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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
هم چیزی جز خستگی  آخرش  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
آخرش هم چیزی جز خستگی  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu

اندر خم قوانین آموزشی

 کالم امام

ایــن روحیــه  ی »فایــده  ای نــدارد« - 
ــه  ی  ــک هم ــم مهل ــده - س ــأس از آین ی
فعالیتهاســت؛ چــه فعالیتهــای اجتماعــی 
و سیاســی، چــه فعالیتهــای علمــی و 

ــی. پژوهش
1388/06/08

دو هفته نامه
سیاسی
فرهنگی
اجتماعی
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
هم چیزی جز خستگی  آخرش  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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بــه  اســتقالل سیاســی  تعریــف ســاده،  در 
ــر در  ــای دیگ ــتن دولت ه ــت نداش ــای دخال معن
ــام  ــت. ای ــور اس ــک کش ــی ی ــات سیاس تصمیم
قبــل از انقــالب اســالمی نمونه هــای مختلفــی از 
نفــوذ سیســتماتیک و فکــری آمریــکا، انگلیــس و 

ــت. ــه اس ــل مالحظ ــران قاب ــرائیل در ای اس
ــاب خــود در  ــوی در کت ــرح پهل ــال ف ــرای مث ب
ــا  ــکار محمدرض ــه خدمت ــرون ک ــاب پ ــورد جن م
ــد» محمدرضــا در  ــوده اســت مــی گوی ــوی ب پهل
انگلیــس بــا پــرون دوســت بــود و در ایــران بــه او 
ــا  ــه شــدت از او می ترســید«. بعده ــام داد و ب مق
ــن  ــه ای ــاش شــد ک ــه جاسوســی ف در اســناد الن
ــا »ام.آی.ســیکس« داشــته  ــی ب شــخص ارتباطات

اســت.
ــه  ــود دارد ک ــری وج ــیاری دیگ ــواردی بس م
ــورها کار  ــایر کش ــع س ــت مناف ــکارا در خدم آش
ــوارد  ــه م ــن گون ــیاری از  ای ــد و بس ــی کردن م
ــه جاسوســی نیــز کشــف شــده  اســناد آن در الن

ــت. اس
مــا حتــی قبــل انقــالب بــه جــز مــدت کوتاهــی 
در زمــان ملــی شــدن صنعــت نفــت اجــازه 
ــم نداشــتیم. در  ــت خــود را ه ــرای نف ــم ب تصمی
مثالــی دیگــر قبــل از انقــالب چرچیــل، اســتالین، 
روزولــت )رئیس جمهــور( بــدون حتــی خبــر 
دادن بــه محمدرضــا پهلــوی بــه ایــران می آمدنــد 
کــه بــرای آینــده ی دنیــا از جملــه آینــده ایــران 

ــد. ــم بگیرن تصمی
یــا حتــی رضــا شــاه کبیــر!!! بــا آن همــه ادعــا، 
ــرض ۲۴  ــی دوم در ع ــگ جهان ــکرش در جن لش
ــس  ــیه و انگلی ــد و روس ــقوط می کن ــاعت س س

ایــران را می بلعنــد.
ــل شــده ایم کــه  ــه کشــوری تبدی ــروز ب ــا ام ام
ــل  ــل ح ــان قاب ــائل جه ــان مس ــدون حضورم ب
نیســت و در تهــران بــه محوریــت ایران جلســه ای 
ــن  ــان و پوتی ــور اردوغ ــا حض ــه ب ــم ک می گذاری
ــم  ــم بگیری ــوریه تصمی ــران س ــده بح ــرای آین ب
سعودی-آمریکایی-صهیونیســت  دشــمنان  و 
از قــدرت مــا بــه خــود می لرزنــد و بیانیــه 
ــد. ــرک کن ــوریه را ت ــد س ــران بای ــه ای ــد ک می دهن

امپریالیســت های  مقابــل  اســت  ســال   ۴0
ــه  ــان در عرص ــه های آن ــتاده و نقش ــی ایس جهان
ــا را  ــم آن ه ــرده ای ــی ک ــف را خنث ــای مختل ه
ــال  ــالب 8 س ــل انق ــم. در اوای ــده ای ــن کوبی زمی
ــدم خــاک  ــک ق ــم و ی ــا جنگیدی ــل کل دنی مقاب
ــه  ــه آرارات را ب ــا ک ــالف پهلوی ه ــم. برخ ندادی
ترکیــه، دشــت نامیــد را و بخــش هــای از حــوزه 
رود هیرمنــد را بــه افغانســتان، نیمــی از رود 
ــتان  ــار انگلس ــا فش ــراق داده و ب ــه ع ــد را ب ارون
ــود را  ــران ب ــم ای ــتان چهارده ــه اس ــن ک بحری

ــد. ــالم کردن ــتقل اع مس

امیرعباس محمدلو
عضو فعال دانشکده اقتصاد 

ــذا،  ــی غ ــاه ، روز جهان ــارم مهرم بیســت و چه
ــص  ــان باألخ ــنگان جه ــه گرس ــت ک ــه ایس بهان
گرســنگان ایــران را یــاد کنیــم و برایشــان فکــری 
ــه  ــه ب ــر واقعیــت همــان باشــد ک بیاندیشــیم. اگ
ــران  جامعــه القــا می کننــد و مغزهــای متفکــر ای
باشــند  دانشــجویان  همــان  اول،  مرحلــه  در 
ــجویان ،  ــاًل از دانش ــه فع ــوم ک ــادآور ش ــد ی بای
تقاضــای مــازاد بــر عرضــه نداشــته باشــید البتــه 
ــه از  ــت ک ــه آن درون دادی اس ــور از عرض منظ
ملزومــات راه افتــادن فرآینــد پــردازش مغــز 
بشــر اســت. باالخــره مغــز بــرای بــه کار افتــادن 
ــاز  ــن و... نی ــیم، ویتامی ــداری فسفر،کلس ــه مق ب
ــذای  ــم در غ ــول نمی ده ــما ق ــه ش ــه ب دارد ک
تمــام ســلف های دانشــجویی بتــوان آن هــا را 

ــت. یاف

ــی  ــذاِی جهان ــن غ ــاف ای ــه اوص ــه ب ــا توج ب
تنهــا عضــو بــدن کــه از خــودش واکنــش نشــان 
نمی دهــد مغــز اســت وگرنــه معــده، ُشــش ، 
دود شــش و...واکنش هــای عجیبــی از خودشــان 
البتــه باوجــود چنیــن  نشــان می دهنــد کــه 

ــت. ــب نیس ــی غری ــی خیل غذاهای
حتــی گاهــی دیده شــده چشــمان دانشــجویان 

ــرم  ــا ک ــه ب ــده در مواجه ــرون آم ــه بی از حدق
پایگاه هــای  بــه  کنیــد  )رجــوع  خوش ســیما. 
خبــری دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل(  اگــر 
در دانشــکده ی علــوم اجتماعــی مردم شناســی 
تحــت عنــوان  باشــید، درســی  پــاس کــرده 
زبالــه شناســی خوانده ایــد و اگــر درســتان را 
ــطل  ــد از س ــید می توانی ــه باش ــی فراگرفت به خوب
ــل  ــی مث ــجویی نکات ــای دانش ــه ی خوابگاه ه زبال
ــیب  ــه س ــگاه عالم ــب دانش ــوه ی غال ــه می اینک
ــان  ــه هم ــه البت ــد ک ســرخ اســت را کشــف کنی
پوســت ســیب نیــز دیگــر در ســطل ها پیــدا 
 70 حــدوداً  جدیــد  درتــرم  چــون  نمی شــود 

ــته. ــه داش ــش عرض ــد کاه درص

ــوه  ــه جمــال می ــا ب چشــممان در ســلف ها تنه
ــال  ــه جم ــه ب ــود بلک ــن نمی ش ــه روش ــت ک نیس
اســاتید  مثــل  دیگــری  بــاارزش  چیزهــای 
و نمی شــود.  نیــز روشــن نمی شــده  گرامــی 

دانشــجویان دوســت دارنــد بعــد از کالس هــم 
ــد  ــا اســاتید بپردازن ــه ی بحــث علمــی ب ــه ادام ب
ــا  ــرای آن ه ــوند و ب ــفره ش ــم س ــا ه ــا آن ه و ب
ــه  ــا ب ــه ت ــل اینک ــا مث ــد ام ــاز کنن ــابه ای ب نوش
ــد. ــوده بخورن ــا آن هــا فال حــال قســمت نبــوده ب

