
همهراازتومیآموزم
  اواخر کارشناسی هستم و در این مدت پروژه های زیادی را با نرم افزاری 

زینبمحبی

ویژه انجام داده ام و زیر و بم آن را یاد گرفته ام. تعدادی از استادان از من 
می خواهند برایشان کالسی بگذارم و نرم افزار را به آنها یاد بدهم؛ چقدر 
این روحیه شان را دوست دارم، با این سن و سال هنوز در پی یاد گرفتن 
هســتند و برایشــان فرقــی نمی کنــد از چــه کســی بیاموزنــد.
  روز دفاع پایان نامه کارشناسی، ساعت 6:30 صبح، تلفن همراهم زنگ می زند. یکی 
از استادان دانشکده است، استاد راهنمایم نیست، استادی است اخالق مند و مهربان.

-  سالم آقای دکتر، صبحتون بخیر!
-  سالم خانم مهندس، آماده ای؟

- مطمئن نیستم
- استرس نداشته باش، به خودت برس، یه صبحانه خوب هم بخور؛ تو جلسه دفاع فقط 
به یه نکته حواست باشه: استاد راهنما و ممتحن ها اومدن که تو بهشون نشون بدی بعد 
از 4 سال هیچی بلد نیستی و هنوز باید شاگردی کنی تا چیزی یاد بگیری. اگر بتونی 

با رفتارت این مسأله را نشون بدی مطمئن باش خوب تموم میشه.
مکالمه که تمام می شــود، فقط به جمله آخرش فکــر می کنم، عجب نکته ای را به من 

یادآوری کرد، با یک مدرک دانشگاهی خیال نکنم عاَلم دهر شده ام.
  چند ماهی است درگیر پروژه ارشد هستم، دریغ از کوچک ترین کمکی از طرف استاد 
راهنما. نرم افزاری را برای کارم پیشنهاد داده که حتی یک بار هم آن را باز نکرده است. با 
حالت استیصال به سراغ چند نفر می روم و با آ نها مشورت می کنم، به نتیجه ای می رسم 
و نتیجه را به اســتادم ارائه می دهم؛ البــالی صحبت هایم از دهانم می پرد و می گویم با 
چندین نفر مشورت کردم که به این نتیجه رسیدم... . استادم عصبانی می شود، شروع 
می کند به داد و بیداد: یعنی من بعد از 30 سال کار کردن نمی دانم ولی آنها می دانند... . 
این چند سال جلوی چشمم می آید، استادانی که حاضر بودند حتی از یک دانشجوی 
کارشناســی بیاموزند، استادی که به من یاد داد مدرکم مرا دانشمند نکرده، استادانی 
که دم از تخصص گرایی زدند ولی ســر کالس راجع به همه چیز نظر کارشناسانه دادند 
جــز درس و بــا مطالعه در هر زمینه ای فکر می کردند در آن هم به درجه اســتادی نائل 
آمده اند، استادی که به جای آنکه به من بیاموزد جز درس به بقیه جنبه های زندگی هم 
بپردازم، پیشنهاد داد در تابستان منابع دروس ترم بعد را پیش مطالعه کنم، استادی که 
وقتی مســئولیتی پذیرفت خود را بی نیاز از آموزش در آن زمینه می دید و حاال استادی 

که چون باتجربه است فکر می کند ممکن نیست کسی بیشتر از او بلد باشد.
من دســت پرورده جمعی از این استادان هستم و به این فکر می کنم قرار است به نسل 

بعدم چه یاد بدهم؟
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»بهعقببازنمیگردیم«ترین
سه شنبه هفته گذشته برای بار سوم شریف زیبا شد. اگر در این روز 
یک بار از باال تا پایین دانشگاه قدم می زدید، احتماال با اتفاقات زیادی 
رو برو می شدید و ممکن بود حتی در خیابان اصلی، استاد راهنمایتان 
دوان دوان از کنارتان رد شود؛ اما در شریف زیبای من امسال یکی از 
برنامه ها افت شدیدی داشت. فوتبال دستی انسانی در دوره پیش 
بــا تجهیزات زیادی برگزار و از یک ســازه بادی مخصوص برای این 
کار اســتفاده شد، اما امسال این برنامه به کمک چند قطعه طلق و 
استفاده از طناب به عنوان میله برقرار بود. به دلیل همین تغییرات ما 
عنوان »به عقب باز نمی گردیم«ترین را به این برنامه اهدا می کنیم. 

»خوشمزاج«ترین
دوشنبه هفته گذشته انجمن اسالمی دانشجویان ساعت 16:30 
از چهار استاد سرشناس دانشــگاه دعوت کرده بود تا در جلسه ای 
با عنوان »نگاهــی از درون« درباره دغدغه ها و نگرانی های پیرامون 
دانشگاه بحث کنند. این با استقبال بســیار کم دانشجویان برگزار 
شد، اما کمی قبل از این برنامه در ساعت 15 جامعه اسالمی مستند 
»انقالب جنسی 3« را اکران کرد و در عین شگفتی متوجه شدیم که 
دانشجویان زیادی دراین جلســه حاضر شدند. به نظر می رسد که 
دانشجویاِن »خوش مزاج« ما دغدغه های جنسی را با اشتیاق دنبال 
می کنند اما برای دغدغه مهمی به نام دانشگاه کسی وقت کافی ندارد.

دردومینجشنوارهصباچهگذشت؟

سازهایتان کوِک کوک! 
مرکزی مستند تاالن را همراه با پنل 
تخصصی پیرامون آب های زیرزمینی 

و فرونشست زمین اکران می کند.
هم قامت قله ها

یادواره شــهید محسن وزوایی از ساعت 
13:30 در آمفی تئاتر مرکزی با حضور 
خانواده و جمعی از همرزمان شــهید از 
ســوی کنگره شهدای دانشــگاه برگزار 

می شود.

دوشنبه
مناجات سحرهای ماه رمضان

از شب اول ماه رمضان برنامه تالوت یک 
جزء قرآن و مناجات سحر با نوای حجت 
االسالم قاسمیان از ساعت 1 بامداد در 

مسجد دانشگاه برقرار است.
آشنایی با منشور حقوق دانشجویی

محمدعلی کامفیــروزی مهمان برنامه 
انجمــن اســالمی بــا موضــوع حقوق 
سیاسی و اجتماعی دانشجویان است 
کــه از ســاعت 16:30 در دفتر انجمن 

برگزار می گردد.
بازار کار موادی ها

انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم 
مواد با همکاری گروه باماتاکار بازار کار 
مهندسی مواد و متالورژی را با سخنرانی 
مهندس علی دلیربد از ساعت 14 تا 17 

در سالن جابر بررسی می کند.

سه شنبه
هم آموزی نویسندگی

مرکــز کارآفرینــی از ســاعت 14 تا 16 
هم آموزی نویســندگی را با ارائه مهدی 

طارقی برگزار می کند.
درباره غرب

سلسله جلسات درس-گفت وگو درباره 
غــرب بــا موضــوع انقالب اســالمی و 
توسعه با حضور علیرضا بدیع، پژوهشگر 
پژوهشــکده فرهنگ و هنر اســالمی از 
ســاعت 16:30 تا 18 در دفتر بســیج 

دانشجویی برقرار است.
فلسفه سیاسی

سلسله جلسات حلقه مطالعاتی »فلسفه 
سیاســی« از ســاعت 16:30 در دفتر 

جامعه اسالمی برگزار می گردد.

مهارتآموزیبهسبکشریف
دکتر شریعتی نیاســر، معاون آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در چهارمین همایش ملی آموزش 
عالی گفته است: »دانشگاه های برتر کشور مأموریتی 
باالتر از آمــوزش متداول دارند و آن پرورش مدیرانی 
توانمنــد بــرای ورود به جامعه اســت«. جناب آقای 
دکتر! بنده پس از چهار ســال درس خواندن در این دانشگاه این 
نوید را به شــما می دهم که حداقل دانشگاه شریف در این مسأله 
بســیار قوی عمل کرده و کاری کرده تعداد کثیری از مهندسان، 
چهارگوشه میدان »مهندسی« را بوسیده و به سمت مدیریت روی 

بیاورند. حداقل از این دانشگاه خیالتان جمع باشد.دکتر محمود 
فتوحی هم در مصاحبه ای با خبرگزاری صداوســیما بیان کرده: 
»دغدغه کار برای دانشجویان و دانش آموختگان واقعی است و در 
این دانشگاه تالش کردیم مهارت های الزم را عالوه بر مسائل درسی 
به دانشجویان آموزش دهیم«. البته بنده در زمینه مهارت های الزم 
برای کار نه اطالع و نه سررشــته ای دارم ولی حداقل مهارت های 
»زندگی در شــرایط سخت با ســاس ها«، »چگونه خفت نشویم« 
و »پخــت غذاهای ترکیبی نوین در جمعه ها« را در این چندســال 

یاد گرفتم که مطمئن هستم برایم در آینده کاربردی خواهد بود.

شریف 
نیوز

ترین ها

شریف 
نیوز

رضا علیپور

سخن 
مسئولین

کانون موســیقی شــریف سال هاســت که رسالت 
خودش را معرفی موسیقی فاخر و غیرمبتذل تعریف 
کرده و در راســتای آن فعالیت می کند. فســتیوال 
موســیقی شــریف هم عنوان رویدادی است که از 
حدود 10 سال پیش، از طرف این کانون در دانشگاه 
برگزار می شــود کــه در دو دوره اخیر نام جشــنواره صبا برای آن 
انتخاب شــده است. هدف این جشنواره عالوه بر رسالت اصلی 
کانون، ایجاد فرصتی برای دانشــجوهای هنرمند و با اســتعداد 
شریفی اســت تا بتوانند هنر خود را به نمایش بگذارند. برخی از 
هنرمندان و گروه هایی که در این جشــنواره حاضر بوده اند، در 
سال های بعد برای خودشان جایی در بازار موسیقی ایران پیدا کرده 
و حتی به انتشار آلبوم هم رسیده اند. تفاوت عمده جشنواره های 
صبا با فستیوال موسیقی شریف، حضور استادان مطرح موسیقی 
کشور به عنوان داور و سخنران است. شریف امسال میزبان فرزین 
طهرانیان، مهسا خوئی و لیال بازغی در روز موسیقی کالسیک و 
زکریا یوسفی، سینا جهان آبادی، پاشا هنجنی و پوریا اخواص در 
روز موســیقی سنتی بود. همچنین از فرزین طهرانیان و مسعود 
همایونی برای روز موسیقی ملل دعوت شده بود که نتوانستند در 
برنامه حضور پیدا کنند. جشنواره صبا امسال 26 تا 28 فروردین 

در آمفی تئاتر مرکزی برقرار و سازهای شریفی ها کوِک کوک بود.

روز کالسیک
این روز جشنواره، همیشه روز شریفی ها بوده و بیشتر اجراها از 
داخل دانشگاه اســت. روز کالسیک معموال کمترین حاشیه را 
دارد و بدون مشــکل و بی نظمی خاصی برگزار می شود. فرزین 

طهرانیان، سخنران این روز بود و درباره کلمه »ویرتوئوز« مطالبی 
را ارائــه کرد. اجرای دونــوازی ویولن و پیانــو از آریان  امیری فر، 
دانشــجوی ورودی 96 مهندسی شیمی و پارسا جویان، اجرای 
برگزیــده هیأت داوران و کوارتت زهی نوســکا که گروهی خارج 

دانشگاه آن را اجرا کدند، اجرای برگزیده مردمی لقب گرفت.

