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ســام! احتمــاالً ایــن چنــد وقتــی کــه رســماً دانشــجوی دانشــگاه شــریف شــدید خیلــی جملــۀ »ورودتــون بــه دانشــگاه 
شــریف را تبریــک می گوییــم« شــنیدید و خــب شــاید خســته کننــده شــده باشــه براتــون. اینــه کــه ســعی کردیــم ایــن 
یکــی خوش آمدگویــی بــا بقیــۀ خوش آمدگویی هــا فــرق داشــته باشــه. یــه جورایــی ماجــرای ویژه نامــه هــم از همینجــا 
ــا نمی تونیــم حضــوری ببینیمتــون و باهاتــون  ــه خاطــر کرون شــروع شــد. دور هــم جمــع شــدیم و دیدیــم فعــًا کــه ب
ــم از  ــم و هــم اینکــه بتونی ــری برگــزار کنی ــا شــیوۀ جدیدت ــا رو ب ــم برنامه هــای ورودی ه ــم گرفتی ــم. تصمی حــرف بزنی

طریــق ایــن ویژه نامــه بــا هــم گــپ مختصــری داشــته باشــیم.
ــش  ــم و بی ــه ک ــی ک ــود. تعجب ــودن ب ــم، متعجــب ب ــوش مشــترک بودی ــودن ت ــع ورودی ب ــون موق ــه همه م ــزی ک چی
ــر  ــت س ــل از پش ــه حاص ــی ک ــتیم. تعجب ــدن ورودی هس ــه از اون می فهمی ــوال هم ــود و معم ــدا ب ــون پی ــه نگاهم ت
گذاشــتن کنکــور و انتخــاب رشــته و کا گــذار از دبیرســتان بــه دانشــگاهه. ســعی کردیــم تــوی ایــن شــماره هــر کــدوم 
ــه  ــه. البت ــون کن ــه کمک ت ــن مرحل ــتن ای ــر گذاش ــت س ــوی پش ــه ت ــم ک ــون رو بگی ــای خودم ــه هایی از تجربه ه گوش
خودتــون هــم کم کــم بــا دانشــگاه و دانشــکده آشــنا می شــید و مــا هــم همیــن دور و بــر هســتیم تــا کمکتــون کنیــم.

تــرم اول کــه وارد دانشــگاه می شــید اینقــدر چیــزای زیــاد و جدیــد و جالــب می بینیــد کــه نمیشــه همشــو تــوی یــک 
مجلــه جــا داد. تــازه مجــازی شــدن تــرم هــم باعــث می شــه ســواالت بیشــتری بــه وجــود بیــاد. ســعی مون ایــن بــوده 
کــه تاجایــی کــه بشــه در مــورد ایــن ســواالت و تجربه هــا بنویســیم. یــه بخشــی هــم بــا آزمــون و خطــا بدســت میــاد 

البتــه. بــه قــول معــروف شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن؟
ــی از  ــانا یک ــت. رس ــانا اس ــم رس ــه اس ــت ک ــون هس ــن علمی م ــد انجم ــکده می بینی ــوی دانش ــه ت ــزی ک ــن چی اولی
بزرگ تریــن انجمن هــای علمــی فرهنگــی هســت کــه اتفاقــا برنامه هــای زیــادی بــرای اســتقبال از شــما تــدارک دیــده. 
همیــن ویژه نامــه کــه اآلن داریــد می خوانیــد هــم زیرمجموعــه رســانا هســت. دانشــکده یــک نشــریه هــم داره کــه هــر 
مــاه یــک شــماره از اون منتشــر می شــه کــه از موضوعــات مختلــف مربــوط بــه دنیــای بــرق و پیشــرفت های زمینه هــای 
مختلــف مهندســی بــرق تــا موضوعــات فرهنگــی داخلــش بیــان می شــه. بیــن ایــن معرفــی کــردن بخش هــای مختلــف 

ــم تجربه هــای بچه هــا رو هــم بنویســیم کــه خســته نشــید. دانشــگاه و دانشــکده ســعی کردی
جنــاب کرونــا هــم کــه فعــًا کاســها رو مجــازی کــرده و خیــال رفتــن نــداره! اینــه کــه ســامانۀ کاس هــای مجــازی جــزء 
الینفــک زندگــی دانشــجوها شــده کــه در مــوردش براتــون توضیــح میدیــم. البتــه امیدواریــم زودتــر ایــن ویــروس کرونــا 

بــره و بتونیــم حضــوری ببینیم تــون.
اگــه یادتــون باشــه اون اول گفتــم کــه همیــن دور و بــر هســتیم تــا کمک تــون کنیــم. ایــن جملــه تعــارف نبــود. رســانا 
طرحــی بــرای اســتقبال از ورودی هــا تــدارک دیــده کــه ســال باالیی ها واقعــا کنارتــون باشــن و بتونیــد ســواالت تون رو 

ازشــون بپرســید. جزئیــات ایــن طــرح هــم تــوی ویژه نامــه بیــان شــده
ــه دانشــگاه  ــا اینکــه تکــراری شــده ولــی خــب بایــد بگــم، »ورودتــون ب وقت تــون رو بیشــتر از ایــن نگیــرم، در آخــر ب

ــم«. ــک می گی ــریف رو تبری ش
خوش اومدید 

شمارۀسیودوم
آبان ماه نود و نه
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به قلم سید علیرضا حسینی

ورودی 97 کارشناسی

سام!
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معرفی دانشکده
دانشکدۀ مهندسی برق از پرقدمت ترین و دانشکدۀ مهندسی برق از پرقدمت ترین و 
صنعتی  دانشگاه  دانشکده های  صنعتی مهم ترین  دانشگاه  دانشکده های  مهم ترین 

شریف به شمار می آید.شریف به شمار می آید.
نظــر  از  کــه  دانشــکده،  ســاختمان 
مســاحت بزرگ تریــن دانشــکده واقــع در 
پردیــِس اصلــِی دانشــگاه شــریف اســت؛ 
در ســال ۱۳۴۵ ســاخته و تأســیس شــد.

ــاختمان های  ــر س ــون دیگ ــا ،همچ ــن بن ــِی ای ــاخت و طراح س
ــاختمان  ــارِی »س ــبک معم ــروی از س ــر و پی ــه تأثی ــگاه، ب دانش
ابــن ســینا«  -واقــع در شــمال دانشــگاه- کــه بــه دســت 
ــی  ــی، طراح ــام ایران ــناس و بن ــار سرش ــت« ،معم »حســین امان
شــده، صــورت گرفــت. از دیگــر آفریده هــای ایــن هنرمنــد توانــا 

ــرد. ــاره ک ــرج آزادی« اش ــه »ب ــوان ب می ت
در ســال های بعــد ســاختمانی دیگــر بــه بنــای اصلــی دانشــکده 
اضافــه شــد. ایــن ســاختمان کــه در ۷ طبقــه احــداث شــد، بــه 

ســاختمان قدیمــی کــه ۴ طبقــه داشــت متصــل شده اســت.
ورودی،  و همچنیــن البــی  آزمایشــگاه ها  و  اکثــر کاس هــا 
ســایت دانشــجویان کارشناســی، ســالن مطالعــه ، دفتــر آمــوزش 
و اتــاق شــماری از اســاتید در ســاختمان قدیمــی دانشــکده واقــع 

شــده اند.

ســاختمان جدیــد، ســالن کهربــا، ســایت دانشــجویان کارشناســی 
ارشــد، و اتــاق بیشــتر اســاتید دانشــکده را در خــود جــای 

ــت. داده  اس
ــی و مهــم  ــی شــماری از مکان هــای اصل ــه بــه معرف در ادام

می پردازیــم. دانشــکده 

البی
ــی  ــاختمان قدیم ــف س ــۀ همک ــی ورودی دانشــکده، در طبق الب

ــت. ــع شده اس واق
از امکانــاِت ایــن قســمت از دانشــکده می تــوان بــه میــز و 
ــا گفت و گــو  ــی هایــی کــه جهــت اســتراحت، مطالعــه و ی صندل
ــودکار و  ــروش خ ــتگاه های ف ــور دس ــن ط ــده و همی ــه ش تعبی

ــرد. ــاره ک ــک اش عابربان
ــت و  ــردد اس ــلوغ و پرت ــاً ش ــی تقریب ــکده، محیط ــی دانش الب
ــدن  ــرای گذران ــده دارد و بهتریــن مــکان ب فضایــی شــاداب و زن
ــۀ  ــا مطالع ــا و ی ــن کاس ه ــی بی ــان خال ــت و زم ــات فراغ اوق

گروهــی در کنــار دوســتان و همکاســی ها اســت.

شامرۀ سی ودوم1

آبان ماه نود و نه

معرفی مخترص از دانشکدۀ مهندسی برق 

در دانشکده

سینا ملک زاده
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سایت ها
ســایت کارشناســی واقــع در طبقــۀ همکــف ســاختمان قدیمــی 
)در مجــاورت البــی( و همچنیــن ســایت کارشناســی ارشــد واقــع 
در طبقــۀ اول ســاختمان جدیــد، محیطــی مناســب و نســبتاً آرام 

ــا حتــی مطالعــه اســت. ــاپ و ی ــه و لپ ت ــا رایان ــرای کار ب ب
ــوم  ــتفادۀ عم ــرای اس ــی ب ــی کامپیوترهای ــایت کارشناس در س
دانشــجویان و میزهــای لــپ تــاپ، بــرای افــرادی کــه تمایــل بــه 

ــت. ــرار گرفته اس ــد، ق ــود را دارن ــخصی خ ــۀ ش ــا رایان کار ب
سالن مطالعه

ــارم ســاختمان قدیمــی دانشــگاه  ــۀ چه ــه در طبق ــالن مطالع س
قــرار گرفته اســت و همانطــور کــه از نــام آن برمی آیــد بــا 
داشــتن فضایــی آرام و ســاکت، مناســب ترین مــکان بــرای 

می باشــد. مطالعــه 
ــان  ــا و آقای ــرای خانم ه ــه دارای دو ســالن مجــزا ب ســالن مطالع
اســت کــه دارای میزهــای تحریــر و صندلی هــای جداگانــه بــرای 

هــر فــرد اســت.

سالن کهربا
ــناخته  ــا« ش ــالن کهرب ــام »س ــا ن ــه ب ــکده ک ــر دانش آمفی تئات
می شــود، در طبقــۀ همکــف ســاختمان جدیــد واقــع شده اســت.

دانشــکده،  جشــن هاِی  میزبــاِن  ســاله  هــر  کهربــا  ســالن 
ــای  ــمینارها و رویداده ــی و س ــی و فرهنگ ــای علم گردهمایی ه

ــت. ــدد اس متع

دفتر آموزش
ــۀ اول ســاختمان  ــِی طبق ــال غرب ــوزش دانشــکده در ب ــر آم دفت

ــای دارد. ــی ج قدیم
آمــوزش دانشــکده پذیــرای امــور و مشــکات اداری و آموزشــِی 

دانشــجویان اســت.

