


سالم بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که 
چـراغ راه هدایـت و راهنمایـی ملـت، بـه سـوی 
تعالی و سعادت و فضل و فضیلت می باشند.



   سالم بر ورودی های غیرمعمولی و دوستان آینده 
از اینکـه بعـد از عمـری مجاهـدت در راه تسـت زنـی بـه درجـه رفیـع دانشـجویی 
دانشـگاه تهـران نائـل آمده ایـد بسـی شـادمانیم. دانشـگاه تهـران، ایـن غایـت 
القصوای دانشگاه های ایران، در ویترین حوادث و افتخاراتش شما را کم داشت 
که شـکر خدا آن هم درسـت شـد و جمال یوسـف گل چشـم تیره روشـن کرد! و 
همزمان با سال جدید تحصیلی، دانشگاه تهران به قدوم مبارکتان مزین شد. 
همان طور که می دانید چند صباحی است همه ما مجازی خوان شده ایم و آنچه 
کـه ورودتـان را غیرمعمولـی می سـازد همیـن نکتـه اسـت)حاال مجـازی آمـده اید 
ولی مجازی نرویـد صلوات!( فلذا باید در نظر داشـته باشـید که ارتباط ما با شـما 
گاه باشـید این نشـریه برای  متفـاوت تـر از همیشـه خواهد بـود. پـس بدانیـد و آ
همین اینجاسـت که الاقـل بدانید در دانشـگاه و دانشـکده چه خواهیـد دید و 
چه سرنوشتی انتظار شما را می کشد . البته الزم به ذکر است این نشریه قبل از 
حضورتان هم بوده است و فی المثل ما که خواندیم خیلی چیزها دستگیرمان 
شد. حاال اما خواندنی تر شده و خواندنش چیزی از دانسته هایتان کم نمی کند! 
و اما بعـد، حال که به خـود زحمت خواندن سـطور فوق را دادیـد )معلومه خیلی 
حوصله دارین، احسـنت!( بشـنوید بقیه اش را که اصل ماجرا آنجاست. ماجرا، 
ماجرای تغییر است. تغییر الزمه زندگی موفق اسـت که شما نشان دادید برای 
آن آمـاده هسـتید. آمـاده بـرای تغییر فـاز از فضـای مدرسـه بـه فضای دانشـگاه. 
البتـه سـخت نگیریـد، بـه زعـم بعضی هـا دانشـگاه هـم نوعی مدرسـه پیشـرفته 
اسـت و شـاید هـم در برخی مـوارد کـه خواهیـد دیـد این گونـه باشـد! به هـر حال 
اسـمی اگـر نـگاه کنیـم شـما دیگـر دانـش آمـوز نیسـتید و در اقدامـی شـیک و 
مجلسـی دانشـجو خطـاب می شـوید کـه ایـن هـم البتـه تبعـات خـودش را دارد. 
قبـل از پرداختـن به آن اشـاره بکنـم کـه در مواجهه بـا تغییـر و ورود به دانشـگاه 
ممکن است به قول مشاورها دچار تنش و تکانه و... )مشاورین محترم عاشق 
اسـتفاده از ایـن کلمـات هسـتند!( شـوید کـه آن هـم کامال طبیعـی اسـت. از من 
بپرسـید می گویـم حتـی آن سـتون سـنگی دانشـکده هـم زمانی کـه اولین بـار در 

دانشـکده نصب شـده، اسـترس داشـته است!  
همان طور که اشـاره شـد دانشـجو بـودن هم ویژگـی های خـودش را دارد. شـما 
اکنون کمتر زیر ذره بین نظارت هستید، تخصصی تر و متمرکز تر درس می خوانید، 
افراد گردن کلفـت را می بینید و در یک کالم می توان گفت از چشـمه مدرسـه به 
دریـای دانشـگاه پیوسـته ایـد آن هـم دانشـگاهی همچـون دانشـگاه تهـران که 
حدود 50 هزار دانشجو دارد و به نوبه خود نوعی شهرک علمی محسوب می شود. 
تـا می توانید با افراد سـایر رشـته ها هم تعامل داشـته باشـید، مخصوصا رشـته 
هـای مربـوط بـه رشـته تحصیلـی خودتان)علـوم انسـانی( مطمئـن باشـید روزی 

رفاقت را در حقتان تمـام خواهند کرد!  
با تمـام این اوصـاف زیادی خـوش بین نباشـید. گوشـه ای از خـوش خیالیتان را 
نگه داریـد بـرای نقایـص و معایب دانشـگاه تهـران! شـاید بگویید »هسـت ولی 
کم اسـت« اما سـخت در اشـتباهید چون »هسـت قشـنگ هم هسـت« مـراد از 
ایـن مطلـب ایـن کـه از دیـدن برخـی نقایـص پـر رنـگ در دانشـگاه تهـران تعجب 
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نکنید برای مثال وقتی سـامانه آموزش مجازی خطا 
داد، وقتـی خوابگاه هـای دانشـگاه را دیدیـد، وقتـی 
غذای سـلف را میـل کردید، وقتی اسـتاد دیگـری را به 
جای استاد مورد نظر در کالس دیدید، وقتی درسی را 
بدون اطالع شـما حـذف کردند و در خیلـی وقت های 
دیگـر خونسـردی خـود را حفـظ کنیـد! و از االن هـم 
ذهـن هوشـیارتان را درگیـر مابقـی مشـکالت نکنیـد 
چـون بعدا بـه حـد کافـی وقـت بـرای مواجهـه بـا آن ها 

خواهیـد داشـت! 
دانشـجو  هـای  ویژگـی  بـه  دیگـر  طـرف  از  اگـر  حـاال 
بودن)مخصوصا دانشـگاه تهرانی بودن( نگاه کنیم 
بسـیار مبرهن اسـت که دیگر دوران گنجشک پرانی 
تمام شده است. ناسالمتی دانشجو باید ابهت خاص 
خود را داشته باشد! قاعده ی »بخوان برای نمره« را هم 
باید فراموش کرد. روا نیست از بین این همه جویای 
علـم فقط شـما مجوز حضـور در اینجـا را کسـب کنید 
و آن را بـرای نمره هـای گاه دل بخواهـی حـرام کنیـد. از 
سوی دیگر تاریخ نشان داده که دانشجوی دانشگاه 
تهـران تافتـه جـدا بافتـه از مـردم نبـوده بلکـه هـر بـار 
آینه تمام نمایی بوده است از مردم و مشکالتشان. 
پس به قول مـا تشـکیالتی ها، اوصیکم بـه پژوهش 
و دغدغه مندی. خـوب بخوانید و بپرسـید تا بتوانیم 
هـر یـک بـه سـهم خـود ذره ای از مشـکالت جامعـه را 
حل کنیم. خودتان را دسـت کم نگیریـد اگر با همین 
روحیه »من دنیا را تکان می دهم« جلو بروید چه کسی 
مـی توانـد جلـوی شـما را بگیـرد؟! حقیقتـا خیلی ها در 
دانشگاه ما آمده اند و جریان سازی ها که نکرده اند. 
بعد از این ها جا دارد بگویم که از دانشگاه و احواالتش 
لذت ببرید، غنیمتی است به خدا! آن قدر افراد مثبت 
در آن ببینید که بشوید بچه مثبت پالس! ترم اول هم 
که دیگر بزن و بکوب است و شما 17 واحد و امسال 
شـاید حتی کمتـر از آن داشـته باشـید و بهتـر بتوانید 
از دانشـگاه فیـض ببریـد. بـا آن نـکات منفـی هـم کـه 
گفتیم تعامـل کنید دیگر چه می شـود کـرد؟! به قول 
یکی از دوستان فنی ما: »انسان حیوان عادت کننده 
است« شما هم از االن عادت کنید به اشکاالت. ولی 
حداالمکان برای رفع آن ها هم تالش کنید و نگذارید 
مسـئولین خـدوم ما بیـکار بنشـینند. اگر توانسـتید 

دل آن ها را بدسـت آورید که نور علی نور می شود! 

