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به دانشکده فنی دانشگاه تهران،
مهد مهندسی کشور خوش اومدید.

دانشــجوی کارشناســی مهندســی

دانشگاه تهران

شیمیدانشگاه تهران

معرفی دانشگاه تهران و دانشکده فنی

سالم
به دانشگاه تهران ،مهد مهندسی کشور خوش اومدید.
حاال که شانس حضور فیزیکی در دانشگاه را نداشتید (البته
خودم هم جزو کسایی بودم که این شانس رو از دست داده)،
بیاید یه چرخ مجازی تو دانشگاه بزنیم.
اول بریم سراغ مکان محبوب همهی دوستداران دانشگاه
تهران یعنی سردر  50تومانی که در ضلع شمالی خیابان
انقالب قرار دارد .حتی ورودی هایی که هنوز طعم بودن در
دانشگاه رو هم نچشیدن یه سر اومدن و یه عکسی باهاش
گرفتن و جاییه که هر کی که رویای دانشگاه تهرانی بودن رو
تصور میکنه به ذهنش میاد.
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ساختمان دانشکده فنی شامل  ۳ساختمان است:
.
.
.

1ساختمان اصلی
 2ساختمان هیدرولیک
 3ساختمان آبشناسی
از ساختمان اصلی و با گذر از راهروها
میتونید به سایر ساختمانهای دانشکده راه
پیدا کنید.

اکثر دروس علومپایه در کالسهای دور سالن چمران برگزار
میشوند که با شماره های  ۳تا  ۱۱مشخص شدهاند .هر وقت
به صورت حضوری به دانشگاه مشرف شدید ،سری هم به
سایت مهندسیشیمیو پلیمر ،در طبقه سوم بزنید که حتما
به دردتون میخوره.

بریم سراغ دانشکده خودمون،
رشته مهندسی شیمیو پلیمر و عمران در دانشکده فنی
دانشکده فنی ،احتمالش هست که در اولین ترم حضوری ،پایین (انقالب) هستن.
به خاطر پیچ در پیچ بودن پله ها و راهروها ،در دانشکده
حاال که گفتیم انقالب بزارید جاهای معروف که خیلی قراره
گم بشید و از جایی سر در بیارید که نمیخواستید (تجربهی
بشنوین رو هم بگم براتون...
خودمم روز اولی که برای پیگیری کارم رفته بودم دانشگاه
همین بود)

جلوف:
احتماال مکانی که بیشتر زمانتون رو در آن میگذرونید« ،جلوف» یا جلوی فنی باشه ،به
دالیلی که خودتون حضوری که بشه کشف میکنید ،جلوف همیشه در مه غلیظی فرو رفته
و یکی از متداولترین مکانها برای دیدن دیگران و قرار گذاشتنه .اصطالحات دیگری مثل
ِ
نزدیک
«نجف» و «دف» هم هست که به اندازه جلوف کاربردی نیستند .نجف مخفف
جلوی فنی (چهارراه پایین دانشکده) و دف هم در فنی (ورودی از خیابان جلو فنی) است.
کف (کتابخانه فنی):
«کف» هم یکی دیگه از مکانهاییه که قراره وقت زیادی رو اونجا بگذرونید .کتابخانه فنی
بر عکس اسمش اصال کتاب نداره و جای مناسبی برای مطالعه گروهی در دوران امتحانات
هست .در این مدت به شدت شلوغ میشه و به سختی میتونید جای خالی پیدا کنید.
ریور ساید یا ریور:
«ریور» محوطه ایست سرسبز و زیبا که بین دانشکدههای فنی و علوم قرار گرفته .وسط
ریور یک حوض و یک جوی آب ،که آب آن داخل حوض میریزه ،قرار دارند و اسم ریور،
از همین جا میآید .ریور جاییست برای مافیا و جرات و حقیقت و بازی های دیگه .از
اونجا که همیشه احتماال نیمکتهای ریور پر هستش ،احتماال مجبور میشید روی چمنها
بشینید .پس یک کاغذ باطله یا همچین چیزی همراهتون داشته باشید که اگر خیس بودند
به مشکل برنخورید.
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کتابخونه مرکزی:
این کتابخانه شامل  9طبقهست که دوتا زیر زمین ،طبقه همکف و اول و  5طبقه هم مخازن کتاب و مطبوعات و
اسناده .اگر خواستید کتابی از کتابخانه مرکزی امانت بگیرید ،کافیه با کامیپوترهای داخل کتابخانه کتاب مورد نظرتان
را جست و جو کنید و ببینید از کدام سالن میتوانید آن را امانت بگیرید« .کم» یکی از بهترین مکانها برای استفاده از
اینترنت دانشگاه هم هست .در ضمن کم یک بوفه خیلی خوب هم دارد که هر وقت دانشگاه باز شد پیشنهاد میکنم
حتما سری به آن بزنید .برای استفاده از سالن های مطالعه باید حتما وسایلتون رو داخل کمدها بذارید و کلیدش رو
هم بردارید .هر وقت کارتون تموم شد هم کلید رو روی کمد قرار بدید و وسایلتون رو بردارید.
خب حاال بریم سراغ بقیه رشته ها