دفتر کانون رسانا
ــدی  ــای کلی ــی از انجمن ه ــانا، یک ــی رس ــون علمی-فرهنگ کان
دانشــگاه و اصلی تریــن انجمــن دانشــجویی دانشــکدۀ مهندســی 

بــرق اســت.
رســانا هــر ســاله بــا همــکاری و همیــاری دانشــجویان، در 
کارگاه هــای  ســمینار ها،  و  رویدادهــا  جشــن ها،  برگــزاری 

بارقــه می کوشــد. انتشــار نشــریۀ  آموزشــی و همچنیــن 
هــدف و چشــم انــداز کانــون رســانا، تعالــی علــم و فرهنــگ در 

میــان دانشــجویان اســت.
دفتــر کانــون رســانا در البــی دانشــکده واقــع در طبقــۀ همکــف 

ســاختمان قدیــم قــرار دارد.

دفتر شورای صنفی
شــورای صنفــی یکــی از ارکاِن مهــم و بنیادیــن در زمینــۀ ارتبــاط 
ــون  ــی چ ــف مهم ــد و وظای ــکده می باش ــا دانش ــجویان ب دانش
ــی، هماهنگــی بودجــۀ برنامــه هــای مختلــف،  تنظیــم امــور مال
ــای  ــی و کاس ه ــال تحصیل ــر نیمس ــۀ دروس ه ــم برنام تنظی

ــده دارد. ــی را برعه ــاتید گرام اس
ــورای  ــات ش ــی »انتخاب ــاالنه، ط ــی، س ــورای صنف ــای ش اعض

صنفــی« بــا رأی دانشــجویان انتخــاب می شــوند.

دفتر اساتید
دانشــکده در طبقــات مختلــف  اســاتید محتــرم  اتاق هــای 

گرفته  اســت. قــرار  قدیــم  و  جدیــد  ســاختمان های 
بــرای مطلــع شــدن از محــل دقیــق دفتــر هــر کــدام از اســاتید 
ــکدۀ  ــمی دانش ــایت رس ــاتید« در س ــۀ »اس ــه صفح ــد ب می توانی

مهندســی بــرق مراجعــه نماییــد.
ــرار  ــل درب دفتــر ایشــان ق برنامــۀ کاس هــای هــر اســتاد مقاب
گرفته اســت و بــرای هماهنگــی بیشــتر می توانیــد قبــل از 
مراجعــه بــه دفتــر اســتاد از طریــق ایمیــل بــا ایشــان در ارتبــاط 

باشــید.
رســمی  وبــگاه  در  نیــز  گرامــی  اســاتید  ایمیــل  آدرس 
می باشــد.  موجــود  شــریف  بــرق  مهندســی  دانشــکدۀ 

نرشیۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف

بارقه
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»رســانا قلب تپندۀ دانشــکده«

به راســتی کــه چــه اســم مناســبی! رســانا 
همــواره ســعی کرده اســت بســتری باشــد 
ــیعی از  ــف  وس ــن طی ــاط بی ــراری ارتب ــرای برق ب
دانشــجویان کــه عاقه منــد هســتند در کنــار 
ــه دیگــر ابعــاد فرهنگــی ،   تقویــت ابعــاد علمــی، ب
ــاوه  ــد و ع ــز بپردازن ــی خــود نی ــری،  اجتماع هن
بــر جنبه هــای علمــی،  در جنبه هــای دیگــر 

ــد. ــد کنن ــز رش نی

کانــون علمی فرهنگــی رســانا بــا برگــزاری 
رویداد هــای متفــاوت ســعی می کنــد شــما 
ــد،  ــنا کن ــی آش ــف علم ــاخه های مختل ــا ش را ب
زمینه هــای کاری در داخــل و خــارج کشــور 
را بــه شــما بشناســاند و شــما را بــا دنیــای 
ــر  ــانا ه ــازد. در رس ــنا س ــگ آش موســیقی و فرهن
ــان جــذاب اســت را می توانیــد  ــه نظرت چــه کــه ب

ــد.  ــال کنی دنب

ــار انجــام فعالیت هــای گروهــی  رســاناییون در کن
ــتان  ــن دوس ــی، بهتری ــۀ کار تیم ــب تجرب و کس
نشجویی شــان را پیــدا می کننــد.   دوران دا
ــان  ــو  و  بخندهایت ــادی و بگ ــه در ش ــتانی ک دوس

پــای ثابت انــد و در زمــان ناراحتــی نمی گذارنــد آب در دلتــان 
تــکان بخــورد. 

ورودتــان بــه دانشــکدۀ مهندســی بــرق شــریف را بــه شــما 
تبریــک می گویــم و امیــدوارم دوران دانشــجویی درخشــانی 
ــل  ــال تحصی ــار س ــد چه ــم بزنی ــر ه ــم ب ــید. چش ــته باش داش
کارشناســی تمــام می شــود. پــس از تــک  تــک لحظه هایــش 

به امید دیدار حضوری و انقراض ویروس کرونا!اســتفاده کنیــد.

امیرحسین جوادی 

ورودی 97 کارشناسی
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همــان طــور کــه مــی دانیــد هــر نهــاد و یــا 
ــل ارتباطــی  ــک پ ــل ی ــد حداق تشــکلی بای
ــن خــود داشــته باشــد و  ــا مخاطبی ــوی ب ق
یکــی از مهم تریــن و قوی تریــن پل هــای 

ــا مخاطبیــن، نشــریه اســت. ارتبــاط ب

ــنیداری  ــداری، ش ــانه های دی ــن رس در بی
نوشــتار در  مانــدگاری  نوشــتاری،  و 
ــر  ــورد دیگ ــش از دو م ــب بی ــن مخاط ذه
اســت و همچنیــن رســانه های دیــداری 
ــک  ــریه ی ــه نش ــا ک ــد. و از آن ج ــذاری را دارن ــترین تاثیرگ بیش
رســانه نوشــتاری و دیــداری اســت، از دو ویژگــی )مانــدگاری 
و تاثیرگــذاری( کــه در بــاال ذکــر شــد، برخــوردار اســت و 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه جــزء موفق تریــن رســانه هــا 
ــتن  ــدن و نوش ــا خوان ــر م ــی دیگ ــه زبان ــود. ب ــی ش ــوب م محس
ایــن دو مهــارت بــه ظاهــر ابتدایــی امــا در باطــن ســخت و 
حیاتــی را در قالــب نشــریات تمریــن می کنیــم و البتــه کــه 
ــری و  ــه کنش گ ــری از جمل ــی دیگ ــالت های حیات ــریات رس نش
آگاهی بخشــی و بــه دنبــال آن تأثیرگذاری هــای کان تــر نیــز 
ــگاه  ــم از جای ــریف ه ــی ش ــگاه صنعت ــریات در دانش ــد. نش دارن
ویــژه ای برخــوردار هســتند و  بســیاری از دانشــجویان در 
دوران دانشــجویی خــود در کنــار درس، درگیــر فعالیت هــای 
نشــریاتی نیــز می شــوند. دانشــگاه صنعتــی شــریف بیــش از 
ــی  ــی خیل ــال و برخ ــی فع ــی خیل ــف دارد. برخ ــریۀ مختل 80 نش
منفعــل هســتند ولــی آنچــه باعــث بــه وجــود آمــدن ایــن تعــداد 
مهیــب از نشــریات در دانشــگاه شده اســت بــه نظــرم عایــق 
ــه و  ــت در آن زمین ــرای فعالی ــا ب ــل آن ه ــراد و تمای ــاوت اف متف

اشــتراک گذاری آن بــا دیگــر دانشــجویان اســت.

بارقــه، نشــریۀ انجمــن علمــی دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه 
ــکدۀ  ــجویان دانش ــا دانش ــت از م ــم جمعی س ــریف ه ــی ش صنعت
ــدادی از دانشــجویان  ــی تع ــریف و حت ــی ش ــرق دانشــگاه صنعت ب

ــاوت  ــا عاقه هــای متف ــه ب ــرق دانشــگاه های دیگــر ک مهندســی ب
ــرای اینکــه  ــی دورهــم جمــع شــده ایم. ب ــر برق ــی و حتــی غی برق
ــه گروه هــای عاقه منــد بدهیــم، ســه بخــش  تفکیــک مناســبی ب
ــم.  ــر گرفته ای ــه در نظ ــرای بارق ــی را ب ــی و فرهنگ ــی، صنعت علم
ــی  ــوزۀ مهندس ــاالت در ح ــۀ مق ــه ترجم ــریه ب ــی نش ــروه علم گ
ــی  ــای علم ــزارش رویداده ــی و گ ــای علم ــش تازه ه ــرق، پوش ب
ــرق  ــه ب ــر ب ــی کاربردی ت ــا دیدگاه ــی ام ــروه صنعت ــردازد. گ می پ
ــای  ــا تکنولوژِ ی ه ــط ب ــای مرتب ــل مقاله ه ــه و تکمی دارد. ترجم
ــارۀ  ــب درب ــع آوری مطل ــرق، جم ــف ب ــاخه های مختل ــه روز ش ب
ــرق و  ــت ب ــه ای صنع ــای پای ــول فناوری ه ــیر تح ــه و س تاریخچ
ــرق، از  ــت ب ــن صنع ــاتید و فعالی ــزارش از اس ــۀ گ ــه و تهی مصاحب
ــب آن را کار  ــریه مطال ــی نش ــروه صنعت ــه گ ــتند ک ــواردی هس م
می کننــد. مطالــب بخــش فرهنگــی فضایــی متفاوت تــر از دو 
ــه کــه از اســمش پیداســت ســعی  ــی دارد و همــان گون گــروه قبل
ــود آن  ــه بهب ــرده و ب ــو ک ــکده را بازگ ــی دانش ــای فرهنگ دارد فض
ــی را در  ــز گســترۀ بزرگ ــب آن نی ــات مطال ــد و موضوع کمــک کن
بــر می گیــرد؛ مطالبــی بــا موضوعاتــی همچــون دغدغه هــای 
دانشــجویی گرفتــه تــا مطالــب و مقــاالت ادبــی و ســامت روان را 

ــد. ــش بخوانی ــن بخ ــد در ای می توانی

ــب و مســؤلیت های  ــن رســاندن مطال ــد کار در نشــریه و ددالی رون
ــه  مختلــف در نشــریه هــم خــود حدیــث مفصلی ســت کــه اگــر ب
ــد  ــنا خواهی ــا آش ــا آن ه ــم ب ــید کم ک ــد باش ــوزه عاقه من ــن ح ای
ــد  ــک دی ــه ی ــود ک ــن ب ــدم ای ــاً قص ــن صرف ــن مت ــا در ای ــد ام ش
کلــی نســبت بــه آنچــه نشــریه می نامنــد بــه شــما بدهــم. 
امیدواریــم بعــد از اینکــه بــا جــو دانشــگاه تطبیــق پیــدا کردیــد و 
ــد، شــما را نیــز در تیــم  ــان را پیــدا کردی ــول معــروف خودت ــه ق ب