خب دیگر بـرای مقدمـه کافی اسـت! تو خـود حدیث 
مفصل بخوان از این مجمل. بقیه اش را به امید خدا 
خودتان به صورت 3D  می بینید. جزئیات دانشکده 
را می توانید در صفحات بعدی بخوانید. وقت کردید 
سری هم به فرهنگ لغات دانشگاه بزنید. دِر تشکل 
هـا هـم کـه همیشـه بـه رویتـان بـاز اسـت. بـا پـرس و 
جو می توانیـد بهترین گزینـه را انتخاب کنیـد و بعد از 
آن انبوهـی از تجـارب جدیـد را کسـب کنیـد کـه مسـیر 
زندگیتان را تغییر می دهد. به عالوه کار گروهی را هم 
یـاد می گیریـد و دلگـرم می شـوید کـه در راه مبـارزه بـا 
، بـار دیگـر ورودتـان  مشـکالت تنهـا نیسـتید. در آخـر
را بـه سیاسـی تریـن دانشـگاه ایـران و سیاسـی تریـن 
دانشکده ایران تبریک می گوییم. باشد که سیاست 
زده نشوید! باری چنان نماند چنین نیز هم نخواهد 
مانـد، امید اسـت که هر چـه زودتر شـب هجـران ما و 
دانشـگاه طـی شـود و چشـم مـا بـه جمالتـان و سـرو 

قدتان روشـن شـود.                        
باشد که رستگار شوید...
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جدیـد الـورود هـا، سـالم! امیـدوارم بعـد از تمـام کـردن یـک سـال سـخت و پـر از 
اسـترس و در فکر کنکور بودن، اکنون دیگر راحت و سرحال باشید. همچنین 
بـه شـما تبریـک میگویـم کـه در رشـته های حقـوق و علـوم سیاسـی قبول شـده 
ایـد. البتـه امیـدوارم کـه ایـن رشـته ها جـزو انتخاب هـای اصلـی شـما بوده باشـد 
و بـه آن چیزی که عالقه داشـتید رسـیده باشـید.  بهتر اسـت زودتر برویم سـراغ 

اصـل مطلـب. 
فکـر کنـم کـه خودتـان هـم بـه ایـن نکتـه پـی برده ایـد کـه بـا ورود بـه دانشـگاه و 
تبدیـل شـدن بـه دانشـجو، دوره جدیـدی از زندگـی برایتان شـروع شـده اسـت. 
دوره دوازده ساله ای که حدودا پنج شش ساعت در مدرسه درس می خواندید 
و بعد با خیال راحت به خانه بر می گشتید و این داستان هر روز و هر سال تکرار 
می شد، تمام شده است! در دانشگاه، شما سبک جدیدی از زندگی و تحصیل 
را تجربـه می کنیـد. آزادی عمـل و انتخـاب بیشـتری خواهیـد داشـت و بـا دنیـای 
وسـیع تری آشـنا می شـوید. مخصوصا دانشـجویان علوم سیاسـی که ایـن دنیا 
برای آن ها خیلی خیلی می تواند وسیع تر باشد. حاال چرا این مطالب را می گویم؟ 
این دنیای وسـیع تر شـما را با چیزهـای جدیدی آشـنا می کند. همچنین شـما را 
نیازمنـد می کنـد بـا راه و روش هـا و توصیه هایـی آشـنا بشـوید کـه از آنهـا اطالعی 
ندارید و ایـن تجربه های جدید خیلـی مفید خواهند بـود. بگذارید از سـیر تا پیاز 

هر چیزی که در دانشـکده هسـت را مو بـه مو توضیـح بدهم.  

تحصیل:   همانطور که گفتم شما در دانشگاه سبک جدیدی از زندگی را تجربه 
می کنید. یکی از بخش های آن همین تحصیل است. به جز ترم اول که احتماال 
دانشـگاه برایتـان درس هـا و اسـاتید و واحد هـا را انتخـاب می کند، مابقـی ترم ها 
ایـن کار دسـت خودتـان را می بوسـد! بـرای ایـن کار شـما بایـد تصمیـم بگیریـد 
کـه چـه روز هایـی و چـه سـاعت هایی بـا چـه اسـتادی و چـه درسـی را می خواهیـد 
برداریـد. البته ایـن جملـه ظاهرا کمـی بـزرگ و پیچیده اسـت ولی در عمـل خیلی 
هم راحت اسـت . در ترم دوم همه چیز را برای اینکه چگونـه انتخاب واحد کنید 
یـاد می گیریـد. البتـه ایـن را هـم بگویـم کـه بـرای انتخـاب دروس و اسـاتید حتمـا 
از تجربه سـال باالیی ها اسـتفاده کنید. آن هـا از اخالق وخصوصیـات و تدریس 
و نمـره دهـی اسـاتید بـه خوبی خبـر دارنـد. حـاال اینکـه چگونه بـه سـال باالیی ها 

دسترسـی داشـته باشـید را جلوتر بـه آن می پـردازم. 
شـاید اصال ندانید که واحد یعنی چه! واحد به زبان ساده همان ضریبی هست 
که برای هر درس حسـاب می شـود. مثال درس مبانی علم سیاسـت دو واحدی 
اسـت. برخی درس ها سـه واحدی و برخی یک واحدی هم هسـتند! شما باید تا 
آخر کارشناسـی، 135 واحـد را پاس کنیـد. البته سـعی نکید که هر تـرم واحد های 
خیلی زیـادی بردارید. سـعی کنیـد در همـان چارتی کـه دانشـکده برایتـان در نظر 

گرفته انتخاب واحـد کنید و خیلی سـنگین درس برندارید. 
در مـورد رفتـار دانشـجویی هم بهتـر اسـت یکی دو تـا نکتـه را لحـاظ کنـم. از آنجا 
که دیگـر دانش آموز نیسـتید بعضـی از رفتار ها هم خـود به خود بهتر اسـت که 
حذف شوند. مثال الزم نیسـت برای خروج از کالس از اسـتاد اجازه بگیرید! خود 



اساتید هم اصال مشکلی ندارند و این کاری معمول 
اسـت. پـس نگـران نباشـید. یـا مثـال نکتـه دیگـر این 
اسـت کـه اسـتاد را در کالس آقـا خطـاب کنیـد مثـل 
مدرسه. در حالی که باید فقط استاد صدایش کنید. 
مـن شـخصا در تـرم اول در هـر دو مـورد سـوتی دادم! 
بـا اینکـه االن دیگـر برایم یـک خاطـره خنده دار شـده 

اسـت ولی خـب این هـم یـک توصیـه برادرانـه بود.  
نکته دیگر این اسـت که بیشـتر اسـاتید برای درسی 
که ارائه می کنند منابع و کتبـی را معرفی می کنند که از 
آن امتحان می گیرند. الزم نیست هر کتابی که اساتید 
معرفـی کردنـد را بخریـد کـه مجموعـا و بـا نظـر گرفتـن 
هشـت ترم کارشناسـی هزینه بسـیار بـاال یـی برایتان 
خواهد داشـت. خـب پس بایـد چـه کار کنیم؟ سـعی 
کنیـد که خریـد کتـاب نـو راه حل آخرتـان باشـد. قرض 
از کتابخانه مرکزی)واقع در پردیس مرکزی دانشگاه 
تهـران( و یـا قـرض از سـال باالیی هـا و یـا خریـد کتـاب 
دست دوم راه حل های پیشـنهادی خوبی هستند! 
نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه خودتـان را بـه منابعـی که 
اسـاتید بـرای دروس شـان معرفـی می کننـد، محدود 
ج کتاب داشته باشید تا از لحاظ  نکنید و مطالعه خار

علمـی فـردی قوی باشـید! 
نکته آخر هم این است که ارتباط خودتان را با اساتید 
قطع نکیند. اگر سوال یا بحثی دارید می توانید داخل 
دفترشان بروید و باآنها صحبت کنید. اینکار در آینده 
خیلی برایتان مفید خواهد بود و بار علمی شما را هم 

افزایش خواهد داد! 
سـعی کنید که در دروس نمرات باالیی کسب کنید. 
چون اگـر جزو پانزده درصـد برتر ورودیتان بشـوید در 
کل دوره کارشناسی، می توانید بدون کنکور وارد دوره 
ارشد بشوید و به اصطالح استریت )straight(بشوید. 

