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سرمقاله

به نام او
اوست که تدبیر میکند جهان را ،لیل و نهار را ،و اوست
که قلوب را متحول میکند و بصیرتها را روش��ن میکند،
و اوست که حاالت انسان را متحول میکند.
بار دگر ،بهار از راه میرسد.
این��ک دوباره فصل "یقین" اس��ت و ب��ا رویش جوانه
"باور" در بوس��تان س��بز "توکل" گلبوته های عزت و
ایثار ،چیدنی است.
در سفره طراوت دلها ،سیر و سلوک سبز و سالم است،
سجاده و ستاره و ساحل ،سینای سینه سوز سپیده است.
بهار ،میرسد ،با دامنی پر از گل امید.
نوروز ،روزی اس��ت که مسلمین با کوله باری از رسالت
سنگین بر دوشهای بردبار و توانای خویشتن رمز حیات
را بپذیرند ،آن روز ،دیدنی است.
بهار ،پیام آور عش��ق و رویش اس��ت و موس��م سرور و
آش��تی و به همین خاطر اس��ت که خواستنی است و با
آمدنش دلها سرشار از سرور و جانها معرفت مییابد.
بهار ،موسم شکفتن ش��کوفه هاست .هنگامه رستاخیز
رن��گ ریز طبیعت ،وقت دمیدن عطر بیداری بر جس��م
خ��واب آلود خ��اک ،و زمان زایش بی ام��ان زمین .چه
زیباس��ت در ش��گرفی این همه رنگ و شکوه این همه
عظمت ،همراه با نو ش��دن تن پوشها ،سرزدن ریشه ها
و سبز شدن بیشه ها .بها ِر معنا را در سرزمین وجودمان
جس��ت و جو کنیم و در ساحل پارسایی ،تن به طراوت
پروردگار بسپاریم.
اگ��ر ره آورد بهار ،نو ش��دن ،رش��د ،بالندگی و طراوت
اس��ت ،طراوت روح و جان هم در س��ایه عش��ق ورزی
با بهترین انس��انهای عالم هستی و زبده های آفرینش
است.
باش��د که ما نی��ز هم نوا با نجوای رازن��اک طبیعت ،به
هنگام تحویل س��ال ،به کالم نورانی وحی نگریسته و
چشم در چشم لحظه ها در سکوت معطر زمان با شمیم
ش��فا بخش بهار برای اس��تقرا ِر حکوم��ت عدل جهانی
حضرت مهدی (علیه السالم) دعا کنیم.

معاونت فرهنگی و اجتماعی:
نشس�ت معاون فرهنگی و اجتماعی با مشاورين مرکز مشاوره
دانشگاه
جلس��ه نشس��ت مش��اورين مرکز مش��اوره با معاون فرهنگی اجتماعی روز
دوشنبه بیستم بهمن ماه  93در مجتمع فرهنگی اساتيد برگزار گرديد.
این مراسم با تالوت آياتی چند از قرآن مجيد آغاز شد .سپس معاون فرهنگی
اجتماعی ،دکتر ش��ريعت ضمن خوش��امد گويی و بيان اهميت فعاليت های
مرکز مشاوره خواستار بيان مشکالت و پيشنهادهای مشاورين شد.
بعد از پيش��نهادات و گفتگوی مشاورين جلس��ه با گفت و گو با مدير مرکز
مشاوره ،دکتر موسوی خوشدل ادامه و خاتمه يافت.

مرکز مشاوره
برگزاری کارگاه های پيش از ازدواج
مرکز مش��اوره دانش��گاه کارگاه های پيش از ازدواج را پنج ش��نبه و جمعه،
چهاردهم و پانزدهم اس��فند ماه از س��اعت  8الی  16ويژه دانشجويان ارشد
و دکتری برگزار کرد .از س��رفصل های کارگاه می توان به موارد زير اشاره
کرد:
ش��رايط آماگی فردی برای ازدواج ،معيارهای کلی ازدواج مناس��ب ،مرحله
شناسايی (بحث عشق) ،موانع ازدواج مناسب ،ازدواج ناموفق ،ازدواج موفق،
نامزدی.

امور فرهنگی اساتید و کارکنان
سفر مشهد ويژه اساتيد و کارکنان دانشگاه برگزار شد
س��فر زيارتی مش��هد مقدس ويژه اساتيد محترم دانش��گاه و خانواده ايشان
و همچنين کارکنان محترم دانش��گاه و خانواده ايش��ان در بهمن ماه برگزار
شد .در اين سفر معنوی حدود  60نفر از اساتيد و کارکنان به همراه خانواده
حضور داشته و از اين سفره رحمت الهی بهره بردند.
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اخبار و رویدادها
برگ�زاری چه�ل و يکمي�ن دوره
مسابقه کتابخوانی کارکنان
چه��ل و یکمین دوره مس��ابقات کتابخوانی
وی��ژه کارکن��ان دانش��گاه عل��م و صنعت،
ب��ا انتخاب کت��اب «بانوی بانوان» نوش��ته
ابوالفضل موس��وی گرم��ارودی ،برگزار می
گردد .الزم به ذکر اس��ت زمان آزمون مورد
نظر روز چهارش��نبه  20اسفند در آمفی تئاتر
شهید بهرامی خواهد بود.
مالقات با جانبازان سرافراز
چهارش��نبه بیس��ت و نهم بهمن ماه و در قالب برنام��ه مالقات با جانبازان
سرافراز کش��ور در آسایش��گاه جانبازان ثاراهلل که توسط مدیریت فرهنگی
اساتید و کارکنان تدارک دیده شده بود ،جمعی از کارکنان و اساتید دانشگاه
علم و صنعت در جهت ارج نهادن به زحمات و رشادت های رزمندگان غيور
ميهن اسالمی و عزيزمان به دیدار این عزیزان رفتند.

اولي�ن مس�ابقه بي�ن المللی عکس
ميکروس�کوپی ،اردیبهشت  94در
دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود.
اولين مسابقه بين المللی عکس
ميکروسکوپی ،شانزدهم و هفدهم
ارديبهشت  1394در دانشگاه صنعتی
اميرکبير برگزار مي گردد .عالقه مندان
برای کسب اطالعات بیشتر مي توانند به
آدرس اينترنتی زیر مراجعه نمایند:
www.imic2015.ir
برگ�زاری دهمين کنگره دو س�االنه
انجم�ن س�راميک اي�ران در
اردیبهشت 94
دهمي��ن کنگ��ره دوس��االنه انجم��ن
س��راميک اي��ران و اولي��ن هماي��ش بين
المللی س��راميکهای پيش��رفته از  14تا 16
ارديبهش��ت ماه 1394در محل پژوهش��گاه
.مواد و انرژی کرج برگزار مي گردد
ریاضی

اخبار دانشکده ها
مهندسی برق
تقدير از دکتر علی اکبر جاللی
در روز ملی مهندسی
در مراس��م روز ملی مهندس��ی که با
حض��ور رياس��ت محت��رم جمهوری
و ناي��ب رئي��س مجل��س ش��ورای
اسالمی و نمايندگان مجلس شورای
اس�لامی و ساير مس��ئولين و اساتيد
دانش��گاه ها و کارشناسان در روز 4
اس��فندماه  1393در برج ميالد انجام
ش��د از خدمات مهندسی آقای دکتر
علی اکب��ر جاللی عضو هيأت علمی
دانش��کده برق به دليل تالش های ملی ايش��ان در توسعه خدمات در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات تقدير شد.
براس��اس اين گزارش ،در اين مراس��م از  22مهندس که اقدامات موثر ملی
داشتند تجليل شد .دکتر علی اکبر جاللی به عنوان يکی از منتخبين موفق
به دريافت تنديس شد.
نشریه «دانشگاه ما» کسب اين موفقيت را به دکتر علی اکبر جاللي تبريک
گفته و از درگاه خداوند منان موفقيتهای روزافزون ايشان را خواستار است.
مهندسی معماری
اولی�ن نشس�ت «جس�تار کیفیت در
تعام�ل طراح�ی ش�هری و انس�ان
شناسی» برگزار شد
اولين نشس��ت تخصص��ی پيرامون جس��تار
کيفي��ت در تجربه های باز آفرينی ش��هری
با عنوان «جس��تار کيفي��ت در تعامل طراحی
شهری و انسان شناس��ی» با همکاری مرکز
مطالع��ات و تحقيقات شهرس��ازی و معماری
اي��ران و س��خنرانی دکتر مصطف��ی بهزادفر
(استاد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت
ايران) و دکتر ناصر فکوهی (دانش��يار انسان
شناسی دانشگاه تهران) ،روز س��ه شنبه مورخ  1393/12/05در آمفی تئاتر
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد.
بيس�تمين سمينار و کارگاه آموزشی ساليانه سازه های فضاکار
در اردیبهشت  94برگزار می گردد
بيس��تمين سمينار و کارگاه آموزشی س��اليانه سازه های فضاکار با همکاری
دانش��گاه Surreyانگلستان و حضور پروفسور هشیار نوشین و تعدادی از
استادان بنام ملی و بین المللی برگزار خواهد گردید .گفتنی است ارزش دوره
مزبور معادل  3واحد درس��ی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می
باش��د و از طرف معاونت آموزشی دانشگاه ش��هید باهنر و جهاد دانشگاهی
اس��تان کرمان گواهی ش��رکت در دوره برای ش��رکت کنندگانی که آزمون
نهایی را با موفقیت به اتمام رسانند ،صادر خواهد شد.
مهندسی مواد و متالورژی

پايان مدرسه زمستانی
گروه آناليزدانش��کده رياضی دانش��گاه علم وصنعت ايران ،به منظور تعميق
آموزش پژوهش مح��ور ،درحوزه آناليز و معادالت ديفرانس��يل،
وگس��ترش
ِ
سلسله جلساتی را در قالب يک دوره ،با عنوان مدرسه زمستانی طرح ريزی
نم��ود .اين برنامه به صورت عمومی در تارنمای دانش��کده انعکاس يافت و
پوس��تر های تبليغاتی آن برای دانش��گاه های ته��ران و برخی از مهمترين
دانشگاه های کشور ارسال گرديد.
ثبت نام این دوره به صورت رايگان انجام گرفت و اين دوره در  8جلسه در
دی و بهمن ماه  93برگزار شد ،که با استقبال خوبی مواجه شد و در پايان نیز
به شرکت کنندگان فعال در دوره گواهی نامه حضور در دوره اعطا گرديد.
کميت��ه برگزاری این طرح عبارت بودند از :دکتر س��ميه س��عيدی نژاد (دبير
برگزاری) ،دکتر محمد باقر قائمی ،دکتراس��داهلل آقاجانی و دکتر عبدالرحمن
رازان��ی (عضو هیات علمی دانش��گاه بين المللی امام خمينی و پژوهش��گاه
دانش های بنيادی)

فیزیک
سخنرانی آزاد در دانشکده فيزيک
شنبه نهم اسفند ماه ،سخنراني آزاد در دانشکده فيزيک توسط دکتر مصطفی
سلحش��ور ،دکترای فوتونیک (پالسما) از پژوهشکده ليزر و پالسما دانشگاه
ش��هيد بهش��تی با عنوان «پالس��مای پيچيده ( غباری) » در اتاق سمينار
س��اختمان ش��ماره دو فيزيک ارائه گرديد .در این س��مینار ،حوزه پژوهشی
پالسمای پیچیده معرفی شد و عالوه بر آن ،پیشینه تاریخی و اهمیت کاربرد
پالسمای پیچیده در فناوری ها تبیین گردید.
مهندسی مکانیک
برگزاری اولين کنفرانس ملی توس�عه پايدار در سيس�تم های
مهندس�ی انرژی ،آب و محيط زيس�ت در اردیبهش�ت  94در
دانشگاه علم و صنعت
اولين کنفرانس ملی توس��عه پايدار در سيس��تم های مهندسی انرژی ،آب و
محيط زيس��ت در تاريخ  30و  31ارديبهش��ت ماه س��ال  94در تهران و به
ميزبانی دانش��گاه علم و صنعت برگزار می گ��ردد .محورهای این کنفرانس
ش��امل :سيس��تم های توليد ،انتقال و ذخيره انرژی ،صنايع نيروگاهی ،نفت،
گاز و پتروشيمی ،انرژی های تجديد پذير و سوخت های جايگزين ،آلودگی،
آب ،هوا ،خاک و صدا ،پدافند غير عامل و سيستم های مهندسی انرژی ،آب
و محيط زيست ،مديريت سبز و توسعه پايدار شهری در سيستم های انرژی،
آب و محيط زيست می شود.
عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بيش��تر می توانند ب��ه آدرس اينترنتی
 www.sdewe.irمراجعه فرمايند.

اخبار عمومی دانشگاه
ديدار با خانواده های شهدا
بمناسبت ایام اهلل دهه فجر هیئت رئیسه و جمعی از بسیجیان و کارکنان ،با
حضور در منزل ش��هدای کارمند دانشگاه ،ضمن تجدید بیعت با آرمان های
انقالب و گرامیداش��ت یاد و خاطره کلیه ش��هدای ایران اسالمی ،با خانواده
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شهیدان احمد لو ،میر علی مرتضایی و خاکسار دیدار کردند.
در این برنامه ها که به همت بس��یج کارکنان و معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانش��گاه عل��م و صنعت ايران برگزار گردید ،به رس��م ياد ب��ود لوح تقدیر و
هدایای یادبودی به خانواده های این عزیزان اهدا گرديد.

تجلیل هیئت رئیسه دانشگاه از جانبازان
بمناس��بت ایام اهلل دهه مبارک فجراعضای هیئت رئیس��ه دانشگاه به مرکز
توانبخش��ی جانبازان امام خمینی (ره) رفتند و از جانبازان دفاع مقدس عیادت
کردند.

دکتر عليرضا خاوندی ،عضو هيات علمی و رييس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دکتر غالمعلی شجاع منظری ،عضو هيات علمی و مدير گروه معارف اسالمی

حضور نماينده بيمه ايران در امور دانشجويان
دانش��جويان گرامی می توانند در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت
 13الی  14:30جهت رس��يدگی به امور بيمه ای خود به نماينده بيمه ايران
مستقر در امور دانشجويان اتاق تسويه حساب مراجعه نمايند.
کسب مقام اول توسط تیم فوتسال کارکنان دانشگاه
تیم فوتس��ال کارکنان دانشگاه در مس��ابقات فوتسال کارکنان دانشگاه های
منطقه يک ورزش کشور که به مناسبت دهه مبارک فجر در دانشگاه خواجه
نصير الدين طوسی برگزار گرديد موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد.
مه��دی دروگر ،مه��دی رضا زاده ،محم��د نصری ،مهدی دژرفتار ،ش��عيب
ش��اهينی ،حميدرض��ا بدری ،غالمحس��ين ح��اج علی ،يوس��ف لطفی ،امير
هوش��نگ کوهپايه و عل��ی ترابی(مربی) اعضای ش��رکت کننده این تیم در
این مسابقات بودند.
نشریه «دانشگاه ما» این قهرمانی را به اعضای این تیم تبريک می گوید.

تشکل های دانشجویی :
اردوی راهیان عشق  93برگزار می شود
اردوی بازدی��د از مناطق عملیاتی دفاع مقدس ،از  18لغایت  23اس��فند ماه
برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.
از برنامه های این اردو می توان به روایتگری در کش��تی در رودخانه اروند،
بازدید علمی از پاالیش��گاه آبادان ،پتروش��یمی آب��ادان ،کارخانه تلفن همراه
جی ال ایکس ،نیروگاه اهواز ،مترو اهواز و بندر امام خمینی(ره) اشاره کرد.

