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__ فاطمه سادات هوشمند میر حسینی / کارشناسی مهندسی هوافضا __
ــن فرصــت هــای  ــی اغــراق یکــی از بهتری ــده ای؛ ب ــه دانشــگاه را گذران ــی، چنــد ســالی از ورود ب ــه خــودت می آی ــا ب ت
ــی  ــبه ی ریاض ــول و محاس ــد فرم ــر از چن ــا فرات ــوی دنی ــه میش ــذرد متوج ــه بگ ــی ک ــوان و ... کم ــور و ت ــی، اوج ش جوان
اســت؛ تــو بایــد میــان آشــفته بــازار زندگــی خــوِد خــودت را پیــدا کنــی؛ تــا زندگــی را تجزیــه و تحلیــل کنــی، اطرافــت 

را بشناســی و مســائل را حــل کنــی نــه بــر صفحــه ی کاغــذ! بلکــه بــر صفحــه ی روزگار. 
ــت  ــینی، حرک ــا نمی نش ــه تماش ــر از دور ب ــواه، دیگ ــق خ ــان ح ــان انس ــردی؛ هم ــه برگ ــی ک ــود واقع ــت و خ ــه هوی ب

ــت. ــه عدال ــه ب ــودت و جامع ــیدن خ ــر و رس ــی بهت ــرای زندگ ــی؛ ب ــاز کن ــره ای ب ــا گ ــی ت ــالش می کن ــی، ت می کن
ــه داشــتن همــراه و دور هــم  ــه چنــدان ســاده؛ کــه آن هــم نیــاز ب ــه رو می شــوی ن ــا واقعیتــی روب جلوتــر کــه بــروی ب

جمــع شــدن اســت در ایــن راه پــر پیــچ و خــم. 
ســاده بگویــم خاطــرات بــدی از تماشــای از دور و جمــع نشــدن! داریــم؛ یکبــار بــردن حســین علیــه الســالم بــه قتلــگاه را 

بــه خاطــر می آوریــم و بــار دیگــر تنهــا مانــدن علــی علیــه الســالم در کوفــه را...
ــخ را فرامــوش می کنــد، و در  ــی انســان اســت دیگــر؛ پایــش می لغــزد، تاری ــر از ایشــان نبــود ول ــی شــک حقــی باالت ب

ــد. ــم می کن ــش را گ ــی و ماموریت ــود واقع ــت خ نهای
البتــه فریــاد و ادعــای خیــر خواهــی و حــق خواهــِی خیلــی هــا گــوش فلــک را کــر می کنــد، ولــی نــوای حــق فقــط در 
همیــن فریادشــان اســت و در عمــل اثــری از آثــارش نیســت؛ چــون در انتخــاب مســیر اشــتباه کــرده یــا بــه تنهایــی! از 

دور و بــا عافیــت طلبــی بــه تماشــا نشســته انــد و خواهــان حــق شــدند ! 
ــا را  ــگار دنی ــد، ان ــر می کن ــز تغیی ــه همــه چی ــازه نگاهــت ب ــه مشــترک شــوی ت ــا هــدف اولی ــا وقتــی وارد جمعــی ب ام
بزرگتــر از قــاب محــدود چشــم میبینــی، اینجــا تــازه تعریفــی بهتــر از خــودت پیــدا میکنــی؛ در ایــن مســیر پــر پیــچ 
ــته  ــتی و خس ــت می ایس ــی از حرک ــد، گاه ــب می دهن ــو  ضری ــد ت ــه رش ــه ب ــدل داری ک ــی هم ــی، همراهان ــم زندگ و خ
میشــوی؛ آنهــا وجــودت را روشــن می کننــد، گاهــی تــو دستشــان را میگیــری وگاه برعکــس، اینجــا همــان خــود واقعــی 
آنقــدر حــل می شــود کــه دیگــر مــن و تــو نداریــم و اینجــا درســت نقطــه ای ســت کــه می شــود در زمــان نــدای هــل 

مــن ناصــر ینصرنــی، کــور ســوی امیــدی بــه جــواب داشــت. 
این جمع شدن یعنی تشکیالت و این به دنبال حق بودن یعنی شناخت واقعی زندگی. 

به قول رهبر معظم انقالب مدظله العالی: »هیچ کاری در دنیا بدون تشکیالت، پیش نمیرود.«

    »فریاد اناالحق ره منصور بود/ یا رب مددی! که فکر راهی بکنیم«   

آمده ایم که فکر راهی کنیم
نگاهی به هویت و وظیفه ی دانشجوی فعال و حق خواه

یاحق..
و  تلالش  ای  آملده  کله  اینجلا  بله  تلا 

پشلتکارت را اثبات کلرده ای. میتوانی بگویی دانشلجوی 
دانشلگاه امیرکبیلری... ملادر تملام دانشلگاه هلای صنعتلی کشلور.

املا خلودت بهتر میدانی که قبولی دانشلگاه نقطه پایان نیسلت. بلکه شلروعی 
اسلت متفاوت، شلروع فصلی جدید در راه دراز زندگی که پیش رو داری.

درست در طالیی ترین نقطه عمر ایستاده ای و باالوپایین های راه در انتظارت هستند.
دیگر نه فقط تست، درس و امتحان، بلکه مسئولیتهای بزرگتری را باید به دوش بکشی!

و  البتله کله در ایلن راه تنهلا نیسلتی؛ شلاید کرونلا کنلار هلم بلودن حقیقلی را  از ملا گرفتله اما، 
زندگلی جدیلدی در دنیلای مجلازی برایمان سلاخته اسلت. 

ملا در اینجلا، در دفتلر خواهلران انجملن اسلالمی دانشلجویان، درکنلار هلم جملع شلده ایم تلادر این 
مسلیر کنلار هم باشلیم. باهم تلالش کنیلم و در راه هدفمان پیش برویم و بسلازیم خاطره هلای در کنار 

هلم بودنملان، در کنلار هم دوییلدن و درکنارهلم خندیدنمان. 
حتلی لحظلات غمگیلن شلدن را کنلار هلم هسلتیم...قرار اسلت کنار هم بلرای تحقلق آرملان هایمان 

تلالش کنیلم، بحث کنیلم، بنویسلیم، بخوانیلم و زندگلی کنیم!
... تشکیالت جای عاشقان است، عاشقان تالش و مبارزه ...

اینجلا کنلار هلم میتوانیلم به فکر سیاسلت ها باشلیم، عقیلده و باورهایمان را بهبود ببخشلیم 
وفکلری بلرای فرهنلگ بکنیلم، دغدغله ها و مشلکالت زنلان را پیگیلری کنیلم و به فکر 

سلاختن آینده کشلورمان باشیم..
         همتم بدرقه را کن ای طایر قدس    

             که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

سخن ســردبیـــر
 __فرناز اینانلو / کارشناسی مهندسی نساجی __
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معدن
 بسیار مناسب برای گرفتن عکس 

هنری از سردر اصلی می باشد. داخلش 
هم در هر طبقه ویترین های حاوی 
انواع سنگ و کانی قرار دارد که هر 

دانشجویی را با این رشته آشنا می کند.

