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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