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سخن سردبیر
روزهــای اول دانشــگاه را بــه خوبــی
بــه یــاد دارم .خــودم را در محیطــی
جدیــد میدیــدم کــه هیــچ آشــنایی
بــا آن نداشــتم .نــه دانشــگاه را
میشــناختم ،نــه دقیقــا میدانســتم
چــه دروســی قــرار اســت بخوانــم ،در
ســاختمان دانشــکده گــم میشــدم و
بــه دور خــودم میچرخیــدم و حتــی
بلــد نبــودم غــذای ســلف را رزرو کنــم.
اســم قســمت هــای مختلــف دانشــگاه
را از دانشــجویان دیگــر میشــنیدیم
و بــه دنبــال آنهــا میگشــتیم .امــا
بــا گذشــت زمــان و کســب تجربــه و
اســتفاده از تجربیــات دانشــجویان
ســال باالیــی ،مــا هــم بــا ایــن محیــط
آشــنا شــدیم.
در مراســم ورودی بــه مــا نشــریهای
بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا دانشــگاه
دادنــد .در ایــن نشــریه توضیحاتــی در
مــورد معرفــی رشــته ،انتخــاب واحــد،
معرفــی دانشــگاه و ...بــود .هــر از

گاهــی بــه ایــن نشــریه نــگاه میکــردم
و اطالعاتــی بدســت مـیآوردم ،فراینــد
انتخــاب واحــد و چــارت دروس،
اطالعــات کاملــی در مــورد رشــته،
انجمــن هــا و تشــکل هــا و ...ایــن
نشــریه مثــل یــک نقشــه ،بــه مــن راه
را نشــان مــیداد و آســوده خاطــر تــر
قــدم بــر میداشــتم.
ایــن نشــریه نیــز بــه لطــف و همــت
دانشــجویان ورودی  97و  98نوشــته
شــده اســت .اگــر چــه ایــن نشــریه
کمــی دیــر بــه دســت شــما میرســد،
امــا همیشــه آن را بــرای خودتــان نگــه
داریــد ،هــر از گاهــی آن را ورق بزنیــد
بــه آن نــگاه کنیــد .محیــط دانشــگاه
محیطــی کامــا جدیــد اســت و بــا
شــرایط حاکــم نیــز شــاید برقــراری
ارتبــاط بــا دانشــجویان ســال باالیــی
دشــوار تــر شــده باشــد .امیــدوارم ایــن
نشــریه تــا حــدی ابهامــات و ســواالت
شــما را برطــرف کنــد.
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بــوی پاییــزو "مهــر"ش  کــه بــه مشــام میرســد،
ذهــن غــرق در حــال و هــوای تختــه و معلــم و
دوســتان بــی آالیــش دوران مدرســه میشــود امــا
مهــر امســال تجلــی دیگــری بــرای تــو دارد...
گویــی انســان تناســخ یافتــه ای در باطــن یــک
گنــدم ،کــه بــه تازگی فصــل درویــش گذشــته و آرام
آرام بــا کشــیدن دســت هــای کوچکــش خســتگی
خــود را در میکنــد.
آری؛ دوباره متولد شده ای...
از ســردر دلربــای دانشــگاه کــه رد میشــوی
بــه خــود میبالی،کــه اکنــون جــا پــای بــزرگان
گذاشــتهای.
ســنگینی زیــادی را بــر دوش خــود احســاس
میکنــی؛ بــا تمــام وجــود بــه دانشــگاه خــود
میبالی-انــگار کــه نــه فقــط یــک دانشــگاه ،بلکــه
زادگاه توســت -و گویــی او نیــز بــه وجــود همچــو
تــو در خــود میبالــد؛ ایــن دوســتی یــک طرفــه
نیســت! و مدتــش هــم نــه فقــط بــرای چهــار ســال
بلکــه بــرای یــک عمــر اســت...
دیگــر چیــزی از حــال و هــوای گذشــته ات بــه
یــاد نمــیآوری؛ ایــن روزهــا بــه هــر طــرف کــه
مینگــری انســانهای تــازه بــا رفتارهــای تــازه تــر
میبینــی .
بــه تــو مــژده تــاش بــی وقفــهات را میدهنــد  .
پاداشــی کــه در هــر لحظــه و هــر ســاعت از درس
خوانــدن و زدن تســت هــای رنگارنــگ بــه "امیــد"
آن تــاش میکــردی .بــه امیــد ایــن جملــه:
آری...اکنون تو یک دانشگاه تهرانی هستی!!

از ما گفتن بود...
ضمن  تبریک بابت قبولیتون در دانشگاه تهران ،بزرگترین مرکز آموزش علمیایران ،جایی که قبولی در اون آرزوی همه
دانش آموزاست؛ فکر کردم  بد نباشه همین اول کاری یک سری نکته راجع به راهی که شروع کردین بهتون بدم که بعدا
نگی نگفتین و ما نمیدونستیم.
سعی کنین این مطالب توی ذهنتون بمونه تا بعدا رو دست نخورید.

خسته نشو!
تــا حــاال از خودتــون پرســیدین چــی میشــه کــه یک دانشــجوی
تــرم یــک ،بعــد از  10ســال بــه یــک انســان برجســته تبدیــل
میشــه؟ چــه تحوالتــی در ذهــن یــک فــرد رخ میــده کــه بــه
پلــه هــای بــاالی موفقیــت میرســه و حتــی برنــده جایــزه نوبــل
میشــه؟  و در مقابــل چــرا یــک ســری همیشــه در حــد متوســط
باقــی میمونــن و حتــی ممکنــه شــغل آیندشــون بــی ربــط بــه
رشتشــون باشــه؟ اینجــا میخــوام بــه ایــن ســوال جــواب بــدم
پــس خــوب گــوش کنیــن...
عــده ای محقــق روی دانشــجوهایی کــه تونســتن جــز
بهترینــای رشــته خودشــون باشــن تحقیــق کــردن کــه ببینــن
چــی باعــث شــده  ایــن دســته از بقیــه بهتــر باشــن و بــه یــک
عنصــر مشــترک بیــن همشــون رســیدن« :اســتمرار»
یعنــی  ایــن افــراد  خســتگی ناپذیــر هدفشــون رو دنبــال
میکردنــد و جالــب  اینــه کــه حتــی عــددش رو هــم بدســت
اوردن:
بــرای ســرآمد شــدن تــوی هــر تخصــص بــه  10000ســاعت
کار مفیــد نیــاز داریــم!
جــدای از اون یــک چیــز قشــنگ دیگــه هــم کــه فهمیــدن،
اینــه کــه اســتمرار فقــط ایــن نیســت کــه گازوییــل بســوزونی
و خودتــو خســته کنــی بلکــه اســتمرار بایــد همــراه بــا یچیــزی
بــه اســم «تمریــن عامدانــه» باشــه ...تمریــن عامدانــه چیــه؟
اینــه کــه یــه ذره کار کنــی و بعــد ارزیابــی کنــی کــه کاری کــه
کــردی چقــدر بهــت کمــک کــرده و توروبــه کجارســونده؟ و
بعــد دوبــاره اســتمرار و دوبــاره ارزیابــی تــا وقتــی کــه ببینیــم
بــه مقصدمــون رســیدیم...

نفرین  IQو استعداد
متاســفانه بایــد بدونیــن کــه شــما هــا بــه عنــوان دانشــجوهایی
کــه جــز بهترینهــای مدرســه یــا حتــی شــهر خودتــون بودی ـن  
و بهتریــن رتبــه هــارو کســب کردیــن االن در معــرض یــه خطــر
بــزرگ هســتین!!
اوناییکــه تــوی ایــن چالــه مونــدن کــه تــو اجتمــاع فقــط مــن
باهــوش هســتم ،نابغــه هســتم ،اســتعداد خــاص بــودم،
مــدارس اســتثنایی درس خونــدم و ...در نهایــت دیــده شــده
کــه  جــا میزنــن و بقیــه دانشــجوها یــک یکــی ازشــون ســبقت
میگیــرن.
راهکار  چیه؟ اینه که باید بازی رو عوض کنید!!
نبایــد بــا کارت اســتعداد و  IQتــون بــازی کنیــن و در عــوض
بایــد بــا  کارت پشــتکار و اســتمرارتون جلــو بریــن دلیلــش  اینــه
کــه در دراز مــدت  IQگذشــته مــا دیگــه بــدرد نمیخــوره و تــا
همینجــا رســوندتمون پــس بایــد ســعی کنــی مــدام خودتــو
قــوی تــر کنــی و جــدای از اون حــاال شــما در محیطــی
هســتین کــه همــه همیــن کارت  IQرو دستشــون دارن .پــس
ایــن نمیتونــه هیــچ موقــع نقطــه قــوت شــما باشــه. ..بلکــه
فقــط اســتمرارتونه کــه میتونــه شــمارو بــه جایــی برســونه
خیلــی از دانشــجوها  وقتــی در تــرم هــای بــاال بــه شــدت افــت
میکنــن ،از اینکــه روزی بهتریــن دانــش آمــوز مدرســه بــودن
و همــه اونــارو بــه عنــوان نابغــه میشــناختن ،تعجــب میکنــن.
ســخت تریــن درســهارو بــا نیــم ســاعت وقــت ذاشــتن کامــل
متوجــه میشــدن و حتــی از دبیــر هــم جلوتــر بــودن؛ امــا تــوی
دانشــگاه کامــا جــا زدن .دلیلــش اینــه کــه ایــن دانشــجوها
مــدام روی نبــوغ خودشــون -و نــه پشــتکار -مانــور میــدادن...
کارت واقعــی شــما تالشــتونه نــه نبــوغ.
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دوی سرعت یا ماراتن؟
میگــن وقتــی کوهنــوردا بــه بلنــد تریــن کــوه هــا نــگاه میکننــد
پیــش خودشــون فکــر میکنــن امــکان نــداره بتونیــم از ایــن
مســیر دشــوار بــاال بریــم امــا وقتــی اروم اروم بــه ســمت قلــه
گام بــر میــدارن میبینــن کــه چقــد راه آســونه و رســیدن بــه
نــوک قلــه اتفاقــا چــه لذتــی داره ...چــرا  اینــو گفتــم؟ چــون
شــما تــوی یــک دوی ماراتــن وارد شــدین و نــه دوی ســرعت!
اینکــه اول کار چقــد بعضیــا تنــد میــدون و انگیــزه دارن و
یــه دفعــه ،اون اول کار ،حتــی از همــه جلوتــرن ،خیلــی
آیندهنگرانــه نیســت .یــه خبــر ناراحــت کننــده میخــوام بهتــون
بــدم ...دیــدن اونهایــی کــه معمــوال  عقــب تــر شــروع میکنــن و
حتــی دانشــگاه هــای خیلــی خــوب قبــول نمیشــن امــا گاهــی
اوقــات تــوی اجتمــاع از همــه جلوتــر میزنــن ...ایــن افــراد
مــدام ایــن حــس رو دارن کــه جوونیمونــو بــه بطالــت گذروندیم
همــش عــاف بودیــم دنبــال کار نرفتیــم .ایــن آدمــا تــو یــه
ســنی  بــه خودشــون میــان و ناگهــان ایــن دســته بــه طــرز
عجیبــی شــروع بــه دویــدن و تــاش میکنــن و خیلیاشــون بــه
بیزینســمن هــا و آدمــای موفــق تبدیــل میشــن.
پــس حواســتون باشــه اینکــه تــا اینجــا چقــد زحمــت کشــیدی
و تنــد دویــدی یــا تــوی دبیرســتان چقــد درس خونــدی حتــی
ممکنــه بــه یــه نفریــن تبدیــل بشــه .بــه خــودت بگــو تــا اینجــارو
دویــدم ولــی از اینجــا بــه بعــد رو تنــد تــر میــدوم تــا وقتیکــه بــه
پایــان خــط مســابقه برســم.

