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سخن سردبیر:
و  عزیــزان  شــما  همــه  خدمــت  میکنــم  عــرض  ســام 
باالخــص  و  تهــران  دانشــگاه  در  شــما  حضــور  نودانشــجویان. 
دانشــکده مهندســی شــیمی و پلیمــر را خیــر مقــدم می گویــم.

ســال ورود بــه دانشــگاه، نقطــه عطفــی در زندگــی هــر فــردی اســت و 
درصــد زیــادی از مســیر آینــده آن شــخص را ترســیم می کنــد. محیط 
ــی  ــای قبل ــا تجربه ه ــاوت ب ــد و متف ــی جدی ــا محیط ــگاه حقیقت دانش
شماســت و بــدون شــک بــرای موفقیــت در آن، بایــد هرچــه بیشــتر 
بــر اطاعــات خــود از ایــن محیــط افــزوده و خودتــان را بــا شــرایط آن 
ــا ایــن  ــا شــما را ب ــر آنیــم ت وفــق دهیــد. مــا نیــز در نشــریه میــم ب
محیــط و مهارت هــای الزم بــرای موفقیــت و ترقــی در آن آشــنا کنیم.

ــم  ــریه می ــماره از نش ــن ش ــد، یازدهمی ــت داری ــه در دس ــریه ای ک نش
ــن  ــد. در ای ــزان ورودی  98 می باش ــما عزی ــرای ش ــه ای ب و ویژه نام
شــماره اطاعاتی از رشــته و دانشــگاه قبولی تان، دروســی کــه خواهید 
خوانــد و نیــز مطالــب دیگــری ارائــه شــده اســت کــه امیــد داریــم مفید 
واقــع شــده و یاری گــر شــما در شــناخت مســیر پیــش روی تان باشــد.

در اینجــا از تمامــی دوســتان ورودی 97 کــه زحمــت صفر تا صــد 
آماده ســازی ایــن شــماره را متحمل شــدند تقدیــر و تشــکر می نمایم.

درخواســت  محتــرم  خواننــدگان  شــما  از  پایــان  در  و 
را  مــا  خــود،  ســازنده  پیشــنهادات  و  انتقــادات  بــا  میکنیــم 
کنیــد. یــاری  نشــریه  فرهنگــی  و  علمــی  ســطح  اعتــای  در 

آروین علیرضایی
سردبیر نشریه علمی فرهنگی میم



برو پی کارت
مــن هــم وقتــی بچــه بــودم، در همــه ی مجالــس 
گیــر  را  بیچــاره  بچه هــای  کــه  خانوادگــی 
ــتر  ــان رو بیش ــیدند: »مام ــد و می پرس می آوردن
ــکاره  ــوای چی ــا میخ ــا رو ی ــا باب ــت داری ی دوس
بشــی عمــو؟« می گفتــم دکتــر و مهنــدس 
ــم  ــتان می رفت ــی دبس ــان. وقت ــس و خلب و پلی
بیشــتر همکالســی هایم دوست داشــتند  هــم 
ــتر  ــا بیش ــه ی این ه ــر و از هم ــدس و دکت مهن
ــا  ــوند. ام ــان ش ــس و خلب ــتند پلی ــت داش دوس
واقعیتــش مــن می خواســتم مســئول پمــپ 
ــن از  ــن بشــوم. چــون مســئول پمــپ بنزی بنزی
ــت.  ــتش داش ــول دس ــتر پ ــا بیش ــی آدم ه مابق
بابــا و مامــان و بقیــه هــم مــدام می گفتنــد کــه: 
»بایــد دکتــر و مهنــدس و دانشــمند بشــوی تــا 
بــه جامعــه خدمــت کنــی!  بــه بــه چــه هوشــی، 
ــان  ــازه آن زم ــی!« ت ــر ش ــری دکت ــد ب ــو بای ت
اصــاًل پــول و ثــروت و حتــی مقــام، خــوب نبــود 
و همــه از آنهــا فــرار مــی کردنــد. معلــم هــا هــم 
ــر  ــم بهت ــه عل ــد ک ــی دادن ــاء م ــه راه انش راه ب
اســت یــا ثــروت؟ و مــا هــر بــار بایــد می گفتیــم 
ــه  ــد. ب ــوب نمی ش ــان خ ــه نمره م ــر ن ــم واگ عل
همیــن شــکل گذشــت تــا ایــن کــه بــاورم شــد 
کــه علــم بهتــر از ثــروت اســت و رفتــم دنبــال 
علــم، چــه شــب بیداری هــا کــه نکشــیدم و 
کــه  تســت زدن هایی  و  هــا  تــالش  چــه 
انجــام نــدادم و بعــد از ایــن همــه تــالش 
و موقــع اعــالم نتایــج نهایــی چشــمم بــه 
جمــال مهندســی شــیمی دانشــگاه تهــران 
ــا کلــی ذوق وارد دانشــگاه شــدم. روشن شــد و ب

ــوزی  ــی علم آم ــه راه طوالن ــم ک ــگاه ه ــو دانش ت
مــا بــا پاس کــردن ریاضی یــک شــروع شــد)البته 
بــا مشــقات فــراوان و نعره هــای وانفســا.( و 
ــر  ــای ســخت تر و تخصصی ت ــم درس ه ــر ه بعدت
تــا آخــر ســال ســوم. البتــه مــا اول راه، تصــورات 
خوبــی داشــتیم کــه االن مــا مثــاًل علــم آموختیم 
فــراوان  احتــرام  و  ارج  مــا  بــرای  جامعــه  و 
قائــل اســت و صنعــت را متحــول می کنیــم 
ــون و  ــوب و ن ــک کار خ ــه ی ــم ک ــدش ه و بع
ــم ــه بتوانی ــدی ک ــم در ح ــدا می کنی ــدار پی آب
یــک نــون و کبابــی بــا خانــوم و بچه هــا بخوریــم.

تــرم 6 هــم تموم شــد و 
بــا شــروع تابســتان تازه 
ــر  ــا واقعی ت ــورات م تص
روز  اولیــن  شــد. 
فهمیدیــم  کارآمــوزی 
اصــاًل  صنعــت  کــه 
ــدارد   ــاد ن ــا اعتم ــه م ب
علم آمــوزی  )البتــه 
هــم  مــا  غلــط 
ــون  ــود  چ ــر نب بی تاثی
ی  خته هــا مو علم آ
درســت اســتخدام مــی 

شــدند.( 
ــد  ــه می خواه ــم تجرب ــش ه ــچ، متحول کردن ــه هی ک
ــه  ــت ک ــم اس ــه آنقدرک ــوق پای ــم حق ــی ه و از طرف
بایــد بــا حــاج  خانــوم نــون و آب بخوریــم بــدون بچــه 
ــاً منتفــی شــد!  ــوم، اتفاق ــازه ،آهــا گفتــم حــاج  خان ت
دوســت دارم بگــم چطــوری: ماجــرا اینگونــه بــود کــه 
ــاد  ــا دام ــم پرســیدند: »آق ــه ی حــاج خان ــم خان رفتی
ــم  ــه عل ــد ک ــن طــرف جــواب آم ــد؟« از ای چــی دارن
ــروس  ــه ع ــن را ک ــد: »ای ــواب آم ــد. از آن در ج دارن
خانــم خــودش دارد، رنــک و معــدل باالتــر هــم دارد. 
مایــه چــی دارنــد؟ چــرا کــه بــی مایــه فتیــر اســت.« 
ــا هــم کــه یــگ گوشــه نشســته بودیم و یــک مــوز  م
ــم و کاری  برداشــته بودیم و داشــتیم پوســت می کندی
بــه ایــن کارهــا نداشــتیم. دوبــاره از ایــن طــرف جــواب 
ــه دار  ــد و مای ــتند و کار می کنن ــوان هس ــه ج ــد ک آم
مــی شــوند. ایــن دفعــه از آن طــرف محترمانــه جــواب 
ــود کــه مــن  ــرو پــی کارت! همیــن جــا ب آمــد کــه ب
ــه  ــی بودک ــئول پمپ بنزین ــن مس ــاد کار م ــادم افت ی
ــای مســئول  ــدازه ی آق ــل ان ــر الاق ــی اش. اگ ــم پ نرفت
ــاال  ــد! ح ــوری نمی ش ــتم اینج ــول داش ــن پ پمپ بنزی
ــان  ــی رویایی م ــد و زندگ ــا تمام ش ــوزی م ــه کارآم ک
هــم نافرجــام مانــد. بــا انــدوه و حســرتی زیــاد از ایــن 
ــه ی  ــه بقی ــوس بار ب ــگاه افس ــته و ن ــال گذش ــه س س
دوســتانی کــه درس خوانــده و علــم آموختنــد )و 
ــد(  ــان نبودن ــوا و جفتک زن ــگ در ه ــا لن ــون م همچ
ــر  ــن فک ــه ای ــیدند. ب ــول و... رس ــت و پ ــه موفقی و ب
می کنــم کــه کاش از روز اول بــه دنبــال چیــزی 
ــد از  ــب بع ــم و االن .... خ ــتم می رفت ــه دوست داش ک
ایــن داســتان زندگــی مــا، ورودتــان را بــه خانــواده ی 
ــیمی و  ــی ش ــواده ی مهندس ــی »خان ــان یعن جدیدت
پلیمــر دانشــکده فنــی«  صمیمانــه تبریــک می گویــم 
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مقدمه
مهــد  تهــران،  دانشــگاه  بــه  ســالم! 
ــد. از اون  ــوش اومدی ــور خ ــی کش علم
ــوش  ــی خ ــکده ی فن ــه دانش ــتر ب بیش
خونــه ی  بــه  نهایــت  در  و  اومدیــد؛ 
مهندســی  دانشــکده ی  دومتــون، 
ــد! ــی خــوش اومدی شــیمی خیلــی خیل

ــون نباشــید؛ باالخــره  خســته ی کنکورت
ســالتون  یــک  تالش هــای  ثمــره ی 
دانشــجوی  االن  شــما  و  گرفتیــد  رو 
ــس  ــتید. پ ــگاه کشورهس ــن دانش بهتری
ســخت بــه خودتــون افتخــار کنیــد کــه 
ــم. ــما مفتخری ــود ش ــه وج ــم ب ــا ه م

اگر این رشــته رو دوســت داشــتید و االن 
اینجاییــد بهتــون ایــن نویــد رو میدیــم 
زندگیتــون  ســال های  بهتریــن  کــه 
خواهیدکــرد. ســپری  این جــا  رو 

مــا بــه عنــوان ورودی 97 میــم شــیمی 
بهتریــن روزهــای زندگیمونــو تــو همیــن 
دانشــگاه و همیــن دانشــکده گذروندیــم، 
همیــن  تــو  دوســت هامونو  بهتریــن 
دانشــکده پیــدا کردیــم کــه االن دیگــه 
ــا  ــدند و م ــا ش ــواده ی م ــوی از خان عض
همــه بــا هــم خانــواده ی میم شــیمی 97 
هســتیم. حــاال بــه عنــوان کســایی کــه 
شــاید یــه ســال از شــما بیشــتر تجربــه 
ــات رو در  ــن تجربی ــیم ای دارن در تالش
ــی  ــم کمک ــا بتونی ــم ت ــون بذاری اختیارت
ــای  ــما امیده ــه ش ــک ب ــد کوچ هرچن
ــد  ــم. بیای ــگاه بکنی ــن دانش ــده ی ای آین
از اینجــا براتــون شــروع کنیــم کــه:

دانشــگاه  وارد  کــه  اولــی  روزهــای 
می شــید از محیــط دانشــگاه تــا اونجایــی 
کــه میتونیــد لــذت ببریــد؛ تــا جایــی که 
می تونیــد بــا ســردر دانشــگاه و دانشــکده 
ــه  ــم ب ــال ه ــد. اص ــس بگیری ــی عک فن
ــد ــون بخندن ــه بهت ــه ممکن ــایی ک کس

خطــاب  اولــی  ســال  رو  شــما  و 
اونــا چــون  نکنیــد،  توجــه  کننــد 

کار  همیــن  روزی  هــم 
روکردنــد و االن بــه عنــوان 
ــاد  ــرات ازش ی ــن خاط بهتری

. می کننــد

نصایحی بس مهم:
هم ورودی هــای  همــه ی  بــا 
ــما  ــید؛ ش ــان باش ــود مهرب خ
نــه  شــدید،  دانشــگاه  وارد 
ــدا  ــران پی ــگ. نگ ــدان جن می
کــردن دوســت هــم نباشــید؛ 
جــو دانشــکده ی مــا بــه قدری 
صمیمــی و دوســتانس کــه 
ــه عالمــه دوســت  ــه زودی ی ب
خواهید کــرد. پیــدا  خــوب 

ســال،  اول  روزهــای 
ــما  ــماره ی ش ــتانتون ش دوس
کردنتــون  عضــو   بــرای  رو 
ــو گــروه دانشــگاه میخــوان؛  ت
ــمارتون  ــا ش ــی مهاب ــا ب لطف
ــا از تمامــی اخبــار  ــد ت رو بدی
و  بشــید  مطلــع  دانشــگاه 
البتــه بتونیــد پروفایل هــای 
بقیــه رو هــم چــک کنیــد!

تــو گــروه کالســتون هــم 
داشــته درســت  مشــارکت 

باشــید؛ بگیــد و بخندیــد ولــی از گفتــن حرفایــی کــه واقعــا 
ــد. ــودداری کنی ــدا خ ــت ج ــروه نیس ــرایط گ ــب ش متناس

از ضایــع کردن همدیگه در روزهای اول به شــدت خودداری 
کنیــد چــون ایــن بــه منزلــه ی شــاخ بــودن شــما نیســت.

