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استـاد بزن تو زاویـه!

رشته هایی که سردراز دارند
آبــان  در گزارشــی کــه 
93 با همــکاری دانشــگاه 
صنعتی شــریف و معاونت 
سیاست گذاری و برنامه ریزی 
ســتاد نقشــه جامع علمی 
منتشر شد، آمده است که در بازه زمانی 82 تا 92، 
تغییررشته دانش آموختگان رشته های مهندسی 
و علوم پایه به رشــته های علوم انسانی در مقطع 

کارشناسی ارشد، 7 برابر شده است.
چرا تغییررشــته؟ بعضی ها می گویند رشته ای 
که می خواننــد، آن چیزی نیســت که فکرش 
را می کردنــد و بعضی می گویند با روحیه شــان 
ســازگار نیســت. آن هایی هم که به رشته های 
مدیریتی تغییر رشته می دهند، معموالً به دنبال 
شــغل بهترند. اما اکثــر آن هایی که به ســمت 
جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه می روند، 
به این رشــته ها عالقه مند می شوند، ضمن آنکه 
دغدغه هایی فراتر از شخص خودشان دارند، گاه 
درحد تغییر وضع جامعه. درنهایت هم بعد از تغییر 
رشــته، با دیدن وضعیت علوم انسانی به طور عام 
و در دانشــگاه های ایران به طور خاص، این طور 
می شــود که هرچه دغدغه هایشــان بیشــتر، 

سرخوردگی شان بیشتر.
مسئله دیگر و شاید از جهتی مهم تر از خود تغییر 
رشته، این است که اکثر تغییر رشته ای ها می گویند 
از همان ســال های اول دوم کارشناســی تصمیم 
گرفته اند که برای دوره ارشــد تغییررشته دهند. 
سؤالی که اینجا مطرح می شود، این است: چرا برای 
ارشد؟ چرا تغییررشته ای ها حاضرند آن همه واحد 
سخت را پاس کنند تا لیسانس مهندسی یا پایه شان 
را بگیرند، ولی انصراف ندهنــد؟ آن هم وقتی قرار 
اســت همه آن واحدها، همه آن دانش و همه آن 
تالش ها را بگذارند کنار یا بهتر است بگوییم بریزند 
دور. بگذریم از خرج هایی که در این رشــته ها سِر 
آزمایشــگاه و امثال آن روی دوش دولت گذاشته 
می شود، وقتی قرار اســت این خرج ها برای هیچ و 
پوچ باشــد. همه این ها درحالی است که می شود 
به راحتی انصراف داد و گفت اشتباه کردم و از اول در 

کنکور علوم انسانی شرکت کرد.
قطعاً بخش بزرگی از مشــکل برمی گردد به سال 
اول دبیرســتان. آن زمان که تنهــا معیار هوش، 
نمره ریاضی بود و تنها معیار تشــخیص رشــته 
و آینده، معدل . نه توضیــح و راهنمایی بود درباره 
رشــته های دانشــگاهی و شــغل های مرتبط با 
آن ها، نــه استعدادســنجی در مهارت های دیگر 
و نه عالقه یابی. تصور غالب این بود که هرکســی 
ریاضی اش بهتر اســت، باهوش تر اســت و برود 
ریاضی؛ هرکسی حفظی هایش خوب است، برود 
تجربی؛ هرکســی هم که در هیچ چیزی استعداد 
ندارد، برود انســانی. این گونه شــد که خیلی از 
بچه هایی که به علوم انســانی عالقه داشــتند، 
رفتند مهندس شــدند.  مهندس هایی بی انگیزه 
و شاید ناموفق که چه بســا استعدادشان در علوم 
انسانی بوده و بی خبر بوده اند. درنهایت هم خیلی ها 
تغییررشــته دادند، درحالی که بهترین روزهای 
زندگی شان را صرف چیزی کردند که باید سرمایه 

زندگی شان می شد و نشد.

سرمقاله

تقریبــاً همه مــا به بهــداری 
برای سرماخوردگی  سرزده ایم. 
ســاده، دندان پزشــکی یا برای 
حذف پزشکی.  برای یک مصاحبه 

درمورد بهداری و البته ...

بهداری صنعتی شریف

هفته های امتحانات می تواند دیوانه کننده باشد. بعضی 
صفحه  5 وقت ها آن قدر...  

 برای خیلی هایمان پیش می آید که مدتی بعد از خرید 
صفحه  6 گوشی یا لپ تاپ، با باتری آن مشکل ... 

قصه ها بعد از سه چهار سال باالخره مجوز اکران گرفت و از 
صفحه  7 حاشیه سینمای ایران وارد متن آن شد...  

قصه ها، فیلمی با حاشیه و متنی سیاهیه دل می گه شارژ کن...درس خواندن به شیوه پن استیت 

مریم پورعسکری

صفحه  3 

صفحه  2 

جلسه معارفه رئیس دانشگاه و دبیران گروه های علمی و فرهنگی دانشجویی 

امید به فضای باز فرهنگی

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

این روزها دانشجوها و استادها حسابی درگیر رقابتی غیرعلمی اند تا دانشکده شــان را قهرمان دانشگاه کنند. مسابقات فوتسال همبستگی 
استاد و دانشجو، از مرحله نیمه نهایی هم گذشت و دانشگاه امروز و فردا شاهد مســابقه های رده بندی و فینال است، ابتکار درخور ستایشی 
که گام خوبی بود برای تقویت رابطه دوستانه استادها و دانشجوها. شــما هم بازی ها را از دست ندهید، ظهر امروز سری به سالن جباری بزنید و 

استادها و دانشجوها را با هم تشویق کنید.

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
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شرایط ویژه سربازی برای افراد فعال

لیگ ناتمام فوتسال
با توجه به اینکه دو هفته بیشتر به انتهای ترم نمانده است، لیگ فوتسال عماًل ناتمام 
ماند و بیش از نیمی از بازی های نیم فصل برگزار نشده است. در سایت تربیت بدنی نیز 
در این رابطه عنوان شده است که: »با توجه به برگزاری مسابقات فوتسال همبستگی 
بیشتر استاد و دانشــجو و تمرینات تیم فوتسال دانشگاه، مســابقات لیگ فوتسال 

تا اطالع بعدی برگزار نخواهد شد«. اما شــنیده های ما حاکی از آن است که مســئولین برگزاری لیگ تصمیم 
گرفته اند لیگ را به مسابقات حذفی تبدیل کنند تا باالخره سرانجامی داشته باشد. بد نیست به این هم فکر کنیم 

که اگر به جای برگزاری لیگ با این پیچیدگی، چند سری مسابقه حذفی داشته باشیم، بهتر نیست.

مسابقات همبستگی: هوافضا و کامپیوتر در فینال
مرحله حذفی مسابقات همبستگی، شنبه انجام شــد و در اولین بازی، کامپیوتر دو بر 
یک از سد شیمی گذشت، هوافضا با برتری سه بر دو مقابل ریاضی به مرحله بعد صعود 
کرد، م.شیمی بعد از تســاوی چهار بر چهار در وقت های قانونی مسابقه و در وقت های 
اضافه توانست با نتیجه پنج بر چهار مدیریت را شکست دهد و صنایع با درخشش عادل 

فردوسی پور چهار بر سه مواد را پشت سر گذاشــت و راهی نیمه نهایی شد. صنایع در نیمه نهایی با نتیجه شش بر 
سه مغلوب هوافضا شد و کامپیوتر توانست سه بر یک م.شیمی را شکســت دهد. امروز و از ساعت 12:15 مسابقه 

رده بندی و فردا در همین ساعت فینال مسابقات در سالن استاد جباری برگزار می شود. 

انتخابات یک تشکل جدید
روز یکشنبه اولین دوره انتخابات جامعه اسالمی دانشگاه با حضور اندک رأی دهندگان 
برگزار شد. اگر روز یکشنبه از همکف ابنس یا صحن مسجد عبور می کردید، می توانستید 
میز رأی گیری را ببینید و همین طور رأی گیــری کم رونق را. ثبت نام برای انتخابات هم 
آرام و بی سر و صدا برگزار شد همین امر باعث شد جامعه اسالمی برای دانشجویان ناآشنا 

باشد. نبودن تبلیغات پیش از انتخابات کاندیداها هم مزید بر علت شد. حال این سؤال پیش می آید که حمایت نکردن 
دانشجویان از یک تشکل جدید چه پیامدهایی را برایش در پی خواهد داشت، آن هم تشکلی که گفته است می خواهد 

با دیگر گروه ها متفاوت باشد و رویکرد سیاسی را در کار خود وارد نکند.

کوه پیمایی در تعطیالت
تربیت بدنی آخر هفته پســران را با برنامه صعود به قله ســهند پر کرده اســت. این 
برنامه از روز پنجشنبه 24 اردیبهشــت به مدت 4 روز برگزار می شود. جلسه توجیهی 
امروز در سالن ســنگ نوردی از ساعت 16:30 برپاســت. برای ثبت نام باید به شماره 
09122131264 اس ام اس بزنید. پنجشنبه هفته آینده، 31 اردیبهشت هم  گردش 

در منطقه اوشان،  جاده فشم و پیاده روی به سمت شکراب، از سری برنامه های همبستگی استاد و دانشجو،  برگزار 
می شود. این برنامه ویژه بانوان است و ثبت نام از طریق دفترهای دانشکده ها انجام می شود. تا امتحانات پایان ترم 

شروع نشده، به خودتان استراحتی بدهید؛ چراکه بعد از امتحانات هم ماه رمضان در انتظارتان است. 

مقدمه ای بر دو بازی حساِس اروپایی

 جنگ ستارگان 2015 
محمدصالح سلطانی نیمه نهایی امســال لیگ 

قهرمانان، یک نیمه نهایی کالســیک است. با 
حضور تیم هایی که حضورشــان در این مرحله 
کاماًل محتمل بود: صدرنشیناِن سه لیگ معتبر 
اروپایی، به عــالوه تیمی که هیــچ کم از یک 
صدرنشــین ندارد، رئال مادرید. بازی های دور 
رفت این مرحله هفته قبل برگزار شــد، اما اوج 

هیجان این هفته است. خاصه  در مادرید.
مدافع عنوان قهرمانی  شب سختی را در تورین 
پشت سر گذاشــت و بازی رفت را به یوونتوس 
واگذار کرد. بازی فرداشِب رئال و یووه می تواند 
نبردی هیجان انگیز بین فوتبال هجومی و بازی 
تدافعی باشد. بدون شک مادریدی ها همه کار 
خواهند کرد تا به حریــف گل بزنند و یوونتوس 
هم با ســد آهنینش اجازه ایــن کار را به رئال 
نخواهد داد. یووه می آید که دفاع کند و البته در 
ضدحمالت، کار رئال را بســازد. نبرد خط حمله 
 گران قیمت  مادریدی با مدافعان سرســختی 
چون کیلینی و البته دروازه بــان کاملی مانند 

بوفون، دیدنی خواهد بود.
بازی امشب بارســا-بایرن هم البته خالی از 
هیجان نیســت. اگرچه بارســایی ها در دور 
رفت با  سه گل حریف قدرتمند خود را تحقیر 
کردند، بدون شــک بایرن هم تیمی نیست که 
همه چیز را تمام شــده بداند و برای پیروزی 
تالش نکند. در همین مرحله قبل بود که آن ها 
باخت 3-1 به پورتــو  را در خانــه تبدیل به 
برد 0-6 کردند و راهی نیمه نهایی شــدند و 
این یعنی آن ها توان هر کاری را در ورزشــگاه 