غر بزنید!
دانشــمندا متوجــه شــدن کــه وقتــی پســتانداران ،بویــژه  
شــامپانزها و گوریــل هــا ،بــا همدیگــه روبــرو میشــن ،اولــش
باهــم یــه حــس غریبــی دارن و بــه هــم نزدیــک نمیشــن .بعــد
از مدتــی شــروع میکنــن شــپش هــای همدیگــرو در آوردن (!!)
و ایــن بــاب دوســتی  و اشــنایی شــون میشــه کــه بهــش میگــن”
“ affiliative behavior
ایــن کار باعــث میشــه اکســی توســین در بدنشــون ترشــح و
درنهایــت احســاس صمیمــت بینشــون ایجــاد بشــه.
مــا ادمــا هــم اینــو داریــم .البتــه خوشــبختانه  ماهــا شــپش
نداریــم کــه بخوایــم اینــکارو انجــام بدیــم! بلکــهaffiliative
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  behaviorمــا یــک مــدل دیگســت...
دیدیــن وقتــی آدمــا وارد یــه جمــع بــزرگ میشــن مثــا تــوی
مهمونــی هــای شــلوغ  شــروع میکنــن  صحبــت کــردن؟ از
فــان ســریال تلویزیــون گرفتــه  تــا اســتقالل و پرســپولیس و
ســوتی اون مجــری معروفــه و...
اینــا همــون  affiliative behaviorهاســت کــه بــرای بــه
اصطــاح آب شــدن یــخ صحبــت و ایجــاد حــس مثبــت  
اســتفاده میشــن .البتــه ایــن ســطح از صحبتــا معمــوال واســه
افــراد درســخونده تــر و باهــوش  جامعــه  یکــم ســطحیه.
خــب پــس     affiliative behaviorشــون چجوریــه؟
درســته   ...نــق زدن!!
_ای بابا مهندسا که همش بیکارن...
_ مگه چقد حقوق میدن؟ کو کار اخه تو این وضع...
_اینهمــه درس خوندیــم کــه بیایــم ایــن دانشــگاه؟؟  کاش مــا
هــم میرفتییــم تــو بــازار و...
_ فــان اســتاد کــه درس دادن بلــد نیســت ایــن درس کــه بــه
کارمــون نمیــاد.
تــوی جمــع هــای دانشــجویی  مــدام از اینجــور پیامــا رد و
بــدل میشــه.
پــس یــه پیــام دیگــه واســه شــروع کارتــون :وقتــی دیدیــن
دانشــجوها دارن غــر میزنــن ایــن حرفــارو بــه عنــوان فکــت
یــا حقیقــت نبینیــن بلکــه  بــرای ایجــاد اون حــس صمیمیــت
یــا خودمونــی تــر کــردن جمــع  بــه عنــوان ادمایــی کــه از
جمــع هــای مختلــف هســتین ببینیــد( ...همــون affiliative
 )behaviorالبتــه ایــن غــر زدنــا اگــه جــدی گرفتــه بشــن
میتونــن خیلــی بازدهــی تــاش مــا روکــم کننــد .در صورتیکــه
ایــن جمــات  بــه هیــچ عنــوان مضــر نیســت و البتــه  باع ـث  
ایجــاد همــون حــس خوشــایند دوســتانه در دو طــرف میشــه.
بــه عنــوان توصیــه اخــر اینــم بدونیــن کــه قــرار هــم نیســت
همیشــه عالــی باشــین .اگــه زمانــی حــس کردیــن کــه عقـب  
افتادیــن یــا تــا اینجــا خیلــی خــوب نبودیــن ،بدونیــن کــه ایــن
مســابقه دوی ســرعت نیســت ،بلکــه ماراتنــه و هنــوز خیلــی
وقــت داری .در آخــر حتمــا بدونیــد میخوایــد  4ســال دیگــه
کجــا باشــید و از لحظــه بــه لحظــه دوران کارشناســیتون لــذت
ببریــد!!

هــر آنچــه کــه بایــد
دربــاره دانشــگاه
تهــران بدانیــد.
هدیه تقی زاده

دانشــگاه تهــران اولیــن دانشــگاه ایران اســت و در ســال
 ۱۳۱۳بــه دســتور رضاشــاه پهلــوی ســاخته شــده اســت.
برخــی منابــع ادعــا کردهانــد کــه کلیــات طــرح تأســیس
دانشــگاه تهــران توســط دکتــر محمــود حســابی بــه وزیــر
فرهنــگ وقــت پیشــنهاد داده شــده اســت.
الگــوی دانشــگاه تهــران از مؤسســات آمــوزش عالــی
فرانســه برداشــته شــد و حتــی طراحــان ســاختمانهای
دانشــگاه تهــران مهندســین فرانســوی بودنــد و دروس و
برنامههــای هنرکــده (دانشــکده هنرهــای زیبــای فعلــی)
ً
دقیقــا بــر اســاس الگــوی دانشســرای عالــی ملــی
هنرهــای زیبــای پاریــس طراحــی شــد .بنابرایــن میتــوان
ایــن دانشــگاه را یــک خانــه تاریخــی نامیــد.
دانشــگاه تهــران الگــوی آمــوزش عالــی مــدرن در ایــران
و «دانشــگاه مــادر» اســت .اهمیــت و تأثیرگــذاری آن در
ایــران آن قــدر زیــاد اســت کــه در دهــه هفتــاد تصویــر ســر
در دانشــگاه تهــران را بــه عنــوان «نمــاد آمــوزش عالــی
کشــور» روی اســکناس چــاپ کردنــد.
ســردری کــه خیلیهــا آرزوی رد شــدن از آن بــه عنــوان
دانشــجوی دانشــگاه تهــران را در دل میپروراننــد.
برخــی بــر ایــن عقیــده هســتند که طــرح ســردر دانشــگاه،

الهامگرفتــه از تصویــر خیالــی دو پرنــده اســت کــه
بالهایشــان را بــرای اوج گرفتــن و برخاســتن از زمیــن
بــاز کردهانــد .عــدهای دیگــر آن را تمثــال کتابــی کــه بــه
صــورت بــاز در مقابــل دیــدگان گذاشــته شــده میداننــد
کــه بیانگــر ارزش مطالعــه و تحقیــق اســت .امــا از
تاریخچــه و نحــوه ســاخت ایــن ســردر اطالعــات و اســناد
کاملــی بــه دســت نیامــده اســت.
از ســر در کــه بگذریــم و وارد محوطــه دانشــگاه شــویم بــا
دانشــکدههای مختلفــی روبــرو میشــویم.
پردیــس مرکــزی دانشــکده هــای فنــی ،پردیــس علــوم،
پردیــس هنرهــای زیبــا ،دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی،
دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی و دانشــکده هــای علــوم
پزشــکی در ســایت مرکــزی دانشــگاه تهــران در قلــب تهران
هســتند( .البتــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران و دانشــگاه
تهــران دو دانشــگاه جــدا هســتند ولــی محوطــه آنهــا
یکســان اســت و کامــا بــه یکدیگــر راه دارنــد).
بقیــه دانشــکدهها خــارج از ســایت مرکــزی هســتند و
در خیابــان امیرآبــاد جمــع شــدهاند .خیلیهــا فقــط
پردیــس مرکــزی دانشــگاه تهــران را میشناســند امــا
دانشــگاه تهــران اکنــون بســیار گســترش یافتــه اســت و
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پردیــس هــای مختلــف آن در شــهرهای مختلــف ایــران از
شــمال تــا جنــوب وجــود دارنــد .مثــل :دانشــکده هــای
فنــی فومــن و کاســپین ،پردیــس بینالمللــی کیــش،
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی کــرج ،پردیــس فارابی
قــم و پردیــس ابوریحــان پاکدشــت.
وســعت دانشــگاه تهــران بیشــتر از یــک میلیــون متــر مربــع
بــراورد شــده اســت و بــا  ۴۴دانشــکده ،بیشــتر از ۵۰
موسســه تحقیقاتــی ،پژوهشــی و مطالعاتــی ۲۰۰۰ ،نفــر
اعضــای هیئــت علمیثابــت ،بیــش از  ۴۶۰نفــر اســتاد
تمــام و ۵۲هــزار دانشــجو یــک دانشــگاه خیلــی خیلــی
بــزرگ محســوب میشــود.
و امــا از فضــای فوقالعــاده زیبــای دانشــگاه هــر چــه
بگویــم کــم گفتـهام .محیطــی سرســبز و خــرم کــه همچون
باغــی در دل دود و دم خیابــان انقــاب اســت .صــدای
پرنــدگان حتــی در شــب هــم قطــع نمیشــود .گاهــی هــم
پــرواز دســتهای پرنــدگان بــه چشــمتان میخــورد.
وقتــی در محوطــه قــدم میزنــی ،دانشــجوها را گــروه
گــروه میبینــی کــه دور هــم روی چمنهــا لــم دادهانــد.
بعضیهــا املــت میخورنــد ،بعضیهــا هــم صــاف
نشســتهاند و چشمانشــان را بســتهاند چــون دارنــد مافیــا
بــازی میکننــد .از یــک طــرف صــدای خنــده و جیــغ و
داد میشــنوی و نــگاه کــه میکنــی میبینــی یــک نفــر بــا
صورتــی پــر از کیــک و لباسهایــی ســفید از بــرف شــادی و
همــه میخواهنــد بــا او عکــس بگیرنــد .اگــر شیطنتشــان
گل کنــد ممکــن اســت او را روی دستهایشــان بلنــد
کننــد و در دریاچــه روبــروی مســجد بیندازنــدش.
امــا چیــزی کــه گفتنــش خالــی از لطــف نیســت ایــن
حقیقــت اســت کــه دانشــگاه تهــران فضایــی سیاســی دارد
و هــر از چندگاهــی عــدهای دانشــجو را میبینــی کــه دور
هــم جمــع شــدهاند و شــعار میدهنــد .خودتــان هــم
بهتــر میدانیــد کــه دانشــجویان از قدیماالیــام مطالبهگــر
و نگــران بودهانــد.
دانشــکده هــای متنــوع باعــث ارتبــاط دانشــجوبان
رشــتههای مختلــف بــا همدیگــر میشــود .مثــا تــو یــک
بچــه فنــی هســتی امــا ســر ســوزن ذوقــی هــم در ادبیــات
داری .بنابرایــن میتوانــی بــروی ســر کالس اســتاد
شــفیعی کدکنــی بنشــینی .البتــه یکــی دو ســاعتی زودتــر
بایــد بــروی چــون صندلــی گیــرت نخواهــد آمــد .اگــر
هــم اهــل تئاتــر و موســیقی یــا شــاید فلســفه هســتی ،در
دانشــکدهها بــه رویــت بــاز اســت.
کنــار هــم قــرار گرفتــن بیشــتر از هــزار رشــته به دانشــجوها
کمــک میکنــد تــا بــا هــم روی پــروژه هــای مختلــف کار
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کننــد و ایــن مهــم تریــن ویژگــی دانشــگاه تهــران اســت.
رشــتههایی در حــوزه علــوم انســانی ،هنــر ،مهندســی،
علــوم پایــه و کشــاورزی .اصــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه
دانشــگاه تهــران را یــک دانشــگاه جامــع مینامنــد.
دانشــگاه تهــران ارتبــاط خوبــی بــا دانشــگاهها و
مراکــز تحقیقاتــی جهــان دارد و هــر ســاله بــا حمایــت
دانشــگاه ،تعــداد قابــل توجهــی دانشــجو بــرای اســتفاده
از فرصتهــای مطالعاتــی بــه خــارج از کشــور اعــزام
میشــوند .ایــن دانشــگاه در سراســر دنیــا شناختهشــده 
اســت و اگــر بــه دنبــال اپــای و ایــن ماجراهــا هســتید،
دانشــگاه تهرانــی بــودن شــما شــانس پذیرشــتان را بــاال
میبــرد.
دانشــگاه تهــران در رتبهبندیهــای جهانــی رتبــه خوبــی
دارد و در خیلــی از ایــن رتبه¬بندیهــا عنــوان برتریــن
دانشــگاه کشــور را کســب کــرده اســت .مثــا در رتبهبنــدی
 Shanghai ۲۰۲۰رتبــه  ۳۰۱-۴۰۰جهــان و اول ایــران،
در رتبهبنــدی  Webometrics ۲۰۲۰رتبــه  ۴۱۸جهــان
و اول ایــران و در رتبــه بنــدی  URAP ۲۰۲۰رتبــه ۲۴۵
جهــان را بــه دســت آوردهاســت .امــا در برخــی رشــتههای
خــاص حــرف ویــژهای بــرای گفتــن دارد و رتبههــای دو
رقمیکســب کــرده اســت
دریافــت جایــزه صلــح نوبــل توســط شــیرین عبــادی (تنهــا
ایرانــی دارنــده جایــزه صلــح نوبــل) ،جایــزه اســکار توســط
اصغــر فرهــادی (اولیــن کارگــردان ایرانــی دارنــده اســکار)،
مــدال فیلــدز  ۲۰۱۸توســط َ
کوچــر بیــرکار ،ســاخت
اتومبیــل خورشــیدی غــزال ،ربــات ســورنا ،ربــات جــراح
و  ...تنهــا بخشــی از صدهــا دســتاورد علمــیو فرهنگــی
دانشــگاه تهــران هســتند.
از حــق نگذریــم نمیتــوان لــذت داشــتن مــدرک دانشــگاه
تهــران و پــز دادن بــا آن را انــکار کــرد .انــگار آدمهــا جــور
دیگــری بــه تــو نــگاه میکننــد و بــا ایــن مــدرک راحتتــر
میتوانــی کار پیــدا کنــی.
دانشــگاه تهــران ارتبــاط نزدیــک بــا صنایــع و ســازمانهای
اجرایــی ایــران دارد و دانشــجویان میتواننــد بــا ایــن
پشــتوانه پروژههــای علمیخودشــان را در ســطح ملــی
انجــام دهنــد کــه همیــن میتوانــد زمین ـهای بــرای شــغل
آیندهشــان باشــد .همچنیــن میتواننــد بــا حمایــت پــارک
علــم و فنــاوری ایدههــای خالقانهشــان را بــه کســب و کار
تبدیــل کننــد و خودشــان شــغل آیندهشــان را بســازند.
کتابخانــه مرکــزی :ایــن کتابخانــه کــه بلندترین ســاختمان
پردیــس مرکــزی اســت ،بزرگتریــن کتابخانــه دانشــگاهی
ایــران میباشــد و شــامل انبوهــی از گنجینههــای خطــی