روز سنتی
در دوره های گذشــته، بزرگ ترین چالش در روز ســنتی صدابرداری 
و تســت صدا بــود که باعــث ایجاد تاخیرهــای طوالنــی در برنامه 
جشنواره می شــد. در این دوره با توجه به دعوت از تیم صدابرداری 
حرفه ای این مشــکالت تا حد زیــادی کاهش یافــت و برنامه بدون 
تاخیر آغاز شــد. سخنران این روز زکریا یوسفی بود و ارائه ای پیرامون 
ارزش های برگزاری چنین رویدادهایی در دانشــگاه داشت. اجرای 
گروه دیار از خارج دانشــگاه، اجرای برگزیــده هیأت داوران و اجرای 
برگزیده مردمی شــد. نکته جالب روز ســنتی ابتــکار داوران بود که 
بعد از اتمام اجرای هر گروه، مشــابه با مســابقه های خوانندگی در 
 شبکه های تلویزیونی داخلی و خارجی به صورت رودررو و مستقیم به
شرکت کننده ها توضیحات و نظرات موردنظرشان را منتقل می کردند.

روز ملل
روز ملل به عنوان روز آخر جشــنواره بدون تاخیر آغاز شد و نظم 
نسبی خوبی هم داشت. حاشیه های مهم آن عدم حضور داوران و 
تغییر مجری بعد از 4 سال بود. گروه کواکس به سرپرستی شایان 
هاشمی، دانشجوی صنایع 93 عنوان اجرای برگزیده مردمی در 

این روز را به خود اختصاص داد.

 عماد 
خالق پناه

گزارش

شنبه
روحانیت در بحران

انجمــن اســالمی امروز از ســاعت 
16:30 در ســالن کهربای دانشــکده 
برق تأثیر انقالب اســالمی بــر جایگاه 
روحانیون را با حضور حجج اسالم احمد 
منتظری، ناصر نقویان، مهدی ابوطالبی 

و محمدرضا باقرزاده بررسی می کند.
پیام آورد

مراســم اختتامیه رقابت هــای نوآورانه 
پیام رســانی با نــام پیــام آورد امــروز از 
ســاعت 10 تا 12 با حضــور نمایندگان 
پیام رسان های ایرانی و دکتر سهراب پور 
و دکتــر جلیلــی در آمفی تئاتــر مرکزی 

برگزار می شود.
جنگ چهره زنانه ندارد

وضعیت زنان جانباز بعد از جنگ تحمیلی 
موضــوع برنامه ای اســت که از ســاعت 
16:30 در دفتر انجمن اسالمی با حضور 
جانباز سرافراز، دکتر نسیم چنگایی و دکتر 

مهدی ایزدی برگزار می شود.
ربع قرن با محور

انجمن علمی محور امروز از ساعت 17 
در سالن جابر بیست وپنج  سالگی خود را 

جشن می گیرد.
گردهمایی فارغ التحصیالن 

پیرامون بالیای طبیعی
»نهادســازی بــرای مشــارکت در رفــع 
بالیــای  و  اجتماعــی  بحران هــای 
طبیعی« موضــوع گردهمایی انجمن 
فارغ التحصیالن شریف است که امروز 
از 17 تا 20 در ساختمان انجمن برگزار 

می گردد.
مسابقه آمادگی جسمانی

امــروز از ســاعت 12 مســابقه آمادگی 
جســمانی پســران با آیتم های متنوع 
در ســالن جباری برگزار می شود. برای 
ثبت نام تا قبل از شــروع مسابقه باید به 
آقای خدامرادی در ســاختمان شماره 

1 مدیریت تربیت بدنی مراجعه کنید.

یکشنبه
مستند تاالن

انجمن دوســتداران محیط زیســت از 
ساعت 15:30 تا 19:30 در آمفی تئاتر 
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دانشگاه باید دانشگاه باشد
دوشنبه هفته گذشته شریف میزبان مهمانان 
سرشناسی بود که برای حضور در چهارمین 
همایش ملی آموزش عالی جمع شده بودند. 
مراسم افتتاحیه در ســالن جباری بیشتر به 
صحبت های کلی و کلیشه ای گذشت ولی در 
شش پنل تخصصی که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار 
شد، حرف های جدی و مهمی در خود داشت که می تواند 

مسیر آینده آموزش عالی در ایران را مشخص کند.

همه الزم نیست Q1 شوند
پنل مهارت افزایی و اشــتغال پذیری دانش آموختگان در 
ســالن خوارزمی دانشــکده کامپیوتر برقرار بــود. در این 
پنــل دکتر مهــدی کشــمیری در صحبت هایــش به این 
مســأله انتقاد کرد که تعریف ما از دانشگاه در تعداد هیأت 
علمی و دانشــکده و دانشجو و نهایتا تعداد مقاله خالصه 
می شود، درحالی که MIT خودش را با تعداد شرکت هایی 
که تأسیس کرده و درآمدی که از آنها به دست آورده معرفی 
می کند. او توســعه اجتماعی، کارآفرینی و تولید درآمد را 
در کنار توســعه علمی الزم دانســت و از بی توجهی به آنها 

گله مند بود.
دکتــر محمدرضا زالــی به بحــث آمــوزش کارآفرینی در 
دانشــگاه ها پرداخــت و اعتقاد داشــت که ایــن آموزش 
ســطح تفکر دانشــجوها را ارتقا می دهد. زالی اولین قدم 
برای رســیدن به کارآفرینی را قصد کارآفرینانه معرفی کرد 
و گفت با وجود کاهش این شاخص نسبت به سال گذشته، 
باز هم ایران از جمله کشــورهای نخســت در این شاخص 
است. همچنین او با اشاره به ویزای استارت آپی که برخی 
کشورها مثل فرانسه به دانشجوهای ایرانی می دهند، این 
تهدید را جدی دانســت و از توجه به سرمایه های انسانی 

کشور در این حوزه گفت.
مهندس مجید دهبیدی پور مشکالت کاریابی شریفی ها 
را سردرگمی، بی هدفی، عدم تناسب میان شغل و شاغل 
و عدم شناخت استعدادها و عالیق دانست و از مسئولیت 
دانشــگاه ها در قبال دانش آموختگانشــان گفت که این 
مســئولیت شــامل آموزش کاریابی و مهارت و همچنین 
مرتبــط کــردن آنهــا با صنعــت و فضــای کار می شــود. 
دهبیدی پور اعتقاد داشــت که 75درصد موفقیت شغلی 
افراد به مهارت های ارتباطی آنها بستگی دارد و این مهارت 
در کالس هــای درس آموزش داده نمی شــود و مدرســه 
اشتغال شــریف هم بر اساس همین هدف و در سه بخش 
خودشناســی، مهارت آموزی و کارآموزی تأســیس شده 
اســت. او در آخر بیان کرد که اکثر افرادی که وارد مدرسه 
اشتغال شده اند، جذب بازار کار شده و بیشتر آنها نیز بعد 

از گذشت سه سال در کار خود باقی مانده اند.

کارآموزی در دانشگاه بی معناست
برنامــه  بــه  را  نــادری صحبت هایــش  مالــک  دکتــر 

و  داد  اختصــاص  غ التحصیــالن  فار اشــتغال پذیری 
اشــتغال پذیری را مجموعــه ای از ویژگی های مهارتی، 
دانشی و فردی معرفی کرد که در دانشگاه های ما فقط 
به قسمت دانشی آن پرداخته شده است. به گفته نادری 
ســرعت تغییرات در جهان علم و کار آنقدر ســریع است 
که نصف دانشی که دانشجو در سال اول فرامی گیرد، تا 
زمان فارغ التحصیلی منقضی می شود: »سه بخش مهم 
در اشتغال ورزی، کارآموزی، کارورزی و کاریابی است. 
دانشــگاه های مطرح دنیا برای افزایش اشتغال پذیری 
دانش آموختگانشــان برنامه هایــی از قبیــل دوره های 
آموزشی مهارت ها، جلسات شبیه ساز مصاحبه شغلی، 
نمایشــگاه کار، ســمینارهای اســتخدامی، دوره های 
کــوآپ، بازدیــد از صنایــع، کار در ســایه و... برگــزار 
می کننــد. ما مخالف کارآموزی در دانشــگاه هســتیم، 
چراکه دانشــجو باید وارد صنعت شده و با فضا و محیط 

آنجا آشنا شود«.

فوق برنامه مهم تر از برنامه
دکتر حســن طائی بــه اهمیت فــوق برنامــه در موضوع 
اشــتغال پذیری پرداخــت. او در ابتــدای صحبت هایش 
سیاســت کشــور در زمینــه کارآفرینی را کنتــرل ورودی 
دانشگاه ها دانست تا از این طریق خروجی ها تا حد امکان 
مســتعد و توانمند باشند. طائی در ادامه با اشاره به طرح 
درس در دانشگاه ها از اهمیت و تأثیر کارهای فوق برنامه در 
آینده کاری دانشجوها گفت: »اکثر مواقع، همین بخش 
است که در آینده به کار دانشجو خواهد آمد ولی دانشگاه 
ما به برنامه های فوق برنامه اهمیت نمی دهد. کلوپ های 
دانشجویی، انجمن های علمی، فعالیت های داوطلبانه و 
خدمت رسان، برنامه های فرهنگی، دوره های کارآفرینی 
و اســتارتاپی و... چیزهایی هســتند که دانشــجو بیشتر 

مهارت هایش را در آن یاد می گیرد«.

سرمایه گذاری در آموزش اثرات بلندمدت دارد
اقتصاد آموزش عالی در دانشــگاه جامعه محور موضوع 
پنلی بود که در آمفی تئاتر دانشــکده انرژی و با ریاســت 
دکتر مشایخی برگزار می شــد. دکتر مصطفی عمادزاده 
صحبت هایــش را به اهمیت ســرمایه گذاری در آموزش 
عالــی اختصــاص داد و اعتقــاد داشــت اگرچــه ایــن 
سرمایه گذاری سود و محصول محسوسی در کوتاه مدت 
ندارد ولی در بلندمدت اندیشــه و باور افراد را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
دکتــر غالمعلــی فرجــادی بیــکاری فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی را به عنــوان یک چالش اقتصــادی موضوع 
صحبت های خــود قــرار داد و عدم پیوند مناســب میان 
ساختار آموزشــی و نیاز بازار را از جمله عوامل این بحران 
دانست. به گفته فرجادی بیکاری فارغ التحصیالن آنها را 
به ادامه تحصیل در مقطــع باالتر ترغیب می کند و پایین 

بودن هزینه فرصت آموزش و مدرک گرایی این روند را شدت 
می بخشد. همچنین فرجادی انگیزه مهاجرت را در رابطه 

مستقیم با بیکاری عنوان کرد.