ــیم. ــته باش ــه داش نشــریۀ بارق

بخوانیم و بنویسیم!
یک صحبت نشریاتی با ورودی ها

محمدمهدی قاسملو
ورودی 9۷ کارشناسی ها
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ــه تمامــی دوســتان  ضمــن عــرض ســام ب
نــو ورود کــه ایــن یادداشــت را می خوانیــد، 
در ایــن بخــش می خواهیــم شــما را بــا 
یکــی از مهــم تریــن راه هــای ارتباطــی 
ــم.  ــن دانشــجوها و دانشــکده آشــنا کنی بی
شــورای صنفــی دانشــکدۀ بــرق شــامل 
هفــت مســئولیت اصلــی اســت کــه توســط 
هفــت عضــو شــورا پیگیــری می شــود کــه 
بــه صــورت مختصــر در ایــن متــن آنهــا را                                                      

ــم داد. ــرح خواهی ش

1 -  دبیر شورا
ــی دانشــکده و شــورای  ــن شــورای صنف ــر شــورا رابطــی بی دبی
ــت و  ــکده نیس ــه دانش ــدود ب ــه مح ــد ک ــز می باش ــی مرک صنف
شــورا  دبیــر  دارد.  دانشــگاه  کل  ســطح  در  مســئولیت هایی 
ــه  ــکده را ب ــی دانش ــکات داخل ــائل و مش ــاز مس ــورت نی در ص
شــورای مرکــز منتقــل می کنــد. همچنیــن او بــه طــور مســتقیم 
بــا مســئوالن دانشــکده و دانشــگاه در ارتبــاط اســت و در 
ــی  ــدی و مهم ــش کلی ــورا نق ــه ش ــوط ب ــای مرب تصمیم گیری ه

را بــازی می کنــد.

2 - مسئول امور مالی
تمامــی امــور مالــی شــورا اعــم از هزینه هــا، نمایشــگاه های 
کتــاب، حقــوق اعضــای شــورای صنفــی و مــوارد دیگــر بــر عهــدۀ 

ــد. ــورا می باش ــی ش ــت مال معاون

3 - مسئول تاسیسات
در ســطح دانشــکده ممکــن اســت مشــکات تأسیســاتی و 
عمرانــی پیــش بیایــد کــه تمامــی آنهــا بایــد بــه شــورای صنفــی 
ارجــاع داده شــود تــا در اســرع وقــت مشــکات برطــرف شــوند. 
ایــن مشــکات می تواننــد از ترکیــدن لولــه آب تــا خــراب شــدن 

ــا حتــی درب کاس هــا باشــند. آسانســور و ی

4 - مسئول آموزش
در دانشــکدۀ بــرق، آمــوزش نقشــی بســیار کلیــدی و مهــم دارد؛ 
ــت  ــی اهمی ــورای صنف ــئولیت ش ــت مس ــن جه ــن از ای بنابرای
ــکات  ــورا مش ــی ش ــاون آموزش ــد. مع ــدا می کن ــتری پی بیش
مربــوط بــه زمــان کاس هــا، زمــان امتحانــات، کمبــود ظرفیــت 
ارائــه شــده بــرای یــک درس کــه در چارت آموزشــی بایــد در ترم 
مشــخصی برداشــته شــود و مــوارد مشــابه را پیگیــری می کنــد. 
ــد  ــا گــروه جدی ــد ی ــد درس جدی ــواردی می توان همچنیــن در م
بــرای یــک درس اضافــه کنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در زمــان  
انتخــاب واحــد، ایــن مســئولیت نقــش بســیار مهمــی را در رفــع 
مشــکات زمان بنــدی، تداخــل و ظرفیــت دروس ایفــا می کنــد.

   صنفی چیست؟
نگاهی به نقش ها و وظایف شورای صنفی دانشکده
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5 - روابط عمومی
ــن  ــاط بی ــاد ارتب ــۀ ایج ــورا وظیف ــی ش ــط عموم ــئول رواب مس
ــا  شــورای صنفــی و دانشــجویان )اعــم از ورودی هــای جدیــد ت
دانشــجویان دکتــری( را بــر عهــده دارد و دانشــجویان می تواننــد 
ــه مشــکلی را کــه در چهارچــوب مســئولیت های شــورای  هرگون
ــه  ــی، ب ــائل آموزش ــا مس ــات ت ــم از تأسیس ــد، اع ــی بگنج صنف
مســئول روابــط عمومــی شــورا منتقــل کننــد تــا شــورای صنفــی 

مشــکل را در اســرع وقــت پیگیــری کنــد.

6 - کمد و نمایشگاه کتاب
در طبقــات باالیــی دانشــکدۀ بــرق، تعــدادی کمــد قــرار گرفتــه 
اســت کــه دانشــجویان می تواننــد وســایل خــود را در ایــن 
کمدهــا قــرار دهنــد. شــورای صنفــی مســئولیت ســاماندهی ایــن 
ــن  ــت گرفت ــرای امان ــجویان ب ــده دارد و دانش ــر عه ــا را ب کمده

ــد. ــه کنن ــوط مراجع ــئول مرب ــه مس ــد ب ــد می توانن کم
ــط  ــاب توس ــگاه کت ــاه، نمایش ــر م ــال، در مه ــر س ــن ه همچنی
ــتفاده  ــب اس ــه در آن کت ــود ک ــزار می ش ــی برگ ــورای صنف ش
ــه فــروش گذاشــته می شــوند. همچنیــن  ــا بهــای کــم ب شــده ب
دانشــجویان کتاب هایــی کــه دیگــر نیــازی بــه آن ندارنــد را نیــز 

ــد . ــروش می گذارن ــه ف ــگاه ب در نمایش

7 - نشریه 
نشــریه ای کــه ایــن یادداشــت در آن منتشــر شــده اســت، نشــریۀ 
بارقــه مربــوط بــه انجمــن علمی-فرهنگــی دانشــکده اســت. الزم 
ــد از  ــه بع ــی در نظــر دارد ک ــه شــورای صنف ــر اســت ک ــه ذک ب
ایــن ویژه نامه هایــی مربــوط بــه شــواری صنفــی در قالــب 
نشــریۀ بارقــه منتشــر کنــد و یــا در صــورت نیــاز در شــماره های 
ــه در آن  ــد، ک ــرار ده ــتی هایی ق ــریه یادداش ــن نش ــف ای مختل
بــه مســائل مهــم مربــوط بــه دانشــکده، درس، تجربیــات ســایر 
دانشــجویان، معرفــی گرایش هــا و تغییــرات چــارت و مســائلی از 

ــود. ــه می ش ــت پرداخت ــن دس ای

ــدن  ــکیل ش ــوۀ تش ــا نح ــه ب ــه در رابط ــت ک ــون الزم اس اکن
شــورا نیــز مطالبــی را ذکــر کنیــم تــا دوســتانی کــه عاقه منــد 
هســتند در دوره هــای بعــد در انتخابــات شــورای صنفــی شــرکت 

کننــد، اطاعــات کافــی داشــته باشــند.
انتخابــات شــورا، در حوالــی اردیبهشــت و خــرداد مــاه هــر 
ــد.  ــق رأی دارن ــجویان ح ــی دانش ــود. تمام ــزار می ش ــال برگ س
ــه مطالبــی کــه ذکــر شــد، شــورای صنفــی هفــت  ــه توجــه ب ب
بخــش اساســی دارد و پــس از انتخــاب هفــت عضــو شــورا توســط 
دانشــجویان، بــرای هــر بخــش یــک مســئول توســط خــود اعضــا 

ــردد. ــاب می گ انتخ

انتخابــات شــورای صنفــی شــامل ســه قانــون اصلــی اســت کــه 
بایــد هــر ســه برقــرار باشــند:

۱ - تعداد نامزدها باید بیش از چهارده نفر باشد.
ــد  ــوع بای ــکده در مجم ــجویان دانش ــارکت دانش ــزان مش 2 - می

ــرق باشــد. ــارم کل دانشــجویان ب ــک چه ــش از ی بی
۳- نامــزد منتخــب بایــد حداقــل نیمــی از آرا را کســب کنــد. در 

غیــر ایــن صــورت انتخابــات بــه دور دوم موکــول می شــود.

اکنــون پاســخ بــه ایــن پرســش ضــرورت دارد کــه چــرا شــورای 
صنفــی، نهــادی مهــم در دانشــکده می باشــد؟

در دانشــکدۀ بــرق، آمــوزش نقــش بســیار برجســته ای دارد. بــه 
ــادی  ــان انتخــاب واحــد کــه مشــکات زی همیــن خاطــر در زم
ایجــاد می گــردد، تنهــا منجــی دانشــجویان از مشــکات انتخــاب 
ــن  ــود. بنابرای واحــد، بخــش آمــوزش شــورای صنفــی خواهــد ب
ــل  ــر ح ــرق، ب ــکده ب ــی دانش ــورای صنف ــز ش ــترین تمرک بیش
مشــکات مربــوط بــه مســائل آموزشــی خواهــد بــود. ولــی ایــن 
اولویــت دال بــر کوتاهــی در مســئولیت های دیگــر نخواهــد 
ــۀ ذکــر شــده در  ــئولیت های هفتگان ــود. بلکــه تمامــی مس ب

ــرار دارد.  ــی ق ــورای صنف ــای ش الویت ه

سخن آخر
بــا توجــه بــه اینکــه متأســفانه شــما عزیــزان احتمــاال تــا مدتــی 
ــد، و  ــه صــورت حضــوری در دانشــگاه را نداری امــکان شــرکت ب
ــه مشــکات  پیش بینــی می شــود در کاس هــای مجــازی نیــز ب
زیــادی برخــورد کنیــد، الزم اســت بــه چنــد نکتــه اشــاره کنیــم. 
ــه مشــکل کــه حــل  ــه هــر گون اول آنکــه در صــورت برخــورد ب
ــوط می شــود، حتمــا آن را گــزارش  ــه شــورای صنفــی مرب آن ب
ــد.  ــری کنن ــئله را پیگی ــورا مس ــا در ش ــتان م ــا دوس ــد ت بدهی
دوم آنکــه درصورتــی کــه امــکان حضــوری شــدن فعالیت هــای 
ــه  ــد ب ــد، می توانی ــم ش ــاری، فراه ــع بیم ــس از رف ــگاه، پ دانش
صــورت حضــوری نیــز مشــکات خــود را بــا شــورا مطــرح کنیــد 
و بــه عنــوان نکتــه آخــر نیــز خــوب اســت بدانیــد کــه شــورای 
ــار  ــکده و در کن ــی دانش ــع جنوب ــع در ضل ــی واق ــی، اتاق صنف
ــر دو  ــه ه ــا ب ــم حتم ــنهاد می کنی ــت و پیش ــانا اس ــن رس انجم

اتــاق ســر بزنیــد.
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شامرۀ سی ودوم7

