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 مانور خوش رویی 
در ماه رحمت

هنوز از پس قرون و اعصار 
پیامبــر  صــدای  طنیــن 
رحمــت)ص( بــه گــوش 
می رسد: »قد اقبل علیکم 
شــهر الله...«. ای مردم! 
همانا مــاه خدا، همــراه با برکــت و رحمت و 
آمرزش، به شــما روی آورده اســت. ماهی که 
نزد خدا برترین ماه هاست و روزهایش برترین 
روزها، شــب هایش برترین شب ها و ساعاتش 
برترین ساعات اســت. گاه تکرار رویداد ها ما 
را از عظمــت آن ها غافــل می کند. ماه مبارک 
رمضــان فرا  رســید و چه نیکو فرصتی اســت 
برای باز ســازی روابط با خــدا و خلق خدا. در 
این مجال اندک می پردازم به نکاتی که شــاید 
رعایت نکــردن آن مانعی شــود در راه کســب 

توفیقات. 
واجب شــدن روزه به گواه آیه 183 سوره بقره 
به جهــت تقوا پیشــه کردن اســت: »ای اهل 
ایمان، بر شما هم روزه واجب گردید، چنان که 
امم گذشــته را فرض شــده بود، و این دستور 
برای آن اســت که پــاک و پرهیزکار شــوید«. 
تقــوا را معانــی مختلف نموده انــد، من جمله 
پرهیــزکاری و ترس از خدای تعالــی. اما اگر 
به زبان ســاده تقوا را معنی کنیم، تقوا همان 
ترمز است. ایستادن، توقف کردن در برابر آنچه 

ناپسند است. 
پس از این مقدمــه نگاهی بیندازیم به اعمال 
و رفتارمان در مــاه رمضان، که به بیان نورانی 
پیامبــر در ایــن مــاه میهمــان خداییــم و بر 
میهمان اســت که ادب نگاه دارد. عده ای در 
این مــاه توفیق پرهیز از خوردن و آشــامیدن 
شــامل حالشــان می شــود و از اذان صبح تا 
غروب آفتــاب لب از طعام فــرو می بندند. اما 
این شــرط ابتدایی روزه است و شاید به نوعی 
پوســته عمل. عــده ای هم به عذر شــرعی یا 
حتی بــدون عذر روزه نمی گیرنــد. رفتار ما با 
این افراد چگونه است؟ مبادا خدای ناکرده به 
چشم شــماتت نگاه کنیم، که قضاوت اعمال 

با خداست. 
و  هــوا  گرمــای  جهــت  بــه  آنکــه  مهم تــر 
طوالنی بــودن روز هــا ضعف بر انســان غلبه 
می کنــد. کام خشــک گاه تلــخ می شــود و 
اینجاســت کــه مراقبت مضاعــف می طلبد. 
مبــاد آنکه بــه عــذر روزه داری بــا خلق خدا 
بداخالقی کنیــم، یا کــم کاری و قصور خود 
را بــه گــردن روزه بیندازیــم. روزه ای را کــه 
 برای خــدا می گیریم ثوابــش را از خلق خدا 

طلب نکنیم. 
و ســخن آخــر اینکه مــاه رمضان بهــار قرآن 
اســت و قــرآن کتاب زندگی اســت. امســال 
قدری در تالوت هایمــان به معانی آیات دقت 
بیشــتری کنیم. دفترچه ای به دست بگیریم 
و در حیــن تالوت روزانــه آنچه توصیه شــده 
اســت یادداشــت کنیم تا بعد از مــاه رمضان 
 کوله باری از مفاهیم قرآنی برای عمل داشــته 

باشیم.
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»شریف زیبای من« را یادتان است؟ هر ساعت در هر جای 
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اینجا دانشگاه شریف است؟
حدود یک ماه پیش یکی از اســتادان بدون اینکه از قبل اطالع رســانی کرده باشــد سر امتحان میان ترمش 
حاضر نشــد و امتحان لغو شــد و به همین علت تاریخ جدیدی برای امتحان میان ترم مشــخص کرد. این بار 
هم دانشــجوها ســر جلســه امتحان رفتند و بعد از گذشت نیم ســاعت که باز هم اســتاد بدون اطالع قبلی 
حضور پیدا نکرد، به این نتیجه رســیدند که باز هم امتحان کنسل شده است و محل را ترک کردند. اما استاد 
45 دقیقه بعد از زمان معین شــده، در محل امتحان حاضر شــد و شروع کرد به امتحان گرفتن. شاهد بودیم 
 که باوجود چنین حرکتی از ســوی استاد بعضی دانشجویان بعد از آگاه شــدن از برگشتن استاد، بازگشتند 
و امتحان دادند.  در زمان مراجعه خبرنگار ما به تاالر، کمتر از نصف افرادی که درس را داشتند در محل امتحان 

حضور داشتند. بعضی دانشــجویان از استاد می پرسیدند تکلیف دانشجویانی که 
رفته اند چه می شــود و استاد در جواب می گفت: »شما به آن ها کار نداشته باشید! 
امتحان خودتان را بدهید!« متوجه شدیم جدای از این ماجرا ترم های بسیاری است 
که دانشــجویان از این استاد ناراضی هســتند. اما هر ترم این درس فقط با همین 
استاد ارائه شده و اعتراضات دانشــجویان به معاون آموزشی بی نتیجه بوده است. 
پس از انتشــار این خبر در فضای مجازی متوجه شدیم چند ترم پیش در دانشکده 

دیگری نیز اســتاد درس ســر امتحان پایان ترم حاضر نشده و امتحان لغو شــده است. چند سؤال مهم باقی 
می ماند. اول اینکه تکلیف دانشجویانی که امتحان نداده اند چه می شود؟ دوم اینکه مرجع رسیدگی به این 

تخلف آموزشی کیست و چه برخوردی در انتظار این استاد است؟
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»شــریف زیبای من« را یادتان اســت؟ هر ساعت در هر جای دانشــگاه برنامه ای مفرح و هیجان انگیز در حال برگزاری بود و وضعیت دانشگاه  غیرعادی شــده بود، البته از نوع مثبت آن. از اوایل اردیبهشــت به بعد خوابگاه ها نیز چنین وضعیتی داشتند و تقریبًا یک شب آرام را به خود گزارش
ندیدند! هر شب از کنار هر کدام از خوابگاه ها رد می شدید می توانستید صدای داد و تشویق را بشنوید. اردیبهشت امسال خوابگاه جایی شاد برای زیستن بود.

ســومین جشــنواره بازی های بومی و 
محلی و چهارمین جشنواره خوابگاهی 
به مناسبت هفته خوابگاه ها در فروردین 
و اردیبهشت 97 برای دانشجویان دختر 
و پسر خوابگاهی برگزار شد. برنامه های 
چهارمین جشنواره خوابگاهی شامل 
اردوی  یــک روزه شهرســتانک بــرای 
دختران و پسران، پینت بال برای پسران، 
فوتبــال حبابی برای دختــران، اردوی 
شــمال دوروزه برای پسران و دختران، 
اردوی یک روزه کوه حصارک پســران و 
جشــن نیمه شــعبان در خوابگاه های 
دختران طرشت2، شهید احمدی روشن 
و طرشت3 بود. باوجود ترافیک سنگین 
میان ترم ها، بالــغ بر 1500 نفر دختر و 

پسر از این برنامه ها استقبال کردند.
همچنین سومین جشنواره بازی های 
بومــی و محلی در اردیبهشــت ماه 97 
در ســه خوابگاه برگزار شد. بازی های 
بومــی و محلــی شــامل دارت، فوتبال 

دستی، طناب کشی، داژبال )وسطی(، 
طناب زنــی، هفت ســنگ و حلقه زنــی 
اســت که در هر رشــته به نفرات اول تا 
سوم مدال طال، نقره و برنز تعلق گرفت. 
گفتنی اســت بیش از 950 نفر در این 

برنامه ها شرکت کردند.
امســال برای اولین بار مســابقه تفنگ 
بادی در خوابگاه دختران طرشــت2 با 
اهــدای جوایز نقدی به نفــر اول 100 
هزارتومان، نفر دوم 80 هزار تومان و نفر 
سوم 50 هزار تومان برگزار شد. مسابقه 
بیلیــارد فوتبالی و دارت فوتبالی نیز در 
دو هفته پیاپی در خوابگاه های پسران 
شهید احمدی روشن و طرشت3 برگزار 
شــد که به نفرات اول تا ســوم جوایزی 

ارزنده مانند تفنگ بادی تعلق گرفت.
آن هایی که اطالع ندارند شاید بپرسند 
ســاکنان خوابگاه های دیگر چرا برنامه 
خوابگاه هــا  و  برنامه هــا  نداشــتند. 
منطقه بندی شده بود و چند روز برنامه 

در خوابــگاه شــهید احمدی روشــن 
بــا حضــور بچه هــای خوابگاه هــای 
حیدرتاش، شادمان و مصلی نژاد برگزار 
شــد، ســپس برنامه های طرشــت2 با 
حضور دانشــجویان خوابگاه شوریده و 
درنهایت در طرشت3 با حضور ساکنان 

خوابگاه های شهید وزوایی و آزادی.
همچنیــن بــرای اولیــن بار مســابقه 
عکاســی بــا تلفن همــراه بــا موضوع 
زندگی خوابگاهی، چهارمین جشنواره 
جشــنواره  ســومین  و  خوابگاهــی 
بازی هــای بومــی و محلــی در حــال 
برگــزاری اســت و دانشــجویان تا 30 
اردیبهشــت فرصت دارنــد عکس های 
photo. منتخب خود را به آدرس ایمیل
ارســال   sharifdorm@gmail.com
کنند که به نفرات اول تا ســوم، همانند 
مســابقه تفنگ بادی، جوایــزی تعلق 

خواهد گرفت.
البتــه درخور ذکر اســت اســتقبال از 

تمامی برنامه ها در مقایسه با سال های 
گذشته بیشتر بوده است که دلیل اصلی 
آن را می توان پیگیری خوب سرپرستان 
و مسئوالن خوابگاه ها و همچنین تنوع 

جذاب برنامه ها دانست.
را  ماهــی  خوابگاهــی  دانشــجویان 
پشت ســر گذاشــتند که امکانات الزم 
برای شــادبودن را در اختیار داشــتند. 
یادمان نمی رود صحبت های نمایندگان 
گروه هــای فرهنگــی خوابگاه هــای 
آقایــان و خانم هــا را کــه در صحبت با 
دکتــر فتوحــی، روی زندگی کردن در 
خوابگاه و نه صرفًا خوابیدن در آن تأکید 
داشــتند. جا دارد به مسئوالن معاونت 
دانشــجویی و کســانی که در برگزاری 
حجــم بــزرگ برنامه هــا کمــک کردند 
خسته نباشیدی اساسی بگوییم، ولی 
به قول یکی از خوابگاهی ها: »هر چی 
 از اینا برامون بذارید بازم کمه، وقتشــو 

بیشتر کنید«.