هم علم و هم راه حل در خود دانشگاه است
دکتر  ابوالقاسم نادری علت و چاره مشکالت دانشگاه ها 
را در درون خودشــان دانســت و عالوه بر کمبود شــدید 
منابع مالی، تنوع کم منابع، ناپایداری منابع و نابرابری و 
نبود عدالت در توزیع منابع را از جمله مشــکالت موجود 
بیان کرد. نادری بیشــتر صحبت هایش را به نارکارآمدی و 
بهره وری پایین فعالیت های دانشــگاهی اختصاص داد و 
علت آن را برون زا بودن منابع مالی )بودجه دولتی( و نبود 

ظرفیت انسانی- سازمانی عنوان کرد.
دکتــر محمد وصــال به موضــوع کیفیــت خروجی های 
دانشــگاهی و عدم توســعه کیفی با وجود توســعه کمی 
آموزش عالی پرداخت و در بیان علت توسعه کمی آموزش 
عالــی به موضــوع مدرک گرایی برای اثبــات توانایی و بها 
دادن دولــت بــه آموزش عالی بــه عنــوان ضربه گیر بازار 
کار و برای ایجاد فرصت برابر و توســعه ســرمایه انسانی و 
تربیت کارشــناس اشاره کرد. وصال وابسته نمودن منافع 
دانشــگاه ها به بازار کار، تغییر حمایت دولت از بودجه به 
وام تحصیلی برای پرداخت شهریه، ایجاد بانک اطالعاتی 
از بازار کار و اصالح کنکور را از جمله راهکارهای اصالحی 

عنوان کرد.
دکتر علینقی مشــایخی نیــز در صحبت هایش از کیفیت 
پایین دانشجوهای تحصیالت تکمیلی گله مند بود که خود 
باعث کاهش کیفیت آموزش در نسل های بعدی می شود. 
مشایخی ضمن اشاره به مشکالت مالی دولت و در اولویت 
نبودن مسأله دانشــگاه برای دولت از لزوم استقالل مالی 
دانشگاه و خوداتکایی آن گفت و اعتقاد داشت باید شرایط 
اقتصــادی و علمی جامعه به گونه ای باشــد کــه بتوانیم 
دانشجوهای خودمان در دیگر کشورهای دنیا را برگردانیم 

تا از منابع دنیا برای رشد خودمان استفاده کنیم.

دانشگاهمبدأتحوالتاست؛حتیدرمحیطزیست
همایش ملی آموزش عالی از هر دری ســخنی داشــت؛ 
کیفیت پایین دانش آموختگان، استقالل مالی از دولت، 
مهارت افزایــی و کارآفرینی، اثــرات بلندمدت آموزش در 
جامعه، توجه به نیازهای جامعه و... . از جمله مباحثی که 
با وجود طرح در پنل های این همایش و اهمیت قابل توجه 
آن در آینــده نزدیک توجه خاصی را بــه خود جلب نکرد، 
نقش دانشــگاه ها در توســعه پایدار و نیز اثر آنها بر محیط 
زیست بود. دکتر محمد فاضلی در تبیین نسبت دانشگاه 
با توسعه پایدار و حل چالش های محیط زیستی، 5 سطح 
را عنوان کرد که به نظر می رســد حتی در دانشگاهی مثل 
شــریف هم چندان جدی گرفته نمی شوند و یا در بهترین 

حالت جنبه تبلیغاتی دارند:
ســطح اول بــه کاهش اثــرات منفی زیســت محیطی در 

دانشــگاه ها اشــاره می کند: کاهش حجــم زباله، ایجاد 
اســتاندارد برای پســماندهای آزمایشــگاهی، گنجاندن 
بندهــای محیــط زیســتی در قراردهــای دانشــگاه بــا 
پیمانکاران، دیجیتال سازی، استفاده از گیاهان کم آب بر، 
بازسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی و حتی ایجاد 
اســتانداردهای محیط زیســتی در حوزه تغذیه از جمله 

مواردی است که در این راستا می تواند پیگیری شود.
ســطح دوم، تربیت شــهروند حســاس به محیط زیست 
را از دانشــگاه می خواهد؛ شــهروندی کــه خصوصیات 
محیط زیســت و ارتباط عوامل مختلــف آن را درک کند تا 
بتواند بهترین کنش را برگزیند. البته این کار نیاز به ایجاد 

برنامه ای مدون از ثبت نام تا فارغ التحصیلی دارد.
ســطح ســوم، تحقیقات و نوآوری های دانشگاهی را به 

حفظ محیط زیســت جهت دهی می کند تا پایان نامه ها و 
پروژه های تحقیقاتی به این سمت حرکت کنند.

ســطح چهارم به توسعه مشــارکت محیط زیست گرایانه 
استادان ارتباط دارد؛ برای اینکار باید برنامه های تشویقی 
برای فعاالن این حوزه در نظر گرفت، فعالیت مشترک بین 
دانشــگاه و ســمن ها را افزایش داد و برای این مشارکت، 

امتیازاتی در نظر گرفت.
سطح پنجم نیز تالش برای عمومی کردن دانش مرتبط با 
این حوزه است. این سطح نیاز به استادانی دارد که بتوانند 
در یک روزنامه عمومی، سرمقاله بنویسند. دانشگاه ها باید 
نشان دهند که به عمومی کردن دانش اهمیت می دهند. 
دانشــگاه ها می توانند شــروع خیلی از تغییرها در سطح 

جامعه باشند.

ذره بین

گزارش

ماهرمضان
درپیشاست

ســتون »هفتاد سال عبادت« در 
ایــن چنــد هفته که مــاه رمضان 
خواهد بود، قرار اســت کمی حال و 
هوای ما را از روزمرگی به عالم بندگی 
ببرد. منتظر بازخوردها و چالش های 
مرتبــط با ایــن بخش هســتیم. اگر 
یک ســاعت تفکر کنید، ستون کار 

خودش را کرده است.

ماهــی که لحظه های ســترگش جایی 
برای ســخن گفتن از دیگــر ایام باقی 
نمی گــذارد و روزهای پیــش از آن را به 
فراموشــی می نهد. دانه ای که این ماه 
در ســرزمین حاصل خیز دل  انسان ها 
می کارد، خوب روییده و ریشــه گرفته، 
شــاخ و برگ بســیاری پیدا کــرده و از 
میوه های آن اندیشمندان، فیسلوفان، 
عارفان، سیاســتمداران، هنرمندان و 
پارســایان بهره ها می گیرند. همه چیز 
به یکبــاره در این ماه تغییــر می کند و 
تحول عظیمی در جهان آفرینش هویدا 
می گردد، تا جایی که هرآنچه در پیش 
بود در مقیاس بعد، هیچ است و هیچ. 

در این ماه شایسته است رویکرد انسان 
تغییــر کــرده و بیش از گذشــته به یاد 
محبوب خویش باشد. هزار و اندی سال 
پیش اندیشمندی در کتابش، سخن از 
سختی غیبت امام زمان )عج( به میان 
آورد. او بارها می گفت قرار است امامی 
بیاید که سرنوشــت او بــا دو غیبت رقم 
خواهد خورد که دومی شدیدتر از اولی 
است. به راســتی منظور »نوبختی« از 
شــدت غیبت امام چه بود؟ شاید او از 
اینکه امام در میــان مردم زندگی کند، 
دیده  شود ولی شناخته  نشود، افسوس 

می خورد. 
امــام زمان)عــج( در میان مــا زندگی 
می کنــد، در کوچه هــا و بازارهــا دیده 
می شــود ولی مــا او را نمی شناســیم. 
شدت غیبت احتماال بدین معنی است 
که او که قبله گاه عالمیان است، امروز 
در کنار ما روزگار سپری می کند، بدون 
اینکه کســی او را بشناســد، حرمت او 
را حفــظ کند و بــه یاد او باشــد، حتی 
گاهی دوســتانش هم کمتر از او سخن 
می گویند و به یاد او هستند. چه خوب 
است که در آســتانه ماه مبارک رمضان 
پیوند عمیق تری با امام حاضر خویش 
برقرار کنیم: »اللهم انا نرغب الیک فی 
دولة کریمة«، این همان دعای افتتاحی 
اســت که روزه دار در دل شــب در فراق 
محبوبش به درگاه حق شــکوه کرده و 
در فراق ولّی خویش ناله ســر می دهد. 
در واقــع انســانی در جســت وجوی 
انســان دیگری برآمده و به شوق دولت 
کریمه ی او اشک بر دامن می ریزد. برای 

»انسان« گرد هم آمده ایم.

حسن 
اسکندری

70 سال 
عبادت
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بخش خبری



سه شنبه گذشته معاونت فرهنگی دانشگاه به همراه گروهی از دانشجویان و گروه های دانشجویی برای سومین سال متوالی به صورت نمادین به ما یادآوری 
کرد که دانشــگاه صنعتی شــریف در همســایگی میدان آزادی »خوش آب و هوا« و در دل محله »امن« طرشت و در »ترافیک سنگین« امتحان های میان ترم، 
چقدر می تواند زیبا باشد. شریف زیبای من، امسال نیز در یک سه شنبه دل انگیز اردیبهشتی، زیر سایه ابرهای نمناک )نه گریان( بهاری با برنامه های متنوع 

از صبح تا شب )!( برگزار شد.

سومینشریفزیبایمنچگونهگذشت؟

روزهای عجیب امروز، روزهای عادی آینده

یکی از برنامه های ثابت شریف زیبای من، دوی همگانی 
اســت که به همــت مدیریــت تربیت بدنی، در ســاعت 
غیراداری ظهر برگزار می شود تا استادان و کارمندان هم 
بتوانند در آن شــرکت کنند. امسال نیز این مسابقات در 
دو دســته و سه گروه رده بندی برگزار شد. مسیر مسابقه 
از جلوی سالن مرحوم جباری به سمت مسجد، خیابان 
پژوهش، سردر آزادی و سرباالیی از سردر تا پشت تاالرها 

تا جلوی خود جباری و در دو دور بود.

همیشه یک استاد اول می شود
دسته اول شامل دو گروه استادان و کارمندان با حدود 
30 شــرکت کننده مســابقه دادند. نفر اول دکتر حمید 
نجارزادگان، دانشجوی پســادکترا شد اما به عنوان نفر 

اول افتخاری معرفی شــد. در گروه اســتادان که لباس 
سبز پوشیده بودند دکتر افشین بنازاده )استاد هوافضا 
و مدیر تربیت بدنی دانشــگاه( مقــام اول، دکتر وحید 
تقی خانی )استاد مهندسی شــیمی و نفت( مقام دوم 
و دکتر محمدعلی کوچک زاده )اســتاد هوافضا( مقام 
سوم را کســب کردند.  قهرمان گروه کارمندان با لباس 
بادمجانی، آقای اکبر همت پور )انتظامات( شد و محمد 
امینــی )کتابخانه مرکزی( و ســیامک خادمی )پردیس 
بین الملل( به مقام دوم و ســوم رسیدند. البته چیزی که 
تشویق همه را به دنبال داشت، حضور پیشکسوتانی چون 
دکتر باقرزاده از دانشکده شیمی، دکتر بهزاد از دانشکده 
مکانیک و آقای اسدزاده از کتابخانه مرکزی بود که نشان 
دادند ســن فقط یک عدد اســت و با تعمیــر و نگهداری 

مناســب می توان عملکردی عالی را به جای گذاشــت.