 
مهـم  بسـیار  بخـش  بـه  می رسـیم  خـب،  تشـکل:  
تشـکل. تشـکل یعنـی دانشـجویانی کـه در عقایـد و 
جهت گیری هایی با هم وحدت دارند و گرد هم جمع 
می شوند و در دانشگاه و دانشکده فعالیت می کنند. 
حال، این فعالیت ها چیست؟ این فعالیت ها شامل 
موضع گیری و یا فعالیت در مورد موضوعات مختلف 
کشـور و دانشـگاه اسـت. این سـاده تریـن و اجمالی 
ترین تعریفی هسـت که از تشـکل می شـود ارائه داد 

تـا منظـور منتقـل بشـود. گرچـه اگـر وارد تشـکل ها 
بشـوید بـه مـرور زمـان خودتـان بـه پیچیده تـر بـودن 

مسـائل تشـکلی پـی می برید.  
چرا تشـکل مهـم اسـت؟ تشـکل باعـث می شـود که 
شما یکسری توانایی هایی را که برای رشته شما الزم 
است بدسـت بیاورید. مثال اینکه نویسـندگی و قلم 
خودتان را تقویت کنید. در تشکل شما با افرادی که با 
شما هم عقیده  و هم فکر هستند می توانید کارهای 
مشـترک انجـام بدهید. در تشـکل شـما مسـئولیت 
پذیری را یاد می گیرید که به رشد شما کمک می کند. 
همچنین دسترسی به سال باالیی ها راحت تر است 
و می توانیـد از آنهـا مشـورت بگیریـد. در آخـر شـما در 
تشـکل بخاطـر فعالیت هـا و برنامه هایـی کـه برگـزار 
می شـود دیـد وسـیع تری نسـبت بـه مسـائل کشـور 
پیـدا می کنیـد. البتـه چرایـی فعالیـت در تشـکل یـک 
دلیل دیگر هم دارد که بسـیار مهم تر از سـایر دالیل 
است. به قول شهید بهشتی، دانشجو موذن جامعه 
اسـت، اگـر خـواب بمانـد نمـاز جامعـه قضا می شـود. 
از این رو، داشتن موضع فعال نسـبت به مشکالت 
و مسـائل جامعـه و مطالبه گـری ما نوعـی وظیفه هم 
هست. بهترین راه برای دنبال کردن مطالبات مان که 
باعث رشـد ما نیز می شـود، حضور در تشکل است. 
مطالبه گـری وظیفه ماسـت، زیرا ما در یک دانشـگاه 
دولتـی درس می خوانیـم و از پـول ایـن ملـت بـرای 
ج می شـود. بی توجهـی بـه مسـایل  تحصیـل مـا خـر
ملت نوعـی خیانت می تواند باشـد! پس حواسـمان 

به دانشـجو بودن مان باشـد! 
خب، چگونه وارد تشکل شویم؟ راه خاصی ندارد. در 
دانشـکده دفتر تشـکل های مختلف هست و شما 
می توانیـد داخـل آن دفتـر برویـد و بـا افـراد داخـل آن 
تشـکل ارتباط برقـرار کنید. بـه همین سـادگی! این را 
هم باید بگویم که خود افراد هر تشکل، اول هر سال 
)تحصیلی( شروع می کنند به جذب دانشجو و از این 
طریـق هـم می توانیـد بـا تشـکل های مختلـف آشـنا 
بشوید وانتخاب خودتان را بکنید که آیا می خواهید 
اهل یک تشکل بشوید یا نه. و اگر آری، چه تشکلی!؟ 
در دانشکده، ما چندین تشکل داریم. بسیج، انجمن 
اسالمی دانشجویان مستقل، انجمن اسالمی، جامعه 
اسالمی و... البته به اسم خیلی به هم شبیه هستند 



ولی با هم تفاوت هایی دارند که وقتی وارد دانشکده 
بشوید به مرور متوجه خواهید شد. زمانی که تشکل ها 
برای جذب دانشـجو تبلیغ می کنند  هـم می توانید تا 
حـدودی متوجه تفاوت ها بشـوید! البته ما یکسـری 
غ از جهـت گیری های  انجمن هایـی هم داریـم که فـار
سیاسـی و یـا فکـری فعالیـت می کننـد. مثـل شـورای 
صنفـی دانشـکده کـه وظیفـه آن رسـیدگی بـه امـور و 
حقـوق دانشجوهاسـت و توسـط خـود دانشـجو ها 
اداره می شود. وانجمن علمی که کارش فعالیت های 

علمی است. 

بخش اداری دانشکده:  این هم بخش مهم دیگری 
از دانشکده است. شما در کارشناسی و ارشد زیاد با 
بخش اداری دانشـکده سـر و کار پیـدا می کنید. مثال 
بـرای مسـائل آموزشـی و انتخـاب واحـد و مشـکالتی 
که ممکن اسـت در این زمینه پیـش بیاید. صحبت 
درمـورد اسـاتید و یـا سـاعت درس شـان و ... یـا بـرای 
برگزاری یکسـری برنامه ها و فعالیت های تشـکل ها 
که نیاز به مجوز هسـت بخـش اداری اهمیـت دارد.  

بخش اداری بـه نوعی بین سـاختمان قدیـم و جدید 
دانشکده است. منظور من از ساختمان قدیم، 

همان سـاختمانی اسـت اسـت که 
از همان ابتدای ساخت این 

دانشکده در سال 1313 
بود و شامل کالس های 

درس، دفاتر تشکل ها 
اداری  وبخـش 

می شـود.  و... 
ن  ختما سـا

جدیـد چنـد سـالی هسـت کـه بـه دانشـکده اضافـه 
شـده اسـت و شـامل دفاتر اسـاتید، مرکـز مطالعات 
جهان و... است و اگر بخش اداری را تا انتها بروید به 
اول بخـش سـاختمان جدیـد خواهیـد رسـید. دیگـر 
کروکی کشـیدن را تمام کنیم و برویم سـراغ امکانات 

خود دانشـکده! 

امکانات دانشکده:  سه سالن برای برگزاری همایش ها 
و یـا سـخنرانی ها، کـه تـاالر شـیخ انصـاری در همـان 
بخش همکـف دانشـکده بزرگترین تاالر دانشـکده 
است. کافه روستیک و فست فود روستیک که برای 
خوردن نوشـیدنی و غیره اسـت! یک سـالن مطالعه 
نسبتا بزرگ که در طبقه اول است. بخش سایت که 
دارای چند ده کامپیوتر برای انجام امور دانشـجویی 
است در طبقه همکف قرار دارد. نمازخانه که در طبقه 
دوم اسـت و آسانسـور برای جابجایی در طبقات و... 

. کال دانشکده ما همه چیز دارد! 
به عنوان سـخن پایانی باید بگویم که شـما در سـال 
خاصی وارد دانشگاه شدید. در دوران کرونا! به همین 
خاطر شاید برای شما ارتباط برقرار کردن با دانشکده 
و فضای آن کمی سخت باشـد. اگر می خواهید 
سال های موفقی را در این دانشکده 
سپری کنید توصیه می کنم که 
به توصیه های نویسنده 
این یادداشت توجه 
کنید! تا دیدار همدیگر 
دانشـکده،  در 

. خدانگهدار



خروجی های سال ۱۴۰3! 
 این عبارتی ست که دقیقا چهار سال بعد دیگران شما را با آن خطاب خواهند کرد.  
خود را در سـال ۱۴۰۳ تصور کنید و ببینید دوسـت دارید در پایان این چهار سال 
چه حسی نسبت به دوران کارشناسی خود و زمانی که در اختیارتان بوده است، 
داشـته باشـید. راسـتش نمیدانم اینجـا جای حرف هـای کلیشـه ای نظیـر قبول 
 . « و »رشـته اول علوم انسانی« هست یا خیر شدن در »بهترین دانشگاه کشور
خوشـتان بیاید یا نیایـد این ها را سـر کالس از زبـان اسـاتید، زیاد می شـنوید. اما 
حقیقـت ایـن اسـت کـه موفقیـت در کنکـور تـازه شـروع راه شماسـت. برخـالف 
تصور کسانی که با ورود به دانشگاه، استراحت چهارساله ی خود را به بهانه رفع 
خسـتگی کنکور شـروع می کنند؛ باید گفت کـه مهم ترین آفت دانشـجو همین 

می تواند باشـد که کنکور را پایـان تالش خود بداند و دانشـگاه را اسـتراحتگاه! 
بـه احتمـال زیـاد حرف هـای مشـاوران خـود را هنـوز در ذهـن داریـد و خرسـند از 
این که »سـال طالیی زندگـی خود« را بـا موفقیت سـپری کرده اید در ابرها سـپری 

می کنیـد و قصـد نداریـد تـا چهـار سـال آینـده قـدم روی زمیـن بگذارید.
 امـا الزم اسـت بدانید که اگـر با خواسـت خود قـدم روی زمیـن نگذارید، بـا دیدن 
اولین نمرات خود روی سایت از سقف آرزوهای خود به زمین پرت خواهید شد. 
این هـا را نگفتـم کـه شـما را در برابـر راه طوالنـی بـی سـر و تهـی قـرار دهـم کـه حتی 
تـوان قـدم گذاشـتن در آن را از شـما بگیرم. شـما قرار نیسـت چهار سـال خواب 
و خـوراک را از خـود بگیرید و تمـام زندگیتـان را وقـف درس کنید تا موفق شـوید. 
فقط کافیست درس را »بخوانید« و »بفهمید« و »تحلیل« کنید؛ یعنی به چرایی 
هـر مطلبـی کـه می خوانیـد فکـر کنیـد و بـرای مسـائلی کـه بـا آنها روبـرو می شـوید 
دنبال راهکار باشید. در طول ترم با جزوه ها و کتاب هایتان رفیق باشید و به آن 
ها هراز گاهی سـری بزنید و شـب امتحان تازه نخواهید باب آشـنایی را باز کنید. 
حواسـتان باشـد این جزوات و کتاب هـا اندکی دیر جوشـند! در یـک جمله اراده 

