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 شوارُ  بیست ٍ یکن -سال دّن 2931شْریَر هاُ  

کَؿؾ کٌیذ  تقَاٍ  علندس 
کِ ػلن ثِ ّیچ کغ اًحصبس 
ًذاسد .ػلن هبل ّوِ اػت. تقَا 
هبل ّوِ اػت. ٍکَؿؾ ثشای 
سػیذى ثِ ػلن ٍتقَا ٍظیفِ 

  ی هب ٍّوِ ؿوبػت.ّوِ
 ارگاى رسوی تشکل جاهعِ اسالهی داًشجَیاى

 صفری سالم!

 1صفحِ  

 سلَک داًشجَیی

 9صفحِ 

 دانشگاه زیستی !

 4صفحِ  

 تجربه...
 4صفحِ 

 !جادنامه

 در دل توست ای اولی االفکار  جاد یک ذرّه از در و دیوار

 چشم بگشا توی دانشگاه و بیبین

 !!ها  ی جاد، اندر این تشکّل جلوه

ثشٍ ثچّ صفشی ػالم! حبلتَى چغَسُ؟ ثِ سػن ادة هَدثبى ٍ کالع ثبکالػبى  

ٍسٍدتَى ثِ صٌؼتی )الجتِ داًـگبُ صٌؼتی اصفْبى( سٍ تجشیک  هکیکگکیکن.          

ػبل تحصیلی)ثؼذا حکوت ایي حذاقل سا هکی       4اهیذٍاسین عی ایي حذاقل 

فْویذ!(دسایي داًـگبُ ثبًیِ ثِ ثبًیِ ػوشتکبى قکشیکي تکالؽ قهکَفکقکیکت               

 قؿَسقًـبطقثیذاسیقآگبّی ٍ فؼبلیت ػبصًذُ ثبؿِ.

داًشجَ ًبایذ سیبی      ” ى ساػتؾ اص اًٍدبیی کِ حکیوبى ٍ ادیجبى گفت

هب یِ ػشی ثچِ ثبحبل گَؿِ ای اص ایي صٌؼتی یِ ککلکجکِ      ، “ زهبٌی باشذ. 

دسٍیـی ثٌب کشدین تب دٍس ّن خوغ ؿین ٍتالؽ کٌین کِ ػکیکت صهکیکٌکی        

-دیگ سیبی     ّؼت سا ثب ی آدم سازی کارخًًَِجبؿین. ٍ داًـگبُ کِ  

 اؿتجبُ ًگیشین!زهبٌی پسی 

خَة اصالً هب کی ّؼتین ؟هب یِ ػشی ثچِ ثبحبلقثبصفبق اٍج آی کیَ ٍ هکشام  

ٍ هؼشفت ٍ....)اص رکش ثقیِ صفبت ثِ دلیل چـن خَسدىقدصدیذُ ؿکذى ٍ اص           

ًظش ػشفب سیب ؿذى هؼزٍسین!( الجتِ ّوِ ایٌب یؼٌی کِ هکب ّکن یکِ هـکت             

 داًـدَیین هثِ خَد ؿوب قاصال چشا هثِ ؿوب خَد ؿوب.

حبال کِ چی ؟ّیچی دٍس ّن خوؼوین داسین صفب هیکٌین! دػب هیکٌین! فککش    

هیکٌین! اسدٍ هیشین! هیگین قهی خٌذین! گشیِ هیکٌین! ّش ٍقتکن اص دػکت           

ّبی ثؼضبً هحتشم ,اص فشهَل ٍ اهتحبًَ اص ّوِ دسدآٍستکش   TAاػبتیذ هحتشم ٍ

کَئیض ّب خؼتِ هیـین ٍ ؿبسطهَى توَم هیـِ هیبین دٍس ّن ٍیکِ ًکفکغ        

 ساحت هیکـین ٍ تدذیذ قَایی هیکٌین.