گویــا چنــدی پیــش تعــدادی از دانشــجویان تــرم 
ــاتید  ــلف اس ــه س ــان ب ــتباه گذرش ــه اش ــی ب اول
می افتــد و دِر دنیایــی دیگــر بــه روی آن هــا 
گشــوده می شــود، نــام بــردگان خوشــحال از 

ــا هــزار و یــک امیــد و آرزو  اکتشــاف جدیــد و ب
مواجــه  ممنــوع  دانشــجویان  ورود  کاغــِذ  بــا 
اینکــه  از  بودنــد  خوشــحال  امــا  می شــوند 
آن هــا  روی  بــه  در  ایــن  ســریع تر  هرچــه 
بســته شــد کــه خــدای نکــرده دلبســتگی و 
ــاد  ــی ایج ــه آن نقطــه ی جغرافیای وابســتگی ای ب
ــرای وصــال  ــالش ب ــی از ت ــه درد جدای نشــود ک
ســخت تر اســت و از او مَطلَــب صبــر جدایــی 

ــدارد. ــه ن ک

ــه  ــن اســت ک ــج به دســت آمده ای ــر نتای از دیگ
ــس وکاری  ــای بی ک ــردن غذاه ــل ک ــرای تحمی ب
مثــل مــرغ نپختــه بــه ژتــون خــوران عزیــز 
در  را  غذایــی  و  می نویســند  برنامــه  ،جــوری 
ــر  ــرد نابراب ــک نب ــه در ی ــد ک ــرش می گذارن براب
ــه  ــور ب ــه مجب ــد و هم ــازی باش ــروز ب ــرغ، پی م
برنامــه  مخلــص  شــوند.  جــان  نپختــه  رزرو 
تریــن  دردنــاک  برم.امــا  باهوشــم  نویســان 
پــر  ظرف هــای  دانشــگاه  ســلف های  قســمت 
ــه  ــطل های زبال ــه ی س ــه روان ــت ک ــی س از غذای

. د می شــو
گذشــتن از تمــام مطالــب شــوخی و جــدی ای 
ــوان از  ــا نمی ت ــت ام ــاده اس ــد س ــان ش ــه بی ک
ــی کــه  ســهم کــودکان یــا کارتــون خواب های
می گذارنــد  زمیــن  بــر  گرســنه  شــب ها ســر 
گذشــت و پــدال ســطل های بــزرگ زبالــه را 

به راحتــی فشــار داد و نعمــت خــدا را.... .

فاطمه محمودی
دبیر آموزش و مسئول واحد خواهران انجمن

چه بودیم؟
چه شدیم؟

به بهانه روز جهانی غذا

درآمدی بر َتناُولیاِت دانشجویان ایران
روند استقالل سیاسی ایران قبل و بعد از انقالب

غیر بهداشتی!

رفوزه در شفافیت

نقد فیلم

آقازاده واقعی

َسخت ُسور!

مسابقه تجربه دانشجویی

صفحه ۴صفحه 3صفحه ۲

ایـن  بـه  علـم  در عرصـه ی  ملـی  عـزت 
اسـت کـه جـوان دانشـجوی او، پژوهشـگر 
او، عالـم محقق او سـعی کنـد مرزهای علم 

را درنـوردد و علـم را تولیـد کنـد
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
آخرش هم چیزی جز خستگی  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
هم چیزی جز خستگی  آخرش  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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وزیر بهداشت از وزرایی است که در اوایل دوره خود 
را  عمومی  رضایت  داد  انجام  که  اقداماتی  با  توانست 
جلب کند؛ در این متن تمام آن زحمات درنظر گرفته 
شده و پیشاپیش نیز از ایشان تشکر می کنیم. اما یکی 
از رسالت های ما به عنوان دانشجو، نقد کردن و تالش 
برای بهبود وضعیت است. ایشان در چند ماه گذشته 
حاشیه های مختلفی را رقم زدند تا جایی که هم اکنون 
رکورد دار حاشیه سازی در دولت آقای روحانی هستند. 
عالوه بر انتقادهایی که به شیوه مدیریتی و نوع عملکرد 

بـه بهانـه مخالفـت بـا شـفافیت آراء نماینـدگان 
بـه بررسـی کوتـاه وضعیـت شـفافیت آراء در پنـج 
پرداختیـم. مختلـف  کشـورهای  در  دنیـا  پارلمـان 

نماینـدگان مـردم چنـد هفتـه قبل با یـک فوریت 
قانـون   119 مـاده  بـه  تبصـره  دو  الحـاق  طـرح 
آیین نامـه داخلـی مجلس شـورای اسـالمی که منجر 
مخالفـت  می شـد  نماینـدگان  آرای  شـفافیت  بـه 
کردنـد و عمـاًل ایـن طرح را به سـمت ملکـوت اعلی 

کردند. هدایـت 

از  برخـی  بـه  اسـت  مناسـب  بهانـه،  همیـن  بـه 
کشـورهای  پارلمان هـای  در  شـفافیت  پارامترهـای 
دیگر و بررسـی »شاخص احساس فسـاد« بپردازیم. 
 Legislative Openness بنـا به جمع سـپاری
انگلسـتان  عـوام  مجلـس  در   ،Data Explorer
ایرلنـد  پارلمـان   ،)House of Commons(
ایتالیـا  نماینـدگان  پارلمـان   ،)Dáil Éireann(

)Chamber of Deputies(، مجلـس ملـی 
 )National Assembly( پاکسـتان 
درزمینـه »حضـور و غیـاب نماینـدگان در 
صحـن علنـی و کمیسـیون ها و کمیته هـا« 
و »اطالعـات خـرج و مخـارج نماینـدگان« 
هیئت مدیـره  جلسـات  در  »شـرکت  و 
و  مشـخص  و  شـفاف  کالن«  شـرکت های 
برخـط اسـت و با مراجعه به وب سـایت های 
مرجـع هرکـدام از ایـن پارلمان هـا می توان 
بـه اطالعـات مدنظـر دسترسـی پیـدا کـرد 

درحالـی که کسـب ایـن اطالعـات به صورت 
برخـط از پایگاه هـای مجلـس شـورای اسـالمی 

نیسـت. مقدور 
بـه سـراغ کنگـره آمریکا می رویـم. کنگـره آمریکا 
در  قانون گـذار  مجموعه هـای  شـفاف ترین  از  یکـی 
سـطح بین الملـل و قابـل الگوبـرداری بـرای مجلـس 
شـورای اسـالمی اسـت. مدعیان شـفافیت به وسـیله 
gov�کی نهـاد بین دولـی کافی اسـت به وب سـایت
کنگـره  بخـش  بـه  و  کننـد  مراجعـه   track.us
)Congress( مراجعـه کننـد. در ایـن وب سـایت 
شـاهد آنیـم کـه در رابطـه بـا »ارائه کننـده طـرح 

ایشان، به خصوص طرح تحول سالمت که از مهم ترین 
کارهای انجام شده در دوره ایشان بوده وارد است و در 
این مقال به آن ورود نمی کنیم؛ توهین های مختلفی 
که هر بار در جایی به اقشار مختلف کرده است باعث 
می شود کمی بیشتر بر روی آقای وزیر متمرکز شویم تا 

ابعاد مسئله کمی برایمان روشن تر شود.