خانگی خود دارند.
بارســلونای امســال هم تفاوت های زیادی 
با یکی دو ســال اخیرش دارد. دیگر خبری از 
مالکیت توپ هــای افراطی یــا تیکی تاکای 
گیج کننده در بارسا نیست. آن ها تاکتیک های 
خود را کامل کرده اند و اســتفاده از ضد حمله 
و ســانتر هم جزئی از برنامه هایشان شده. در 
واقع بارسای انریکه نسخه به روزشده بارسای 
گواردیوال است. نسخه ای که ابزارهای هجومی 
قدرتمندتری در اختیار دارد. نام مســی، نیمار 
و ســوآرز در کنار هم، تِن هر تیمی را می لرزاند. 
ســه گانه ای از سه کشــور آمریکای جنوبی با 
همان طراوت و ظرافت مــورد انتظار از فوتبال 
این منطقه و البته خط دفاعی کم اشــتباه تر از 
گذشــته. همه این ها در کنار هم، بارســلونای 
امسال را دست نیافتنی و باشکوه کرده. بارسایی 
که به نظر می رسد هرچه زمان بیشتر می گذرد، 
پخته تر می شــود. رئال، بایرن، یووه یا بارسا؟ 
این احتمــاالً جذاب ترین نبــرد فوتبالی دنیا 
باشــد. نبردی میان فوتبال منطقی ایتالیایی، 
بازی منطم آلمانی، ســتاره محوری مادریدی و 
ظرافت بارسلونایی. کدام یک قهرمان این نبرد 

می شود؟ باید منتظر ماند و دید. 
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دانشجویی با دکتر فتوحی صبح روز گزارش جلســه معارفه دبیــران گروه های 
دوشنبه 14 اردیبهشــت در دفتر ریاســت برگزار شد. 
جلسه ای که بنا بود محملی باشــد برای آشنایی رئیس 
دانشــگاه با گروه های دانشــجویی، یعنــی کانون های 
فرهنگــی و انجمن های علمی. در ابتدای جلســه خانم 
خروارریز رئیــس اداره گروه های دانشــجویی معاونت 
فرهنگی گفت: یکی از ویژگی های خاص معاونت فرهنگی 
این است که هر دوره مکمل دوره قبل است. وی به همین 
خاطر از مســئولین محترم ســابق معاونــت فرهنگی 
قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر  17 انجمن علمی، 12 
انجمن دانشــکده ای، 4 انجمن علمی غیردانشکده ای و 
یک انجمن علمی بین رشــته ای ژرفا )فیزیک، ریاضی، 
فلســفه علم(. دانشــگاه 21 کانون فرهنگی  هم دارد. 3 
کانون خیریه، 5 کانون هنری و ادبی، 4 کانون اجتماعی و 

ورزشی، 4 کانون مذهبی و 5 کانون فرهنگی خوابگاهی.

حمایت بیشتر
جلسه با صحبت های معاون فرهنگی دانشگاه ادامه پیدا 
کرد. دکتر ملکی گفت: کانون ها و تشــکل ها باید با نگاه 
به آینده برای خود نقشه راه ترسیم کنند. خوش بختانه 
فضای سیاســی جامعه به ســمتی رفته است که اجازه 
تنفس و کارکردن بیشتر را می دهد. دکتر ملکی اظهار 
امیدواری کرد: در آینده دستمان از لحاظ حمایت مالی، 

سیاســی و اداری بازتر خواهد بــود و از هم اکنون باید 
برای رسیدن به موفقیت های بیشتر برنامه ریزی کنیم. 
معاون فرهنگی دانشــگاه گفت: 40 درصد دانشجویان 
در رشــته های پزشــکی و 30 درصد دانشــجویان در 
رشــته های مهندسی بعد از 2 تا 3 ســال که از تحصیل 
آن ها می گذرد، از رشته تحصیلی خود مأیوس و دل زده 
می شــوند. شــما در گروه های علمی وظیفه دارید، با 
معرفی شایســته رشــته های تحصیلی در بــدو امر از 

ناامیدی و ایجاد مشکالت بعدی دانشجویان بکاهید. 

حذف کاغذ و گزارش گروه ها
در ادامه نشســت مهندس اســدی مدیر روابط عمومی 
دانشــگاه گفت: ما در روابط عمومی دانشگاه این امکان 
را به شما می دهیم تا نشــریات خود را از حالت کاغذی 
خارج کرده و روی وب سایت دانشگاه بارگذاری نماییدتا 
هم از هزینه های اضافی کاغذ بکاهیم و هم نشریات شما 
در سطح گســترده تری قابل دسترســی باشد.در ادامه 
نشســت دبیران هریک از گروه ها گزارشــی از عملکرد 
گروهشــان ارائه دادند و نظــرات و پیشــنهادات خود 
را بــا رئیس دانشــگاه در میان گذاشــتند. از مهم ترین 
پیشــنهادات و انتقــادات هم ایــن بود که نشــریات 
دانشــجویی وزین و تخصصی شــود. همچنین تعداد 
زیادی از گروه ها از عملکرد معاونت فرهنگی در اســفند 

93 ناراضی بودند. 

نشریات تخصصی می شوند
دکتر فتوحی طی ســخنانی گفت: مســائل فرهنگی 
قابل اندازه گیری نیســت و برای سنجش آن نیاز به یک 
متخصص است و ســنجش آن نیز کار بســیار ظریفی 
اســت. وی از دبیران گروه ها خواســت کمی خودکفا 
باشــند و در حد امکان هزینه های جاری خود را تأمین 
نمایند. همچنین جهت اجــرای فعالیت های فرهنگی 
باید قانونمند عمل کنند و درخصوص درخواست مجوز 
برنامه فرهنگی، دو هفته قبل اقدام کنند.رئیس دانشگاه 
از گروه ها خواست تا تعامل خود را با معاون دانشجویی، 
معاون فرهنگی و دفتر نهاد گســترش دهند. همچنین 
رئیس دانشگاه بنا به نظر معاون فرهنگی گفت نشریات 
حتماً به سوی تخصصی شــدن هدایت می شود. رئیس 
دانشگاه در ادامه افزود: متأســفانه وضعیت خوابگاه ها 
مناسب شریف نیست و ظرفیت اتاق ها گاهی به 6 نفر نیز 
رسیده است و قطعاً این ازدحام، روند مطالعه و پیشرفت 
تحصیلی و شرکت در امور فوق برنامه را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. وی گفت: باید با برنامه ریزی مناســب برای 
حل مشــکالت خوابگاه ها هزینه کنیم. وی تأکید کرد: 
امسال ســال مهمی برای دانشگاه صنعتی شریف است 
و شما با پیشــنهادات و نظرات خود ما را در هرچه بهتر 
برگزار نمودن مراسم پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه 
یاری نمایید. در خاتمه این جلســه هم ریاست دانشگاه 
از کانون میثاق به عنوان کانــون برگزیده تقدیر کردند. 
همچنین از انجمن علمی کیمیا، صاحب امتیاز نشریه 
»در دانشــکده« و کانون یاریگران صاحب امتیاز نشریه 
»کیش و مهر« که در جشــنواره نشــریات دانشجویی 

منطقه یک کشوری برگزیده شده بودند، تقدیر شد.

جلسه معارفه رئیس دانشگاه و دبیران گروه های علمی و فرهنگی دانشجویی

امید به فضای باز فرهنگی 

متصدی داندان پزشــکی چه 
کسی است؟

بخش دندان پزشــکی ما کلینیکی است 
که ســه عدد یونیت دندان پزشــکی دارد 
و در حال حاضر واگذار شــده است به یک 
دکتر دندان پزشک که ایشان با یک قرارداد 
یک ساله، قرار است مثل ســال گذشته، 
اینجا ارائه ســرویس کنــد و به نوعی این 
بخش برون ســپاری شده اســت. از نظر 
تعرفه هم قیمت آن تقریباً 50درصد نرخ 
تعیین شده سال 94 درمانگاه های بیرون 

است. 
کادر دندان پزشــکی و ساعت 
کار دندان پزشکی به چه صورت 

است؟
دکتر مســرت که دندان پزشک عمومی 
و طرف قرارداد دانشــگاه هستند، دکتر 
ســاعی به عنوان همکار ایشــان، دکتر 
میرزایی دندان پزشــک امور تخصصی 
اینجا و خانــم علیــزاده و خانم رحمانی 
هم دو دســتیار دندان پزشــک هستند. 
ساعت کاری هم از ساعت 9:30 تا ساعت 

2 بعدازظهر است.
در ایــن مدتــی کــه بخش 
دندان پزشکی در دانشگاه فعال 
بوده است، میزان رضایتمندی 
استفاده کنندگان  نارضایتی  یا 
اســت؟  شــده  ســنجیده 
مکانیسمی برای این کار تعریف 

کرده اید؟
یکــی از برنامه هایی که قبــاًل در مرکز 
نبــوده و به تازگــی شــروع کردیــم، 

رضایتمنــدی  میــزان  رصدکــردن 
مراجعین به خصوص دانشجویان است. 
فرمی طراحی شــده اســت کــه وقتی 
مراجعه کننده به پذیــرش می رود، این 
فرم را تحویل می گیرد و ســؤاالتی از او 
می شود. این جواب ها به صورت ادواری 
جمع بندی خواهد شد تا در جهت بهبود 
کیفیت از این نظرات استفاده کنیم. این 
کار در گذشته به صورت تماس رندوم با 

مراجعه کننده ها بود.

اگر کســی از خدمات بهداری 
نارضایتی یا شــکایتی داشته 
باشد، مرجع باالتر رسیدگی به 

این شکایات کجاست؟
مــا زیرمجموعه مدیریت دانشــجویی 
هســتیم که مدیریت دانشــجویی هم 
زیرمجموعه معاونت دانشــجویی است؛ 

لذا انعکاس مطالب از این طریق است.
برای  روزانه  مراجعــات  تعداد 
داندان پزشکی چقدر و وقت دهی 

به مراجعان چطور است؟
به طــور میانگیــن روزی 5 تــا 6 نفــر 
مراجعه کننده داریم. معاینه که همیشه 
بدون وقت قبلــی انجام می شــود. اگر 
مراجعات تک جلسه باشــد، معموالً کار 
در همان هفته مراجعه انجام می شــود 
و اگر کار نیاز به حضور چندباره داشــته 
باشد، مثل عصب کشــی، طبیعتاً بیشتر 

طول می کشد. 
جراحی هم انجام می شود؟

جراحی هایمان را آقــای دکتر میرزایی 
انجام می دهنــد که روزهای یکشــنبه 

و سه شــنبه اینجا هســتند و البته مورد 
جراحی خیلی زیاد نداریم.

