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دیدار به ترم بعد
5 بهمن که ترم جدید را شروع کردیم، هنوز حال و حوصله 

 علیرضا 
جعفراسماعیلی

درس نبود. هنوز انگار با داغ هواپیما و رفتن 176 نفر خو 
نگرفته بودیم. کمتر از یک ماه بعدش، 3 اسفند همه چیز 
دوباره رنگ و بوی بحران گرفت. کرونا وارد کشــور شد و 
همراه خودش یک زندگی جدید آورد؛ زندگی جدیدی 
که حداقل در محیط آکادمیک، باید به آن عادت کنیم و سازش را یاد بگیریم.
3 اســفند همه ما خزیدیم کنج اتاق هایمان. توی همان اتاق درس خواندیم، 
جزوه نوشتیم، فازهای پروژه را پشت سر گذاشتیم. توی همان اتاق امتحان 
دادیم، راســتی کلی هم تعهد و امضا و دســت خط دادیم کــه بله، به خدای 
احد و واحد تقلب نمی کنیم. و تازه با این وجود هم با تســت های 1 دقیقه ای 
و حل مســأله 3 دقیقه ای و دســتور »وب کم روشــن« مواجه شدیم. کاری به 
اســتاندارد نبودن شرایط و نبود زیرســاخت ندارم؛ حرفم این است که بهای 

تمام این کمبودها را نباید به طور کامل دانشــجو بدهد. حداقل بخشی از آن 
هم برای دانشگاه باشد. دانشجویی که با تمام ضعف و اشکاالت در سیستم، 
وضعیت اســف بار اینترنت و قیمت های سرســام  آور وسایل الکترونیکی، باز 
هم به هرشــکلی که شده خودش را به خط پایان رسانده حقش این نیست؛ 
عدالت آموزشــی هم با این قیمت لپ تاپ و گوشی پیشکش. تمام حرفم این 
است که دانشگاه یک بار هم که شده طرف دانشجویش را بگیرد که باور کنید 
این دانشجو هم سرمایه و اعتبار دانشگاه است. یک بار هم که شده از عینک 
دانشجو این وضع را ببیند و برای اصالحش تالش کند. اگر دانشگاه این کاره 
نیســت، شاید این ترم ها فرصتی باشــد که استادان شیوه ارزش یابی خود را 
عوض کنند و کمی مبنای خود را بر اعتماد و سازش بیشتر با دانشجو بگذارند.
به جز تمام اینها این ترم شاید تلنگری به استادان قدیمی تر دانشگاه بود که 
خود را با شــرایط و تکنولوژی به روز کنند. مطمئنم شــما هم مثل من تجربه 

استادی را داشته اید که چندان با کامپیوتر آشنایی نداشت و گذراندن درس 
در این مدت با کلی دردسر همراه بود. شاید هم وقت آن است تا نسلی کمی 
جوان تر روی کار بیایند، چون هرچه که باشــد بعید است شرایط تا حداقل 

یک  ترم دیگر تغییر کند.
شنبه همه چیز عادی نشد، بعد از عید هم همین طور، و همین طور بعد گرمای 
تابستان. این طور که پیداســت حاال حاالها قرار نیست چیزی در زندگی ما 
معمولی شود. نمی دانم مثل همیشه، دیر یا زود به این شرایط عادت می کنیم 
یا نــه. نمی دانم اصال این بار می توانیم یا نه. فقط دیگر کمی مطمئن ترم که 
شــاید یک پایان تلخ، بهتــر از یک تلخی بی پایان باشــد. خالصه هرچه که 
شد، بیایید 1399 را همین جا خاک کنیم و برویم، انگار که هیچ وقت نبوده، 
 انــگار که تمامش را خــواب بودیم. اصال به قول حســین صفا: غمت بخیر، 

شبت نیز...

سرمقاله



رضا علیپور

»نام نیکو گر بماند زآدمی«ترین
هفته پیش علی اکبر شاملو، کارمند باسابقه و بازنشسته دانشکده 
مکانیک از بین ما رفت. شاملو سال ۴6 و در سن 35 سالگی وارد 
دانشــگاه و در دانشــکده مکانیک به امور خدماتی مشغول شد 
و در ســال های آخر خدمتش نیز مســئول واحد سمعی-بصری 
این دانشــکده بود. در جمع های شریفی هر دانشجو و کارمند و 
اســتادی که شاملو را می شناخت، به نیکی از او و اخالق و رفتار و 
منشش یاد می کرد و درگذشتش برای همه خانواده شریف بسیار 
تلخ بود. شاملو مصداق واقی شعر سعدی بود: نام نیکو گر بماند 

زآدمی/ به کازو ماند سرای زرنگار.

»مرغوبیت ازدست رفته«ترین
اگر دغدغه اول مان در روزهای تابستان مثل همیشه گرمای هوا و 
قطعی برق بود، دغدغه دوم خیلی ها هم می شد اردوی ورودی ها 
و سرگروه ها و حاشیه های مهم تر از متنش ولی امسال کرونا کاری 
با بزرگ ترین و پرخرج ترین برنامه فرهنگی دانشــگاه کرد که نه از 
تاک نشــانی مانده و نه از تاک نشان. البته معاونت فرهنگی قصد 
دارد یا به صورت مجازی و یا به صورت ترکیبی از برنامه های مجازی 
و حضوری در دانشگاه، اســتقبال از ورودی های 99 را در برنامه 
داشته باشد و برای این کار سراغ انجمن های علمی و کانون های 

فرهنگی رفته است.

واکنش های دانشجوها به گزارش روزنامه از مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج نهاد رهبری  

سوی دیگر  وصال

پشتم گرمه
مهرداد بذرپــاش، رئیس کنونی دیوان محاســبات 
کشــور در سال 2017 در توییتر خود حرفی زده بود 
کــه چند روز پیش، با دقت و ریزبینی کاربران توییتر 
دوباره بر ســر زبان ها افتــاد: »بــرای رانندگی باید 
گواهی نامه گرفت، اما ظاهرا برای مدیریت کشــور 
صرفا داشــتن شناسنامه کافی است!«  هیچ وقت یک شناسنامه 
را دســت کم نگیرید، شناســنامه خوب از اوجب واجبات است. 
شناســنامه خوب می تواند حکم »سوپر پاور« َاَبرقهرمانان را برای 
شما داشته باشد و برای تبدیل شــدن تان از یک انسان معمولی 

به یک آقازاده کافی است. حتی اگر صفحه اول شناسنامه کافی 
نبود، شــما می توانید با یک انتخاب  درســت و استفاده مناسب 
از صفحات دیگر شناســنامه خودتــان را به آقازاده تبدیل کنید یا 
حداقل یک زندگی پر برکت داشته باشید. این توییت که گذشت، 
امیدوارم در جست و جوهای بعدی توییت هایی مانند این توییت ها 
پیدا نشــوند: »برای مدرک دکترا باید پایان نامه داشت، اما ظاهرا 
برای دکترا گرفتن در کشــور صرفا داشــتن دکمه هــای ctrl و c و 
v کافی اســت!«  و در نهایت مرحوم گالیله واقعا حق داشــت که 

می گفت زمین گرد است.

در شــماره پیش سراغ مسئول مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج نهاد رفتیم و از روال کاری مرکز پرسیدیم. بعد 
از انتشــار این مطلب پیام های زیادی به دســت ما رسید؛ از دانشجوهایی که با اصل ماجرا مشکل داشتند تا 
آنهایی که معتقد بودند روندها باید اصالح شــود. گفتیم این نظرها را هم بخوانیم شــاید به بهبود و اصالح 
کمکی کند. شــاید مهمترین این بازخوردها این باشــد که کاش نهاد پیش از اطالع به خانواده، از خود فرد هم سوال کند 
که آیا تمایلی برای تماس نهاد با خانواده اش دارد یا نه؟ حفظ حریم شخصی و اطمینان از انتقال اطالعات فردی هم حرف 
دیگر دانشجوهاست. چند نفری هم به روزنامه گفتند که اصل دسترسی به اطالعات شخصی شان را نادرست می دانند. 
آنها می گویند نهاد تنها باید به کســانی که به مرکز خانواده مراجعه کرده و خودشــان متقاضی هستند خدماتش را ارائه 
بدهد، نه دیگرانی که به نهاد مراجعه نکرده اند.  آن طور که برخی نظرها و شنیده های روزنامه می گوید افراد دیگری هم در 
دانشگاه از این دست واسطه  گری ها می کنند. اینجا دیگر دسترسی کامال شخصی ست، حریم خصوصی رعایت نمی شود 
و بدون هر پروتکلی همه چیز تنها به ســلیقه این افراد ســپرده شده است؛ موضوعی که به جد جای پیگیری و دقت نظر 
از طرف مسئوالن دانشگاه را دارد. در ادامه برخی از نظرات را می خوانیم، این را هم گوشه ذهن داشته باشید که برخی 

از این انتقادات ممکن است مربوط به دوره های قبلی نهاد بوده و در رویه فعلی رفع شده باشد.

z	 در دو سال اخیر سه بار مسئول ازدواج
خواهران عوض شده! هربار هم مسئول 
ازدواج به ما زنگ می زند که بیایید با هم 
صحبت کنیــم. حداقل برای دخترها 
راحت نیســت که با چند نفر مســئله 
ازدواج شان را مطرح کنند. همچنین 
محرمانگی اطالعات بــا تعویض زیاد 

مسئول مربوطه زیر سوال می رود.
z	 حاج آقا گفتند اینجا فقط محل رجوع

بچه های مذهبی نیســت ولی تجربه 
من خــالف این را می گویــد، حتی به 
دخترهای محجبه ولی غیرچادری هم 

موردی پیشنهاد نمی شود. در یک سال اخیر فقط یک مورد به من 
معرفی شده که آن هم با فرمی که پر کرده بودم، مطابقت نداشت.

z	 به کسی کمک کنید که واقعا طالب ازدواج باشد؛ وقتی کسی
حتی اســم طرف مقابلش را هم نمی دانــد، جای پیگیری از 

طرف نهاد نیست.
z	 اینکــه اول بــا خانــواده تمــاس می گیرنــد، نقــض حقوق و

حریم شــخصی افراد اســت. شاید کســی اصال قصد ازدواج 
نداشــته باشد. بهتر است اول از خود شخص بپرسند و بعد با 

خانواده اش صحبت کنند.
z	 رویه قبلی مرکز نشــان نمی دهد که هفتــه ای چندبار فرم ها

بررسی شود. کال دو ســه مورد به من معرفی شدند و بعد هم 
دیگر خبری نشد.

z	 مســئول جدید مرکز به من گفت اســم افــرادی را که قبال نهاد

بهت معرفی کرده، بگویم. مگر من اسم 
خواستگارهایم را حفظ هستم؟ با این نظم 
و ترتیب بعید است حتی ماهی یک بار هم 

بتوانند نیمی از فرم ها را بررسی کنند.
z	 اگر نهاد اتاقی برای صحبت پسر و دختر

دارد، چرا تــا اآلن به مــا نگفته بودند؟ 
برای شــرایطی که اصال طرف مقابل را 
ندیده ایــم، خیلی خوب اســتا. ممکن 
اســت آدم در همــان دیــدار کوتاه اول 
بفهمد که طرف مقابل مناسبش نیست 

و دیگر خانواده ها به زحمت نیفتند.
z	 اینکه خانواده ای برای ازدواج فرزندش

مراجعــه می کند، اتفاق جالبی نیســت، چــون احتمال دارد 
فرزند تمایلی به ازدواج نداشته باشد. من تجربه هایی داشتم که 
دانشجو تمایلی نداشته و به اصرار خانواده خواستگاری رفته یا 
حتی مادر پسر به تنهایی به جلسه خواستگاری رفته است. بهتر 
است نهاد در این موارد حتما نظر دانشجوها را هم جویا شود.

z	 چندمورد از طرف نهاد بدون اینکه اطالعی داشته باشیم، با
خانه ما تماس گرفتند و واکنش خانواده نسبت به این تماس ها 
خوب نبود، چون برایشــان سوال شــد که چطور در دانشگاه 
شــماره خانه ما این قدر راحت دست به دست می شود و برای 

خواستگاری تماس می گیرند.
z	 موضوع فراتــر از نهاد اســت و برخی کارمندان دانشــگاه هم

اطالعات دانشجوها را دارند و باید این قضیه پیگیری شود، چون 
دلیلی وجود ندارد که اطالعات بچه ها دست افراد نامربوط باشد. 

