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حس خوب رضایت
رفیقی دارم که کارشناسی را کامپیوتر 

 محمدجواد 
شاکر

شریف خواند ولی برای ارشدش رفت 
به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران تــا جامعه شناســی بخواند. 
خودش می گفت وقتی به کامپیوتر 
آمدم که کامپیوتر روی بورس نبــود و وقتی از آن رفتم که 
حســابی روی بورس بود. حداقل قسمت دوم حرفش که 
خیلی درست است؛ در زمانی که کامپیوتر گوی سبقت را 
از برق برای جذب رتبه های برتر کنکور و مدال های رنگارنگ 
المپیاد ربوده و دانشجوهای سال دوم و سومش از ارشد و 
دکترای رشــته های دیگر درآمد بیشتری دارند، واقعا باید 
دلت برای جای دیگر بتپد که دنیای صفر و یک را رها کنی 
و به جای ســر و کله زدن با الگوریتم و شبکه و اپ و سایت 

بروی و رفتار جوامع انسانی را مطالعه کنی.
گوشــه گوشــه این دانشــگاه را که بگردیم، از این دست 
آدم های راه گم کرده و بعدا راه پیدا کرده زیاد پیدا می شود؛ 
آدم هایی که چندسالی را با موج بقیه آمده اند ولی از یک 
جایی نشســته اند و با خودشان ســبک و سنگین کرده و 
سنگ هایشــان را وا کنده اند و به این نتیجه رسیده اند که 
اینجا دیگر جای ماندن نیســت و باید دل شــان را به دریا 
بزنند و یک راه جدید را از همان نقطه صفرش شروع کنند. 
آن وقت دیگر حســاب نکرده اند که چندسال از عمرشان 
گذشته و چندسال دیگر از عمر احتمالی شان باقی مانده 
و چقدر سرمایه شان را در این راه گذاشته و چقدر در مسیر 
جدید می توانند پیش بروند. حاال این تصمیم کبرای قصه 
ما یا از روی عشق و عالقه بوده و یا زندگی در راه جدید روی 
خوش بیشــتری قرار بوده نشــان دهد؛ یا رتبه تک رقمی 
کنکور چندسال پیش انصراف می دهد و می رود رتبه یک 
کنکور تجربی چندســال بعد می شود یا المپیاد فیزیکی 
سابق نعلین می پوشد و عبا به دوش راه درس دین را پیش 
می گیرد یا شــاگرد کالس طراحی اجزا و دینامیک، علوم 
انسانی دلش را می برد و شناخت روابط بین آدم ها برایش 
جالب تر و مهیج تر از روابط بین پیچ و مهره و جوش و فوالد 

می شود.
مهم نیســت که قبلش چه بوده و بعدش چه می شــوند، 
مهم نیســت که در مســیر قبلی چند قدم جلــو رفته و در 
مســیر بعدی چند قدم فرصت پیش رفتن پیدا می کنند، 
مهم نیســت که مردم چه می گویند و جامعه چه قضاوتی 
می کند. حداقل به نظر من مهم این است که جایی باشند 
که ته دل شان از بودن و کار کردن در آنجا قند آب می شود، 
جایی که فکر کنند مفیدند و حضورشان موثر است، مهم 
است که خودشان از خودشان راضی باشند، مهم این است 

که موج باشند وگرنه کف بودن که اصال بودنی نیاز ندارد.

سرمقاله

پرونده ای برای 
عالقه مندی امروز به 

رشته ای که انتخاب کردیم
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  باید جذاب ترش کنیم
  گفت وگو با امامی مسئول برنامه تهران ورودی های جدید

 دیپ فیک؛ مرز بین دروغ و حقیقت
  آش نخورده و دهن سوخته



»خوش قرار«ترین
بعد از حضور ابوطالب حسینی در جشن ورودی های سال گذشته 
امســال هم صحبــت از آمدن علی ضیاء، مجــری معروف صدا و 
ســیما در برنامه سالم شــریف بود. البته ورودی ها، خانواده ها و 
دیگر افرادی که عصر سه شــنبه هفته اول مهرشــان را در ســالن 
جبــاری می گذرانند، با علی حیدری به عنوان مجری این برنامه 
مواجه شدند و برنامه شــان جز یک ارتباط تصویری با دو شریفی 
سابق در خارج کشور جذابیت خاص دیگری نداشت. توییت دکتر 
حسینی بعد از این برنامه هم خبر از بدقولی علی ضیاء و پیچاندن 

شریفی ها برای رسیدن به برنامه تلویزیونی داشت.

»همه با آی دی کارد«ترین
حضــور اســتادان در اردوی ورودی هــای امســال نســبت بــه 
ســال های قبل افزایش چشمگیری داشت و حدود چهل استاد 
از دانشــکده های مختلــف در بیشــتر برنامه هــای اردو در کنار 
دانشــجوها بودند؛ از رفت و برگشــت با همان قطار ورودی ها تا 
حضور در شــریف دمو، دورهمی با استادان، شریف تاک و چای 
با اســتاد و عکس یــادگاری و... . نکته قابل توجــه دیگر درباره 
اســتادان هم کارت های شناسایی عکس داری بود که همه آنها 
به گردن داشتند و حتی دکتر فتوحی هم از این نظم خاص اردو 

جان سالم به در نبرده بود.

سومین زیباکنار به آرامی پیش می رود 

اردو�یی برای سیاست گذاری
در مسجد دانشگاه برگزار می گردد.

سه شنبه:
دوره مثنوی معنوی

دوره بررسی مثنوی معنوی با ارائه دکتر 
علی قیدی، سه شــنبه ها از ساعت ۱۷ 
الی ۱۹در ســالن کنفرانس ساختمان 

شهید رضایی برگزار می شود.

چهارشنبه:
سخنرانی علمی

گروه فلســفه علم ســخنرانی »ارزیابی 
محافظه کارانه شــواهد ناموید« با ارائه 
علیرضا فتح اللهی را از ساعت ۱۴ برگزار 
می کنــد که برای ثبت نــام می توانید به 

philsharif@ مراجعه نمایید.
سخنرانی کارآفرینی

یک فنجان تجربه کارآفرینی به ســبک 
حســین ســلطانی )بنیان گذار شرکت 
بازی ســازان؛ بزرگ تریــن تولیدکننده 
اسباب بازی و تجهیزکننده  شهربازی در 
خاورمیانه( از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن 
جلسات مجتمع خدمات فناوری برگزار 
می شــود که برای ثبت نام می توانید به 

karafarinisharif@ مراجعه نمایید.

پنج شنبه:
کارگاه علم داده و هوش مصنوعی

شریف اسیلیتور قصد دارد در دورهمی 
متخصصان علم داده و هوش مصنوعی 
مروری فنی بر قســمت های جذابی از 
حوزه ی دیتا ساینس داشته باشد. این 
کارگاه با ارائه امیر ســعیدی )کارشناس 
تحلیــل داده( و هــادی جمشــیدی 
الگوریتمــی  معامــالت  )مهنــدس 
مدیریــت ســرمایه کیــان( از ســاعت 
۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ برگزار می شــود. برای 
ثبت نام و کســب آگاهی بیشــتر باید به 
sharifaccelerator@ مراجعه نمایید.

جمعه:
مناجات سحر

مراسم مناجات سحر هیأت الزهرا)س( 
جمعه ها یک ساعت پیش از نماز صبح در 

مسجد دانشگاه برگزار می شود.

گنه کرد در بلخ آهنگری
دکتر مالئک، عضو هیأت علمی دانشــکده هوافضا و 
استاد راهنمای چند تیم از این دانشکده در مسابقات 
AIAA، برگــه ای با این محتوا را بــر روی در اتاق خود 
نصب کرده بود: »با توجه به موضع گیری تبعیض آمیز AIAA ضمن 
اعتراض شدید به آن ارگان، تا اطالع ثانوی از دادن هرگونه توصیه نامه 

برای دانشگاه های آمریکا معذوریم!«
فکر کنید در یک گوشــه دنج و دلگشــا نشســته اید و ســماقتان را 
می مکید، به دانشــکده ای که چهار ســال منتظر آماده شــدن آن 
بوده اید نگاه می کنید و آه می کشــید، منتظرید بروید ریکامتان را 

بگیرید می گویند تحریممان کرده اند تحریمتان می کنیم. این وسط 
هر دودوتا چهارتایی می کنیم دانشــجوی بی نوا نمی بایست مورد 
عنایت قرار می گرفت. مگر همین نیوتن خودمان نگفته بود برای هر 
عملی، عکس العملی است برابر و خالف جهت آن؛ قاعدتا خالف 
جهت آمریکا، دانشجو نباید می شد. البته که از دانشجوی دانشکده 
فخیمه و ارزشمند هوافضا انتظار اپالی به هرکشوری می رود غیر از 
آمریکا. اصال دانشجو را چه به ریکام، دانشجو باید بنشیند درسش 
را بخواند. خالصه تا اطالع ثانوی به دلیل رفتار تبعیض آمیز آهنگری 

در آمریکا به شریف می زنیم گردن مسگران.