 3ی اداهِ دس صفحِ

 عدد 077تیراژ:   مدیر مسئول: رسول قبسمی

 ًظرسٌجی

 1صفحِ  

 زمینی نباشد!دانشجو باید سیب

ویژه

ی جدیدالورودها
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 صفری سالم!
فشض کٌیذ ایي گفتگَ ثیي یک  ػکبل     

ثبالیی ٍ یکی اص دٍػتبى ػضیضالَسٍد )!(     

 ٍاقغ ؿذُ اػت:

 ػالم صفشی!-

 ػالم )؟!؟(-

ثیٌن کِ اٍهذی داًـگکبّکَ خکَة       هی-

داسی ثککب دهککجککت     

 ؿکٌی! گشدٍ هی

خت ثلِق ثبالخکشُ  -

ثؼذ چکٌکذ ػکبل        

تالؽ ثشای کٌککَس  

ٍ ... ثبیذ خَؿحکبل     

ثبؿن دیکگکِق چکِ      

 عَس؟

خت حبال اٍهکذی  -

 داًـگبُ چی کبس؟

خت اٍهذم دسع   -

 ثخًَن دیگِ

 ػِ! ثبسیکلّب! کِ چی ثـِ اٍى ٍقت؟-

خت داًـوٌذ ثـن ثؼذؿن ثشم ػش ککبس    

 پَل دسثیبسم.

ثشٍ ثبثب دلت خَؿکِ! تکَ ایکي ٍ کغ            -

هولکت کدب کبس پیذا هیـِ؟ هب کِ ایکي  

ّوِ دسع خًَذیوَ ّیچی ًـذین. خَد  

 داًی.....

 

ثبالیی هَخَدی  دٍػت ػضیضم! غبلجبً ػبل 

اػت کِ ػبل پٌدن یب ػبل ؿـن خکَد  

کٌذ!  ی کبسؿٌبػی سا ػپشی هی دس دٍسُ

ّبیؾ دلخَس ًـَ؛ ثبالخشُ اٍ ّن  اص حشف

حق داسد. ٍقتی ثِ خبی دسع ٍ فؼّبلیّت  

دائوبً ثِ دًجبل کبسّکبی )ثکٍٍٍٍٍٍٍَ(!(       

 ثَدُق خض ایي ّن اًتظبسی اص اٍ ًیؼت.

ککٌکی دس        اهّب ی  ػؤال.... فکککش هکی         

گفتگَی ثبال خبی چِ چیضی خبلی ثَد؟ 

گفتگَی صیش سا ثخَاى تب ثفْوکی. ایکي      

دیبلَگ ّن ثیي ی  ػکبل ثکبالیکی ٍ          

صفشی ٍاقغ ؿذُ؛ الجتِّ ًِ اص اٍى ػکبل    

 ّب!! ثبالیی

 

 )صفشی:( آقب ثجخـیذ!-

 )ػبل ثبالیی:( ثلِق ثفشهبییذ.-

 تبالسّب اص کذٍم عشفِ؟-

هٌن ّوَى ػوت هیشم. ثکیکب ثکب ّکن          -

 ثشین...... اهؼبل تبصُ اٍهذی داًـگبُ؟

ثلِ )ّوشاُ ثب لجخٌذی هلیح کِ ثش لجبى  -

 ثٌذد!( صفشی ًقؾ هی

 ای ّؼتی؟ ختق ثِ ػالهتی. چِ سؿتِ-

............. )خکْکت           -

خککلککَگککیککشی اص    

 تجلیغبت!(

ی تکَ     خت سؿتِ-

ثَسػی ّن ّؼت. 

هي یِ ػؤالی تکَ    

رٌّوِ اص ٍقکتکی     

اٍهککذم داًـککگککبُ.   

پشػن ؿبیذ تکَ   هی

خَاثـکَ ثکذًٍکی.      

 فقظ ًخٌذیب!

 ثلِق چـنق ثفشهبییذ.-

 ّب هیبى داًـگبُ؟ ثِ ًظشت چشا ثچِّ-

خت ثشای تحصیالت ٍ ایي ککِ ثکؼکذ      -

 ثتًَي ثشى ػشکبس.

 ختق ثؼذؽ؟-

 ثؼذ چی؟ هیشاى ػش کبس دیگِ!-

 خت ٍقتی سفتي ػش کبس چی هیـِ؟-

پَل دس هیبسىق اصدٍاج هیکٌيق خکًَکِق   -

ثّچِق هبؿیيق....... اصاًل ایکي ػکؤاال سٍ                

 پشػی؟ ثشای چی هی

خت ساػتؾ ایي خَاثب سٍ کِ خکیکلکی    -

 ؿٌیذم؛ اهّب قبًؼن ًویکٌي.

چشا؟ خت ّوِ ّویي خکَس صًکذگکی      -

 هیکٌي کِ.