ترین ها

گزارش
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میدان اعتراض
شماره 76 نشریه »میدان انقالب« 
در وانفســای امتحانــات پایان ترم، 
در 20 تیر منتشر شد. بچه های میدان 
انقــالب، اعتراضــات اخیــر آمریکا را 
دست مایه انتشار یک پرونده ویژه کردند 
تا در مورد ایــن اعتراضات و علل وقوع 
آن بحث و اســتدالل کنند. اســتثمار 
زیر سایه درخت آزادی، افیون توده ها، 
ســراب، اکنــون پایگاه مســتضعفین 
کجاســت و آب گل آلــود اعتراضــات 
تیترهای متــون این شــماره میدان را 
تشکیل می دهد. به این ها اضافه کنید 
مصاحبــه با خانــم مرضیه هاشــمی، 
خبرنگار و تحلیگر شبکه پرس تی وی، 
در مورد مدت زمانی که در بازداشت به 
سر می برده و البته وقایع اخیر آمریکا؛ 
مصاحبه ای که حتمــا ارزش خواندن 
دارد و حقایــق بدیعــی را از زبــان یک 
آمریکایی در مورد آمریکا بیان می کند. 
تیتر جلد »ماسک سمی« و تصویر یک 
ماســک با نقش پرچم آمریــکا در کنار 
مجسمه در حال سقوط لیبرتی، طرح 
جلد میدان 76 است؛ طرح و تیتری که 
درک ارتباط میان آن ها از توان نگارنده 

خارج بود.

اوج به یاد جرج
شماره ۴8 ماه نامه دانشجویی انجمن 
علمــی دانشــکده هوافضــا، »اوج« با 
تصویــر جلــد گرافیکی اش کــه یادآور 
آمریکاســت در خــرداد  اعتراضــات 
99 منتشــر شــد. ســرمقاله آن با تیتر 
»خون پررنگ« گریزی به وقایع آمریکا 
زده و انــدک توضیحــی هــم در مورد 
متون پیش روی نشــریه داده؛ متون با 
موضوعــات حیا، بیماری آلبینیســم، 
معرفی فیلم به سوی ستارگان، مروری 
بر ماموریــت Crew Demo 2، تحلیل 
ســانحه ســقوط هواپیما در اندونزی، 
شــرح فعالیت هــای انجمــن علمــی 
در ســالی کــه گذشــت در کنــار یک 
یادداشت مشــترک و یک متن معرفی 
 کتاب، نوشــته های این شــماره اوج را 

تشکیل می دهد.

به نام نان
»خبرنامــه« 190 به مناســبت روز 
کارگر، دو نوشــتار و طرح جلد خود 
را بــه این مســئله اختصاص داده؛ 
متنی با عنوان قانون کار در ایران و 

متن دیگر مصاحبه با دکتر علی مروی 
،رئیس پژوهشکده سیاست گذاری، با 
همین موضوع این دو نوشتار را تشکیل 
می دهد. ســایر متــون خبرنامه تورق 
کتاب تحریم، عملکرد دولت در دوران 
کرونا، خصوصی ســازی و بنگاه داری 
دولتی ست. آوردن تعریف لغات ن، نا، 
نان، حقوق وکارگــر از لغت نامه درکنار 
یک تصویر رنگی و ســیاه وسفید و تیتر 
جلــد »به نــام نان«، طرح جلد ســاده 
اما خالقانه و جــذاب خبرنامه 190 را 
تشکیل می دهد. البته به نظر نگارنده 
کم رنگ بودن بیش  از حد بعضی تعاریف 
باعث شــده که احتمــاال افراد کمتری 
ایده این جلد را متوجه شــده باشــند. 
وضعیت صفحه آرایی هم مطلوب است، 
گرچــه بهتر اســت در فرم ســوتیترها 

تجدید نظر شود. 

به امید طلوع خانواده
نشریه »طلوع« انجمن اسالمی مستقل 
در آخرین شــماره خود بــه با تیتر جلد 
»اصــالح جهــان از دامن خانــواده« 
از ابعــاد مختلف به بحــث »خانواده« 
پرداخته اســت. خانواده اســالمی در 
اندیشــه رهبر انقــالب، خانواده های 
و  اهمیــت خانــواده  هم جنس گــرا، 
جمعیت از منظر توسعه، بررسی عوامل 
و راه های پیشگیری از بروز خشونت در 
خانــواده در کنار نقد و بررســی الیحه 
تأمین امنیت بانوان و باالخره بازخوانی 
مطالبــات رهبــر انقــالب در حوزه زن 
و خانــواده از نهادهــای قانون گذاری 
متون ایــن شــماره طلوع را تشــکیل 
می دهد. طلوع شــماره ششــم از نظر 
محتوایــی پرونده خوبــی را گردآوری 
کرده ولــی از نظر گرافیکــی جای کار 
زیادی دارد؛ مثال ترکیب رنگی ناموزون 
زمینه صفحات و جلد و پشت جلد باعث 
شلوغ به نظر رسیدن نشریه شده است. 

مهدی 
فخرآبادی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  860

   1399 مـاه  مرداد   25 شنبـه 
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بخش خبری



کسب وکارهای اجتماعی در مؤسسات خیریه

خوشا لذت نان شدن زیر دندان او
پانزدهمیــن جلســه از سلســله رویدادهای 
توسعه پایدار ایران با موضوع کسب وکارهای 
اجتماعی درون موسسات خیریه و چالش های 
آن از سوی مدرسه توسعه پایدار شریف روز 23 
خردادماه 99 برگزار شــد. برنامه با استقبال 
خوبی مواجه بود و تعداد ثبت نامی های این نشست مجازی 
به هفتاد نفر می رســید که از نقاط مختلف کشــور و خارج 
از کشــور برای شــرکت در این برنامه و بهره گیری از تجارب 
افراد فعال در حوزه کسب وکارهای اجتماعی تمایل نشان 

داده بودند.

کسب وکاری اجتماعی که نوبل صلح برد
ابتــدا مهدیــه عبــاس زاده، از پژوهشــگران پژوهشــکده 
سیاست گذاری شــریف، مبانی نظری و مفاهیم مطرح در 
حوزه کســب وکارهای اجتماعی و ارتباط آنها با خیریه ها را 
ارائه داد. ارائه عباس زاده با به میان آمدن نام محمد یونس، 
برنده جایزه صلح نوبل در سال 2006 که برای نخستین بار 
این مدل را مطرح کرد شروع شد؛ هر چند پیش از او هم آوای 
این مفهوم کم وبیش شنیده می شده. به عقیده او به خاطر 
انتقادات وارد به »گرامین بانک« که محمد یونس موسس آن 
است، نمی توان از این شرکت با عنوان یک مدل کسب وکار 
اجتماعی یاد کرد ولی می توان سرمایه گذاری مشترک این 
بانک با شرکت فرانسوی »دیلی دانون« را مصداق کسب وکار 
اجتماعی دانست. تولید ماست خوشمزه غنی شده با مواد 
مغــذی همچون آهن، روی و ید با قیمتــی که افراد فقیر از 
عهــده خرید آن برآیند، مأموریت »گرامین دانون« اســت. 
گرامین دانون یک شــرکت خودگردان اســت؛ به این معنا 
که متعهد است از سود حاصل از فعالیت، به میزان بیش از 
ســرمایه اصلی برداشت نکند. معیار موفقیت شرکت نیز با 
تعداد کودکان نجات یافته از ســوءتغذیه سنجیده می شود 

نه سود حاصل از فروش.

مستقل و دغدغه مند
ویژگی های یک کســب وکار اجتماعی را می توان در موارد 

زیر خالصه کرد:
z	 یک بنگاه اقتصادی کامال خودگردان باشد، به این معنا

که درآمدهای بنگاه، بزرگ تر یا مساوی هزینه های اداره آن 
است و به کمک های خیریه و یا داوطلبانه وابسته نیست.

z	 بــه یک دغدغه و هــدف اجتماعی مهم بپــردازد؛ مانند
فقر، اشــتغال اقشار محروم و حاشیه ای، محیط زیست، 
اعتیاد، کارآفرینی روســتایی، کودکان کار و... لذا هدف 
اصلــی راه انــدازی این کســب وکار، مطلقــا یک هدف 

اجتماعی است.
z	 در صورت سودآور بودن، یا سود بین سهام داران و مالکان

آن که در این حالت باید فقرا باشــند تقسیم می شود و یا 
تمامی درآمدها، صرف مخارج کسب وکار، نگهداری بنگاه 

و توسعه موفقیت های اجتماعی آن می گردد.
شــاخص هایی که تیم تحقیقاتی مدرســه توسعه پایدار در 
راستای تألیف کتاب »کسب وکارهای اجتماعی در ایران« 
به آن رســیده به دو نوع اصلی و تکمیلی تقســیم می شود. 
اولویت داشــتن مأموریت اجتماعی و خودگردان بودن به 
لحاظ پایداری اقتصادی شاخص های اصلی و غیرانتفاعی 
بودن و عدم برداشــت ســود، تمرکز بر شکست بازار و خلق 
فرصت در حیطه هــای غیرجذاب اقتصادی یا اجتماعی و 
حرکت در راســتای توســعه پایدار از شاخص های تکمیلی 

این نوع کسب وکارهاست.