ــبت  ــون نس ــوز دیدت ــون هن ــید چ ــق نش ــرم اول عاش ت
غلطــه. اوقــات  بعضــی  حتــی  و  ناقــص  همــه  بــه 

پــی وی  بــه  اول ســال  روزهــای  از  گرامــی،  پســران 
تمــام دختــرای هم کالســیتون حملــه نکنیــد؛ چــون 
تمــام  و  میپیچــه  دانشــکده  تــو  خبرهــا  همــه ی 
مجــاور  دانشــکده های  حتــی  و  دانشــکده  بچه هــای 
خبــردار می شــوند و خــب بمانــد کــه چــه می شــود...
ــر ــگاه ه ــای دانش ــه ه ــد، کتابخان ــاب ندی ــول کت ــود پ بي خ
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کتابخانــه  دارن.  بخوایــن  کــه  رو  کتابــی 
هســتن؛  هــم  هــا  باالیــی  تــرم  و  بســیج 
خودتــون. دســت  نزاریــن  اضافــه  خــرج 

ــا  ــي! مخصوص ــدن گروه ــدرس خوان ــم باال علیک
موقــع امتحانــات؛ کال کارای گروهــی تــو هــر 
ــه  ــه )ب ــه میش ــات توصی ــز دخانی ــه ای بج زمین
اینــو میگــم کــه  برادرانــه  عنــوان پیشــنهاد 
ســمت ســیگار نریــن هیچــی تهــش نیســت، 
ــی ارزن( ــزا م ــن چی ــتر از ای ــما بیش ــای ش هدف

شــب امتحانــی نباشــین چــون تــو دانشــگاه 
ــن؛  ــی افتی ــرده م ــی نک ــده و خدای ــواب نمی ج
جلــو. بریــن  اســتادها  بــا  کار  اول  ازهمیــن 

جنــس  پیــوی  تــو  کــه  حرفایــی  مواظــب 
کالس  کل  چــون  باشــین  میزنیــن  مخالــف 
اســکرین  )اقــا  میخونــه  رو  حرفاتــون  داره 
نیســت!(. خوبــی  کار  واقعــا  نگیریــن 

هــم  منــزوی  و  گوشــه گیر  عزیــز  دوســتان 
ــرای  ــی ب ــوان مکان ــه عن ــگاه ب ــد از دانش می تونن
ــد. در نتیجــه  ــه اســتفاده کنن مشــارکت در جامع
از گذاشــتن دائمــی هندزفــری تــو گوشــتون 
ــد. ــودداری کنی ــدا خ ــا ج ــه ج ــر کالس و هم س

از  اجتماعــی،  و  فعــال  و  شــلوغ  دوســتان 
و  نفرماییــد  تســخیر  رو  دانشــگاه  اول  روز 
بــه قولــی کمــی آرام تــر... . بگذاریــد کمــی 
ــید. ــه رو بشناس ــوب همدیگ ــذره و خ ــان بگ زم

اگــر شــما پســر هســتید و ایــن متــن رو میخونیــد 
پیشــاپیش مطلعتــون کنــم کــه بــه زودی بــا صــف 
ــد.  ــد ش ــنا خواهی ــذا آش ــلف غ ــی در راه س طویل
ــه  ــه هم ــذا ب ــت غ ــید در نهای ــران نباش ــه نگ البت
ــی ارزش  ــاع گرون ــن اوض ــا ای ــب ب ــه و خ میرس
وایســادن تــو صــف رو هــم داره؛ شــما همچنیــن 
ــی  ــف و خیل ــدون ص ــه ب ــا ک ــد دختره ــا لبخن ب
راحــت وارد ســلف میشــن هــم روبــه رو خواهیــد 
شــد. البتــه خــب دختــرا هــم دلشــون بــرای شــما 
عزیــزان میســوزه ولــی خــب چــه میشــه کــرد ...

شنســل های  می کنــم  پیشــنهاد  شــخصه  بــه 
نکنیــد  امتحــان  وقــت  هیــچ  رو  دانشــگاه 
کامــل  طــور  بــه  شنســل  از  تصورتــون  کــه 
ــرده  ــی نک ــم روزی خدای ــر ه ــه. اگ ــوض میش ع
ــوش  ــدید دوغ رو فرام ــش ش ــه خوردن ــور ب مجب

نکنــه. گلوتــون گیــر  تــو  غــذا  نکنیــد کــه 
ــاب  ــاب و جوجه کب ــور کب ــا از حض ــتر بچه ه بیش
و بــه خصــوص تــن ماهــی لــذت می بــردن 
ــه  ــا غذایی ــی تنه ــن ماه ــودن ت ــد ب ــون معتق چ
تــو  نمی کنــه.  آمــاده  دانشــگاه  خــود  کــه 
ســلف بــه چشــای بقیــه زل نزنیــد، غذاتونــو 
ــورن. ــونو بخ ــم غذاش ــه ه ــن بقی ــد بذاری بخوری

شــما مهلتــی بــرای رزرو غــذا داریــد، خــدا 
ــه ی  ــک هفت ــره، ی ــون ب ــه یادت ــواد ک ــون نخ برات
تمــام بــا مشــکل روبــه روییــد بــه خصــوص 
ــان  ــه ن ــک هفت ــه ی ــدوارم تجرب ــا. امی خوابگاهی ه
ــام رو  ــار و ش ــوان ناه ــه عن ــوردن ب ــت خ و ماس
بــه خاطــر فرامــوش کــردن رزرو نداشــته باشــید.

فکــر می کنیــد  اگــر  اخالقــی:  توصیــه  یــک 
بخوریــد  رو  غذاتــون  همــه ی  نمی تونیــد 
کمتــری  مقــدار  براتــون  کــه  بگیــد  اول  از 
نشــه. اســراف  غذاهــا  تــا  بریزنــد  غــذا 

و در نهایت:
وارد  کــه  شــماهایی  بخونید.مطمئنــم  درس 
جــزو  درســتون  شــدید  فنــی  دانشــکده 
ــون نگــران  ــوده و خودت ــون ب اولویت هــای زندگیت
درس هاتــون هســتید. ولــی بــا ورود بــه دانشــکده 
و مواجــه شــدن بــا ایــن حجــم از زیبایــی و 
چیزهــای جدیــد ممکنــه کمی از درس دور بشــید. 
ولــی اصــال نگــران نباشــید. دروس دانشــگاهی بــا 
ــای  ــه شــدت ســخت تر از درس ه وجــود اینکــه ب
ــی  ــه ول ــرق می کن ــون ف ــتانند و کال مدلش دبیرس
ــد از  ــد می تونی ــون بری ــر کالس هات ــر س ــما اگ ش
ــور  ــان کنک ــل زم ــا مث ــد و واقع ــون بر بیای پسش
ــد  ــب نبای ــی خ ــد ول ــی نداری ــه خرخون ــاز ب نی
بذاریــد درس هــا بــرای شــب امتحــان جمــع بشــن 
ــه  ــه برنام ــما مهم ــرای ش ــه ب ــه ای ک ــا نکت تنه
ــای  ــه خــوش گذرونی ه ــم ب ــد ه ــا بتونی ــه ت ریزی
ــه درســتون و  ــم ب دوران دانشــجویی برســید و ه
پیشــنهاد می کنــم  هیچ کــدوم  رو فــدای اون یکــی 
نکنیــد کــه بعــدا قطعــا حســرتش رو می خوریــد.

از تــک تــک لحظاتتــون لــذت ببریــد چــون چشــم 
ــه هــم می زنیــد یــک ســال میگــذره. امیــدوارم  ب
در پایــان ایــن یــک ســال لبخنــد رضایــت از تمــام 
تالش هاتــون رو روی لب هــای تــک  تکتــون ببینــم.
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بــا ســالم بــه دوســتان جدیــد کــه مفتخــر شــدید و بــه مهــد علــم و دانش 
ایــران، دانشــگاه تهــران قــدم گذاشــتید. اگــه بخوایــم در خصــوص بحــث 
»مقــدس« خوابــگاه حــرف بزنیــم بــه نظر مــن دو موضــوع در پیــش داریم:

اول، دوران قبــل از ورود بــه خوابگاه هــای زیبــای دانشــگاه تهــران، 
اســترس و اضطــراب دانشــجوها و ذوق اونــا بــرای ورود بــه زندگــی 
ــای  ــود فض ــی خ ــی یعن ــث اصل ــار بح ــا در کن ــن خوابگاه ه ــد در ای جدی
دانشــگاه هســت؛ و دوم زمانیــه کــه دانشــجو واقعیــت رو می بینــه 
ــه.  ــه رو میش ــکالت اون روب ــختی و مش ــگاه و س ــای خواب ــا زیبایی ه و ب
ــه  ــه ممکن ــأله ای ک ــن مس ــه اولی ــن عرص ــه ای ــل از ورود ب ــجو قب دانش
بــراش ســخت باشــه، دوری از خانــواده و دوستانشــه؛ و اینکــه آیــا 
ــودن چطــوره؟ ــد زندگی کــرد؟ مســتقل ب ــار آدم هــای جدی میشــه در کن

ــه،  ــه باش ــدن و مطالع ــل درس خون ــجو اه اگردانش
بــرای درس خونــدن  دغدغــه ی درس و مکانــی 
ــک  ــاد ی ــه ابع ــی ب ــه در اتاق ــا میش ــه آی رو داره؛ ک
فــرش ســه درچهار کــه چهــار نفــر یــا بیش تــر 
ــرت  ــد؟ معاش ــد، درس خون ــی می کنن ــا زندگ اونج
ــی  ــه؟ بهداشــت هم اتاق ــد چطوری ــای جدی ــا آدم ه ب
هــا ســازگار بــا مــِن دانشــجو هســت یــا نــه؟ 
برنامه هایــی  چــه  اهــل  مــن  هم اتاقی هــای 
ــادرم  ــای م ــل غذاه ــگاه مث ــای خواب هســتند؟ غذاه
و...  نشــه!  یــا دزدیــده  هســتند؟ وســایلم گــم 
حتــی  کــه  ســواالت  قبیــل  ایــن  از 
میشــن. دغدغــه  بــه  تبدیــل  و  جزئی تــر 

بعــد دو تــرم زندگــی در خوابــگاه شــاید بشــه 
بذاریــد  ولــی  داد؛  رو  ســوال ها  ایــن  جــواب 
جذابــی  پیشــنهادهای  و  باشــیم  صمیمی تــر 
بدیــم. بــه شــما  ایــن مســائل  کنــار  در  هــم 

اول از همــه بریم ســراغ معرفی خوابگاه های دانشــگاه: 
ــی   ــای کارشناس ــرای ورودی ه ــگاه ب ــاله دانش هرس
خوابگاه هایــی رو در ســطح شــهر، و نزدیــک بــه 
ــای  ــره. خوابگاه ه ــر می گی ــزی در نظ ــس مرک پردی
پســران عبارتنــد از: خوابــگاه قــدس، رودکــی، وصال، 
حســابی و... ؛ و خوابــگاه دختــران هــم خوابــگاه 
ــمالی،  ــر ش ــون کارگ ــه در خیاب ــت؛ ک ــران هس چم
شــهرک والفجــر واقــع شــده. خوابــگاه چمــران 4 تــا 
ســاختمان داره. )70-71-72- فیــض کاشــانی(؛ کــه 
ســاختمان 72 بــرای ورودی هــا در نظــر گرفته شــده.

اکثــر  اســت؛  طبقــه  چهــار   72 ســاختمان 
ــاق  ــوی هــر ات ــا ۵ نفــره هســتن و ت اتاق هــا 4 ی
تخت هــای دونفــره، میــز مطالعــه، یخچــال، 
کمــد لبــاس و... تعبیــه شــده. امــا بحــث اصلــی 
و مهم تــر، زندگــی خوابگاهــی و مشکالتشــه...

خوابگاه هــا  بــه  ورود  هنــگام  همــه  از  اول   
ــی  ــی کم ــن و حت ــگ میش ــه دلتن ــوالً هم معم
شــاید  اول  روزهــای  کــه  طــوری  افســرده. 
»ســالم،خوبی؟«  حــد  در  نهایتــاً  حرف هــا 
، »رتبــت چنــد شــد؟« ، »دانشــکده ی شــما 
کجــاس؟« و یــا »یــه لیــوان آب بــه منــم بــده.« 
نباشــه؛  از چیزهــای دیگــه  و خبــری  باشــه 
ــه  ــتند ک ــراد هس ــری از اف ــه یه س ــه همیش )البت
ــه خودشــون تشــریف دارن  ــو خون ــگار هنــوز ت ان
و فکــر می کنــن کــه بایــد بــا همــه راحــت 
باشــن.( ولــی بعــد از دو ســه هفتــه همــه 
ــر. ــم ت ــون ک ــه و دلتنگیاش ــون آب میش یخ هاش

ممکنــه  ابتــدا  در  هــم  خوابــگاه  غذاهــای 
بــه دلیــل خوشــمزگی زیــاد شــما رو راهــی 
ــه(  ــرغ باش ــه م ــاً اگ ــه؛ )مخصوص ــتان کن بیمارس
ــن  ــا ای ــما ب ــدن ش ــدی ب ــای بع ــی در هفته ه ول
حجــم از خوشــمزگی ســازگار میشــه و دیگــه بــه 
بیمارســتان نیــازی نیســت. ولــی حواســتون باشــه 
ــه  ــر اینک ــید. جالب ت ــل نش ــذا غاف ــه از رزرو غ ک
ــه قیمــت  ــرم ب ــه ت ــرم ب ــه روز و ت بدونیــد، روز ب
ایــن غذاهــای نســبتاً خوشــمزه اضافــه می شــود؛
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ــداره!  ــری ن ــمزگیش تأثی ــه در خوش ــف ک ــی حی ول
ــش  ــه تحمل کردن ــرایطی ک ــخت ترین ش ــی از س یک
ــون رو  ــه هم اتاقی هات ــه ک ــخته، این ــگاه س ــو خواب ت
نتونیــد تحمل کنیــد و باهاشــون معاشــرت کنید.

