوازجمله

نوستالژیهایشریفیهابهشمارمیآید.

میوه فروشیها

بازارمیوهوترهبار،واقعدرروبهرویخوابگاهشـهید

احمدیروشـن،هایپرمیوهطرشـت،واقعدرچهارراه

طرشت،میوهفروشیتقاطعقاسمیوحبیبزادگان

وهمچنینمیوهفروشـیپایینحبیبا...جنوبیاز

جملـهمیوهفروشـیهایپرشـماراطـرافخوابگاهو

دانشگاهاست.

درمانگاه و داروخانه

اگرخدایینکردهنیازبهدکترداشـتید،نزدیکترین

درمانـگاهبـهشـمادرمحلـهطرشـت،درمانـگاهآل

یاسیندرمیدانسماءاست.برایخریدداروهمآل

یاسـینیکگزینهاسـتودرابتدایطرشتشمالی

هـمیـکداروخانـهقـراردارد.درخیابـانشـهیدان

 هـمدرمانـگاهیـادگارمیتوانـدعصـایدسـتتان

باشد.

خشک شویی و اتوشویی

تقریبًاسـرکوچهمحسـنمحمدییکخشکشویی

 وجـودداردکـهبـهنسـبتقیمـتمناسـبیهـم

دارد.

لبنیات طرشت

نزدیکمتروشریف،لبنیاتیطرشتباعرضهبستنی،

سـوغاتیشـهرهایمختلف،دوغهایویژهوانواع

لبنیاتوشربتونوشیدنیباقیمتنسبتامناسب

اغلـباوقـاتدانشـجویانزیادیرابـهخودجذب

میکند.شبهایتابستانجلویاینمغازهصفهای

طوالنیتشکیلمیشود.

آرایشگاه مردانه

آرایشگاههایمردانهروبهرویبانکسینادرطرشت

جنوبـیبـاقیمتبهنسـبتمتوسـطودرطرشـت

شـمالی،روبـهرویبانـکصـادراتبـاقیمـتکمی

ارزانتردردسـترسدانشـجویانقراردارد.همچنین

اولطرشتشمالییکآرایشگاهارزانوخوباخیرا

بازشدهاست.

چهارراه را دریابید

چهـارراهطرشـتجایـیاسـتکـهاغلـبنیازهای

خـودرامیتوانیـدتأمیـنکنیـد.میـوهفروشـی،

گوشـتوماهیفروشـی،عطـاری،داروخانه،کبابی

وسـاندویچیهمگـیکنـارهـمقـراردارنـد.بـرای

دانشـجویانخوابگاههایشـوریدهوطرشت2این

مکانمیتواندپاسـخگویبسـیاریازنیازهایشـان

باشد

خفت نشوید
یکـیازمسـائلیکـهدرتهرانبایدمدنظرداشـته

باشید،مباحثامنیتشخصیاست.اینموضوع

برایمحلهطرشـتازاهمیتبیشـتریبرخوردار

اسـتوهـرسـالشـاهدگـزارشدزدیهایـیاز

خـودرویدانشـجویانوبـهویژهزورگیـریازآنها

هستیم.چندنکتهرارعایتکنید:

درسـاعاتتاریکتنهاییبهسـمتخوابگاه1 

یاحتیخودرویخودنروید.

پولنقددرحدنیازحملکنید.همچنیناز2 

همراهداشتنکارتشناساییوکارتبانکی

اضافیخودداریکنید.

اگـرمجبورنیسـتید،لپتاپبـاخودحمل3 

نکنیـد.گاهـیاوقـاتحتـیمیتوانیـد

لپتـاپخـودرادرکمددانشـکدهیاجاییمطمئن

دردانشگاهبگذارید.

هنگامعبورومرورازافرادمشکوکفاصله4 

گرفتـهوازجایـیعبورکنیدکهمحبوسیا

بنبستنباشد.

اگرموردحملهواقعشدید،درگیرنشوید.یا5 

فرارکنیدیاتسلیم.ولیجزئیاترابهیاد

داشـتهباشـیدوفورابهحراستدانشگاهوپلیس

110مراجعهکنید.البتهدرسـالاخیرمواردبسـیار

کمـیاززورگیـریگزارششـدهکـهدلیلاصلیآن

هماهنگیهایحراسـتدانشـگاهباپلیستهران

بزرگاست

باالی  برنامه
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بیاورید،همسالمتراست،همدستپختمادراست

وهمبساطگرمکردنغذادرطبقهدومسلفیافت

میشـود.فقطدقتداشـتهباشیدکهخیلیباغذای

مامانپزتانجلویخوابگاهیهاجوالنندهید،گناه

دارند؛فصلبهفصلدستپختمادررانمیخورند،

دلشانهوسمیکند.

میان وعده

یکقسمتمهمیازهزینههامیانوعدههایدرون

دانشگاهاست.همیشهالزمنیستکهشیرموز،پسته،

نارگیـلیابسـتنیبخوریـد.گاهیاوقاتیکچایبا

یکتیتاپهمکفایتمیکند.

چتر شوید

تهرانیهایعزیزدرراهبرگشـتبهخانهبرایاینکه

هزینههـایحملونقـلراکاهشدهید،چتریکنفر

شـوید.اگرشـماخودتانصاحبماشـینهسـتید

کـهانصافـااجـازهدهیـدیکالـیچندنفـرچترتان

شـوند.بهاینصورتکههرجاجمعیدیدید،مثال

میپرسـید:»بچهها!کیماشیندارهوامروزساعت

6:06میرهسـمتیوسـفآباد؟!«اینطورنهتنهابه

کاهشدودودِمتهرانکمکمیکنیدبلکهدوستان

زیادیهممییابید.

خمس علم

کـممانـدهبـودهزینـهکتابودفترومـدادواینهارا

فرامـوشکنـم.آخـرخودماهمیشـهسـعیماناین

بـودهکهازسـالباالییهـاکتاببگیریم،برایهمین

خیلـیبهچشـمماننمیآمد.البتـهاگرقراربودهمه

کتابهارابخریم،احتماالاآلندرصدراینهزینهها

مینوشتمش.خالصهاینکهکتابازجنسعلماست

وعلمخمسـشواجب!ازبقیهافرادخمِسعلمشـان

راطلـبکنیـد.معموالسـالباالییهابهدلیلکمبود

فضاازپرداختاینخمساستقبالهممیکنند.

پول کیفیت بدهید نه پول اسم

هزینهمربوطبهلباسوپوشاکبستگیبهخودتاندارد.

امامنشمارابهجمهوریراهنماییمیکنموشمارااز

مسخشدنتوسط»برند«هابرحذرمیدارم.انصافابه

دنبالکیفیتخوبباشید،چیزیکهقیمتشمناسب

استلزومابهاینمعنینیستکهکیفیتندارد.نهاینکه

همهبرندهابدند.اتفاقاخیلیازآنهاکیفیتمناسـبی

هـمدارنـدامـاهموارهچیزیکهازآنبهعنوانبرندیاد

میشود،بیشکپولیازشمابابتاسمشهممیگیرد.

تخفیف ها را بو بکشید

درایـندورهوزمانـهکـهتـبخریدهـایاینترنتیو

اسـتفادهازخدماتآنالینحسـابیداغشـده،بهتر

اسـتبـرایمدیریـتخـرجزندگیتاناززیرسـنگ

همکهشـده،کدهایتخفیفراپیداکنید.سـایتها

وگروههـایمختلفـیبـراییافتنایـنگنجینههای

ارزشمندوجوددارندکهبهتراستچککردنآنهارا

جزءکارهایروزمرهتانقراردهید.

بهعنوانآخرینبندمیخواهمشـمارادعوتکنم

کهحتیاگرمنابعمالیتانخیلیهممحدودنیست،

حواستـانبـهدخلوخرجتانباشـد.اینیکنوع

تمریـنخوببرایاسـتقاللاسـتکـهفکرکنمبرای

همهشمازماِنتمرینشقطعافرارسیدهاست

هزینهدردوراندانشجویی،مهمترین

مخصوصابرایدانشجویان

خوابگاهیهزینههایمربوطبهغذاسـت.بهجرأت

میتوانمبگویماگرخیلیآدمولخرجینباشید،حدود

دوسومهزینههایشمامربوطبهخوراکشماست.

پسالزماستکهدراینزمینهبهسرعتبهینهسازِی

هزینهراانجامدهید.پیراموناینمقدمهچندنکته

میتواندمفیدباشد.

یک: دنیا باال و پایین داره

اوایلهرماهاحساسینشوید.یکمبحثدرمدیریت

وجودداردکهترجمهآنبهفارسـیسـلیسمیشـود

تصمیمگیریاحساسـی.بهاینمعنیکهفردباتوجه

بهحسیکهدرآنلحظهنسبتبهموقعیتدارد،اقدام

بـهتصمیمگیریمیکنـد.راِهمقابلهبااینآفت،کمی

آیندهنگریست.مثالشمامیتوانیدبهروزهایسخت

آخرهرماهفکرکنید.آنروزهاییکههربارکهازعابربانک

پولمیگیرد،باچشمهایپرترسبهمبلغباقیمانده

نـگاهمیکنیـد.همـانروزهاییکهاگرهـزارتومانتِه

جیبتانپیداکنید،انگاردنیاییبهشمادادهاند.

دو: عدس پلو هم مخلوق خداست

پیروهماننکتهپیشین،درزمانمناسبیاقدامبهرزرو

کردنغذاکنید.وقتهاییکهتازهغذاخوردهاید،ممکن

استحتیجوجهسلفهمبهنظرتانبدمزهبیایدواز

رزروکردنشپرهیزکنید.اماوقتیدِمظهرگرسنهبهسمت

سلفمیرویدومیفهمیدغذاعدسپلوست،آبازلب

ولوچهتانجاریمیشود،کارترابردستگاهمیگذارید

اماایفغانکهصدایبوقمثلپتکبرکلهتانمیکوبد

وبهخودتانبدوبیراهمیگوییدکهمنچهفکریبا

خودممیکردمکهاینغذارارزرونکردهام.

پی نوشـت بند دو:اینبندبراسـاسیکداسـتان

واقعیست.

وامـاپیـرونکتـهدومبایـداضافهکنـموقتیهمکه

غذایسـلفخوبنیسـت،نرویدهیازبیرونغذا

بخرید.درستکنیدوباخودتانبیاوریدواگرحال

ایـنکارهـاراندارید،حداقـلتحصنکنیدکهغذای

سلفرابهبودببخشند.جایماراهمخالیکنیدکه

دستمانازتحصنکوتاهاست.

سه: تهرانی ها

شـماتهرانیهـامیتوانیـدازخانـهبـاخودتـانغذا

توصیه هایی برای کنترل هزینه های شخصی در دوران دانشجویی

بخور و نمیر
محمد جوانمرد
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بـهدانشـگاه،ورودبهمرحلهجدیدیورود

اززندگـیاسـت.یکـیازجنبههـای

اسـتقاللدرزندگـیدانشـجوییبـرایبسـیاریاز

دانشـجویان،اسـتقاللدروسـیلههایالکترونیکـی

اسـت.اگرخوابگاهیباشـیدکهاحتماالنمیتوانید

هرروزعالفسایتهایمخروبهدانشکدههاشویدیا

هرشبدعاکنیدکهفالنرفیقتانکهتازهپیدایش

کردهاید،فایلشـماراازرویدسـکتاپشپاکنکرده

باشـد.اگـرهـمتهرانیباشـید،بعیداسـتحوصله

چانـهزدنبـامابقیاعضـایخانوادهازجملهبرادریا

خواهرکوچکترراداشتهباشیدواحتماالآنهاهم

درکنمیکنندکهاگرتا12شبگزارشپروژهراایمیل

نکنید،تیای)TA(محترمبهازایهردقیقهتأخیر،یک

نمرهازنمرهنهاییشمامیکاهد!نتیجهمواردمذکور

ایناستکهدرنهایت،اگردراینوضعمحیرالعقول

اقتصادی،جیبخودیاپدرتانپاسـخگوباشـد،به

فکـرخریـدیکلپتـاپنومیافتید.ازآنجاکهمادر

روزنامهحواسمانبهتمامیجنبههایزندگیشـما

هسـت،گفتیمچندتوصیههمدربابخریدلپتاپ

بهشمانودانشجویانعزیزبکنیمبلکههرخطُکدی

کهباآنمیزنید،کاخیشوددربهشتبرایما.

پیش گفتار اول: لپتاپ نخرید!

بله؛اولینتوصیهمابهشـماایناسـتکهآقا،خانم

نخرید!خدایناکردهازاینتحریمیهانیسـتیمکه

بگوییـمنخریـدبلکهقیمتهـاپایینبیایـد.وگرنه

قیمتهـاباالتـرنرود،پایینترهـمنمیآید.اماچرا

میگوییـمنخریـد؟چـونمهمتریـناصـلدرخرید

لپتاپایناسـتکهبدانیدمیخواهیدبالپتاپتان

چهکنید.برایمثالاگریکلپتاپفقطبرایوبگردی

میخواهیدوبرویدیکهیوالی20میلیونیباوزن

سـهکیلوگرمبخرید،دردنیاوآخرتاززیاندیدگان

خواهیدبود.نکتهاینجااسـتکهشـماسـالاول

مطلقاایدهاینداریدکهمیخواهیدباآنزبانبسته

چهبکنید.لذابهتراستیکسالصبرکنیدکهفضای

دانشگاه،رشتهوعالیقخودتاندستتانبیاید،سپس

تصمیمبهخریدبگیرید!دراینیکسـالشـایدیک

پولیهمجمعشدوتوانستیدشاختورمرابشکنید.

پیش گفتار دوم: امان از آدم حرف گوش نکن!

راسـتشمثلروزبرایماروشـناسـتکهشمانسل

ناُشـکریهسـتیدوبهتوصیهاولماگوشنمیکنید.

بهعالوهدانشـجویورودی)آره،همینشـما(جوگیر

استویکیازجنبههایجوگیری،تصمیماتازروی

جهـازهاضمـهاسـت.بنابرایـنحاالکـهمیخواهید

برویدلپتاپتانرابخرید،توصیههایبعدیراجدی

بگیریـد.قبـلازهرچیزیخـوبتحقیقکنیدکهقرار

استبالپتاپتانچهکنید.دراینراستامیتوانیداز

چندسالباالییدنیادیدهمشورتبگیریدکهنیازهای

الکترونیکـیرشـتهتانرابـرایشـماشـرحدهند.اگر

سـالباالییمدنظردنیادیدهباشـد،احتماالمیگوید

کهدرهیچیکازرشتههایمهندسی،نرمافزارآنقدر

خفنیدردورهکارشناسـیوجودنداردکهیکلپتاپ

معمولیازپسآنبرنیاید.اگرنرمافزارموردنظرزیادی

خفنباشدونیازبهرانکردن)اینرانربطیبهسینه

نـدارد!اگـربهدردتـانبخورد،بعداخواهیدفهمیدکه

چیست(طوالنیمدتداشتهباشید،بازهملپتاپبیش

ازحدخفنبهکارشـمانمیآیدوبایدرویکامپیوتر

رومیزی)PC(یاابرکامپیوتردانشگاهحسابکنید.اگر

همسالباالییمربوطهچیزیخالفاینحقیقترابه

شـماگفت،بدانیدوآگاهباشـیدکهسـالباالییایکه

پیـداکردهایـدبهاندازهکافیدنیادیدهنیسـتوباید

دنبالسالباالییبگردیدکهاینهارابهشمابگوید.

گروه اول: برای یک مهندس ساده، مأمور و معذور

اگرقرارنیستدردورانکارشناسی)یاحداقلدربازهای

کهقراراسـتلپتاپراداشـتهباشـید(بالپتاپبهغیر

ازوبگردیوکارهایسـادهمهندسـی،نوشـتنچند

گزارشساده،درستکردنپاورپوینتبرایقانعکردن

استاددرموردکیفیتپروژهواحیاناچندفیلممجاز،کار

دیگریبکنید،اولینویژگیمهمبرایشمااندازهووزن

است.شمانیازیبهلپتاپبامشخصاتسختافزاری

قویندارید.پسدنباللپتاپیبگردیدکهمصرفکم،

باتریقابلتوجهووزنوضخامتاندکیداشتهباشد.

گزینههـایبسـیاریدراینگـروهازبرندهایمختلف

وجوددارد.حتیاگرقراراستدرصورتنخریدنلپتاپ

یاخریدنلپتاپارزانتر،اضافهپولتانراآتشبزنید،

یااگرازادامهزندگِیباآرامشورایگانسیرشدهاید،

میتوانیدرویمکبوکهمحسـابکنید.اگراندکی

فنیترشـویم،بهتراسـتازنسلهایجدیدپردازنده

کـهبازدهـیبهتریدرمصرفانرژیوگرمازاییدارند،

اسـتفادهکنیـدیااگرقصدداریداندکـینرمافزارهای

گرافیکیترمثلنرمافزارهاینقشهکشیوشبیهسازی

اسـتفادهکنید،بهتراسـتدنبالچیپگرافیکیمجزا

)NvidiaیاAMD(بگردیدودورچیپهاییکپارچهبا

پردازندهراخطبکشید.اگرهمساعاتزیادیدرروزرا

خصوصازیرنورآفتاببالپتاپتانکارمیکنید،بهفکر

صفحهنمایشبارزولوشنوروشناییمناسببگردید

کهترجیحاضدبازتابباشد.امابیشازهرچیزبهسبک

بودنفکرکنید.زندگیدرطرشت،مستلزماستارتها

ودویدنهایسریعوجابهجاییزیادبینخوابگاهو

دانشگاهاست.همچیندقتکنیدکهلپتاپشماقرار

اسـتبهپروژکتورمتصلشـود،پسازهمانلحظه

خرید،یکنگاهیبهاتصاالتوپورتهایآنبیندازید

کهچهارسالبعدروزجلسهدفاعغافلگیرنشوید!

گروه دوم: دانشجوی بیش فعال فرهنگی

حـاالاآلنبرایشـمازوداسـتکـهبفهمیدماجرای

فعالیتفرهنگیچیسـتوچقدرمیخواهیددرگیر

آنبشوید؛ولیدرنظرداشتهباشیدکهاگرروزیقصد

ورودبـهایـنحـوزهراکردید،احتماالدرحدطراحی

پوسـترسـادهیاصفحهآرایییکنشریه،یکروزی

یقـهشـماراخواهدگرفـت.اینتیپآدمهامعموال

ترکیبیازسـادگیدرحملونقلوقدرتپردازشرا

همزماننیازدارند.بنابراینمیتوانیدبهلپتاپهایی

تاحدود2کیلوگرمکهصفحهنمایشی15اینچی،با

دقتحداقل1080×1920دارندوازپردازندهگرافیکی

مجزابهرهمیبرند،فکرکنید.ازآنجاییکهافراداین

گروهبهمرور،درگروههایفرهنگیمربوطهرسـوب

میکنند،نیازبهحملونقلزیادیندارند.فقطرعایت

کمـرمحتـرمرابکنیـدکهدرآیندهبـهآننیازدارید.

