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خوش آمديد هزار و چهار صدي ها

سال هاي دور از خانه

نام سرای دانشجویی که داخل دانشگاه به  با  وقتی 
ما می گویند برخورد می کنیم حسابی شوکه می 

شویم که چی؟
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قطب  رازی،  دانشگاه  به  را  ورودتون 
می  تبریک  کشور  غرب  علمی،فرهنگی 

گویم.
با  باید  از شروع دوران دانشجویی  قبل 
خواهید  تحصیل  اون  در  که  دانشگاهی 

کرد، آشنایی پیدا کنید. 
مهم  بسیار  مناسب  قطار  هم  انتخاب 
است. افرادی که قرار است به عنوان دوست 
آینده  در  مطمئناً  باشند؛  شما  صمیمی 
چهارساله  طوالنی  مسافرت  این  از  بعد 
کنار هم همچنان خواهید بود. راستش را 
بخواهید بر خالف تفکرات اکثر ما اصلی 
دانشجو  نارضایتی  یا  رضایت  علت  ترین 
ها از دانشگاه به خاطر هم اتاقی هایشان 
با هم هستند.  تو خوابگاه  که  رفقاییه   و 
بعد از چند ماه که داخل دانشگاه هستید 
این  به  زود  بکنید خیلی  اگر یک سوال 
اتاقی  هم  که  کسایی  رسید  می  نتیجه 
و هم خونه های خوبی دارند حسابی از 
دانشگاه راضی، کسایی که هم خونه ی 

خوبی ندارن حسابی ناراضی هستند.

سر مقاله

سال،  یک   تقریبَاَ  گذشت  از  پس 
دارم.  یاد  به  را  روزها  آن  هم  هنوز 
آن همه دوندگی را، آن همه شور و 
شوق را. یک پایم در کافی نتی محل 
بود و یک پایم در اداره پست. مدام 
به سایت دانشگاه و سیستم گلستان 
سر می زدم و اطالعیه ها را مطالعه 
پوست  در  اینکه  خالصه  کردم.  می 
بچه  قول  به  و  گنجیدم  نمی  خود 
گرفت.  نمی  آرامم  کرمانشاه،  های 
با  سریع تر  هرچه  داشتم  دوست 
فضای دانشگاه، نوع تدریس اساتید، 
دانشجویان  دیگر  و  ها  همکالسی 
بیماری کرونا  اما شیوع  آشنا بشوم. 
و مجازی شدن آموزش دانشگاه ها، 

توی ذوقم زد.
کانال  و  گروه  چند  به  دانشگاه 
و  شد  محدود  واتساپی  و  تلگرامی 
 LMS کالس های دانشگاه در سامانه
سامانه  از  خبری  هنوز  )آن موقع 
از نرم افزار  با استفاده  ویانا نبود( و 

adobe connect، برگزار شد.
با این حال شوق و ذوق در من کور 
نشد؛ من وارد یک دوره ی جدید از 
بخواهم  اگر  و  بودم  شده  زندگی ام 
خوبی  حس  بگویم،  خودمانی  کمی 
کنکور  دست  از  اینکه  از  داشتم 
حس  نوعی  به  بودم.  شده  خالص 
مالکیت  حس  نوعی  شدن،  بزرگ 

خالصه  داد.  دست  من  به  غرور  و 
دوندگی  به  دانشگاه  به  ورود  اینکه 
و  ها  استرس  ثبت نام،  هنگام  های 
انتظار کشیدن ها و دردسرهای تلخ 
شدم،  روبه رو  آنها  با  که  شیرینی  و 

می ارزید.
ورود،  نو  دانشجویان  شما  اکنون 
ما ورودی  را که  و حالی  همان حس 
تجربه  کردیم،  تجربه   ۹۹ سال  های 
و  مشکالت  با  مطمئنَاَ  کنید.  می 
خواهید  روبه رو  بسیاری  مصاعب 
انصراف  فکر  حتی  که  جایی  تا  شد 
از دانشگاه به ذهنتان خطور خواهد 
کسی  عنوان  به  حال  این  با  کرد. 
سر  پشت  را  مراحل  این  تمامی  که 
کار  خم  و  چم  قولی  به  و  گذرانده 
از  کنم  می  توصیه  آمده؛  دستم 
همان اول کار با قدرت شروع کنید. 
واحدی،  و  درس  هر  و  رشته  هر 
دارد.  را  خودش  خاص  های  سختی 
هستید؛  مستحضر  که  همانطور 
آموزش  برای  است  نهادی  دانشگاه 
بودن  دانشجو  اصلی  ذات  و  عالی 
خصوصَاَ  دانش.  و  علم  کسب  یعنی 
به  دور  راه  از  آموزش  که  زمانی  در 
انواعی  و  آمال  و  شده  تحمیل  ما 
آید؛  می  سراغمان  به  تنبلی ها  از 
داشته  یاد  به  باید  دانشجویان  ما 
یادگیری  و  باشیم که درس خواندن 
این  از  غیر  مگر  است .  ما  ی  وظیفه 

بهترین  از  سال  چند  ما  که  است 
دانشگاه  در  را  عمرمان  سال های 
آینده  بتوانیم  تا  کنیم  می  سپری 
بهترین  به  را  اطرافیانمان  و  خود 
است  این  حداقلش  بسازیم.  نحو، 
کوچک  هرچند  گوشه ای  بتوانیم  که 
دریغانه  بی  کمک های  و  محبت  از 
مسیر  در  که  کسانی  و  والدین 
را  داده اند  دلگرمی  ما  به  زندگی مان 
اولویت اصلی  بنابراین  جبران کنیم. 
البته  باشد.  خواندن  درس  باید  ما 
کشف  برای  است  محلی  دانشگاه 
جهت  آنها  پرورش  و  استعدادها 
ساختن آینده ای بهتر. سیب زمینی 
بودن! یا هیچ کاری نکردن و منفعل 
کار  نیست.  خوب  اصاَلَ  آمدن  بار 
حضور  تشکیالتی،  کارهای  گروهی، 
علمی،  انجمن های  و  کانون ها  در 
و  دانشجویی  بسیج  در  عضویت 
مختلف  جشنواره های  در  شرکت 
امکان  این  ما  به  فرهنگی،  و  علمی 
تحصیل  کنار  در  که  دهد  می  را 
بتوانیم  خود،  نظر  مورد  رشته  در 
استعدادهای خود را پرورش دهیم و 
احساس مسئولیت،  و  کار گروهی  با 

بیشتر آشنا شویم.
تا  کشد  می  طول  قدری  مطمئنًاََ 
مجازی  )فضای  دانشگاه  فضای  به 
در  خصوصَاَ  کنید.  عادت  دانشگاه( 
راستی  نحوی  به  که  اول  های  هفته 

در  حضور  اول  ترم  است.  آزمایی 
فضای  با  شدن  آشنا  ترم  دانشگاه، 
مسائل  یک سری  یادگیری  آن، 
زندگی  به  کردن  عادت  و  آموزشی 
در  را  اول  روزهای  است.  دانشجویی 
ویک  برد  خواهید  سر  به  سردرگمی 
نوع حس غریب بودن به شما دست 
می دهد. اما این حس زودگذر است. 
مطمئن باشید اگر خودتان بخواهید، 
فضای دانشگاه آنقدر مفرح و شادی 
دیگر  سال  چند  که  شود  می  بخش 
هنگام فارغ التحصیلی، دل کندن از 
این فضا و حس و حال برایتان سخت 

می شود. 
دانشجویان  همه  اینکه  آخر  حرف 
ورودی  ما  خصوصَاَ  رازی،  دانشگاه 
حال  و  حس  کاماَلَ   ،۹۹ سال  های 
این  نیز  ما  کنیم.  می  درک  را  شما 
به  ورود  اول  روزهای  سردرگمی 
ما،  گذرانده ایم.  سر  از  را  دانشگاه 
شما را می فهمیم و قطعَاَ همه جوره 
در  امیدواریم  هستیم.  کنارتان  در 
ورود  با  جدید،  تحصیلی  سال  این 
های  عرصه  در  فعال  دانشجویانی 
دانشگاه  فرهنگی،  و  علمی  مختلف 
الماسی  مانند  گذشته  همچون  ما 
دانشگا ه های سراسر کشور  بین  در 
بدرخشد و این سال جدید تحصیلی، 
دانشگاه  تاریخ  در  زرینی  برگ  به 

رازی کرمانشاه، مبدل شود.