ّرجَری ّیویِ     ػؤال هٌن ّویٌِ.  -

چشا هب ثکبیکذ      زًذگی هبکٌي درستِ؟

اگِ هب هؼلوکًَکیکنق      ؿکل ّوِ ثبؿین؟ 

تَ جَابایی کِ گفتی، چرا اسین  پغ 

ٍاقؼبً ایکي دسػکب ساُ        خذا اصالً ًبَد؟

 سػیذى ثِ خذا هیتًَِ ثبؿِ؟

 )ػکَت......(

 )صفشی دس حبل ٍسٍد ثِ تبالس:(

 حبفظ.خذاکالػن داسُ دیش هیـِ. فؼالً -

 داس..... ًگِخذا-

 نظرسنجی
از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری  

خواسته شد که با دیدن هر کدام از کلمات زیر ذهنیت و تصور 

 خود را در مورد آن کلمه در یک جمله کوتاه بنویسند.

 رئیس داًشگاُ
 (هشدی فشّیختِ ٍ خَؿتیپ1

(ثِ دلیل ایٌکِ دس عی ایي چْبس پٌح ػبل ی  ثبس ّن ایـًََ 2

 ًذیذمق ّیچ رٌّیتی ًذاسم.

 

 کارت داًشجَیی
 (کبست ؿٌبػبیی ٍ َّیت داًـد1َ

 (تٌْب اػتفبدُ اص ایي کبستق گشفتي فیلن اص ٍیذئَ کلَة اػت!2

  

 خَابگاُ
 (هحل اػتشاحت ٍ ػشؿبس اص ؿبدی ٍ ًـبط1

 (هکبًی ثشای ّوضیؼتی هؼبلوت آهیض ثب ػَػ  ٍ هَؽ2

  

 شب اهتحاى
(ؿجی ثشای دٍسُ کشدى دسػی کِ دس عَل تشم خَاًذُ ؿذُ 1

 اػت

 (ؿجی کِ تب صجح ثبیذ هثل خش دسع خًَذ2

  

 جزٍُ خَش خط 
(ثویشم اص ّیچ کغ خضٍُ ًویگیشمق هي ػبدت داسم فقظ خضٍُ 1

 خَدهَ ثخًَن

 (عالی کبغزی2

  

 تقلب
(ی  سٍؽ غیش اصَلی ٍ ًبخَاًوشداًِ ثشای ًتیدِ گشفتي دس 1

 اهتحبى

(تٌْب سٍؽ اصَلی ٍ هجتٌی ثش ػقل ثشای ًتیدِ گشفتي دس 2

 اهتحبى

  

 هشرٍط شدى
 ًذاؿتن 1۱(ػوشاٌق هي تَ دثیشػتبى هؼذل کوتش اص 1

 (ًو  تحصیل دس داًـگب2ُ

  

 ٍام داًشجَیی
 (کو  ّضیٌِ ثشای داًـد1َ

 (کی دادُ کی گشفت2ِ

  

 حراست
 (اسگبًی ثشای حفبظت اص داًـدَ اص گضًذ خغشات1

 ( اسگبًی ثشای حفبعت اص داًـگبُ اص گضًذ داًـدَیبى2
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 سلوك دانشجویی
 تعببي کٌٌذُ است.“گام اٍل”