چرا خیریه ها به سمت خلق کسب وکار می روند؟
به گفته عباس زاده و با اتکا بر تحقیقات انجام شــده به مرور 
زمــان غالب موسســات خیریه به این نتیجه می رســند که 
رســیدن به اســتقالل در تأمین منابع مالــی ضمن جذب 
حمایت هــای مردمی و دولتی می توانــد مهم ترین انگیزه 
برای حرکت به سمت خلق کسب وکار باشد. ایجاد اشتغال 
و بازیابی عزت نفس برای افراد تحت پوشش و امکان جذب 
و حفظ بهتر نیروی انسانی متخصص و بااستعداد و باانگیزه 
هم از دیگر عوامل این حرکت بوده است، چرا که بعضا افراد با 

ورود به خیریه ها به خاطر سیاست کاری جاری در آن موسسه 
مأموریت خود را مقطعی و گذرا و محدود به کارهای سنتی 
می بینند و به مرور زمان این شــکل از فعالیت آنها را دلسرد 
می کند. اقناع صرف افراد با استفاده از حس رضایت مندی 
ناشــی از انجام کار خیر هم باعث می شــود آن طور که باید 

توانایی نیروهای انسانی شناسایی و به کار گرفته نشود.

اما و اگرهای ورود خیریه ها به فضای کسب وکار
علیرضا آتشک، مدیر اجرایی موسسه خیریه رعد الغدیر که 
در حوزه اشــتغال افراد معلول مشغول به فعالیت است، در 
صحبت هایش از چالش ها و تجربه های رعد الغدیر در این 
حوزه گفت. به گفته آتشک اگر کسی کار داشته باشد عزت 
نفسش خدشــه دار نمی شود، افسردگی نمی گیرد و درگیر 
آسیب های اجتماعی نمی شود، حتی اگر آن فرد معلولیت 
داشــته باشد. در موسســه الغدیر 700 نفر در فرصت های 
شــغلی متفــاوت در حــال فعالیتند. این موسســه از همه 
ابزارهای اقتصادی و کسب وکاری برای ایجاد کسب وکارش 
استفاده کرده ولی هدفش رفع یک مشکل اجتماعی ست. 
درآمدهای ناشی از کسب وکارهای این مجموعه در خود آن 
و برای توســعه اش به کار گرفته می شود. به اعتقاد آتشک 
این افراد عیال الله هستند و خدا هیچ وقت به خانواده خود 
پشت نمی کند، موسســه رعد الغدیر هم همواره نظاره گر 
جاری شــدن حمایت خدا مثل جاری شــدن قطرات باران 
بوده اســت. آتشــک نیاز مجموعه را به خودگردان بودن از 
نظر اقتصادی مهم ترین انگیزه بعد از پنج ســال از شــروع 

فعالیتش دانست.

رعد الغدیر معجزه نمی کند، انگیزه و توان می بخشد
ارائه آموزش های رایگان فنی وحرفه ای برای ارتقای سطح 
مهارت های حرفه ای توان یابان با رویکردهای اشتغال زایی 
و کارآفرینــی، ارائــه خدمات توان بخشــی رایگان شــامل 
کاردرمانی و گفتاردرمانی به منظور ارتقای ســطح سالمت 
و امید بــه زندگی توان یابــان برای برخــورداری از مواهب 
یک زندگی مطلوب، ارائه خدمات روان شناســی، مشاوره، 
پشــتیبانی، آموزش مهارت های زندگــی به منظور کاهش 
عوارض ناشــی از انزوای اجتماعی و مشــکالت معیشتی 
توان یابــان، فراهم نمودن امکان ازدواج و اشــتغال و ادامه 
تحصیل و تغییر نگرش جامعه نســبت بــه توانمندی های 
واقعی افــراد دارای معلولیت مجموعــه ای از فعالیت های 

رعد الغدیر است.
بخش مرکــز تماس ایــن مجموعه کــه بازاریابــی تلفنی، 
پاســخگویی بیست وچهارســاعته، پشــتیبانی و خدمات 
پس ازفروش، جمع آوری و پیاده ســازی داده ها، ســنجش 
رضایت مشتریان، نظرسنجی افکار عمومی، مستندسازی 
فرایندهای اجرایی و... از مأموریت های تعریف شــده برای 
آن است، با کمک فنی سه تن از دانشجوهای شریف اضافه 
شــده است. آتشک از ســختی ها و موانع دیگر در راستای 
افزودن این بخش به موسســه خیریه شــان هم گفت؛ مثل 
چالش هایی که اداره های دولتی و ســازمان بیمه برایشان 
ایجاد کرده ولی این موانع آنها را در رســیدن به هدف شان 
خســته نکرده، چراکه برایشــان لذت بخش بوده است. در 

همین بخش حــدود 200 نفر معلول مشــغول فعالیتند و 
حقوق ماهیانه آنها حدود ۴ میلیون تومان است. در کارگاه 
خیاطــی و صنایع دســتی و هنری حــدود 80 نفر فعالیت 
می کنند و فعالیت آنها شــامل تولید انواع البسه کار، تولید 
انواع کیسه های پارچه ای ســازگار با محیط زیست، تولید 
ماسک در ایام اپیدمی کرونا، تولید انواع تابلوهای میناکاری، 

معرق چوب، صنایع چرمی و... می شود.

ماهی ندهیم، ماهی گیری یاد بدهیم
فرح جمالی، مدیر عامل موسسه خیریه استاد روزبه زنجان 
ســخنران بعدی نشســت بود کــه با شــعار »ماهی ندهیم 
ماهی گیری یــاد بدهیم« به بحث ورود شــد. ماجرا از این 
قرار اســت کــه در ســال 77 هیئت مدیره موسســه به این 
نتیجه رسید که فعالیت های موسسه برای محرومیت زدایی 
منطقه و ریشه کنی فقر و آسیب های اجتماعی مثل طالق، 
اعتیاد، رها شدن فرزندان و ... کافی نیست. موسسه راهکار 
جایگزیــن را در تغییر رویکرد فعلی یعنی جذب کمک های 

مالی و اعطای بالعوض آنها به نیازمندان دید.

زنان سرپرست خانوار جامعه هدف ماست
جمالی جامعه هدف موسســه اســتاد روزبه زنجان را زنان 
آسیب پذیر جامعه یعنی زنان سرپرست خانوار معرفی کرد. به 
گفته او سرمایه اصلی این مجموعه برای شروع کار نیروهای 
داوطلبــی بوده اند که بــدون هیچ چشم داشــتی وظایف 
مختلف اعــم از آموزش و پیگیری و نظارت و مشــاوره را بر 
عهده گرفته اند و ارزشمندترین دارایی خود یعنی وقت شان 
را در اختیار مجموعه قرار داده اند. این موسســه نه تنها به 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی می پردازد بلکه فرهنگ 
کمک به همنوع را نیز ترویج می دهد. در این موسسه افراد 
نیازمند به جای دریافت کمک های بالعوض آموزش های 
عملی می بینند و با استفاده از آموخته هایشان به اداره یک 
زندگی به صورت مســتقل می پردازند. واحد شست وشوی 
ســبزیجات در شش مرحله و به صورت شــعبه ای از جمله 

فعالیت های موسسه روزبه است.

کودکان و مادران را دریابید
بعــد از جمالــی نوبــت بــه جمعیــت امــام علی رســید و 
سعیده سادات حســینی به نمایندگی از کمیته کارآفرینی 
جمعیت صحبت های خود را آغاز کرد. او داوطلبین جمعیت 
را به دو دســته دانشــجویی و مردمی تفکیــک و به صورت 
مختصــر به زمینه هــای کاری جمعیت اشــاره کرد، یعنی 
حمایت از کودکان کار، کودکان محروم از تحصیل، کودکان 
بدسرپرست، کودکان بزه و... جمعیت عمده خدمات خود 
را برای قشــر کــودکان در مراکزی تحت عنــوان خانه های 
فعالیت ایرانی ارائه می دهــد. ارائه خدمات دیگر جمعیت 
به اقشار دیگر در خانه های اشتغال و واحدهای کارآفرینی 
که در نقاط مختلف کشــور قرار دارند صــورت می گیرد. از 
رویکردهــای جمعیت تمرکز بر آموزش کودکان بوده، البته 
بعــدا تمرکز جمعیت بــر مادران خانواده های آســیب پذیر 
معطوف شده است، چراکه این مادران ستون این خانواده ها 

و جامعه هستند.

 بی دکتراها را 
دور نیندازید

عطش مدیران و مسئوالن کشور برای 
گرفتن دکتــرا از کجا آب می خورد؟ 
مدیران بســیاری را می شناسیم که در 
دوران مســئولیت و فعالیــت سیاســی 
دانشجوی دکترا شده اند و حاال با لقب 
دکتر شناخته می شوند. رئیس جمهور 
فعلــی در زمانی که دبیر شــورای عالی 
امنیت ملــی بود، دانشــجوی دکترای 
دانشگاه گالسکو شــد. رئیس جمهور 
پیشــین دکترا را در زمان اســتانداری 
گذرانــد. رئیس مجلس هــم دکترایش 
را وقتــی فرمانده نیروی هوایی ســپاه 

بود گرفت.
پرواضح اســت کســی با مشغله چنین 
پست هایی دانشــجوی دکترای خوبی 
نیســت. مقایســه بــا این موضــوع که 
دانشــجوی معمولی دکترای دانشگاه 
طبــق قانــون اجــازه کار نــدارد هم با 
خود شــما. اما سوال مهم این است که 
اصال چــرا چنین افرادی نیــاز به دکترا 
دارنــد؟ بناســت کار پژوهشــی کنند؟ 
حقوق اساســی خواندن دبیر شــورای 
عالــی امنیــت ملــی در حفــظ حقوق 
شــهروندی در روندهــای امنیتی موثر 
بوده؟ حمل ونقل در استان اردبیل بعد 
از دکتر شدن اســتاندار متحول شده؟ 
این عزیزان مدیر بوده اند یا پژوهشگر؟ 
اصل ماجرا این اســت که مدیر محترم 
نیــاز به یک لقــب دکتــر دارد. چرا نیاز 
دارد؟ چون کســانی هســتند که دکترا 
دارنــد. حاال چرا مدیر ارشــد کشــور یا 
کسی که ســودای سیاســت و ریاست 
در ســر دارد نباید داشــته باشد؟ زشت 
نیســت؟ برای مدیر محترم افت ندارد؟ 
چه کار به کیفیتش دارید، مهم این است 

که یک دکتر اول اسم آدم بیاید.
عشــق به مدرک در متن داستان ایران 
مدرن حســابی جــا خوش کــرده. نه 
مســئول بدون مدرک دکتــرا می تواند 
زندگی کند، نه مِن شهروند، غیردکترها 
را الیق سطوح باالی سیاست و ریاست 
می دانم. چرا؟ خــوب وقتی دکتر بهتر 
است و البد باسوادتر چرا مدیر نباید دکتر 
باشد؟ حاال اینکه دکترا به درد مدیریت 
می خورد یا پژوهشگری اهمیتی ندارد، 