جای قهرمان و نایب قهرمان عوض شد
مسابقه گروه دانشجویان نیز با حدود 30 شرکت کننده 
برگزار شد. البته حدود 50 تی شرت به دانشجویان داده 
شــد ولی ظاهرا20 نفر نتوانســتند با موفقیت خود را از 

رختکن به خط شروع مسابقه برسانند!
امسال امین سلیمی )مهندسی شیمی و گارد رأس تیم 
بسکتبال دانشگاه( توانســت در رقابتی نزدیک از زانیار 
ابراهیمی )مواد و از کوهنوردهای حرفه ای دانشگاه( در 
لحظات آخر پیشی بگیرد و جای قهرمان و نایب قهرمان 
پارســال را عوض کند. در این رقابت عمادالدین فتحی 

)مهندسی دریا( سوم شد.

گزارش

گفت وگو با مرد همه کاره شریف زیبای من 3

یک روز زیبا با کمتر از 10 میلیون
ورودی 95 شــیمی است. در دو سال گذشــته در برنامه های استقبال از خانواده های ورودی ها کشف شد 
و در کســوت یکی از فعاالن فرهنگی توانمند در امور اجرایی شــناخته شد. آرین صقری، مسئول اجرایی 

سومین شریف زیبای من به سؤاالت روزنامه درباره این برنامه پاسخ می دهد.

چه اهدافی برای برنامه تعریف شده بود و فکر 
می کنی چقدر توانستی به آنها نزدیک شوی؟
مهم ترین هدف جشــنواره یعنی زیباســازی دانشگاه 
با اجــرای برنامه گل کاری و سه شــنبه بدون خودرو که 
با اســتقبال خوبی همراه بودند، تا حــد زیادی تحقق 
یافــت. هدف دیگــر برنامه ایجاد فضایی مفرح و شــاد 
بــرای دانشــجویان پرتالش شــریفی بود تا شــاید این 
روز تاثیــری مثبت در روحیه آ نها داشــته باشــد. برای 
این منظور برنامه های متنوعــی با همکاری گروه های 
مختلف برگزار شد که فکر می کنم مخاطبان برنامه ها را 
شاد و خوشحال کرد. دو هدف دیگر که سعی در اجرای 
آنها داشــتیم، برگرفته از جلســه های فعاالن فرهنگی 
دانشگاه در زیباکنار بود؛ بهبود رابطه استاد و دانشجو 
و برپایــی مهدکودک در دانشــگاه. حــدود چهل نفر از 
اســتادان نهار را همراه دانشــجوها، یا داخل سلف و یا 
در محیط فراهم شــده در برنامه »مهبان« صرف کردند 
که می توانســت بهتر هم باشــد؛ امیدوارم در آینده در 
این زمینه بیشــتر کار شود. برنامه مهدکودک هم بدون 
مشکل برگزار شد که موفقیت آن با تصمیم دانشگاه به 

احداث مهدکودک مشخص می شود.
استادان همکاری کردند؟ تعداد ماشین ها در 

دانشگاه چقدر کم شد؟
تعداد زیادی از اســتادها همکاری کردند که باعث شد 
مشــکلی در حفظ محدوده بدون ماشــین در محوطه 
اصلی دانشــگاه نداشــته باشــیم. البته جاپارک های 
موجود کامال پر شد و عده ای بدون جا ماندند که نشان 
می دهد باید تالش بیشــتری در جلب نظر اســتادان و 

خصوصا کارمندان صورت گیرد.
چه گروه هایی کمک کردند؟

کانون موســیقی، کانون شــعر و ادب، کانون هنرهای 
تجســمی، کانون عکــس، کانون ســینما، کانون آیین 
روشــن، انجمــن محیــط زیســت، انجمن اســالمی 
دانشــجویان، روزنامــه شــریف، کانــون همیــاران و 

انجمن هــای علمی دانشــکده ها. از ایــن میان کانون 
هنرهای تجســمی بیشــترین فعالیــت و همراهی را با 

ما داشت.
از چه گروه هایی انتظار داشــتی کمک کنند 

ولی نیامدند جلو؟
من از همه گروه ها انتظار داشــتم و خوشبختانه تعداد 
زیادی همکاری کردند. شــاید در این بین جای خالی 
شورای صنفی برای نمایش فعالیت های مفیدش برایم 

از همه پررنگ تر بود.
چقدر هزینه شــد؟ اسپانسر داشتید یا همه 

برنامه از بودجه معاونت تأمین شد؟
هنوز رقم دقیق هزینه ها را در اختیار ندارم اما کمتر از 10 
میلیون تومان هزینه شد. اسنپ هم اسپانسر برنامه بود.
چند نفــر به برنامه شــهرام ناظــری آمدند و 

چقدر پول جمع شد برای سیل زده ها؟
باالی 1300 بلیت بــا میانگین 45 هزار تومان فروخته 
شد که رقم دقیق آن بعدا اعالم می شود. از این پول فقط 
برای تجهیزات ســالن خرج شــد و بقیه به سیل زدگان 

اختصاص می یابد.
به نظرت بچه ها نســبت به ســال پیش کمتر 

استقبال کردند یا بیشتر؟ 
آمارگیری دقیقی انجام نشده اما با توجه به شلوغ بودن 
همه برنامه ها در طول اجرا به نظرم اســتقبال بیشتر از 

سال گذشته بود.
تیم برنامه ریزی چه کسانی بودند؟ از تجربیات 

مسئوالن قبلی برنامه استفاده کردی؟
دانیــال حســینی، مریم عراقی، حســام نــوری و مینا 
اصغرزاده که همگی از نامزد هــای انتخاب دبیر برنامه 
شــریف زیبای من بودند. نظرات و تجربیات آقای طبی 
کبیر و هرمزی )دبیران دو سال گذشته( نیز در هر بخش 

به ما کمک کرد.
تیــم اجرایی چنــد نفر بودنــد و کال چند نفر 

درگیر کار شدند؟

تیم اجرایی ما 35 نفر بود که عالوه بر آنها تعداد زیادی 
از بچه هــای گروه هــای مختلف دانشــجویی هم به ما 

کمک کردند.
کدام کارها را اگر برگردی حتما انجام می دهی 

و کدام کارها را اصال انجام نمی دهی؟
اگر برگردم حتما برنامه ای بهتر برای جلب نظر کارمندان 
دانشــگاه در نظــر می گیــرم. از هیچ کــدام از کارهای 

انجام شده پشیمان نیستم.
می گویند دانشگاه را تبدیل کرده اید به شهر 
بازی. برنامه هایی که برگزار شد چقدر با حالت 

عادی دانشگاه سنخیت داشت؟
بازی های در نظر گرفته شــده برای شادســازی فضای 
دانشــگاه بود و مــن اعتقاد دارم دانشــگاه باید به همه 
جنبه های زندگی دانشجویان توجه کند، یعنی تعدادی 
بــازی در یک روز ماهیــت دانشــگاه را تغییر نمی دهد 
و حتــی تأثیرات مثبتی بــر آن می گذارد. البته ســعی 
شده بود با تنوع برنامه ها، رضایت سلیقه های مختلف 

جلب شود.
بهترین و بدترین برنامه از نظرت کدام بودند؟ 

چرا؟
انتخــاب بهترین برنامه ســخت اســت، امــا فعالیت و 
جنب وجوش اســتادان و کارمندان و دانشــجویان در 
کنار هم در مسابقه دو، به نظرم از همه زیباتر بود. برنامه 
فوتبال دستی انسانی نیز به دلیل سازه آهنی نامناسب 
تهیه شــده ضعیف بود. البته از شرکت مربوطه به علت 

عدم تحویل مورد سفارشی ما )سازه بادی(، درخواست 
خسارت کرده ایم.

سال اول شریف زیبای من مقدمه ای شد برای 
آنکه بسیاری از مسیرهای پیاده روی دانشگاه 
از خودرو پاک شــود. سال دوم شریف زیبای 
من تقریبا محصولی نداشت. محصول امسال 

برای دانشگاه چه خواهد بود؟
محصول آن در آینده مشخص می شود، اما انتظار داریم 
خیابانی دیگر در دانشگاه آزاد شود، مهد کودک شریف 
تأسیس شــود و قدمی هر چند کوچک در جهت بهبود 

ارتباط استاد و دانشجو برداشته شود.
عــده ای معتقدند ایــن برنامه بــرای معاونت 
فرهنگــی اســت و دانشــجویی نیســت. آیا 
معاونــت فرهنگــی در محتوا و نــوع اجرای 

برنامه ها دخالت هم کرد؟
معاونــت فرهنگی بــه دالیلی دو برنامه فــرود گروه کوه 
از ســاختمان ابن سینا و مســابقه گل کوچک را حذف 
کرد و بازارچه اقــوام را به برنامه اضافه کرد که ما موافق 
آن نبودیــم. حــدود 15 برنامــه دیگری که اجرا شــد و 
فعالیت های انجام شــده تماما به تصمیم گروه ما )تیم 

شریف زیبای من( و دیگر گروه های دانشجویی بود.
کاغذ باطله های برنامه را دادید شریف آشغال؟
متاســفانه این ایده مطرح نشد، اما حجم زباله کاغذی 
به شدت کم بود. تنها در برنامه دیوار نقاشی و مهدکودک 

از کاغذ استفاده شد.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  814

    1398 مـاه  اردیبهشت   14 شنبـه 

4

پرونده

یک نیمه استقامت شاد



در جامعــه مــا عموما نگهــداری از کودک بر 
عهده مــادر اســت و تفکرات ســنتی بر این 
باورند که »مادر« باید از فرزند خود نگهداری 
کند. بســیاری از مادران، پس از به دنیا آمدن 
فرزندشان مجبور به ترک شغل یا محل تحصیل 
خود می شوند تا بتوانند از کودک خود مراقبت کنند حال 
آنکه یکی از حقوق زنان این است که امکانات و تسهیالتی 
فراهم شــود که آنان را در نگهداری از کودکشان یاری دهد 
تا بتوانند با آرامش خاطر ســایر بخش های زندگی شــان، 
به خصوص زندگی حرفه ای خــود را ادامه دهند. نبود این 
تسهیالت بر پیشرفت زنان جامعه در زندگی حرفه ای تاثیر 
منفی می گذارد. طبق بررســی های کارگــروه زنان که در 
»اردوی زیباکنار« نتیجه تحقیقات شان را ارائه دادند، نیاز 
به وجود مهدکودک در دانشگاه به وضوح حس می شود. هر 
روز کودکانی را در سطح دانشگاه می بینیم که از پایان زمان 
مدرسه تا پایان زمان کاری والدین شان در سطح دانشگاه 
مشغول بازی هستند و یا مادرانی که در نمازخانه ها، مسجد 
و ســایر اماکن دانشگاه نوزادشان را نگه می دارند. کسانی 
هم که فرزندشان در مهدکودکی دور از دانشگاه نگهداری 
می شــود، نمی توانند در طول روز وضعیت فرزند شــان را 
کنترل کنند یا به آنها سر بزنند. از این رو در راستای تالش 
برای احقاق حقوق زنان دانشگاه من و امیرمحمد کریم نژاد 
که در درس »کارآفرینی« با یکدیگر آشــنا شدیم، تصمیم 
گرفتیم قدمی برای حل این کمبود برداریم و »شــریف« را 

زیباتر سازیم.

