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سخن نخست
امیرکبیر انتظار تو را میکشید

می آییــم و میرویم و اصال متوجه نمیشــویم این4 

سال چگونه گذشت..... 

برای بعضی از ما دانشجوها، دانشگاه همین است. 

لحظه ای جشن استقبال از ورودی های جدید، و پلک 

 که برهم میزنیم جشن فارغ التحصیلی و پرتاب کاله.

همین و بس!

اما برای بعضی دیگر، دیوار های دانشــگاه هم کلی 

حرف دارد. می آموزد و همکالم میشــود. جسارت کار 

هــای بزرگ میدهــد و درنهایت محلی میشــود برای 

تمرین زندگی و رشد. 

اعضای دســته اول، نه خودشــان لذتی از دانشگاه 

میبرند و نه دانشگاه تمایلی به ماندن آنها دارد. سرد و 

ساکت مینشیند، از جایش جم نمیخورد تا بروند....

امــا دســته دوم را، دانشــگاه  از مدتهاقبــل انتظار 

میکشد.

خدا خدا میکند که بیایند تا صدایشان را بشنود. تا 

عطر نفس هایشان را استشمام و دست های پرقوتشان 

را لمــس کند. حتی خــود را می آراید کــه در نظرش 

جذاب جلوه کند.

باور کن!

اصال شکوفایی درختان دانشگاه به حضور آنهاست.

و تو در دسته دومی اگر بخواهی!

خوب گــوش کن که ایــن حرف ها را جــای دیگر 

نمیشــنوی. اصال شــاید زدن این حرف ها کمی زود 

باشــد اما تو امیرکبیری هستی و باید زود معنای همه 

چیز را بدانی.

باید بدانی که چرا میگویم ابر و باد و مه و خورشید منتظر 

رســیدنت بودند. باید بدانــی که چه داری کــه رنگ و بوی 

دانشگاه را تغییر میدهد. 

تو قدرت تغییر در دنیای کوچکی بنام دانشگاه داری.

قدرت قدرت شــناخت، قدرت باور کردن مســیر و قدرت 

حرکت.

حال مختاری.

میتوانــی از وقــت و انرژی خــود برای شــناخت محیط 

پیرامونت و اثرگذاری اســتفاده کنی و میتوانی روزها را یکی 

پس از دیگری به نظاره بنشینی تا مهلت را از دست بدهی.

برای خودت ارزش قائل باش.

 این شماره از نشریه سخن انجمن به شهید موسی
 کالنتری، ادوار انجمن اسالمی امیرکبیر که در حادثه

هفتم تیر به شهادت رسیدند تقدیم میشود
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جایی در 
مرکزیت پلی تکنیک
 آشنایی مختصر با قدیمی ترین

تشکل دانشجویی دانشگاه

مریم آخوندی

حتمـًا حـاال کـه این نشـریه را در دسـت دارید، قلـه ی رفیع 
و صعـب العبـور کنکـور را فتـح کـرده ایـد و از نـوک قلـه به 
دانشـگاه  در ورودی  بـر  واقـع  دنـده ی غول پیکـِر  دو چـرخ 
تنفـس در  و  ایـن چـرخ دنـده هـا  از  بـا عبـور  می نگریـد. 
فضـای بعـد از آن شـما تبدیـل بـه یـک پلـی تکنیکـی می 

شـوید، و مزیـن بـه لقـب دانـش جو.
کمـی کـه بـه اطـراف نـگاه کنیـد تفـاوت رنـگ هـا را مـی 
بینیـد، مقصـود تفـاوت رنـگ دنیـای دانشـجویی سـت بـا 
دنیـای پیـش از دانشـگاه. مـی بینیـد کـه دانشـگاه جایـی 
بـرای فقـط درس خواندن نیسـت و دانش هم فقـط آن چیزی 
نیسـت کـه الی کتـاب و جـزوه هـای اسـاتید یافـت می شـود. 

دانشـگاه یـک جامعـه اسـت بـا ابعـاد کوچکتـر کـه بایـد 
جـای خـود را در آن بیابیـد و هنـگام برخورد بـا واقعیت های 

ایـن جامعـه درس بگیریـد و دانـش حقیقـی را بجوییـد. 
چیـزی کـه در دانشـگاه فـراوان اسـت بسـترهایی سـت برای 
تحقـق ایـن مسـئله؛ و یکـی از ایـن بسـترها تشـکل های 
عنـوان  بـه  اسـت  خـوب  هسـتند.  دانشـگاه  دانشـجویی 
یـک پلـی تکنیکـی بـا بزرگتریـن و قدیمـی تریـن تشـکل 
دانشـجویی دانشـگاه کمـی آشـنا شـوید شـاید آنجـا همان 
جایـی بـود کـه می توانسـت نقش شـما را در ایـن جامعه ی 

دانشـجویی بسـازد.