و کتابهــای نفیــس اســت .دانشــجویان میتواننــد عــاوه
بــر اســتفاده از کتابخانــه اختصاصــی دانشــکده خــود ،بــه
صــورت آنالیــن و حضــوری از مزایــای کتابخانــه مرکــزی
بهرهمنــد شــوند.
مرکــز مشــاوره دانشــگاه تهران ،چتــر حمایتی روانشناســان
و مشــاوران خبــره بــرای دانشــجویان بــه صــورت حضــوری
و تلفنــی در تمــام طــول تحصیــل در خوابــگاه و دانشــگاه
اســت .اگــر روزی روزگاری دچــار چالشهــای مختلــف
روحــی و تحصیلــی شــدید ،بحــران هویتــی پیــدا کردیــد
یــا هــر گونــه دغدغــه دیگــر ،اعضــای مرکــز مشــاوره
میتواننــد بــه شــما کمــک کننــد .بــه هــر حــال دانشــگاه
محیطــی جدیــد اســت و بــا دبیرســتان تفاوتهایــی دارد
و «ممکــن» اســت شــخصیت جدیــدی کــه در میــان انبــوه
پســرها و دخترهــا داریــد کمیبــا گذشــتهتان فــرق کنــد.
اگــر خوابگاهــی باشــید هــم مشــکالت خوابــگاه و دلتنگی
و ســایر قضایــا پیــش میآيــد .شــاید هــم عاشــق شــدید.
کســی چــه میدانــد .در هــر صــورت فکــر میکنــم مرکــز
مشــاوره بــه دردتــان میخــورد.
بیمــه درمانــی دانشــگاه تهــران :بــا اســتفاده از ایــن
بیمــه در صــورت هــر گونــه مشــکل میتوانیــد بــه مرکــز
بهداشــت و درمــان دانشــگاه تهــران (پلــی کلینیــک ۱۶
آذر) مراجعــه کنیــد و از خدمــات کلینیکهــای تخصصــی
کــه بســیار ارزان قیمتتــر از بیــرون اســت ،بهــره ببریــد.
بنیــاد حامیــان دانشــگاه :نهــادی غیــر دولتــی کــه بــا
حمایــت مالــی دانشآموختــگان و خیریــن شــکل گرفتــه
و هــر ســاله صدهــا نفــر از دانشــجویان مســتعد و برتــر
کارشناســی کــه معــدل دو تــرم متوالــی گذشــته باالتــر از
 ۱۷داشــته باشــند را بورســیه میکنــد.
کانونهــای فرهنگــی هنــری ،انجمنهــای علمــی،
کالسهــای آموزشــی غیــر درســی ،گردشهــای
علمــی ،مســابقههای فرهنگــی و هنــری ،نمایشــگاهها
و جشــنوارههای مختلــف کــه در طــول ســال برگــزار
میشــوند ،فرصتــی اســت تــا همــه دانشــگاه تهرانیهــا
بتواننــد از جنبههــای مختلــف رشــد کننــد.
از لحــاظ ورزشــی نیــز دانشــگاه امکانــات خوبــی را بــرای
دانشــجوها فراهــم کــرده اســت .از جملــه فضاهــای
ورزشــی بــرای دخترهــا و پســرها ،اســتادیوم ورزشــی
اختصاصــی ،اســتخر ســر پوشــیده و ســالنهای ورزشــی
مختلــف.
موزههــا و مکانهــای فرهنگــی دانشــگاه یکــی از
جذابتریــن امکانــات دانشــگاهاند .مــوزه جانورشناســی،
مــوزه زمین شناســی ،هربالیــوم گیاه شناســی(مجموعهای

عظیــم از گیاهــان طبقهبندیشــدهی ایــران و جهــان)
مــوزه مقــدم ،مــوزه باستانشناســی ،باغمــوزه نگارســتان
بــا فضــای تاریخــی بینظیــر و شــاهکارهای هنرمنــدان
مرکــز تئاتــر مولــوی تنهــا تــاالر دانشــگاهی کشــور :اگــر
گاهــی از روزمرگیهــا خســته و دلزده شــدید ،میتوانیــد
ســری بــه مرکــز تئاتــر مولــوی بزنیــد و کار بچههــای
دانشــکده هنرهــای زیبــا را از نزدیــک تماشــا کنیــد.
یکــی از ویژگیهــای دانشــگاه تهــران کــه آن را از بقیــه
متمایــز میکنــد ،افــرادی اســت کــه از ایــن دانشــگاه
فار غالتحصیــل شــدهاند( .چیــزی حــدود ۲۶۰هــزار نفــر
تــا بــه امــروز) برخــی از آنهــا کســانی بودندکــه خــوش
درخشــیدند و چیــزی بــه ایــن جهــان اضافــه کردنــد.
بهتریــن در حیطــه خــود بودنــد و اگــر رفتهانــد ،نامشــان
هنــوز زنــده اســت .بزرگانــی همچــون:
علیاکبــر دهخــدا ،بدیعالزمــان فروزانفــر ،محمــد
معیــن ،بدرالزمــان قریــب ،محمدابراهیــم باســتانی
پاریــزی ،عبدالحســین زرینکــوب ،ســیمین دانشــور،
محمــود حســابی ،مصطفــی چمــران ،مهــدی بــازرگان،
فضلاللــه رضــا ،لطفعلــی عســکرزاده ،مرتضــی قریــب،
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،ایــرج افشــار ،محمدحســن
گنجــی ،قیصــر امینپــور ،ناصــر کاتوزیــان ،محمــد مفتــح،
مرتضــی مطهــری ،محمدجــواد باهنــر ،محمــد بهشــتی،
مرتضــی ممیــز ،عبــاس کیارســتمی ،ســهراب ســپهری،
اصغــر فرهــادی ،حســین علیــزاده ،ابوالحســن بنیصــدر،
ســید محمــد خاتمــی ،حســن روحانــی ،ســید موســی
صــدر ،و...

گویــی ایــن خانــه بــه هــر کســی کــه واردش
میشــود دو بــال میدهــد تــا بــه ســمت یــک
زندگــی تــازه پــرواز کنــد.
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گشتی در دانشگاه
امیرمهدی مرادخانی

بــه دانشــگاه تهــران ،مهــد علمیکشــور خــوش آمدیــد .حــاال کــه شــانس حضــور
فیزیکــی در دانشــگاه را (حداقــل تــا زمــان ویرایــش متــن) از دســت دادهایــد،
تصمیــم گرفتــم بــا هــم یــک چــرخ مجــازی در دانشــگاه و مکانهایــی کــه حتمــا
روزی گذرتــان بــه آنهــا خواهــد افتــاد بزنیــم.

سردر دانشگاه
▪اول از همــه بــا نمــاد دانشــگاه شــروع میکنیــم .ســردر معــروف بــه  50تومانــی
کــه در ضلــع شــمال خیابــان انقــاب واقــع شــده اســت .ســردری کــه حتمــا
همــه بــه صــورت حضــوری یــا تصویــری دیدهایــد .اینجــا مکانیســت بــرای ثبـت  
خاطــرات آغازیــن و همینطــور پایانــی (فــارغ التحصیلــی و ایــن حرفهــا) .بــه
شــخصه قبــل از قبولــی در دانشــگاه تهــران هــر بــار کــه ســردر را میدیــدم،
خــودم را دانشــجوی دانشــگاه تصــور میکــردم و دوســت داشــتم یــک روز از
زیــرش رد بشــوم .

سایر دانشکده ها

▪خــب ،از آنجــا کــه بچههــای دانشــکده مهندســی شــیمیو پلیمــر در طــول
مــدت کارشناســی در همیــن دانشــکده فنــی پاییــن مشــغول بــه تحصیــل
هســتند ،بــه نظــرم الزم اســت بــا بقیــه دانشــکدهها هــم آشــنا بشــویم و بعــد از
آن برویــم ســراغ دانشــکده خودمــان .در طــول مــدت تحصیــل همــراه بــا بچــه
هــای دانشــکده هنــر ،حقــوق و علــوم سیاســی ،علــوم ،پزشــکی ،دندانپزشــکی
و داروســازی هســتیم .میتوانیــد از بچــه هــای ایــن دانشــکدهها دوســتان
خوبــی بــرای خودتــان پیــدا کنیــد.

ساختمان دانشکده فنی
▪حــاال برویــم ســراغ دانشــکده خودمــان ،دانشــکده فنــی .احتمالــش هســت
کــه در اولیــن تــرم حضــوری ،بخاطــر پیــچ در پیــچ بــودن پلههــا و راهروهــا ،در
دانشــکده گــم شــوید و از جایــی ســر در بیاوریــد کــه نمیخواســتید.
▪ســاختمان دانشــکده فنــی شــامل  3ســاختمان اســت :ســاختمان اصلــی،
ســاختمان هیدرولیــک و ســاختمان آب-شناســی .از ســاختمان اصلــی و گــذر
از راهــرو هــای پیــچ در پیــچ میتوانیــد بــه ســایر ســاختمان هــای دانشــکده راه
پیــدا کنیــد.
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وقتــی ایــن مســیرهای پیــچ در پیــچ را یــاد بگیریــد ،میتوانیــد در عــرض ســه
ســوت ،خودتــان را بــه هــر جــای دانشــکده برســانید .اکثــر دروس علــوم پایــه در
کالس هــای دور ســالن چمــران برگــزار میشــوند کــه بــا شــمارههای  3تــا 11
مشــخص شــدهاند .هــر وقــت بــه صــورت حضــوری بــه دانشــگاه مشــرف شــدید،
ســری هــم بــه ســایت شــیمیو پلیمــر ،در طبقــه ســوم بزنیــد کــه حتمــا بــه دردتــان
میخــورد.
حاال برویم سراغ اصطالحاتی که حتما روزی چندین بار آنها را میشنوید یا به کار میبرید.