آبان ماه نود و نه

ــد،  ــن را می خوانی ــن مت ــه ای ــماهایی ک ش
ــد و  ــن داری ــال س ــا ۱9 س ــاال ۱8 ی احتم
ــه دو ســوم  ــک ب ــزی نزدی ــی چی ــن یعن ای
عمرتــان را پشــت نیمکت هــای چوبــی 
مــدارس گذرانده ایــد. شــاید تــازه یــک تــا 
ده را یــاد گرفتــه بودیــد بشــمارید کــه بــه 
ــا  ــان ی ــتیاق خودت ــا اش ــواده ی ــار خان اجب
بــرای بــودن در کنــار دوســتان تان یــا بــه 
ــت  ــر خورده اید پش ــری س ــل دیگ ــر دلی ه
ــرم. ــرم و گ ــدان ن ــای نه چن ــن نیمکت ه ای

کم کــم داشــتید یــاد می گرفتیــد کــه 
چگونــه مســاحت دایــره، مثلث و مســتطیل 
ــد  ــما گفتن ــه ش ــه ب ــد ک ــاب کنی را حس
کــه دیگــر دوران یــک معلــم بــرای تمــام 
ــد  ــی امی ــر حت ــد و دیگ ــام ش ــال تم س
امــام )ره( هــم بــه شــما نیســت، بایــد برویــد بــه مقطــع بعــدی 
ــه  ــم شــماها ب ــر کن ــه فک ــی )البت ــد راهنمای ــان. رفتی تحصیلی ت
ــم و بنویســیم  ــه بخوانی ــی ک ــد(، جای آن متوســطۀ اول می گویی
ــم  ــی ه ــی و انگلیس ــای عرب ــی و زبان ه ــه فارس ــد ب ــل ش تبدی

بــه محتــوای آموزشــی تان اضافــه شــد. شــاید بــرای اولیــن بــار 
آن جــا بــود کــه بــا دیــدن معلم هــای متفــاوت بــرای درس هــای 
مختلــف متوجــه شــدید کــه دیگــر قــرار نیســت کســی هم زمــان 

ــان بشــود. ــدس و خلب پزشــک و مهن

هنــوز شــاید دقیــق تفــاوت جابه جایــی و مســافت را بلــد 
نبودیــد کــه دوبــاره بــه شــما گفتنــد کــه دوران خواندن زیســت، 
شــیمی، فیزیــک باهــم تمــام شــده اســت و زمــاِن اولیــن و شــاید 
ــا  ــت. و این ج ــیده اس ــرا رس ــان ف ــاب تحصیلی ت ــن انتخ مهم تری
بــود کــه بــرای اولیــن بــار پــا بــه مســیری گذاشــتید کــه مقصــد 
آن شــاید یکــی از رویاهــای کودکی تــان بــود، مهنــدس خوانــده 

شــدن.

ــود. از  ــاوت ب ــر متف ــع دیگ ــا دو مقط ــا ب ــتان ام ــتان دبیرس داس
این جــا دیگــر قــرار نبــود بــه ایــن راحتی هــا وارد مقطــع بعــدی 
ــی!  ــه ظاهــر بی شــاخ و دم ــول ب ــن جــاده غ ــای ای بشــوید. انته
ــام کنکــور. کنکــوری کــه بــرای چنــد ســال  نشســته بــود بــه ن
شــده بــود تمــام فکــر و ذکرتــان. دیگــر جمعه هایتــان را نــه بــه 
عنــوان یــک روز تعطیــل بلکــه بــا آزمون هــای آزمایشــی و تــراز 

خداحافظ

      نیمکت

مرتضی شاکر آرانی
ورودی 98 کارشناسی

سید پوریا فاطمی
ورودی 9۵ کارشناسی
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ــد. ــاد می آوردی ــه ی ــه ب و رتب

ــا ایــن  ــدۀ نبــرد ب ــه عنــوان برن حــال ایــن شــما هســتید کــه ب
ــاز  ــرهایش امتی ــی از س ــط زدن یک ــه فق ــر )ک ــار س ــول چه غ
ــرده شــده اســت. ایــن شــما هســتید  ــاال ب داشــت( دســت تان ب
ــن  ــاید چندی ــه ش ــاعته ک ــی چهار س ــت در ماراتن ــا موفقی ــه ب ک
ســال از عمرتــان را در جهــت آمادگــی بــرای آن ســپری کردیــد، 
ــت.  ــده اس ــادر ش ــان آزادی ص ــد خیاب ــه مقص ــان ب بلیط هایت
ــت  ــی اس ــای چوب ــا نیمکت ه ــی ب ــت خداحافظ ــر وق ــال دیگ ح

ــد. ــان آمدن ــال پابه پایت ــه ۱2 س ک

ــه  ــما ب ــه ش ــت ک ــده اس ــیار خوش حال کنن ــئله بس ــن مس ای
هدفــی کــه چندیــن ســال پیــش بــرای خودتــان گذاشــته بودید، 
ــرای  ــد و ب ــاور کردی ــان را ب ــه رویاهایت ــن ک ــرای ای ــیدید، ب رس
ــان  ــت نش ــیدید، ممارس ــختی کش ــد، س ــزی کردی آن برنامه ری
ــه آن هــا پوشــاندید و شــاید  ــۀ عمــل ب ــت جام ــد و در نهای دادی
ــن  ــم همی ــور ه ــام کنک ــه ن ــی ب ــان از رقابت ــن آورده ت مهم تری
ــا  ــگاه ب ــیاق دانش ــبک و س ــاید س ــد. ش ــان باش تاش کردن هایت
دبیرســتان و راهنمایــی و دبســتان متفــاوت باشــد، امــا عناصــر 
کلیــدی ایــن داســتان نیــز بــا قبلی هــا فرقــی نمی کنــد. 
و  برنامه ریــزی  پشــتکار، سخت کوشــی،  نــام  بــه  عناصــری 

ــل. ــن قبی ــی از ای مفاهیم

حــاال دیگــر وارد دانشــگاه شــده اید و از ایــن بــه بعــد بــه جــای 
دانش آمــوز شــما را دانش جــو خطــاب می کننــد. انتظــاری 
کــه از شــما مــی رود هــم دانش جــو بــودن اســت و دیگــر مثــل 
گذشــته قــرار نیســت اســاتید آن چنــان نگــران درس خوانــدن یــا 
نخوانــدن شــما باشــند و انتظــار دارنــد تــا حــدی خودتــان دانــش 

ــن بیــرون بکشــید. را از عمــق دل کتاب  هــا و تماری

ــرق مســیر  ــتۀ ب ــا انتخــاب رش ــاال ب ــن ح ــه  همی ــور ک همان ط
آینده تــان را تــا حــدی جهت دهــی کرده ایــد، کم کــم بایــد 
عاقــه و توانایی هایتــان را بهتــر بشناســید و جهت دهی تــان 
ــور  ــام کنک ــه ن ــی ب ــر در دانشــگاه آزمون ــد. دیگ ــر کنی را دقیق ت
ــنجیده  ــاس آن س ــر اس ــراد ب ــت اف ــه موفقی ــدارد ک ــود ن وج
ــرای  ــاید ب ــال)یا ش ــن ۴ س ــد!(. در ای ــما موفق ای ــود)مثًا ش ش
ــرای  ــه ب ــال( ک ــجویان ۵ س ــادی از دانش ــبتاً زی ــدادی نس تع
ــد،  ــن دانشــگاه عمــر خــود را می گذرانی ــن لیســانس در ای گرفت
ــان اســت.  ــان دســت خودت ــخ و ســوزن زندگــی و تصمیم هایت ن
ــا  ــوید ی ــای کار ش ــدی وارد فض ــور ج ــه ط ــد ب ــًا می توانی مث
ــای  ــد در انجمن ه ــد، می توانی ــال کنی ــر دنب ــتان را جدی ت درس
علمــی و تشــکات دانشــجویی فعالیــت کنیــد و ده هــا انتخــاب 

ــر. و مســیر دیگ

ــناختن  ــی، ش ــما در دورۀ کارشناس ــش ش ــن چال ــاید مهم تری ش
عاقــه و مهارت هــای خودتــان باشــد تــا بــه ســمتی کــه 
ــد  ــت کنی ــت حرک ــاخته شده اس ــما س ــرای ش ــد و ب ــد بروی بای
ــی  ــا وقت ــد. ت ــه کنی ــت تجرب ــاز اس ــناخت نی ــن ش ــرای ای و ب
ــۀ  ــه عاق ــد ک ــه نباشــید نمی دانی ــک برنام ــزاری ی مســئول برگ
بــه انجــام کار اجرایــی داریــد یــا نــه تــا وقتــی بــه طــور جــدی 
ــام کار  ــه انج ــه ب ــد عاق ــد نمی دانی ــگاه را نخوانی دروس دانش
علمــی داریــد یــا نــه تــا وقتــی کــه فضــای کار را تجربــه نکنیــد 

ــه و...  ــا ن ــتید ی ــت هس ــه آدم صنع ــد ک نمی دانی

ــر و  ــود را بهت ــم خ ــعی می کنی ــف س ــای مختل ــا تجربه ه ــا ب م
بهتــر بشناســیم و نقطــۀ بهینــه و طایــی خــود را پیــدا کنیــم 
ــن  ــاید ای ــم. ش ــم بزنی ــیر رق ــان را در آن مس ــم آینده م و بتوانی
ــرق آینــده  ــه رشــتۀ ب ــا آمــدن ب تصــور را داشــته باشــید کــه ب
ــداد  ــی تع ــا چیســت ول ــن حرف ه ــر ای ــوم اســت و دیگ ــا معل م
ــما  ــوز ش ــت! هن ــده اس ــه نش ــوز گرفت ــا هن ــادی از تصمیم ه زی
ــادی از مســیرهای مختلــف، مســیری کــه  ــد بیــن تعــداد زی بای
برای شــما ســاخته شــده اســت و ماشــین شــما پرســرعت در آن 

ــد. ــدا کنی ــد را پی گاز می ده

ــدا کــردن نقطــۀ  ــف و پی ــرای چشــیدن فضاهــای مختل ــه ب البت
بهینه تــان فرصــت داریــد و تــا اطــاع ثانــوی آرام برانیــد! شــما 
در تــرم اول و حتــی اوایــل تــرم دوم هنــوز بــه دانشــگاه عــادت 
ــل  ــه اوای ــد ک ــن باش ــر ای ــر و منطقی ت ــاید امن ت ــد و ش نداری
کار حواســتان بیشــتر بــه خودتــان باشــد )شــبیه مامــان باباهــا 
شــد!( و بــه طــور جــدی وارد فعالیــت فوق برنامــه ای نشــوید تــا 
ــا توجــه  ــد و ب ــادت کنی ــه فضــای دانشــگاه بیشــتر ع ــم ب کم  ک
ــد،  ــدا کرده ای ــگاه پی ــط دانش ــود و محی ــه از خ ــناختی ک ــه ش ب
ــتر  ــد بیش ــد می دانی ــود مفی ــرای خ ــه ب ــی ک ــد در فضای بتوانی

فعالیــت کنیــد.