کس�ب مقام سوم مس�ابقات کش�وری تيراندازی دانشجويان
پسر
تيم تيراندازی با تفنگ و تپانچه بادی دانش��جويان پس��ر بر س��کوی س��وم
تيمی مس��ابقات قهرمانی کشور دانشجويان ايس��تاد .اين مسابقات از تاريخ
 25ال��ی  27بهم��ن  93در ته��ران برگزار گردي��د .ترکيب تي��م اعزامی را
آقايان :رضا دامن س��بز ،احم��د خداوردی و علی عباس��ی در بخش تفنگ،
محمد حس��ن ش��اعلی ،مهرزاد محمدی و محمد س��عيد انصاری در بخش
تپانچه ،آقای حس��ين رحمتی (مربی) ،احمد ابراهيمی(سرپرس��ت) و مهدی
نجاريان(کارشناس مس��ول) تشکيل دادند .ضمنا تيم تيراندازی با تفنگ نيز
در ماده خود بر سکوی سوم ايستاد .نشریه «دانشگاه ما» اين موفقيت ها را
به کليه اعضاء تيم تبريک می گوید.

انتصاب اعضای کميته دس�تگاهی برگزاری کرسی های نظريه
پردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه
دکتر برخورداری ،رييس دانش��گاه عل��م و صنعت ايران ،طی احکام جداگانه
ای از تاريخ پنجم اس��فندماه  1393چهار عضو هيات علمی دانشگاه را برای
مدت دو سال به سمت «عضو کميته دستگاهی برگزاری کرسی های نظريه
پردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه» منصوب کرد.
اسامی اين افراد به شرح زير است:

دکتر عليرضا علی احمدی ،عضو هيات علمی و رييس دانشکده مهندسی پيشرفت
دکتر سيدمحمدرضا ميالنی حسينی ،عضو هيات علمی و رييس دانشکده شيمی

انجمن های علمی
همایش بزرگداشت روز مهندس برگزار شد
روز دوش��نبه چهارم اس��فند ماه ،به مناس��بت روز مهن��دس ،انجمن علمی
دانش��کده مهندس��ی ش��یمی دانش��گاه علم و صنع��ت ،همایش��ی مبنی بر
بزرگداش��ت این روز در آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار کرد .در ابتدای این
مراس��م دکتر مقبلی ریاست دانشکده مهندسی شیمی و دکتر رهبر مدیریت
فرهنگی این دانشکده به ایراد سخنرانی پرداختند و نقش و جایگاه مهندسین
شیمی در صنعت کشور را تبیین و تشریح نمودند .از دیگر برنامه هایی که در
طی این همایش برگزار ش��د می توان به مراسم کیک بُری ،اجرای مسابقه
عکس س��لفی ،مس��ابقه حدس تصاویر ،اجرای برنامه هنری توسط مهندس
کلهر مجری برنامه رادیو هفت و اجرای موسیقی زنده اشاره نمود .همچنین
در پای��ان این برنامه ،جوایزی به برگزیدگان مس��ابقات اهدا ش��د و از گروه
موسیقی تقدیر به عمل آمد.

برگزاری همایش فاطمیه
هیات محبان الحسین (ع) از یازدهم اسفند ماه ،همایش فاطمیه را ویژه دهه
فاطمیه در دانشگاه برگزار نمود.
نمایشگاه کتاب توسط هیات محبان برگزار شد
نمایش��گاه کتابی از دوم اسفند لغایت شش��م اسفند ماه توسط هیات محبان
الحسین (ع) برگزار شد.
کانون ها
«رقص کاغذپ�اره ها» در آمفی تئاتر،
نمایشنامه خوانی شد
یکش��نبه هفدهم اسفند ماه ،از ساعت 12:30
الی  ،14به همت کانون تئاتر دانش��گاه علم و
صنعت و توسط اعضای این کانون ،نمایشنامه
«رقص کاغذپاره ها» نوش��ته محمد یعقوبی،
در آمفی تئاتر شهید بهرامی ،نمایشنامه خوانی
ش��د .مهدی رحیمی ،کارگردانی این برنامه را
بر عهده داش��ت و در آن ،فرهاد افشار ،زهرا
جعف��ری ،مژده دهقانیان ،امی��ر طالبی و ...به
خوانش این نمایشنامه پرداختند.
فیلم «عصر یخبندان» در دانشگاه اکران شد
یکش��نبه ،دهم اسفند ،از ساعت  12:30الی  ،15فیلم عصر یخبندان ،آخرین
س��اخته مصطفی کیایی ،توس��ط کانون فیلم و س��یما ،در آمفی تئاتر شهید
بهرامی اکران شد .نزدیک به  350نفر از دانشجویان دانشگاه ،در این برنامه
مردمی س��ی و
ش��رکت کردند .گفتنی اس��ت فیلم عصر یخبندان ،در آرای
ِ
سومین جشنواره فیلم فجر ،رتبه دوم را کسب کرد.

برپایی بازارچه خیریه در دانشگاه
به همت کانون های فرهنگی و هنری و توس��ط کانون بهار ،از روز ش��نبه،
ش��انزدهم اسفند ماه به مدت  5روز بازارچه خیریه در محوطه روبروی سلف
یاس دانش��گاه ،برگزار میگردد .کلیه عواید این برنامه صرف امور خیریه می
ش��ود .گفتنی است جش��ن اختتامیه بهاره نیز روز سه شنبه از ساعت  15الی
 18در آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار می شود.
بسیج دانشجویی
انتخاب تيم رباتيک دانشکده مهندسی برق
انجم��ن علمی برق در طول  3جلس��ه تي��م رباتيک این دانش��کده را برای
مس��ابقات ( iran open (sharif cupانتخاب کرد و در طی حدود 20
جلس��ه تيم را برای شرکت در مسابقات آماده خواهد کرد .الزم به ذکر است
اين مس��ابقات در قالب روبات مين ياب برگزار می شود .همچنين مسئولیت
هری��ک از اعض��ا و مدیری��ت این تیم توس��ط انجمن علمی این دانش��کده
مشخص شد.
برگ�زاری کارگاه  MATLABتوس�ط انجمن علمی دانش�کد
مهندسی مکانیک
انجمن علمی دانش��کده مهندس��ی مکانيک دانش��گاه عل��م و صنعت ايران
کارگاه تمدي��د ش��ده آم��وزش ن��رم اف��زار  MATLABرا برگ��زار کرد.
نرماف��زار()MATLAB ،ي��ک نرمافزار مهندس��ی اس��ت ک��ه در زمينه
محاس��بات رياضی و همچنين رس��م نمودارهای مهندس��ی و حل معادالت
کاربرد فراوان دارد.
هیات محبان الحسین (ع)
کاروان محمد رسول اهلل (ص) به کربال رفت
 ۸۰نفر از دانش��جویان دانشگاه علم و صنعت در قالب کاروان محمد رسول
اهلل (ص) دانش��گاه علم و صنعت از س��وم بهمن ماه لغایت یازدهم بهمن به
زیارت کربالی معال رفتند .این کاروان در سه روز نخست در نجف ،سه روز
دوم در کربال و روز آخر در کاظمین به زیارت حرم ائمه اطهار پرداختند.

برگزاری گردهمایی نخبگان قرآنی منطقه 4
هجده��م اس��فند م��اه ،گردهمایی نخبگان قرآنی منطقه  4توس��ط بس��یج
دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برگزار می گردد.
دفاتر فرهنگی
مس�ابقه کتابخوانی «فاطم�ه فاطمه
است» برگزار شد
دفتر فرهنگی دانش��کده ش��یمی ،س��یزدهم
اسفند ماه ،مس��ابقه کتاب خوانی را از کتاب
«فاطمه فاطمه است» برگزار کرد.
«فاطم��ه فاطم��ه اس��ت» کت��اب کوچکی
از دکتر علی ش��ریعتی اس��ت ک��ه از روی
سخنرانی سال  ۱۳۴۹وی تدوین شده است.
مسابقه کتابخوانی «همراه با بانوی مینویی» برگزار می شود
دفتر فرهنگی دانش��کده عمران ،هجدهم اسفند ماه ،مسابقه کتاب خوانی از
کتاب «همراه با بانوی مينويی» برگزار می کند .این کتاب شامل رهنمودها
و کالم مراج��ع عظام در مورد خطبه حضرت زهرا(س) و نگاهی به زندگانی
این بانوی بزرگوار و در نهایت ترجمه ومتن خطبه میباشد.
جشن روز مهندس برگزار شد
چهارم اسفند ماه ،از طرف دفتر فرهنگی دانشکده کامپیوتر ،جشنی ویژه روز
مهندس در این دانشکده برگزار شد.
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تیم رباتیک دانشگاه همچنان می تواند افتخارآفرین باشد
تيم رباتیک  Axiomیکی از تیم های دانش��کده مهندسی کامپيوتر
دانش��گاه علم و صنعت ايران که در زمینه ش��بیه س��ازی فوتبال دو
بعدی فعالیت می کند در چند س��ال اخی��ر افتخارات زیادی را برای
کش��ورمان و دانشگاه علم وصنعت ایران کس��ب کرده است .این تیم
در لیگ ش��بیه س��ازی فوتبال دو بعدی ،مقام س��وم مسابقات Iran
Open 2011؛ مقام چهارم مسابقاتIran Open 2012؛ مقام دوم
مسابقات  Iran Open 2013و رتبه سوم مسابقات رباتیک دانشگاه
صنعتی ش��ریف (شریف کاپ) را کسب کرده است .این تیم همچنین
در مس��ابقات جهانی ربوکاپ  2013هلند ،مقام چهارم را کسب کرد
که بهترین نتیجه بین تیم های ایرانی در این لیگ می باشد.
محم��د غضنفری ،محمد مهدوی ،فربد صمصامی ،س��ید اميد ش��ير

خورش��يدی ،حس��ين رحمتي��زاده و پي��ام مهاج��ری از اعضای تیم
 Axiomهس��تند .با محمد غضنفری ،سرپرس��ت ای��ن تیم و امید
شیرخورش��یدی دیگر عضو این تیم در دفتر نش��ریه «دانشگاه ما» به
گفت و گو نشس��تیم .در چند س��ال اخیر به ط��ور ضمنی از فعالیت
های تیم رباتیک دانش��گاه با خبر بودم و دلیش هم دوس��تی با امید
شیرخورش��یدی بود .امید شیرخورش��یدی را از  10س��ال پیش می
شناس��م .با یک سال اختالف ،دوران راهنمایی و دبیرستان را در یک
مدرس��ه گذراندیم .یک بار هم در دوران دبیرس��تان برای شرکت در
مس��ابقات رباتیک و پل ماکارونی در دبیرس��تان عالمه حلی ،همسفر
بودیم که س��فر لذت بخش��ی هم بود .در دوران دانش��جویی هم با او
در ارتب��اط بودم و از فعالیت های علم��ی و تالش های بی وقفه اش

دانشگاه ما :در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید.
محمد :محمد غضنفری هس��تم ،متولد  .1370اهل تهرانم .ورودی
س��ال  88رشته سخت افزار دانشگاه علم و صنعت و در حال حاضر
دانش��جوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی دانشگاه
علم و صنعت هستم.
امید :امید شیرخورش��یدی هس��تم .متولد  1369و متولد شاهرود.
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت.
دانش�گاه ما :چه ش��د که به رش��ته کامپیوتر و فعالیت در زمینه
رباتیک عالقه مند شدید؟
محم�د :من تا حدودی در دوران تحصیل راهنمایی و همچنین در
دوره دبیرس��تان ،رباتیک کار می کردم .پدرم اصرار داش��ت که در
دانشگاه در رش��ته مهندسی برق ادامه تحصیل بدهم چون خودش
در رشته برق درس خوانده بود .البته االن که در این رشته تحصیل
م��ی کنم ،نظر پدرم به این رش��ته مثبت اس��ت و خودم هم خیلی
خوشحالم که در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل می کنم.
امید :از دوم راهنمایی عالقه من به فعالیت در زمینه رباتیک شروع
شد .در دوره دبیرستان هم یک تیم رباتیک داشتیم که در مسابقات
مختلف ش��رکت می کردیم .به عنوان تیم یک مدرسه ،در مسابقاتی
که دانشجویان شرکت کننده آن بودند ،شرکت می کردیم.
دانش�گاه ما :در دوران قبل از ورود به دانشگاه ،خانواده و مدرسه،
نق��ش موثری در فعالیت ه��ای جانبی مث��ل کار در زمینه رباتیک
دارند .نظر خانواده و میزان حمایت مدرسه از فعالیت جنبی شما در
این زمینه چگونه بود؟
امید :خودت که ش��رایط مدارس سمپاد رو میدونی و یادت هست.
من هم در مس��ابقات پرواز موشک شرکت می کردم و هم در زمینه
رباتیک و هم در کالس های نجوم که در مدرس��ه برگزار می ش��د.
علتش این بود که هم مدرس��ه از این فعالیت ها حمایت می کرد و
ه��م خانواده و به خصوص پدرم پیگی��ر فعالیت های جنبی من بود
و مش��وق من بودند .دلیل اصلی اش هم ش��اید این بود که مدارس
س��مپاد برای این فعالیت های جنبی بودجه جداگانه ای داش��ت و
مسئولین مدرسه هم به ما اعتماد داشتند و حتی کلید اتاق نجوم و
رباتیک رو به ما می دادند .پدر و مادرم هم ش��اید در آن زمان فکر
نمی کردند که قرار اس��ت فعالیت من در زمینه ربوکاپ تا مسابقات
جهانی جلو برود اما همین که من عالقه داش��تم ،از من حمایت می
کردن��د و من هم واقعا از پدر و مادرم تش��کر می کنم .این فعالیت
های جنبی هم نه تنها مانع درس خواندن من نمی شد بلکه انگیزه
بیشتری در من برای خواندن درس های مدرسه ایجاد می کرد.
محمد :ش��رایط من با امید کمی متفاوت بود .من از سوم راهنمایی
وارد رباتیک ش��دم و در مسابقات آن شرکت می کردم و وقتی وارد
دبیرس��تان ش��دم ،فعالیتم خیلی جدی تر ش��د .ولی از همان اول،
مدرس��ه ما مخالفت می کرد و تاکید مدیریت مدرس��ه بر المپیاد و
کنکور بود و این مخالفت را به خانواده من هم القا کردند .حتی یادم
هس��ت که مدرسه ،ما را تهدید می کرد که اگر در مسابقات رباتیک
ش��رکت کنید ،با ش��ما برخورد می کنیم .این رو بگم که من االن از
وج��ود اون مخالفت ها خوش��حالم زیرا باعث می ش��د تا من تالش
بیش��تری کنم و اگر اون موانع نبود شاید سعی من برای رسیدن به
هدفم کمتر می شد .چون من در شرایط سخت ،بهتر رشد می کنم.
امید :این نش��ون م��ی ده که در دو محیط کام�لا متفاوت ،باز هم
رشد وجود دارد.
دانش�گاه م�ا :دقیقا .وقتی جلوتر هم می روی��م می بینیم که این
مس��ائل باعث می شه که روحیه افراد و شخصیت فردی شان با هم
متفاوت باش��ه و وقتی این افراد یک گروه را تشکیل می دهند ،این