گبم ّبی ثؼذیقهؼوَال تذاٍم ًخؼتکیکي گکبم اػکتق         

خـکت  ” ّوچَى خـت ّب ٍ آخش ّبی ثؼذی کِ سٍی   

ًکْکبدُ   ” ککح “ ًْبدُ هیـَد ٍ اگکش ایکي ثکٌکیکبىق         “ اٍل

 “تبثشیب هیشٍد دیَاسقکح“ؿَد

اػت. ایي ککِ ثکِ      “ساُ“دٍسُ ی داًـدَییقپیوَدى ی 

ؿَد ٍ پبیبًؾ چیؼتق ثؼکتکگکی ثکِ         کدب هٌتْی هی

داسد؛ یکؼکٌکی      “ کؼت ػکلکن    ” ی ّوبى گبم ّبی اٍلیِ

ایٌکِ :چِ هکیکخکَاًکیکن؟ثکب چکِ اًکگکیکضُ داًکؾ                     

هیدَیین؟اػتبدهبى کیؼت؟ّن اتبقوبى چگًَِ آدهکی    

اػت؟صهبًوبى سا چگًَِ هیگکزساًکیکن؟چکگکًَکِ دسع         

هیخکَاًکیکن؟خکذی یکب ػکش ػکشی؟ػکغکحکی یکب                    

اػکت یکب      اثضاسیػویق؟ًگبّوبى ثِ داًؾ چیؼتقًگبُ 

 ؟ّذفی ًگبُ

ی کبسقاگش ثشای داًـدَیبى هختلک  هکتکفکبٍت        ًتیدِ

چیویًَیِ ٍ      اػتق دس ػبیِ ی ّویي تفبٍت ّب دس   

اػت؛ ٍ الجتِّ چکِ چکیکض سا        چراّای درس خَاًذى 

 دسع داًؼتي...

چبسیت ٍ    “ آًچِ بایذ داشت“ در ایي راُساػتی ...   

 کذام است؟“آًچِ ًبایذ داشت”

اص آى ّوِ هَ َع کِ اؿبسُ ؿذ قاًذکی ثِ ّویي ًکتکِ  

 هی پشداصین.

ًکجکبیکذ    ” قػکِ ًکوکًَکِ اص           “ حؼکذ “ ٍ“ تککجکش  “ ق“ غشٍس” 

دس دٍ هشحلِ هوکککي اػکت ثکِ          غشٍسّبػت.  “ داؿت

ػشاغوبى آیذ: یکی قجل  اص یبدگیشیقدیگکشی پکغ اص        

آهَختي.تکجش ًیض چٌیي اػت ٍدس ایي دٍ هشحلکِ اگکش      

ساُ “ آفکت ” پبپیچ داًؾ آهَختي هب ؿَدقثِ ػٌَاى یک     

هبسا پش خغش هی ػبصدقیب ثِ ثیشاِّ هی کـکذ.غکشٍس ٍ        

هکی  “ هکبًکغ فکْکن      “ تکجش دس هشحلِ پیؾ اص آهَختکيق 

ؿَد.آًکِ هغشٍس ٍ هتکجش اػتقخَد سا تبفتِ خذا ثبفکتکِ   

کِ اػتشاف  وٌی ثکِ  -” پشػیذى ” هی پٌذاسدقاص ایي سٍ 

ثشای اٍ دؿَاس اػت.اص عشفی هیکذاًکیکن     -ًذاًؼتي اػت

اػت. ایي حککوکتکی     “ کلیذ گٌدیٌِ داًؾ“ کِ پشػؾ ق

الؼلکن خکضائکي ٍ        “ اػت کِ اٍلیبی دیي هب فشهَدُ اًذ: 

داًش،ّوچَى خسیٌِ ّایی اسیت  هفتبحْب الؼکَال:  

کؼی ککِ خکَد     “ کِ سَال،کلبذ گشَدى آًْاست. 

سا ثکِ    “ دس داًکبیکی  ” ثشتش ثیٌی ٍ غشٍس داؿتِ ثبؿذق ایي 

 سٍی خَد هی ثٌذد ٍ اص داًؼتي هحشٍم هیـَد.

ٍفشٍتٌی دس یبدگیشی ٍ پشػیذى ٍ فْکوکیکذىق    “ تَا غ” 

ًقـی هْن دس استقبی ػلوی داسد.اًؼبى هتکجشقّوچَى  

صهیٌی ثلٌذ اػت کِ دس آثیبسی ّشگض آة ثکشآى ػکَاس     

ًوی ؿَدقدسًتیدِ اص ایي هبیغ حیکبت هکحکشٍم هکی         

 هبًذ .اص ایي سٍ گفتِ اًذ:

 افتبدگی آهَص اگش عبلت فیضی

 ّشگض ًخَسد آة صهیٌی کِ ثلٌذ اػت

ثَد .ػفشُ داًؾ گؼکتکشدُ      “ حؼذ“ ػَمق “ ًجبیذ داؿت” 