مهم همان اسم دکتر است.
داستان مهرداد بذرپاش یا علی کردان 
یا بســیار مدیران دیگر که هنوز تشــت 
رسوایی شــان از بام نیفتاده داســتان 
همین عشــق جمعی ما به دکتراست، 
داستان عشق به مدرک، داستان عشق 
به قله و بی اهمیت شمردن همه آنهایی 
کــه در دامنه زندگی می کنند. تا دندان 
دکتربازی را نکشیم، کردان و پایان نامه 
بذرپاشــی قصــه هــر روز اســت. حاال 
دکتری شهره شهر می شــود و دکتری 

دیگر جان به در می برد.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

زهرا اکبری

گزارش

آموزش مهارت های کامپیوتر به مددجویان و کسب درآمد برای آنها در موسسه الغدیر

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  860

   1399 مـاه  مرداد   25 شنبـه 

3

بخش خبری



نگاهی به 
وضعیت آموزش 
مجازی از نظر 

دانشجوها

جوانی کجایی که یادت به خیر
ورودی های 98 و 97 حضورشان در نظرسنجی چشم گیرتر بود و به ترتیب 33 
و 30درصد از شرکت کننده ها را به خودشان اختصاص دادند. سن که می رود 
باال، شــور و حال دانشجو هم کمتر می شود و به خاطر همین عجیب نیست 
که ســهم ورودی های 96 و ورودی های 95 و ماقبل تقریبا نصف سال اولی ها 
و ســال دومی ها باشــد، 20 و 16درصد. البته این را هم باید در نظر گرفت که 
آموزش مجازی حداقل یکی دو ترم دیگر با سال پایینی ها کار دارد و به همین 
خاطر طبیعی ســت که دغدغه شان هم بیشتر باشــد. بین دانشکده ها هم 
مهندســی کامپیوتر با اختالف صدرنشین مشــارکت است )1۴۴ نفر(، برق 
و مکانیک هم مشــارکت حدود صدتایی دارند. مطابق انتظار دانشکده های 
تحصیالت تکمیلی مشارکت شان کمتر است، ولی مدیریت با 29 شرکت کننده 

هم پای شیمی، مواد، علوم کامپیوتر، ریاضی و نفت بوده.

چقدر یاد گرفتیم؟
اولین ســوال مهم دربــاره کیفیت آموزش در ترم مجازی نســبت به ترم های 
حضوری ســت. بیش از دو ســوم شــرکت کننده ها می گویند این ترم بدتر از 
سایر ترم ها بوده و فقط 10درصد وضعیت کیفیت آموزشی ترم را بهتر از دیگر 

اوقات می دانند. 

از بیــن 11 دانشــجوی دکتــرای شــرکت کرده در نظرســنجی هیچ کدام 
گزینه هــای »بهتر بود« و »خیلی بهتر بود« را انتخاب نکرده اســت. اگر به 
گزینه هــا نمرات بین منفی دو تا مثبــت دو هم اختصاص بدهیم، بچه های 
دکترا به طور میانگین نمره -1.18 را به ترم داده اند، در حالی که میانگین 
کارشناســی ها -0.83 و میانگین ارشدها -0.7۴ است. نکته جالب دیگر 
این است که هرچه بچه ها در مقطع شان سال باالیی تر شده اند، نمره بهتری 
به ترم داده اند؛ ورودی های 98 میانگین نمره شان -1.01 و میانگین نمره 

ورودی های 95 و بزرگ تر از آنها -0.62 است. 
نمره تهرانی ها نســبت به خوابگاهی ها اندکی 

بهتر است. 
اگر به تفکیک رشته نگاهی به نمرات بیندازیم، 
فلســفه علم به نظر می رسد بدترین عملکرد را 
داشــته ولی چون فقط 5 نفر از این رشــته در 
نظرســنجی شــرکت کرده اند، داده معتبری 
به نظر نمی رســد. شــیمی، انرژی، اقتصاد و 
مــواد در پایین جــدول جا خــوش کرده اند و 
علوم کامپیوتر، فیزیک، مهندســی کامپیوتر و 
عمران بهترین عملکرد را بین دانشکده ها ثبت 
کرده اند. به صورت اختیاری معدل بچه ها را هم 
پرســیدیم. 711 نفر بازه معدل شان را گفتند. 
دانشــجوهایی که معدل شــان زیــر 1۴ بوده، 
کمتریــن میانگین نمره را بــه کیفیت آموزش 

داده اند )-1.22(. به طور کلی هرچه معدل ها بهتر می شود، نظرها نسبت 
به کیفیت آموزشی هم بهتر می شــود؛ میانگین نمره معدل های زیر هفده 

-0.87 و میانگین نمره معدل های باالی هفده -0.72 است.

استاد! به خدا زندگی داریم
از جملــه گله های دانشــجوها به رفتار اســتادها، برگــزاری کالس خارج از 
ســاعت مشخص شــده در ســامانه آموزش بود. پرسیدیم اســتادهای چند 
درس بیش از یک جلسه خارج از ساعت مشخص شده، کالس گذاشته اند. 
37.5درصد تجربه درس داشــتن با چنین استادی را نداشته اند، 29درصد 
بین 10 تا 20درصد کالس هایشان این طور بوده و 2۴درصد بیش از 30درصد 
کالس هایشان به این شکل برگزار شده. جالب بود که ده نفر از شرکت کننده ها 
گفته بودند همه کالس هایشان این مشکل را داشته. اگر انرژی و فلسفه علم 
را بــا توجه به تعداد کم شــرکت کننده هایش کنار بگذاریــم، مدیریت، مواد، 
هوافضا، مهندسی شیمی و اقتصاد در صدر رشته هایی اند که استادهایشان 
خارج ساعت مشخص کالس تشکیل داده اند. سوال دیگرمان درباره تشکیل 
کالس در ساعت های عجیب وغریب مثل شب یا روزهای تعطیل بود. 62درصد 
گفته انــد چنین تجربه ای نداشــته اند و 23درصد هم بیــن 10 تا 20درصد 
درس هایشان با این مسأله روبرو شده است. باز هم با بی خیال شدن انرژی و 
فلسفه علم که گویا چند شرکت کننده شان دل پری داشته اند، اقتصاد، مواد، 

هوافضا، مدیریت و نفت گل سرسبد این موضوع هستند.

دوره ات گذشته استاد!
گفتیم از درس دادن مجازی اســتاد چند درس در این ترم رضایت داشتید؟ 
یعنی حداقل در حد درس دادن حضوری خوب بوده اند. 11درصد درس دادن 
مجازی هیچ اســتادی راضی شــان نکرده و 6درصد از همــه راضی بوده اند 
و 32درصــد از نیمــی از استادهایشــان حداقل رضایت داشــته اند. در بین 
دانشکده ها علوم کامپیوتر، اقتصاد، مدیریت و مهندسی کامپیوتر میانگین 
رضایت حدود 50درصد داشته اند ولی هوافضا، نفت، انرژی، مواد، شیمی و 
فلسفه علم میانگین شان زیر ۴0درصد است. شیمی با توجه به تعداد نسبتا 

خوب شرکت کننده ها اوضاعش نگران کننده است. 
53درصــد شــرکت کننده ها می گوینــد هیچ 
اســتادی بهتر از حالت حضوری درس نداده 
اســت و 20درصد هــم یک یا دو استادشــان 
فقط پشت لپ تاپ بهتر از سر کالس بوده اند. 
در طرف مقابــل 6درصد می گوینــد که همه 
استادهایشان این ترم نسبت به ترم های دیگر 
بدتر بوده اند و برای 50درصد هم این وضعیت 
درباره حداقل نیمی از استادهایشــان صادق 
اســت. 10درصد هم نظرشــان این است که 
هیچ کدام از استادهایشان نسبت به وضعیت 
حضــوری حداقل بدتر نبوده اند. رشــته های 
فلســفه علم، انرژی، مدیریت، شیمی، نفت، 
مواد، اقتصاد و ریاضی رشته هایی اند که بیش 
از نیمی از استادهایشان از نظر دانشجوها این 

ترم بدتر درس داده اند.

دم Vclass گرم
شریف از همان شروع همه گیری کرونا خیلی سریع توانست سیستم آموزش مجازی 
خودش را روی غلتک بیندازد، چون یک سامانه خوب توی جیب داشت و به سرعت 
وارد بازی اش کرد. 55درصد از بچه ها Vclass را نسبت به سامانه های مشابه بهتر 
دانسته اند و 33درصد هم در سطح بقیه توصیفش کرده اند. از نظر سرعت و پایداری 

اتصال هم میانگین نمره Vclass 3.53 از 5 بوده است. 

در مجموع به نظر می رسد بچه ها از این سامانه راضی هستند، فقط بدشان نمی آید 
برخی امکاناتش بهتر شود. پیشنهادهای مهم دانشجوها در زیر آمده است:

z	.ایموجی های بیشتری داشته باشد
z	.در حالت تمام صفحه پیام های دانشجوها برای استاد نمایش داده نمی شود
z	.رنگ بندی و رابط کاربری اش خسته کننده است
z	.نسخه تلفن همراه سامانه مشکالت زیادی دارد و کار کردن با آن سخت است
z	.به دفعات دانشجو را از کالس بیرون می اندازد
z	 تخته اش اصال کاربردی و خوب نیست، کیفیتش پایین است و قابلیت تغییر

اندازه هم ندارد. نشانگر تخته هم معموال عقب تر از صدای استاد است.
z	.بهتر است ساعت ورود و خروج دانشجوها را سامانه برای حضور و غیاب ثبت کند
z	.قابلیت ضبط خودکار جلسات در سامانه وجود داشته باشد
z	.نام کاربری و رمز عبور مختص هر دانشجو تعیین شود
z	.امکان نمایش تصویر بزرگ  از استاد و تصویر کوچک  از دانشجوها فراهم شود
z	.بلند کردن دست اعالن مشخص تری داشته باشد
z	.راهنمای مناسب کار با سامانه تدوین و در اختیار دانشجوها و استادان قرار گیرد
z	.سامانه هم حجم مصرفی اینترنت زیادی دارد و هم بار زیادی روی دستگاه دارد
z	.قابلیت پرسش های چندگزینه ای اضافه شود
z	 اندازه پنجره ها را بتوان به دلخواه تغییر داد و امکان شخصی سازی صفحه

نمایش برای هر کاربر وجود داشته باشد.