خط شکنی به نفع مادران شریفی
در ابتدا طرح با آرین صقری، مسئول برگزاری برنامه شریف 
زیبــای من 3 مطرح شــد. او پــس از بررســی و ارائه طرح 
به مســئوالن فرهنگی دانشــگاه اعالم کرد کــه آنها از این 
پیشنهاد استقبال می کنند و مایلند این برنامه برگزار شود.

برنامــه مهد با ورزش صبحگاهی شــروع شــد. پس از آن 
صبحانــه، نقاشــی دیــواری، دانشــمند کوچولــو، بازی 
موزیکال، قصه گویی و بازی آزاد را داشتیم. سپس کودکان 
بــه همراه والدین خــود برای صرف نهار بــه فضای بیرون 
ســالن رفتند که شــاید برای بســیاری از کودکان یکی از 
معدود روزهای کاری بود که می توانستند در کنار خانواده 
نهار را صرف کنند. در ادامه از خانواده ها دعوت شــد تا از 
دیگر برنامه های شریف زیبای من دیدن کنند. برنامه های 
بعدازظهر هم شامل آموزش اوریگامی، کاردستی با وسایل 
دور ریختنی و پخش کارتون بود و در آخر با اهدای هدیه به 

بچه ها مهد کودک یک روزه شریف به پایان رسید.

 باالخره یک روز با خیال راحت 
در دانشگاه درس خواندم

کار با کودکان بسیار لذت بخش و البته سخت و حساس بود 
اما با وجود مربی و دوستان مان این فضا به خوبی کنترل شد 
و بازخورد هــای خوبی هم گرفتیم. یکی از مادران در پایان 
برنامه گفت: »باالخره یک روز با خیال راحت در دانشــگاه 
درس خوانــدم« و این جمله تمام خســتگی، اســترس و 

بی خوابی های سه هفته گذشته مان را برطرف کرد. 
از مشکالت و سختی های کار هم می توان به کم بودن تعداد 
افراد همکار با ما، نبود امکانات مناسب کودکان در دانشگاه 
و حساس بودن کار با آنها اشاره کرد. از دیگر سختی هایی 
که بــر روحیه تیم اثــر منفی داشــت، بازخوردهای منفی 
دانشجوها و استادان پیش از برگزاری رویداد بود. بسیاری 
از افراد درکی از دلیل اجرای این طرح نداشــتند و معتقد 
بودند که دانشگاه متعلق به دانشجو است نه کودک. البته 
تیم ما اعتقاد داشــت دانشــگاه متعلق به همه اعضای آن 
از جمله دانشــجو، کارمند و اســتادهای مادر هم هست و 
آنان حق دارند با آرامش به تحصیل و کار خود در دانشگاه 

ادامه دهند.

برنامــه ما با توجه به محدودیت ها و نبود تجربه در برگزاری 
با ظرفیت 25 نفر برگزار شد و خانواده های زیادی خواستار 
شــرکت در برنامه بودند، ولی متاسفانه امکان حضور همه 
آنهــا فراهم نبود. تمام خانواده های شــرکت کننده اذعان 
می کردند که وجود مهدکودک در دانشگاه برای آنها ضروری 
است و معترض بودند که چرا دانشگاه در این مورد چاره ای 

نمی اندیشد.
عالوه بر استقبال خانواده ها دانشجویان زیادی هم از این 
طرح اســتقبال کردند و با دیدن بچه ها در دانشــگاه ذوق 
می کردند و دوست داشــتند برای بازی با کودکان در مهد 
حضور پیدا کنند، اما امکان حضور آنها وجود نداشت و به 
دلیل راحتی کودکان مجبور بودیم مانع حضور آنها شویم.

مکان مناسب، مشکل تکراری برنامه های دانشگاه
ترجیح تیم ما بر آن بود که برنامه در سالن ورزشی دانشگاه 
برگزار شــود تا کامال بــرای بازی کودکان ایمن باشــد، اما 
چــون یکی از اهــداف ایــن برنامه دیده شــدن نیاز وجود 
مهدکودک در دانشــگاه بود، همکف ســاختمان شــهید 
رضایی به مهدکودک اختصاص داده شد. همچنین با توجه 
بــه درگیری کادر معاونت فرهنگی در فرایند آماده ســازی 
سالن جباری برای کنسرت نتوانستند در فضاسازی محل 
مهدکــودک به ما کمک کنند و بیشــتر انــرژی تیم صرف 
آماده ســازی همکف ســاختمان شــهیدرضایی شد که تا 
حــدودی روی کیفیت دیگر قســمت های برنامه اثر منفی 
داشــت. البته دکتر بنــازاده، رئیس مرکز تربیــت بدنی و 
مســئوالن امور اجرایی فرهنگی در فراهم کردن امکانات 
بســیار همدل بودند. همچنین انجمن علمی دانشــکده 
فیزیک و گروه دوستداران محیط زیست دانشگاه امکانات 
گروه خود و فضای اتاق گروه را در اختیار تیم ما قرار دادند.
سخت بود اما ما توانســتیم از عهده انجامش برآییم؛ مثل 

یک مرد، مثل یک زن و مثل یک تیم واقعی!

دانشگاهچگونهصاحبمهدکودکشد؟

خیالت راحت مادر

طبق آنچه روی بلیت نوشته بود قرار بود از ساعت 17 تا 19 باشد، ولی پیامکی از طرف کانون موسیقی ارسال 
شــد که در آن گفته شده بود از ســاعت 17:30 در سالن حضور داشته باشید که مراسم از ساعت 18 شروع 

می شود. با وجود این تغییرات، اولین قطعه با تاخیر بسیار زیاد در ساعت 19:30 اجرا شد. 
دو بخش وسط پر شده بود ولی ردیف های آخر دو بخش کنار نسبتا خالی مانده بود. تعداد قابل توجهی هم 
روی ســکوها نشسته بودند. حدود ساعت 18:20 سرود ملی نواخته شد و پس از آن پوریا عطاران به عنوان 
مجری برنامه به حضار خوشــامد گفت. در ادامه کلیپ خیریه فردای سبز پخش شد و شهرام ناظری ساعت 

18:30 وارد سالن شد. پس از آن کلیپ جمعیت امام علی پخش شد.
حدود چهار نوازنده قبل از اجرای اصلی تمرین کردند و به همین بهانه حاضران را با خود همراه کردند. ساعت 
19:15 دقیقه گروه که شــامل ده نفر بودند روی ســن آمدند و پس از آنها ناظری با تشویق جمعیت به گروه 

پیوست. ناظری در ابتدای حرف های خود گفت که همه درآمد حاصله را به سیل زدگان اهدا کرده است.
10 آهنگ اجرا شــد و در ترانه های آخر شــهرام ناظری خود شروع به نواختن سه تار کرد و آخرین قطعه را هم 
بــه زبان کردی خواند. از نکات جالب این اجرا، متوقف کردن کنســرت هنــگام اذان به مدت 5 دقیقه بود تا 

افرادی که می خواهند، نمازشان را بخوانند.

هدی مسعود

گزارش

دیوار آرزوها، شمال ساختمان مرکز معارف 
و علوم انسانی
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پرونده

به افتخار و به نفع سیل زده ها



درس دادن، پای تخته ایستادن، خاک تخته را خوردن، گچ به دست گرفتن، چیزی را ده بار برای یک نفر توضیح دادن و لذت تأثیر داشتن در رشد و پیشرفت 
آدم های دیگر از جمله تجربه های شیرینی است که معلم ها درک می کنند؛ هرچه سن شاگردها هم کمتر باشد، حالوت این لذت بیشتر و اشک ها و لبخندهای 
خاطره انگیز آن نیز عمیق تر خواهد بود.  دل نوشته ای که می خوانید حاصل تجربیات سه سال حضور یک دانشجو در موسسه ای است که آخر هفته ها به بهانه 

تعلیم و تربیت، دانش آموزان را از مدارس مختلف دور هم جمع می کند.

تقریبا تمامی دوســتانی که مرا از راهنمایی و دبیرســتان 
می شناســند، می دانند که همیشه دوســت داشتم معلم 
شــوم و فارغ از رشته تحصیلی عزم راســخی بر انجام این 
کار داشــتم. رابطه ام با معلم هایم خــوب بود و در کل برای 
من معلم جایگاه خاص و ویژه ای داشــت. خاطرم هســت 
دبیرســتانی بــودم و روز معلم به یکی از دوســتانم گفتم: 
می رســد روزی که به من هم این روز را تبریک می گویند و 
قول بده آن  روز برای من گل بخری و بیاوری دم در مدرسه ای 

که در آن کار می کنم.

قرعه فال به نام من دیوانه زدند
سه سال قبل یکی از دوستان دوران راهنمایی و دبیرستانم 
با من تماس گرفت و درخواستی مبنی بر حضور یک روزه ام 
به عنوان معلم در مجموعه تازه تأسیس شــان مطرح کرد. 
معلم ثابت شان مشکلی داشت و نمی توانست حضور پیدا 
کنــد و او به عنوان یک گزینه محتمل به یاد من افتاده بود. 
بدون معطلی پذیرفتم. پنجشــنبه یک روز تابستانی تیپ 
معلم گونــه ای زدم و به مدرســه رفتم. به شــدت مضطرب 
بودم، طوری که وقتی رفتم سر کالس صدای تپش قلبم را 

می شنیدم و صدایم به شدت می لرزید. 
»سالم؛ خواهش می کنم بفرمایید بنشینید«.

»بســم ا... الرحمن الرحیم« را گوشــه سمت راست تخته 
نوشتم و زیرش خط کشیدم. 

»من زهرا طائفی هســتم. هر ســوالی هر چند خصوصی 
دارید، من در خدمتم.«

همه به هم نگاه می کردند. ســکوت بدی حاکم بود. حس 
کردم تازه از سفینه فضایی ام پیاده شده ام. صدایم را صاف 
کردم و گفتم: »خودم همیشه دوست داشتم بعضی مسائل 
خصوصــی زندگی معلم هایم را بدانم؛ بــه همین خاطر با 
کمال میل پاســخگو هســتم.« لبخندی ملیح بر لب شان 
نشست که نشان می داد آدم فضایی بودنم را تأیید کرده اند! 
یکی گفت: »خانم! واقعا بپرســیم جواب می دهید؟ مثال 
بگوییــد تاریخ تولدتان چه زمانی اســت؟« بعــد از جواب 
دادن، کم کم یخشان باز شد و تا تعداد دایی و عمه هم پیش 
رفتند و تمامی معلم هایم را شناختند و کروکی خانه مان را 
که کشیدم، خیالشان راحت شد. آنها دقیقا در مدرسه ای 
درس می خواندند که من از آن فارغ التحصیل شده بودم.

آن روز شــروع فصل جدیدی در زندگی من بود که سال ها 
منتظــرش بودم. فــردای آن روز با من تمــاس گرفتند که 
معلم شان چند ماهی نیست و در صورت تمایل می توانم به 
جای او در کالس ها حاضر شوم. بدون فوت وقت پذیرفتم. 
از آن روز تا االن تجربه های نابی داشته ام که شاید هیچ وقت 

نمونه هایش را در هیچ کجای این عالم پیدا نکنم.