ی سؿذ ثشای ّوِ فشاّن. تشقّی ٍتکؼکبلکی     اػت ٍ صهیٌِ

ػلوی کؼیقًِ ػشصِ سا ثش دیگشی تٌگ هی ػبصد قًکِ    

گیشد.پغ چشا سقبثت ّبی ًبػبلن  هدبل سؿذ سا اص اٍ هی

ٍ تخشیت دیگشاى؟چشا ًبساحت ؿکذى اص اٍج گکیکشی          

ػلوی دیگشی؟چشا کِتوبى داًؾ دیگشاى ٍ حؼذ ٍسصی   

 ؟“ثخل ػلوی”ًؼجت ثِ آًبى؟ ٍچشا 

 یب فبیذُ گیش آًچِ ًذاًی ص دگش کغ

 یب فبیذُ دُ آًچِ ثذاًی دگشی سا

قستجِ ا ی ثکبالتکش ٍ         “ تْزیت ًفغ“ ایي کِ هی گَیٌذ

داسد اص ّویي خبػتقچشا ککِ  “ آهَصؽ ػلن” هقذم تش ثش 

اگش خبى پبک ٍ ثؼتش ػبلن ٍ صهیٌِ تْکزیکت ؿکذُ ٍ        

پیشاػتِ ًجبؿذ قّویي داًؾ کِ ػبهل اهتکیکبص اًؼکبى      

 ّبػتقػجت سکَد ٍ  ذ اسصؽ هی ؿَد.

” قکبتکق ًکبى        ” آًگبُق ػلن ٍ داًبیی ثِ خکبی آًکککِ        

هککی گککشدد ٍثککِ خککبی         “  قککبتککل خککبى   “ ثککبؿککذق

هککی آفککشیککٌککذ ٍ ثککِ خککبی          “  دسد“ ثککَدىق“ دسهککبى” 

“ گکشفکتکبس   “ کِ ًوی دّذق“ ًدبت“ هیـَدق“ ًیؾ“ ق“ ًَؽ” 

ّن هی کٌذ.ثبس سا ػج  کِ ًوی کٌذقػٌگیي تکش ّکن      

 هی ؿَد!“ ٍثبل“ثَدىق“ثبل“هی ػبصد ٍ ثِ خبی

ّب ّن خَد ثِ خَد “ داؿتٌی” اص آًچِ گزؿت ثخـی اص 

 سٍؿي هی ؿَد.

دس ایي ساُ قی  ػشهبیِ اػت “ تَا غ دس فشاگیشی:“ هثال 

 ٍ  شٍست قکِ ثبیذ داؿت ٍ آى سا حفظ کشد.

حکق  ” دس ثشاثش اػتبد ٍ خضَع دس پیـگبُ آى کِ   “ ادة” 

 ثشهب داسد  قی  اسصؽ اػبػی اػت.“ هؼلوی

آهیختي ػلن ثِ ػول ٍ داًؾ ثِ ػشفبى ٍ هؼٌَیت ّکن  

یکی اص ّویي گَّش ّبی گشاًوبیِ اػت.ثشخؼتِ تشیکي   

چْشُ ّبی ػلوی خبهؼِ ی هب ٍ تبسیخ اػالم ٍ تـیغقثب 

آى ّوِ داًؾ ٍ فکش ٍ آثبسی کِ داؿتِ اًذ قّشگض خَد 

سا اص حشین ػبیِ ػبس ػجبدتق تضشعق تْکدکذق ًکَافکلق       

 تَػلق اؿ  ٍ صیبست کٌبس ًکـیذُ ٍثی ًیبص ًذیذُ اًذ.

ػالهِ عجبعجبیی هؤلّ  ثضسگَاس تفؼیش الوکیکضاىق سٍصُ     

گشفت ٍ افغبس سٍصُ سا ثَػِ ثش  شیح کشیوکِ اّکل     هی

ثیت حضشت هؼصَهِ )ع(قشاس هیذادقآًگبُ لت ٍ دّکبى      

 ثِ خَسدى غزا هیگـَد.

کِ هذتی ّن دس یکی “ هالصذسا“ فیلؼَف ثضسگ ٍ ًبهذاس

هیضیؼتقّشگبُ ثب “ کْ “ اص ثخؾ ّبی اعشاف قن ثِ ًبم

ؿکذق ثکِ صیکبست حکشم           ی  هـکل ػلوی هَاخِ هی

حضشت هؼصَهِ)ع( هی آهذ ٍ ًکوکبصی ٍ تکَػکل ٍ             

 دػبیی؛ آًگبُ هـکلؾ حل هیـذ.