غیـرازآن،تمرکزتـانبـرویژگیهایسـختافزاری

بهتروقیمتکمترباشـد.نرمافزارهایاحتماالمورد

راهنمای خرید لپتاپ

لپتاپ چند برگ؟
ن هوا�ئ محمدحس�ی
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شمادارند.ُپرواضحومبرهناستکهدرصورتقرار

گرفتندراینگروه،قراراستبهلپتاپیباکارتگرافیک

وصفحهنمایشبانرخبازسـازیتصویرورزولوشـن

باالفکرکنیمکهیعنیخروجمقدارزیادیارز!دراین

صـورتبدیهـیاسـتکهاصـالوزنوابعادمحلیاز

اعرابندارندواصالهرچهلپتاپبزرگترباشد،شاید

بهترهمباشد،امابهشرطآنکهفکرجابهجاییبیشاز

حدلپتاپدرمحلهمخوفطرشتراازسرتانبیرون

کنید.درآنصورتبایداندکیازکاراییسـختافزار

رافـدایابعادمناسـبجابهجایـیلپتاپخودکنید.

اعضایاینگروهمیتوانندبالپتاپشـانکاراعضای

تمـامگروههـایقبلـیراراهبیندازنـدوحتیاحتماال

چندینکودکبیسرپرستراهمبهفرزندیبپذیرند.

برای همه گروه ها، به ویژه گروه های حساس

بـههرحـالچـهامسـاللپتاپبخریدوچـهنخرید،

احتماالیکروزینیازتانخواهدشد.سعیکردیمتا

حدممکنازفنیشدنبیشازحدگزارشبپرهیزیم

تاخودتانمسیرخودتانراپیداکنیدواینگزارش،

وابستهبهزمانومکاننباشد.البتهبرخینکاتدر

خریدلوازمالکترونیکحائزاهمیتاستکهوابسته

بهعضویتدرگروههایفوقنیست.صفحهنمایش،

کیبوردوتاچپدقسـمتهاییهستندکهبیشترین

وقـتخـودرابـاآنهـامیگذرانید،مطمئنشـوید

کـهازکیفیتآنهـااطمیناندارید.نکتهبعدیاین

اسـتکههمیشـهسعیکنیدازخریدتکنولوژیهای

منسوخبپرهیزیدوباچشماندازبهآیندهخریدکنید.

تکنولـوژیحافظههـایرمنمونـهایدراینمسـئله

اسـت.نکتهآخرهماینکهشـمامیتوانیدباخرید

یکلپتاپمجهزبهSSDازعذابدوزخرهایییابید.

اگرچـهبـهمیزانقابلتوجهیمبلغپرداختیشـمارا

افزایشمیدهد،امامیتوانیدمطمئنباشـیدکهاز

نتیجهراضیخواهیدبود.چهلپتاپهایقدیمیکه

بهمعجزهSSDحیاتدوبارهگرفتهاند...

درآخر،اگربیشازایننیازیبهاطالعاتداشتید

–کهدارید–خودتاندراینترنتجستوجوکنید!

دانشـجوییکـهجسـتوجورابلـدنباشـدازعامـل

بیعسلوزنبوربیعملهمبدتراست

پی نوشـت: یاازدوسـتانخودکمکنگیرید،یاقبل

ازآنبـهآنهـاایمانبیاورید.مبادادوسـتیخودرا

سرنارضایتیپیشنهادیکرفیقبربادفنادهید!

استفادهشمادرآینده،عالوهبرنرمافزارهایتخصصی

رشـتهشـما،تعدادینرمافزارادوبیمثلفوتوشاپ،

ایالستریتوریاایندیزاینخواهدبود.

گروه سوم: دانشجوی بیش ترفعال فرهنگی

اساسـادسـتباالیدستبسـیاراست.درفعالیت

فرهنگیهمشماممکناستبیشازحددرکارغرق

شـویدیامثالچیزیتویسـرتانبخوردوبهفکرکار

تولیـدمحتوایتصویـریازجنسویدئوبیفتید.در

اینصورت،بهاحتمالخیلیزیادبایدقیدسـادگی

درحملونقـلرابزنیـد.قدماولپیداکردنلپتاپیبا

پردازندهوچیپگرافیکینسبتاقویاست.احتماال

دستکمبایدحدود12میلیونپیادهشوید!ازآنجایی

کـهلپتاپشـمادرگیرفرآینـدطوالنیمدتخروجی

گرفتنازویدئوهامیشـود،ضرورتاسـتفادهازفن

قـویدرلپتاپتـانراجـدیبگیرید.همچینبدانید

کهصفحهنمایشبزرگتر،کارشـمارابسـیارسادهتر

میکند،لذادراندازهصفحهنمایشخّستنورزید.

 گروه چهارم: خوابگاهِی شهریوری؛ 

مغرور، تنها، بی کار و درون گرا

ایـنگـروهاحتماالنیازبهبازیکردنبالپتاپراازنان

شبواجبترمیداند.اگرتواناییخوبیدربرقراری

ارتباطبارفقایتانندارید،میتوانیدرویلپتاپخود

فیفـانصـبکنیدوشـبهابچههـایهماتاقیرابه

برگزاریلیگفیفارویلپتاپخوددعوتکنید.امااگر

اصالحوصلهارتباطبرقرارکردنندارید،بازیهایاول

شخصباگرافیکباال،احتماالحکممایهحیاترابرای

باالی  برنامه
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باالخرهتمامشد.یکسالخستهتبریک!

کنندهوپرمشقت،پرازکالسو

تستوجزوهوآزمونهایآزمایشیمختلفبهپایان

رسیدوبعدازگذراندنتابستانیبااسترس،قبولشدن

دررشتهودانشگاهموردعالقه،باالخرهرسیدیبهاینجا

وامروزروزنامهشـریفراورقمیزنی.مهمترازتمام

شدنسالیسخت،شیرینیرسیدنبههدفیبزرگو

اعتمادبهنفسبعدازآنتاماههاوبلکهسالهاست

کهباعثافتخارتووخانوادهاتنیزمیشود.اماحین

گذراندنایناوقاتخوشوتجربهکردنمحیطجذاب

ومتفاوتدانشگاه،شایدکمترکسیبهاینفکرباشد

که:»خب!ازکنکورردشدم،حاالچی؟«

منظـورماز»حـاالچی؟«بیشـترازهرچیزدیگری،

ادامـهموفقیـتدرزندگیآکادمیکجدیدومتفاوت

تو،بهنامدانشگاهاستکهشایدخیلیهایماندرچند

ترماولازآنغافلبمانیم.بعضیهایمانفکرمیکنیم

که:»خب!ازقیفکنکورردشـدموحاالنوبتلذت

بردنازدوراندانشجوییوآزادیمنه!«ویا»منکه

ازرقابتسـختیمثلکنکورردشـدم،قطعادانشگاه

خیلیآسونتره!«.واینسریافکاردقیقاموضوعاتی

استکهایننوشتهمیخواهدبهآنهابیشتربپردازد.

حواس تان به آزادی باشد

تفاوتدرسخواندندرمدرسـهودانشـگاهازنکات

مهمیاستکهشایداکثرماندرترمهایاولدرست

آنرادرکنکنیـمومـرورزمـانوتجربههایخوبو

بـدایـنتفـاوترابهمـابیاموزد.شـایدمهمترینو

خطرناکترینتفاوت،همان»آزادی«واختیاربیشتر

دردانشـگاهاسـت.برخالفمدرسـه،معمـوال)علی

الخصوصدرترمهایاولوکالسهایدروسپایه(

کسـیشـمارامجبوربهحضوروشـرکتدرکالسها

نمیکنـد.میتوانیدنمـرهتکالیفراباکپیبرداریاز

دیگرانبگیرید.زمانبندیشـمابسـیارمنعطفتراز

دوراندبیرستاناستوانتخابواحد،کمکزیادی

درمدیریتزمانبهشـمامیکند.همچنینبرخالف

مدرسـه،ممکناسـتیکدانشجوتنهادوکالسبا

اختالفزمانیزیاددریکروزداشـتهباشـدکهاین

عامـلباعـثپراکنـدهشـدنوازدسـترفتنزمان

مفیـداومیشـود.زمانمفیـدیکهمیتوانددرکنار

فعالیتهایدرسـی،بهانواعواقسـامفعالیتهای

فوقبرنامهجذابدردانشگاه،ازتشکلهایسیاسی

وصنفـیتـافعالیتهایورزشـیوعلمیوفرهنگی

اختصـاصیابـد.درکنارتمامـیمزایا،ایناختیارو

آزادی،مسئولیتهاوچالشهایفراوانیرابههمراه

داردکـهبـرایادامـهموفقیـتدرزندگـیتحصیلی

نیازمنـدتوجـهویـژهاسـت.برخالفدبیرسـتان،در

دانشـگاهبیشـترباردرسیرویدوشدانشجوست.

اینجملهبهاینمعنینیستکهبایدمثلکنکورزمان

بسیارزیادیرابهدرسخواندناختصاصدادوخود

راازلذتبردنازفضایدانشـگاهمحرومکرد،بلکه

میتـوانبـاتغییرنگرشوعلمبهاصولتفاوتهای

مدرسهودانشگاهموقعیتجدیدرابهبهتریننحو

مدیریتوازآنحداکثربهرهرابرد.

برایمثال،برخالفدوراندبیرستان،تمامیمسائل

موردنظردرسدرکالسارائهنمیشـود.اسـتادهر

جلسـهحجـمزیـادیازدرس)حتـیتـایکفصلاز

یـککتـاب(راتدریسمیکندکـهپرداختنبههمه

جزئیاتراغیرممکنمیکند.عالوهبراین،پرسـیدن

سـوالوبرطرفکردنتمامیابهاماتدریککالس

150نفریشایدکارآسانینباشد.

روی پای خودت بایست

دردانشـگاه،توقـعاسـتادازدانشـجو،فراتـررفتن

ازسـطحکالسومراجعـهبـهمتـونکتابهـای

مرجع)رفرنـس(اسـت.بـهطورمشـابهمیتواندر

موردتفاوتامتحاناتدرمدرسهودانشگاهصحبت

کـرد.معمـوالدردوراندبیرسـتان،توقـعازدانـش

آمـوزرسـیدنبـهتواناییبازتولیـدمطالبآموخته

شـدهوحلسـواالتمشابهقبلیاست،درحالیکه

هدفدردانشگاهآموزشاصولاساسیواستفاده

ازتواناییهـایکسـبشـدهبـرایحلمسـائلدر

موقعیتهایجدیداست.بههمیندلیلامتحانات

مدرسـهمعمـوالدارایسـواالتزیـادوبـاجزئیات

فراوانوزمانمحدوداست،درحالیکهامتحانات

دروساصلـیدانشـگاهمعمـوالتنهـا2تا4سـوال

طوالنـیوچالـشبرانگیزدربردارند؛لذا،خالقیتو

 تسـلطبراصولدرس،ابزارهایاصلیحلمسـأله

هستند.

آخه اینا به چه درد من می خوره؟!

شـایدایـنسـؤالرابارهـادرطـولتحصیـلاز

خودتـانبپرسـیدکه»آخهایـناراجیفبهچهدرد

مـنمیخـورن؟«.اوالکـهاحتـرامخودتـانرانگه

داریـد.ثانیـا)ازنگاهدانشـی(همانطـورکهازنام

دروسپایهوعمومیمشخصاست،تمرکزآنهابر

آموزشابزارهایپایهایدرکوحلمسائلپیچیده

آیندهشماسـت.مثالاگربخواهیدرفتارسـیاالترا

درمواجهـهبـابالهواپیمـامطالعهکنید،ابتداباید

بـاتوجـهبهاصولفیزیکیمسـألهوبـهکمکابزار

ریاضیآنرامدلسازیکردهوباهمانابزارریاضی

توصیه هایی در باب بهتر درس خواندن

تازه اول راهه
حبیب آذرآبادی

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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رستگاری تحصیلی در شریف

بـاتوجـهبهتمامیایـنتفاوتها،چطورمیتواناز

مزایایاینمحیطجدیدبهرهبردودرعینحالآینده

تحصیلیموفقتریراازهمینترمهایاولرقمزد؟

TA را دریابید

تعاملبهینهوبهجابادستیارهایآموزشی)TAها(

میتواندیکیازموثرترینراهحلهاباشد.دستیاران

آموزشـیدقیقـاوظیفـهپاسـخگوییبـهابهاماتو

سواالتباقیماندهدرذهندانشجویانرادارند.از

طرفدیگردستیارهایآموزشیمعموالرابطهنزدیکی

بااستاددرسدارندوحتیدرفرایندطراحیسواالت

امتحـانوتصحیحبرگههابهاسـتادکمکمیکنند.

پسشـنیدنصحبتهایآنهاسـرکالسمیتواند

نمراتبهتریرابرایشمابهارمغانبیاورد.اینراهم

بهیادداشـتهباشـیدکهبعضیاستادهاطرحبرخی

ازمباحثدرسرابهدستیارهایخودمیسپارند.

در کالس ها بچرخید

نبایـدبـهیکاسـتادیاحتییکدسـتیارآموزشـی

مشـخصبسـندهکرد،چراکهکیفیتآموزشافراد

مختلـفمتفـاوتاسـتوبایـدازبرخیکالسهای

مفیدتربهصورتمستمعآزاد)امکانیکهدردبیرستان

وجـودنـدارد(اسـتفادهکـرد.خیلـیازکالسهـای

دانشگاهمیتواندبرایشمامفیدباشد،الزمنیست

حتمادرآنثبتنامکردهباشید.

دورهمی یه حال دیگه داره

درسخوانـدنگروهـیازجملـهدیگـرراهحلهـای

مناسـببرایپیشـرفتدرسـیاست.شایدیکنفر

نتوانـدتمامـیمطالـبیکدرسراپوشـشبدهد

ولیاستفادهازامکانهمآموزیبادیگردانشجویان

کمـکبزرگـیبهاومیکند.عالوهبراین،بسـیاریاز

دروسدارایچندینکتابمرجعباطرحدرسهاو

مثالهایمتفاوتهستندکهیکنفرازپستمامی

اینمطالببرنمیآید.

انتخابواحدمناسب)مخصوصادرترمهای2و3(

نیزازعواملبسیارمهِمموفقیتدرادامهمسیراست.

مشاورهبااستادراهنماودانشجویانسالباالییکمک

شایانیبهیکانتخابواحدبهترمیکند.

چرا که نه!

ودرپایـانوبـهعنـوانآخرینگزینه،نبایدازحذف

اضطـراری)حـذفW(ترسـید،زیرااینامکانبرای

دانشـجویاندرمواردضروریدرنظرگرفتهشـدهو

میتوانبااسـتفادهمناسـبازآن،مقابلمشـکالت

بزرگتربعدیایستاد.برایمثالاگرهردومیانترم

ریاضـی2راخـرابکردهایـدوبـادرنظرگرفتننمره

کامـلپایانتـرمونمـودارولطفاسـتادامیدواربه

گذراندندرسهسـتید،شـایدبهترباشـداینترماز

خیرریاضی2بگذریدوباتجربهایکهکسبکردهاید،

ترمسومنمرهمناسبیازایندرس4واحدیبگیرید.

زبان اصلی بخوانید

بهتـراسـتازهمانترماولقیـدخواندنکتابهای

ترجمـهرابزنیـدومنابعهردرسومخصوصادروس

تخصصـیرشـتهتانرابـهزباناصلـیمطالعهکنید.

برخالفچیزیکهفکرمیکنید،اینکاراصالسـخت

نیستواگرزبانتاندرحددبیرستانهمباشد،بعداز

یکیدوماهرویریلافتادهوسرعتتانبهحدمطلوب

میرسـد.اینرادرنظرداشـتهباشـیدکهکتابهای

تخصصیازواژگانیاستفادهمیکنندکهدرسراسرکتاب

زیادتکرارمیشود.مطالعهکتابهایزباناصلیهم

شماراازشرترجمههایاعصابخردکننجاتمیدهد

وهمآمادهتانمیکندتادرآیندهمقاالتعلمیراهم

بخوانیدوازعلمروزدنیاجانمانید.البتهبرایشروعدر

ترمیکبهتراستسنگبزرگبرنداریدوبهخواندن

یککتابزباناصلیاکتفاکنید.

جزوه بنویسید

پیشنیازجزوهنوشـتنحضوردرکالساسـت،پس

کالسهارابهراحتیازدسـتندهید.وقتیشـماو

حواستانبهصورتتوأماندرکالسحاضرهستید

وازرویمباحثتدریسشدهیادداشتبرمیدارید،

بخـشخوبـیازمطالـبدرذهنتانباقیمیماندو

آخرترمفقطنیازبهیکمرورسریعوجمعوجوردارید

ونیازینیستکهشبامتحانازبایبسما...شروع

کنیدوزمانزیادیرویآموختنهرمبحثبگذارید.

اگربتوانیدجزوهایراکهدرکالسنوشـتهاید،بعداز

کالسودرفرصـتفراغـتهمانروزمرورمختصری

کنید،دیگرنورعلینوراسـتوبازدهیتانبهشـکل

اعجابآوریافزایشمییابد

پیچیدهآنراحلکنید.شـایدهمبگوییدکههمه

اینحلمسـائلقراراسـتتوسـطکامپیوترانجام

شود.دربسیاریازموارددرستاستولیبدانید

کهنرمافزارهایکامپیوتریبراساسشرایطمتداول

طراحیمیشـوندونقاطضعفوقوتیدارند.لذا

اگـرقرارباشـدمسـألهنامتداولیراحـلکنید،باید

اصـولرابدانیـدتابتوانیدرفتارنرمافزارراتحلیلو

اعتبارسنجیکنید.

اماازلحاظآموزشینکتهحائزاهمیتایناستکه

دروسپایهمعموالدرتمامطولتحصیالتکارشناسی

موردنیازدانشـجویاناسـتوشـایدبتوانبانمره

پاییـنآنهـاراگذرانـد،اماتأثیرضعفدرایندروس

درطولدورانتحصیلیدانشجومشهودخواهدبود.