کنید کـه »حقوقدان« باشـید و نـه صرفـا »حقوق خوان«. 
یکـی از راه های موثـر بـرای موفقیت در رشـته حقـوق، تشـکیل جمع هـای علمی 
دانشـجویی برای مـرور و مباحثه درس هاسـت. همینطور تشـکل ها می توانند 
بسـتر مناسـبی برای شـکل گیری بحث هـای تخصصی حقوقـی در قالـب دعوت 
ح، برگـزاری حلقه هـای مطالعاتـی و گعده هـای مباحثه باشـند که  از اسـاتید مطـر

البتـه تمـام این هـا مسـتلزم همکاری شماسـت. 
شما، یعنی حقوقدان های آینده، قرار است چهار سال از حق و تکلیف بخوانید. 
بفهمیـد کـه اصـال حـق یعنـی چـه؟ )مقدمـه علـم حقـوق( مـادر قوانیـن کشـور 
چیسـت؟ و قوانیـن دیگـر بایـد روی چـه مبنایـی بنـا شـوند؟ )حقـوق اساسـی(، 
مجرم کیسـت؟ و جرم و مجـازات کی واقع می شـود ؟)حقوق جزا(، چه اشـخاصی 
قابلیت برخـورداری و اعمال »حق« را دارند و چه کسـانی ندارنـد )مدنی۱(، قواعد 
مربـوط بـه مالکیـت و امـوال چیسـت؟)مدنی۲(، قانـوْن راجـع بـه قراردادهـا چـه 
می گوید؟ )مدنی۳و۶و۷(، چگونه و در چه مواردی شخصی بدون انعقاد قرارداد 
مسئول شناخته می شود؟ )مدنی۴(، بر روابط خانوادگی مثل ازدواج و طالق چه 
قواعدی حاکم اسـت؟ )مدنـی۵(، ارث چگونه تقسـیم می شـود و وصیت به چه 
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نحـوی صحیـح اسـت؟ )مدنـی۸(. بخوانیـد قوانین و 
قواعد بین المللی چه قواعدی است و حوزه اثرگذاری 
آن تا کجاست و سازمان های بین المللی چه وظایفی 
دارند؟)حقوق بین الملل(. از حوزه تجارت بخوانید که 
اصال تاجر کیست؟ و تجارت به چه کاری گفته می شود؟ 
)تجارت۱( تا برسید به اینکه انواع شرکت های تجاری 
و غیرتجاری چیست؟ )تجارت۲(، اسناد تجاری کدام 
است؟ )تجارت۳( و قواعد حاکم بر اشخاص ورشکسته 
چه می گویند؟ )تجارت۴( و هم چنین قواعد حاکم بر 
روابط اداره با مردم و کارکنانش و روابط سازمان های 
اداری بایکدیگـر را خواهیـد خواند)حقـوق اداری(. به 
موازات بررسـی تمام این مباحث در حقوق ایران، به 
بررسی برخی از آن ها در متون فقهی و در قالب درس 

»متون فقه ۱ تا ۴« پرداخته می شـود. 
»اصول فقه« نیز از دروس مهم دوره کارشناسی 

است که نقش بسیار کلیدی در تبدیل 
شما به یک حقوقدان واقعی دارد. 

این درس، در جاهایی بسیار شبیه 
به درس منطق در دبیرستان 

است؛ با این تفاوت که مباحثی 
بسیار وسیع ت ر و تخصصی تر 
)حقوقی( در آن بیان می شود. 
مباحثه هـای گروهـی در فهـم 

مطالب این درس بسـیار موثر 
اسـت.  

در کنار مباحث ماهوی و تحلیلی حقوق، 
چندیـن واحد دربـاره قواعد شـکلی از قبیل 

انـواع مراجـع و مراحـل دادرسـی ارائـه می شـود. گرچه 
شـاید ایـن مباحـث جذابیـت موضوعـات ماهـوی را 

نداشـته باشـند، اما از اهمیت زیادی برخوردارند.  
شـاید بتـوان گفـت تمـام دروس اصلـی و پایـه ایـن 
 ! چهـار سـال یـک طـرف، دروس اختیـاری طـرف دیگر
البتـه کـه در همـه جـا و همه چیـز اسـتثنا وجـود دارد، 
امـا دروس اختیـاری معمـوال جذابیـت خاصـی دارنـد 
و هـر حقوق خوانـی عالقـه دارد کـه تعـدادی از آن هـا 

را تجربـه کنـد. 
نکته مثبت دروس اختیاری که از اسم آن هم پیداست، 
وجود حق انتخاب برای دانشجویان در گزینش دروس 
مورد عالقه خود از بین حدود ۲۰ سـرفصل می باشد. 

ایـن دروس، عمومـا تک واحـدی و بعضـا دو واحـدی 
هستند و شما باید تا پایان دوره کارشناسی حداقل 

۶ واحد از آن ها را بگذرانید.  
دانشـگاه  حقـوق  دانشـکده  امیدواریـم  مـا  همـه 
غ التحصیلـی  تهـران در سـال ۱۴۰۳ میزبـان جشـن فار
»حقوقدان «هایـی باشـد کـه حقـوق را فهمیده انـد، 
تحلیـل کرده انـد وهـر کدامشـان بـرای تاثیـر گـذاری 
و اصـالح و بازسـازی نظـام حقوقـی کشـور آماده انـد. 
این جشن برای برخی از شما حکم مهمانی خداحافظی 
بـا کتـاب و دفتـر را دارد. ایـن دسـته افـراد خرسـند از 
ایـن کـه آنهـا را »لیسانسـه« می خواننـد درس را رهـا 
می کنند. اما برخی از شما ممکن است با امید قبولی 
در کانون وکال بـه خوانـدن منابع امتحـان کانون کمر 
همت ببندیـد. ولـی حتمـا در میان شـما کسـانی هم 
هسـتند کـه دوسـت دارنـد مـدرک خـود را ارتقـا 
دهند و یکی از گرایش های حقوق را که 
برایشان دغدغه ایجاد کرده است 

دنبـال کنند. 
در ایـن بیـن هـر کـس عالقه و 
دغدغه ی خود را دنبال می کند. 
برخی دغده شان روابط اشخاص 
جامعه با یکدیگر اسـت و به 
دنبال سازماندهی این روابط 
گرایـش »حقـوق خصوصـی« را 
دنبـال می کننـد و برخـی دولـت را 
کـه یکـه تـاز »حقـوق عمومـی« اسـت 
ارجـح می داننـد و قصـد دارنـد رابطـه ی میان 

دولت و مردم را بررسی نمایند. 
من جمله رشـته هایی که جاذبه ی بیشتری در میان 
دانشـجویان حقوق دارد، گرایش »حقـوق جزا و جرم 
شناسـی« اسـت کـه در آن می توانیـد بـه مطالعـه ی 

علمـی پدیده هـای مجرمانـه بپردازیـد . 
امـا دراین میـان همیشـه کسـانی هسـتند کـه رویای 
سـر  در  را  بشـریت  جامعـه ی  تمـام  بـر  تاثیرگـذاری 
می پروراننـد و خواسـتار مطالعه ی روابـط اختصاصی 
جامعه بین الملل و بویـژه تابعان فعـال حقوق بین 
الملل )دولت،سازمان های بین المللی( می باشند. 
این افراد بدون شک به سمت گرایش »حقوق بین 

الملـل« خواهنـد رفـت. 



«، ترکیبی کـه حتما در طـول زندگی خود   »حقوق بشـر
بارهـا آن را شـنیده اید و شـاید برایتـان جالـب باشـد 
که بدانید یکـی از گرایش های جدید رشـته ی حقوق 
اسـت کـه بـه حقـوق انسـان در حـوزه هـای مختلـف 
مدنـی، سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی می پـردازد. 
پس اگـر دغدغـه ی حقـوق فراموش شـده ی انسـان 
در میان شـلوغی تمـدن امـروز را دارید ایـن گرایش را 

از دسـت ندهیـد. 
یکـی از رشـته های مهـم در دنیـای مـدرن امـروز کـه 
متاسـفانه جایگاهـش را آنطـور کـه بایـد و شـاید در 
نظـام حقوقـی ایـران هنـوز بـه دسـت نیـاورده اسـت؛ 

گرایـش »حقـوق مالکیـت فکـری« اسـت. 
حقوقی کـه صاحبـان آن حق بهـره بـرداری از فعالیت 

فکـری و ابتـکار خویـش را دارا می شـوند. حـق 
سـرقفلی، حـق مولـف، حـق تکثیـر و... 