هفته خوابگاه ها به مهمانان تهران چه گذشت؟

خوابگاه زیبای من
Ó	 سید شــهاب الدین حســینی، مدیر سابق

و نام آشــنای امور تغذیه، تا 25 اردیبهشت 
سال 99 در جایگاه سرپرست امور پشتیبانی 

دانشگاه منصوب شد.
Ó	 با فرارسیدن ماه رمضان تمامی تمرین های

هفتگی رشته های ورزشی یک ساعت زودتر 
آغاز می شــود. استخر دانشــگاه نیز در ماه 

رمضان از ساعت 21 تا 2 بامداد باز است.
Ó	 دانشــجویانی کــه متقاضــی اســتفاده از

شــبکه دوچرخه اشــتراکی اند، می توانند 
ضمــن تماس بــا آقــای نظیف به شــماره 
09370274220 و تکمیل فرم مشخصات 
فردی، برای دریافت کارت بانک شهر به نام 

خودشان اقدام کنند.
Ó	 جلسه »درس بازاریابی دیجیتال« با موضوع

»آیا گیمیفیکیشــن به درد هر کسب وکاری 
می خورد؟« با ارائه محمد حاجی میرزایی، 
عضــو هیئت مدیــره بنیاد ملــی بازی های 
رایانه ای و مدیرعامل استودیو سرگرمیدن، 
امروز ساعت 13 تا 15 در سالن سمعی بصری 
دانشکده مهندسی صنایع برگزار می شود. 

حضور در این جلسه برای عموم آزاد است.
Ó	 بن بست اصالحات به مناسبت دوم خرداد با

محوریت سؤال »آیا اصالحات در بن بست قرار 
گرفته؟« فردا از ساعت 14 در سالن جابربن 

حیان دانشکده شیمی برگزار می شود.
Ó	 »جلسه سوم از سری جلسات »پساشیمی

فــردا ســاعت 15:30 در ســالن کیمیای 
دانشکده شــیمی برگزار می شــود. در این 
جلســه دکتــر رضادوســت، دانش آموخته 
دکتری مهندسی پلیمر و عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی ایــران، با 
موضوع آمــوزش دانشــگاهی و کارآفرینی 
غ التحصیــل  فار ظهوریــان،  دکتــر  و 
دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف 
و عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه پلیمر و 
پتروشــیمی ایران، با موضوع دغدغه های 

دانش آموختگی سخنرانی می کنند.
Ó	 شرایط عضویت در استخر دانشگاه از تاریخ

1 خرداد به شرح زیر است:
Ó	 عضویت 20 جلســه بــا 10درصد تخفیف

720هزار تومــان )2ماهــه(، عضویت 50 
جلســه با 15درصــد تخفیــف 1میلیون و 
700هزار تومــان )6ماهه( و عضویت 100 
جلسه با 25درصد تخفیف 3میلیون تومان 
)9ماهــه(. عضویــت 3ماهــه 1میلیــون و 
800هزار تومان، 6ماهه 3میلیون و 600هزار 
تومان هرکدام با تخفیف 50درصدی، 1ساله 
5میلیــون و 760هــزار تومان بــا تخفیف 
60درصدی و عضویت 1ســاله خانوادگی 
8میلیون تومان با تخفیف 44درصدی است.

Ó	 زمان توزیع غــذا در خوابگاه های مجردی
برای وعده سحر از ساعت 2تا3:30 و برای 
وعده افطار از ســاعت 19تا20:30 است. 
ارائــه روزفــروش در هــر دو وعــده به مدت 

10دقیقه بعد از زمان توزیع غذاست.
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چراغی که خاموش نشده
بچه های فردای سبز قرار است وسط هفته جاری، میان بیش از 200 خانوار ارزاق 
توزیع کنند که مواد غذایی موردنیاز حدود 40 روز خانوارها را تأمین می کند. فردای 
ســبز این ارزاق را از انفاق مردم و دانشــجویان و فارغ التحصیالن تأمین می کند. 
دانشــجویان عالقه مند به مشارکت مالی یا اجرایی می توانند به دفتر فردای سبز، 

روبه روی ســاختمان فارغ التحصیــالن، مراجعه کنند یا با داخلی 4989 تمــاس بگیرند. برنامه دیگری که 
فردای ســبز در حال انجام آن است، تهیه مسکن برای یکی از قدیمی های دوست داشتنی شریف است که 

متأسفانه این  روزها سقفی باالی سر ندارد و دانشگاه هم در کمک به او اعالم کرده معذوریت قانونی دارد.

چطور شنا یاد بگیریم
هزینه کالس های آموزش شنا در سال 97 مشخص شد. هزینه آموزشی ورودی آزاد 
به صورت خصوصی )تک نفره( 600 هزار تومان و نیمه خصوصی 3تا5نفره 430 
هزار تومان و همچنین برای دانشجویان شریف به صورت نیمه خصوصی 3تا5نفره 
150 هزار تومان اســت. هزینه این کالس ها برای کارمندان و استادان به صورت 

نیمه خصوصــی 3تا5نفره 200 هزار تومان و هزینه کالس های آکادمی آقایان روزهای زوج و فرد 350 هزار 
تومان اســت.کالس های آکادمی مخصوص افرادی  است که دو شنا یاد گرفته اند. این نرخ از 1 خرداد اجرا 
می شود. همه کالس ها 12 جلسه 1ساعت و 15دقیقه ای است که زمان آن با توافق مربی تنظیم می شود.

شماره 766  شنبه 29 اردیبهشت 97 بــــــــخشخـــــــبری

 افطاری هم 
افطاری های قدیم

خاطــرم اســت در دوران  ص.م

کارشناسی، اول ماه مبارک رمضان با بچه های 
گروه، روزی را برای افطاری دانشکده مشخص 
می کردیــم. ســپس تاریخ مشخص شــده را با 
معاون دانشجویی دانشکده چک می کردیم و 
از یک هفته قبل آن تبلیغات را شروع می کردیم 
می دادیــم.  دعوت نامــه  اســتادان  بــه  و 
دعوت نامــه دادن به اســتادان گاهی با کمک 
آن ها نیز همراه می شــد. آن روزها برنامه کاماًل 
دانشــجویی بــود و کل مراحل آماده ســازی و 
پذیرایی را در خود دانشکده برگزار می کردیم. 
از آنجایــی که بودجــه هم محدود بود ســعی 
می کردیــم برنامــه را در کمال ســادگی برگزار 
کنیم. پس معمواًل تصمیم بر این می شد که شام 
نگیریم و به افطــاری مفصلی همراه با حلیم یا 

آش اکتفا می کردیم.
روز برنامه، اول صبح ســبزی و هندوانه و خربزه 
می خریدیــم و بچه ها در یکی از آزمایشــگاه ها 
می نشســتند به ســبزی پاک کــردن. از عصر 
هندوانه و خربزه بریدن شــروع می شــد. یکی 
از بچه ها که معده اش درســت ســر ماه رمضان 
اذیتش می کرد)!( شربت درست می کرد.  چند 
موکــت از آقا پرویــز تربیت بدنی و کلمن و دیگ 
را هــم از هیئت یا ســلف می گرفتیم و در همان 
فضای دانشــکده ســفره ای پهــن می کردیم. 
آخرین مرحله گرفتن نان تازه و دیگ آش بود که 
معمواًل با وانتی آن ها را می آوردیم. یک ربع مانده 
به اذان ربنا و اسماءالحسنی پخش می کردیم و با 
صدای مرحوم مؤذن زاده اردبیلی، همه در کمال 
سادگی و صمیمیت، همراه با استادان و کارکنان 

دور هم به افطار می نشستیم.
این روزهــا امــا در برخی دانشــکده ها معاون 
دانشــجویی و برخــی کارمنــدان وارد اجــرا 
می شــود. نتیجــه می شــود اینکــه شــام باید 
بــه اقــالم اضافه شــود. از طرف دیگــر برخی 
دانشــکده ها حتی دنبال اسپانسر می روند)!( 
تا ماســت و آب میوه ای رایگان به ســفره اضافه 
کننــد. از آنجایی که این حجــم از تدارک برای 
بدنه رســمی دانشــکده زیــاد اســت، یکی از 
سالن های سلف رزرو می شود و همه از روی آن 
موکت سابق می آیند پشت صندلی. آخر سر هم 
نتیجه می شود تعداد فراوانی غذای نصفه و نیمه 
دست خورده و اسرافی که کاًل فلسفه ماه رمضان 

را هدف قرار می دهد.
و اما نگرانی آخر بحث اختالط است که در چند 
سال گذشته دانشگاه به شدت روی آن حساس 
شده اســت و اجازه برگزاری افطاری مختلط را 
به دانشجویان نمی دهد. این در حالی است که 
اســتادان و کارکنان می توانند بدون مشکل در 

یک محیط افطار کنند. 
به هر حال این درددل بود. امیدوارم با تکلف های 
بی مــورد موجب اســراف، ریخت وپاش مالی و 

حواشی و دلخوری در ماه خدا نشویم.

باوجود فیلتر تلگرام، میزان بازدید از کانال های مربوط به اخبار دانشجویی در ماه مبارک رمضان به اوج خود می رسد. در این یک ماه دانشجویان  گزارش
هر روز این کانال ها را در جســت وجوی افطاری رصد می کنند. تقریبًا هر نهاد ، گروه  دانشــجویی و دانشــکده  در این ماه مراســم افطاری برگزار پیمان ملک محمدی

می کند. اگر جزء برگزارکننده های این دسته از مراسم ها هستید بهتر است اطالعاتی درمورد امکاناتی داشته باشید که دانشگاه در این ایام ارائه می کند. 

در ابتــدا باید تعداد افرادی را که قرار اســت در افطاری 
شرکت کنند تخمین بزنید. برای این تخمین باید دقت 
کنید مخاطبان این برنامه از چه قشــری هستند. برای 
مثال تعــداد مهمان های مراســم افطــاری گروه های 
فرهنگی که مخاطبانشان اعضای خود گروه اند معمواًل 
بین 20تا60 نفرند. ایــن تعداد از گروهی به گروه دیگر 
متغیر اســت. بــرای چنیــن برنامه ای می  توان ســالن 
پردیســان واقع در طبقه چهارم ســلف را انتخاب کرد. 
اما زمانی که دانشــکده ای قصد دارد مراســم افطاری 
برگزار کند، با توجه به جمعیت دانشکده می توان انتظار 
100تا300 مهمان را داشــت. در چنیــن برنامه هایی 
ســالن های البرز 1 و 2 و سالن یاس مکان های مناسبی 
برای برگزاری مراســم اند. نکته  دیگــری که باید در نظر 
داشته باشید این است که امکان تغییر در چیدمان میز و 
صندلی های این سالن ها یا هر تغییر دیگری وجود ندارد، 
چون احتمال آســیب دیدگی وجود دارد. پس روی این 

تغییرات حساب باز نکنید. 