برایمثال،فیزیک1شاملمسائلپایهایاستاتیکو

دینامیکاجساماستکهبهطورپیشرفتهتردردروس

تخصصیبسیاریازرشتههامانندمکانیک،عمرانو

مهندسـیشیمیموردبررسیقرارمیگیرد.استادان

دروستخصصـیبـهصورتپیشفرضدانشـجورا

مسلطبربعضیازاینمطالبپایهایمیدانندوآنها

راتکـرارنمیکنند.همچنیناثرگذارینمراتکسـب

شـدهدردانشـگاهبرخالفدبیرسـتان،تاانتهاباقی

خواهدماندومعدِلکلبسـیاریازدانشـجوهابه

دلیلنمراتپاییندردوترماول،افتقابلتوجهی

دارد.جبـرانایـننمـراتدرترمهایآتیمشـکلتر

خواهدبود،چراکهباگذرزماناکثردانشـجوهاراه

ورسـمنمرهگرفتندردانشـگاهراآموختهورقابت

سختترمیشود.بنابراینجبرانکردننمراتپایین

دردروسیمانندریاضی1و2باضریب4کارچندان

آسانینیست.

باالی  برنامه
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احتماال شـما هم تجربه کرده اید یا به زودی تجربه می کنید که هرچه سـن مان بیشـتر می شـود و زندگی مان 

جلوتر می رود، روزهایمان هم سریع تر و پرشتاب تر شب می شود؛ انگار کسی پشت صفحه نمایشش نشسته 

و دارد زندگی ما را تماشـا می کند و هرچه جلوتر می رود، حوصله اش کمتر شـده و سـرعت پخش فیلم را روی 

1.5x و 2x و ... می گذارد. سـاده تر که بخواهیم بگوییم، به معنی واقعی کلمه و بدون هیچ تعارفی، سـر که 

برگردانید، چهار یا پنج سـال دوران کارشناسـی تان تمام می شـود و شـما می مانید و یک مشـت حسـرتی که 

نمی شود با آنها کاری کرد، شما می مانید و یک راه رفته و هزار راه نرفته.

تجربه کنید

غزل عسکری

صادقانهبگویم،اولشحسخاصیازشـریفقبول

شـدننداشـتمولینمیدانمچطورشـریفخانهام

شـدوبـرایسـالهادرآنزندگـیکـردم.قطعااین

دانشگاههممثلبقیهدانشگاههاکاستیهاییدارد

وشـایدتـویذوقتـانبخـوردکهبهتریندانشـگاه

صنعتیایراناینجاست؟واقعااینجا؟اگراینحس

راپیداکردید،عجیبنیسـتولیزیباییشـریفدر

جایدیگریاست.

برویمسـراینکهچطورشـریفشدجاییکهحس

خانهرابهمنمیداد.

سالاولرادرگیجیدرسهاگذراندم.اآلنکهنگاه

میکنمنمیدانمچهمیکردم.درحالسروکلهزدن

بـافیزیـکوریاضی1بودموترمبعدشهمفیزیک

وریاضی2؛امااصالدرسخواندنصرفباروحیهام

سازگارنیستوآنموقعهمنبود؛اینشدکهسرک

کشیدمدرگروههایدانشگاه.

یکیاشهمینروزنامهشریفبودکهویژهنامهاش

رامیخوانیـد.سـاختمانمعاونـتفرهنگـییـابه

قـولمـاشـهیدرضایـیهمگزینـهدیگربـود.حتی

اگرداخلسـاختمانهمنشـدید،بوردهایدانشگاه

وکانالهایـشرادنبـالکنیـدتـاچیزیراازدسـت

ندهیـد.ازاینسـاختمانبـرایمندفترآکواریومی

کانونیاریگرانواتاقگروهکوهخاطرهسـازشـدند.

خاطراتبرنامههایگروهکوهوشـوراییاریگراناز

آنهایـیاسـتکهمحالاسـتیادمبـرود.اگرداخل

اینساختمانشدید،خودرامحدودنکنیدوقشنگ

بگردید.حداقل4سالوقتدارید.شایدازهرتجربه

لذتنبریدولیفرصتتجربهکردنراازخودنگیرید.

اوایلکهوارددانشـگاهشـدم،ازسـاختماننسبتا

شـیکمجتمعخدماتفناوریخبرینبودولیحاال

حیفاستازدستشبدهید.اگردنبالتجربهکاری

درمحیطیپارهوقتوصمیمیهستید،حتماسریبه

مرکزکارآفرینیبزنید.درساختمانهمبگردید.قطعا

جاهاییداردکهمنندیدهاموتجربهشاننکردهام.

عضـوشـورایانجمـنعلمیوصنفـینبودمولی

اگرعالقهتانبهآنسـمتکشـیدهشـد،بدونشک

سراغشبروید.

یکتوصیهجدی!حیفاسـتبیاییدشـریفواز

امکانـاتورزشـیاشاسـتفادهنکنیـد.آنهموقتی

سـالنهایدانشگاهبغلگوشماناست.مخصوصا

استخرکهتخفیفخوبیبرایدانشجوهادارد.بقیه

کالسهاهمرایگاناندوخالصهازدسـتندهیدکه

واقعاحیفاست.ازاآلندنبالشباشید.اطالعرسانی

تربیتبدنیدرسطحدانشگاهکماستوبرایدیدن

برنامههـابایـدسـایتتربیتبدنـیراببینیـدیـابه

تربیتبدنیزنگبزنید؛مطمئنترینراههااینهاست.

خیلیجاهاراگشتموباافرادیآشناشدمکهشدند

بهتریندوسـتانم.اآلنخاطراتیدارمکهتاسـالها

میتوانمنقلشـانکنـم.نمیگویمهمهاینکارهارا

انجامدهید،نمیگویمکلیکارراباهمانجامدهید.

فقطاینرامیگویمکهمگرچندباردرزندگیسنتان

بین18تا22سـالمیشـودکهازلذتهایکوچک

وبزرگزندگیخودرامحرومکنید؟گوشـهوکنارها

سرکبکشید.شریفهنوزجاهاییبرایکشفکردن

وزندگیکردندارد.

کاش کمی دقت می کردم

زهرا طائفی

اگربهسـاعتهفتونیمصبحاولینروزدانشـگاه

کهکالسفیزیکیکداشـتمبرمیگشـتم،درحالی

کهساعتسهچهارصبحازاردویورودیهابرگشته

بودموازخسـتگیدرآسـتانهسـکتهقرارداشـتم،

حتمـاسـرکالسنمیرفتـم!هنـوزهـمنمیدانمکه

چرافکرمیکردماززندگیدرسیومراحلپروفسور

شـدنمدرصورتغیبتدرآنروزکذاعقبخواهم

مانـد؟حتـیتصورمیکردمگروهـیناظمبهدنبال

منخواهندآمدواجازهخروجازکالسودانشگاه

رابـهمـننخواهندداد.درصـورتخروجهممورد

اصابتگلولهقرارخواهمگرفتودرهمانبدوورود

شهیدراهعلمخواهمشد.اآلنبعدازگذشتشش

سـالمیدانـمکهیکجلسـهغیبـت،آنهمازنوع

مجازش،هیچآسیبیبهفرآیندوزینتحصیلیمن

واردنمیکـردوحتیشـایدمانـعازغیبتهایآتی

بیخـودوبیجهـتمـنمیشـد.اگربـههفتهاول

دانشگاهبازمیگشتم،سعیمیکردمحداقلچندین

کتابازکتابهایمعرفیشدهتوسطاستادانبرای

دروسمختلفرامحضرضایخدانخرموصبرکنم

شـایدسـالباالییایپیدامیشدتاکتابشرابهمن

بدهد،شایدهممیتوانستمآنراازکتابخانهامانت

بگیـرم.نمیدانـمچراهمهراموبهموتهیهمیکردم

وبـاآنوزنزیـادهرجلسـهباخـودحملمیکردم.

سعیمیکردمخودمراباجمله»جزوهچرکنویس

سال باالیی ها از تجربه هایشان می گویند

اگر برگردم ...

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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بـودوهـمفرصتـیبرایاسـتقاللمالـی.چهچیزی

براییکدانشجوازاینبهتر؟آنهمنودانشجویی

کهخیالمیکندبعِدکنکورمیتواندآزادانههرکاری

دلشمیخواستبکندوالبالیکارها،گاهیدرسی

همبخواندونمرهایازدانشگاهبگیرد.

همهچیزمانراتویمدرسهچفتوبستکردهبودیم

کهنتایجکنکورآمد.اسم»شریف«قندآبمیکردتِه

دلم.اماوقتییکیازمعلماِندیروزوهمکاراِنامروزم

گفتاحتماالشریفشنبهتاچهارشنبهبرایتکالس

میگـذاردوپنجشـنبههایزیادیراهـمبایدآزمون

میانترمبدهی،کمیترسـیدم.اینیعنیبایدمیان

کالسرفتندردانشگاهوتدریسدرمدرسه،یکیرا

انتخابمیکردم.منهمآدمینبودمکهازهمانترم

اولشـروعکنمبهکالسپیچی.ترساماچونهنوز

چندهفتهایتاواقعیتراهداشت،مبهمبودوبهدلم

راهـشنـدادم.باِرسـهزنگدرهفتـهتدریسدردو

مدرسهرابرداشتموازاولمهرسال1393شدممعلِم

اجتماعیوجغرافی؛شنبهتاچهارشنبه،ازاینکالس

بهآنکالسدردانشگاهمیدویدموپنجشنبههاازاین

مدرسهبهآنمدرسه.شنبهتاچهارشنبهالبالیمشتق

وانتگراِلدوگانهودیمانسیونمیگشتم،پنجشنبهها

رویتختـهبـرایبچههـانقشـهایرانمیکشـیدمو

بینشانبحثآزادراهمیانداختم.زندگِیدوگانهسوِز

مندرروزهایاولدانشـگاه،خوببودتاآخرمهرو

اولینآزمونمیان ترمیکهافتادبهپنجشنبه.ازآنبه

بعد،چهارپنجشنبهمتوالیمجبورشدممدرسهنروم

وبیایمشـریفمیانترمبدهم.سرنوشـتمعلمیکه

چهارهفتهمتوالییکنفررابهجایخودشبفرستد

سـرکالسهممعلوماسـت.هیچوقتمعلمخوبی

نخواهدشد.

دانشآموزاِنآنساِلمن،امسالپشتکنکورندو

بعیداستمعلِمجغرافیواجتماعِیسالهفتمشان

رابهیادبیاورند،اماسرنوشـتمنوهرکسـیکهدر

سالاولدانشگاه،زیِرباِرکاربرودمعلوماست:باید

بیـنکارودرس،یکـیراانتخـابکند.بعضیهاقید

درسرامیزنندوازهمانترماولمیروندسِرکارو

دسِتآخربایکمدرکویکمعدلپایین،شریف

راتـرکمیکننـد.بعضیهـااماکارراکنارمیگذارند،

درِسترم1و2راجدیمیگیرندواحتماالسـالهای

بیشـتروبهتریرامیتواننددرشـریفبمانند.دسته

سومیهمهستندکهدرسالاول،هیچکاربیرونیو

فوقبرنامهایراقبولنمیکنندتاازگردنهتحصیلدر

شریفبهسالمتعبورکنندوبعدبروندپِیتجربههای

تازه.اینان،رستگاراِنساِلاولدرشریفاند.

آن کارت آبی را فراموش کن

هدی بهم�ن

میتوانـمتصـورکنـمکـهاآلنماننـدچندسـالقبل

مـنومـا،نیـمذهنتدرگیرآبیدرخشـانآنکارت

دانشجوییمزینبهآرمشریفوشمارهدانشجویی

منحصـربفـردرویآنونیمـهدیگـرذهنـتدرگیـر

واحدهـاوکالسهایـیاسـتکـهبایـددرتاالرهاو

الفهابگذرانی.غافلازآنکهآیندهمتفاوتتوراآن

چیزهایمتفاوتیمیسازدکهاآلنشایدتنهاگوشهای

ازذهنترادرگیرکردهوازآنهاغافلی.منهمآنجا

بودم؛گیجومبهم،ایستادهدرتاالرها،بهدنبالمحل

تشکیلکالسهایصدنفرهودویستنفره،کهمبادا

هفتونیمیانهیادهونیمردشـودودیرتربرسـم.

بیخبـرکـههرروزیکهبهباقیابعاددانشـجوییو

باقینقاطدانشـگاهدیرتررسـیدم،پنجسـالبعداز

منآدمیساختمتفاوتازآنچهمیتوانستمباشم.

بهتروبدترشراآنزمانمیتوانیصحبتکنیکه

بتوانیغیرازدرسونمره،بهاندازهحداقلانگشتان

یکدستتدغدغهوکاریغیرازدرسوپروژهبرای

انجامدردانشـگاهداشـتهباشـی.سرترابهزیرورو

بهکتابنگیریوچندسالبعدنگاهتراباالبیاوری

وببینیدیرترازدیرشده،کهدیگرچیزیبرایدیدن

نخواهدبود.دغدغهوکارهایقابلانجامراآنزمان

میتوانیمبشـمریمکهاگرسـاعتیکالسینداشتیو

همکالسیایاطرافتنبودوهمدانشکدهاینیافتی،

حداقلبهاندازهانگشـتاندودسـتتشمارهتماس

نزدیکودردسترس،حتیازرشتهودورهدیگرداشته

باشـیتـابـهچـایعصرخنـکترمیـکودوویک

گپوگفتدوستانهدعوتشکنی.طعمچایعصرانه

راآنزمانمیچشـیکهزندگیرابلدباشـی،چیزی

فراتـرومتفاوتتـرازدانشـگاهآمدنهرروزه.معنای

زندگیراشایدآنزمانمیفهمیکهبرایتمامابعاد

روحوجسمت،حقتفریحواستراحتوتغذیههمه

جانبهقائلباشی،بیرونازمرزدانشگاهیکهممکن

اسـتازصبحتاشـبروزهایمهمزندگیاترادر

خودببلعد.میتوانمتصورکنمکهاینکلماترازود

ردمیکنیتابهتصوراتتازدانشگاهنزدیکشوی.

نگرد!نهاینترم،نهترمهایباالتر،نهحتیسالوترم

آخر،دانشگاهچنینارمغانیبرایتنخواهدداشت.

بایدخودت،ازهمینحاال،جهتیغیرازموجدانشگاه

پیشبگیریتاچندسالبعد،زمانصحبتکردنسر

بهتروبدترآنچههستیومیتوانستیباشیبرسد.

کارتآبیدانشـجوییراکهجایمطمئنیگذاشـتی،

بندکفشهایترامحکمببند؛بسما...

اسـتوبعداقراراسـتپاکنویسشود«گولنزنم

وازهمانابتدامانندیکبچهخوبجزوهبنویسـم

تـاآخـرترمبهصفهایعظیمکپینپیوندم.

اگربهماهاولدانشگاهبازمیگشتم،نهایتتالشم

رامیکردمتادوستانبیشتریبرایخودمپیداکنم

وبابرنامهریزیدرست،حداقلبهیکیازگروههای

فعالدانشجوییسربزنموعالقهغیردرسیامرادرآن

بینپیداکنم.سعیمیکردمازچهارضلعیدانشکده،

تاالرهـا،ابنسـیناوکتابخانـهمرکزیبااحتیاطدور

شـوموکمـیدانشـکدههایدیگـرراببینموکمیبا

فضایسایررشتههاآشناشوم.

درنهایـتاگـربهترماولدانشـگاهبازمیگشـتم،

سعیمیکردمعالوهبردرسخواندنوتالشبرای

معـدلبـاالکـهدرترمهایاولمهماسـت،کمیهم

زندگیکردنیادبگیرم،تعدادیسالباالییپیداکنم

تـاراههـایموفقیـترادرچنددقیقهنشـانمدهند.

سـعیمیکردمباافرادمختلفتعاملداشـتهباشـم

چراکهاگرکلمهایبهمناضافهمیشـدواگرراهی

جدیدرادرذهنممتصورمیشدم،بعدازششسال

چندینقدمجلوترمیایسـتادمو»کاش«راازدایره

لغاتـمدردورانتحصیـلحـذفمیکـردم.امـاعلی

الحساب،کاشکمیدقتمیکردم.

رستگاران سال اول

محمدصالح سلطا�ن

هنوزدوهفتهازکنکور93نگذشـتهبودکهپیشـنهاد

معلمهایمدرسه،رویایمراواقعیکرد.گفتهبودنداز

اولمهربیاومعلمباش.جغرافیواجتماعی؛همان

دودرسـیکهبرخالفدوسـتانمدوستشانداشتم

ومثلآنهاازشـیوهیتدریسشـانناراضیبودم.

تمـاِمتابسـتاِنآنسـالرابـایکیازرفقانشسـتیم

بـهایـدهپرداختنوطرحدرسنوشـتن.آلیسهای

تازهکنکوردادهایبودیمدرسرزمیِنعجایِبتدریس؛

همانچیزیکهدوستشداشتیم.همتجربهتازهای

باالی  برنامه
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آغازسخنراازجاییشروعمیکنمکههمهدر

برسرآنمتفقالقولهستیم.کارجوهرمرد

اسـت.البتهاشـارهمیکنندکهآنماِلقدیمهابودو

اآلندیگردورهمردسـاالریواینحرفهاگذشـتهو

کارجوهرهرانسـاناسـت.چونتنآدمیباالخره

شریفاستبهجانآدمیت.

انواع جوهر 

حالکهاینراقبولکردیم،میرسیمبهتلفیقدانشجو

وکارویـابـهعبـارتدیگردوراندانشـجوییوکار.

بهاعتقادمنکاربرچهارنوعاستکهاینجابهنوع

دوموسومآنمیپردازیم:بیکاری،کاردانشجویی،

کارنیمهدانشـجوییوکار!البتهغیرازنوعاولباقِی

انواعکارجوهربهحسابمیآیند.

اساساکسینمیگویدکاربداستامادانشجوباید

بتواندبیندرسوفعالیتدانشجوییوکارتعادلی

برقرارکند.چیزیکهحداقلبهچندترمزمانوشاید

چنـدشـبنخوابیـدنبرایامتحـانوچندنمرهکه

چونخورشـیدیدرکارنامهمیدرخشـند،نیازدارد.

امااینوسـطچرافعالیتدانشـجوییراذکرکردم؟

نمیشودکهآدمیکهوازفضایپِرُقوِیقبلازدانشگاه

بپـرددرداالِنتنـِگکارودرآمدوجوهر.الزماسـت

قبلشتعاملوبحثودرگیریکالمیوفشـارهاو

استرسهایلحظهاِیکاررادراندازههاییشایدکمتر

تجربهکردهباشد.اصالبرایهمینتجربههاستکه

فعالیتدانشجوییاینقدرطرفداردارد.

برو کار می کن!

اماکاِردانشـجوییهمانطورکهازاسـمشپیداست،

ازدسـتمزدکمبهـرهوازآزادیزمـانپربهـرهاسـت.