پلیمر
 دوست و همسایه، عمران! بر سر منطقه 

مرزی، پارک، نزاع دارند. تاریخچه درگیری 
برمی گردد به بعد از فروپاشی شوروی 
سابق. از جاذبه های داخلی دانشکده 

می توان به سوسک ها اشاره کرد؛ که لذت 
تجربه مشاهده یک اکوسیستم طبیعی را، از 

نزدیک برای دانشجویان مهیا می سازد.

دریا 
مقطع کارشناسی این رشته در 

ساختمان ابوریحان قرار دارد. اگر 
دانشجوی این رشته نباشید، زودتر از 
دانشکده با امکانات آن آشنا می شوید. 

یک بالکن بزرگ جلوی در ورودی 
دارند؛موسوم به عرشه

عمران
 جزو اولین دانشکده هایی که با ورود از در حافظ آن را خواهید 
دید. دو تا ساختمان دارد، از عجایبه این دانشکده وجود پلی بین 

طبقه 4 ساختمان جدید به طبقه 3 ساختمان قدیم است.

 ابوریحان
یک دانشکده سوگلی، با امکانات زیادی همچون 

یعقوب برقی در طبقه صفر و پنج، همچنین 
دستگاه قهوه در طبقه صفر! شش آسانسور دارند 
که یکی برای اساتید و بقیه مختص دانشجویان 

است؛ به راحتی مردم ساالری دینی را می شود از 
آنها آموخت. پنجره کالس ها بزرگ است و ویو 
خوبی را به خصوص هنگام باران ایجاد می کند.

کامپیوتر
 اینجا، البی برای نشستن نداریم، در عوض یک 
سایت وجود دارد که می توانیم از آن به عنوان 

البی استفاده کنیم.

نفت
 اینکه یک مزیت حساب میشود یا 
یک نقص به انتخاب خودتان، فقط 
همین قدر بدانید طبقه باالی سلف 

خواهران است. البته جلوی در ورودی 
زده: سلف برادران، و اوایل باعث 

گمراهی بچه هاِی تازه وارِد گرسنِه 
بعد از کالِس دوم می شود!!

نساجی
 دارای البللِی زیبللا، جللادار، مطمئللن!! 
همچنیللن آسانسللور هللای بللزرگ را نیللز 
بلله البللی عللالوه کنیللد. امللا شللما را بللر 
حللذر مللی دارم از آسانسللوِر فللرِد سللمِت 

چللپ... خطللر سللقوط!!!

پزشکی
 دارای پشللت بللام بللا ویللو ابللدی، بلله طللوری کلله تمللام 
دانشللگاه را زیللر پاهایتللان مللی بینیللد. دو تللا سللالن 
مطالعلله دارد  و آزمایشللگاه هایللی کلله در سللاختمان 

قدیمللی مانللده اسللت.
 قابل شما را ندارد، متری 3۰۰ تومان زیر قیمت!

صنایع
طبللق آخریللن اخبللار بلله دسللت آمللده، پللس 
از سللالیان، دِر دانشللکده تعمیللر شللده و 
دیگللر شللاهد نفللوذ بادهللای سللرد بلله داخللل 

سللاختمان نیسللتیم.

مهندسی شیمی
 متشکل از چهار طبقه: کالس ها در همکف 
و زیرزمین تشکیل می شود؛ اما به سرعت 

با طبقه 2،  که آموزش دانشکده قرار دارد و 
طبقه 3، که سایت را در خود جای داده است 
همچنین طبقه 4، که برای اساتید است؛ آشنا 

میشوید.

مواد و متالورژی
 این دانشکده نیز از وجود یک عدد یعقوب برقی 
برخوردار است. همچنین از جمله دانشکده هایی 
که به ساختمان جدید منتقل شده است. البته 
معتقد به جمله: مسئولین باید در کنار مردم 

باشند. زیرا، اساتید و دانشجویان از یک آسانسور 
استفاده می کنند.

ریاضی و علوم کامپیوتر
 یک دانشکده کوچیک و جمع و جور است. نامی 
بر آن نهادند بس زیبا و تاریخی، خوارزمی، همان 
که فخر ریاضیات این دیار است. اما گویا سیستم 
های کامپیوتر یادگار زمان همان عزیز از دست 

رفته است. یکی از عقاید استاد این بود: به دانشجو 
رو ندهید، همانا پر رو می شوند. چنین شد که 

آسانسور فقط مخصوص اساتید و دانشجویان یکم 
از پله باال بیاید ببینیم چند مرده حالجند!!

هوافضا
 به دانشکده بچه مهندس، جواد جوادی، خوش آمدید! 
یک دانشکده الکچری که به گفته مهندسین هوافضا 
یکی از فاکتورهای موفقیت آن در این عرصه، وجود 

لیوان به همراه آب سرد کن است.

فیزیک و انرژی
 دیوار به دیوار دانشکده صنایع وساکن کوچه سعید است. دوتا آسانسور کوچک دارد که گاهی پاسخگوی تعداد 

دانشجویان نیست. اما با اینکه کمد هایش نیز کفاف نمیدهد و باید اشتراکی از آنها استفاده کرد؛ این مزیت را دارد 
که برعکس دانشکده های دیگر نیازی به پرداخت پول برای استفاده از آن ها نیست. خبر خوب این که یک بخش از 
کتاب خانه دخترها دارای فرش است و زمان هایی که وقت و انرژی رفتن تا مسجد یا ققنوس را ندارید؛ میتوانید آنجا 

استراحت کنید.

راز ناگفته دانشکده ها
نکته جذاب دانشکده خودتو بدون!

__ زینب مهدوی / کارشناسی مهندسی نساجی __
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روز سللختی بللود.. بللاورم نمیشلله کالس هللام باالخره 
تمللوم شللده. خوبیللش اینلله کلله خوابللگاه از دانشللگاه 

دورنیست!!
 وقتللی کلله رسللیدم نگهبللان خوابللگاه کلله جللای 
پدربللزرگ بللرای هملله ی مللا رو داشللت بللا نگرانللی 
از مللن پرسللید خوبللی؟ لبخنللدی زدم و گفتللم: یکللم 

مریضللم ولللی خوبللم ممنللون :(
 از حیللاط رد شللدم و بلله سللمت آسانسللور حرکللت 
کللردم ولللی بللاز هللم آسانسللور در حللال تعمیللر بللود، 
غرولنللد کنللان از پللله هللا بللاال آمللدم. در اتللاق را کلله 
بللاز کللردم هیللچ کللس نبللود، دلللم خیلللی گرفللت، 
حتللی نتوانسللتم لبللاس هایللم را عللوض کنللم... تنهللا 
کاری کلله کللردم ایللن بللود کلله بللا لبللاس روی تخللت 

افتللادم...
هللوا خیلللی سللرد بللود و خسللته بللودم، پتللو رو 
کشللیدم و بلله محللض اینکلله چشللم هایللم را  بسللتم 
یللاد حللرف هایللی افتللادم کلله هملله میگفتنللد، اون 
زمانللی کلله تهللران رفتللن رو بلله درس خوانللدن در 
شللهر خللودم ترجیللح دادم، خاللله ام بلله مللن مللی 
گفللت میدونللی اگلله یللک وقللت مریللض بشللی چللی 
میشلله؟ اون موقللع متوجلله میشللی کلله چقللدر تنهللا 
هسللتی و هیللچ کللس نیسللت کلله بهللت رسللیدگی 

کنلله. اون موقللع معنللی غربللت رو میفهمللی...
شاید راست میگفتند...