آرمان کریمی

علوم آزمایشگاه دامپزشکی
۹۹

به كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ 

تربیت  کرمانشاه،  پزشکی  دانشکده  تاسیس 
ایالم،  دبیر سنندج و دانشکده دامپروری 

دانشگاه رازی توسعه یافت و پس از انقالب، 
دانشکده های...
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همه چيز به شرايط بستگي دارد

رازی  دانشگاه  آموزشي  معاون  با دکتر سالمیان  مصاحبه 
در رابطه با آموزش مجازی 

دانشگاه حضوری می شود یا نه؟
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از كامبادن تا كرمانشاه

در گذشته های دور نام این استان پهناور کامبادن 
)کامبادنه( بوده و گذر زمان نام های متعددی به خود 
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معمار مجازی
صفحه 4
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گذشته  بر  مروری 
تولد  از  باشیم؛  داشته  خودمان 
بودیم  دوران  یک  در  سالگی   ۶ تا 
کار  ولی  آید  نمی  یادمان  اصاًل  که 
مهدکودک  نکردیم.  هم  خاصی 
و  اجتماع  شاید  بود  خوبی  جای 
گروه را آنجا درک کردیم هیچ گاه 
از سن ۷ سالگی در  شروع طوفانی 
از یادمان نخواهد رفت.  کالس اول 
نوشتن »بابا نان داد« شاید به اندازه 
جالب  ما  برای  اتم  هسته  شکافتن 
خودمان  برای  بود؛  انگیز  شگفت  و 
کن  پاک  و  داشتیم.مداد  دورانی 
پزشکی  گوشی  و  روپوش  حکم 
یک  مهندسی  ابزار  یا  پزشک  یک 
و  ها  تشویق  داشت.  را  مهندس 
جوایز آن دوران مثل گرفتن جایزه 
نوبل بود. کالس دوم متوجه شدیم 
تالش ها  خودکار؛  بنام  است  ابزاری 
برای رسیدن به خودکار جواب داد، 
و چهارم خودکار  کالس های سوم 
به دست شدیم، انگار قله قاف را فتح 
و  پنجم  های  کالس  بودیم!  کرده 
ششم ابتدایی حکم بزرگ مدرسه را 
داشتیم؛ آن هم حس و حال خودش 
را داشت. ورود به کالس هفتم جدا 
از مدرسه قبل و خداحافظی  شدن 
ابهام  از  پر  خیلی  ابتدایی  دوران  با 
بود؛ در کمتر از سه ماه درس هایی 
تعریف شد که قبل از آن در خواب 
انگلیسی!  عربی!  بودیم.  ندیده  هم 
در عربی همه بي زبان بودیم، اما در 
اتفاقات دیگری در  انگلیسی  کالس 
حال رقم خوردن بود یک سری به 
اصطالح باکالس انگار بند ناف شان 
بودند  بریده  انگلیسی  کلمات  با  را 
عقربه های  وار  موش  هم  برخی  و 
می کردند. دنبال  را   ساعت 

همه  شد.  تر  جدی  نهم  کالس 

هدایت،  تا  بودند  چاره  راه  دنبال 
هدایت تحصیلی را به دست بگیرند 
بروند تجربی! دکتر شدن در جامعه 
تحصیلی  هدایت  است.  خوبی  چیز 
آمد و ما روانه شدیم به مقطع دوم 
قدیم(.  دبیرستان  )همان  متوسطه 
و  سر  جدید  های  درس  هم  آنجا 
حدودي  تا  و  شد  پیدا  شان  کله 
شد  جمع  شان  سفره  کتاب ها  از 
و  فرهنگ  فناوری،  و  کار  مثل 
شدن  بزرگ  حس  امثالهم.  و  هنر 
نفس گیر  و  سخت  رقابت  داشتیم 
بیشتر  دوازدهم  کالس  در  کنکور 
احساس شد رفتن به کالس کنکور 
و  تست  داشت؛  خاصي  فاز  بسیار 
موفقیت  نردبان  مان  برای  آزمون 
کنکور  فشار  عید  از  بعد  بود.  شده 
از  پس  رسید.  خود  حداکثر  به 
کنکور  جلسه  سر  پایانی  امتحانات 
ساعت  چهار  سه  از  بیشتر  رفتیم. 
کنکور  جلسه  سر  نمی توانستیم 
سراسری  نتایج  اعالم  بشینیم. 
دوازده  های  کم کاری  تمام  شاید 
از  خوب  رتبه  یک  با  تالش  سال 
یاد ها می رفت  برعکس این ماجرا 
هم وجود داشت و تمام تالش یک 
می  باد  بر  ساعت  سه  آن  در  عمر 
رفت. خالصه مبنای ارزش گذاری 
انتخاب  سیر  از  پس  شد.  ما  رتبه 
رازی  دانشگاه  در  قبولی  و  رشته 
باز شد  ما  روی  بر  دنیای جدیدی 
نیاز  دانشگاه  به  ورود  از  قبل  اما 
مهم  نکات  از  سری  یک  هست 
را  ایم  گذاشته  سر  پشت  که  تر 
ما  همه  کنم.  یادآوری  برایتان 
مدرسه  به  تحصیلی  سال  دوازده 
یا همان خانه دوم رفتیم هر سال 
حداقل  ماه  هر  ماه،  نه  تحصیلی 
و  بودایم  مدرسه  در  روز  بیست 
مدرسه  در  حضور  ساعت  میانگین 
بگیریم  نظر  در  ساعت  هفت  اگر 
ساعت  هزار  پانزده  حدود  چیزی 

در مدرسه بودایم! البته کالس های 
ماه  سه  و  کنکوری  برنامه  فوق 
را  آنها  از  خیلی  که  هایی  تعطیلی 
پیوند به مدرسه زدیم بماند. برای 
دنیای  در  حرفه  یک  یادگیری 
نیاز  آموزش  ساعت  چند  امروز 
است؟ به طور مثال برای یادگیری 
سایت  طراحی  تا  کامپیوتر  مبتدی 
زمان  ساعت   100 از  کمتر  شاید 
فنی  باشیم؛ یک حرفه  داشته  نیاز 
 150 از  کمتر  کاری  کناف  مثل 
تجربه  کسب  و  آموزش  ساعت 
روسی  زبان  یادگیری  یا  است  نیاز 
حدود هزار ساعت زمان نیاز است 
 15 این  در  شوید.  مسلط  شما  تا 
هزار ساعت شما چه چیزی را یاد 
گرفته اید؟ چه حرف هایی دارید؟ 
متاسفانه  چست؟  تمایزتان  وجه 
کار  جای  بسیار  ما  آموزشی  نظام 
دارد و باید قبول کرد که در نظام 
دانش  هستیم؛  ضعیف  آموزشی 
می آیند.  بار  ضعیف  نیز  آموزان 
روی  بر  تمرکز  اینکه  جای  به 
باشد  شخص  هر  استعدادهای 
دانش  همه  هست  این  بر  سعی 
آموزان در یک سطح قرار بگیرند، 
هست  قوی  ادبیات  در  که  کسی 
جای  به  ضعیف  ریاضی  در  ولی 
میگذاریم  دست  ادبیات  تقویت 
جایی  بالعکس،  و  او  ریاضی  روی 
برای رشد استعداد ها نمی گذاریم 
کارخانه  یک  مدرسه  واقع  در 
محتوای  است.  شده  سازی  همسان 
آموزشی نیز جای بحث بسیاری دارد.