ریور ساید یا ریور
▪احتمــاال یکــی از مکانهایــی باشــد کــه بیشــتر وقتتــان را در آنهــا میگذرانیــد.
«ریــور» محوطــه ایســت سرســبز و زیبــا کــه بیــن دانشــکدههای فنــی و علــوم
قــرار گرفتــه .وســط ریــور یــک حــوض و یــک جــوی آب ،کــه آب آن داخــل
ً
حــوض میریــزد قــرار دارنــد و اســم ریــور ،از همیــن جــا میآیــد .قطعــا  اوقــات
خوشــی را در ایــن مــکان تجربــه میکنیــد .ریــور جاییســت بــرای مافیــا و جــرات
و حقیقــت و بازیهــای دیگــر.از آنجــا کــه همیشــه احتمــاال نیمکتهــای ریــور
ً
پــر اســت ،احتمــاال مجبــور میشــوید روی چمنهــا بنشــینید .پــس یــک کاغــذ
باطلــه یــا همچیــن چیــزی همراهتــان داشــته باشــید کــه اگــر خیــس بودنــد بــه
مشــکل برنخوریــد.

 LGیا : Love Garden
▪اســم ایــن قســمت ،کامــا بیانگــر ویژگــی آن اســت .البتــه بــرای ســورپرایزها
و جشــنها نیــز بســیار مناســب اســت .بــر اســاس شــایعاتی گفتــه میشــود
در زمــان تاســیس دانشــگاه ،بــه ایــن قســمت  ،Learn Gardenکــه مخفــف آن
میشــود همــان  ،LGگفتــه میشــده .امــا بــه مــرور زمــان کلمــه  Learnتغییــر
یافتــه بــه ایــن کلمــه تبدیــل شــده اســت .ایــن قســمت مثــل «ریــور» سرســبز و
قشــنگ اســت و امیــدوارم در آن اوقــات خوبــی برایتــان رقــم بخــورد.
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کم(کتابخانهمرکزی):
کتابخانــه مرکــزی بهتریــن
مــکان بــرای مطالعــه و
آمادگــی بــرای امتحانــات و
تحقیقــات در یــک محیــط
ســاکت اســت .ایــن کتابخانه
شــامل  9طبقــه اســت .دو
طبقــه زیــر زمیــن ،طبقــه
همکــف و اول و  5طبقــه هــم
مخــازن کتــاب و مطبوعــات
و اســناد .اگــر خواســتید
کتابــی از کتابخانــه مرکــزی
امانــت بگیریــد ،کافیســت
بــا کامیپوترهــای داخــل
کتابخانــه کتــاب مــورد
نظرتــان را جســت و جــو
کنیــد و ببینیــد از کــدام
ســالن میتوانیــد آن را
امانــت بگیریــد« .کــم» یکــی
از بهتریــن مکانهــا بــرای
اســتفاده از اینترنت دانشگاه
هــم هســت .در ضمــن کــم
یــک بوفــه خیلــی خــوب هــم
دارد کــه پیشــنهاد میکنــم
حتمــا ســری بــه آن بزنیــد.
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جلوف
▪احتمــاال مکانــی کــه بیشــتر زمانتــان را در آن میگذرانیــد« ،جلوف»یــا جلــو
فنــی باشــد .بــه دلیلــی کــه خودتــان بــه صــورت حضــوری کشــف میکنیــد،
جلــوف همیشــه در مــه غلیظــی فــرو رفتــه اســت .جلــوف یکــی از متداولتریــن
مکانهــا بــرای دیــدن دیگــران و قــرار گذاشــتن اســت .اصطالحــات دیگــری
مثــل «نجــف» و «دف» هــم هســت کــه بــه انــدازه جلــوف کاربــردی نیســتند.
نجــف مخفــف نزدیــک جلــوی فنــی (چهــارراه پاییــن دانشــکده) و دف هــم در
فنــی (ورودی از خیابــان جلــو فنــی) اســت.

کف (کتابخانه فنی)
▪«کــف» هــم یکــی دیگــر از مکانهاییســت کــه قــرار اســت وقــت زیــادی در آن
بگذرانیــد( .کال همــه جــا قــرار اســت کلــی وقــت بگذرانیــد ).کتابخانــه فنــی بــر
عکــس اســمش اصــا کتــاب نــدارد و جــای مناســبی بــرای مطالعــه گروهــی در
دوران امتحانــات اســت در ایــن مــدت بــه شــدت شــلوغ میشــود و بــه ســختی
میتــوان در آن جــای خالــی پیــدا کــرد.
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توجه به دروس پایه
رضا عباسی

اولین دروسی که هر دانشجویی در دانشگاه با آن ها
مواجه میشود  ،دروس پایه هر رشته هستند و با گذراندن
آن ها دروس تخصصی هر رشته آغاز میشود .در ترم
های آغازین  ،دانشجویان دانشکده فنی باید این دروس
را بگذرانند و در این ترم ها ،تمامیدانشجویان فنی و
مهندسی در کالس های مشترک دروس پایه شرکت
میکنند و معموال امتحانات بین اساتید مشترک میباشد.
پس از گذراندن این دروس ،دانشجویان تفکیک میشوند
و هر کدام در دانشکده های مخصوص خود مشغول به
تحصیل خواهند شد.
اما دلیل اهمیت دروس پایه و لزوم کسب نمرات باال در

آنها و فهم آن ها به طور کامل چیست؟
میتوان گفت گفت شاکله اصلی دروس تخصصی رشته
های مختلف مهندسی ،دروس پایه هستند و بدون
استفاده از روابط موجود در آن ها و بدون فهم دروس پایه،
نمیتوان در دروس تخصصی موفق شد.
البته در دروس تخصصی ،اساتید بخش هایی از این
مفاهیم را بصورت خالصه خواهند گفت و این عمل صرفا
جنبه یادآوری دارد .بنابراین با فهم مفاهیم دروس پایه،
میتوان به راحتی در دروس تخصصی نمرات خوب کسب
کرد.
اما دروس پایه شامل چه دروسی میشوند؟...

اوليــن دروســي کــه هــر دانشــجويي در دانشــگاه بــا آن هــا مواجــه ميشــود ،دروس پايــه هــر رشــته هســتند و بــا گذرانــدن
آن هــا دروس تخصصــي هــر رشــته آغــاز ميشــود .در تــرم هــاي آغازيــن ،دانشــجويان دانشــکده فنــي بايــد ايــن دروس را
بگذراننــد و در ايــن تــرم هــا ،تمامــي دانشــجويان فنــی و مهندســي در کالس هــاي مشــترک دروس پايــه شــرکت میکننــد
و معمــوال امتحانــات بيــن اســاتيد مشــترک مــي باشــد .پــس از گذرانــدن ايــن دروس ،دانشــجويان تفکيــک میشــوند و هــر
کــدام در دانشــکده هــاي مخصــوص خــود مشــغول بــه تحصيــل خواهنــد شــد.
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دروس پایه برای رشته های فنی و مهندسی شامل موارد
زیر هستند( .البته برای برخی رشته ها در چارت های
درسی جدید برخی از این دروس بصورت اختیاری شده
اند و لزومیبه گذراندن آن ها نیست).
دروس پایه :ریاضیات عمومی   ،1ریاضیات عمومی،2
فیزیک عمومی ،1فیزیک عمومی ،2محاسبات عددی،
معادالت دیفرانسیل ،ریاضیات مهندسی ،شیمیعمومی،1
شیمیعمومی ،2آزمایشگاه فیزیک عمومی ،1آزمایشگاه
فیزیک عمومی ،2برنامه نویسی کامپیوتر  ،نقشه کشی
هر کدام یک از این دروس و یا ترکیبی از مفاهیم این ها در
دروس تخصصی کاربرد خود را دارند و حتی از مفاهیم آن
ها در دروس آزمایشگاهی نیز استفاده میشود.
به طور مثال درس محاسبات عددی در آزمایشگاه فیزیک
عمومی   1و  2و هم چنین روابط این درس ،در درس
ترمودینامیک  1و  2و کاربرد ریاضیات ،به کار میرود .یا
مفاهیم درس ریاضیات مهندسی و معادالت دیفرانسیل،
در دروس انتقال حرارت  1و  ،2به کار میرود.
اما یکی از نکات مهمیکه نودانشجویان باید توجه الزم را
داشته باشند این است که هر کدام یک از این دروس پیش
نیاز یا همنیاز دروس ترم های آینده هستند و بدون کسب
نمره قبولی ،نمیتوان دروس ترم های بعد را اخذ کرد.
حتی برخی از دروس پایه پیش نیاز دروس پایه بعد خود
هستند و لزوم اخذ آن ها ،کسب نمره قبولی در دروس
پیش نیاز است .مثال درس ریاضیات عمومی  ،1پیش
نیاز بسیاری از دروس اعم از ریاضی عمومی  2و دروس
تخصصی رشته های مختلف است( .به طور مثال این
درس پیش نیاز درس استاتیک و مقاومت مصالح در
رشته مهندسی شیمیمیباشد ).متاسفانه بسیاری از
دانشجویان نمیتوانند نمره قبولی را در این دروس کسب
کنند .این دانشجویان با اینکه با کمک معاونت آموزشی
دانشکده بتوانند دروس را همنیاز کنند ،که البته در اکثر
مواقع این همنیاز کردن دروس پیش نیاز توسط آموزش
دانشکده انجام نمیشود و حتی در صورت انجام نیز  با
توجه به اینکه حجم درس ها بیشتر میشود ،نمیتوان
نتیجه مطلوبی را کسب کرد .بنابراین تمام تالش خود را
بکنید تا در ترم های مربوطه به هر درس پایه  ،آن ها را با
نتیجه ای عالی بگذرانید.
همچنین دوستانی که عالقه مند به تغییر رشته هستند نیز

با توجه به قوانین دانشگاه  ،باید تعداد واحدهای الزم را با
معدل باالی  17در دو ترم نخست بگذرانند تا بتوانند تغییر
رشته بدهند.
شاید در نگاه اول مفاهیم این دروس ،سخت به نظر بیایند؛
اما با تالش الزم و با توجه  راهکارهایی که در بخش روش
های مطالعه آورده خواهد شد ،میتوانید نمرات عالی را
کسب کنید.
دیگر اهمیت دروس پایه و نمرات آن ها برای دوستانی
میباشد که عالقه مند به ادامه تحصیل هستند .این
دوستان باید به این موضوع توجه کنند در برخی دانشگاه
های خارج از ایران ،نمرات دروس پایه برای آن ها مهم است
و هم چنین تمامینمرات شما بصورت معدل  GPAمحاسبه
خواهد شد و برای اینکه در این نوع معدل بتوانید ،حداکثر
نمره را کسب کنید باید نمرات شما در تمامیدروس باالی
 16باشد( .معدل  GPAبرابر با  4میباشد به این صورت
که نمرات باالی  16برابر با  4است).
هر یک از دروس پایه تدریسیاران ( )TAخود را دارد که
احتماال با آن ها آشنا شده اید .تدریسیاران دانشجویان
ترم های باالتر میباشند که توانسته اند با کسب نمرات
مطلوب از اساتید ،به عنوان تدریسیار انتخاب شوند .اگر
به این کار عالقه مند هستید ،باید نمرات مطلوبی کسب
کنید .تدریسیاری در این دروس عالوه بر اینکه رزومه
مناسبی برای شما خواهد بود ،با تکرار مفاهیم ،بطور
کامل این درس را فراخواهید گرفت.
در پایان ،سعی کنید تحت تاثیر جو دانشگاه قرار نگیرید و از
همان ابتدا ،این دروس را به خوبی پیش ببرید و در صورت
داشتن مشکل حتما از استاد مربوطه و یا تدریسیاران،
سواالت خود را بپرسید.
این نکته را نیز در نظر بگیرید که دروس دانشگاهی مانند
دروس دبیرستان نیستند و تفاوتی بسیاری در نحوه مطالعه
و همچنین امتحانات آن ها میباشد و نیازمند تالشی
مضاعف میباشد.
امیدوایم که تمامیدانشجویان در طول تحصیل خود،
بهترین نمرات را کسب کنند و پله های ترقی را در طول
زندگی تحصیلی خود بگذرانند.
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مدرک یا مهارت؟
مهدی رضاخانی

