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سرمقاله

3

ــرور  ــه گذشــت م ــدازی و ســالی را ک ــه عقــب بین ــا نگاهــی ب ــی اســت ت ــو می شــود، فرصت ــه ن ــرور ســال ک ــه گذشــت م ــدازی و ســالی را ک ــه عقــب بین ــا نگاهــی ب ــی اســت ت ــو می شــود، فرصت ــه ن ســال ک
ــبیه  ــاید ش ــه ش ــود ک ــال هایی ب ــته از س ــال گذش ــی. س ــزی کن ــر برنامه ری ــده ی بهت ــرای آین ــی و ب ــبیه کن ــاید ش ــه ش ــود ک ــال هایی ب ــته از س ــال گذش ــی. س ــزی کن ــر برنامه ری ــده ی بهت ــرای آین ــی و ب کن
ــا  ــت ت ــی اس ــت خوب ــال فرص ــم. ح ــده  بودی ــا دی ــم و در فیلم ه ــده  بودی ــا خوان ــا در کتاب ه ــا آن را تنه ــت ت ــی اس ــت خوب ــال فرص ــم. ح ــده  بودی ــا دی ــم و در فیلم ه ــده  بودی ــا خوان ــا در کتاب ه آن را تنه
اولیــن ســال کرونایــی را مــرور کنیــم و ببینیــم در دانشــگاهمان و در دانشــکده مان چــه گذشــت. در اولیــن ســال کرونایــی را مــرور کنیــم و ببینیــم در دانشــگاهمان و در دانشــکده مان چــه گذشــت. در 
ــا  ــیب هایش، بهترین ه ــا و نش ــته، فراز ه ــال گذش ــه س ــم ب ــی انداخته ای ــش نگاه ــماره از خم ــن ش ــا ای ــیب هایش، بهترین ه ــا و نش ــته، فراز ه ــال گذش ــه س ــم ب ــی انداخته ای ــش نگاه ــماره از خم ــن ش ای
و بدترین هایــش و خالصــه هــر آنچــه ســال گذشــته را ســال گذشــته کــرد. از پردیــس مکانیکــی و بدترین هایــش و خالصــه هــر آنچــه ســال گذشــته را ســال گذشــته کــرد. از پردیــس مکانیکــی 
بــا کردیت کرده هــای  تــا مصاحبــه  از یک ســالگی اش را جشــن می گیــرد گرفتــه  بیــش  بــا کردیت کرده هــای کــه کمــی  تــا مصاحبــه  از یک ســالگی اش را جشــن می گیــرد گرفتــه  بیــش  کــه کمــی 
دانشــکده. از اخــالق مهندســی و روز مهنــدس گرفتــه تــا پیشــنهاد هایی بــرای بهتــر گذرانــدن دانشــکده. از اخــالق مهندســی و روز مهنــدس گرفتــه تــا پیشــنهاد هایی بــرای بهتــر گذرانــدن 
از  اســتاد ها حســابی  عیــد،  بــه  منتهــی  هفتــه ی  در همیــن  کــه  اســت  درســت  هفتــه.  دو  از ایــن  اســتاد ها حســابی  عیــد،  بــه  منتهــی  هفتــه ی  در همیــن  کــه  اســت  درســت  هفتــه.  دو  ایــن 
ــن،  ــی از ددالی ــدی خال ــدوارم عی ــت. امی ــب نیس ــان عی ــر جوان ــه ب ــا آرزو ک ــد ام ــان درآمده ان ــن، خجالتم ــی از ددالی ــدی خال ــدوارم عی ــت. امی ــب نیس ــان عی ــر جوان ــه ب ــا آرزو ک ــد ام ــان درآمده ان خجالتم
پــروژه و کالس داشــته  باشــید. انســان بــه امیــد زنــده  اســت، امیــدوارم در روزگاری نه چنــدان پــروژه و کالس داشــته  باشــید. انســان بــه امیــد زنــده  اســت، امیــدوارم در روزگاری نه چنــدان 
دور، دور هــم جمــع شــویم و خمــش بخوانیــم. بــه امیــد روزهایــی بهتــر. عیدتــان هــم مبــارک!دور، دور هــم جمــع شــویم و خمــش بخوانیــم. بــه امیــد روزهایــی بهتــر. عیدتــان هــم مبــارک!

سید پارسا قزوینی، ورودی 98 مهندسی مکانیک
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ســال 98 ســالی بــود کــه دانشــگاه دســت بــه سنت شــکنی 
ــه  ــکنی ک ــنت ش ــت؛ س ــس گرف ــال، پردی ــه س ــد از س زد و بع
ــا همــه ی حواشــی  ــک ب ــرم ی ــود. ت ــد نب آداب و رســوم آن را بل
ــس،  ــرای پردی ــی ب ــک، جنجال ــرم ی ــت. ت ــختی هایش گذش و س
تــرم یکــی کــه دروس چــارت بــه مــا داده نشــده نبــود، تــرم یــک 
ســنگین و پرمشــغله ای کــه از آن عبــور کردیــم، تــا زمانــی کــه 
مهمــان ناخوانــده ای وارد کشــور شــد، مهمانــی کــه حتــی ســالم 
و احوال پرســی بــا آن ممکــن بــود بــه قیمــت جانمــان تمــام 
ــه و عیــد، روز عــذاب  ــاه قرنطین ــد م شــود. بعــد از گذشــت چن
دانشــجویان پردیــس فــرا رســید: روز پرداخــت شــهریه ها. در 
کمــال نابــاوری و تعجــب، دانشــگاه صنعتــی شــریف حتــی ریالــی 
از شــهریه کســر نکــرد، آن هــم در شــرایطی کــه پــول آب و 
بــرق و گاز و... را هــم نمــی داد. ســهم مــا از دادن شــهریه ی 
ســنگین شــد یــک لینــک کالس مجــازی کــه هــر فــرد عــادی هــم 
می توانســت بــه آن وارد شــود. مــا دانشــجویان اعتــراض خــود 
را بــه گوششــان رســاندیم و جــز چنــد جملــه ی غیرمنطقــی، چیزی 
نصیبمــان نشــد. ایــن در شــرایطی بــود کــه خیلــی از خانواده هــا، 
بــه  به خاطــر کرونــا و مشــکالتش، در ورطــه ی ورشکســتگی 
ســر می بردنــد و نمی توانســتند مخــارج فرزندانشــان را کــه 
بــا هــزار آرزو پــا بــه دانشــگاه گذاشــته اند، تأمیــن کننــد. 
در  بیشــتر  خیلــی  را  خودمــان  همیشــه  پردیســی ها  مــا 
شــهریه ای  زیــرا  می دانیــم،  مســئول  درس خوانــدن  مقابــل 
هــزاران  بــا  مادرمــان  و  پــدر  کــه  می کنیــم  پرداخــت 
خیانــت  درس نخوانــدن،  و  می آورنــد  دســت  بــه  زحمــت 
تنهــا  و  اســت  مادرمــان  و  پــدر  ریختــه ی  عرق هــای  بــه 
ــت. ــان اس ــدن فرزندش ــادر، موفق ش ــدر و م ــک پ ــی ی دلخوش
ــر شــویم، دانشــکده  ــم و ریزت ــه بگذری از موضــوع دانشــگاه ک
ــا  ــق م ــی در ح ــکده در درس نقشه کش ــد. دانش ــم دی را خواهی
اجحــاف کــرد؛ درس قــرار بــود به صــورت ســه واحدی اخــذ 
شــود و حتــی در فــرم تطبیــق مــا هــم ســه واحــدی اســت،
شــد مــا  نصیــب  واحــدی  دو  دوتــا  اشــتباه  بــه  ولــی 

Pardis lives matter
کــه ایــن خــود یــک واحــد بــر دوران تحصیــل مــا اضافــه کــرد و 
ــد  ــت دارن ــیاری دوس ــه بس ــاری را ک ــد از دروس اختی ــک واح ی
خودشــان در مــوردش حــق انتخــاب داشــته باشــند )همان گونــه 
ــاری(. ــار اجب ــا گرفــت )اختی ــوم اســت( از م ــه از اســمش معل ک

بگذریــم کــه ایــن اعتراضــات کار بــه جایــی نخواهــد بــرد و ماننــد 
ترمزی خواهد بود، ولی انســان در محدودیت ها ســتاره می شــود.