 اما شما ناامید نشوید همه ما جوان 
است؛  نشده  بسته  درها  همه  هستیم؛ 
فرصت  این  اما  هست،  رشد  جای 
دنبال  به  گذرد.  می  سرعت  به  هم 
استعداد های خود باشید و با پشتکار 

بدانید بپوشانید.  عمل  جامه  آنها  به 
کند.  نمي  درست  را  ناامیدي چیزي 
هست؛  تر  باز  فضا  این  دانشگاه  در 

علمي،  هاي  انجمن  نخبگان،  وجود 
سکوي  دانشجویي  بسیج  و  ها  تشکل 
اهدافتان  به  شما  تا  هستند  پرتابي 
هیچ  دانشگاه  اتمام  از  پس  و  برسید 
گاه برایتان سوال پیش نیاید دانشگاه 
دانشجویان  کرد.  چه  و  بود  چه 
بشناسند  را  خود  شخصیت  بایستی 
با  سپس  برسند؛  خودشناسی  به  و 
عالیق  و  روحیات  استعداد،  به  توجه 
یک  با  انسان  یک  برود.  کار  سراغ  به 
میلیاردر  میتواند  فروشی  بالل  گاری 
چکار  دارد  بفهمد  که  به شرطی  شود 
تالش،  با  باید  دانشجویان  کند.  می 
سختی کار را به جان بخرند  و کفش 
این  با  کنند.  پای خود  به  آهنی  های 
حال این باور را باید در ذهن بپرورانیم 
نیست  موفقیت  راه  تنها  دانشگاه  که 
رشد  به  را  انسان  که  است  مهارتی  و 

رساند.  می 
های  تست  و  ها  کتاب  نهایت  در 
شخصیت  و  شناسی  استعداد 
می  ارائه  شما  خدمت  را  شناسی 
تست  این  کنم  می  توصیه  که  دهم 
بدانید  که  ندهیدچرا  دست  از  هارا 
باید  را  موفقیت  برای  مسیری  چه 

برسید. موفقیت  به  و  بگذرانید 
 ،MBTI  ، بلبین،  نئو،  های؛  تست 
های؛  کتاب  و  کلیفتون-گالوپ  تست 
)رابرت  پول  بی  پدر  پولدار  پدر 
)جیم  عالی  به  خوب  از  کیوساکی(، 
کالینز(،  )جیم  عالی  انتخاب  کالینز(، 
صفر  از  کتمول(،  )اد  خالقیت  شرکت 
مسترز(،  بلیک  تیل،  )پیتر  یک  به 
نهایت  در  و  ریز(  )اریک  ناب  نوپای 
علی  حضرت  البالغه  نهج  کتاب 
و  داری  مردم  درس  که  السالم  علیه 
به  را  با مردم  ارتباط گرفتن  چگونگی 
گرفتن  ارتباط  این  که  دهد  می  ما 
آنها  مشکالت  شناخت  و  مردم  با 
انسان  موفقیت  عامل  مهمترین 

است.

تا كرمانشاه  كامبادن  از 

سكوي سقوط!
گذري بر آنچه گذشت

نویسندگي را دوست دارم.
نویسنده خوبي هستم.

نقاش ماهري هستم.
کاریکاتوریسم هستم.

میخواهم باشم.

مسلط به نرم افزار هاي 
ایندیزاین، فتوشاپ، پریمیر و.. 

هستم .
میخواهم باشم.

عشق مصاحبه،گزارش و تحقیق 
و برسي هستم. 

شام هم یک روزنامه نگار شوید! اطالعيه
با ما ارتباط بگرييد

۹7سعید گراوندی
علوم آزمایشگاهي دامپزشکي

اول متن  را همین   جمله آخرم 
لحاظ  به  استانی  هیچ  گویم،  می 
نمی  کرمانشاه  پای  به  تاریخی 
عظمت  به  بخواهم  اگر  و  رسد 
کنم  اشاره  کرمانشاه  تاریخ 
بگویم  که  است  بس  نکته  این 
سال  هزار   125 از  کرمانشاه 
تمدن  و  تاریخ  امروز  به  تا  پیش 
های  دوره  تمامی  آثار  و  داشته 
است.  موجود  آن  در  تاریخی 
وسعتی  دارای  کرمانشاه  استان 
در  مربع  کیلومتر   24434 حدود 
ضلع غربی کشور است و از شمال 
به  جنوب  از  کردستان  استان  به 
از شرق  و  ایالم  و  لرستان  استان 
کشور  به  غرب  از  و  همدان  به 
استان  می شود.  محدود  عراق 
های  شهرستان  دارای  کرمانشاه 
جوانرود،  پاوه،  غرب،  آباد  اسالم 
سرپل  باباجانی،  ثالث  روانسر، 

کرمانشاه،  صحنه،  سنقر،  ذهاب، 
گیالن  شیرین،  قصر  کنگاور،  
زبان  است.  هرسین  و  غرب 
کردی  فارسی،  کرمانشاه  مردمان 
این  و کرمانشاهی است و مذهب 
اهل  مردمان شریف، شیعه، سنی 
است.  آشوری  و  یهودی  حق، 
مشهور  ایل   ۶ دارای  کرمانشاه 
زنگنه،  قلخانی،  سنجابی،  کلهر، 
در  باشد.  می  زردالن  و  ذوله 
استان  این  نام  دور  های  گذشته 
بوده  )کامبادنه(  کامبادن  پهناور 
متعددی  های  نام  زمان  گذر  و 
اینکه  تا  است  گرفته  خود  به 
کرمانشاه  عنوان  به  آن  از  امروزه 
نام  بیستون(  کتیبه  از  )برگرفته 
استانی  می شود.کرمانشاه  برده 
دفاع مقدس،  است که در دوران 
جنگ در آن آغاز شد و در آن  به 
پایان رسید. این استان ۹ هزار و 
مقدس  دفاع  دوران  شهید   ۸00
در  زن  جانباز  تعداد  بیشترین  و 

کرمانشاه  دارد.استان  را  کشور 
تعبیر  ترین  زیبا  و  بهترین  در 
رهبری  معظم  مقام  فرموده  به 
ایران  زیبای  چهره  و  ستبر  سینه 

اسالمیست.
مکان  دارای  کرمانشاه  استان 
بسیاری  دیدنی  و  تاریخی  های 
با  و  بزرگ  های  مسجد  است. 
مسجد  چون  معماری  ارزش 
چون  قدیمی  های  قلعه  جامع، 
قلعه  هژبر  قلعه  بیستون،  قلعه 
گه،  قلعه  شاهین،  قلعه  مروان، 
قلعه خاموش، قلعه بزه رود، قلعه 
چون  زیارتگاهایی  و...  هرسین 
زاده  شاه  تیور،  تخت  زیارتگاه 
سراب  چشمه،  ابراهیم؛  محمد 
سراب  چون  متعددی  های  غار  و 
سراب  ساوری،  سراب  نیلوفر، 
وران،  نوژی  سراب  روسان،  طاق 
قلعه،  قوری  غاری  قنبر،  سراب 
کاوات،  غار  عسل،  غار  انار،  غار 

غار پروا و...