اینهـا اصطالحاتی اند کـه درصورت 
دنبال کردن این رشـته به وفور 

آنهـا را خواهید شـنید. 
علـم  گسـتردگی  یقینـا  امـا 
حقوق شامل »محیط زیست« 
افزایـش  بـود.  خواهـد  هـم 

جمعیت کره ی زمین و تخریب 
و آلودگی محیط زیست که امروزه 

ح در جهـان  از مباحـث مهـم مطـر
می باشـد از دالیـل شـکل گیـری ایـن 

رشـته اسـت. اگـر دغدغـه ی محیـط زیسـتی 
داریـد و خواهـان حمایـت از طبیعـت هسـتید ایـن 

رشـته بـرای شـما مناسـب خواهـد بـود. 
نظامی کوچک ولـی بنیادین کـه تزلـزل بنیان های آن 
ج کنـد.  می توانـد جهـان را از مسـیر کمـال خـود خـار
حدسـتان درسـت اسـت در مـورد گرایـش »حقـوق 
خانواده« صحبت می کنیـم. حقوقدانانی که گرایش 

حقوق خانواده را دنبال می کنند به خوبی با مسائل 
خانوادگـی و اهمیـت آن آشـنا خواهنـد شـد. 

دانشگاه تهران مهد تولد گرایش های جدیدی در علم 
حقوق بوده اسـت که از جمله آن ها می توان گرایش 
»حقوق تجـاری واقتصادی بین المللی« کـه ترکیبی از 
تجارت بین الملل و حقوق اقتصادی است را نام برد 
« کـه با توجه بـه موقعیـت ایران  و »حقـوق نفـت و گاز
که کشوری است سرشار از منابع نفت و گاز اهمیت 
زیـادی دارد عالوه بـر آن بخش عمده ی ثروت کشـور 

برپایه ی این منبع طبیعی بنیان شده اسـت. 
این گرایش از زیر شاخه های حقوق عمومی است. 

منابـع فقـه اسـالمی از نظـر دور نمانـده و گرایشـی بـا 
عنـوان »فقـه و حقـوق جـزا« بـه آن مـی پـردازد. در این 
گرایش متون فقهی و حقوقی مرتبط با حقوق 

جـزا بررسـی می شـود. 
اطالعات و ارتباطات موج حال حاضر 
دنیا اسـت کـه اهمیـت آن رفته 
می شـود.  درک  بیشـتر  رفتـه 
ارتباطـات«  »حقـوق  گرایـش 
زاییده همین مسئله است. 
»حقوق حمل و نقل«، »حقوق 
سردفتری«  و »حقوق کیفری اطفال 
و نوجوان« از سری گرایش های 
دیگر کارشناسی ارشد هستند که 
هر کدام با تو جه به نیاز های روز جامعه 

در گرایش های رشته حقوق جا گرفته اند. 
این بستگی به انتخاب و تالش شما دارد که با کنکور و 
یا به طور مستقیم وارد مقطع کارشناسی ارشد شوید 
اما نکته مهم آنجاست که عالقه ی خود را دنبال کنید و 
رقم زننده ی  بهشت گمشده ی حقوق دانان)عدالت( 

در جامعه باشید.



انسـان موجـودی اسـت ذاتـا اجتماعـی کـه گرایـش بـه جامعـه و تعامـل مؤثـر بـا 
دیگـر انسـان ها را در مواقـع گوناگـون حیـات خـود حـس می کنـد. ایـن موضـوع 
در مراحـل مختلف زندگی محملـی برای فرایندی می شـود که در علـوم اجتماعی 
آن را جامعه پذیـری می گوینـد کـه از طریـق آن شـخص در طـول زندگـی خویـش 
ارزش ها، عرف ها و هنجارهای جامعه خویش را فرامی گیرد و به تبع آن می تواند 
استعداد های درونی خود را شکوفا کند و در جهت آرمان ها و ارزش های زندگی 

خـود گام بـردارد.  
حـال اما ایـن پرسـش به وجـود می آیـد کـه چگونـه و از چـه طریقـی بایـد در جهت 

ایـن خواسـته ها، نیاز هـا و ارزش هـا گام برداشـت؟  
پاسِخ صریح، کوتاه و مطمئن به این پرسش را باید در معنا و مفهوم واژه مهمی 

چون »تشکیالت« جستجو کرد.  
تشـکیالت و کار تشـکیالتی از جملـه واژه هـا و مفاهیمـی هسـتند کـه در دوران 
دانشـجویی  سـر و کار زیـادی بـا آن دارید و احتمـاال نقش مهمـی در آینـده زندگی 
برخی از شما خواهد داشـت؛ تشکیالت را در سـاده  ترین و مختصر ترین حالت 
می توان »یک جمع هم عقیده دانسـت که برای انجام فعالیت هایی مشـخص، 

گاهانه بـا یکدیگـر همـکاری می کنند.«  بـه صـورت آ
حضـور شـما در تشـکل های دانشـجویی می توانـد فرصت بسـیار مهمی باشـد 
برای سـاخته شـدن و آماده شـدن بـرای حضـور فعاالنـه در عرصه های سیاسـی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی کـه میـزان بهره منـدی شـما از هرکـدام از ایـن 
فرصت های ارزشمند به خودتان بستگی دارد؛ در واقع تشکل های دانشجویی 
بسـتر و سـاختارهای مبتنـی بـر مجموعـه ای از اصـول و ارزش هایـی را فراهـم 
آورده اند که شما به عنوان دانشجویان تازه نفسی که احتماال قصد دارید«فلک 
را سـقف بشـکافید و طرحی نو در اندازیـد« می توانید با فراسـت و ذکاوت مبتنی 
بـر عقالنیـت، ایده هـای ذهنـی خـود را در بسـتری مشـروع و مقبـول بـه منصـه 
ظهـور برسـانید. حـال اگـر خودتـان بخواهید بـا ایجاد یـک سـاختار و تشـکل، کار 
دانشـجویی و تشـکیالتی را آغاز کنید شـاید در بهترین حالت می تـوان گفت که 
زمانـی بـه انـدازه تمـام دوران دانشـجویی تان در دوره کارشناسـی  را بایـد وقـت و 
انرژی صرف کنیـد تا ابتدا سـاختار مـورد نظر خـود را )آن هـم با آزمـون و خطاهای 
( پیاده سـازی کنید و مضاف بر آن، خود را بـه تک تک افراد اثبـات کنید تا  بسـیار
شاید به شما اعتماد کنند و آن وقت است که تازه باید کار اصلی خود را آغاز کنید.  
همـه  این ها نشـان می دهـد که وجـود تشـکل های دانشـجویی موهبتی اسـت 
که می توانـد پله ترقـی خوبی برای رشـد معنـوی و توانمندسـازی اجرایی شـما در 

زندگـی آینده باشـد.  
 اگـر بخواهیـم جانـب انصـاف را نیـز رعایـت کنیـم بایـد بگوییـم کـه تشـکل های 
دانشجویی نیز به دنبال نیروهایی مستعد، متعهد و مشتاق هستند تا بتوانند 
بـا افـراد جدیدتـر و ایده هایـی تازه تر به مسـیر خـود، پـر قدرت تـر ادامه دهنـد. در 
گاهی باشـید، تشـکل ها بـه راحتی  نتیجه اگر شـما نیروهایـی با انگیـزه، فعال و آ
پذیرای حضور شما خواهند بود و قطعا به شـما بهای ویژه ای می دهند. در این 
گاه باشـید،  میان اما ذکر ایـن نکته ضروری اسـت کـه هراندازه که شـما فعال و آ
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مطمئن باشـید افراد پویاتر و قوی  از شما در تشکل 
بسـیار زیاد هسـتند؛ پس با یـک رویکـرد متواضعانه 
و در عیـن حـال جسـورانه بـه دنبـال کسـب تجربیات 

از آنان باشـید. 
نکته دیگر آن که تشکل های دانشجویی، مجموعه هایی 
بسیار ریشه دار و با سابقه  ای هستند که در طول سالیان 
متمادی توانسته اند در سطح کشور جریان سازی های 
مؤثری بکنند و در عین حال جریان های بزرگ سیاسی- 
اجتماعی را هدایت کنند؛ ذکر این نکته از این جهت 
حائز اهمیت بود که بدانید هرکدام از این تشکل ها 
وابسـته و محتـاج بـه شـخص  شـما نیسـتند و قطعـا 
ایـن شـما هسـتید کـه بـدون تشـکیالت احتمـاال از 

بسـیاری از موقعیت هـای خودسـازی و خودپـروری 
محروم می شوید. 