ــذت  ــان اســت. از آن ل مســیر هیجان انگیــز و زیبایــی در انتظارت
ببریــد.

همتــم بدرقــه راه کــن ای طایــر قدس/کــه دراز اســت ره مقصــد 
و مــن نوســفرم

8
نرشیۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف
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شامرۀ سی ودوم9

آبان ماه نود و نه

لطفادرابتداخودتانرامعرفیکنید.

محمدباقــرشــمسالهیهســتم.22ســالاســتدردانشــکدۀبــرق
دانشــگاهشــریفمشــغولبــهکارهســتم.خوشــحالمیــکبــاردیگــهبــرای
ورودیهــای99خــودمرومعرفــیمــیکنــم:(البتــهبــزودیبــاحضــوردر
ــدشــناخت.عکــسآندرســتنیســت ــاراخواهی دانشــکده،شــماهمــۀم

ــفانه. متاس

چرارشتۀمهندسیبرقراانتخابکردید؟

بــههمــاندلیلــیکــهاکثــرشــمادانشــجویانوروردیبــرق99ایــنرشــته
ــو ــهت ــبب ــوغال ــیداری،ج ــۀخوب ــیرتب ــیوقت ــد،یعن ــابکردی راانتخ
ــدبهتــراســترشــتهایراانتخــابکنــیکــهدرچنــدســالاخیــر میگوی
بــهعنــوانبهتریــنرشــتهشــناختهشــدهاســت.البتــهبهتریــنرشــته،واقعــا
ــتههایی ــارش ــتهی ــیرش ــرکس ــرایه ــهب ــراک ــتچ ــدهاس ــفنش تعری
ــی ــتههایمهندس ــیازرش ــناختدقیق ــنش ــتند.م ــتههس ــنرش بهتری
نداشــتمولــیوقتــیواردبــرقشــدم،بــهمــروراحســاسکــردماگــرآگاهــی
ــردم. ــابمیک ــتهراانتخ ــنرش ــادهمی ــالزی ــهاحتم ــتم،ب ــممیداش ه

اگربهعقببرمیگشتیددوبارههمینمسیرراانتخابمیکردید؟

ــور ــردم،همانط ــابمیک ــیراانتخ ــرراهمهندس ــت.اگ ــختیاس ــوالس س
کــهگفتــمبــهاحتمــالبســیارزیــاددوبــارهبــرقراانتخــابمیکــردم.ولــی

شــایداصــامهندســیراانتخــابنمیکــردم.

ــدو درزمــاندانشــجوییچــهفعالیتهــایفــوقبرنامــهایانجــاممیدادی
ــد؟ ــاردرسچــهفعالیتــیمیکردی درکن

ــۀ60و ــجویده ــیدانش ــتم.یعن ــن62هس ــجویورودیبهم ــندانش م
ــااالنکــهآخریــنســالدهــه90هســتیمتفــاوت تعاریــفدردهــۀ60ب
ــتیم.اصــوال ــگهس ــجویدورانجن ــادانش ــت.م ــردهاس ــداک ــادیپی زی
ــود.دردورۀ ــروزینب ــهشــکلام ــهایب ــوقبرنام ــتف درآنســالهافعالی
ــی ــنادب ــیدرانجم ــتکوچک ــا70فعالی ــالهای67ت ــنس ــدمدربی ارش
ــهمتأســفانه،فعالیــت همیــندانشــگاهشــریفداشــتم.ولــیدرمجمــوع،ن
ــر ــالهایآخ ــاردرسدرس ــتم.درکن ــینداش ــلتوجه ــهقاب ــوقبرنام ف
ــردم. ــسمیک ــتانتدری ــیدودبیرس ــد،دریک ــیودردورۀارش کارشناس

خاطرهایازدوراندانشجوییتانبفرمایید.

ــرای ــرهب ــاخاط ــاوصده ــادهه ــردورانب ــت:(ه ــهایاس ــوالکلیش س
ــه ــدب ــم.بگذاری ــفکن ــشراتعری ــمکدام ــد.نمیدان ــیمیمان ــانباق انس
ــاردر ــکب ــهایی ــههفت ــیک ــااتوبوسهای ــاری ــهدرقط ــیک رمانهای
مســیررفــتوبرگشــتبــهشهرســتانمیخوانــدماشــارهکنــم.ویــااشــاره
ــگاهمــاراشــبانهوحشــتزدهمیکــرد. ــهموشــکهاییکــهدرخواب کنــمب

شــرایطورودیهــایامســالراچگونــهارزیابــیمیکنیــدوچــهتوصیــهای
بــرایآنهــاداریــد؟

شــرایطویــژهوســختیاســت.شــروعمجــازیخــارجازتصــورمــناســت
ولــیظاهــراًداردحقیقــتپیــدامــیکنــد.وقتــیدراســفنددورانآمــوزش
ــندرسداشــتند ــام ــهب ــاورودیهــای98ک غیرحضــوریشــروعشــد،ب
زیــاددرایــنمــوردصحبــتمیکردیــم.عمومــاازشــانسبــدخــودگایــه
میکردنــدکــههنــوزیــکتــرمازدانشــگاهنگذشــتهکــههمــهچیــزمجازی
شــدهاســتوگاهــیخــودرابدشــانسترینموجــوددنیــامیدانســتند.اگــر
میدانســتندکــهســالبعــدورودیهایــیخواهنــدآمــدکــهشــروعکارشــان
مجــازیاســت،شــایدشــرایطرابهتــرتحمــلمیکردنــد.حــاالشــماهــم
فکــرنکنیــدبدشــانسترینموجــودعالــمبشــریتهســتید:(اتفاقاتــیکــه
منجــربــهایــنشــرایطشــده،خــارجازکنتــرلمــنوشــمابــودهوغصــه
ــلخــود ــاتســالقب ــدازتجربی ــد.ســعیکنی خــوردندردیرادوانمیکن
ــان ــرایخودت وتجربیــاتدانشــجویاندیگــراســتفادهکنیــدوشــرایطراب
قابــلتحمــلکنیــد.ســعیکنیــدبــااســتادانخــودارتبــاطبیشــتریداشــته
باشــیدتــاازایــنطریــقبــایکدیگــرهــمآشــناشــوید.انشــاءاهللکــهایــن
ــنا ــترآش ــرقبیش ــکدهب ــمدردانش ــاه ــودوب ــامش ــهزودیتم ــرایطب ش

شــویم.

درآخراگرصحبتیدارید.
حــرفزیــاداســتولــیراســتشاالنحرفهــاخیلــیدرذهنهــا
نمیمانــد.اگــرایــنســطوررامیخوانیــد،توصیــهمیکنــمازطریــق
ــد. ــاتیدبگذاری ــااس ــادیب ــارجازدرسزی ــایخ ــدقراره ــاناســعیکنی رس
مــنبــهشــدتمشــتاقمتــادرقرارهــایمجــازیبــاشــماصحبــتکنــمو
حرفهایــیراکــهبارقــهانتظــارداردمــندراینجــابگویــم،برایتــانبگویــم.
ــک ــتانوارددانشــگاهوی ــهازدبیرس ــماک ــرایش ــاددارمب ــایزی حرفه
ــۀ22ســالهایکــه ــرتجرب ــاب دنیــایدیگــرمیشــوید.حرفهایــیکــهبن

ــانبخــورد. ــهدردت ــرقدارم،شــایدب دردانشــکدۀب

برایتــانآرزوییــکدورهتحصیلــیلــذتبخــشوموفقیــتآمیــزهمــراه
ــاســامتیوتندرســتیدارم. ب

اُستاد
مصاحبه ای کوتاه با دکرت محمدباقر شمس اللهی
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عنوان  دیدن  از  بعد  احتماالً 
متنی  با  دارید  انتظار  متن 
در  رایج  اصطاحات  دربارۀ 
دانشکده روبه رو شوید، ولی ابتدا 
هوای  و  حال  با  کمی  بگذارید 
کنم.  همراهی  روزهایتان  این 
اواخر  باشد  یادم  درست  اگر 
تابستان پارسال بود که جلسه ای 
 98 ورودی های  ویژه نامۀ  برای 
داشتیم. درست همان موقعی که شما داشتید خودتان 
را برای یک ساِل پر از کار و کوشش آماده می کردید، 
اتفاقات عجیبی ممکن است در  بی خبر از اینکه چه 
ماه های آتی رخ دهد. خاصه قرار شد من متنی برای 
دانشکده ای  اصطاحات  با   98 ورودی های  آشنایی 
بنویسم و نتیجه اش هم شد همان متنی که در ویژه نامۀ 
98ای ها چاپ شد. امسال که تصمیم گرفتم برای شما 
هم بنویسم، رفتم سراغ متن پارسال تا ایده بگیرم ولی 
با این حقیقت مواجه شدم که بعد از کرونا خیلی چیزها 
تغییر کرده است. آموزش مجازی و عدم حضور شما در 
دانشگاه، اصطاحات مورد نیازتان را تغییر داده؛ راستش 
 vclass۱ را بخواهید، شما با کاس تر شده اید :(((( شما
دارید و cw2 و احتماالً اصل کارتان در ترم اول هم با 

همین دوتا است. 
و   edu۳ با  می شویم  نزدیک   2 ترم  به  که  بعد 
واحد  انتخاب  برای  و  می شوید  آشنا  هم   my.edu۴

آشنا  رند۵  با  کرد.  استفاده خواهید  سامانه  دو  این  از 
مثل  همیشه  چرا  که  می خورید  افسوس  و  می شوید 
ثبت نام  را  درس ها  برایتان  آموزش  خود  اول  ترم 
بسیاری  در  و  می مانید  ترمیم6  منتظر  البته  نمی کند. 
یکی  برنمی گردید.  ترمیم  از  خالی  دست  موارد  از 

افزایش  ترم،  این  در  شدن  مجازی  مزیت های  از 
هم  شما  برای  امیدوارم  که  بود  کاس ها  ظرفیت 
بیشتر  اول  ترم  باشد.  همین گونه  بعد  ترم های  در 
اما  است،  سرویس۷  دروس  اصلی تان  درس های 
دستتان  و  دارید  متنوع تری  درس های  بعد  ترم های 
که  باالتر  ترم های  در  است.  باز  واحد  انتخاب  برای 
به  انتخاب دروس می توانید  برای  حرفه ای تر شده اید، 
یا off8 بودن هر درس در ترم های زوج یا فرد   on

نیز دقت کنید.
اما بیایید نگاهی به اصطاحات قدیمی تر هم بیندازیم. 
برخی از این اصطاحات به مکان مشخصی در دانشگاه یا 
دانشکده داللت داشتند )دارند؟( مانند: ابنس9، عرشه۱0، 
سالمط۱۱، ساختمان قدیم۱2، منفی یک۱۳ و برخی دیگر 
نیز اصطاحات رایج بین برقی هاست مانند: بایاس۱۴ ، 