تنوع برای کار گروهی خیلی جذاب تره .از روند تشکیل تیم رباتیک
دانشکده بگویید.
محمد :وقتی وارد دانشگاه شدم ،دیدم در دانشکده یک تیم بود که
در زمینه ربات های فوتبالیس��ت کار کرده بود .تیم "”Immortal
 .چون خودم ش��بیه سازی کار کرده بودم دنبال راه اندازی یک تیم
بودم .س��ال اول در لیگ ربات های امدادگر در مسابقات ایران اوپن
شرکت کردیم و سوم شدیم .بعد از آن مسابقات سعی کردم که تیم
ش��بیه سازی فوتبال را راه اندازی کنیم .سال دوم دوره کارشناسی،
ای��ن پیش��نهاد را به رئیس دانش��کده دادم و با موافقت ایش��ان ،از
دانش��جویان دانش��کده ،با یک آزمون ورودی ،یک گروه  15نفره به
اسم " ”Axiom of Choiceتشکیل دادیم.
امید :یادم هس��ت سوال هایی که محمد می پرسید ،کامال بی ربط
به علم رباتیکی بود که من تا آن زمان کار می کردم.
محمد :ما با هدف ش��رکت در مسابقات ایران اوپن  2011شروع به
کار کردیم .در یک کالس در دانش��کده قدیم کامپیوتر فعالیتمان را
ادامه دادیم و در مسابقات ایران اوپن ،مقام سوم را کسب کردیم.
دانش�گاه ما :با توجه به اینکه تیم تان را تازه تش��کیل داده بودید،
نتیجه خیلی خوبی کس��ب کردید .چند نفر از اعضای تیم شما قبل
از آن ،تجربه حضور در این مسابقات را داشتند؟
محمد :فقط من و یک نفر دیگر .بقیه اعضا بعضاً تجربه کار رباتیک
را داش��تند ،اما برای اولین بار بود که در این مس��ابقات شرکت می
کردند.
دانشگاه ما :در کنار شرکت در مسابقات ،زمینه شغلی رباتیک در
ایران به چه صورتی هست؟
محمد :زمینه کاری ما در رباتیک ،بیشتر به هوش مصنوعی مربوط
اس��ت .زمینه ش��غلی رباتیک و هوش مصنوعی هم در ایران چندان
خ��وب نیس��ت .از طریق تحقیق و آموزش میش��ه پ��ول درآورد اما
شرایط کاری این رشته در کشورهایی مثل امریکا مناسب تر هست.
اما م��ن بازهم به افراد دیگر توصیه می کن��م که در زمینه رباتیک
فعالی��ت کنند .چون کار در زمینه رباتیک به آدم فرصت لذت بردن
از زندگ��ی ،جنگی��دن و مهم تر از همه کار تیم��ی حرفه ای را یاد
می دهد.
امید :فعالیت گروهی ما و حضور ما در مس��ابقات باعث ش��د که ما
اعتماد به نفس بیشتری برای کارهای بزرگتر پیدا کنیم.
محم�د :دقیقاً .ما قبل از حضور در مس��ابقات ،یک نگاه بیرونی به
افراد صاحب نام در رباتیک داش��تیم ول��ی وقتی از نزدیک با آن ها
و در کنار آن ها در این مس��ابقات ش��رکت کردیم ،ترس ما از اینکه
شاید نتونیم موفق بشیم ،از بین رفت.
دانشگاه ما :در سال های گذش��ته مهاجرت نخبگان علمی کشور
و دانش��جویان علوم مهندس��ی ،به خصوص مهندس��ی کامپیوتر به
کش��ورهای اروپایی و امریکای ش��مالی زیاد شده است .عمده دلیل
این موضوع به نظر شما چیست؟
امی�د :ب��ه نظر من اصلی ترین دلیل این موضوع ،ش��کل مواجهه و
س��بک برخورد با علوم مهندسی اس��ت .در ایران در خیلی از رشته
های مهندسی ،س��بک برخورد با علوم ،مانند علوم پایه و بر مبنای
علمی آن اس��ت .مثال کش��ور ما از نظر تعداد دانشمندان ریاضی و
علوم کامپیوتر فوق العاده اس��ت .اما در کش��ورهایی مثل امریکا ،با
علوم مهندس��ی به سبک صنعتی برخورد می شود و همین موضوع
باعث شده که آن کشورها برای بهبود فعالیت هایشان به دانشمندان
و نخبگان کشور ما نیاز داشته باشند.
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در رش��ته کامپیوتر و حضورش در مس��ابقات رباتیک با خبر بودم .با
محمد غضنفری هم که جوان پر انرژی و زودجوشی است و مثل همه
دانش��جویان علم و صنعت ،پر اس��ت از خالقیت ،خیلی زود صمیمی
ش��دیم و این باعث ش��د تا گفت و گوی ما که به زعم این عزیزان ،با
همه مصاحبه های قبلی ش��ان متفاوت بود ،در فضایی صمیمی انجام
ش��ود .گفت و گویی که در آن از خیلی چیزها صحبت ش��د .از درد
دل های اعضای تیم رباتیک تا آس��یب شناسی روند آموزشی دوران
تحصیل در مدارس و مسئله مهم فرار مغزها.
مسعود غزنچایی

محم�د :به نظ��ر من هم یک��ی از دالیل این مهاج��رت ،معیارهای
اصلی افراد برای محیط و شرایط زندگی است .بسیاری از این افراد،
کیفیت زندگی در ایران را مناسب نمی دانند که این موضوع هم به
خاطر دیدگاه های آن هاس��ت .نقش ماهواره و رسانه های ارتباطی
هم خیلی در این مسئله پر رنگ هست .بخش زیادی از نسل جوان
ما ،شیفته خارج از کش��ور هستند .و خیلی به لطمه های عاطفی و
تغییری که با جابجایی اقلیمی در س��بک زندگی شان رخ می دهد
فکر نمی کنن��د .بزرگترین دغدغه ذهنی خ��ود من همین موضوع
ب��وده .این که ب��رای ادامه تحصیل بروم یا نه .چون من ش��رایطش
را داش��تم .خیل��ی از افراد به ای��ن موضوع فکر نم��ی کنند و برای
ادام��ه تحصیل می روند .متاس��فانه خروج س��رمایه ای که به خاطر
فرار مغزها در ایران اتفاق می افتد ،از درآمد نفتی ما بیش��تر اس��ت.
پس خیلی بحث مهمی هس��ت ک��ه کاری کنیم که نخبگان و حتی
دانشجویانی که از نظر علمی شرایط متوسط تری دارند ،برای ادامه
تحصیل و کار به خارج از کشور نروند.
امید :واقعا این موضوع که خودمان هم س��ال هاست ،ساده از کنار
آن رد ش��دیم ،خیلی مس��ئله مهمی هس��ت .وقتی تب تحصیل در
خارج از کشور ایجاد می شود ،افراد فرصت فکر کردن برایشان وجود
ندارد .ش��اید ما هم اگر برای شرکت در مس��ابقات جهانی به خارج
از کش��ور نرفته بودیم و وضعیت آنجا را ندیده بودیم ،االن که اینجا
نشستیم ،با هیجان زیادی درباره ادامه تحصیل در خارج از کشور و
ضرورت مهاجرت حرف می زدیم.
دانش�گاه ما :علت دیگری هم وجود دارد و آن هم این هس��ت که
سیستم علمی و فضای کار خارج از کشور ،باعث پذیرش دانشجویان
مهندسی کشور ما می شود .در واقع آن ها به دانشجویان ایرانی که
در رشته های علوم انسانی و یا رشته های هنری تحصیل می کنند،
نی��ازی ندارند که آن ه��ا را پذیرش کنند و برایش��ان هزینه کنند.
علوم��ی که دقیقا منطب��ق بر معیارهای آموزش��ی و فضای صنعتی
کشورهایی مثل امریکاس��ت ،باعث حمایت آن ها از نخبگان کشور
ما می ش��ود .و متاسفانه نظام آموزش و پرورش کشور ما نه تنها در
مقابل هجوم این کش��ورها برای تصاحب نخبگان ما ،یک نقش��ه راه
برای استفاده مناسب تر از نخبگان طراحی نکرده ،بلکه در دهه های
گذشته تمام تالشش را کرده تا خانواده ها و نوجوانان را به تحصیل
در رش��ته های مهندسی تشویق کند و سیس��تم غالب آموزشی در
کش��ور اصال در این راه به استعدادهای فردی ،توانایی های جسمی
و عالقه های ش��خصی کودکان و نوجوان��ان توجهی نمی کند .این
موضوع باعث ش��ده تا بیشتر نخبگان کشور در علوم مهندسی درس
بخوانند و متاس��فانه فضایی به وجود آمده که والدین فکر می کنند
کس��انی که معدل های پایین تری دارند یا ضریب هوش��ی کمتری
دارند ،مجبور هستند به سمت رشته های علوم انسانی بروند.
امید :که این موضوع منجر به یک فاجعه می شود.
دانش�گاه ما :دقیقاً .همانطور که االن داریم از این موضوع آس��یب
می بینیم و متاس��فانه بخش��ی از سیاس��یون ما تحصیل کرده علوم
مهندس��ی هستند .در حالی که هم دغدغه علوم انسانی دارند و هم
در علوم مهندسی ،صاحب نظر و نخبه محسوب می شوند.
محمد :سیستم آموزش و پرورش نیاز به تغییرات اساسی دارد.
دانش�گاه ما :خیلی خب .به فضای دانش��گاه برگردیم .در دانشکده
کامپیوتر ،ارتباط ش��ما به عنوان تیم رباتیک دانش��کده با اساتید و
مسئولین دانشکده چطور بود؟
محمد :اگر دکتر مزینی ،رئیس دانشکده کامپیوتر در زمان تشکیل
تی��م م��ا ،نبود و اگر حمایت های ایش��ان از تیم ما وجود نداش��ت،
موفقیت های تیم رباتیک ،به این شکل انجام نمی شد .دکتر مزینی
هم��ه جوره از ما حمای��ت کرد .به ما در فضای دانش��کده اتاق داد.
دانشگاه را متقاعد کرد که باید در مسابقات شرکت کنیم.
امید :امور مالی دانش��گاه هم در آن زمان در بحث های مالی خیلی
به ما کمک کرد.
دانش�گاه ما :در حال حاضر تیم رباتیک دانش��گاه در چه وضعیتی
قرار دارد و مس��ئولین دانش��گاه تا چه اندازه از تیم شما حمایت می
کنند؟
محم�د :االن وضعیت تیم رباتیک به صورت تعلیق دراومده و پیش
بینی من این هست که اگر تا دو سه ماه دیگر به آن نرسند ،از بین
می ره .در ربوکاپ ،لیگ های مختلفی وجود دارد که ش��بیه سازی
فوتب��ال ،یکی از این لیگ هاس��ت .کم هزینه ترین لیگ مس��ابقات
ربوکاپ اس��ت .زیرا روباتی به صورت فیزیک��ی وجود ندارد و روبات
ها در کامپیوتر ش��بیه سازی می ش��وند و تو باید هوش آن ربات را
بسازی.
امید :االن با توجه به قیمت ارز و تورم و  ...ساالنه  50میلیون تومان
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هزینه حمایت مالی از تیم رباتیک دانشگاست .باور کن اگر دانشگاه،
حتی کمی در مصرف آب صرفه جویی کند ،میزان این صرفه جویی
در سال به  50میلیون می رسد.
محمد :در مس��ابقات داخلی ،دانش��گاه به خوبی از ما حمایت کرد
ام��ا در مس��ابقات جهانی ،وضعیت کمی متفاوت بود .س��ال 2012
مس��ابقات جهانی در مکزیک برگزار ش��د .از شانس بد ما ،دورترین
نقط��ه روی ک��ره زمین از ایران .در آن زمان اگ��ر دکتر مزینی نبود
که ممکن نبود به این مس��ابقات بروی��م .دکتر مزینی ما را به دکتر
مالباش��ی که در آن زمان ،معاون وزیر علوم بودند ،معرفی کردند و
دکتر مالباش��ی هم به م��ا کمک زیادی کردند .م��ا هم نفری بیش
از ی��ک میلیون تومان از جیب گذاش��تیم و دو نف��ر از گروه  6نفره
تونستیم به مکزیک برویم و در اون مسابقات عنوان یازدهم را کسب
کردیم.
دانشگاه ما :و مسابقات ربوکاپ  2013هلند و کسب بهترین نتیجه
ربوکاپ ایران توسط تیم شما در آن لیگ.
محمد :سال بعد مسابقات در هلند برگزار می شد .ما بار دیگر برای
حمایت سراغ دکتر مالباشی رفتیم .آن زمان قیمت دالر هم در اوج
بود ولی با حمایت دکتر مالباشی ،دانشگاه کمک مالی خیلی خوبی
ب��ه ما کرد .ما هم نفری  5میلیون تومان از جیب گذاش��تیم و تمام
اعضای تیم به آن مسابقات رفتیم.
امید :مس��ابقات س��ال  2014در برزیل برگزار می ش��د .متاسفانه
ش��رایط مالی دانشگاه به گونه ای بود که به گفته مسئولین ،توانایی
تامی��ن هزینه ه��ای تیم رباتیک از عهده دانش��گاه خارج بود .ما در
مس��ابقات ثبت نام کرده بودیم .پذیرفته شدیم و متاسفانه به دلیل
مش��کالت مالی تا  3روز قبل از مس��ابقات به دنبال اسپانس��رهای
مختلفی از جمله بانک ها بودیم .اما متاسفانه نتوانستیم در مسابقات
شرکت کنیم.
محم�د :این موضوع لطمه بزرگی به تیم م��ا زد .یک قانون در این
مسابقات وجود دارد که اگر در این مسابقات ثبت نام کنی ،پذیرفته
ش��ی ولی در مسابقات شرکت نکنی ،از سال بعد هم محروم میشی.
اما با وجود این قانون ،باز هم به دلیل س��ابقه ای که تیم ما در این
مسابقات داشت ،مسئولین این مسابقات قبول کردند که ما سال بعد
هم در این مس��ابقات ش��رکت کنیم اما دوباره مشکالت مالی باعث
عدم حضور ما در مسابقات جهانی شد.
امی�د :در تم��ام دنیا ،ای��ن یک امر بدیهی هس��ت که
دانشگاه از تیم رباتیک خودش حمایت می کند.
محم�د :ما از نظ��ر حمایت مالی از دانش��گاه
امیرکبیر هم ضعیف تر عمل کردیم.
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تیم رباتیک دانش��گاه امیرکبیر هر سال در این مسابقات شرکت می
کند .تیم خیلی خوبی هم دارند اما متاس��فانه تا االن مقامی کسب
نکرده اند .جای تعجب اس��ت که تیم رباتیک دانشگاه علم و صنعت
با وجود کس��ب یک عن��وان مهم ،از حمایت مالی م��ورد نیاز ،بهره
مند نیس��ت .این تیم افتخاراتی را کسب کرده است و در چند سال
پیاپی روند رو به رشدی داشته و اگر به شکل مناسب حمایت شود،
همچنان می تواند افتخارآفرین باشد.
دانش�گاه م�ا :می توان گفت ک��ه فضای مس��ابقات رباتیک ،برای
ش��رکت های خصوصی و بانک ها برای حمایت مالی به عنوان یک
اسپانس��ر ،ش��رایط الزم را برای ایجاد بازده اقتص��ادی الزم ندارد و
اصوال این ش��رکت ها تمایل و انگی��زه ای برای حمایت مالی ندارند
و در نتیج��ه تنها نهادی که می تواند از تی��م های رباتیک حمایت
کند ،خود دانشگاه و یا مراکز علمی پژوهشی هستند .مراکز صنعتی
چطور؟ ش��رایط فنی فعالیت شما باعث ورود این مراکز و یا شرکت
های صنعتی به عنوان حامی مالی نمی شود؟
محمد :دنبال این مس��اله هم رفتیم .به عنوان مثال ایران خودرو به
ما پیش��نهاد داد که تمام هزینه های مال��ی تیم ما را می پردازد به
شرط اینکه  6ماه برای این شرکت به طور مجانی کار کنیم.
دانشگاه ما 6 :ماه کار مجانی؟
امید :اگر االن این پیشنهاد را می دادند قبول می کردیم.
دانش�گاه ما :با توجه به اینکه ش��ما در مس��ابقات جهانی شرکت
کردید و از نزدیک با تیم های مختلف روبرو ش��دید ،شرایط مالی و
میزان حمایت از تیم های دیگر به چه نحوی بود؟
محمد :تیم های دیگر کش��ور ها که اصال بحثی برای مس��ائل مالی
برایش��ان وجود ندارد .در میان تیم های ایرانی ،تیم های دانش��گاه
آزاد قزوین ،از حمایت مالی فوق العاده ای برخوردار هستند.
امید :اصال علت معروفیت تیم رباتیک این دانش��گاه هم
همین حمایت مالی و رس��انه ای مناس��ب
اس��ت ک��ه ب��رای اعض��ای تیم
هایش ،شرایط مناسبی
فراهم می کند
ت��ا با

انگیزه کافی در این مسابقات شرکت کنند.
دانش�گاه ما :با وجود این مس��ائل ،طیف زیادی از افراد و نوجوانان
ب��ه علم کامپیوتر ،رباتیک و هوش مصنوعی عالقه مندند .این عالقه
از کجا نشات می گیرد؟
امید :علوم کامپیوتر ،رابطه مس��تقیمی ب��ا خالقیت فردی دارند و
جذابی��ت زیادی دارند .زیرا در این علم ،تغییرات نتیجه کارت را در
لحظه می بینی .این ش��رایط و س��رعت زیادی که در پیشرفت علم
کامپیوت��ر وجود دارد ،باعث می ش��ود که فعالیت در این زمینه نیاز
ش��دیدی به خالقیت داشته باشد .و همین موضوع باعث عالقه افراد
زیادی به این رشته می شود.
دانشگاه ما :خیلی خب .رابطه شما با هنر چطور است؟
امی�د :من زمان های طوالنی به موس��یقی گ��وش می دهم و اکثرا ً
در هنگام کدنویس��ی به موس��یقی های مختلفی گوش می کنم( .با
خنده) موسیقی همیشه در کنار ربوکاپ بوده.
محمد :من هم به موس��یقی گوش می دهم و کنسرت هم می روم.
از دوران مدرسه هم خطاطی می کنم .البته االن بیشتر فیلم تماشا
می کنم.
دانشگاه ما :فیلم مورد عالقه ت چیست؟
محمد :اینسپشن ( – )Inceptionسه گانه ماتریکس – درخشش
ابدی یک ذهن زیبا
امید :فیلم ( )V for Vendetaهم فیلم مورد عالقه من است.
اخیرا ً هم فیلم " 5روز از جنگ " را دیدم که راجع به جنگ
گرجستان بود.