حاضِر غایب

کیفیت آموزش نسبت به ترم های عادی چطور بود؟

از درس دادن مجازی چند درصد از استادها رضایت داشتی؟

سامانه VClass نسبت به بقیه سامانه ها چطور بود؟

کیفیت آموزش نسبت به ترم های عادی در دانشکده های مختلف

   بدتر بود
   بهتر بود

   تفاوت خاصی نداشت
   خیلی بدتر بود
41٪   خیلی بهتر بود
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   خیلی بدتر بود
   بدتر بود

   تقریبا مثل همان بود
   بهتر بود

   خیلی بهتر بود
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تجربه های جدید مثل هندوانه های دربســته اند، شــاید بشــود از روی صدایشان حدس هایی درباره داخل شــان زد ولی تا بازشان نکنی، نمی توانی 
چندوچون محتوایشــان را خوب بفهمی و دقیق و درســت ارزیابی شــان کنی. آموزش مجازی هم تا ترم قبل یکی از این هنداونه های دربسته بود که 
بیشــتر به درد سندهای چشم انداز ده ساله و بیست ساله می خورد ولی همه گیری جهانی کرونا خیلی زودتر از چیزی که در سمینارها و برنامه های 
راهبری پیش بینی می شد، آموزش مجازی را وارد میدان کرد تا امتحان پس دهد. دانشگاه یک ترم منهای دو هفته را به صورت غیرحضوری به سر رساند و االن 
آماده می شود که حداقل یک ترم دیگر را با همین بساط پهن شده سر کند. گفتیم نظر دانشجوها را درباره درس خواندن و امتحان دادن در این یک ترم بپرسیم، 
شــاید بتواند تا حدی وضعیت ترم بعد را بهتر کند. در نظرســنجی روزنامه 828 نفر شــرکت کردند تا رکوردی جدید در نظرســنجی های روزنامه ثبت شود؛ ۶77 
نفر از بچه های کارشناســی ســوال ها را جواب دادند، 14۰ نفر سهم بچه های ارشد بود و دکتراها هم 11 نفری شان به خودشان زحمت دادند و نظرسنجی ما را 

تکمیل کردند. در این دو صفحه مروری کرده ایم بر حرف هایی که بچه ها زده اند.

خانه هستیم ولی وقت مان کش نیامده
نظرات نســبت به تمرین ها و پروژه ها غالبا منفی ســت؛ هرچند بیشــتر آن 
ظاهرا از حجم زیاد تمرین ها و پروژه ها نشــأت می گیرد. اســتادها این طور 
استدالل می کنند که چون دانشجو در خانه است، پس وقت بیشتری دارد و 
می تواند تمرین و پروژه بیشتری تحویل دهد. 58درصد دانشجوها گفته اند 
تحویل تمرین ها و پروژه ها در حالت مجازی بدتر یا خیلی بدتر از قبل شــده 
و 29درصــد هم تفاوتی حس نکرده اند. با توجه به اینکه خیلی از تمرین ها و 
پروژه ها قبال هم به صورت مجازی تحویل داده می شد، این آمار کمی عجیب 
اســت و شاید بیشــتر به حجم زیاد تمرین ها و پروژه ها و سخت گیری بیشتر 
اســتادها برمی گردد. بین دانشــکده ها هم اقتصاد، نفت، مــواد و هوافضا 
بیشتر توانسته اند داد دانشجوها را بلند کنند. همچنین 62درصد دانشجوها 
با قاطعیت گفته اند حجم تمرین و پروژه در بیشــتر درس ها بیشــتر شــده و 
22درصد هم نظرشان این است که در برخی درس ها بیشتر شده، 10درصد 
تفاوتی حس نکرده اند و 3درصد هم از درس تا درس موضوع برایشان متفاوت 
است. عدم امکان تحویل تمرین و پروژه با تأخیر، سخت تر شدن انجام تمرین ها 
و پروژه های گروهی، توزیع نامناسب تمرین ها و پروژه ها در طول ترم و تجمیع 
آنها در اواخر تــرم و اعالم تمرین ها و پروژه ها بدون اطالع قبلی و هماهنگی 
با دانشــجوها در کنار حجم زیاد تمرین هــا و پروژه ها مهم ترین نکاتی بود که 

دانشجوها گفته بودند.

در جست وجوی عدالت
واضح ترین نتیجه نظرسنجی به نظر توافق اکثریت با فقدان عدالت در ارزش یابی ست؛ 
۴3درصد می گویند اوضاع خیلی بدتر شده و ۴0درصد می گویند اوضاع بد شده و 

فقط ۴درصد نظرشان بر بهتر شدن عدالت در ارزش یابی ست. 

بچه های کارشناســی دل شــان بیشتر پر اســت و میانگین نمره -1.28 را 
داده اند، در حالی که میانگین نمره ارشــدها -0.98 است و نمره دکتراها 
-0.82. تفاوت معناداری بین نمره دانشــجوهای سال های مختلف دیده 
نمی شــود و عموما ناراضی به نظر می رســند. بین دانشکده ها فلسفه علم 
)البته همان دو نفر(، فیزیک، مدیریت، مکانیک، علوم کامپیوتر، ریاضی و 
برق وضع شــان بهتر است و در انتهای جدول مهندسی کامپیوتر، اقتصاد، 

مواد و انرژی قرار دارند. 
19درصــد بچه هــا اســتادی نداشــته اند کــه به نظــر خودشــان امتحان 
عجیب وغریبــی گرفته باشــد ولی 17درصد از دانشــجوها بیشــتر از نصف 
استادهایشان برای گرفتن امتحان به شیوه های نامرسوم و احتماال ناعادالنه از 
منظر دانشجو روی آورده اند. 22درصد هم تجربه درس داشتن و امتحان دادن 
فقط با یک یا دو استاد این شکلی را از سر گذرانده اند. انرژي، مواد و اقتصاد 

در این زمینه هم ته جدول را برای خودشان رزرو کرده اند.
برخی روش های امتحانی عجیب وغریب و ناعادالنه از منظر دانشــجوها در 
ادامه آمده است، بچه ها می گویند با این روش ها فقط کسانی متضرر می شوند 

که دست به تقلب نزده اند:

z	تیک هوم های چندروزه که برای تمام کردنش باید از خواب شبانه هم می زدی
z	وقت کم برای سواالت سخت و طوالنی
z	عدم امکان برگشت به سواالت قبلی
z	امتحان های تستی با نمره منفی برای دروس محاسباتی
z	امتحان شفاهی برای دروس تخصصی و انتظار پاسخ سریع
z	رقابتی کردن امتحان های شفاهی و ایجاد استرس در دانشجوها
z	سواالت سخت برای جلوگیری از تقلب
z	 درخواســت روشــن کردن وب کم و میکروفون

هنگام امتحان )بدون اطالع قبلی(
z	سواالت کنکوری
z	ارسال تک تک و جداجدای سوال های امتحان
z	 اطالع رسانی نامناســب و خیلی دیر درباره

شیوه برگزاری امتحان
z	توزیع ناعادالنه سواالت بین دانشجوها
z	لزوم ارائه یک مقاله برای درس کارگاهی
z	سواالت مفهومی و سخت
z	تأثیر دادن زمان ارسال پاسخ در نمره
z	ساعت نامناسب برگزاری امتحان
z	 ملزم کردن دانشــجو به تایپ جواب در زمان

محدود
z	 ملزم کردن دانشــجو به ایمیل کردن جواب

CW سوال با وجود سامانه

تمام شو لعنتی
قــرار بود 26 تیــر آخرین روز امتحانات باشــد ولی فقــط ۴1درصد بچه ها 
امتحانات شــان تا این روز تمام شــده، 38درصد امتحان یک درس شــان 
باقی مانده، 16درصد امتحان دو درس شــان و 5درصد امتحان بیشتر از 3 

درس شان برای بعد از این بازه است. 

فلســفه علم، مــواد، نفت، شــیمی علوم 
کامپیوتــر، مهندســی شــیمی و عمــران 
رشته هایی ست که دانشجوهایش به طور 
میانگیــن حداقل یک امتحــان بعد از 26 
تیر دارند. در زمان نظرســنجی 38درصد 
دانشجوها گفته اند ترم شان تمام شده ولی 
7درصد هم بوده اند که پیش بینی شان از 
پایان ترم )پایان همه امتحانات و تمرین ها 
و پروژه ها( بعد از 10 شــهریور است. اینها 
همان هایی هســتند که این تــرم هم باید 
ترم را با ترم روشــن کنند و تابستان معنای 

خاصی برایشان ندارد. 

حضوری چیز دیگری ست
به عنوان آخرین سوال پرسیدیم اگر شرایط 
به حالــت عادی بازگردد و دیگر از کرونا خبری نباشــد، مجازی را ترجیح 
می دهیــد یا حضوری؟ البته ممکن اســت برخی از بچه ها منظور ســوال را 
خوب متوجه نشــده باشند ولی با فرض اینکه منظورمان به شرکت کننده ها 
به درســتی منتقل شده، 56درصد حضوری را ترجیح می دهند و 36درصد 
مجازی برایشان مطلوب تر است، 8درصد هم فرق خاصی برایشان ندارد. بین 
تهرانی و شهرستانی هم اینجا تفاوتی به چشم نمی خورد و نتایج یکسان است.

چند کالم برای ختم کالم
z	 .شرمنده بچه های مهندسی دریا هستیم که بین رشته ها آنها را جا انداختیم

دفعات بعد حتما آنها را جدای از بچه های مکانیک حساب می کنیم.
z	 درس خواندن در خانه با دانشگاه و خوابگاه متفاوت است و همین مسأله

برای بعضی ها مشکل ســاز شده. هر خانواده ای این امکان را ندارد که 
یک اتاق راحت و ساکت در اختیار هر دانشجو و دانش آموزش قرار دهد.

z	 دغدغه اصلی استادها برای ارزش یابی از بین بردن امکان تقلب بوده
و به خاطر همین به هر مستمســکی متوسل شده اند ولی دانشجوها 
می گویند کســی که خواسته تقلبش را کرده و نمره اش را گرفته و دود 
این مستمسک ها به چشــم آنهایی رفته که شرافت و صداقت را باالی 

برگه امتحان شان نوشته اند.
z	 آموزش مجازی شاید برای همه درس ها به کار نیاید و هزارویک مشکل

هم داشــته باشد اما به نظر می رســد در شرایط عادی هم برای بعضی 
کالس ها می شود به آن فکر کرد.

z	 هزینه اینترنت دانشــجوها در این مدت نســبت به حالت عادی جهش
چشــمگیری داشــته و وعده های دولت هم حداقل در این ترم به جایی 
نرسیده، ای کاش حداقل برای ترم بعد بتوان روی این وعده ها حساب کرد.

z	 مهم ترین گله دانشجوها از استادهایشان فقدان درک متقابلی ست که
می تواند فشارها را کم کند. اگر شرایط عادی نیست و چرخ روزگار وفق 
مرادمان نمی گردد، برای همه همین طور اســت. کسی هم این وسط 

تقصیری ندارد که کاسه کوزه ها سر او شکسته شود.