از خدمــات دندان پزشــکی، 
کارمندان بیشــتر اســتفاده 

می کنند یا دانشجویان؟
چون بخشــی از مجموعه همــکاران ما 
نمی دانند بحث تعرفه ها چطور اســت، 
اســتقبال معموالً از طرف دانشــجویان 
است و کارمندان به نســبت خودشان، 

کمتر مراجعه می کنند.
 چه توجیهی برای عدم بستن 
قرارداد با یک مرکز درمانی که 
طبیعتاً امکاناتــش از امکانات 
اینجا بیشتر است، وجود دارد 
و اساســاً چرا باید دانشــگاه 
دندان پزشکی هم داشته باشد؟ 
به هرحــال وجــود مرکــزی به عنوان 
مرکز بهداشــت و درمــان در یک مرکز 
دانشگاهی، جزء ضروریات است. ما جزء 
دانشــگاه های منطقه یک هســتیم که 
وجود این مرکز در آن ها ضروری اســت. 
یک نکته بســیار مهم این اســت که این 
مرکز، مرکز بهداشت و درمان است؛ یعنی 
چیزی که مغفول افتاده اســت، موضوع 
بهداشت اســت. اگر موضوع بهداشت در 
دانشگاه به درستی جا بیفتد و مورد توجه 
قرار گیرد و وقت و سرمایه گذاری شود در 
آن، قطعاً بخشی سودده است. همچنین 
صرفه جویی های مادی و غیرمادی که در 
اثر پیشگیری صورت می گیرد، به مراتب 
به بحث ســالمت می توانــد کمک کند. 
به هرحال تجربه های سال های گذشته 
نشــان داد کــه درمانگاه هــای اطراف 

دانشــگاه که دانشــگاه با آن ها قرارداد 
داشــت، نمی توانند خدمــات مطلوب 
به خانواده شــریف ارائه کنند. از طرفی 
مرکز دارای امکانات خوبی اســت و الزم 
است اشــاره کنم که دانشــگاه ما، جزء 
بسیار معدود دانشــگاه هایی هست که 
مجوز مرکز بهداشت و درمان دارد. بخش 
زیادی از دانشگاه ها اصاًل مجوز هم ندارند. 
به خاطر همین مجــوز، می توانیم بخش 
پانســمان و تزریقات و داروخانه داشته 
باشــیم و همه این ها برای این است که 

بتوانیم یک سرویس خوب ارائه دهیم.
کادر پزشــکی بهــداری در 
غیردندان پزشــکی چه تعداد 

است؟ خدمات تخفیف هم دارد؟
صبح ها دو نفر پزشــک عمومــی داریم، 
یک خانــم و یک آقــا. بخــش ویزیت 
پزشک عمومی برای دانشــجویانی که 
دفترچه بیمه دارنــد، هزار و پانصد تومن 
و برای کسانی که ندارند، دو هزار و پانصد 
تومان اســت که در مقایســه با وضعیت 
ویزیت بیــرون، تخفیــف قابل توجهی 
اســت. در بخش داروخانــه، داروها را با 
تخفیف 70درصدی دانشــگاه به فروش 
می رســانیم؛ یعنی 70درصد پرداختی 

دانشگاه و 30درصد پرداختی دانشجو.
دانشگاه با مرکز درمانی خارج از 
تمدید  قراردادهایش  دانشگاه 

شده است؟
با بیمارســتان فــوق تخصصی حضرت 
رسول اکرم قرارداد داشــتیم که قرارداد 
جدیِد آن هم در شــرف تمدید است. هم 
آمبوالنــس مرکز و هــم اورژانس تهران 
پیرو هماهنگی های صورت گرفته، کلیه 
مواردی را که امکان درمان در اینجا نباشد، 
به بیمارســتان حضرت رســول انتقال 
می دهند. کارها براساس تعرفه هایی که 
در قرارداد با آن ها هســت، انجام خواهد 
شــد و دانشــگاه در این مورد هم حدود 

70درصد سوبسید پرداخت می کند. 

مصاحبه با بابک مروجی، مدیر اجرایی مرکز بهداشت دانشگاه

بهداری صنعتی شریف
گفت وگو تقریباً همه ما به بهداری سرزده ایم. برای یک سرماخوردگی ساده، دندان پزشکی یا برای حذف پزشکی. برای یک 

مصاحبه درمورد بهداری و البته با نگاه بیشتر به دندان پزشکی دانشگاه سراغ بابک مروجی، مدیر بهداری رفتیم. 

بــــــــخش  خـــــــبری

مرکــز کارآفرینــی روز چهارشــنبه 30   
اردیبهشت ساعت 8 صبح بازدید از شرکت 
آي ســودا را برگزار می کند. این بازدید برای 
تمامی رشته ها تدارک دیده شده است. برای 
ثبت نام به مرکز کارآفرینی، روبه روی سلف 

پسران مراجعه کنید. 
واحــد مطالعات زنــان انجمن اســالمی،   
سلســله جلســات »نقش زنــان در تاریخ 
ایران« را هر سه شــنبه از ســاعت 16:30 
در دفتر انجمن برگــزار می کند. محوریت 
جلســه اول این برنامه کتاب زنان در ایران 

باستان است. 
امروز از ســاعت 13 فیلم چنارســتان در   
آمفی تئاتر مرکزی اکران می شــود. ورود 
برای عموم رایــگان اســت و در ضمن در 
پایان، جلســه پرســش و پاســخ با حضور 

عوامل فیلم برپاست. 
اگر قصد شــرکت در اردوی علمــی رصد را   
داریــد، امروز از ســاعت 13 تــا 15 آخرین 
فرصت بــرای ثبت نــام و مراجعه بــه اتاق 
انجمن علمی دانشــکده فیزیک است. زمان 
برگزاری اردو 31 اردیبهشــت و 1 خرداد در 

کاروان سرای قصر بهرام است.
حوزه دانشگاه پذیرش برای دوره پنجم خود   
را آغاز کرد. اگر می خواهید مسیر زندگی تان 
را در این راه قرار دهید،  از 27 اردیبهشت تا 3 
hd.sharif.ir   خرداد فرصت دارید به سایت

مراجعه کنید. 
امروز به مناســبت هفته معلم و عید مبعث   
از ســاعت 17 جشــن عید مبعــث و آیین 
بزرگداشت مقام استاد در دانشکده هوافضا 
برپاست. سالن سمعی  و بصری این دانشکده 

میزبان مهمانان برنامه است. 
جشنواره موسیقی دانشــکده فیزیک برای   
ارسال قطعات موسیقی فراخوان داده است. 
اگر اثری دارید، می توانید تا 27 اردیبهشت 
physicsfesti�  آن را بــه آدرس ایمیــل
بفرســتید. شماره   gmail.com@val94
تماس 09190631915 هم برای کســب 

اطالعات بیشتر موجود است. 
مدیریت تربیت بدنی برنامه چهار روزه صعود   
به قله سهند را برای پسران برنامه ریزی کرده 
است. زمان اجرا: پنجشنبه 24 اردیبهشت. 
جلسه توجیهی: امروز ساعت 16:30 سالن 
ســنگ نوردی. ثبت نام از طریق پیامک به 

.09122131264

والیبال: عمران و فارغ التحصیالن در فینال
چهارشنبه گذشــته دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد و عمران و فارغ التحصیالن برنده 
این بازی ها بودند. در ادامه این دور، شــنبه دو بازی برگزار شد که در اولین بازی مکانیک 
دو بر صفر صنایع را شکســت داد و حریف فارغ التحصیالن در مرحله نیمه نهایی شــد. 
م.شیمی هم در بازی دوم، دو بر صفر از سد کامپیوتر گذشت تا در نیمه نهایی با عمران بازی 

کند. بازی های نیمه نهایی هم دوشنبه برگزار شــد و عمران و فارغ التحصیالن با نتیجه مشابه و دو بر صفر بر م.شیمی 
و  مکانیک راهی فینال شدند. بنابراین مسابقه رده بندی چهارشنبه بین م.شیمی و مکانیک برگزار می شود و عمران و 

فارغ التحصیالن دوشنبه هفته آینده به مصاف هم می روند تا تکلیف مسابقات والیبال هم معلوم شود.

جشنواره متنوع مکانیک
نهمین دوره جشــنواره صنعتی مکانیک دانشــگاه از 28 اردبهشــت تا 30 خرداد برگزار 
می شود. اولین نشست که احتماالً برای اغلب دانشــجویان جذابیت دارد، نشست اپالی 
است که روز 28 اردیبهشت از ســاعت 16 تا 18 در ســالن جابربن حیان برگزار می شود. 
نشست دیگر مسیر آینده من است که از ساعت 15 تا 18 در سالن جابر برپاست. کارگاه های 

برنامه شامل تزریق پالستیک،  CNC  و چاپ ســه بعدی، TUNING، فن بیان، اصول و فنون مذاکره، هدف گذاری و 
تعیین مسیر شغلی، تفکر سیستمی )بازی مدیریت منابع آب( و حقوق مالکیت فکری، حقوق پتنت و تجاری سازی 

اختراعات می شوند. برای دیدن کلیت برنامه ها به سایت mech.sharif.ir/mifestival سری بزنید. 
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عکس خبری

به مناســبت هفته هالل احمر، کانون هالل احمر 
دانشــگاه چادرهایی را جلو کتابخانــه مرکزی و 
ساختمان ســلف برپا کرده اســت و از این طریق 

عضوگیری می کند.
 اگر شما هم عالقه مند هستید کالس های رایگان 
امداد و نجــات را بگذرانیــد، این چادرهــا آماده 

پذیرش شما هستند. 
اگر ســؤالی دارید و اطالعات بیشتری درخصوص 
کالس ها و فعالیت های دیگر کانون می خواهید، از 
 rcs.sharifgmail.com راه تماس با آدرس ایمیل

اقدام کنید. 

نامه وارده

سربازی در شرکت های دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور شرایط ویژه ای را برای سربازی افراد فعال در شرکت های دانش بنیان تدوین کرد. دکتر سید محمد صاحبکار که از فارغ التحصیالن شریف 
اســت، گفت: مهم ترین فعالیت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، تدوین و اجرای برنامه های حمایتی از شــرکت های دانش بنیان اســت. یکی از مسائلی که شرکت های 
دانش بنیان با آن مواجهه بودند، موضوع انجام خدمت سربازی برای افراد اصلی آن هاست، به نحوی که با جداشدن یک فرد اصلی، فعالیت شرکت به صورت درخور مالحظه ای افت 
می کند.  دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان گفت: با توجه به تجربیات گذشته، شیوه نامه ای تحت عنوان دانش آموختگان برتر فناور، تهیه شده است تا افراد کلیدی و 
کارشناسان خبره شرکت های دانش بنیان در صورتی که امتیاز الزم در زمینه پژوهش و فناوری را کسب نمایند، بتوانند از خدمات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند و با همکاری 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می شوند.  شرکت هایی که مورد تأیید کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان قرار 
گرفته باشند، اسامی آن ها در صفحه اول سامانه daneshbonyan.ir  قرار دارد.  افراد معرفی شده باید دانش آموخته در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی باشند و بیش از 
سه سال از تاریخ دانش آموختگی شان نگذشته باشد. دانشجویان دوره دکتری تخصصی که از پیشنهاد رساله دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند نیز مشمول مزایای این طرح 
می شوند. فرد معرفی شده باید یکی از کارشناسان برتر شرکت دانش بنیان باشد و در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیان مورد نظر مشغول به فعالیت باشد و برای 

دست کم شش ماه اخیر، سابقه بیمه پرداختی در شرکت داشته باشد. ارائه تقاضا و پیگیری های بعدی هم تنها از طریق سامانه soraya.bmn.ir  انجام پذیر است. 
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تار عنکبوت کربنی
محققان اخیراً در آزمایشــی روی عنکبوت ها، موفق به تولید ابریشمی تا سه و نیم 
برابر مســتحکم تر از محکم ترین ابریشــم های تولیدی در طبیعت شدند. در این 
آزمایــش، ترکیبــی از آب و گرافن و همچنیــن آب و نانوتیوب هــای کربن روی 
عنکبوت ها اسپری شد. اگرچه در حدود 40درصد از این عنکبوت ها از بین رفتند، 

60درصد باقی مانده قادر به تولید ابریشمی بودند که در الیاف آن نانوذرات کربنی به کار رفته و به همین دلیل 
از استحکام فوق العاده خوبی برخوردار اســت. پژوهشــگران قصد دارند این روش را روی گیاهان و جانوران 

دیگر نیز پیاده کنند و مواد زیستی متنوع و با قابلیت های فوق العاده ای تولید نمایند.