در آخـر امـا، جـدای از گرایشـات و تمایـالت سیاسـی، 
سـعی کنیـد تشـکلی را مدنظـر قـرار دهیـد کـه پویایی 
و عقالنیـت را توأمـان داشـته باشـد؛ چـرا کـه ایـن دو 
رکن اساسی باعث می شوند تا یک تشکل نیروهای 
توانمندتری را تربیـت کند و در عین حـال تأثیرگذاری 

بیشـتری را نیـز در عرصـه عمومی داشـته باشـد. 
مراقب باشید تا مبادا با یک انتخاب اشتباه، غرق در 
یک فضـای منفعالنه شـده و در آینده دچـار گرفتاری 

و افسوس شوید!



 ایشـان ترم یک مقدمه علم حقوق را ارائه می دهند، 
استادی بسیار باسواد، منظم و دقیق هستند و البته 
بسـیار مسـلط به کارشـان می باشند. شـب هایی که 
فردایـش بـا اسـتاد غمامـی کالس داریـد بهتـر اسـت 
زود بخوابید تا صدای آرام و لحن جدی اسـتاد سبب 

خواب آلودگی شـما نشود...! 
استادغمامی معموال حضور و غیاب می کنند و حضور 
به موقع در کالس برایشان بسیار مهم است معموال 
آنقـدر مطالـب را کامـل توضیـح می دهنـد کـه جایـی 
بـرای سـوال پرسـیدن باقـی نمی ماند امـا با ایـن حال 
دانشـجوی پرسشـگر را بسـیار دوسـت می دارنـد، از 
سـواالت اسـتقبال می کننـد و بـا حوصلـه و بـه طـور 

کامـل پاسـخ می دهنـد. 
،پنج سوال دارد و هم شامل محفوظات  امتحانشان چهار
است و هم مسئله؛ برای پاسخ به مسئله ها عالوه بر 
به یاد داشـتن مطالب، باید اسـتدالل کنید و تحلیل 
حقوقی درسـت داشته باشـید. البته اسـتاد مراعات 
تـرم اولی هـا را می کنند و درصورتـی که دانشـجو واقعا 
مطالب را بلد باشد و خوب به سواالت جواب بدهد و 
استدالل قوی داشته باشـد، از اشتباهات ریز علمی 

چشم پوشی می کنند.

استادی بسیار خوش اخالق و دوست داشتنی هستند 
که مباحث حقوق مدنی را به صورت سلسله وار و کامال 
منسـجم و منظم تدریس می کنند. طـوری که پس از 
پایـان کالس دانشـجو حـس می کنـد یـک قسـمت از 
سـریال به پایان رسـیده و مشـتاقانه انتظار قسمت 

بعد را می کشد! 
اسـتاد بـا روی بـاز پاسـخگوی سـواالت دانشـجویان 
هسـتند؛ چـه در اثنـای کالس و بـه مناسـبت بحـث، 
چـه پـس از پایـان کالس و حتـی بـه سـواالت بی ربـط! 
حضـور در کالس بـرای اسـتاد بسـیار مهـم اسـت و 
دانشـجویان فعـال را می شناسـند و دوسـت دارنـد. 
سعی کنید در کالسشان مشارکت کنید، هم سوال 

بپرسـید هـم مـاده هایـی کـه میگوینـد را بخوانیـد. 
اسـتاد یک کتـاب را به عنـوان منبـع معرفـی می کنند؛ 
البتـه عمـده سـواالت امتحـان از جزوه ایسـت کـه در 
طول ترم نوشته اید اما همان مباحث جزوه در کتاب 
مفصـل تـر توضیـح داده شـده اسـت. سـعی کنیـد در 
طـول تـرم همـگام بـا کالس، کتـاب را بخوانیـد و بـا آن 
پیش بروید که مطالـب را عمیق و کامل یـاد بگیرید. 
امتحان استاد کاظمی هفت یا هشت سوال دارد که 
یـک یـا دو سـوال حفظیسـت و مابقی مسـئله اسـت 
و بایـد بـا اسـتدالل و اسـتناد بـه مـواد قانونـی بـه آن 

پاسـخ بدهیـد. 
استاد کاظمی مانند پدری مهربان دانشجوهایشان 
را دوسـت دارند و در امتحان هم سیاست تسامح و 

تساهل را در پیش دارند.
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از دانشجویان همین دانشگاه بوده اند و دارای دکتری 
حقـوق خصوصـی دانشـگاه تهـران هسـتند. سـابقه 
تدریـس در دروس مقدمه علم حقـوق و مدنی  1 تا 3 
را دارنـد و محـور تدریس ایشـان بـه طور عمـده کتاب 
هـای اسـتاد کاتوزیـان می باشـد. اسـتادی بـه شـدت 
منظم و خوش مشـرب و حسـاس به حضور و غیاب 
دانشجویان هستند. منبع امتحان هم، کتاب استاد 
کاتوزیـان می باشـد بنابرایـن نوشـتن جـزوه الزامـی 
نیسـت. کالس هـای مجـازی را نیـز بـه طـور منظـم در 
سـامانه ایلـرن و بـه صـورت آنالیـن برگـزار می کننـد و 
طبق معمول حضور و غیاب انجام می شود. سواالت 
امتحانی در امتحانات حضوری در سطح متوسط و با 
پاسـخ هـای طوالنـی می باشـد و در امتحانـات مجازی 

نیز سـواالت، تستی و نسـبتا دشـوار هستند.

استاد محبوب حقوق جزا هستند. کمتر دانشجویی 
پیدا می شود که با ایشان حقوق جزا  را بگذراند و عاشق 
جزا نشود! نظم ایشـان در اداره کالس و درس دادن 
و جزوه گفتـن مثال زدنیسـت و د ر کالسشـان بعد از 
توضیـح هـر قسـمت، جویـای شـبهات دانشـجویان 
می شـوند و اگـر سـوالی باشـد بـه طـور کامـل پاسـخ 
می دهند؛ عالوه بر آن حتی بعد از کالس هم پاسخگو 
هسـتند، زمانـی که دانشـگاه بـاز باشـد در دفترشـان 
زمان گفتگو بـا دانشـجو دارند و در حیـن کالس های 
مجـازی هـم در گروهی کـه بـا دانشجوهایشـان دارند 

سـواالت را پاسـخ می دهند. 
کالس مجازی شان منظم و شبیه به کالس حضوری 
است که درصورت امکان در سامانه ایلرن و درصورت 

کندی یا قطعی ایلرن، در اسکایپ برگزار می شود. 
استاد، کم حضور و غیاب می کنند اما حضور و مشارکت 
برایشان مهم است. البته جاذبه کالس آنقدر باالست 
که هر دانشجویی به طور خودجوش ملزم به شرکت 

در کالس ها می شود! 
منبع امتحان استاد یکرنگی جزوه ایست که در طول 
تـرم گفته انـد امـا یـه کتـاب هـم بـرای یادگیـری بیشـتر 
معرفی می کنندکه درواقع تفصیل همان جزوه است. 
امتحان استاد یکرنگی همواره شامل مسئله هایی 
بعضا دشوار است تا سطح یادگیری حقیقی دانشجو را 
بسنجند. نمره دادن استاد بسیار عادالنه و موشکافانه 
اسـت و اسـتناد، اسـتدالل، دقـت و بـه یـاد داشـتن 

مطالب نمره شما را تشکیل می دهد.
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اسـتادی بسـیار باسـواد و دارای سـوابقی درخشـان 
هسـتند. بسـیار مهربـان و خـوش اخـالق و پرانـرژی 
هسـتند و رابطـه ای دوسـتانه بـا دانشـجویان برقـرار 
می کننـد بـه طـوری کـه یـك سـاعت و نیـم کالس، بـه 
چشـم بر هم زدنی می گـذرد. خیلی به حضـور و غیاب 
حسـاس نیسـتند و کاًل در طول ترم ٢ الی 3 بار حضور 
غیـاب می کننـد کـه تاثیـر زیـادی هـم در نمـره پایانـی 
 
ً
ندارد. اسـتاد دارای تالیفـات زیادی هسـتند و عمدتا

کتاب های خودشـان را در کالس تدریـس می کنند و  
ح پرسـش و گفتگـو درباره  اغلب وقـت کالس بـه طـر
 دارای 

ً
آن هـا می گـذرد. امتحان هـای حضـوری عمدتـا

3 الـی ٤ سـوال دشـوار می باشـد کـه بایـد بـه صـورت 
تحلیلی پاسـخ داده شـوند. ناگفته نماند کـه مطالب 
اضافه ی گفته شده در کالس نیز در امتحان می آیند. 
هرچنـد سـختی امتحـان بـا نمـره دهـی خـوب اسـتاد 
جبران می شود و حتی اگر دانشجویی فهم کلی خود 
را از سـوال در پاسـخ بنویسـد نمـره خوبـی می گیـرد. 
کالس های مجازی ایشان نیز به طور منظم و همراه 
 کالس هـا 

ً
بـا حضـور و غیـاب برگـزار می شـود و عمدتـا

گفتگو محور هستند و ٢ الی ٤ نمره هم به ارائه تحقیق 
توسط دانشجو اختصاص داده می شود و در آخر اکثر 
دانشـجویان نمره مطلوب و باالیی کسـب می کنند.