حتمــاً  خوابــگاه  انتخــاب  موقــع  خوشــبختانه 
و  شــناختید  کمــی  رو  هم خوابگاهی هاتــون 
ــا  ــر بن ــا اگ ــن؛ ام ــالع داری ــون اط ــورد رشته ش درم
ــن  ــار بیای ــم کن ــا ه ــتین ب ــی نتونس ــر دلیل ــه ه ب
اتــاق  تغییــر  امــکان  داشته باشــین،  ســازش  و 
براتــون هســت؛ بایــد بــا مســئولین خوابــگاه در 
ــط ــک محی ــوی ی ــن ت ــا بتونی ــن، ت ــون بذاری می

و  بخونیــن  درس  کشــمکش  بــدون  و  آروم 
آغاز کنیــن. رو  زندگی تــون  جدیــد  فصــل 

و  شــما  کــه  یادتون باشــه  حتمــاً  رو  ایــن 
متفــاوت  خانواده هــای  از  هم خوابگاهیاتــون 
و  اومدیــن  مختلــف  فرهنگ هــای  شــاید  و 
قــراره باهــم زندگــی کنیــن؛ پــس بهتــره از 
و  بــا همــکاری  و  بگیریــن  هم دیگــه کمــک 
خــوب  یک زندگــی  ازخودگذشــتگی  کمــی 
ســختی های  و  کنیــن  شــروع  باهــم  رو 
کم کنیــن. هــم  بــا  رو  خوابگاهــی  زندگــی 

یــه مســئله دیگــه کــه خیلــی از بچه هــای خوابگاهی 
باهــاش درگیــرن، مســئله دلتنگــی خانــوادس. خــب 
ــما  ــود داره؛ ش ــل وج ــم راه ح ــئله ه ــن مس ــرای ای ب
ــالت  ــوی تعطی ــه ت ــی ک ــا فرصت های ــن ب می تونی
ــا  ــن. ام ــر بزنی ــون س ــه خانواده هات ــاد، ب ــش می پی
زیــاد  رفت وآمد هاتــون  تعــداد  باشــه  حواســتون 
ــن  ــعی کنی ــه؛ س ــتون لطمه بزن ــه درس ــه ب ــه ک نش
اینکــه  و  باشــین؛  داشــته  برنامه ریــزی  بــراش 
بــا هــم اتاقی هاتــون خــو بگیریــن تــا کمــی از 
جدیدتــون  خانــواده  بــا  و  کم شــه  دلتنگی تــون 
از دلتنگی هاتــون کــم کنیــن. تــو خوابــگاه هــا 
ــر ســالن مطالعــه  ــم؛ عــالوه ب ــاق داری ــوع ات چنــد ن
ــه  ــه ب ــت ک ــم هس ــون ه ــاق تلوزی ــه، ات و نمازخان
ــر  ــت. اگ ــن اتاق هاس ــی از جذاب تری ــن یک ــر م نظ
اهــل فوتبــال و مســابقات ورزشــی باشــید، معمــوالً 
ــت.  ــاق خواهید داش ــن ات ــو ای ــی رو ت ــات خوش اوق

هنــر  رشــته  دانشــجوهای  از  همیشــه  ولــی 
ــر در  ــرم هن ــای پایان ت ــوالً پروژه ه ــید! معم بترس
ایــن مــکان زیبــا، یــا مکانــی شــبیه بــه اون انجــام 
ــما از  ــازه ای! و ش ــچ اج ــدون هی ــم ب ــه؛ اون میش
بــوی لطیــف رنــگ و روغن هــای مخصــوص 
ــا(  ــمزگی غذاه ــون خوش ــدازه هم ــه ان ــا )ب اون ه
لــذت خواهیدبــرد؛ حتــی ممکنــه بــه علــت بیــش 
از انــدازه بــودن رنــگ و چســب و بوهــای مطبــوع 
ــم  ــون ه ــای تلویزی ــه تماش ــل ب ــه می اون، دیگ
نداشــته باشــید. شــب های قبــل از امتحانــات 
ــم  ــای نی ــر فض ــی، ه ــرم فن ــرم و میان ت پایان ت
ــه از  ــالن مطالع ــه و س ــل نمازخون ــم داخ در نی
شــب های قبــل بــا کیــف، بالشــت یــا هــر وســیله 
ای کــه میتونــه فضایــی اشــغال کنه، رزرو میشــه؛

۵
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طــوری کــه دوســتان فنــی بــه صــورت نقطــه ای 
ــده  ــی دیده ش ــدزدن. حت ــا می ــری ج و میلی مت
ــرار  ــارت ق ــورد غ ــاش م ــه ج ــرای اینک ــردی ب ف
نگیــره، شــب ها روی میز هــای خــاردار ســالن 
ــتان  ــه دوس ــن عالق ــه ای ــده! البت ــه خوابی مطالع
ــاید  ــه ش ــه؛ ک ــان می کن ــن رو نمای ــه آموخت ب
ــت!  ــوان یاف ــن نت ــاره که ــن ق ــای ای ــچ ج در هی
یکــی از مســائلی کــه معمــوالً دغدغــه ی همــه ی 
ورودی هاســت، نظافــت خوابگاه هاســت. اصــاًل 
نگــران نباشــید. چــون هــر روز بــه نظافــت 
و  بهداشــتی  ســرویس های  آشــپزخونه ها، 
ــه.  ــیدگی میش ــگاه رس ــی خواب ــای عموم مکان ه
ــاق شــخصی شماســت، کــه  فقــط بحــث ســر ات
ــد  ــد، می تونی ــام بدی ــت رو دوره ای انج ــه نظاف اگ
اتــاق زیباتــری داشته باشــید؛ چــون بــه هــر 
حــال محــل زندگــی خودتونــه؛ اگــه شــلوغ 
اســت.  اذیت کننــده  واقعــاً  باشــه  نامرتــب  و 
ــاد: ــم می ــرم مه ــه نظ ــه ب ــی ک ــی از بحثای یک

هممــون می دونیــم کســایی کــه دانشــگاه تهــران 
ــی  ــالیق مختلف ــا و س ــدن، از فرهنگ ه ــول ش قب
ــای  ــادات و هنجاره ــراد دارای ع ــن اف هســتن. ای
مختلفــن. یعنــی ممکنــه کســایی کــه اتــاق بغلــی 
شــما هســتن، کامــاًل از نظــر عقیــده و ســنت بــا 
شــما متفــاوت باشــن. ممکنــه ســیگار یــا قلیــان 
ــن.  ــه ای داشته باش ــای دیگ ــا عادت ه ــن و ی بکش
ــر  ــرای ه ــا ب ــا و عقیده ه ــاوت فرهنگ ه ــن تف ای
ــته  ــی داش ــرات مختلف ــه تأثی ــخصیتی ممکن ش
باشــه. مثــاًل ممکنــه یــه ســری افــراد هیجــان زده 
ــای  ــران و فرهنگ ه ــناخت دیگ ــال ش ــن، دنب ش
اون هــا باشــن و معاشــرت جذابــی بیــن اونــا 
صــورت بگیــره. ممکنــه بعضــی افــراد بــر خــالف 
دســته قبــل باشــن؛ در برابــر اون هــا جبهــه بگیرن 
ــن  ــردازن. در کل بدونی ــه معاشــرت بپ ــر ب و کمت
ــه کار خاصــی  ــا گروهــی ممکن کــه هرشــخص ی
ــا تفکــر و عقیــده ای داشــته باشــه.  ــده ی انجــام ب
ــا  الزم نیســت کــه مــا هم رنــگ اون هــا باشــیم. ب
کمــی فکــر کــردن در مــورد کاری کــه می خوایــم 
انجــام بدیــم، می تونیــم بــه نتایــج خوبــی برســیم.

قواعد و مقررات خوابگاه: 

یــه ســوال کــه بــرای بچه هــا وجــود داره، ســاعات 
ورود و خــروج از خوابــگاه و وســایل نقلیــه اســت. 
ــا 12  ــح ت ــاعت 6 صب ــران از س ــای پس خوابگاه ه
ــک  ــبختانه نزدی ــردد داره و خوش ــکان ت شــب ام
ــاده  ــه پی ــد 3 دقیق ــر در ح ــگاهه؛ حداکث دانش
تــا دانشــگاه فاصلــه داره. بنابرایــن پســرها از 
ــدارن.  ــکلی ن ــگاه مش ــه دانش ــد ب ــت رفت و آم باب
ــگاه چمــران هــم از صبــح ســاعت 6 اجــازه  خواب
خــروج رو بــه دانشــجویان میده؛ ســاعت برگشــت 
ــا 9/۵  ــگاه در فصــل پاییــز و زمســتان ت ــه خواب ب
شــب و بعــد عیــد تــا ســاعت 10/۵. ســعی کنیــن 
از ســاعت تعییــن شــده بیشــتر بیــرون نباشــین 
و ســر وقت بــه خوابــگاه  برگردیــن؛ چــون در 
ــد  ــن و بای ــری می خوری ــورت تأخی ــن ص ــر ای غی
ــاًل  ــم اص ــه ه ــیله نقلی ــرای وس ــن. ب ــد بدی تعه
ــا 6 عصــر  ــح ت نگــران نباشــین. از ســاعت 7 صب
ــگاه  ــوی خواب ــب جل ــه صــورت مرت ســرویس ها ب
ــرن. ــگاه بب ــه دانش ــجوها رو ب ــه دانش ــتن ک هس

تکــرار  تجربــه ای  خوابگاهــی  زندگــی  درکل 
تجربه هایــی  خوابــگاه  در  می تونیــد  نشــدنیه. 
کســب کنیــد کــه هیــچ جــای دیگــه نمی تونیــد. 
ــد  ــی مانن ــد از مدت ــم بع ــما ه ــای ش هم اتاقی ه
ــر  ــه اگ ــن؛ البت ــما  میش ــواده ی ش ــای خان اعض
ــید، در  ــان داشته باش ــرش یکس ــر و نگ ــرز فک ط
درس، مســائل اجتماعــی و امــور دانشــگاهی مــی 
ــارب  ــید و از تج ــه باش ــار هم دیگ ــد کمک ی تونی
گذشــته ی هم دیگــه اســتفاده کنیــد؛ بــه خصوص 
اگــه کمــی فرهنــگ هاتــون متفــاوت باشــه، 
ــیار  ــه بس ــب تجرب ــرت کردن و کس ــون معاش برات
جــذاب خواهــد بــود. هــم اتاقــی هاتــون معمــوالً 
تبدیــل میشــن. نزدیکتریــن دوســتاتون  بــه 



نگاهی بر دروس علوم پایه
ــر دوره ای  ــذر از ه ــا گ ــل ب در دوران تحصی
ــه ی دروس  ــدن و مطالع ــیوه ی درس خوان ش
متوســطه  دوران  در  مثــاًل  میکنــد.  فــرق 
ــاخه های  ــی ش ــابق( تمام ــی س اول)راهنمای
ــد،  ــه میش ــاب خالص ــک کت ــات در ی ریاضی
امــا در متوســطه دوم)دبیرســتان ســابق( 
ریاضیــات بــه گسســته، هندســه 1 و 2، 
حســابان و...تقســیم شــد و روش مطالعــه هــر 
کــدام یــک از آنهــا متفــاوت بــود. بــه همیــن 
ترتیــب بــا ورود بــه دانشــگاه بــا دروس 
متفاوتــی رو بــه رو خواهید شــد کــه هرکــدام 
را  مطالعــه ی خــاص خــود  آنهــا روش  از 
دارنــد. دروس پایــه در هــر رشــته ای اهمّیــت 
ــا فراگیــری مناســب آنهــا  ویــژه ای دارنــد و ب
در دروس تخّصصــی رشــته خــود بــه مشــکل 
دانشــجویان  از  بســیاری  برنخواهید خــورد. 
ورودی بــه دلیــل تغییــر محیــط و شــرایط در 

ــر ــود را درگی ــوالً خ ــگاه معم دانش
مسائلی به غیر از درس میکنند، 
از دروس پایه )مثل ریاضی 1 و
 فیزیک 1 در ترم اول دانشگاه(

غافل میشوند، آنها را به امید
 شب امتحان می خوانند و معموال
 هم این دروس را پاس نمیشوند.
)در صورت پاس شدن هم صرفاً

 نمره قبولی میباشد نه نمرات خوب(
از  بســیاری  نکنیــد  فرامــوش  البّتــه 
ــنه  ــی 1 را پاش ــی عموم ــجویان، ریاض دانش
ــدن در  ــاس ش ــد و پ ــود می دانن ــیل خ آش
ــی  ــت بزرگ ــود موفقی ــرای خ ــن درس را ب ای
پایــه  اهمیــت دروس  تلّقــی میکننــد. در 
دانشــگاه همیــن کافــی اســت کــه هــر کــدام 
از آنهــا پیش نیــاز دروس تخّصصــی شماســت 
نمی توانیــد  آنهــا  در  نشــدن  پــاس  بــا  و 
دروس تخّصصــی رشــته خــود را در ترم هــای 
ــادالت  ــال درس مع ــد. مث ــاب کنی ــی انتخ آت
دیفرانســیل پیــش نیــاز درس ترمودینامیــک   
1 میباشــد کــه در صــورت پــاس نشــدن

درس معــادالت در تــرم دو، 
ــن درس  امــکان انتخــاب ای
ــرای  ــه ب ــرم س ــم در ت مه
ــدارد. دروس  شــما وجــود ن
پایــه دانشــگاه شــامل ایــن 
ریاضــی  دروس می باشــد: 
عمومــی 1 و 2، معــادالت 
دیفرانســیل،  نقشه کشــی 
ریاضیــات  صنعتــی، 

مهندســی،
فیزیک 1و2 ،شیمی عمومی 1و2 

، برنامه نویسی کامپیوتر و محاسبات عددی.
مباحــث مطــرح  شــده در دروس پایــه، در دروس تخصصــی 
دیگــر تکــرار نمی شــود و فقط شــما کاربــرد آنهــا را خواهید 
دیــد. پــس شــما بایــد تمامــی مباحــث ایــن دروس را بــه 
ــه مشــکل ــا در دروس تخّصصــی ب ــد ت ــاد بگیری ــی ی خوب

ــه وســه               برنخوریــد. مثــال انتگرال هــای دوگان
   گانه که در ریاضی عمومی2 مطرح میشوند
      در استاتیک و مقاومت مصالح به کار می روند