لود۱۵ ، الکمغ۱6 ، ریضمو۱۷ ، آز، گزاز و پیش گز۱8
تجربه نشان داده برخی کلمات این دسته ی آخر طوری 
ورد زبانتان می شوند که اگر مجبورتان کنند بدون آن ها 
حرف بزنید، نمی توانید. من تاش کردم بیشتر کلماتی 
که ممکن است برای تان ناآشنا باشد را در ادامۀ متن 
توضیح دهم، اما قطعا سواالت زیادی در ورود به دانشگاه 
سال باالیی ها  از  را  سواالت تان  می آید.  پیش  برای تان 

بپرسید و از تجربه و راهنمایی آن ها غافل نشوید.
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اصطاحات
معرفی اصطاحاتی که با آن ها زیاد 

رس و کار خواهید داشت

مریم قربان صباغ 

ورودی 97 کارشناسی
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۱. و تو چه می دانی وی کلس چیست؟ فعًا در این حد 
بگویم که سامانۀ کاس های مجازی است. بعدا خودتان 
را  متن  این  که  زمانی  آشنا می شوید. شاید هم  بیشتر 

می خوانید کمی با آن آشنا شده باشید.

 cw.sharif.edu 2. سامانۀ درس افزار شریف به آدرس

که تکالیف تان را در آن آپلود می کنید و امتحان ها هم از 

طریق این سامانه برگزار می شود.

edu.sharif.edu ۳. سامانۀ آموزش دانشگاه به آدرس

my.edu. آدرس  به  دانشگاه  واحد  انتخاب  سامانۀ   .۴

sharif.edu

۵. زمانی که به صورت رندم برای انتخاب واحد هر فرد 

تعیین می شود.

6. فرصت دوباره با رند متفاوت برای انتخاب واحد؛ حذف 

و اضافه.

فیزیک۱و2،  ریاضی)  و  فیزیک  دانشکدۀ  دروس   .۷

ریاضی۱و2، معادالت دیفرانسیل( که در دو ترم اول ارائه 

می شوند.

ارائه  به ترم اصلی که طبق چارت   8. هر درس بسته 

 off و در دیگری on می شود در یکی از ترم های زوج یا فرد

است.

دانشگاه.  شمال  در  واقع  سینا  ابن  ساختمان   .9

خوش شانس هستید که با پله ها و صندلی  هایش دیرتر 

آشنا می شوید :(

۱0. کریدور طبقه دوم ساختمان قدیم که دور تا دور آن 

آزمایشگاه است.

چهارم  طبقۀ  در  فردی!  مطالعه ی  جهت  مکانی   .۱۱

ساختمان قدیم.

۱2. ساختمان چهار طبقه اصلی دانشکده با آجرهای قهوه 

ای رنگ دوست داشتنی!

۱۳. آزمایشگاه و انبار رسانا که پروژه های زیادی در آنجا به 

ثمر رسیده و می رسند!

۱۴. تنظیم کردن، حالت اولیۀ یک سیستم که در رفتار آن 

تأثیر دارد.

۱۵. مجموع فعالیت هایی که اساتید در طول ترم و بعد از 

آن از شما انتظار دارند!

۱6. مخفف الکترومغناطیس، دوست داشتنی ترین درس 

جهان.

۱۷. که بر خاف انتظار عمومی درمورد ریز موج نیست 

بلکه به درس ریاضیات مهندسی اطاق می شود.

گزارش  گزاز،  یا  گز  و  است  آزمایشگاه  مخفف  آز   .۱8

از طاقت فرسا ترین و  آزمایشگاه است که تهیه اش یکی 

جانکاه ترین اعمال دانشگاه است! پیش گز را حدس بزنید.

شامرۀ سی ودوم11

آبان ماه نود و نه
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سامت  حفظ  و  خود مراقبتی 
روان، همیشه مهم بوده و هست؛ 
روزهای  این  در  وجود،  این  با 
کرونایی و با وجود همۀ تغییرات 

کوچک و بزرگی که در سبک زندگی همه ما رخ داده، الزم است 
حتی بیش از پیش مراقب سامت روان مان باشیم. از طرفی، عبور 
از دوران دانش آموزی و ورود به زندگی دانشجویی، خود برای اکثر 
نوجوانان نگرانی ها و تشویش هایی به همراه دارد. با گذشتن از 
شروع ترم و نزدیک شدن امتحانات میان ترم، استرس دانشجویان 
حتی بیشتر هم می شود. شرایط خاص این ترم تحصیلی هم به نوبۀ 
خود، می تواند نگرانی هایی برای دانشجویان ورودی ایجاد کند؛ 
مجازی بودن کاس ها و امتحانات، این که نمی توان مثل گذشته، 
آن هیجان گشت و گذار در محیط جدید دانشگاه و وقت گذراندن 
با هم کاسی ها را تجربه کرد، این که برای عده ای، مستقل شدن و 
جدایی از خانواده به تعویق می افتد، همه و همه تغییراتی اساسی 
هستند و تغییر هم همیشه، نگرانی برانگیز است. با این حال، اگر 
چالش های این روزهای مان را بشناسیم و با روحیه ای قوی و سالم 
با آن ها روبه رو شویم، بی شک می توانیم با حال خوب، این نیم سال 

تحصیلی را به خوبی و با بهترین نتایج پشت سر بگذاریم.

بودن  مجازی  روزها،  این  اساسی  چالش های  از  یکی   )۱
کاس هاست. برای خیلی ها، ارتباط  برقرار کردن با کاس های 
آناین کار راحتی نیست. برای این که بتوانید از کاس های مجازی 
سؤال  کنید،  همه کاس ها شرکت  در  ببرید،  بهتری  استفاده 
بپرسید و با استاد و دیگر دانشجویان تعامل داشته باشید. این کار 

باعث می شود بتوانید بهتر روی مطالب تمرکز کنید.

2(  حفط تمرکز در کاس های آناین ممکن است دشوار باشد. 
نگران نباشید؛ با توجه به این که در خانۀ خودتان، پای کامپیوتر 
نشسته اید و محیط تان محیط رسمی کاس نیست، این عدم 
تمرکز کامًا طبیعی است، پس خودتان را به خاطرش سرزنش 
نکنید. کاس ها را ضبط کنید؛ در این صورت، حتی اگر نکته ای را 
به خاطر عدم تمرکز از دست دهید، بعداً می توانید فیلم آن جلسه 
را مرور کنید. برای این که تمرکزتان را از دست ندهید، می توانید 
هم زمان که به حرف های استاد گوش می دهید، روی تکه کاغذی 

خط خطی کنید، با یک جسم کوچک 
بازی  اسایم(  یا  اسکوییشی  )مثًا 
کنید، یا حتی یک اسنک خوش مزه 

نوش جان کنید.

ممکن  بی انگیزگی  روزها  این   )۳
با  بیاید.  ماها  از  خیلی  سراغ  است 
ساده،  روزانۀ  برنامۀ  یک  تنظیم 
می توانید انگیزۀ از دست رفته تان را 
بازیابید. برای شرکت در کاس های 
بپوشید؛  رسمی  لباس  مجازی، 
کنید  فکر  خودتان  با  است  ممکن 
حاال که در خانه ام و کسی مرا نمی بیند، پس دیگر چه دلیلی دارد 
لباس رسمی بپوشم؟ این حرف تا حدی درست است اما پوشیدن 
به  آناین،  کاس های  فضای  تا  می کند  کمک  رسمی  لباس 
کاس  حضوری نزدیک تر و در نتیجه تمرکزتان بهتر حفظ شود. 
همچنین، مکان ثابتی را در خانه مختص شرکت در کاس هایتان 
از همان مکان  قرار دهید و در زمان شرکت در کاس، فقط 

استفاده کنید.

مهم تر از همۀ این موارد، این است که باید بیشتر از همیشه، 
حواستان به خودتان و اطرافیان تان باشد؛ ممکن است خسته 
حتی  یا  شوید  خشمگین  یا  غمگین  شوید،  بی حوصله  شوید، 
انگیزه تان را از دست بدهید. بنابراین، الزم است در وهلۀ اول، 
احساسات خود را بشناسید و بپذیرید و در مرحلۀ بعد، تاش کنید 
تا احساسات تان را متعادل سازی نمایید.  درباره احساسات تان با 
دوستان و نزدیکان تان حرف بزنید؛ نگرانی ها و اضطراب های تان 
را بازگو کنید و گاهی هم شنوندۀ نگرانی های دوستان تان باشید. 
بیان احساسات کمک می کند بهتر آن ها را متعادل سازی کنید. 
اگر عایم افسردگی یا اضطراب را در خود مشاهده می کنید، حتماً 

در اولین فرصت این موضوع را با مشاور در میان بگذارید. 

اندازه  یک  به  دو  هر  روان شما  و  باشد سامت جسم  یادتان 
اولویت قرار  از آن ها به ویژه این روزها، در  مهم اند و مراقبت 
دارد؛ پس به خودتان استراحت دهید، خودمراقبتی را تمرین 
کنید، احساسات تان را به هر شیوه ای که می توانید ابراز کنید، 
از عزیزان تان کمک بگیرید و بدانید که این روزها هم با تمام 

سختی های شان، خواهند گذشت. 

یک رشوع متفاوت

نسیم باقری شورکی 

ورودی 95 کارشناسی

توصیه هایی برای بهبود عملکرد روحی در ترم 
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آبان ماه نود و نه

علی قوام پور

یکی  اینکه به نظرم نمره درسا جداً مهمه ولی خودتون رو برا نمره 
گرفتن الکی کوچیک نکنید انقد ارزشش رو نداره.

دو اینکه انقد به حرف سال باالییاتون برای انتخاب واحد گوش 
نکنید. اینکه میان میگن فان استاد بده و فان استاد خوبه 
منظورمه. هر کس میاد یه حرفی میگه و خیلی وقتا تهش نتیجه 

متفاوت می شه.

کًا هم سعی کنید الکی با جو حرکت نکنید. مثا اگه ۳، ۴ نفر یه 
درسی رو دارن بر میدارن یا یه گرایش خاصی میخوان برن یهو 
فک نکنید خبر خاصیه و کل دوره حمله نکنید به اون درسه یا 
گرایشه. برنامه ریزی شده برین. واقعا ببینید به دردتون میخوره 
یا نه. نقشی تو آیندتون بازی می کنه یا نه. خودتون جو و مسیر 

خاص خودتون رو بسازید دنبال مسیر و جو مردم نرید.

برید حوزه های مختلف برق مثل الکترونیک و دیجیتال و بایو 
رو تست کنید. اگه کم کم دیدید داره از یه موضوعی یا یه بخشی 
خوشتون میاد بچسبین بهش. یعنی سعی کنید که توی اون 
موضوع خاص بهترین یا یکی  از بهترینها بشین. مثًا یکی می بینه 
ازbio خوشش میاد. می ره راجع بهش مطالعه می کنه، کورس بر 

می داره، پروژه انجام می ده، توی اون حوزه کار می کنه و ...