مصاحبه با محمد غضنفری و امید شیرخورشیدی ،دو نفر از اعضای
تیم  Axiomیکی از تیم های رباتیک دانشگاه علم و صنعت ایران

باید اعتماد به نفس دانشجویان را افزایش دهیم
چند ماه پیش ،مرکز مش��اوره دانشگاه از طبقه اول دانش��کده کامپیوتر قدیم به مکان جدید واقع در
روبروی دانشکده مهندسی مواد و مهندسی شیمی انتقال یافت.
اين مجموعه در فضایی بس��یار مناسب برای ارائه خدمات مفید به دانشگاهیان مشغول به فعالیت می
باش��د و دارای  4اتاق مش��اوره 1 ،اتاق مددکاری ،س��الن کنفرانس جهت جلسات ،کارگاه ها و فضای
سبز اختصاصی می باشد.
مرکز مش��اوره در فضای جدید آمادگی ارائه خدماتی از قبیل راهنمایی و مشاوره تحصیلی ،راهنمایی
و مش��اوره مذهبی و ازدواج ،مش��اوره خانواده ،مش��اوره بحران ،روانسنجی ،مش��اوره ،روان درمانی و
روانپزشکی را به عموم دانشگاهیان دارد.
استقرار مجموعه مرکز مشاوره در محل جدید ،بهانه ای شد تا با دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل،
مدیر مرکز مش��اوره س��اعتی را در دفتر ایشان به گفت و گو بنش��ینیم .دکتر موسوی خوشدل ،عضو
هیات علمی و استادیار گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی علم و صنعت است .عالوه بر سوابق علمی

دانشگاه ما :در ابتدا لطفا درباره عمده فعالیت های مرکز مشاوره و
بخش های مختلف آن توضیح بدهید.
موسوی خوشدل :خدمات مرکز مشاوره دانشگاه ،نه صرفا برای
دانشجویان بلکه برای تمامی کسانی که در دانشگاه حضور دارند و
در چند حوزه ارائه می شود .حوزه اول ،مربوط به مشاوره های فردی
است و افراد برای حل مسائل شخصی شان به مرکز مشاوره مراجعه
می کنند .در این حوزه ،مرکز مشاوره از حدود  30نفر مشاور و
مددکار بهره می برد .در هفت خوابگاه علم و صنعت نیز دفاتری وجود
دارد که خدمات مشاوره ای فردی ارائه می شود .حوزه دوم خدمات
مرکز مشاوره ،مربوط به فعالیت های پایشی می شود و کارکردی
پیشگیرانه دارد .مانند برگزاری اردوها ،همایش ها و  ...به عنوان مثال
سال گذشته در قالب طرح «استاد مشاور» بیش از  50جلسه کارگاه
در این مجموعه برگزار شد.
دانشگاه ما :منظور از «پایش» چیست؟
موسوی خوشدل :بگذارید من با یک مثال این موضوع را مطرح
کنم .مثال می خواهیم بدانیم که یک دانشجو وقتی وارد دانشگاه می
شود ،آیا عالئمی از ناراحتی های درونی و روانی را نشان می دهد
یا نه .همه ما به طور کلی مشکالتی داریم و نسبت به آن بی تفاوت
هستیم .به عنوان مثال اکثر دانشجویان ما ،اضطراب دارند .یا مثال
برخی از دانشجویان به دلیل دوری از خانواده یا مسائل دیگری ،دچار
افسردگی هایی می شوند .ما این مسائل را بررسی می کنیم و با
شناسایی این عالئم ،آن را با دانشجویان در میان می گذاریم و قبل از
اینکه دیر شود برای برطرف کردن آن به دانشجویان کمک می کنیم.
دانشگاه ما :چه برنامه های از طرف مرکز مشاوره برای انجام این
امور طراحی و اجرا می شود؟
موسوی خوشدل :در این بخش ما اوالً طرح «سالمت روان» را در
ابتدای سال تحصیلی انجام می دهیم که در آن ،همه افراد در هنگام
ورود به دانشگاه پرسشنامه هایی را پر می کنند .مرکز مشاوره این
پرسشنامه ها را بررسی می کند و در مرحله بعد با گفت و گوی
حضوری از مسائل دانشجوها شناخت بهتر و مناسب تری کسب
می کند .برنامه دیگری که در این بخش وجود دارد این است که
مرکز مشاوره وضعیت بازده تحصیلی دانشکده ها را به تفکیک هر
دانشکده ،پایش و آن را بررسی می کند .اگر بازده تحصیلی در برهه
ای دچار افت شدیدی باشد ،ممکن است بخشی از آن مربوط به
سالمت روان افراد باشد و مرکز مشاوره می تواند در این بخش به
دانشجویان و برای بهبود بازده علمی دانشگاه کمک کند.
دانشگاه ما :یک مشاور از نظر شخصیتی باید دارای چه شاخصه
های اخالقی و شخصیتی باشد تا مخاطب وی بتواند برای بیان
مسائلش به او اعتماد کند؟
موسوی خوشدل :روحیه آدم ها متفاوت است .واقعا
برخی افراد به درد مشاور شدن نمی خورند .فردی
که می خواهد مشاوره بدهد ،باید طبع مشاوره
داشته باشد .دیگران به نظر او اهمیت بدهند.
بعضی افراد به طور ذاتی و فطری توانایی همدلی و
هم زادپنداری با افراد دیگر را دارند و
می توانند مشاوران خوبی باشند.
یک فرد مشاور باید بدون در نظر
گرفتن پیش فرض های مختلف
نسبت به اعتقادات ،ظواهر و
گرایشات فکری افراد با آن ها
به گفت و گو بپردازد .دانش الزم
بسیار مهم است .فرد مشاور باید
از تکنیک های مشاوره
و دانش کافی آن
برخوردار باشد .به
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و پژوهش��ی ،دکتر موس��وی خوشدل در سال های گذشته ،دبیر ش��ورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان،
مدیر گروه دانش شبکه  4سیما و همچنین مشاور معاون علمی رئیس جمهوری بوده اند.
دکتر موس��وی خوشدل در دفتر مدیریت مرکز مش��اوره ،استقبال گرمی از نشریه “دانشگاه ما” انجام
دادند و به طور مفصل درباره فعالیت های مرکز مش��اوره ،فرایند مش��اوره در دانشگاه علم و صنعت و
مسائل و مشکالت پیش روی دانشگاهیان صحبت کردند.

گفت و گوی “دانشگاه ما” با دکتر موسوی خوشدل،
مدیر مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت

دلیل اینکه مخاطب ما در دانشگاه افرادی هستند که از طیف ها،
فرهنگ ها و قومیت های مختلفی وارد دانشگاه می شوند ،مشاور باید
رفتارشناسی فرهنگ های مختلف و عقاید قومیت های مختلف را
بشناسد .امانت داری نیز در مشاوره بسیار مهم است.
دانشگاه ما :افراد تا چه اندازه ای می توانند از حفظ اطالعات
شخصی شان توسط مرکز مشاوره و مشاوران اطمینان داشته باشند؟
موسوی خوشدل :اطالعات مرکز مشاوره به شدت محرمانه است و
در اختیار هیچ کسی قرار داده نمی شود و حتی اگر عالی ترین مقام
وزارت خانه از ما بخواهد که اطالعات فردی را در اختیار این نهاد
قرار دهیم ،تنها در صورتی این اطالعات منتقل می شود که فرد (یا
دانشجوی) مورد نظر خودش شخصاً و کتباً چنین درخواستی از مرکز
مشاوره داشته باشد و جای نگرانی وجود ندارد.
دانشگاه ما :در مورد اهمیت زمان مراجعه افراد به مراکز مشاوره
گفتید و اینکه الزم است در زمان مناسبی افراد برای بیان مسائل
خود به مشاور مراجعه کنند .به نظر می رسد که این در بخش
اعظمی از افراد جامعه ما یک فرهنگ شده است و اغلب مردم
خودشان در مقابل اینکه برای طرح مسائل خود به یک مشاور
مراجعه کنند ،جلوی خود را می گیرند .به نظر می رسد که متاسفانه
از دوران کودکی و نوجوانی برای ما فرهنگ سازی نشده است و در
رسانه های ما و سریال های تلویزیونی نیز ،شخصیت مشاور به عنوان
کسی که می تواند در کنار یک خانواده ،بخشی از زندگی روزمره ما
باشد ،معرفی نشده .این موارد باعث شده تا بعضی افراد فکر کنند که
صرف مراجعه به مشاور ،به منزله «روانی» تلقی شدن آن هاست و
اگر کسی به مشاور مراجعه کند یعنی عاملی مخرب برای اطرافیانش
به شمار می آید .بد نیست این تلقی اشتباه را آسیب شناسی کنید.
موسوی خوشدل :شما ببینید .متاسفانه این مساله تبدیل به یک
فرهنگ غلط در کشور شده است .مثال ببینید «خوددرمانی» تا چه
اندازه در کشور ما انجام می شود .ما در اطرافیانمان داریم افرادی
که با سن زیاد ،سوادی ندارند ولی بیش از صد دارو را می شناسند
و خواصش را بلدند و دائما به بقیه افراد تجویز می کنند .از سمت
دیگر اغلب فرهنگ بیمه شدن و یا فرهنگ آشنایی با مسائل حقوقی
را نداریم .مشاوره هم از این موضوع خارج نیست .در حالیکه همه ما
به مشاور احتیاج داریم .من خودم بارها با مشاوران مرگز گفت و گو
می کنم و از آن ها کمک می خواهم.
دانشگاه ما :با توجه به اینکه در دانشگاه ،قشر تحصیلکرده و نخبگان
علمی کشور حضور دارند ،مرکز مشاوره دانشگاه چه برنامه هایی برای
ارتباط بیشتر دانشجوها و اساتید با این مرکز طراحی و اجرا می کند؟
موسوی خوشدل :ما سال گذشته طرحی را به نام «جمعه
شاد» اجرا کردیم .این طرح به این صورت بود که یک روز جمعه،
دانشجویان و اساتید دانشکده در داخل دانشگاه در استادیوم جمع
می شدند ،تفریح می کردند و ناهار می خوردند و با هم گفت و گو
می کردند .بعضی روزها دانشجویان پسر و اساتید مرد .و روزهایی که
مخصوص دانشجویان خانم بود ،اساتید خانم دانشکده و یا همسران
اساتید هر دانشکده هم در این برنامه حضور پیدا می کردند .این
برنامه از یک طرف باعث ایجاد نشاط بین افراد و به ویژه دانشجوها
می شد .هم چنین باعث می شد تا مرکز مشاوره به عنوان مجموعه
ای معرفی شود که فعالیت هایش صرفا محدود به خدمات مشاوره
ای و مددکاری نیست.
دانشگاه ما :برنامه جذابی است .ضمن اینکه وقتی در داخل
دانشگاه برگزار می شود دیگر هزینه زیادی ایجاد نمی
کند .این برنامه چگونه ادامه پیدا کرد و در حال حاضر چه
وضعیتی دارد؟
موسوی خوشدل :من اولین بار برنامه «جمعه شاد»
را از دانشکده شیمی شروع کردم و هفته اول آن
مخصوص دانشجویان پسر بود و هفته بعد را
هم به دانشجویان دختر اختصاص دادیم.
من یک گِله از فضای دانشجویی دارم و آن
هم این است که متاسفانه الگوی زندگی
دانشجویی در خوابگاه دچار اشکال
است و برنامه خواب دانشجویان واقعاً
اسفناک است .هم دانشجویان دختر
و هم دانشجویان پسر .من خاطرم
هست که با اینکه شروع برنامه را
ساعت  9صبح اعالم می کردیم
اما تا ساعت  11فقط دو سه نفر از
دانشجویان می آمدند و بقیه خواب
مانده بودند .بعد هم که آمدند و