سوغات کرمانشاه را به دو دسته 
خوراکی  و صنایع دستی می توان 
کاک،  برنجی،  نان  نمود.  تقسیم 
حیوانی،  روغن  خرمایی،  نان 
برساق،  نان  بژی،  شیرینی 
نان  و  قاووت  خرمالو،  چیپس 
شیرینی  مشهورترین  از  کالنه 
کرمانشاه  خوراکی  سوغات  و  ها 
به شمار می رود. گلیم، قالی، گیوه 
)کالش(، جاجیم، موج بافی، چیغ 
گروه  در  هم  بافی  پرده  و  بافی 
دستی  صنایع  شناخته شده ترین 
مطالبی  می گیرد.  قرار  کرمانشاه 
نمودید  مطالعه  اینجا  تا  که 
کرمانشاه  از  ای  خالصه 
مردم،  موضوعات  در  شناسی 
سوغات  فرهنگ  شهر،  کلیات 
و مکان های تاریخی و دیدنی 
فوق  مطالب  امیدوارم  بود. 
گرامی  دوستان  شما  برای 

شود. واقع  مفید 

۹8سعید صفري
مهندسي مکانیک

كرمانشاه به روايت تصوير
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حقیقت همیشه
برنده است

Email: safarihajataghaei@gmail.com

 1400 مهرماه  ششم  در  مصاحبه  این 
رازي  دانشگاه  دانشجویي  بسیج  طرف  از 

است. تهیه شده 
حضوری  روی  دانشگاه  برنامه  و  پلن  عمده 
گذشته  ترم  مثل  می باشد؟  ها  کالس  سدن 
می گردد  اجرا  مجازی  های  نامع  شيوه  اين 
و..؟ كتبی  و  شفاهی  امتحانات  چگونگی   مثل 

ایم در طول ترم  به اساتید اعالم کرده  ما 
توانایی های دانشجو شناخته شود و نمره 
منوط به آزمون پایانی نباشد، ولی در عین 
حال به احتمال ۹0 درصد امتحانات پایان 
اعالم  رسما  ما  بود،  خواهد  حضوری  ترم 
درصد   100 امتحانات  این  که  ایم  کرده 
 حضوری است حال بستگی به شرایط دارد.

در فرايند مجازی برای ورودی های جديد برنامه 
ای در نظر گرفته ايد كه با دانشگاه اشنا شوند چون 
 ممكن است اين ترم كامال برای آن ها مجازی باشد؟

در  اف  دی  پی  های  فایل  و  ویدئو  هم 
دارد؛ همچنین  وجود  آموزش  سایت  روی 
گرفته  شکل   ۹۸ سال  از  مجازی  پدیده 
است و ورودی های جدید که حضور یابند 
اشنایی  این شرایط  با  دبیرستان  دوران  از 
دارند. مجازي  کالس  پیشینه  و   داشته 

برخی از اساتيد يا با سامانه آشنا نيستند يا مشكلی 
در سامانه هست كه كل كالس های هفته ی پيش 
برای آن ها حذف شده است و اجازه تعريف كالس 
دکتر  آقای  که   زمانی  ندارند؟  را  جديد 
گذاشتند  اساتید  برای  را  اموزش  آقایاری 
شرکت  و  ها  کالس  چون  کردند  اعالم 
فعال  شما  شناسد  می  را  ترم  اول   روز 

پسورد)نام  یوزر  و  نکنید  تعریف  کالسی 
اختیار  در  آزمایشی  عبور(  رمز  و  کاربري 
گرفت؛  قرار  سایت  بررسی  برای  اساتید 
نکرده، کالس  دقت  همکاران  از  برخی  اما 
شرکت  وششم  بیست  و  کردند  تعریف 
و  داده  انجام  را  سیستم  آوری  روز  به 
شده  تعریف  قبل  از  که  هایی  کالس 
و  استاد  اما  دارد  وجود  سامانه  در  اند 
ندارند.  را  آن  در  حضور  امکان   دانشجو 
شما گفتيد كه به اساتيد اعالم شده كه در طول ترم 
يک  و  نباشد  ترم  پايان  به  منوط  و  كنند  ارزيابی 
نكته اينكه آيا در اين ترم الزامی است از وب كم 
ندارد  وجود  که  الزامی  يا صوتی كافی است؟ 
امکانات  این  دانشجو  است  ممکن  چون 
شرایط  و  باشد  نداشته  وبکم  نداشته،  را 
استفاده  دیگر  طرف  از  نباشد.  فراهم  آن 
می شود. سرعت  کاهش  باعث  وبکم   از 

نه  دارد،  وجود  اجباری  نه  پس 
است. استاد  نظر  به  منوط  و   ممنوعیتی 

 ۱۴۰۰ های  ورودی  برای  دانشگاه  ای  برنامه 
تور  یک  دارد؟  گلستان  سامانه  با  آشنايی  جهت 
وجود  جدید  های  ورودی  برای  مجازی 
با  مرتبط  که  فضاهایی  تمام  و  دارد 
داده  قرار  ها  آن  برای  است  دانشجویان 
میشوند. آشنا  جزییات  تمام  با   شده؛ 

دانشجويان  برای  هستند  مشتاق  اساتيد  از  برخی 
برگزار  حضوری  ها  كالس  از  بعضی  بعضا  بومی 
نیاز  ولی  نیست  مشکلی  ما  نظر  از  شود؟ 
بومی  برای  مجوز  این  که  است  مجوز  به 
اموزش  در  ولی  است  نشده  صادر  هم 
بهبود  با  می شود  اعمال  بعدا  که  ترکیبی 
شد. خواهد  حاصل  امکان  این   شرایط 

بعد از حضوری شدن سامانه ها از بين می روند؟
خیر، قبل از ورود کرونا به کشور نامه ای 

از وزارت علوم دریافت کردیم و الزام کرده 
باشد  مجازی  دروس  درصد  ده  که  بودند 
کرونا  که  می شد  بررسی  داشت  این  که 
اگر  حال  شد.  مجازی  درصد  صد  و  آمد 
آموزش  فرایند  همین  برود  بین  از  کرونا 
با  ابتدا  که  یافت  خواهد  ادامه  مجازی 
و  دارند  نظری  ماهیت  که  هایی  درس 
های  درس  درصد  ده  نیستند؛  عملی 
 مقطع کارشناسی این امر صورت می گیرد. 
اولوبت بندی دانشگاه رو چه دورسی است ؟ ممکن 
شود. شامل  هم  تخصصی  دروس  حتی 

نکته  و  میگیریم  ها  گروه  از  را  لیست  ما 
مجازی  درس  آن  ی  همه  هست  که  ای 
استاندار یک درصد  نمیگردد و طبق  ارائه 
برگزار  حضوری  باید  ها  کالس  از  خاصی 
مجازی  شکل  به  درصدی  یک  و  شود 
است. ترکیبی  صورت  به  امتحانات   و 

آموزش  مجوز  میتوانیم  دیگر  حالت  در 
به  ها  رشته  از  برخی  برای  را  مجازی 
رشته  کد  یک  و  میگیریم  کلی  صورت 
و دانشجو  تعریف میشود  برای آن  مجازی 
در همان ابتدا در دفترچه انتخاب می کند 
ادامه  مجازی  صورت  به  را  رشته  آن  که 
دهد و دانشجو باید تمام امکانات را داشته 
دهند  ادامه  مجازی  را  ها  رشته  این  که 
است. مجازی  کار  بیس)اساس،پایه(   و 

گذارنده  را  دروس  كه  دانشجويانی  از  ارزيابی 
ها  کالس  که  زمانی  در  كرد؟  خواهيد  اند 
حضوری بود ممکن بود دانشجویان امکان 
و  نداشته  را  ها  کالس  از  کامل  استفاده 
بوده  شائبه  هم  امتحان  مانند  مسائلی  در 
امر  این  مجازی  آموزش  هم  وقتی  باشد. 
که  شده  گذاشته  این  بر  بنا  و  دارد  وجود 
پشت  را  ها  فرایند  درست  به صورت  همه 

آموزش  شرایط  این  در  اند.  گذاشته  سر 
حال  عین  در  شده؛  ایجاد  اختالل  دچار 
این  است.  شده  ایجاد  جدید  های  دریچه 
پدیده ای نسبی است و نمیتوان گفت که 

خوب بوده و یا مطلقا بد.