      یــا مباحــث انتگرال گیــری مطرح شــده در 
       ریاضی عمومی 1 در معادالت دیفرانسیل 
      کاربــرد دارد.یکــی دیگــر از دالیل اهمیت
     این دروس این است که میتوان به راحتی
    نمرات خوبی در این دروس گرفت و می  توان
           گفت این دروس معدل آور هســتند. . شــما با توجه

      بــه پیــش زمینــه ای کــه از دبیرســتان داریــد، میتوانیــد 
بــا توّجــه کافــی بــه ایــن دروس هــم مباحــث مربــوط بــه 
ــم  ــد و ه ــاد بگیری ــد ی ــردی و مفی ــور کارب ــه ط ــا را ب آنه
ــدل  ــا را در مع ــرات آنه ــوب، تأثی ــرات خ ــب نم ــا کس ب
کارشناســی خــود ببینیــد. در دروس دانشــکده)دروس 
تخصصــی( نمی تــوان بــه راحتــی دروس پایــه نمــره گرفــت 
و نیازمنــد تــالش بســیار اســت. امــا در دروس پایــه با توّجــه 
بــه نمراتــی کــه اســاتید بــرای حــل تمریــن و کوییز هــا در 
نظــر میگیرنــد، می تــوان بــا برنامه  ریــزی الزم نمــره بســیار 
خوبــی کســب کــرد. یادگیــری نرم افزارهــا در کنــار دروس 
نرم افــزار اینکــه  به خصــوص  می شــود؛  توصیــه  پایــه 
متلــب در معــادالت دیفرانســیل و محاســبات عــددی به کار
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 مــی رونــد. متأّســفانه بــه ایــن نرم افــزار در کنــار این 
ــان  ــالش خودت ــد ت ــه نمی شــود و نیازمن دروس توّج
هســت. بعضــی از اســاتید تکالیــف مربــوط بــه متلــب 
ــاً  ــا قطع ــد ام ــددی میدهن ــبات ع را در درس محاس
ــه  ــیل ک ــادالت دیفرانس ــت. در درس مع ــی نیس کاف
بســیاری از معــادالت بــه کمــک ایــن نرم افــزار حــل 
ــوان گفــت در هیــچ کــدام از  ــاً میت می شــوند، تقریب
ــا در درس  ــتفاده نمیشــود. ی ــب اس ــا از متل کالس ه
 c ــای ــوالً زبان ه ــه معم ــر ک ــی کامپیوت برنامه نویس
ــای  ــه کده ــد ب ــما نبای ــود، ش ــس میش و c++ تدری
ارائــه  شــده در کالس اکتفــا کنیــد. ایــن کدهــا 
ــی  ــده و در دروس ــرار ش ــت تک ــال اس ــن س چندی
ــتید  ــن هس ــد ای ــما نیازمن ــی ش ــد برنامه نویس مانن
کــه بــا به روز تریــن مــوارد آشــنا شــوید. ایــن دروس 
ــرای  ــی ب ــتند و حّت ــان هس ــالش خودت ــد ت نیازمن
ــه در  ــی را ک ــن دروس کالس های ــر ای ــری بهت فراگی
ــنهاد  ــود پیش ــزار می ش ــف برگ ــکده های مختل دانش
میکنیــم. ســطح دروس پایــه در دانشــکده فّنــی کمی 
ــر  ــود در دیگ ــم رده خ ــکده های ه ــر از دانش پایین ت
ــث  ــات باع ــر گاهــی اوق ــن ام دانشگاه هاســت و همی
ــی  ــان در دروس تخّصص ــه در عملکردش ــود ک می ش
تأثیــر بگــذارد. بــا مقایســه ای کــه در ســطح تدریــس 
و ســطح امتحانــات انجــام می دهیــد خــود بــه 
ــه در  ــطح دروس پای ــه س ــید ک ــه می رس ــن نتیج ای
دانشــکده ی مــا پاییــن اســت. البّتــه بــا تالش هایــی 
کــه انجــام شــده، در دو ســال اخیــر وضعیــت بهتــر 
شــده اســت و امیدواریــم ایــن تالش هــا هــم از 
جانــب مســئوالن دانشــگاه و اســاتید و هــم از جانــب 
ــاً  ــه حتم ــرای دروس پای ــد. ب ــه یاب دانشــجویان ادام
بــه منابــع و جــزوات مناســب مراجعــه کنیــد. صرفــاً 
ــا  ــه ب ــالک نیســت و اینک ــان م ــتاد خودت جــزوه اس
ــد  ــب را نمی توانی ــی مطال ــزوه، تمام ــه آن ج مطالع
ــن  ــه ای ــوط ب ــع مرب ــب مرج ــد. کت ــش دهی پوش
دروس حائــز اهمیــت اســت کــه مــورد تأییــد اســاتید 
بخــش  گفــت  می تــوان  و  می باشــند  دانشــگاه 
ــب را پوشــش میدهنــد. همچنیــن  عظیمــی از مطال
ــرد  ــا اســتفاده ک ــوان مکمــل از آنه ــه عن ــوان ب می ت
ماننــد کتــاب آپوســتل و اســتوارت بــرای دروس 
ریاضــی عمومــی 1 و 2. همچنیــن جــزوات برخــی از 
اســاتید بــرای یادگیــری ایــن دروس و کســب نمــره

خــوب مناســب اســت. ماننــد جــزوه معــادالت 
دیفرانســیل دکتــر رحامــی و جــزوه ریاضــی عمومی 
ــرای شــب  ــاً ب ــا صرف ــه جزوه ه ــی. )ب ــر معان 2 دکت
امتحــان متکــی نباشــید و بــا مطالعــه آنهــا در طــول 
ــام  ــدی در ایّ ــرای جمع بن ــا ب ــوان از آن ه ــرم می ت ت

امتحانــات اســتفاده کــرد.( 

توصیه آخر
ــی از  ــرم، تمرینات ــاال در طــول ت طبــق گفته هــای ب
جانــب اســتاد و همیــار درس)تــی ای( بــه شــما داده 
ــان انجــام  ــات را خودت ــن تمرین ــاً ای می شــود. حتم
ــی  ــک روز و حّت ــه ی ــه نباشــد ک ــد و بدین گون دهی
یــک ســاعت قبــل از موعــد تحویــل بــه رونویســی 
از تمرینــات دیگــران بپردازیــد. بعضــی دانشــجویان 
ــه امیــد اینکــه بعــداً خودشــان انجــام می دهنــد،  ب
ــی اســت  ــط حرف ــن فق ــا ای ــد؛ ام رونویســی میکنن

ــد. ــل نمی کنن ــود و عم ــه می ش ــه گفت ک
درس  بــه  مربــوط  پروژه هــای  انجــام  در 
برنامه  نویســی، بــه هیــچ وجــه از منابــع موجــود در 
ــا انجــام ایــن پروژه هــا  اینترنــت اســتفاده نکنیــد. ب
ــود و از  ــد ب ــر خواهی ــی موّفق ت ــورت گروه ــه ص ب

همیــار درس نیــز می توانیــد کمــک بگیریــد.
امیدواریــم بــا تــالش کافــی بتوانیــد در ایــن دروس 
نمــرات عالــی کســب کنیــد و در ترم هــای آتــی بــه 

مشــکالت مربــوط بــه ایــن دروس برنخوریــد.
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در کوچه پس کوچه های دانشگاه

سالم به ترم صفری)!(های گرامی
ــور  ــتن کنک ــر گذاش ــت س ــت پش ــد باب ــازه بدی ــی اج ــل از همه چ قب
خفن تریــن  بــه  رو  ورودتــون  و  بگــم  نباشــید  خســته  بهتــون 
احتمــاالً  اونجایــی کــه  از  تبریــک عــرض کنــم.  ایــران  دانشــگاه 
ممکنــه  کــه  مکانهایــی  و  تهــران  دانشــگاه  بــه  راجــع  شــناختی 
ــاش آشــنا بشــیم. ــا چنت ــد ب ــد، بیای ــب باشــه نداری ــون مهــم و جال برات

اول از همــه بــا نمــاد دانشــگاهمون شــروع 
کنیــم، همــون ســردر معــروِف پنجــاه تومنــی؛ 
راســتش بــه شــخصه هــر دفعــه کلــی مســیرمو 
ــن  ــرور از ای ــار و غ ــا افتخ ــه ب ــم ک دور میکن
ــا  ــره ب ــس و خاط ــزاران عک ــم. ه ــردر رد بش س
همیــن ســردر تــو تاریــخ و ذهن هــا حــک شــده.

تــرم  همیــن  اینــه؛  بهتــون  پیشــنهادم 
هم رشــته ای هاتونو  اینکــه  از  بعــد  اول 
پیــدا کردیــد، یــه عکــس دســته جمعــی 
ــید. ــیمون نش ــداً پش ــه بع ــد ک ــاش بگیری باه

دانشــکده های  فنــی،  دانشــکده  از  غیــر 
وجــود  مرکــزی  پردیــس  تــو  مختلفــی 
عهــده  بــه  فتحشــو  و  کشــف  کــه  داره 
بــه  کــه  اونجایــی  از  میــذارم.  خودتــون 
بچه فنی هــا  بــودن  اجتماعــی  و  اینترنشــنال 
اعتقــاد دارم، میدونــم کــه ســربلندم مــی کنیــد.

خــب برســیم بــه مهم تریــن دانشــکده دانشــگاه 
ــران؛ فنی ته

توضیح این یکی اصاًل کار آسونی نیست !!!

بی شــمار،  دوراهی هــای  متعــدد،  پله هــای  راه 
راهرو هــای تــو     در  تــو؛ تــا پنــج شــیش بــار بــه کلــی 
تــو ســاختمون گــم نشــید و اشــتباهی بــه جای ســلف 
ســر از ســایت شــیمی در نیارید هیچی یــاد نمیگیرید.

ــاد  ــا رو ی ــه ی راه ه ــی هم ــید، وقت ــران نباش ــی نگ ول
ــان  ــرم  زم ــا دو ســه ت ــه ت ــه خــب ممکن ــد ک گرفتی
ــی  ــه هرجای ــد ب ــه می تونی ــک ثانی ــرض ی ــره در ع بب
همینــه  و  برســید  می خوایــد  کــه  ســاختمون  از 
ــی رو از بقیــه دانشــکده ها متمایــز کــرده. کــه فن

جهــت دلســوزی و اینکــه اول تــرم کالســارو اشــتباه 
ــاتون دور  ــر کالس ــرم اکث ــن ت ــه ای ــم ک ــد میگ نری
ســالن چمرانــه و از شــماره 3 تــا 11 مشــخص شــده.

اینــم اضافــه کنــم وقتــی میخوایــد وارد کالســی 
بشــید کــه هنــوز تمــوم نشــده پشــت درکالس صــف 
نکشــید، یــه دوری بزنیــد و برگردیــد، مطمئــن باشــید 
ــیمی؛  ــایت ش ــم س ــر گفت ــه. باالت ــا میرس ــون ج بهت
ــه ســری بهــش بزنیــد چــون  حتمــاً همــون اوایــل ی
ــتم  ــو راه میندازه.می خواس ــدت کارتون ــه ش ــا ب بعده
براتــون آمــوزش علــوم مهندســی و مهندســی شــیمی 
ــوری  ــدم. ط ــیمون ش ــه پش ــدم ک ــح ب ــم توضی رو ه
درس بخونیــد کــه هیچوقــت کارتــون پیششــون گیــر 

ــه... نکن
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ــودم و  ــی جــای شــما ب ــل وقت ــاد ســال قب ــادم می ی
ــری  ــه س ــودم ی ــده ب ــران ش ــگاه ته ــازه وارد دانش ت
بــه  گیج کننــده  کلمــات  و  عجیــب  اصطالحــات 
گوشــم میخــورد، مــن جلوفــم، بــرو کــف و  ...

ــد  ــون بگی ــش خودت ــا پی ــنیدن این ــا ش ــه ب ممکن
ــرت ــا آورده و چ ــر این ــه س ــی ب ــار درس چ ــه فش ک

میگــن، ولــی بایــد بگــم کــه ایــن کلمــات حاصــل 
تــالش و پشــتکار نســل ها و البتــه هــوش و 
ــات از  ــن کلم ــت . ای ــار فنی هاس ــتعداد سرش اس
ــما  ــه ش ــز ب ــا نی ــیده، م ــا رس ــه م ــتگان ب گذش

ــانید. ــدگان برس ــه آین ــه ب ــانیم ک میرس
 حاال بیاید با چنتاشون آشنا بشیم.