در بستر اقیانوس اطلس
بررســی میکروب های موجود در بســتر اقیانــوس اطلس اطالعاتــی درمورد 
سرمنشــأ حیات در اختیار دانشــمندان قرار داده اســت. تحقیقات روی نوعی 
میکروب به نام Lokiarchaeum، شناخته شــده با اســم مختصر Loki، نشان 
داده است که این میکروب اطالعات ژنتیکی مشــترکی با یوکاریوت ها دارد که 

این یافته از تئوری منشأ حیات حمایت می کند. 
براســاس این تئوری، یوکاریوت ها از یک موجوده زنده پیچیده تر از پروکاریوت های تک ســلولی تکامل 

یافته اند.

کاشت بذر تغییر در روز زمین

ُرد آیلند، پراویدنس: مراســم امسال هفته 
زمین با هدف گرامیداشــت تالش های مستمر 
و پایدار در زمینه حفظ محیط زیست و آموزش 
اعضــای دانشــگاهی درباره مشارکتشــان در 
برآوردن اهداف این هفته برگزار شــد. کمیته 
برگزاری هفته زمین با برگــزاری رویدادهایی 
مانند نمایش صفحات خورشیدی، دسته بندی 
زباله ها، کمپوســت کردن، دوچرخه ســواری، 
میزگردها و نمایش فیلــم، امیدوارند از طریق 
برنامه های شــادی که مردم دوســت دارند در 
آن شرکت کنند، روش های سازگاری با محیط 
زیست را در دســترس همه قرار دهند. کمیته 
برگزاری متشــکل از ده گروه دانشجویی است 
که در دسامبر گذشــته آغاز به کار کرد. یکی از 
برنامه های این کمیته، شــام دوستدار محیط 
زیســت بود که شــامل منوی فصلی و محلی و 
نمایش کش آمدن پنیر ماتســرال بــود! در این 
مراســم حدود 305 پوند کمپوست جمع آوری 

شد.
بسیاری از دانشجویان از پیش از برگزاری مراسم 
داوطلب کمک شــده بودند که جا به اندازه همه 
آن ها نبود. یک وعده شام به نام »خردکردن دانه 
گندم« هم ارائه شد که حاوی سبزیجات محلی، 
حبوبات و گوشت طبیعی بود. از دیگر برنامه های 
این مراســم، برگزاری کنســرت موسیقی در 
فضایی بدون کربن بود. نمایشگاهی از گروه های 
دانشــجویی در کنار گروه های شــهری نیز برپا 

بود. برگزارکنندگان امیدوارنــد با دعوت از این 
گروه ها، حفاظت از محیط زیست در دانشگاه را 
به سطح شهر بکشانند؛ چراکه مسائل مشترک 
زیادی هســت که می توان با مشارکت یکدیگر 

آن ها را حل کرد.
روز زمین بــه دانشــگاه کمک می کنــد تا به 
هدف کاهش 42درصــدی گازهای گلخانه ای 
از ســال 2007 تا 2020 دســت یابد. تاکنون 
آالینده های زیست محیطی دانشگاه به میزان 
26درصد کاهش یافتــه که عمدتــاً به خاطر 
نوسازی های دوستدار محیط زیست و تغییرات 
زیرساخت ها بوده اســت. هفته زمین همگان را 
ترغیب به تغییر رفتارها و اســتفاده بهینه تر از 
انرژی می کند. بیشتر تبلیغات مراسم به صورت 
آنالین بوده تا از پرینت کاغذ جلوگیری شــود. 
حتی تی شرت های مراســم به علت پیدانکردن 

تولیدکننده سبِز تی شرت، سفارش داده نشد.

روی خط خارج

کالج:  اســتیت  پنسیلوانیا،  کمی آن سو تر
هفته هــای امتحانــات می توانــد مترجم: حسین رجبی

دیوانه کننده باشــد. بعضی وقت ها آن قــدر درس برای 
خواندن دارید که نمی دانید از کجا شروع کنید. واقع بین 
باشیم: شاید نمی دانید در کدام مکان باید درس بخوانید. 
آیا رفتن به کتابخانه ارزش دارد؟ یا اتاقی که کسی تاکنون 
پایش را در آن نگذاشــته؟ وقتی چنین مکانی را یافتید، 
چگونه واقعاً باید شــروع کنید؟ عادت هــای مطالعاتی 
هرکس فرق می کند، اما در اینجا چند راهنمایی از چهار 
نفر از کسانی که اهمیت برقراری تعادل در برنامه درسی را 

در پن استیت می دانند، آورده ایم.

از کجا شروع کنیم؟
1.من واقعاً از طرفداران مطالعه در فضــای آزادم؛ البته 

جایی که سر و صدای زیاد و رفت و آمد نداشته باشد.

2.یک کالس درس هم می تواند کمک کننده باشد.
3.برای من یــک میز و صندلی خالی کافی اســت. البته 

سروصدا نباید داشته باشد.
4.اگر در جایی باشــید که ببینید دیگران هم مشــغول 
کارشان هستند، شــاید باعث افزایش انگیزه شما برای 

درس خواندن شود.

چگونه به نحو کارآمدی درس بخوانیم؟
1.این مورد معموالً به چیدمان امتحاناتم بستگی دارد؛ 
اما اکثراً در هر زمان یک درس را می خوانم و هر آنچه برای 
آن درس الزم است، تهیه می کنم. به نظرم اولویت بندی 
بسیار مهم است. استرس شما بسیار کمتر خواهد شد و 

برای هر چیزی آماده خواهید بود.
2.تا آخرین لحظه منتظر نمانیــد و از روش های کمکی 
برای حفظ مطالب اســتفاده کنید. ابتدا ســخت ترین 
درس هایتان را بخوانید، حتی اگر چند روز بعد باشد. اما 
خودتان را خسته نکنید، اشــکالی ندارد که استراحت 

کوتاهی کنید.

3.من برنامه ریزی زیادی را 
از ابتدا انجام می دهم؛ چون 
با توجه به مسئولیتم در ایام 
امتحانات کارهــای زیادی 
باید انجام دهــم. در این کار 
از تقویــم گوگل اســتفاده 
می کنم و بــه زمان هایی که 
برای خودم در نظر گرفته ام، 
بسیار پایبندم. از روش های 
مختلفی برای درس خواندن 
می کنــم، حل  اســتفاده 
تمرین های درس، خواندن 
جزوه، مطالعه بــا دیگران و 

به تنهایی.
4.من نیاز به تمرکز دارم؛ به 

همین دلیل یک درس را به مدت 5 تا 6 ساعت می خوانم و 
تمامش می کنم. سپس استراحتی می کنم و همین کار را 

برای عنوان دیگری تکرار می کنم.

تزریق انرژی
1.معموالً با خودم تنقالت دارم. ســعی می کنم همواره 
صبحانه و ناهار و شــام را بخورم. اگر طی درس خواندن 

استراحت هم داشته باشم، به من کمک می کند.
2.وقتی از خواب بیدار می شــوید، زیــاد بخورید؛ چون 

معلوم نیست نوبت بعدی کی غذا خواهید خورد.
3.معموالً ســه وعده غذا در روز می خورم. سعی می کنم 
با خودم غذا بیاورم و خود را هنگام درس با تنقالت ســیر 

نکنم.
4.معموالً برای خودم غذا تهیه می کنم.

استراحت
1.آنچه برایم مهم است، این است که خیلی به خودم فشار 
نیاورم و هروقت الزم است به خودم استراحت می دهم. 

همان طور که کسب نمره مهم 
است، اســتراحت کردن بین 
زمان های مطالعه هم اهمیت 
دارد. اگر در حل مســئله ای 
گیر کرده اید، شاید قدم زدن 

بتواند مشکلتان را حل کند.
2.مــن طرفدار چــرت زدن 
هســتم. همچنین صحبت با 
دوســتان را ترجیح می دهم. 
انســان ها در هفته امتحانات 

هنوز زنده هستند!
3.وقتــی طی روز مشــغول 
درس خواندن هستم، سعی 
می کنم اوقات اســتراحتم را 
با فیس بوک یــا چک کردن 
ایمیلم صرف کنم. اســتراحت های طوالنی را دوست 
ندارم. ترجیح می دهم با تمام توانم درســم را بخوانم تا 

زودتر تمامش کنم.
4.من بیرون مــی روم و کارهــای شــخصیم را انجام 
می دهم. اجازه می دهم ذهنم استراحت کند و با ذهنی 

آماده برگردم.

فراموش نکنید
1.بیــش از اندازه بــه خود فشــار نیاوریــد. هرچند 
امتحانات بسیار مهم هســتند، ارزش به خطر انداختن 

سالمتی تان را ندارد.
2.خود را برای امتحانات به گونه ای آماده کنید که انگار 

آماده نبرد هستید.
3.مهم ترین موضوع برای من این اســت که زمان کافی 
برای رسیدگی به دیگر مســئولیت هایم را در دانشگاه 

داشته باشم.
4.از داشــتن قهوه در کنار خود مطمئن باشید. چیزی را 

که باعث آرامشتان در ایام امتحانات می شود، پیدا کنید.

نکاتی درباره درس خواندن در ایام امتحانات

دانشجوهای پن استیت از درس خواندن کارآمد می گویند

کمیک برگزیده
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 چرا تصاویر با حرکت چشم
تار نمی شوند؟

مجموعه ای از مولکول ها شناســایی شــده اند 
که مانند چســب عمــل می کنند و بــا برقراری 
اتصاالت خاصی در مغز، موجب تشکیل تصاویر 
پردازش شــده واضح و شــفاف و ثابت می شوند. 
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه سن دیه گوی 
کالیفرنیا مولکولی را به عنوان »چسب« شناسایی 
کرده انــد که طوری اتصــاالت مغــزی را برقرار 
می کند که تصاویر بصری، روشن و شفاف و ثابت 
به نظر برسند. محققان با اســتفاده از موش های 
آزمایشــگاهی نشــان دادند که پایداری تصاویر 
Contac� )به دو پروتئین و گیرنده خــاص آن 
tin-4 و گیرنده آمیلوئید( وابســته است که در 
دوران جنینی به هم متصل می شوند.در سیستم 
بینایی، رابطه میان چشم و مغز به دیدن تصاویر 
و وضوح آن ها کمک می کند. حسگرهای چشم، 
حرکات را شناســایی کــرده و به مغــز منتقل 
می کنند؛ به گونه ای که چشــم ها فرمان حرکت 
به همان سمت را می گیرند، بدون اینکه تصاویر 
تار شود. پیچیدگی هماهنگی چشــم و مغز در 
ســطح مولکولی همواره کنجکاوی محققان را 
برانگیخته اســت.برای تعییــن دقیق چگونگی 
عملکرد هماهنگ چشــم ها و مغــز و هم زمان 
ثابت ماندن و شــفافیت تصاویر تشکیل شــده، 
تیمی از محققان مجموعه مشخصی از نورون ها 
را در مغز که اتصاالت مشخصی را برقرار می کنند، 

نشانه گذاری کردند. 
این روش به محققان اجازه می دهد تا به تک تک 
اجزای شبکه بصری نگاهی بیندازند و در نهایت 
درحالی که اتصال مناســب و مورد نظر را برقرار 
می کننــد، ژن های ســلول هایی را کــه هنگام  
برقراری این اتصاالت فعالیت می کنند، شناسایی 
کنند.بــا ایــن روش محققان موفق به کشــف 
پروتئیــن Contactin-4 به عنــوان مولکول 
 اتصال شدند. آن ها مشــخص کردند که عملکرد
 Contactin-4 بــر ســلول هایی در چشــم 
که در تثبیت تصاویر دخیل هســتند، بســیار 
 منحصربه فــرد اســت. هنگامی کــه محققان
 Contactin-4 را دستخوش تغییرات ژنتیکی 
و جهش کردند، مدار و اتصاالت به درستی برقرار 
 ،4-Contactin نشد. از سوی دیگر، هنگامی که
به سلولی که به طور معمول آن را تولید نمی کند، 
اضافه شد، همان یک پروتئین اضافی تمام آنچه 
برای برقراری اتصاالت مناسب میان چشم و مغز 
مورد نیاز ســلول اســت، فراهم آورد.سپس تیم 
تحقیقاتی به جست وجوی پروتئینی پرداخت که 
Contactin-4 را به گیرنــده متصل می کند. . 
محققان متوجه شــدند که اگر پروتئین گیرنده 
 4-Contactin ،آمیلوئید دردسترس نباشــد
نمی تواند توسعه مدار بصری را به تنهایی کنترل 
کند. پس می تــوان نتیجه گرفــت که مجموعه 
خاصی از ژن ها مسئول کنترل برقراری اتصاالت 
صحیح میان نورون ها و تشکیل کامل مدار عصبی 

برای قسمت بصری است.