پرونده

ارزش یابی نسبت به ترم های عادی چطور بود؟

امتحان چه تعداد از درس هایت بعد از 2۶ تیر بود؟
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انجمن های علمی در سالی که گذشت

انجمن علمی فقط جشن و رویداد نیست
چندین سال پیش برای نخستین بار شورای 
دبیران انجمن های علمی از ســوی معاونت 
فرهنگی دانشــگاه تشکیل شد و جرقه هایی 
برای هم فکری بیشــتر انجمن ها ایجاد شــد. امسال این 
همفکری به اوج خود رســید، به صورتی که شاهد چندین 
برنامه مشــترک و انتقال تجربه گســترده میان آنها بودیم. 
انجمن ها با شــبکه نفوذ گســترده در میان دانشجوها و از 
سوی دیگر دسترســی به حلقه های ارتباطی با استادان، 
در ســال گذشته زمینه ســاز گفت و گوهای فعالی بوده اند 
که در دانشــکده های مختلف و حتــی انجمن های علمی  
میان رشته ای شاهد آن بودیم. در گفت وگو با دبیران تعدادی 
از انجمن های  علمی  فعال، فعالیت های سال گذشته  آنها 

را بررسی کرده ایم.

مسابقه کشوری آچاربه دست ها
انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک به نام »محور« 
شناخته می شود و در دانشکده مکانیک به عنوان »محور 
فعالیت های دانشــجویی« از آن یاد می شود. قبال محور با 
برگزاری دوره های مختلف به سطح دانشگاه و کشور معرفی 
شده بود. از اهداف کلی دوره 27 محور می توان به افزایش 
ارتباط ها و تعامالت صنعت و دانشــگاه، حفظ نقاط قوت 
ســابق، افزایش آشنایی دانشجوها با مهندسی مکانیک و 
حوزه های بین رشــته ای و گسترش فضای نیروی انسانی 
پویا در دانشکده اشــاره کرد. در انتهای دوره 27 می توان 
گفت تیم 9نفره محور به بخش زیادی از این اهداف رسید 
و عالوه بر این موارد، جلســات فرهنگی دانشــکده قوت 
بیشــتری گرفت و منجر به حضور بیشتر استادان در میان 
دانشجوها و تعامل بیش از پیش آنها شد. برای اولین بار در 
تابســتان 98 رویداد صنعتی مسابقه ملی مکانیک برتر از 
سوی محور برگزار شد؛ مســابقه ای که فرایند آن یک سال 

پیش شروع شده بود.

رسانا دیگر فقط با اردویش شناخته نمی شود
رســانا به عنوان یک انجمن »علمی« در دانشگاه شناخته 
می شود ولی در واقع یک انجمن »علمی فرهنگی« است. 
بعــد از اتفاقات ســال 9۴ مبنــی بر لغو اردوهای ســاالنه 
انجمــن، فعالیت های این گروه شــکل دیگری گرفت و به 
سمت برگزاری رویدادهای علمی و صنعتی، تأکید بیشتر 
بر ســمینار ساالنه و برگزاری جلســات گفت وگوی متعدد 
پیش رفت. اگرچه با توجه به سیاست های معاونت فرهنگی 
در مورد انجمن های علمی، این گروه ها همواره مشــغول 
پاســخ گویی به دو نهاد مافوق، یعنــی معاونت فرهنگی و 
شورای اســتادان دانشکده هســتند و هر کدام ساختار و 
محدودیت های خود را دارند ولی رسانا در کنار انجمن های 
علمی دیگر سعی کرده با شرایط موجود کنار آمده و در انجام 
فعالیت های خود با محوریت پر کردن خألهای ایجادشده 
در برنامه های دانشگاه بکوشد و فضایی بانشاط و در عین 
حال حرفه ای برای کارهای علمی-فرهنگی دانشــجوها 
فراهم ســازد. با در نظر گرفتن یک نشریه فعال و همچنین 
گروه خیریه، تقریبا فعالیتی در سال گذشته نبوده که رسانا 

دستی بر آتش آن نداشته باشد.

ایستا با اساس نامه جدید
انجمن علمی عمران شــریف )ایستا( برای بهبود عملکرد 
خود در تابســتان 98 با تدوین اساســنامه جدید و تعیین 
چشــم انداز و به منظور رســیدن به اهداف خــود از جمله 
افزایش مشــارکت دانشــجوها در فعالیت هــای انجمن، 
فعال کردن نشریه مجله عمران، فراهم کردن زمینه ارتباط با 
شرکت ها و موسسات خارج از دانشگاه و همچنین افزایش 
ارتباط با سایر انجمن های علمی فعالیت خود را آغاز کرد. 
ایســتا در ســال جاری طی همکاری مجمع عمومی خود 
توانست با برگزاری سلسله جلسات سیویل تاک، بازدید های 
علمی، برگزاری دوره های آموزشــی غیرحضوری، انتشار 
نشــریه مجله عمــران در چهار شــماره، برگزاری جشــن 
ورودی های 98 و جشن یلدا و همچنین مسابقه برج تخم 
مرغــی با حضور کــودکان کار، به بخشــی از اهداف خود 

دست یابد. همچنین در سال 99 قصد ادامه فعالیت های 
پیشین و برگزاری مرحله اول از سلسله مسابقات مهندسی 
عمران و جشــن یاد اســتاد را داشــت که با توجه به شیوع 
ویروس کرونا فعالیت های حضوری ایستا به حالت تعلیق 
درآمد. در فعالیت های غیرحضوری نیز ایســتا با برگزاری 
گفت وگوهــای مجازی در حوزه ارتباط با صنعت، برگزاری 
دوره هــای آموزشــی غیرحضوری و طراحــی و راه اندازی 
سایت ایستا به فعالیت های خود در این ایام ادامه می دهد.

انجمنی برای همه فصول
انجمــن علمی دانشــکده صنایــع همواره یکــی از نقاط 
امیدبخــش دانشــکده بــرای دانشــجوهایش بــوده که 
دغدغه رشــد و پیشرفت بیشتر دانشــجوها را داشته است 
امــا چندوقتی بود این تصویــر از انجمن علمی صنایع در 
ذهن بچه های دانشــکده رنگ باخته بود. امسال به همت 
دانشجوهای دغدغه مند تغییرات مثبتی در انجمن ایجاد 
شــد؛ یکی از مهم تریــن تغییرات این بود کــه در این دوره 
انجمن با طیف وسیعی از افراد با عقاید مختلف همکاری 
کرد و سعی شد انجمن، متعلق یا محدود به عده یا افرادی 
با تفکر خاص نباشد. پس از ماه های طوالنی نشریه صنایع 
دوباره زنده شد و شماره  جدید آن در حوزه  »مدیریت مالی« 
انتشــار یافت و ســر و وضع تازه انجمن هم از نکات جذاب 
آن بود. در این دوره ارتباط دانشجوها با استادان به کمک 
انجمن افزایش پیدا کرد؛ از همکاری در پروژه های استادان 
گرفته تا جلسات دورهمی با استادان و بازدید های علمی. 
از اقدامات دیگر انجمــن در این دوره می توان به برگزاری 
بزرگ ترین مســابقه مهندسی صنایع کشور)GameIn( به 
همت اعضای انجمن علمی در دانشگاه شریف اشاره کرد. 
همچنین در این دوره سعی شد ارتباط و فضای گفت وگوی 
دانشجوها با فارغ التحصیالن دانشکده افزایش پیدا کند و 
تبادل اطالعات بیشتری صورت بگیرد که این اطالعات هم 
در مورد بازار کار و هم در مورد اپالی برای دانشجوها مفید 
واقع می شود. دیگر اقدامات مفید در این دوره، همکاری 
انجمن علمی با شورای صنفی دانشکده برای بهبود آموزش 
بود. امســال نســبت به ســال های قبل، ورودی ها بیشتر 
انجمن را می شناسند و با سپردن برگزاری برخی برنامه ها 
به ورودی ها، ارتباط بهتری نســبت  به سال های گذشته با 

ورودی ها شکل گرفت.

حال خوب شیمی دان ها
تمام هدف انجمن علمی کاوش دانشکده شیمی در ابتدا 
کمک به برگزاری برنامه های متنوع، دادن انرژی مثبت به 
بچه ها و فعالیت برای دانشکده خوب بود. آنچه در این مسیر 
اهمیت دارد سخت کوشی، هدف گذاری و شناخت عالیق 
بچه ها و پیشــروی در جهت خواسته های آنهاست. کاوش 
در سال جاری برنامه های مختلفی در قالب پخش مستند، 
سخنرانی، کارگاه و... داشت. البته برنامه های دیگری هم 
در ذهن فعاالن آن بود که با توجه به شیوع کرونا متوقف شد. 
یکی از مسائل بسیار مهم که کاوش تالش کرد آن را به صورت 

جــدی در نظر بگیرد، توجه به مفهوم گروه و رعایت اصولی 
تقسیم کار است. در نتیجه حوزه های مختلف فعالیت های 
انجمن مشــخص و تفکیک و در همین راســتا کمیته های 
متفاوتی تشکیل شد. با شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی، 
نیاز به برنامه های متفاوت و ایجاد انگیزه و حس پویایی بیشتر 
از قبل بین بچه ها احساس می شد؛ در نتیجه بررسی ایده ها 
و کارهایی در این زمینه در دستور کار کاوش قرار گرفت. ایده 
»دانشراه کاوش« نیز از همین جا شروع شد )برگزاری آموزش 
پایتون، آشــنایی با مقدمات طراحی سایت و...(؛ ایده ای 
که فرصتی به بچه هــا در مقاطع مختلف می دهد تا دانش 
خودشان را با دوستان شان به اشتراک بگذارند و در کنارش 

برایشان تجربه و خاطره ای ماندگار می شود.

رویداد همه چیز نیست
چندیــن ســال اســت کــه انجمــن علمــی دانشــکده 
کامپیوتر)SSC( توانســته حال وهوای دانشــکده را تغییر 
دهد و برای دانشجوهای دانشکده فعالیت های متعددی 
عالوه بر روال عادی دانشــگاه فراهم کند. ســال گذشــته 
شــعار اکثر کاندیداهای انتخاباتی SSC، متوازن تر کردن 
فعالیت های انجمن و بیشــتر کردن فعالیت های فرهنگی 
آن بود. فعاالن این دوره نیز با این رویکرد به ســرکار آمدند 
و توانستند در برنامه ریزی فعالیت های ساالنه تغییر ایجاد 
کنند، برخی برنامه هایی که به نظر اهمیت کمتری داشتند 
حذف شــده و انجمن به برخی حوزه های مهجورتر مانند 
حوزه امنیت وارد شد. همچنین تالش بسیاری برای باالتر 
رفتن بار علمی رویدادها به خصــوص رویدادهای بزرگ تر 
انجمــن ماننــد AIChallenge و DataDays انجام شــد 
که از این تالش ها می توان به ورود دانشــجوهای ارشد به 
فعالیت های انجمن اشاره کرد. این تصمیمات از سوی ۴ 
کمیته علمی، فنی، صنعتی و فرهنگی گرفته شــد که این 

کمیته ها اعضایی از خارج از شورای مرکزی نیز داشتند.
از اقدامــات مهم دیگــر این انجمــن باالبردن شــفافیت 
تصمیم گیری هــا بــود، انجمــن تالش کــرد بــا برگزاری 
چندین مجمع عمومی، عمومی کردن تمامی جلســات و 
پرسش وپاسخ در شبکه های اجتماعی شورای  مرکزی را به 
دانشــکده نزدیک تر کند. همچنین به دلیل شرکت تعداد 
باالی دانشجوها در فرآیند برگزاری رویدادها، خلق ارزش 
برای برگزارکنندگان رویداد کار مشکلی ست و گاهی باعث 
می شــود اهمیت برگزاری رویداد از برگزارکنندگان بیشتر 
شــود، در نتیجه انجمن امســال مســئولیت  جدیدی در 
رویدادها و در شورای مرکزی خود به نام »مسئول انسانی« 
اضافه کرد که تالش کند با بررسی رفتارهای برگزارکنندگان 
و نوع رویداد تصمیمات الزم را برای اســتفاده بیشتر آنها از 

رویداد گرفته شود.
ســاالنه انجمن علمی کامپیوتر حــدودا 200 عضو فعال 
دارد که ۴0نفر آنها بیشتر از 200 ساعت برای انجمن وقت 
گذاشته اند. تعداد مخاطبان ســاالنه رویدادهای انجمن 
حدود 7000 نفر است و برای آنها 15 هزار نفر ساعت زمان 

صرف شده است.