1.ریورساید یا ریور:

ــان رو  ــترین زم ــه بیش ــی ک ــی از مکانهای ــاید یک ش
ــه  ــور ب ــه. ری ــور باش ــن ری ــد، همی ــش بگذرونی داخل
ــس  ــی و پردی ــکده فن ــن دانش ــبز بی ــه سرس محوط
ــه  ــه، ک ــه میش ــی( گفت ــوی فن ــوم)داداش دو قل عل
ــه داخــل  ــه ک ــک جــوی آب ــک حــوض و ی شــامل ی
ــم  ــکان ه ــن م ــذاری ای ــزه و نام گ ــوض می ری اون ح

ــه. ــن دلیل ــه همی ب

ــور  ــای ری ــات نیمکت ه ــر اوق ــه اکث ــم ک ــم بگ این
ــش،  ــودن و دسترســی خوب ــوب ب ــل محب ــه دلی ب
ــارِی رو چمــن نشســتن  ــق اجب ــد توفی ــره و بای پ
و گــوش جــان ســپردن بــه صــدای پرنده هــا 
ــا ســر  ــد. فقــط حواســتون باشــه ب رو قبــول کنی
لوله هایــی کــه یهــو از زمیــن بیــرون میــان 
ــکان  ــه م ــن می تون ــور همچنی ــاری نشــید. ری آبی
ــت  ــا جرئ ــی ی ــای گروه ــرای قراره ــبی ب مناس

ــه. ــردن  باش ــا بازی ک ــت و مافی حقیق

: love garden یا LG.2 
بیش تــر  پیداســت،  ازاســمش  کــه  همونطــوری 
ــی  ــای یهوی ــه تولد ه ــرس والبت ــای دونف محــل قراره
و میتینگ هــای ورودی هــا؛ محلــش هــم تقاطــع 
دانشــگاهه. داخــل  از  16آذر  و  انقــالب  خیابــون 

بــرای دیــدن اوج زیبایــی ال جــی بایــد تــا بهــار صبــر 

دانشــگاهو  بهــاری،  بارون هــای  کــه  کنیــد 
عنــوان  بــه  میکنــه.  زیبا  تــر  برابــر  صــد 
و  ال جــی  تاریکــی  و  شــب  حتمــاً  پیشــنهاد 
انــگار  کنیــد،  تجربــه  هــم  رو  دانشــگاه  کاًل 
میشــید. دانشــگاه  از  دیگــه  بعــد  یــه  وارد 
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بــه عنــوان نصیحــت برادرانــه، وقتــی حالتــون گرفتس 
و یــا خدای نکرده شکســت عاطفی خوردیــد، از در 16 
آذر خــارج شــید و نگاهتونــم ســمت ال جــی نندازیــد. 
ــاً نشــونه ای از الو ــر احیان ــه اگ ــم ک ــه کن ــم اضاف این

ــازی  ــد ب ــد بدی ــد، ندی ــدوده دیدی ــن مح ــو ای ت
): بــه شــدت گــرده  نیاریــد، کــه زمیــن  در 

نقطــه  ایــن  تــو  براتــون  قلــب  صمیــم  از 
دارم. خوبــی  آرزوهــای  دانشــگاه  از 

3.جلوف  :
ــن کلمــه و شــلوغ ترین نقطــه ی  شــاید پرکاربرد تری
دانشــگاه بــرای بچه هــای فنــی همیــن جلوف باشــه.

اگــر کســی رو گــم کردیــد، خونســردی تونو حفــظ 
کنیــد و بــه آرامــی بــه جلــوف مراجعــه کنیــد تــا بــا 
معجــزه جلــوف آشــنا بشــید. حــاال برســیم بــه خود 
ــوی فنیــه. کلمــه کــه مخفــف شــده ی عبــارت جل

کــه  داره  غلیظــی  مــه  اکثــراً  جلــوف 
دلیلشــو خودتــون  روز  دو  یکــی  از  بعــد 

ــوف،  ــده جل ــه ش ــه(. گفت ــی در م میفهمید)فن
منشــأ بیــش از نیمــی از آلودگــی هــوای تهرانــه.

ــگاه  ــه از دانش ــن نقط ــو ای ــداول ت از کارای مت
آنالیــز و تحســین زیبایی هــای خلقــت خداســت .

امتحانــا   از  بعــد  میشــه  پیشــنهاد  اینکــه  و 
کنیــد. دوری  محــل   ایــن  از  شــدت  بــه 

در ارتبــاط بــا جلــوف اصطالحاتــی مثــل نجــف 
چــف و دف نیــز موجــوده کــه اونــارو تــو 
توضیح میدیــم. براتــون  بعــدی  فرصت هــای 

11



12

4.کف:
شــاید یکــی از عجیب تریــن واژه هــا براتــون همیــن 
ــا  ــراره اینج ــه ق ــم ک ــون بگ ــو بهت ــی این ــه، ول باش
ــذره . ــوش  بگ ــون خ ــد و بهت ــت بگذرونی ــی وق کل
ــداره. ــاب ن ــه کت ــه  ای ک ــی، کتابخان ــی فن کتابخانه

می ذاشــتن  بــراش  دیگــه ای  اســم  هــر  شــاید 
ــو دوران  ــا ت ــود ام ــی ب ــه منطق ــز کتابخون ــه ج ب
امتحانــات بــه شــدت شــلوغ میشــه و بایــد از صبــح 
زود جــا بگیریــد دیــده شــده دور میزهــای 6 نفــره 

کــف تــا 12 نفــر و حتــی بیشــتر هــم نشســتن..
تــو  )نا(شایســته  و  متــداول  کارهــای  از 
 ... و  تکالیــف  زدن  کــپ  مــکان  ایــن 
پرانتــز  نخونــدن  یــا  خونــدن  کــه  اســت 
میکنــم. واگــذار  خودتــون  بــه  رو  قبلــی 

در  کــه  محترمــی  شــخص  کفگیــر: 
اکثــر  امــا  میدهــد،  گیــر  بقیــه  بــه  کــف 
نمی شــود. گرفتــه  جــدی  اوقــات 

۵.کم:

ــا توجــه بــه قســمت قبلــی شــاید  خــب ب
ــی  ــم یعن ــه ک ــد ک ــد حــدس بزنی بتونی

مرکــزی. کتابخانــه ی  بلــه  چــی؛ 
بهتریــن مــکان بــرای تحقیــق،

مطالعه،آمادگــی برای امتحانات و
بــرای  البتــه  صــد 

اینترنــت از  اســتفاده 
آرامــش. در  فیلم دیــدن  و   

و  الکچــری  فوق العــاده  بوفــه 
جدیــدی داره و هــر از چنــد گاهــی 
هــم جلــوی درش نســکافه  رایــگان

تــو  کنیــد  ســعی  میــدن. 
ایــن از  تــرم  طــول 

کنیــد  اســتفاده  مــکان 
ذکرتــون  امتحــان  شــب  کــه 
مکــن ای صبــح طلــوع نباشــه.

تــا مشــغول خوندنیــد یــه توضیــح مختصر هــم راجب بوفه هــا بهتون بــدم که به شــدت براتــون کاربردیه.
1.ایرج و زیرج

ــمت  ــتید س ــه بایس ــکی ک ــکده پزش ــروی دانش روب
ــا  ــا چنت ــاالی پله ه ــه اس. ب ــه ســری پل راســتتون ی
ــه  ــت اســم صاحبشــون ب ــه عل ــه ب ــازه اســت ک مغ
ایــرج معــروف شــده.میان وعده هــای ایــرج رو حتمــا 
امتحــان کنیــد. زیــرج هم اوایــل پایین پله هــا بوده و

نام گذاریــش هــم بــه همیــن دلیله)زیر+ایــرج= زیــرج(
زیــرج چندیــدن بــار تغییــر مــکان داده  و االن تو ضلع 
شــمالی دانشــگاه، نزدیــک بــه دانشــکده پزشــکی قــرار 
ــان  ــت خ ــد از هف ــش بای ــیدن به ــرای رس ــه ب داره ک
رســتم بگذریــد، امــا کیفیــت غذاهــاش ارزششــو داره.
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2.بوفه حقوق
به شــدت  بهــار  و  تابســتون  فصــل  تــو 
محــل  کــه  چــرا  میشــه؛  پیشــنهاد 
داره. با صفایــی  و  سرســبز  خیلــی  نشســتن 
مناســبه. هــم  غذاهاشــون  تنــوع  و  کیفیــت 

یــه بخــش جدا هــم داره کــه اونجــا می تونیــد انواع 
ــد. ــه کنی ــف رو تهی ــک و نوشــیدنی های مختل کی

3.دکه روبروی ایرج
ــت  ــون وق ــای صبحت ــن کالس ه ــی بی ــاً وقت حتم
خالــی پیــدا کردیــد یــه ســری بــه اینجــا بزنیــد؛ 
ــت  ــم و کیفی ــا طع ــا ب ــام صبحانه ه ــواع و اقس ان

ــی. عال

4.بوفه علوم

وقتــی وارد ایــن بوفــه بشــید صمیمیــت و لهجــه 
ــون  ــت تأثیرت ــادر تح ــا ق ــش، آق ــیرین صاحب ش
قــرار میــده و مشــتری دائــم بوفــه علــوم میشــید.

غذاهــاش در کنــار کیفیــت قابــل قبولــش، قیمــت 
مناســبی هــم داره.

۵.سلف اساتید معروف به مایه

اگــر بــه غــذای ســلف نرســیدید یــا در کل عالقه ای 
بهــش نداشــتید پیشــنهاد مــا بــه شــما مایه اســت.

ــک  ــابه ی ــوب، مش ــره ی خ ــی، منظ ــت عال کیفی
رســتوران الکچــری امــا بــا قیمــت مناســب.

دانشــکده  ســلف  از  غــذاش  کیفیــت  چــون 
میــرن  مایــه دارا  معمــوالً  و  بهتــره 
شــده. معــروف  مایــه  بــه  ســراغش، 

6.بوفه هنر
جای دنج و زیباییه و قیمتاشــون هم به  شــدت مناسبه.

و  معروفــه  حــدی  تــا  هــم  ماکارونی هــاش 
کنیــد. امتحــان  حتمــاً  افتــاد  گذرتــون  اگــه 

حــاال کــه بحــث بــه هنــر رســید یــه توضیــح 
بــدم. هنــر  خــوِد  بــه  راجــع  هــم  کوتاهــی 

ــه،  ــرواز خارجــی میمون ــل پ ــر مث دانشــکده ی هن
ــش  ــه محوط ــد از ورود ب ــل و بع ــا قب ــر آدم ظاه
زمیــن تــا آســمون فــرق داره و میشــه گفــت 
قانون منــدی خودشــه. تحــت  واتیــکان  مثــل 
گربه هــا تو ایــن نقطه از احترام خاصــی برخوردارن.

کــه  فوتبالیــه  زمیــن  و  دروازه  روبــروی هنــر 
ــت. ــد نیس ــون ب ــات فراغتت ــردن اوق ــر ک ــرای پ ب

رو  هنــر  زیبایی هــای  بقیــه  کــردن  پیــدا 
قــول  بــه  و  میــذارم  خودتــون  عهــده ی   بــه 
نمیکنــم. اســپویل  براتــون  اجنبی هــا 

ــه  ــم ک ــون بگ ــر بهت ــنهاد آخ ــوان پیش ــه عن  ب
و  کشــاورز  بلــوار  انقــالب،  آزاده  وقتتــون  تــا 
خــوب  رو  دانشــگاه  اطــراف  محــدوده ی  کاًل 
بگردیــد. زیبایی هــا و جاهــای خــوِب زیــادی 
ــد. ــون می کنی ــون پیداش ــاً خودت ــه قطع دارن ک

بــرای همتــون آرزوی موفقیــت در بهتریــن 
دارم. رو  زندگیتــون  دوره ی 
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مرثیه ای بر یک رویا!

دانشــگاه، نامــی کــه چهــار ســال در گوش هایمان 
بــود،  چشــمانمان  جلــوی  می شــد،  زمزمــه 
ــوای آن و  ــت ل ــه تح ــی ک ــود. نام ــان ب هدفم
ــرای  ــه ب ــی ک ــم. نام ــد آن درس خواندی ــه امی ب
ــدم  ــا ق ــن روی ــال در ای ــود. ح ــا ب ــیاری روی بس
نهاده ایــد. داخــل مکانــی کــه تنهــا نامــش، 
ــه  ــه ک ــد؛ آنچ ــتباه نکنی ــا اش ــود. ام ــزه ب انگی
ــا، ســرود ورود  ــگام ورود می شــنوید، آن آواه هن
ــت. آری  ــر آن اس ــه ای ب ــت؛ مرثی ــا نیس ــه روی ب
بــه همیــن شــدت دردنــاک، بــه همیــن شــدت 
تلــخ؛ امــا بــه همیــن شــدت هــم حقیقــی! اگــر 
شــما نیــز ماننــد بســیاری از مــا دانشــجویان بــا 
ــده اید و در  ــزرگ ش ــران ب ــگاه ته ــای دانش روی
ــر  ــک دیگ ــه این ــوده و هســتید ک ــن تصــور ب ای
بــه رویاهــای خــود خواهیــد رســید، بایــد بگوییم 
ــوان  ــت؛ می ت ــوان نگف ــتید. می ت ــتباه هس در اش
ــت  ــزی نیس ــگاه آن چی ــه دانش ــرد ک ــاره نک اش
کــه تصــور می کردیــم؛ می تــوان بــر زبــان 
ــود  ــوت خ ــا در تاب ــت روی ــا در نهای ــاورد؛ ام نی
ــماردیم  ــک برش ــه را این ــگاه آنچ ــد و آن می آرام
ــه مســائل را  ــا چــرا این گون ــد. ام لمــس می کنی
می گویــم؟ اگــر خودتــان آن را در نهایــت کشــف 
می کردیــد، دیگــر چــه نیــازی بــه ایــن غم نامــه 
اســت؟ الاقــل می-گذاشــتیم چنــد صباحــی در 
ــان بمانیــد. امــا اشــتباه  ــود ورودت شــادی وهم آل
نکنیــد. هرچــه بیش تــر در توهــم بمانیــد، دیرتــر 
ــتار در  ــن نوش ــد. ای ــاره را بیابی ــد راه چ می توانی
پــی آن نیســت کــه شــما را از ورود بــه دانشــگاه 
پشــیمان کنــد. همچنیــن بــر آن نیســت تا شــما 
را در منجالبــی از یــأس و افســردگی انــدازد. 
ــه رو  ــت روب ــا واقعی ــه ب ــر آن اســت ک ــالش ب ت
شــویم و راهــی بــرای برون جســتن از آن بیابیــم. 
ــده  ــدل ش ــا ب ــگاه رویاه ــه قتل ــگاه ب ــرا دانش چ
ــه رویکــرد دانشــگاه  ــد ب ــرای پاســخ بای اســت. ب
توجــه کــرد. ورود بــه دانشــگاه بــه منزلــه ی ورود 
بــه جامعــه  اســت. تــا پیــش از آن در جامعــه ی 
در می بردیــم.  ســر  بــه  مدرســه  کوچــک 

کــه  جایــی  در 
وضعیــت فرهنگــی-

اجتماعــی همــه ی 
ن  ا ز مــو نش آ ا د
تقریبــاً مشــابه بــود.

کوچــک  جامعــه ی 
ــای مواجهــه  ــه روی ک
بــا دنیــای بیــرون، 
یعنــی جامعــه را در 
ســرمان مــی پروراند.