سالن زمانه ات را بشناس
فاکتور دیگری که حین برگزاری هر برنامه ای از اهمیت 
بســیاری برخوردار اســت، هزینه اســت. هزینه برنامه 
افطاری عمدتًا شامل قیمت اجاره سالن و قیمت وعده 
افطاری و شام می شود. پس هنگام انتخاب سالن عالوه 
بر ظرفیت آن، باید قیمت اجاره سالن را نیز در نظر گرفت. 
قیمت اجاره ســالن های دانشــگاه در جدول زیر آمده 
است. این قیمت ها همگی برای اجاره سالن به مدت 4 
ساعت است. این ارقام مربوط است به هزینه های اصلی 
اجاره ســالن  ها و برای گروه هــای مختلف برگزارکننده 
شــامل تخفیف می شــود. بنا به تصمیم مدیریت امور 
دانشــجویی، گروه هــای دانشــجویی و اســتادها تــا 
40درصــد، کارمندها تا 50درصــد و اولین افطاری هر 
دانشــکده در ماه رمضان هر سال تا 70درصد مشمول 
تخفیف می شود. اجاره سالن برای انجمن های ستادی 
دانشگاه و انجمن های خیریه رایگان است. این سالن ها 
به شرکت های وابسته به دانشگاه نیز در صورت مکاتبه 
شــرکت ها و تأیید دانشگاه اجاره داده می شود. گفتنی 
است این مبالغ همگی صرف بازسازی سالن ها می شود. 

برای مثال سالن های البرز1 و 2 و یاس و پردیسان کاماًل 
بازسازی شده  است.

همچنیــن باید موقعیت ســالن را در نظر گرفت. هزینه 
اجاره بعضی از ســالن ها به علت کمبودهایی که دارد، 
کمتر است. برای مثال اگر ســالن دنا و سالن اساتید را 
بررسی کنیم، متوجه می شویم که هر دو سالن ظرفیت 
یکســانی دارد و از نظــر مکانی نیز هــر دو در طبقه دوم 
سلف قرار دارد؛ اما سالن اساتید لوکس است و امکانات 
بیشــتری دارد ولی سالن دنا بازســازی نشده است و به 
همین علت قیمت اجاره سالن دنا کمتر است. همچنین 
قیمت اجاره سالن البرز2 که در طبقه یک اداره امور تغذیه 
قرار دارد، نســبت به سالن های دیگر کمتر است؛ چون 
مسیر مستقلی برای رفت وآمد ندارد و مسیر ورودی سالن 
از سالن البرز1 )سلف پسران( در طبقه همکف می گذرد. 
البته ســالن یاس مســیر دسترسی مســتقل دارد و  از 
آنجایی که سالن یاس و سالن البرز2 در مجاورت یکدیگر 
قــرار دارد، می توان این دو ســالن را به بخش دختران و 
پسران اختصاص داد. جالب است بدانید طبق قوانین 
دانشــگاه افطاری خانوادگی مختلط برگزار می شود و 
وضعیــت اختالط افطاری اســتادان و کارمندان بدون 
حضور خانواده با توجه به سیاست برگزارکننده مشخص 
می شود، اما افطاری دانشجویان تحت هر شرایطی باید 

جدا برگزار شود. 

چه بخوریم؟
هزینه دیگری که باالتر به آن اشاره کردیم مربوط به خود 
افطاری و شــام اســت. شــما می توانید افطاری یا شام 
یــا هردو را از بیرون دانشــگاه تهیه کنید. در این صورت 
نظافت ســالن به عهده پیمانکار سلف است و هزینه آن 
نقدًا از میزبان دریافت می شود. همچنین می توانید از 
طریق پیمانکار سلف شام و افطار را سفارش دهید. قیمت 
غذاهای مختلف و پک های مختلف افطاری در جدول 
زیر آمده است.  قیمت پک های افطاری از 4هزار تومان 

تا 10هزار تومان متغیر است. 
اگر قصد دارید در ماه مبارک رمضان مراسم افطاری برگزار 
کنید، بهتر است این اطالعات را در ذهن داشته باشید و 
به کمک آن ها هزینه های خود را از قبل مشخص کنید و با 

درنظرداشتن همه این عوامل بهترین مکان برای برگزاری 
برنامه خود را با توجه به منابعی که در دســترس دارید، 
انتخاب کنید. همچنین اگر قصد ندارید از این خدمات 
اســتفاده کنید، این متن می تواند مــالک خوبی برای 
تخمین هزینه های افطاری دانشکده ای یا گروهی باشد.

راهنمایی برای برگزاری افطاری در دانشگاه

کجا افطاری برگزار کنیم؟

نامه وارده

قیمت انواع شام
قیمتنوع غذا

90000چلوجوجه کباب
100000چلوکباب لقمه زعفرانی

100000چلوکباب نگین دار
126000چلوکباب بختیاری
142000چلوکباب قفقازی
120000چلوکباب میکس
91000زرشک پلو با مرغ

117000زرشک پلو با گوشت
15000ساالد

11500نوشابه 
21000دلسترقوطی

10000دوغ
10000ماست موسیر

5000ماست تک نفره

قیمت انواع افطاری
قیمتافطاری

18000آش رشته 
20000آش شله قلمکار

20000آش جو
25000حلیم با گوشت گوسفندی

20000سوپ جو و سبزیجات
25000شله زرد

10000فرنی
20000سوپ جو و شیر

5000آب جوش و نبات زعفرانی
5000چایی

قیمت انواع پک افطاری

 پنیر-خرما-گردو-پک 1
93000سبزی-زولبیاو بامیه

 کره-عسل-خرما-پک2
103000گردو-زولبیاو بامیه

50000پنیر-خرما-سبزی-زولبیاو بامیهپک3
60000کره-عسل-خرما-زولبیاو بامیهپک4 

مشخصات سالن های سلف جهت پذیرایی افطاری
هزینه سالنمکان )طبقه(ظرفیتنام سالن

800هزار تومانهمکف550البرز1
400هزار تومان2501البرز2
500هزار تومان3501یاس
400هزار تومان1502الله
400هزار تومان1502دنا

500هزار تومان1502اساتید
250الی500هزار تومان3004پردیسان
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انتهای سال 96 بود که کلیدواژه ای در کانال های تلگرامی دانشگاه ظهور کرد: H4E یا همان علوم انسانی برای نخبگان. هفته گذشته از شنبه تا سه شنبه، دانشگاه شاهد برگزاری چند نشست  علمی بزرگ با موضوع جایگاه علوم انســانی، به ویژه در دانشــگاه صنعتی و علوم مهندسی بود. برنامه ای جسورانه که پایین پوستر آن مجموعه ای از لوگوها به چشم می خورد؛ ولی درعمل شاید پرونده
چند دانشجو در قالب اجرایی و گروه مهاجر در الیه فکری و محتوایی نقشی پررنگ تر از بقیه داشتند. خالصه ای را از سخنرانی های افراد مختلف در این پرونده مرور می کنیم. طبیعی است کل مطالب بیان شده 

در این رویداد 4روزه در این دو صفحه نمی گنجد و شاید الزم باشد نشریه ای 50 صفحه ای از مطالب آن کار شود؛ لذا به گزیده ای از صحبت ها اشاره خواهیم کرد.

استاد علوم پایه، علوم انسانی و علوم 
مهندسی پشت یک میز

شــنبه عصر اولین برنامه با موضوع »هویت دانشگاه 
صنعتی شــریف« در ســالن جابر برگزار شد. قسمت 
جذاب برنامــه تبادل و تقابل نظری بود که در میزگرد 
ســه نفره برنامه شــکل گرفت. دکتر منصوری، استاد 
دانشــکده فیزیک شــریف که نظریاتش در مباحثی 
چون تعریف علم و دانشــگاه بســیار مورد توجه افراد 
عالقه منــد این حوزه اســت بــه همراه دکتــر میری، 
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
و جامعه شــناس و دکتر مقداری، اســتاد دانشــکده 
مکانیک و معاون آموزشی دانشگاه در دهه 80 اعضای 
این پنل بودنــد. تقابل نظر منصــوری و میری وقتی 
اتفاق افتاد که اســتاد فیزیک اظهار کرد چندین قرن 
اســت ما در ایران تفکر نداشــته ایم. میری در جواب 
این گزاره اعتراض کــرد و آن را کلی گویی غلط و دور 
از انصافی دانست و فلسفه اسالمی و عرفان را مقابل 
این گزاره قرار داد و صحبت های منصوری را این گونه 
اصالح کــرد که تفکر تکنولوژیــک در جامعه ما هرگز 
وجود نداشته است. دکتر منصوری در بخش دیگری 
از صحبت هایش به عدم درک ما از علم مدرن اشــاره 
کرد و برخورد ساده انگارانه بزرگان صفویه با پدیده ای 
مدرن به نام تلسکوپ را شاهد بر این گزاره عنوان کرد.
ســه عضو پنل به خبرنــگار روزنامه مبنــی بر جایگاه 
علوم انســانی در ســند راهبردی 1405 دانشــگاه و 
تخصصی ماندن شریف )دانشگاه جامع نشدن( جواب 
دادند. دکتر مقداری ضمن احترام به سند، معتقد بود 
آن طور که شایسته است به علوم انسانی در این سند 
بها داده نشده اســت، اما اصل بر انسجام در اجرای 
برنامه اســت. دکتر منصوری گفــت تخصصی ماندن 
دانشگاه به معنای حذف علوم انسانی یا تنزل جایگاه 
آن نیســت و فعالیت های علمی دانشگاه شریف باید 
پیوستی انسانی داشــته باشد. در نهایت دکتر میری 
چنین پاســخ داد کــه پیش از این ســؤال باید اول به 
دنبال جوابی برای تعریف دقیق انواع رشته های علوم 
انســانی باشیم تا گمراه نشویم. به طور مثال هر وقت 
فرق بین مردم شناســی و جامعه شناسی را فهمیدیم 
می توانیم بــه ورود و انتخاب رشــته های جدید علوم 

انسانی پاسخی درست دهیم.

وارد قسمت پرعمق می شوید
روز دوم بــا نشســت فیزیــک، فلســفه و الهیــات در 
سمپوزیوم علوم انســانی برای نخبگان در آمفی تئاتر  
مرکــزی شــروع شــد. دکتر افشــین شــفیعی عضو 
هیئت علمی دانشــکده شیمی مطالبی را در رابطه با 
مسئله شعور یا خودآگاهی ارائه کرد که چکیده ای از 

آن را در زیر می خوانیم:

شعور یا خودآگاهی چیست؟
این مسئله به کیفیت ذهنی در هر موجود دارای شعور 

و هوشمند برمی گردد.
ادراک می تواند حسی، تصوری، درونی و باطنی باشد 
که از فردی بــه فرد دیگر متغیر اســت و ما به کیفیت 
آگاهی خودآگاهی می گوییم که با  یک سری مفاهیم 

از قبیل شناخت یا خودکاوی مرتبط است.
ذهــن یک بخــش فیزیــکال و یــک بخــش فنامنال 
)پدیــداری( دارد که مســئله خودآگاهی به هر دوی 

این ها مرتبط اســت؛ ولی بروز نهایی و غایی مســئله 
در بخش پدیداری مســئله است و  بحثی که در حال 
حاضر وجود دارد بر سر نحوه ارتباط بین این دو بخش 
اســت. یک عــده معتقدند که می توان ایــن مفاهیم 
را بــا پایه مــادی توضیح داد، برخی به فیزیکالیســم 
معتقدنــد، بعضی هم دوگانه پندار هســتند و این دو 
بخش را مجزا می پندارند و عده ای هم کل گرا هستند 
مانند دیوید بوهم، یعنی معتقد هستند که ریشه این 