شما گذشته من هستید!
اسم تک تک شاگردانم را یاد گرفتم و به جای فامیلی آنها را 
به اسم کوچک صدا می زدم. تاریخ تولدشان را می پرسیدم 
و در آن هفته بهشان تبریک می گفتم و با بچه ها مجبورشان 
می کردیم بهمان شــیرینی بدهند. سوال های آزمون شان 
را یک به یک خــودم طرح می کردم. هر کســی آزمونش را 
صددرصد می زد، از من کتاب هدیه می گرفت. دستانم به 
گچ حساسیت نشان می داد، به همین دلیل برایم دورشان 

کاغذ می پیچیدند.
خاطرم هســت بعد از آزمون اولی که از شاگردانم گرفتم و 
درصد های پایین شان را دیدم، بعد از چند دقیقه صحبت 
در باب فواید درس خواندن، با گفتن جمله »فدای سرتان« 
بــه بحث خاتمه دادم. این اتفاق بار ها افتاد تا یک روز یکی 
از دانش آموزهایم گفت: »این جمله ای که می گویید باعث 
عذاب وجدان ما می شــود و باعث می شود بیشتر درستان 

را بخوانیم«.
روز تولــدم را جشــن گرفتند و نرم افزار یــاد گرفته بودند تا 
برایم کلیپ درســت کنند. وقتی از من خواستند حسم را 

درباره آنها بیان کنم، نمی دانستم دقیقا باید چه جمله ای 
در وصــف عالقه ام به آنها بگویم. گفتم: »می دانید؛ شــما 
گذشــته من هستید. چیز هایی را که دوست داشتم به من 
در آن زمان بگویند، به شما می گویم تا آینده بهتری از من 

داشته باشید.«

همه فرزندان من
مریم، یکی از شــاگردانم، در آزمون ورودی مدارس خاص 
پذیرفته نشــده بود. با چشمان گریان آمد و گفت مگر شما 
نگفته بودید اگر آدم تالش کند، به هدفش می رســد، پس 
چرا نشــد؟ هول شــدم. نمی دانســتم چگونه به او بگویم 
اتفاقات این دنیا و کار های مــا بزرگ تر ها لزوما از قواعدی 
که می گوییم تبعیت نمی کند. در آغوشش گرفتم: »ببین 
مریم جان! خدا آدم ها را دقیقا در جایی که باید باشند قرار 
می دهد. نگران نباش. تالشــت را بکــن، قاعده های خدا 
حتما درست است«. چند ماه بعد معلوم شد کارنامه اش را 
درســت تصحیح نکرده بودند و اعالم کردند که قبول شده 

است. »خدایا ممنون که آبروی ما را خریدی!«
معصومه خیلی باهوش است. هزار و پانصد بار به او گفته ام 
سر کالس هی به بقیه نگو این سوال ها چقدر آسان است و 
شما خنگ هستید، کمی متواضع باش. کیمیای کالس 
ما خوب شعر می گوید. عاشــق ادبیات است اما به اجبار 
خانواده ریاضی فیزیک می خواند. خواستم شعرهایش را 
سر کالس برای ما بخواند. انصافا هم عالی شعر می گوید. 
فاطمه مان عاشــق هنر بود، با کلی جــدل خانواده اش را 
راضی کردیم از سر کالس های ریاضی و فیزیک و شیمی 
بلند شــود و برود سر کالس های مورد عالقه اش بنشیند. 
زهــرا بــرای هر فصل کتاب درســی شــعر می گوید. چند 
روزی است با دوســتش قهر کرده، چند باری در این باره 
پرســیده ام، طفره می رود، ذهنم درگیرش است. مهشید 
هــی از زهــرا می گوید. گفتــم بعد کالس بیــا پیش من. 
»حســودی نکن بچه«. گفت: »آخه خانم می گوید درس 
نخوانده ام ولی مثل چی خوانده است«. جوابش را اینگونه 
می دهم که از زمان حضرت آدم تا االن این مســخره بازی 
هســت. با هم می  رویم ســر کالس و قانون وضع می کنیم 
که بند اول آن این اســت که کسی حق پرسیدن نمره بقیه 
را ندارد. بند دوم بیان می کند کسی از دیگری نمی پرسد 
چقــدر درس خوانده و هر هفته چک می کنیم چند نفر به 
آن عمل کرده اند. »تا به حال دیده بودید به همین راحتی 

مشکل حل شود؟«

فاطمه روز معلم با یک شاخه گل می آید. خانم من تا به حال 
برای هیچ کدام از معلم هایم گل نخریده ام. این مال شــما 
است. تا گل را می گیرم، می دود و می رود. مهدیه می گوید 
بعضی سوال های آزمون سخت است. چندتایی را یاد دادم 
بدون حل کردن پاسخ دهند. اسم این سواالت را گذاشته ایم 
شعوری که نیاز به یاد گرفتن آنها نداریم و فقط برای پاسخ 

دادن به آنها باید کمی فکر کنیم. 

آرزوهای بزرگ
یک بــار نزدیــک شــب آرزوهــا خواســتم آرزوهایشــان را 
برایــم بنویســند. تاکید کــردم دنیا به جز درس و مدرســه 
قشــنگی های دیگری هم دارد، از آنها هم لطفا بنویسند. 
 xساجده نوشته بود آرزو می کنم ریاضی و فیزیک خودشان
هایشان را حل کنند، ماx های خودمان را حل کنیم شاهکار 
کرده ایم. هانیه گفت: »مگر آرزو های ما برای کسی اهمیت 
دارد؟« پاسخ دادم اگر اهمیت نداشت از شما نمی خواستم 
بنویسید، پس مهم است. بعد از آن شروع کرد و در یک برگه 
بزرگ از آرزوی »آدِم مایه افتخار مامان بابا شــدن« تا خرید 
ماشــین مورد عالقه اش را نوشت. یک روز رفتم سر کالس 
و دیدم بچه ها سرحال نیســتند. »خانم می شود کمی غر 
بزنیم؟«؛ »بله، چرا نشــود؟« کتاب را بستم و نشستم تا هر 
کدام غر هایشان را بزنند و سبک شوند. آنجا بود که فهمیدم 

چقدر اعمال و گفتار معلم ها برایشان اهمیت دارد. 
زنگ های تفریــح از کنارم تکان نمی خورند تا برایشــان از 
دنیای بزرگ شــدن بگویم و من هربار از حسرت هایم برای 
روزهای نوجوانی می گویم. روزی که فهمیدم چند هفته ای 
درگیر پیدا کردن آی دی من بوده اند با ناراحتی گفتم: »خب 
از خودم می پرســیدید«. آی دی را پای تخته نوشتم. از آن 
روز کلی پروفایل هایم را تحلیل می کردند و کلی مســخره! 
اما هیچ وقت باعث آزارم نشــدند. روز تولدم در ســال سوم 
حضورم، غافلگیرم کردند. آن روز حال چندان مســاعدی 
نداشــتم. آتوسا گفت: »خانم چشــمان تان از خوشحالی 
برق نمی زند. نکند خوشــحال نشــده اید«. جــا خوردم، 
مگر می شــود این چنین حال مرا از چشــمانم بخوانند؟ تا 
خواستم شــمع ها را فوت کنم، خواستند آرزو کنم، خدا را 
بابت داشتن شان شکر کردم، ناگهان خودشان آرزو کردند 

تا ابد معلم شان بمانم و شمع هایم را فوت کردند.
من واقعا خوشبختم که دانش آموزانم را دارم. تصمیم گرفته 
بودم با آنها هر ســال به پایه باالتر بروم. االن با هم سه سال 

بزرگ شده ایم. قشنگ نیست؟

روایتیازتجربههایشیرین

 اعتراف های یک معلم

زهرا طائفی

یادداشت

چقدرباهمفرق
میکردید

یــک دانشــجوی ســال اولــی از 
دانشــگاه و فضایش چه می داند؟ 
هیچی. حــاال چکار باید بکند؟ باز 

هم هیچی. چون کار خاصی از دستش 
برنمی آید. این طور مواقع نیاز به کسی 
است که فضای دانشــگاه را بشناسد، 
ترس های دوران دانشــجویی را بداند و 
بلد باشد این ملغمه را مدیریت کند. چه 
کســی بهتر از یکی از استادان؟ کسی 
که خــودش هم ایــن دوران را گذرانده 
و راهش را بلد اســت. کســی که بهش 

می گوییم »استاد راهنما«.
اینکــه کــدام اســتاد، بشــود اســتاد 
راهنمای شما، کامال به بخت و اقبالتان 
بســتگی دارد. در این زمینه، من یکی 
از خوش اقبال ترین هــا بــودم. اســتاد 
راهنمای من، یکی از خوش اخالق ترین 
استادان دانشــکده فیزیک بود: دکتر 
امید اخــوان؛ یکی از اســتادهایی که 
واقعــا درک می کند دوران کارشناســی 
آن هم در شریف چقدر می تواند سخت 
باشد و بابتش سرزنشت نمی کند. کسی 
که همیشــه لبخند می زند و آرامشش، 
تو را هــم آرام می کند. باعث می شــود 
ترســت از اینکه نتوانــی در حد و اندازه 
بقیه »شــریفی« باشــی، بریزد و بیشتر 
تالش کنی. از دست غرغرهایت خسته 
نمی شــود، در حالی که گاهی خودت 
خســته می شــوی! هیچ وقــت نگران 
امضانشــدن فرم بــرای انتخــاب واحد 
نبودم، چون زمان های مناسب به اندازه 
کافی بود که دانشجوها بتوانند خودشان 
را برســانند. دکتــر اخوان جــزو معدود 
خاطرات خوب من از دانشگاه بود. از ته 

دل می گویم: خدایا به سالمت دارش.

استاد بد:
اســتاد بد نداریم، داریم؟ آخر کســی 
که می آیــد عمرش را بــرای آموزش به 
جوانان مملکت می گذارد که نمی تواند 
بد باشد، می تواند؟ بله، در یک صورت؛ 
اینکــه نداند چقدر کارش و جایگاهش 
مهــم و تاثیرگذار اســت. اینکــه نداند 
دانشــجوها هم »آدم« هســتند. اینکه 
بهشان اهمیت ندهد و درکشان نکند. 
اینکه راحت بگوید: »این مشــکل من 
نیست که شــما باید سر کار بری. اصال 
این چندرغــاز حقوقی که گفتی ارزش 
اینکه این کالســو از دست بدی داره؟« 
اینکه شــما را ســر کالس سرزنش کند 
و بگویــد: »چطور اینــا رو نمی دونی؟ 
اینــا مــال دبیرســتانه.« و منظورش از 
دبیرســتان، مدرسه های چندمیلیونی 
اســت که بقیــه 99.9 درصــد کالس 
رفته اند و تو نرفته ای. این خاطرات بد را 
برای تو می گذارد، با دردی که شــاید تا 

آخر عمر با تو بماند.

 سحر 
بختیاری

دورچین
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پرسشــنامه روز اســتاد را 487 نفــر از مخاطبان کانال 
روزنامه شریف )مستقیم یا با واسطه( پر کردند. بیشترین 
مشارکت را دانشــکده صنایع با 71 نفر دانشجو داشته 
است و پس از آن دانشکده های مهندسی شیمی و نفت 
بــا 61، ریاضی و علوم کامپیوتر با 60 و فیزیک و مواد با 
47 نفر شــرکت کننده قرار گرفتند. کمترین مشــارکت 
را هــم دانشــکده ها )گروه ها(یی که فقــط تحصیالت 
تکمیلی دارند، داشــته اند؛ یعنــی مدیریت و اقتصاد، 

انرژی و فلسفه علم.