گزارش

 جای خالی 
نگاه بلندمدت

گروه هــای  علمــی  انجمن هــای 
دانشجویی هستند که بخش مهمی 

از فعالیت  دانشجویی در دانشگاه را در 
بر می گیرند ولی در ســال های گذشته 
تعــداد زیــادی از آن هــا در معــادالت 
دانشــجویی ناپدیــد شــده اند. با آنکه 
انجمن هــای علمی طبق اســاس نامه 
فعالیت شــان و همچنیــن تعریفی که 
دارند باید نیم نگاهی جدی به ترســیم 
چشــم اندازها و افق های طوالنی مدت 
در حوزه های علم، فن، صنعت و فرهنگ 
داشته باشند، چند سالی ست که فاصله 
جدی ای با تثبیت چنین رویکردهایی 

در انجمن ها داریم.
انجمن های فعال دانشگاه هم اکنون بر 
این موضوع واقف اند که اگر بستر فعالیت  
در آنها صرفا رویدادمحور یا جشن محور 
باشد، در نهایت خواسته ای جز برگزاری 
رویدادها و جشــن ها نخواهند داشت و 
سرنوشت و جهت حرکت کلی یک انجمن 
علمــی بــرای دانشــجویان بی اهمیت 
خواهد بود. انجمن هــای علمی فعال 
دانشگاه به سمت فرهنگ سازی هایی 
رفته اند کــه اصلی ترین آن هــا نهادینه 
کــردن ارزش هــای بنیادیــن و ذاتی و 
درون گروهی در میــان فعالین انجمن 

است.
هرساله در انتخابات انجمن های علمی 
افراد زیادی نامزد می شوند و با انبوهی 
از آرمان ها پا به ایــن عرصه می گذارند 
اما این اعضا تا زمانی به فعالیت مثبت 
خود ادامه خواهند داد که به این نتیجه 
برســند هزینه و انرژی ای که برای این 
آرمان هــا در بســتر انجمن های علمی 
می گذارند، حاصــل کمتری از چیزی 
که بایــد خواهد داشــت. حقیقت این 
است که دانشجو مجری ایده ها و نظرات 
دیگران نیست و مجری ایده هایی ست 
که مولد آنها بوده و در تولید  آنها مشارکت 
جدی داشته اســت. حال آنکه نهادها 
و معاونت هــای مختلفی در دانشــگاه 
با ســنگ اندازی های مالــی و معنوی 
که ناشــی از فقدان نگاه سیســتمی به 
دانشــگاه اســت، انجمن ها را بیش از 
پیش تضعیف کرده اند. در حالی که تفکر 
دانشــجوهایی کــه وارد انجمن علمی 
می شــوند هنوز گرفتار برخی قواعد و 
قوانین بی معنی نگشــته، استادان به 
جــای آنکه به این دانشــجویان نگاهی 
فرصت شناسانه داشته باشند، در مقابل 
خالقیــت  آن ها مقاومت هــای بی جا و 
بی مــورد می کنند؛ عــدم اعتمادی که 
در سالیان دراز موجب گشته اعتماد به 
نفس در انجمن ها کاهش یابد و جرأت 
اندیشه های بلند از بین برود، این مسئله 
خــود یکی از دالیلی ســت که افق نگاه 

انجمن های علمی را محدود می کند.

حمیدرضا 
هدایتی

یادداشت

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  860

   1399 مـاه  مرداد   25 شنبـه 
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پرونده



ساختمان جدید آموزش چه شکلی است؟

آماده افتتاح ولی منتظر
اگر کرونا کاسه کوزه کالس رفتن را به هم نمی ریخت، قرار بود ساختمان جدید 
آموزش که در خیابان قاســمی ســربرآورده، بهار 99 رنگ استاد و دانشجو به 
خودش ببیند و ابن ســینای دوست داشتنی حداقل چندسالی به خاطره ها 
بپیوندد ولی فعال که دور، دور آموزش مجازی ســت و ســاختمان آماده افتتاح آموزش باید 

دندان روی جگر بگذارد تا زمانی که سروصدای بین کالس های دانشجوها لرزه به ستون های 
فلزی اش بیندازد؛ ستون های فلزی که بعد از حادثه پالسکو نسبت به آتش سوزی و حرارت 
ایمن شده اند تا خطر سقوط ساختمان هم از بین برود. در روزهای داغ تابستان سری زدیم 

به ساختمانی که قرار است به یاد مرحوم دکتر میرعمادی نام گذاری شود.

گزارش

z	 پروژه ساخت ســاختمان جدید آموزش
از اواخــر ســال 90 شــروع شــد و بعد از 
حدود هشت ســال ونیم در آستانه افتتاح 
است. ساختمان جدید آموزش عالوه بر 
زیرزمین و طبقه همکف، شش طبقه هم 
باالی سطح زمین دارد. ورودی ساختمان 
در ضلع غربی قرار گرفته؛ یک دِر اصلی، 
وسط است و دو دِر فرعی طرفین آن قرار 
دارند که تمامی ورود و خروج ســاختمان 

را باید تحمل کنند.

z	 در طبقه زیرزمین عالوه بر یک آمفی تئاتر
80نفره با دو البی کناری، واحد بایگانی، 
اداره امــوال، اســتودیوی آموزش هــای 
الکترونیــک بــرای ضبــط ویدئوهــای 
درسی و آموزشــی، اداره تدارکات، انبار 
آزمون هــا، اتــاق اســتراحت نگهبانان و 
نمازخانه آقایان قــرار دارد. از آمفی تئاتر 
ایــن طبقــه قــرار اســت بــرای برگزاری 
جلســات دفاع و برنامه های دانشجویی 
اســتفاده شــود. البته تجهیزش نیازمند 
تأمیــن مالی اســت. همچنیــن انتقال 
پرونده هــا از واحد بایگانــی به اداره های 
کارنامــه و دانش آموختــگان و پذیرش و 
 نظام وظیفه از طریق دو باالبر تعبیه شده 

صورت می گیرد.

z	 طبقــه همکف بــه اداره هــای پرمراجعه
اختصاص پیدا کرده تا تردد دانشــجوها 
و مراجعــان به طبقــات باالیــی کاهش 
یابد؛ اداره پذیــرش و نظام وظیفه، اداره 
سوابق و کارنامه، اداره دانش آموختگان، 
اداره خدمات آموزشــی، دایره امتحانات 
و مجموعه تحصیــالت تکمیلی در طبقه 
اول مســتقرند. مدیریــت تحصیــالت 
تکمیلی تنها مدیریتی ست که با توجه به 
امکان مراجعات دانشجویی در طبق اول 
قــرار گرفته. غیر از تحصیــالت تکمیلی 
ســایر بخش هــای اداری گیشــه هایی 
دارنــد که دانشــجوها و دیگــر مراجعان 
می تواننــد امورشــان را از آنجــا پیگیری 
کنند. جلوی هر گیشه صندلی چرخ دار 
و صندلــی انتظــار تعبیه شــده اســت. 
دانشــجوهای تحصیالت تکمیلی برای 
پیگیــری کارهایشــان می تواننــد وارد 
محوطه شیشــه ای این اداره شــوند و با 
کارشناسان آن صحبت کنند. همچنین 
در طبقــه همکــف یــک بوفه هــم برای 
دانشــجوها در نظــر گرفته شــده، البته 
بدون غذای گرم. در ورودی ســاختمان 
هم دبیرخانه مرکزی آموزش مستقر شده 
تــا هم مراجعــان را راهنمایــی کند و هم 
 حجم تردد به طبقات باالیی تا حد زیادی 

کاهش یابد.

z	 طبقــات اول تا چهارم حدود 37 کالس
درس دارد. البراتوار زبان و کالس های 
مرکز گرافیک در طبقه چهارم اســتقرار 
پیدا کــرده اســت. بزرگ تریــن کالس 
کوچک تریــن  و  صندلــی   96 حــدود 

2۴ صندلــی ظرفیــت  کالس حــدود 
دارد. متأســفانه هیچ کدام از کالس ها 
شــیب نــدارد و به همیــن خاطر برخی 

ردیف هــای عقبــی ممکــن اســت دید 
خوبی به تابلو و اســتاد نداشــته باشد. 
هر کالس یک ســکو جلوی تابلو دارد. 

تابلوهــای هــر کالس نیــز هــم از نوع 
گچی ســت و هــم از نــوع وایت بردی. 
صندلی های هرکالس قرار نیست به کف 

کالس پیچ شوند ولی برای جلوگیری از 
جابه جایی به یکدیگر متصل هســتند. 
البتــه ایــن را هــم در نظــر بگیرید که 
اگرچه ابن ســینا تعطیل می شــود ولی 
تاالرهــا همچنان پذیــرای کالس های 
پرجمعیــت خواهنــد بــود. نمازخانــه 
 خانم هــا نیــز در طبقــه اول پیش بینی 

شده است.

z	 در طبقه پنجم و ششــم دیگر بخش های
اداری آمــوزش مســتقر هســتند. واحد 
اســتعدادهای  اداره  و  انفورماتیــک 
درخشــان، اداره سنجش و برنامه ریزی، 
هیأت جذب و ممیــزه، اداره هماهنگی 
امور اساتید، مدیریت آموزش های آزاد، 
مدیریت دانشجویان بین الملل، مدیرکل 
آموزش و معاون مدیرکل آموزش در طبقه 
پنجم هســتند. اتــاق معاون آموزشــی 
و دو مدیــر آمــوزش هم در طبقه ششــم 
خواهد بود؛ قسمت هایی که بعید است 
مراجعه دانشجویی داشته باشند. سالن 
جلســات خیام آموزش هم در این طبقه 
است. طبقات پنجم و ششم هرکدام یک 
ایوان جنوبی و یک ایوان شــمالی دارند 
ولی دسترســی به آنها محــدود خواهد 
بود. از ایوان شــمالی طبقــه پنجم قرار 
اســت برای برپایی یک رستوران با سازه 
چــادری برای ســرو غــذای اســتادان و 
کارمندان اســتفاده شــود. نکته جالب 
یکســان بودن همــه میزهــا و کمدها در 
بخش های اداری این ساختمان است؛ 
میزهــا و کمدهایی ســاده ولی شــیک 
و کارا. در ضمــن دفتــر پردیــس کیــش 
 و پردیــس تهــران هم به این ســاختمان 