 اشللک تللوی چشللمام جمللع شللد. همللون موقللع 
تلفنللم زنللگ خللورد بللا بللی حوصلگللی بلله صفحلله 
چللون  بللود.  مامانللم  انداختللم.  نللگاه  گوشللیم 
میترسللیدم نگللران بشلله جللواب دادم. از صللدای 
گرفتلله ام فهمیللد کلله مریللض شللدم ولللی سللعی 

کللردم بغضللم رو پنهللان کنللم..
نمیدونللم کللی و چجللوری ولللی خوابللم بللرد. بللا 
صللدای بچلله هللا بیللدار شللدم و هنللوز چشللمام 
رو بللاز نکللرده بللودم. سللعی میکردنللد آروم حللرف 

بزننللد کلله بیللدار نشللم..
سللعی کللردم بلنللد بشللم کلله سللرم گیللج رفللت. زهرا 

سللریع اومللد و رو پیشللونیم دسللت گذاشللت و گفللت اوه تللو کلله تللب داری 
ولللی داری میلللرزی بایللد بللری دکتللر، ولللی  خللب ماشللین کلله نداریللم.. بعللد 
نگاهللی بلله سللاعتش انداخللت و گفللت سللاعت هللم یللازده شللده و دیگلله اگلله 

ماشللین هللم داشللتیم نمیتوانسللتیم بریللم..
دوبللاره بهللم نللگاه کللرد و گفللت: یللک راه بیشللتر نللداری! امشللب رو بلله 
مللا اعتمللاد کللن:( خللب اول بللرای شللروع بللزار بهللت یللک لیللوان دمنللوش 
آویشللن بللدم، مریللم هللم داره بللرات تللو آشللپزخانه  یللک سللوپ جللذاب 

درسللت میکنلله!!!
 دهنمللو بللاز کللردم کلله بگللم نلله نمیخللوام کلله سللارا گفللت: امشللب مللا 

تصمیللم میگیریللم نلله تللو، خندیللدم و گفتللم چشللم قربللان.
زمانللی نگذشللته بللود کلله مریللم بللا یللک ظللرف سللوپ کلله بللوش کل اتللاق 
رو برداشللته بللود وارد شللد، تللازه فهمیللدم کلله چقللدر گرسللنه ام! مجبللورم 
کللردن کلله هملله کاسلله رو بخللورم تللا جایللی کلله واقعللا دیگلله نمیتونسللتم 

هیچللی بخللورم...!
تللازه بلله خللودم اومللدم و گفتللم: وای فللردا میانتللرم برناملله نویسللی داریللم!!؟ 

مللن کلله هیچللی بلللد نیسللتم.
زهللرا گفللت: اصللال نتللرس، میانتللرم مباحثللش زیللاد نیسللت. اکثللرا هللم 

حفظللی منللم همللش رو خالصلله کللردم.
کل شللب هملله بیللدار مونللدن کلله بلله مللن برناملله نویسللی یللاد بللدن و 
مواظللب باشللن کلله تللب نکنللم. صبللح هملله بللا هللم رفتیللم سللر جلسلله 
امتحللان، نمللی تونللم بگللم بهتریللن امتحانللی بللود کلله دادم ولللی سللواالت 
رو کلله میدیللدم بلله یللاد هملله نکاتللی افتللادم کلله سللعی کللردن بللا شللوخی 
و خنللده بلله مللن یللاد بللدن. وقتللی کلله از جلسلله بیللرون اومللدم, دیللدم کلله 
هملله منتظللر مللن ایسللتادند و بیشللتر از ایللن کلله نگللران امتحللان خودشللون 

باشللن نگللران امتحللان مللن بللودن...
حللاال قطعللا میتونللم بگللم: درسللته کلله از خانللواده و دوسللتانم دور هسللتم 
ولللی اینجللا خانللواده جدیللدی دارم کلله شللاید خیلللی بللا هللم فللرق داشللته 
باشللیم ولللی مثللل خانللواده هللوای همدیگلله رو داریللم و تللوی سللختی هللا 
کنللار هللم هسللتیم و نمللی گذاریللم کسللی احسللاس تنهایللی و غربللت کنللد. 
حللاال فهمیللدم چللرا میگللن یللک خوابگاهللی دو وطللن و دو خانللواده داره و 

هللر جللا کلله باشلله دلتنللگ وطللن دیگللش میشلله!

زندگی به وسعت یک

خوابگاه
مروری کوتاه بر یک روز زندگی دانشجوی خوابگاهی

دفترش را باز میکند،
 تصمیــم گرفتــه بــود تمــام اتفاقــات ریــز و درشــت ســال کنکــورش را در ایــن دفتــر 

بنویســد...
عجب سالی بود...

اوایــل ســال همــه چیــز داشــت خــوب پیــش میرفــت و تنهــا دغدغــه اش شــاید تــراز 
آزمــون تســتی بــود و بــس!

ورق میزند، به تاریخ جمعه 13 دی 9۸ 
نوشــته اســت: »بــاورم نمیشــه، االن هــم دارم بــا دســتانی لــرزان می نویســم... بــا صدای 
گریــه مــادرم از خــواب بیــدار شــدم خدا خــدا میکــردم کســی از دنیــا نرفتــه باشــه...

چشــمم بــه زیــر نویــس شــبکه خبــر افتاد...ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی آســمانی 
شــد، بــرای اولیــن بــار حــس میکــردم عزیــزی از نزدیــک تریــن کســانم رو از دســت 

دادم انــگار تــوی دلــم خالــی شــد...«
ــه  ــز و ب ــد اال تمرک ــت بکن ــه کار می توانس ــی آورد هم ــاد م ــه ی ــوب ب ــا را خ آن روزه
ــه  ــرد ب ــور ک ــودش را جمع و ج ــد خ ــور ش ــردازد اال درس. هرط ــت پ ــز میتوانس همه چی

کمــک دوســتی، مشــاوری و...
و باز هم ورق زد... اینبار اما نامی ویروسی به چشم می خورد »کرونا«...