درست وسط هفته پرشور ورودی ها و در حالی که 
انتظار داشتید همه برنامه های فرهنگی دانشگاه 
یا حداقل همه فکر معاونت فرهنگی دانشــگاه با 
ورودی ها پر باشــد، زیباکنار خیلی جــدی در جریان بود. روز 
دوشنبه اول مهر جلســه بررسی کارگروه های پیشنهادی برای 
اردوی زیباکنار ۳ در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار شد. 
پیشنهادهایی که پیش از این و در فراخوان ارائه شده بودند ۲۸ 
موضوع برای کارگاه ها بود. ۲۰ پیشنهاد از طرف دانشجوها و ۸ 

کارگروه از جانب آقای درویش مشاور معاون فرهنگی. 
ابتدا از کسانی که موضوعی را پیشنهاد کرده بودند و در جلسه 
حاضر بودند خواســته شــد دلیل خود را برای لزوم بررسی این 

موضوع در زیباکنار ۳ ارائه دهند. 
همان طــور که در جدول هم می بینید پیشــنهادها بســیارند و 
پراکنده. نکته ای که از دید حاضران جلسه هم پنهان نماند و بنا 
شد پیشنهادها دسته بندی و این دسته ها اولویت بندی شوند. 
فلســفه وجــودی اردوی زیباکنار هم در این جلســه همفکری 
این طــور تبیین شــد: تالش بــرای دیده شــدن فعالیت های 
فرهنگی و حرکت به ســمت همســو شــدن آنهــا و تالش برای 
مبتنــی کردن فعالیت هــای فرهنگی بر نتیجــه کار مطالعاتی 

قوی. به همین دلیل گفته شــد کــه کارگروه های انتخابی باید 
مسائل روز دانشگاه باشند و زیباکنار به محل گفت وگو و تعامل 
تمام گروه های دانشــگاه منجر شــود. این اردو باید در نهایت 
باعث ایجاد تغییری در سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه شود. 
تعدادی از حاضران تغییر رویه در مورد اردوی ورودی ها را نتیجه 

زیباکنار۲ دانستند. 
توصیه هایی در زمینه هرچه بیشــتر شــدن اثربخشــی اردوی 
زیباکنار هم مطرح شــد: انجام کار تحقیقاتی قوی و درســت و 
انتشار نتایج آن پیش از اردو؛ صحبت و هم فکری درباره تدوین 
ســند راهبردی در جلسه مرتبط با کارگروه در اردو؛ و در نهایت 
تشکیل مجلسی دانشــجویی برای پیاده سازی و عملی کردن 

این سند راهبردی پس از اردو.
خود جلســه هــم از نقد افراد مصــون نماند و گفته شــد توقع 
می رفت در ابتدا نقد و بررســی اردوی گذشــته صورت بگیرد و 
بعد از اســتخراج نقاط منفی و مثبت آن بــرای اردوی پیش رو 
گام برداشته شود. در پایان از حاضران خواسته شد ۶ کارگروه 
را که از اهمیت بیشــتری برخوردارند انتخاب کنند تا در جلسه 
بعدی پس از اعالم کارگروه های انتخاب شــده به بررســی آنها 

پرداخته شود. 

شریف 
نیوز

ترین ها

گزارش

یکشنبه:
کارگاه مفاهیم تشکیالتی

کارگاه آشنایی با مفاهیم تشکیالتی 
با ارائه  علیرضا علوی تبار، ساعت ۱۶:۳۰ 
در دفتر انجمن اسالمی برگزار می شود.

همخوانی کتاب
همخوانی کتــاب »دنیای ســوفی« از 
ســاعت ۱۷ تــا ۱۹ در اتاق جلســه B و 
همخوانــی کتــاب »تئــوری انتخاب« 
 C از ســاعت ۱۸ تــا ۲۰ در اتاق جلســه
مجتمع خدمات فناوری برگزار می گردد 
که برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی 
از سایر جلسات همخوانی می توانید به 

hamkhanclub@ مراجعه نمایید.

دوشنبه:
سخنرانی کارآفرینی

ســخنرانی »کارآفرینــی اجتماعــی به 
ســبک شــرکت آرشــیا« با ارائــه آقای 
»علیرضا نبی« از ســاعت ۱۴:۳۰ الی 
۱۷ در ســالن دکتر مشایخی دانشکده 
مدیریــت و اقتصــاد برگــزار می گردد. 
این سخنرانی داســتان یک کسب وکار 
متفاوت است و در جستجوی پاسخ این 
ســوال اســت که کارآفرینان اجتماعی 
چگونــه می اندیشــند و به دنبــال چه 
هســتند؟ ابن رویداد برای دانشجویان 
فعلی دانشکده مدیریت و اقتصاد رایگان 
است. برای ثبت نام و کسب  آگاهی های 

بیشتر به sdschool@ مراجعه نمایید.
دوره سیر تحول شعر فارسی

دوره بررســی سیر تحول شــعر معاصر 
فارســی با ارائه دکتر سامان جواهریان، 
دوشنبه ها از ســاعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در 
سالن کنفرانس ساختمان شهید رضایی 

برگزار می شود.
نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب شورای صنفی دانشکده 
علوم ریاضی روز دوشــنبه و سه شــنبه 
این هفته از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در البی 

دانشکده علوم ریاضی برپا می شود.
جلسه تفسیر زیارت جامعه کبیره

سلسله جلســات تفســیر زیارت جامعه 
کبیره، دوشــنبه ها پس از نمــاز ظهر و 
عصر با سخنرانی حجت االسالم صدیقی 

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین

کارگروه های پیشنهادی 

رسانه و فضای مجازیگفت وگو و تعامل )۴ نفر(
نقد و بررسی معاونت فرهنگیمعنای زندگی )۲ نفر(

سیاست ورزیدختران )۲ نفر(
سیاست گذاریهنر در دانشگاه )۲ نفر(
خوابگاه هاحجاب و پوشش )۲ نفر(

سالمت رواناخالق )۲ نفر(
قانون دانشگاهآسیب شناسی روابط در دانشگاه )۲ نفر(

عملکرد کانون های فرهنگیاسیب شناسی اردوی ورودی ها
شفافیت و گردش آزاد اطالعاتبررسی عملکرد نهاد رهبری

دانشجو و امر سیاسینشریات شریف
دین داری در جامعه و عصر حاضرعملکرد کانون های مذهبی

آزادی و محدودیت در دانشگاهمهاجرت
موفقیت شریف به چیست؟چرا کار فرهنگی می کنیم؟ نتیجه آن چیست؟

نظام طبقاتی در دانشگاه )جایگاه دانشجو، استاد و مدیر نسبت به هم 
علم و فناوری ارزش بار است یا خنثی؟و اختیارات و امتیازات آنها(
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بخش خبری



گفت وگو با امامی مسئول برنامه تهران ورودی های جدید 

با�د جذاب ترش کنیم

هدف از برنامه شــریف گردی چه 
چیزی است؟ دانشگاه از همراهی 

پدر و مادرها چه می خواهد؟
دانشــگاه به ســمتی می رود که باشــگاه 
خانواده ها را تاسیس کند. ۱۵ مرداد اولین 
نشست باشگاه با حضور خانواده ها برگزار 
شد. به همت معاونت فرهنگی حدود ۱۸۰ 
خانواده در آمفی تئاتر گرد هم آمدند. دکتر 
فتوحی مدیریت مراسم را بر عهده داشتند و 
سخنرانی هم کردند. تمرکز معاونت فرهنگی 
در برنامه شریف سالم جذب خانواده ها به 
دانشگاه است تا رابطه دانشگاه و خانواده ها 
شــکل بگیــرد. همان طور که اســتنفورد، 
اکســفورد یا هاروارد یک باشــگاه خانواده 
دارند، شــریف هم به دنبــال چنین چیزی 

است.
البته بعد از دوسال برگزاری عمال 
باشــگاه خانواده امســال در حال 

تشکیل است. 
اساس نامه در حال تدوین است و قالب کلی 
شــکل گرفته اســت. چندین جلسه هم با 
خانواده هایی که می خواستند عضو هیأت 

موسس باشند، برگزار شده است. 
امسال چه تعداد خانواده در برنامه 

شرکت کردند؟
حدود ۹۵۰ نفر. نصف ثبت نام ها اینترنتی 
انجام شــد اما نیم بیشتر جذب، حضوری 

صورت گرفت. 
آمــار دارید کــه بیشــتر خانواده 

تهرانی بودند یا شهرستانی؟
االن آمــار دقیق ندارم ولی بیشــتر تهرانی 

بودند.
ایــن 1000 نفــر چنــد خانــواده 

بودند؟
اگر هر دو نفر را یک خانواده در نظر بگیریم، 
۵۰۰ تا ۶۰۰ خانواده می شود، اما ۳۰ تا۴۰ 
درصد خانواده ها فقط یک عضوشان شرکت 

کرده  بود.
بــه نظرتان زمان ایــن برنامه کمی 
طوالنی نیست؟ خانواده ها خسته 

نمی شوند؟
تورگردی خانواده ها صبح شروع می شود، تا 
وقت ناهار، ناهار استراحت می کنند، دوباره 
وقت دارند برای استراحت و نماز. دو سانس 

هم تئاتر خیابانی داشتیم. 
چه کسی اجرا می کرد؟ بچه های 

گروه تئاتر بودند؟
اجرا با گروهی بود که در جشنواره اقوام هم 
برنامه داشتند. دانشجو نیستند و خارج از 

دانشگاه کار می کنند. 
تقریبــا چنــد ســرگروه و تورلیدر 

داشتید؟
۲۰ نفر تورلیدر داشتیم، ۸ نفر تیم نظارتمان 
بود که همه جزئیات برنامه را در نظر بگیرد، 
عــالوه بر ایــن، تیم اجرایی داشــتیم، تیم 

ارتباط با خانواده و تیم طرح و برنامه. 
در طول روز به خوبی دیده می شد 
که خانواده ها خســته شــده اند و 
روی پله، سکو و چمن نشسته اند. 
از ساعت هشت و نیم تا پنج و نیم 

بازه زیادی است. 
تعــدادی از خانواده هــا راضــی بودنــد، 
نوشته هایشــان را هــم دارم. اما تعدادی از 
خانواده ها که با آنهــا صحبت می کردم که 
چرا نشســته اید، برنامه داریم، واقعا خسته 
شــده بودند. یا برای اینها از ســال بعد باید 
برنامه ای جدا در نظر گرفته شــود، یا اینکه 
برنامه از ناهار شروع شود و صبح نباشد. از 
ناهار بیایند دانشگاه، ناهار بخورند، بعد از 
ناهار برنامه تورگردی. جشــن شریف سالم 
هم دیرتر شروع شود. در آن صورت حرکت 

به سمت مشهد هم باید دیرتر باشد. 
یعنــی بعضی ها که شــوق و ذوق 
بیشتری داشتند، خسته نشدند، 
مسن تر ها و تعدادی دیگر خسته 
شدند و شما می گویید بهتر است 

زمان را کمی فشرده تر کنیم؟
چون ما می خواهیم برنامه ای تحویل دهیم 
که از همه نظر خوب باشد، این بهتر است. 
مســن ها هرچند تعدادشــان کمتر است، 
آنهــا را هم باید در نظر داشــته باشــیم. اما 
برای اینکه برنامه متنوع شود و تئاتر داشته 
باشیم و بتوانیم موضوع را منتقل کنیم تا در 
نهایت خانواده ها با دانشگاه آشنا شوند، یا 
باید زمان حرکت قطار ها به سر شب منتقل 

شود یا از صبح برنامه شروع شود.
نمی توانید برنامه را اعالم کنید تا 
هر شــخصی بنا به خواست خود 

در بخشی از برنامه شرکت کند؟
بســتگی دارد به اینکه چقدر بودجه به این 
برنامه اختصاص پیدا کند. اگر کسی ناهار 
بیاید یا ناهار نیاید، هزینه ای که از او گرفته 

می شود، متفاوت است. 
اینکه از پدر و مادر هزینه می گیریم 
درست است؟ باالخره می گوییم 

مهمان دانشگاه هستند. 
قطعا خوب نیست. هزینه  برنامه هم خیلی 
زیاد نیست و دانشگاه می تواند کمک کند. 
پذیرایــی  تنهــا صــرف  هزینــه 

می شود؟
نه به جز پذیرایی سایر هزینه های برنامه مثل 
آماده سازی سالن جباری و دکوراسیون و... 