اهانت به فرماندار ایالم؛ آغاز جنجال ها
نامناسب  برخوردهای  از  که  خبری  اولین  واقع  در 
آقای وزیر رسانه ای شد، خطاب کردن فرماندار ایالم 
با  هم  بعد  وقت  که چند  بود  از شأن  دور  ای  واژه  با 

جدید  ساخته ی  زده  زنگ  کوچک  مغزهای 
هومن سیدی مانند دیگر فیلم های سینمای ایران 

به ورطه ی تکرار نمی افتد.
بی محتوای  فیلم های  از  اگر  اخیر  سال های  در 
تقلیدی  فیلم ها  عمده ی  بگیریم  فاکتور  کمدی 
درام  یک  شکل  یا  است  فرهادی  اصغر  سبک  از 
نمایی  سیاه  با  همراه  معموالً  که  است  اجتماعی 

است.
دنیای  زده  زنگ  کوچک  مغزهای  فیلم  ولی 
حلبی آباد  یک  داستان  فضای  دارد  دیگری 
بر  مواد مخدر  تولید  باند  است که یک  فقیرنشین 
آن حاکم است هر چند محیط فیلم وضعیت بسیار 
محیط  و  رفتارها  ولی  می دهد  نشان  را  نامناسبی 
با  را  آن  نمی تواند  مخاطب  که  اغراق شده  چنان 
باعث می شد که  این  محیط واقعی تطبیق دهد و 
برای  از طرفی  نشود؛  القا  مخاطب  به  تلخی  حس 
توصیف فقر در کثیفی بیش ازحد اغراق نکرده که 

مخاطب زده شود و این یک امتیاز مثبت است.
است.  پررنگ  بسیار  فیلم  در  خشونت  مفهوم 
از  افراد  انگار  که  است  به گونه ای  خشونت  این 
سختی های زیاد به خشونت رو آورده اند و این گونه 
مثل  موردی  به  فیلم  در  می کنند  خالی  را  خود 
بگوید  را  این  تا  شده  توجه  نیز  بیش ازحد  غیرت 
تخیلی  ولی  است  اغراق شده  محیط  اگرچه  که 

نیست و بر پایه محیط زندگی خودمان است.
احساس  داستان  خأل  فیلم  ابتدایی  بخش  در 
حول  فقط  اول  ساعت  نیم  در  به طوری  می شود 

این که  بدون  می رویم  پیش  شاهین  شخصیت 
به خوبی  نمی تواند  و مخاطب  بیفتد  فیلم  در  اتفاقی 
درک کند که نویسنده بر اساس کدام ایده داستان 

و شخصیت ها را شکل داده است.

اسـالم اهمیـت زیادی 
می خوریـم  آنچـه  بـه 
می دهـد و طعـام حاللـی 
مـا  بـدن  وارد  کـه  را 
پاکـی  مایـه  می شـود، 
قـدم  بـرای  قـوت  و 
خـدا  راه  در  برداشـتن 
حـرام  طعـام  و  می دانـد 
را  ناپـاک  و  ناشایسـت  و 
پـس  می دانـد.  ویرانگـر 
بـر ماسـت کـه عـالوه بر 
اهمیـت به کیفیـت آنچه 
تأثیـر  بـه  می خوریـم، 
و  روح  و  بـدن  در  آن 
روانمـان بیاندیشـیم و در 
نعمت های  از  بهره گیـری 
الهـی و خـرج کـردن نیز 
از اعتـدال خارج نشـویم.

قصـد داریـم در اینجـا 
غـذا  آداب  از  برخـی 
را  آشـامیدن  و  خـوردن 
به  صـورت مختصـر برای 

شـما عزیـزان شـرح دهیم. امید اسـت کـه همه ی ما 
باشـیم. زیـر  توصیه هـای  بـه  عمل کننـده 

آداب غذا خوردن:
1.خـوردن چاشـت در بامـداد ۲.کوچـک گرفتـن 
لقمـه هنـگام خـوردن غـذا 3.خـوب جویدن غـذا ۴. 
نـگاه نکـردن به دیگران که بر سـر سـفره نشسـته اند 
5. نخـوردن غـذای بسـیار گـرم 6. ندمیـدن )فـوت 
نکـردن( در طعـام گـرم 7. خـوردن غـذای سـرد 8. 
نبریـدن نـان بـا کارد 9. پـاک نکـردن اسـتخوان10. 
نخوردن غذا به کمتر از سـه انگشـت 11. دراز نکردن 
دسـت به ظرف دیگران بر سـر سـفره 1۲. لیسـیدن 
انگشـتان 13. نخـوردن غـذا در حـال جنابـت؛ اگر 
می خواهیـد در حـال جنابـت آب یا غـذا بخورید، 
وضـو بگیریـد 1۴. تـرک نکردن خـوردن غذا در 
شـب 15. لیسـیدن ظرف غذا 16. خـوردن غذا 

بـا تمـام انگشـتان 17. پاک نکردن دسـت 
بـا دسـتمال؛ وقتـی چیـزی از طعـام بـه 
انگشـتان چسـبیده باشـد 18. نخـوردن 
غـذا، مگـر در حـال گرسـنگی 19.گفتن 

و  نماینـدگان«  »آراء  و  آن«  رسـمی  خالصـه  و 
»اطالعـات عملکـردی هرکـدام از اعضـای کنگـره« 
ارائـه  را  مباحـث  و  نـکات  همـه  شـفاف  به صـورت 
می دهـد. جالب تریـن نکتـه آن اسـت کـه در بخـش 
اطالعـات عملکـردی می تـوان به سـهولت به سـابقه 
عضویـت اعضـا در کمیسـیون ها و طرح هـای مصوبی 
موضوعـات  در  تفکیـک  بـه  آن هـا  به وسـیله  کـه 
مختلـف و تاریخچـه آراء اعضاء و میـزان حضور افراد 

و مشارکتشـان در صحـن علنـی دسـت یافت.
همچنیـن در رابطـه بـا وضعیـت 

خالـص  و  مالـی 
ت  و ثـر

و منابـع 
انتخاباتـی  مالـی 

سـناتورها و اعضای کنگره نیز وب سـایت 
و  شـفاف  به صـورت   opensecrets.org
انتخابـات/  و  سیاسـت مداران  بخـش  در  نمـوداری 
 Personal Finances /[ شـخصی  دارایـی 
اعضـا  به تمامـی   ]Politicians & Elections

اسـت. پرداختـه 

عذرخواهی فرماندار از آقای وزیر! قائله ی آن ختم شد. 
اما شروعی بود برای کارهای عجیب بعدی که جالب تر، 

زننده تر و ناراحت کننده تر بودند...

خودمالشی؛ فیزیوتراپی سنتی
که  بود  واکنشی  اخیر،  عجیب  رفتارهای  جمله  از 
انتقاد یک مرد بجستانی نشان دادند.  برابر  ایشان در 
فیزیوتراپی  باالی  هزینه  از  انتقاد  برای  که  پیرمردی 
وزیر  مبارک جناب  از محضر  امن تر  همسرش، جایی 
پیدا نکرده بود، جوابی چنان سر باال شنید که به نظر 
بمال«  »خودت  باشد  .  پزشک  یک  مرام  در  نمی آمد 

از  تقلیدی  سیدی  جدید  فیلم  می رسد  نظر  به 
گفت  بتوان  شاید  یا  است  جهانی  دیگر  فیلم های 
روز  یک  و  ابد  فیلم  و  خدا  شهر  فیلم  از  ترکیبی 

است. روستایی  سعید 
شخصیت اصلی فیلم، شاهین، با بازی نوید محمد 

))بسـم ا... الرحمـن الرحیـم(( هنگام شـروع 
غذا ۲0. دسـت بکشـد از غذا؛ وقتی که هنوز 
سیرنشـده اسـت ۲1. شستن دسـت، قبل از 
خـوردن غذا ۲۲. نشسـتن روی پای چپ در 
هنـگام خـوردن غـذا ۲3. پیـش از مهمانـان 
شـروع نمـودن بـه غـذا توسـط صاحب خانه 
۲۴. بهتـر اسـت هنـگام غذا خـوردن دو زانو 
بنشـیند ۲5. خـوردن غـذا با دسـت راسـت 
در حـال خوابیـده ۲7.  غـذا  نخـوردن   .۲6
چهـار زانو نشسـتن سـر سـفره ۲8. تنها غذا 
نخـوردن ۲9. غـذا خـوردن با خدمتـکاران و 
غالمـان 30. غذا خوردن بـر روی زمین 31. 
غـذا نخـوردن در حال راه رفتن 3۲. شسـتن 
دسـت ها بعـد از غـذا 33. خـوردن نمـک در 
اول و آخـر غـذا 3۴. غـذا نخـوردن در حـال 

تکیـه دادن 35. بعـد از شسـتن 
دسـت قبـل از خـوردن 
غـذا آن را با دسـتمال 
پـاک نکنـد و بعـد از 
شسـتن دسـت بعد از 
خوردن غـذا آن را با 
دسـتمال پاک نماید 
وقتی دسـت ها را بعـد از غذا 
می شـوید، آن را بـر دیده هـا 

دسـت   .36 بمالیـد 
از  کشـیدن 

غـذا بعد 
ز  ا

مطهـری،  علـی  ایسـنا،  خبرگـزاری  از  نقـل  بـه 
پیرامـون این طرح متنی را در اختیار این خبرگزاری 
قـرار داده اسـت کـه بخشـی از آن بدین قرار اسـت: 
»... امـا بـا شـفافیت آراء آن هـا موافـق نیسـتم زیرا 
جامعـه امـروز مـا هنـوز رشـد الزم را در ایـن زمینه 
پیـدا نکـرده اسـت. اگـر آراء نماینـدگان بـه طرح ها 
و لوایـح اعـالم عمومـی شـود، نماینـده در حـوزه 
انتخابیـه خـود مـورد آزار و اذیـت گروه هـای فشـار 
قـرار می گیـرد یـا به موجـب نظـارت اسـتصوابی حق 
او در انتخابـات بعـدی ضایع می شـود«؛ 
بـه  را  ایشـان  مـا  و 
هده  مشـا