برنامه را شروع کردیم ،برخی از دانشجوها شروع کردند به غر زدن که
«وااای چه جمعه شادی است» و «واقعاً معلوم است که شادیم» و از
این حرف ها .بعضی وقت ها هم پیش می آمد که برخی افراد تمایل
داشتند تا فرصتی پیدا می کنند فضا را به سمتی ببرند که مناسب
فضای دانشگاه نبود .انگار بدشان نمی آمد که این برنامه تعطیل شود
تا الاقل غر بزنند که چرا دانشگاه از این برنامه ها اجرا نمی کند؟!
دانشگاه ما :از این دست برنامه ها ،حداقل فایده ای هم که داشته
باشد این است که باعث نزدیک تر شدن روابط بین استاد و دانشجو
می شود.
موسوی خوشدل :ببینید من تحصیلکرده خارج از کشور نیستم
ولی خیلی از دوستانی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند می
گویند که در خارج از کشور ،در طول هفته و در روزهای اداری و
کاری ،فضایی منظم و با برنامه حاکم است و وقتی آخر هفته می
رسد ،با ضوابط و مناسبات فرهنگی خودشان ،استاد و دانشجو در
کنار هم به تفریح می پردازند.
دانشگاه ما :نظر اساتید نسبت به این برنامه چه بود؟
موسوی خوشدل :برخی از همکاران عقیده داشتند که این برنامه
و ایجاد رابطه صمیمی بین استاد و دانشجو شاید خیلی مفید نباشد
و به این برنامه عالقه مند نبودند .برخی از همکارها اعتقاد دارند که
دانشجوی این دوره با دانشجوهای نسل های گذشته خیلی تفاوت
فرهنگی دارد و مناسبات رفتاری و کالمی اش متفاوت است .من
هم به همکاران گفتم که این حرف را قبول دارم ولی دلیل این
تفاوت را همین فاصله ای که بین استاد و دانشجو ایجاد شده است
می بینم .یعنی قطع ارتباط بین نسل ها منجر به ایجاد تفاوت های
عقیدتی و فرهنگی میان آن ها می شود .ما باید از دوران تحصیل در
مدارس به کودکان و نوجوانان آموزش بدهیم که هم با معلم های
خود صمیمی باشند و هم پیش او ادب را رعایت کنند .ما هیچ وقت
اجازه ندادیم که این فضا شکل بگیرد .ما باید این چرخه باطل را یک
جایی بشکنیم .دانشگاه علم و صنعت برخالف دانشگاه های دیگر
است .در اینجا اساتید ،دانشجوها را تحویل می گیرند و با یکدیگر در
پروژه های علمی شرکت می کنند .پس این ارتباط به هردوی آن
ها کمک می کند.
دانشگاه ما :آسیبی که قطع این رابطه ایجاد می کند ،بیشتر متوجه
اساتید می شود یا دانشجوها؟
موسوی خوشدل :هردو .ولی دانشجوها بیشتر آسیب می بینند زیرا
اساتید در حوزه های کاری و پژوهشی خود مشغول هستند و سبک
زندگی مورد نظر خود را پیدا کرده اند ولی شخصیت علمی و کاری
دانشجو و دیدگاه های او تازه در حال شکل گیری است.
دانشگاه ما :گفتید این قبیل برنامه ها باعث ایجاد نشاط در فضای
دانشگاهی می شود .همین طور باعث تخلیه هدفمند هیجان در
دانشجویان .از طرفی برخی از افراد که در این برنامه شرکت می
کردند ،به نحو دیگری که مناسب شرایط برنامه نبود ،سعی در تخلیه
هیجان خود داشتند .نظرتان درباره مسئله هیجان در جوانان و
کنترل تخلیه آن چیست؟
موسوی خوشدل :در جامعه ما بخش زیادی از واکنش های عصبی
مربوط به عدم کنترل هیجان است .متاسفانه بسیاری از افراد جامعه
ما با مهارت های کنترل هیجان آشنا نیستند .برای کسب این مهارت
الزم است که افراد به مشاور مراجعه کنند تا از بروز این اختالالت
جلوگیری شود .اگر ما نتوانیم مهارت کنترل خشم و احساسات را یاد
بگیریم ،در مواقع بحرانی و حساس مثل بحران های سیاسی ،بعضاً
نمی توانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم و به جای تحلیل
مناسب ،تصمیم های احساسی می گیریم که باعث بروز ناهنجاری
ها در جامعه می شود.
دانشگاه ما :مبحث کنترل هیجان خیلی اهمیت دارد و در حوزه
اجتماعی ،نشریه «دانشگاه ما» در مقاالت مختلفی به این موضوع
پرداخته است .به عنوان مثال چند وقت پیش با یکی از دوستان
درباره مسائلی که پیرامون تشئیع جنازه یکی از خواننده ها انجام
شد صحبت می کردیم و نظرش این بود که بخش اعظم این برون
ریزی اجتماعی مربوط بود به همین مبحث تخلیه هیجان و عدم
مهارت الزم برای کنترل آن در جامعه .ما وقتی مسائل و ابزارهایی را
که در اختیار نسل جوان امروزی است با نسل های گذشته مقایسه
می کنیم ،می بینیم که نوجوانان و جوان های امروز ما ،نیازمند
یک برنامه جامع و هدفمند برای کسب مهارت کنترل هیجان خود
هستند .برنامه ای جامع و چند جانبه که همه سلیقه ها و عقاید
بتوانند در آن حضور داشته باشند و صرفا برای یک قشر خاص تدوین
و طراحی نشده باشد.
موسوی خوشدل :من معتقدم که این موضوع باید هدفمند انجام
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برخی از اهداف مرکز مشاوره
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ايران به عنوان يکی از
واحدهای حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اهداف
زير را دنبال می نمايد:
 -1تالش در جهت کمک به دانشجويان در شناخت بهتر
استعدادها ،رغبت ها ،ارزش ها ،نگرش های حاکم بر جامعه و به
کارگيری اين قابليتها در تعالی فردی و اجتماعی.
 -2کمک به سازگاری مؤثر با محيط جديد تحصيلی ،آشناسازی
دانشجويان با فرصت های مناسب محيطی و درک تجارب
خويش در سازگاری با واقعيت های موجود.
 -3کمک به حل مشکالت تحصيلی ،خانوادگی ،رفتاری ،عاطفی،
روانی و ايجاد زمينه هايی به منظور اعتالی علمی -اخالقی
دانشجويان و سعی در رفع موانع موجود در جهت رسيدن به
اهداف.
 -4کمک به دانشجو در تصميم گيری آگاهانه و حسن انتخاب
در زمينه های مختلف.

شود و در اجرا ،دارای تنوع باشد .ما نباید به سویی برویم که هیجانات
کاذب و بی فایده در جوانان ایجاد کنیم .به عنوان مثال می دانیم که در
ورزش هیجان زیادی وجود دارد اما اینکه بیاییم و با افزایش حساسیت
ها و شکل گیری دعواهای آبی و قرمز باعث افزایش هیجان و تخلیه
انرژی به شکلی که بعضاً به خشونت هم بکشد ،بشویم ،نه تنها بی فایده،
بلکه مضر است .اصل ورزش کردن است که باعث تخلیه هدفمند انرژی
و هیجان می شود و باید با فراگیر کردن آن ،بتوان سازوکاری ایجاد کرد
که هیجان و انرژی افراد به شکلی هدفمند تخلیه شود .مراسم های
مذهبی ،برنامه های جشن ،اردوها ،برنامه های طنز و همچنین دورهمی
های خانوادگی و دوستانه ،همگی می تواند ظرفیت بالقوه مناسبی داشته
باشد برای تخلیه هدفمند انرژی .منتها باید در تمامی آن ها از افراط و
تفریط پرهیز کرد تا در فضایی مناسب این اتفاق بیفتد.
دانشگاه ما :بخشی از فعالیت های مرکز مشاوره مربوط به خوابگاه های
دانشجویی می شود .من خودم خوابگاهی بودم و هنوز هم در خوابگاه
زندگی می کنم و می دانم که وقتی یک دانشجوی ورودی جدید به
خوابگاه می آید ،جدایی او از خانواده اش و خانه ای که سال ها در
آن زندگی کرده ،سبب ایجاد استرس و برخی افسردگی ها می شود و
همچنین به طور کلی ورود به یک شرایط جدید و پذیرفتن تغییرات
اساسی در سبک زندگی باعث بروز اختالالتی می شود و دانشجویی که
از یک شهر دیگر و از محیط دبیرستان که تک جنسیتی هم هست ،وارد
دانشگاهی می شود که اقشار مختلف جامعه ،از وزیر و نماینده مجلس
گرفته تا هنرمند و غیره در آن فعالیت می کنند ،با مسائل زیاد و سوال
های متعددی روبرو می شود .حضور یک مشاور در خوابگاه ها تا چه
اندازه می تواند از بروز این اختالالت جلوگیری کند؟
موسوی خوشدل :فعالیت ما در خوابگاه ها به دو صورت انجام می شود.
یکی اینکه مشاوران ما به صورت گروهی ،با دانشجویان گعده برگزار می
کنند و راجع به مسائل مختلفی با آن ها گفت و گو می کنند .حالت
دیگر هم این است که دانشجو خودش برای بیان مسائلش به مشاوران
مرکز ،مراجعه می کند .مثال در خوابگاه حکیمیه که دانشجویان ورودی
در آن اسکان دارند ،مشاوران ما هر هفت روز هفته در این خوابگاه حضور
دارند و افراد زیادی هم به مشاوران این خوابگاه مراجعه می کنند.
دانشگاه ما :به نظر شما بیشترین آسیبی که در فضای خوابگاه ،متوجه
دانشجو هست ،چیست؟
موسوی خوشدل :بزرگترین آسیبی که فضای خوابگاه برای افراد ایجاد
می کند اختاللی است که در ساعت خواب افراد ساکن خوابگاه به وجود
می آورد .بی نظمی در شکل زندگی و همچنین خواب دانشجوها باعث
می شود که بازده دانشجوها به شدت پایین بیاید .متاسفانه در این
سال ها این مسئله تبدیل به یک فرهنگ شده است و حتی کسانی
که می خواهند در ساعت مناسب استراحت کنند ،سر و صدای بقیه
افراد مانع آن ها می شود و آن ها هم مجبورند ساعت استراحت خود
را با آن ها تغییر دهند .عالوه بر این مسئله ،وجود برنامه های شاد و
مفرح در خوابگاه ها به خصوص برنامه های شاد و مناسب در خوابگاه
دختران ،ضروری است و باید بیشتر شود .البته امکانات ورزشی و رفاهی
خوابگاه های ما عالی است ولی این برنامه ها نیازمند یک مدیریت از
تفریحی خالقانه ای در خوابگاه ها
طرف دانشجو هاست تا برنامه های
ِ
ایجاد شود.
دانشگاه ما :با توجه به اینکه شما در صدا و سیما نیز فعالیت مدیریتی
داشتید ،تا چه اندازه تاثیر برنامه های نمایشی و دراماتیک را در ترویج
یک زندگی هدفمند برای دانشجویان و جوانان مفید می دانید؟
موسوی خوشدل :بسیار مهم است .متاسفانه ما باید به شکل مناسب
تری به ساخت این برنامه ها و سریال ها روی بیاوریم .در حال حاضر
چنین سریال ها و برنامه هایی ساخته می شود ولی نمی تواند آن طور
که شایسته یک جوان ایرانی است برای او ایجاد انگیزه کند .متاسفانه
برنامه های نمایشی کشور ما ،در جوانان ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس
نمی کند .من بسیاری از انیمیشن های خارجی را می بینم .هیچ
انیمیشنی نیست که در آن یک کودک یا نوجوان بخواهد دست به کار
جدید و خالقانه و البته دشواری بزند ،و نتواند .ما در ایجاد اعتماد به
نفس و انگیزه در برنامه های نمایشی ،ضعیف عمل کردیم .به همین
علت می بینیم که دانشجویان ما بعضاً فاقد اعتماد به نفس هستند و
خسته به نظر می رسند و تالش ها و دستاوردهایشان در نظر خودشان
کوچک به نظر می رسد.
دانشگاه ما :و حرف آخر.
موسوی خوشدل :اگر بخواهم جمع بندی کنم باید بگویم که ما در
زمینه شاداب کردن فضای دانشگاه ،ایجاد اعتماد به نفس در دانشگاه،
ایجاد نظم در بین دانشجویان و ایجاد تفریحات سالم در دانشگاه البته با
محوریت خود دانشجویان ،می توانیم فعالیت های زیادی انجام دهیم تا
بازده علمی در دانشگاه افزایش پیدا کند.

مشاوره چيست؟
مشاوره رابطه حضوری بين يک فرد متخصص با مراجع «يا
مراجعان» است که طی آن مشاور با استفاده از علم ،دانش،
مهارت و توانايی های خود ،به مراجع کمک می کند تا درک
و شناخت بهتری از مسائل و موقعيت خود بدست آورد و به
مطلوبترين شکل از توانايی ،استعداد و امکانات خود بهره گيرد
و قادر گردد در مواجهه با پيشامدها و مشکالت زندگی به گونه
ای مناسب و عاقالنه تصميم گيری کند .حاصل اين فعاليت نه
تنها کمک به فرد مراجع برای رفع مشکالت اوست ،بلکه رشد
و تعالی شخصی و اجتماعی وی را نيز به همراه خواهد داشت.

واحد درمان
وظیفه اين واحد کمک به تسهيل رشد فردی  ،حل مشکالت و درمان
اختالالت روانی است.
مشاوره و روان درمانی :مراجعين در اين نوع مشاوره به صورت
حضوری جهت رفع مشکالت ياری می شوند.
راهنمايی و مشاوره تحصيلی :افرادی که عالقمند به يادگيری روش
های مناسب تحصيل می باشند و يا درصدد تغيير رشته تحصيلی خود
هستند ،می توانند از اين مشاوره بهره مند شوند.
راهنمايی و مشاوره مذهبی و ازدواج :افرادی که قصد همسر گزينی
دارند با معيارهای علمی انتخاب ،آشنـا شده و راهنمـايی های الزم را
دريافت می کنند و نيز افرادی که در مسائل دينی و عقيدتی دچار مسائلی
هستند می توانند از اين نوع مشاوره بهره گيرند.
مشاوره خانواده :افرادی که عالقمند می باشند به زندگی مشترک خود
معنای عميق تری ببخشند و يکنواختی زندگی را مرتفع سازند ،يا دچار
مشکالت خانوادگی هستند جهت رفع مشکالت و بهبود وضعيت می توانند
از اين خدمات استفاده نمايند.

واحد مددکاری
پيگيری مسائل و مشکالت مراجعين در
زمينه امور مرتبط با خانواده ،خوابگاه ها ،امور
تحصيلی ،شغلی و در صورت ضرورت بازديد
از منازل و کمک به رفع نيازهای اوليه از اهم
وظايف اين واحد است.
واحد روانسنجی:
اين واحد با انجام تست های مختلف هوش،
استعداد ،رغبت و شخصيت به تشخيص و
درمان کمک می نمايد.

مشاوره خوابگاه ها
طبق آیین نامه ،در صورت نياز
و ضرورت ،شعبه مرکز مشاوره
دانشجويی دانشگاه در خوابگاه ها
تشکيل میگردد و مرکز مشاوره
اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در
خوابگاه های دانشجويی می نمايد.
دانشجوياني که نمی توانند به مرکز
مشاوره مراجعه کنند می توانند از
خدمات مشاورينی که در خوابگاه ها
حضور دارند ،استفاده نمايند.
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گزارش یک جشن

بيس��ت و شش��م بهمن ماه  93در سالن شهيد بهرامی دانشگاه
مراس��م تجليل از  460دانش��جوی ممتاز آموزشی و پژوهشی
دانشگاه علم و صنعت ايران ،برگزار شد.

در اين مراس��م ممتازان آموزش��ی و پژوهش��ی در س��ه مقطع
کارشناس��ی ،کارشناسی ارش��د و دکترا ،همچنين دانشجويان
نمونه کش��وری ،رتب��ه های زير  10المپياد کش��وری و افتخار
آفرينان و م��دال آفرينان جهانی با اهدای لوح و هدايايی مورد
تجليل قرار گرفتند.

دکتر برخورداری ،رييس دانش��گاه عل��م و صنعت ايران پس از
خیر مقدم به حاضران این مراسم ،در سخنرانی خود خطاب به
اس��اتید و دانشجویان حاضر در این مراسم گفت “ :آموزش زير
بنای پژوهش و پژوهش اس��اس فناوری و فناوری عامل تبديل
دانش به محصول اس��ت .دانش��گاه به همه اين مراحل اهتمام
وي��ژه دارد .اينک ش��ما عزي��زان که در انجام اي��ن امر مقدس
پيش��تاز بوده اي��د ،به جامعه اعالم مي داري��د که ما تمام توان
خود را در جهت گسترش دانش و نهايتاً توسعه فناوری و ايجاد
ثروت ملی به کار بسته ايم و آماده ايم که در ادامه راه در جهت
خدمت به جامعه هم چنان پيشرو باشيم».
رييس دانشگاه علم و صنعت ايران اظهار داشت “ :آينده روشن
و اعت�لای اين مرز و بوم حاصل تالش علمی ،خالقيت ،ايمان و
تعهد شما دانشجويان عزيز است .اين آينده جایی در دوردست
روياها نيس��ت ،نقش��ه راه و جغرافيايی خاصی ندارد .آينده هر
کس��ی توسط خودش ساخته می ش��ود  .چون آينده ساختنی
است نه يافتنی».

وی در ادامه گفت“ :اميدواريم که دانش��گاه علم و صنعت ايران
با داش��تن سرمايه های ملی چون شما عزيزان در ادامه رسالت
خود بيش از پيش موفق باشد».