روابط دانشجویی، توهم یا واقعیت؟
در روزهــای اول دانشــگاه، وقتــی پاییــز شــده بــود و هــوای 
و  مــی داد  نشــان  را  خــودش  روی  کم کــم  داشــت  بارانــی 
برگ هــای زرد، بــا نــور آفتــاب یکــی می شــدند، پــا بــه دانشــگاه 
گذاشــتیم. همیشــه، الاقــل در مــن ایــن حــس بــود کــه بــا گفتــن 
پردیســی بودنم، رفتــار اطرافیــان نســبت بــه مــن تغییــر خواهــد 
کــرد؛ حســی کــه روز اول در حال گفتن  ســوگند در شــریف ســالم 
بــه مــن دســت داد. بعدهــا، در اردوی مشــهد متوجــه شــدم کــه 
ایــن حــس کامــالً اشــتباه بــوده اســت، همــه ی مــا رفاقت کــردن 
ــی در  ــّو نادرســت، زمان ــن ج ــم. ای ــردن را بلدی و دوســت پیدا ک
ــود، امــا بعــد فهمیدیــم کــه مــا  دانشــگاه در میــان مــا برقــرار ب
ــث  ــن باع ــه ای ــم ک ــرده بودی ــی ادا نک ــتی را به خوب ــط دوس رواب
ایجــاد فاصله ای شــده بــود. اما تالشــمان را کردیم و دوســتی مان 
می گوییــم  بی پــروا  کــه  آنچنــان  شــد،  قوی تــر  و  محکم تــر 
»پردیســی ام« ولــی کســی بــا آن مشــکلی نــدارد. در ایــن زمانــه، 
ــم  ــه ه ــا را ب ــه آن ه ــت ک ــه ذات انسان هاس ــد ک ــه می دانن هم
ــد کــه  ــه مالک هــای دیگــر. البتــه ناگفتــه نمان ــد می دهــد، ن پیون
عــده ای بســیار بســیار انــدک که خــود را عالمه ی دهر و دانشــمند 
ناســا یــا تســال می داننــد، توهین هایــی بــه مــا کردنــد کــه آن هــا 
را در خــود هضــم کردیــم و گذاشــتیم بــه حســاب جــّو تــرم اول.

و  مشــقت  ســال  یــک  طــول  در  مکانیــک  پردیــس  درکل، 
ســختی توانســت بــه اینجــا برســد. امیــد دارم روزی کرونــا 
نابــود شــود، آن زمــان اســت کــه می توانــم دوســتانم را در 
ــت...   ــس نیس ــن ح ــر از ای ــی بهت ــچ حس ــه هی ــرم، ک ــوش گی آغ
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کردیت چیست؟ کردیت چیست؟ 

چطور کردیت کنیم؟!چطور کردیت کنیم؟!

کردیت چیست و چه مزایایی دارد؟ )مهسا گودرزی(

مصاحبه با آقای ایمان جبلت و 
خانم مهسا گودرزی، 

ورودی های 96 
دانشکده ی مهندیس مکانیک دانشگاه شریف، 

پذیرفته شده در ارشد بدون کنکور 
دانشکده ی مکانیک

کردیــت بــرای ورود بــه کارشناســی ارشــد یــا بــه اصطــالح دیگــر »ارشــد مســتقیم«، یعنــی پذیرفته شــدن بــرای تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد، 
بــدون شــرکت در کنکــور.

مزیــت اصلــی کردیــت، همــان کنکورنــدادن اســت. بــه هــر حــال، کنکــور مشــکالت و فشــارهای روانــی خــاص خــودش را دارد و عالوه بــر آن، چندیــن 
مــاه زمــان هــم بــرای مطالعــه بایــد صــرف کنیــد. مزیــت دیگــر کردیــت ایــن اســت کــه هنــگام درخواســت بــرای ارشــد مســتقیم، می توانیــد رشــته هایی 
ــی کــه اگــر بخواهیــد بــرای شــرکت در کنکــور رشــته ها  از دانشــکده ی مدیریــت و اقتصــاد، انــرژی و گــروه فلســفه و علــم را انتخــاب کنیــد. در حال
ــد! ــا را دور می زنی ــتقیم این ه ــد مس ــا ارش ــع ب ــد؛ در واق ــی نگذرانده ای ــه در کارشناس ــد ک ــه کنی ــادی را مطالع ــای زی ــد درس ه ــد، بای ــدام کنی اق

فرآیند ثبت نام و شرایط کردیت را لطفًا توضیح بدهید. )مهسا گودرزی، ایمان جبلت(

اوایــل یــا اواســط تــرم هفــت، اطالعیــه ای منتشــر می شــود کــه ثبت نــام ارشــد بــدون کنکــور شــروع شــده اســت و دانشــکده هــم، لیســت 
بدهنــد. درخواســت  مســتقیم  ارشــد  بــرای  می تواننــد   %25 ایــن  می کنــد.  پیوســت  ایمیلــی  در  را  برتــر  معــدل  بــا  دانشــجویان   %25

شــاخص ترین شــروط کردیــت، در صــورت تحصیــل تک رشــته ای یــا تحصیــل در رشــته ی فرعــی )ماینــور(، اتمــام چهارســاله ی دوره ی کارشناســی اســت. 
معیــار ارزشــیابی معــدل بــرای تعییــن 25% برتــر رشــته، نمــرات شــش تــرم اول می باشــد. تا پایاِن ترم شــش هــم بایــد حداقــل 75% از دروس، که در 
رشــته ی مکانیــک معــادل 105 واحــد می شــود را گذرانــده باشــید. اگر دورشــته ای باشــید، شــرایط فرق می کنــد و حداکثــر در ده تــرم می توانید تحصیل 
در کارشناســی را بــه پایــان برســانید و تــا قبــل از تــرم نــه، بایــد 75% از مجمــوع واحدهای دو رشــته که ملــزم به گذراندن هســتید را گذرانده باشــید.

اقتصــاد،  و  مدیریــت  دانشــکده ی  خــود،  دانشــکده ی  در  کنکــور  بــدون  ارشــد  درخواســت  بــرای  مجــاز  رشــته  هــر  دانشــجویان 
رشــته های  در  تحصیــل  بــرای  مکانیــک،  مهندســی  رشــته  دانشــجویان  به عــالوه،  هســتند.  علــم  فلســفه  گــروه  و  انــرژی  دانشــکده ی 
بــرای  فقــط  کــه  باشــید  داشــته  توجــه  بایــد  البتــه  هســتند.  کردیــت  بــرای  درخواســت  بــه  مجــاز  هــم  دریــا  مهندســی  یــا  هوافضــا 
اقتصــاد. و  مدیریــت  فقــط  یــا  هوافضــا  فقــط  یــا  مکانیــک  فقــط  مثــال،  به عنــوان  دهیــد؛  درخواســت  می توانیــد  دانشــکده  یــک 

ــود  ــد وج ــع ارش ــما در مقط ــی ش ــکده ی انتخاب ــه در دانش ــت ک ــی اس ــن گرایش های ــدی بی ــا و اولویت بن ــاب گرایش ه ــت، انتخ ــر در کردی ــث دیگ بح
ــه  ــت ک ــن اس ــجویان ای ــه دانش ــه ام ب ــتم. توصی ــاب داش ــخصه دو انتخ ــه ش ــه ب ــود دارد ک ــش وج ــار گرای ــاب چه ــکان انتخ ــم ام ــر می کن ــد. فک دارن
کم کــم بــا گرایش هــا آشــنا شــوند و عالیــق و اولویت هــای خودشــان را بشناســند. البتــه ممکــن اســت کمــی ایــن کار ســخت باشــد، چــون بــا 
ــند.  ــته باش ــرل نداش ــل کنت ــی مث ــی از گرایش های ــناخت کاف ــند و ش ــرده باش ــذ نک ــا را اخ ــری از درس ه ــک س ــت ی ــن اس ــارت، ممک ــه چ ــه ب توج
ــم کــه ســبد درســی کــه شــما  ــه را هــم اضافــه کن ــن نکت ــد ای ــه بای ــق خــود را بشناســند. البت ــا عالی ــد ت ــق و پرس و جــو کنن ــد تحقی ــه هــر حــال بای ب
در دوره ی کارشناســی انتخــاب می کنیــد، صرفــاً بــرای انتخــاب واحــد اســت و در مــدرک کارشناســی شــما درج نمی شــود؛ شــما فــارغ از ســبد 
انتخابــی، مــدرک لیســانس در مهندســی مکانیــک، بــدون گرایش بنــدی اخــذ می کنیــد. لــذا ســبد انتخابــی شــما ارتباطــی بــا گرایــش انتخابــی 
ــه انتخــاب گرایــش مــورد عالقــه ی خــود هســتید و محدودیتــی وجــود نــدارد. شــما، چــه در کنکــور ارشــد و چــه در فراینــد کردیــت نــدارد و آزاد ب

فرآینــد کردیــت، فرآینــد ســاده ای اســت. بعــد از انتشــار اطالعیــه، شــما می  توانیــد در ســایتی کــه آدرس آن نیــز اعــالم می شــود، بــا پرداخــت هزینــه ی 
کمــی درخواســت کردیــت بدهید.

علی انصاری، ورودی 98 مهندسی مکانیک

حسن علیزاده، ورودی 95 مهندسی مکانیک
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مــدارک الزم هــم، معــدل و ریزنمــرات و یــک ســری مــوارد جزئــی دیگــر ماننــد اســکن شناســنامه اســت. در بحــث مــدارک مربــوط بــه نمــرات و معــدل، 
دانشــگاه شــریف، اسکرین شــات نمــرات و معــدل درج شــده در ســامانه آمــوزش را می پذیرفــت. در صورتــی کــه پــروژه ای بــه صــورت رســمی انجــام 
داده باشــید و یــا مقالــه ای منتشــر کــرده باشــید، مــدارک مربــوط بــه آن هــا را هــم می توانیــد ارســال کنیــد. البتــه مــن میــزان تأثیــر انجــام پــروژه یــا 
ــدون کنکــور،  ــرای ارشــد ب ــی در پذیرفته شــدن ب ــور اصل ــق شــنیده هایم، فاکت ــا طب ــر باشــند! ام ــد مؤث ــاً بای ــی قاعدت ــم، ول ــه را نمی دان انتشــار مقال

معــدل اســت.
نتایج پذیرفته شدگاِن کردیت هم حدود اسفندماه اعالم می شود.