دنيای جديد
از وقتی که آموزش بصورت مجازی شده 
است، دانشجویان دیگر آن حال و هوای 
دانشجویی و دانشگاه را تجربه نکرده اند. 
 ۹۹ ورودی  دانشجویان  الخصوص  علي 
و 1400 )بچه های ورودی ۹۸ که یک 
ترم در دانشگاه حضور داشتند نیز از این 
از  وجه  هیچ  نیستند(به  مستثنی  قائده 
بهره  دانشجویی  و جالب  زیبا  این حس 

نبرده اند. 
با حال و  ما  اول،  یادش بخیر روزهای 
هوای دانشگاه غریب بودیم؛ سال باالیی 
هایی بودند که شوخی های خاصی مزید 
بر راهنمایی های برادرانه با ما داشتند؛ 
روز اول کالس ها همه در تکاپوی تهیه 
وسائل شده بودند ،به بچه های مکانیک 
و  خوب  آچار  دنبال  که  بودند  گفته 
دستگاه جوش مناسب باشند ،برقی ها به 
دنبال سیم و لحیم بودند،کامپیوتری ها 
نگران استادی بودند که از آنها بخواهند 
با کیس بروند سر کالس، حقوقی ها به 
جالب  بودند؛  قضائیه  قوه  ابالغیه  دنبال 
ترین موضوعی که ما شنیدیم این بودکه 
زنگ  از  بعد  و  هر کالس  شروع  از  قبل 
دانشکده  هر  درب  جلوی  تفریح  های 
باید از جلو نظام برویم و سرود بخوانیم 
جاهای  تا  سرودمان  صدای  که  طوری 
خیلی دور از این کره ی خاکی برود. چه 
روز های خوبی بود و گذشت و ماهم با 
شرایط آشنا شدیم، اما ما قسمتان نشد 
اما  بکنیم  ها  شوخی  این  از  باشما  که 
میخواهم به نوعی دیگر دینم را به شما 
ادا کنم و چند نکته مهم که شاید خیلی 
برای شما حائز اهمیت باشد و بماند برای 
دانشگاه  که  روزها  این  از  نزدیک  روزی 

بازشود و یکدیگر را کنار هم ببینیم.
+سال باالیی ها؛ سعی کنید هیچ وقت 
از ارتباط برقرار کردن با سال باالیی ها 
ارتباط برقرار  از  خجالت نکشید و حتی 
با آنها استقبال کنید چون راهی  کردن 
را که شما قرار است شروع کنید قبل از 
جای  به  است  بهتر  پس  اند،  رفته  شما 
تلف کردن وقت از تجربیات آنان استفاده 
برای  که  ناخوشایندی  اتفاقات  و  کنید 

آنها افتاده را کمتر ببینید .
هیچ وقت دست خالی سرکالس نروید 
خودکار  با  سررسید  یک  شده  حتی 
لزوم  صورت  در  تا  ببرید  خودتان  با 
باشد  این  خالف  اگر  کنید؛  یادداشتی 
استاد احساس میکند که شما به درسش 
بی توجه هستید)تلفن همراه آزاد هست 
و میتونید ببرید سر کالس،از من به شما 
نصیحت؛صدای استاد رو هم ضبط کنید 

و توی خلوت مرور کنید(.
خانم/آقا! اجازه ما بریم بیرون؟

 ادب حکم میکند که در زمان تدریس 
رعایت  را  کالس  انظباط  و  نظم  استاد 
کنیم اما اگر الزم بود به هردلیلی کالس 
را ترک کنید نیاز به اجازه گرفتن نیست 
و میتوانید نهایتا دست خود را بلند کرده 

و با سکوت از کالس خارج شوید .
اگر  گرفتن؛  جزوه  و  نویسی  جزوه 
خودتان جزوه نمینویسید از یکی از هم 
کالسی هایتان خواهش کنید که همان 
روز از جزوه هایش کپی بگیرید و کپی 
گرفتن جزوه هارا برای آخر ترم نگذارید، 
جزوه  که  کسی  باشد  خاطرتان  همیشه 
اش  وظیفه  میکشد  زحمت  و  مینویسد 
نیست به شما جزوه بدهد، پس همیشه 

قدردان لطفی که به شما میکند باشید.
باشما  مسائلی  مورد  در  کردم  سعی 
صحبت کنم که شاید شما دیرتر متوجه 
این  که  وقتی  یا  بشوید  ها  موضوع  این 
موضوع را متوجه شدید دیگر به دردتان 
غیبت  چون  موضوعاتی  گرنه  و  نخورد 
ساعات  شانزدهم  سه  از  بیش  غیرموجه 
تا حد سه درس  در  از دروس  هر یک 
دروس  آن  حذف  موجب  نیمسال  طول 
درس   3 از  بیش  برای  ولی  شد  خواهد 
نمره صفر در آن درس یا دروس منظور 
می گردد. و معدل زیر 12 برابر مشروطی 
را در طول ترم متوجه میشوید)مشروطی! 
دانشجوهایی  ندارد؛  دانشگاه شوخی  بله 
در  آورند  می  بدست  را  معدل  این  که 
ترم آینده نمی توانند بیش از 14 واحد 
بردارند، ادامه این روند در سه ترم خیلی 
الف  معدل  کنید  تالش  هست؛  تاریک 
می  دانشجویی  به  الف  معدل  شوید! 
باشه  باالی 1۷ داشته  گویند که معدل 
و در ترم آینده می تونه 24 واحد برداره! 
بین این دو معدل حداکثر 20 واحد می 

توانند در ترم آینده بردارند.  

۹8عرفان موسوی
مهندسي مکانیک

۹8مهرداد الهي
شیمي

کي گفته استادي که آزمونش 
قبل از برگزاري داره دست 
به دست میشه بلد نیست با 

سیستم کار کنه؟

به تعدادی صفحه زمینه ی زیبا 
جهت پوشاندن پس زمینه 
اساتید در تدریس آنالین 

نیازمندیم.

سالم به استادي که بي مقدمه 
راس ساعت شروع به درس 

دادن مي کند؛ ضبط کالس هم 
پر

جهت فرار نمودن از کالس 
درس آنالین، به یک مجسمه 
ساز درجه ی یک نیازمندیم.

فقط استادي که ربع ساعت آخر 
کالس تعریف مي کنه

ملقمه#طنزیم دغدغه هاي مجازي

ــگاه در  ــه دانش ــه ک برنام
شــیوه نامــه آموزشــی اول 1400 
ــن  ــر ای ــت ب ــرده اس ــن ک تدوی
اصــل قــرار دارد کــه کالســها 
بصــورت آمــوزش مجــازی شــروع 
مــی شــود و احتمــاالً میانــه هــای 
ــد  ــی خواه ــی ترکیب ــرم آموزش ت
شــد؛  هــر چقــدر بــه اواخــر تــرم 
نزدیــک بشــویم حضــوری شــدن 
دانشــجویان پررنگ تــر خواهــد 
بــود. امتحانــات نیــز بــه احتمــال 
بــاالی ۹0 درصــد بــه صــورت 
و  میگــردد  برگــزار  حضــوری 
طبــق آخریــن صحبــت هــای 
شــدن  علــوم حضــوری  وزارت 
دانشــگاه منــوط بــه واکســین شــدن 
ــتاد  ــوز س ــه و مج ــد از جامع ۷5 درص

ــت. ــا اس کرون

حاضرم، صدا هست، تایید 
میکنم و.. همه معناي جدیدي 

براي عدد یک در دوران مجازي 
شد؛وقتي یک ابدا شد هرگز 

فکر نمي کرد این قدر مهم شود

همه چيز به شرايط بستگي دارد
مصاحبه با دکتر سالمیان معاون آموزشي دمصاحبه با دکتر سالمیان معاون آموزشي دانشگاه رازی در رابطه با آموزش مجازیانشگاه رازی در رابطه با آموزش مجازی

ــن  ــا، روش ــات دل ه ــه حي ــش، ماي ــه دان ــتى ك براس
ــت. ــوان اس ــاى نات ــش بدن ه ــور و نيروبخ ــدگان ك ــده دي كنن