ــه در  ــان هم ــن می ــا، در ای ــدارس همان ــی م ــا و تعطیل ــا همان ــی کرون ــروع اپیدم ش
ــه گــوش  ــر معلم هــای دلســوز را ب ــد کــه هــر طــوری شــده صــدا و تصوی ــو بودن تکاپ

ــانند! ــت برس ــده روی تخ ــای خوابی دانش آموزه
و اینجــا بــود کــه صفحــه جدیــدی نــه تنهــا درون دفتــرش بلکــه در کل زندگــی اش بــاز 
شــد بــه نــام »کالس هــای آنالیــن«،  کــه معلــوم هــم نیســت حاال حــاال هــا کــی قــرار 

اســت پرونــده اش بســته بشــود...
جونــم از کالس هــای آنالیــن بگــه براتــون کــه گویــا یــک قانــون نانوشــته بــود کــه اگر 
شــما ســر کالس مــی بــودی، معلــم نبــود؛ اگــر معلــم ســرکالس بــود، شــما نبــودی؛ و 

اگــر هــر دو ســرکالس بودیــد، صــدااا نبــود!
ــی  ــرو های ــود و آب ــاز ب ــه ب ــی ک ــد و میکروفونای ــپ ش ــه sghl تای ــی ک ــالم های ــه س  چ
ــی کــه موقــع ســوال جــواب دادن وصــل نمی شــد و ...  کــه ریختــه شــد و میکروفونای

ــان اســتادید! خالصــه دیگــر خودت
از اول ســال دل بســته بــود بــه اردوهــای مطالعاتــی عیــد معــروف بــه دوره طالیــی امــا 

کرونــا آن را هــم از اون گرفــت...
ــا  ــه کرون ــی ک ــایر چیزهای ــه س ــبت ب ــد را نس ــه عی ــت مطالع ــوان فرص ــه می ت البت
ــد از  ــتانش بع ــیدن دوس ــوش کش ــذت درآغ ــاب آورد... ل ــه حس ــز ب ــت ناچی از او گرف
ــه  ــای مدرس ــردکن ه ــوردن از آب س ــذت آب خ ــی، ل ــات نهای ــر امتحان ــا س ــدت ه م
ــدون بخــار کــردن شیشــه  ــال، یــک نفــس عمیــق ب ــد از والیب ــا دســتان خاکــی بع ب
ــه  ــول مرحل ــه غ ــم ب ــد، کم ک ــر می رس ــر دفت ــات آخ ــه صفح ــم ب ــک و...کم ک عین
ــا یــک هفتــه  ــه عقــب افتــاد و ت آخــر می رســد... کنکــور. روزشــماری کــه یک مــاه ب
ــورد و  ــط بخ ــدادش خ ــام اع ــد تم ــی بای ــت ِک ــوز نمیداس ــور هن ــه کنک ــود ب ــده ب مان
تمــام بشــود. در جایــی نوشــته بــود: »خــودم هــم بــا خــودم تکلیفــم مشــخص نیســت 
از یــه طــرف دیگــه خســته شــدم میخــوام هــر چــی زود تــر کنکــور بــدم تمــوم شــه 
ولــی از یــه طــرف دیگــه هــم شــرایط خیلــی خطرناکــه اگــر مــن کرونــا بگیــرم و بعــد 
خانــوادم بگیــرن چــی؟...« ایــن بــار بــا کمــی روان پریشــان امــا بــاز توانســت روی پــای 
خــودش بایســتد و در برابــر ســختی هــا تســلیم نشــد، االن هــم جــواب زحمــت هــاش 

ــت... ــر هس ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــک ورودی 99 دانش ــت... االن اون ی رو گرف
االن اون داره این متن رو میخونه...

خداقوت تو یک قهرمانی ...
و این تازه شروع ماجراست و اینبار ما هم کنارت هستیم....

چه در سال گذشته بر سر یک ورودی ۹۹ آمده!__________ تو یک قهرمانی_________ 

__ فاطمه سادات مرتضوی / 
کارشناسی مهندسی پزشکی __

__ سیده  مریم عطری / کارشناسی مهندسی عمران __
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ــون  ــتاد، ممن ــام اس -س
میشــویم کمــی خودتــان 

ــد. ــی کنی را معرف
کارشناسللی  و  کارشناسللی  مللن 
در  را  کاربللردی  ریاضللی  ارشللد 
از  پللس  و  گذرانللدم  امیرکبیللر 
اپللالی، فللوق لیسللانس و دکتللرای 
کامپیوتللر)در سللال ۹6( را از آمریللکا 
گرفتللم بللرای پسللا دکتللر اهللم 
بلله امیرکبیللر برگشللتم و در حللال 
حاضللر معللاون سللازمان فنللاوری 

هسللتم. شللهرداری  اطالعللات 
مجموعلله ای مللا درآن هسللتیم یللک 
مجموعلله تخصصللی داده اسللت و 
بیللش از 12 پللروژه دانشللگاهی در 
آن تعریللف کردیللم کلله 4 مللورد 
مربللوط بلله دانشللگاه امیرکبیللر مللی 

شللود.
بللا حللوزه هللای مختلللف دانشللگاهی 
از جمللله آمار و کامپیوتللر و کامپیوتر 
سللاینس و صنایللع همللکاری میکنیم 
کلله ایللن همللکاری صرفللا پژوهشللی 
نیسللت بلکلله کاری اسللت کلله تاثیللر 
مسللتقیم در مدیریللت شللهری دارد، 
از طرفللی از دانللش دانشللجویان هللم 
اسللتفاده میشللود. کلله ایللن تجربلله 
ی موفقللی بللوده و تاثیللرات خیلللی 
خوبللی داشللته اسللت هللم بچلله 
هللا از مسللائل واقعللی شللهر مطلللع 
میشللوند و سللعی میکننللد آنهللا را 
حللل کننللد، در واقللع پللروژه هللای 
دسللت  بلله  را  واقعللی  کاربللردی 
میگیرنللد و ایللن همللکاری هللم تاثیر 
شللهروندان  زندگللی  در  مسللتقیم 
و  صنعللت  ارتبللاط  هللم  دارد. 
دانشللگاه بلله صللورت واقعللی برقللرار 
میشللود و صنعللت از دانللش و تجربلله 
ی دانشللگاه اسللتفاده میکنللد چللون 
بیشللتر کار مللا در حللوزه دیتللا و 
مسللائل کامللال بلله روز هسللت و از 
مجموعلله شللرکت هللا نمیتوانیللم 
نتایللج خوبللی را بدسللت بیاوریللم 
و سللراغ دانشللگاه هللا و اسللاتید 
جللوان و خللوش فکللر و بللا تجربلله 
و بللا سللواد و البتلله تیللم هللای 
دانشللجویان قوی)شللامل بچلله هللای 
دکتللرای هللوش مصنوعی(رفتیللم 
از دانللش آنهللا  و سللعی کردیللم 
اسللتفاده کنیم.کلله ایللن یکسللال و 
چنللد مللاه همللکاری نتایللج خیلللی 

خوبللی هللم داشللته اسللت.

- اســتاد چــه ســالی 
دانشــجوی دانشــگاه 
امیرکبیــر و چــه ســالی 
التحصیــل  فــارغ 

شــدید؟
ریاضللی   78 ورودی  مللن 
کاربللردی امیللر کبیللر هسللتم 
کلله 86 ارشللدم را از دانشللکده 
کامپیوتللر  علللوم  و  ریاضللی 

گرفتللم،
4-5 سللالی هللم در دانشللگاه 
بلله  بعللد  و  کللردم  تدریللس 
آمریللکا رفتللم و طللی شللش 
سللال یللک فللوق لیسللانس و 
یللک دکتللرا گرفتللم و بلله ایللران 

برگشللتم.