آیا حین اقدام برای کردیت و بعد از اعالم نتایج، می توانیم برای اپالی یا ثبت نام کنکور اقدام کنیم؟ آیا محدودییت وجود دارد که روی 
دانشجو اعمال شود؟ امکان انصراف از کردیت، برای دانشجوی پذیرفته شده وجود دارد؟ )مهسا گودرزی(

ــن  ــد، ددالی ــور ارش ــه ی کنک ــالً در مقول ــود. اص ــال نمی ش ــد اعم ــور ارش ــام در کنک ــرای ثبت ن ــه ب ــالی و ن ــرای اپ ــه ب ــی، ن ــه محدودیت ــر؛ هیچ گون خی
ثبت نــام اولیــه ی کنکــور ارشــد، قبــل از اعــالم نتایــج پذیرفته شــدگان کردیــت اســت، پــس بــرای محکــم کاری، اکثــر دانشــجویان متقاضــی کردیــت، در 
کنکــور ارشــد هــم ثبت نــام می کننــد کــه اگــر بــرای ارشــد مســتقیم پذیرفتــه نشــدند، فرصــت شــرکت در کنکــور را از دســت ندهنــد. در مقولــه ی 
اپــالی هــم محدودیتــی وجــود نــدارد و می توانیــد کارهــای خــود را پیــش ببریــد. البتــه الزم اســت اضافــه کنــم کــه از طــرف دیگــر، پذیرفته شــدن در 
کردیــت، در صورتــی کــه بخواهیــد اپــالی کنیــد یــا در رشــته ی دیگــری کنکــور ارشــد بدهیــد، مزیتــی بــرای شــما نخواهــد بــود؛ یعنــی مثــالً ذکرکــردن 
ــد در رشــته ی دیگــری کنکــور ارشــد  ــر بخواهی ــا اگ ــی محســوب نمی شــود ی ــاز مثبت ــچ امتی ــالی، هی ــرای اپ ــه ب ــت« در رزوم »پذیرفته شــده در کردی

بدهیــد هــم پذیرفته شــدن در کردیــت، تأثیــری در نتیجــه ی کنکــور شــما نخواهــد داشــت.
کامــالً امــکان انصــراف از کردیــت هــم وجــود دارد. بعــد از اعــالم نتایــج، فرم هایــی ارســال می شــود و شــما فرصتــی داریــد کــه ایــن فرم هــا را پــر 
کنیــد. یکــی از ایــن فرم هــا بــه ایــن مضمــون اســت کــه شــما تأییــد می کنیــد کــه حتمــاً وارد مقطــع ارشــد، در رشــته ی پذیرفته شــده خواهیــد شــد. 
همینطــور فــرم دیگــری هــم وجــود دارد کــه بــه منظــور انصــراف از کردیــت اســت، حــال بــه هــر دلیلــی کــه باشــد. مثــالً یــک ســری دانشــجویان موفــق 

ــد. ــه انصــراف از کردیــت می گیرن ــد و تصمیــم ب می شــوند از دانشــگاه های خــارج از کشــور پذیــرش بگیرن

اگر شخیص که در کردیت پذیرفته شده، انصراف بدهد، دانشجوی دیگری می تواند برای کردیت اقدام کند؟ )ایمان جبلت(

دقیقــاً اطــالع نــدارم. در ســال های دورتــر کــه در هیچ کــدام از دانشــکده ها ایــن امــکان وجــود نداشــت. فکــر می کنــم اخیــراً در بعضــی دانشــکده ها، 
مثــالً دانشــکده ی کامپیوتــر ایــن امــکان وجــود دارد؛ امــا نمی دانــم در دانشــکده ی مهندســی مکانیــک هــم ایــن امــکان وجــود دارد یــا خیــر. پیشــنهاد 

می کنــم حتمــاً بــا اســتعدادهای درخشــان تمــاس بگیریــد و پرس وجــو نمائیــد تــا از ایــن موضــوع اطمینــان حاصــل کنیــد.

تجربه یا نکته ای با توجه به کردیت خودتان اگر دارید لطفًا ارائه دهید. 

مهســا گــودرزی: مســیرهای مختلفــی روبــه روی دانشــجویان وجــود دارد؛ کردیــت، اپــالی، کنکــور ارشــد یــا حتــی تــرک تحصیــل بعــد از کارشناســی 
ــالی  ــما اپ ــم ش ــروز تصمی ــت ام ــن اس ــون ممک ــد، چ ــاز بگذاری ــیرها را ب ــن مس ــه ای ــرای ورود ب ــود ب ــم راه خ ــنهاد می کن ــدن. پیش ــازار کارش و وارد ب
باشــد امــا بعــداً تصمیمتــان عــوض شــود. به عنــوان مثــال خــود مــن اصــالً احتمــال نمــی دادم کــه بــرای کردیــت اقــدام کنــم و تصمیــم اولیــه  ام، اتمــام 
کارشناســی در نــه تــرم و اپالی کــردن بــود. امــا بعدهــا تصمیمــم تغییــر کــرد و بــرای کردیــت اقــدام کــردم. اآلن هــم از تصمیــم فعلــی ام نســبت بــه 

تصمیــم قبلــی کامــالً راضــی هســتم.
ایمان جبلت:

اگــر معــدل ترم هــای اول بــاب میلتــان نبــود، از کردیــت ناامیــد نشــوید. بــه هــر حــال گذشــته را نمی توانیــد تغییــر دهیــد امــا بــا یــک برنامه ریــزی 
مناســب می توانیــد در ترم هــای آینــده معــدل بهتــری کســب کنیــد و جبــران کنیــد.

نویسنده:
ــت  ــدم قطعی ــن، و ع ــر قوانی ــکان تغیی ــه ام ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می باش ــد کردی ــا فرآین ــجویان ب ــی دانش ــنایی کل ــرای آش ــاً ب ــور صرف ــب مذک ــت مطال ــدم قطعی ــن، و ع ــر قوانی ــکان تغیی ــه ام ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می باش ــد کردی ــا فرآین ــجویان ب ــی دانش ــنایی کل ــرای آش ــاً ب ــور صرف ــب مذک مطال
مصاحبه کننــدگان دربــار ه  برخــی مــوارد، دانشــجویان گرامــی حتمــاً اطالعیه هــای مربــوط بــه کردیــت را مطالعــه کننــد و تنهــا بــه مطالــب نوشته شــده مصاحبه کننــدگان دربــار ه  برخــی مــوارد، دانشــجویان گرامــی حتمــاً اطالعیه هــای مربــوط بــه کردیــت را مطالعــه کننــد و تنهــا بــه مطالــب نوشته شــده 

ــرد. ــب ذکرشــده نمی پذی ــه مطال ــال اســتناد شــما ب ــاً نشــریه ی خمــش مســئولیتی در قب ــد. احترام ــرد.اســتناد نکنن ــب ذکرشــده نمی پذی ــه مطال ــال اســتناد شــما ب ــاً نشــریه ی خمــش مســئولیتی در قب ــد. احترام اســتناد نکنن
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هفت  »ســین« و یک »پ« 

اوضــاع خیلــی خیــط بــود. بعــد هــم در بیــوی اینســتایم 
نوشــتم »عقــاب همیشــه تنهاســت، امــا الشــخورها همیشــه 
امــا  شــوم.  بیخیــال  کالً  گرفتــم  تصمیــم  و  باهم انــد.« 
چنــد  نبــود.  مــن  گریــه ی  دلیــل  این هــا  از  هیچ کــدام 
دقیقــه پیــش، پــروژه آپلــود شــده بــود. تنهــا دلخوشــی ام، 
»بــا عــرض تبریــک بابــت ســال نــو و آرزوی تعطیالتــی مفــرح 
و شــاد!« اول صــورت مســئله ی پــروژه بــود کــه باعــث شــد 
ــا را دوســت دارد و  ــوز هــم م ــه اســتاد، هن ــد ک ــادم بیای ی
هنــوز هــم می شــود تعطیالتــی مفــرح و شــاد داشــت. در آن 
لحظــه دوســت داشــتم خانــم دکتــر میرســیدی، بــه برنامــه ی 
علیخانــی بیایــد و بگویــد: »مــن خــودم ســه تــا پــروژه 
تــو هفتــه ی اول تعطیــالت عیــد داشــتم؛ ولــی تعطیــالت 
می دانســت  کــه  بابایــم  نشــد!«  چیزیــم  و  بــود  شــادی 
ــن  ــر از ای ــم بی اهمیت ت ــته، برای ــی و پس ــه ی علیخان برنام
حرف هاســت، باظرافــت پرســید: »تــو چــرا گریــه می کنــی؟« 
گفتــم: »پــروژه دارم.« گفــت: »پســرم تــو خــودت انتخــاب 
کــردی جــور دیگــری زندگــی کنــی!« منظــورش انتخــاب 
رشــته بــود. راســت هــم می گفــت. آنجایــی کــه در دوراهــی 
مکانیــک،  مــادرم، مهندســی  و عالقــه ی  پــدرم  عالقــه ی 
ــرف  ــن ح ــر ای ــد فک ــردم، بای ــاب ک ــادرم را انتخ ــه ی م عالق
ــه شــب  ــود ک ــن ب ــم ای ــم. مه ــودم. بگذری ــدرم هــم می ب پ
ــود. تــوپ شــلیک شــد و همدیگــر را بغــل کردیــم. عیــد ب
ســکانس بعــد: شــب- داخلــی- داخــل اتــاق- پــای لپ تــاپ