بر اســاس مطالعاتی که  علمی
درمــورد مترجم: سعیده بهادری تاکنــون 

اسکیزوفرنی انجام شده اســت، سه فرضیه 
متفاوت برای علت این بیماری در نظر گرفته 
شــده اســت؛ اما تحقیق ها و آزمایش های 
موش هــای  روی  انجام شــده  جدیــد 
آزمایشــگاهی نشــان می دهند که این سه 
فرضیه که در ظاهر بی ارتباط با یکدیگر به نظر 
می آمدند، بــه نوعی به یکدیگــر مربوط اند. 
بررســی ها روی مغــز افــراد مبتــال بــه 
اســکیزوفرنی، اختالالت متفاوتی از جمله 
اتصــاالت عصبی ناقص یا عــدم تعادل مواد 
شــیمیایی خاصی در مغز را نشان می دهد. 
این یافته های جدید می توانــد راهکارهای 
درمانــی نوینــی را برپایــه دالیــل اصلی 
اســکیزوفرنی و اختــالالت مربــوط به آن 

پیشنهاد کند. 
اســکیزوفرنی، اختاللی روانی اســت که در 
بزرگ سالی ظاهر می شــود و روی چگونگی 
تفکر، عمــل و درک از واقعیت افــراد تأثیر 

می گذارد. این بیماری در ســطوح متفاوت از ژن تا مغز و 
رفتار، از جمله اختالالت پیچیده محسوب می شود و از 
آنجایی که افراد بیمار طیف گســترده ای، از نظر شدت 
عالئم بروز می دهنــد، مطالعات مربوط بــه آن چندان 
آســان نیســت. همچنین صدها نوع جهــش ژنتیکی 
متفاوت از مطالعه ژنوم بیماران مشــخص شده است که 

ریسک ابتال به این بیماری را نشان می دهند.
در یکــی از مطالعاتی کــه ســال 2013 روی بیماران 
اسکیزوفرنی انجام شده است، تیم تحقیقاتی روی یکی  
از ژن های مرتبط به نام Arp2/3 متمرکز شد. این ژن در 
کنترل تشکیل ســیناپس ها و انتقال پیام عصبی نقش 
مهمی دارد و تأثیر آن در چندیــن اختالل عصبی دیگر 
تاکنون اثبات شده اســت. در بخش عملی این تحقیق، 
این ژن از نورون های تحریک شــده در قسمت جلویی 
)لب پیشــانی( مغز موش هــای آزمایشــگاهی حذف 
شــد. موش های فاقد Arp2/3، رفتارهایی مشــابه با 
رفتار بیماران اسکیزوفرنی نشــان دادند و بیماری آن ها 
دقیقاً همانند موارد مطالعه شــده در انســان با گذشت 
زمان وخیم تر شــد. مصرف داروهای آنتی سایکوتیک 

که درمان اصلی برای اســکیزوفرنی به شــمار می روند، 
برخی از عالئم این موش ها را کاهش دادند. در مطالعات 
 3/Arp2 جدید، ســه اختالل در مغز موش را می توان به
نسبت داد که به طور مشابه در افراد مبتال به اسکیزوفرنی 
spine prun�هم دیده می شــود. یکی از آن ها، نظریه 
ing است که با مشاهده و بررســی لب پیشانی مغز افراد 
اسکیزوفرنی تقویت شده است. این قســمت از مغز در 
این افراد دندریت های کمتری دارد، شــاخک هایی در 
انتهای گیرنده نورون ها که ســیگنال ها را از سلول های 
دیگر دریافت می کنند. تحقیقات ثابت کرده اســت این 
موش ها به علت حذف ژنتیکی انجام شده، با افزایش سن، 

دندریت هایشان را از دست می دهند.
مشاهده دوم در افراد مبتال به اسکیزوفرنی، نورون های 
بیش فعال اســت که آن ها هم در  قســمت جلوی مغز 
قرار دارند، ناحیه ای که نقش مهمــی در برنامه ریزی و 

تصمیم گیری ایفا می کند.
Arp2/3 غایــب در موش های آزمایشــگاهی هم این 
ویژگی ها را به وجود می آورد. در ابتدا به نظر می رســید 
که ناحیه ای در مغز بــا دندریت های کمتــر نمی تواند 

بیش فعال هم باشــد. با این حال، با استفاده 
از میکروسکوپ های بســیار قوی مشخص 
شــد که با توجه به نقش هــای متعددی که 
دندریت در سیستم عصبی برعهده دارد، از 
دست رفتن تعدادی از آن ها می تواند موجب 

بیش فعالی سلول های عصبی شود.
نظریه ســوم، فرضیه دوپامین اســت که به 
افزایش سطح ماده شیمیایی موجود در مغز 
به نام دوپامین اشــاره می کنــد. این نظریه 
با مشاهده اثر داروهای آنتی سایکوتیک که 
انتقال دوپامین را مسدود می کند و اضطراب 

را در افراد کاهش می دهد، تقویت شد.
و   مــوش  در   3/Arp2 فقــدان  آثــار 
ناهنجاری های ناشــی از آن، با اســتفاده از 
هالوپریدول که دارویی آنتی ســایکوتیک 
است، کاهش می یابد و این امر بیانگر آن است 
که دوپامین بسیار زیادی در مغز این موش ها 
وجود دارد. جالب اینجاســت که تحقیقات 
جدید نشــان داده اســت کــه نورون های 
برانگیخته در قســمت جلویی مغز، محرک 

نورون هایی هستند که دوپامین را آزاد می کنند.
پس می توان گفت این سه عامل شناسایی شده به ظاهر 
 spine :نامربوط، به نوعی به یکدیگر مرتبط می شــوند
pruning ، ســلول های عصبی بیش فعــال و دوپامین 

بیش از اندازه.
برای اثبات وجود این ارتباط، تیم تحقیقاتی با اســتفاده 
از تکنیک های مهندسی ژنتیک تغییراتی در سلول های 
عصبی قســمت جلویی مغز موش ها انجام داد و پس از 
آن، این حیوانات بالفاصله شــروع بــه حرکت کردند و 
دوپامین مغزشــان را فراگرفت. هالوپریــدول تمام این 

عالئم را معکوس کرد.
این گروه قصــد دارد بــه مطالعه نقــش Arp2/3 در 
قسمت های مختلف مغز و نقش آن در سایر عالئم موش 
مثل نقص های اجتماعی و اختالالت شناختی بپردازد. 
همچنین بررســی احتمال تأثیر عوامل محیطی مثل 
استرس بر مغز موش و نشانه های آن از دیگر برنامه های 
این تیم اســت. دانشــمندان در نظر دارند از نتایج این 
تحقیقات به عنوان بنیانی برای نقشــه برداری مدارهای 

عصبی و اختالالت استفاده کنند.

یافته های جدید درمورد اختاللی جدی

اسکیزوفرنی

دانشگاه، شرکت دانش بنیان تولید کند، نه محصول
دانشگاه علم و صنعت: رئیس دانشــکده مکانیک، دکتر محمدنوری اعالم کرد: 
»دانشــگاه ها بهتر اســت به جای حرکت به ســمت تولید محصوالت تجاری، نقش 
کارآفرینی را بر عهده بگیرند و با ســرمایه گذاری علمی هدفمند، پشــتوانه ای برای 
شرکت های دانشــگاهی وابسته به خود شــوند و در یک ســازوکار قانونی در منافع 

اقتصادی حاصله سهیم باشند. سازمان دانشگاه ها برای فعالیت اجرایی و صنعتی تجهیز نشده است؛ بنابراین بهتر 
است به جای انجام فعالیت تجاری دانش بنیان وارد حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری علمی شود. دانشگاه ها سعی 

کنند فضای مناسبی را در مراکزی از قبیل مراکز رشد و فناوری برای ادامه کار فراهم کنند«.

دکتر گلزاری در بزرگداشت هفته معلم
دانشــگاه اصفهان : دکتر گلزاري معاون امور ســاماندهي جوانان وزارت ورزش و 
جوانان گفت: »جمعیت جوانان کشور بین سنین 15 تا 29 سال، 32درصد از جمعیت 
کشــور را تشــکیل مي دهد و نرخ بیکاري در این قشر آســیب پذیر 15درصد است. 
متأسفانه در برخي مناطق این نرخ به 25 تا 30 درصد نیز مي رسد. بیش از 11 میلیون 

و 200 هزار مجرد در سن ازدواج وجود دارند. سن ازدواج براي مردان 20 تا 35 سال و زنان 15 تا 30 سال است و 35 
تا 50 سال سن تأخیر در ازدواج محسوب می شود. از هر 5 ازدواج یکي منجر به طالق مي شود و آمار طالق ها بین 

20 تا 30 درصد است که در برخي مناطق کالن شهر تهران به 50 درصد نیز مي رسد.

نورون های بیش فعال بخش جلویی مغز موش که با رنگ سبز نشان داده شده اند، مقدار 
زیادی دوپامین آزاد می کنند که باعث بروز اختالالت حرکتی می شود.

شماره دانشجویینام و نام خانوادگی
91211857مسیح خدابنده

91206143مریم زرودی
93103652علیرضا یاری

91209087احسان تقوایی
90109199محمدحسن شیرازی

91204753عباس کمیجانی
91108825سینا کاویان پور

92104066محمدرضا موسوی حقیقی

شماره دانشجویینام و نام خانوادگی
92204947سعید یزدانیان

91207761سهیل فالح
92109459سیدمصطفی علی آبادی

92103394صدف خلیقی
91205458پریسا تیموری

93111644پریسا پیامی شبستر
91211438محسن مهری

91105188یاسمین قدیانی

کارت های دانشجویی زیر  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

قصد داریــم گاهی در این صفحه، ســایت ها و 
اپلیکیشن های فرهنگی هنری را به شما معرفی 
کنیم. امروز اپلیکشــین واژه یاب را به کسانی 
که با آن آشــنایی ندارند، پیشــنهاد می کنیم. 
واژه یاب، اپلیکیشــن لغت نامه و فرهنگ نامه 
است که سایتی با همین نام دارد، مجانی است 

و البته بسیار ضروری.
برای همه  ما پیش آمده کــه متنی را بخوانیم و 
معنی واژه ای را ندانیم. یا اینکه بخواهیم متنی 
را بنویسیم، استتوسی بگذاریم یا توییتی بکنیم 
و امالی درست کلمه ای را ندانیم. در این مواقع 
نیاز به لغت نامه داریم. البته خیلی وقت اســت 
دیگــر از آن کتاب های 
قطور لغت نامه اســتفاده 
نمی کنیم و به جایش واژه 
را گوگل می کنیم. سایت 
واژه یاب بعد از آنکه سایت 
دهخدا فیلتر شد، بهترین سایت لغت نامه است. 
اما چه بهتر که اپلیکیشــن آن را نصب کنیم تا 
به صورت آفالین به آن دسترسی داشته باشیم. 
محیط اپلیکیشــن مثل سایت، ســاده است و 
شــما می توانید فرهنگ هــای دهخدا، معین، 
عمید، واژه نامــه آزاد، اصصالحــات  عامیانه، 
فرهنگ نام هــا، لهجه و زبــان و همچنین یک 
دیکشــنری ابتدایی را یکجا روی گوشــی تان 
داشــته باشــید. فرهنگ دهخدا خیلی کامل 
است، معین و عمید ساده ترند. در فرهنگ نام ها 
هم می توانید معنی اســم هایتان را جست وجو 
کنید. البته حتی این فرهنگ هم معنی بعضی 
از اسم هایی را که جدیداً روی بچه ها می گذارند، 

نمی داند!