امیرکبیـر  صنعتـی  دانشـگاه  دانشـجویان  اسـالمی  انجمـن 
دانشـگاه  در   1342 سـال  از  وحـدت(  تحکیـم  دفتـر  )عضـو 
امیرکبیـر در حال زیسـتن اسـت. انجمن اسـالمی دانشـگاه ما 
هـم مثـل سـایر انجمن هـای اصیـل در آن سـال ها ایجاد شـد 
کـه مبلـغ اسـالم باشـد در دانشـگاِه هنـوز مسـلمان نشـده ی 
پیـش از انقـالب؛ و در دلش جوانان دغدغه مند و مسـلمانی را 
تربیـت کـرد که شـدند سـربازان گوش بـه فرمان امام شـان برای 
تحقـق پیـروزی انقـالب اسـالمی و ایسـتادگی در دفـاع مقـدس.

انجمـن اسـالمی همینطـور بـا تاریـخ پیـش آمـد و بـزرگ و 
بزرگ تـر شـد و رشـد کـرد و در طـول فراز و نشـیب هـای فراوان 
مسـیرش بالـغ گشـت، و امـروز در جایـی ایسـتاده که پیشـتاز 
جریـان دانشـجویی انقالبی نامیده می شـود. انجمن اسـالمی 
دانشـجویان در ایـن سـال هـا مـی کوشـد مجدانـه آرمان هـای 
حقیقـی انقـالب را دنبـال و مطالبـه کنـد همانطـور کـه رهبـر 
انقـالب نیـز در این بـاره فرمـوده اند "نـام دفتر تحکیـم وحدت 
)انجمن هـای اسـالمی دانشـجویان( فهرسـتی از آرمـان هـای 

حقیقـی انقـالب را در برابـر چشـم نگاه مـی دارد." 
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فعالیـت  و  اجمـاع  اسـالمی محـل  انجمـن  ایـن  بـر  عـالوه 
دانشـجویان دغدغه مندی اسـت که در تالشـند در کنار درس 
خوانـدن مطالبه گـر حق و عدالت و آزادی باشـند و مسـئوالنه 
بـه پیرامـون شـان بنگرنـد، دغدغه هایشـان را رسـا بنویسـند 
و بلنـد بلنـد بخواننـد و هیچـگاه از حرکـت کـردن خسـته 
نشـوند؛ کـه تنهـا اینگونه اسـت کـه دانشـجو بـودن معنا می 

بد. یا

انجمـن اسـالمی از بخـش ها و واحـد های گوناگون تشـکیل 
شـده اسـت و در ابعـاد مختلـف فرهنگی، سیاسـی، صنفی_
آموزشـی، حـوزه زنـان و... فعالیـت می کنـد؛ فعالیـت هایـی 

هـم  و  اعضایـش  فکـری  ارتقـای  و  رشـد  بـرای 
فعالیـت هـای اجرایـی و مطالبـه ای بـرای ایفای 
نقش نخبگانی و روشـنگری در سـطح دانشـگاه 

کشور. و 

 بـا مختصـری از فعالیـت های انجمن اسـالمی 
در قالـب واحدهای آن آشـنا شـوید:

واحد سیاسی:
یکـی از اهـداف واحـد سیاسـی انجمن اسـالمی 
رشـد و تعمیق فکر و بینش سیاسـی دانشجویان 
اسـت، ایـن واحد برای دسـتیابی به ایـن هدف در 
طـول سـال کارگاه هـا، حلقـه هـای مطالعاتی و 

بحـث را بـرای اعضایـش برگزار مـی کند.
عـالوه بر این، مطالبه و پرسشـگری از مسـئولین 
وقـت بابت عملکردشـان و روشـنگری در فضای 
جامعـه نیـز از جملـه فعالیـت هـای مهـم ایـن 

واحـد می باشـد.
واحـد سیاسـی انجمـن اسـالمی همـواره تـالش 

مـی کنـد بـه دور از جناح هـا و احزاب سیاسـی بـر روی خط 
مسـتقیم انقالبـی گـری به موضـع گیـری و فعالیـت پیرامون 

مسـائل مختلف بپـردازد.