- دانشجوی ایده آل از نظر شما چه دانشجویی هست؟
دانشللجویی کلله هللم دغدغلله ی پیشللرفت کشللورش را داشللته باشللد و هللم اینکلله 
دانشللجو بایللد دانللش را بجویللد، پللس بایللد در درس خللود موفللق باشللد ولللی ایللن 
باعللث نشللود کلله صرفللا فقللط درس بخوانللد، در واقللع مللن فکللر میکنللم از اول 
نللگاه آدم بهتللر اسللت بلله سللمتی باشللد کلله دانشللی را فرابگیللرد کلله بعللدا بتوانللد 

جایللی در کشللور مشللکلی را حللل کنللد.
مللن خللودم سللعی کللردم آنچلله کلله یللاد میگیللرم را جهللت دار کنللم. فکللر میکنللم 
دانشللجوی ایللده آل بایللد دیللد تحلیلللی داشللته باشللد و دائللم بلله ایللن فکللر باشللد 
کلله دانشللش بتوانللد مشللکلی را حللل کنللد و فقللط دنبللال مطلللب گرایللی صللرف 

و معللدل اگللر باشللیم خیلللی قابللل اسللتفاده عملللی نیسللت.

 - ممنــون میشــویم کمــی هــم راجــع بــه بنیــاد نخبــگان 
کــه عضــوش هســتید بــرای مــا صحبــت بکنیــد.

مللا یللک شللرکتی بللا کمللک بنیللاد نخبللگان زیللر مجوعلله دانشللگاه شللریف 
تاسللیس کردیللم، بللا کمللک تعللدادی از بچلله هللای دانشللکده، یللک اپلیکیشللن 
بللرای سللامان دهللی وضعیللت نابسللامان توزیللع محصللوالت کشللاورزی طراحللی 
کردیللم کلله تجربلله ی خیلللی خوبللی بود.یللک مجموعلله ی دانللش بنیللان زیللر 

مجموعلله مرکللز فنللاوری دانشللگاه شللریف داریللم.

ــتید  ــه االن هس ــه ای ک ــن نقط ــه ای ــما ب ــیدن ش ــدر در رس ــر چق ــگاه امیرکبی - =دانش
ــت؟ ــته اس ــر داش تاثی

بیشللتر فضللای دانشللگاه موثللر بللوده، البتلله اسللاتید هللم حتمللا بودنللد. دکتللر دهقللان اسللتاد خللودم بودنللد کلله خیلللی هللم 
تشللویق کردنللد کلله بللرای اداملله تحصیللل بلله خللارج از کشللور بللروم و همیشلله هللم میگفتنللد: »میدونللم تللو از بچلله هایللی 

هسللتی کلله بللری، بللاز برمیگللردی....«  باالخللره بللی تاثیللر نبودنللد و قطعللا تاثیللرات زیللادی داشللتند.
مللن بلله دانشللگاه هللم یللک حللس خاصللی داشللتم و کال دانشللگاه امیرکبیللر را خیلللی دوسللت دارم و فضللای آن را خیلللی 
میپسللندم. بللا اینکلله امللکان رفتللن برایللم بللود ولللی امیرکبیللر را بیشللتر میپسللندم، فضللای صمیمللی و دوسللتانه ای دارد 

کلله بلله روحیللات مللن نزدیللک تراسللت و وقتللی بللا بچلله هللای امیرکبیللر کار میکنللم حللس بهتللری دارم.

- چرا امیرکبیر را برای تدریس انتخاب کردید؟
مللن فضللای امیرکبیللر را دوسللت دارم. فضللای دانشللجویی گللرم و صمیمللی و دوسللتانه و خوبللی دارد و خللب بلله هرحللال بللا اینجللا 

هللم بیشللتر آشللنا بللودم و بللا اینکلله شللریف هللم پیشللنهاد داشللتم ولللی احسللاس کللردم روحیاتللم بیشللتر بلله اینجللا میخللورد.

- ســطح علمــی دانشــگاه امیرکبیــر رو بــه 
نســبت دیگــر دانشــگاه هــا چطــور میبینیــد؟ از 

ــتید؟ ــی هس ــا راض ــس در اینج تدری

سللطح علمللی دانشللگاه واقعللا خوبلله، مللن بللا دانشللگاه هللای 
آمریللکا هللم مقایسلله میکنللم واقعللا چیللزی کللم نداریللم و در 

بسللیاری از مللوارد پیشللرو هللم هسللتیم.
فقللط فضللای معللدل و اپللالی کللردن در بچلله هللا زیللاد اسللت. 
ایللن واقعللا بللرای اسللتاد کمللی آزار دهنللده اسللت، مخصوصللا 
بللرای کسللی کلله مطمئللن اسللت میخواهللد بلله کشللورش کمللک 
کنللد؛ چللون میبینللد بچلله هللا بلله نمللره اهمیللت بیشللتری 
میدهنللد تللا یادگیللری... ایللن فضللا بلله نسللبت زمللان مللا بیللن 

بچلله هللا زیللاد شللده اسللت کلله بللرای مللن جللذاب نیسللت.
 البتلله هسللتند دانشللجویانی کلله دنبللال یادگیللری انللد ولللی خب 
کللم انللد. بیشللتر دانشللجویان دنبللال نمللره هسللتند کلله حللس 
میکنللم دلیللل آن هللم بیشللتر اپللالی باشللد. ایللن هللا بلله فضللای 

علمللی دانشللگاه ضربلله میزنللد و انگیللزه را از اسللتاد میگیللرد.
مللن خللودم بللا اینکلله معللدل خوبللی داشللتم ولللی اصللال دنبللال 
نمللره نبللودم و یادگیللری برایللم مهمتللر بللود. امیللدوارم کشللور 
بلله سللمتی بللرود کلله از مللدرک گرایللی در آمللده و بلله سللمتی 
برویللم کلله اگللر سرکالسللی مینشللینیم برایمللان مهللم باشللد کلله 
چلله چیللزی یللاد میگیریللم و چقللدر میتوانیللم دانشللمان را بلله 

کار ببریللم.

ــازه  ــه ت ــی ک ــرای کس ــنهادتان ب - پیش
وارد دانشــگاه امیرکبیــر شــده اســت، 

چیســت؟
بلله نظللرم بایللد دوران لیسللانس را بشللدت جللدی بگیللرد، 
اتفاقللا دورانللی هسللت کلله تمرکللز افللراد کمتللر هسللت و 
بالتکلیفللی دارد چللون از محیللط مدرسلله وارد دانشللگاه 
شللده و شللاید خیلللی درسللها را جللدی نگیللرد و ایللن 
میتوانللد تللا آخللر عمللرش بللر هملله ی موفقیتهللای بعللدی 

او تاثیللر میگللذارد.
ایللن دوران مهمتریللن دوره ی تحصیللالت تکمیلللی هسللت 
و پایلله اسللت؛ مللن اگللر برمیگشللتم بلله 2۰ سللال پیللش 
سللعی میکللردم ایللن دوران را خیلللی بیشللتر جللدی بگیللرم 

و درسللها را عمقللی تللر و مفهومللی تللر بخوانللم.