البتـهبـاِرمسـئولیترویدوشهمطورینیسـت

کـهکمـرخمکنیـد.مثالهایزیادیهـمدارد.ازکار

دربوفهوکافهدانشـگاهگرفتهتانوشـتندرهمین

روزنامه.کارهایاینچنیناتفاقاسودشانآناست

کهدوربرماننمیداردکهفکرکنیممهندسـیشـغل

برتراستوخدایینکردهدرذهنماناسِمشغلها

معیاربرتریانسانهاقراربگیرد.امااصالچهچیزی

مـاراسـوقمیدهـدکهبرویـمکارکنیم؟درکناراین

اصـِلکلـیکهکارکردنبهشـرطآنکـهکارمانمفید

باشـد،لذتدارد،چندترمکهازدانشـگاهمیگذرد،

بعضیهـادیگـرکمـیخجالـتمیکشـندکـهپول

»یّللـیتّللی«هایشـانراازپدرومـادربگیرند.دیگر

رویشـاننمیشـودکهوقتیپوِلماهشـانتمامشد،

بگوینـدبـازهمپـولبریزید.باخودشـانمیگویند

کاشحداقـلپـوِلخوشگذرانیهایمانراخودمان

دربیاوریم.واینشـرِمشرقیسـتکهعدهعدیدی

رابـه»مـزدآنگرفـتجـانبـرادر«سـوقمیدهد.

مگو چیست کار!

اماکارنیمهدانشجویی!چراحاالنیمه؟چونبهلحاظ

دستمزدومسئولیتنهکامالمثلکاِردانشجوییست

ونـهمثـِلکاِرثابـت.شـایدبتـواناینطـورگفتکه

انتظاریکهازیکدانشجومیرود،هرچهقدرکهکار

همجدیتلقیشود،ازکسیکهبهصورتتماموقت

بهیککارمشغولاست،کمتراست.مثالفرضکنید

کهشمادرشرکتیمشغولفعالیتهستیدوازشما

میخواهندکهپروژهایراانجامدهید.احتماالکسی

ازدانشـجوانتظارنداردکههمهوقتشرادرشـرکت

بگذرانـدامـاانتظـارمیرودکهپروژهراسـروقتبه

کارفرماتحویلدهد.داخلدیوارهایشریفواطراف

آنتادلتانبخواهدشـرکتهاییپیدامیشـودکه

برایشمافرصتکارنیمهدانشجوییرافراهمکنند.

پله پله تا مالقات خدا

اینجادوستدارمتجربهشخصیامراباشمادرمیان

بگذارم.منانواعکاروفعالیترامرحلهبهمرحلهطی

کـردموازایـنبابتدرهیچمرحلهایدچارمشـکل

نشدم.بهطورمثالدرترمهاینخستبیکاربودم.

بعدازآنکهدراینمرحلهکامالموفقبودم،بهسراغ

فعالیتدانشـجوییرفتم.کمکمآنخجالِتمذکور

سراغمآمدوبهسراغکارهاییمثلتدریسمتمایل

شدمودرنهایتهمکارهاینیمهدانشجوییرابرای

شرکتهاییکهبادانشگاهارتباطداشتند،انجامدادم

وشـکرخدانتیجهبرایشـرکتکامالرضایتبخش

بـود.چیـزیکـهمنشـماراوخـودمراازآنبرحذر

میدارم،جاهطلبینیستبلکهاقدامبهانجامکاری

بـدوندانـشوتجربهکافیدربارهآناسـت،بدوِن

داشتنوقتالزمبرایانجامآن!

این کار را می نکن! 

درآخـردوسـتدارمازشـماخواهـشکنـمکـهکاِر

کاذبنکنید.خوِدنویسندهمتأسفانهدفعاتیبهازای

دریافتدستمزدبرایدیگرانپروژههایدرسیانجام

دادهاستامااینکارازمصادیِقآشکاِرکارکاذباست.

البتهزمانیکهبهخوبیاینمسألهرالمسکردم،از

پذیرشپروژههایبعدسرباززدم.ازمثالهایدیگر

اینگونهکارهاتبلیغبرایموسسههایکنکوراستکه

ازصحتتبلیغاتوکیفیتارائهخدماتآنهامطمئن

نیسـتیم.اگرخوبنگاهکنیمباانجاماینکارها،در

برآینـد،نـهتنهابرایجامعهمضـرخواهیمبودبلکه

برخیازاصولاخالقیراهمزیرپاگذاشتهایم

کار دانشجویی، چرا و چگونه؟

کار، تحصیل، پول و دیگران

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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زندگی در تهران 
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 به تعداد دانشجوها 
 راه هست برای رسیدن 

به شریف

 

محمد حسین هوایی

تهران بزرگ تر از آن حرف هاسـت که بتوان با پای پیاده گله به گله 

آن را گز کرد و شـریف هم از بخت شـیرین شـما در یکی از بهترین 

نقـاط تهـران از نظر دسترسـی با حمل ونقـل عمومی قرار دارد. پس 

بهتر است قبل از راه افتادن به قصد هر ناکجاآبادی کمی بنشینید، 

نقشه را جلوی رویتان باز کنید و ببینید از کدام راه و با چه وسیله ای، 

زودتر، ارزان تر و راحت تر به مقصد موردنظرتان می رسید.

متـرو: دانشـگاه مـا به دو ایسـتگاه مترو نزدیک اسـت. اول، 

ایستگاهی به نام دانشگاه شریف در خط دوی مترو)خط آبی پررنگ(

کـه صادقیـه در غرب را به فرهنگسـرا در شـرق تهـران متصل می کند. از این 

ایستگاه تا دِر شمالی دانشگاه حدود پنج دقیقه پیاده روی داریم. ایستگاه دوم، 

دکتر حبیب اهلل در خط چهار)زرد( است. خطی که شهرک اکباتان را به اتوبان شهید 

کالهدوز متصل می کند. از این ایسـتگاه تا در اصلی دانشـگاه هم تقریبا همان پنج 

دقیقه فاصله اسـت. با توجه به اینکه اکثر کالس ها در تاالرها و سـاختمان ابن سـینا 

تشکیل می شود و هردوی اینها در نزدیکی در شمالی دانشگاه است، پیشنهاد می کنیم 

ایسـتگاه متـروی شـریف را بـرای رفت وآمد مترویی انتخاب کنیـد تا پیاده روی 

کمتری داشـته باشـید. اما اگر وقتی به دانشگاه می رسید، باید به دانشکده 

برق، مسجد یا آمفی تئاتر مرکزی بروید، ایستگاه حبیب اهلل انتخاب 

بهتری است. مشاهده نقشه خطوط متروی تهران و سعی در 

به خاطر سپردن آن هم می تواند مشق خوبی برای 

روزهای اول دانشگاه باشد.

تاکسـی های اینترنتـی: اگـر کـد تخفیـف داریـد 

یـا برحسـب اتفـاق عجلـه در کارتـان افتـاده، احتمـاال 

تاکسـی های اینترنتی اولین راه حل منطقی باشـند؛ سریع، 

مطمئن و مقرون به صرفه. تنها نکته در این زمینه این است که 

شما که به هرحال پول تاکسی را می دهید، پس دری را برای 

پیاده شـدن انتخاب کنید که به مقصد شـما نزدیک تر 

اسـت؛ درضمـن همیشـه چشـم بـه راه کدهای 

تخفیف جدید در گروه های دانشجویی 

و دوستانه باشید.

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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بـی آرتـی: خـط یک بی آرتی تهـران، از تهرانپارس 

به میدان آزادی می رود و یک ایستگاه روبه روی در اصلی 

دانشگاه دارد. برای دسترسی به دانشگاه از مناطقی که متروخور 

نیسـتند، مثل چهارراه پارک وی، پل مدیریت یا شـهرک آتی سـاز، 

بهتریـن انتخـاب ایـن اسـت که یک جوری خودتـان را به چهارراه 

ولیعصـر، میـدان توحید یا میدان انقالب برسـانید و به خط یک 

بی آرتی ملحق شـوید! این خط، از ایسـتگاه دروازه دولت تا 

میدان آزادی، درست موازی خط چهار متروی تهران است 

و بـه دلیل شـلوغی زیاد و گرمـای زیادتر، انتخاب 

بدتری نسبت به مترو محسوب می شود.

تاکسـی: معموال تمام تاکسـی های خطی که 

به »میدان آزادی« می رسـند، گزینه های خوبی برای 

دسترسـی به دانشـگاه هسـتند و معموال از همه مناطق 

اصلی شـهر برای میدان آزادی تاکسـی هست. بنابراین اگر 

روزی خدایی نکرده دیرتان شد و مجبور شدید، می توانید 

از تاکسـی های میدان آزادی هم اسـتفاده کنید. البته از 

برخی مناطق مثل میدان صنعت)شهرک غرب( برای 

متروی شـریف هم تاکسـی خطی مستقل و 

اتوبوس شرکت واحد وجود دارد.

خودروی شـخصی: معموال برای دانشـگاه از خیابان آزادی 

آدرس داده می شـود امـا بـا توجـه بـه ترافیـک این خیابان در بیشـتر 

ساعات شبانه روز، برای دسترسی با خودروی شخصی به دانشگاه، بهترین راه 

استفاده از اتوبان یادگار امام است. البته در برخی از ساعات روز بزرگراه شیخ فضل اهلل 

برای رفت وآمد بهتر و کوتاه تر است ولی باید نسبت به ساعات پرترافیک آن آشنا باشید. 

وقتی در بزرگراه یادگار از پل طوالنی آن گذشتید، تابلوی متروی شریف راهنمای شماست. به 

میدان شـهید حسـینی می رسـید. آن را به سـمت پایین ادامه بدهید، اولین کوچه دست راست، 

شـهید قاسـمی اسـت. وارد آن شـوید و دنبال جای پارک بگردید. البته باتوجه به اینکه دانشـگاه 

فاقد پارکینگ اسـت و شـما دانشـجوی عزیز اجازه ندارید خودرو به داخل دانشـگاه بیاورید، بهتر 

اسـت در بیشـتر اوقات بی خیال خودروی شـخصی شـده و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 

کنید. دردسـر پیدا کردن جا پارک در اطراف دانشـگاه، آنقدر زیاد هسـت که شـما را به استفاده از 

مترو و اتوبوس بکشاند!

نکته حیاتی برای دارندگان خودرو شـخصی: اگر صبح سـاعت 7 از خانه به سـمت 

دانشـگاه راه افتادید )یا یه عبارت بهتر قبل از 7:30 به دانشـگاه برسـید(، به 

احتمال زیاد جای پارک پیدا خواهید کرد. اما اگر قرار است ساعت 

9 برسید به دردسر بزرگی افتاده اید! کال در این زمینه با 

یک سال باالیی مطلع مشورت کنید.

برایاینکهدیدبهترینسبتبهموقعیتجغرافیاییدانشگاهپیداکنید،تخمین

حدودیزمانرسـیدنبهدانشـگاه)باحدوددهدقیقهخطا(ازبرخیمناطق

اصلیشهررامرورمیکنیم:

   تجریش: بامتروحدود1.5ساعت

   نوبنیاد: بامتروحدود1.25ساعت

   رسالت: بامتروازایستگاهگلبرگ،حدود1ساعت

   انقالب: بامتروحدود20دقیقه

   ونک: بابیآرتیحدود40دقیقه

   صنعت: بااتوبوسحدود30دقیقه

   شهدا: بامتروحدود30دقیقه

   شهرری: بامتروحدود1.25ساعت

   کرج: بامتروحدود1.5ساعت

دوچرخه های اشـتراکی: مدتی هسـت که در تهران 

سـامانه و ایسـتگاه های دوچرخه های اشتراکی راه افتاده 

اسـت. بعـد از ثبت نـام در ایـن سـامانه ها شـما می توانید از 

دوچرخه هایی که در ایسـتگاه های مشـخص یا در گوشه و کنار 

کوچه و خیابان پارک شده، برای رسیدن به مقصدتان استفاده 

کنیـد و دوچرخـه را همان جـا رهـا کنید تا نفـر بعدی آن را 

بردارد. فعال در نزدیک دانشگاه ایستگاه دوچرخه های 

اشـتراکی وجـود ندارد ولـی احتماال خیلی زود 

سـر و کلـه آنهـا در ایـن حوالی پیدا 

می شود.

باالی  برنامه
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یکـیازملزومـاتابتدایییکدانشـجو)مخصوصا

اگـرخوابگاهـیباشـد!(رفتنبهمراکـزخریدوتهیه

وسایلموردنیازشاست.درشهرتهران،فروشگاهها

ومراکـزخریـدمتعـددومتنوعـیوجـودداردکهبا

توجـهبـهسـلیقهوشـرایطتانمیتوانیـدبهآنها

 مراجعـهکنیـد.درادامـهبـهبرخـیازآنهـااشـاره

میکنیم:

بازار بزرگ تهران

بـرایخریـدهـرکاالیی،بازاربزرگتهـرانحرفاول

رامیزنـد؛بـازاریکـهباگشـتوگذاردرراسـتههای

مختلفـشمیتـوانازشـیرمـرغتاجـانآدمیزاد

راپیـداکـرد.میتـوانادعاکردکهبـازاربزرگتقریبا

مناسـبترینقیمـترادرسـطحتهـراندارد.البته

خریدکردنازبازارتهرانسـختاسـتچونبافت

آنبسیارپیچیدهوبزرگاست.

خیابان پانزده خرداد. بهترین راه برای شریفی ها این 

است که سوار متروی خط 2 )ایستگاه شمال 

دانشگاه- خط آبی پررنگ( شوند و در ایستگاه امام 

خمینی )ره( خط عوض کنند، وارد خط 1 به رنگ قرمز شوند 

و در ایستگاه 15 خرداد پیاده شوند.

تلفن همراه و تبلت

مجتمععالءالدین،بازاربورس)بهابازار(گوشـیهای

تلفنهمراهولوازمجانبیموبایلاستکهدرآنانواع

محصوالتکامپیوتریولوازمصوتیوتصویریرانیز

میتـوانپیداکـرد.هرچندبایدمواظبکالهبرداری

باشیدزیراآنجاهمهشمارادوستندارند!درمجتمع

عالءالدین،تعمیروسـرویسگوشـیهایموبایلو

دستگاههایکامپیوترینیزانجاممیشود.درهمان

نزدیکیمجتمعخریدچارسـورادارید.اینمجتمع،

سـاختمانینو،با5سـالنسـینماوفودکورت،برای

خریدارانتلفنهمراه،تبلتولوازمصوتیوتصویری

است.اگربهاینمرکزخریدمیروید،مراقبباشید

کهزرقوبرقسـاختمان،حواسـتانراازقیمتباالی

محصوالتپرتنکند.ازچهارسوکهکمیدرخیابان

حافظبهسـمتجنوبحرکتکنید،بهبازارموبایل

ایـرانمیرسـید.اگـرقصدخریدیـاتعمیرموبایلو

تبلتدارید،بهآنجاهمسریبزنید.

عالءالدین: خیابان جمهوری، زیر پل حافظ، نبش 

خیابان حافظ 

چارسو: خیابان جمهوری، تقاطع حافظ

بازار موبایل ایران: خیابان حافظ، پایین تر از تقاطع جمهوری

مجتمع کامپیوتری پایتخت

مجتمـعکامپیوتـریپایتختهمانطورکهازنامش

پیداست،بازاربورسوسایلکامپیوتریوگوشیهای

موبایلاسـت.پایتختدرابتدایخیابانمیرداماد

ازسـمتولیعصـرقـراردارد.تمـاممغازههایآنبه

خریدوفـروشوکاالهایکامپیوتریاختصاصدارد

ومحـلعرضـهانـواعمانیتـور،ِکیس،دسـتگاههاو

سیستمهایمختلفکامپیوتری،سختافزار،نرمافزار،

انـواعفیلـم،بازیهـایکامپیوتریولـوازمصوتیو

تصویریاست.

خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد. 

خودتان را به میدان ونک برسانید. 5 دقیقه 

پیاده روی در خیابان ولیعصر به سمت شمال شما را 

به آن جا می رساند.

بازار کامپیوتر رضا

بـازارکامپیوتـررضا،بورسانواعلپتاپهاووسـایل

جانبیوتعمیراتآناسـت.گذرهردانشـجوییبه

بازاررضاخواهدافتاد!بازارپایتختلوکسترازبازار

رضااسـتامادربازاررضاهمهچیزپیدامیشـودو

معموالقیمتهایشمناسبتراست.

چهارراه ولیعصر

مراکز خرید تجاری مدرن

درتهرانآنچهکمنیست،مراکزخریدوپاساژهاست.

تقریبـادرهـرمنطقـهیـکمرکـزخریـدهسـتکه

نزدیکترینآنهابهدانشـگاهمعینمالمحسـوب

میشـود.معینمالباقیمتهاینسـبتامتوسطرو

بهباال،درخیاباناستادمعینقراردارد.اگرپیادهبه

ایـنمرکـزخریـدبروید،احتمـاال15دقیقهوقتتان

رامیگیرد.

معرفی برخی مراکز خرید در تهران

چی از کجا بخریم؟
شایان مرشدی

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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ایـنقسـمتازشـهر،بـورسپوشـاکزنـان)بـه

ویـژهمانتـووچـادر(اسـتودرهمـهردیفقیمت

هـممیتوانیـدپوشـاکدرآنپیـداکنیـد.البتهاین

یـکفقـرهراپسـرهاخریـدنکننـدزیراخریـدمانتو

 بسـیارتخصصیتـرازخریـدروسـریودسـتبند

و...است!

میدان هفت تیر. با متروی خط 4 )خط زرد( از 

حبیب ا... یا شادمان به دروازه دولت بروید و از آنجا 

سوار خط 1 به سمت تجریش شده و در ایستگاه 

هفت تیر پیاده شوید.

هفت حوض نارمک

میدانهفتحوضنارمکبهترینبازارخریدمردم

درشـرقتهراناسـت.دراینمیدانوخیابانهای

اطرافشعالوهبرمراکزخریدمختلف،تعدادزیادی

فروشگاهمختصپوشاکوجوددارد.اینمرکزخرید

محلمناسبیبرایسلیقههایگوناگونبابودجههای

متفاوتاست.

قیمتپوشاکدرمنطقههفتحوضبسیارمتغیر

استودربیشترمراکزخریدگرانترازفروشگاههای

داخلخیاباناست.یکیازنقاطضعفهفتحوض

دوربودنآنازدانشگاهاست.

میدان هفت حوض)نبوت(. با همان متروی خط 2 

)آبی پررنگ( باید تا شرق تهران بروید و در 

ایستگاه های نزدیک علم و صنعت پیاده شوید و با 

تاکسی به آنجا برسید.