را هم شامل می شود. 
بازخــوردی هم داشــتید که چرا 

هزینه گرفته می شود؟
دانشــجویان موقع ثبت نام می گویند چرا 
از ورود مــا به دانشــگاه مدام از مــا هزینه 

می گیرند؟ من هم یک دانشــجو هســتم، 
اگــر ورودی باشــم، حتما ایــن اعتراض را 
خواهم داشــت. همه میزها موقع ثبت نام 

کارتخوان دارند. 
برنامــه شــریف ســالم تغییــری 
داشت یا همان روال هرساله بود؟
می خواستیم برنامه ها خیلی رسمی باشد. 
از یک مجری معروف دعوت کردیم که بیاید، 
ولی متاســفانه سه و پنج دقیقه به ما اطالع 

دادند که نمی آید. 
البته ضیا ساعت پنج ونیم برنامه 

روزانه در شبکه یک دارد. 
گفته بود من تا پنج هســتم. خوشــبختانه 
تیم ما یک مجــری جایگزین در نظر گرفته 
بود. یعنی از بخشــی که قرار بود علی ضیا 
اجرا کند، قســمتی از آن را به کمک مجری 
اختصاص دادیم که کنار علی ضیا باشــد و 
اطالعاتی را به او بدهد. ســاعت سه و پنج 
دقیقه بود که این خبر را شــنیدیم که آقای 

ضیا دیگر نمی آیند.
پس اطالع دادند که نمی آیند؟

ناقص اطالع دادند. یعنی گفتند پنج دقیقه 
دیگر می رسند. من نتوانستم اعتماد کنم، 
سه و هشت دقیقه بود، اجازه را از آقای دکتر 
حسینی گرفتم و گفتم که مجری ما می رود 

که برنامه را اجرا کند. 
برای بهتر شدن برنامه تهران هم 

پیشنهادی دارید؟ 
یکــی از پیشــنهاد های مــن کمتر شــدن 
سخنرانی ها است. مثال امسال سخنرانی 
استاد را که پارسال بود حذف کردیم. امسال 
سه سخنرانی داشتیم و نسبتا طوالنی بود. 
دکتر فتوحی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری 
آقای رستمی و دکتر حسینی. ساعت ۳:۱۰ 
دقیقه شــروع شــد و ۴:۰۵ دقیقه به پایان 
رسید. دکتر حسینی یک خوش آمدگویی 
کوتاه کردند و آمدند پایین. این خیلی عالی 
است. یک عذرخواهی بابت به تاخیر افتادن 
ثبت نام و تجمع ایجادشده در زمان ثبت نام 
که تیم ما نتوانســت در کمتر از یک ساعت 
این موضوع را حل کند. بعد تیم ها تشکیل 
شدند و پذیرش انجام شد و همه چیز خوب 

پیش رفت. 
بهتر نیســت همــه خانواده ها در 
یک ســاعت پذیرش نشوند. یک 

عده 8 و یک عده 9 و... تا ظهر؟
بله، باید به آنها اعالم شود. ما اینها را مستند 

می کنیم برای گروه سال بعد. همه آمارها و 
همه کارهایی که انجام شد را تحویل معاونت 
می دهیــم. ما خودمان هیــچ اطالعاتی از 
مراسم ســال قبل نداشتیم. مهم این است 
که در ســال های بعد ایراداتی که بود تکرار 
نشود. پذیرش سال های قبل در مسجد بود 
و خانواده ها ایستاده بودند و فضای نشستن 
هم مناسب نبود. برای همین محل پذیرش 
را به جلوی ریاست که فضای سبز هم دارد 
منتقل کردم. ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ بازه حضور 
خانواده هــا بــود. اما خانواده هــا از حدود 
۸:۳۰ به دانشــگاه آمدند. حدود ۲۰۰ نفر 
قبل از ۹:۳۰ دانشــگاه بودند و اولین تیم 
۹:۴۰ شروع کرد به حرکت. اما تجمع آنقدر 
زیاد شد که فکر کنم حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ 
نفر با دانشــجوها جلوی ریاســت مهمان 
داشتیم. تیم ما هم کالفه شد. کل نیروهای 
ما تمرکز کردنــد روی اینکــه خانواده ها را 
دســته بندی کنند و حرکت شــروع بشود. 
خیلی هم نارضایتــی بین خانواده ها بود و 
نقطــه ضعف برنامه ایــن تراکمی بود که به 
وجود آمد، ولی تیم ما توانست در یک ساعت 

این مسأله را هندل کند. 
بــا  یپ  ســکا ا بخــش  ز  ا
فارغ التحصیل هــا راضی بودید؟ 
چه لزومی به مطرح شــدن اپالی 

در روز ورود به دانشگاه هست؟
به نظرم باید باشــد چون فضای دانشــگاه 
شریف طوری است که باالخره اپالی یکی 
از گزینه های همه دانشجوهاست. پس چرا 
مطرح نشــود؟ خانواده ها باید این مسائل 
را بداننــد. باید از کنار جکوز و زاویه ریاضی 

عبور کنند. 
شــنیده هایی هم بود کــه برنامه 

جذابیت کافی نداشته است.
سال گذشــته اســتندآپ کمدی هم بود و 
امسال برنامه در محرم بود و نمی توانستیم 
روی این مانور بدهیم. بیشتر تالشمان این 

بود که از اجرای علی ضیا استفاده کنیم. 
معاونــت  همــکاری  از  کل  در 

دانشجویی راضی بودید؟
بله همکاری خوب بود. دکتر حسینی دست 
بچه ها را باز می گذارند. اما معاونت فرهنگی 
فقط ایشــان نیستند و مشــاور و... دارند. 
معاونت، مدیریت خوبی داشت و تیم ما بعد 
از انصراف تیم قبل، تشکیل و معرفی شد. 

نکته پایانی؟
برنامــه باید جذاب تــر باشــد. کل برنامه 
هــم یــک شــخصیت محبــوب و معروف 
داشــته باشــد تا ذهنیتی که برای بچه ها 
ایجاد می شــود یک ذهنیت مثبت باشد. 
نمی خواهم وارد حواشــی بشوم. حواشی 
زیادی هســت مثل همین فشــارهایی که 
به معاونت وارد شــد و حاشیه های مربوط 
به اردوی مشهد و سرگروه ها. چون نیروها 
مشترک است طبیعتا روی کار ما هم تاثیر 
گذاشت اما بهتر است واردش نشویم. بعد 
از استعفا برنامه طوری که انتظار داشتیم 
پیش نرفت اما در کل با تالش دانشــجوها 

برنامه برگزار شد. 

گفت وگو

برنامــه ورودی هــای جدیــد دو بخــش اصلــی دارد. مشــهد و برنامــه تهــران. برنامه تهــران در ایــن ســال ها در مدل هــای مختلفی برگزار شــده. از 
نمایشــگاه فعالیت های دانشــجویی در دهه پیش تا برنامه شــریف گردی با والدین در دو ســال گذشــته. مراســم شــریف ســالم هم بــه عنوان بخش 
 ثابت این برنامه ســابقه ای به قدمت دانشــگاه دارد. ســراغ امامی مســئول بخش تهران برنامــه ورودی ها رفتیم و از گردش پــدر و مادرها و برنامه های 

همیشگی سالن جباری پرسیدیم. 

ظرفیت جاهلیت 
مناسبات قبیله ای مهم ترین ساختار 
اجتماعی و سیاســی عرب جاهلی 
بــود. در فرهنگ قبیلگــی، »روابط 
خویشاوندی« کانون توجه ارزش ها 
بــود و وحدت و بقــای قبیلــه واالترین 
خیر به حســاب می آمد، تــا جایی که بر 
اساس این مناســبات بسیاری از منافع 
شــخصی و فردی در منافع قبیله هضم 
می شــد. در ایــن جامعه اعضــای بالغ 
ذکور قبیله در مسئولیت حقوقی سهیم 
بوده و مسئول جرایم یکدیگر می شدند. 
اگر یکی از آنها به دســت بیگانه کشــته 
می شد، آنها در پی انتقام برمی آمدند یا 
خون بها دریافت می کردند. این موضوع 
بزرگ ترین ظرفیت جامعــه حجاز برای 
موفقیت پیامبر)ص( بود، زیرا او خود را در 
حمایت قبایلی قرار داد که همه اعضای 
آنها اعم از مومن و کافر به شکل یکسان از 
او حمایت می کردند. برای نمونه ابولهب 
به عنوان دشمن ترین بت پرست مکه که 
از او در قرآن ســخن به میان آمده است، 
گاهی بر اســاس مناســبات قبیله ای از 
ابوطالــب و پیامبــر)ص( حمایت کرده 
است. یک بار قریشیان به دلیل حمایت 
ابوطالــب از یکــی از مســلمانان بــه او 
اعتراض کردند، ابولهب ضمن حمایت 
از رفتــار برادرش ابوطالــب، تهدید کرد 
که با او همراهی خواهد شــد. این رفتار 
و کالم ابولهــب، ابوطالب را خوشــحال 
کرد و کوشید با اشعاری، او را به حمایت 
پیوسته از اســالم وادارد، اما این تالش 
بی نتیجه مانــد. در مورد دیگر، ســران 
مشــرکین تصمیم به قتــل پیامبر)ص( 
گرفتند، اما از ترس مخالفت ابولهب، به 
او اطالع ندادند. روزی که قرار بود نقشه 
ترور اجرا شود، ابوطالب، علی)ع( را نزد 
ابولهب فرستاد و نقشه قتل پیامبر)ص( 
را به او اطــالع داد. ابولهب با عصبانیت 
نزد سران مشرکین رفت و آنان را از اجرای 
نقشه قتل نهی کرد و به الت و عزی سوگند 
یاد کرد که مسلمان خواهد شد، در نتیجه 
سران مشرکین از او عذر خواستند و از این 
کار منصرف شدند. دکتر عبدالحسین 
زرین کوب، تصویری شایسته از وضعیت 
عرب در جاهلیت ارائه می دهد: » مکه 
شــهری کوچک بود در سرزمین حجاز 
عربستان.... شهر نه پلیس داشت و نه 
حکومت، اما سوگند و پیمان خانواده ها 
را با هم متحد می کرد... کارهای عام، 
در مجلسی که نزدیک کعبه بود، و مالء 
و نادی قوم، خوانده می شــد، موضوع 
بحــث می گشــت. در ایــن مجلس که 
حکومت واقعــی این جمهوری تجاری 
را در دســت داشــت، رؤســا و شــیوخ 
خانواده هــای متنفذ، اعتبار و حیثیت 
بیشــتری داشــتند... از قتــل نیز اگر 
اجتناب می شد به سبب بیم از قصاص 