ريي��س دانش��گاه علم و صنع��ت ايران در پاي��ان صحبت های
خود در جمع دانش��جويان ممتاز آموزش��ی و پژوهشی گفت:
“ اين موفقيت را به تک تک ش��ما دانش��جويان عزيز و اساتيد
بزرگوارشان و خانواده های دلسوز تبريک مي گوييم و از تمامی
مسوولين ،کارکنان و دست اندرکاران برپايی اين مراسم تقدير
و تشکر می نمايم».

دکتر کالنتر ،معاون آموزش��ی دانشگاه علم و صنعت ايران نيز
در ابتدای اين مراسم به دانشجويان ممتاز تبريک و خير مقدم
گفت و ابراز اميدواری کرد تا آنان در ادامه تحصيلشان همچون
امروز موفق باش��ند و در آينده جذب صنايع کش��ور ش��وند و
بتوانند صنعت کشور را به نحو احسن اداره کنند.
معاون آموزش��ی دانش��گاه علم و صنعت اي��ران گفت :در اين
جش��ن از حدود  460دانش��جوی ممتاز در دو بخش آموزشی
و پژوهش��ی و در س��ه مقطع کارشناس��ی ،کارشناسی ارشد و
دکترا و همچنين دانش��جويان نمونه کش��وری ،رتبه های زير
 10المپياد کش��وری و افتخار آفرينان و مدال آفرينان جهانی
تقدير می شود.

دکت��ر کالنتر در بخ��ش ديگری از صحبت های خود از رش��د
 20درصدی پذيرش دانشجويان ممتاز بدون آزمون در مقاطع
باالتر درسال جاری خبر داد و گفت :در سال تحصيلی ،94-93

کسی ممتاز آموزشی است؟
چه
در هر دوره ورودی (حداقل 30
ممتاز رتبه اول:
یلی در هر رشته یا گرایش
نفر اول بر حس��ب معدل س��ال تحص حصیلی در مقطع کارشناسی)
سال ت
ش در مقطع کارشناسی ارشد
واحد درسی گذرانده شده در هرسال تحصیلی در هر رشته یا گرای
اول و دوم بر حسب معدل
 21واحد درسی گذرانده باشد)
نفر ورودی های سال قبل (حداقل
برای
ش در هر دوره ورودی (حداقل
ممتاز رتبه دوم و سوم:
سال تحصیلی در هر رشته یا گرای
سوم بر حسب معدل
حصیلی در مقطع کارشناسی)
نفر دوم و سی گذرانده شده در هر سال ت
 30واحد در
کارشناسی ارشد پذیرفته شود.
ورودی ممتاز:
عت که با رتبه  1تا  5در آزمون
دانشجوی کارشناسی علم و صن
زیر 100
برگزیدگان آزمون سراسری در مقطع کارشناسی با رتبه زیر ( 10سهمیه شاهد و ایثارگر)
ری در مقطع کارشناسی با رتبه
برگزیدگان آزمون سراس
ممتاز :المپیادهای علمی دانشجویان
برگزیدگان

تعداد 170نفر از دانش آموخته گان ممتاز مقطع کارشناس��ی
بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد جذب شده اند و تعداد
 50نفر از دانش آموخته گان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد نيز
در مقطع دکترا پذيرفته شده اند.

معاون آموزش��ی دانشگاه افزود« :خوش��بختانه در سال جاری
ب��ا هماهنگی و رايزن��ی ها با بنياد ملی نخب��گان اين موفقيت
حاصل ش��د که تعدادی ح��دود دو برابر ظرفيت اعالم ش��ده،
دانش��جوی نخبه به اين بنياد معرفی شود و در اين بنياد عضو
شوند .خوشبختانه با رايزنی های صورت گرفته با معاون محترم
علم��ی و فناوری رياس��ت جمهور اين موافقت گرفته ش��د که
برای س��ال های آينده تعداد بيش��تری از نخبگان اين دانشگاه
ب��ه بنياد ملی نخب��گان معرفی گردند و در همين راس��تا ايده
گذراندن دوره سربازی دانش آموختگان ممتاز و نخبه دانشگاه
در مراکز تحقيقاتی دانش��گاه ارايه ش��د که با موافقت شفاهی
معاون محترم علمی رياست جمهور همراه شد.
الزم ب��ه يادآوری می باش��د اين مراس��م با اجرای تردس��تی و
نمایش کليپ های دانش��جويان ممتاز و س��رود دانشگاه پايان
يافت و در هنگام تقدير ،ممتازان آموزشی و پژوهشی دانشکده
ها با مس��ووالن هر دانش��کده و اعضای هيات رييس��ه دانشگاه
عکس يادگاری گرفتند.
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مصاحبه با دکتر علی کاوه؛
استاد دانشکده عمران

معرفی مفاخر دانشگاه علم و صنعت

دکتر علی کاوه؛ اس��تاد برجس��ته رشته مهندس��ی عمران نامی آشنا برای همه فعاالن در
رشته مهندسی عمران ،سازه و معماری در مجامع علمی جهان است .استاد علی کاوه معتقد
اس��ت دانشجویان ایرانی در باالترین س��طح علمی در جهان قرار دارند و میگوید :دانشجوی
ایرانی مهندسی عمران به هیچوجه نیاز به مهاجرت از کشور ندارد چراکه تمام امکانات الزم
چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ سختافزاری در دانشگاههای کشور وجود دارد ،دانشجوی
ایرانی مهندسی عمران حتی از گذراندن فرصت مطالعاتی در خارخ از کشور نیز بینیاز است.
در ادام��ه خالصه گفتگویی را با عضو هیئت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران که قریب به
 500مقاله علمی در مجالت معتبر مانند  ISIبه چاپ رسانده است میخوانید  :

بخشی از افتخارات دکتر علی کاوه:
عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايران
چهره ماندگار در مهندسی عمران از طرف فرهنگستان علوم و
سازمان صدا و سيما1383 ،
عضو پيوسته انجمن رياضيات و کاربردهای آن (انگلستان)
عضو انجمن رياضيات صنعتی و کاربردی امريکا
عضو انجمن رياضيات کاربردی و مکانيک آلمان
عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان امريکا
عضو انجمن رياضی امريکا
عضو انجمن رياضی ايران

عضو پيوسته انجمن مکانيک محاسباتی اروپا
م��دال درجه  1فرهنگ��ی از وزارت علوم و آموزش عالی بخاطر
احراز رتبه اول در هر چهار سال تحصيلی
استاد نمونه ايران برگزيده وزارت علوم و آموزش عالی1382 ،
پژوهش��گر نمونه ايران برگزيده وزارت عل��وم و آموزش عالی،
1382
کس��ب جاي��زه مرحوم عالم��ه طباطبايی از ط��رف بنياد ملی
نخبگان1390 ،
(منب��ع :س��ایت بنی��اد مل��ی نخب��گان؛ گفتوگ��وی پایگاه
اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگان با دکتر علی کاوه)

اگر انسان معتقد باشد کارش عبادت است ،نه خسته میشود و نه دلزده
متولد 1326
در س��ال  1326در یک خانواده فرهنگی در تبریز متولد شدم .دوره
ابتدایی را در دبس��تان نمونه و متوسطه را در دبیرستانهای لقمان
و فردوسی به پایان رساندم .پس از موفقیت در کنکورهای دانشکده
فنی تهران ،فنی تبریز و مهندسی شیراز ،تحصیالت مهندسی خود
را در دانش��کده فنی دانش��گاه تبریز آغاز و در سال  1348لیسانس
مهندسی راه و س��اختمان را دریافت کردم .به علت احراز رتبه اول
در تمام س��الیان تحصیل ،به دریافت «م��دال درجه اول فرهنگی»
نائل آمدم و به س��بب داش��تن باالترین معدل در بین دانشکدههای
مهندس��ی عمران س��طح کش��ور ،موفق به دریافت «جایزه البرز»
ش��دم .س��ال  1348با بورس دانش��جویان رتبه اول وزارت علوم و
آموزش عالی ،عازم انگلس��تان ش��دم .دریافت دیپلم امپریال کالج و
فوقلیسانس دانش��گاه لندن ،حاصل  9ماه تالش من در این کشور
بود .سپس در سال  1353دکترای خود را در رشته مهندسی سازه
از امپری��ال کالج دانش��گاه لندن دریافت و در همین س��ال پس از
عزیمت به وطن ،در دانشگاه علم و صنعت ایران با سمت استادیاری
ش��روع به فعالیت کردم .در س��ال 1358به رتبه دانش��یاری و سال
 1363به رتبه اس��تادی نایل شدم .در سال  1372در دانشگاه فنی
وین دکترای تکنیک در مهندسی سازه دریافت کردم .همچنین در
سالهای  1370 ،1365 ،1362و  1374استاد مدعو در دانشگاههای
وین و اس��ن آلمان بودم .در حال حاضر هم استاد پایه  42دانشگاه
علم و صنعت ایران و عضو هیأت علمی دانش��کده مهندسی عمران
و مدیر قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه هستم.
تعریف من از مهندس
مهندس در واقع فردی است که توانایی حل مسائل تخصصی را دارد
و میتواند بهترین بهره را با اس��تفاده از دانستههای خود بخصوص
دانستههای ریاضی ،از امکانات موجود برداشت کند .در واقع وظیفه
مهن��دس ایجاد ارتباط بی��ن نیازهای جامعه و برط��رف کردن آنها
است .مهندس عمران در واقع در برنامهریزی به مفهوم ،planing
طراحی ،اجرا ،نگهداری و عملیاتی کردن زیرساختهایی مانند پل،
ساختمان ،شبکه آب و غیره است .مهندس عمران به سالمت مردم
و محیط زیس��ت نیز اهمی��ت میدهد .البته در کن��ار اینها بهبود
زیرس��اختهای موجود نیز از دیگر فعالیتهای یک مهندس عمران
به شمار می رود.
فعالیت پژوهشی همیشه برایم در اولویت است
بن��ده و دانش��جویانم تاکنون  350مقال��ه  ISI؛  100مقاله علمی-
پژوهش��ی و  150مقاله در کنفرانسه��ای بینالمللی ارایه دادهایم.
کتابهای من شامل  23عنوان کتاب به زبان فارسی است که برخی
از آنها به دفعات زیاد تجدید چاپ ش��ده اس��ت .همچنین  6کتاب
بینالمللی تالیف کردهام که توس��ط ناش��رین مختلف انتشار یافته
است .بعضی از این کتابها نیز چندین بار تجدید چاپ شدهاند.
عضویت در آکادمی «علوم و هنر اروپا»
در س��ال گذش��ته بنده عضویت یک کمیته علمی و فنی اروپایی را
بر عهده داش��تم و یکی از اعضا ،با شناختی که از من داشت بنده را
برای عضویت در این آکادمی پیشنهاد کرد که پس از بررسی پرونده
علم��ی ،به عنوان «عضو فعال» انتخاب ش��دم .این آکادمی در حال
حاضر 1500عضو دارد که  29نفر از آنها برنده جایزه نوبل هس��تند
و من افتخار داش��تهام اولین ایرانیای باشم که در آن عضویت یافته
اس��ت .امید دارم بتوانم در فعالیتهای این آکادمی به صورت فعال
ش��رکت کنم و تجربیات کس��ب ش��ده را در خدمت ارتقای علوم و
فنون کشورمان به کار گیرم.
مهمترین عامل پیشرفت
تربیت مدیران تحقیقاتی یکی از مهمترین عوامل پیش��رفت اس��ت.
بای��د در جهت تربی��ت مدیران پژوهش��ی و تحقیقاتی حرکت کرد.
اخیرا در قالب یک کمیته در اروپا  200پروژه از پژوهش��گران جوان
زیر  30س��ال را بررسی کردیم که از بین آنها  40نفر انتخاب شد و
در نهایت  15نفر بعد از مصاحبه انتخاب شدند که به هر کدام مبلغ
 1.5میلیون یورو پرداخت ش��د ،چرا که اعتق��اد بر این بود که این
افراد به درک الزم برای هزینه کردن این مبلغ رسیدهاند و نیازی به
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نظارتهای خیلی سخت احساس نمیشود.
راهکار
شایستهس��االری یکی از مهمترین اصول توس��عه است .کار باید به
کاردان سپرده شود و اگر در زمینه خاصی کاردان نداریم باید برای
تربیت کاردان تالش کنیم .میتوان طبق یک برنامه حس��اب شده
ف��رد متخصص برای به عهده گرفت��ن فعالیتهای تخصصی تربیت
کرد .البته برخی دانش��گاهها نیز میتوانند بر اساس نیازهای جامعه
دانش��جو پذیرش کنند .به عنوان مثال در انتخاب اس��اتید دانشگاه
باید دقت کافی را مبذول داش��ت .میتوان شاگرد اولهای دانشگاه
را برای تدریس در دانش��گاه توانمند کرد تا برای رس��یدن به درجه
اس��تادی مهارته��ای الزم را فرابگیرن��د .امتیاز دادن به ش��اگرد
اولهای هر دانشگاه برای اشتغال در دانشگاه به عنوان هیئت علمی
در دلگرمی آنان و ایجاد انگیزه در این افراد بسیار مهم است.
چاپ و انتش�ار مقاالت در مجالت بین المللی در رشد سطح
علمی دانشگاه تاثیر گذار است
با چندین مجله در س��طح مل��ی و بینالمللی همکاری میکنم و به
عنوان س��ردبیر در دو مجله علمی فعالی��ت میکنم که یکی از آنها
 16س��ال س��ابقه دارد و در هر سال  6شماره از آن منتشر میشود؛
دیگری نیز به صورت فصلنامه در هر سال  4شماره منتشر میشود.
ایجاد امکانات برای چاپ مجالت علمی در کش��ور میتواند بس��یار
کارس��از باش��د .چاپ پراکنده مجالت علمی نه مطلوب اس��ت و نه
در ش��أن فضای علمی کشور ایران .مجالت معتبر و قدیمی باید به
کار خ��ود ادامه دهند ،از طرفی صدور مجوز برای مجالت جدید نیز
مانعی نیست اما اگر همه مجالت توسط یک نهاد واحد چاپ شوند
ه��م به لحاظ کیفی و ه��م به لحاظ زمانی میتواند اثرگذار باش��د.
چ��اپ منظم ،روتین و مطلوب مجالت کنترل کننده س��ردبیران و
دانش��کدههای فعال در این حوزه اس��ت .نمونه ای��ن اتفاق در کره
جنوبی نیز رخ داده است.
تمرکز اس�تاد دانش�گاه باید بر روی فعالیت های دانشگاهی
باشد
متخصصی��ن علمی بای��د از پراکن��ده کاری پرهیز کنن��د .ورود به
عرصهه��ای مختلف کاری که هیچ س��نخیتی با ه��م ندارند باعث
کمرنگ ش��دن فعالیتهای علمی افراد میشود و کیفیت کار علمی
و پژوهش��ی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد .اس��تاد دانشگاه باید به
عنوان یک معلم روی روحیات دانش��جویان نیز تاثیرگذار باش��د که
این مهم نیاز به تمرکز ارتباط با دانشجو دارد.
برخورد با دانشجو نیازمند انعطاف پذیری است
دانش��جویان دکتری من اگر در خارج از کش��ور تحصیل میکردند
از بهترین امکانات رفاهی برخوردار بودند .س��طح دانشجوی ایرانی
بس��یار باالست .باید به دانشجو بیشتر احترام گذاشت .در برخورد با
دانشجو باید تا حدود زیادی انعطافپذیر بود   .
نخبه به کسی می گویند که ...
نخبه کسی است که در مجموعه افراد همتای خود به لحاظ عقالنی،
مهارت ،توانایی و حتی اوضاع مالی در شرایط بهتری قرار
داش��ته باش��د .در یک نظام اقتصادی سالم کسب
درآم��د نی��ز نیازمن��د ویژگیه��ا و خصوصیات
خاصی است .عالوه بر آنچه گفته شد نخبه باید
در سطح جهانی نیز نوآوری داشته باشد .نمی
توان صرف تعدد مقاله و حتی نوشتن مقاالت
کاربردی و توس��عهای بدون نوآوری یک اثر
نخبگانی معرفی کرد.
فرهن�گ دان�ش بنی�ان در گفتم�ان
علمی کشور بسیار خوب است اما ...
فرهنگ دانشبنیان بس��یار ای��ده خوبی
اس��ت اما نباید فراموش کرد بستر الزم
باید فراهم ش��ود .شرکت دانش بنیان،
نی��از به بس��تر اقتص��ادی ،فرهنگی و
اجتماعی مناسب دارد؛ تا زمانیکه این
بستر فراهم نشود نباید انتظار نتیجه