میدان منیریه

اگـرنیـازبهخریدوسـایلورزشـیداشـتید،خیابان

منیریهبامغازههایمتعددلوازمورزشی،پاسخگوی

شماسـت.تقریباهرمحصولورزشـیباهرقیمتو

کیفیتیدرمنیریهدردسترساست.

میدان منیریه- سوار خط 2 مترو شوید و در ایستگاه 

دانشگاه امام علی )ع( پیاده شوید، یا با خط 3 مترو 

 BRT خود را به ایستگاه منیریه برسانید و یا با

چهارراه ولیعصر، به سمت جنوب بروید.

خیابان فلسطین و میدان گل های عینکی

حضـورعینکفروشـیهایمتعـددوقیمتهـای

اقتصـادی،میـدانگلهـاوکلخیابانفلسـطینرا

درزمـرهمکانهـایمناسـببرایخریـدعینکقرار

میدهد.

خیابان فاطمی، میدان گل ها. از میدان آزادی برای 

فاطمی تاکسی خطی موجود است.

کتاب فروشی های انقالب

خیابـانانقـالبیکیازمزیتهایتهراناسـت.هر

کتابـیکـهبخواهیـد،درکتـابفروشـیهایمابین

انقالبتاولیعصرپیدامیکنید.فضایپیادهرویدر

اینخیابانوبلوارکشاورزکهدرهمانحوالیاست،

بـاحضـورکافههایمتعدد،جذابیـتاینمنطقهرا

براییکدانشـجوچندبرابرمیکند.خالصهاینکه

انقالبراولنکنیدکهازقدیمهمگفتندکهدانشجو

بایدانقالبیباشد!

خیابان انقالب، حدفاصل میدان انقالب تا چهارراه 

ولیعصر. با BRT و متروی خط 4 راحت به انقالب 

برسید.

پارکینگ پروانه

روزهـایجمعـه،جمعهبازارهـایپارکینـگپروانـه

آدمهـایزیـادیرابهخودجذبمیکند.لباسهای

سـنتی،عتیقهجـاتوانـواعصنایعدسـتیراآنجا

میتوانیدبیابید.

خیابان جمهوری، بعد از چهار راه استانبول، بعد از 

ساختمان پالسکوی سابق

بازارچه پارک الله

اگـرسنتیپسـندیدیاصنایعدستیپسـند،بازارچه

پـارکاللـهشـمارامجـذوبخـودخواهـدکـرد.

لباسهـایسـنتی ازفروشـگاههای مجموعـهای

در اقتصـادی قیمتهـای بـا وصنایـعدسـتی

ایـنبازارچـه،قـرارداردکـهمیتوانیـدپـساز

گشـتوگذاردرپـارکبـهآنجـابرویـد؛البتـهکـه

درراسـتهچهـارراهولیعصـربـهسـمتفردوسـی

 هـممغازههـایخوبـیبـرایپوشـاکایرانـیدر

دسترستاناست.

انقالب، بلوار کشاورز. با مترو یا BRT به میدان 

انقالب بروید و خیابان کارگر را به سمت شمال 

پیاده روی کنید یا با تاکسی بروید.

بازارچه های فصلی

یکـیازبهتریـنفرصتهـابـرایخریـدبـاقیمـت

مناسـب،بازارچههـایبهـارهوپاییزهتهراناسـت.

درایـنبازارچههـاازالبسـهتاخوراکیهایجذاببا

قیمتهایمناسبواغلبتخفیفدارعرضهمیشود.

دربرخیایسـتگاههایمتـروهمگاهیبازارچههای

فصلیبرپامیشـودکهعلیالخصوصخوراکیهای

آنپیشنهادمیشود.

فضای مجازی!

همیشهبهیادداشتهباشیدکهگزینهخریداینترنتی

همپیشرویتانهسـتوهرروزهمبیشـترازقبل

پیـشرویتـانمیآیـد.ازطریقاینترنـتمیتوانید

محـدودهقیمتهـاراهـمدربیاوریـدوموقعخرید

باهوشتـرعمـلکنیـد.درکنـاراینموهبـت،گزینه

اسـتفادهازسـایتهایتخفیـفدارهـمرویمیـز

شماست.

نهایتـًابدانیـدوآگاهباشـیدکـهازطریقاینترنت

میتوانیـددیگـرمراکزخریـدتهرانراهمپیداکنید!

پـس،قبـلازخرید،ازجسـتجودرگـوگلهمکمک

بگیریـدتـابااطالعاتبیشـتریمایحتاجخودتانرا

تهیهکنید

بعدازمعینمال،مراکزتجاریفلکهدومصادقیه،

ازنظرنزدیکیبهدانشگاه،گزینهپیشرویتانخواهند

بـود؛فروشـگاههایمتنـوعباقیمتهایمتوسـط.

بهترینراهرفتنبهاینمراکز،متروخطآبیوایستگاه

صادقیهاسـتچراکهازایسـتگاهمتروشریف،تنها2 

ایستگاهفاصلهدارد.

اگـرهـمبرایتـانبرندها)نمانامها(ولوکسبودن

مهـماسـت،گزینههایمتعددیپیـشرویتانپیدا

میشـودکـهمیتـوانبهمیالدنـور،تندیس،ارگو

 پاالدیوماشارهکرد؛پاساژهاییلوکسباقیمتهای

باال!

برایبعضیازشمابازارگردیلذتکافیرانداردو

خسـتگیهممیآورد.برایشـماهممراکزفرهنگی-

تجاریتهرانمیتواندگزینهدلچسبیباشد؛مراکزی

همچـونکـوروش،مگامال،تیراژه،باملندوپانوراما.

مراکـزیکـههمزمـانمیتوانیـددرآنخریـدکنید

وازامکاناتـیچـونشـهربازی،سـینماوفودکـورت

استفادهکنید.

حاال چی بپوشم؟

میدانونکوپاساژهایآنیکیازگزینههایمحبوب

دخترانمیتواندباشـد.اغلبمانتوهاولباسهای

زنانهراکهبخواهید،میتوانیدازمراکزتجاریونک

تهیـهکنید.البتهپسـرهاهمبـرایروزمادر)نهنیت

دیگر!(یاسوغاتیبازگشتبهخانه،میتوانندمشتری

ونکباشند.

آدرس:میـدانونـک.یـاباBRTشـرقبهغربدر

چهارراهولیعصرخطعوضکنیدبهسـمتتجریش

ودرونکپیادهشوید،یاباتاکسیهایآزادی-ونک

خودرابهآنجابرسانید.

البتهاگرونکرادوستندارید،گزینههایدیگری

همهستازجملهمیدانشهدایهفتمتیر!

باالی  برنامه
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میدانستیدکهاسترسوحرصخوردنیکیآیا 

ازمهمتریـنعواملزخممعده،افسـردگی،

چاقیوهزاراندردومرضدیگراست؟آیامیدانید

یکـیازبهتریـنداروهاییکهدردرمانتوأمانهمه

اینهـاکارسـازاسـت،تفریـحکـردناسـت؟»قال

روزنامه)ع(«

احتمـاالدرطـولتحصیلتـانمـدامدرمعـرض

تنشهـایآموزشـی،فکـریوعاطفیقـرارخواهید

گرفـتکـهاگـرنسـبتبـهآنمنفعلباشـید،دچار

تنشهایروانیازجملهافسـردگیخواهیدشـد.در

اینجاچندتفریحسـالمراکهدرپایتختمیتوانید

تجربـهکنیـد،معرفیکردهایمکهمتناسـبباحالو

روزتـانمیتوانیـدانتخـابکنیـدواینگونهشـعله

تنشهایتانرافروکاهشدهید.

عصر جمعه دلگیر نیست اگر ...

بعضـیوقتهـا،روِزآدمِکـشمیآیـد؛انـگارعصر

جمعهباشدودلتنگیهایش.آنوقتهاستکهبلوار

کشاورزوخیابانولیعصرشمارابهخودمیکشد.از

هردرختکهمیگذری،خاطرهایازذهنتمیگذرد

وخیابان،خاطراتتورانیزبهحافظهاشمیافزاید.

بعضیوقتهاهمهسـتکهابتدایبرجاسـتو

کافیاسـتدوسـتیخوشمشـربداشتهباشیدتا

کافهگردی،چارهحالواحوالتانشـود.گشـتندر

محدودههایانقالبواگرخیلیابتدایبرجباشد،سر

زدنبهتجریشوباغفردوس،میتواندلذیذباشد.

یکی دو بار در سال

یکسـریورزشهاوتفریحاتهمهسـتکهبرای

پاسخبهعطشهیجانتانپیشنهادمیشود.اصال

ازقدیمهمگفتهاندکهجوانجماعت،سراسرانرژی

اسـتوبایداینانرژیراتخلیهکند!دانشـجوهم

جـواناسـتدیگـر؛یـکوقتهایـیآدمبازیالزم

میشـود.اگرزمانمناسـبیراانتخابکردهباشید،

دوستانزیادیهمراهیتانخواهندکردومیتوانید

ازیکپینتبالهیجانانگیزلذتببرید.امااگرسر

دوستانشلوغبود،نگراننباشید.سورتمه،زیپالین

وشـهربازیپیشرویشماسـت.البتهبایددرنظر

داشتکههمهزینهاینتفریحات،اقتصادینیست

وهماغلبازخوابگاههافاصلهدارند.گاهیاوقات

همهستکهمیتوانبهجایبازیهایگرانقیمت

ذکـرشـده،بـهپارکهارفته،دوچرخـهکرایهکردهو

درمسـیرهایمشـخصدوچرخهسواریکرد.ازآن

جذابترمیتواندرفتنبهزمینهایورزشیپارکها

وملحقشدنبهمسابقاتفوتبالوبسکتبالآنها

باشـد.البتـهفـارغازتمامـیاینگزینهها،اسـتخر

دانشگاههمیشهگزینهجذاب،بهصرفهودلچسب

پیشرویشماست.

شکم گردی کنید

بـهشـخصه،یکـیازبزرگترینلذتهـایزندگیام

شـکمگردیاسـت.دیدنغذاهایجورواجوروبوی

آنهادرمکانهایمختلفوجذاب،ومهمترازهرچیز،

لذتخوردنغذایخوشـمزه،منراسـِرحالمیکند.

کافیاسـتچشـممبهیکشیرینیفروشیبیافتدتا

دقایقـیبعـد،درحالخوردننانخامهایمشـاهده

شوم!اگرشماهممانندمنهستید،میتوانیدبابررسی

برخیسـایتهایمعرفیغذاوخوراکی،یکمسـیر

رامشخصکردهوبهامردلپذیرشکمگردیبپردازید.

خیابانسـیتیر،کبابیهایبازار،پیتزاداوودودیزی

آذری)راه آهن(وحتیهمیندیزیسـرایناصرخان

طرشـتازجملـهانتخابهایدمدسـتیولیباحال

میتواندباشد.کالحواستانباشدکهبرایتفریحات

پولیسرزدنبهسایتهایتخفیفرافراموشنکنید.

دیدنی های تهران کم نیست

دیدنیهایشـهرکمنیسـتند.اگرتعطیلیبهتورتان

خوردویاوقتکافیدربرنامهتانپیداشد،بازدیداز

موزههاوکاخهایتهراناگرواجبنباشد،مستحب

هسـت.بهطورخاص،کاخسـعدآبادباعمارتهای

زیبـاومناظـربیبدیلـشهمعبرتآموزاسـتوهم

قـدمزدندرمیـاندرختهایبلندچنددهسـالهاش

آرامشبخش.ازمصایببازدیدازکاخهایتهران،این

استکهخیلیدورند)ترجیحاباصدایبمرانی(.اما

اگروقِتمناسبدربرنامهتانپیدانکردید،میتوانید

بهبرجمیالدبروید.ازویژگیهایمیالد،نزدیکبودن

آنوبرنامههایهمیشـگیاشاسـت.برای»دیدن«

گزینههایزیادیپیشرویتاناسـت.اماکنمذهبی

اقلیتهایمذهبی)کلیسا،کنیسه،آتشکده(درمناطق

مختلفتهرانیافتمیشودکهدیدنفضاوبافتشان

حسوحالجالبیدارد.اگربهماجراجوییعلمیوحل

مسألهعالقهدارید،کلیبازیدرخدمتشماست.برای

یکتجربهرویایی،رویاپارکگزینهجذابوپیشنهاد

ویـژهبنـدهاسـت.اینپارک،خوراکعکسوپسـت

اینستایشمانیزمیتواندباشد.

مساجدوحسینیههایتهران،همتاریخخواندنی

دارندوهمباسخنرانیهاوبرنامههایهفتگیشان،

حرفهایزیادیبرایشنیدن.همچنینگشتندرمیان

کتابهادرباغکتابوشهرکتابهاوانتشاراتیهای

محبوبتان،حسوحالجذابیبرایتانخواهدداشت.

هنر همیشه جوابه

شماکافیاستنیتکنیدکههنِرخونتانراباالببرید،

درآنصـورتیـکلیسـتبلندبـاالازگزینههاپیش

پیشنهادهای تفریحی در پایتخت

تفریح نکنی می میری!

شایان مرشدی

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       

کلکچال
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حالتانراخوبمیکند.برایکوهپیماییبایدسـوار

متروشدهودرایستگاهتجریشپیادهشوید.کوههای

درکـه،دربنـدودارآبادازپرطرفدارترینمکانهابرای

پیادهرویوکوهپیماییهستند.البتهیکیازگزینههای

جـدیپیـادهرویوکوهپیمایـیمجموعـهتفریحـی

ورزشیتوچالمعروفبهبامتهراناست؛اماافرادی

هـمهسـتندکهعالقـهایبهفعالیتهایسـختیا

نیمهسنگین)حتینیمهسبک!(ندارند؛دراینصورت

میتوانیـدازبیـنپارکهـایمختلفتهران،باتوجه

بـهامکاناتـیکهنیازداریـد،یکیراانتخابکردهوبا

دوسـتانخودبرایپیادهرویوپیکنیک)!(بهآنجا

برویـد.اگـربهپـارکمیرویدونهمیخواهیدورزش

کنیدونهمیخواهیدقدمبزنید،برایپانتومیمومافیا،

تعدادکافیهمراهباخودداشتهباشد.

یک رویای رنگی

اگـربـهگلوگیـاهعالقـهداریـد،طبیعتـاعاشـقباغ

گیاهشناسیملیخواهیدشد؛امااگربهگلوگیاهودار

ودرختعالقهایندارید،رفتنبهاینباغجذاب،شما

راعاشقگلوگیاهمیکند.بافتگیاهیمتنوعاینباغ

هرکسیرابهوجدمیآورد.گاهیهنگامبازدیدفراموش

میکنیددردنیایواقعیهستیدوفضاشبیهعکسهای

رنگیروتوششدهاینستاگرامیمیشود.توصیهاکید

بندهایناستکهبازدیدازاینباغراازدستندهیدو

برایشحداقلچهارساعتزمانبگذارید.چهارساعتی

کـههمچـونیکرویـایرنگیبرایتـانخواهدماند.

راستی!»معموال«گروهدوستدارانمحیطزیستهم

اردویبازدیدازباغگیاهشناسیملیرابرگزارمیکند.

از هر چه بگذریم سخن دوست ...

یکـیازبـهیادماندنیتریـنوقتگذرانیهایدوران

دانشجویی،گپوگفتهابادوستاناست؛یکتفریح

کمهزینه،حالخوبکن،باقابلیتتطبیقوتلفیقبا

دیگـرفعالیتها.میتوانیـدازراهآهنراهافتادهوتا

تجریـشبرویـدوازمسـائلمختلـفصحبتکنید،

بیآنکهمتوجهگذرزمانشوید.امااگرمذهبیهستید

ودلتـانهـواییـارکردهوحـالدلگفتنتانهوس

اسـت،میتوانیدبهامامزادههایشـهرومخصوصا

امامزادهصالحدرتجریشبرویدوحالدلتانرارو

بهراهکنید.کهفالشهدادرارتفاعاتتهراننیزحس

وحالخاصخودشرادارد.

شادی های فصلی!

یکـیازموهبتهایشـیرینتهران،نمایشـگاههای

گوناگـونآناسـت.ازنمایشـگاههایمعروفکتاب

والکامپگرفتهتانمایشـگاههایگلوگیاه،صنایع

دسـتی،محصـوالتسـنتیوبومـیوجذابترازآن

نمایشـگاههایبازیوخوراکیهایبومیکهدیدنو

خریدکردنازآنهالذتبخشوبهصرفهاست.برای

نمایشـگاههاگوشبهزنگباشـیدواینفرصتهای

شیرینومفیدراازدستندهیدکهبعدازآنبادیدن

عکسهاینمایشگاهحسرتنخورید.

اما سخن آخر!

ازاینترنـتغافـلنشـوید!نهبهایـنمعناکهغرقدر

تلگرامواینستاگراموهرچیزیگرامشوید؛بلکهبهاین

منظورکهبرایپیداکردنتفریحاتوبازارهایتهران

میتوانیدازآنکمکبگیرید.برایمثالچندسایت

راکهمیتوانندراهنمایخوبیبرایتانباشند،درادامه

آوردهایم.اززندگیدانشجوییتاندرتهرانلذتببرید

وخاطرههایخوشماندگاربسازید.

tehraner�com

kojaro�com

hamgardi�com

tiwall�com

iranconcert�com

seeiran�ir

bezanimbiroon�ir

والبتهبهترینآنها:

Google�com

رویتانبازمیشود.بعدازآخرینکالسروزتان،دیدن

یکفیلمخوبدریکسـینمایباکیفیت،خسـتگی

راازتنتـاندرمیکنـد.البتـهترجیحاسـینمارابرای

روزهایسهشـنبهتانبگذاریدچراکهبلیتسـینمادر

اینروزهانیمبهااسـت.سـینماهرچقدرهممحترم

باشد،دیدنتئاترطعمدیگریدارد.بعضیتئاترهای

تهـران،بـانمایشهـاوبازیهایزیبـایبازیگرانتا

مدتهادرذهنتانمیمانند.تئاترشهر،تاالروحدت

وتماشاخانهایرانشهرازجملهسالنهایتئاترتهران

اسـت.درصورتیکهبهتماشـاخانهایرانشـهربروید،

میتوانیـدپـسازدیدنتئاتـر،بهگالریهایآنهم

سربزنید.دیدناینگالریهارایگاناست.بعدازماه

محرموصفر،میتوانیدازکنسرتهایخوانندههای

محبوبتانهملذتببریدکههمرقصاسـتوهم

تماشا.توصیهآخراینکهمیشودسینما،تئاتروگالری

راتنهاییرفتامالذتکنسرتدرباهمبودنشاست.