      )تحف العقول، ص ۲۸(



Email: safarihajataghaei@gmail.com

سارس  ویروس  شبه  انتشار  با 
شبه  این  گیری  همه  و  دنیا  کل  در   2
برای  گرفتن  تصمیم  ها  دولت  ویروس 
را  آنها  ها  انسان  و  بشریت  جان  نجات 
)البته دولت های  از یک دیگر دور کنند 
انگار  نه  انگار  جاها  بقیه  کشور؛  چندتا 
نمونش  ؟؟  چیه  کرونا  اصال  هست  کرونا 
فقط  کرونا  انگار  بغل  همین  افغانستان 

برای ما ساخته شده بود!! اهلل اعلم(.
با شدت گرفتن قرنطینه ها و دور کردن 
مانند  نیز  آموزشی  مراکز  هم  از  مردم 
گفته  )به  دیگر  خطر  پر  مرکز  هزاران 

. تعطیل شدن  خودشون( 
سرکالس  زور  به  که  دانشجوهایی 
بیان  قدرت  که  استادشون  از  حضوری 
 ، آموختند  می  مطلب  داشت  پایینی 
صورت  به  آموزش  در  میتوانستد  چگونه 
)زمان   ping پینگ  این  با  مجازی 
مطالب  اینترنت  باالی  پاسخ(  دریافت 

بیاموزند. آموزشی 
از مشکالت شبکه جهانی نگویم  خالصه 
خبر  شما  دارن،  خبر  همه  بهترهست؛ 
که  کسی  حتی  و  دارم  خبر  منم  دارین! 
قراره این نشریه رو چاپ کنه خبر داره!

و  اساتید  ارتباط  راه  و  مجازی  آموزشی 
یا  سامانه  ها  کالس  شروع  و  ها  دانشجو 
ای  که سامانه   lms اسم   به  بود  سایتی 

بود. نسبتا خوب 
را  وارد سایت می شدی، درس مربوطه 
انتخاب می کردی و تا زمان شروع کالس 
میکردی  سازی(  )تازه  رفرش  باید  انقدر 

تا لینک کالس پدیدار بشه. را  صحفه 
لینک  یک  کالس  لینک  راست  سمت 

بود به اسم فایل های اپلود شده؛
همین   lms سامانه  قسمت  بهترین 
نرم  در  مطلبی  تا  اساتید   . بود  قسمت 
اپلود میکردن بچه ها  افزار ادوبی کانکت 

کنند. دانلودش  میتونستن 
فایلشون  اپلود  چون  اساتید  از  بعضی 
ساعت  چند  یا  روز  چند  کشید  می  طول 

بارگذاری میکردن. زوتر فایل رو 
نکته ای خنده دار که وجود داشت؛

کامل  استفاده  که  اساتید  از  برخی 
های  آزمون  نبودن  بلد  رو  سامانه  از 
خودشون رو در این سامانه در همون نرم 

میگرفتن. کانکت  ادوبی  افزار 
داشت  وجود  اینجا  که  مشکلی  خوب 
زمان  از  قبل  رو  سواالت  اساتید  برخی 
دانشجو  و  میکردن  اپلود  ازمون  شروع 
سواالت را قبل از شروع آزمون داشًت!)چه 

میده؟( حالی 
میدادند  تقلب  مجال  اساتید  از  برخی   
برگذار  ازمون  جوری  نه،  برخی  ولی 
بخونی  خودت  بودی  مجبور  که  میکردن 
که  روشی  با  بدی  جواب  سریع  خودت 

استاد درس داده حل کنی بفرستی؛
خیلی  بودیم  مهندسی  که  ما  برای 
چندتا  امتحانا  از  خیلی  و  بود  سخت 

بفرستیم.  نتونستیم  سوال 
را  تقلب  جلوی  گیری  سخت  با  اساتید 
حق  ولی  بگیرن  تونستن  خوب  خیلی 
که  نبود  این  ما  مثل  هایی  خون  درس 
با  را  اون درس  و  بفرستیم  نتونیم سوالی 

نمره 13 و 14 پاس کنیم.
بگم  هرچی  دیگه  سامانه  این  از  خوب 
بریم سراغ سامانه جدید  ازش،  کم گفتم 

مجازی؛ آموزش 
و  شد  معرفی  که  جدیدی  سامانه 
کلی  ویانا   viana شد  گذاشته  اسمش 
باگ داشت،گیر کردن رابط کاربری، خطا 
هنگام دانلود فایل های اپلود شده توسط 

به سامانه... استاد، خطا هنگام ورود 
ولی خدا وکیلی دانشجویی که با ادرس 
براش  میزد  دانشجویی  شماره   tviana
و  میومد  ندارد  وجود  کاربر  این  پیغام 
توی  اسمم  وای  میداد  پیام  و  میترسید 
بهش  و  میخندیدم  من  و  نیست  سامانه 
اسم  اول   Tحرف ویانا  اول  میگفتم، 
teacher  یعنی استاد یا معلمه و برای 
رو   sviana باید  تو  اساتید هست  ورود 
 student داره   s اولش  که  کنی  وارد 
بابت این رکب  از زندگیش  و طرف واقعا 
که   بود  ای  ماده  مثل  و  شد  می  ناامید 
از  بود که  اشباع  فازش محلول در حالت 
بخار  به  تبدیل  داشت  عصبانیت  و  ترس 

می شد.

از این به بعد وارد مرحله 
یعنی  میشوید،  زندگی  تو  جدیدی 

دانشجویی! دوران شیرین 
رازی،  دانشگاه  به  را  ورودتون 
کشور  غرب  علمی،فرهنگی  قطب 

تبریک می گویم.
دانشجویی  دوران  شروع  از  قبل 
اون  در  که  دانشگاهی  با  باید 
پیدا  آشنایی  کرد،  تحصیل خواهید 

کنید.
می رویم سراغ اصل مطلب، یعنی 

معرفی دانشگاه رازی؛
سال  ماه  بهمن  در  رازی  دانشگاه 
یکی  که  کرمانشاه  شهر  در   1351
غرب  هوای  و  آب  خوش  مناطق  از 
دانشکده  عنوان  با  می باشد،  کشور 
دکتر  شادروان  توسط  علوم 
فعالیت  به  شروع  گویا،  عبدالعلی 
تحصیلی  سال  شروع  در  و  نمود 
 ۲00 پذیرش  با   1351-135۲
فیزیک،  رشته  چهار  در  دانشجو 
ریاضی  و  زیست شناسی  شیمی، 
در  نمود.  آغاز  را  خود  موجودیت 
پزشکی  دانشکده  تاسیس  با  ادامه 
و  سنندج  دبیر  تربیت  کرمانشاه، 
دانشگاه  ایالم،  دامپروری  دانشکده 
رازی توسعه یافت و پس از انقالب، 
دانشگاه  از  مذکور  دانشکده های 
عنوان  تحت  و  گردیدند  جدا  رازی 
پزشکی  علوم  دانشگاه های 
و  کردستان  دانشگاه  کرمانشاه، 
دانشگاه ایالم به فعالیت خود ادامه 

دادند.
دانشگاه رازی در حال حاضر دارای 
17 دانشکده، و پردیس کشاورزی و 
بهره گیری  با  و  بوده  طبیعی  منابع 
 1۲۲ استاد،   31 تخصص  و  دانش  از 
مربی   13 استادیار،   ۲77 دانشیار، 
علمی  هیات  عضو   443 جمعا  و 
حدود  و  آموزشی   گروه   57 در 
نفر دانشجو در چهار مقطع  1۲هزار 
کارشناسی  کارشناسی،  کاردانی، 

)عمومی(  حرفه ای  دکترای  و  ارشد 
و دکترای تخصصی  به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
نظام  نتایج  اساس  بر  همچنین 
دانشگاه   ،۲0۲۲ تایمز  رتبه بندی 
در  متوالی  سال  دومین  برای  رازی 
قرار  جهان  برتر  دانشگاه های  جمع 

گرفت.
دانشگاه؛ مهم  بخش های  

می  شروع  فرهنگی  معاونت  از 
انجمن  و  ها  تشکل  فعالیت  کنیم، 
کلیه کالس های فوق  و  های علمی 
برنامه، به این بخش مربوط هستن.
موضاعاتی  دانشجویی؛  معاونت 
تربیت  تغذیه، خوابگاه،  با  رابطه  در 
و  اداری  دانشجویی،  وام  بدنی، 