ــد  ــم، بای ــخن می گویی ــا س ــه از رویاه ــی ک هنگام
توجــه داشــت کــه بخشــی از ایــن رویاهــا در 
ــا دنیــای پیرامــون یعنــی جامعــه تحقــق  ــد ب پیون
از  شــکلی  گــرو  در  رویاهــا  تحقــق  می یابــد. 
ــدن  ــرو دخیل ش ــت؛ در گ ــه اس ــا جامع ــد ب پیون
در اجتمــاع. از دانش آمــوز بــه دانشــجو تبدیــل 
شــدن، در قرارگیــری مــا در بطــن اجتمــاع جلــوه 
ــه وارد دانشــگاه میشــویم  ــا حــال ک ــد. ام ــی یاب م
ــن  ــره ای ــم باالخ ــار داری ــه انتظ ــود آن ک ــا وج ب
ــا  ــد برقــرار شــود و ســرانجام مــا در ارتبــاط ب پیون
ــد،  ــاق می افت ــه اتف ــم؛ آنچــه ک ــرار گیری ــه ق جامع
رویکــردی اســت برخــالف آنچــه برشــماردیم. 
بــا  را  خــود  رشــته های  از  بســیاری  دانشــگاه 
ــی  ــور کل ــه ط ــی و ب ــائل اجتماع ــا مس ــاع، ب اجتم
بــا محیــط بیرونــی خــود پاره میکنــد. گویــا او 
خــود را نــه در بطــن جامعــه و جــزوی از آن، بلکــه 
ــد.  ــاع می بین ــارج از اجتم ــادی خ ــم نه ــه چش ب
ــه  ــا را چــه ب ممکــن اســت برخــی بگوییــد کــه م
ــد  ــد در پیون ــاًل بای ــرا اص ــی و چ ــائل اجتماع مس
ــر ســر ماهیــت  ــم. بحــث ب ــرار بگیری ــه ق ــا جامع ب
ــر  نقــش دانشــجویی اســت. همان طــور کــه پیش ت
ــژه ی  ــز وی گفته شــد؛ آنچــه کــه شــاید باعــث تمای
مــا بــه عنــوان دانشــجو از دانش آمــوز باشــد، 
همیــن قرارگیــری در اجتمــاع اســت. همانا بخشــی 
از  دانشــجو بــودن، بــودن در بطــن جامعــه اســت؛ 
ــه  ــم؛ آنچ ــدام داری ــر ک ــه ه ــی ک ــق رویاهای تحق
ــت، ــته اس ــل آن بس ــه قت ــر ب ــاد کم ــن نه ــه ای ک
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ــا  ــه اســت. ام ــری در جامع ــرو قرارگی بســیار در گ
ــا را  ــن روی ــود، تحقق یافت ــرد خ ــا رویک ــگاه ب دانش
از بیــن می بــرد و آن را می کشــد. در حقیقــت 
ــان،  ــی از خودم ــرگ بخش ــا م ــا، ب ــردن روی ــا م ب
ــه  ــه می شــویم؛ چــه از خــود، و چــه از جامع بیگان
ــس مهــم کــه  ــد کــرد؟ پرسشــی ب خــود. چــه بای
ــا  ــد. ام ــف باش ــرو بازتعری ــخ آن در گ ــاید پاس ش
بازتعریــف چــه؟ بازتعریــف خــود. آنچــه کــه شــرح 
بســیار مختصــری از آن برشــماردیم، اتفاقــی اســت 
ــی. .  ــه اجتناب ــراری از آن هســت و ن ــه راه ف ــه ن ک
ــا  ــرای م ــن بیگانگــی ب ــه ای ــد دانســت ک ــس بای پ
نگریســتن شــاید  کار  نخســتین  می دهــد.  رخ 

ــد.  ــجو باش ــه ی دانش ــه مثاب ــود ب ــه خ ــاره ب دوب
ــگاه  ــه دانشــجو گفتــه شــد. امــا ن ــگاه دانشــگاه ب ن
ــر ســیل  ــد در براب ــا بای ــه خــود چیســت؟ آی ــا ب م
ــه  ــا روان ــه ســمت م ــه دانشــگاه ب وحشــت آوری ک
ــا بایــد پذیرفــت  می کنــد، خــود را رهــا کنیــم؟ آی
رویکــرد دانشــگاه را؟ یــا مــی تــوان راهــی جســت. 
ــگاه  ــف ن ــده بازتعری ــر نگارن ــا از نظ ــن راه همان ای
خــود بــه دانشــجو اســت. یافتن پاســخ این پرســش 
کــه مــا کــه هســتیم و در کجــا ایســتاده ایم. بــرای 
ــاره ی  ــدن دوب ــرح ش ــرایی، مط ــی از مرثیه س رهای
ــجو  ــد:  دانش ــدا می کن ــرورت پی ــش ض ــن پرس ای
ــم؟  ــف ســخن راندی ــرا از بازتعری ــا چ کیســت؟  ام
بدیــن دلیــل کــه رخ دادن بیگانگــی و آنچــه کــه بــه 
ــم، همان طــور  ــام بردی ــا از آن ن ــرگ روی ــوان م عن
کــه عنــوان شــد برآمــده از نقــش تعریفــی دانشــجو 
بــه وســیله ی دانشــگاه اســت. پــس تعریــف دوبــاره 
ــز اهمیــت  ی ماهیــت دانشــجو از ایــن حیــث حائ
ــجویی  ــش دانش ــف نق ــه بازتعری ــه ک ــت. آنچ اس
امــکان  حقیقــت  در  می گــذارد،  اختیــار  در 
ــه  ــه ای ک ــت. در هنگام ــود اس ــه خ ــکل دادن ب ش
ــود  ــز از خ ــا نی ــد و م ــرگ ان ــال م ــا در ح رویاه
بیگانــه، دوبــاره بــه خــود نگریســتن، خــود را 
ــه نخســتین  ــت پاســخ دادن ب ــاختن و در حقیق س
و مهم تریــن ســوال مــا بــه مثابــه ی دانشــجو، 
می یابــد. ضــرورت  کیســت؟  دانشــجو  یعنــی 

چــرا کــه بــا ایجــاد  خــود  و پاســخ بــه 
جلــوی  می تــوان  دانشــجویی  ماهیــت 
را  خــود  از  خــود  بیگانه شــدن  رونــد 
خــود  بازســازی  همانــا  بازتعریــف  گرفــت. 
ــه  ــن ک ــکلی  نوی ــت. ش ــد اس ــکلی جدی در ش
حضــور در اجتمــاع را بــه عنــوان مقدمــه ی 
ــازد.    ــکار می س ــگاه آش ــرای دانش ــجویی ب دانش
ــوش  ــگاه خ ــه دانش ــت ب ــوان گف ــک می ت این
ــم،  ــر بران ــخن بیش ت ــتم س ــل داش ــد! می آمدی
ــال آن را  ــه مج ــاه ن ــتار کوت ــن نوش ــا در ای ام
ــه  ــه آنچ ــرا ک ــدارم. چ ــه درســت می پن دارم، ن
بایــد روی دهــد، روشــن و آشــکار اســت. 



16

مهندسی شیمی چیست؟
 بــا توجــه بــه ایــن کــه در نــگاه اول اکثــر مــردم رشــته مهندســی شــیمی 
ــم   ــه را بگوی ــن نکت ــد، الزم اســت ای ــا رشــته شــیمی اشــتباه می گیرن را ب
ــا  ــادی ب ــاوت زی ــیمی تف ــی ش ــته مهندس ــت و رش ــور نیس ــن ط ــه ای ک
ــیمی  ــی ش ــته مهندس ــاوت رش ــه تف ــوری ک ــه ط ــیمی دارد ب ــته ش رش
ــد  ــا 9 واح ــه تنه ــت ک ــی اس ــه صورت ــی ب ــر مهندس ــته های دیگ ــا رش ب
ــف  ــد. در تعری ــود دارن ــی خ ــارت درس ــیمی در چ ــای ش ــتر، درس ه بیش
ــدس  ــع مهن ــیمی در واق ــدس ش ــه مهن ــت ک ــده اس ــگاهMIT  آم دانش
ــان  ــن مهندس ــف انجم ــد. تعری ــم می دان ــیمی ه ــه ش ــت ک ــی اس مکانیک
ــا  ــوم فیزیکــی همــراه ب ــرد اصــول عل ــکا از ایــن رشــته: کارب شــیمی آمری
ــه  ــتقیماً ب ــه مس ــی ک ــانی در زمینه های ــط انس ــادی و رواب ــی اقتص مبان
ــری در  ــور تغیی ــه منظ ــاده ب ــا م ــه در آن ه ــتگاه هایی ک ــا و دس فرآینده
ــرار گرفته باشــد. ــا ترکیبــش تحــت عمــل ق ــرژی و ی ــا مقــدار ان ــت ی حال

دلیــل  همیــن  بــه 
کــه  می شــود  مشــاهده 
ارتبــاط  رشــته  ایــن 
رشــته  بــا  تنگاتنگــی 
دارد.  ســیاالت  مکانیــک 
ابتــدا به یــک تعریــف کلی 
از ایــن رشــته می پردازیــم 
ــاره جزییــات  و ســپس درب
گرایش هــای  و  بیشــتر 
می کنیــم. صحبــت  آن 
در کارخانجــات صنعتــی

ــه  ــواد اولی ــری م ــک س ــواره ی ــا هم م
مــواد  ایــن  روی  بــر  کــه  داریــم 
انجــام  واکنش هایــی  ســری  یــک 
کــه  واکنش هــا  ایــن  می پذیــرد. 
و  شــیمیایی  واکنش هــای  شــامل 
ــر  ــت منج ــد، در نهای ــی می باش فیزیک
ــردد.  ــی می گ ــول نهای ــد محص ــه تولی ب
کار مهندســان شــیمی در واقــع طراحــی 
اســت  فرآیندهایــی  و  پروســه  ایــن 
ــن محصــوالت صــورت  ــر روی ای کــه  ب
تفــاوت  می خواهیــم  می گیــرد.  
رشــته ی شــیمی و مهندســی شــیمی را 
بــا یــک مثــال ملمــوس توضیــح دهیــم؛ 
شیمیســت ها بــرای تولیــد آمونیــاک 
می کننــد  اســتفاده  هابــر  فرآینــد  از 

و در محیــط آزمایشــگاه در حــدود 2 الــی 3 گــرم تولیــد 
می کننــد، امــا کار مهندســان شــیمی صنعتی کــردن 
و  صنعتــی  محیط هــای  در  آن  تولیــد  و  آمونیــاک 
کارخانجــات  می باشــد. از جملــه دروســی کــه مهندســان 
شــیمی در دوره کارشناســی بــا آن هــا ســر و کار دارنــد، 
می تــوان بــه ترمودینامیــک 1 و 2،  ســیاالت 1و 2، 
انتقــال حــرارت، انتقــال جــرم و همچنیــن موازنــه جــرم 
و انــرژی اشــاره کــرد، کــه ایــن  درس در واقــع خالصــه 
ــه مهنــدس شــیمی انجــام می دهــد. کل کاری اســت ک



ــر: ــرای شــما مناســب اســت اگ مهندســی شــیمی ب

قــوی  فیزیــک  و  بعــد در شــیمی  و  ریاضــی  در 
باشــید. همچنیــن دقــت بــاال، توانایــی تحلیــل 
ــرای  ــی ب ــارت مدیریت ــأله و مه ــل مس ــات، ح اطالع
مدیریــت پروژه هــا، افــراد و بودجه هــا را داشــته 
باشــید. ســاعت کاری مهنــدس شــیمی معمــوال 
البتــه  اســت.  اداری  کاری  ســاعات  بــا  مطابــق 
وقتــی روی پــروژه ای کار مــی کنــد، گاهــی الزم 
اســت زمــان بیش تــری را ســر کار خــود باشــد 
تــا بتوانــد پــروژه را بــه موقــع تحویــل دهــد.
 محــل کار مهنــدس شــیمی معمــوال در ازمایشــگاه
، دفتــر کار یــا بخش هــای مختلــف کارخانــه یــا

پاالیشگاه ها می باشد.

ــت : ــر اس ــرح زی ــه ش ــیمی ب ــدس ش ــف مهن وظای

مهنــدس شــیمی معمــوالً در بخــش تحقیق و توســعه 
ــود. ــه کار می ش ــغول ب ــد مش ــش تولی ــا در بخ و ی

تحقیــق  بخــش  در  شــیمی  مهنــدس  اگــر 
از: عبارتنــد  او  وظایــف  کنــد،  کار  توســعه  و 

ــوالت در  ــعه محص ــد توس ــای جدی ــش راه ه •آزمای
ــگاه  آزمایش

ــیدن  ــرای رس ــری ب ــای کامپیوت ــتفاده از مدل ه •اس
بــه روش هــای تولیــد ایمن تــر و مقــرون بــه صرفه تــر

•برنامه ریــزی بــرای چگونگــی انتقــال نمونه هــای 
ــور  ــه منظ ــی کار) ب ــط واقع ــه محی ــگاهی ب آزمایش

ــی( ــوه صنعت ــد انب تولی
•توســعه روش هــای ایمــن و دوســت دار محیــط 

ــد ــواد زائ ــردن م ــن ب ــرای از بی ــت ب زیس

اگــر مهنــدس شــیمی در بخــش تولیــد مشــغول 
باشــد، وظایــف او عبارتنــد از:

ــاد  ــرای ایج ــه ب ــین های کارخان ــا تکنس ــکاری ب •هم
ــد تولیــد ــرل فرآین ــزات الزم و ابزارهــای کنت تجهی

•نظــارت و بررســی فرآیندهــای فیزیکــی و شــیمیایی 
پروســه تولیــد

ــاز در  ــورد نی ــتگاه ها ی م ــتم ها و دس ــی سیس •طراح
فرآینــد تولیــد

بخش هــای  مدیــران  بــا  نزدیــک  •همــکاری 
ــور  ــه منظ ــی و ســالمت ب ــت، ایمن ــرل کیفی کنت
ــادی،  ــر اقتص ــد از نظ ــد تولی ــازی فرآین بهینه س

کیفیــت محصــوالت، ایمنــی و... 