از دود فرار کن

بـاتوجـهبهمکاندانشـگاهوخوابـگاه،آلودگیهوا

برایمـانهـرروزهاسـت.بعـدازمدتـیدلآدمبرای

هـوایتمیـزوفرحبخـشتنگمیشـود.اگـردلتان

برایهوایپاکیزهتنگشد،پارکگردیوکوهپیمایی

باالی  برنامه

خیابان ولیعصر

کاخ سعدآباد
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باالی  برنامه
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بخورد.البتهاینفعالیتهاعالوهبرمهارتها،یکچیز

دیگرهمبهآدمهااضافهمیکند؛ایجادشدنشبکهای

ازارتباطاتمتنوعباهمدورهایها،سالباالییهاوبعدا

سالپایینیهاوحتیفارغالتحصیالنکهمیتواندیکی

ازدالیلیباشدکهبهافرادکمکمیکندزندگیحرفهای

خودرابعدابهسادگیبسازندوپیشببرند.

البتهبایدایننکتهراهممتوجهبودکهاولوآخرش،

نامشمادانشجواستونبایدفعالیتهایفرابرنامه

درسیآنراتحتالشعاعقراردهد.یکیازاینزنگ

خطرها،نمرههایمیانترمهااستکهحسابیمیتواند

گوشهارابپیچاندتامبادادرپایانترم،اتفاقناگواری

رویدهـد.بـههمیـنخاطرهمداشـتنیـکبرنامه

زمانبنـدیکـهشـمارامتعهدکندوقـتمعینیبرای

کارهایپیشروبگذارید،میتواندهمبهشماکمک

کندوهمبهمسـئوالناحتمالیگروههاییکهباآنها

کارمیکنیـدتـابدانندچهاندازهمیتوانندرویشـما

حسابکنند.نکتهدیگرهمتنوعگسترهفعالیتهاو

جمعهایدانشـجوییاستکهمیتواندرگروههای

متنوعیفعالیتکرد.این،همخوباسـتوهمبد.

خوبیاشآناسـتکهتجربههایمتفاوتیخواهی

داشـتاماازاینشـاخهبهآنشـاخهپریدنهانهایتا

ممکناستبهشکستگیپاهممنجرشودونفهمی

کهغرضاصلیازفعالیتها،رشـدوشـدناسـتنه

بودنِصرف.دهبیسـتسـالبعدکهدریکگوشـهاز

اینکرهخاکیداریبرایخودتشاخغولیمیشکنی

وآپولوییهوامیکنی،وقتیبهگذشتهمینگریحتما

دوراندانشجوییوخصوصادورانکارشناسیبرایت

یکطعموعطردیگردارد؛زمانیکهدراوججوانیو

بدوندغدغهکاروخانوادهومسئولیتدراتمسفرپاک

شـریفنفسمیکشیدیومسـتازروزهایخوش

زندگیبههرآشیناخنکیزدهای،درهرراهیقدمی

برداشـتهایوسـعیکردیخوِدخوِدزندگیراباتمام

وجودتتجربهکنی.راستیاگردانشجوییاتفقطبه

درسوکتابوکالسخالصهشود،چیزیبرایبهیاد

آوردندردورانمیانسالیوپیریخواهدداشت؟

»آهستهبرو،آهستهبیا.مراقبباشدستازپاخطا

نکنیمباداگربهشاختبزند.«

اینمطلعهمهصحبتهاییاستکهممکناست

قبلازورودبهدانشگاهیادرماههایاولورودبهاین

همهچیـزگاهعجیـبوغریببشـنوی.ازاینکهمبادا

عاشـقشـوی،مباداسیاسیشوییاازاینقیافههای

هنریاجقوجقبزنی.همهاینمنعهابرایآناست

کهنکندازدرسومشـقتبمانی،علیالخصوصکه

کمیتاحدودینظارتهاکمشدهاستوقرارنیست

خانوادهازتوسوالکننددرسخواندهاییانه؟

امـابعـدازچندمـاههـماینجوکممیشـودوهم

اینکهمیبینیآنقدردردانشگاهولوبیکارهستیکه

میتوانیکارهاییبکنیکهاوقاتفراغتتراپرکند؛از

اینکـهبنشـینیوآنچـهازکتابهایکتابخانهمرحوم

مجتهدیدوستداریبخوانییااینکهکمیبامحیط

اطرافتارتباطداشـتهباشـیوباجمعیگپبزنیو

بچرخی.شایدهمبخواهیبامحیطاطرافت،برخورد

فعالداشـتهباشـیوکمیازآنچهرافکرمیکنیکه

خوباسـترقمبزنی.اگرنگاهودغدغههاییازاین

جنسداشتهباشی،فعالیتهایمختلفیکهدرفضای

دانشگاهدرقالبهایمختلفانجاممیشود،میتواند

مناسبترینپاسخبهایننیازتوباشد.

البتهمیتوانیمانندخیلیهاباشیکهبلدندبگویند

»نمیشـود«،»فایدهندارد«،»نمیگذارند«ونقدکنی

کهاینهافالناند،آنهابیسـارند،اصالهمهشـانتوهم

تأثیرگذاریدارندوبودونبودشـانفرقیندارد.حاال

مـنهـمنمیخواهمبگویمکـهنه،حتماموثرندواگر

نباشـند،آسـمانبهزمینمیآید.آنهاهماحتماالدر

مـوردخودشـانچنینفکریندارنـد.حرفاصلیآن

اسـتکـهاینفعالیتهـادرحداقلترینحالتبرای

خودفعاالنشارزشافزودهداردوبهآنهاچیزیاضافه

میکند.البتهنمیتوانتأثیرکوتاهمدتوبلندمدتشان

برجامعهدانشـگاهوحتیشـهروکشـورراهمنادیده

گرفت.همینکهدغدغهایازخودتحلشـودکافی

استچراکه»بهراهبادیهرفتنبهازنشستنباطل/که

گرمرادنیابمبهقدروسعبکوشم«.امافارغازایننیز

همینتالشهایبهنتیجهنرسیده،منجربهافزایش

مهارتهاییمیشودکهدربلندمدتبرایدارندگانش

مفیـداسـت؛ازمهـارتدرنوشـتنوسـخنرانیوکار

مشترککردنباآدمهاییکهتاچندوقتپیشاصال

نمیشناختیتامهارتهاییمثلتحملفشارکار،کنترل

استرس،رسیدنبهددالینهاو...

ازاینفعالیتهاستکهمیتوانیاعتمادبهنفسی

بهدسـتآوریکـهبعـدادرکارهـایبزرگتربهدردت

چراغ خود برافروز
محمد مالنوری
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عالقهداشـتهباشـیدتاباجمعیازافرادبااگر 

عالقـهنزدیـک،دریکحیطهخاص،کاری

انجامدهید،فعالیتدرکانونهایفرهنگیتجربهای

لذتبخشخواهدبود.کانونهایفعالدردانشگاه

رابهشـشدسـتهتقسـیممیکنندکهدرهردسـته،

کانونهـایمجزاییفعالیـتمیکنندومجموعا29 

کانونراشاملمیشوند.

اولیـندسـتهازکانونهـا،کانونهـایفعـالدر

خوابگاههاهسـتندوهدفازفعالیتخودرااجرای

برنامههایـیبـرایفراغـتدانشـجویانخوابـگاه

درنظرگرفتهاند.درایندسته،هیأتهایخوابگاهی

بیشـتریننقـشرادارندوبـابرگزارینمازجماعت،

برنامههایمذهبیمناسبتیوبرنامههایتفریحیو

فرهنگیسعیمیکنندبخشیازمشکالتومسائلو

کمبودهایدانشجویانخوابگاهیراپوششدهند.

دستهدومکانونهاکهتاحدودیشبیهدستهاول

هسـتند،کانونهایمذهبیدانشـگاههسـتند.این

کانونهـابرنامههـایمذهبیدانشـگاهرابهصورت

عمومیتریپوششمیدهند.کانونهایمهدویت،

میثـاق،قـرآنوعتـرت،کوثـروآیینروشـندراین

دسـتهاندکههرکدامباتوجهبهنامشـانکهحوزهی

تخصصـیفعالیتهـایآنهارابیـانمیکند،برنامه

برگـزارمیکننـد.اماشـایدمهمترینکانونحاضردر

ایـندسـته،هیـأتالزهراء)س(اسـتکـهدرطول

سـالچندبرنامهبزرگوفراگیردارد.برنامههایماه

محرمهیأتکهدرمسـجددانشـگاهبرگزارمیشود،

مخاطبینـیازخـارجازدانشـگاهنیـزبـهخودجذب

میکندوحتیسـخنرانیهایآنازصداوسـیمانیز

پخشمیشود.همچنینبرنامهبرایشبهایقدر

ودیگـرمناسـبتهایمذهبـیدرتقویمهیأتجای

ثابتیدارد.اردویپیادهرویاربعینواردویمشهد

هیأتدرابتدایترمبهارنیزهرسـالدانشـجوهای

زیادیراباخودهمراهمیکند.

دسـتهسـومکانونها،گروههایهنریهستندکه

شـاملسـینماشریف،شـعروادب،موسیقی،تئاتر،

عکـسوهنرهایتجسـمیاسـت.هرکـدامازاین

گروههـابرنامههـایخاصخـودرادارند.اکرانهای

فیلمباقیمتیمناسبوحضورکارگردان،بازیگرانو

منتقدان،همهدانشجویانرامخاطبکانونسینما

میکند.تجربهتمرینواجرایتئاترنیزبرایبسیاری

میتوانـدمحـلرسـیدنبهرویاهایقدیمیباشـد.

جشنوارهموسیقیدانشگاهنیزباهمهیچالشهایی

آشنایی با کانون های فرهنگی، انجمن های علمی، شورای صنفی و نشریات

دانشجو باید بجنبد
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دستهپنجمکانونها،برایآنهاستکهدستشان

بـهخیـرمـیرود.هرکـدامازخیریههـایدانشـگاه،

گروهـیخـاصراهدفگـذاریکردهانـدوتـالش

میکنندبهگروههایمحرومکمککنند.قدیمیترین

اینگروههادردانشـگاه،جمعیتامامعلیاسـتو

گروههاییاریگران،فردایسـبزومجمعمهدویون،

دیگرکانونهایفعالهستند.کمکبهخانوادههای

برنامههـا، نیازمنـد،سـفرهایجهـادی،برگـزاری

بازارچههاونمایشگاههایخیریه،تالشبرایکمک

بـهکـودکانکاروزنانسرپرسـتخانـواروآموزش

تحصیلـیبهدانشآمـوزانکنکوریفاقدامکاناتاز

برنامههایمتنوعاینگروههاست.

دسـتهششـم،متعلـقبـهآنهاسـتکـهبیشـتر

میاندیشـند.دفتـرمطالعـات،قدیمیتریـنکانون

ایندسـتهاسـتکـهکتابخانـهایجـذابدرزمینه

علومانسـانیداردوبابرگزاریکالسهایآموزشـی،

جلسـاتارائهکتاب،نمایشـنامهخوانیو...همیشه

جذابیـتویـژهایبـرایعالقهمنـدانبـهحوزههای

مختلفعلومانسانیدارد.کانونمطالعاتعلمودین

کهباناممهاجرنیزشـناختهمیشـود،جاییمناسب

برایفعالیتویادگرفتناست.تعالی،یکیدیگراز

کانونهاستکهبانشریه»جرأتاندیشیدن«،مکانی

برایعالقهمندانفلسفهوگروهفلسفهعلمدانشگاه

اسـت.دفترمطالعاتاقتصادوسیاسـتگذارینیز

گروهدیگریاستکهدردانشگاهفعالیتمیکند.

دفتردستهیاولکانونهادرخوابگاهاست.دفتر

بیشترکانونهایدستهیدومرامیتوانیددرمسجد

دانشگاهپیداکنیدواگرنیافتید،مانندبقیهکانونها

درسـاختمانرضاییپیدایشـانمیکنید.البتهدفتر

فردایسبزروبهرویساختمانانجمنفارغالتحصیالن

ودفترمهاجرنیزپشتانتشاراتدانشگاهاست.

همه چیز توی کتاب نیست

اگرعالقهمندبهفعالیتهایفرابرنامهعلمیهستید،

جایشهمینجاست.هردانشکدهیکانجمنعلمی

داردکهوظیفهاشبرگزاریبرنامههایدانشـکدهای

استکهبرنامههایعلمیتخصصیهردانشکدهنیز

بـهطبعبرعهدهآنهاسـت.بـهجزترمیکوتاحدی

ترمدوکهبخشاعظمیازکالسهادرتاالرهابرگزار

میشـود،بقیـهدورانتحصیـلخودراباکالسهای

درسدانشـکدهمیگذرانیـدوقاعدتـابیشـترفکرو

ذکرتانحولآنهاخواهدبودوشایدبخواهیدقسمتی

ازرشـتهایراکـهمیخوانیـد،عمیقتـروبهروزتریاد

بگیریدویاآنکهبخواهیدآنرادرعملببینیدوحتی

بخشیازدانستههایتانرابهمحکتجربهبگذارید.

بـرایاینکارهاکهشـاملدعـوتازمهمانانعلمی،

افرادفعالدرصنعت،بازدیدازکارگاههایصنعتیو

آزمایشگاههاوبرگزاریوشرکتدرمسابقاتعلمی

وعملیاست،انجمنهایعلمیحضوردارند.

درشـریفبرگـزاریرویدادهـایبـزرگتوسـط

انجمنهایعلمیرونقزیادیدارد.رویدادهاییکه

گاهمخاطبانشازدانشـجویاندانشـکدههمفراتر

میرودوشـایدچنددانشـکدهدیگررانیزبهمیدان

بکشـدیادانشـگاههایدیگررانیزهدفقراردهد.

رویدادهاییکهانجمنهایعلمیSSC)کامپیوتر(،

کیمیا)مهندسـیشـیمیونفت(،محـور)مکانیک(،

رسانا)برق(وصنایعدرچندسالاخیربرگزارکردهاند،

تواناجراییاینانجمنهارانشانمیدهدوشاید

بسـتگیبـهرویداد،شـمارانیزمخاطـبخودکنند.

برخیازانجمنهایعلمی،نشـریاتینیزدرسـطح

دانشکدهدارندکهتجربهایازقلمبهدستشدنرابا

توجهبهموضوعهایعلمیوگاهاجتماعیوعمومی

برایدانشجویاندیگرفراهممیکنند.

ازطرفـیبسـیاریازرویدادهـایغیرتخصصـی

ماننـداعیـادومراسـمهایگوناگـونواردوهـای

تفریحـی،درمقیاسدانشـکدهایبرگزارمیشـودو

انجمنهایعلمیدانشـکده،مسئولیتبرگزاریآن

رابرعهـدهمیگیرنـد.البتهگفتنیاسـتکهکمیتو

کیفیتفعالیتهایانجمنهایعلمیدانشـکدهها

باهممتفاوتاستوحتیدرطولزماننیزفرازو

فرودداشـتهاسـتوبرایرونقبیشـترفعالیتهای

انجمنهایعلمیعزمجزمدانشـجویانآنرشـته،

اهمیتداردتاآستینهاراباالبزنندوخودشانهم

واردگودشوندودرانتخاباتشورایمرکزیانجمن

علمیدانشـکدهخودبهعنواننامزدمشـارکتکنند

کهدارد،دیگرجزءبرنامههایثابتدانشگاهشدهو

همهمنتظراجرایگروههایسنتیوپاپدردانشگاه

هستند.گروهعکسوهنرهایتجسمیهمعالوهبر

برگزاریکالسهایآموزشیمختلف،نمایشگاههای

هنریجذابیهمدردانشـگاهبرگزارمیکنند.کانون

شـعروادبهمازجملهکانونهایفعالدانشـگاه

استوباانتشارنشریاتمختلفوبرگزاریجلسات

شـعرخوانیودعوتازشـاعرانونویسـندگانبهنام

سعیدرتزریقحسشاعرانگیبهفضایمهندسیزده

شریفدارد.

دستهچهارم،کانونهایفرهنگی-اجتماعینامیده

میشوند.گروهکوهدانشگاهباسابقهبیشازپنجاه

سال،قدیمیترینمجموعهدانشجوییدانشگاهاست

وبرنامههـایمتنـوعکوهپیماییدرطولسـالدارد

والبتهگلسرسـبداینبرنامهها،صعودسـالیانهبه

دماونداستکهفرصتبینظیریاستکهخیلیها

آرزویـشراخواهندداشـت.گـروهکوهتقریباهرماه

یـکبرنامهبرایپسـرانویـکبرنامهبرایدختران

دارد.کنگـرهشـهداینیسـتانوکانـونایرانگـردی

وایرانشناسـینیـزکانونهـایدیگریهسـتندکه

برنامههایمتناسبباذوقوسلیقهمخاطبینخود

تدارکمیبینند.

باالی  برنامه
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کهعالوهبرکسبتجربیاتومهارتهایمتفاوت،در

زمینهکارگروهی،ارتباطبهتریبادیگردانشجویان

داشتهباشند.

برخـیانجمنهـایعلمـیهـمهسـتندکـهفـرا

دانشـکدهایهسـتندکهمهمترینآنهاانجمنعلمی

علـومشـناختیشناسـا،نانـو،نخبـگان،مدیریتو

راهبری،دوستدارانمحیطزیست،مهندساننفتو

ژرفااست.اینانجمنهاچونماهیتفعالیتشاندر

دانشکدهایخاصنمیگنجدیاشاملچنددانشکده

میشود،درساختمانشهیدرضاییحضوردارند.

کمیت زندگی با خداست، کیفیتش با ما

وقتیوارددانشـگاهمیشـوید،باکوِهمشـکالت-که

شـایدکاهیاسـتکهازآنکوهسـاختهاند-مواجه

میشوید.مسائلیکهرویکیفیتزندگیدردانشگاه

اثرمیگذارندچندمسألهاست:

اولینموردکههرروزباآنمواجههستید،مسأله

تغذیهاسـتکهشـاملسـلفوبوفههایدانشـگاه

میشـود.بعدازمدتی،امنیتدردانشـگاهوشـاید

دیگرمسائلرفاهیدانشگاهبرایشمااهمیتپیدا

میکند.متولیدانشجوییاینمواردکهتالشمیکند

پیگیریاینچنینمسـائلیرابرعهدهداشـتهباشـد،

شـورایصنفیدانشـگاهاست.شورادرموردمسائل

آموزشیدانشگاهنیزقراراستازحقوقدانشجویان

دفـاعکنـد.چندسـالقبلکهمسـألهسـنواتمجاز

تحصیلیجدیشـدهبود،شـورایصنفیتوانسـت

بـااقدامـاتخـودبهراهحلینسـبتامرضیالطرفین

دستپیداکند.درسالجارینیزکهدانشگاهاقدام

بهجذبدانشـجویانپردیسکرده،همهنگاههابه

اینشـورااسـتکهچگونهمیتوانـدمنافععمومی

دانشگاهراتأمینکند.