اگــر مــدرک مهــم اســت چــرا در آگهــی هــای اســتخدام ،مدیــران شــرکتها بــه دنبــال مهارتهــای مــا
هســتند؟ اگــر مهــارت مهــم اســت چــرا مجبــور هســتیم چندیــن ســال از عمــر خــود را صــرف کنکــور و دانشــگاه
کنیــم درحالیکــه میتوانیــم زودتــر بــه ســمت شــغل موردنظــر خــود برویــم و کســب درآمــد کنیــم؟
جای خالی مهارت در سیستم آموزشی
ً
متأســفانه در سیســتم آموزشــی مــا ،مهــارت اهمیــت باالیــی نــدارد و صرفــا بــهصــورت تئــوری آمــوزش
داده میشــود کــه همیــن کار باعــث شــده کــه افــراد تحصیلکــرده بــدون اینکــه بــه کســب مهارتهــای الزم
در رشــتهی خــود بپردازنــد ،بــه ســمت مــدرک برونــد و ایــن کــه ایــران هــم جــزو کشــورهایی باشــد کــه بیشــترین
ً
مــدرک دکتــری را دارنــد .متاســفانه در سیســتم آموزشــی مــا ،مهــارت اهمیــت باالیــی نــدارد و صرفــا بــه صــورت
تئــوری آمــوزش داده میشــود کــه همیــن موضــوع باعــث شــده افــراد تحصیلکــرده بــدون اینکــه بــه کســب
مهــارت هــای الزم در رشــته خــود بپردازنــد ،بــه ســمت مــدرک گرایــی برونــد؛ در نتیجــه امــروزه ،ایــران جــزو
کشــورهایی اســت کــه هــم بیشــترین مــدرک دکتــری را دارد و هــم بیشــترین آمــار فار غالتحصیــان بیــکار.
غیر مرتبط بودن شغل آینده با رشته دانشگاهی
حتــی در آمریــکا هــم  فــارغ التحصیــان دانشــگاهی مشــاغل غیــر مرتبــط بــا رشــته دانشگاهیشــان دارنــد.
تغییــر عالقــه و ترجیحــات افــراد و عــدم هماهنگــی صنعــت بــا دانشــگاه از عمــده دالیــل ایــن موضــوع
اســت .مــا بــه مــرور عــوض میشــویم و ممکــن اســت دیگــر عالقــهای بــه زمینــهای کــه در هجــده ســالگی
انتخــاب کردهایــم نداشــته باشــیم .بــه مــرور بــا شــغلهای مرتبــط بــه رشــتهمان بیشــتر آشــنا میشــویم و
شــاید بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه ایــن آن چیــزی نبــوده کــه بــه آن عالقــه داشــتهایم .عــاوه بــر ایــن ،ممکــن
اســت تصمیمیکــه در آن ســن گرفتهایــم تحــت تاثیــر اطرافیانمــان بــوده باشــد .از طرفــی ممکــن اســت
دانشــی کــه در دانشــگاه کســب میکنیــم ،خواســتاری در بــازار کار نداشــته باشــد .بــرای بســیاری از رشــتههای
دانشــگاهی ایــن احتمــال کــم هــم نیســت.
خیلــی خــوب اســت کــه در آینــده شــغلی داشــته باشــیم کــه مرتبــط بــه رشــتهمان باشــد .امــا اگــر ایــن اتفــاق
نیفتــاد ،شــغل مرتبــط بــه رشــته تنهــا گزینـهی روی میــز نیســت.
مــا فکــر میکنیــم پــاس کــردن ریاضــی  1و اســتاتیک تمــام کاری اســت کــه بایــد انجــام بدهیــم .تصــور
میکنیــم کــه دانشــگاه قــرار اســت چیزهایــی بــه مــا بدهــد کــه بــا آن مشــغول بــه کار شــویم .امــا ایــن تصــور
کامــا اشــتباه اســت .بایــد همیشــه یادمــان باشــد کــه دانشــگاه هــدف نیســت و ابــزاری اســت بــرای رســیدن
بــه هــدف.
گرفتــن نمــره باالتــر مهارتــی اســت کــه شــاید هــر کســی آن را نداشــته باشــد؛ امــا آیــا ایــن مهــارت خریــداری
ً
دارد؟! نمــره باالتــر باعــث درآمــد باالتــر و زندگــی بهتــر نمیشــود و شــاگرد اول بــودن لزومــا چیــز خوبــی نیســت.
بــه همیــن دلیــل گرفتــن مــدارک باالتــر هــم لزومــا کار خوبــی نیســت  .مــدرک باالتــر یــک ابــزار اســت .اگــر در
مســیر شــغلی بــه کارمــان میآیــد حتمــا بایــد بــه ســراغش برویــم وگرنــه صرفــا وقتمــان را تلــف خواهیــم کــرد.
امــا بــا همــه اینهــا ،حواســمان باشــد کــه بایــد حتمــا بــه دانشــگاه میآمدیــم .چیزهــای زیــادی هســت کــه
فقــط در محیــط دانشــگاه میتوانیــم بــه دســت بیاوریــم.
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چه مهارت هایی را باید در دوران دانشگاه یاد بگیریم؟

مهارتهای نرم:
مهارتهــای نــرم شــامل مذاکــره،
تصمیمگیــری ،فــن بیــان ،مدیریــت
زمــان ،مقابلــه بــا اهمــالکاری و …
میباشــد .دانشــگاه هیــچ تالشــی در
جهــت آمــوزش مهارتهــای نــرم بــه
مــا نخواهــد کــرد .امــا مراجــع آنالیــن
آموزشــی  زیــادی در دســترس ماســت.

مهارت های ارتباطی:
یکــی از مهــارت هــای اصلــی و مــورد
نیــاز ،صحبــت و ارائــه مطالــب در حضــور
جمــع اســت .بــا عضویــت در انجمــن
هــای علمــی ،ارائــه مطالــب در کالسهــا،
ســمینارها و ...میتوانیــم ایــن مهــارت
را در خودمــان  تقویــت کنیــم .ســعی
کنیــم در دوران دانشــگاه ،ارتبــاط زیــادی
بــا اســاتید ،همکالســیها و حتــی
دانشــجویان ســایر دانشــگاهها داشــته
باشــیم .از معــدود مزیتهــای غیــر
قابــل جایگزینــی دانشــگاه ،ارتباطــات
انســانی اســت .محیــط دانشــگاه بهتریــن
مــکان بــرای ســاختن رفاقتهــای بــادوام
اســت .عــاوه بــر لــذت رفاقــت ،بــه لطــف
ایــن ارتباطــات ،شــبکه ارتباطــی خوبــی
هــم خواهیــم داشــت کــه بعدهــا در مســیر
شــغلی بــه آن نیــاز داریــم .ایــن ارتباطــات
در مســیر شــغلی هیــچ جایگزینــی نــدارد.

زبان انگلیسی:
انگلیســی زبانــی جهانــی اســت و
بســیاری از مقــاالت علمــی بــه زبــان
انگلیســی نوشــته میشــوند .ایــن زبــان  
بــه مــا در پیــدا کــردن فرصــت هــای
شــغلی بهتــر کمــک میکنــد .امــروزه یکــی
از راه هــای یادگیــری زبــان ،اســتفاده
از پلتفــرم هــای آنالیــن آموزشــی مثــل
«تیــکا» « ،لرنیــت» و  ...اســت کــه بــه
وســیله آنهــا میتوانیــم بــا صــرف هزینــه
و وقــت کمتــر ،بــه زبــان انگلیســی مســلط
شــویم.
برنامه نویسی:
در رشــته هــای فنــی مهندســی  ،یــاد
گرفتــن زبــان هــای برنامــه نویســی ماننــد
 Python ,C++, MATLABو ...ضــروری
اســت .مــا عــاوه بــر آنهــا ،بــه یادگیــری
نرم¬افزارهــای تخصصــی مهندســی
شــیمیو پلیمــر هــم احتیــاج داریــم.
همچنیــن اگــر یــک زبــان برنامــه نویســی
را بــه صــورت تخصصــی یــاد بگیریــم،
میتوانیــم فرصــت هــای شــغلی زیــادی
پیــدا کنیــم.
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چطور مهارت های جدید را یاد بگیریم؟
بهتریــن راه بــرای پیــدا کــردن تخصــص و مهــارت اســتفاده از منابــع بــه روز اســت .اکثــر ایــن منابــع بــه زبــان
انگلیســی موجــود هســتند و بــه همیــن دلیــل بایــد بــه ایــن زبــان مســلط باشــیم .تمــام مهارتهــا را میتوانیــم
از طریــق ویدیوهــا و دورههــای آموزشــی آنالیــن کســب کنیــم .همچنیــن کتابهــا و مقــاالت زیــادی هــم در
اینترنــت هســتند کــه بــه مــا کمــک میکننــد .اگــر هــم عالقــه یــا فرصــت یادگیــری زبــان انگلیســی را نداریــم،
میتوانیــم از ســایتهای فارســی مثــل «فــرادرس»« ،مکتبخونــه» و  ...اســتفاده کنیــم.
از همیــن االن روی خودمــان ســرمایه گــذاری کنیــم .ایــن دوران بهتریــن زمــان بــرای یــاد گرفتــن مهارتهــای
جدیــد اســت .ســعی کنیــم حداقــل یــک مهــارت جدیــد یــاد بگیریــم تــا بتوانیــم بــه راحتــی وارد بــازار کار شــویم
و فقــط بــه چیزهایــی کــه در مدرســه و دانشــگاه بــه مــا یــاد میدهنــد بســنده نکنیــم.
در پــی تجربههــای متنــوع باشــیم .ایــن تجربههــا بــه مــا در شــناخت خودمــان کمــک زیــادی خواهنــد کــرد.
یادمــان باشــد  کــه بهتریــن تســتهای شخصیتشناســی هــم بــه انــدازه تجربــه واقعــی بــه مــا در شــناخت
خودمــان کمــک نمیکننــد .چــه بهتــر کــه ایــن تجربههــا در محیــط واقعــی بــازار کار باشــد .دورههــای
کارآمــوزی را دریابیــم .بــه کمــک ایــن تجربههــا ،میتوانیمبــه کمــک ایــن تجربــه هــا  ،میتوانیــم رزومــه خوبــی
بــرای خودمــان بســازیم .در شــغلهای ابتدایــی چنــدان بــه فکــر دســتمزد نباشــیم .تجربــه کــردن در ســالهای
ابتدایــی ،در ســالهای بعــد اثــرات مالــی خــود را نشــان میدهــد .حتــی اگــر بــه ســراغ کارهــای بیــرون از
دانشــگاه هــم نرفتیــم  ،فعالیتهــای جنبــی دانشــجویی مثــل برگــزاری همایــش و نمایشــگاه ،کمــک بــه نشــریات
دانشــجویی و مســئولیتهای مختلــف دیگــری کــه میتوانیــم بــه عهــده بگیریــم را از دســت ندهیــم .همچنیــن
بســیاری از اســتارتاپها در دوران دانشــجویی متولــد شــدهاند .ایــن دوران بهتریــن زمــان بــرای شــروع و توســعه
استارتاپهاســت  .
بــرای پیــدا کــردن فرصــت هــای شــغلی در همیــن زمــان دانشــجویی هــم میتوانیــم بــه ســایتهای کاریابــی
آنالیــن مثــل «جابینجــا» و  «کاربــوم»  مراجعــه کنیــم  .آنجــا خواهیــم دیــد کــه بــه چــه شــغلهایی نیــاز هســت
و آن شــغلها چــه مهارتهایــی نیــاز دارنــد.
ً
اوضــاع ایــن روزهــای ایــران اصــا خــوب نیســت .امــا مــا میتوانیــم تصیــم بگیریــم کــه امیــدوار باشــیم یــا
ناامیــد .حتــی اگــر میتوانیــم فقــط کمیبــرای بهبــود شــرایط خودمــان و جامعــه تــاش کنیــم ،یعنــی جایــی
بــرای امیــدواری وجــود دارد .امیــدواری تــاش م ـیآورد و تــاش باعــث حــال خــوب میشــود .و ایــن تــاش و
حــال خــوب مــا احتمــاال ً باعــث آمــدن فردایــی بهتــر میشــود.
ِ
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دوستیابی

محمدمهدی قاسمی
ثامن شرفی

در محیــط دانشــگاه
افــراد از شــهرها،
طبقــات ،فرهنــگ
هــا و در نتیجــه آداب
و عــادات مختلــف
حضــور دارنــد .پذیــرش
تفــاوت هــا شــرط
الزم دوســت یابــی در
دانشــگاه اســت.