از ســال 9۵ بــه بعــد دانشــجویان مهندســی 
آخــر  ســال  در  را  خــود  گرایــش  شــیمی 
ابتــدا  در  و  می کننــد  انتخــاب  کارشناســی 
همــه بــدون گرایــش وارد دانشــگاه میشــوند.

ــر طرفدارتریــن گرایش هــای مهندســی شــیمی  پ
بــه شــرح زیــر اســت:

1( گرایــش طراحــي فرآینــد )مهندســي فرآینــد(: 
ــي  ــاي مهندس ــن گرایش ه ــي از پرطرفدارتری یک
اســت.  فرآینــد  طراحــي  گرایــش  شــیمي، 
تبدیــل طراحــي بیســیک بــه طراحــي تفضیلــي، 
هیدرولیــک،   ID&P مهمتریــن  محاســبات 
ــدارک  ــد م ــزات و تولی ــدي تجهی ــي فرآین طراح
ــعه ي  ــد و توس ــن آن تولی ــه مهم تری مهندســي ک
ــي  ــدس طراح ــک مهن ــه ي ی ــت، وظیف نقشه هاس
فرآینــد اســت. ایــن گرایــش در ایــران بــه دلیــل 
وجــود ذخایــر عظیــم نفــت و گاز و توســعه 
صنعــت  و  پتروشــیمي  صنعــت  روزافــزون 
هســته اي، آینــده شــغلي بســیار مناســبي دارد. از 
ایــن رو ظرفیــت پذیــرش بســیار باالیــي نســبت 
ــیمي دارد.  ــي ش ــاي مهندس ــه گرایش ه ــه بقی ب
در ایــن گرایــش، دانشــجویان بــا اصــول طراحــي 
تجهیــزات  و  شــیمي  مهندســي  فرآیندهــاي 
مربوطــه آشــنا مي شــوند و همچنیــن کار کــردن 
ــیمي را  ــي ش ــي مهندس ــاي طراح ــا نرم افزاره ب
ــدي،  ــزات فرآین ــي تجهی ــد. طراح ــرا  مي گیرن ف
طراحــي مفهومــي فرآیندهــاي شــیمیایي، ایمنــي 
در فرآیندهــاي شــیمیایي و طراحــي فرآیندهــا بــه 
کمــک کامپیوتــر، از جملــه دروس تخصصــي ایــن 
گرایــش مي باشــد. دروس مشــترک ایــن گرایــش 
عبارتنــد از: مکانیــک ســیاالت پیشــرفته، طراحــي 
راکتــور پیشــرفته و ریاضیــات عــددي پیشــرفته.

2(گرایش شبیه سازي و کنترل فرآیندها:
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ادغــام ســه رشــته مهندســي شــیمي، برنامه نویســي 
بــه  جدیــدي  گرایــش  کامپیوتــر  مهندســي  و 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــرل ایج ــازي و کنت ــبیه س ــام ش ن
دانشــجویاني کــه به علــوم کامپیوتــر و برنامه نویســي 
ــش  ــن گرای ــه ای ــا ورود ب ــند؛ ب ــته باش ــلط داش تس
ــا  ــنایي ب ــوند. آش ــازار کار مي ش ــي وارد ب ــه راحت ب
سیســتم هاي کنترلــي حاکــم بــر فرآیندهــا موضــوع 
اصلــي ایــن گرایــش مي باشــد. درس ریاضیــات 
مهندســي نقــش مهمــي را در فهــم دروس ایــن 
ــه،  ــدرن و بهین ــرل م ــد. کنت ــاء مي کن ــش ایف گرای
ــازي در  ــازي و شبیه   س ــي، مدل س ــرل دیجیتال کنت
ــي در  ــوش مصنوع ــرد ه ــیمي و کارب ــي ش مهندس
ــن  ــه دروس تخصصــي ای ــیمي از جمل مهندســي ش
ــش  ــن گرای ــترک ای ــند. دروس مش ــش مي باش گرای
ــات  ــرفته، ریاضی ــور پیش ــي راکت ــد از: طراح عبارتن
مهندســي پیشــرفته و مکانیــک ســیاالت پیشــرفته.

3(فرآیندهاي جداسازي:
در ایــن گرایــش عــالوه بــر دروس مربــوط بــه 
پدیده هــاي انتقــال؛ یعنــي انتقــال حرارت پیشــرفته، 
انتقــال جــرم پیشــرفته و انتقــال مومنتــوم )مکانیــک 
ــواع فرآیندهــاي  ــا ان ســیاالت پیشــرفته(، آشــنایي ب
ــز  ــور و نی ــر، اســتخراج، تبل ــد تقطی جداســازي مانن
شبیه ســازي و مدلســازي فرآیندهــا نیــز بــه صــورت 
تخصصــي مــورد بررســي قــرار مي گیرنــد. ایــن 
ــه اي  ــه؛ زمین ــه دروس مربوط ــه ب ــا توج ــش ب گرای
ــري  ــل در دوره دکت ــه تحصی ــراي ادام ــب را ب مناس
فراهــم مي ســازد. دروس مشــترک ایــن گرایــش 
ــي  ــرفته، طراح ــددي پیش ــات ع ــد از: ریاضی عبارتن
پیشــرفته. ترمودینامیــک  و  پیشــرفته  راکتــور 

4(گرایش ترموسینتیک و کاتالیست:
ــش  ــن گرای ــد، ای ــام آن برمي آی ــه از ن ــه ک همان گون
ــیم  ــت تقس ــینتیک و کاتالیس ــاخه ترموس ــه دو ش ب
مي شــود. برخــي دانشــگاه ها ایــن گرایــش را از 
آن  مبحــث تخصصــي  تفکیــک مي کننــد.  هــم 
اســت.  واکنش هــاي شــیمیایي  و  ترمودینامیــک 
شــیمي،  مهندســي  در  کاتالیســت ها  مبانــي 
ترمودینامیــک  الکتروشــیمیایي،  فرآیندهــاي 

دروس  از  آمــاري  ترمودینامیــک  و  محلول هــا 
ــجویان  ــند. دانش ــش مي باش ــن گرای ــي ای تخصص
بــا  ترمودینامیکــي،  مباحــث  بــه  عالقه منــد 
زمینــه اي  مي تواننــد  گرایــش  ایــن  انتخــاب 
مناســب بــراي ادامــه ایــن مبحــث را در دوره 
دکتــري بــراي خود فراهــم آورند. دروس مشــترک 
ایــن گرایــش عبارتنــد از: ریاضیــات عــددي 
ــال  ــرفته، انتق ــیاالت پیش ــک س ــرفته، مکانی پیش
جــرم پیشــرفته و طراحــي راکتــور پیشــرفته.

۵(گرایش بیوتکنولوژي:
محبوب تریــن گرایــش در دنیــا بــدون شــک 
ــه  ــوري ک ــه ط ــت. ب ــوژي اس ــش بیوتکنول گرای
ســرمایه گذاري  پیشــرفته،  کشــورهاي  تمــام 
از  انجام داده انــد.  گرایــش  ایــن  در  بســیاري 
ــش  ــن گرای ــتغال ای ــه ي اش ــر زمین ــه مهم ت هم
اســت. قــدرت آینــده دنیــا در دســت کســي 
خواهــد بــود کــه در زمینــه بیوتکنولــوژي حرفــي 
ــش در  ــن گرای ــد. ای ــته باش ــن داش ــراي گفت ب
ایــران بــه تازگــي وارد شــده اســت و نســبت بــه 
طراحــي  ماننــد  قدرتمنــدی  گرایش هــاي 
نگرفته اســت.  قــرار  حمایــت  مــورد  فرآینــد 
ادامــه  قصــد  کــه  دانشــجویاني  بــراي 
تحصیــل در خــارج از کشــور را دارنــد؛ ایــن 
اســت. انتخــاب  اولیــن  و  بهتریــن  گرایــش 

6(گرایش داروسازي:
داروســازي  رشــته مهندســي شــیمي-گرایش 
ــد  ــون جدی ــوم و فن ــري عل ــه کارگی ــدف ب ــا ه ب
خطــوط  دســتگاه ها،  طراحــي  در  مهندســي 
ــزي و  ــي برنامه ری ــواد داروی ــد م ــد و تولی فرآین
ــاي  ــش جنبه ه ــن گرای ــت. ای ــاد گردیده اس ایج
تئــوري و عملــي طراحــي را کــه شــامل طراحــي 
ــف  ــوط مختل ــي خط ــد، طراح ــاي فرآین واحده
بســته بندي  و  فــرآوري، کنتــرل  آماده ســازي، 
ــي و همچنیــن طراحــي کارخانجــات  ــواد داروی م
تولیــدي صنایــع داروســازي مي باشــد؛ مــورد 

توجــه قــرار مي دهــد.
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رشــته ای ناآشــنا و بدیــع کــه بدنــه زندگــی مــا را شــکل می دهــد وغالبــاً 
کمتــر کســی توانایــی تعریــف درســت و دقیــق کارکــرد آن را دارد. از اوایــل 
قــرن 19 کــه باکلیــت )نخســتین پالســتیک ســاخته بشــر( بــه عرصــه آمد، 
جرقــه مهندســِی پلیمــر و الیــاف زده شــد. حضــور گســترده مــواد پلیمــری 
در صنایــع مختلــف، موجــب شــد ســرعت پیشــرفت و نوآوری هــا در ایــن 
شــاخه افزایــش زیــادی داشته باشــد. همیــن ســیر صعــودی پای این رشــته 
ــه طــوری کــه مهندســی پلیمــر از زیرشــاخه  ــه ایــران نیــز بازکــرد؛ ب را ب
مهندســی شــیمی بــودن بــه رشــته ای مســتقل تغییــر کــرد. درصــد قابــل 
توجهــی ازمطالعــات مهندســی پلیمــر را پالســتیک ها بــه خــود اختصــاص 
ــوند. ــه می ش ــر گرفت ــز درنظ ــر نی ــری دیگ ــواد پلیم ــه م ــد. اگرچ می دهن

می تــوان  رشــته،  درایــن  تحصیــل  بــا 
به عنــوان مهنــدس پلیمرمشــغول بــه کار شــد 
ــردازش  ــش و پ ــا، آزمای ــه پلیمره ــه مطالع و ب
پالســتیک و رنگ هــا بــرای محصــوالت جدیــد 
به عنــوان  می تــوان  همچنیــن  پرداخــت. 
ــر  ــت و ب ــری داش ــی کمت ــین، کارعلم تکنس
تولیــد مــواد اولیــه بــرای ایجــاد پلیمرهــا 
درکارخانجــات صنعتــی متمرکــز شــد. بــه 
خاطرداشــتن مهارت هــای کافــی ممکــن اســت 
ســاعات طوالنــی درآزمایشــگاه یــا مجتمع هــای 
صنعتــی صــرف شــود کــه ازســختی های قابــل 
ــه شــمارمی رود. توجــه  دوران تحصیــل هــم ب
ــن  ــر موفقیــت تحصیــل درای ــر ب ازعوامــل موث
شــاخه می تــوان بــه داشــتن ذهنیــت تحلیلــی، 
ــات  ــه جزیی ــه ب ــت و توج ــکاوی، خالقی کنج
مهارت هــای  برایــن،  عــالوه  کــرد.  اشــاره 
ارتباطــی، کار گروهــی و همــکاری درپروژه هــا 
ــینه  ــن پیش ــزایی دارد. همچنی ــر بس ــز تأثی نی
قــوی در ریاضیــات و شــیمی، آشــنایی بــا علــم 
ــر  ــی، ب ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــر و تس کامپیوت
ــای  ــر دروس دوره ه ــه بیش ت ــری هرچ یادگی
علــم  لحــاظ  از  بــودن  روز  بــه  و  مختلــف 
می کننــد.  ایفــا  را  مهمــی  نقــش  جهانــی 
ــد  ــز نبای ــط را نی ــای مرتب ــری نرم افزاره یادگی
  Matlab ، Aspenoneــا ــت؛ ازآن ه ــده گرف نادی
Moldflow ،Hysysرا می تــوان نــام بــرد.   ایــن 
ــاوری،  ــرآورش، نانوفن ــای ف ــته درگرایش ه رش

پلیمریزاســیون، کامپوزیــت، صنایــع رنــگ، علــوم پایــه 
ــه می شــود،  ــگ( ارا ئ ــع رن ــه صنای و چــاپ )زیرمجموع
ــده اســت. ــدام داده ش ــح مختصــری ازهرک ــه توضی ک

1(صنایع پلیمر)فرآورش(:
ــه طراحــی و تولیــد محصــوالت پلیمــری از  معمــوالً ب
قبیــل الســتیک، رزیــن، االســتومر و... می پــردازد. 
درحوزه هــای پزشــکی، صنعــت ســاختمان و هوافضــا، 
ــن  ــه ای ــزات ب ســاخت بســیاری از محصــوالت و تجهی
زیــر گــروه وابســته اســت. در کل می تــوان گفــت کــه



صنایــع پلیمــر بــه شــناخت، طراحــی و آنالیــز خواص 
ــتیک،  ــده الس ــاده عم ــه م ــی س ــی و مکانیک فیزیک
پالســتیک و کامپوزیــت توجــه دارد. فعالیت هــای 
عمــده ایــن حــوزه بــر اســاس فرآیندهــای اختــالط، 
ــابه  ــوارد مش ــا و م ــکل دهی پلیمره ــازی، ش اصالح س
می باشــد تــا بتــوان پلیمرهــای طبیعــی یــا مصنوعــی 