شـورایصنفـی،اینمـواردرابهصـورتیکپارچه

پیگیـریمیکنـدولـیچونمواردیهـموجوددارد

کهمعطوفبهدانشـکدههاویاخوابگاههاهسـتند،

واحدهایـیدرهـرکـدامازمواردگفتهشـدهداردکه

وظیفـهدارنددرایـنحوزههااقدامکنند.واحدهای

خوابگاهـی،نظـارتبـرامـورتأسیسـات،اینترنت،

بهداشـت،تغذیـه،اسـکان،امنیـتوامورورزشـی

خوابـگاهرابـرعهـدهدارند.واحدهایدانشـکدهای

هـمدرزمینههـایآموزشـیتـالشمیکنندصدای

دانشجویانرابهگوشمسئوالندانشکدهبرسانندو

درارائهیواحدها،زمانبندیومسائلینظیراینبه

مجموعهدانشکدهکمککنند.همچنیندانشکدهها

کمدهاییبرایاستفادهیدانشجویاندارندکهوظیفه

توزیعومدیریتآنباهمینشـورایصنفیاسـت.

نظـارتبـرسـایتودیگرخدماتیکهدردانشـکده

وجودداردهمازجملهکارهایدیگرواحدهایصنفی

دانشکدهایاست.

اگردرماههایاولبامشکالتیازاینجنسمواجه

شدید،مراجعهبهشورایصنفیمیتواندکارتانراراه

بیاندازد.دردانشـکدههاوخوابگاههاعمومادفتری

دارنـدکـهمیتوانیـدبهآنجـامراجعهکنیـدوبرای

مراجعهبهشورایصنفیکلدانشگاهنیزمیتوانید

دفترآنهارامیاندانشکدهشیمیوموادپیداکنید.

اگـرهـماحسـاسکردیدکـهعالقهداریـدکوهیاز

مشـکالترابهکاهیتبدیلکنید،انتخاباتشـورای

صنفیدرواحدهایمختلف،حوالیاردیبهشتبرگزار

میشـودکهمیتوانیدآنجانامزدشـوید.رأیدادن

درانتخابـاتشـوراکـهبایدبهحدنصـاب25درصد

برسـد،اطالعدادنوپیگیریمشـکالتهمازدیگر

کمکهاییاسـتکهمیتوانبهواحدهایشـورای

صنفیدردانشگاهکرد.

قلم های سرخ و سرهای سبز

ازقدیـمگفتهانـدکارنیکـوکـردنازپرکردناسـت.

ایـنضربالمثـلبـهمعنایاهمیتنقـشتمرینو

تجربهانـدوزیدربهبـودکیفیـتکاراسـت.فضـای

نشـریههایدانشـجویینیزیکیازاینفرصتهای

تجربهاندوزیدرسـطحدانشـگاهاسـتکهبهروان

شـدنقلمکمکمیکند.دانشـجوهایامروزوشاید

نویسندگانوروزنامهنگارانفرداباکمکاینمهارت

مهـممیتواننـدتحلیـلونظـرواندیشـههایخود

رابـهمخاطبـانخـودعرضـهکننـد.ایـنفضاعالوه

بـرتقویـتمهارتنوشـتاریبـهمهارتهایدیگری

همچـوننظـموکارگروهـینیزکمکمیکندتایک

 تیمنهایتابتوانندنشریهایدرخوربرایمخاطبانشان

عرضهکنند.

احتماالدرروزهایورودبهدانشـگاهنیزباگسـتره

متنوعیازنشـریاتمواجهمیشـویدکهشـمارابه

خواندندعوتمیکنند.دردانشگاهاینامکانبرای

مخاطبینوتحریریههایشـانفراهمشـدهاستکه

عمومنشریاتدانشگاهبهشکلرایگانعرضهشوند.

درشـریف،طیـفمتنوعـیازنشـریاتوجـود

داردکـهبـرایمخاطـبچـاپوتکثیـرمیشـود.

روزنامـهشـریفهـرشـنبهوسهشـنبهدردانشـگاه

چـاپمیشـودودرکیوسـکهایاختصاصـیاش

توزیعمیشـودوبیشـتربهگزارشاخبارواتفاقات

دانشـگاهمیپـردازدوسـابقهاینزدیـکبهبیسـت

ایـران دانشـگاهی روزنامـه تنهـا و دارد  سـاله

است.

گروهدیگر،نشـریاتتشـکلهاهسـتندکهتعداد

زیـادیدرهرتشـکلوجـودداردامـامهمترینآنها

خبرنامه)انجمناسـالمی(ومیدانانقالب)بسیج(

است.حیات)هیأتالزهرا(وبامداد)شعروادب(نیز

نشریاتیهستندکهدرکانونهایفرهنگیدانشگاه

نسـبتامنظمچاپمیشـوندوازکیفیتقابلقبولی

برخوردارند.نشریهدادنیزتالشمیکندهردوهفته

یکبارچاپشودوالبتهباتیمخوبشآنقدرموفقبوده

کهمعاونتفرهنگیرامجابکردهاسـتتابهآنها

نیزدفتریدرساختمانرضاییدانشگاهتحویلدهد.

بهجزایننشریاتکهعمومدانشجویاندانشگاهرا

مخاطبخودقراردادهاندوبههمینخاطرمعموال

مقابلسلفیادرمکانهایپیشبینیشدهدرهمکف

ابنسیناتوزیعمیشوند،گروهیازنشریاتنیزبرای

دانشجویاندانشکدههایخودشانآمادهمیشوند.

اوج)هوافضا(،دردانشکده)مهندسیشیمیونفت(،

رایانش)مهندسـیکامپیوتر(ازنشـریاتخوباین

دستههستند.

فضاینشـریههایدانشـگاهدرچندسـالگذشته

آنقدرپررونقبودهکهمعاونتفرهنگیتصمیمگرفت

جشنوارهایبرایآنهابرگزارکندوازنشریههایخوب

ونویسندگانوطراحانگرافیکیبرتردانشگاهتقدیر

کنـد.اگـرعالقهبههمکاریباایننشـریههاداشـته

باشـید،شناسـنامههرنشـریههمراهارتباطیباآنها

رامشخصکردهاستوهمحوزهیکاریوصاحب

امتیازشرا

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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انجمن اسالمی دانشجویان؛ یک تاریخ غرورآمیز

سابقهتأسیساشبهقبلازانقالبمیرسد.اعضایش

حتـیبـهسـابقهایافتخـارمیکننـدکهبـهپیشاز

تأسیسدانشگاهبازمیگردد:دههبیستکهجمعی

ازدانشجویاندانشگاهتهرانبادغدغهمذهبیگرد

آمدند؛دغدغهایکهبهسیاستنیزآغشتهبودودر

دههسی،باحمایتازدولتدکترمصدقرشدکرد.

دردههچهلنیزباگذشـتمدتکوتاهیازافتتاح

دانشـگاه،انجمناسـالمیدردانشگاهشکلگرفتو

تاامروز-بهجزسـالهای89تا93کهتعطیلشـده

بود-فعالیتکردهاست.

انجمنبهپشتوانهوقهرمانانتاریخیاشمینازد.

اینرامیتوانازعکسهاییکهبهدیوارشانزدهاند

همفهمید.ازهمینرو،مهمترینبرنامهساالنهاشرا

یادبودشـهادتسهدانشـجویاهوراییدرسال32 

گذاشـتهاستکهبابرنامهی»روزدانشجو«شناخته

شدهوعمومادرفضایدانشگاهوحتیکشور،دیده

میشود.بهجز16آذر،برنامهمناسبتیدومخردادو

احتماال8مارس)روززن(همدیگربرنامههاینسبتا

ثابتانجمناست.انجمنشریفدرفضایسیاسی

واجتماعیدانشگاهیکتشکلاصالحطلبشناخته

میشـودکـهاحتمـاالدرسـالپیـشروبـاتوجهبه

انتخاباتمجلس،اینویژگیبیشترنمایانمیشود.

البتهباتوجهبهویژگیهایدانشجویی،تالشمیکنند

زمینههایانتقادیخودراهمحفظکنند.

بـهجـزبرنامههـایمناسـبتیکـهدرسـالنبرگزار

میشود،برنامههایداخلدفترانجمنکهازسخنرانی

وحلقههـایبحـثوکتابخوانـیتـاکالسوکارگاه

آموزشیراشاملمیشود،فرصتخوبیبرایآشنایی

وهمکاریبااینتشـکلدانشـگاهاسـتکهدرضلع

غربیسـاختمانابنسـیناوجداازبقیهیگروههای

اینساختمانقراردارد.

احتمـاالبـهجـزبرنامههاییکهگفتیـم،انتخابات

انجمنهمبرنامهایاسـتکهباآنمواجهخواهید

شـد.دراینرویداد،اعضایشـورایمرکزیدانشگاه

بـارأیدانشـجویانعالقهمنـدانتخابمیشـوندو

فعالیتهایآنرابهمدتیکسالمدیریتخواهند

کـرد.فعالیتهایـیکهدرسـالهایاولانقالب،به

طراحیتسخیرسفارتآمریکادردفترهمینتشکل

منجـرشـدولـیامروزدیگـربـهآنبلندپروازیهای

رویاپردازانهنیستوبیشتربهاعالممواضعدرسطح

دانشگاهوشایدکشورختممیشود.

بسیج دانشجویی؛ انقالبی نه دیپلمات

همانطورکهازنامشپیداسـت،سـابقهاشبهپس

ازانقالبمیرسد.دردههشصتاعزامدانشجویان

رزمندهبهجبهههاازمسیرانجمنشکلمیگرفتاما

بهمروراینبرنامهازانجمنجداشدودرسالهای

پایانیایندهه،تشـکلبسـیجآرامآرامدردانشگاه

پاگرفت.اگرچهدرابتدایدههیهفتادبسیجبیشتر

افـواهعمومـیدرمـوردجوانـیکـهاظهـاردر

نظـرسیاسـیکنـد،بـهکنایـهمیگوینـدکه

»کلهاشبویقرمهسـبزیمیدهد«.ازقدیماینبو

بـااسـمدانشـجوگرهخـوردهبودهامابـهمرورهمه

فهمیدندکههمهدانشـجویانقرارنیسـتسیاسـی

باشند.حالاگرایندستهازدانشجویانکهدوست

دارنـدسیاسـیباشـند،درقالبگـروهومجموعهای

نسـبتادائمـیفعالیـتکنند،نامعمومی»تشـکل«

بـهآنهـادادهمیشـود.اگرچهوجـهممیزهبچههای

فعـالدرتشـکلهابـادیگـرگروههایدانشـجویی

فعال،امکانکنشسیاسـیاسـتاماآنهاخودشان

رافقـطبـهسیاسـتمحـدودنکردهاندوبراسـاس

ایدههایشـانبـهفعالیتهایفرهنگـی،مطالعاتی،

اجتماعـیو...نیـزمیپردازنـد.درواقـعدوسـت

 دارنـدبـههـرزمینـهوموضوعـیناخنـکبزننـدتا

سیبزمینینباشند.

درشـریففعـالچهـارتشـکلفعـالداریـم،البته

همیشـهتعـدادتشـکلهاچهارنبودهوبرخیشـان

سـابقهایتقریبابهقدمتدانشـگاهدارندوبرخیاز

عمرشـانچندسالیبیشـترنمیگذرد.محلفعالیت

تشـکلهاهـمهمکـفابنسیناسـتولـیممکـن

اسـتبـاتعطیـلشـدنایـنسـاختمانوانتقـال

کالسهابهسـاختمانمرحـوممیرعمادیدعواهای

 سیاسـیدانشـگاههـمبهجـایدیگرینقـلمکان

کند.

مروری کوتاه بر تشکل ها در شریف

کله هایپی که بوی قرمه سبزی می دهند

باالی  برنامه



40                  سال هفدهم                  مهر ماه 1398

بـهامـوررزمنـدگانسـابقمیپرداختامابـهمرور

بـرایحـذفعضویتهاییکهبرایسوءاسـتفادهاز

سهمیههایمربوطبهبسیجصورتمیگرفت،تالش

کـرددانشـجوییترشـود.ایناتفاقبهمـرورصبغه

سیاسـیاشراپررنگتـرکرد.بسـیجبـهمرورتالش

کـردتاتشـکلیباشـدکـهباامربهمعـروفونهیاز

منکر،فضایگفتمانیدانشـگاهرابهسـمتآرمانها

وارزشهاسوقدهد.

مهمتریـنبرنامهمناسـبتیبسـیج،راهپیمائی13 

آباناسـتکهازمسـجددانشـگاهتاسـالنجباری

برگزارمیشـودوبایکسـخنرانیاستکبارسـتیزانه

خاتمهمییابد.بسیجعمومادرزمانهایانتخابات

هـممهمانـانخوبـیدعـوتمیکنـد.همچنیـنبه

واسطهارتباطاتخوبیکهبسیجبابرخینهادهای

بیـروندانشـگاهدارد،اکرانهـایرایـگانفیلمهای

سـینماییومسـتندجزءبرنامههایچندسـالاخیر

بسیجشدهاست.

بسـیجبرخـالفبقیـهیتشـکلهاآییننامـهای

جداگانهداردوازاینرومیتواندبافراغبالبیشتری

محملفعالیتجوانانمومنانقالبیباشد.جوانان

مخلصیکهفعالیتدراینمجموعهرابیشترازجنس

وظیفـهمیداننـدوواقعاپـایکارآندرخطوالیت

هستند.بسیجبرایورودیها،برنامهایویژهداردکه

بانامحلقههای»راهمهندسی«دردانشگاهشناخته

میشود؛حلقههاییکهتحتنظارتوراهبریستاد

دانشـکدههادربسـیجتالشمیکندبهدانشجویان

جدیـدبـرایشـناخترشـتهخـودوقابلیتهـاو

ظرفیتهایآنبرایرفعنیازهایکشورکمککنند؛

موضوعـیکـهالبتهباچاشـنیاختـالفانجمنهای

علمیوبسیجنیزهمراهبودهاست.

فعالیتدیگربسیجکهبابعضیکانونهامشابهت

دارد،گروههایجهادیاسـت.اینبارجهادیهاقرار

استهمانندایدهجهادسازندگیدرابتدایانقالب،

بهروسـتاهاومناطقدورافتادهمسـافرتکنندودر

مدتکوتاهیبعضیامکاناترابرایآنهاایجادکنند

یـابـاآموزشبـهکودکانوکارهایـیازاینقبیلبه

رشدوتوسعهمنطقهکمککنند.

دیگـربرنامـهتشـکیالتیوبزرگبسـیج،برگزاری

اردویجنوباست.ایناردوکهجزءمعدودومحدود

اردوهایمختلطدانشـگاهاسـت،دردوسـههفته

ماندهبهپایاناسـفندبرگزارمیشـود.اینبرنامهبا

تبلیغاتویژهاشدرهمکفابنسیناقطعاتوجههر

دانشـجوییراجلبمیکندتاشـایدبختهمراهی

بااینگروهاز»راهیاننور«راداشتهباشد.

برایتعیینمسئولاینتشکل،انتخاباتعمومی

برگزارنمیشـودوهمهچیزدرجریانیکرأیگیری

داخلیبیناعضایبسـیجرقممیخورد.باانتخاب

مسـئولبسـیج،اواعضایشـورایمرکزیآندوره

بسـیجراتعییـنمیکندتاباهمدیگـرفعالیتهای

یکسـالهراپیـشببرنـد.بسـیجبهواسـطهنامش

توانسـتهاسـتدرشـورایفرهنگیدانشگاهحضور

دائمیداشتهباشدوازاینروقدرتیموثردرفضای

دانشـگاهاست.اگربسـیجیهستیدیامیخواهید

باشـیدحضوردردفترشـاندرضلعشـمالیهمکف

ساختمانابنسینابرایپسرانودرساختمانشهید

رضاییبرایدخترانمیتواندبهشماکمککند.

 انجمن اسالمی دانشجویان مستقل؛ 

در تردد بین بهار و خزان

درسـالیانپسازدومخرداد،گروهیازانجمنهای

اسالمیکهمعتقدبودند،تحکیمودیگرانجمنهااز

آرمانهایخوددورشـدهاند،ازدفترتحکیموحدت

جـداشـدندواعالمکردندکـهمیخواهندتحتنام

اتحادیهانجمنهایاسـالمیدانشـجویانمسـتقل

فعالیتکنند.ایناتفاقدرسـال78درسـطحکشـور

رقمخورداماانجمناسالمیمستقلدانشگاهشریف

درسـال87تأسـیسشدهاست.تأسیسیپرحاشیه

کهبااعتراضانجمنهمراهبود.برخیازدانشجویان

معتقدندانجمنمسـتقل،نسخهسیاستزدهبسیج

استوازنظرماهویفرقیبابسیجندارد.بااینوجود

اماانجمنمسـتقلدرمواردیهممواضعیمتفاوت

نسبتبهبسیجاتخاذکردهوحتیدردورهایکهتا

سـال97ادامهداشـت،بدلبهپاتوقجریانبهاریا

هماناحمدینژادیهادرشریفشد.پایانایندوره

از»مستقل«بابیانیهشورایمرکزیوقتعلیهدوره

قبلیهمراهبود.موضوعیکهالبتهکاهشفعالیتهای

اینتشـکلرانیزبهدنبالداشـت.رویکرداصلیاین

تشکلمعطوفبهمباحثبنیادینوفلسفیاستو

نمودهایعمومیاشمعموالدرمناظراتاندیشهمحور

ویاارائهآزادکتابدیدهمیشود.همچنینچهرههای

رادیکالتراصولگراازمهماناناینتشکلهستند.این

تشکلآنچنانهویتمندنشدهکهنامشبابرنامهای

مناسبتیگرهخوردهباشدامافعالیتهایینظیرانتشار

نشریهوبرگزاریمناظرههاازفعالیتهایاینتشکل

است.انتخاباتسراسریاینتشکلدراردیبهشتماه

هرسالبرگزارمیشودوبهنوعیآزادترینانتخابات

دانشـگاهاسـت.چونعلیرغموجودشـوراینظارت،

عمومدانشجویانمیتواننددراینانتخاباتبهعنوان

نامزدمشارکتکنند.دفتراینتشکلبرایپسراندر

ضلعشرقیساختمانابنسیناودرراهروییکناردفتر

جامعهاسالمیاستودفتردخترانآنهادرضلعغربی

همکفابنسینااست.