مناس��ب داش��ت .در پژوهش نباید صرفا به دنبال کسب درآمد بود.
تا زمانیکه ایده مناس��ب وجود نداشته باش��د ،فرد نمیتواند اعتماد
دیگ��ران را جلب کن��د .ارزش محصوالت به ایده اس��ت ،به توانایی
پژوهشگر است بنابراین باید به پژوهشهای بنیادین نیز اهمیت داد  .
جایگاه علوم انسانی در توسعه کشور
علوم انس��انی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند؛ بعضا یک فیلس��وف
میتواند با یک جمله یک جامعه را متحول کند .علوم انس��انی باید
بیش از پیش رشد کند .در اکثر پروژهها به اقتصاددان ،جامعهشناس
و دیگر متخصصین حوزه علوم انس��انی نیازمند هستیم .در بسیاری
از مشکالت فرهنگی راهکارهای متخصصین حوزه علوم انسانی می
تواند کارگشا باشد   .
هنر در کار یک مهندس عمران
هن��ر یعنی ایجاد هارمونی بین اجزا؛ معم��اری و عمران نیز اینگونه
هس��تند .تمام تالش ی��ک مهندس عمران برق��راری هارمونی بین
اجزای س��ازهها اس��ت .مهندس عمران تالش میکند هر س��ازه در
جای خود و به بهترین شکل ممکن بکار گرفته شود .ایجاد هارمونی
بین اجزای سازهها عین هنر است.
ع�لاوه ب��ر آن گوش دادن به موس��یقی ذهن انس��ان را برای درک
مفاهی��م خلقت آماده میکند .هارمونی نهفته در موس��یقی مغز را
آرام و زمین��ه را برای پیوس��تن به «او» فراهم میکند .در نقاش��ی
نی��ز همین اصل وج��ود دارد ،بزرگترین نقاش��ان در خلق آثار خود
مجب��ور به رعایت قواعد طراحی و حتی ریاضی هس��تند؛ به عنوان
مثال لئوناردو داوینچی در برخی از آثار خود قضیه تالس که یکی از
مهمترین قوانین ریاضی اس��ت را اشاره ای میکند .در نقاشی فقط
زمانی یک اثر ش��گفتانگیز خلق میشود که هنرمند توانسته باشد
هارمونی بسیار خوب بین اجزای نقاشی ایجاد کند.
حرف پایانی
اگر انس��ان معتقد باش��د ,کارش عبادت اس��ت نه خسته میشود و
نه دلزده .اگر در نگاه فرد پیوس��تن به «او» موج بزند تمام اتفاقات
را خ��وب میبین��د و هرگ��ز ناامید
نمیش��ود ،پس م��ا هم وظیفه
داری��م خودمان را ش��اداب
نگه داریم و هم دیگران را
ش��اداب کنیم ،اگر اعمال
انس��ان در جهت خدمت
به خلق باشد عین عبادت
است.

بررسی جایگاه جشن های باستانی در بستر تاریخی در جامعه ی ایران

نوروز  ،بزرگترین و پیچیده ترین جشن باستانی
تقویم جاللی پر از جشن هایی است که فقط اسمشان را شنیده ایم و احتماال
از نوع کلمات حدس می زنیم که مربوط به ایران باس��تان باش��د .جشن یلدا،
نوروز ،جشن بمو ،جشن امردادگان و بسیاری جشن های دیگر.
سوال اینجاست که چرا این همه جشن؟
در یک بررس��ی ساده به نظر می رسد که تمام این جشن ها مصادف است با
یک رویداد طبیعی که سرچش��مه ی نعمات و برکات بوده و جش��ن ها نوعی
ش��کرگزاری محسوب می شده اس��ت .اما کارکرد جشن های باستانی چیزی
بسیار بیشتر از شکرگزاری بوده و این مسئله به سادگی از پیچیدگی مناسک
اجتماعی هر جشن پیداست .این جشن ها با درگیر کردن تمام اقشار جامعه
ب��ه نوعی یک فعالیت و کنش جمعی عظیم محس��وب می ش��دند که اولین
ثمره ی اجتماعی اش ،کنترل هدفمند تخلیه انرژی احساسی جمعی است.
ن��وروز در میان این جش��ن ها بزرگتری��ن و صد البته پیچیده ترین جش��ن
باستانی ایران و چه بسا جهان است که به تایید باستان شناسان تنها جشنی
است که تمام شعائر دینی ،ملی و اجتماعی یک جا در آن جمع شده است.
جشن نوروز در ایران باستان مناسک بسیاری را شامل می شد که در نبود هر
کدام جش��ن به نحو احس��ن برگزار نمی شد .این مناسک برخی برای قبل از
تحویل سال یا رسیدن بهار بود و برخی نیز بعد از رسیدن بهار انجام می شد.
برخی از این مناس��ک که در ادامه به ط��ور خالصه به معرفی آن ها خواهیم
پرداخ��ت ،عبارتند از :خ��وان نوروزی ،هفت صنف ،هدایای نوروزی ،جش��ن
سوری ،کوسه برنشین ،میر نوروزی.
خوان نوروزی :ایرانیان عقیده داشتند که در ایام نوروز ارواح درگذشتگان از
جایگاه آسمانی خود به زمین و به خانههای خویش باز میگردند .بازماندگان
برای پذیرایی از آنها س��فرهای رنگین میگس��تراندند تا ارواح درگذشتگان از
پذیرای��ی و صفا و پاکیزگی بازماندگان ،دل خوش ش��ده و آنان را برکت عطا
کنند.
هف�ت صنف :ب��ه موجب روایت��ی کهن ،بیس��ت و پنج روز پی��ش از عید،
س��تونهایی از خش��ت خام اطراف حیاط دربار برپا میکردن��د و بر فراز هر
س��تونی نوعی دانه از حبوبات میکاش��تند و خوبی و بدی رویش غالت را در
سالی که در پیش بود ،از چگونگی روییدن آن پیش بینی میکردند .معمول
بود به رش��د این دانهها نگریسته و هر یک از دانههایی که بهتر بار آمده بود،

به��ار و تحوالتی که همزمان با آن در جهان هس��تی
رخ م��ی ده��د ،از موضوعاتی اس��ت که بعید اس��ت
ش��اعران خوش ذوق پارس��ی گوی را به وجد نیاورده
باشد .به اش��عاری که با مضمون بهار و نوروز سروده
می ش��وند به اصطالح "بهاریه" می گویند .ش��اعران
ب��زرگ ایرانی ،از عط��ار گرفته تا س��عدی و حافظ و
موالنا ،همگی بهاری��ه هایی دارند که خواندن آن ها
نه تنها خالی از لطف نیس��ت ،بلک��ه وظیفه ای مهم
اس��ت بر دوش هر ایرانی .در این ایام که نس��یم باد
نوروزی  -دیگر ش��وخی شوخی هم شده  -شروع به
وزیدن گرفته و ننه س��رمای زمستان ،به زور صاحب
خانه هم ش��ده جای خود را به عمو نوروز می دهد تا
س��ال  94از راه برسد و نوید روزهایی شاداب تر (و از
نظ��ر اقتصادی هم پر رونق تر ب��رای ما اهالی هنر و
ادب) بدهد ،بر آن شدیم تا در ميزگردي نوروزي ،بهار
را در قاب نگاه شاعران بزرگي همچون عطار ،موالنا،
سعدي و حافظ به تماشا بنشينيم.
مج�ری :نوروز ،مي�راث ارزش�مند ني�اكان فرهنگپرور

ماس�ت و به معناي روز نوس�ت .روزي كه به�ار بازآفريده
ميش�ود و طبيع�ت ،تجديد حيات خود را آغ�از ميكند .به
همين انگيزه با س�والي از حضرت عطار ،به اس�تقبال بهار
ميروي�م .حضرت عطار ،اگر ما را ب�ه «بهاريه»اي مهمان
كنيد ،سپاسگزار خواهيم بود.

اي بلبل خوشنوا فغان كن
عيد است ،نواي عاشقان كن
چون سبزه زخاك سربرآورد
ترك دل و برگ بوستان كن
مج�ری :طليع�ه خوبي براي اين نشس�ت بود .دوس�ت
داري�م از حضرت موالنا از كرامات «بهار» بش�نويم ،جناب
موالنا ،بسماهلل.

آمد بهار خرم و آمد رس��ول يار /مس��تيم و عاشقيم و
خماريم و بيقرار
اي چش��م و اي

تفال میزدند که آن محصول در س��ال بیش��تر خواهد بود .در خانهها نیز در
ظروف ویژه سبزه به عمل میآوردند.
هدایای نورزوی :رس��م بود که نماین��دگان و بزرگان و فرمانروایان ایاالت و
اش��راف و عامه مردم هر یک به توانایی و استطاعت ،هدایایی را به دربار اهدا
میکردند.
جش�ن سوری پایان سال :یکی از جش��نهای آتش مرسوم ،جشن سوری
پایان س��ال بود .در جش��ن فروردگان مردم پیش از عید نوروز بر روی پشت
بامها ،آتش بر میافروختند .تصور بر این بود که ارواح مردگان به طور گروهی
بازگشته و مانند یک سپاه به بازماندگان کمک خواهند کرد.
کوس�ه برنشین :در اولین روز بهار ،مرد کوس��ه (یعنی شخصی که او را در
چانه و زنخ زیاده بر چند موی نباش��د ).را بر خر مینش��اندند که به دس��تی
کالغ داشت و به دستی بادزن که خود را مرتب باد میزد ،اشعاری میخواند
که حاکی از وداع با زمس��تان و س��رما بود و از مردم چیزی به س��که و دینار
میگرف��ت .آنچ��ه از مردم میس��تاند ،از بامداد تا نیمروز ب��ه جهت خزانه و
ش��اه بود و آنچ��ه از نیمروز تا عصر اخ��ذ میکرد ،تعلق به خودش داش��ت.
آنگاه اگر از عصر وی را میدیدند ،مورد آزار و ش��تم قرار میدادند .این رس��م
در روزگار ساس��انی و دوره اس�لامی ،توسط غالمان س��یاه اجرا میشده که
ملبس به لباسهای رنگارنگ شده و با آرایش ویژه و لهجه شکسته و خاصی
که داش��تند ،دف و دای��ره میزدند و ترانههای ن��وروزی میخواندند .حاجی
فیروزهای امروزی که مقارن نوروز و سال نو در کوی و برزن مردم را به طرب
در میآورند ،از بقایای آن رسم کهن است .با این تفاوت که امروزه چون غالم
و س��یاهانی نیستند که چنین کنند ،دیگران خود را سیاه کرده و به زی آنان
آراسته و تقلیدشان میکنند.
میر نوروزی :در ایام عید نوروز محض تفریح عمومی و مضحکه فردی عامی
و از میان مردم را به عنوان پادشاه یا امیر یا حاکمی موقتی به نام میر نوروزی
انتخ��اب میکردن��د و برای یک یا چند روز زمام امور ش��هری را به عهدهاش
میس��پردند و او نی��ز فرمان های احمقانه و مضحک ص��ادر می کرد .پس از
انقضای ایام جشن سلطنت او نیز به پایان میرسیدهاست.
نکته ی مشترک بین همه ی این مناسک -که هر کدام فلسفه ی مخصوص
به خود را داش��ت که ممکن بود دینی یا ملی و یا کارکردی باش��د  -کارکرد

اجتماع��ی آن ها بوده
است.
ب��ه لح��اظ اجتماعی،
انج��ام مناس��ک و
فعالیت های مشترک
اوال آن جمع را نسبت
ب��ه موض��وع آیی��ن
جمعی اس��توارتر م��ی کند و ثانیا موجب محکم ش��دن روابط اجتماعی بین
اعضای ش��رکت کننده می شود و ثالثا زمینه ای برای تخلیه انرژی احساسی
جمعی ایجاد می کند.
"س�فره هفت سین" نیز یکی از سنت های همیشگی نوروز است که اعضای
خانواده ،لحظه تحویل س��ال را در کنار آن میگذرانند .رسم است که برخی
س��فره هفت سین را در مدت س��یزده روز نوروز نگه میدارند و در پایان این
دوره ،در روز س��یزده نوروز ،س��بزه را به آب میدهند .دادن عیدی از طرف
بزرگترهای خانواده و همچنین حافظ خوانی از جمله رس��ومی اس��ت که در
هنگام تحویل سال در کنار سفره هفت سین صورت می گیرد.
در دوران باس��تان ،ایران که به کش��ور هفتاد و دو ملت معروف بوده نیاز به
جریان های اجتماعی داشته که وحدت کارکردی جامعه را حفظ کند و یکی
از این راه ها جشن های متعدد بوده است .این جشن ها اول از همه ،همه ی
اقش��ار جامعه را بر س��ر یک محور مشترک درگیر می کرد و در وهله دوم در
هنگام انجام بعضی از مناس��ک ،ترکیبی از اقشار پایین و باال به صورت یکجا
وارد عمل می ش��دند که به لحاظ اجتماعی همدلی میان اقش��ار باال و پایین
جامعه را بیش��تر می کرد .تاثیر این آیین ه��ا در باورها و روحیات فردی نیز
بسیار بیشتر از حالت معمول است.
البته در حال حاضر با توجه به س��بک زندگی امروزه مردم کش��ور ما از این
جش��ن های چند گانه ،تنها جش��ن یلدا و جش��ن نوروز انجام می گیرد که
جش��ن نوروز که با خانه تکانی ،خرید لباس نو ،دید و بازدید و س��یزده به در
همراه اس��ت ،مناسب ترین جشن برای مش��ارکت حداکثری افراد جامعه در
کنار یکدیگر است.

ميزگرد بهاری با حضور عطار ،موالنا ،سعدي و حافظ

چراغ ،روان شو به سوي باغ
مگذار شاهدان چمن را در انتظار
مج�ری :ب�ه ب�ه ،بس�يار زيب�ا .جن�اب س�عدي! ش�ما

نميخواهيد فرا رس�يدن «ن�وروز» و آمدن بهار را به مردم
ايران تبريك بگوييد؟

برآمد باد صبح و بوي نوروز
به كام دوستان و بخت پيروز
مبارك بادت اين سال و همه سال
همايون بادت اين روز و همه روز
مجری :در جمع ما حضرت لس�انالغيب ،حافظ ش�يراز
نيز حضور دارند ،نوبتي هم باش�د ،نوبت به جناب ايش�ان
ميرس�د ك�ه با دس�ت ش�عر ،پنجره به�ار را ب�ه روي ما
بگشايند ،جناب استاد! ما سراپا گوشيم.