ثکؼکذ   “ ایي دٍ ًوًَِ قثشای ایٌکِ دس کٌبس ػلکن ثکبیکذ ق       

ٍ صالل ثَدى سٍح ٍ ػکجکَدیکت    “ استجبط ٍالیی“ ٍ“ هؼٌَی

ػبلن ٍ خـَع داًـوٌذاى ٍ ادة ادیت فشصاًِقهکککوکل    

 ی ػغؾ خبى داًـدَ.داًؾ ثبؿذ ٍ ػیشاة کٌٌذُ

 ثؼیبس هْن اػت.“گام ًخست“ثبسی...

ثبؿذ کِ ٍسٍد ثِ داًـگبُق ًخؼتیي گبم ّبی پش ثشککت  

 ثبؿذ.داًؾ ٍ دیي ٍ ػلن ٍ ػول 

چـوی گـَدُ ثِ آفب( داؿتِ ثبؿین ٍ دلکی هـکتکب(      

فْویذى ٍ اًذٍختي ٍ خکبیکی آساػکتکِ ثکِ خـکَع             

 ٍخـیت.

 ثجیٌنق داًؾ هبسا ثِ کدب هیجشد؟

 )هٌجغ: کتبة ػلَک داًـدَیی(

 :1ی اداهِ از صفحِ

کٌین؟ چیضی کِ هبسٍ دٍس ّن خوغ حبال چی کبس هی

کشدُ ػالقِ ٍ دٍػتیِ الجتِ ّذف اصلیوَى ایٌِ کِ 

اًـبا... ثتًَین دس کٌبسّن خَدػبصی کٌین قسؿذ کٌین ٍ 

سؿذ ثذین تَی ّوِ ی صهیٌِ ّبی 

فکشیقسٍحیقهؼٌَیقفشٌّگیقکبسیقسفبقتیقٌّشیقآهَصؿ

یقاختوبػیقتبسیخیقػیبػیقاقتصبدی ٍ....)ثبصم ثگن یب 

 ثؼِ؟!(

دسثبسُ ی خبد ّن دلن ثشاتَى ثگِ کِ تـکیالت هب یِ 

دثیش داسُ کِ سئیغ کلِ )قبثل تَخِ پبچِ خَاساى 

گشاهی! الجتِ پیـبپیؾ تقلت ثذم کِ ایٌدب اػتشاتظی 

پبچِ خَاسی خَاة ًویذُ!(ٍ چٌذ تب ٍاحذ:ٍاحذ آهَصؽ

)ایي ٍاحذ خبی ثشٍثچی اػت کِ ػـق کتبة ٍ ثحث ٍ 

تَ ػشٍ کلِ صدى ٍ هجبحثِ فکشی کشدى ٍ تئَسی ٍ 

ًظشیِ ػبختي ٍ خالصِ ثب کلِّ ؿذى اًذ(یِ ٍاحذ 

تـکیالت کِ کبسؽ استجبط ثب اػضبػت ٍ اعالع سػبًی 

ثِ آًْب ثشای ثشًبهِ ّبی هختل  خبد اػت.یِ ٍاحذ 

ػیبػی داسین کِ ثب ثشًبهِ ّبی هختل  ػؼی هیکٌِ 

ثیٌؾ ػیبػی ثچِ ّبسٍ افضایؾ ثذُ ٍ ٍاسد ثحث ّبی 

صذتب یِ غبص ّن ًویـِ!.یِ ٍاحذ فشٌّگی داسین کِ 

کبسؽ سؿذ اػتقبدی ثچِ ّبػت)تَصیِ ثٌذُ حقیش ثِ 

دػتِ ػضیضاًی کِ دیٌـَى دسد هیکٌِ یب ثِ قَل ثقیِ 

دسد دیي داسى ایٌِ کِ حتوب یِ ػشی ثِ ایي ٍاحذ 

 ثضًي(

تبصُ دس ثخؾ خَاّشاى یِ ٍاحذ ثبحبل دیگِ ّن داسین 

کِ اػوؾ عشح ٍثشًبهِ اػت ٍاحذ خیلی کبسثشدیِ اگِ 

ثخَام چٌذتب چـوـَ ٍاػتَى ثگن ,آهَصؽ هْبست ّبی 

اٍلیِ کبسفشٌّگی دس فضبی هدبصیِ  قتالؽ ثشای 

ثبصگشداًذى َّیت صى ٍسفغ  ؿجْبت ًبهشداًِ ای)!( کِ 

 ثِ خبًن ّب هیضًي 

خَة دیگِ هغض هي کِ داؽ کشد الجتِ ؿوب تحول تَى 

ثبالتش اص ایٌبػت حتوب تَی ایي فشآیٌذ ثجت ًبم ٍ 

گشدی ثِ ایي ظشفیت ًبؿٌبختِ خَدتَى پی داًـگبُ

 ثشدیذ! 