فـوق  پایگاه هـای 
دعـوت  می کنیـم تـا بداننـد اگـر مردمـان و 
نخبـگان از وضعیـت و اتفاقـات و ایـن قبیل مباحثی 
کـه پیرامـون پارلمان هـای کشـورهای فـوق مطـرح 
شـد اطالعاتی دقیق و برخط نداشـته باشـند نسـبت 
بـه نماینـدگان خـود اعتمـاد کامل و جامـع ندارند و 
همچنیـن از بررسـی عملکـرد آن هـا درزمینـه هـای 

سرباالترین جوابی بود که می شد به این انتقاد داد.
اما توجیهی که آقای وزیر برای این حرف آوردند از 
خود گناه بدتر است؛ ایشان گفتند که من با توجه به 
سطح سواد آن مرد، واژه فیزیوتراپی را برای او ساده و 

نسخه ای سنتی برای او تجویز کردم!

انسان های پولکی؛ پول در مقابل انسان ها
پزشک  یک  از  که  حرفی  بدترین  گفت  میتوان 
می توان شنید این است که جان چند نفر که احتمال 
زنده ماندن آنها کم است ارزش خرج کردن پول زیاد را 
ندارند! این نوع تفکر در مغایرت با سوگند نامه پزشکی 
است که نجات جان انسان ها را از هر چیز باالتر می داند. 
از آن بدتر بهانه ای است که برای این حرف ها آوردند. 
می گویند دولت آنقدر پول ندارد و ما باید بدانیم پول 
را کجا خرج کنیم و کجا خرج نکنیم! نجات جان یک 

انسان در کجای پازل شما قرار می گیرد؟

یک تکفیری در دانشگاه
حاشیه ی دیگری که در این چند وقت مورد توجه 
مردم، به خصوص قشر دانشجو واقع شد، واکنشی بود 
علوم  دانشگاه  دانشجویان  انتقاد  مقابل  در  ایشان  که 
اهواز نشان دادند. ربط دادن صحبت های دو  پزشکی 
نفر از دانشجویان که یکی از خواهران انجمن اسالمی 
به حادثه  بود  بسیج  از  دیگری  و  دانشجویان مستقل 
تروریستی اهواز و تکفیری خطاب کردن دانشجوها، اوج 
صحبت های ایشان در جمع دانشجویان بود که باعث 

رنجش جامعه علمی شد. 

خودتان انتخاب کردید!
در میان این حاشیه ها شاید درست ترین حرف آقای 
از خودت بمال جوابی  وزیر همین بود. فکر می کردم 
جواب  است!  شاهکار  یکی  این  اما  نباشد  سرباالتر 
با  که  لیبرالی  تفکر  وزیر؛  آقای  نیست  این  منتقدان 
ملقمه ای از اشرافیگری و نماز و روزه و یقه ی بسته 
نمایان شده شما را به این نوع حرف ها سوق میدهد. 
اسالم به نماز و روزه هم هست، ولی نماز باید »اقامه« 
نماز  اقامه  مصداق  شود؛  خوانده  صرفاً  اینکه  نه  شود 
خدمت به مردم است. شأن مردم باالتر از این رفتارها و 

حرف های شماست...

زاده فردی ساده و می توان گفت تنها چهره ی کمی 
مثبت فیلم است هر چند او سعی می کند مثل بقیه 
او  انگار خشونت در ذات  خشونت داشته باشد ولی 
نیست که این درصحنه ای که شکور از او می خواهد 

تا گوش پسر بچه را ببرد مشهود است.
شکور برادر بزرگ تر شاهین است که نقش رئیس 
باند را بر عهده دارد او خشونت الزم برای چوپانی 
برای  شاهین  که  است  چیزی  همان  این  دارد  را 
است  نوجوان  بااینکه  شهروز  ولی  ندارد  چوپانی 
به  پایین  سن  از  را  بچه هایی  شکور  و  دارد  را  آن 
و  کنند  کار  او  برای  بعداً  تا  می گیرد  سرپرستی 
پیدا  را  خود  واقعی  خانواده   آن ها  اگر  که  می داند 

کنند او را رها می کنند و پیش او نمی مانند.
زمانی  ولی  می دهد  اهمیت  خانواده  به  شکور 
او  کشتن  دستور  می شود  منتشر  خواهرش  تصاویر 
را می دهد که نشان می دهد اعتبار خانوادگی برای 

او مهم تر از خود خانواده است.
با  که  می رسد  نظر  به  هم  شاهین  خواهر  شهره 
با  او  فرق  ولی  است  متفاوت  خانواده  اعضای  بقیه 
شاهین این است شهره به واسطه ی کار در آرایشگاه 
ولی  عوض شده  و  گرفته  قرار  متفاوت  محیط  در 

شاهین از نظر روحیه متفاوت بود.
کار  از  خوب  بازی ها  همه ی  که  می رسد  نظر  به 
درآمده است هر چند بازی نوید محمد زاده تکراری 
از نقش محسن در ابد و یک روز است اما بازی نوید 

پور فرج قابل توجه است.
چندانی  بازیگری  سابقه  او  آن که  به  توجه  با   

ندارد آینده ی درخشانی در انتظار او می باشد.
داشته  فروش خوبی  نیز  فیلم در گیشه  امیدوارم 
فیلم های  از  ایران  سینمای  جریان  این  تا  باشد 
تکراری و یا کمدی بی محتوا خارج شود و به سمت 

با ژانرهای متفاوت هدایت شود. فیلم 

نخـوردن  غـذا   .37 صاحب خانـه  توسـط  همـه 
غـذا،  از  بعـد   .38 پاداریـد  بـه  کفـش  درحالی کـه 
شـکر کردن خـدا و گفتـن ))الحمـدا... رب العالمین(( 
39. خوانـدن دعـای وارده هنـگام شـروع بـه خوردن 
غـذا ۴0. حـرف نـزدن زیاد بر سـر سـفره ۴1. بعد از 
غـذا به پشـت خوابیدن و پای راسـت را بـر روی پای 
چـپ گذاشـتن ۴۲. برداشـتن و خوردن آنچـه از غذا 
روی زمیـن افتـاده باشـد ۴3. خوانـدن دعاهای وارده 

بعـد از غـذا
آداب آشامیدن:

1. گفتن بسم ا... پیش از آشامیدن الحمدا... بعدازآن 
۲. آشامیدن به سه نفس و مکیدن آن و سر نکشیدن 
نشسته  و  روز  در  آشامیدن  آب  ایستاده   .3 یکجا 
آشامیدن در شب ۴. آشامیدن آب به صورت ولرم 5. 
 .7 با دست چپ  آب  نیاشامیدن   .6 آب  در  ندمیدن 
نیاشامیدن آب در بین غذا 8. نیاشامیدن آب در پی 
از  آب  نیاشامیدن   .9 غذای چرب  و  چربی 
کنار دسته ظرف یا لبه شکسته آن 10. 
یاد کردن حضرت اباعبدا... و اهل بیت او 
و لعن قاتالن او 11. نیاشامیدن آب سرد 
پس از خوردن چیز گرم و شیرینی 1۲. 
نیاشامیدن  فراوان 13.  نیاشامیدن آب 
دهانه  بستن   .1۴ حمام  در  سرد  آب 

ظرف ّآب

بسیاری  که  است  ذکر  قابل 
از توصیه های باال که از 
در  روایات  و  احادیث 
اینجا بیان شد از نظر 
آن  فواید  پزشکی 
است. شده  ثابت 

این  فواید  بررسی 
نظر  از  ها  توصیه 
علم پزشکی خود 
مطلبی جداگانه 

را می طلبد.