 LGیا :Love Garden
اسم این قسمت ،کامال بیانگر ویژگی آن است .البته برای سورپرایزها و جشنها هم خیلی مناسب
هست .بر اساس شایعاتی گفته میشه که در زمان تاسیس دانشگاه ،به این قسم ت �Learn Gar
 ،denکه مخففش همون  LGهست ،گفته میشده .اما به مرور زمان به دلیل استفاده های دیگه
از این قسمت کلمه  Learnتغییر پیدا کرده و به این کلمه تبدیل شده .این قسمت مثل «ریور»
سرسبز و قشنگه.
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همونطور که گفتم مهندسی شیمیو
پلیمر و عمران داخل فنی پایینه یعنی
همون انقالب که دانشکده های هنر،
حقوق و علوم سیاسی ،علوم پزشکی و
دندان پزشکی و داروسازی هستن ولی
بقیه فنیهای داخل پردیس (که جدیدا
شده دانشکدگان) امیرآباد هستند.
یه توضیح ریزیم راجب دانشکده فنی
امیرآباد بدیم که فقط آشنا باشین:
از در اصلی که وارد بشید دست چپتون
ساختمون صنم (صنایع ،نقشه ،معدن)
هست که طبقه اولش ساختمون اداری
کل فنی امیرآباد هم هست.

شماره  2مکانیکه که پر از کتابخونه
هست و خیلی عالیه واسه درس
خوندن .یه کم که برید جلوتر ،دست
چپتون ساختمون برق و سایت برق و
کامپیوتره( .اصال گول اسم سایت برقو
نخورید  ،همه کامپیوتراش همیشه پره
و اگرم لپتاپ میبری سعی کن شارژت
پر باشه چون همه پریز ها و سه راههام
پره) طبقه پایین سایت برق یدونه فر
هست که میتونید توش غذاتونو گرم
کنید مخصوص پنجشنبه جمعهها که
سلف تعطیله .تقریبا روبهروی سایت
برق و کامپ هم کتاب خونه قلمچیه
که بد نیست.

جلوتر میرسیم به دو راهی آخر دانشگاه
که سمت چپتون ساختمون  1متال
هست که جلوش زمین فوتبال و والیبال
و ایناس و کال خیلی خوبه و پشت متالم
خیلی جای دنج و خوبیه.
سمت چپتون دو راهی آخر ساختمون
نفته که باز چپترش ساختمون  2متاله
که پره آزمایشگاه و کارگاهه و همه
درهاش هم قفله .واس هرکدوم باید
با هماهنگی اساتید وارد شید فقطم
مخصوص متالیها نیس و مکانیکیام
استفاده میکنن گاها.

حاال اگه خداخواست و گذرتون افتاد
روزی خودتون برید میبینید ولی
یه کم دیگه بری جلوتر سمت راستت
هیچجا صفای انقالب رو نداره.
جلوتر که برید دست راستتون ساختمون ساختمون شماره  1مکانیکه و باز بریم
نوشته شده با کمک مطلب مشابه در نشریه میم شماره 13
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سایت کامپیوتر دانشکده فنی

راه پله دانشکده فنی

سلف دانشکده فنی
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تندیس مشهور دانشگاه تهران ،ریورساید
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