اینطوری دیگه اون طرف یکی از بهترین های این بخش توی 
همسال های خودش می شه. اینطوری چه بعداً بخوای توی همین 
حوزه کار کنی چه بخوای اپای کنی، هم رزومت خیلی خوبه هم 

رقیبات خیلی کمتر از قبل هستن.

مهدی خسروی فر

اول تبریک می گم بهتون چون بعد از کلی زحمت و تاش و 
درس خوندن باالخره به آرزوتون رسیدید. اومدن توی شریف 
واقعاً هیجان انگیزه. با شریفی شدنتون کیف کنید و لذت ببرید. 
دانشگاه شریف واقعاً جای جذابیه، کلی چیز جدید در هر زمینه ای 
که دوست دارید می تونید یاد بگیرید، با کلی آدم حسابی آشنا 
می شید، تجربه های جدید کسب می کنید و ... فقط در این بین 
باید خیلی مراقب باشید تا به بهترین شکل ممکن این سالهای 

باحال زندگیتون رو بگذرونید.

ارسان فیروزی

افزایش   + حرفه  تعیین  برای  محلی  دانشگاه  من  دیدگاه  از 
مهارت های اجتماعی + شناخت افکار و عقاید مختلف هست. 
تغییر  دانشگاه  در  کوتاهی  مدت  ظرف  دانش آموزان  تمامی 
می کنند و جهت گیری های متفاوت و تصمیم های کامًا جدی 
می گیرند و به دانشجو تبدیل می شوند! دانشجو مرز جدایی از 
خانواده و پیدا کردن شخصیت مستقل است. اما رشتۀ برق به 
دلیل فضای دانشجویان آن رشته و دروس آن، فضای متفاوتی 
دارد که در اکثر اوقات دانشجویان را به پیروی بدون تفکر وادار 

می کند.

 شروع مسیرتون در راستای دانشجو شدن و تکمیل هویت تون رو 
تبریک می گم و هشدار می دهم جذابیت های برخی امور )به دلیل 
آزادی  که شما تجربه خواهید کرد.( نتایج غیرقابل جبران بر شما 

نگذارد.

امیرحسین لطیفی)متن برای ورودی های قبلی است(

خطر!!! خطر!!! خطر!!! اهدافت رو محکم بچسب!

اون تابستونی که می خواستم انتخاب رشته کنم، پیش هر کسی 
که می رفتم، از اهداف بلند و بزرگ و واالیی حرف می زدم که همۀ 
باتجربه ها رو وادار می کرد تا این جمله رو تکرار کنند: تو خیلی 
توی  و من مصمم  بهتره.  باشی  واقع نگرتر  یه کم  آرمان گرایی. 
ذهن خودم تکرار می کردم که من می تونم. من نشون می دم که 

آرمان هام رو محقق خواهم کرد.

از اون موقع ها، چهار سال گذشته ...

همین چند هفته پیش که با ورودی ها حرف می زدم، حرفای 
عجیب غریبی می شنیدم. جنس دغدغه هاشون خیلی قشنگ 
بود. وقتی یکی شون محکم و استوار می گفت که من که اومدم 
اینجا، هم حق الناس به گردنمه و هم حق النفس و هم حق اهلل، 
واقعاً جالب بود برام. یکی دیگه شون که از اهدافش حرف زد باهام 
واقعاً منو به وجد آورد. وقتی از سختی های راهش تا اینجا و 
پشتکارش حرف می زد، با خودم می گفتم چرا این رفیقمون نتونه 

برسه به این هدف بلند؟ ولی ...

ولی این چند وقت که دارم نگاه می کنم، قضیه اونقدرها هم 

ما را به خاطرت نگه دار
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حرف های متفاوت سال باالیی ها برای شما
گردآورنده: علیرضا ذبیحی



قشنگ نیست. خیلی از سال باالترها رو که  نگاه  می کنم، می بینم 
دیگه خبری از اهداف و آرمان های بزرگ و قشنگشون نیست. 
یه جورایی انگار عوض شدند. ممکنه بگین که اونا اوالً داغ بودند 
متصور  خودشون  برای  تخیلی  هدف های  انقدر  که  جوگیر  و 

می شدند. شاید. ولی شاید هم نه.

رو کم کم محو  بلند  آرمان های  این  از  اون مشکلی که خیلی 
می کنه، تخیلی بودنشون نیست. مشکل از جای دیگه اییه.

نیست.  متوهم  می شه،  دانشگاه  وارد  داره  تازه  که  دانشجویی 
مشکلش یا فرقش با خیلی از اونایی اهداف شون تنزل پیدا کردند 
اینه که هنوز به خودش ایمان داره، هنوز با موج ناامیدی های 
آدم های مثًا باتجربه روبرو نشده. هنوز پر امید به دنبال تغییر و 
تحول و گام بلنده. هنوز وقتی ازش می-پرسی تهش که چی؟ 

برمی گرده می گه تهش می خوام برای کشورم یه قدم بلند بردارم.

پرنیان شاهکار

 به نام خدا

من پرنیان شاهکار هستم، ورودی دورۀ ۴9 برق شریف، ماینور 
مدیریت  رشتۀ  ارشد  دانشجوی  هم  االن  و  کامپیوتر  علوم  با 
تکنولوژی و اقتصاد در دانشگاه ای تی اچ در این یادداشت می خوام 
یک مطلب مربوط به تجربۀ زندگی دانشجویی بنویسم که حاصل 
تجربۀ خوب خودمه، و یک مطلب که اگر زمانی که من ورودی 

بودم کسی به من می گفت کمکم می کرد. 

دوران  می شنوید،  زیاد  احتماالً  رو  حرف  این  مطلب اول: 
گروه های  باشه،  زندگیتون  تجربۀ  بهترین  می تونه  کارشناسی 
دوستی خوب تشکیل بدید، سفر برید و تجارب مختلف کسب 

کنید، و تا می تونید ازش لذت ببرید :( 

مطلب دوم:  من جای شما بودم سعی می کردم به سواالت زیر فکر 
کنم و روش های مختلفی که می تونه بهم کمک کنه تا پاسخ کامًا 
فردی به این سواالت رو پیدا کنم رو امتحان می کردم. روش هایی 
که من به ذهنم می رسه رو پایین می نویسم ولی قطعاً خودتون 
بگردید روش های بهتری رو پیدا می کنید. به نظر من پاسخ این 

سواالت مستقل از همدیگه ست.

۱-مسیر تحقیق یا کار اجرایی)دکترا خواندن یا نخواندن؟(:)طبق 
گفتۀ اطرافیانم( اصلی ترین تفاوتشون تو اینه که تو مسیر تحقیق 
شما مسأله ای رو حل می کنید که تا حاال حل نشده و برای کسب 
معموالً  اجرایی  کار  بهتره.  خوندن  دکترا  احتماالً  مهارت  این 
استفاده از جعبه ابزارهای کسب شده در طول کارشناسی / ارشد 

برای حل مسائل کاریه.

برای اینکه بفهمید کدوم مسیر براتون بهتره کسب تجربه در هر 
دو می تونه کمک کننده باشه.

سید سروش میرهاشمی

چه راهی را برگزیدیم؟

بیش تر ما گذار از مدرسه و کنکور به دانشگاه را به قدری پیوسته 
می پیماییم که شاید هیچ گاه حتی با خود درنگ نکرده ایم که 
»من چرا باید به دانشگاه بروم؟«. نهایت آن است که بین تجربی و 
ریاضی و انسانی انتخاب کرده باشیم؛ نه بین اصل دانشگاه رفتن 
یا نرفتن. پس خیلی مهم است که به عنوان یک دانشجو تفاوت 
مدرسه و دانشگاه را بدانیم. به طور خاصه این تعریف را می توان 
ارائه داد: مدرسه جایی برای کسب شناخت اولیه از جهان، خود 
و اطرافیان و نحوۀ تعامل با آن ها و دانشگاه جایی برای به دست 
اقتصادی  تبادالت  عرصۀ  به  ورود  الزم جهت  آمادگی   آوردن 
جامعه است. پس دانشگاه قرار است دانشجو را برای این هدف 
تربیت کند؛ یعنی به او تخصصی منحصر به فرد را آموزش دهد تا 
هم برای جامعه مفید باشد و هم خودش از آن راه روزگار بگذراند. 
پیشنهاد می کنم حتماً متن کامل را در کانال تلگرامی نشریۀ 

بارقه مطالعه کنید.

محمدعلی عباس بیگی

سام بر تو عزیز دل!

خیلی بهت تبریک می گم که تونستی این سال کنکورو با موفقیت 
طی کنی و بر استرسش غلبه کنی. تو واقعاً آدم قوی ای هستی! 
ولی می خوام بهت بگم که هنوز هییییچی تموم نشده و تازه اول 
راهی! چهار سال کارشناسی خیلی سال های مهمی محسوب 
می شه برای ما. توی این چهار سال کلی اتفاق خوب و بد در 
انتظارته که بعضیاشون شاید در حد کنکور و حتی بدتر باشه! : (( 
ولی من مطمئنم تو از پسش برمیای چون قبًا نشون دادی برای 

چیزی که واقعاً می خوای تا آخرین لحظه می جنگی!

ما دانشجوهای برق همیشه از سختی درسا و زیاد بودن کارامون و 
اینا گله داریم. واقعنم سخت و زیاده. ولی خب ... کی تو زندگیش 
سختی نداره؟ توی این چهار سال مهم ترین چیزی که باید یاد 
بگیریم اینه که سختی های توی زندگیمونو بپذیریم و باهاشون 
کنار بیایم. هر چقدر بهتر بتونی با لحظه های جهنمی زندگیت 
کنار بیای بزرگ تر می شی! و اینکه فقط منظورم درس نیستا! 

حاال صبر کنی خودت می بینی!

زندگیتو چطور  باشه که  بهت می گم که حواست  و در آخرم 
می سازی! هیچ وقت سعی نکن تقصیرو گردن دیگران بندازی. 
همیشه و همیشه خودت رو مسئول کارهات بدون. اگر کار خوبی 
کردی لذتشو ببر و آفرین بهت! و اگه خطایی هم کردی هیییچ 
اشکالی نداره. ما هممون یه سری آدم احمق و نادونیم که توی 
خطاهاتو  که  اینه  موفقیت  راز  کردیم.  خطا  کلی  زندگیمون 
مسیر  تو  اینطوری  و  نکنی.  تکرارشون  کنی  سعی  و  بپذیری 

بزرگ تر شدن قدم برداری!
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خیلی خوشحالم که به جمعمون اضافه شدی! امیدوارم یه روزی 
بتونیم موفقیتت رو ببینیم و ببالیم از اینکه تو قدم به دانشکدۀ 

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف گذاشتی! بوس فراوان :*

محمدرضا علیمحمدی

اختیار مسئولیت میاره و یکی از مهم ترین تفاوت های دانشگاه و 
مدرسه همینه که هیچ کس بهت نمی گه چیکار کنی. تو مختاری 
درس بخونی یا نخونی، کار کنی یا نکنی، زمان زیادی رو به تفریح 
بگذرونی یا نه و ... و مهارت مهمی که باید یاد بگیری که همۀ 
گزینه ها رو پیدا کنی، در موردشون  تحقیق کنی و بین شون 
انتخاب کنی. سعی کنی تصمیم گله ای نگیری، از تجربه کردن 

نترسی که زندگی همین تجربه هاست :((

کلن مقطع کارشناسی جاییه که آدم باید بگرده و عاقه ش رو 
پیدا کنه؛ اینکه دوست داره کار صنعتی کنه یا کار پژوهشی )یا 
حتی کار کنه یا نه!(. اینکه دوست داره تو چه زمینه ای فعالیت 
کنه. تو این پروسۀ خودشناسی! خودت را با بقیه مقایسه نکن. 
نیاز نیست زود تو یه چیزی عمیق بشی. برای سر کار رفتن دیر 

نمیشه.