ثِ ّش حبل هب دس خبهؼِ اػالهی داًـدَیبى هٌتظش 

 حضَس گشهتبى قفکش ثکشتبى ٍ دل ّبی پبکتبى ّؼتین.

 ثِ اهیذ دیذاس...
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زیستی از نوع دانشگاه

 صنعتيش !!
ٍجَد خارجی ًذارُ! کسایی کِ ردیف ّای جلَ بر پا: 

هیطیٌٌذ، تز پا هیزًذ! اًٍا کِ اخز ًطستٌذ،چزت هیشًٌذ! 
اٍى ٍسطیا ّن هیَى سهیي ٍ َّا هَج هکشیکی 

 هیزًذ!
 

.تِ حال ها کِ فایذُ ًذاضت.ضوا ّن سعی آسانسور: 
 کٌیي اصالً تْطَى فکز ًکٌیي.اًٍا هال استاداس!

 
حَاستَى تاضِ اتوبوس هاي داخليه دانشگاه:  

ایستگاّی تِ ًام ایستگاُ آخز ًذارُ هٌتظز ًثاضیذ اعالم 
 کٌي ,السم ًیس کارت تشًیذ)فك کي!( 

 

TA  :)داًطجَی تزم تاالتزی کِ )استاد حل تمرین
تي تِ سز ٍکلِ سدى تا هطتاقاى علن)!!( در کالس 

 ّای حل توزیي دادُ است.
 

هحلی تزای فزار اس غذای سلف کِ در ایي تریا: 
 حالت هصذاق تارس اس چالِ تِ چاُ افتادى است.

 
فعال تزیي آسهایطگاُ ٍ ٍاحذ تَلیذی داًطگاُ سلف: 

کِ تَاًایی تثذیل هَجَدات گًَاگَى تِ غذا رادارد! 
 )الثتِّ ٍاقعاً ایي طَر ًیست ًگزاى ًثاضیذ...(

 
دم داًطکذُ ضیوی ٍجلَتز اس هجتوع سه راه برق: 

 کالس ّا
 

در ٍاقع پزٍرش .......... است.: 1تربيت 
 )راٌّوایی:جای خالی ًام هَجَدی ًجیة است!(

در “1تزتیت ”* ستاى حال داًطجَیاًی کِ ًام ٍسیي 
 تارک تزًاهِ ی ّفتگی آى ّا هی درخطذ:

 تزهی است کِ ها تحت فطارین
 چَى اسة دٍاى تز سزکارین

 در تزتیت یکین ٍ گَیین:
 در پزٍرش اسة دٍاًین

 حیف است کِ ها ًعل ًذارین
 خَب است کِ یك جفت تذارین

 چَى رخص تتاسین ٍ تتاتین
 تا ًوزُ ی خَتی تِ کف آرین

 
هخفّف جاهعِ اسالهی داًطجَیاى )تزای جاد: 

 تَضیحات تیطتز تِ ایي دفتز هزاجعِ کٌیذ!(
 

 تجربه...

مذتی بود تو این فکز بودم که مطلبل لی بلملویال  بلزا             

جذیذالورودها )صفز  ها(  دانشگاه که شایذ به دردشلو       

بخوره و اونا مثل ما همه چیشایی که شایذ میشذ ما ه  تجزبه 

نکمی ،تجزبه نکمن ...خوشی ها و ناخوشی هایی که گذشل      

 و میتونا  بهتز بگذره.

  چمذ ساله دارم به او  اتفالا نگاه می کم  حاال که با فاصبه

یه احااس متفاوت دارم...شایذ حس مشابه من رو شما اال     

نا   به دورا  دبیزستا  داریذ؛ایمکه کاش یه جور دیلگله     

 استفاده کزده بودم...

دانشگاه ل ل اس ورود یه فضا  فوق العاده بزا  رسیذ  بله    

همه آرسوهام بود؛جایی که من رو ت ذیل می کزد به یه آدمی 

که اس بچگی آیمذه م رو او  طور تصور می کزدم... بلا ایلن        

تصورات من وارد دانشگاه شذم وفکز میکلزدم تلملهلا راه         

 رسیذ  به او  آرسوها فمطه درسه و درس...!!!