و حمّیت بود.« 

محمد 
اسکندری

نامه وارده
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ازش راضی ام
ضرب المثل معروفی هســت که می گوید بیرونش دیگران را کشته، داخلش خودمان را. این عبارت زمانی به کار 
می رود که از بیرون، شــرایط جذاب اســت اما کسانی که از نزدیک در شــرایط قرار دارند، از آن ناراضی اند. برای 
اینکه ببینیم رضایت از رشته ها چگونه است، به مقایسه رشته تحصیلی حال حاضر دانشجویان با رشته محبوب 
آنها اقدام می کنیم و اگر این رشته با رشته تحصیلی اکنون یکی باشد، آن را نشانه ای از رضایت از رشته می نامیم 
و توجه داریم که اگر متفاوت بود، لزوما به معنای پشــیمانی از رشته تحصیلی نیست زیرا ممکن است در انتخاب 

رشته واقعی هم مشارکت کنندگان در اولین رشته محل عالقه شان قبول نشده باشند.
بیشــترین نرخ مربوط به مهندســی کامپیوتر است که بیش از ۹۰درصد افراد شــرکت کننده از این رشته در این 
نظرسنجی اعالم کردند که در صورتی که دوباره در کنکور شرکت کنند، این رشته را انتخاب خواهند کرد. پس از 
آن رشته های ریاضی، فیزیک و مهندسی صنایع حضور دارند که نشان می دهد علوم پایه ای ها اوضاع خوبی دارند 
و با رشته هایشان حال می کنند )اگرچه شیمی در نیمه پایین جدول است(. حضور صنایع هم نشان می دهد که 
بازار کار خوب این رشــته، رضایت از رشــته را باال برده است. حضور رشــته های عمران، دریا و هوافضا در انتهای 

جدول نیز نشان می دهد که اوضاع برای این رشته ها چندان دوست داشتنی نیست.

مواد را دریابید
برای آنکه مطمئن شویم، تک رشته های محبوب سبب نشده اند، رشته فعلی دانشجویان از انتخاب شدن باز بمانند 
از رشــته دوم انتخابی هم کمک می گیریم و آن را نیز قبول می کنیم. یعنی این بار رضایت از رشــته را بدین شکل 
تعریف می کنیم که رشته تحصیلی شان بین دو گزینه اول دانشجویان در انتخاب رشته باشد. در این حالت، باالترین 
نرخ رضایت از رشــته مربوط به مهندســی کامپیوتر و علوم کامپیوتر است که باالتر از ۹۰درصد دانشجویانشان، 
رشــته خــود را در یکی از دو گزینه خود قرار می دهند. پس از آن نیز ریاضــی و فیزیک و صنایع قرار می گیرند که 
وضعیت خوب این رشــته ها را برای دانشجویانش نشــان می دهد. اما در انتهای جدول، رشته مواد قرار دارد که 
تنها رشــته ای است که نیمی از دانشجویانش، این رشته را حتی در دو گزینه اول خود قرار نداده اند. نکته جالب 
درباره مواد این اســت که در حالت تک گزینه ای در ســه گزینه انتهایی حضور ندارد اما وقتی فضا تغییر می کند، 

در قعر قرار می گیرد. باالتر از این رشته نیز رشته های شیمی، عمران و هوافضا قرار دارند.

پرونده ای برای عالقه مندی امروز به رشته ای که انتخاب کردیم

هنوزم دوستش داری؟

توزیع رشته شرکت کنندگان؛ آنچه در نمودار به راحتی قابل دیدن است، حضور پرشور بچه های مهندسی شیمی 
اســت که البته چون تکراری اســت، نیازی به هیچ توضیح و تفســیر ندارد. مشارکت بقیه رشته ها مطابق با وضع 
جذب دانشجو در دوره کارشناسی است. همچنین الزم است درباره پراکندگی ورودی این افراد نیز بگوییم که ۱۱۲ 
نفر، ورودی ســال ۹۷ هستند، ۹۰ نفر در سال ۹۶ وارد دانشگاه شده اند و ۵۷ و ۵۴ نفر نیز به ترتیب ورودی سال 
۹۵ و ۹۴ هســتند. مابقی که ۷۲ نفر هستند، ورودی های سال ۹۳ و ماقبل از آن هستند. این ورودی ها احتماال 

به بازار کار نیز وارده شده اند و شواهد آنان می تواند از این جهت اهمیت داشته باشد. 

کامپیوتر دوست داشتنی
از شرکت کنندگان در این نظرسنجی پرسیدیم که بدون توجه به رتبه، چه رشته ای را انتخاب می کنید. محبوب ترین 
رشته برای انتخاب اول مشارکت کنندگان در این نظرسنجی، مهندسی کامپیوتر بود که ۲۹درصد افراد آن را انتخاب 
کردند. پس از این رشته، مهندسی صنایع قرار دارد که ۱۳درصد افراد به آن عالقه دارند و رتبه سوم، فیزیک است 
که توانســته است دل ۱۱درصد از اعضای این جامعه نظرســنجی را برباید. در انتهای این جدول نیز رشته های 

شیمی، دریا، عمران و مواد قرار دارند که مجموعا توانسته اند گزینه اول ۵درصد از مشارکت کنندگان باشند.
اگــر گزینه دوم مشــارکت کنندگان را نیز وارد کنیم، رتبــه اول و دوم تفاوتی نمی کند اما علــوم کامپیوتر و برق با 
۹.۲درصد از کل دو گزینه، در رده ســوم مشــترک قرار می گیرند. نکته جالب آن اســت که مهندسی کامپیوتر و 
صنایع نیز سهم شــان از کل گزینه ها در این حالت کمتر شــده است. شیمی، دریا و مواد در این حالت در انتهای 
جدول هســتند. حدود ۵درصد از شرکت کنندگان نیز به رشته هایی نظیر معماری، معدن و... عالقه دارند که در 

شریف ارائه نمی شود.

رشته مانی دو تایی

۴۶.۷مواد

۵۰.۰شیمی

۵۲.۹عمران

۵۲.۹هوافضا

۵۳.۳نفت

۵۵.۶دریا

۶۲.۱مهندسی شیمی

رشته مانی دو تایی

۶۹.۲مکانیک

۷۸.۰برق

۸۰.۰صنایع

۸۳.۳فیزیک

۸۵.۷ریاضی

۹۰.۵علوم کامپیوتر

۹۵.۶مهندسی کامپیوتر

رق
ب

ریا
د

ضی
ریا

می
شی

یع
صنا

وتر
پی

کام
وم 

عل

ان
مر

ع

ک
یزی

ف

وتر
پی

کام
ی 

دس
هن

م

واد
م

ک
انی

مک

می
شی

ی 
دس

هن
م

ت
نف

ضا
واف

ه

60

50

40

30

20

10

0

رق
ب

ریا
د

ضی
ریا

می
شی

یع
صنا

وتر
پی

کام
وم 

عل

ان
مر

ع

ک
یزی

ف

ک
انی

مک

واد
م

وتر
پی

کام
ی 

دس
هن

م

می
شی

یم 
م

ت
نف

ضا
واف

ه

ره 
دا

ف ن
شری

که 
ی 

های
ته 

رش
 )..

 و .
دن

مع
ی، 

مار
مع

(

30

25

20

15

10

5

0

    انتخاب اول

    دو انتخاب

100

80

60

40

20

0 وتر
پی

کام
ی 

دس
هن

م

ضی
ریا

ک
یزی

ف

یع
صنا

وتر
پی

کام
وم 

عل

رق
ب

ک
انی

مک

ت
نف

می
شی

یم 
م

واد
م

می
شی

ضا
واف

ه

ریا
د

ان
مر

ع

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  822

    1398 مـاه  مهر   ۶ شنبـه 

4

پرونده



در ایام انتخاب رشــته دانشــگاِه امســال، در کانال روزنامه یک نظرســنجی انجام دادیم تا نگاه دانشــجویان و دانش آموختگان دانشگاه به دوره 
کارشناســی را بهتر بشناســیم. در این نظرســنجی اینترنتی 385 نفر شــرکت کردند. یکی از مواردی که در تفســیر این نظرســنجی باید بدان 
توجه کرد، احتمال مشــارکت بیشــتر معترضین و ناراضیان اســت که دوست دارند، صدا و نظرشــان را بیان کنند، البته از آنجا که این ناراضیان 
 احتمــاال از محیــط دانشــگاه ناراضی اند، از محیط های نزدیک به دانشــگاه هــم فاصله می گیرند و احتمــال اینکه نتایج نظرســنجی را ببینند 

برای آنها کمتر است. 