یکدیگر را بیشتر دوست داشته باشید
ســوال اول این بود: »آیا به طور کلی اســتادان خود را 
دوســت دارید؟ آنها چطور؟«. 40درصد دانشــجویان 
گفته  انــد که نه خودشــان به اســتادان عالقه ای دارند 
و نه حس می کنند استادانشــان بــه آنها عالقه مندند. 
بدتریــن اوضــاع را از ایــن نظــر بچه های مهندســی 
شیمی، مهندســی نفت، مواد و صنایع دارند که بیش 
از 50درصدشــان گفته اند »دوســت نداریم همو«. در 
این میان حال بچه های فلسفه علم، فیزیک، هوافضا، 
مکانیــک، انرژی و کامپیوتر از همه بهتر اســت و بیش 
از 40درصد گفته اند که عالقــه ای دوطرفه بین خود و 
استادانشان حس می کنند. بیشترین کمبود محبت را 
هم بچه های برق دارند که 39درصدشان استادان خود را 
دوست دارند ولی احساس می کنند استادان دوستشان 
ندارند. وضعیت ارتباط بین اســتاد و دانشجو در مقطع 

کارشناســی ارشــد از همه بهتر، و در دوره کارشناسی 
از همه بدتر اســت. در این ســوال، بین جواب پسرها و 

دخترها تفاوت معناداری وجود نداشت.

تبعیض جنسیتی عمومیت ندارد
یکی از شــبهاتی که بین دانشــجویان خیلی مرســوم 
اســت، تبعیض قائل شدن استادان بین جنسیت های 
مختلف اســت. نتایج نصف نصف است. تعداد کسانی 
که احســاس تبعیض کرده اند و کســانی که اصال حس 
نکرده اند تقریبا برابر اســت. در میان دانشکده ها بیش 
از 70درصد پسران مهندسی شیمی و هوافضا احساس 
کرده انــد اســتادان هوای دختــران را بیشــتر دارند و 
برعکس در دانشــکده برق، بیش از 60درصد دختران 
احساس می کنند استادانشــان هوای پسرها را بیشتر 
دارند. بهترین وضعیت را گروه فلســفه علم و دانشکده 
کامپیوتر دارند که بیش از 70درصد دانشجویان گفته اند 

که تبعیض جنسیتی احساس نمی کنند.

عمدی در کار نیست
کال پشــت ســر اســتادان زیاد حرف می زنیــم؛ این از 
ویژگی هــای دانشــجویی و اســتادی اســت! بارها نیز 
گفته ایم فالن اســتاد مثال )ببخشــید( عقده ای است 
و از قصد دانشــجویان را اذیــت می کند. معموال چنین 
عبارات ســنگینی هر چقــدر هم کم باشــند، در ذهن 

افــراد می ماننــد. از بچه هــا پرســیدیم آیــا تــا به حال 
احســاس کرده اند که از قصد مورد اذیت استادان قرار 
گرفته اند؟ 44درصد دانشجویان دانشگاه معتقدند که 
هرگز اســتادی از عمد آنها را اذیت نکرده اســت و فقط 
8درصد گفته اند کــه دائم مورد اذیت قــرار می گیرند. 
 در ایــن میــان دانشــجویان دکتــرا بیشــترین آزار را 

از استادان دیده اند.

هنوز هم زیادند
از دانشجویان پرسیدیم آیا دوست دارید استاد شوید؟ 
پاسخ عدد بزرگی بود. حدود 47درصد از دانشجویان 
گفته اند که دوست دارند در آینده استاد شوند؛ یعنی 
220 نفــر! جالب اســت این عــدد هر چنــد اکثریت 
نیســت، ولی نشــان می دهد که در ذهن بســیاری از 
دانشــجویان گزینه اســتاد شــدن پررنگ است. نکته 
جالب دیگر پاســخ 29درصد از دانشــجویان است که 
گفته اند پیش از دانشــگاه دوست داشــتند در آینده 
اســتاد شــوند ولی بعد از دانشــگاه نظرشــان عوض 
شده. از این میان 18درصد دلیل تصمیمشان را عدم 
تطبیق شخصیتشان با کسوت استادی اعالم کردند، 
20درصد گفته اند شــرایط اســتادان خوب نیســت، 
20درصــد گفته انــد نمی خواهند شــبیه هیچ یک از 
استادانشــان شــوند و 42درصد گفته اند گزینه های 

جذاب تری پیش روی خود دیده اند.

بیرون کالس و دانشگاه کامال غریبه ایم
با رفقایمــان در خارج از کشــور که صحبــت می کنیم 
اکثرشان از ارتباط خوبشــان با استادانشان، خصوصا 
استاد راهنمایشان برایمان صحبت می کنند. بسیاری 
از آنها با استادانشــان رفت وآمد خانوادگی دارند، با هم 
به طبیعت گردی می روند و با هم درباره مسائل مختلف 
غیردرسی صحبت می کنند. دو سوال در این خصوص 

از دانشجویان پرسیدیم.
ســوال اول این بود که دانشــجویان چقدر تــا به حال با 
استادان خود صحبت های غیر درسی کرده اند؟ 58درصد 
دانشجویان با استادان دانشکده خود، 68درصد با استاد 
راهنمای خود و 76درصد با استادان بیرون دانشکده خود 
حرف غیردرسی نزده اند. در این میان دانشکده مهندسی 
صنایــع بدترین وضعیت را دارد و قریــب به 90درصد از 
بچه های صنایع با اســتادان خود اصال حرف غیردرسی 
نزده اند! در این میان دانشــکده های فیزیک، شیمی و 
فلسفه علم بهترین وضعیت را دارند و کسانی که اصال با 
استادی صحبت غیردرسی نکرده اند در اقلیت هستند و 
بیشتر دانشجویانی که با استادی به صحبت نشسته اند 

حس خوبی پس از مصاحبت با استاد داشته اند.
ســوال دوم این بود که »با چند اســتاد تا به حال بیرون 
رفته ایــد؟« پاســخ کوبنــده و قاطــع بــود؛ 79درصد 
دانشــجویان تــا بــه حال بــا هیچ اســتادی بیــرون از 
دانشگاه معاشــرت نکردند. بدترین وضعیت را در این 
میان دانشــکده صنایع با 97درصد و دانشــکده مواد 
با 87درصد پاسخ منفی داشــتند و بهترین وضعیت را 

دانشکده های مکانیک و انرژی.

آسانسور ویژه استادان
فاصله بین استاد و دانشجو یکی از نقل های رایج محافل 
دانشجویی است که از نظرسنجی کانال روزنامه شریف 
این طور به نظر می رســد که این برداشت عمومی بیراه 
نیست. البته دانشــجویان هم گاهی نشان داده اند که 
همین دوری و صلح را ترجیح می دهند. اما دانشــگاه 

تا امروز برای برداشتن این فاصله ها چه کرده است؟
در دانشگاهی که در اکثر ســاختمان های آن سرویس 
جداســت،  دانشــجویان  از  اســتادان  بهداشــتی 
محــل و کیفیــت تغذیه متفــاوت اســت و در برخی از 
ساختمان هایش حتی آسانسور ویژه استادان هست یا 
فقط در طبقه آنها می ایستد، آیا می توانیم منتظر تحقق 
یک تعامل دوست داشتنی و رضایت حداکثری از رابطه 

استاد و دانشجو باشیم؟

در بخشی از نظرسنجی از دانشجویان خواهش کردیم نامه ای کوتاه به مناسبت روز استاد به یکی از استادانشان بنویسند. تعداد نامه ها خیلی زیاد بود و موارد منفی هم در آنها چشمگیر بود ولی برای اینکه حالمان 
خوب شود، در این قسمت سعی می کنیم تعداد کمی از نامه های حال خوب کن را بگذاریم.

z	 از جناب آقــای دکتر باقری و خانــم مهندس نادری
عزیز و گرامی کمال تشکر و قدردانی را دارم به معنای 
واقعی کلمه الگوی من در زندگی بودن و هستن. خدا 
به هر دو این عزیزان سالمتی و طول عمر با عزت بده. 

z	 خیلی چیــزا کم داری اســتاد! مثال یــه ذره دیدگاه
سیاســی اجتماعی و روحیــه مطالبه گــری! ولی به 
هرحــال همیــن کــه برعکس بیشــتر اســتادا برای 
دانشجوت اهمیت قائلی و تمام تالشت رو می کنی که 
هم مسئولیتت رو انجام بدی هم با همه خوش برخورد 
باشــی خیلی ارزشــمنده و اگه بقیه اســتادا مثل تو 
بودن خیلــی وضعمون بهتر بود! بــه خاطر همه اینا 

روزت مبارک. 

z	 ...دکتر آهنچی! یه کالس شــما بود و یه دوشــنبه ها
برای من ترم پیش خیلی دوشــنبه ها روزای ســخت 
و اذیت کننده ای بود و همیشــه این کالس شــما بود 
که وســط اون همه کالس و دویــدن، من رو زنده نگه 

می داشت... همیشه انقدر خوب بمونید.
z	 خطــاب به دکتــر ارغوانی باید بگم از اینکه براشــون

اهمیت داره بچه ها درسی با محتوای مناسب جهت 
ورود به کارآفرینی و شــرایط بــازار بگذرونن و چنین 

درسی رو تدوین و ارائه کردن سپا سگزارم. 
z	 میخواهم از »دکتر علیرضا فیض بخش« تشــکر ویژه

کنــم بابت همه زحماتشــان و همــه روابط خوبی که 
با دانشــجوها دارند و انگیزه ای که به آنها می دهند. 

امیدوارم همین گونه به کارشان ادامه دهند و دانشگاه 
از وجود ایشان و افرادی با ویژگی های مشابه بهره مند 

شود.
z	 چندتا اســتاد واقعی تو دانشــگاه هســت کــه من با

معدودی ازشون برخورد داشتم و یکی از بهتریناشون 
اســتاد ابوالحسنی هستن. اســتاد واقعی ایشونن و 
این روزو باید به ایشــون و امثال ایشون تبریک گفت. 

همینجوری بمان، نذار استادای دیگه عوضت کن.
z	 به دکتر کسری علیشاهی: بابت معرفی کتاب های خوب

ممنونم! دغدغه  مســئولیت اجتماعی شــما رو بسیار 
دوســت می دارم! به دکتر بهمن آبادی: بابت چیزایی 
که بهم یاد دادید، ممنونم! ســر کالس شما همه چی 

آسون تر از موقعیه که آدم خودش یه مبحث رو می خونه! 
z	 تو کل 4 ســال تحصیلی که داشتم هیچ وقت از هیچ

اســتادی خوشــم نیومد، به جز دکتر وفا، احســاس 
می کنم به معنای واقعی کلمه انســان هستن، رفتار 

خوبی دارن و تا حد خوبی منطقی هستن.
z	 خانــم دکتــر خاچاطوریان، شــما از همه  اســتادان

دانشکده  مواد مسلمان تر هستید!
z	 سالم دکتر رئیسی. اینکه شما پیگیر وضعیت درسی

و تا حدودی روحی دانشجویانتان هستید و یادگیری 
آنها چنین برایتان اهمیت دارد واقعا تحسین برانگیز 
اســت. درس برداشتن با شما تاثیرات خوبی در روند 

تحصیل من داشته. بسیار سپاسگزارم.