- اگر صحبت یا نظری دارید ممنون میشم در 
ادامه به ما بگید..

 برای همه ی ورودی های جدید آرزوی موفقیت میکنم.

-ممنون بابت وقتی که گذاشتید.

مصاحبه

__ عاطفه جلیلی / کارشناسی مهندسی متالورژی __

موفقیـت راه پـر پیـچ و خمی اسـت که برای 
رسـیدن بـه آن در تک تـک دقایـق زندگی 
بایـد  تـالش کـرد و ناامیـدی را در آن راه 
نـداد. قطعـا طعـم شـیرین پیـروزی   بدون 
تحمل سـختی  های قبل آن میسـر نیسـت.
دکتـر سـارا بوبـور، دانـش آموخته و اسـتاد 
زندگـی  از  امیرکبیـر،   صنعتـی  دانشـگاه 

تحصیلـی خـود بـرای مـا مـی گوینـد.
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احتمللاال معلمللای شللما هللم تللوی دوازدهللم بهتللون گفتللن 
کلله نظللام قدیمللی هللا یللک سللری چیزهللا داشللتن کلله بللرای 
شللما حللذف شللده و شللما هللم از اینکلله بللار درس هللا و 
 حجمشللون بللرای کنکللور کللم شللده، کلللی خوشللحالی کردیللن. 
نمیخللوام ناامیدتللون کنللم ولللی همیللن قللدر بگللم که خوشللحالی 
باشللید  مراقللب  دراومللد، حللاال  دماغمللون  از  پارسللال  مللا 
 مللال شللما از بیللن نللره و تللا دیللر نشللده دسللت بجنبونیللن.
بللا اینکلله نخوندیللن، احتمللاال تللا حللاال اسللم انتگــرال 
بلله گوشللتون خللورده باشلله، امللا بازهللم احتمللاال در حللد 
 همللون اسللم بدونیللد کلله چیلله و بلله چلله دردی میخللوره. 
عرضللم بلله حضورتللون کلله اولیللن جاهایللی کلله تللوش بللا 
انتگللرال برخللورد میکنیللن، همیللن ریاضللی1 و فیزیللک1 
 هسللت کلله تللرم1 کلله االن باشلله باهاشللون سللر و کار داریللن.
 اصللال بذاریللن یکللم از تجربیللات خودمللون براتللون بگللم:
تللوی فیزیللک1 مسللئله بهمللون میللدادن و حللل میکردیللم. امللا 
بعللدش در کمللال تعجللب می دیدیللم کلله راه حل های ما درسللت 
نبللوده و بایللد اون هللا رو بللا انتگللرال حللل میکردیللم. در حالی که 
 مللا اصللال نمیدونسللتیم چللی هسللت و چجللوری محاسللبه میشلله. 
مللا  اینکلله  فکللر  بللا  اسللتاد  ریاضللی1  تللوی  یللا 
بلدیللم،  مشللتق  و  حللد  مثللل  هللم  رو  انتگللرال  مقدمللات 
گفتللن.  رو  اون  باالتللر  سللطح  بلله  میکللردن   شللروع 
و اون موقللع بللود کلله بعللد از تعجللب مللا از مارهایللی کلله روی 
تختلله کشللیده میشللدن و جلوشللون پللر میشللد، ایللن اسللتاتید 
بللودن کلله تعجللب میکللردن و آمللوزش و پللرورش و کسللانی 
 کلله ایللن حذفیللات رو رقللم زدن، مللورد عنایللت قللرار میللدادن. 
تللوی  و  تللا آخللر  انتگللرال چقللدر مهملله و شللما  اینکلله 
بمانللد، میکنیللن  اسللتفاده  ازش  کلللی  چیللز   هملله 

اون هللم  و  دارم  براتللون  توصیلله خیلللی دوسللتانه  یلله  امللا 
اینکلله منتظللر نباشللین کسللی بیللاد و یادتللون بللده. خودتللون 
)... و  اینترنللت  تللو  و  باالیللی هللا  )از سللال  دنبالللش.   بریللد 

البتلله فکللر کنللم اوضللاع بللرای شللما بهتللر باشلله . باالخللره مللا 
بلله عنللوان اولیللن نمونلله هللای آزمایشللگاهی راه رو براتللون یلله 
مقللدار بللاز کردیللم و کارتللون رو راحللت تللر. کلله قائدتللا شللما هللم 
همیللن نقللش رو بللرای سللال بعللدی هللا داریللد و بعللدی هللا هللم 
بللرای بعللدی هاشللون و ... تللا باشللد کلله باالخللره درسللت بشلله 
و همللون اول بللرای ورودی هللا کالسللی انتگللرال برگللزار بشلله، 
 یللا اینکلله دوبللاره انتگللرال رو بلله آغللوش دبیرسللتان برگردونللن!

بلله  نسللبت  و  آوردیللن  کلله  هایللی  از شللانس  یکللی  مثللال 
اینکلله  جللای  بلله  شللما  کلله  اینلله  بهتللره  وضعتللون  مللا 
 سللرگردون دنبللال جایللی بللرای یللاد گرفتللن انتگللرال باشللید،

بلله  و  نیسللتین  بلللد  میدونللن  اسللتادا  حداقلللش 
کللردن. آمللاده  رو  خودشللون  زیللاد   احتمللال 

از کمبودهللای مللا و شللما نسللبت به درس هللا بخوام چندتللای دیگه 
هللم نللام ببرم، میشلله در درس شللیرین ریاضی2 به معادللله هذلولی 
و معادللله صفحلله در فضللا اشللاره کللرد. کلله در حالللی کلله جفتللش 
 رو نخوندیللم، اسللتفاده ترکیبللی ازشللون رو بهمللون یللاد میللدن:(

ولللی نگرانشللون نباشللید اینایللی کلله گفتللم خیلللی هللم سللخت 
 نیسللتن و اگللر پیگیللر باشللید حتما حتما هملله اش رو یللاد میگیرید.

بریللد  و  نگیریللد  کللم  دسللت  اصللالااا  هللم  بللاز  امللا 
کنیللد. راحللت  رو  خودتللون  خیللال  و   دنبالللش 

دیگلله.  باشللین  داشللته  رجللا  و  خللوف  حللس  یلله 
خیالللی. بللی  بلله  بزنیللد  نلله  و  بترسللید  خیلللی   نلله 

با آرزوی موفقیت :((

انتگرال ودردسرها !

__ مطهره شکرالهی / کارشناسی ریاضیات وکاربردها __

__
__

__
__

__
__

اا 
دا

ص
ر 

ئیت
تو

 _
__

__
__

__
__

_

بعضی از اساتید بعد از شروع کالس میکروفن همه رو باز میکنند تا اگر احیانا 
بیدار بودید سوال بپرسید!