نقطه سر خط
من ورودی سال ۹۳، رشته مهندسی 
شــیمی بودم و رتبه کنکــورم ۱۹۱ 
بود. از ابتــدا خیلی درس نخواندم 
و معدلــم تقریبا روی ۱۴ بــود. ترم ۴ و 
۵ مشــروط شــدم. از اوایل ترم ۸ دچار 
ســرخوردگی شــده بودم چون به طور 
قطعی ۵ســاله می شــدم و معدلم هم 
برای اپالی مناســب نبــود. از عید ۹۷ 
به بعــد، دیگر کالس هایی که داشــتم 
را جــدی نمی رفتــم و کامال بــر پروژه  
و کارآمــوزی ام متمرکــز شــده بــودم. 
تابستان فهمیدم که ترم ۸ هم با معدل 
زیر ۱۰ مشروط شده ام. تنها چیزی از 
رشــته ام که هنوز به آن عالقه داشتم، 
کار در زمینــه نفت و گاز بــود. در دوره 
کارآمــوزی دیــدم که تحریم هــا اجازه 
کار درســت و حســابی در زمینه نفت 
و گاز داخــل ایــران را هــم نمی دهد. 
شــرکت های بزرگ عالوه بر اینکه نیرو 
جذب نمی کردند، به زودی تعدیل نیرو 
هم داشــتند. از اواســط تابستان برای 
کارآمــوزی و پروژه هم انگیزه نداشــتم 
و تصمیــم بــه انصــراف گرفتــم. ایده 
پشــت انصرافم معدل پایین، ســه ترم 
مشروط شــدن و بی عالقگی به رشته و 
کارم بود. تصمیمم را با خانواده در میان 
گذاشتم و آنها موافقت کردند. موقعی 
که کارهای انصراف را انجام می دادم، 
تقریبا همه استادها با تصمیمم مخالف 
بودند و معتقد بودند اول کارشناســی 
را تمــام کنــم و بعد دنبال تغییر رشــته 
بروم. در نهایــت ولی کار انصراف تمام 
شد و پروســه کنکور دادن شروع شده 
بود. قبل از عید ۹۸ فقط به آزمون های 
موسســات کنکوری بسنده می کردم. 
از اردیبهشت به طور جدی به باغ کتاب 
می رفتــم و آنجــا درس می خوانــدم. 
بــا توجه بــه ســابقه تدریــس فیزیک 
و ریاضــی، فقــط کافــی بود ســرعت 
تســت زدنم را زیاد کنم. این طور بود که 
بعد از ۵ ســال برگشــتم به مسیری که 
دوســت داشتم ادامه بدهم و زمانی که 
در شریف گذراندم، تجربه ای شد برای 

مسیری که پیش رو دارم.
مــن از ابتدا بــه رشــته کامپیوتر عالقه 
داشــتم ولــی ۵ ســال پیش بــه خاطر 
اشــتباهی که در انتخاب رشــته کردم، 
نتوانســتم آنجا بروم. االن که می توانم 
دوبــاره به این رشــته برگــردم، باالخره 
هــدف و انگیــزه پیــدا کــرده ام. برای 
اولین بار در ۵ ســال، هــم هدفم برایم 
واضح شــده و هم اینکه بلدم مســیر را 
چطور طی کنم. موقعی که به انصراف 
فکر می کــردم از زمانی که در شــریف 
گذراندم پشیمان بودم ولی االن که نگاه 
می کنم، این زمان تجربه ای شد که االن 

بتوانم مسیرم را درست طی کنم.
* ورودی 98 مهندسی کامپیوتر

سینا آریا*

یادداشت دوباره شریف؟

در مقابل این ســوال که آیا شــریف را دوبــاره انتخاب 
می کنــی یــا نــه، ۷درصد جــواب داده اند کــه اصال. 
۲۴درصــد نیز گفته اند احتمــاال و مابقی که نزدیک به 
۶۹درصــد از جمعیــت کل هســتند، می گویند حتما. 
در ایــن میــان تفــاوت مشــهودی میان دانشــجویان 
در ورودی هــای مختلــف مشــاهده نمی شــود مگــر 
برای دانشــجویان ســال نــود و پنــج. در ایــن گروه، 
هــم کســانی کــه گفته انــد »اصــال« تعدادشــان باال 
اســت و هم کســانی کــه بــه احتمــاال رای داده اند. 
نتیجــه هــم آن شــده اســت کــه در میان ایــن گروه، 
تنهــا ۵۴درصــد حتمــا شــریف را انتخــاب می کنند 
 و ۱۲درصــد هــم اصــال شــریف را در گزینه هایشــان 

نمی گذارند.

در میان رشــته های تحصیلی نیز گروهی که بیشترین 
درصد یعنی »حتما« را ثبت کرده اند، ریاضی است که 
۸۵درصد حتما شریف را انتخاب می کنند و هیچکس 
هم نبوده که مصمم باشــد به شــریف نیایــد. کمترین 
عدد در این زمینه هم مربوط به رشــته های شــیمی و 
مواد اســت که ۴۰ و ۴۶درصد از آنان حتما به شریف 
می آینــد. البته بقیه دانشــجویان شــیمی احتماال به 
شــریف می آیند اما ۲۰درصد از دانشــجویان مواد در 
ایــن نظرســنجی، گفته اند اصال به شــریف نمی آیند. 
بعد از ایــن گروه هــم ۱۱درصد از دانشــجویان دریا 
تصمیــم دارند شــریف را انتخاب نکننــد. جالب ترین 
قســمت این نمودار امــا رضایت دانشــجویان صنایع 
از دانشــگاه اســت. ۱۰درصد آنها نیز به شریف اصال 
نمی آینــد و تنهــا ۶۴درصد حتما به شــریف می آیند. 
این در حالی اســت که رضایت دانشــجویان صنایع از 

باالست. رشته شان 

 محمد
مالنوری

پرونده

موفقیت از مسیر دانشگاه

آخرین سوالی که از مشارکت کنندگان پرسیدیم آن است 
که ممکن بود غیر از انتخاب رشته در کنکور ریاضی فیزیک 
کار دیگری انجام دهی؟ نزدیک به ۸۰درصد از ورودی های 
۹۷ و ۹۶ دانشــگاه می گوینــد که نه، همیــن راه را دوباره 
انتخاب می کنند. این عدد برای دانشجویان سال ۹۵ و ۹۴ 
به ۶۰ درصد می رسد و از ورودی های ۹۳ و قبل از آن، تنها 
۵۵درصــد تصمیم خود قبل از کنکور را تغییر نمی دهند. 
البتــه این کاهــش حضور در کنکــور ریاضی بــه معنای 
ناامیدی از دانشگاه نیست، زیرا از مشارکت کنندگان تنها 
حدود ۵درصد کال دانشــگاه را انتخــاب نمی کنند و البته 
در میــان ورودی های متفاوت، تفــاوت جدی در این نرخ 
وجود ندارد. با قدیمی تر شدن ورودی ها، انتخاب کنکور 
تجربی و انســانی رشد کرده اســت و جالب آنکه برخالف 
حدس اولیه که به خاطر پزشکی ممکن است دانشجویان 
به کنکور تجربی گرایش داشته باشند، اختالف جدی در 

میان این دو کنکور مشهود نیست.
در میان رشــته ها نیز شــیمی کمترین درصــد را در تکرار 
همیــن مســیر دارد و جالب آنکه صنایعی هــا نیز با وجود 
آنکه انتخاب صنایع را درســت می دانستند بعد از شیمی 
قرار دارند و یک پنجم آنان ترجیح می دهند کنکور انسانی 

را امتحان کنند.
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پرونده



 quantum
supremacy

گوگل ادعا می کند به تازگی به »برتری 
کوانتومی« دســت یافته. محاســبات 
کوانتومــی دنیا را تغییــر خواهند داد و 
می تواند پیامدهای بسیار شگرفی در هر 
چیز دنیای دیجیتال امروز داشته باشد. 
به نظر می رسد رقابت برای دستیابی به 
برتری کوانتومــی، یک رهبر پیدا کرده 
است. گزارش های گوگل نشان می دهد 
این غول فناوری به »برتری کوانتومی« 
رســیده. به طــور خالصه، محاســبات 
کوانتومی از پدیده گیج کننده مکانیک 
کوانتومی برای تأمین نیروی محاسباتی 
فوق العــاده خــود بهــره می بــرد. یک 
رایانه کوانتومی می توانــد به راحتی از 
برخی از ابررایانه های برتر جهان پیشی 
بگیــرد. ظاهرا رایانــه کوانتومی گوگل 
قدرتمندتــر از ابررایانه های برتر جهان 
اســت و عملکــرد آن به تازگــی ایــن را 
اثبات کرده است. به عنوان مثال رایانه 
کوانتومی گوگل محاسبه ای را تنها طی 
۳ دقیقه انجام داد که همان محاســبه 
را ابررایانــه شــرکت IBM موســوم بــه 
»سامیت«)Summit(  که قدرتمندترین 
رایانه تجاری جهان است طی ۱۰ هزار 

سال انجام می دهد. 

نانوسایبورگ ها
به تازگی ربات های میکروســکوپی 

بیوهیبریدی ســاخته شــده است که 
با تحریک نوری موجــب برانگیختگی 
نورون ها و آغــاز فعالیت بافت عضالنی 
می شــود. پژوهشگران دســتگاه های 
رباتیک نرمی ســاخته اند که با تحریک 
نــوری و به کمک بافت عصبی عضالنی 
ایــن پیشــرفت،  حرکــت می کننــد. 
مهندســی مکانیک را قدمی به توسعه 
بیوربات های خودمختار نزدیک تر کرد.  
پژوهشــگران در مطالعه جدیدی که در 
مجله PNAS منتشر شده است، نسل 
جدیــدی از ربات های دوُدم را تشــریح 
کرده انــد کــه از بافت عضله اســکلتی 
تحریک شــده به وســیله ســلول های 
عصبی نیــرو می گیــرد. نورون های به  
کار رفتــه در ایــن ربات هــا ویژگی های 
اپتوژنتیک دارند. این نورون ها به محض 
قرارگرفتــن در معــرض نــور، بــرای به 
 کار انداختــن ماهیچه هــا برانگیختــه 
امیدوارنــد  می شــوند. پژوهشــگران 
این پیشــرفت به توســعه سیستم های 
چندســلولی  مهندسی شــده  زنــده 
بــا توانایــی پاســخ هوشــمندانه بــه 
نشانه های محیطی منجر شود. چنین 
سیســتم هایی کاربردهــای فراوانی در 
مهندسی زیستی و پزشکی و تکنولوژی  
مواد خودترمیم کننده خواهند داشت.

اخبار 
تکنولوژی

ماسماسک

 ۲۰۲۰ ســال  اکتبــر  مــاه 
میــالدی اســت و درســت 
چنــد روز تــا آغــاز رأی گیری 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا فاصلــه داریم. مردم، خــود را برای 
شــرکت در انتخابــات آمــاده می کنند که 
به ناگهــان ویدئو یــی عجیب و بهــت آور در 
سراسر اینترنت منتشــر می شود. همه در 
نهایــت بهت و حیرت، نامزد پرســرو صدا و 
احتمااًل محبوبشــان را مشاهده می کنند 
که از تشخیص پزشــکان مبنی بر سرطان 
بدخیم او خبر می دهد: »من برای رهبری 
بیش از اندازه ناتوان و بیمار هستم؛ لطفًا به  

من رأی ندهید.«
برداشــت ها از این خبر هرچه  باشد، دیگر 
کار از کار گذشته و سرنوشت یک کشور، یا 
بهتر است بگوییم سرنوشت یک جهان در 
مسیِر دیگری قرار گرفته است. این سناریو 
بــا وجود تخیلی به نظر رســیدن، در مرز به 
وقوع پیوستن قرار گرفته و به کمک ابزاری 

به نام DEEP Fake در شرف وقوع است.