ــواده داشــتیم  ــا خان ــود و ب ــده ب ــد مان ــه عی ــک ســاعت ب  ی
ــک  ــه ی ــدام ب ــا هرک ــم، ام ــه می کردی ــون گری ــای تلویزی پ
ــوی بشــقاب  ــد پســته های ت ــه لبخن ــا بغــض ب ــا ب ــل. باب دلی
آجیــل خیــره شــده بــود. از فــردا فــک و فامیــل، همــه بــه 
خانه مــان می آمدنــد و از بیــن دریــای نخــود کشــمش، قــالب 
می انداختنــد تــا پســته های گران قیمــت را صیــد کننــد. بــا 
خــودش می گفــت کاش پســته ها نمی خندیدنــد تــا حداقــل 
باجناقــش ناچــار می شــد بــا دنــدان آســیاب، پســته را بــاز 
کنــد و کوفتــش شــود و در انتهــا بــا ناامیــدی، آن هــا را بــه 
بشــقاب برگردانــد. بعــداً می توانســت پســته ها را بشــوید 
و خــودش تنهایــی بخــورد. بگذریــم! مامانــم داشــت گریــه 
ــان  ــرا؟ احس ــد. چ ــون می دی ــت تلویزی ــون داش ــرد؛ چ می ک
علیخانــی اســت دیگــر. دوبــاره از در پشــتی یکــی را آورده 
ــا  ــود؛ ت ــود وســط صحنــه و فیلــم هنــدی درســت کــرده ب ب
بــه مــا ثابــت کنــد کــه شــب عیــدی، بدبخت تریــن آدم روی 
ــش  ــؤال پی ــان س ــا برایم ــد همانج ــتیم. هرچن ــن نیس زمی
می آیــد کــه چــرا بایــد خــودم را بــا مــردی کــه 37 بــار رفتــه 
خواســتگاری و از بابــای عــروس جــواب رد شــنیده و اآلن بــا 
چشــم گریــان روی آنتــن اســت مقایســه کنــم؟ کمــی عــزت 
نفــس داشــته بــاش مــرد! مثالً مــن خــودم کالً قبــل از اینکه 
بــه خواســتگاری بروم، از خــود دخترها جواب رد می شــنوم. 
از یــک جایــی بــه بعــد، حــس کــردم کــه شــوخی  اســت! برای 
همیــن، تصمیــم گرفتــم یــک دور بــه همــه ی دخترهــای 
دانشــگاه پیشــنهاد بدهــم کــه آخریــن مــورد قبــل از اینکــه 
چیــزی بگویــم، گفــت: »می خــوای بیــای خواســتگاریم؟« 
ــاید  ــاال ش ــن؟! ح ــری می کنی ــن فک ــرا همچی ــا چ ــم: »باب گفت
ــدس زدی!«  ــت ح ــی آره درس ــون. ول ــتم ازت ــزوه خواس ج
کــه بــه مــن گفــت: »احمــق مــن اســتادتم!« آنجــا بــود 
کــردم. حــذف  را  درس  خــودم  و  آمــوزش  رفتــم  کــه 

امیرمحمد طهماسبی، ورودی 97 مهندسی مکانیک

7

مه
م نا

غ



ــال زیرکانه ترین حرکت س

ــتاد  ــک اس ــا ی ــاً ب ــک درس صرف ــه دادن ی ــس از ارائ ــاب، پ ــی نای ــی و در اقدام ــی تاریخ ــک در حرکت ــکده ی مکانی ــوزش دانش    آم
ــه  ــم ب ــودی، تصمی ــرده ب ــام ک ــودی و در درس ثبت ن ــاده ب ــر افت ــوزش گی ــی شــما در دام پهن شــده ی آم ــاال، و وقت ــت ب ــا ظرفی و ب
ــاره ی  ــجویان بیچ ــان دانش ــی هم ــد )یعن ــرده بودن ــام ک ــر ثبت ن ــه دیرت ــجویانی را ک ــود و دانش ــر نم ــتاد دیگ ــک اس ــردن ی اضافه ک
ــد. ــگان نمایان ــه هم ــود را ب ــی خ ــه زیرک ــود ک ــا ب ــت. و اینج ــردو گذاش ــت گ ــان را در پوس ــوده، دستش ــذف نم ــد 11 و 12( ح رن

   حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا آمــوزش ایــن دانشــکده کــه دلیــل حرکتــش را تعــداد زیــاد دانشــجویان ثبت نامــی ایــن درس 
می دانــد، از عــدم توانایــی اســتاد در کنتــرل تعــداد زیــاد دانشــجویان بی خبــر بــوده، یــا بــا توجــه بــه اینکه می دانســتند قرار نیســت 
کســی بــا اســتاد دوم درس را بــردارد، طــی نقشــه ای هوشــمندانه، در ابتــدا بــا معصومیتــی مثال زدنــی یــک گــروه از درس را بــه 
دانشــجویان اعــالم می کننــد و وقتــی انتخــاب واحــد تمــام شــد و بــه اصطــالح آب هــا از آســیاب افتــاد، اســتاد دوم را سوســکی اضافه 
می کننــد تــا دیگــر از ایــن ســبک جنبــش دانشــجویی ها خبــری نباشــد کــه اصــالً هیچ کــس بــا گــروه دوم برنــدارد و ایــن حرف هــا!

ــد حرکتشــان را  ــا نبای ــه نظــرم نه تنه ــی ب ــم، ول ــوزش بی خبری ــن آم ــوغ ای ــودن نب ــا تصادفی ب ــا هــم از تعمــدی و ی ــه م    خالصــه ک
زیرکانه تریــن اقــدام ســال نامیــد، بلکــه بایــد بــه نبوغشــان ایمــان آورده و حــرکات )دودی شــکل!( آن هــا را از نبوغ آمیز ترین هــای 
ســال شــمرد، چــرا کــه سرکارگذاشــتن بالــغ بــر 100 دانشــجو کار هرکســی نبــوده و به شــخصه از تــوان مــا خــارج اســت!

ین س تر قت شنا و

)و  بزرگ مــردان  ایــن  گران قــدر هســتند.  اســتادان  از ســال،  زمانــی  بازه هــای  تمــام  در  افــراد  وقت شــناس ترین  انصافــاً 
اندکی شــان، بزرگ زنــان!( نمونه هــای وقت شناســی هســتند. گویــی شــامه ی ایــن عزیــزان بیــش از آن کــه بــه بوییدنی هــا 
ــرده  ــدای ناک ــر خ ــا اگ ــد ت ــو می کش ــز ب ــتاد عزی ــردازد. اس ــی پ ــجو م ــی از دانش ــت خال ــن وق ــه یافت ــد، ب ــته باش ــاص داش اختص
ــد و ...،  ــام ده ــه انج ــت ک ــت اس ــه کاری را درس ــه چ ــد ک ــر کن ــد، فک ــه می خواه ــالً چ ــد اص ــر کن ــه فک ــت ک ــی یاف ــجو وقت دانش
ــالً  ــر اص ــد. آخ ــل کن ــجو را ح ــری دانش ــکل فک ــیده، مش ــیده و نخراش ــن نتراش ــک تمری ــا ی ــه دار ی ــروژه ی منگول ــک پ ــا ی ــریعاً ب س
ــن  ــه از ای ــد! چ ــد و نفهم ــاد درس بخوان ــن خراب آب ــه در ای ــده ک ــجو آم ــد. دانش ــا بکن ــن فکره ــجو از ای ــه دانش ــت ک ــالح نیس ص
ــی  ــد. ه ــر می کن ــش پ ــش را برای ــده و وقت ــان آم ــه می ــزش ب ــتاد عزی ــد، اس ــه می خواه ــه چ ــد ک ــود نمی دان ــه خ ــاال ک ــر؟ ح بهت
ــوی  ــه اش ب ــه کل ــجویی ک ــر دانش ــه ه ــی ک ــبک مزخرفات ــن س ــد و از ای ــا را درک نمی کنن ــد و م ــاتید ظالم ان ــن اس ــد ای ــما بگویی ش
هــان؟ حرف هــا؟  ایــن  و  نمی پذیــرد  ذلــت  می میــرد،  دانشــجو  بگویــی  می خواهــی  حتمــاً  می گویــد!  می دهــد،  قرمه ســبزی 

خیــر عزیــز مــن! شــما جوانــی و شــعورت نمی رســد کــه چــه کاری صــالح اســت. بیــا ایــن ســه پــروژه را انجــام بــده، فــالن تمریــن 
را هــم حــل کــن، امتحانــی هــم از تــو خواهــم گرفــت کــه در دقایقــی کوتــاه و جــان کاه بایــد تمــام مســائلش را حــل کنــی! آن وقــت 
اســت کــه اوقــات تــو بــه دو بخــش تقســیم می شــوند: یــا در حــال انجــام وظایــف دانشــجویی ات هســتی و یــا بــا اینکــه آن کارهــا 
ــرو! ــند تو دل ب ــی استادپس ــک زندگ ــد ی ــن می گوین ــه ای ــد! ب ــه ات می کن ــش دارد خف ــه و اضطراب ــی دغدغ ــی، ول ــام نمی ده را انج

محمدرضا زرگرباشی، ورودی 97 مهندسی مکانیک
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این چه جور برنده بودنه؟!