دو بخش یکی است.
بعــد از این نوبت بــه ارائه فائز آقایــی فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشــد فلسفه علم رسید که درباره ارتباط 
فیزیک، فلسفه و الهیات صحبت های خود را ارائه کرد 

که خالصه ای از آن را می خوانیم:
فیزیک چیست؟ علم مدل سازی  یا شناخت طبیعت. 
چــه چیــزی در فیزیــک به عنــوان طبیعــت معرفی 
می شــود؟ نمی دانیم. حاال تعریف فیزیک در گذشته 
چگونــه بــود؟ آن طور کــه از شــواهد برمی آید، نظر 
متفاوتی داشــتند. از ارســطو تا دکارت، همه عمومًا 
طبیعــت را به عنــوان یک موجــود ســاخته خداوند 
می دیدند و می خواســتند آن را بشناســند. انیشتین 
می گفت من به دنبال کارکرد فرمول ها نیســتم، بلکه 
می خواهم بدانم که خدا چگونه فکر می کند. واینبرگ 
برنده جایزه نوبل می گفت که فلســفه عالوه بر اینکه 
بــرای فیزیــک مفید نیســت، بلکه مضر هم  اســت. 
اســتیفن هاوکینگ می گفت که ســؤاالتی مانند چرا 
ما اینجاییم، چرا به اینجــا آمده ایم و به کجا خواهیم 
رفت، عمدتًا در فلســفه مطرح می شــود، اما درواقع 

فلسفه مرده است.
اما آیا واقعــًا فیزیک دان ها از فلســفه در کار فیزیکی 
اســتفاده نمی کنند؟ خیر برعکــس. فیزیک دانان از 
فلســفه اســتفاده می کنند، اما می گویند اســتفاده 
نمی کننــد! مانند نظریات نســبیت های عام و خاص 
انیشــتین که هر دوی آن ها متأثر از نظریات فلســفی 

هستند.
 فیزیک دانــان تجربــی معتقدند هیچ چیــز حقیقی 
نیســت، مگر آنکه از تجربه به دســت آمده باشد. اما 
همیــن یک دیــدگاه فلســفی اســت. در نهایت این 

را می گویــم که دانشــمندانی کــه کار فیزیک انجام 
می دهنــد هنگامی که به کارشــان فکــر می کنند در 

واقع دارند کار فلسفی انجام می دهند.

روبات های بی اخالق
موازی با برنامه آمفی تئاتر مرکزی، نشستی با عنوان 
فلسفه، اخالق و فناوری در سالن خوارزمی دانشکده 
کامپیوتر برگزار شــد. در این نشست ابتدا خانم دکتر 
ایرجی زاد، اســتاد دانشــکده فیزیک پشــت تریبون 
رفــت و درخصــوص کدهــای اخالقــی در فناوری و 
همچنین برنامه های یونســکو بــرای حضار صحبت 
کرد. بخش جذاب صحبت های ایرجی زاد مثال هایی 
بود که درباره موضوع می زد. مثــاًل اینکه اگر روباتی 
مرتکب جرمی شــود، قوانیــن باید با چه کســی و با 
چه معیارهایــی برخورد کند؟ وی همچنین تصویری 
کلــی از دنیایی مملو از روبات ها و اشــیای متصل به 
اینترنــت ارائه کرد و یافتن کیفیت مناســبت تعامل با 

این پدیده ها را سؤال اساسی پیش روی بشر خواند.
پس از او آقای حاجی میرشمسایی پشت تریبون رفت 
و از مرزهــای هوش مصنوعــی و افق های پیش روی 
آن ســخن گفــت. او بــا گــذر از نمودهــای فیزیکی 
هوش مصنوعــی )روبات ها( ابتدا به نقش اساســی 
صحبت های فالســفه درباره مفهوم ذهن و ادراک در 
حوزه توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و از اضمحالل 
احتمالــی خرده فرهنگ هــا به علــت مکانیزم هوش 
مصنوعی در اینترنت گفت. همچنین به واقعیت های 
عجیب و حتی احتمااًل ترســناکی درباره روبات هایی 
کــه توانایــی عشــق ورزیدن و حتــی رابطه جنســی 

برقرارکردن دارند اشاره کرد.

اخالق در نظام دانشگاهی ما
روز پایانی ســمپوزیوم علوم انســانی برای نخبگان با 
نشســت »دانشــگاه کارآفرین« در آمفی تئاتر انجمن 
فارغ التحصیالن آغاز شد. اولین سخنران اصلی دکتر 
عشقی، استاد دانشکده صنایع بود که با لحنی آرام، 
ولی توپی پر آمده بود. او گفت: »حکایت دانشگاه ما 
حکایت بچه ای است که پدرومادرش لوسش کردند. 
ما درباره شــریف می گوییم که 90 و چند نفر از 100 
نفــر برتر به شــریف می آیند و دلمان را بــه مثال های 
مشابه خوش کرده ایم. نحوه اداره یک سازمان منافع 
و رفتارهای فردی را شــکل می دهد که تأثیر بر اخالق 

حرفه ای افراد می گذارد«. 
دکتر عشقی ســپس شریف و MIT را مقایسه کرد. او 
درباره MIT گفت که مؤسســه ای خصوصی است که 
پروژه های خود را از جامعه می گیرد و استقالل مالی 
یکی از مؤلفه های اصلی آن است که با بودن ترامپ یا 
اوباما نوسان خاصی نمی کند. تأمین هزینه از طریق 
شهریه، خیرین، فارغ التحصیالن، پروژه های علمی 
و صنعتی و... صورت می گیرد که هر ســال به صورت 
کاماًل شــفاف به اطــالع عموم می رســد. چیزی که 
عشقی گفت در این دو دهه ای که در دانشگاه شریف 
بوده هیچ گاه نیافته اســت. استقالل فکری دانشگاه 
مؤلفه بعدی است. انتخاب رئیس و عملکرد هیئت امنا 
شــفاف اســت. همچنین قوانین و عملکرد دانشگاه 

در سمپوزیوم اولین H4E چه گذشت؟

در جست وجوی انسان در دانشگاه صنعتی

پرونــــــــــــــــــــــــده شماره 766  شنبه 29 اردیبهشت 97



 5

شماره 766  شنبه 29 اردیبهشت 97پرونــــــــــــــــــــــده

بعــد از صحبت هــای دکتر حســینی، همــه منتظر 
برقراری ارتباط تصویری با دکتر نصر بودند. ســالن 
پر بود از دانشجویانی که وقتی فیلسوف بزرگ رئیس 
دانشــگاه بود حتــی به دنیا نیامده بودنــد اما ذوق و 
شوق دیدن این مرد را، ولو به مدد اسکایپ، داشتند. 
باالخره بعد از حدود نیم ساعت انتظار، تصویر دکتر 

نصر روی پرده آمفی تئاتر رفت.
دکتر نصر در ابتدا از حس وحال خاص خود گفت که 
بعــد از چند دهه می تواند از راه دور با دانشــجویان و 
استادان شــریف صحبت کند. دانشگاهی که چند 
ســال در آن مشــغول خدمت بوده است. او گفت که 
خوشحال اســت با گذر از روزهای سخت و سازنده، 
شــریف بعد از انقالب هم سرآمد دانشگاه های ایران 

باقی مانده است.
اســتاد 85ســاله دانشــگاه پس از ابراز احساسات 
اولیه وارد موضوع اصلی شــد و گفــت: »همان طور 
کــه ریشــه های علوم ریاضــی و جبر در آثــار خیام و 
غیاث الدین جمشید کاشانی وجود دارد، ریشه های 
خیلــی از علوم مهندســی نیز در فرهنــگ ما یافت 
می شــود. ما تمدنی هستیم که هزار سال پیش یکی 
از مهم ترین سدهای تاریخ را در سرخس ساختیم. ما 
وارث تمدنی هســتیم که تنها در حوزه هنر و ادبیات 
ســرآمد نبوده، بلکه در علوم و مهندسی نیز ریشه ای 

عمیق داشته است«.

دکتر نصر در ادامه به نظام آموزشــی ایران و تاریخچه 
شریف اشاره کرد و گفت: »در ایران مثل خیلی دیگر 
از ممالک اسالمی، نظام آموزشی از اروپا اقتباس شده 
و در نتیجه تفکیک رشته ها در دبیرستان آغاز می شود 
که شــامل ریاضی، طبیعی و ادبی است. با تأسیس 
دانشگاه تهران، همین رشته ها به تفصیل بیشتر در 
دانشکده های مختلف دیده شد. متأسفانه در ایران 
این دید اشــتباه وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد 
که نخبــگان ما باید در رشــته های ریاضی و طبیعی 
تحصیل کنند و رشته های ادبی و علوم انسانی اهمیت 

چندانی ندارند.
هنگامی که دکتر مجتهدی با زحمت زیاد دانشــگاه 
آریامهر را تأســیس کرد، پدیده علم پرســتی به دلیل 
طرز فکر بانیان دانشــگاه در اینجا رواج یافت. یعنی 
تفکری کــه حقیقت را فقط از طریق روش های علوم 
قدیــم و جدید قابــل دســت یافتن می داند، تفکری 
کــه برای جوامــع از وبا نیز خطرناک تر اســت. دکتر 
مجتهدی علوم انســانی را قبول نداشت و توجهی به 
این علوم نمی کرد. ولی رؤسای بعدی دانشگاه، مثل 
دکتر رضا به این مسائل عالقه مند بودند. دکتر رضا به 
من می گفت این دانشگاه به بعد اجتماعی و ادبی و 
انسانی و فرهنگی نیاز دارد و ما نمی توانیم مهندسانی 
تربیت کنیم که هیچ ارتباطی با ساختار جامعه و زبان 

انسان ها ندارند«.

وی درباره چرایی نیاز مهندسی به علوم انسانی گفت: 
»علوم و فناوری های جدید انسان را برده ماشین کرده 
اســت. کوچه پس کوچه های اصفهان برای انســان 
ســاخته شده، ولی خیابان های تهران برای ماشین. 
مسائلی مثل آلودگی محیط زیست و مسائل روانی که 
تبعات پیشــرفت علوم و تکنولوژی بوده اند، نیازمند 
توجه و مطالعه هستند که در رشته های علوم انسانی 

این امر حاصل می شود«.
نصر بخشــی مهــم از ســخنرانی خود را بــه بحران 
محیط زیست به عنوان نقطه دیگر پیوند علوم انسانی 
و مهندسی اختصاص داد و مهم ترین بحران پیش روی 
دنیا را بحران محیط زیســت دانست. به عقیده وی، 
تنها چیزی که تمام دولت های جهان در آن اشتراک 

دارند، از بین بردن محیط زیست است. 
رئیــس ســال های دور دانشــگاه دربــاره توجــه بــه 
محیط زیســت در ایــران بیــان کــرد: »وقتــی آقای 
رفسنجانی رئیس جمهور ایران شد، اولین شخصیت 
سیاســی ایران بود که متوجه بحران محیط زیســت و 
اهمیت آن شــد و معاونت محیط زیست را در ریاست 
جمهوری ایجاد کرد. قبل از آن در بینش علما و بزرگان 
ما این مسئله جایگاهی نداشت. به گفته نصر، ما باید در 
اقتباس علوم و فناوری و پیشرفت های تکنولوژی به تأثیر 
آن روی محیط زیست توجه کنیم. ما باید مهندسینی 
تربیــت کنیم که در یــک پروژه فقط به مســائل فنی 
نپردازند و به تأثیرات جانبی پروژه های مهندسی روی 

محیط زیست و جامعه و... نیز توجه کنند«.
در قسمت پایانی سخنرانی، دکتر نصر به فلسفه علوم 
و فلسفه مهندسی به عنوان یک موضوع میان رشته ای 
اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که دانشگاه شریف در 
ارتباط بین علوم مهندســی و انسانی سرآمد و پیشرو 
باشد و از حاضران خواست دعا کنند که ایشان دوباره 
روزی در دانشگاه شریف حضور یابد و این خواسته را 

بزرگ ترین آرزوی خود دانست.
در ادامه دکتر نصر به دو ســؤال مطرح شده از سوی 
حضار پاســخ دادند. نخستین ســؤال درباره دیدگاه 
ایشــان درمورد جایگاهی است که شریف باید به آن 
می رسید و اینکه آیا خود دکتر نصر طرح جامعی برای 

شریف داشتند یا خیر.