دیپ فیک چیست؟
دیپ فیک نام یک تکنیک نرم افزاری مبتنی  
بر هوش  مصنوعی اســت کــه در محتوای 
صوتــی و تصویری دســت می بــرد و آن  را 
به دلخواه دگرگون می سازد؛ بنابراین نتیجه  
نهایی که به دســت می آیــد، چیزی کامال 
متفــاوت از حقیقت خواهد بــود. درواقع 
نام این تکنیک نیز به درســتی عملکرد آن 
را آشــکار می ســازد؛ دیپ فیک، ترکیبی از 
یادگیری عمیق )Deep Learning( و جعل 

)Fake( است.
شاید عجیب باشــد؛ اما کارگردانان سینما 
یکی از قدیمی ترین استفاده کنندگان از این 
فناوری بوده اند »ِسر پیتر کوشینگ« بازیگر 
انگلیسی که نقش »گرند ماف تارکین« را تا 
پیش  از مرگش در سال ۱۹۹۴ در مجموعه 
فیلم های جنگ ســتارگان بــازی می کرد، 
ســال ۲۰۱۶ بار دیگر در فیلــم »روگ وان: 
داستانی از جنگ ستارگان« ظاهر شد. در 
همین فیلم با اســتفاده از تکنیک مشابه، 
شــخصیت »پرنســس لیا« هم بازسازی و 
جوان شــد. در نمونه ای دیگر، ستاره  فیلم 
»سریع و خشــن« یعنی پاول واکر را داریم 
که پیش  از تکمیل فیلم بــرداری هفتمین 
قسمت از این سری در یک تصادف رانندگی 
درگذشــت؛ اما به لطف دیپ فیــک، هنوز 
شاهد هنرنمایی این بازیگر سری فیلم های 

سریع  و خشن هستیم.

در واقــع ایــن فنــاوری نیــز بــرای ایجاد 
محتوای صوتــی و تصویری متقاعد کننده 
و در عین حال غیرواقعی ساخته شده؛ یک 
فناوری که به ســرعت در  حال  رشد و بهبود 
است و انتظار می رود روز به روز استفاده از آن 
گسترده تر شود. برنامه های ویرایش تصویر 
نظیر فتوشاپ، سال هاســت کاری مشابه 
را از طریق جعل  تصاویــر انجام می دهند، 
اما چیزی که اکنون با آن رو به رو هســتیم، 
مبحثی کامال متفــاوت و نگران کننده تر از 
جعل عکس یک نفر در فتوشــاپ است. با 
پیشرفت خیره کننده هوش  مصنوعی طی 
سال های اخیر، بسیاری از کار هایی که در 
گذشته سخت و ناممکن به  نظر می رسیدند، 
ممکن شده اند. پیشــتر، کمتر کسی فکر 
می کرد که روزی بتوان محتوای یک ویدئو 
را به طــور  کلی و بــدون  دخالت مســتقیم 
انسان تغییر داد، اما اکنون دیپ فیک ثابت 
کرده که چنین باوری در دنیای امروز جایی 
ندارد و به راحتی می توان ویدئو هایی تولید 
کرد که به ســبب واقع گرایانه بــودن، نتوان 
میــان حقیقت یا دروغ بــودن آنها تمایزی 
قائل شد. همان طور که باالتر اشاره کردیم، 
دیپ فیک یــک تکنیک مبتنــی  بر هوش  
مصنوعی است، بنابراین نیازی به  دخالت 
مستقیم انسان ندارد. از  این  رو، هرکسی از 
 طریق دیپ فیک می  تواند ویدئویی جعلی و 

در عین حال واقع گرایانه درست کند.
یکــی  از محبوب ترین اهــداف دیپ فیک 
درطول دو  ســال گذشــته، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا بوده 
است؛ کسی که داده های صوتی و تصویری 
بســیاری از او در اینترنت وجود دارد. حال 
هرکس که به فناوری دیپ فیک دسترســی 
داشــته باشــد، به راحتی قادر به  ســاخت 

ویدئویــی خواهد بود که دونالد ترامپ را در  
حــال  انجام کاری یا صحبت کــردن درباره  

کاری غیرمعمول نشان می دهد.

دیپ فیک چگونه ساخته می شود؟
چندیــن راه بــرای ســاخت ویدئو هــای 
دیپ فیک وجود دارد، اما در تمام این راه ها 
بایــد مقــدار زیــادی از داده  را با مدل های 
MACHINE LEARNING تغذیــه کرد 
تا از  این  طریق محتوای جعلی تولید شود. 
واقع گرایانه ترین نمونه های ساخته شــده، 
حجم عظیمی از داده های صوتی، تصویری 

و ویدئویی  را طلب می کنند.
شــاید برای تان عجیب باشد اما دیپ فیک 
تنها در حوزه های باال اســتفاده نمی شود 
و اپلکیشــنی ماننــد اســنپ چت نیز برای 
اعمال فیلتر های مبتنی  بر چهره از چنین 
فناوری بهره می برد. جلوتر که برویم، حتی 
اپلیکیشــن های قوی تــری در ایــن زمینه 
 FakeApp وجود دارند؛ اپلیکیشنی مانند
که توسعه دهنده ای ناشناس آن را ساخته 
و با استفاده از نرم افزار های متن باز گوگل، 
به کاربران اجــازه می دهد چهره ی خود را 
به طــور واقع گرایانه ای با دیگــران جا به جا 
کنند؛ آن  هم بدون  آنکه دستکاری شــدن 
ویدئو مشخص باشد. احتماال فکر می کنید 
چنین کاری نیازمند تبحر و مهارت بسیاری 
در علوم های کامپیوتری اســت، اما حتی 
افرادی که در حد انجــام کارهای روزمره با 
کامپیوتر آشنایی دارند، می توانند به راحتی 
شیوه  کار دیپ فیک را یاد بگیرند و از آن برای 

اهداف خود استفاده کنند.

DEEP FAKE مثال هایی از
شــاید اولیــن آشــنایی بســیاری از مــا با 

ویدئو هــای دیپ فیک، همان ســخنرانی 
دروغین باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین 
آمریکا بوده اســت. با  این حــال، اگرچه آن 
ویدئو یکــی از اولین نمونه هــا بوده، قطعا 
آخرین مــورد نبوده اســت. نمونــه ای که 
می توان گفت تمامی ما آن را مشاهده و باور 
کرده ایم ویدیو عذرخواهی کیت هرینگتون 
 Game بازیگر نقش جان اســنو در سریال(
OF Throne( بابت فصل ۸ بوده است. در 
این ویدئو نخست، شاهد هستیم که کیت 
هرینگتون بابت تمام اشــتباهاتی که این 
سریال در طول فصل هشتم انجام داده، از 
طرفداران عذرخواهی می کند. او فیلم نامه 
فصــل هشــت را حاصل کاری شــش روزه 
عنــوان می کند و در آخر از همه می خواهد 
برای فراموشــی این فصــل، فیلم نامه  آن را 
در آتش بسوزانند. اگرچه این ویدئو نسبت 
به  دیگــر نمونه های دیپ فیــک از کیفیت 
پایین تــری برخوردار اســت، امــا قطعا با 
پیشــرفت این فناوری می توان آینده ای را 
متصور شــد که هرکس طبق عالیق خود، 
دیالــوگ مورد نظرش را بــرای صحنه های 

مختلف فیلم  در نظر بگیرد.
چنین اتفاقی نه  تنها اطالعات نادرست را در 
سطح جامعه گسترش می دهد بلکه پذیرش 
حقیقت را نیز از جانب افراد به امری سخت 
و ناممکــن تبدیل می ســازد. تصــور کنید 
شبکه های اجتماعی پر از ویدئو های جعلی 
و دروغین باشــد، رهبران سیاسی کشور ها 
حرف های پیشــین خود را تکذیب کنند و 
افراد جامعه همواره نگرانی سوءاســتفاده 
از تصاویرشــان را به همراه داشــته باشند. 
در  ایــن  صورت با جامعه ای بیمار و بدگمان 
رو به رو خواهیم شد که به  همه چیز مشکوک 
است، سخنان رهبرانش را باور ندارد و از آن  
سو رهبران سیاسی کشور ها نیز به سادگی 
و با پناه بردن به واژه  دیپ فیک، نه تنها هیچ 
انتقــادی را نمی پذیرنــد بلکــه حرف های 
واقعــی خود را نیــز تکذیب می کننــد تا از 
زیِر بار مســئولیت شــانه خالــی کنند. در 
چنین جامعه یا بهتر اســت بگوییم چنین 
جهانی، دیگر مرزی بیــن حقیقت و دروغ 
باقی نمی ماند، »اعتمــاد« به واژه ای بس 
مضحک تبدیل می شــود و دروغ، خوراک 

روزانه همگان خواهد شد.
در چنین جهانی با هر دروغی که می گوییم، 
دیگر ِدینی به حقیقت نخواهیم داشت، زیرا 
دیگر حقیقتــی باقی نمی ماند که بخواهد 
روزی از میــان خرابه های تمدِن )به ظاهر( 

انسانی سر بیرون بیاورد.