نیما زرگرنژاد

به نام خدا

حاال که دارید این نشریه )شایدم سایت یا هرچی( رو ورق می 
زنید و مرور می کنید حتماً دارید با خودتون می گید من جایی 
هستم که ازش تجربه ای ندارم، می خوام با خوندن متن هایی که 
به نظرم خوب یا جالبن شناخت بدست بیارم که بتونم به بهترین 
نتیجۀ ممکن برسم. من می خوام در قدم اول یه گل به شما بزنم 
و راجع به اشتباه کردن تو مسیر حداقل چهار ساله ای که بهش 
پا گذاشتید صحبت کنم و بعد از اون یه گل به خودمون بزنم که 
اصن شما چقدر باید برای این حرفایی که ما سال باالئی ها می زنیم 
ارزش قائل بشید. قطعاً به نظر خودم حرفای مهمی توی متنم دارم 
می زنم پس بهتون توصیه می کنم که حتماً نوشته م رو بخونید، 
مهمه! در آخر اگر دوست دارید در رابطه به نوشته م بیشتر صحبت 
کنید یا انتقاد یا ایرادی رو بهش وارد کنید، می تونید راه ارتباط 

باهام  رو از مسئول های بارقه بگیرید، خوشحال می شم بشنوم!

مریم قربان صباغ 

با ورودی ها حرف بزنم؟!

اگر تنها  اجازۀ گفتن دو کلمه را داشتم، می گفتم: خودت باش!

اگر بیشتر فرصت حرف زدن داشتم، باز هم همین دو کلمه کافی 
بود. بقیۀ حرف هایم طول و تفصیل بی خود است.

امیرحسین زعیمی

سام

خوش اومدین به جمع کسایی که خودشونو ب سختی میندازن تا 
دید خودشونو ب جهان بهتر کنن

اولین نکته ای ک میخوام بگم اینه ک اینجا ممکنه خیلی وقتا 
خسته شی و کم بیاری ولی همیشه ادامه بده با تسلیم نشدنه که 

بشر به اینجایی ک هست رسیده:(

بعدم اینکه فقط و فقط و فقط برق نخون...جامعه شناسی و اقتصاد 
و... و...

یه ذهن برقی دیدش توی همه چیز خیلی بازه و خوبه ک تو 
چیزای دیگه هم سررشته داشته باشه

به امید موفقیتت

علیرضا بانشی

دوستان خوبم سام

امیدوارم حال و احوالتان خوب باشد.

می خواهم برای شما چیزی را بازگو کنم که به نظرم بسیار مهم و 
به شخصه مهم ترین دستاورد من از دوران کارشناسی است.

وقتی به دانشگاه وارد شدم دیدم اینگونه بود که باید تمامی 
درس ها را به خوبی بخوانم و موفقیت خود را در گرو یاد گرفتن 

درس های دانشگاه می دانستم.

اما به مرور نظرم عوض شد.

درست است که درس ها و کورس هایی که در دانشگاه می گذرانیم 
بسیار مهم هستند و هر کدام از آن ها برای خود دنیایی دارند و 

افق های تازه ای به روی ما گشایند اما به نظرم همه چیز نیستند.

به نظرم چیز مهم تری در دانشگاه وجود دارد که باید آن را بیابید.

اگر اکنون از من سوال کنند مهم ترین دستاوردت از کارشناسی 
چه بوده است من نام از درس هایی که پاس کرده ام یا پروژه هایی 
که انجام داده ام نمی برم. بلکه می گویم مهم ترین و باارزش ترین 
چیزی که دانشگاه به من داده است این است که اکنون هر چیزی 
را بخواهم یاد بگیرم خودم می توانم آن را یاد بگیرم بدون آن که 

نیاز باشد کسی آن را به من درس بدهد!

بله مهم ترین چیز توانایی یاد گرفتن است.

یادگرفتن هر چیزی که به آن نیاز داریم.

سعی کنید همواره این دید را داشته باشید و خود را در این زمینه 
قوی کنید زیرا همیشه چیزهایی که به آن ها نیاز دارید را به شما 

یاد نمی دهند بلکه باید خودتان بلد باشید که آن ها را بیاموزید.

شامرۀ سی ودوم15
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نرشیۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف

بارقه

امام صادق علیه السام: تَواَضُعوا لَِمن َطلَبُتم ِمنُه الِعلَم. 

در پیشگاه کسی که از او علم می آموزید، فروتن باشید.

باقی  امروز بدون تغییر  به  تا  از زمان کهن  توصیه ای که 
این  در  فراوان  تاش  و  علم آموزی  به  دعوت  مانده است، 
فاسفه  و  شرقی  کهن  مکاتب  از  چنانکه  می باشد.  راستا 
این اصل مهم توجه نموده و  به  الهی  تا آیین های  غربی 
سفارشات  این  از  پس  کرده اند.  سفارش  آن  به  همواره 
می ورزد  مبادرت  ذهن  به  سرعت  به  که  سؤالی  بسیار، 
قبال  در  را  وظیفه  این  انجام  که  معلمی  که  است  آن 
شاگردانش به عهده دارد، چه حقوقی خواهد داشت؟ یکی 
از این حقوق، بسیار به گوش مان خورده است و آن حفظ 
حرمت استاد و تواضع در برابر ایشان است. اصلی اخاقی 
فراموشی  دست  در  و  می گردد  رعایت  کمتر  اکنون  که 
است و حتی بسیاری از اوقات تعابیری نامناسب به افرادی 
اهتمام می ورزند، اطاق می شود  تکلیف مهم  این  به  که 
که باعث تأسف است. به مناسبت ورود دانشجویان جدید، 
بر آن شدیم که به این موضوع اخاقی بپردازیم و به طور 
خاص توجه دانشجویان نو ورود را به آن جلب کنیم. ولی 
مرتبۀ استاد چنان رفیع و عظمت او چنان بلند و تکلیف 
در برابر او چنان سنگین است، که نگارندۀ این متن خود 
را در آن مقام که دیگران را درباره آن پند بدهد، نمی داند. 
علیه السام  زین العابدین  امام  از  را  خود  پند  بنابراین 
می گیریم که در قلۀ عظمت است و کام نورانی او موجب 
از  برگرفته  می آید  ادامه  در  که  روایتی  می باشد.  هدایت 
الفقیه((  یحضره  ال  ))من  ارزشمند  کتاب  حقوق  باب 
است که همانطور که از اسم آن پیدا است به انواع حقوق 
می کند،  معرفی  که  حقوقی  از  یکی  و  می پردازد  متقابل 
فارسی  ترجمۀ  می باشد.  شاگردانش  برابر  در  معلم  حق 

روایت در ادامه آورده شده است.

))و حق کسی که سیاست تعلیم تو را بر عهده دارد آن 
است که او را بزرگ شماری و محضرش را موقر داری و با 
دقت به سخنانش گوش سپاری و روی خود را به سوی او 
کنی و صدای خود را به روی او بلند ننمایی و چون کسی 
چیزی از او بپرسد، تا او جواب نگوید جواب ندهی و در 
او به غیبت کسی  با کسی سخن نگویی و نزد  او  محضر 
او  از  کنند  بدگویی  او  از  تو  پیش  چون  و  نگشایی  زبان 

دفاع کنی و عیوب او را بپوشانی و صفات نیکش را پدیدار 
سازی و با دشمنش هم نشین نشوی و دوستی از او را به 
دشمنی نگیری. پس چون این وظایف را دربارۀ او انجام 
دادی فرشتگان خدای عّز و جلّ  درباره تو گواهی می دهند 
که در فراگرفتن علم، طالب خشنودی خدا بوده ای و علم 
آن معلم را، نه برای مردم، که برای خدا جلّ  و عّز اسمه 

فراگرفته ای(( .

دریافت  السام  علیه  امام  نورانی  از سخنان  که  همانطور 
زمان  در  استاد  حرمت  حفظ  به  را  ما  ایشان  می شود، 
حضور و غیبت او سفارش کرده اند و حتی از سخن گفتن 
در محضر او منع کرده اند و به ظریف ترین مسائل اشاره 
فرموده اند و در نهایت انجام این وظایف را شرط پذیرش 
تاش ما در محضر خداوند متعال بیان فرموده اند. گویی 
تضییع حق ایشان، تاش های انسان را بی حاصل و خالق 
را از اون ناخشنود می سازد. رفتاری که اکنون گاهی در 
فضاهای آموزشی مشاهده می شود نه تنها در راستای این 
فرمایش ها نیست، بلکه در جهت عکس آن حرکت می کند 
و حتی اصولی پیش پا افتاده تر از آن هم زیر پا گذاشته 
می شود. رفتاری که هرگز در شأن مقام ارزشمند دانشجو 
با خطرات  را  ما  آیندۀ جامعه فرهنگی  نیست و می تواند 

بسیار جدی مواجه سازد.

بسیار  ارتباط  و  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین 
ما  همۀ  است  الزم  دانشگاهی،  محیط های  با  آن  نزدیک 
از  به طور جدی توجه کنیم و خصوصاً آن دسته  به آن 
باید  شده اند  دانشگاه  فضای  وارد  تازگی  به  که  عزیزانی 
باشند،  داشته  موضوع  این  به  نسبت  بیشتری  حساسیت 
نیکو  نحو  به  ابتدا  از  که  اخاقی  خصوصیتی  چراکه 
یافت و سطح  ارزش بسیار زیادی خواهد  پرداخته شود، 
از  جدید  جامعۀ  یک  با  برخورد  در  را  انسان  اجتماعی 
از  اگر  اول مشخص خواهد کرد. تصویری که  روز  همان 
ابتدا روشن ایجاد نگردد، اصاح آن در آینده بسیار سخت 

خواهد بود.

هرچه می دانست آموخت مرا / غیر یک اصل که ناگفته 
نهاد

قدر استاد نکو دانستن / حیف استاد به من یاد نداد 

مقام استاد
آنچه که داریم به خاطر وجود اوست

بهقلمآرمانمقصودنیا
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