وی در پاسخ به این سؤال بیان کرد: »من سعی می کنم 
به راســتی ســخن بگویــم. خیر، من طــرح جامعی 
نداشتم. من در مقاله های خود می نوشتم که باید به 
ریشه های علمی، فکری و فلسفی خودمان برگردیم، 
ولــی یک طرح جامع و برنامه ریزی شــده نداشــتم. 
البته با استادان دانشگاه بحث داشتیم که هرکدام با 
تخصص خودشان به این مسئله توجه کنند، ولی فقط 
دکتر گلشــنی و دکتر بهزاد، رؤســای دانشکده های 
فیزیک و ریاضی به این مســائل اهمیت می دادند و 
سایر اساتید عالقه ای نشــان نمی دادند و به همین 
دلیل، این طرح پیشــرفت زیادی نکرد. با این وجود 
من سعی کردم اهمیت مســائل محیط زیستی را به 
مردم ایران نشــان دهم. مردم ما با وجود ویژگی های 
اخالقی ممتاز زیاد، توجهی به محیط پیرامون خود 
و آثار رفتارهای انسان بر محیط زیست نداشتند. در 
نتیجه ما مشــاهده کردیم که با پیشرفت تکنولوژی، 
محیط زندگی ما تغییرات ســوء زیادی داشت. تهران 
االن جنگلی از ساختمان های بلند شده که معضل 
آلودگی هوا را نیز دارد. باید قبول کنیم که تکنولوژی 
جدید، قدرت تخریب محیط زیســت را نیز به شــدت 

افزایش داده است«.
دکتــر نصر در پاســخ به ســؤالی درباره نســبت علم 
قدســی که تئوریسین آن خود ایشــان است و پروژه 
اسالمی سازی علوم نیز گفت: »من معتقدم هر علمی 
یک پایه و ریشه ای دارد که این ریشه از یک جهان بینی 
می آید. ارسطو ریشه فیزیک را در متافیزیک به معنای 
مابعدالطبیعه می داند. در تفکر اسالمی، ریشه علوم 
در الهیات و در وجود خداوند اســت. کتاب »قانون« 
ابن ســینا که یک کتــاب علمی اســت و از مهم ترین 
کتب در طب به شــمار می رود، یک ساختار فلسفی 
با ریشــه ای در علم الهی دارد. بــه همین جهت بود 
که اسالم توانست علوم مختلف را در بین مسلمانان 
گسترش بدهد و بزرگ ترین دانشمندان اسالمی، در 
علوم دینی هم صاحب نظر بودند. به اعتقاد من علوم و 
جهان بینی ما باهم یک پیوند همیشگی دارند. پیوند 
بین علوم و اخالق مهم است، ولی مهم تر از آن پیوند 
بین علوم و جهان بینی و ماهیت شناسی علم است. 

علم مقدس است، زیرا ریشه در الوهیت دارد«.

دل خیلی ها برایت تنگ شده بود

در پذیرش دانشجو شفاف اســت. قوانین استخدام 
و اخراج، ترفیع و ارتقای اســتادان و کارمندان کاماًل 
داینامیک است. ویژگی بعدی به روزبودن با نیازهای 
جامعه اســت. بر همین اســاس متخصص استخدام 
می شــود، پــروژه تعریف می شــود و دانشــکده ها و 

رشته ها به وجود می آیند.
اما در ایران سیســتم چگونه است؟ شریف به واسطه 
دولــت با جامعــه در ارتباط اســت. دولت کیســت؟ 
عابربانــک معاونت علمی ریاســت جمهوری اســت. 
وزارت علوم هم که کســی بر مســند آن نشسته است 
که گزینه 21ام بود و روی نیمکت هم نبود، روی سکو 
بود! بعد از آن شــورای عالی انقالب فرهنگی است. 
مجلس شــورای اســالمی هم آخرین نهاد حکومتی 

است که بر دانشگاه ها اثر می گذارد.
در این ســازوکار دانشگاه به شدت وابســته به دولت و 
نهادهای باالدستی است. آخرش می شود محدودیت 
بودجه و روی آوردن به فروش مدرک. وابســتگی مالی، 
وابستگی فکری هم می آورد . گزینش و پذیرش دانشجو 
را نهادهای باالدســتی مشــخص می کنند. همچنین 
قوانین ارتقا و استخدام اعضای هیئت علمی وابسته و 

بر اساس سلیقه افراد خواهد بود.
پس از دکتر عشقی، دکتر علی ملکی عضو هیئت علمی 
پژوهشــکده سیاســت گذاری علم و فناوری و صنعت 
دانشــگاه صنعتی شــریف ارائه خود درباره دانشگاه 

کارآفریــن را آغاز کرد. دکتر ملکــی در ابتدا تعریفی از 
کارآفرین )Entrepreneur(  ارائه و کارآفرین را شخصی 
معرفی کرد که از توانایــی و مهارت ترکیب المان های 
مختلف کســب و کار و تولید محصــول بدیع برخوردار 
اســت. او در ادامــه دانــش نــوع 1 و 2 را توضیح داد. 
دانش نوع 1 مبتنی بر فرد اســت و دانش رشــته ای و 
دانشــکده ای است. دانش نوع 2 مســئله محور است 
و مســائل آن از دل مشــکالت اجتماعــی و اقتصادی 
روز جامعــه به وجود می آید. مانند مشــکل کم آبی که 
به رشته های بسیاری وابســته است و حل آن مختص 
کار یک رشته نیست. او طبق همین تعریف کارآفرینی 
را نیــز از جنس دانــش نوع 2 دانســت، چون حاصل 
ترکیب رشــته های مختلف اســت. بحث بعدی ای که 
دکتر ملکی مطرح کرد، مشکالتی است که در ایران در 
مسیر میان رشته ای ها قرار دارد. برای مثال او مشکالت 
مربوط به جذب استادان میان رشته ای، چاپ مقاالت 
 Grant  میان رشــته ای در ژورنال ها و تخصیص ندادن
به میان رشته ای ها را مطرح کرد. وی در آخر انتقادات 
دیگــری را بــه وضعیــت میان رشــته ای ها در ایران و 
اهمیت بیش از حدی که به تک رشته ها داده می شود 
و همچنین معیارهای ارزیابی استادان و نظام ترفیع و 

ارتقا، وارد کرد. 
پس از ارائه ها در سالن اعالم شد دکتر نیلی، که طبق 
برنامه اعالم شده قرار بود در سمینار صحبت کنند، به 

دلیل مشکلی که برایشــان پیش آمده بود نتوانستند 
در جلسه حضور بیابند و جلسه پس از پرسش و پاسخ 

در ساعت 16:30 به اتمام رسید.  

اختتامیه ای متفاوت
عصر روز سه شنبه آمفی تئاتر مرکزی مملو از جمعیتی 
بود که برای تازه کردن دیدار با دکتر سید حسین نصر، 
یکی از بزرگان علوم انسانی و آموزش عالی تاریخ ایران 
آمده بودند. دکتر حســینی که خود شاگرد استاد نصر 
بوده اســت، ابتدا پشــت تریبون رفت و مثل همیشــه 
سخنرانی جســورانه ای مزین به کنایه های مستقیم و 
غیرمســتقیم به آموزش عالی مهندسی و تجربی ارائه 
کرد. او در بخشــی از سخنرانی اش به انقالب اسالمی 
اشــاره کرد که برخاســته از مفاهیمی بوده که با علوم 
انســانی گره خورده اســت، در حالی که وزارت علوم 
همیشه دست مهندسان یا پزشکان بوده است و کمتر 
از 20 ماه از عمر انقالب، ســکان وزارت علوم دســت 
متخصصان علوم انسانی بوده است. موضوعی که در 
کشــورهای پیشــرفته کاماًل برعکس است. سخنرانی 
دکتــر حســینی پر از نکته بــود، ولی بــه دلیل کمبود 
مجال و آسیب دیدن متن، ســخنرانی کامل وی را  در 
شماره بعد خواهیم آورد. در این پرونده، به رسم ادب از 
صحبت های شاگرد عبور کرده و به صحبت های استاد، 

سید حسین نصر می پردازیم.
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این شما و این پروتئین
کربوهیدرات و پروتئین مهم ترین نقش را در رژیم غذایی ما دارد و تشــخیص آن ها 
می تواند کمک بســیاری در ارتقای سطح تغذیه مان کند. در بدن ابتدا آنزیم های 
کبد، رشته های پروتئین را به آمینواسید می شکاند و سپس آن ها جذب می شود. 8 
آمینواسید هست که انسان باید از غذا تأمین کند. تخم مرغ تمامی این 8 آمینواسید 

را دارد و غنی ترین منبع از این جهت است. پروتئین عالوه بر بافت ها در سیستم ایمنی بدن و تولید آنزیم ها 
نیز کاربرد دارد. میزان مصرف آن، با توجه به سن و نوع فعالیت تعیین می شود ولی برای فردی عادی حدود 

1 گرم به ازای 1 کیلوگرم وزن بدنش است.

هوای پاهایت را داشته باش
یکی از مهم ترین نکاتی که در سالمت پای افراد وجود دارد انتخاب کفش مناسب 
اســت. رشته های مختلف ورزشی و شــغل های مختلف، به کفش های استاندارد 
همان رشته و شــغل نیاز دارد. باید در حالت ایستاده شست پا 3تا12میلی متر با  
نوک کفش فاصله داشته باشد و از کناره ها نیز اندازه باشد و کوچک ترین فشاری به 

انگشت ها نباید وارد شود. هیچ وقت به امید آنکه کفش جا باز می کند آن را نخرید. کف کفش باید متناسب 
با قوس های پا طراحی شده باشد و دارای قطر کفه و انعطاف پذیری مناسبی باشد تا ضربه های واردشده به 

پا و زانو را بگیرد. در هنگام خرید، هر دو لنگه کفش را بپوشید و کمی راه بروید.