واحد فرهنگی:
واحـد فرهنگی_عقیدتـی انجمـن اسـالمی در جهـت احیای 
اصـول اسـالمی در دانشـگاه و ترویـج فرهنـگ اصیـل الهی_
اسـالمی در میان دانشـجویان و در سـطح بزرگ تر عموم مردم 

فعالیـت مـی کند.
ایـن واحد بـرای باال بردن سـطح اگاهی های دینـی و فرهنگی 
اعضایـش کارگاه هـا و حلقه هـای مطالعاتی متنوعـی برگزار 
میکنـد و بـه طـرق مختلـف مفاهیـم بـه دسـت آمـده را در 

سـطح دانشـگاه منتشـر می سازد. 

کارگروه زنان:
کارگـروه زنـان انجمـن اسـالمی بـه منظـور پیگیـری 
کشـورمان  و  دانشـگاه  دختـران  حقـوق  و  مطالبـات 
در  مسـئله  ایـن  کنـار  در  و  کـرده  آغـاز  را  فعالیتـش 
تالش اسـت کـه جایـگاه، نقـش و هویت واقعـی زنان 
و دختـران را در جامعـه و خانـواده بـا الهـام از رویکـرد 

اسـالمی ترسـیم کنـد.
برگـزاری  بـه  ایـن هـدف، کارگـروه  بـه  بـرای رسـیدن 
حلقـه هـای مطالعاتـی و دیـدار هایی با موضـوع زنان 
و حقـوق شـان مـی پـردازد. خـوب اسـت در اینجـا بـا 
نشـریه ی "صدااا " تنها نشـریه ی دخترانه ی دانشـگاه 
صـدای  عنـوان  بـه  کـه  امیرکبیـر  صنعتـی 
نیـز  شـود  مـی  شـناخته  امیرکبیـر  دختـران 
آشـنا شـوید، نشـریه ای که دختران امیرکبیر 

از دغدغـه هایشـان در آن مـی نویسـند.

واحد صنفی_آموزشی:
واحـد آمـوزش انجمن در جهـت ارتقا فکری 
و محتوایـی اعضایـش در طول سـال چندین 
دوره ی آموزشـی در سـطوح مختلـف برگـزار 
مـی کنـد و در آن بـا حضـور اسـاتید مطـرح 
سیاسـی،  مختلـف  هـای  حـوزه  در  کشـور 
و...  تشـکیالتی  ای،  رسـانه  فرهنگـی، 
محتوایـی مفیـد در اختیـار اعضایـش قـرار 
مـی دهـد و آن هـا را آمـاده ی فعالیـت کردن 

در سـطوح مختلـف میکنـد.
ایـن دوره باعـث مـی شـود اعضـای انجمـن 
اسـالمی از نظـر محتـوا و اطالعـات در میان 

دانشـجویان، شـاخص و متمایـز باشـند.
مـواردی کـه گفتـه شـد گوشـه ای از فعالیت 
هـای انجمن اسـالمی دانشـجویان دانشـگاه امیرکبیر 
بود که توسـط دانشـجویان عضـو این تشـکل رقم می 

خورد.

انجمن اسـالمی دانشـجویان فرصت تـالش و فعالیت 
در مسـیر رسـیدن بـه آرمـان هـا و اهـداف واال را بـرای 
بـرای  بهتـر  فردایـی  بـه  کـه  دانشـجوهایی  ی  همـه 
کشورشـان مـی اندیشـند، فراهـم کـرده اسـت... شـما 

هـم ایـن فرصـت را از دسـت ندهیـد!

انجمن اسالمی محل 
اجماع و فعالیت 

دانشجویان دغدغه 
مندی است که در 

تالشند در کنار درس 
خواندن مطالبه گر 

حق و عدالت و آزادی 
باشند و مسئوالنه به 

پیرامون شان بنگرند، 
دغدغه هایشان را رسا 
بنویسند و بلند بلند 

بخوانند و هیچگاه 
از حرکت کردن 

خسته نشوند؛ که 
تنها اینگونه است که 

دانشجو بودن معنا می 
یابد.
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دانشجوی  امیرکبیری              چه  به سیاست!
فرناز اینانلو

دانشـجو مـوذن جامعـه اسـت و اگـر خـواب بمانـد نمـاز 
امـت قضـا می شـود.1

و ایـن وظیفـه سـنگین و پراهمیـت سالهاسـت بـرای هـر 
نسـل دانشـجویی در حـال تکـرار اسـت.