   فیلــم شــتاب، فیلمــی پیرامــون مســابقات فرمــول 1 و رقابــت تنگاتنــگ دو راننــده بــرای 
تصاحــب عنــوان قهرمانــی در ســال 1976 اســت؛ »جیمــز هانــت« و »نیکــی الئــودا«. 

ــلب  ــب س ــق را از مخاط ــن ح ــه، ای ــن  لحظ ــا آخری ــه ت ــت ک ــده  اس ــاخته  ش ــه ای س ــم، به گون    فیل
می کنــد کــه بیــن دو شــخصیت اصلــی، طرفــدار یــک نفــر باشــد؛ و شــما را بــرای شــناخت بهتــر 
ــات  ــام موضوع ــن تم ــم بی ــد. فیل ــه بدهی ــم ادام ــدن فیل ــه دی ــه ب ــد ک ــب می کن ــا، ترغی نقش ه
موجــود، تــوازن برقــرار کــرده و ســعی کــرده  اســت کــه بــه تمامــی آن هــا به طــور کامــل بپــردازد؛ 
»رقابــت و رابطــه ی شــخصی بیــن آن هــا« و »زندگــی خصوصــی هــر فــرد«. فیلــم، بیــن هانــت و 
جیمــز به خوبــی تــراز شــده و شــخصیت هرکــدام را به خوبــی بــه تصویــر کشــیده  اســت. هانــت، 
ــان گریز  ــه انس ــی و البت ــیار منطق ــودا، بس ــه الئ ــذران دارد درحالیک ــرور و خوش گ ــخصیتی مغ ش

اســت. 
   شــخصیت ها به خوبــی حــس رقابــت، حســادت و تنفــر خــود نســبت بــه دیگــری را نشــان 
می دهنــد. در تمــام لحظه هــای مســابقه، کامــالً ایــن حــس بــه مخاطــب القــا می شــود کــه انــگار در 
همیــن لحظــه، در حــال اتفاق افتــادن اســت و خودمــان در آنجــا حضــور داریــم و در تمــام لحظه هــا 
ــد  ــازنده، بتوان ــک س ــه ی ــت ک ــی اس ــه ی مثبت ــن نکت ــب، ای ــِن مخاط ــر م ــم. از نظ ــترس داری اس
ــت دو  ــودا و هان ــد. الئ ــاد کن ــی را در او ایج ــی واقع ــد و حس ــم بکن ــای فیل ــب را وارد فض مخاط
رقیــب اصلــی، موفــق  شــدند کــه در طــی ایــن دوران بــه قهرمانــی برســند؛ امــا بیــان ایــن موضــوع 
مهــم اســت کــه ایــن دو، هیــچ گاه نمی توانســتند بــدون حــس رقابــت، بــه ایــن درجــه از موفقیــت 
ــم دچــار ســانحه  ــودا در یکــی از صحنه هــای ابتدایــی فیل در زندگــی حرفــه ای خــود برســند. الئ
ــرایط  ــا ش ــابقه ای ب ــرکت در مس ــه ش ــه او ب ــد ک ــث ش ــودا باع ــردن الئ ــا تحریک ک ــت ب ــد؛ هان ش
بســیار خطرنــاک تــن دهــد و در دوران نقاهــت بــا دیــدن پیشــی گرفتن رقیبــش، انگیــزه ای پیــدا 
کــرد بــرای شــروع مجــدد و بازگشــت بــه مســابقات. ایــن اتفــاق، نقطــه ی عطفــی هــم در رابطــه ی 

ایــن دو رقیــب بــود کــه تنفــر را بــه دوســتی تبدیــل کــرد.
   آخر فیلم، دیالوگ جالبی رد و بدل شد که فکر می کنم بیان آن خالی از لطف نیست.

   چشــمانتان را ببندیــد و لحظــه ای تصــور کنیــد در موقعیتــی خــاص هســتید و ایــن احســاس بــه 
شــما دســت می دهــد کــه حریــم خصوصیتــان دیگــر آن چنــان هــم خصوصــی نیســت؛ انــگار در یــک 
نمایشــگاه هســتید و مــردِم در حــال عبــور، انــدک نگاهــی هــم بــه زندگــی و ســر و روی خانــه ی 
ــن  ــه ی چنی ــه تصــور و تجرب ــادر ب ــر ق ــد. اگ ــان« می کنن ــی، »ورندازت ــه قول ــد و ب شــما می اندازن
ــد از  ــه را بع ــن تجرب ــاً همی ــی انیمیشــن The Addams family هــم دقیق ــد، اهال حســی بودی
ســالیانی دور داشــته اند. آن هــا کــه مردمــی ) نــه خیلــی شــبیه مــردم عــادی( گوشــه گیر هســتند 
و سلیقه هایشــان هــم در زیبایــی و هــم آرامــش، بســیار بــا ســلیقه ی مــا متفــاوت اســت، در ایــن 
داســتان همــواره از انســان ها کــه خــود باشــیم فــرار می کننــد و همیشــه بــه دنبــال خانــه ای دور 
از دیگــران هســتند. آنــان کــه پــس از جســت وجوی فــراوان، ســرانجام خانــه ی رویایــی خــود را 
پیــدا می  کننــد، بــه گمــان می برنــد کــه قــرار اســت زندگــِی دور و دراز و خوشــی را تــا ابــد کنــار 
هــم بگذراننــد! امــا غافــل از آنکــه ایــن خوشــی، قــرار نیســت دوامــی داشــته باشــد و بــه زودی 
همیــن خانــه ی خوشــحالی زودگــذر، روی سرشــان بــه آوار تبدیــل می شــود. ایــن خانــواده تــالش 
ــا انســان ها، کــه حــاال در نزدیکــی آن هــا زندگــی می کننــد، رابطــه ای  می کنــد بــرای بقــای خــود ب
هرچنــد ســاده برقــرار کنــد تــا بــه انســان ها نشــان دهــد کــه آنقدرهــا هــم متفــاوت از دیگــران 
ــان بســی هــم آســان اســت. امــا همیــن تــالش واهــی  نیســتند و زندگــی در کنــار خانــواده ی آن
ــه فاجعــه ای می شــود کــه دیگــر ممکــن نیســت بــه راحتــی از پــس آن برآینــد و خــود  تبدیــل ب

َگه گاهی تفاوت هم چاره ســاز اســت

ــه دارا  ــی ای را ک ــی معمول ــان، زندگ ــت های خودش ــا دس    ب
ــذاب آن  ــه ای ج ــپارند. نکت ــودی می س ــاد ناب ــه ب ــد، ب بودن
ــود  ــداد خ ــم اج ــان راه و رس ــواده، هم ــن خان ــه ای ــت ک اس
ــع  ــم جم ــار، دور ه ــال یک ب ــد س ــر چن ــد و ه را برگزیده ان
می شــوند تــا آداب و رســوم پیشــینیان خــود را بــه جــا 
هــم جمع شــدن همــان  دوِر  از  منظــور  البتــه  و  آورنــد؛ 
در  خالصــه  نیســت!  شناخته شــده  عــادی  دورهمی هــای 
ــرو و بیاهــای خانوادگــی و دشــمنی مــردم، تــالش  ــن ب همی
آنــان در ایــن راستاســت تــا خــود را از ایــن وضعیــت نجــات 
دهنــد و دوبــاره بــه ســالمت، زندگــی خــود را ادامــه دهنــد. 
ــفته بازار  ــن آش ــده دار در ای ــوب و خن ــات خ ــدن لحظ گذران
بــا دیــدن ایــن انیمیشــن فانتــزی پیشــنهاد قابل تأملــی 

ا ســت.

   الئــودا :» ایــن طــرز فکرکــردن کــه انــگار ایــن نفرینــه کــه 
تــوی زندگیــت یــک دشــمن داشته باشــی رو بــس کــن، ایــن 
می تونــه یــک جــور موهبــت هــم باشــه؛ یــک آدم عاقــل، از 
ــق از  ــک آدم احم ــا ی ــره ت ــود می ب ــتر س ــمن هاش بیش دش

دوســتاش«
ــذت  ــی و ل ــد خوش ــی بای ــا زندگ ــی وقت ه ــت :» بعض    هان
ــی  ــا کاپ قهرمان ــه میلیون ه ــه ک ــده اش چی ــه؛ فای ــم باش ه
و مــدال و هواپیمــا داشــته  باشــی اگــه هیــچ تفریحــی 

نداشــته باشــی؟ ایــن چجــور برنده بودنــه؟ «

The Addams family معرفی انیمیشن
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بازگشت اروپایی مردگان
»)2012(Les Revenants« معرفی سریال

   ســریال »بازگشــتگان«، در شــهری کوچــک کــه در 
ــک ســد اســت،  ــار دریاچــه ی ی ــگل و در کن احاطــه ی جن
داســتان خــود را بازگــو می کنــد. ایــن شــهر کوچــک کــه 
اتّفاق هــای غم انگیــزی را در گذشــته ی خــود تجربــه 
کرده اســت، این بــار بایــد یــک اتفــاق عجیــب را بــه خــود 
ببینــد؛ و آن چیــزی نیســت جز»بازگشــت مــردگان«!