منتقل می شود.

z	 تــردد بیــن طبقــات از طریــق دو راه پله
دو  آسانســور صــورت می گیــرد.   5 و 
آسانســور در بال شمالی ساختمان و سه 
آسانســور در بال جنوبی قرار دارد. یکی 
از آسانســورهای بــال جنوبی مخصوص 
استادان و افرادی ست که مشکل حرکتی 
دارنــد. همچنین یکی از آسانســورهای 
جابه جایــی  ظرفیــت  جنوبــی  بــال 
 برانــکارد را هــم دارد و ظرفیتش 13 نفر 

است.

z	 ،هر طبقه دو سرویس بهداشتی هم دارد
یکی در بال شمالی و یکی در بال جنوبی 
که هرکدام چهار توالت و روشویی دارند. 
در ضلــع شــمالی حیــاط ســاختمان، 
فضایی برای نشستن و جلسات دورهمی 
به صــورت پلکانــی تعبیه شــده و امکان 
پخش فیلم روی دیوار شمالی ساختمان 
هــم وجــود دارد. گرمایش و ســرمایش 
از موتورخانــه ســاختمان  ســاختمان 
جدید دانشکده مکانیک تأمین می شود 
ولــی تهویه هــوای ســاختمان از طریق 
هواساز مستقر در خود ساختمان صورت 

می گیرد.

سالن جلسات خیام ساختمان جدیداداره های آموزش در طبقه اول ساختمان جدید

بایگانی آموزش در ساختمان جدیدنمایی از کالس های درس در ساختمان جدید

لوپ حیاط شمالی ساختمان جدیدسرویس بهداشتی ساختمان جدید
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پرونده



 جهان! جان مادرت 
با من نرقص

یــک عــدد بیــن صفــر تــا ده را در 
ذهن تان در نظــر بگیرید. گرفتید؟ 

عــدد را دور بیاندازید، ما در مقطعی از 
تاریخ هستیم که »عدم قطعیت« در آن 
با هیچ عددی قابل بیان نیســت. تنها 
چیزی که قطعی ست این است که هیچ 

چیز قطعی نیست.
شــاید قبل ترهــا به این فکــر می کردم 
دوره ای کــه آدم شــب بخوابــد، صبح 
بیــدار بشــود و خبرهایــی بشــنود که 
کرک و پرش بریزد، گذشــته ولی خب 
زهی خیــال باطل. این چنــد وقت پر 
بــوده از خبرهــای »اصالح کننــده«. 
 بیایید چند مورد از ایــن اخبار را با هم 

مرور کنیم:
یک روز در ابتدای موج دوم کرونا آمدند 
و اعالم کردند در بازه فرجه و امتحانات 
با »رعایت پروتکل ها« تشــریف بیاورید 
برای بردن وســایل از خوابگاه. خیلی 
هم عالی. یک آپشــن هــم داده بودند 
که هم اتاقی  شــما هم می تواند وسایل 
شــما را ببــرد. احتماال تصــور عزیزان 
این بوده که هر هم اتاقی برای مصرف 
شــخصی یک کامیون در گوشه حیاط 
خانه اش دارد که برای بار زدن وســایل 

از آن می تواند استفاده کند.
روز دیگر اعالم  شد که آزمایشگاه  های 
فالن دانشکده کامال به صورت حضوری 
است و باز کرک و پر دانشجویان ریخته 

شد .
از کنکور ارشد که هرچه بگویم زخمی 
زده ام بــر دل جوانان کنکــوری. برای 
چهارمین بار کنکور ارشد عقب افتاد. 
یک بــار هــم یک هو خبری اعالم شــد 
که کنکور ارشــد امســال به طور کامل 
لغو می شــود. فکر کن چنــد ماه برای 
کنکور در این شــرایط فرسایشی درس 
بخوانــی و بعدش بگویند امســال لغو، 

خیلی هم عالی.
یک روز خبر قیر رایگان می آید و یک روز 
خبر دالر 26هزار تومانی. یک روز خبر 
ممنوعیت واردات گوشــی باالی 300 
یورو می آید و قیمت ها را میلیون میلیون 
بــاال می بــرد، دو ســه روز بعــدش هم 
خنده زنان مسئول مربوطه آمد و گفت 
نــه، این چنین طرحــی نداریــم ولی 
قیمت ها همان باال ماندند و تکذیبیه را 

به صفرشان گرفتند.
یــک روز هــم اعــالم شــد چــون کره 
پــول کشــورمان را پس نــداده، پخش 
ســریال های کــره ای را متوقف کنیم. 
به شخصه مصیبت پخش نشدن سریال 
جومونــگ بــرای بــار شــانزدهم برایم 

کمرشکن بود.
در آخــر هــم چنــد روز پیــش گواهی 
اشتغال به کار یک مسئولی صادر شد و 
مریدان همه جامه دریدند که چه بذری 
برای درخت آن کاغذ پاشیده شده که 
از ســال 83 تا به االن این قدر ســالم و 

سالمت مانده است.
به امید یک روز عادی!

گویی که ز دل دوست نداری م همه /  آری ز دلت ندارم، از جان دارم راز تو ز بیم خصم پنهان دارم /  ور نه غم و محنت تو چندان دارم 
)عنصری، قرن چهارم، رباعیات(

رضا علیپور
این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به حد، از آنهایی که فاصله ات باهاشــان کمتر و 
کمتر می شود ولی فقط به صفر میل می کند و تا ابدالدهر هم صبر کنی صفر نمی شود، 
درســت مثل ترم هایی که فقط به آخرشان نزدیک می شوی ولی آخرش نمی فهمی این 
ترم ِکی تمام شــد و ترم بعد ِکی شروع؟ این شماره از روزنامه تقدیم می شود به ترمی که 

اصال درست وحســابی شروع نشــد که بخواهد درست وحســابی تمام شود. این شماره 
از روزنامه تقدیم می شــود به ترمی که ترم نبود ولی بیشــتر از خیلی از ترم ها دوروبرمان 
را خالی کرد. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به همــه صاحبان جاهای خالی که 

تنهایمان گذاشتند.

۶۶7****۰93۵: آقا از دست دانشکده م.شیمی پدرمون 
دراومده دیگه! این درس کاراموزی المصب مارو چرا ثبت 
نمیکنــن بریم پی فارغ التحصیلیمون؟ تمام اســتاد ها و 

مسئولینش دارن عمال نادیده میگیرنمون.
  اشــتباه از خودتونــه دیگــه! اگر شــماها هم 
همــون اولش تــوی اون دانشــکده، گرایــش »روزنامه و 
فعالیــت دانشــجویی« رو انتخــاب می کردیــد یحتمل 

زندگی زیباتری داشتید!

827****۰92۰: احتماال این آخرین پیامک منه که شما 
جــواب میدید :(   امیدوارم بعد شــما یــه آدم بامزه تر بیاد 

جواب ما رو بده که غم دوری شما رو بشوره ببره
  مــن نمی دونــم این شــایعات از کجــا میان و 
منتشرکنندگانش چه نیتی دارن ولی بنده زنده ام و نزد 
مدیرمســئول مون کماکان روزی می گیرم! این خیاالت 
رو از ســرتون بیرون کنید و بدونید که تا پیامک هســت، 

زندگی باید کرد.

13۵****۰912: ولــی جدی 5 ســال بود بــه مداد نرمم 
دست نزده بودم تا امسال که کنکور داشتیم!

  باز خــوش به حالت که مــداد نرمت رو دادی 
یکــی دیگه اســتفاده کنــه تو این مــدت. ما متأســفانه 
کسی رو نداشــتیم و هی تو جامدادی رو نگاه می کردیم 
می دیدیــم ایــن مداده هســت و دلمــون نمی اومد ازش 
اســتفاده نکنیم. اینه که معتاد شــدیم اصال به استفاده 

از مداد نرم.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

وصله پینه

z	 اســتاد شــریف ما هم برای درســش ویدئو آماده کرده
بود، هم اســالید، هــم یک جزوه کامل. هر ســاعتی از 
شبانه روز هم توی گروه درس پاسخ گوی سواالت بچه ها 
بود. امتحان معقولی هم گرفــت ولی آخر ترم از بچه ها 
عذرخواهی کرد که نتوانســته آن طور کــه باید مطالب 

درس را جا بیندازد.
z	 اســتاد شــریف ما قبــل از وارد کــردن نمــرات درس به

دانشجویش پیام داد که چرا یک فایل مهم پروژه درس را 
آپلود نکرده است؟ دانشجو هم متوجه شد که یادش رفته 
فایل مدنظر را آپلود کند و سریع فایل را برای استاد فرستاد. 

استاد هم چند دقیقه بعد نمره کامل را برایش ثبت کرد.
z	 اســتاد شریف ما بعد از اعالم لیســت نمرات پایان ترم و

میان ترم، در پاسخ به دانشــجویی که نمره پایان ترمش 
اعالم شــده بود ولی نمره میان ترمی برایش ثبت نشده 
بود، گفت: »چون اســم شــما در لیســت دانشجوهای 

من نیست«.
z	 استاد شــریف ما در طول امتحان مثل عقاب حواسش

بود که ببیند کدام دانشجو در واتس اپ یا تلگرام آنالین 
مي شود که هدشاتش کند.

z	 استاد شریف ما کامال به قوانین پایبند بوده و ارزش یابی
را به صورت مسمتر انجام داد، فقط به این صورت که دوتا 
تمرین و چهار فاز پروژه را باید در یک ماهی که پایان ترم 

داریم، به صورت کامال مستمر تحویل بدهیم.
z	 اســتاد شــریف مــا می گوید: »مــن خودم هم ســه بار

امتحان تان را حل کرده ام و زمان کم نیاوردم. پس وقت 
امتحان تان کافی ست!«

z	 اســتاد شریف ما سر کالس  مجازی گفت برای اینکه در
حق تان اجحاف نشود، زمان امتحان کم است.

z	 استاد شریف ما برای توجیه برگزاری کالس در تعطیالت
عید گفت: »بهتر است سرگرمی علمی داشته باشید و 

این گوشی ها هم کمی استراحت کنند!«
z	 استاد شریف ما به این بهانه که نمی خواهد ثبت نمراتش

به تعویق بیفتد و به ترم بعد بکشد، درخواست دانشجوها 
برای عقب انداختــن امتحان را رد کرد و پروژه هم برای 
درس نداد ولی دو ماه بعد از شروع ترم جدید هنوز نمرات 

ترم قبلش ثبت نشده است.

استاد 
شریف 
ما ...

وقتی سلیقه چاشنی کار می شود.
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