واژه یاب

نشــر گمان در ادامه مجموعــه »تجربه و هنر 
زندگی« کتابی منتشــر کرده اســت با عنوان 
دروغ؛ اراده آزاد. نویســنده کتــاب تام هریس 
و مترجــم آن خشــایار دیهیمی، سرپرســت 
مجموعه، اســت. کتاب مشــتمل بر دو مقاله 
اســت، اولی بــا موضوعیــت دروغ و دومی با 
موضوعیت اراده.بعضی هــا می گویند در هیچ 
وضعیتی آدم نبایــد دروغ بگوید و دروغ گفتن 
اساســاً عملی غیراخالقی اســت. بعضی دیگر 
درمقابــل می گویند کــه گاهی می شــود و 
حتی باید دروغ گفــت و اتفاقــاً در این مواقع 
راست گفتن، عملی غیراخالقی است. اما گروه 

اول درمقابــل می گویند 
می توانند  این گونه همه 
دروغ بگوینــد و آن را 
توجیه کننــد. و این دعوا 
سِر دراز دارد. هریس در 

مقاله اول به این موضوع پرداخته اســت.مقاله 
دوم درباره اراده آزاد است، درباره اینکه چقدر از 
اراده آزاد برخورداریم، چقدراختیار اعمال خود 
را داریــم و در نتیجه چقدر درقبــال اعمالمان 
مســئولیت داریم و اگــر نداریم مســئولیت 
اخالقی و عواقب اعمال ناشایســتمان برعهده 
کیست. قیمت کتاب 8هزار و 800 تومان است. 
ضمناً اگر به نمایشــگاه رفتید، می توانید کل 
مجموعه »تجربه و هنر زندگی« را با 20درصد 
تخفیف از نشــر گمان بخرید. ایــن مجموعه، 
آن گونه که اسمش برمی آید، در تالش است با 
ارائه پاسخ هایی به زبانی ساده برای سؤال های 
پیچیده  ذهن  ما، به ما کمک کند تا بهتر زندگی 

کنیم.

دروغ؛ اراده آزاد

نارنجیغ یکی از تئاترهای خوبی است که 
این شب ها اجرا دارد. تئاتری رئال و معمایی 
که با زبانی کنایه آمیز و انتقادی، مشکالتی 
چون فقر و اعتیــاد را نمایــش می دهد. 
نارنجیغ شش شخصیت دارد که نقش همه 

آن ها را یــک بازیگر ایفا می کنــد و درواقع این تئاتر، 
گونه ای مونودرام است. نویسندگی و بازیگری این اثر 
را محمدرضا سجادیان برعهده دارد و کارگردانی آن 
را بهادر آذری.  نمایش حول پســر جوانی می چرخد 
که تازه از خارج از کشــور برگشته اســت. او ساعت 
1:30 صبح زمانی که دارد زباله هایش را بیرون از خانه 
می گذارد، شاهد اتفاق دلخراشی می شود و... . آذری، 

کارگردان نارنجیغ دربــاره آن می گوید: 
»نارنجیغ درحقیقت ترکیبی است از لقب 
شخصیت اصلی داستان و اتفاق مهمی که 
در نمایش رخ می دهد . با وجــود اینکه از 
نام نمایش این ذهنیت به وجود می آید که 
کار ممکن اســت رگه هایی از فانتزی داشته باشد، اما 
این طور نیست و نمایش نارنجیغ اثری رئالیستی است 
که نامالیمات اجتماعی را به تصویر می کشــد«. این 
نمایش تا 25 اردیبهشت هرشــب ساعت 18:30 در 

تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه است.
نشانی: خ انقالب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، 

پالک 1478، تماشاخانه استاد مشایخی.

نارنجیغ

ساخته های هوشنگ کامکار به معنای واقعی کلمه 
شــاهکارند. مخصوصاً آن هایی که با ارکستر نواخته 
شــده اند. نمونه اش قطعــه مانــدگار »کجایید ای 
شهیدان خدایی« اســت که همه ما آن را شنیده ایم. 
بعضی هایمان شــاید آن را روی گوشی یا لپ تاپمان 
داشته باشیم، برای وقت هایی که دلمان از سیاست 
می گیرد و یاد آن هایی می افتیم که برای وطن جان 
داده اند. قطعه معروف دیگر او »سمفونی موالنا« است 
که ویدئوی اجرای آن بــا خوانندگی علیرضا قربانی 

همراه با ارکســتر و گروه ُکــری آلمانی، 
دست به دســت بین مــردم می  چرخد. 
و اما خبر خوب اینکه قرار اســت آثاری از 
هوشــنگ کامکار بــه خوانندگی بیژن 
کامکار و توسط ارکستر سمفونیک البرز 

در برج میالد برگزار شود. بیژن کامکار برادر هوشنگ، 
موزیسین، خواننده در گروه کامکارها و خواننده قطعه 
»کجایید ای شــهیدان خدایی« است. این اجرا ذیل 
برنامه ای اســت با عنوان »شــب های آهنگ سازان 
ایرانی« و فروش بلیت هنوز شــروع نشده است، اما از 
طریق ســایت 84200 انجام خواهد شد. هوشنگ 
کامکار متولد 1325 ســنندج و سرپرســت گروه 
کامکارها ست. او از دانشــگاه تهران مدرک لیسانس 
در رشته آهنگ سازی دارد، در کنسرواتوار سانتاچی 
چیلییای رم تحصیل کــرده و از آمریکا نیز 
مدرک لیسانس موسیقی دارد. هوشنگ 
کامکار سابقه 10ساله تدریس موسیقی در 
دانشگاه هنر را دارد و هم اکنون عضو شورای 

عالی خانه موسیقی ایران است. 

اجرای آثاری از هوشنگ کامکار

قصه ها بعد از سه چهار سال باالخره  مجوز اکــران گرفت و از حاشــیه پیشنهاد
ســینمای ایران وارد متن آن شــد. فیلمی از رخشــان 
بنی اعتماد، کارگردان معروف که او را با فیلم هایی مثل 
زیر پوســت شــهر، گیالنه و خون بازی می شناســیم. 
سروصدا و کش وقوس در مجوزدادن به قصه ها به قدری 
زیاد بود که به نظر نمی رســید فیلم به این زودی ها روی 
پرده برود. حــاال هم اکرانش محدود اســت به بعضی از 
ســینماها، آن هم فعــاًل در تهران. شــهرداری فقط دو 
ســینمایش را در اختیار این فیلم قرار داده است و حوزه 
هنری هم بــه کل آن را تحریم کرده اســت.آن زمان که 
قصه ها ساخته شد، معترضان می گفتند فیلم، مرتبط با 
اتفاقات سال 88 است و بعد هم می گفتند که می خواهد 
اوضاع ایران را سیاه نمایی کند. البته که فیلم سیاه است 
و تلخ؛ امــا آیــا فیلم ها نبایــد ســیاهی های جامعه را 
بنمایانند؟ یا اینکه دوســتان معترض، منکر وجود این 
سیاهی ها هســتند؟ به عالوه مشکالتی که فیلم به آن ها 
می پردازد، آن قدر در ذاتشان بزرگ هستند که نیازی به 
بزرگ نمایی آن ها نباشــد و به نظر می رسد فیلم ساز نیز 
تالشی برای بزرگ نمایی آن ها نکرده است. درهرحال تا 
فیلم روی پرده است، بروید قصه ها را ببینید و به قضاوت 
بنشــینید. فیلــم محصول ســال 1390 اســت و در 
سی ودومین جشــنوراه فیلم فجر و همچنین در بیش از 
ســی جشــنواره بین المللی خارجی اکران شده است. 
قصه ها جایزه بهترین فیلم نامه را از جشنواره فیلم ونیز، 

جایزه بهترین فیلم را از جشــنواره فیلم کلکته و جایزه 
ویژه هیئت داوران را از جشــنواره فیلم آسیاپاسیفیک 
دریافت کرده اســت. در ایــن فیلم بازیگــران معروف 
متعددی مثل حبیب رضایی، فاطمه معتمدآریا، گالب 
آدینــه، مهدی هاشــمی، عاطفه رضــوی، محمدرضا 
فروتــن، فرهــاد اصالنی، حســن معجونــی، مهراوه 
شــریفی نیا، بابک حمیدیان، نــگار جواهریان، پیمان 

معادی، باران کوثری، صابر ابر و... بازی می کنند. 

داستان فیلم
قصه ها گــذری اســت به هفــت موقعیــت از زندگی 
آدم هایی از جامعه، با هفت قصه. قصه هایی از مشکالتی 
که آدم هایی از قشرهای مختلف جامعه با آن درگیرند؛ 
قصه هایی که به تلخی، در زیر پوســت شــهر روان اند 
و شــاید خیلی از ما درگیرش باشــیم و خیلی هایمان 
خبری از آن ها نداشته باشــیم. گاه درجاهایی از فیلم، 
آدم های ایــن قصه ها با  هم برخــورد می کنند، بی آنکه 

بدانند و همدیگر را بشناســند و از قصــه  دیگری خبر 
داشته باشــند.  در میان آن ها مستندسازی هم هست 
که می خواهد از بعضی از این آدم ها و مشکالتشان فیلم 
بسازد؛ اما در ســاختن فیلمش دچار مشکل است. به او 
می گویند که اجازه ندارد درباره این چیزها فیلم بسازد. 
دســت آخر هم دوربینش در جایی ضبط می شود. اما 
مستندساز در ســکانس پایانی فیلم، پشت تلفن برای 
دوســتی می گوید که هیچ فیلمی در کمد نخواهد ماند 
و زمانی باالخره اجازه دیده شــدن خواهد گرفت؛ مثل 

قصه ها.
اما یکی از جذابیت های فیلم اســتفاده از شخصیت های 
فیلم هــای قبلی بنی اعتماد اســت: عاطفــه رضوی از 
نرگس، فاطمه معتمدآریا از روسری آبی، گالب آدینه از 
بانوی اردیبهشت، مهراوه شریفی نیا از زیر پوست شهر، 
باران کوثــری از خون بازی و... . حتــی در جایی از فیلم 
صدای زنــی به نام »گیالنه« را با لهجه گیلکی از پشــت 

تلفن می شنویم. بنی اعتماد در این باره می گوید: 
»بعــد از نزدیــک بــه ســه دهــه فیلم ســازی هنوز 
شــخصیت های فیلم  های مستند و ســینمایی ام برایم 
زنده اند و با آن ها زندگی می کنم. قصه  ها برگشت دوباره 
به شــخصیت های فیلم های قبلی ام، در شــرایط امروز 
است. گرچه فیلم قصه  ها روایتی کاماًل مستقل دارد، اما 
برای خود من و کسانی که فیلم های قبلی ام را دیده اند، 
مروری بر سرنوشت آدم ها و شــرایط اجتماعی سه دهه 

گذشته است«.