معرفی اتاق سالمت و آزمایش های آن

من و این همه خوشبختی محاله
حدود 20 سال پیش آزمایشگاهی  سالمت

بــه نام ســنجش و فیزیولــوژی در سپهر حجازی
ساختمان معاونت آموزشی کنونی واقع در شمال شرقی 
دانشــگاه بــا هدف ارزشــمند تشــخیص مشــکالت 
جســمانی اعضای دانشگاه شریف تأســیس شد. در 
همان ســال های فعالیــت این آزمایشــگاه تحقیقات 
گســترده و ارزشــمندی در آنجا صورت گرفت. حتی 
بخش هایی از آزمایش هــای مقاالت معتبر خارجی یا 
داخلــی نیز در آنجا انجام شــد. خالصــه اینکه روزی 
روزگاری بســیار فعال بود و برای دانشــگاه هم بررسی 
ســالمت دانشــجویان مهــم بــود. یکــی از بهتریــن 
فعالیت های آن ها آزمایشــی عمومی بود که هدف آن 
تعیین نقش دانشگاه بر سالمتی دانشجویانش از ورود 
آن ها تا خروجشــان بود. این آزمایش روی حدود 300 
دانشجو انجام شد و نتایج آن جهت سیاست گذاری به 
مراجــع باالتــر دانشــگاه داده شــد. آزمایش هــای 
موضوعی تر نیز صــورت می گرفت؛ مثــاًل تحقیقاتی 
درباره مشــکالت مخصوص دختران  و بررسی افرادی 

که دارای اضافه وزن های شدیدند.
بعد از چند سال تعطیلی، باالخره از پارسال این بخش 
بــا عنوان اتاق ســالمت و تندرســتی فعالیــت خود را 
شــروع کرد. هرچند به علت پاره ای از مشکالت، این 
فعالیت ها با سرعت کندی شروع شده است که با توجه 
به ناشناخته بودن آن و مراجعه اندک دانشگاهیان به این 

مرکز، این انتظار می رفت. 
کافی اســت از در ســاختمان اداری تربیت بدنی وارد 
شــوید تــا روبه روی خــود تابلــوی »اتاق ســالمت« را 
مشاهده کنید. آزمایش هایی به ترتیب روی بدن شما 
صورت خواهــد گرفت و درنهایت برنامه ای اصالحی و 
تمرینی به شما ارائه خواهد شد. این نتایج در صورتی 
که بــا آزمایش های خون همراه شــود بســیار مفیدتر 
اســت و نتایج آن اتکاپذیرتر؛ لذا توصیه می شــود بعد 
از مشــورت با متخصصان این اتاق، تســت های خون 

نیز انجام دهید.
در اینجا دستگاه های دقیقی وجود دارد که آزمایش های 
ساده ولی مهمی مثل فشار خون و ضربان قلب را با دقت 
خوبی اندازه می گیرد و اگر مشکل حادی دیده شود، 
تســت شــما به مرحله بعدی نمی رود و در همان جا به 
پزشک ارجاع داده می شــوید. دستگاه دیگری به نام 

کالیپــر وجــود دارد کــه کارش اندازه گیری ضخامت 
الیه چربی زیر پوست اســت و با اندازه گیری این عدد 
در چنــد نقطــه از بدن، درصد چربی بدن را به دســت 
می آورد. دســتگاه دیگری نیز هســت که کاری مشابه 
می کند و این روزها در باشــگاه های ورزشی رایج شده 
 )BCA  )Body composition analyzer است به نام
که با تشخیص مقاومت الکتریکی بدن، درصد چربی، 
ماهیچه و اســتخوان بــدن را نمایــش می دهد. برای 
تشخیص سالمت اســکلت بدنی هم آزمایش هایی به 
وسیله دستگاه سنجش ســاختار بدن انجام می شود 
که ناهنجاری های رایجی مثل ستون فقرات یا انحراف 
پاها را می تواند تشــخیص دهد )در شماره های قبلی 
بخش سالمت درباره این نوع ناهنجاری ها توضیحاتی 
دادیم(. همچنین تست های دیگری مثل اندازه گیری 
ســرعت عکس العمل و اندازه گیری تــوان بی هوازی 
)حرکات قدرتی مثل پرش و...( انجام می شــود. مثاًل 
دوچرخه کارسنج، توان پاهای شما را اندازه می گیرد. 
توجه به این تست ها، حتی رشته های ورزشی مناسب 
شما مشــخص می شــود و در پایان هم تست تردمیل 
صــورت می گیــرد که توان هــوازی و ســالمت قلب را 
می تواند مشخص کند. پس از انجام تمامی آزمایش ها، 
متخصصــان ورزشــی نتایج آن هــا را بررســی کرده و 

برنامه ای جامع را به دانشــجو ارائــه می کنند. آن ها با 
توجه به نوع مشکل هر فرد، آزمایش های پزشکی الزم 
را تجویز می کنند یا حتی او را به پزشــک مربوط ارجاع 

می دهند. 
انجــام ایــن آزمایش هــا و آزمایش هــای کلــی خون 
بــرای هر فردی الزم اســت و می تواند اقدامی بســیار 
پیشگیرانه و مفید باشــد )حتی برای افرد با سن بیش 
از 40 ســال، سالی یک بار انجام آن ها ضروری است(. 
آزمایش های ورزشی در اتاق سالمت به صورت رایگان 
در اختیار دانشــجوها قرار می گیرد که در صورت نظم 
و کیفیت فعالیت ها، اقدامی بســیار درخــور تقدیر از 
طرف تربیت بدنی دانشگاه اســت. این آزمایش ها در 
بخــش خصوصی با دســتگاه هایی با دقــت به مراتب 
کمتر و با هزینه های گرانی انجــام می گیرد. خیلی از 
ما مشکالتی داریم که به سادگی تشخیص پذیر نیست 
و ممکن اســت در آینده برایمان مشکل ساز شوند، که 
می توانیم با چنیــن آزمایش هایی هرچه زودتر آن ها را 

شناسایی کنیم.
خانم هــا می تواننــد روزهــای یکشــنبه، سه شــنبه و 
چهارشــنبه از ســاعت 14تا16 و آقایان روزهای شنبه 
و دوشــنبه از ســاعت 16تا18 و روز سه شنبه از ساعت 

11تا13 به اتاق سالمت مراجعه کنند.

ورزش و روزه؟ بستگی دارد
در ابتدا فرضیه های مسئله را می نویسم. فرض 
اول، فرد مشکل سالمتی نداشته باشد. فرض 
دوم، ورزشــی که انجام می شود، اصولی و زیر 
نظر مربی باشــد. فرض سوم، ورزش در سطح 
حرفه ای یا بدن سازی نباشــد )حرفه ای ها که 
برنامه غذایی شــان خیلی نظــم و اندازه دارد و 
بدن سازها هم که روزی n  وعده غذا باید بخوردد 
تــا مبادا دور بازویشــان ســانتی متری کاهش 

یابد(. فرض چهارم، فرد روزه بگیرد.
شرح مسئله این طور است که حدود 15 ساعت 
مواد خوراکی به بدن وارد نمی شــود. آب بدن 
هم دائمــًا در حال کاهش اســت. بهترین کار 
این است که تا ســرحد ترکیدگی هنگام سحر 
آب بنوشــیم. اما قند خون روند متفاوتی دارد. 
تا چند ساعت بعد از سحری، به علت آزادشدن 
قند وعده ســحر، قند خون در سطح مناسبی 
قــرار دارد، ولــی بعــد از این زمان با کاهشــی 
ناگهانی مواجه می شــود که ایــن کمبود قند، 
در ابتدا با ســوختن گلیکــوژن موجود در کبد 
جبران می شو د و بسته به میزان فعالیت و ذخیره 
گلیکوژن بــدن، چندین ســاعت قند بدنمان 
را تأمیــن می کند. پس از اتمام آن بدن شــروع 
می کند به سوختن چربی و پروتئین عضالت. 
بدین ترتیب تا افطار مشــکل قند خون نداریم. 
بــرای ورزش در ماه رمضــان  2 راه حل داریم. 
حالت ایدئال آن است که 2 ساعت بعد از افطار 
ورزش کنیــم، ولی با توجه بــه دیروقت بودن و 
خواب و... مجبوریــم از حالت ایدئال انحراف 
پیدا کنیم. حالت عملی تر، ورزش کردن درست 
قبل از غروب آفتاب است. زیرا می توان پس از 
اتمام ورزش، میزان آب ازدست رفته را با افطار 

جبران کرد.
چیزی که بیشترین اهمیت را دارد نوع غذایی 
اســت که بعد از افطار می خوریــم. به ازای هر 
کیلوگرم کاهــش وزن روزانه، باید 1/5لیتر آب 
نوشــید و مصرف ســبزی ها و میوه ها به دلیل 
توانایی شدید در نگه داشتن آب در بدن بسیار 
ضروری است. با توجه به تحلیل  رفتن بخشی از 
پروتئین بدن در زمان روزه داری، میزان پروتئین 

مصرفی روزانه باید افزایش یابد.
خالصــه در ماه رمضان می تــوان ورزش کرد، 

ولی سخت تر. 

ورزشوسالمــــــــــــــتروی نیمکت شماره 766  شنبه 29 اردیبهشت 97

هوا-نیرو-زی
باوری نادرســت بین افرادی که به دنبال کاهش وزن اند رایج اســت که اگر هم زمان با رژیم و فعالیت هوازی 
فعالیت قدرتی مثل بدن ســازی انجام دهند، این کار باعث سفت شــدن چربی ها و افزایش نامتعارف ســایز 
اندام ها می شــود. اما مطالعات علمی کاماًل در خالف جهت این تفکر گام برمی دارد و فواید بسیاری را برای 
انجام فعالیت های مقاومتی در کنار رژیم های کاهش وزن ذکر می کند. مزیت این روش این است که فعالیت 
مقاومتی، حجم عضالت شــما را حفظ می کند و این یعنی داشــتن موتورهای سوخت بیشتر برای سوزاندن 

چربی ها. به عبارت دیگر عضالت حجیم تر، برابر اســت با افزایش متابولیســم پایه 
بیشــتر و سوخت وســاز ســریع تر. در کاهش وزن بدون حرکات قدرتی، شما فقط 
یک بدن با ســایز کوچک تر خواهید داشت و از نظر شــکل ظاهری تغییر چندانی 
نمی یابید، بلکه امکان دارد به علت افتادگی پوست بدشکل تر نیز بشوید! بنابراین 
بهتر اســت فعالیت هــای کار با وزنه و رژیــم پروتئین زیاد ولی کالــری کم را همراه 
فعالیت های هوازی داشــته باشــید تا نتایج بهتری به دســت آورید. حتی افرادی 

کــه در دوره کاهــش وزن اند، به طور متوســط 40درصد از افــراد معمولی به پروتئین بیشــتری نیازمندند.

داداچ اشتباه فکر می کنی
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آهن ربای رمزگشا
 تیمی در دانشــگاه واشنگتن گامی مهم در رمزنگاری اطالعات برداشته است که 
در آن از آهنرباهایی در ابعاد اتمی اســتفاده شده  است. این موفقیت در آینده به 
تحولی عظیم در تکنولوژی وســایل الکترونیکی منجر خواهد شــد، به طوری که 
ذخیره سازی اطالعات از این طریق، با تراکم بیشتر و بازدهی بهتر امکان پذیر شود. 