 جامعه اسالمی دانشجویی؛ 

شازده کوچولوهای شریف

جوانترینتشـکلدانشـگاهاسـتوعمرشهنوزاز

انگشتانیکدستنیزفراترنرفتهاست.تأسیساش

حاصلدغدغهپنجششدانشجویورودی90و91 

هوافضابودکهدرادامهبااقبالنسـبیدانشـجویان

جانگرفتوحاالیکیازتشـکلهایموثردانشـگاه

اسـت.البتـهبـرخـالفجامعـهکهدرشـریفجوان

اسـت،تأسـیساتحادیهاینتشـکلبهاواخردهه

شـصتبرمیگردد.همانطورکهزمانتأسـیساین

تشکلبااتحادیهاشنسبتیندارد،لوگوینیمهرسمی

آنهـاهـمفاصلـهایزیـادازلوگویرسـمیآنهادارد.

شازدهکوچولونمادشانشدتانشاندهندمیخواهند

مسافریباشندکهیادمیگیرندوازهمینرومدعی

آزاداندیشیشدندوتریبونهایآزادوجلساتارائه

کتابرامحوربرنامههایخودقراردادند.

جامعـهتنهـایکدفترداردوتماماعضایشـورای

مرکزیاشهمتاکنونپسرانبودهاند.باانتخابدکتر

حسـینیبهعنوانمعاونفرهنگیدانشـگاه،جامعه

اسـالمیهموارددوراناوجخودشـد.عالقهمتقابل

بیندکترواینتشکلباعثشدهتاسهمجامعهدر

فعالیتهایدانشجوییبیشترشود

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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غذا و سوغات

دانشگاهسالهایگذشتهجشنوارههاییبرایمعرفی

اقواممختلفایرانداشـتهاسـت.دراینبرنامهها

ازجشـنزبانهاواسـتانهایمختلفتاپوشـیدن

لبـاسسـنتیدردانشـگاهوفـروشغذاوسـوغات

محلیبرگزارشده.امسالامامحوربرنامه،غذاهای

مختلفایرانیاست.پسخودتانراآمادهکنیدکه

بعدازچندهفتهخوردنغذایسلف،درروزهای20 

تا22آبانغذاهایمتفاوتیدردانشـگاهببینیدواز

طعـمورنـگوعطـرغذاهایایرانیهوشوحواس

ازسرتانبپرد.

شریف زیبای من

درشـریفزیبایمنیکروزپرنشـاط،پرازورزشو

مسـابقهوتفریحدرکفدانشـگاهراتجربهمیکنید؛

برنامـهایکـهتـااالنسـهباردربهاربرگزارشـدهواز

امسالقراراستهرترمبرگزارشود.دیدناستادهای

دانشـگاهدرحالیکهلباسورزشـیبهتندارندودر

خیابانهایدانشگاهدرحالدویدنهستند،چیزی

اسـتکهتنهادرشـریفزیبایمنخواهیددید.28 

آبانرادرتقویمتانثبتکنید.البتهیکشریفزیبای

دیگرهمروز2اردیبهشتمنتظرشماست.

هفته ادبیات

یکهفتهدردانشـگاهبرایشـعروداسـتانوقطعه

ادبـی.بایـدبدانیدهمدانشـگاهیهاییداریدکهاز

ذوقوقریحهادبیخالینیسـتند.پسشـماهماگر

دسـتیدرادبیاتداریدیاازشـعروداسـتانورمان

خوشتـانمیآیـد،میتوانیـددراینهفتهبهجمع

امثـالخودتـانبپیوندیدودردانشـگاهتنهانمانید.

هفتهاولآذرمخصوصصیقلدادنروحصنعتیتان

باتخیلشاعرانهاست.

باشگاه والدین

باشـگاهبـرایوالدینشـریفیپدیدهتازهایاسـت

کهازامسـالدردانشـگاهآغازشـدهاست.دوسالی

هسـتکهدرروزاسـتقبالرسـمیازدانشـجوهای

جدید،پدرومادرهانیزهمراهدانشـجویتازهشـان

بهدانشگاهمیآیندودردانشگاهگشتیمیزنندتابا

محیطزندگیچندسالآیندهدلبندشانآشناشوند.

دانشگاهحاالبرنامههاییبرایاینداردکهبیشتربا

پدرومادرشریفیهاارتباطبرقرارکند،بهآنهاکمک

کندوازآنهابرایبهترشـدندانشـگاهکمکبگیرد.

رویدادباشـگاهخانوادهشـریفدر27آذربههمین

منظوربرگزارمیشود.

زیباکنار

وتوورودیجدیدچهمیدانیکهزیباکنارچیست؟

زیباکنـارجایـیاسـتکهیکعدهدانشـجویفعال

فرهنگیدورهمجمعمیشـوندودرموردچیزهای

خیلـیمهـمدانشـگاهبـاهمحـرفمیزننـد،بحث

میکنند،برنامهمیریزندوفکرمیکنند.شماهماگر

فعالشدی،یکیدوسالدیگرشایدبتوانیدرجمع

زیباکنارازطلوعتاغروبخورشیددرساحلخزرفکر

فرهنگیکنیوحرففرهنگیبزنی.گردهماییفرهنگ

شریفدرزیباکنارهفتهاولبهمنبرگزارمیشود.

پابوس عشق

بهجزاردویورودیهادانشـگاهیکاردویمشـهد

دیگرهمدارد.اردوییکههمهدانشجوهامیتوانند

درآنشرکتکنندوبزرگتریناردویدانشگاهاست.

هفتـهاولتـرمدورامیتوانیـدبازهمبادوسـتانو

اینبارباسالباالییهادرمشهدباشیدویکتجربه

کمنظیرازسفردانشجوییبهدستآورید.

جشنواره عقیق

ازهنرشریفجماعتهرچهبگوییمکماست،آنهم

هنرهایتجسمی.هفتهاولاسفندخطاطونقاشو

مجسمهسازوخالصههنرمندشریفیزیادمیبینیدو

باچیزهاییکهخلقکردهاند،آشنامیشوید.

جشنواره پنجگاه

هفتهبعدامامخصوصهنرمندهایعرصهموسیقی

شـریفاسـت.اگردسـتیبرآتشآوازوسـازدارید،

دانشـگاهراازهنرتـانبینصیبنگذاریدوخودتان

رابهپنجگاهبرسانید.

اردوی جنوب

اردوهایراهیاننوردرشـریفبیشـتربهاسماردوی

جنـوبشـناختهشـدهاند.روزهایپایانیاسـفندرا

میتوانیدهمراهبارفقایدانشـگاهبهمناطقجنگی

جنوبکشوربروید.

یک جشنواره برای قلم به دست ها

بهزودیمتوجهمیشویدکهشریفهرچهندارد،از

نعمتنشریهبهقدرکافیبرخورداراستوتاآرمان

هردانشـجویکنشـریهفاصلهچندانیندارد.هفته

دوماردیبهشـتهمبرایبچههاینشـریاتیاست.

جشنوارهمطبوعاتشریفاردیبهشت99قراراست

برایدومینباربرگزارشودوباحضوراهالیمطبوعات

کارقلمبچههایشریفارزیابیشود

اینکـهدانشـگاهدبیرسـتانباشـدوبرنامـهنه

هفتگیداشـتهباشـدامـامعاونتفرهنگی

دانشگاهدوسالیاستکهچندبرنامهبزرگفرهنگی

دانشگاهرادرقالبتقویمفرهنگیدانشگاهمشخص

کـردهتـاهممابهزمانشـانعـادتکنیموهمهمه

بداننـدکـهکـدامهفتههـاترافیکفرهنگـیداردو

کدامهاخلوتتراسـت.یکنگاهبهتقویمدانشـگاه

بیندازیـدوعالقهتـانراپیداکنیـد،برایبرنامههای

موردعالقهتانبرنامهریزیکنیدوبرایلذتبردناز

زندگیدرآنایامآمادهشوید.

هفته ورودی ها

همینهفتهایکهشـمابهدانشـگاهآمدهاید،هفته

ورودیهاسـت.بعدازاینکهثبتنامراانجامدادید،

یکجشـنشـریفسـالمبرایهمهورودیهابرگزار

میشـود.آخـرهفتـههـمتازهدانشـجوهاییکهدر

اردویمشـهدثبتنـامکردهانـد،بـهاردویمشـهد

میروندتادانشگاهرادریکجمعصمیمیودوستانه

شروعکنند.

همایش علوم انسانی برای نخبگان

اینیکیاحتماالبرایشـماکهیکدانشـگاهصنعتی

رابـرایتحصیـلانتخـابکردهایـد،کمـیعجیبو

نچسـببهنظرمیرسـد.امابایدبدانیددانشگاهنه

تنهادانشکدهمدیریتواقتصادداردکهدرحوزهعلوم

انسانیبهشمارمیرود،بلکهحتیرشتهفلسفهعلم

همدرشریفپیدامیشود.درسالهایآیندهحتما

باافرادیآشـنامیشـویدکهمهندسیرابدرودگفته

وسـراغعلومانسـانیدرشـریفیابیرونازشـریف

رفتهاند.اگرمیخواهیدخیلیزودبااینفضاآشـنا

شوید،میتوانیداواسطمهراولینسالدانشگاهتان

رابهعلومانسـانیاختصاصدهیدودراینبرنامه

شرکتکنید.همایشعلموالهیاتدربهمنماههم

ازپسرعموهایهمینبرنامهاست.

اربعین

ایاماربعینکهبرسـد،خودتانخلوتشدندانشگاه

رااحساسمیکنید.دانشجوهاوفارغالتحصیلهاو

حتیاستاداندانشگاهبهکاروانهایزیارتاربعین

میپیوندنـد.شـریفچندتایـیازایـنکاروانهـارا

داردکـهشـماهـممیتوانیـدبـاآنهاهمراهشـوید.

دانشـجوهابـرایخدمـتبـهزائراندرمـرزایرانو

عراقومسـیرنجفبهکربالهمموکببرپاوبسـاط

 پذیراییعلممیکنند.مهرامسالبااربعینبهپایان

میرسد.

مروری  بر تقویم فرهنگی اجتماعی شریف در سال جاری

در انتظار چه هستیم؟

باالی  برنامه
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میگفـتاولیننشـانهآمدندوستی

پاییزحضورورودیهایجدید

اسـت،یعنـیقبـلازاینکهبرگهابریزند،هواسـرد

شـود،بـارانببـارد،16آذرشـود،میانترمهـاحمله

کنندوبهبلندترینشبهایسالبرسیم،شماازراه

میرسید؛شمادهههشتادیهاکهبااداواطوارهای

خاصخودتانپابهشریفگذاشتهایدوکلیفکرو

رویـاوآرزودرذهنتـانداردبـهدرودیوارمیزندو

میخواهدزودترتبدیلبهواقعیتشودوچهجایی

بهترازشـریفبرایسـاختندنیاییکهدرذهنمان

تصـورشکردهایـم،دوسـتشداریـمومیخواهیم

شبیهآنباشیم.

راسـتشاگـربخواهیـمتعارفـاتعـادیراکنـار

بگذاریـم،شـریفشـایدخیلیعجیـبوغریبتراز

بقیهدانشگاههانباشدوچیزیکهآنراخاصکرده،

همینآدمهاییهستندکههرروزدرخیابانهایش

راهمیروندوبیشترزندگیشانرابینآجرهایقرمز

آنتعریفکردهاند؛یعنیهمیناستادهاودانشجوها

وکارمندهاهسـتندکهشـریفراشریفکردهاند.به

همینخاطراستکهحضورتکتکآنهامهماست

واگرنباشـند،یکجایکارمیلنگد.بههمینخاطر

استکههمهمیدانندبایدهوایهمدیگرراداشته

باشـندوباکمکیکدیگرهمخودشـانرشـدکنندو

همشریفدوستداشتنیشان.

اینهاراگفتمکهبدانیموقتینسلجدیدیبهشریف

میآید،همهرویشـانحسـابمیکنندکهقراراست

آنهاهمراهقبلیهاراادامهدهندوشریفراشریف

نگهدارند.اصالاگرهمینورودیهایشریفنباشند،

دیگراینهمهساختمانوکالسوآزمایشگاهوکارگاه

وسلفوسالنورزشیو...بهدردچهکسیمیخورد؟

اگرهمینبچههاییکهتازهپشتلبشانسبزشده،

هرروزازسـردرشـریفنیایندداخلوتاالرهاوابن

سیناراقرقنکنند،چراهرروزبایددردانشگاهراباز

کردوکلیآدمبیایندوفضایسبزراآببدهند،غذا

بپزند،ساختمانهاراتمیزکنندوحواسشانبههمه

چیزباشـدکهمباداذرهایچرخدانشـگاهلنگبزند.

خالصهمیخواهمبگویمکهشمابرایدانشگاهمهم

هستیدودانشگاهمیداندکهاگرشمانباشید،اوهم

نخواهدبودوشریفبدونسروصداوجنبوجوش

شمایکمشتخاکوآجروسیماناستمثلبقیه

ساختمانهایاینخیاباندودگرفته.

دانشـگاهبـرایاینکهنشـانبدهدقـدردانحضور

شماسـتوبـهوجـودشـماافتخارمیکند،هرسـال

ویژهبرنامههاییبرایاستقبالازورودیهایجدیدش

تدارکمیبیند.تقریباازبعدازعیددیگرورودیهاو

برنامهاستقبالازآنهاپایثابتبحثهایدانشگاهو

فعاالنفرهنگیوپاتوقهایدانشجوییاست.بچهها

ومسئوالندانشگاهجلسهمیگذارند،طرحمیدهند،

دانشگاه برای استقبال از ورودی های جدید چه برنامه هایی تدارک دیده است؟

ما به ناز تو جوانی دادیم

زیست در شریف                       زندگی خوابگاهی                       چند پیراهن پاره تر                       زندگی در تهران                       
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بعدازشـریفسـالمهمراهیاردویآستان98یا

هماناردویورودیهایخودمانمیشوید؛اردویی

کـهتقریبـاازآغازدهههشـتاددرشـریفراهافتاده

وهرسـالبیشـترورودیهـارابـهمشـهدمیبردتا

تحصیلشاندردانشگاهواحتماالیکیازمهمترین

مراحلزندگیشاندرکناراماممهربانیهاآغازشود.

درکنـارزیـارتامـامرئوف)ع(،آشـناییبافضای

از دانشـگاه،شـناختهمدورهایهـاوتعـدادی

سـالباالییها،گپوگفتبااسـتادانواسـتفادهاز

تجربهافرادیکهچندسالیبیشتردراینفضانفس

کشیدهاند،ازبرکاتایناردویچندروزهاست.

امسـالبچههـایسـتاداردویورودیهـاچنـد

برنامـهویـژهرابـرایآخرهفتهاولمهرشـماتدارک

دیدهاند؛چهارشـنبهعصردرسـالنقدسحرممنتظر

»شـریفدمـو«باشـید.درشـریفدمـوقراراسـت

تلنگریهنرمندانهبهموضوعزندگی،آرمان،امیدو

معنویتراتجربهکنید.معرفیدانشـگاهواسـتادان

وسخنرانیمعاونآموزشیدانشگاهومسئولنهاد

رهبـریازدیگـربرنامههایشـریفدموخواهدبود.

چهارشـنبهشبدراردوگاهبااستادانخوددورهمی

خواهیدداشـتوازبرنامههایتفریحیوفرهنگی

اردواستفادهخواهیدکرد.

پنجشـنبهصبحبهسـالندانشـگاهعلومپزشـکی

مشـهدمیرویـدتـاشـاهد»شـریفتاک«باشـید.

درشـریفتـاکافـرادموفـقشـریفیازتجربههای

مختلفشاندرمسیرزندگیدانشجویی،شغل،ادامه

تحصیـل،اپـالی،کارآفرینی،کسـبدرآمدازرشـته

و...میگویندوکلیپهاییاززندگیدردانشـگاهو

خوابگاههمنشاندادهمیشود.دکترفتوحی،رئیس

دانشـگاههمدرشـریفتاکبرایتانصحبتخواهد

کـرد.پنجشـنبهبعدازظهرهمبااسـتادانخودچای

خواهیـدخـوردودرگپوگفتـیصمیمانـهازفضای

رشتهتانبیشترسردرمیآورید.

پنجشنبهشببرایخوابگاهیهاشبمهمیاست.

آشـناییبـاخوابگاهها،قوانیـنومقرراتخوابگاهو

زندگـیخوابگاهـیونیـزانجامفرایندلیسـتگیری

اتاقهـایخوابگاهوانتخابهماتاقیقراراسـتدر

برنامـهخوابگاهیهـاانجامشـود.جمعـهصبحهم

برنامههایتفریحیازجملهبازدیدازآرامگاهفردوسی

وموزهحرموخریدبرایحسنختامبرنامههایاردو

درنظرگرفتهشدهاست.

زیادنمیخواهمجوبدهم.بدونتعارفاگراردورا

نروید،شـایدتاآخردورانکارشناسـیمتوجهکمبود

خاصینشویدولیبعدازشرکتدراردوامیدوانگیزه

وانرژیتانبرایشروعدانشگاهچندبرابرمیشودو

کلیدوسـتخوبازرشـتهخودتانودیگررشتهها

همپیداکردهایدودانشگاهبرایتانعطروبویدیگری

خواهدداشت

تویسـروکلههممیزنند،مسـئولوسـتادبرگزاری

انتخابمیکنند،اینوروآنورمیروند،اززندگیشان

میزننـد،جـایروزوشبشـانراعـوضمیکننـدو

خالصهچندماهشانرادربستمیگذارندبرایشما.

دوسالیهستکهدانشگاهعالوهبرشمابرایپدر

ومادروخانوادهتانهمبرنامهاستقبالدرنظرگرفته

اسـت.روزدوممهرامسـالهمقراراسـتدانشـگاه

میزبانورودیهایجدیدوخانوادههایشـانباشد.

ازصبحخانوادههادرگروههاییتقسـیممیشـوندو

بایکلیدردانشکدههاومراکزوقسمتهایمختلف

دانشگاهراازنزدیکمیبینندوباجاییکهقراراست

فرزندشانچندسالیرادرآنزندگیکند،بیشترآشنا

میشوند.البتهحضورخانوادههادردانشگاهفقطبه

اینروزمحدودنیسـتوباشـگاهوالدینشریفهم

چندماهیمیشودکهشروعبهکارکردهوقصددارد

ارتباطبیشترخانوادههاودانشگاهراممکنسازد.

بعدازظهرروزسهشنبه،دوممهرهمبرنامهشریف

سالمباحضوردانشجوهایورودیوخانوادههایشان

درسـالنمرحـومجبـاریبرگزارمیشـود؛برنامهای

کـهمدعویـنویـژهایداردومیخواهـدیـکآغـاز

خاطرهانگیزرابرایشمارقمبزند.پسیادتانباشد

کـهسهشـنبهاولینهفتـهحضورتاندردانشـگاهرا

بـاخانـوادهبیاییـدوازبرنامههایاینروزحسـابی

استفادهکنید.

باالی  برنامه
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