از اسـاتید حوزه ی بین الملل دانشـگاه تهـران و جزو 
حقوقدانان شـورای نگهبان هستند. کالس ایشان 
بیشتر جزوه محور است. شما باید تمام طول کالس 
را حواس جمع باشـید چرا که تمام مطالبی که اسـتاد 
بیان می کنند بسیار مهم است و جزو منابع امتحانات 

پایان ترم می باشند. 
کالس ایشان بسیار دلنشین و آرام است به جز در آغاز 
کالس که مطالب جلسـه ی قبل از اکثر دانشجویان 
پرسـیده می شـود! اگر دوسـت داریـد بسـتری فراهم 
شـود تا در طـول تـرم درس بخوانیـد ایـن کالس برای 
شما بهترین است چرا که مجبور به خواندن مطالب 

هر روز برای هفته ی بعد خواهید شـد. 
سطح امتحان پایان ترم ایشان متوسط است و باید 
ریز مطالب منابع خوانده شـود. ایشان به مشارکت 
دانشجویان سر کالس و حضور آنها حساس می باشند.
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ایشان استادیار و مدرس حقوق بین الملل می باشند. 
فردی بسیار آرام با روحیه ی شاعرانه و لطیف و انسانی 
بسیار صبور و مهربان هستند. نگاه ایشان به زندگی 
نگاه روزمرگی نمی باشد بلکه ایشان از دریچه تازه به 
زندگی می نگرند و همه چیز برای ایشان متحیرکننده 
اسـت و انسـانی بسـیار عمیـق کـه دربـاره همـه چیـز 
تحلیالت جالبی در ذهن خودشان دارند حتی درباره ی 

 ! عدد صفر
ح  در کالس های ایشان بحث های فراتر  از کتاب مطر
می شود و ایشان در نمره دهی بسیار منصف هستند 
و سـطح امتحاناتشـان بـرای کسـی کـه منبـع را کامـل 
مطالعه کرده است آسان می باشـد. اگر در آغاز سال 
شـما را به خانه ی خـود دعـوت کردند تعجـب نکنید، 
ایشان از جمله اساتیدی هسـتند که راه صمیمت و 
ارتباط با دانشجو را در پیش گرفته اند و این را مایه ی 
بی پروا شدن دانشجو تلقی نمی کنند و شما می توانید 

ارتباط خود را با ایشـان تا آخر عمر حفظ کنید.
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نزدیک به یک سال است که با شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت های بهداشتی »فاصله گذاری اجتماعی«، 
کالس های درس حضوری مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده و شاید پس از مّدت ها سامانه و فضای مجازی، 
جای جلسـه حضـوری را گرفته اسـت. دانشـگاه تهران هـم با توجه بـه وضعّیـت جـاری، کالس هـای درس را به دو 

صورت الکترونیکـی برگزار می کند.   
پس خواندن ادامه این متن، برای ورود به کالس های مجازی دانشگاه تهران واجب است ...

الف( شبکه های اجتماعی 

به خاطر برخـی مشـکالت در اتصال سـامانه مرکـز یادگیـری الکترونیکـی )با عرض پـوزش به خاطـر بر زبـان آوردن 
حقایـق تلـخ!( برخـی از اسـاتید تصمیـم بـه تشـکیل گـروه در دو پیـام رسـان Telegram  و Whatsapp می کننـد و  
فایل صوتی جلساتشـان، کتاب ها و محتوای آموشـی کالس را در آنجا به اشـتراک می گذارند. آدرس این گروه ها 

را می توانیـد در کانـاِل تلگـرام دانشـکده حقـوق و علوم سیاسـی دریافـت کنید:  
    @politics_law 

حکایِت آموزش مجازی

ب( سامانه مرکز یادگیری الکترونیکی

1. آدرس سـامانه  »مرکز یادگیـری الکترونیکی دانشـگاه تهـران« را در مرورگر ثبت کـرده و با ثبت نـام کاربری و رمز 
عبوری ... که در هنگام ثبت نام، برای شـما تعیین شـده اسـت ... وارد سـامانه  بشوید.

www.elearn.ut.ac.ir 



« بشوید. 2.در قسمت باالی سامانه، وارد منوی اختصاصی خود شده و وارد بخش »میزکار

ی درس« را مشاهده می کنید. بر درس مورد نظر خودتان در روز و ساعِت 
ّ

«، کادر »نمای کل 3. در بخش »میزکار
تعیین شـده برنامه ترم کلیک کنید.



 در ارتباط خواهید بود : 
ً
4. قسمت مخصوص هر درس، دارای دو بخش مهم است که با آن حتما

»تاالر اعالنات« و »کالس مجازی«

5. برای پیوستن به کالس مجازی، بر دکمه »پیوستن به کالس« کلیک کنید. 
همچنیـن در قسـمت پاییـن ایـن دکمـه، آرشـیو محتـوای تصویـری جلسـات پیـش بـرای مشـاهده و اسـتفاده 

شـما آمـاده هسـتند. 



 حواستان باشد که برای دسترسی به کالس های مجازی_چه 
ً
حتما

در رایانه و چـه در موبایل_ این نـرم افزار را نصب کنیـد. با نصب این 
، مـی توانید به محض کلیک بر دکمه »پیوسـتن به کالس«  نرم افزار

به صورت خودکار وارد کالس آنالین بشید. 

بـرای نصـب ایـن نـرم افـزار و برنامـه هـای مـورد نیـاز دیگـر جهـت اتصـال بـه کالس مجـازی، بـه ایـن آدرس برویـد 
)همچنیـن نصـب نـرم افـزار کیبـود فارسـی را از دسـت ندهیـد، چـون کـه بـرای ارسـال پیـام در کالس آنالیـن، نمـی 
توانید بـا صفحه کلیـد معمولـی کامپیوتر درسـت بنویسـید؛ بلکه برای نوشـتن درسـت و بـدون به هـم ریختگی 

بـه ایـن نـرم افـزار نیـاز دارید.( 
 101/www.utec.ut.ac.ir/web/utec

همچنین برای صحبت کردن در کالس درس و گفتگو با اساتید، از میکروفن هندزفری یا میکروفن مخصوص 
کامپیوتر غافل نشوید.

Adobe Connect

سـامانه مجازی عالوه بر امکان مخابـره صدا و تصویر متقابل دانشـجویان و اسـاتید، قابلّیت ارائـه نظر مکتوب 
دانشجویان در کالس درس را هم دارد. اگه در ساعت و روز کالس هم نتوانستید حضور داشته باشید، با ضبط 
صوت و تصویر جلسـه کالس هم می توانید محتوای آن جلسـه را دریافت کنید؛ ولی خیلی مراقب باشید، چون 

که می توانید فقـط چهار بـار غیبت کنید! 
متأسـفانه بـا وجـود ایـن همـه کبکبـه و دبدبـه و قابلّیـت، سـامانه مجـازی مشـکالتی هـم دارد. مثـاًل یـک دفعـه 
می بینید که اتصال  صدا یا تصویر و یا هم صدا و هم تصویر اسـاتید قطع می شـود! یا با قطع شـدن صدا و تصویر 

)بـه دلیـل عـدم اطـالع اسـاتید در آن لحظه ( سـخنان آن هـا با یک سـرعت زیـاد پخش می شـود! 
 به آرشـیو جلسـات بروید و قسـمت های 

ً
 صـدا و تصویر قطع شـد، مـی توانید بعدا

ً
ولی نگران نباشـید. اگـه احیانا

قطـع شـده را  )که با وجـود قطـع شـدن بـرای دانشـجویان، در هنـگام ضبط بـرای اسـتاد دچار مشـکل نشـده اند( 
گـوش بدهید یـا مشـاهده کنید. 