آش نخورده و دهن سوخته 

د�پ فیک؛ مرز بین دروغ و حقیقت
گزارش

Airdrop خداحافظ
گوگل مشغول آماده ســازی نرم افزاری با ویژگی ها و رابط 
  AirDrop برای رقابت با Fast Share کاربری جدید به نام
اپل است. گوگل در اندروید Kitkat( ۴(، تکنولوژی مبتنی 
 بر NFC به  نام اندروید بیم )Android Beam( را رونمایی 
کرد که امکان اشتراک گذاری فایل ها را میان دستگاه های 

مختلف و در فاصله نزدیک فراهم می کرد.
با وجــود این، نرم افــزار مذکــور در اکوسیســتم اندروید 
هرگز نتواســت محبوبیتی مانند  AirDropاپل به  دســت 
آورد. ســرعت کم و دشواربودن روند ارسال ازجمله دالیل 
اســتقبال نکردن کاربران از این نرم افزار بود. خوشبختانه 

گــوگل در اندروید ۱۰ با پایان پشــتیبانی از این نرم افزار، 
نرم افــزاری جدیــد به نــام Fast Share را جایگزیــن این 
نرم افزار قدیمی و ناکارآمد کرده اســت که شباهت زیادی 

به AirDrop دارد.
نرم افزار Fast Share از بلوتوث برای پیداکردن دستگاه و از 
وای فای برای انتقال فایل استفاده می کند؛ درصورتی که 
در اندرویــد بیم، تنهــا از بلوتوث بــرای جابه جایی بیت و 
بایت ها اســتفاده می شــد. در این نرم افــزار، ویژگی های 
جدیدی مانند تعویض حســاب و کلمــه عبور برای انتقال 
پرونده اضافه شــده است. تنظیمات از منو حساب گوگل 

)Google account menu( بــه منــو اتصــاالت اندرویــد 
)Android's connections menu( جابه جــا شــده اند. 
برگه اشتراک گذاری جدیدی اضافه شده است که امکان 
نام گذاری دســتگاه و تعیین سطح اشــتراک گذاری را به 

کاربر می دهد.
در کنار بهبود ویژگی هــا، رابط کاربری نرم افزار نیز دوباره 
طراحی شده است. در نسخه اولیهFast Share به صورت 
تمام صفحه اجرا می شــد، اما تصاویر جدید رابط کاربری 
به روزتری را نشــان می دهند که تنها پایین صفحه نمایش 

را پوشش می دهد. 
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خدمات کاربردی



زنهار از این بیابان
بیشتر ما هروقت اسم خوابگاه را می شنویم 
اولیــن چیزی که به ذهنمــان خطور می کند 
مشــکالتی اســت کــه گاه و بیــگاه گریبــان 
بچه  های خوابگاهی را می گیرد. بعضی از این 
مشــکالت آنقدر در خبرهای دانشگاه تکرار 
شده اند که دیگر عادی شده اند؛ مثل ساس. 
اما ایــن ترم یک مشــکل عجیــب دامن گیر 
خوابگاه شد. خوابگاه به اندازه کافی موجود 
نیســت و قرار شــده بعضی از اتاق ها یک نفر 

بیش از ظرفیت در خود جای دهند!

 Mammad Shahidi

 در جریان اســکان فاجعه بار ترم آینده تو خوابگاه ها که 
هســتید، از االن یا بایــد به این فکر کنید کــی قراره تو 

اتاقتون رو زمین بخوابه یا اینکه ...
 #بیانیه

 #ددالین
 #کف_خواب

t.me/sharif_senfi/2230

مهدی پسر ابراهیم. 

تغییرات ما نسبت به پارسال: پنج نفر ارشد در اتاق چهار 
نفره، دیگه با جوجه لیمو نمیدن، برنج هم قاطی داره، 
سطل آشغال هم از لیست اموال اتاق حذف شده )این 
آخری خیلی جذابه!( اینارو من توی این سه روز دیدم، 
نمی دونم دیگه چی هست. #پیشرفت #شکوفایی # :/

 ):MR koala:(

کاش من می فهمیدم مسئوالی خوابگاه به چی میگن 
سم پاشی=( ؟ ســاس آقاوار با خانواده میاد رد میشه از 

روت یک هفته نگذشته از سم پاشی

 Saeed Behnoud

ما خوابگاهیا هییییچ مشکلی نداریم. نمیدونم الکی یه 
عده پا شدن نامه زدن برای مشکالت اسکان اصال اتاق 
۷نفره صفاش بیشتره، ساس هم که نباشه شبا خوابمون 
نمیبره, چه معنی ای هم داره گلیم فرش باشــه تو اتاق. 

دانشجوها زیاده خواه شدن واقعا.
@SharifSocial

مجتبی 

اومدم اداره خوابگاه ها می پرســم چــی به چیه. میگن 
دانشــگاه با وجــود اینکه ما بهش می گیــم ظرفیت رو، 
زیادتر دانشــجو می گیره. میگن یه ســری ســهمیه ها 
باعث شــده ۱۵۰ نفر مــازاد ظرفیت خوابگاه داشــته 

باشیم! ۱۵۰ نفر!

داستان یک ورود؛ نسخه 98
از شنبه ثبت نام ورودی های 98 در دانشگاه 
شروع شد و سه شنبه خود و خانواده شان در 
دانشــگاه گشــتند و پس از آن هم راهی اردو 
شــدند. این شور و شــوق ورودی های جدید 
چیزی است که برای بسیاری از سال باالیی ها 

هیچ وقت تکراری نمی شود.

 NimaZzz

این شوق و ذوق ورودیا رو خریدارم

 Aliakbar Abolhasani

وارد دانشــگاه که شــدم تعداد زیادی از مادر و پدرهای 
دانشــجویان جدید رو دیدم که با شــور و امید و اشتیاق 
همــراه فرزنداشــون بــودن. یــک احســاس مخلوط 
»خوشحالی«، »افتخار« و »ترس« داشتم. خوشحالی از 
این شادابی و امید افتخار برای خدمت به چنین مردمی 

و ترس از اینکه آیا کارم رو خوب میتونم انجام بدم

ـ  سپیـــده

 داشــتم رد می شــدم از کنار یکی از این گروه هایی که 
دانشگاه رو به خانواده ها نشون می دن که یکی از مادرها 
سوال خیلی مهمی پرسید: اســتادا می رن سر کالس 
بچه ها یا بچه ها می رن سر کالس استادا؟  :(((( آخه چرا 
باید یه همچین چیزی برات سوال بشه مادر عزیز :((((

سید حسن حسینی 

دکتر سوال اساسی و فلسفی که برام پیش اومده اینه که 
چرا باید تو جشن استقبال از خانواده ها پول گرفته شه؟ 

اونم ۱۲۰هزارتومن؟؟؟؟

 Mehrdad

 یه روح ســرگردان ته دانشگاه داره داد میزنه: اّمیِد من 
به شما ورودی هاست.

سجاد نراقی 

 آیا می دانستید اگر فضای حقیقی دانشگاه را در اردوی 
ورودی ها برایشان تشــریح نکنیم آنها با فضای مجازی 

دانشگاه آشنا می شوند؟ #واقعیت_های_مجازی

 Sinos

به طور کامــال اتفاقی روزی که خانــواده ورودیا اومدن 
دانشــگاه زرشــک پلو با گوشــت دادن که خــب تو این 
دوســال دفعه شاید سوم بود کال...  جداا چیو میخواین 

ثابت کنین  :(((((

این روزها در نیویورک
ایــن روزها روزهای برگــزاری مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در نیویورک اســت. این 
مجمع و خبرهایش در رابطه با ایران همیشه 
در اخبــار مــا اهمیــت خــاص خــود را دارد؛ 
به خصــوص این ســال ها که ایــران در روابط 
بین المللی با چالش هایی روبرو اســت. یکی 
از حاشیه های امسال، تاخیر آمریکا در صدور 

ویزا برای هیأت ایرانی بود.

 Ibrahim Golshani

  - اگر بهتون ویزا ندن بریــد نیویورک چی؟ - نمی تونن 
ندن. ویزای سیاسی ندن، برای ویزای دیدار با خانواده 
اقــدام می کنیــم. باالخــره زن و بچه هامــون اونجــان 
-  اگــر اون ویزا رو هم ندن؟- اون وقت مجبور می شــیم 
با پاســپورت اصلی مون ســفر کنیم... می بینی؟ فکر 

همه جاشو کردیم. کانال #نیمکت

علی پرویزی 

 اردوغان اجالس ســازمان ملل: مرزهای #اســرائیل 
کجاست؟ جز اینکه سرزمین  #فلسطین را غصب کرده 
اســت! میشه هم از آرمان ها دســت نکشید و هم روابط 
خوبی با شرق و غرب عالم داشت، یه جو هنر میخاد! از 
اونطرفم خیلی هنر میخاد نه اینو نگه داری نه اون! کاش 

رئیس جمهور ما اون یه جو هنرو داشت نه این خیلیه!

محمدصالح سلطانی 

دیدارهای #روحانی با مکرون و جانسون و مرکل، هرچه 
بودنــد عزت مندانه نبودند. کاش آقــای رئیس جمهور 
جبــران کند و امشــب با یک نطــق حکیمانه در مجمع 
عمومی #سازمان_ملل، خاطره ی تصاویر این دیدارها 

را به فراموشی بسپارد.

 Amirali Rahbar 

جالب ترین تیکه صحبتای روحانــی این بود که برجام 
حداقل بود اگه چیزهایی بیشتری میخواین باید چیزای 
بیشــتری بدین احتمــاال روحانی دنبــال تحقق وعده 

انتخاباتیشه: لغو همه تحریم ها

مهدی شیری 

باور بفرمایید من از شــخص روحانــی متنفرم؛ )توییت 
هم زده ام( هیچ وقت هم حمایتش نمیکنم. ولی بگمانم 
وقتی فردی از نظام در مقابل جبهه کفر رفته، هرقدر هم 
ضعیف باشه، اقال تا وقتی اونجاست نباید خرابش کرد! 
اگر اعتــراض دارید، بذارید بیاد داخــل، بعد به صالبه 

بکشیدش!

از هر دری سخنی

 Seyyed Mohammad 
Hossein Ghasemi

نخســتین شــماره Sharif__Daily@ در 
سال تحصیلی جدید منتشر شد؛ متأسفانه 
#میز_نشریات، شروع بسیار بدی داشت. 
انتقادهای غیرمنصفانه ای که هم به خبرنامه 
و هم به حرکت انجام  شــده و حتی می توان 
گفــت مغرضانه؛ زیرا نقــاط مثبت رو کامال 

نادیده گرفتند.
 و از همه بدتر اینکه مطلب، اســم نویسنده 

هم نداشت!