دانشـجوهایی کـه در دانشـگاه بـه عنـوان نمونـه کوچـک 
جامعـه، نـه فقط تحصیل بلکـه زندگی میکننـد. و این فضا 
پـر اسـت از انسـان های متفـاوت؛ چه از نظر زبـان و فرهنگ 

و چـه عقایـد سیاسـی و جهـت گیری هـای فکری.
اما به راستی امروز رسالت ما چیست؟ 

ظاهـرش را کـه نـگاه کنـی دانشـجو یعنـی »جسـتن« بـه 
دنبـال »دانـش«.

تـا بـه حـال 12سـال درس خوانـده، گاهـی شـب بیـداری 
کشـیده و یـک سـال آخـر را هم با کنکـور دسـت و پنجه نرم 

اسـت. کرده 
امـا ایـن چهارسـال از عمـر واقعـا فرق مـی کند. مـی توان 
آهسـته آمـد و آهسـته رفـت و در آخر کالهـی منگولـه دار به 
سـر گذاشـت و مدرکی را قـاب کرد و بعد تصمیـم گرفت که 

بـا آن مـدرک کار کنیـم یا نه! 
یـا ایـن کـه تصمیـم بگیریـم جـور دیگـر بـه 18تـا 22 

کنیـم؛ نـگاه  مـان  سـالگی 
بـه شـکل مـوذن جامعـه بودن. امـا بـرای بیدار کـردن امت 
اول بایـد خودمـان را بیـدار نگه داریـم. بیدار و البته هوشـیار 
تـا در تاریکـی هـا بـه بیراهـه نرویـم و عـده ای را هـم در این 

میـان گمـراه نکنیم!
دانشـگاه زنـده نیاز به شـور و نشـاط دارد. »دانشـگاه دچار 
رکـود، دانشـگاه خوبـی نیسـت. مـراد از ایـن شـور و نشـاط 
چیسـت؟ این شـور و نشـاط در بخش های مختلفی خودش 

را نشـان مـی دهد؛ هـم در بخش های علمـی، هم در بخش 
هـای اجتماعـی و سیاسـی، ایـن شـور و نشـاط مـی توانـد 
خـودش را نشـان دهـد. محیـط دانشـگاه، محیط جسـت و 
جـو کـردن از نقطه نظرات درسـت در زمینه سیاسـی و زمینه 
اداره کشـور و همچنیـن در زمینه مسـائل کالن دیگر اسـت. 
بـر اسـاس فکـر و بحث و تحـرک ذهنـی، تحـرک علمی به 
وجـود می آیـد؛ وظایف آشـکار میشـود. بر طبـق آن وظایف 
کارهایـی بایـد انجـام بگیـرد، کـه انجـام میگیـرد. بنابرایـن 
بحـث و تحلیل و فهم و تشـخیص در دانشـگاه ها، یکی از 

عرصـه های گوناگون شـور و نشـاط اسـت.«2
و امـا »سیاسـت« واژه نـام آشـنایی  کـه شـاید روزی فکـر 
میکردیم فقط کسـی که مسـئول اسـت بایـد بداند؛ یـا باید 

وزیـر باشـی یـا کِم  کـم رئیـس جمهور!
امـا پـای صحبت هـای امام کـه بنشـینیم آنچه بـه دین و 
ایمـان مـا پیونـد خـورده، همین سیاسـت اسـت. در واقع در 
یـک جملـه میتـوان گفـت »دیـن از سیاسـت جدا نیسـت« 
و همیـن جـدا نبـودن هاسـت کـه مسـئولیت ما را سـنگین 
تـر مـی کنـد. سیاسـت را نبایـد تنهـا به چشـم تفریـح و از 
روی عالقـه نـگاه کـرد که اگر دوسـتش داشـتی انجـام دهی 
و اگرنـه، دسـت قنـوت در هـر نمـاز بـاال ببـری و در کنـج 
عبادتگاهـی خـودت را مبـرا کنـی از دخالـت در کار بـزرگ 

تـر ها!
ایـن وظیفـه ماسـت کـه مطالعـه کنیـم، بحـث کنیـم، 
تحلیـل کنیـم و نقـد منصفانـه داشـته باشـیم و در نهایـت 