و چه آبروهایی که تو این راه از دست نرفته!
مراقب صدا و تصویرتون باشید جان من

#زخم_خورده

اگر تو کالس دیدید استاد جان هی درس میدن وشما هی متوجه نمیشید، 
اصالاااا نترسید!

این مشکل شما نیست اصال، سوالتونو راحت بپرسید و یه کالس رو نجات بدید 
)):

معموال همه منتظرن بقیه اون سوالو بپرسه :/

از قشنگی های دانشگاه خوردن قورمه سبزی دقیقا بعد از کوتاه کردن چمن 
های دانشگاه بود که کرونا اونو هم از ما گرفت :))

حتما موقع انتخاب واحد حواستون به زمان امتحانات هم باشه. 
یه وقت میبینید یه روز باید صبح با امتحان فیزیک بیدار بشید، ظهر زبان 

عمومی رو به جای ناهار صرف کنید و عصرشم با یه درس دانشکده ای روانه 
خونه بشید!

بچه مهندس

صبوری نشین

TAخان

کرونا کبیر

ققنوسی
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میم
خانم مهندس! بذار یه حقیقتی رو بهت 

بگم، شما دانشجو 
رشته »مهندسی 

فالن« نیستید بلکه 
شما دانشجوی »میم 

فالن« هستید! نه 
بیشتر

یعقوب برقی نه کمرت!
 امیرکبیری ها به این وسایل برقی که برای 
فروش خوردنیه یعقوب برقی میگن. )چرا؟!( 

چون از جمله مهم ترین رکن های دانشگاه دکه آقا 
یعقوب هستش که هر چی بخوای دارند. 

کتب درسی
فرزندانم بدانید و آگاه باشید از 

جمله تفاوت های مدرسه و دانشگاه 
مخصوصا تو چند ترم اول اینه که 
کتاب نداریم، فقط جزوه! 
هر کسی اول ترم با خودش میگه »برم 
کتاب های همه دروس رو بگیرم که 
بخونم و تمرین اضافه حل کنم و... 

کاری نداره...« آخرش هم می 
بینیم شب امتحان جزوه استاد 

رو هم مرور نکرده چه برسه 
تمرین اضافه :(

انتخاب واحد
االن رو نگاه نکنید که 15 واحد خوشگل تو پورتال 

براتون قرار داده شده. انتخاب واحد یک بازه زمانی دو 
ساعته است که تنها دو دقیقه اول آن رسمیت دارد چرا که 

بعد از اون تمام ظرفیت های کالس های مورد نظرتان پر خواهد 
شد و شما یا اون ترم اون درس با استاد مورد نظرتون رو از دست 

میدید. )اینترنت قوی فراموش نشه!(

آشنایی با اصطالحات رایج و غیر رایج دانشگاه امیرکبیر

کافه
 آکواریوم: رو به روی دانشللکده ی پلیملر واقع 

 است. دارای یلک منلوی ثابلت با تنوع نسبتا خوب.
کافه رستورانیسلت که می توانید برای نهار یا استراحت بین 
دو کالس بروید و یه خوردنی یا نوشیدنی مورد نظرتون رو 

میل کنید.
نمی توان گفت همه چیز تملام است ولی سال بله سال 

درحال بهتر شدن است.

آز
مخفف »آزمایشگاه«. بعضی دروس 

واحد عملی هم دارند 
و به واحد های عملی 
آزمایشگاه میگن. مثال 
آزمایشگاه فیزیک 1 
)البته که االن تو دوران 

کرونایی عملی وغیر 
عملی نداریم و 

همش مجازیه(

 BBB

.BigBlueButton مخفف
 بر عکس اسمش اصال چیز پیچیده یا 

عجیب غریبی نیست. یکی از درگاه های 
 .courses برگزاری کالس های مجازی واقع در

سالم!
با اینکه فعال دانشگاه رفتن مجازی شده ولی به هر حال شما دیگه یه دانشجو و از اون مهم تر یه  

امیرکبیری هستید پس باید مثل هر دانشجو امیرکبیری دیگه با اصطالح های دانشجویی آشنا باشید. 

پاس شدن
)می دونم می دونید ولی جهت خالی نبودن 

عریضه(
در صورت کسب نمره باال 1۰ شما موفق به پاس کردن 

درس مربوطه شدید. البد براتون نمره پایین 1۰ غیر قابل 
تصوره اما یکم بگذره احتماال خدایی نکرده نظرتون عوض 

بشه.

مشروط شدن
که با افتادن درس فرق داره!

اگر معدل یک ترم شما پایین تر از 12 
بشه شما اون ترم رو مشروط 

می شوید.

هر امیرکبیری باید بدونه!

یعقــوب
مکانیسللت کوچللک)بسلیار کوچلک( جهلت 
برطلرف کلردن انتظارات معده دانشلجو بیلن 
دوکالس و گاها صف های طویلی جلوی دکه 

 ایشان رؤیت شده.
هر چیزی بخواهید به احتمال ۹۰درصد دارند. 

خارج از این حالت یا توقعتان دانشجویی 
نیست یا تمام شده :(

ققنوس
 انتهای کوچه ی تشکلها، کنار دانشکده شیمی.

ساختمان سلله طبقلله شللامل اسللتراحتگاه )بهتللر بگللم 
خوابللگاه( مجهز به بالش و پتو، کتابخانه ای با سکوت مطلق 

)صرفا جهت مطالعه، کتاب نداره( و کارگاه های آموزش کار هللای 
 هنلری )مثل خیاطی، چرم دوزی و...(

در کل پک رفاهی بسیار خوبی برای دختراست.
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 »Teacher Assistant«مخفف
یا همون تدریسیار.

معموال دانشجویان سال باالیی هستند که تمارین درس 
مربوطه رو که استادها وقت نمی کنند رو براتون حل می کنند 

و گاهی از کالس اصلی ضروری و مفید ترند. 



 سالم!  
پشللت سللر گذاشللتی!!  موفقیللت  بللا  رو  کلللی سللختی  کلییللی  یعنللی  مللی خونللی  منللو  داری حرفللای  کلله   خللب همیللن 
قبللل از دوران کرونللا وقتللی کلله یلله دانشللجوی جدیللد بلله قولللی انللدک تللرم وارد دانشللگاه میشللد بایللد دنبللال کالسللش 
تللو دانشللگاه مللی گشللت اصللال شناسلله دانشللجوهای تللرم یکللی ایللن بللود کلله گوشللی بدسللت هللی جلللو مللی رفتنللد هللی 
برمللی گشللتند عقللب دنبللال مسللیر. یللک تعللداد هللم کلله زرنللگ تللر بودنللد از سللال باالییللا مللی پرسللیدند! امللا ایللن روزا 
 بایللد تللو دنیللای مجللازی دنبللال کالساشللون بگردنللد و خللب اینجللا سللال باالیللی نیسللت کلله بخللوان ازش کمللک بگیرنللد !!
حللاال مللن اینجللام تللا قبللل اینکلله کالسللتون دیللر بشلله! بهتللون بگللم کجللا بایللد بریللد و چیللکار بایللد بکنیللد تللا راحللت کالسللاتونو پیللدا 
کنیللد و بللا یلله لیللوان چللای! بشللینید پللای صحبتللای اسللتاد جللان :( خللب اول بللا سللامانه هللای دانشللگاه شللروع کنیللم دانشللگاه مللا 
ماشللاااهلل تللا دلتللون بخللواد سللامانه داره ولللی خللب اصللال نگللران نباشللید هللر جللا بللا مشللکلی رو بلله رو شللدید بلله مللا مراجعلله کنیللد 
)): ماسللت  دسللت  در  شللما  سللواالت  تمامللی   پاسللخ 