آخرین ساخته بنی اعتماد بعد از چند سال اکران شد

 قصه ها، فیلمی با حاشیه و متنی سیاه

شماره 654  سه شنبه 22 اردیبهشت 94 نمایشگری از جنس گرافین
شرکت های بزرگ تکنولوژی دیگر دارند صفحه نمایش های تخت را کنار می گذارند و به 
سراغ انواع انعطاف پذیرش می روند. نتیجه تحقیقات مشترک دانشگاه منچستر و شفیلد 
نشان می دهد که می توان از مواد دوبعدی چون گرافین در تولید صفحه نمایش های شفاف 
و انعطاف پذیر اســتفاده کرد. این تیم تحقیقاتی توانسته اند با بهره گیری از این اطالعات، 

LEDهایی در مقیاس اتمی تولید کنند. این دستاوردها راه را برای نسل بعدی صفحه نمایش های موبایل انعطاف پذیر، 
مقاوم، با مصرف انرژی پایین و نیمه شفاف بازخواهد کرد. صفحه نمایش تولیدی این تیم دارای ضخامتی تنها 10 تا 40 

اتمی است. ضخامتی بسیار پایین که می تواند به عنوان تحولی انقالبی در تولید صفحه نمایش ها معرفی شود.

 ویندوز 10، آخرین ویندوز
گویا مایکروسافت برای ویندوز 10 برنامه های بنیادینی دارد و می خواهد تحوالتی 
را که با اولین نسخه های ویندوز شــروع کرد، با همان هم تمام کند. مایکروسافت 
رسماً اعالم کرده ویندوز 10 آخرین نســخه از ویندوزهاست و دیگر ویندوز 11 در 
کار نخواهد بود. به این معنی که از این به بعد این سیستم عامل با به روزرسانی های 

کوچک و پی درپی بهبود پیدا می کند و دیگر خبری از نســخه ویندوز با شــماره جدید در بازه زمانی طوالنی 
مدت نخواهد بود. ویندوز 10 قرار اســت طوری ارائه شود که دیگر نســخه کامپیوتر و ویندوزفون جدا از هم 

نداشته باشد و از یک نسخه ویندوز روی تمام آن ها استفاده شود. 

اف یـــــــــــــــــــــــــک

چند نکته برای شارژکردن مناسب تلفن همراه

یه دل می گه شارژ کن...
اف یک بــرای خیلی هایمان پیش می آید 

که مدتی بعد از خرید گوشــی یا سحر بختیاری
لپ تاپ، با باتری آن مشکل پیدا می کنیم و نمی توانیم 
بفهمیم عیب کار از کجاســت. بهتر اســت این چند 
نکتــه را درمورد نحوه صحیح شــارژ کردن گوشــی 

بدانید. درمورد لپ تاپ هم شماره بعد.

آیا اشکالی دارد گوشی از شب تا صبح به شارژر 
وصل باشد؟

بله. اگر شــارژر لپ تاپ یا گوشــی، برای مدت زمان 
زیادی در پریــز برق باقی بماند، جــدا از برق اضافه ای 
که مصرف می شــود، هم به وسیله آسیب وارد می شود 
و هم به شــارژرش. اگر گوشی شــما 10درصد شارژ 
داشته باشد و شما آن را ســاعت 12 شب به برق بزنید، 
تقریباً ساعت 2 یا نهایتاً 3 بعد از نیمه شب شارژ کامل 
می شود. یعنی از ســاعت 3 نیمه شب تا زمانی که شما 
از خواب بیدار می شوید، شارژر به برق وصل مانده و در 

نتیجه عمر آن کم می شود.

باتری را در چه بازه ای شارژ کنیم؟
این خیلی مهم است که سعی نداشــته باشید باتری را 
همیشه روی 100 درصد نگه دارید. این کار اصاًل نفعی 
برای آن نخواهد داشت. باتری نباید همیشه روی 100 
درصد بماند و باید اجازه دهید تا خالی شــود. از طرف 
دیگر باتری اگر همیشــه زیر 20 درصد باشــد، باز هم 
برای گوشی مضر خواهد بود. سعی کنید از نگه داشتن 
باتری در یک حالت ثابت خــودداری کنید. این هم که 
موقع فعال بودن باتری، آن را تا 90 درصد شــارژ کنید 
و تا به 35 درصد رســید دوباره شــارژش کنید، کاماًل 
اشتباه است و با این کار خیلی زود چرخه یا سیکل شارژ 
باتری تمام می شود. چرخه شارژ باتری به زبان ساده و 
کاربردی یعنی اینکه شــما در فاصله هر بار شارژ کردن 
باتری چقدر از آن اســتفاده می کنید و در هر بار وصل 

کردن آن به شارژر، چقدر می گذارید شارژ شود.
گوشی نیاز به خاموش بودن دارد یا نه؟

البته. باتری و هر وســیله الکترونیکــی دیگری اگر به 
صورت مــداوم کار کند، خیلی ســریع عمــرش تمام 
می شــود. توصیه می شود گوشــی خودتان را حداقل 
هفته ای یک بار خاموش کنید تا باتری ریکاوری شود. 
همچنین بهتر است برای کالیبره کردن باتری گوشی، 
ماهی یک بار گوشــی را کامل خاموش کنید و سپس 

بگذارید بین 80 تا 100 درصد شارژ شود.

می توانیم از شارژ وایرلس استفاده کنیم؟
فعاًل بهتر است این کار را نکنید. شارژ وایرلس هنوز چندان 
در ایران جا نیفتاده و بهتر است به شــارژرهای وایرلس 
موجود در بــازار اعتماد نکنید. به ایــن نکته دقت کنید 
که هنوز بزرگ ترین شــرکت ها مانند اپل و سامسونگ از 
شارژر سیمی استفاده می کنند. در کل وقتی انتقال فایل 
یا توان از طریق وای فای انجام می شود، حداقل بخشی از 

گوشی که وظیفه کنترل و انتقال دیتا به صورت وایرلس 
را دارد، درگیر می شود و این یعنی گرمای بیشتر، هم در 
گوشی و هم در باتری. گرما هم که دشمن خونی باتری هر 

دستگاهی است.

نکات کلی، اما مهم
گرمای زیاد و ســرمای زیاد هر دو برای گوشــی مضر 

هستند. 
از شارژرهای تقلبی جداً اجتناب کنید. 

ترجیحاً با گوشــی درحال شــارژ کار نکنید، خصوصاً 
کاری که مقدار قابل توجهی از باتری را درگیر می کند. 

وقتــی گوشــی جدیــدی خریــداری می کنیــد، به 
توصیه هایی مثل بگذارید 8 ساعت در شارژ بماند، اعتنا 

نکنید و آن را مثل گوشی عادی شارژ کنید. 
در نهایت این توصیه آخر را جدی بگیرید: از شارژ کردن 
گوشی با لپ تاپ و برق ماشین خودداری کنید و همواره 

از شارژر خود گوشی استفاده کنید.

بیدار شو و لبخند بزن
یکی از بزرگ ترین مشکالتی 
که همــواره جامعه بشــر با 
آن روبــه رو بوده، مســئله 
در  بیدارشــدن  بغرنــج 
صبــح زود اســت! این قدر 

این مشــکل بزرگ و ریشــه ای اســت که تندوتند 
نرم افزارهای مختلف با ایده هــای جدید می آیند تا 
 به ما در این جنگ صبحگاهی کمک کنند. نرم افزار  
Snap Me Up هم از این دسته است. نحوه کارش 
هم جالب اســت. وقتی که ساعت را کوک می کنید، 
صبح روز بعد صدای زنگ بســیار بلندی را خواهید 
شنید و هم زمان، دوربین سلفی موبایل شما نیز فعال 
خواهد شد.برای قطع صدای زنگ، حاال می بایست 
موبایل را بردارید، چشم هایتان را باز کرده و یک عکس 
سلفی بگیرید. اصالً هم نباید فکر فریب دادن برنامه 
به ذهنتان خطور کند، چراکه Snap Me Up برای 
غیرفعال کردن زنگ هشــدار حتماً به یک صورِت 
متحرک نیاز دارد. البته هدف برنامه فقط بیدارکردن 
  Snap Me Up  شما نیست. همه سلفی هایی که با
می گیرید، در گالری موبایلتان ذخیره می شــوند تا 
بتوانید یک مجموعه عکس هر روزه جالب از خودتان 
داشته باشــید. امید اســت این نرم افزار بتواند برای 
جماعتی که با بیدارشدن مشکل دارند، مفید باشد. 
هرچند ما که چشممان آب نمی خورد. اگر شمایید، 
یک راهی برای غلبه بر نرم افــزار پیدا می کنید. مثاًل 

خیلی ساده، روز بعد از نصب پاکش می کنید! 

سایت های بیهوده
ســایت بی خاصیــت و به 
درد نخــور دیده ایــد تــا 
حــاال؟ edu خودمــان؟ 
نفرمایید، بــدون edu که 
کل زندگــی تحصیلی مان 

روی هواســت! منظور ما سایتی اســت که واقعاً 
اســتفاده خاصی نداشــته باشــد. اگــر دلتان 
می خواهد چند تا سایت کاماًل بی معنی را ببینید 
و بعد بنشینید در مورد اینکه بشر چقدر به پوچی 
 رسیده است، بحث روشــنفکری کنید، به آدرس

 theuselessweb.com ســر بزنید تا چند تا 
از این ســایت ها را ببینید. مثاًل در یکــی از آن ها 
ســه حرف R و G و B کنار هم قــرار گرفته اند و 
نشانگر را روی هر کدام نگه دارید آن حرف توسط 
یک صدای ربات گونه تلفظ می شــود. تعداد این 
ســایت ها زیاد اســت، اما یکی از جالب ترین های 
آن ها  staggeringbeauty.com اســت که 
وقتی ســایت لود می شــود، موجود کرم مانندی 
روی صفحه می آید و با حرکت نشانگر شما حرکت 
می کند و اگر نشانگر را خیلی سریع حرکت بدهید، 
اتفاقات جالب تری می افتد که ما اینجا نمی گوییم 
تا هیجانش از بین نرود! هر وقت دلتان ســرگرمی 

خواست، سری به این سایت بزنید. 

نرم افزار

نرم افزار
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آی تی نگار

یوتیوب را ســه جوان به وجــود آوردند: چاد هرلی، اســتیو چن و 
جاوید کریم که هر ســه از کارمندان شرکت پی پال بودند. هرلی در 
دانشگاه ایندیانا در پنسیلوانیا درس طراحی می خواند، درحالی که 
چــن و کریــم در دانشــگاه ایلینــوی در اوربانا دانــش کامپیوتر  
خوانده بودند. آن ها پس از مشــاهده موفقیــت وب گاه فلیکر برای 

اشــتراک گذاری عکس، به سرشــان زد که وب گاهی برای اشــتراک گذاری 
ویدئو ایجاد کنند. اولین ویدئوی یوتیــوب را جاوید کریم آپلود کرد که خود او 
را در باغ وحش سن دیگو نشــان می دهد. هنوز هم می توانید به یوتیوب بروید 
و این ویدئو را ببینید. یوتیوب عمومی در ماه می ســال 2005، شش ماه قبل 
از راه اندازی رسمی در نوامبر 2005 ارائه شد. این وب گاه به سرعت رشد کرد 
و در ماه ژوئیه سال 2006، اعالم شد که در هر روز در یوتیوب بیش از 65 هزار 

ویدئو بارگذاری می شــود و 100 میلیون بار از آن بازدید می شود. 
با توجه به آمار، یوتیوب بزرگ ترین ســایت آپلود ویدئو برای تقریباً 
تمام دنیاست. نکته بامزه اینکه به علت شباهت زیاد آدرس وب گاه 
لوله جهانی و تجهیــزات )www.utube.com( به وب گاه یوتیوب  
)www.youtube.com(، وب گاه utube از یوتیوب شکایت کرد 
 www.utubeonline.com بــه www.utube.com و قرار بر این شــد که
تغییر نام دهد. یعنی با اینکه آن ها شــکایت کردند، دادگاه به نفع یوتیوب رأی 
داد! با توجه به موفقیت خیره کننده یوتیوب، شــرکت گوگل در اکتبر ســال 
2006 پیشــنهاد داد که قصد دارد یوتیــوب را به قیمــت 1/65 میلیارد دالر 
بخرد تا اینکه این قرارداد در 13 نوامبر 2006 قطعی شــد و یوتیوب با همین 

قیمت به گوگل فروخته شد. 