جامعـه را بیـدار کنیـم!
حضـور هدفمنـد دانشـجو را نمـی تـوان در چهارچـوب 
بسـته کالس خالصـه کـرد. حتـی اگـر همـان تحصیـل را 

را
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هم با چشـمان بسـته انجـام دهیم سـرانجام در پازل سیاسـت 
هـای دیگـران خـود را پیـدا خواهیم کـرد. اگـر بگوییـم امروزه 
هم هنوز جنگ تمام نشـده اسـت دروغ نیسـت. فقـط به جای 
خـط مقـدم جبهه، سـفره های خانه هـا ، فرهنـگ و عقایدمان 
را نشـانه گرفتـه اسـت. »در ایـن جنـگ نـرم، شـما جـوان های 
دانشـجو افسـران جوان ایـن جبهه اید. افسـر جـوان در صحنه 
اسـت؛ هـم به دسـتور عمـل  می کنـد، هم صحبت را درسـت 
مـی بیند، با جسـم خود و جان خـود صحنه را مـی آزماید. لذا 
ایـن ها افسـران جوانند؛ دانشـجو نقشـش این اسـت. حقیقتا 
افسـران جـوان، فکـر هـم دارنـد، عمـل هـم دارنـد، در صحنه 
هـم حضـور دارنـد. اوضـاع را هـم مـی بیننـد، در چهارچـوب 

هـم کار مـی کنند.«3
آنچه گفته شـد، وجه مشـترک بین همه دانشـجویان اسـت. 
و امـا اگـر خـاص تـر صحبـت کنیـم؛ امیرکبیر،مادر دانشـگاه 
های صنعتی کشـور، دسـتی هـم در سیاسـت دارد. اینجا نمی 
توانـی و نبایـد بـی تفاوت بگـذری. سـاختمان هایـش آگاهی 

ات را طلـب مـی کند!

قبـول شـدنتان در امیرکبیـر مبـارک! امـا حواسـتان باشـد بی 
تفـاوت در صحـن قـدم نزنیـد. »العالـم بزمانـه التهاجـم علیه 
اللوابـس«؛ کسـی کـه بدانـد اطرافـش چـه مـی گـذرد، دچـار 
اشـتباه هـم نمـی شـود، قضـاوت اشـتباه نمـی کند و مـی داند 
حتـی درس خواندنـش، عبادتـش، ارتباطـش بـا دیگـران بایـد 

بـرای چـه و چگونه باشـد.
البتـه کـه تحلیل و فهم سیاسـی با سیاسـی کاری و حاشـیه 
سـازی متفـاوت اسـت. »بعضـی خیـال مـی کننـد کـه تحرک 
سیاسـی دانشـجویان در دانشـگاه هـا فقط فایده اش این اسـت 
کـه جـوان یـک خـرده تخلیـه بشـود؛ نـه ایـن جـوان را مـا برای 
فـردای اداره کشـور الزم داریـم. ایـن بایـد سیاسـت را بفهمـد؛ 
مغـزش در زمینـه سیاسـت مغـز پختـه و کارآمـدی باشـد واال 
فریبـش مـی دهند...آنچـه الزم اسـت، قـدرت و فهـم سیاسـی 

4 است.«
دانشـجو مـوذن جامعه اسـت و اگر خـواب بمانـد نماز امت 
قضـا مـی شـود. دانشـجوی امیرکبیـر، هرجا کـه باشـی آنجا را 

مرکـز دنیـا بـدان. به مرکـز دنیـای جدیدت خـوش آمدی.

1. شهید بهشتی
2. بیانات در دیدار دانشجویان 1392/5/6

3. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها 1388/6/8
4. بیانات در دیدار با روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1385/5/23

ارائه گزارش دوم پیگیری مشکالت صنفی: آسانسورهای دانشگاه
در ادامه گزارش اول پیگیری مشـکالت صنفی دانشـجویان در اثر اعالم خرابی آسانسـور دانشـکده نسـاجی و باتوجه 
بـه وعـده های داده شـده توسـط مسـئولین محترم به نماینـدگان انجمن اسـالمی، برای کسـب آگاهی از نحوه پیشـرفت 
کارهـا و انجـام وعـده های داده شـده با مسـئول  آسانسـورهای دانشـگاه )آقـای ایرانپـور( و پیمانکار )آقای احـدی( دیدار 

کردیـم. آنچـه در ادامه میخوانید؛ بخشـی از گزارش جلسـه مذکور اسـت:

آقای ایرانپور:
برای تعمیر آسانسور ها، اقدامات زیر را از دهم شهریور ماه شروع کرده ایم:

1.دو موتـور در دانشـکده نسـاجی را تعمیـر اساسـی کـرده ایم و یک تابلوآسانسـور را هـم تهیه کرده ایم و تـا اول هفته 
تعویض میشـود.