عباس عبدالهی 

نخبگان #شریف؛
 چرا عزیزان متأهل #شریف به دفتر #پیوند 
کمک نمی کنند؟! خصوصا اینکه دختران 
شــریف نســبت بــه ازدواج و مراجعــه برای 

#ازدواج رغبتی نشان نمی دهند.
 خوبه پسران شریف رو به دانشگاه های دیگه 

ارجاع دهیم؟
 آیا مجازی شدن #سامانه_پیوند کمکی به 
بازشــدن این گره خواهد کرد؟ #خیرین_

ازدواج

سرباز شاکی 

آذری جهرمی تــو الیوش میگه: »بعضی ها 
بــه من میگن وقتی بــازی جنگی می کنیم 
تا میایم به طرف مقابل شلیک کنیم، بازی 
اصطالحا لگ می خوره و اون ما رو می کشه. 
ما به این مسأله هم رسیدگی خواهیم کرد و 

خدمت مردم گزارشی ارائه خواهیم داد«
حاجی مرامتو :(( 

@azarijahromi

اینستا

 Alireza Kazemzadeh

یک روز معمولی در الوپیک

 zahra hosseini | زهرا حسینی

نمایشگاه بی نظیر بچه های اوتیسم
جمعه ۲۹ شهریور

حال درک نخســت من از انسانیت این است که ما به 
#مهر زنده ایم به عشــق و به پیوند محبت هایمان به 

یکدیگر و این راز خلقت آدمی ست.

  Farshad Kamalinejad

 Abu said: " the journey starts here, ends there!
"...Where the heart of our Galaxy lies

کانون شعر و ادب دانشگاه شریف 

#گزارش_تصویری
مثنوی معنوی

دکتر قیدی
کانون شعر و ادب دانشگاه شریف

جلسه اول، ۲ مهر ۹۸
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چند نفــر از هموطنــان عرب زبــان و دانشــجویان 
بین المللی پرشــمار عرب دانشــگاه به اسم پیچک 
اعتراض کردند که تلفظ آن ســخت اســت. به همین 
مناســبت ســری به دهخدا زدیم که تخصصش پیدا 
کــردن جایگزین برای نام هر چیزی اســت. نام های 
دیگــر پیچک عبارت اســت از داردوســت، کتوس، 
مهربانک، عشــق پیچــان. خود عرب ها هــم به آن 
می گوینــد لبالب یــا لولب که گفتیم اگــر بخواهیم 

این نام ها را بگذاریم، فارس ها به جانمان می افتند.

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(
هــا را بــا اســتفاده از پل )خط(هایی 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 ۴۵ 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	 اتصــال جزیره ها 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.

چه چیزهایی برای 
اپالی خوب نیست؟

خیلی از دانشــجویان به مطب بنده 
مراجعــه می کنند و می پرســند چه 

چیزهایی برای اپالی خوب است؟ اول 
از همــه بگویم که بیمار ســال چهارمی 
نمی پذیرم. به آقای بابایی و خانم مامانی 
)منشی بخش آقایان و بانوان( هم گفتم 
از پذیرش این دوستان خودداری کنند 
و بــه کانال ارجــاع دهند؛ کســی که تا 
سال چهارم بابت مشکلش به ما مراجعه 
نکرده، برود پیش همان کسی که تا االن 
می رفت! بنده که نمی توانم مســئولیت 
تصمیم های غلط بیمار و راهنمایی های 
غیرمسئوالنه همکاران را بر عهده بگیرم. 
بگذریم. کاًل بحث اپالی بسیار بستگی به 
فرد دارد و چون این متن عمومی است، 
بنده به جای اینکه بگویم »چه چیزهایی 
برای اپالی خوب است«، به شما می گویم 
»چه چیزهایی قطعــًا برای اپالی خوب 

نیست«.
از ســرگروه ها ســؤال نکنیــد. نیمی از 
مراجعان ما ورودی های جدید هستند که 
پر از سؤالند و دانشگاه با حواله دادن آنها 
به یک سری ســرگروه اردوی ورودی ها، 
پاسخ به این سؤاالت را از سر خود باز کرده 
است. ورودی آمده پیش من می گوید: 
»ســرگروه مشــهدمون گفته کنفرانس 
خارجــی خیلــی مهمــه« و امثالهــم. 
سرگروه ها ابدًا صالحیت مشورت دادن 
درباره اپالی را ندارند. بروید ببینید این 
ســرگروه های مشــهد از ازل تا به امروز 
چه کسانی هســتند و سرنوشتشان چه 
شــد؟ یک نفرشــان خارج نرفته است! 
دورتریــن جایــی که رفتند عراق اســت 
که اصــاًل خارج محســوب نمی شــود 
و مغازه هایشــان پــر اســت از کاالهای 
ایرانی؛ بقالی دم در صنایع بیشتر حس 
خارج را القــا می کند تا آنجا. خالصه رد 
هر ســرگروهی را بزنید به ســازمانی در 
حکومت می رســید. مصادیقش بماند. 
خواندن کتاب انگلیســی به هیچ دردی 
نمی خورد. در قسمت قبلی رادیو شریف 
هم عرض کردم که برای شمایی که زبان 
کنکور را از روی کتاب فارسی خوانده اید، 
کتاب انگلیســی خوانــدن فقط حکم 
شوآف را دارد. در رزومه تان ننویسید که 
اگر خواننده خارجی باشــد یک ملت را 
قضاوت خواهد کرد و اگر ایرانی باشــد 
)یعنــی برای کارتــان رزومه انگلیســی 
بفرســتید ســر کار!( قضاوت به مراتب 
بدتر و برگشــت ناپذیرتری درباره شــما 

خواهد کرد.
نکتــه آخــر بــرای امــروز هــم افعــال 
فارسی سازی شده برای اپالی است. شما 
اپالی »می کنید«، دانشگاه های دیگر به 
شما پذیرش یا ادمیشــن »می دهند«، 
کلیرنس )clearance( شما »می آید« یا 
»صادر می شــود«. هرکس به شما گفت 
اپالی گرفته اســت یا ادمیشنش کردند 
یا تافل را در چت Tafel یا Tofel نوشت، 
بدانید که خالی می بندد و کاًل به ادبیات 
*محمدصالح انصاری موضوع تسلط ندارد. 

ای دل، تو مرا کار به جان آوردی /  ای دیده، دلم را به زبان آوردی ای عشق، تو عمرم به کران آوردی / ای هجر، تنم را به فغان آوردی 
)امیر معزی، قرن پنجم، رباعیات( 

دکتر انوچ*
این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به شــجاعت، شجاعت پذیرش، شجاعت رهاکردن 
ادامه مسیری که راه تو نیست، شجاعت برگشتن به نقطه صفر و شروع کردن از اول اول، 
شجاعت همراهی نکردن با جو جامعه و شنیدن کنایه های دوست و رفیق و آشنا و فامیل. 
این شماره از روزنامه تقدیم می شود به انتخاب، به انتخاب های درست و انتخاب های غلط، 

به انتخاب هایی که تأثیری در آن نداشــته ای و تو را به ســمت آن هل داده اند، به انتخاب 
رشته ریاضی در دبیرســتان، به انتخاب فالن رشته مهندسی و بهمان رشته علوم پایه در 
دفترچه کنکور سراسری و به انتخاب همین شریف خودمان به عنوان جایی که قرار است 

چندسالی در آن زندگی کنی و زندگی کردن یاد بگیری.

577****0939: ســالم. مایکل فلپس شــریف اسمش 
آرین زارع هست نه زارعی

  ســالم! از کجــا معلــوم؟ شــاید اســم مایکل 
فلپس هم مایکل فلپســی بوده ولــی اولین بار نیویورک 
تایمــز اســمش رو اشــتباه زده مایــکل فلپــس و دیگه با 
همیــن فرمون ادامه دادن! یکم حامی باشــید و پشــت 

روزنامه تون رو خالی نکنید.
123****0912: تــو بخــش تابســتان خــود را چگونــه 
گذراندیــد فقــط #گروه_چرو [...] داشــت توی هجرت 

دوست داشتنی نیومد؟ 
  در واقع روزنامه خواست اجر کار جهادی شما 

با ریا ضایع نشه ولی خودتون این رو نخواستید دیگه

367****0937: یــه فکــری به حال اســتندهاتون بکنید. 
یه سری شــون شکســتن، یه ســری هم دارن زنگ میزنن. 
این طوری پیش بره زمســتون باید روزنامه رو از زمین برداریم
  واقعا یه ســری از دانشــجوها باید یه فکری به 
حال روابط پرخطرشــون با استندها بکنن وگرنه استند 

فلزی چجوری به این راحتی می شکنه آخه؟!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک
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	z معاون آموزشــی دانشــکده شــریف ما بــرای اینکه
دانشجوها درس یک استاد را بردارند، شخصا به شورای 
صنفی دانشــکده پیام داد و کیفیت ارائــه این درس را 

تضمین کرد.

	z آموزش دانشــکده شــریف ما اطالع داده که یکی از
درس های دانشکده سه هفته بعد از شروع ترم تشکیل 

می شود.

	z دانشــجوی شــریف ما که همه نمره هــای دروس یک
ترمش بیســت شــده و فقط یک درس عمومی را کمتر 
از بیســت گرفته بــود، کارنامــه اش را پرینت کــرد و به 
اســتاد آن درس عمومــی نشــان داد تــا در این درس 

هم بــه او بیســت بدهد و معدل ترمش بیســت شــود.

	z اســتاد عمومی شریف ما در قسمت قبل بعد از دیدن
پرینــت کارنامه دانشــجوی مذکــور به او بیســت داد و 

همبستگی بین امتحان و نمره را به خوبی نمایش داد.

	z اســتاد شــریف ما در شــریف تاک اردوی ورودی ها به
دانشــجوهای برق گفت که اولین جلســه کالس درس 

آنها امروز و در برنامه چای با استاد تشکیل می شود.

	z اســتاد شــریف ما در امتحان صد نمــره ای به یکی از
دانشــجوهایش نمره ای باالتر از صد داد و در توجیه آن 
به خط خوب و پاسخ های روان او به سواالت اشاره کرد.

	z استاد شریف ما در سخنرانی اش گفت که چون بودجه
شــریف از MIT خیلی کمتر اســت و امکانات کمتری 
 MIT ایران نیســت بلکه MIT در اختیار دارد، شــریف

شریف آمریکاست.

	z دانشجوی شریف ما وسط بحث به صورت کامال جدی
گفــت که اگر مزیت هــای این تصمیــم از تصمیم دیگر 

بیشتر نباشد، کمتر است.

	z استاد شــریف ما وسط اردیبهشــت به دانشجوهایش
ایمیل زد و گفت که به دلیل بارش برف کالس تشــکیل 

نمی شود.

استاد 
شریف 
ما ...

پیچک
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