ــار  ــهادت عم ــر؛ ش ــبت 27مه ــه مناس ب
ــر یاس

ــو  ــی را ول ــالک غصب ــد ام ــه باش ــی خلیف عل
کابیــن زنــان کــرده باشــید بــاز میســتاند. آنهایــی 
ــد  ــر دارن ــکافتند،چهارپایانی در زی ــا ش ــه نهره ک
ــر  ــد! پس ــر، بدانن ــدن در ب ــازک ب ــی ن و کنیزکان
ابــی طالــب بازخواســت میکنــد کــه از کجــا 
ــابقه  ــدن س ــلمان ش ــه در مس ــان ک آورده اند؟آن
ای دارنــد و مجاهــده ای کــرده انــد و بــا پیامبــر 
محشــور بودنــد، بداننــد! کــه اجــر و ثوابشــان را از 

ــت المــال. ــه از بی ــی ســتانند ن خــدا م
ــام  ــریال ام ــی از س ــط دیالوگ ــطور فق ــن س ای
ــه  ــد -ک ــه باش ــار گفت ــه عم ــت ک ــی)ع( نیس عل
ــق  ــا ح ــی ب ــه عل ــت ک ــی س ــی عل ــت- مش هس
ــق  ــه ح ــز ب ــه ج ــت ک ــار اس ــن عم ــت و ای اس
ــاعر  ــه ش ــد، ک ــی زن ــم نم ــدرد، قل ــره نمی حنج
ــه  ــی. ک ــد و ارزش ــاعران متعه ــه ش ــود. از جرگ ب
ــن  ــا عی ــر ب ــه تحقی ــمنانش ب ــی اش را دش ارزش

ــش! ــمنان محترم ــد. دش ــی زدن ــتگ نم هش
اولیــن  ســمیه،  مــادرش  و  یاســر  پــدرش 
شــهدای اســالم بودنــد. آقــازاده بــود. حتــی 
ــرد.  ــالم نب ــفره ی اس ــت در س ــود. دس ــادگار ب ی
ــود  ــرده ب ــراض ک ــورد. اعت ــم خ ــیلی اش را ه س
ــال  ــت الم ــه ی بی ــیم ناعادالن ــوه ی تقس ــه نح ب
مســلمین. بــه بــاد کتــک گرفتنــد عمــار را.پیشــتر 

ــود. ــورده ب ــیلی خ ــز س نی
 آن زمــان کــه امیــر وقــت کوفــه بــود. عدلــش، 
تواضعــش، ســاده زیســتی اش، حرصــی کــرده بود 
ــه  ــا را. چ ــر را، برندبازه ــای برت ــراف را، ژن ه اش
در “مانــور تجمــل” چــه در خــود تجمــل چــه در 
ــان اول  ــد.از هم ــش کردن ــذا معزول ــی آن. ل ایذای

بــه مدینــه آمــد.
ــت تعییــن   همــان وقــت کــه نبــی گفــت دول
مــی کنــد. دوشــادوش آنهــای دیگــر. در غــزوات 
بــود. دوشــادوش همــان هــا. جمــل امــا در مقابــل 
بودنــد. عمــار مــی خواســت در غبــار جمــل، فتنــه 
را دیــدن، شــناختن. همــان وقــت کــه ابوموســی 
اشــعری دروازه ی کوفــه را بــه روی عزیمــت مردم 
ــود کــه در  ــود. عمــار ب ــی بســته ب ــه ســوی عل ب
آن درآمیختگــی حــق و باطــل، روشــن کــرد راه 
را.قصــه ی صفیــن آخریــن قصــه ی عمــر اوســت. 
آنجــا کــه در میــدان مــی دویــد تــا صــدای حــق 
برســاند بــه گــوش هایــی کــه ماشــین تبلیغاتــی 

عمروعــاص، بــار شــبهه در آن ریختــه بــود. 
جملــه ی إنـّـَک ِمــْن أَْهــل الَجنَّــه تَْقُتُلــَک الِفَئــُة 
الباِغَیــُة«]1[ پیامبــر خطــاب بــه عمــار بــود کــه 
ــود.  ــه ب ــت انداخت ــه وحش ــل را ب ــه ی مقاب جبه
ــه  ــد. گفت ــار را بکش ــه عم ــی ک ــود کس ــی ب باغ
ــد  ــه خواه ــه معاوی ــرده ب ــه ک ــار توب ــد عم بودن
ــان  ــب ش ــه قل ــان ک ــرای آن ــد. ب ــت. نش پیوس
ــود.  ــی ب ــن کاف ــود، همی ــرش حــق ب ــاده ی پذی آم
ــار را  ــی عم ــد عل ــایعه کنن ــه ش ــر چ ــاال ه ح
کشــت. نهــم صفــر، آن صفــر کــه صفیــن در آن 
جــاری بــود، ســر بریــده ی عمــار را نــزد معاویــه 
ــرده و  ــرش ک ــی اش را. رو ت ــدرک بغ ــد. م بردن
گفــت از جلــوی چشــم دورش کننــد. ســند 
بطالــت راهــش را.نهــم صفــر نزدیــک اســت. ســر 
بریــده ی عمــار را کجــا خواهــی یافــت؟ همــرزم 
صفیــن اش بــود آقــای شــمر! او خــوب مــی دانــد 
کــه در مــرام شــان ســر بریــده هــم ســخن مــی 
گویــد. شــاید فریــاد میزنــد :” ... پســر ابــی طالــب 
ــد؟” بازخواســت مــی کنــد کــه از کجــا آورده ان

پی نوشت؛ 
1.یعنــی تــو اهــل بهشــت هســتی، و قــوم 

می کشــند را  تــو  ســتمگر 

احسـاس  شـاخص  بـود.  خواهنـد  ناتـوان  مختلـف 
 ]Corruption Perceptions Index[ فسـاد
به وسیله سـازمان غیردولتی بنام شـفافیت بین الملل 
]Transparency International[ بـا هـدف 
مبـارزه با فسـاد و گـردآوری اطالعـات در زمینه های 
مختلـف من جملـه فسـاد سیاسـی و اداری به عنـوان 
یک شـاخص قابل استفاده در شـفاف بودن ساختار و 
نهادهـای کشـورها برای محققین در وب سـایت خود 
به صـورت سـاالنه ارائـه می شـود. جمهوری اسـالمی 
ایـران از میـان 180 کشـور مطالعـه شـده در سـال 
2017 از 100)خیلـی شـفاف( نمره 30 را دریافت 
کـرده و رتبـه 130 را به خود اختصاص داده اسـت. 
ایـن شـاخص نشـان می دهد کـه درزمینه شـفافیت 
خصوصـاً قـوه مقننـه عملکـرد مثبتی از خود نشـان 
نگران کننـده  بسـیار  مسـئله  ایـن  و  اسـت  نـداده 
]انگلسـتان،  نام بـرده  کشـورهای  می شـود.  تلقـی 
ایرلنـد، ایتالیـا، پاکسـتان و ایاالت متحـده آمریکا[ به 
ترتیـب رتبـه 8 )بـا نمـره 82(، 19 )با نمـره 74(، 
54 )بـا نمـره 50(، 16 )بـا نمـره 75( در سـال 
می خوانیـد  کـه  همان طـور  قرارگرفته انـد.   2017
از  خوبـی  وضعیـت  در  مطرح شـده  پارلمان هـای 
حیـث شـفافیت به سـر می برنـد درحالی کـه رتبه 
و امتیـاز ایـران میـل به بـاال بودن ایـن قضیه 
کمتـر اسـت. موافقـت نمـودن بـا ایـن الیحه 
زمینـه پیشـرفت در شـفافیت در خانـه اول 
معتمدیـن مـردم رخ مـی داد و ایـن فرصتـی 
اسـت کـه امثـال جنـاب مطهـری بـا نـگاه و 
بیـان مصلحت آمیـز خـود، اجـازه نیـل به این 

هـدف را ندادنـد.
 قشـر دانشـجو و نخبگان علمی با اسـتفاده 
می توانـد  امـروزه  ابزارهـای  و  بسـترها  از 
کمـک  توفیقـات  و  ارزش هـا  ایـن  پیشـبرد  در 
شـایانی کنـد. در صـورت شـفاف بـودن حداقل رأی 
نماینـدگان، مـردم دیگـر بـه افـرادی کـه منفعـت 
شـخصی خـود را ارجـح بـر مشـکالت و معضـالت 
حوزه هـای خـود می داننـد و بـدون ادلـه رأی هـای 
آور  هزینـه  و  نابجـا  ممتنـع  و  مخالـف  و  موافـق 
می دهنـد را بـرای سـال های بعـد انتخـاب نکـرده و 
بـا تشـکیل گروه هـای نظـارت مردمـی و نخبگانـی 
ده  ضـرر  و  کـم ارزش  قوانیـن  تصویـب  و  ایجـاد  از 

می کننـد. جلوگیـری 

غیر بهداشتی!