2. یک موتور در دانشکده معدن تعمیر اساسی شده است
3. یک موتور در پلیمر تعمیر جزئی شده است.

دانشـجویان میتواننـد گروهـی را بـرای بازدیـد از وضعیـت ایمنـی آسانسـور ها معرفـی کنند تـا از ایمنی آسانسـورها 
اطمینـان حاصـل نمایند.

آقـای احـدی : بـه صـورت کلـی در تمـام دانشـکده هـا آسانسـور هـا بـه اولیـن اولویـت ایمنـی کـه ترمـز پاراشـوت 
تدریجـی هسـت تجهیـز شـده انـد و در کل در هیـچ آسانسـوری خطـر جانـی برای دانشـجویان وجـود ندارد ولـی برای 

رسـیدن بـه حالـت مطلـوب ایمـن سـازی حـدود 50تـا 70 درصـد پیشـرفت داشـته اند.

بـرای مطالعـه گـزارش کامـل ایـن جلسـه، بـه کانـال انجمـن اسـالمی بـه نشـانی AnjomanEslami_AUT@ در 
پیامرسـان هـای بلـه و تلگـرام مراجعـه فرمایید.

انجمن 
اسالمی 

دانشجویان، 
دفاع از 

حقوق عامه 
دانشجویان 

را وظیفه خود 
دانسته و در این 

راستا پیگیر 
برطرف شدن 

مشکالت 
صنفی و رفاهی 

ایشان خواهد 
بود. برای طرح 

مسائل خود 
در زمینه های 

رفاهی از طریق 
کانال های 
ارتباطی ما 
اقدام کنید.
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تیبزمینیباشیمیاپیاز؟

نـام  ثبـت  بـرای  بـود کـه  یادمـه روزه3 مهـر سـال 95  دقیقـا 
خوابـگاه بعـد از کلـی گشـتن بـا گـوگل مـپ خوابگاه شـرفی 
رو پیـدا کـردم. تـا قبـل از اینکـه برسـم تـو ذهنـم ایـن بـود که 
و  برامـون  کـردن  کـردن  پهـن  رو  قرمـز  فـرش  و  میرسـی  اآلن 
چنـد نفـرم با کـت و شـلوار ایسـتادن جلـوی در کـه از جناب 
مهنـدس کـه بـا قبـول شـدن در پلـی تکنیـک تهـران تبدیل به 
امیـد آینـده کشـور شـده اسـتقبال کنـن ولـی وقتـی وارد حیاط 
خوابـگاه شـدم دیـدم که چندتـا صندلی آبی شکسـته پکسـته 
خاکی رو گذاشـتن سـمت راسـت حیاط که یک تعـداد از پدر 
و مـادر های بچه ها نشسـته بـودن روش و از کیسـه های گچ و 
سـیمان کنـار حیـاط هم کـه بگذریـم ،ضربه آخری کـه باعث 
انهـدام همـه ی رویـا هـام شـد،کارگری بود کـه میگفـت برادر 
بـرو کنـار خاکـی نشـی ولـی خوب کـم کم بعـد از یـک هفته 
کـه مجبـور بودیـم به خاطـر نبودن تخـت روی زمیـن بخوابیم 
و از وسـط خـاک ها رد بشـیم فهمیـدم که قله آرزوهـام جاده ی 
آسـفالت نـداره و امیرکبیـر هـم بخشـی از این جـاده ی خاکی 
هسـت کـه بـرای رسـیدن بـه موفقیـت بایـد ازش عبـور کنم و 
نکتـه جالـب تر ایـن بود کـه قله موفقیـت اگر آسانسـوری هم 