این پژوهشگران در مقاله ای که در مجله science منتشر شد، گزارش دادند که برای کنترل جریان الکترون ها 
بر اســاس جهت چرخش، از ســتون های بسیار نازکی از مواد اســتفاده کرده اند .چهار الیه تشکیل شده از 
کروم سه یدید تاکنون باریک ترین سیستمی است که می تواند الکترون ها را بر اساس چرخش متوقف کند.

تحول در نمک زدایی آب
گروهی از محققان دانشــگاه ژجیانگ چین، با اســتفاده از مدلی ریاضی که الن 
تورینگ در ســال 1٩52 ارائه کــرده بود، به ترکیبی جدید برای فیلتر آب دســت 
یافته اند. این شبکه  پلی آمیدی که با ترکیب کلرید تریمسویل و پیپرازین و پلی وینیل 
الکل به دســت آمده  است، تحت تأثیر مقاله ای از تورینگ است که در آن فرایندی 

توصیف می شــود که دو ماده  شیمیایی پس از ترکیب، به نوبت در فعالیت های دیگری دخالت می کنند. در 
آزمایش های انجام شده، این ترکیب توانسته است تا سه برابر بهتر از فیلترهای معمول، نمک آب شور را جدا 
کند. گفتنی است، با استفاده از این ماده می توان پسماند کارخانه ای را بسیار راحت تر از قبل پاک سازی کرد.

در هفته ای که گذشت، برنامه ای با  علمی
عنوان هم اندیشی درباره پژوهش نعمت ا... فرهادی

در فیزیک، با حضور جمعی از دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی و تعدادی از اســتادان در دانشکده فیزیک از 
طرف انجمن ژرفا برگزار شد. هدف این جلسه بررسی 
مشکالت پیش روی پژوهشگران در ایران، مخصوصًا در 
دانشگاه شریف بود. یکی از حواشی اصلی این جلسه 
که باعــث گله مندی مســئوالن برگزاری برنامه شــد، 
حضورنداشتن مسئوالن دانشــکده در جلسه بود. در 
ابتدای جلســه تعدادی ســؤال محوری که ناشــی از 
دغدغه های دانشجویان بود، برای حضار مطرح شد. 
ســؤاالتی اساســی برای به بوته نقد کشیدن سیاست 
آموزشی پژوهشــی دانشگاه که فکرکردن به آن ها برای 
مسئوالن دانشــگاه الزم به نظر می آید. مهم ترین این 

سؤال ها عبارت بود از:
Ó	 آیا رویکرد یا نگاه جامعی به کارهای پژوهشــی در

دانشگاه وجود دارد؟
Ó	 آیا جذب استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

بر اساس برنامه ای بلندمدت صورت می گیرد؟
Ó	 ســیر پژوهشــی دانشــگاه و معیارهای ســنجش

پژوهش در سال های اخیر چگونه بوده  است؟
Ó	 افزایــش مراودات بین المللی در ســال های اخیر

چگونه ارزیابی می شود؟
Ó	 چه موانعی بر ســر انجام پژوهش های دست اول و

نه حاشیه ای وجود دارد؟
Ó	 آیا موضوعات تحقیقاتی متناسب با نیازهای جامعه

انتخاب می شود؟
Ó	چگونه می توان با پدیده مقاله زدگی مقابله کرد؟

در ادامــه برنامــه، دانشــجویان و اســتادان حاضــر، 
بــه نوبت بــه این ســؤاالت پاســخ دادند. اســتادان و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی قلب کار پژوهشی در 
هر کشــوری اند؛ بنابراین بخش بزرگی از کار علمی بر 
دوش دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشور است که 
با شناخت موانع پیشرفت آن ها می توان موانع پیشرفت 
علمی را تا حد خوبی شناسایی کرد. این موانع را  باعث 
شد پژوهش و کار علمی در کشور به این حال وروز دچار 

باشد، می توان به چند دسته تقسیم کرد:

مشکالت صنفی
دسته اول، مسائلی است از جنس مشکالت صنفی که 
باعث ایجاد دغدغه های ذهنی زائد برای فرد می شود 
و در نتیجه بخشی از زمانی را که او می تواند به پژوهش 
اختصاص دهد، اتالف می کند. تأمین مالی دانشجویان 
دکتری از مهم ترین موانع است. دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی برای امرار معاش مجبور به کارکردن در خارج 
دانشگاه هستند که باعث می شود دغدغه ذهنی آن ها 
از کار علمی به کســب درآمد تبدیل شود. در سال های 
قبل به دانشجویان پژوهانه ای پرداخت می شد، قانون 
پژوهانه تغییر کرد و تبدیل شــد به وام دانشجویی که با 
پیچیدگی هــای فراوان قانونی و مبلغ بســیار کم عماًل 
مانع کارکردن دانشجو نمی شود. دانشجویان دکتری 

در ابتدایی ترین نیازهایشان کمبود دارند؛ مشکالتی 
ابتدایی تــر از پرداخــت حقــوق و امرار معــاش. یکی 
از دانشــجویان دکتــری در این باره گفــت: »در زمان 
ورود مــا در این دانشــگاه حتی مــکان فیزیکی برای 
دانشــجویان دکتری نداشتیم. من در سال 92 که وارد 
مقطع دکتری شدم، یک اتاق شش نفره به ما دادند که 
سه میز و صندلی داشت، که باالخره در پایان سال دوم 
یــک اتاق با میز و صندلی کافی به ما داده شــد. مکان 
این اتاق پس از یک ســال تغییــر کرد و در نهایت، حاال 
در پایان ســال چهارم اتاقی به ما اختصاص داده شــد 
که سیستم گرمایش ندارد. در سال های اول، خیلی از 
هم ورودی های ما ساکن تهران بودند و در خانه مطالعه 
می کردند، ولی بچه های شهرســتانی مجبور بودند در 
دانشگاه درس بخوانند؛ یعنی در اتاق هایی شش نفره 

با سه صندلی«.

کم و دیر
دســته دیگر موانع پیشــرفت علمی در کشــور، وجود 
قوانین پیچیده و دســت وپاگیر داخل دانشگاه است. 
عالوه بر قوانینــی که دولت و مجلــس تصویب و اجرا 
می کند، قوانین دیگری وجود دارد که در خود دانشگاه 
و از ســوی عوامل داخلی تصویب و اجرا می شود؛ لذا 
در خود دانشگاه و با تدبیر مسئوالن داخلی حل شدنی 
است. یکی دیگر از دانشجویان دکتری با بیان مثالی از 
این قوانین گفت: »قراردادی که به عنوان حق الزحمه 
دستیار استاد به دانشجویان دکتری پرداخت می شود، 
همیشه با تأخیر زیاد به دست آن ها می رسد. جالب تر آن 
است که هر دانشجو موظف است که چند ترم دستیار 

استاد شود، جور اســتاد را بکشد، ولی حقوقی بسیار 
کمتــر و چندین ماه دیرتــر دریافت بکنــد«. عالوه بر 
وجود چنین نارسایی هایی، وجود بندها و تبصره های 
گوناگون قانونی و تغییر و تحــول روزانه آن تأثیر منفی 

بیشتری بر کار علمی می گذارد«. 
در آخــر، نارســایی در سیاســت گذاری علمی روندی 
را در پژوهــش ایجاد می کند که بــه انجام تحقیقاتی با 
موضوعاتی حاشــیه ای و غیردست اول در دانشگاه ها 
منجر می شــود. بــه گفته یکی از دانشــجویان ســال 
اول دکتــری، »در دانشــگاهی در هلنــد در پذیرفتن 
فارغ التحصیالن دکتری در مقطع پسادکتری داشتن 
مقالــه معیــاری بســیار مهم اســت، اما بــرای جذب 
هیئت علمــی، آن هایی جذب می شــوند که بتوانند با 
تعریف پروژه از مؤسسه ها گرنت یا جایزه علمی بگیرند. 
این بدان معنی اســت که اســتاد باید بتواند پروژه ای 
موردنیــاز جامعه انجام دهد؛ اما در کشــور ما پروژه ها 
بــه صورت پراکنــده و بدون درنظرگرفتن نیاز کشــور، 
مؤسســات و بنیادهــای مختلف تعریف می شــود. در 
نتیجه در چنان سیســتمی وقتی استاد به مؤسسه ای 
تعهد می دهد برای انجام پروژه، دانشجوی تحصیالت 
تکمیلی زیر نظر آن اســتاد هم کار پژوهشــی دســت 
اول انجــام می دهــد. متأســفانه بســیاری از پروژه ها 
و رســاله ها در دانشــگاه های مــا بدون کاربــرد انجام 
می شــوند و دانشجو پس از فارغ شدن احساس اتالف 

عمر می کند«.
امیدواریــم پرداختن به چنین بحث هایی که نیاز مبرم 
جامعه دانشگاهی است، فراگیر شود تا پیشرفت علمی 

در آینده ای نه چندان دور حاصل شود.

موانعی که پژوهش را در داخل فلج می کند و راه حل هایی که کسی به فکرشان نیست

اتاقی برای شش نفر با سه میز و صندلی

علمــــــــــــــــــــــــی

 برجام، جاده صاف کن 
راه تبادل علمی

چنــد روز پیــش ترامــپ،  سینا هوشنگی

رئیس جمهور ایاالت متحده تصمیم خود را برای 
خروج از توافق هسته ای ایران اعالم و مانعی برای 
همکاری علمی بین دو کشور ایجاد کرد. طبق 
برنامه جامع اقدام مشترک، ایران با کاهش برنامه 
غنی سازی و اجازه بازرسی بین المللی از مراکز 
هسته ای خود در ازای رفع تحریم های اقتصادی 
اعمال شــده از سوی کشــورهای 1+5 موافقت 
کــرد. در زمان توافق بســیاری از پژوهشــگران 
برجام را فرصتی برای تقویت همکاری علمی با 
ایران در نظر می گرفتند؛ ولی از زمان توافق این 
فرصت  با موانعی روبه رو شــد. وقتی هم ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا شــد، تمــام تالش های 
طوالنی مدت برای تبادل علمی بین دو کشــور 
تباه شد. سرپرست آکادمی ملی علوم، مهندسی 
و پزشــکی آمریکا )NASEM( بیــان می کند: 
»همه کارگاه هایی که NASEM بین سال های 
2010 تا 2017 جهت تقویت همکاری بین دو 
کشــور در زمینه های گوناگون، ازجمله انرژی 
خورشیدی و مدیریت منابع آبی برگزار کرده  بود، 