ــا  ــاند ی ــما را بترس ــت ش ــرار نیس ــد؛ ق ــتباه نکنی    اش
ــز،  ــا نی ــی زامبی ه ــد. حت ــخن بگوی ــه س از ماوراءالطبیع
در ایــن ســریال نقشــی ندارنــد . بــا بازگشــت مــردگان 
می کنــد،  تغییــر  کــه  چیــزی  اولیــن  شــهر،  ایــن  بــه 
روزمرگــی اســت. گاهــی، روزمرگــی بــرای انســان ها 
همیــن  اســت  کافــی  امــا  اســت.  مــالل آور  بســیار 
روزمرگــی، تهدیــد شــود تــا انســان ها بــرای داشــتنش 
دســت بــه هــرکاری بزننــد. چــه زنــده باشــید و شــاهد 
برگشــت رفتگانتــان، چــه مــرده باشــید و متوجــه شــوید 
صــورت،  دو  هــر  در  نمی ایســتد.  برایتــان  زندگــی 
دنبــال  عجیــب،  اتفــاق  ایــن  از  بیرون رفتــن  بــرای 
ــود. ــد ب ــان روزمرگــی مــالل آور خواهی ــه هم رســیدن ب

ــده  ــریال بازگشــتگان، در ســینمای اروپــا زاده ش    س
ســریال های  همچــون  نیســت  قــرار  پــس  اســت؛ 
و  »همه چیــزدان«  شــخصیِت  یــک  بــا  آمریکایــی، 
نیســت  قــرار  یــا  شــوید  همــراه  »همه  فن حریــف« 
ــن  ــی ای ــِر چرای ــی، درگی ــریال های علمی-تخیل ــل س مث
ایــن  محــور  حــول  داســتان،  و  عجیــب شــود  اتفــاق 
واقعــه پیــش بــرود! بلکــه ایــن ســریال، شــما را درگیــر 
تک تــک شــخصیت ها و رفتــار آن هــا، در مقابــل ایــن 
بــا  ایــن ســریال،  واقــع  در  می کنــد.  عجیــب  اتفــاق 
اینکــه از پارامتــر فراواقــع بهــره می بــرد، امــا سراســر 
واقع نگــری اســت . همیــن واقع نگــری در روبه روشــدن 
را  ســریال  ایــن  کــه  اســت  مرمــوز  اتفــاق  یــک  بــا 
تبدیــل  دوست داشــتنی  و  خــاص  ســریال  یــک  بــه 
ــا  ــده ب ــن زن کشته ش ــی چندی ــه ی واقع ــد. مواجه می کن

یــک قاتــل زنجیــره ای کــه آن هــا را بــه قتــل رســانده  اســت. یــا التمــاس 
کنــاِر  بگذاریــد  را،  عــادی  روز  یــک  داشــتن  بــرای  زنــده  آدم  یــک 
زندگــی  از  را  حقــش  می خواهــد  کــه  مــرده  یــک  عصبانیــِت  احســاس 
اســت. عبــرت  درِس  کالس  یــک  ســریال،  ایــن  قســمت  هــر  بگیــرد. 

   کافــی  اســت ســریال اروپایــی باشــد تــا تماشــاگر، از شــر ســکانس های 
پرزرق وبــرق رهــا شــود؛ و بــه جــای آن، ســریال بــر ایفــای نقــش تمرکــز 
اســتثنایی  بازیگرانــی  نــاب  هنرنمایی هــای  بــا  بایــد  واقــع،  در  کنــد. 
دهــد.  رخ  تماشــاگر  وجــود  در  بیشــتری  همزادپنــدارِی  تــا  شــود،  همــراه 
کشــوری  ســاخت  بلکــه  اســت،  اروپایــی  تنهــا  نــه  ســریال،  ایــن  حــال 
فرانســه. یعنــی  سینماســت؛  در  احساســی  بازیگــرِی  مهــد  کــه  اســت 

   ایــن ســریال،  نگاهــی ویــژه بــه مســئله ی مــرگ دارد؛ و بســیار متفــاوت، 
می کشــد.  تصویــر  بــه  دســت رفتگان  از  و  بازمانــدگان  نــگاه  در  را  مــرگ 
ایــن ســریال، به درســتی، مــرگ را نقطــه ی پایــان انســان ها در ایــن دنیــا 
معرفــی می کنــد. ســریال همچنیــن، نگاهــی بــه مســئله ی دلبســتگی دارد. 
   این ســریال در کالبد فلســفه، در چارچوِب عرفان و در پوســته ی روانشناســی، 
ــگاه می کنــد. و البتــه، کارگــردان حرفــه ای و موفــق ایــن  ــه مســئله ی مــرگ ن ب
ــتثنایی  ــی اس ــته کشمکش ــود توانس ــینمایی خ ــن س ــتفاده از ف ــا اس ــریال، ب س
ــر بکشــد . ــه تصوی ــرگ ب ــون مســئله ی م ــدگان، پیرام ــردگان و زن ــن م را، مابی

   پایان بنــدی آن بســیار خــاص، هوشــمندانه، تکرارنشــدنی و صد البته فلســفی 
اســت. ایــن ســریال، هیجانــی دیگــر را، از جنــس مــرگ و زندگــی بــه تماشــاگر 
ــه در  ــی؛ ن ــرگ و زندگ ــئله ی م ــی در »درک« مس ــد؛ هیجان ــم می کن ــود تقدی خ
»تجربــه ی« مــرگ و زندگــی. تفــاوت بیان ایــن دو موضوع هنری، ستودنی اســت. 
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شما خالق من، اما من ارباب شما هستم! 
»Do You Trust This Computer« معرفی مستند

  تصــور کنیــد روزی تلفن همــراه شــما بــه حــرف بیایــد و آن حجــم زیــاد اطالعاتــی را کــه بــه او 
ســپرده اید، چــه شــخصی و چــه غیر شــخصی، بررســی و تجزیــه تحلیــل کنــد. یــا فــرض کنیــد در 
یــک پیــاده رو در حــال عبــور هســتید و تــا چشــم کار می کنــد، اطرافتــان را ربات هــا گرفته انــد؛ 
رباتــی کــه به ســوی کارخانــه ای مــی رود و جــای شــما و ســه چهارتا از دوســتانتان را گرفتــه اســت. 
ــور  ــی ای را تص ــای نظام ــر پایگاه ه ــد!! از آن عجیب ت ــان را می زن ــد و جیبت ــری می آی ــات دیگ ــان رب ناگه
ــرف  ــان ح ــتاگرام خودش ــر و اینس ــد توییت ــا تصورکنی ــتند! ی ــودکار هس ــالح های خ ــر از س ــه پ ــد ک کنی
ــع  ــد، وقای ــی راه بگوین ــد و ب ــران ب ــه دیگ ــدام ب ــا م ــل بعضی ه ــد، مث ــک کنن ــت ها را الی ــد)!(، پس بزنن
ــا  ــات م ــام اطالع ــود! تم ــی می ش ــاً ناامن ــای واقع ــد و ... . دنی ــر بدهن ــد نش ــت دارن ــه دوس را آن طور ک
ــر  ــه تغیی ــت ب ــا، دس ــات م ــام اطالع ــتن تم ــا دانس ــد ب ــا می توانن ــت و آن ه ــن کامپیوترهاس ــت ای دس
مــا بزننــد؛ در حالی کــه مــا هیــچ چیــزی از آن هــا نمی دانیــم؛ هــزاران الگوریتــم گاهــاً پیچیــده!!

ــت  ــزی اس ــان چی ــن هم ــاید ای ــم. ش ــه ای نداری ــدان فاصل ــا چن ــم از آن دنی ــا االن ه ــم م ــد بگوی   بای
کــه همیــن االن در آن زندگــی می کنیــم یــا در آینــده ای بســیار نزدیــک بــه دســتش می آوریــم. 
همیــن گــوگل را فــرض کنیــد؛ گــوگل، دیگــر یــک موتــور جســت وجوی ســاده نیســت! هرکــدام 
مــا  از  را  عظیمــی  اطالعــات  آن هــا  می کننــد.  عمــل  »نــورون«  یــک  ماننــد  مــا  کامپیوترهــای  از 
ــه  ــدا)!( ک ــک خ ــد؛ ی ــزرگ می کنن ــی ب ــوش مصنوع ــک ه ــه ی ــل ب ــوگل را تبدی ــد و گ ــت می کنن دریاف
مــا را محاصــره کــرده اســت. ایــن میــزان اطالعــات و داده، یک جــا بــرای شــما رعــب آور نیســت؟ 
تمــام ایــن داده هــا خطرنــاک  یــک هــوش مصنوعــی نامحــدود و خســتگی ناپذیر! امــا آیــا واقعــاً 
هســتند؟ قطعــاً نــه. بســتگی بــه اهــداف مــا از اســتفاده از آنــان اســت. بــه نظــر شــما می شــود 
ــکان دارد کامپیوترهــا فقــط کارهــای  ــه کامپیوترهــا و ربات هــا یــاد داد؟ آیــا ام ــول اخالقــی را ب اص
ــد؟ ــه ای نزنن ــی ضرب ــه کس ــا ب ــد ی ــا دروغ نگوین ــل م ــد و مث ــرار کنن ــد و تک ــاد بگیرن ــا را ی ــوب م خ

و  مزایــا  بــا  را  مــا  دارد  ســعی  داریــد؟«،  اعتمــاد  کامپیوتــر  ایــن  بــه  »آیــا  مســتند    
ایــالن  ماننــد  برجســته ای  افــراد  ســراغ  بــه  و  کنــد  آشــنا  مصنوعــی  هــوش  معایــب 
می دهــد. نشــان  مخاطبانــش  بــه  را  آن هــا  نظــر  و  مــی رود  و...  تگمــارک  مکــس   ، ماســک 