داشـته باشـه مثل آسانسـور هـای خوابـگاه معمـوال خرابه.
  خالصـه ثبـت نـام خوابـگاه بـا همه بـاال و پایینش تموم شـد 
و بایـد میرفتیـم بـرای ثبـت نـام دانشـگاه، وقتی از چنـد نفری 
کـه مسـئول اونجا بـودن مسـیر دانشـگاه رو پرسـیدم گفتن که 
همیـن خیابـون ولیعصـر رو بـه سـمت پاییـن بریـد اون طرف 
خیابـون در دانشـگاه رو میبینیـد. بـا چندتـا دیگه از دانشـجو 
هـا راه افتادیـم کـه بـرای ثبـت نـام بیایـم دانشـگاه، بـه در نرده 
ای ولیعصـر کـه رسـیدیم و از ورودی کوچکـش کـه دو نفـر 
بـه سـختی از کنـار هـم رد میشـن گذشـتیم بـا یـک کوچه ی 
مسـتقیمی رو بـه رو شـدم کـه سـمت راسـتش یک گنبد سـبز 
رنـگ بـود و سـمت چپـش یـک سـاختمان خیلـی بـزرگ کـه 
میگـن بـزرگ تریـن دانشـکده در خـاور میانه هسـت قسـمت 
جالـب توجهـش چندتـا غرفـه بـود کـه جلـوی گنبد سـبز در 
کنـار هـم برپـا شـده بودنـد و تعـداد زیـادی دانشـجو هـم بـا 
ظاهـر هایـی متفـاوت از هـم داخـل و یـا جلـوی در هـر غرفه 
بودنـد بعضـی هایشـان در حال صحبـت کردن بودنـد و برخی 

نشـریه پخـش میکردنـد و ... ،از جلـوی ایـن غرفـه ها که 
رد میشـدم حـرف هـا و تصاویـر مختلفـی رو میدیـدم و 
میشـنیدم ولـی بیـن همـه حـرف هـا و تصویـر هـا یکـی 
بـود کـه خیلـی بـرام جالب بـود و در چندتـا از غرفـه ها با 
لحـن هـای مختلفی گفته شـده بـود و اون جملـه این بود 
)سـیب زمینـی نباشـید(و بالفاصلـه ایـن جمله تـو ذهنم 
میومـد کـه ایـن حـرف یعنـی چی؟!مثـال سـیب زمینـی 
نباشـیم پیاز باشـیم؟؟ ولی کم کـم تجربیاتم تو دانشـگاه 
بهـم اثبـات کـرد که یک دانشـجوی خـوب باید مثـل پیاز 
باشـه نـه سـیب زمینـی. آخـه پیـاز خیلـی ویژگـی هـای 
جالـب و متفاوتـی از سـیب زمینـی داره که بـرای ما خیلی 
الزم هسـتن مثـال یـک ویژگـی کـه پیـاز داره ولـی سـیب 
زمینـی نـداره بـا اینکه هـر دوتاشـون رو زیر خـاک میزارن 
این هسـتش که خودش سـبزه میزنه  وسـر از خاک درمیاره 
ولـی سـیب زمینـی رو باید با بیـل از زیر خـاک در بیارن و 
مـا دانشـجو هـا هم اگـه خودمـون بتونیـم اعـالم کنیم که 
هسـتیم و رشـد کردیم موفق میشـیم وگرنه کسـی نیسـت 
بیـاد ایـن خـاک رو بیـل بزنـه . و یـا ویژگـی دیگـه ی پیاز 
کـه بـه درد مـا میخوره چنـد الیه بودنش هسـت کـه یعنی 
هـم بایـد درس بخونیـم هـم یـک کاری یاد بگیریـم و هم 
نسـبت بـه اطرافمـون بـی تفـاوت نباشـیم و ... ،ولـی اگـه 
مثـل سـیب زمینی یـک الیه باشـیم کالهمون پـس معرکه 
اسـت مثل بعضـی از دانشـجوهایی کـه فقط بلـدن درس 
بخونـن یا بعضـی هایی کـه فقـط دارن ورزش میکنن و... 
، یـا مثـال ایـن ویژگـی پیـاز کـه تـا کسـی کوچـک تریـن 
خطـی روش بنـدازه اشـکش رو در میاره ولی سـیب زمینی 
رو بـه راحتـی میشـه هـر بالیـی سـرش آورد چـون واقعا تو 
ایـن جامعـه خیلی هـا هسـتن که میخـوان مـارو بخورند 
حاال بسـتگی به خودمـون داره بخوایم چجوری باهاشـون 

کنیم.  رفتـار 
اینـا چندتـا از ویژگـی هـای خـاص پیـاز بـود کـه فکـر 
میکنـم مـا هم باید داشـته باشـیم ولـی رفیق عزیـز 98ای 
مهـم تـر از همـه ایـن ها، این مسـئله هسـت کـه نباید ما 

مثـل سـیب زمینـی ،مثـال بـی خاصیـت بودن باشـیم.