lms.aut.ac 1.ال ام اس ملقــب بــه جنــاب نیما بــه ادرس 
خللب بیللش تللر کالس هامللون اینجللا برگللزار میشلله و یلله اتفللاق 
خوبللی کلله میوفتلله اینه کلله فایل ضبط شللده کالس هللا دقیقا بعد 
 از تمللوم شللدن کالس قابللل مشللاهده هسللتند فقللط یه مسللاله ای! 
یلله سللری چیللزا  بایللد  بلله کالس  ورود  بللرای  اولللش  اول 
وارد  وقتللی  خللب  کلله  کنیللد  نصللب  تابتللون  لللب  رو 
بکنیللد. پیداشللون  توانیللد  مللی  هللم  بشللید  سللایت   ادرس 
مللوارد مللورد نیللاز: ابتللدا بلله مقللداری فلللش پلیللر نیازمندیللد 
و بللرای  هللر بللار ورود بلله سللایت مللی بایسللت فلللش پلیللر 
خللود را اجللرا نمللوده و سللپس وارد سللایت شللوید . بللرای 
اجللرای کالس هللای ضبللط شللده هللم بایللد برناملله نیمللا را بللر 
 روی سیسللتم خویللش نصللب نمللوده کلله تللو سللایت هسللت.
برناملله  و  هللا  کالس  هللای  فایللل  کللردن  دانلللود  بللرای 
فرماییللد توجلله  هللا  عکللس  بلله  نیللاز  مللورد   هللای 

عکــس:(( روی  شــده  مشــخص   مــوارد 
فقللط گفتللم  ایللن قسللمت مشللخصه  اسللمش  از  خللب   -1

 نشللونتون بللدم کلله بعللدا نگیللد گشللتم نبللود نگللرد نیسللت.
کالس  سللاعت  تللر  قبللل  سللاعت  نیللم  از  قسللمت  ایللن   -2
هاتللون فعللال میشلله فقللط کافیلله روش کلیللک کنیللد تللا وارد 
کالس بشللید. راسللتی یلله سللری تذکللر هللم بللدم حواسللتون 
بلله روشللن یللا خامللوش بللودن وبکللم و میکروفنتللون باشلله 
 ): مللا  دادیللم  راه  ایللن  در  کلله  هایللی  شللهید  چلله   حتمللا 
 3- خللب ایللن قسللمت چنللد تللا بخللش داره از بللاال شللروع کنیللم.
فایللل  تونیللد  مللی  هللم  بخللش  ایللن  از  کالس:  محتللوای   -
پللی دی اف یللا وردی کلله اسللتاد اپلللود میکنلله رو مشللاهده 
 کنیللد و هللم فایللل ضبللط شللده کالس هللارو داشللته باشللید.
- انجمللن گفللت و گللو و تمریللن : معمللوال غیللر فعاللله هسللتند 
بارگللذاری میشللند  ای  تمریللن هللا معمللوال جللای دیگلله  و 
کلله بهللش مللی رسللیم و انجمللن گفللت و گللو هللم  بللرای 
تلگللرام  بلله  اسللتفاده میشلله کلله معمللوال  صحبللت کللردن 
نمیشلله. اسللتفاده  نیمللا  از  و  میشلله  منتقللل  واتسللاپ   یللا 
- از قسللمت فراگیللران هللم اسللم و ایمیللل تمللام کسللانی کلله 
 ایللن درس رو بللا شللما اخللذ کردنللد رو مللی تونیللد ببینیللد 

کللرد. اسللتفاده  ازش  میشلله  هللا  کالس  در  شللرکت  بللرای  کلله  داره  هللم  هاتللون  موبایللل  بللرای  برناملله  یلله   راسللتی 
courses.aut.ac.ir ادرس   بــه  میشــه  گفتــه  هــم  مــودل  کــه   )courses( کورســز   .2 

خللب بایللد بگللم کلله بیللش تللر یللا تقریبللا هملله ی تمرینللا اینجللا گذاشللته میشلله و از طریللق ایللن سللامانه امتحللان هللا هللم برگللزار 
مللی شللوند. از قابلیللت هللای دیگلله هللم بخللوام براتللون بگللم اینلله کلله برخللی از اسللاتید لینللک کالس )big blue botten( رو اینجللا 
قللرار میللدن کلله یللک مللدل برگللزاری کالس هسللت. بلله ایللن صللورت کلله بایللد وارد قسللمت مربللوط بلله اون درس و از طریللق 
 لینللک وارد بشللید. کالس هللای ایللن سللامانه هللم اگللر اسللتاد بخللواد ضبللط شللده و بعللد از چنللد روز در سللامانه قللرار مللی گیللره.
!!! توجــه  توجــه   !!! 
)): ندیللد  سللوتی  کلله  نباشلله  بللاز  وبکمتللون  یللا  میکروفللن  وقللت  یلله  کنیللد  چللک  حتمللا   حتمللا 
بــدم: توضیــح  بخــوام  اگــه  کورســز  مختلــف  هــای  قســمت  مــورد   در 
 1- تقویللم :حتمللا حتمللا هللر روز ایللن قسللمت رو چللک کنیللد که اگلله کوییزی قللراره برگذار بشلله یا تمرینللی قراره بفرسللته خبر دار بشللید.
میدهنللد. انجللام  رسللانی  اطللالع  قسللمت  ازیللن  اسللاتید  وقتللا  بعضللی  امللا  نیسللت  کارآمللد  خیلللی  هللا:  پیللام   -2 

خالصلله کلله روش هللای برگللذاری کالس زیللاده بللرای اینکلله راحللت کالسللتون رو پیللدا کنیللد پیشللنهاد مللن اینلله همزمللان تللوی هللر دو 
سللامانه ورود کنیللد اگللر کالسللتون تللوی نیمللا برگللزار نشللد حتمللا یلله سللری بلله کورسللز بزنیللد اطالعیلله هللای هللر دو سللامانه رو هللم 

بللا دقللت مطالعلله کنیللد.

اندر احواالت کالس مجازی

__ زینب مبصر / کارشناسی مهندسی عمران __
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صدای دخرتان امیرکبیر،

با این نگاه که مشکالت زنان نباید مانند برخی جریان ها دچار سیاسی بازی شود، کوشیده تا دغدغه های 

زنان را شفاف بیان کند و تا جایی که در توان دارد بر مدار حق و انصاف حرکت کند.

در این مسیر همراه ما باشید..