در دانشــگاه فرصــت هــای زیــادی بــرای دوســت یابــی وجــود دارد.
ً
تقریبــا اکثــر هــم دانشــکده ای هــا و و همکالســی هــای شــما نیــز در
همــان مرحلــه ای از زندگــی هســتند کــه شــما نیــز در آنجا هســتید ،تشــنه
رفاقــت و دوســتی .اگــر بیــن خودتــان و دیگــران دیــواری ایجــاد کنیــد ،از
ارتبــاط بــا دیگــران امتنــاع کنیــد یــا منتظــر بمانیــد کــه همیشــه دیگــران
بــه ســمت شــما قــدم بردارنــد ،دوســت یابــی غیــر ممکــن خواهــد بــود.
رابطــه دوســتانه خــود بــه خــود شــکل نمیگیــرد .بیشــتر دانشــجویان
از یــک طــرف مایــل بــه یافتــن دوســت و فعالیــت هــای گروهــی انــد ،و از
طرفــی خــود را در انــزوا فــرو میبرنــد و بــرای اهــداف خــود ،هیــچ حرکتــی
نمیکننــد .اگــر میخواهیــد بــا افــراد روابــط عمیــق تــر برقــرار کنیــد،
الزم اســت خودتــان پیــش قــدم باشــید و همیشــه منتظــر نباشــید بــه
جمــع خاصــی دعــوت شــوید.
ً
بیشــتر دوســتی هایــی کــه در دوران مدرســه داشــته ایــد ،تقریبــا در یــک
شــرایط همگــون شــکل گرفتــه انــد .دوســتی بــا افــرادی کــه در یــک شــهر،
ً
طبقــه اجتماعــی و شــرایط نســبتا مشــابه بودهانــد .ایــن دوســتی هــا بــا
دوســتی هــای دانشــگاه متفــاوت اســت ،چــرا کــه در محیــط دانشــگاه
افــراد از شــهرها ،طبقــات ،فرهنــگ هــا و در نتیجــه آداب و عــادات مختلف
حضــور دارنــد .پذیــرش تفــاوت هــا شــرط الزم دوســت یابــی در دانشــگاه
اســت ،در غیــر ایــن صــورت دائمــا در حــال مقایســه دوســتان دانشــگاهی
خــود بــا دوســتان قدیمیخــود هســتید و بــه جــای ســرمایه گــذاری بــر
روی ارتباطتــان ،غــرق مقایســه و قضــاوت میشــوید.
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•دلنشین وخوش اخالق باشید
•وعده های غذایی را باهم صرف کنید
•ظاهر مرتب و تمیز داشته باشید
•مراقب سالمت جسم و روان خود باشید
•بپذیریــد قــرار نیســت بــا همــه افــراد صمیمیشــوید و ایــن امــر
ً
کامــا طبیعــی اســت
•خودتان باشید و نقش کس دیگری را ایفا نکنید
•اطالعات عمومیخود را باال ببرید
• زمینه های مشترک بیابید
•دوســتیابی یــک مهــارت اســت ،اگــر بــدان مجهــز نیســتید
فرابگیریــد
•و زندگــی شــخصی خــود را بــا دوســتانتان بــه طــور کامل به اشــتراک
نگذاریــد ،البتــه ایــن مــورد بــرای هــر فــردی متفــاوت اســت ،ولــی
حــد و حــدود را رعایــت کنیــد و اصطالحــا طــوری نشــود کــه نتــوان
آن را جمــع کــرد.
•و در دوســتیابی عجلــه نکنیــد ،بــه شــما اطمینــان خاطــر میدهــم
کــه دوســت خــوب بــه انــدازه کافــی بــرای همــه هســت .ســعی کنید
بــا شــناخت کافــی دوســتانتان را انتخــاب کنیــد چــون دوســتانتان
کامــا بــه زندگــی شــما جهــت میدهنــد.
•دوســت بداریــد تــا دوســت داشــته شــوید یادتــان هــم باشــد کــه
دوســت خــوب یــک نعمــت اســت.
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دوســت بداریــد تــا
دوســت داشــته شــوید
یادتــان هــم باشــد کــه
دوســت خــوب یــک
نعمــت اســت.

معرفی رشته:

مهندسی پلیمر

علیرضا رامشینی
بردیا ایراجیان
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هــر جــا نیــاز بــه ســاخت پلیمــر باشــد ،بــه یــک
مهنــدس پلیمــر هــم نیــاز اســت .او بایــد شــرایط
را بــه گونــه ای تنظیــم کنــد کــه خــواص فیزیکــی،
شــیمیایی و مکانیکــی پلیمــر بدســت آمــده ویژگــی
هــای مدنظــر مــا را داشــته باشــد.
در کتــاب شیمیدبیرســتان تعریفــی ابتدایــی از
پلیمــر را خوانــده ایــد .همانطــور کــه میدانیــد ،اگــر
تعــداد زیــادی واحــد تکــرار شــونده کنــار یکدیگــر
قــرار گیرنــد ،مولکولهــای بزرگــی بــه نــام پلیمــر (بــه
اصطــاح درشــت مولکــول یــا بســپار) ایجــاد میکنند.
رفتــار ایــن مولکــول هــای درشــت ،بــا مولکــول هــای
کوچــک (مثــل آب) تفــاوت دارد .یــک گلولــه کامــوا را
تصــور کنیــد .اگــر گلولــه را بــاز کنیــد ،موقــع بســتن
مجــدد آن خواهیــد دیــد کــه در برخــی نقــاط آن ،گــره
خوردگــی و پیچیدگیهایــی ایجــاد میشــود .ایــن نــخ
ماننــد یــک زنجیــر پلیمــر اســت .گــره خوردگــی هــا
در زنجیــر پلیمــر هــا نیــز مشــاهده میشــود کــه یکــی
از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن مــواد اســت.
ایــن پدیــده خــواص ویــژه ای بــه پلیمرهــا میدهــد.
و نســبت بــه کوچــک مولکــول هــا متمایــز میشــوند.
پدیــده هــای ویــژه دیگــری نیــز در ایــن مواد مشــاهده
میشــود کــه نیــاز بــه نوشــتن چندیــن جلــد کتــاب و
نشــریه دارد و از عهــده ایــن مطلــب ،خــارج اســت!
بــا تولیــد پلیمــر هــا و مشــاهده خــواص ویــژه
آنهــا ،علــوم پلیمــر گســترش پیــدا کــرد .بــا توجــه بــه
خــواص ویــژه ی ایــن مــواد ،علــوم جدیــدی ایجــاد
شــدند کــه بــه صــورت تخصصــی بــه مطالعــه ایــن
مــواد بپردازنــد .مهندســی پلیمــر ،از جملــه ایــن
علــوم اســت .مهندســی پلیمــر بــه صــورت خالصــه
مهندســی و تنظیــم ســاختارهای پلیمــری ،روش
هــای ســاخت آنهــا ،شــکل دهــی ،شناســایی و ســایر
فراینــد هــای مرتبــط بــه پلیمرهاســت.
صنعــت پلیمــر بســیار گســترده اســت .ایــن مــواد
جایگزیــن مناســبی بــرای فلــزات و چــوب هســتند.
از صنایــع مختلــف پلیمــر میتــوان بــه صنعــت
الســتیک ،پالســتیک ،رنــگ و رزیــن ،کامپوزیــت،
دراگ دلیــوری (دارورســانی) ،پزشــکی و  ...اشــاره
کــرد.
دروس رشــته پلیمــر بــه صــورت کلــی بــه دو دســته
تقســیم میشــوند :دروس مشــترک بــا مهندســی
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شــیمیو دروس تخصصــی پلیمــر.
بــرای اینکــه یــک مهنــدس خــوب باشــید بایــد بــر
دروس مشــترک بــا مهندســی شــیمیمثل مکانیــک
ســیاالت ،انتقــال حــرارت ،انتقــال جــرم ،موازنــه جــرم
و انــرژی ،طراحــی راکتــور و ...کامــا مســلط باشــید.
زیــرا ایــن دروس مهــارت هــا و مفاهیمیبــه شــما
میآموزنــد کــه در آینــده از آنهــا اســتفاده خواهیــد
کــرد.
و از طرفــی بایــد بــا علــوم پلیمــر آشــنا باشــید.
ایــن علــوم در دروس تخصصــی رشــته بــه شــما ارائــه
میشــود .در ادامــه بــه توضیــح چنــد مــورد از آنهــا
میپردازیــم.
معرفی دروس کارشناسی
شیمیو سینتیک پلیمریزاسیون
ایــن درس عمــا اولیــن درس تخصصــی شماســت.
دانــش شــیمیآلی در فهــم مفاهیــم ایــن درس کمــک
کننــده خواهــد بــود .در ایــن درس با مفاهیــم و برخی
تعاریــف پلیمرهــا ،شیمیپلیمریزاســیون ،انــواع روش
هــای پلیمریزاســیون و معــادالت ســینتیکی و کنتــرل
کننــده ســرعت و جــرم مولکولی آشــنا میشــوید.
شیمیفیزیک پلیمرها
در ایــن درس کــه یکــی از مهــم تریــن و
مفهومیتریــن دروس شماســت ،بــا معــادالت و
قوانیــن حاکــم بــر ویژگــی پلیمرهــا مثــل میــزان
بلورینگــی ،امتــزاج پذیــری ،آلیــاژ کــردن ،روش هــای
شناســایی جــرم مولکولــی و ...آشــنا خواهیــد شــد.
مفاهیــم ایــن درس ممکــن اســت در ابتــدا جدیــد و
غیــر قابــل فهــم بــه نظــر برســد .امــا بــا مطالعــه کافــی
و عمیــق میتــوان از پــس آن ،بــر آمــد.
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
ایــن درس بــه نوعــی مکمــل درس شــیمیفیزیک
و بررســی جنبــه هــای کاربــردی بــرای کنتــرل خــواص
فیزیکــی محصــول پلیمــری مطلــوب ماســت.
رئولوژی
ســیاالت بــه دو قســمت تقســیم میشــوند :ســیاالت
نیوتنــی و ســیاالت غیــر نیوتنــی .ســیاالت نیوتنــی
مثــل آب ،در درس مکانیــک ســیاالت بررســی
خواهنــد شــد .امــا محلــول هــا و مایعــات پلیمــری،
عمومــا رفتــار غیــر نیوتنــی دارنــد .رئولــوژی علــم

بررســی تغییــر شــکل و نیروهــا بــر حســب زمــان اســت .ایــن درس بــه جــرات یکــی از ســنگین تریــن دروس
رشــته اســت.
مهندسی االسترومر
برخــی مــواد در اثــر اعمــال نیــرو تغییــر شــکل میدهنــد و پــس از برداشــتن نیــرو بــه شــکل اولیــه بــاز
میگردنــد .بــه ایــن مــواد االســترومر میگوینــد .یــک االســترومر معــروف الســتیک ماشــین اســت .در ایــن درس
بــا فرموالســیون ،پخــت و شــکل دهــی ایــن مــواد آشــنا خواهیــد شــد.
مهندسی پالستیک
در مقابــل االســترومرها ،پالســتیک هــا قــرار دارنــد .پالســتیک هــا نیــز بــا اعمــال نیــرو تغییــر شــکل میدهنــد
امــا اگــر مقــدار نیــرو از حــدی بیشــتر باشــد ،بــه حالــت اولیــه بــاز نمیگردنــد .البتــه یادتــان باشــد کــه اینجــا
دانشــگاه اســت و دانشــی کــه خودتــان در خــارج محیــط دانشــگاه کســب میکنیــد میتوانــد بســیار راهگشــا
باشــد .بنابرایــن عــاوه بــر دروس دانشــگاهی ،آشــنایی بــا نــرم افــزار هــا ،مهــارت هــای نــرم و ارتباطــی ،زبــان
انگلیســی ،مطالعــه مقالــه و نــگارش از جملــه مهــارت هــای ضروریســت.
معرفی نرم افزارهای مورد نیاز
اکثــر فراینــد هــای صنعتــی بســیار پیچیــده اســت .بررســی ایــن فراینــد روی کاغــذ ممکــن اســت فراینــدی
بســیار وقــت گیــر و پرخطــا باشــد .نــرم افــزار هــا امــکان انجــام ایــن فراینــد را ،بــا ســرعت و دقــت باالتــر فراهــم
میکننــد .بــه نوعــی علــم مهندســی بــدون اســتفاده از نــرم افزارهــا کاربــردی نخواهــد بــود .در ادامــه بــه معرفــی
چنــد نــرم افــزار پرکاربــرد مهندســی پلیمــر میپردازیــم.
هــدف بســیاری از ایــن نــرم افــزار هــا شــبیه ســازی اســت .شــبیه ســازی بــه معنــای بیــان یــک پدیــده بــه
کمــک معــادالت و زبــان ریاضــی اســت .بدیــن ترتیــب بــرای بیــان ویژگــی هــای پدیــده میتوانیــم از اعــداد
اســتفاده کنیــم.