نمی خوام بگ  تصورات او  روسم خیال بود یا تلشش بلی     

خود می کزدم نه... من هموس با جو دانشگاه و ظزفی  دورا     

کارشماسی آشما ن ودم و حك داشت  این تصورات  اس والعیل   

 فاصبه داشته باشه!

او  دورا  درسته که خیبی درس میخونذم وللی راسلتل       

...اال  که نگاه ملی        داشتن یه جَرایی خَدم رٍ گَل هیزدم

کم  میگ  مگه میشه یه آدم هلمله سملانل  رو درس               

بخونه؟درسته بایذ خوب درس خونذ ولی بلاسم واسله آدم       

سما  خالی میمونه عشوه بز ایمکه روح آدم ه  مذت سیلاد    

 رو تحمل کمه! تک بعدی بَدىنمیتونه 

گاهی با یکی اس دوستام تو بزنامه فزهمگی شزک  میکزدم و 

تو دفتزشو  می رفت  ال ته هموس فعالی  بزا  این بلزنلامله      

هارو مانع درس  می دونات ...ک  ک  فضا  صمیمانشو  رو      

حس میکزدم ،با افزاد  آشما می شذم که شلاگلزد اوال        

دانشکذه شو  بود  و در کمارش دغذغه ها  دیلگله هل       

داشتن. تمزی اً بزخشف چیش  که من فکز می کزدم که اونلا     

شایذ یه سز  آدمن که کار فزهمگی رو به درس تلزجلیل       

میذ  ...اونا نه تمها هذفا  بشرگی بلزا  آیلملذه علبلملی              

خودشو  و کشورشو  دار  ببکه اونا هذفشلو  یله للذم        

جبوتز اس اهذاف ممه ؛اونا عشوه بز رشذ علبلملی، نلگلزا         

سنذگی و فزهمگ و آرام  خانواده و و افزاد جامعه شلو     

هاتن... این بود که باعث میشذ اونا نا   به دانشلگلاه و          

کمن و نتونن اس کمار مشکلشتلی کله       احااس وظیفهجامعه 

 مزدم دار  باش دس  و پمجه نزم میکمن به راحتی بگذر ...

براشَى ههن بَد تَ ایي فرصت غٌیوت ،تَ ایي اٍج جًٍَیی  

فقط به اٍج کوال علوی رسیدى کوه بلکه با ایي ًیرٍیی کیه  

دارین هوزهاى هیتًَین هن رشد علوی داشته باشییین ٍ هین        

 رشد دیٌی ٍ اعتقادی..

شذ در درس، و بزا  من ل ل اس این فمط دانشگاه خشصه می

 رشذ دیمی و سیاسی ه  یه فعالی  فزد  بود...

و من حاال که هذفشو  بزام روشن شذه بود سعی میلکلزدم   

خودم رو بهشو  نشدیک تز کم ...این کمال طب ی اونا من رو    

 هز بزنلامله  جذب خودش کزد.شایذ باور نکمیذ ولی من بعذ  

فزهمگی خذارو شکز میکزدم که این مایز رو جبو  پلا     

 من گذاش  و همیشه نگزا  تموم شذ  این دورا  بودم!

اال  که به او  سما  فکز میکم  پی  خودم میلگل  کلاش      

بلهل      عوق فکریسودتز این راه رو پیذا کزده بودم؛ایمجا ه  

قیدر   رو تجزبه کلزدم،هل          تالش ٍاقعی ٍ هؤثّرداد ،ه  

و چمذین مهارت دیگه پیذا کزدم که ل شً حتّی فکلز    هدیریت

 نمی کزدم یه همچین استعذادهایی داشته باش ...

این صح تایی که شذ گوشه ا  اس تجزبه ا  بود که من ایلن    

چمذسال داشت  و خوشحال  که هموس یه مذتی اس او  بلاللی   

مونذه و تونات  افزاد  رو به مایز  که بزام خیبلی للذت     

 بخ  و مفیذ بود کمی آشما کزده باش ...

 حرف دل یه داًشجَی ترم آخری

 ّوکاراى ایي شوارُ )یا بِ عبارت شٌاسٌاهِ!(:
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