»هــر  می گویــد:  مســتند  ایــن  در  ماســک  ایــالن   
ــوش  ــا ه ــرد؛ ام ــت می می ــوری در نهای ــان دیکتات انس
مصنوعــی ممکــن اســت روزی تبدیــل بــه دیکتاتــوری 
شــود کــه هرگــز نمی تــوان آن را تعقیــب کــرد.« 
کامپیوترهــا  ایــن  واقعــاً  آیــا  شــما  نظــر  بــه    
قبــل  نباشــد  بــد  شــاید  اعتمــاد هســتند؟  قابــل 
ببینیــد. هــم  را  مســتند  ایــن  پاســخ دادن،  از 

   اگــر شــما هــم از طرفــداران ماموریت هــای فضایــی هســتید و بــا شــنیدن هــر خبــری کــه »ماهــواره« 
ــی  ــق حواش ــه عاش ــتید ک ــی هس ــته آدم های ــا از آن دس ــود، ی ــز می ش ــتان تی ــا« دارد، گوش و »فضاپیم
ــوزش  ــت های آم ــر از پادکس ــی اگ ــا حت ــتند، و ی ــزرگ هس ــات ب ــه ی اتفاق ــت صحن ــتان های پش و داس
لغــات انگلیســی خســته شــده اید، امــا کمال گرایی تــان هــم اجــازه نمی دهــد کــه لحظــه ای دســت 
از تقویــت مهارت هــای شــنیداری تان برداریــد، »On a Mission« را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم!

   »On a Mission« را، آزمایشــگاه پیش رانــش جــت ناســا بــه زبــان انگلیســی تهیــه و منتشــر می کنــد 
و تاکنــون ســه فصــل از آن منتشــر شــده اســت. هــر فصــل ایــن پادکســت، یــک موضــوع کلــی دارد: 
فصــل اول بــه »مریــخ«، فصــل دوم بــه »ســیارک ها« و فصــل ســوم بــه »زمیــن«، ســیاره مــا می پــردازد. 
در اپیزود هــای مختلــف هــر فصــل، داســتان ها و روایت هــای جدیــدی از جزئیــات ماموریت هــای 
فضایــی مشــهور می شــنویم و تعــدادی از متخصصــان عضــو تیم هــای هــر پــروژه، دربــاره ی چالش هــا و 
اتفاقــات جالــب، هیجان انگیــز و گاهــی ترســناکی کــه در هــر ماموریــت رخ داده اســت، صحبــت می کننــد.

بــه  اســت؛  علمــی  اصطالحــات  از  بســیارکم  اســتفاده ی  پادکســت،  ایــن  جالــب  ویژگی هــای  از     
ــده ی  ــم پیچی ــا و مفاهی ــا عبارت ه ــادی ب ــنایی زی ــه آش ــی ک ــرای مخاطبان ــت، ب ــن پادکس ــه ای ــوری ک ط
ــه  ــیقی پس زمین ــب موس ــاب مناس ــار انتخ ــی، در کن ــن ویژگ ــت. ای ــب اس ــم مناس ــد ه ــی ندارن نجوم

To infinity and beyond!

On a Mission ــت ــی پادکس معرف

و روایت هــای داســتانی از اتفاقــات واقعــی، از زبــان 
ــد، باعــث  ــا آن اتفاقــات درگیــر بوده ان افــرادی کــه ب
شــده اســت کــه هــر اپیــزود از ایــن پادکســت، 
گیــرا  و  جــذاب  بســیار  طوالنی بــودن،  عیــن  در 
ــد. ــراه کن ــود هم ــا خ ــا ب ــا انته ــب را ت ــد و مخاط باش
 On a« ــف ــمت های مختل ــن قس ــی و مت ــل صوت    فای
Mission«  را می توانیــد از اینجــا دریافــت کنیــد. 
 Apple Podcasts، طریــق  از  پادکســت  ایــن 
 RSS و   Google Podcasts، SoundCloud

اســت. دردســترس  هــم   Feed

مهسا گودرزی، 
ورودی 96 مهندسی مکانیک

زهرا همتیان،  
ورودی 98 مهندسی مکانیک

برای تماشای تریلر مستند روی عکس کلیک کنید.

برای دیدن پیش نمایش مستند،
 روی زیر تیتر کلیک کنید.

11

مه
ی نا

رف
مع

https://www.cinemamarket.ir/p/d27a
https://www.aparat.com/v/cXQin/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%26laquo%3B_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F%26raquohttps://www.aparat.com/v/cXQin/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%26laquo%3B_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F%26raquo
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cubmFzYS5nb3YvcnNzL2R5bi9Pbi1hLU1pc3Npb24ucnNz?sa=X&ved=0CBcQ27cFahcKEwj4mt6W4O7sAhUAAAAAHQAAAAAQEw
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cubmFzYS5nb3YvcnNzL2R5bi9Pbi1hLU1pc3Npb24ucnNz?sa=X&ved=0CBcQ27cFahcKEwj4mt6W4O7sAhUAAAAAHQAAAAAQEw
https://podcasts.apple.com/us/podcast/on0a-mission/id1439209054?mt=2
https://soundcloud.com/nasa/sets/on-a-mission
https://www.nasa.gov/content/nasa-rss-feeds


تعطیالت خود را چگونه بگذرانیم؟!

   ســابقاً وقتــی نــام تعطیــالت بــرده می شــد، گشــت وگذار، مســافرت، چتربــازی 
ــی  ــا اندک ــی ت ــاع کم ــون اوض ــا اکن ــد؛ ام ــن می آم ــه ذه ــا ب ــل چیزه ــن قبی و ای

تغییــر کــرده اســت!
بــا  بــه هــر طریقــی  افــرادی کــه  تــن  بــه ســاکن،  ابتــدا     آن  چنــان کــه 
تعلیم دهنــده  مقــام  در  کــه  آن هــا  جــز  )البتــه  دارنــد  ســروکار  تحصیــل 
در  جبرانــی  کالس  از  حرفــی  مبــادا  کــه  درمی  آیــد  لــرزه  بــه  هســتند(، 
ایــن ایــام مبــارک شــود! امــا در ردیــف دوم ایــن تغییــرات، خانه  نشــینی 
ــد  ــان بای ــال، انس ــر ح ــه ه ــود. ب ــد ب ــوده و خواه ــان ب ــت ج ــه آف ــرار دارد ک ق
همیــن  بــه  می  شــود!  منقــرض  دایناســورها  مثــل  وگرنــه  باشــد؛  ســازگار 
جهــت، بنــده قصــد دارم چنــد راه را بــرای گــذران تعطیــالت شــرح دهــم.

گزارش هفتگی
مفیــد  بســیار  و  پیچیــده  نه چنــدان  مقولــه  ای  آشــپزی  اساســاً     
کبــاب  تهیــه  ی  آشــپزی،  از  منظــورم  البتــه  اســت.  ســرگرمی  جهــت 
و  پخــت  دســت  آن  از  منظــورم  نیســت!  مجلســی  قرمــه ی  و  بــره 
خالقیــت! چاشــنی  کمــی  و  دارد  قاطــی  متریــال  کــه  اســت  پزهایــی 
والــده  ی  کــه  کــرد  خطــور  ذهنــم  بــه  جایــی  آن  از  ایــده  فی   الواقــع،     
مانــده  یخچــال  در  کــه  را  چیــز  هــر  چندگاهــی  از  هــر  بنــده،  محتــرم 
روی  پیتــزا  پنیــر  مکفــی  مقــدار  بــه  می  ریخــت؛  فــر  ســینی  روی  بــود، 
می  کــرد. مــا  گرســنه  ی  شــکم های  خــوراک  هــم  بعــد  و  مــی  داد  آن 
یــک  و  تــازه  مــواد  بــا  را  کار  همیــن  اگــر  کــه  اندیشــیدم  خــود  بــا     
خــوب  بایــد  کنــم،  امتحــان  داغ نشــده  چندبــار  و  پخته نشــده  بــار 
روی  زدم  نیمــرو  بنــده  امــا  نبــود؛  خالــی  کــه  جایتــان  درآیــد!  آب  از 
نشــد! هــم  بــد  خیلــی  فرانســوی!  ســس  بــا  جعفــری  و  پیــاز  چیپــس 
ــاده  روی نکنیــد کــه  ــی زی    خالصــه پیشــنهاد می  کنــم امتحــان کنیــد. فقــط خیل

ــود! ــوردن ش ــم قابل خ ــِم ک ک
دوخت و دوز

بــه عزیزانــی پیشــنهاد  را فقــط  بــه تشــک  پــدر     دوختــن زیرشــلواری  
قطعــاً  البتــه  دارنــد.  ســنگینی  خــواب  محترمشــان،  ابَــوی  کــه  می  کنــم 
ــه  ــای توصی ــده اســت. ج ــر بن ــرون مدنظ ــه زیرشــلوار بی مســتحضر هســتید ک
نیــز دارد کــه ایــن عمــل در منــزل مــا، خیلــی مورداســتقبال واقــع نشــد.