این معاونت است. با  مشاوره 
مسئله ای  هر  آموزشی؛  معاونت 
و  اساتید  درس،  کالس،  به  مربوط 
دانشگاه  از  بخش  این  با  دانشجو 
و  آزمایشگاه  همچنین  باشد.  می 
هستند. معاونت  این  جزو  کتابخانه 

امکانات رفاهی دانشگاه عبارت اند 
امور  کارکنان،  مصرف  تعاونی  از 
نقلیه، امور خوابگاه ها، مرکز فروش 
انتشارات مرکزی،  کتاب، درمانگاه، 
هیئت  اعضای  رفاهی  امور  ستاد 
تربیت  اداره  مهمان سرا،  علمی، 

الحسنه. بدنی و صندوق قرض 
حاضر  حال  در  رازی  دانشگاه 
که  داراست  خوابگاه  هفت  تعداد 
دانشجو  نفر   3700 حدود  گنجایش 
این  پیشین  سال های  در  دارد.  را 
پسر  دانشجویان  برای  دانشگاه 
دانشجویان  برای  و  سال  دو  تنها 
خوابگاه  سال  سه  مدت  به  دختر 
حال  در  که  می داد  ارائه  دولتی 
است.  یافته  ارتقا  سال   4 به  حاضر 
و  شهر  مرکز  در  فجر  ساختمان 
دانشگاه  استادان  مسکونی  مجتمع 
باغ   ، بستان  طاق  پردیس  در  واقع 
اعضای  اسکان  جهت   ، ابریشم 
اختصاص  دانشگاه  علمی  هیئت 

یافته است.
در  اشرفی  خوابگاهی  مجتمع 
داخل  در  و  ابریشم  باغ  خیابان 
اکثر  دارد.  قرار  دانشگاه  پردیس 
و  نفره   4 خوابگاه  این  اتاق های 

3 نفره است. تعدادی نیز 
 4 داشتن  با  رازی  دانشگاه 
به  روزانه  غذاخوری،  سالن 
هیئت  اعضای  دانشجویان، 
علمی، کارمندان و کارکنان خود 
مرکزی  سلف  می دهد.  سرویس 
باغ  خیابان  در  دانشگاه  داخل 
در  دیگری  سلف  و  ابریشم 
در  و  اجتماعی  علوم  دانشکده 
سلف،  یک  کشاورزی  پردیس 
دانشکده  در  دیگر  سلف  یک  و 

دارد. دامپزشکی وجود 
دارای  مرکزی  کتابخانه 
 ۶0000 حدود  در  مجموعه ای 
عنوان کتاب، 4۲0 عنوان نشریه 
و  اطالعاتی  پایگاه   8 فارسی، 
طرح  و  پایان نامه   3000 حدود 
کتابخانه  این  است.  پژوهشی 
حدود  روزانه  و  عضو  نفر   4500
دارد.  مراجعه کننده  نفر   350
را  مرکزی  کتابخانه  اعضای 
دانشگاه  استادان  دانشجویان، 
می دهند.  تشکیل  کارمندان  و 
کتابخانه دارای دو سالن مطالعه 
به  برادران  و  خواهران  جهت 
صورت مجزا است که حدود 800 
گنجایش  و  مساحت  مربع  متر 

نفر مراجعه کننده را دارد.  300
یکی  پایانی؛  سخن  بعنوان   
تمدن  دانشگاه  رسالت های  از 
برای  فرد  نمودن  آماده  ساز، 
باید  او  است.  جامعه  در  زندگی 
فرهنگی  و  علمی  زمینه های  در 
به  اجتماعی،  مهارت های  و 
بتواند  که  شود  تربیت  گونه ای 
جامعه  مؤثر  عضو  عنوان  به 
قله های  و  نموده  وظیفه  انجام 

علم و اخالق را فتح نماید.

نظر  مورد  قبولی  رتبه  باالخره  وقتی 
وارد  و  کنیم  می  کسب  را  خودمان 
سکونت  محل  اگر  شویم  می  دانشگاه 
شما نزدیک دانشگاه نباشد و فاصله آن با 
دانشگاه زیاد باشد و داخل آن شهری که 
دانشگاه هست زندگی نکنیم، بیشترین 

چیزی که ذهن ما را درگیر خودش
می کند محل اسکان است؛ حاال کجا 
قبل  بگذارید  کنیم؟  زندگی  و  بخوابیم 
خیلی  چیز  یک  کنم  شروع  اینکه  از 
مهم را به شما بگویم؛ اصلی ترین علت 
رضایت یا نارضایتی دانشجوها می دانید 
خالف  بر  بخواهید  را  چیست؟راستش 
تفکرات اکثر ما اصلی ترین علت رضایت 
دانشگاه  از  ها  دانشجو  نارضایتی  یا 
رفقایی  و  هایشان  اتاقی  هم  خاطر  به 
 هست که داخل خوابگاه با هم هستند. 
بعد از چند ماه که داخل دانشگاه هستید 
این  به  زود  خیلی  بکنید  سوال  یه  اگر 
اتاقی  هم  که  کسایی  رسید  می  نتیجه 
و هم خونه های خوبی دارن حسابی از 
دانشگاه راضی، کسایی که هم خونه ی 
هستند؛  ناراضی  حسابی  ندارن   خوبی 
کنید هم  و سعی  کنید  دعا  پس حتما 
اتاقی های خوبی گیرشما بیاید بخصوص 
هم اتاقی تان با شما هم سن و هم رشته 
باشد چون خیلی پیش می آید که ترم 
باالیی ها با ترم پایینی ها یکجا می افتند 
 یا اینکه رشته هایشان با هم تفاوت داره.
اصلی بحث  سراغ   بریم 

خوابگاه  دانشگاه  آیا  است  این  سوال 
چطورهست؟  خوابگاه  دارد؟ 
بگیریم  خانه  بیرون   باید 
ها؛ سوال  قبیل  این  از   و 

اگه تا حاال اسم آن را نشنیده باشیم وقتی 
دانشگاه  تو  که  دانشجویی  سرای  نام  با 
کنیم  می  برخورد  گویند  می  ما  به 
حسابی شوکه می شویم که چی؟ مگر 

اسم آن خوابگاه نبود؟ چرا شما درست 
دانشگاه  در  یعنی  اینجا  اما  گویید  می 
گویند می  دانشجویی  سرای  آن   به 

که خوشبختانه در دانشگاه رازی از امنیت 
باالیی برخوردار است و شما تا هشت ترم 
در مقطع کارشناسی می توانید استفاده 
کنید. در مقطع ارشد و  دکتری هم می 
اتاق ها زندگی کنید که  این  توانید در 
شامل اتاق های دو نفره)البته چهار نفره 
نفره ده  تا  نفره  چهار  نفره،  سه   شده(، 