MATLAB
ایــن نــرم افــزار ،یکــی از مهــم تریــن نــرم
افــزار هــای رشــته هــای مهندســی و علوم
پایــه اســت MAT .اول عبــارت ماتریــس
و  LABاز کلمــه آزمایشــگاه گرفتــه شــده
اســت .ایــن نــرم افــزار امــکان پیــاده
ســازی ســریع و دقیــق ایــده هــای شــما
را در قالــب هــای ماتریســی فراهــم
میکنــد .ایــن نــرم افــزار از اولیــن نــرم
افزارهاییســت کــه میتوانیــد یــاد بگیریــد
و در بســیاری از دروس دانشــگاهی نیــز،
کاربــرد دارد.

Chem Draw
ایــن نــرم افــزار از جمله آســانترین و ســاده
تریــن نــرم افــزار هاســت .در نوشــتن
مطالــب ،گاه نیــاز بــه رســم ســاختار
هــای شــیمیایی میشــود .ایــن نــرم افــزار
بــا کیفیــت باالیــی ایــن کار را انجــام
میدهــد .عــاوه بــر ایــن در نامگــذاری
مــواد ،بررســی طیــف  NMRو تخمیــن
خــواص فیزیکــی مــواد (مثــل نقطــه ذوب
و جــوش) ،بســیار خــوب عمــل میکنــد.

COMSOL Multiphysics
در یــک پدیــده واقعــی ،عمومــا چندیــن
عامــل فیزیکــی اثــر گذارنــد .ایــن نــرم
افــزار امــکان حــل و مــدل ســازی پدیــده
هــا را بــا درنظــر گرفتــن همــه ی ایــن
عوامــل فراهــم میکنــد .عــاوه بــر پدیــده
هایــی مثــل انتقــال حــرارت ،جــرم و
مونتــوم ،ایــن نــرم افــزار امــکان شــبیه
ســازی مایعــات غیرنیوتنــی ،قالــب و
راکتورهــا را دارد کــه بــرای مهندســین
پلیمــر بســیار کاربــردی خواهــد بــود.
پــس از گذرانــدن دروس حــرارت ،جــرم و
مکانیــک ســیاالت ،قــادر بــه کار کــردن بــا
ایــن نــرم افــزار هســتید.
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Moldflow
ایــن نــرم افــزار قدرتمنــد از شــرکت
 ،Autodeskامــکان شــبیه ســازی فراینــد
هــای قالــب گیــری و تزریــق پالســتیک را
دارد .بــه کمــک ایــن نــرم افــزار میتــوان
خــواص نمونــه قالــب ریــزی شــده،
نیــروی مــورد نیــاز بــرای جداســازی
قالــب ،الگوهــای دمایــی ســرد شــدن
قالــب و ســایر مــوارد مشــابه را بررســی
کــرد.

Materials Studio
نــرم افزارهایــی مثــل  Gaussianتوانایــی
بررســی و حــل معــادالت بــرای کوچــک
مولکــول هــا را دارنــد .امــا این سیســتم ها
بــرای پلیمرهــا کــه از تعــداد بســیار زیادی
اتــم تشــکیل شــده انــد ،بســیار ســنگین
و وقــت گیــر خواهــد بــود .فراینــد شــبیه
ســازی و حــل معــادالت بــرای پلیمرهــا و
درشــت مولکــول هــا بــا کمــک نــرم افــزار
 Material Studioو ســایر نــرم افزارهــای
مشــابه انجــام میشــود .بــه ایــن فراینــد
شــبیه ســازی دینامیکــی گفتــه میشــود.
بــا کمــک ایــن شــبیه ســازی میتــوان
بســیاری از پارامترهــای مهــم پلیمرهــا
مثــل ضریــب حاللیــت ،مــدول یانــگ
و ســایر خــواص را پیــش بینــی کــرد تــا
در ســنتز مــاده نهایــی دقیــق تــر عمــل
کنیــم.

ادامه تحصیل:
امــروزه علــم پلیمــر بــا ســرعت باالیــی در حــال
گســترش اســت کــه باعــص نیــاز بــه مهندســین پلیمر
در سراســر جهــان میشــود .ایــن موضــوع فرصــت
خوبــی بــرای ادامــه تحصیــل در خــارج کشــور فراهــم
کــرده اســت کــه لــزوم آن آشــنایی بــا مهــارت هــای
گفتــه شــده (از جملــه زبــان انگلیســی) و تســلط و
کســب نمــره خــوب در دروس کارشناســی اســت.
در پایــان نیــز ،بــه بررســی گرایــش هــای کارشناســی
ارشــد رشــته مهندســی پلیمــر ،میپردازیــم.
فــراورش :ایــن گرایــش کــه بــه گرایــش پلیمــر نیــز
شــناخته میشــود ،بــه فرمــول بنــدی ،بررســی خــواص
و ســاخت کلیــه محصــوالت پلیمــری میپــردازد.
نانوفنــاوری :از ترکیــب دو علــم نوپــای پلیمــر و نانــو
بوجــود آمــده اســت .هــدف از ایــن گرایــش بررســی
نانوکامپوزیــت ،نانوروکــش و ســایر مواد مشــابه اســت.
پلیمریزاســیون  :فراینــد پلیمریزاســیون و ســاخت
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Aspen
مجموعــه نــرم افــزاری  Aspenکــه از
جملــه نــرم افــزار هــای محبــوب آن
 Aspen HYSYSاســت در ایــن زمینــه
بســیار کاربــردی اســت.
شــبیه ســازی واحدهــای عملیاتــی و
مراحــل و شــیوه ســنتز مــواد در صنعــت،
بخــش جدایــی ناپذیــر مهندســی پلیمــر
و شیمیســت .نــرم افــزار  Aspenامــکان
انجــام محاســبات موازنــه جــرم ،انــرژی
و اســتفاده از ترمودینامیــک و همچنیــن
محاســبات اقتصــادی و انــرژی سیســتم را
بــه ســرعت فراهــم میکنــد.

پلیمــر در ایــن گرایــش بررســی میشــود .هــدف آن
بهبــود عملکــرد فراینــد هــای پلیمریزاســیون و بهینــه
ســازی آن اســت.
کامپوزیــت :کامپوزیــت یــا مــاده مرکــب ،از چندیــن
جــز بــرای رســیده بــه خــواص مطلــوب بهــره میبــرد.
در ایــن گرایــش بــه بررســی ســاخت کامپوزیــت
هــا و مــواد مرکــب بــه کمــک پلیمرهــا و ســایر مــواد
پرداختــه میشــود.
علــوم پایــه :بــه شــناخت خــواص شــیمیایی،
فیزیکــی و شــناخت مــواد پلیمــری پرداختــه میشــود.
رنــگ :در گرایــش رنــگ ،هــدف فرمــول بنــدی و
ســاخت انــواع رنــگ و رنگدانــه در صنایــع آرایشــی و
بهداشــتی ،عذایــی و ...پرداختــه میشــود.
چــاپ :ایــن گرایــش بســیار نزدیــک گرایــش رنــگ
اســت ولــی بــه صــورت تخصصــی روی چــاپ،
فرموالســیون جوهــر ،مرکــب هــا و ...تمرکــز میکنــد.

معرفی رشته:

مهندسی شیمی

محمدجواد نصیری
امیرمحمد طلوعی

25

تاریخچه
م شیمی ،شیمینیست!
مهندســی شــیمی ،اصطالحــی اســت کــه اواخــر
قــرن نوزدهــم میــادی ،از دل مجموعــه اعمــال و
فرایندهایــی بیــرون آمــد کــه بــه آنهــا عنوان مهندســی
شــیمیصنعتی میدهنــد .گذشــته مهندســی
شــیمیبه مراحــل تخمیــر و تبخیــر برمیگــردد کــه
توســط تمــدن هــای اولیــه نیــز انجــام میگرفــت  .
از اوایــل دهــه  1800میــادی ،صنایــع شــیمیایی
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه بــود و از نظــر مهندســان
فهمیــدن چگونگــی انجــام فراینــد هــای شــیمیایی،
فعالیتــی کامــا حرفــه ای بــه حســاب میآمــد .کــم
کــم عــدم وجــود یــک ارتبــاط بیــن شــیمیدان هــا و
مهندســان احســاس شــد .مهندســی شــیمیمدرن
بــا توســعه عملیــات مقیــاس بــزرگ و تولیــد مــواد
شــیمیایی در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم پدیــدار شــد.
تعریف
مطابــق   تعریــف کالســیک ،دانــش مهندســی
شــیمی ،توانایــی بــه کار گیــری مــواد اولیــه
خــام بــرای تولیــد یــک محصــول نهایــی اســت.
در واقــع مهندســی شــیمی ،شــاخهای از علــوم
مهندســی اســت کــه بــا طراحــی ،ســاخت و بهــره 
بــرداری از فرایندهــا و کارخانجــات مرتبــط بــا
صنایــع شــیمیایی درگیــر اســت .منظــور از صنایــع
شــیمیایی آن دســته از صنایــع هســتند کــه در آنهــا
تغییــرات شــیمیایی ،فیزیکــی یــا بیولوژیــک ،مــواد
خــام را بــه محصــوالت بــا ارزش صنعتــی تبدیــل
میکننــد .بــر ایــن مبنــا کارخانجــات بســیاری ،مثــل
واحدهــای یــک پاالیشــگاه ،پتروشــیمی ،صنایــع
چــوب و کاغــذ ،صنایــع غذایــی ،صنایــع داروئــی
و تجهیــزات پزشــکی ،صنایــع ســلولزی ،صنایــع
پلیمــر ،صنایــع شــیمیایی معدنــی و بســیاری دیگــر
از صنایــع ،بهطــور مســتقیم از کاربردهــای علــم
مهندســی شــیمیبهره میبرنــد .امــروزه مهندســین
شــیمیعالوه بــر فرایندهــای تولیــد مــواد اولیــهی
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پایــه ،در توســعه و تولیــد محصــوالت بــا ارزش و متنوع
شــرکت میکننــد .ایــن محصــوالت شــامل مــواد ویــژه
و کارآمــد بــرای صنایعــی همچــون تجهیــزات پایــه
پاالیشــگاهی .هوافضــا ،خودروســازی ،پزشــکی،
صنایــع الکترونیــک ،کاربردهــای محیــط زیســتی
از جملــه سیســتم هــای  انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
و ســوخت پــاک و صنایــع  تصفیــه و انتقــال آب و
مدیریــت پســاب هــا و صنایــع نظامیاســت .بــه عنوان
مثالهایــی از ایــن محصــوالت میتــوان بــه الیــاف،
منســوجات و چس ـبهای بســیار قــوی ،پلیمــر هــای  
زیســت ســازگار و داروهــای جدیــد اشــاره کــرد.
وظایف یک مهندس شیمیو محیط
کار
• یــک مهنــدس شیمیمتناســب بــا گرایــش
شــغلی خــود وظایــف متعــددی دارد کــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره میکنیــم:
• برنامــه ریــزی و اجــرای عملیات آزمایشــگاهی
بــرای توســعه روشــهای جدیــد ســاخت مــواد (تحقیــق
و توســعه)
• اســتفاده از مدلهــای کامپیوتــری و شــبیه
ســازی فراینــد هــا بــرای دســتیابی بــه روشهــای
تولیــد بهینــه تــر (تحقیــق و توســعه)
• توســعه روشهــای ایمــن و بــدون ضــرر
بــرای محیــط زیســت جهــت از بیــن بــردن مــواد زائــد
(تحقیــق و توســعه)
• مدیریت ایمنی فرایند ()PSM
• همــکاری بــا تکنســینهای کارخانــه بــرای
ایجــاد تجهیــزات الزم و ابزارهــای کنتــرل فرآینــد
تولیــد (تولیــد)
• طراحــی سیســتمها و دســتگاههای مــورد
نیــاز در فرآینــد تولیــد (تولیــد)
از قدیمیتریــن واحــد هــای صنعتــی مرتبــط بــا
مهندســی شــیمی در ایــران کــه در شــاخه صنایــع
شــیمیایی و معدنــی جــای میگیــرد ،میتــوان بــه
کارخانــه قنــد کهریــزک و کارخانه ســیمان ری  اشــاره

کــرد.