اندر خم قوانین آموزشی

 کالم امام

ایــن روحیــه  ی »فایــده  ای نــدارد« - 
ــه  ی  ــک هم ــم مهل ــده - س ــأس از آین ی
فعالیتهاســت؛ چــه فعالیتهــای اجتماعــی 
و سیاســی، چــه فعالیتهــای علمــی و 

ــی. پژوهش
1388/06/08
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)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
آخرش هم چیزی جز خستگی  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu

علیرضـا کریم خانی
دبیر روابط عمومی انجمن

مجتبی هاشمی
دبیر سیاسی دانشکده اقتصاد

فیروزه دریایی
دبیر سیاسی دانشکده علوم اجتماعی

نگاهی به حاشیه های اخیر وزیر بهداشت

رفوزه در شفافیت...
بررسی شفافیت عملکرد پارلمان در کشورهای مختلف

فرهنگی سیاسی

نقدی بر فیلم مغز های کوچک زنگ زده
 علی مسعودی

هر کاری 
آداب دارد؛
آداب
غذا 
خوردن 
چیست؟ 

آقازاده واقعی



آسـانسـور

اندر خم قوانین آموزشی

 کالم امام

ایــن روحیــه  ی »فایــده  ای نــدارد« - 
ــه  ی  ــک هم ــم مهل ــده - س ــأس از آین ی
فعالیتهاســت؛ چــه فعالیتهــای اجتماعــی 
و سیاســی، چــه فعالیتهــای علمــی و 

ــی. پژوهش
1388/06/08

دو هفته نامه
سیاسی
فرهنگی
اجتماعی

دو هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی سحر                انجمن اسالمی دانشجویان مستقل              سال دوم؛ شماره 12               هفته دوم مهر1397           صفحه اول

)به خصوص  دانشگاه می شید  وارد  که  روزی  از 
اگر از جایی به غیر از تهران آمده باشید( ، دنیای 
دوران  با  کمی  که  می کنید  تجربه  رو  جدیدی 
دانش آموزی تفاوت داره. بدون اغراق میشه گفت که 
چهار سال دوره کارشناسی، بهترین چهار سال تمام 
عمرتون خواهد بود به شرط اینکه بلد باشید چطور 
ازش استفاده کنید. یه سری فوت های کوزه گری 
وجود دارن که زندگی دانشجویی شما رو »زنده تر« 

می کنن.

دانش گاه ]فقط[ محل درس خوندن نیست. 
درس  فقط  و  بیاید  آسته  و  برید  آسته  اینجا  اگر 
عمر خودتون  بخونید، رسماً  رو  تون  های کالسی 
هم چیزی جز خستگی  آخرش  و  کردید  تلف  رو 
براتون باقی نمیمونه. از طرفی هم اگر فقط دنبال 
دنبال  و  بودید  تون  درسی  واحدهای  کردن  پاس 
دانشجو،  نمیشه  اسمتون  دیگه  نبودید،  »دانش« 
میشه واحدجو! نه بیش از حد توی درس ها غرق 

بشید و نه نسبت به درس ها بی اعتنا باشید.

فکرتون  هم  های  بچه  از  پرانرژی  تیم  یه 
درس  باهاشون  بتونید  که  کسایی  کنید.  درست 
توی  کنید،  تفریح  بخونید،  غیردرسی  کتابهای  و 
و  کنید  بحث  بندازید،  راه  شب نشینی  خوابگاه 

خالصه اینکه با هم عمر بگذرونید.

دانشجوی فعال باشید! فرق دانشگاه با مدرسه 
در اینه که توی مدرسه، ما دانش آموز بودیم. یعنی 
دانش رو لقمه می کردن و توی دهنمون می گذاشتن؛ 
دنبال  باید  یعنی  دانشجوییم.  دانشگاه،  توی  اما 
دانش بگردیم و پیداش کنیم. یه دانشجوی فعال 
زیاد به اتاق اساتیدش، به کتابخونه دانشکده شون، 
توی  مربوط  های  دانشکده  به  انقالب،  خیابون  به 
دانشگاه های دیگه سر میزنه. توی تهران سمینارها 
و کارگاه های مختلفی برگزار میشه که با رشته مون 

مرتبطه. از اینا غافل نشید و حتماً شرکت کنید.

کار تشکیالتی کنید. روی صحبتم با واحدجوها 
نیست! با دانشجو های دغدغه مندم. اگر دانشجویی 
سیاسی  یا  فرهنگی-اجتماعی  دغدغه  که  هستید 
ندارید، بگردید و برای خودتون پیدا کنید. تشّکل 
هستن.  ها  دغدغه  پیگیری  برای  جا  بهترین  ها 
توی کار تشکیالتی، منظم و با هدف بودن رو یاد 
میگیرید، کار تیمی و مدیریت جمعی، فکر کردن و 
نوشتن و انتقاد کردن و نشریه و بیانیه دادن رو یاد 
میگیرید. اینجا می تونید خودتون رو محک بزنید و 
استعدادهاتون رو شکوفا کنید. نگران پایین اومدن 
انجام  نمره هم نباشید؛ اگر کار تشکیالتی درست 
بلکه میتونید  نمیاد  پایین  تون  نمره  تنها  نه  بدید 
بهترین دانشجوی رشته خودتون هم بشید. نمونه 

هاش موجوده.

تهران،  نشه.  فراموش  میزان الزم  به  تفریح 
جاهای زیادی برای دیدن داره؛ اما حواستون باشه 
که ترمک بازی درنیارید و توی ترم اول همه جاهای 
دیدنی رو فتح نکنید! تفریح های دوره دانشجویی)با 
بهترین  داریم(،  که  و مشکالتی  ها  پولی  بی  تمام 
این  توی  نباید  اما  میسازن.  برامون  رو  ها  خاطره 
تفریحات زیاده روی کرد. راه های ساده برای تفریح 
کارها  این  پتانسیل  از  پر  ها  خوابگاه  کنید.  پیدا 

هستن.
خالصه اینکه دانش گاه محلی برای زندگی کردن 

است؛ دانشجویی زندگی کنید و لذت ببرید.

کوزه گری در دانشگاه!

هم دانشگاهی عزیز سالم
چیزایی  یه  تا  دیدیم  الزم  شدی  دانشجو  که  حاال 
خدمتتون  دانشگاه  این  آموزشی  نامه  آیین  به  راجع 

عرض کنیم.
اولین گام ثبت نام بود که خداروشکر با موفقیت انجام 
شد؛ اما یادتون باشه شما باید هر نیم سال در زمانیکه 
دانشگاه اعالم میکنه برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد 
اقدام کنید. عدم مراجعه بدون اطالع و عذر موجه در 
از  انصراف شما  یک نیم سال خدای نکرده به منظور 

تحصیل است.
هر ساِل تحصیلی از دو ترم شامل 16هفته تشکیل 
شده و اگر خیلی دانشجویان طالِب علم ی باشید باید به 
عرضتون برسونم دوره ی تابستانی هم 6 هفته است. و 
تعداد واحد های انتخابی در دوره ی تابستانی 6 واحد 

است.
تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در دوره های روزانه 
و حداکثر 20  نوبت دوم)همون شبانه( حداقل 14  و 
سایت  از  رو  تون  دروس  چارت  می تونید  است.  واحد 
دانشگاه و بخش مربوط به دانشکده خودتون دریافت 
کنید تا ببینید در طول دوره کارشناسی چه درس هایی 

رو باید بگذرونید.
نیمسال  هر  ابتدای  در  هم  انتخابیتون  های  واحد 
نباید  دلیلی  هر  به  نیمسال  آخرین  جز  به  تحصیلی 
کمتر از 14 واحد درسی باشد. اگر واحد های انتخابی یا 
باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دالیل موجه 
و خارج از اراده دانشجو)به تشخیص دانشگاه( به کمتر 
یک  عنوان  به  نیمسال  این  برسد  درسی  واحد  از14 
نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلیش حساب 

میشه.
در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها 

دو درس نظری باقیمانده داشته باشه با نظر دانشکده و 
تایید استاد مربوطه مي تونه امتحان اون درسو در طول 

نیمسال از طریق معرفي به استاد بگذراند .  
خداقوتی عرض کنیم خدمت دوستانی که قراره در 
نیم سال تحصیلیشون حداقل میانگین 17  رو کسب 
کنند، اونا میتونن در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد 
انتخاب  آموزش  گروه  و  راهنما  استاد  نظر  با  درسی 
کنند. )خداروشکر همه ی شما قراره جزو این دسته از 