 
آمـوزش مجـازی، مثل هـر روش آموزشـی، آسـانی ها و دشـواری های خـودش را دارد، اّمـا مـا می توانیـم در اوج این 
سـختی ها و محدودیت هـا درس هـا را بـه راحتـی بگذرانیـم؛ گرچـه کـه غـم دوری از دوسـتان در کالس درس و 

دانشـگاه هسـت. 
امیدواریم که اولین سـال تحصیلی شما در دانشـکده حقوق و علوم سیاسی، همراه با نشـاط و موفقّیت باشد 

و این امر تا آخرین روز تحصیل شـما در این دانشـکده، همیشـه جاری شود.

سامانه مجازی؛  محاسن و معایب 



درگاه مجـازی که از آغـاز مقطـع کارشناسـی تا هـرآن زمان کـه در دانشـگاه تحصیـل کنید، بـا آن سـروکار داریـد و در 
واقـع نقطـه پیونـد دانشـجو و معاونـت آموزشـی دانشـکده / دانشـگاه اسـت، »سـامانه گلسـتان« نـام دارد کـه 

سـامانه جامـع آمـوزش دانشـگاه هـای کشـور را در بـر مـی گیـرد. 

1. برای ورود به سامانه، به این آدرس وارد شوید : 
www.ems.ut.ac.ir/fa

2. وارد بخش دانشجویان و سپس ورود دانشجویان شوید.

سامانه گلستان،    از کارشناسی تا فوق دکتری  



3. نام کاربری و رمز ورود خود را وارد کنید. 

4. به سامانه گلستان خوش آمدید!  

با ورود به سامانه گلستان، باید دو نکته را در نظر بگیرید : 
الف( برای دسترسی آسان شما به بخش های سامانه )در موقعیت مناسب خود ( کانال اطالع رسانی دانشکده 
 
ً
حقوق و علوم سیاسی در تلگرام نحوه ورود به بخش های الزم برای نودانشجویان را به اشتراک میگذارد. حتما

با عضویت در این کانال، این روش های دسترسی را دریافت کنید تا به مرور زمان خودتان تسلط پیدا کنید. 
 Politics_law@

، در پایین صفحه کد بخش مربوطه را در قسـمت شـماره  ب( همچنین برای دسترسـی به بخش های مورد نظر
وارد کنید و سـپس بر عالمت ✓ کلیک کنید و یا از پنل های مشـخص شده اسـتفاده کنید. 

امیدواریم که بتوانید نتایج خوبی در تعامل با این سامانه کارکشته )!( بگیرید. 
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ترم اول:  کلمه ای عام که مصادیق و ویژگی های مختلفی دارد. اولین ترم ورود به 
دانشگاه. دوران جستجوی ننگ و نام. از این ترم به عنوان شیرین ترین دوران 
دانشجویی هم یاد می شـود. برای اطالعات بیشتر به ترم باالیی ها رجوع کنید. 

 
سامانه گلسـتان:  سامانه ای که »گلسـتان کند آتشـی بر خلیل!« نوعی سامانه 
جهنمی و یکنواخت برای امور دانشجویان. به اسفل السافلین آموزش دانشگاه 
هـم اطـالق می شـود. سـامانه گلسـتان کننـده روح و روان. نمونه اشـعار هنگام 

مشاهده نمرات در این سایت: 
خ که باغ و گلستانم آرزوست!!!  بنمای ر

انتخاب واحد: مجموعه فرآیند مهندسی شده انتقام از دانشجو. 
مترادف: تحمیل واحد. روز سـحر خیـزی و هجوم به سـامانه گلسـتان به همراه 

رواج الفاظ رکیک میان دانشـجویان! چینـش ظاهری دروس بـرای ترم آینده. 
 

غیبت: مرخصی از محضر استاد. پیچاندن. از دالیل حذف واحد توسط آموزش 
پس از استفاده بیش از سه مورد! 

 
جـزوه: نوشـتاری در بـاب مباحـث کالس کـه در پایـان تـرم بـه کار آیـد. اسـاتید در 
اوایل ترم بر لزوم یا عدم لزوم نوشتن آن تصریح می کنند. عصاره گیری از مباحث 
استاد. همچنین کیفیات متفاوتی دارد از قورباغه ای تا چند رنگ. بهترین جزوه 

هم جزوه ای اسـت که در اختیار همـگان قرار گیرد! 
 
 

فورجـه: حد فاصل اتمـام کالس هـا و امتحانات. بـازه زمانی قبـل از امتحانات که 
سرانه مطالعه در آن افزایش می یابد. زمان تحصن در سالن مطالعه. آغاز مرحله 
جزوه یابی. در بعضی موارد نادر به معنای زمان جویدن دروس هم کاربرد دارد. 

 
شب امتحان: از لیالی عرفانی و پرفیض دانشگاه که دانشجویان از شب تا صبح 
مشغول عبادت و شب زنده داری هستند. شِب اوج گیری جزوه خواهی و جزوه 

خوانی. بعضا به معنای شب اول قبر هم استعمال شده است! 
 

هیئت علمی: نامی پر آوازه برای مجموع اسـتادانی که به صورت رسـمی، اسـتاد 
دانشگاِه خاصی هستند و شاخص دکتر را در ابتدای نام خود می بینند. در این 
هیئت هم جامعه طبقاتی وجود دارد و اسـاتید بر حسـب شـروطی بـه ترتیب به 

، دانشیار و اسـتاد تمام تقسیم می شوند.  سه طبقه ی: اسـتادیار
 

معدل الف: نشانی از نشان های معروف خرخوانی که تقریبا نیمی از دانشجویان 
دانشـکده مفتخـر بـه دریافـت آن در هـر تـرم هسـتند. مجـوزی بـرای ٢٤ واحـدی 

شـدن. صعود از معـدل 17 به باال. 
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َرنـک: رتبـه بنـدی جونـدگان دروس! طیفـی از دانشـجویان از خرخـوان اعظـم هر 
ورودی تـا بقیـه کـه شـامل 15 درصـد ورودی هـای یـک رشـته می شـوند. مسـبب 

 ! راهیابـی بـه جرگـه ارشـد های دانشـکده بـدون نیـاز بـه کنکور
 

مشـروطی: حـد کمـال یـک دانشـجو. نتیجـه تواضـع در پـر کـردن اوراق امتحانـی 
یـا نتیجـه بـذل و بخشـش اسـاتید. افتادن)عامیانـه، خودمانـی(، رشـد منفـی به 

معدل زیـر 1٤!  
از نتایج این پدیده می توان به آسایش در ترم بعد و گذراندن تنها 1٤ واحد اشاره 
، دانشـجو قرین آرامش ابدی شـده  کرد. در صورت تکـرار متوالی یا شـرایط دیگر

و از دانشگاه اخراج می گردد. 
 

خوابـگاه: سـرپناه موقت بـرای دانشـجویان شهرسـتانی، درجـه ای پیشـرفته تر 
از غارهـای انسـان نخسـتین! دارای چندیـن اتـاق ده خوابـه و هشـت خوابـه! 
.جلـوه ای از بهداشـت و نظافـت کامـل. محفـل عشـاق، جایـی بـرای انـواع دل 
خوشـی. محـل مواجهـه بـا زندگـی. پارکینـگ طبقاتـی دانشـجو هـا! بـرای جزئیات 

بیشـتر بـه خوابگاه هـا مراجعـه نماییـد! 
 

سـلف: غذاخـوری دانشـکده بـا حـق انتخـاب! محـل سـرو غذاهـای دیده نشـده 
و ندرتـا معمولـی! محـل بـه گل نشسـتن دانشـجویان میـان دو کالس ظهـر و 
! مجمع گرسـنگان بی پـول، گاه به نمـودی از زندگی اشـتراکی تبدیل  بعد از ظهـر
می شود. یوم الحسرت غذاهای خانگی. اندیشکده آمار و تدبیر برای طول ترم. 

 
ل!  معمـوال در مواقـع بـال و 

ّ
شـورای صنفـی: گروهـی از دانشـجویان دونـده و حـال

مصیبـت بـه یـاد می آینـد. رسالتشـان نفـوذ بـه دسـتگاه اداری و حـل مشـکالت 
دانشـجویان اسـت. شـورایی برای حفاظت از حقوق دانشـجویان کـه در بعضی 
موارد خنثی عمـل می کنند و یا از فرط بیکاری در دفاترشـان آفتـاب گرفته و برنزه 

می کننـد! 
ج، جلـوف و ...: مجموعـه کلمـات خودمانـی کـه فقـط در بیـن  ، زیـر ال جـی، ریـور
دانشـجویان کاربـرد دارد و بـرای  نامیدن قسـمت های مختلـف دانشـگاه به کار 
می رود. هر کدام دارای معنی جزئی و مشـخص اسـت که به طور سـینه به سینه 
به نسـل های بعدی انتقال یافته اند. برای درک بهتر این کلمـات باید به صورت 

حضوری بـه دانشـگاه مراجعـه فرمایید!