از یوتیوب تا گوگل



اولی: چه نی نی های ملوسی، 
ووی! آدم می خواد پاشو بکنه 

تو دهنش.
دومی: چی چی؟ نی نی ملوس؟ 

انتخابات جامعه اسالمی 
دانشگاهه...

اولی: تو هیچ وقت نمی تونی 
زیبایی های هیچی رو ببینی!
دومی: بابا آخه انتخابات یه 

تشکل دانشجوییه. کم چیزی 
نیست.

اولی: حاال چه فرقی داره؟ 
عکس این نی نی خوشگال یا یه 

سری دانشجو!
دومی:  :-|

مرفه بی درد
دانشــجویی  زندگــی 
برخالف آنچــه همه فکر 
می کنند، بســیار زندگی 
مرفهی اســت. تــازه اگر 
خوابگاهی باشید که بهتر 
هم هســت. به تازگی عده ای از پژوهشــگران 
دانشگاه استنفورد آمده بودند قهوه خانه پشت 
دانشگاه املت بزنند که به پست ما خوردند. لذا 
بعد از نگارش قــراردادی برد-برد، تصمیم بر 
آن شــد تا بیایند وضعیت زندگی دانشجویی 
را بررســی کننــد و مقالــه اش را به مــا ارائه 
دهند. اصاًل هم تعجب نکنید که دانشــمندان 
استنفورد پشت دانشگاه ما چه کار می کردند، 

در بالد کفر که املت داش مشتی گیر نمی آید.
نتایج تحقیقات به شرح زیر است:

فصل اول، خورد و خوراک: اصوالً غذاهای 
دانشــجویان به دو دسته تقســیم می شود: با 
ادویه و بدون ادویه. و چیســت غذای با ادویه؟ 
ادویه اصــوالً مــاده خیلی عجیبی نیســت. 
کاربردهای زیــادی هم دارد، حتــی به جنازه 
هم می زننــد. علــت اســتفاده از ادویه های 
خاص در غذای دانشــجویان هم ابداً ربطی به 
حفظ فواصل مشــروعه ندارد و صرفــاً به نیت 
خوش عطرکردن غذاســت. البته سؤالی که به 
ذهن می رسد، این اســت که آیا هنوز هم ادویه 
را از چین می آورند؟ اگر ادویه می ریزند و وضع 
 این اســت، پــروردگارا رحمی! بــدون ادویه 

چه می شود؟
فصل دوم، خــواب: الحــق و االنصاف که 
دانشــجویان اینجا در مدیریــت زمان حرف 
ندارنــد. این اســتنفوردی ها حتــی درصدد 
بودنــد به طورغیرقانونی چند تا دانشــجو را 
بلند نموده، ببرند آن طرف آب جهت آموزش 
راهکارهای نوین در معضل خواب. اینجا همه 
هشت ساعت خواب با کیفیت تام دارند. البته 
اگر تعداد واحدهایشان زیادتر باشد مجبورند 
بیشــتر  بخوابند؛ چون زمان کالس مجبورند 
بخوابنــد، مجبور. مــن از همیــن تریبون از 
تکاپوی همه عزیزان ســپاس گزاری می کنم؛ 
چرا که ســتون »استاد شــریف ما« هیچ گاه 
خالی نمی ماند. به هر حــال می دانیم که برای 
جذب ســوتی های کالس، از زمــان خوابتان 

می زنید.
فصل سوم، عشق و جزوه: صحبت در این 
باب در این مقال نمی گنجــد. به دیوان حافظ 
مراجعه شــود.بله و در انتها ما نتیجه گرفتیم 
که دانشجوی شریف خیلی هم زندگی مرفهی 
دارد. غذای ادویه دارش به راه نیست که هست. 
خواب به همــراه  الالیی یک  »اســتاد تمام« 
برایش فراهم نیست که هست. شرایط یافتن 
نیمه گمشده از میان انبوه جامعه خوش خطان 
برایش مهیا نیست که شــکر خدا هست؛ پس 
دیگر حرف نزنید، بروید درســتان را بخوانید. 
هم سن و سال های  شــما در آمریکا نصف این 

امکانات را هم ندارند. 

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به دانشجو ها و استادها و به همبستگی بینشان. اساساً در زمان های خیلی خیلی 
قدیم که ما یادمان نمی آید دانشجوها و استادها، همبستگی که هیچ، حتی اندک رابطه ای هم با هم نداشته اند. حتی آمده 
که از دشمنان و موانع اصلی پیشرفت یکدیگر در علم و زندگی به شــمار می آمده اند. اما این سال های سیاه گذشت و با 
درایت مرکز تربیت بدنی رابطه صمیمی بین استادان و دانشجویان شریف در تاریخ ماندگار شد. صدایش را درنیاورید؛ ولی 
باقی مانده اش را هم تقدیم می کنیم به گروهی نسبتاً درخور توجه از دانشجویان و استادان که آن ها را مؤنث می نامند. به 

خاطر اینکه انگاری همه فراموش کرده اند که در این دانشگاه دختران و استادان خانم هم هستند.

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

اگر شــماره قبلی روزنامــه را دیده 
باشــید، به جــای مطلــب وزین و 
خواندنــی )!( اینجانــب، جمله ای 
بس درشــت و نخراشیده حک شده 
بود: »سانسور شــد!« متوجه شدم 
که سردبیر محترم روزنامه این طور صالح دیده اند و جمله 
»سری را که درد نمی کند، دستمال نمی بندند« را سرلوحه 
کار کردند. البته بنده به ایشــان می گویم که ســری را که 
درد نمی کند، می گذارند درد بگیرد، بعد با چماق می کوبند 
تویش تا کالً غائله اش ختم به خیر شــود. بگذریم! همین 
سانسور یکهویی که پیش آمد، من را بر این داشت تا بنویسم 

انواع سانسور چیست؟
سانسور تلویزیونی 

1-یک فیلم یا سریال از ممالک اجنبیه ابتیاع می کنید.
2-تمامــی دختر و پســرها را تبدیل به خواهــر و برادر 
می کنید و اگر به هیچ وجه نشــد، با خواندن یک صیغه 

محرمیت وکالتی، دو به دو با هم نامزدشان می کنید.
3-اگر لباس بانوان زیبنده یک بانوی متشــخص باحیا 
و باوقار نبود، با پیشــرفته ترین امکانات جلوه های ویژه  

برایشان لباسی مناســب می دوزید و بر تنش می کنید. 
حواستان باشد که بازیگر وقتی حرکت می کند، لباس هم 
باید با او حرکت کند. البتــه می توان به جای لباس به تن 
کردن، در محیط های باز، یک گلدان با شاخ و برگ های 
زیاد و در محیط های بســته یک آباژور بــزرگ بگذارید 
جلوی طرف. البته در این شــرایط باز هــم باید گلدان و 
آباژور با بانوی محترمه حرکت کنند. هیچ هم توی ذوق 

نمی زند، چون جلوه های ویژه است. 
4-صحنه های کنار دریا یا اســتخر معموالً با روش فوق 
حل و فصل نمی شــود. بهتر اســت در این حالت آن قدر 
تصویر زوم شــود که فقط یک چشــم و گونه و یک پره 
بینی دیده شود. اصاًل هم نگران نباشید که روی اعصاب 
مخاطب باشد، زیرا به راحتی می توان ادعا کرد که فیلم یا 

سریال مربوطه، اکسپرسیونیستی است.
5-با روش های یاد شده شــما می توانید فیلم تایتانیک 
را هم بدون اینکه ثانیــه ای از آن را کم کنید، از تلویزیون 

خودمان نظاره گر باشید.
سانسور سینمایی

1-یک فیلم ایرانی را که هیچ جذابیتــی ندارد و تویش 

همه بدبخت و بیچاره  و دزد و قاتل و وحشــی هســتند، 
انتخاب کنید که موضوعش هم حســاس باشــد، مثاًل 

سیاسی باشد یا جنسی باشد یا... .
2-همه بخش هایی که مربوط به بــاال بود را از توی فیلم 
دربیارید.  حتی رد پایش هم نماند. اگر فیلم حتی از فیلم 

بلند به فیلم کوتاه هم تبدیل شد، مهم نیست.
3-به کارگردان فیلم بگویید توی رســانه ها مدام بگوید 
که فیلمش را ســالخی کرده اند، این فیلم شاهکار بود، 

ازش هیچی باقی نگذاشته اند و از این طور حرف ها.
4-موقع اکران فیلم آن را 18+ سال اعالم کنید.

5-مطمئن باشید پرفروش ترین فیلم قرن خواهد شد.
سانسور کتاب

شکر خدا سانسور اصاًل در این بخش وارد نشده است، زیرا 
کتابی که سانسوری است، کاًل مجوز چاپ نمی گیرد؛ ولی 
به راحتی دور میدان انقالب می توانیــد آن را پیدا کرده و 

خریداری کنید.
سانسور مطبوعاتی

مگر اصاًل چنین سانســوری هم در ایــن مملکت وجود 
دارد؟ مخصوصاً روزنامه شریف ما!

اس ام اس

عکس و مکث
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سانسورچی حیا کن

شماره 654  سه شنبه 22 اردیبهشت 94 بی شیله پیله

یک وجب روغن

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریه: رضا کاردررســتمی، ابوالفضل فخــری، وحید خاتمی، حســین رجبی، مریم 
پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری، سحر بختیاری، یاسمن رضایی  و مرتضی یاری

     مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی    
صفحه آرا: سید علی ثابت، زهرا میرشکاک       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     

   مدیر اجرایی: حسین احتســابی       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی
   تبلیغات و بازاریابی: سیمین آبادی

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

093۸.7201: در 86/5 درصــد مواقــع فقط »یک 
وجب روغن« رو مي خوندم که سانسورش کردین :-) 

بچه های بد! دوستتون ندارم!
   هفت هشت تا »خ« پشت سر هم.

0911.2530: ســالم. مخلص شــما، ملکیانم، عضو 
کمیته نظارت بر مطبوعات. خواستم ببینم »یک وجب 
روغن« رو خودتون سانســور کردید یا نظارت پیش از 

چاپ صورت گرفته؟ نظارت پیش از چاپ غیرقانونیه.
  نه نگران نباش.

0910.4139: آقا دمتون گــرم. هر دفه این روزنامه رو 
مي خونم روحم شاد مي شه. :(

  دلتون هم شاد.
0917.39۸5: ضمن تشــکر فراوان بابت شماره اخیر، 
همچنین نتایج بخش استادها. یک ایراد در بخش هنري؛ 

ســت مک فارلن مجري اســکار 2013 بود، نه 2015.
   تشکر از دقت شما.

0912.0424: قســمت هاي طنز مثل »وصله پینه« 
و  »یک وجب روغن« رو بیشــتر کنید... رســانه ملي 
سانســور، اینجام سانســور؟ اي بابا ملت همیشــه 

معترض با فرقه هاي مدعي!
   انتقادم کنی می خوان بخورنت! چشم.

سه شنبه
چلو خورشت قیمه بادمجان  850 تومان
600 تومان خوراک کتلت 

چهارشنبه 
زرشک پلو با مرغ  1000 تومان
600 تومان خوراک کوفته 

یاسمن رضایی

حامد تأّملی