سیب زمینی باشیم یا پیاز؟
رضا حسین پور
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سخن انجمن
معرفیابزارهایپرکاربرد
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»ابزار موجودی ست که انســان ها برای راحتی و دقتشان 
در مــوارد طراحی می کنند، پس شــاید زیاد هوشــمندانه 
نباشد اگر از ابزار مختلف برای تحقق سریع تر و راحت تر 

اهدافمان در برنامه هایمان استفاده نکنیم.« - خودم

خب! خــب! منم از طــرف خــودم قبولــی و ورودتون 
بــه امیرکبیرو تبریک می گــم! امیدوارم که این چندســال 
حضورتون تو امیرکبیر شیرین ترین دوران زندگی تون باشه. 
یکی از مهم ترین ارکان موفقیت عر شخص تو هر فضایی 
که باشــه، اینه که بدونه چجوری و چــه زمانی می تونه از 
ابزارهای مختلف اســتفاده کنه. ابزارها برای ارائه خدمات 
به انســان به وجود می آن و خب با اســتفاده درست و بهینه 
از ابزارها همیشه تو منابعمون –از پول بگیر تا مهم ترینش 
یعنی زمان- صرفه جویی میشــه. خالصه بگــم: »ابزارها 
کاری می کننــد تا ما بهینه زندگی کنیــم!« در ادامه چندتا 
از  ابزارهایی که حتما تو دوران دانشجویی خیلی به درتون 

می خوره رو معرفی می کنم.

 1. اگــه می خوایــن از اطالعیه ها و اخبار دانشــگاه جا 
نمونین حتما حتما برید و از ســامانه چــاووش امیرکبیر 
اســتفاده کنید! راستشــو بخوام بگم تو لحظات سخت و 
نفس گیر قبل امتحان که نمی دونین امتحانتون کجا برگزار 
می شــه و دچار استرس شدید، این سامانه ی چاووشه که به 
دادتون می رســه و خیلی سریع جای امتحانتون رو به شما 
نشــون می ده. چاووش ســامانه ایه که برای رسوندن اخبار 
دانشــگاه به دانشجوها طراحی شــده و اونجا می تونین به 
خیلی از اطالعات موجود دست پیدا بکنید، شما می تونید 
از سانســای اســتخر و باشگاه بدن ســازی باخبر بشید و 
بفهمید کــه مرکز زبان دانشــگاه داره چــه دوره ای برگزار 
می کنه. خالصه که از شیر مرغ تا جون آدمی زاد رو می تونین 

توش پیدا کنید!
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ســامانه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برای این به وجود اومده 
تا دانشجوها بتونن به راحتی تو فضای وب با استاد و حتی خود 
دانشــجوهای اون درس ارتباط بگیرن. در واقع این سامانه ابزاری 
هســت تا دانشجوها هم بتونن با اســتاد در ارتباط باشن و هم 
بتونــن محتوای کالس رو بدون این که حتی از جاشــون تکون 
بخورن، در اختیار داشته باشــن. این سامانه یک قابلیت دیگه 
داره که به استاد این اجازه رو میده تا کالس رو به صورت مجازی 
برگزار کنه. تو این سامانه همه ی درسای شما می آد و مشخصات 
درس و محتوای داخــل کالس از جمله کتاب یا جزوه بارگزاری 
می شه و حتی دانشجوها می تونن از تو خونه یا خوابگاه تمرینا 

رو تحویل استاد بدن!
فقط یه نکته یادتون باشه: ال ام اس روی موبایل باز نمیشه!

 

3. از هرچه بگذریم ســخن دوســت ببخشید غذا خوش تر 
اســت. سامانه ی ســماد دقیقا همون جاییه که می تونید خیلی 
راحت ازش اســتفاده کنید و غذای ســلف رو رزرو کنید. تنها 
زحمتشــم اینه که باید هرچندوقت یک بار حسابتون رو شارژ 
کنید تا بتونیــد هربار غذای مد نظرتون رو از هرکدوم از چهارتا 

سلف دانشگاه رزرو کنید.

معرفی ابزارهای پرکاربرد امیرکبیر
علی بزرگ خو

lms.aut.ac.ir

samad.aut.ac.ir chavosh.aut.ac.ir