دانشجوها باشید(.
اگر زمان فارغ التحصیلی دانشجو حداکثر 24 واحد 
باقی مونده باشه حتی اگر مشروط شده باشه میتونه با 
نظر دانشکده تمام واحد های باقی مونده رو در آخرین 

نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
انداختن خودتون توی  میزان کنگر خوردن و لنگر 
دانشگاه رو به درستی تنظیم کنید چون حداکثر ۵ سال 
در دوره ی کارشناسی، دانشگاه با آغوش باز پذیرای شما 
خواهد بود   و بعد از اون خیلی محترمانه از شما خواهش 
می کنن که بادبان ها رو کشیده و به سوی زندگی جدید 

خود حرکت کنید!
احساس میکنم نیازه کمی شمارو بترسونم: حضور 
دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي 

ست.
 اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه 
امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشه با تشخیص 

شورای آموزشی دانشکده از اون درس حذف می شه.
و اینکه یه نعمتی وجود داره به نام حذف و اضافه؛ 
شما در هر نیمسال تحصیلي در مهلت تعیین شده مي 
تونید حداکثر 2 درس خودتونو حذف و براي 2 درس 
واحدهاي  تعداد  اینکه  شرط  به  کنید  نام  ثبت  دیگه 
انتخابی از حد مقرر بیشتر نشه و میتونید حداکثر دو 
به جای  انتخاب هیچ درس دیگه یی  بدون  رو  درس 
اون ، حذف کنید اما حواستون باشه تعداد واحد های 

انتخابیتون کمتر از 14 واحد نشه .

یه چیزی هم هست به نام حذف اضطراری که تا ۵ 
هفته به پایان نیمسال میتونید یکی از دروس رو حذف 
کنید البته به شرط اینکه اوالً غیبتاتون توی اون درس 
بیشتر از 3تا نباشه و ثانیاً تعداد واحد های اون ترم کمتر 

از 14واحد نشه.
اینجا هم مثل مدرسه نمره از 0تا 20 تعیین میشه 
و حداقل نمره ی قبولی هم10 است. البته ما انجمن 
مستقلی ها نمره قبولی خودمون رو باالتر از این حرفا 

تنظیم می کنیم.
از شما که بعیده، اما اگر یه دانشجویی میانگین نمرات 
نیم سالش کمتر از 12 بشه ، مشروط میشه و ترم بعد 
به جز  انتخاب کنه،  از 14واحد درس  بیشتر  نمیتونه 

ترم آخر.
اگر یه دانشجویی نمره ی قبولی درسی رو نیاره و 
اگر در نیمسال های بعد اون درس روبا حداقل نمره 
14 پاس کنه نمره قبلی از کارنامه ی دانشجو حذف و 

منظره زیبای کارنامش حفظ میشه.
اول اینکه اصاًل از نظر من مجاز نیستید که مشروط 
بشید اما از نظر آموزش دانشگاه 3 نیمسال اعم از متوالی 
یا غیرمتوالی مجازید که مشروط بشید )که بازهم از شما 
بعیده( در صورتي که معدل کل شما 12 یا باالتر باشد 
در سقف سنوات مجاز می تونید تا زمانیکه در نیمسال 
بدید در غیر  ادامه تحصیل  بعد  مشروط نشدید  های 

اینصورت محروم از تحصیل میشید.
اینکه شما باید تالش کنید تا نمره ی قبولی هر درسی 
رو کسب کنید واضحه اما چیزی که واضح تره اینه که 
با وجود دالر 18هزار تومنی )االن که دارم این جمله 
رو می نویسم 18تومنه. االن رو نمیدونم!( شما به هیچ 
وجه نباید درسی رو بیفتید چون اگر نمره ی قبولی 
توی یکی از درس هارو کسب نکنید موظف به پرداخت 

هزینه، مطابق تعرفه مصوب هستید. خود دانید!
براتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در کسب علم 

رو دارم.

ــاره ــود را درب ــب خ ــد مطال ــما میتوانی  ش
 دانشــکده، رشــته، خوابــگاه، ســلف، فضای
اینســتاگرام صفحــه  در  و...   دانشــگاه 

ــه آدرس ــن ب انجم
 بــا مــا در میــان بگذاریــد تــا از مســئوالن

مربوطــه پیگیــری شــود

چرا تشکیالت؟ چرا مستقل؟
علیرضا کریم خانی| دبیر روابط عمومی انجمندر صفحه 2 بخــوانیـد دو دوتا ؛ پنج تا!

فـاطمــه محــمـودی
دبیر آمــوزش انجـمن

@mostaghelatu
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ساختمان جنوبی بود که میخواستیم ببینیم آسانسور 
زدیم  رو  وقتی دکمه  نه  یا  میده  رکاب  جدید خوب 
یکی  خاموشه  میگفت  یکی  نرفت  آسانسور 
رفت  شاید  دو  دنده  بزن  میگفت 
یک  دیدن  با  یکدفعه  که 
سیاه  ی  دایره 
نگ  ر

که 
نور  یک  وسطش 

قرمز بود مواجه شدیم واال ما 
که از اینا ندیده بودیم یکی از دوستان 

گفت این آسانسورها کارتی هستن یعنی هر کسی 
کارت داشته باشه میتونه استفاده کنه،یکی از بچه ها 
جوگیر شد گفت صبر کنید االن من درستش میکنم 
بیرون  مترو  تو جیبش کارت  دیدیم دست کرد  یهو 
آورد،نگو آقا میخواد با این آسانسورو راه بندازه،البته 

در اوایل سال جدید شاهد این بودیم که آسانسورهای 
از  دانشجویان  ما  و  میکردند  عوض  داشتند  را  قبلی 
این کار مسئوالن بسیار چیز ِکیف  بودیم،چون مورد 
داشتیم وقتی که دانشجویان با اساتید کار داشتند 
پیاده  باید طبقه چهارم  بودند  در طبقه سوم  که 
اینکه  می شدند و بقیه رو پیاده گز میکردند و 
کار  تاش  سه  آسانسور  دکمه  تا  هفت  از  کال 
تنبل  دانشجو  که  اینه  برای  کارا  میکرد،این 

ما هستند. فکر  به  نیاد وگرنه مسئولین  بار 

اول  بگذریم  اش  تاریچه  از  خب،حاال 
سال تحصیلی بود که اومدیم اولین جایی 

رفتیم  دوستان  با  که 

به  بنا  و  اقتصاد  دانشکده  در  جدیدا 
با  الهیات  و  ادبیات  دانشکده  در  روایتی 
هستیم مواجه  َسختُسور   نام   به  ای  پدیده 

که  بودیم  این  شاهد  جدید  سال  اوایل  در 
ما  و  میکردند  عوض  داشتند  را  قبلی  آسانسورهای 
ِکیف   چیز  بسیار  مسئوالن  کار  این  از  دانشجویان 
دانشجویان  که  وقتی  داشتیم  مورد  بودیم،چون 
باید  بودند  سوم  طبقه  در  که  داشتند  کار  اساتید  با 
گز  پیاده  رو  بقیه  و  شدند  می  پیاده  چهارم  طبقه 
آسانسور  دکمه  تا  هفت  از  کال  اینکه  و  میکردند 
دانشجو  که  اینه  برای  کارا  میکرد،این  کار  تاش  سه 
هستند. ما  فکر  به  مسئولین  وگرنه  نیاد  بار  تنبل 

خب،حاال از تاریچه اش بگذریم اول سال تحصیلی 
رفتیم  دوستان  با  که  جایی  اولین  اومدیم  که  بود 
ساختمان جنوبی بود که میخواستیم ببینیم آسانسور 
زدیم  رو  وقتی دکمه  نه  یا  میده  رکاب  جدید خوب 
میگفت  یکی  خاموشه  میگفت  یکی  نرفت  آسانسور 
یک  دیدن  با  یکدفعه  که  رفت  شاید  دو  دنده  بزن 

قرمز  نور  یک  وسطش  که  رنگ  سیاه  ی  دایره 
ندیده  اینا  از  که  ما  واال  شدیم  مواجه  بود 
آسانسورها  این  گفت  دوستان  از  یکی  بودیم 

داشته  کارت  کسی  هر  یعنی  هستن  کارتی 
باشه میتونه استفاده کنه،یکی از بچه ها جوگیر 

میکنم  درستش  من  االن  کنید  صبر  گفت  شد 
مترو  کارت  جیبش  تو  کرد  دست  دیدیم  یهو 

راه  آسانسورو  این  با  میخواد  آقا  آورد،نگو  بیرون 
بیندازه،البته من نمیدونم چرا هرکسی با این صحنه 

راه  آسانسور  مترو  کارت  با  میخواد  میشه  مواجه 
میزنی.خدارو  اشتباه  داداش،داری  نمیشه  بیفته خب 
استفاده  برای  بگن  بعدا  هست  امکانش  دیدی  چه 
در  جدیدا  کارت  و  سایت  تو  برید  باید  آسانسور  از 
دانشکده اقتصاد و بنا به روایتی در دانشکده ادبیات و 
الهیات با پدیده ای به نام  َسختُسور  مواجه هستیم

من نمیدونم چرا هرکسی با این صحنه مواجه میشه 
میخواد با کارت مترو آسانسور راه بیفته خب نمیشه 
داداش،داری اشتباه میزنی.خدارو چه دیدی امکانش 
برید  باید  آسانسور  از  استفاده  برای  بگن  بعدا  هست 
تو سایت و کارت آسانسور دانشجویی ثبت نام کنید.