دروس مهندسی شیمی:
برنامــه درســی دوره کارشناســی مهندســی
شیمیشــامل  142واحــد درســی اســت .از جملــه
دروس اصلــی و تخصصــی ایــن رشــته میتــوان
بــه اصــول بنیانــی و محاســباتی در مهندســی
شــیمی(موازنه انــرژی و مــواد) ،ترمودینامیــک،
انتقــال حــرارت ،انتقــال جــرم ،مکانیــک ســیاالت،
عملیــات واحــد ،ســینتیک و طــرح راکتــور و کاربــرد
ریاضیــات در مهندســی شــیمی(ریاضی کاربــردی)
اشــاره کــرد.
گرایش ها در تحصیالت تکمیلی
از ویژگــی هــای مناســب رشــته مهندســی شــیمی،
گســترده بــودن گرایــش هــا و زمینــه هــای صنعتــی
و تحقیقاتــی مرتبــط بــا آن اســت .ایــن امــر ســبب
میشــود دانــش آموختــگان ایــن رشــته ،فرصــت هــای
بیشــتری بــرای ورود بــه صنعــت و جســت و جــوی کار
در ایــران و بــه ویــژه ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور
داشــته باشــند.
مهندســی شــیمیدر مقاطــع تحصیــات تکمیلــی
شــامل گرایــش هــای ترموســینتیک و کاتالیســت،
فراینــد هــای جداســازی ،طراحــی فراینــد ،مــدل
ســازی شــبیه ســازی و کنتــرل ،محیــط زیســت،
فــراوری و انتقــال گاز ،صنایــع غذایــی ،صنایــع
شــیمیایی معدنــی ،نانوفنــاوری ،پلیمــر ،پدیــده هــای
انتقــال ،زیســت پزشــکی ،انــرژی ،مهندســی راکتــور و
بیوتکنولــوژی اســت .در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از
گرایــش هــا میپردازیــم.

ترموسینتیک و کاتالیست
گرایــش ترموســینتیک در واقــع علمیاســت
کــه تئوریهــای گذشــته از قبیــل ترمودینامیــک
غیرتعادلــی و ترمواســتاتیک را کامــل میکنــد.
دانشــجویان ایــن گرایــش میتواننــد بــر روی معادلــه
ســرعت واکنــش هــای تعادلــی و غیرتعادلــی و روش
هایــی بــرای افزایــش ســرعت واکنشهــا بــا اســتفاده
از کاتالیســت فعالیــت کننــد .در واقــع ایــن گرایــش،
بهتریــن گرایــش ارشــد مهندســی شــیمیبرای
افــرادی اســت کــه بــه دروس راکتورهــای شــیمیایی و
ترمودینامیــک عالقهمنــد هســتند.
فرایند های جدا سازی
دانشــجویان ایــن گرایــش فنــون و تکنیکهایــی
بــرای جداســازی ترکیبهــای مهــم موجــود در
صنایــع شــیمیایی را یــاد میگیرنــد .کمــک بــه بهبــود  
عملکــرد جداســازی  در بــرج هــای جــدا ســازی
نظیــر بر جهــای تقطیــر ،بر جهــای جــذب و دفــع،
جداســازی بــا غشــا و ...از فعالیت¬هاییــت کــه
دانشآموختــگان ایــن گرایــش انجــام میدهنــد.
گرایــش فرایندهــای جداســازی ،بهتریــن گرایــش
ارشــد مهندســی شــیمیبرای افــرادی اســت کــه بــه
دروس عملیــات واحــد عالقهمنــد هســتند .یکــی
از نــرم افزارهــای مهمیکــه دانشــجویان گرایــش
فرایندهــای جداســازی آمــوزش میبیننــد ،نــرم افــزار
کامســول بــرای شــبیه ســازی دینامیکــی اســت.
طراحی فرایند
طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری فرایندهــا بــرای
تولیــد مقــرون بصرفــه یــک محصــول ،وظیفــه اصلــی
یــک مهندســی شیمیاســت .بــه همیــن دلیــل یــک
مهندســی شــیمیرا معمــوال مهنــدس طراحــی فراینــد
صنایــع شــیمیایی مینامنــد .گرایــش طراحــی فراینــد
را میتــوان یــک گرایــش چنــد بعــدی از ســایر گرایــش
هــای مهندســی شــیمیاز قبیــل جداســازی ،پدیــده 
هــای انتقــال ،صنایــع پتروشــیمی ،صنایــع غذایــی
و فــراوری و انتقــال گاز دانســت .در واقــع گرایــش
طراحــی فراینــد ،بهتریــن گرایــش ارشــد مهندســی
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شــیمیبرای افــرادی اســت کــه بــه دروس پدیــده 
هــای انتقــال و  عملیــات واحــد عالق ـه منــد هســتند.
آشــنایی  ،طراحــی و بــه کارگیــری فلوچــارت هــای
فراینــد هــا (  )PFD –P & IDدر ایــن گرایــش بســیار
مهــم اســت.
محیط زیست
دانشــجویان  ایــن گرایــش بــر روی موضوعاتــی کــه
مرتبــط بــا حفــظ محیــط زیســت و بهینــه ســازی فرایند
هــا و کاهــش آالینــده هــا  هســتند ،کار میکننــد کــه از
ایــن میــان میتــوان بــه مباحثــی چــون مدیریــت منابــع
آب و بــه کار گیــری دوبــاره ی پســابها اشــاره کــرد.
نرم افزار ها و رویداد های ساالنه
مهندسی شیمی:
از جملــه نــرم افــزار هــای مهــم  و پرکاربــرد مهندســی
شــیمیکه یادگیــری  و تســلط بــر آنهــا ،امتیــاز و
مهــارت  مهمـیدر کســب فرصــت هــای شــغلی و ورود
بــه صنایــع گوناگــون اســت ،عبارتنــد از:
COMSOL, Aspen plus, Ansys-Fluent, Pipe,
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HYSIS,PDMS
از جملــه نهادهــای  مهــم  مرتبــط بــا مهندســی
شــیمیمیتوان بــه انجمــن مهندســی شــیمیایران
(تاســیس  ،)1371انجمــن مهندســان شــیمیآمریکا
( ،)AICHEکرســی یونســکو در بازیافــت آب،
پژوهشــگاه شــیمیو مهندســی شــیمیایران ،کمیتــه
مهندســی شــیمیدر کانــون مهندســین فــارغ
التحصیــل دانشــکده فنــی ،اشــاره کــرد.
هــم چنیــن  رویــداد هایــی چــون کنگــره بیــن
المللــی مهندســی شــیمی ،مســابقات کمیــکار،
نمایشــگاه ســاالنه صنعــت نفــت گاز و پتروشــیمی،
مســابقه ملــی نانوفنــاوری ،نمایشــگاه بیــن المللــی
نانوفنــاوری ،نمایشــگاه و همایــش ملــی انــدازه
گیــری جریــان ســیاالت در صنایــع   نفــت گاز
پتروشیمیپاالیشــیگاهی و آب ،از جملــه رویــداد هــای
مهــم مهندســی شیمیهســتند کــه در ســطح ملــی و
بیــن المللــی برگــزار میشــوند.

ضمیمه:

چارتهای درسی

چــارت هــای درســی ،دروس پیشــنهادی بــرای اخــذ
در هــر نیمســال تحصیلــی اســت .ســعی کنیــد تــا حــد
امــکان از برنامــه چــارت پیــروی کنیــد تــا بــه مشــکالت
پیشــنیازی و یــا کــم شــدن واحــد برنخوریــد.
و اما چند نکته مهم:
دروس عمومــی :در هــر نیــم ســال یــک درس
عمومیپیشــنهاد شــده اســت .امــا پیشــنهاد میشــود ت ـا  
پایــان تــرم پنجــم ،دروس عمومــیرا تمــام کنیــد.
دروس اختیــاری :اگرچــه اســم ایــن دروس اختیــاری
اســت ،امــا معمــوال دانشــکده دروس مشــخصی را ارائــه
میدهــد و ملــزم بــه گذرانــدن همــان دروس هســتید.
مگــر اینکــه درخواســت ارائــه درس کنیــد .ایــن دروس
را نیــز  حتمــا از تــرم پنجــم بــه بعــد اخــذ کنیــد .برخــی
دروس ،دروس گرایشــی هســتند .پــس در انتخــاب آنهــا
دقــت کنیــد( .مخصــوص م.شــیمی)
آزمایشــگاه :تــا جایــی کــه میتوانیــد ســریع تــر
آزمایشــگاه هــای هــر درس را اخــذ کنیــد تــا در تــرم هــای
آتــی بــه مشــکل نخوریــد .اگرچــه آزمایشــگاه آنالیــن
شــور و صفــای حضــوری را نــدارد.
پــروژه :در پایــان دروزه کارشناســی ملــزم بــه ارائــه یــک
پــروژه هســتید  .بــرای انتخــاب موضــوع پــروژه تــا قبــل
از تــرم هفتــم وقــت داریــد .پــس از انتخــاب موضــوع
پــروژه ،بســته بــه زمینــه کاری هــر اســتاد ،بایــد بــرای
انتخــاب اســتاد راهنمــا وارد عمــل شــوید.
کهــاد :در کنــار دروس اصلــی خــود ،میتوانیــد بیــن 18
تــا  24واحــد از یــک رشــته دیگــر نیــز ،بگذرانیــد  کــه
اصطالحــا بــه آن کهــاد میگوینــد .حواســتان باشــد کــه
برنامــه درســی بقیــه دانشــگاه هــا بــا دانشــکده فنــی
تداخــل نداشــته باشــد .در ضمــن دانشــجویانی کــه
معــدل بــاالی  17دارنــد از پرداخــت شــهریه معافنــد.
تابســتان ســال اول میتوانیــد در ســایت درخواســت کهاد
بدهیــد.
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شــماره ســیزدهم (ویژهنامــه ورودیهــای
جدیــد)  -دی مــاه 1399
صاحــب امتیــاز :انجمــن علمــی  دانشــکده
مهندســی شــیمی و پلیمــر دانشــگاه تهــران
مدیرمسئول :علی گلستانی
سردبیر :بردیا ایراجیان
سرویراستار :فاطمه اسکندری
ویراســتار :ثامــن شــرفی ،ســحر زارع ،مهــزاد
ســیفی
عکاس :سحر زارع ،بردیا ایراجیان
صفحه آرایی :بردیا ایراجیان
طراحی :استودیو طراحی یاس