با زیرسؤال بردن برجام تعطیل شد«.
همچنین بان، پژوهشــگر NPT در دانشــگاه 
هــاروارد بیان می کنــد: »دانشــمندان ایرانی 
همکاری ها را در زمینه  امنیت و ایمنی  هسته ای 
با طرف های اروپایی گسترش دادند، ولی این 
همکاری ها در آمریکا شکل نگرفت. البته علت 
آن می تواند این باشــد که بعضــی تحریم های 
آمریــکا باوجــود توافق هســته ای لغو نشــد و 
پژوهشــگران آمریکایی برای همکاری با ایران 
نیازمنــد اجــازه از وزارت خزانــه داری آمریکا 
بودند. تصمیم ترامپ تالش هــا برای برقراری 
همکاری علمی را بی نتیجه خواهد گذاشــت و 
تندروهای ایران را نیز در تالش برای تبدیل شدن 
به قدرت هســته ای تشویق خواهد کرد«. سایر 
همکاری های پژوهشی که می تواند در معرض 
خطر باشــد فعالیت ایران در سایت فردو است. 
در متن برجام آمده  ایران موافقت کرده  اســت 
غنی ســازی را در فردو متوقف کند و به جای  آن 
پژوهش های فیزیک ذرات و تولید ایزوتوپ های 
پزشــکی را از  ســر گیــرد. کمــپ، سرپرســت 
 MIT آزمایشــگاه امنیت و سیاست هسته-ای
در این باره می گوید: »دانشــمندان روس برای 
توسعه برنامه تولید ایزوتوپ های پزشکی در فردو 
کار می کردند که نتیجه تصمیم ترامپ قطع این 

همکاری است«. 
خبــر  »تنهــا  می کنــد:   بیــان   سروشــیان 
خوشــحال کننده این است که در دهه گذشته 
تعــداد دانشــجویان ایرانی که بــرای تحصیل 
وارد آمریــکا شــدند، افزایــش یافته  اســت که 
این می تواند در ســال های آتــی باعث تقویت 
همکاری علمی ایران با دنیا شود؛ ولی هم اکنون 
چشم انداز همکاری علمی بسیار نگران کننده 
nature.com : منبع است«. 
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صفحـــــــهآخـــــــــر

001...0912: تا پارســال امتحانــا می افتاد تو ماه 
رمضــون، امســال درایت به خــرج دادن کلی فرجه 
گذاشــتن، ولی افتاد تو جام جهانی. لطفًا پیگیری 
کنیــد جــام جهانی رو هــم عقب بندازیــن. ممنون 

می شم.
  البتــه از نظــر تکنیکــی امســال هم ماه 
رمضــون درایــت به خــرج داد یه موقعــی افتاد که 

فرجه بود! 
607...0902: ســالم. در جــواب بــه پیام شــماره 

765 خواســتم بگم همه بحث اینــه که حجاب توی 
جامعه که دانشگاه هم یک محیط اجتماعی هست 
اصاًل مسئله شخصی محسوب نمیشه، بلکه مسئله 
اجتماعیه. بــه همین خاطر قطعًا بایــد چارچوب و 
ضوابطی داشــته باشــه. به نهایت احتــرام باید بگم 

حجاب توی جامعه انتخاب شخصی نیست.
  احســنت. در همین راستا می خواستم 
بگــم دیروز که می خواســتم درس بخونــم دیدم یه 
عده تو دانشــگاه دارن دوتا بــازی می کنن و خب از 

راه به در شــدم. از مســئولین می خوام به جای من 
نمره اونا رو کم کنن!

732...0917: ســالم. واقعا جای تعجــب داره که 
بعضیا هنوز فکر می کنن ســعی در جلب توجه بقیه 
یک امر شــخصیه. و جالب تر اینکه همینا فردا علیه 

تعرض به بانوان اعتراض می کنن.
  دانشــجویان و هم وطنــان گرامــی لطفًا 
در ایــام امتحانات از جلب توجه اکیدًا پرهیز کنید. 

بگذارید مردم آزادانه درسشان را بخوانند.

اس ام اس

عکس و مکث
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یک وجب روغن

نیش شتر

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

»الو نیش شتر« از دیرباز یکی از راه های ارتباطی جامعه شریف)!( با شیخ بزول بود و یکی از نخستین تجربه های موفق مردم ساالری! پیام هایی 
که در هفته گذشته به دست شیخ بزول رسیده:

Ó	 الو شیخ بزول، ببخشید من
می خواستم بپرسم چطوری هست 
که شــما رو هنوز دستگیر نکردند؟ یعنی پشتتون 

به کجا گرمه؟ ایران رادیاتور؟
)شــیخ بزول احتمال می دهد این پیــام تبلیغاتی و از 

سوی شرکت مزبور باشد!(
Ó	 .ســالم. من از خوابگاه طرشت3 تماس می گیرم

هفته پیش یک لنگه دمپایی و یک پاچه زیرشلواری 
من در مسابقات محلی »تنبان کشی« به مناسبت 
هفته خوابگاه ها مفقود شــده. لطفًا آگهی کنید 

کسی پیدا کرد، یک آی پد مژدگانی می دم!
Ó	 الو الو ...فووووت ت ت می شــنوید؟ هیچ شــتری

اونجا نیســت؟... ااااه ه ه... فکــر کنم تلفن ها رو 
هم فیلتر کردن!

Ó	 ببخشید من مادر یکی از دانشجوها هستم. راسته
که شــریف در ارتبــاط با صنعت تو دنیــا رتبه اش 
38 شده؟ می خواســتم ببینم به خاطر همینه که 

وضعیــت صنعت مــا این طوریه؟ اگــه این جوره، 
قسمتون می دم ارتباط رو قطع کنید! پسر من هر 
شب ساعت 12 میاد خونه. می گم چه کار می کنید 

تو دانشگاه، می گه ارتباط با صنعت!
Ó	 الو... سالم علیکم. می خواستم به این شیخ بزول

بگم یــا جمع می کنی این بســاط رو، یا بچه های 
بــاال میان ســراغت و می فرســتندت اونجایی که 

برجام رفت!
Ó	 وقت به خیر. نصب فیلتر تصفیه آب در محل شما

با بهترین قیمت و کیفیت همین امروز! 
)وای ی ی ی... خدایا آب رو هم دارند فیلتر می کنند... 

به کجا پناه ببریم؟(
Ó	 ستون نیش شتر؟ من دکتر م.ب. استاد راهنمای

آقای م.ر. دانشــکده م.ش. هســتم. بهش بگید 
مگر دستم بهش نرسه! مقاله می نویسی اسم من 
رو مــی ذاری دوم؟ جرئت داری زنگ آخر وایســا 

همکف دانشکده! چلغوز! 

Ó	 میو میو! من مادر دو بچه گربه شــریف هستم که
هفتــه پیش رفتــه بودن اطراف شــریف پالس که 
پالس بشن و کمی پالس )گوشت( بخورن اما گم 
شدن خواستم بگم اگر عزیزانم رو بهم برگردونید 

یک آیفون پالس از باباشون جایزه می گیرید!
Ó	 .الو. ســالم آقا. من فیلترشــکن خــوب می خوام

پولشم هر چی باشه می دم. چی؟ اشتباه گرفتم. 
اونجا مگه مرکز پیشــخوان دورزدن قوانین دولت 

نیست؟ وای ببخشید توروخدا!
Ó	 ببخشــید. ما همســایه تون هســتیم! بــرام یک

ســؤال پیش اومده. لطفًا پخــش کنید به گوش 
مسئولین برسه! چطوریه که »جیگرسرای یاران« 
روبه روی دانشگاه تابلو داره، ولی دانشگاه شما 
تابلو نــداره. باور کنیــد من خــودم چندبار فکر 
کردم اونجــا ندامتگاه غرب تهرانه با اون ســردر 
میله ایش! آخه شــنیدم هر کــی هم می ره توش 

پشیمون می شه!

با اجازه استادها

حتی چاه هم نیاز به 
انگیزه دادن دارد، چه برسد به 

دانشجو!

با اجازه استادها
طــرح »ازدواج دختران 
باالی 2۸ســال با حداقل 
مدرک کارشناسی ارشد 
بــا 5ســال ســابقه کار با 
بیمه بــدون اذن پدر« در 
مجلس ارائه شــد. دنیا با تصویب این طرح 

چه تغییری خواهد کرد؟
Ó	 ســابق بر این به پســرها می گفتی: »چرا

زن نمی گیری؟« می گفــت: »کار ندارم« 
حــاال به دختر مــردم بگویی، چرا شــوهر 
نمی کنی، چه خواهی شــنید؟ »یه ســال 

بیمه کم دارم!«.
Ó	 مسئولیت استادها بیشتر از پیش می شود؛

چون هــر نمــره ای کــه می دهنــد عماًل 
می تواند رابطــه پدرودختــری را تیره وتار 
کند و ممکن است زین پس به جای افسانه 
رستم و سهراب، افسانه های رستم و سمیه 

را بشنویم.
Ó	 جلســه دفاع از پایان نامه ارشــد بیشتر از

اینکه ماهیت علمی داشته باشد، ماهیت 
خانوادگی و بله برونی خواهد شد. استادها 
هم می توانند در مقام شاهد حضور داشته 
باشند و در انتها پذیرایی دومنظوره بوده و 
هم شیرینی ارشد را بخورند و هم شیرینی 

نامزدی یا عقدکنان را. 
Ó	 احتمااًل شاهد جلســات دفاعی خواهیم

بود که دانشجو با لباس عروس می آید سر 
جلســه و از قبل آقا داماد هم نشسته است 
توی جلســه. ببینید استادان چقدر تحت 
فشار خواهند بود! یک چشم استاد به پدر 
است و یک چشمش به ارائه عروس خانم.

Ó	 »تصــور کنید عاقــد می گویــد: »وکیلم؟
و عــروس خانــم می فرمایند: »بــا اجازه 

استادانم، بعععله!«
Ó	 قباًل به هر دختری می گفتی: »قصد ازدواج

داری یا نــه؟« و می گفت: »می خوام ادامه 
تحصیل بــدم«، می فهمیــدی که نظرش 
منفی اســت. حــاال با این شــرایط جدید، 
خودش مثبت است ولی نظر بابایش منفی 
است که آن هم تا پایان ارشد حل می شود.

Ó	 وقتی کارشناســی ارشد نیازی به اذن پدر
نداشــته باشــد، یحتمل با مدرک دکتری 
دخترها به خواســتگاری پسرها خواهند 
رفت و فوق دکتری می تواند پســر را به زور 

سر سفره عقد هم بنشاند.

پیشنهاد
حاال که مجلس این قــدر در جهت تعالی علمی 
و شغلی عروسان آینده کشــور می کوشد، بهتر 
است شرط گذراندن دوره آشــپزی اقوام و ملل 
را هم به این شــروط اضافــه کنند کــه حداقل 
شوهر آینده هم انتفاعی ببرد از این طرح. شما 
که رابطــه پدرزن و دامــاد را شــکرآب کرده اید، 
حداقل غذای خوش از گلویش پایین برود، اگر 

قرار نیست آب خوش از گلویش پایین برود.

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به انسان، زمانی که در مقابل ظلم ســکوت نمی کند و زیستن انسانیت را به 
زیستن خود ترجیح می دهد. این شماره تقدیم می شود به حقوق اولیه هر انسان. تقدیم می شود به حق زیستن، 
حق آزادی، حق آزادگی. تقدیم می شــود به ملتی که 70 سال ظلم کشید، اما زیر ظلم ســر خم نکرد. این شماره 
تقدیم می شود به صابر االشکار که بدون پا، بر ویلچر خود را به مرز رساند و ســنگی بر ظالم پرتاب کرد که صدایش 
از هزاران موشــک بلندتر بود. این شــماره از روزنامه بــا افتخار تقدیم می شــود به روح بزرگ مردم فلســطین که 

سال هاست پای سرزمینشان ایستاده اند.

تقدیم می شود به ...
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