آسانسور  رو  به  رو  که  ما  از کالس های  یکی  َدِر   
یکی  سر  داره  درس  وسط  استاد  هست،دیدیم 
چرا  نمیدونم  مکانیکی)البته  تو  مگه  میزنه  داد 
میزنی  دست  آسانسور  به  داری  مکانیک(  گفت 
شده  ناامید  مترو  کارت  از  خدا  بنده  این  کنم  فکر 
دانشجوها  ما  که  بود  شده  آچار  به  دست  و  بود 
که  کنیم.خالصه  استفاده  آسانسور  از  بتونیم  هم 
دانشجو یک لبخندی زد و با ناامیدی از پله ها رفت

میخواد  وقتی کالس  دانشجویان  که  داشتیم  مورد 
شروع بشه و میخوان برن سر کالس جلوی در 
میکنن  و صبر  ایستن  می  آسانسور 
که استادی از جلوی آسانسور رد 
سواری  آسانسور  استاد  با  و  بشه 
کنن،ضد حال قضیه اینجاست که 
بعضی وقتا استاد حال میکنه با پله 
این  تا دفترش یا سر کالس،مثل  بره 
میمونه تو یک روز بارونی کنار خیابون 
منتظر تاکسی باشی یکدفعه یک تاکسی از 
کنارت رد بشه فقط خیِست کنه بعد رد بشه.

قول  ما  دکتر  بگذریم،آقای  شوخی  از 
آسانسور  از  کوچولوها  بچه  مثل  که  میدیم 
آسانسور  بخوایم سوار  اَلَکی  که  نکنیم  استفاده 
بگذریم.عمق  از شوخی  بود  قرار  ببخشید  بشیم، 
میگفت  دوستان  از  یکی  که  هست  اینجا  فاجعه 
یک دانشجویی که پاش شکسته بود برای رفتن به 
کالس باید از پله باال میرفت در صورتی که آسانسور 
هست  جایی  ساختمان  این  اینکه  بعدی  بود.مطلب 
دانشجویان  و  دارند  حضور  آن  در  اساتید  همه  که 
کارشناسی ارشد که برای کار پایان نامه میخوان به 
استاد مراجعه کنند باید تا طبقه چهارم از پله ها برند.

این رسمش نیست

ور!  ـُ َسخت س
کارت آسانسور شما را به باالترین قیمت خریداریم!

عرفان سعادتی فر
دبیر دانشکده اقتصاد

استفاده از کد تخفیف اولین خرید اسنپ 
مارکت با شماره تمام اطرافیان می تونه

مخارج دانشجو رو خیلی کم کنه

بعضی جاها رو برای کم شدن هزینه 
میشه پیاده رفت؛ ورزش هم حساب میشه

استفاده از یک چای کیسه ای برای
پنج نفر :((

خرید میوه و سبزی از تره بار و خلق 
کار تولیدی از توانایی های خودتون و

فروش تولیدات تون.

به جای تاکسی از اتوبوس استفاده کنید
کارهای کوچیِک دانشجویی قبول کنید. با 

مهارت هاتون کارآفرینی کنید.

زمانتون رو مدیریت کنین.
اگر چندتا کار در سطح شهر دارید توی 

نقشه  نگاه کنید و کوتاه ترین راه رو پیدا 
کنید که هزینه هاتون کم بشه

ید
سع

استفاده از کالسهای آموزشی دانشگاه 
و گرفتن مدرکش. و گذاشتن همین کالسها 

برای غیردانشجوها و گرفتن هزینه.

جزوه ننویسید تا مجبور نشید خودکار و 
کاغذ استفاده کنید. درسا رو شب امتحانی با 
دوستان پاس کنید تا مجبور نشید کتاب بخرید

برگه آ۴های باطله تونو تحویل بدید به 
رابط فرهنگی خوابگاه و به جاش برگه آ۴ 

سفید بگیرید.

آمار بودجه و مخارج ماهیانه رو یادداشت 
کنید.

مثاًل با اپلیکیشن حسابداری شخصی :(

چیزی نخرید. یا اگه می خرید چرت و 
پرت نخرید. نیاز هاتون رو بشناسین و

بعدش خرید کنین.

صبحونه رو در دیرترین حالت ممکن 
بخورید. نهار و شام هم همینطور. همشون

رو در سلف بخورید. وسط روز رو
با آب بگذرونیم

خوردن نون و پیاز در مواقع اضطراری :)

استفاده از اتوبوس های دهکده تا صادقیه 
که قابلیت صرفه جویی ۲000 تومنی رو نسبت به 
تاکسی داره. خوردن صبحانه به جای خرید از بوفه.

خریداتون رو یادداشت کنید و 
تشریف ببرید یکی از بازارهای هفتگی)مثل 

چهارشنبه بازار و شنبه بازار و...(

کار دانشجویی به جای االفی؛مترو جای 
اسنپ؛ سینما بهمن جای سینما آزادی؛

و ارزاق که اگه از دستش بدی یعنی تیمت 
عقبه و دروازه خالی رو گل نکردی.

میتونید کتابتون رو از کتابخونه امانت 
بگیرید یا برید انقالب دست دوم بخرید. و
نکته بعدی اینکه وام دانشجویی بگیرید تا 

مهلت ثبت نام تموم نشده...

افزایش تعداد کسانی که ناهار رو با شما 
همراهی میکنن در هنگام درست کردن غذا 

یکی از راه های کاهش هزینه است...

لباس و پوشاک رو خوب نگه دارید! با 
تمیزبودن پیراهن خراب و فرسوده نمیشه.

پله ها رو با پاشنه قدم بزنید که
کفشتون یک سال نو بمونه! ساده  س!

امانت گرفتن کتاب از دانشجوهای ترم 
باالیی+ خرید کتاب دست دوم از خیابون 

انقالب با هزینه کمتر

کارت بلیط مترو دانشجویی هزینه رفت 
و آمد با مترو و اتوبوس رو نصف می کنه

ثبت نام برای کار دانشجویی... از پخش 
کردن ارزاق صبحانه تا رابط فرهنگی و رابط 

نهاد و رابط بهداشت و...

استفاده از کارت دانشجویی دوستان 
بومی تهران در روز پنجشنبه و نگه داشتن غذا 
برای روز جمعه خیلی هزینه ها رو کم می کنه

ناهارهای سلف رو دونفری میخوریم، غذا 
نگه میداریم برای جمعه!

به جای خرید از بوفه دانشگاه، از سایت 
فروشگاه شهروند خرید کنید، پنجاه تومن 

به باال رایگان ارسال می کنه. کلی تخفیف رو 
کاالها گذاشته.

میشه روزه های قضا رو توی ایام دانشگاه 
گرفت که الزم نباشه پول غذا بدی.

همچنین پیاده رفتن از علوم اجتماعی تا 
مترو=۴هزار تومن سود

تجربه دانشجویی
در کم کردن مخارج زندیگ
گزیده ای از تجربه هایی که مشا برامون فرستادید...
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دوهفته نامه سحر
صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

مدیر مسئول: امیر حسین رفعتی
سردبیر: امیر حسین رفعتی

هیئت تحریریه:
علیرضا  سعادتی،  عرفان  محمودی،  فاطمه 
کریم خانی، مجتبی هاشمی، علی مسعودی، 

فیروزه دریایی و امیرعباس محمدلو

صفحه آرا: علیرضا کریم خانی

صفحه ما  در اینستاگرام و پیام رسان های داخلی
@mostaghelatu