چرخ نیلوفری
گمــان  امــا  اســت؛  دانــش  و  علــم  کســب  دربــاره  ی  موضــوع  حقیقتــاً     
درمی آینــد  خجالتمــان  از  زمینــه  ایــن  در  اســاتید  یحتمــل،  کــه  می  کنــم 
کتــاب  کافــی  قــدر  بــه  تــرم  طــول  در  کنــم  فکــر  نیامدنــد،  هــم  اگــر  و 
نمی پــردازم! قضیــه  ایــن  بــه  کالً  پــس  داریــم.  دســت  در  جــزوه  و 

طوفان هیجان
همزمــان  کــه  هســتند  مــواردی  جــزء  فکــری  بازی  هــای  اصــوالً     
به طــور  خانوادگــی!  روابــط  بــر  هــم  و  دارنــد  اثــر  ذهــن  بــر  هــم 
اســت  ممکــن  هســتند،  فکــری  زیــادی  کــه  بازی هایــی  معمــول، 
می خواهنــد؛ زیــادی  تمرکــز  احتمــاالً  چــون  دهنــد؛  کاهــش  را  هیجــان 

امــا مــواردی همچــون منــچ و مارپلــه، خــوراک ایــام تعطیــل و جمــع خانواده انــد.
   بــه جرئــت می تــوان گفــت کــه منــچ از آن دســته بازی هایــی اســت کــه تأثیــری 
بی بدیــل روی روابــط خانوادگــی دارد. کمتــر مــوردی دیــده شــده کــه همچــون 
ــدازد.  ــواده بیان ــن خان ــه دام ــان ب ــزاع را توأم ــان و ن ــان هیج ــازی، طوف ــن ب ای
علی  الخصــوص در مواقعــی کــه پــدر یــا مــادر بایــد بیــن زدن مهــره ی دختــر یــا 
پســر یکــی را انتخــاب کننــد. البتــه همیشــه راه گریــزی هســت! به شــخصه اگــر 
ــه  ــردم و ب ــم را دراز می  ک ــاگاه پای ــودم، به ن ــوار ب ــده  ی بزرگ ــد و وال ــای وال ج
صفحــه مــی زدم و ســپس انــواع و اقســام اصــوات تعجــب  آور را از خــود درمــی-
آوردم! مجبــور بــه انتخــاب هــم نمی شــدم و از همــه مهم  تــر، متهــم بــه تبعیــض!
   اســم فامیل نیز شــاید خیلی فکری نباشــد؛ اما برای تزریق هیجان و شــادی به 
بعضــی روزهــای کســالت  آور کــه خانه مانــدن شــما را عاصی کرده، کارســاز اســت.
   در مجمــوع، بازی  کــردن یکــی از ســالم  ترین و بهتریــن تفریحــات روزهــای 
ــت  ــروکله زدن  ها و داد و فریادهاس ــن س ــره همی ــد. باألخ ــد باش ــده می توان آین

ــود. ــره می ش ــه خاط ک
حذفیات

   ایــن بخــش قبــالً توضیــح عملــی غیراخالقــی بــود؛ امــا نــه بــه علــت مشــکالت 
اخالقــی، بلکــه بــه دلیــل کاربردی نبودن حذف شــد! بــه همین جهــت، قصد دارم 
بی  حــرف اضافــه، توصیــه  ای کوتــاه کنــم، من بــاب افزایــش مهــارت در ایــن ایــام.
ــان  ــی را امتح ــی و غیردرس ــف درس ــای مختل ــری نرم  افزار ه ــد یادگی    می توانی

کنیــد! باشــد کــه در آینــده رســتگار شــوید!  
صدا و سیما

برهــوت  ایــن  در  هــم  آن  به صــورت شــخصی،  و ســریال  فیلــم  دیــدن     
را  آن  پنــج  شــبکه  ی  نمایــش،  شــبکه ی  از  فیلمــی  پخــش  فــردای  کــه 
هــم  نام بــرده  آن  خــود  و  ســه  شــبکه ی  پس  فردایــش  و  می کنــد  پخــش 
تاکنــون n بــار از تلویزیــون پخــش شــده، چنــدان خالــی از لطــف نیســت.
   از آن رو که سیاســت های صدا و ســیما در این چند ســال اخیر، به نحوی شــده 
کــه در ایــام عیــد و شــادی ماننــد ایــام عــزا، انــگار که ما کســی را کشــته باشــیم، 
ــی از تلویزیــون پخــش نمی-شــود، هــر شــخصی  هیــچ چیــز قابل توجــه و دیدن
بایــد یــک لیســت از فیلم هــا و ســریال هایی کــه بایــد تنهــا ببینــد، بــا خانــواده 
ببینــد، بــرای بــار چنــدم ببینــد، اصــالً نبینــد و بــرای بــار اول ببینــد، تهیــه کنــد.
   شــاید شــما از قبــل ایــن لیســت را تهیــه کرده باشــید و شــاید اصــالً هیچ مورد 
جدیــدی بــرای شــما نباشــد تــا ببینیــد! امــا مــن بایــد به نحــوی تعــداد لغــات ایــن 
یادداشــت را بــاال می بــردم. پــس رســالتی بــود کــه بایــد به ســرانجام می رســید!

جان من است او ...
   آخرین گزینه، برای شما دوست عزیز که قصد هیچ گونه کار و فعالیتی ندارید، 
جدا نشــدن از تخــت و بالــش اســت! می توانیــد بــه خوابــی بهــاری فــرو رویــد!
   خالصــه کــه امیــدوارم ترکیــب مــوارد بــاال و نظرهــای شــخصی خودتــان، 
تعطیــالت بســیار خوبــی را بــرای شــما رقــم بزنــد! ســال خوبــی برایتــان 

آرزومنــدم و عیدتــان هــم مبــارک!
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نامالیماتــش.  و  مالیمــات  همــه ی  بــا  متفــاوت  ســالی  گذشــت؛  هــم  دیگــر  ســال  یــک 
دارد.«  وجــود  روز  هــر  در  خــوب  چیــزی  امــا  نیســتند،  خــوب  روزهــا  »همــه ی  قولــی،  بــه 
در  خــوب،  اتفاقــات  امــا  نیســتند،  خــوب  ســال ها  »همــه ی  گفــت:  بتــوان  شــاید 
را  جدیــد  ســال  نیســتیم،  هــم  کنــار  کــه  اکنــون  گفتیــم  دارنــد.«  وجــود  ســال  هــر 
کنیــم.  آرزو  شــادی  و  خوشــی  همدیگــر  بــرای  و  بگوییــم  تبریــک  خمــش  از  این گونــه 
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دانشگاه در بهاری که آمد
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رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
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بر چهره ی گل نســیم نوروز خوش اســت

    بــر صحــن چمــن روی دل افــروز خوش اســت

ت خنده ی یک ریز در بهار
ت و غزل خیز در بهار       باریده اســ

آری هوا خوش اســ

زلف سنبل، شده از باد بهاری درهم       چشم نرگس، شده از خواب زمستان بیدار

ی
لر

گا



دانشکده در سالی که گذشت
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Mech Break

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دریا )محور(
مدیر مسئول: زهرا کرمی

سردبیر: سیدپارسا قزوینی
صفحه آرا: سولماز مجدم مفرد

تیم ویراستاری: نیما رستگار، مهسا گودرزی، زهرا موسوی، زهرا همتیان
علــی  بوالحســنی،  علــی  قزوینــی،  سیدپارســا  شــماره:  ایــن  همــکاران 
انصــاری، حســن علیــزاده، علــی محــدث زاده، محمدرضــا زرگرباشــی، امیرمحمــد 
ــودرزی ،  ــا گ ــان، مهس ــرا همتی ــان، زه ــن نصیری ــر، نگی ــه مظف ــبی، فاطم طهماس

فاطمــه پرویزحمیــدی، فاطمــه فرهــادی

              با ما در ارتباط باشید:
@khamesh_mehvar
@mehvargroup
 mehvar_group
 mehvar.mech.sharif.ir

و  اســت  فنــاوری  و  علــوم  زمینــه ی  در  طراحی شــده  ســایت های  جالب تریــن  از  یکــی   Interesting Engineering ســایت 
ــند. ــل باش ــر در تعام ــا یکدیگ ــد ب ــترک، بتوانن ــق مش ــا عالی ــراد ب ــا اف ــد ت ــم می کن ــترده را فراه ــی گس ــبکه ی اجتماع ــک ش ــن ی همچنی

 در قســمتی کــه دربــاره ی ســایت نوشــته شــده آمــده اســت کــه »مهندســی چیــزی فراتــر از ماشــین آالت و یــا کــدزدن اســت. درواقــع، 
ــذارد. ــی گ ــه جــای م ــزی را از خــود ب ــز حیرت انگی ــت چی ــاژ می شــود، در نهای ــل و مونت ــی تکمی ــه وقت ــده ای اســت ک ــزم پیچی ــک مکانی ی
این ســایت شــامل اخبار بســیاری در رابطه با آخرین پیشــرفت های علمی، نوآوری های فناوری، پدیده های فرهنگی و ســرگرمی و ... اســت.

و اما برای آشنایی با چند سایت خوب در رابطه با سرگرمی های مهندسی روی عکس کلیک بفرمایید.

Interesting Engineering
فاطمه فرهادی، ورودی 98 مهندسی دریا

http://t.me/MehvarGroup
Https://t.me/khamesh_mehvar
Https://t.me/MehvarGroup
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Https://t.me/MehvarGroup
Https://instagram.com/mehvargroup
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https://interestingengineering.com/10-best-resources-play-engineering-games