مخاطبان خاص

دانشجویاندربارهاستادانچهمیگویند؟

ویژه استادان
به مناسبت روز استاد تصمیم گرفتیم به جای گل و شیرینی، یک بازخورد از نظرات مخاطبان کانال تلگرام روزنامه شریف به استادان هدیه دهیم. لذا طبق 
معمول پرسشــنامه ای الکترونیک طراحی کردیم و از سه شــنبه شب روی کانال گذاشتیم. در نظر داشــتیم که اگر تعداد شرکت کنندگان به 300 نفر رسید 
آن را منتشر کنیم اما تا پنجشنبه صبح فقط 65 نفر آن را پر کرده بودند! خیلی حالمان گرفته بود؛ پس با ناامیدی ناله ای در فضای مجازی کردیم که به طور 

عجیبی لبیک مخاطبان را در پی داشت و ما را مجبور کرد صفحه هزارقلم آماده شده توسط هاتف محقق را حذف و گزارش نظرسنجی را کار کنیم.

گزارش

%39.6

%28.9

%26.6

%4.7

به طور کلی 
استادانت را دوست 

داری؟

   دوست نداریم همو    یک عشق دو طرفه
   دوسشون دارم ولی دوسم ندارن
   دوسم دارن ولی دوسشون ندارم

%46.4

%31

%15.6

%6.9

آیا تا به حال  از 
استادان تبعیض 

جنسیتی دیده ای؟

   نه! تبعیض کجا بود؟
   پسر بودم ، دخترا رو بیشتر دوست داشت
   دختر بودم، پسرا رو بیشتر دوست داشت

   تبعیض دیدم ولی به نفعم بود

%43.9

%29.7

%17.8

%8.4

آیا تا حاال احساس 
کردی استادی از 
عمد اذیتت کند؟

   نه هرگز
   چند بار ولی عمومیت نداشته است

   فقط یک بار
   خیلی اذیتم کرده اند )کرده است(

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  814
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شیرایرانیَتکه
شــیر ایرانی پس از 80 سال 
به ایران بازگشــت. جفِت نر 
این گونه جانوری ارزشــمند 
بریســتول  بــاغ وحــش  از 
گمــرک  وارد  انگلســتان 

فــرودگاه امام )ره( شــد و پــس از پنج 
ساعت تشریفات گمرکی، به باغ وحش 
محــل زندگــی جدیدش منتقل شــد. 
جفت ماده این شــیر، طی هفته آینده 
از باغ وحش دوبلین ایرلند وارد کشــور 
خواهد شد و مســئولین باغ وحش ارم 
امیدوارنــد با تکثیر ایــن جانور بتوانند 
قدم موثری در حفظ نســل آن بردارند. 

/ ایسنا
ضمــن تبریــک نخســتین موفقیــت 
دســتگاه دیپلماســی ایــران در دولت 
دوازدهم به آقای ظریف و تیم شان الزم 
دیدیــم به نکات و ســواالتی که به نظر 

می رسد اشاره ای بکنیم.
نکته اول. با یک جســت وجوی ساده 
متوجه می شــوید که یک شیر ساده تا 
14 ســال بیشــتر عمر نمی کند و این 
عدد برای شــیرهای پرچــرب تا هفت 
سال نیز گزارش شده است. این یعنی 
شیر ایرانی مذکور، احتماال از نسل ُنهم 
شــیرهای ایرانی مهاجر به انگلســتان 
اســت و بهتر است به آن شیر انگلیسی 

بگوییم.
نکتــه دوم. این چه جفتی است که در 
دوبلین زندگی می کند؟ به نظر می رسد 
که این دو شیر در طالق عاطفی به سر 
می برند و بعید است خیال مسئوالن باغ 
وحش در مورد این دو شیر تعبیر شود. 

لذا کرده اند توی پاچه شان، شدید!
نکته ســوم. در متن خبر آمده که باغ 
وحش ارم عضو اتحادیه باغ وحش های 
اروپا اســت. به نظر می آیــد از این پس 
برای باغ وحش هم باید ویزای شــنگن 

تهیه کنید!
نکته چهارم. تشریفات گمرک فرودگاه 
امــام؟! می گویند یکــی از خبرنگاران 
در فرودگاه امام از شــیر پرسیده که »از 
بازگشــت به ایران چه حســی دارید؟« 
و شــیر در پاســخ گفته: چرا من؟ چرا 

اینجا؟
نکتــه پنجم. آیا در بــاغ وحش به این 
شــیرها، گوشــت حــالل می دهند یا 
چون عادت کرده اند مجبورند گوشــت 

غیرحالل بدهند؟
نکتــه ششــم. وقتی ســلبریتی های 
وطنــی، می رونــد آن طــرف آب کــه 
بچه هــای خود را بــه دنیــا بیاورند، آیا 
درســت اســت که این شــیر بی گناه را 
مجبور کنیم اینجا بچه دار شود؟ اصال 
آیا در این مملکت بســتر مناسبی برای 

تولید مثل وجود دارد؟
از  آیــا می دانســتید  نکتــه هفتــم. 
آنجایی که این شیر، دوتابعیتی است، 
نمی توانــد در ایــران ســلطان جنگل 

شود؟

ره یافته در زلِف دل آویِز کجت / القصه به راه کج فتاده ست دلم تا دسِت ارادت به تو داده ست دلم / داماِن طرب ز کف نهاده ست دلم 
)فروغی بسطامی، عصر قاجار، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه خاک گچ هایی که پای تخته خورده می شود 
و همه سرفه های بعد از آن، به همه دست هایی که به گچ حساسیت دارند و آخر هر کالس 
گچی گچی هستند، به همه در اتاق هایی که همیشه و بدون وقت قبلی به روی شاگرد باز 
است؛ تقدیم می شود به همه استادهایی که مرام و معرفت شان بیشتر از سابقه تحصیلی  

و محل کارشــان شــریف را به یاد می آورد، همه اســتادهایی که وقتی قیافه شاگردشان 
درهم اســت، حالش را می پرســند، بعضی وقت ها با او هم ســفره می شــوند، همراهش 
بیرون می روند و بیشــتر از فرمول و نظریه و حســاب و کتاب درس زندگی شــرافتمندانه 

به او می دهند.

022****0912: ســالم. گالب به روتون، خواستم بگم یه 
چیزی خیلی روی اعصابمه. دستشویی برادران طبقه دوم 
کتابخونه مرکزی رو قفل کردن برای 4 تا کارمند، دستشویی 
کوچکتر همکف رو که فقط 2 تا سرویس داره گذاشتن برای 

این همه دانشجو!!!
  سالم. به نظرم بهشون نشون بدید که دانشجو 

خیلی بیش از اینها دستشویی الزمه!
845****0936: )2/1( سالم 

نه تنها جایزه نذاشتید بلکه خود بازی رم برداشتید  �😒�  
چ خب

  سالم. ببین این سری دیگه پیامک دومت رو که 
ادامه اینه نمی ذارم، بلکه یاد بگیری گزیده تر و متناسب با 

امکاناتت سخن بگی!
840****0912: این روزها وقتــی حرف از امنیت میزنیم 
شاعر زودتر از مسئوالن میگه: بشنو که سزاوار سکوت است 

سوالت
  مشــکل اینه که این بار اگر اصــرار کنی وای به 

حالت!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

خــب تعداد حل ارســال شــده برای پیچــک )3( کم 
بود ولی از شــماره دو ســاده تر بود. ما قصــد داریم از 
تلف شــدن وقت کســانی که نمی فهمند سر کالس 
چه می گذرد و بعد از چند جلســه ســر کالس رفتند 

جلوگیری کنیم.

کوشا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی شریف 
است که بیشتر برای تفریح پازل طراحی می کند. ما اسم 
آن را »پیچک« گذاشتیم. چرا؟ چون شاخه شاخه است و 

همه جای آن به هم وصل است.
قوانین این بازی ساده است. شما باید همه جزیره)دایره(
ها را بــا اســتفاده از پل )خط(هایــی که بین آنها رســم 
می کنید، به هم متصل نمایید. البته پل ها باید شــرایط 

زیر را داشته باشند:
z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا 45 درجه باشند
z	.حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل کند
z	 تعــداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شــود باید با

شماره آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصال جزیره هــا از طریق پل ها باید یک گراف همبند

تشکیل دهد.
z	 چند پل در شــکل اولیه داده شــده اند. شما باید بقیه

پل ها را پیدا کنید.

z	 اســتاد شــریف ما ســر کالس گفت بزرگ ترین اشتباه
زندگی اش درس خواندن و آمدن به دانشــگاه شــریف 
بوده. در عوض دوســت دارد یک ماشــین شاسی بلند 

داشته باشد و بزند به هر کسی که بد رانندگی می کند.

z	 دانشجوی شــریف ما حل المســائل یکی از درس ها را
در نمازخانه دانشــکده گذاشته و چندین سال است که 
خیلی از دانشجوهای دانشکده از آن استفاده می کنند 
و بعد از استفاده هم سرجایش می گذارند تا بقیه بتوانند 

از آن استفاده کنند.

z	 دانشجوی شریف ما حتی بعد از اینکه در امتحان نمره
کامل می گیرد، به امتحان و نمره اش اعتراض می کند.

z	 دانشجوی شریف ما بعد از امتحان یادش رفته بود برگه

ســواالت را تحویل بدهد. کسانی که دنبال نمونه سوال 
بودند، وقتی از او پرســیدند که از سواالت عکس گرفته 
یا نه، گفت: »نه؛ چون نمی خواســتم اگر استاد پرسید 

از سوال ها عکس گرفتی، دروغ بگویم«.

z	 دانشــجوی شــریف مــا فکر می کنــد تقلب کــردن در
 امتحــان کار درســتی اســت چــون نمــره گرفتن حق 

دانشجو است.

z	 استاد شــریف ما یک پروژه تعریف کرد و گفت امتیازی
است. یک ماه بعد نظرش تغییر کرد و گفت اگر پروژه را 

تحویل ندهید می اندازم تان. 

z	 دانشجوی شریف ما فشاری که در یک خانواده به بچه ها
می آید و فشــار مضاعفی که ممکن است به تک فرزندها 

وارد شود را با ولتاژ و جریان و مدار الکتریکی مدل می کند.

z	 دانشجوی شریف ما معترض بود که چرا میان ترم آسان
بوده چون عقیده داشــت وقتی میان ترم ســاده باشد، 
میانگین باال می شــود و نمودار نمی خــورد و نمی تواند 

20 شود.

z	 دانشجوی شریف ما بر این عقیده است که شریفی بودن
یک مکتب فکری اســت و هر کسی که در شریف درس 
می خواند، الزاما شریفی نیست. به نظر ما هم هر کسی 
که تا به حال در قســمت دانشــجوی شــریف ما نبوده، 

شریفی نیست.

z	 استاد شریف ما می گوید بهترین راه برای انتخاب رهبر
یک جامعه، تعیینش به دست رهبر قبلی است.

وصله پینه

محمدحسین
هوائی

استاد 
شریف 
ما ...

پیچک
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