دانشگاه  در  اگه  که  بگویم  را  این  البته 
ازدواج  دانشگاه  دانشجوهای  از  یکی  با 
متاهلی  منازل  در  توانید  می  کنید 
دانشگاه در کنار همسرتان زندگی کنید 
نکته  یک  نیست(.  کارشناسی  )ویژه 
حتما بگویم، در هر دانشگاهی حتی در 
خوابگاه ها افراد پست و بد, وجود دارن 
که حسابی می توانند آینده شما را تباه 
بر  و  دور  کنم  می  توصیه  پس  کنند؛ 
اینجور آدم ها نروید و سعی کنید رفیق 
 ها و هم اتاقی ها مناسبی انتخاب کنید. 
بعد از اینکه نیاز اولیه ی ما یعنی مسکن 
 حل می شود نیاز دوم مان خوراک هست؛ 
شام   و  ناهار  شما  رازی  دانشگاه  داخل 
پنج  ناهار  و  چهارشنبه  تا  شنبه  از 
در  و  هستید  دانشگاه  مهمان  شنبه 
محوطه  در  که  غذایی  خوابگاه)سلف 
بجز  هرکس  ورود  و  داره  قرار  خوابگاه 
هستن  خوابگاه  در  که  دانشجوهایی 
گیت  از  باید  انگشت  اثر  و  کارت  با 
ورود  کنترل  جهت  محلی  )گیت:  ها 
خوابگاهی  غیر  بشوند؛  رد  خروج(  و 
دوربین  که  نشوید  وارد  قاچاقی  ها 
متوجه  حراست  اگه  و  دارد  وجود 
شود(  می  تمام  بد  برایتان   بشود 
داشتیم می گفتیم که سلف دانشجوهای 
خوابگاهی در محوطه خوابگاه قرار داره و 
سلف دانشجوهای غیر خوابگاهی ها هم 
هایی  دانشکده  البته  دانشگاه؛  خود  در 
و  دانشگاه  اصلی  محوطه  از  بیرون  که 

و  دامپزشکی  مثل  دارند،  قرار  شهر  در 
کشاورزی و علوم اجتماعی و... یه سری 
مکان  همان  داخل  هم  ها  این  دیگه 
توانند  می  که  دارن  خوری  غذا  سلف 
اونجا غذاها خود را سفارش بدهند که 
پرس  یک  هرکس  باشد  یادتان  البته 
از  بعد  شما  بگیرد.  تواند  نمی  بیشتر 
داخل  روید  می  تان  کارت  دریافت 
سامانه اتوماسیون تغذیه و آنجا غذاهای 
خودتان را سفارش می دهید)هزینه از 
طریق کیف پول داخل سامانه که قبال 
هر  کنید.  می  پرداخته  کردید  شارژش 
است( شده  تعریف  غذا  نوع  دو  وعده 

گران ترین غذا ها کباب کوبیده،جوجه، 
مشهور  غذای  پلوتن!)پلوتن،  ماهی، 
شامل؛ تن ماهی 220گرمی همراه برنج، 
خرما و دیگر مخلفات(، چلو مرغ و... با 
فقط2000 تومان هست. و ارزان ترین 
غذا ها مٍثل ماکارانی1200تومان)قیمت 
سال ۹۸( البته االن احتماال خیلی کم 
درصد(.  40 باشه)حداٍکثر  شده   گرون 

نمی  ندهید  سفارش  رو  غذاهاتون  اگه 
بهتون  ها  آشپز  بگیرید؛  غذا  توانید 
وقتی  شما  چون  چرا؟  نمیدهند،  غذا 
میخواهید غذا بگیرید کارت دانشجویی 
تان که هوشمند هست باید حتما همراه 
کارت  جلوی  باشید،  داشته  خودتان 
که  صورتی  در  و  بدهید  قرار  ها  خوان 
مشخص  باشید  نداده  یا  داده  سفارش 
جا  همان  توانید  می  یا  حاال  شود؛  می 
حتی  سلف،  بیرون  بیاورید  یا  بخورید 
بفرمایید.  میل  تان  های  اتاق  داخل 
روز  شام  و  ناهار  و  پنجشنبه  روز  شام 
جمعه هم با خودتان هست؛ بله خوابگاه 
باز هستند  تعطیل هم  روز های   ها در 
رو  شام  و  ناهار  نیستید  مجبور  شما 
توانید  می  و  بگیرید  سلف  از  حتما 
در  شما  بخرید؛  یا  بپذید  خودتان 
ظرف  سینک  گاز،  اجاق  خوابگاها 

ها  چیز  سری  این  و  یخچال  شویی، 
اون  با  باید  که  وسائلی  اما  دارید،  را 
هست. خودتون  با  کنید  درست   غذا 

در  شما  یعنی  هست؛  ماهانه  صبحانه 
همان اتوماسیونی که ناهار سفارش می 
دهید باید برای صبحانه هم اقدام کنید. 
بلکه  نیست  روزانه  که  تفاوت  این  با 
بسته  یک  هر کس  به  ماه  در  روز  یک 
صبحانه می دهند؛ در یک روز و زمان 
مشخص )عموماً عصر، بعد از کالس ها( 
بسته صبحانه را تحویل می دهند. بسته 
های صبحانه یک و دو داره پس توصیه 
می کنم تمامی هم اتاقی ها یک بسته 
بسته  از  یکی  چون  ندهند  سفارش  رو 
ها شامل روغن،چایی، قند، تخم مرغ و 
مربا،  و دیگری شامل کره،  پنیر هست 
هست)عضو  وخرما  پنیر  خامه،  عسل، 
جدایی ناپذیر این دو بسته که خیلی هم 
تاکید دارند شیرپاکتی کوچک به تعداد 
شش و هشت عدد با توجه به نوع بسته 
صبحانه هست( قیمت هر بسته هم فقط 
 1۷ هزار تومان هست)قیمت سال ۹۹(.

خانه های متاهلی که مخصوص اساتید 
محوطه  داخل  دانشجوه  های  زوج  و 
آنها  دوتا  و  دانشگاه  خود  اصلی  ی 
نزدیک  در  شما  هستن.  شهر  داخل 
و  دانشکده  به  دانشجویی  سرای  ترین 
شوید  می  مستقر  خودتان  درس  محل 
دانشکده  به  خوابگاه  که  صورتی  در 
نباشید  نگران  اصال  هم  باشه  دیر  شما 
آیید. و می  روید  با سرویس می   چون 

سرویس  دخترانه  خوابگاهای  البته 
دختر  و  هست  فعال  همیشه  هایشان 
صورت  در  حتی  میتوانند  ها  خانوم 
سرویس  با  دانشکده  بودن  نزدیک 
دانشگاه خود  در  حتی  بیایند،  و   بروند 

بعد از استقرار حتما فاصله با دانشکده 

برسي  دارید  کالس  آنها  در  که  هایی 
کنید تا بتونید به موقع به کالس هاي 
از  میتوانید  کار  این  برای  برسید.  تان 
نباشید  نگران  بپرسید،  ها  باالیی  ترم 
پاسخ  درستی  به  ها  باالیی  ترم  همه 
سواالت  حتما  پس  دهند؛  می  شمارا 
نخورید؛  مشکل  به  که  بپرسید  را  تان 
باالیی  ترم  اگه  این وضع کرونا  با  البته 
من  بدونند!  دانشگاه  از  چیزی  هم  ها 
حتی  بودم  آنجا  ترم  یه  که  خودم 
است. رفته  یادم  هم  خوابگاه   مسیر 

شود  بازمی  صبح   ۶ ساعت  از  خوابگاه 
برای  و   10 ساعت  تا  پسرها  برای  و 
ماند  می  باز  شب   ۷ ساعت  تا  دخترها 
بار  هر چند  ها  این ساعت  بین  و شما 
و  بروید  توانید  می  بخواد  تان  دل  که 
توانید  نمی   ۶ ساعت  از  قبل  اما  بیاید، 
و  التماس  کلی  با  مگر  شوید  خارج 
یا  نامه  مجوز،  داشتن  یا  خواهش 
کند. توجیه  شمارا  تاخیر  که   چیزی 

های  مکان  شامل  دانشگاه  محوطه 
سالن  چمن،  زمین  مثل  ای  ورزشی 
بدن  سالن  استخر،  زورخانه،  فوتسال، 
شما  که  مکانها  قبیله  این  از  و  سازی 
یاد  حتی  و  کنید  استفاده  میتونید 
بگیرید؛ چون آموزش از دفاع شخصی، 
فوتسال،  فوتبال،   رزمی،  های  ورزش 
هم  آموزش  دیگر  و  استخر  والیبال، 
استفاده  حتما  میکنم  توصیه  دارند. 
دست  از  هارا  فرصت  این  و  کنید 

ندهید.

۹8سید محمد حسینی
مهندسي مکانیک

۹8محمد مهدی زینل پور
مهندسی مکانیک
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