ــه دســت آورد. ــای دلخــواه ب ــا ویژگی ه ب

2(صنایع رنگ:
 بــه طراحــی و تولیــد رنگ هــا و پوشــش های مختلــف 
می پــردازد.  وغیرپلیمــری  پلیمــری  مــواد  بــرای 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــش ب ــن گرای ــت ای اهمی
خوردگــی و از بیــن  رفتــن ســازه ها ازمشــکالت 
بــه  عمــده کشورهاســت کــه هزینــه هنگفتــی 
بارمــی آورد. مشــاغل مربوطــه نیــز بــه دو بخــش کلی 
تقســیم می شــوند:1- ســنتزمواد رنگــزا بــرای صنعــت 
پوشــش دهی   -2 نســاجی  و  چرم ســازی  چــاپ، 
ــنتز  ــش س ــزی. بخ ــزی وغیرفل ــطوح فل ــر روی س ب
و  آسان تراســت  مــواد  پوشــش دهی  نســبت  بــه 
کارهــای عملــی کمتــری دارد؛ زیــرا در پوشــش دهی 
ــل  ــای ســختی در آزمایشــگاه، مث ــه فعالیت ه ــاز ب نی
بــا فلــزات اســت کــه هــر  برس کشــیدن و کار 
ــدارد. ــام آن را ن ــه انج ــل ب ــا تمای ــی ی ــردی توانای ف

3(نانوفناوری: 
ــو ویژگی هــای  ــواد درمقیــاس نان ــی کــه م از آن جای
متفاوتــی نشــان می دهنــد، اخیــراً درغالــب تولیــدات، 
ــه میــان آمده اســت. ســازه های  ــو ب نامــی از مــواد نان
ــت  ــا وهدای ــی، داروه ــه های الکترونیک ــو درتراش نان
کننده هــای نانــو، روکش هــا و اســکلت های نانــو، 
مثال هایــی از کاربــرد ایــن مــواد هســتند. چــون مــواد 
پلیمــری دارای اســتحکام، انعطــاف، واکنــش بــه دما و 
PH و مــوارد ازایــن قبیــل هســتند؛ در انــدازه نانو نیز، 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و نانوالیــاف، نانــو 
کامپوزیت هــا و نانوکاتالیزورهــا چنــدی از زمینه هــای 
ــد. ــمار می رون ــه ش ــش ب ــن گرای ــه ای ــورد مطالع م

4(پلیمریزاسیون: 
ــق  ــی، تحقی ــاس نیمه صنعت ــا در مقی ــد پلیمره تولی
ــد پلیمرهــا در ــر چگونگــی کیفیــت و کمیــت تولی ب

ایــن گرایــش انجــام می گیــرد. واکنش هــای 
بســپارش بــر اســاس محصــوالت بــه تراکمی)پلــی 
ــاس  ــر اس ــن( وب ــی اتیل ــترها( و افزایشــی )پل اس
امولســیونی  تــوده ای،  بــه  واکنــش  محیــط  
تقســیم  دیگــر  مــورد  چنــد  و  محلولــی  و 
و  کاتالیســت ها  بررســی   کــه   می شــوند؛ 
آن هــا  ترمودینامیکــی  و  ســینتیکی  شــرایط 
ــعه  ــر توس ــه خاط ــته اســت. ب ــن رش ــص ای مخت
و  مدل ســازی  بــا  پلیمرهــا  تولیــد  فنــاوری 
برنرم افزارهــای  تســلط  فرآینــد،  طراحــی 
ــن  ــود. ای ــاس می ش ــر احس ــده بیش ت کمک کنن
گرایــش بــر رونــق صنایــع پتروشــیمی از طریــق 
ــذارد. ــر می گ ــز تأثی ــازده نی ــد و ب ــه تولی هزین

۵(کامپوزیت: 
در برخــی مــوارد کــه مــواد پلیمــری دارای 
ــتند،  ــر نیس ــورد نظ ــای م ــتحکام و ویژگی ه اس
بــا ترکیــب چنــد مــاده پلیمــری یــا غیرپلیمــری 
ــال  ــور مث ــه ط ــود؛ ب ــی ش ــل م ــود حاص مقص
ــواد  ــه و    م ــاف شیش ــب الی ــرگالس ازترکی فایب
ــود.  ــاخته می ش ــه س ــوان زمین ــه عن ــری ب پلیم
ــاف  ــر)PMC( ازالی ــه پلیم ــای زمین کامپوزیت ه
ــوند و دارای  ــاخته می ش ــری س ــه ی پلیم و زمین
اســتحکام مکانیکــی بیش تــری هســتند. مقاومــت 
خزشــی، هدایــت حرارتــی و مقاومــت بــه ســایش 
ــی  ــد، چگونگ ــوه تولی ــد. نح ــز دارن ــری نی باالت
ترکیــب و ســطح هــر کــدام از مشــخصه های ایــن 
مــواد مرکــب، درایــن گرایــش بررســی مــی شــود.
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چارت درسی مهندسی شیمی و پلیمر:



در ستایش تئاتر
تئاتر بیشتر از آن که وسیله ای برای تربیت جامعه، یا سرگرم کردن مردم باشد، تراپی ارزان و مهیجی است 

برای دست اندرکارانش.
خیلیهــا فکــر مــی کننــد بازیگــری را دوســت دارنــد، خیلیهــا شــهرت، خیلیهــا مســئولیت اجتماعــی، امــا 
ــه تئاتــر مــی آویزنــد، بخشــی از خــود را مــی یابنــد کــه در هیــچ حــال  حقیقــت، اغلــب افــرادی کــه ب
ــوع شــخصي اش  ــاند، در ن ــی رس ــان م ــت درم ــه قابلی ــرد را ب ــی ف ــن خودشناس ــد. ای ــده ان ــری ندی دیگ
ــه درمــان ماننــدان خــود از مســیری مشــترک،  ــوع اجتماعــي کمــک ب درمــان خــود )ســلفتراپی( و در ن
مثــال جامعــه. تئاتــر مســکن عجیبــی اســت و چنــان حــال مــا را خــوب می کنــد کــه تمــام نقدهایمــان 
بــه خودخواهانــی کــه بــه اســم هنــر بــا هــدف ارضــای خودشــیفتگی جــای مســتعدان را تنگ کرده انــد، 
فرامــوش می کنیــم. ســفره ای اســت کــه پهــن اســت. قــرص و کپســول برداریــد کــه دردهــای بزرگتــری 
چشــم انتظارمــان اســت. آه ای تئاتــر، تئاتــر خــوب. مــا دردهــا داریــم و تــو آرام بخــش و ســکرآورترینی. 
ــر کف پــوش ســیاه صحنــه تــف کــن  ــر صحنــه تــف کــن. ذهــن درهم مــان  را ببلــع و ب مــا را ببلــع و ب
.کــه مــا ققنوس هــای پالســتیکی نیازمنــد و تــو دارایــی و درمانگــر. آخ ای تئاتــر، تئاتــر خــوب )دو بــار(! 1 

1 1پانویس: بخشی از یادداشت نیما دهقانی کارگردان نمایش »در ستایش تئاتر،تهران و تله کامیونیکیشن« 

در تئاتر مستقل تهران

کــه  می کنیــم  تــالش  تئاتــر  کانــون  در  مــا 
هنرجویــان را بــه ســمتی کــه برایشــان مناســب تر 
ــکده   ــر دانش ــون تئات ــم. کان ــت کنی ــت، هدای اس
فنــی در ابتــدای هــر ســال عضــو می گیــرد و 
اعضایــش،  قابلیت هــای  از  اســتفاده  از  جــدا 
ســعی در پــرورش ایــن قابلیت هــا نیــز دارد. از 
ســال 94، دوره هــا ی تمریــن بازیگــری و فــن 
ــه ی  ــد برنام ــرای تولی ــری ب ــان و دوره ی یادگی بی
ــزار  ــی برگ ــنامه خوان ــات نمایش ــی و جلس رادیوی
ــکاری و  ــا هم ــوم ب ــرا ی عم ــک اج ــد. ی ــی ش م

تمریــن دانشــجویان فنــی و هنــر در ســالن اســتاد 
ــال  ــا در س ــای زیب ــکده هنره ــمندریان در دانش س
96 روی صحنــه رفــت. هــر چنــد خــود اعضــا نیــز 
ــه اشــتراک گذاشــته و  ــش و تجربه هایشــان را ب دان
پیشــرفت رخ داده از ایــن بــاب قابــل توجــه اســت.

همچنیــن ایــن رونــد هرســاله اســت کــه  در 
جشــن هــای عیدانــه ی دانشــکده هــا اجــرا هایــی 
توســط خــود دانشــجویان بــه روی صحنــه مــی رود.

ســال  چهــار  در  اینکــه  کمــا 
دانشــکده  در  اجــرا  ســی  گذشــته 

فعالیت های کانون تئاتر

22



کارگاه نمایش
چارچــوب   97 ســال  از  کانــون  هــای  تمریــن 
ــن  ــت و تمری ــود گرف ــه خ ــری ب ــدی ت ــم و ج منظ
ــدند. ــری ش ــش” پیگی ــوان “کارگاه نمای ــا عن ــا ب ه

ــروه کارگاه  ــار گ ــه چه ــاله ب ــر س ــش ه کارگاه نمای
زمســتان  و   پاییــز  تابســتان،   ، بهــار  نمایــش 
تقســیم مــی گردنــد. در هــر فصــل بــه کارگاه 
ــا در  ــوند ت ــی ش ــه م ــال اضاف ــای فع ــش اعض نمای
ــد  ــه من ــجویان عالق ــرای دانش ــه ب ــتری آزاد ک بس
ــا و  ــده روش ه ــود آم ــی بوج ــای نمایش ــه هنره ب

خالقیــت هــای اجرایــی بیشــتری را تجربــه کنند.
در  کانــون  فعالیت هــای  کلــی،  به طــور 
و  اجــرا  نوشــتاری،  و  مطالعاتــی  زمینه هــای 
پرفورمنــس آرت ، کارگردانــی، ضبــط صــدا و 
تولیــد برنامــه ی رادیویــی و حتــی ســاخت فیلــم 
ــر اســت. ــای تئات ــزر ه ــو آرت و تی ــاه ، ویدی کوت

ــا در  ــه م ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــه ای ــه ب توج
کانــون تئاتــر بیــش از هــر چیــزی حــال خــوب، 
تعهــد و کار گروهــی را تمریــن مــی کنیــم

نوارخانه کجاست؟
نوارخانــه ی 16 آذر، شــاخه ی فرهنگی-هنری انجمن 
اســالمی، ســالها عهــده دار مســئولیتی منحصــر بفرد 
ــاد بســتری  ــوده اســت: ایج ــی ب در دانشــکده ی فن
ــن  ــت ای ــی دانشــجویان. اهمی ــش فرهنگ ــرای کن ب
موضــوع بــرای دانشــجوی فنــی آنجاســت کــه 
بجــای ســرکوب دغدغه هــا و عالیــق او در زمینــه ی 
هنــر و اندیشــه ، بــه چنیــن تمایالتــی میــدان 
می دهــد. کــم نیســتند دانشــجویانی کــه درمحیــط 
گاه مــالل آور دانشــکده ی فنــی، چنیــن گریزگاهــی 
ــی  ــار دروس مهندس ــد و در کن ــتجو می کنن را جس
ــه  ــش ب ــرا، گرای ــی و بی چون وچ ــی قطع و ریاضیات
امــوری در حیطــه ی فرهنــگ دارنــد؛ امــوری کــه به 
ــخ هایی  ــرح پاس ــت وگذار و ط ــازه ی گش ــا اج آن ه
ــر می دهــد. ــه پرســش هایی از جنســی واالت ــازه ب ت

فعالیــت هــای نوارخانــه اعــم از حلقه هــا، کارگاه هــا، 
محتوامحــور  رویکــردی  اغلــب  و...  نمایشــگاه ها 
ــن  ــزاری ای ــای آن از برگ ــدف اعض ــته اند و ه داش
ــری  ــه یادگی ــوف ب ــی معط ــا تالش ــته برنامه ه دس
ــه  ــی ازجمل ــر در مباحث ــی عمیق ت ــاد بینش و ایج
ســینما، ادبیــات، فلســفه و جــز آن بوده اســت. 

نوارخانــه محملــی بــرای آموختــن، بحــث کــردن 
یکدیگــر  بــا  افکارمــان  میان گذاشــتن  در  و 
از  بســیاری  و  اســت  دوســتانه  محیطــی  در 
دانشــجویان را شــاهدیم کــه عالیــق و سالیقشــان 
ــود را  ــان خ ــذر زم ــا گ ــرده و ب ــدا ک ــط پی بس
کــه  می یابنــد  جدیــدی  مباحــث  درگیــر 
نداشــتند. آشــنایی  آن هــا  بــا  پیش تــر 

عالقــه ی  و  دلبســتگی  بی شــک 
قدیمی تــر  دانشــجویان  و  فارغ التحصیــالن 
ــق  ــر توفی ــه گواهی ســت ب ــه نوارخان نســبت ب
نوارخانــه در ایجــاد عرصه ای صمیمــی برای آن 
بخــش از دغدغه هــا کــه بعضــاً در دانشــکده ی 
فنــی بدســت فراموشــی ســپرده می شــود. 
ــرای  ــاز پذی ــوش ب ــا آغ ــال ب ــر س ــه ه نوارخان
مشــارکت  بــه  عالقه منــد  دانشــجویان 
یادشــده  زمینه هــای  در  فعالیت هایــی  در  
ــه  ــت ک ــن اس ــح و مبره ــه واض ــد. چ می باش
ــش  ــال و جنب ــور فع ــادی حض ــر نه ــد ه رش
می کنــد. ایجــاب  را  مشــتاق  دانشــجویان 
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اســت. شــده  گذاشــته  نمایــش  بــه  فنــی  غیــر  حتــی  و  فنــی  هــای 
موقعیــت  یــک  جــاری  ســال  آذرمــاه  در  فنــی”  تئاتــر  رویــداد  “صفرمیــن  برگــزاری 
اســت. نمایــش  زمینــه  در  مدعــی  دانشــجویان  هــای  نمایــش  اجــرای  بــرای  رقابتــی 

رویــداد تئاتــر فنــی در هفتــه پایانــی آذر در دانشــکده فنــی در ســالن رجــب بیگــی برگــزار 
میشــود! پیشــنهاد  قطعــا  فنــی  هــای  بچــه  خــالق  هــای  اجــرا  تماشــای  و  شــد  خواهــد 
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