زكوي يار ميآيد ،نسيم باد نوروزي
از اين باد ار مدد خواهي ،چراغ دل برافروزي
چو گل گر خردهاي داري ،خدا را صرف عشرت كن
كه قارون را غلطها داد ،سوداي زراندوزي
مج�ری :جناب حافظ! اگر در اي�ن روزهاي بهاري قصد
سفر كنيم ،پيشنهاد شما چيست؟

به صحرا رو كه از دامن ،غبار غم بيفشاني
به گلزار آي كز بلبل ،غزل گفتن بياموزي
مجری :جناب س�عدي ،براي گذران اين ايام ،ش�ما چه

پيشنهادي برای نسل جوان داريد؟

برخيز كه ميرود زمستان /بگشاي در سراي بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه /منقل بگذار در شبستان
برخيز كه باد صبح نوروز
در باغچه ميكند گل افشان
مج�ری :ممن�ون .البت�ه ای�ن مص�رع "منقل بگ�ذار در

شبس�تان" ممکن اس�ت نس�ل جوان را کمی قلقلک بدهد
و لحن کنایه آمیزی دارد که قطعا به خاطر رندی شماست
جن�اب س�عدی .بگذری�م ...حضرت حاف�ظ! در تمام طول
س�ال ـ بخصوص ايام خجسته نوروز ـ بازار «فال حافظ»
داغ اس�ت .اينبار دلمان ميخواهد ش�ما با دست مبارك،
براي ما فالي بگيريد ،بسماهلل.

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب ،آب حياتم دادند
بيخود از شعشعه پرتو ذاتم كردند
باده از جام تجلي صفاتم دادند
من اگر كامروا گشتم و خوشدل ،چه عجب
مستحق بودم و اينها به زكاتم دادند
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مج�ری :بل�ه البته ما اه�ل ادب و هنر ،همگی مس�تحق
هستیم اما باز شانس شما بوده تا کامروا و خوشدل شوید.
م�ا چه بکنیم که حقوقم�ان ذره ذره آب می رود و بیمه هم
نیستیم و از عیدی هم که خبری نیست .ما با چه انگیزه ای
ازدواج کنیم جناب حافظ؟ خب ،به بیراهه نرویم .با سوالي
از حض�رت عطار ميخواهيم كه بحث را ادامه دهند .جناب
عطار! نوروز در چشم و دل شما چه جلوهاي دارد؟

مرتضی رستمی

دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود
هر كه فكرت نكند ،نقش بود بر ديوار
مج�ری :به�ار ،فصل طراوت و عاش�قي هم هس�ت.

جن�اب حاف�ظ! چه نس�خه ای برای نو عروس�ان و تازه
دامادها دارید؟

حسن تو هميشه در فزون باد
رويت همه ساله اللهگون باد
اندر سرما خيال عشقت
هر روز كه باد ،در فزون باد
مجری :حضرت حافظ! شما در اين روزهاي دلانگيز

جهان از باد نوروزي جوان شد
زهي زيبا كه اين ساعت جهان شد
شمال صبحدم مشكين نفس گشت
صباي گرم رو ،عنبر فشان شد
مجری :اجازه بدهيد س�راغ خواجه حافظ شيراز برويم و

بهاري ،ما را به چه كاري سفارش ميكنيد؟

سخن در پرده ميگويم ،چو گل از غنچه بيرون آي
كه بيش از پنج روزي نيست ،حكم «مير نوروزي»
مجری :جناب حافظ! لوازم كاميابي در فصل بهار از نظر

نزديك ميشويم ،دوست داريم ُحسنختام اين نشست
بهاري ،به بيتي از شما مزين گردد.

حكمتي سبز از زبان اين رند قلندر بشنويم ،حضرت حافظ!
ما را نمينوازيد؟!

شما چيست؟

هر آن كه خاطر مجموع و يار نازنين دارد
سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد
مج�ری :واال ما ک�ه نه خاطر جمع�ی داری�م و نه یاری

که نازنین باش�د یا نباش�د .از این مواردی که گفتید ،فقط
دولت همنش�ین داریم که اون هم به خاطر این اس�ت که
کارمند دولتیم دیگر (خنده حضار به جز سعدی که نگاه
س��عدی اندر س��فیه به مجری می کند) جناب سعدي
شيرينس�خن ،شما ساكت نشس�تهايد! دوست دارم اين
بحث را با ش�ما ادامه دهم ،ش�ما ل�وازم كاميابي را در اين
فصل با طراوت در چه ميدانيد؟

ما را سر باغ و بوستان نيست
هر جا كه تويي ،تفرج آنجاست
مجری :حضرت اس�تاد! ب�ه نكته خوبي اش�اره كرديد.

بهار ،آيينه جمال و جالل حضرت حق اس�ت و ش�اعران از
اي�ن منظر به وصف بهار پرداختهاند .اگر ش�عر ديگري با
اين مضمون داريد ،لطفا براي ما بخوانيد.

بامدادي كه تفاوت نكند ليل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار
بلبالن وقت گل آمد كه بنالد از شوق
نه كم از بلبل مستي ،تو بنال اي هشيار
آفرينش همه تنبيه خداوند دل است

مصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار
بگذارند و خم طره ياري گيرند
مج�ری :جناب موالن�ا! كمكم به پايان اين نشس�ت
آب زنيد راه را ،هين كه نگار ميرسد
مژده دهيد باغ را ،بوي بهار ميرسد
مجری :با تشكر از همه استادان بزرگواري كه در اين
ميزگرد شركت كردند ،بيت خداحافظي را از زبان استاد
سعدي شيرازي ميشنويم و همه شما را به حضرت حق
ميسپارم .حضرت استاد ،بسماهلل.

به پايان آمد اين دفتر ،حكايت همچنان باقي
به صد دفتر نشايد گفت ،حسبالحال مشتاقي

(برداشتی از روزنامه جام جم)
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هرجا که دل ها در کنار یکدیگر باشد،
دعا مستجاب می شود
بررسی نقش کارکردی صله رحم در روابط اجتماعی و اهمیت آن در سبک زندگی
نوروز نماد تحول و تغییر است .تحول به سمت نیکویی و بهتر
شدن .چنانچه در دعای هنگام تحویل سال می خوانیم:
ای برگرداننده دل ها و دیده ها ،ای تدبیرکننده شب و روز ،ای
گرداننده حال و حال ها ،حال ما را به نیکوترین حال برگردان.
عصر امروزه ،عصر ارتباطات مجازی است .در بسیاری از
گردهمایی های خانوادگی می بینیم که افراد مختلف در عین
حال که کنار یکدیگر حضور دارند ،اما اکثراً خودشان را با وسایل
شخصی مثل موبایل و تبلت و  ...مشغول می کنند .این افراط
در استفاده از این وسایل که بین همه اقشار هم فراگیر است،
باعث شده تا انسان ها بیشتر از قبل از یکدیگر دور شوند .در
این شرایط ،این فرمایش رسول خدا (ص) به یاد انسان می افتد
که می فرمایند" :صله رحم ،عمر و رزق و روزی را زیاد
می کند و باعث تامین سالمت در جمیع امور است".
بهترین زمان هم برای انجام این سنت قدیمی ،تعطیالت نوروز
است که افراد ،زمان زیادی برای دید و بازدید عید دارند و می
توانند خانواده های خود را از نزدیک ببینند.
البته امروزه این سنت قدیمی دچار چند آفت شده است .اول،
مسافرت های طوالنی که افراد در این تعطیالت می روند .بعضا
خانواده هایی هستند که کل تعطیالت عید را به مسافرت می
روند و فرصتی برای دید و بازدید پیدا نمی کنند و خویشاوندان
خود را نیز از این فرصت بی بهره می کنند .ایراد دوم هم
مربوط به مسائل اقتصادی است که بعضی از خانواده ها به
خاطر مشکالت مالی ،توانایی پذیرایی از افراد زیادی را ندارند و
در عین حال برخی دیگر از خانواده ها با تکلف و ولخرجی زیاد
از میهمان خود پذیرایی می کنند و اسباب شرمندگی دیگران
را فراهم می کنند .بهترین روش هم این است که طبق روش
قدیمی ما ایرانیان ،شکل مناسب این سنت را احیا کنیم و به
تکلف نیفتیم .شخصی از حضرت علی (ع) درخواست کرد که
حضرت به خانه اش بروند و حضرت به او فرمودند" :به خانه
تو خواهم آمد به دو شرط .اول اینکه از بیرون چیزی تهیه
نکنی .دوم اینکه هرچه در خانه داری ،دریغ نکنی و با آن
پذیرایی کنی".
در احادیث به ضرورت و اهمیت صله رحم بسیار اشاره شده
است .فراموش کردن اختالفات نیز در این ایام بسیار ضرورت
دارد که صله رحم این فرصت را به خوبی برای ما به وجود
آورده است.
عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار ،یکصد و ده حدیث درباره
اهمیت صله رحم آورده است.
ابوذر غفاری به نقل از رسول اکرم (ص) می گوید" :حضرت
مرا به صله رحم توصیه کرد ،هرچند ارحام از من بریده باشند".
حضرت علی (ع) صله ارحام را شرط دینداری معرفی کرده و
می فرماید" :به درستی که برای اهل دین عالماتی است که
به آن ها شناخته می شوند .که یکی از آن عالمت ها صله
ارحام است".
هرکار خیری نزد خدا اجر و پاداش خاص خودش را دارد .پیامبر
خدا (ص) درباره پاداش صله رحم می فرماید" :پاداش صدقه
ده برابر و پاداش قرض هجده برابر و رابطه با برادران دینی
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بیست برابر و ثواب صله رحم بیست و چهار برابر است".
همچنین قطع رحم تاثیرات بسیار منفی بر زندگی انسان می
گذارد .در روایات آمده که قطع رحم باعث کاهش عمر ،ابتالء
به فقر ،اجابت نشدن دعاها و از میان رفتن نعمت ها می شود.
رسول خدا (ص) فرمودند" :سه گروهند که داخل بهشت نمی
شوند :شراب خوار ،ساحر و قطع کننده رحم".
قطع ارتباط با خویشاوندان ،تاثیرات بسیار منفی بر شخصیت
و جایگاه اجتماعی افراد می گذارد .به عنوان مثال کافی است
انسان یک برخورد از سر خشم و غضب انجام بدهد و در بین
افراد گفته شود که فالنی آدمی عصبی و تندمزاج است .همین
کافی است تا تاثیرات منفی بر جایگاه شخصیتی و اجتماعی
انسان بگذارد .مومن باید خوش نام باشد .همه افراد نیز باید
نسبت به او دید خوبی داشته باشند.
ایرانیان دین اسالم را از اعراب پذیرفتند اما فرهنگ زندگی
اعراب را نپذیرفتند و سنت ها و آداب فرهنگی خود را در طول
تاریخ حفظ کردند و آن را توسعه دادند .از طرف دیگر ،اهل بیت
نیز فرهنگ نوروز را تایید کرده اند زیرا فرهنگ نظافت است.
فرهنگ رشد ارتباط اجتماعی است .فرهنگ انسان دوستی و
نوع دوستی است.
در احادیث داریم که عید ،روزی نیست که انسان لباس نو
بپوشد ،بلکه حقیقت عید برای کسی است که خودش را به
جایی برساند که از عذاب الهی در امان باشد و رضایت پدر
معنوی خود ،امام زمان (ع) را کسب کند.
لحظه تحویل سال از نظر علم نجوم ،لحظه ای است که زمین
یک دور کامل به دور خورشید چرخیده و وارد دوره جدید
حرکت انتقالی خود می شود .اما از نظر معنوی ،لحظه تحویل
سال برای ما ایرانیان ،لحظه ارزشمندی است .لحظه ای است
که انسان ها خواسته هایشان را از خداوند می خواهند و برای
اطرافیان خود بهترین دعاها را می خوانند.
دعای مهمی که در لحظه تحویل سال می خوانیم حاوی پیام
های مهمی است .در این دعا انسان به دنبال تالش برای
تغییر است .در دین مبین اسالم یکسان ماندن به شدت نفی
شده است .امام کاظم (ع) می فرماید" :هرکس دو روزش
یکسان باشد ،ضرر کرده است ".همچنین در این دعا ،انسان
به دنبال انتخاب راه بهتری برای زندگی است و می خواهد
زندگی اش در بهترین مسیر قرار بگیرد .امیرالمومنین (ع) می
فرماید" :محروم از رحمت خدا کسی است که فردایش بدتر
از امروزش باشد".
هرجا که دل ها در کنار یکدیگر باشد ،دعا مستجاب می
شود .خدا با جماعت همراه است.
بعضی سنت ها وجود دارد که شکل نمادینی دارد.
به عنوان مثال سنت حسنه عیدی دادن در سفره
هفت سین که در آن بزرگترها از بین صفحات
قرآن ،عیدی فرزندان و کوچکترهای فامیل را
می دهند .این سنت نیک ،باعث می شود که
یک تصویر زیبا از نوروز در ذهن کودک باشد
و او ارتباط دلی بهتری با این کتاب ارزشمند

برقرار کند .همچنین این سنت ریشه در اعتقادات مردم دارد
که معتقد بودند و همچنان هم اعتقاد دارند که قرار دادن پول
در بین صفحات قرآن باعث برکت در رزق و روزی می شود.
سنت دیگری هم که در لحظه تحویل توسط مردم انجام می
شود ،سنت پسندیده حافظ خوانی است .حافظ با هنرمندی خود،
بسیاری از مفاهیم دینی و معنوی را در قالب ابیاتی زیبا و
خواندنی بیان کرده است .مرحوم حاج آقا مجتبی آقا تهرانی
یکبار فرمودند که اگر کسی مسلط به آیات و روایات باشد،
متوجه می شود که هر بیت حافظ اشاره به آیات و روایات دارد.
همچنین اقدام پسندیده ای که در این چند سال به خوبی انجام
می شود حضور مردم در مساجد و قبور ائمه و فرزندان پاکشان
و یا در کنار قبور شهدا به هنگام تحویل سال و ساعات پس از
آن است .این اقدام پسندیده نیز در ادامه پیوند مستحکم بین
اعتقادات دینی و سنت های ملی ما ایرانیان است.
مسئله مهمی که در دید و بازدید نوروز و همچنین تفریحاتی
که در روزهای پایانی تعطیالت انجام می شود ،باید به آن
توجه کرد این است که افراد از طبقات اجتماعی و فرهنگ
های مختلف ،به فرهنگ یکدیگر احترام بگذارند و به مناسبات
فرهنگی یکدیگر بی احترامی نکنند .بعضی وقت ها متاسفانه
در دید و بازدید های خانوادگی با اینکه خانواده ها از مناسبات
فرهنگی یکدیگر آگاه هستند ولی حتی برای یک ساعت هم
حاضر نیستند که به مناسبات فرهنگی و اعتقادات هم احترام
بگذارند و برخی مسائل را رعایت کنند .احترام به فرهنگ
یکدیگر و رعایت مناسبات فرهنگی و اخالقی دیگر اعضای
جامعه باعث می شود که ارتباط قلبی و محبت بین اعضای
جامعه و خانواده بیشتر بشود.

مصطفی مرشد سلوک کریمی
کارشناس مذهبی

تطعیالت نوروز بهترین فرصت اس�ت برای مطالعه .همیش�ه در قفسه کتاب ،کتاب هایی هستند که هرروز به
آدم چش�مک می زنند .کتاب هایی که ماه ها و حتی س�ال ها پیش خریداری کردیم تا در فرصت مقتضی آن
ها را مطالعه کنیم( .الکی مثال من خیلی کتاب خوان و شخصیتی فرهنگی هستم!)
دانشگاه ما در این شماره به معرفی چندین کتاب که مطالعه شان در تعطیالت خالی از لطف نیست می پردازد.
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پیشنهاد دانشگاه ما ؛ معرفی کتاب
شیار ( 143رمان)

نویسنده :نرگس آبیار
عش��ق و چند تکه استخوان .در آن س��ال ها جوانان و نوجوانان بسیاری
نیمک��ت های چوب��ی را رها کردند و رفتند ت��ا زندگی را جای دیگری
بیاموزند .جایی که مبارزه عین زندگی بود و مرگ کمال آن" .ش��یار
 "143راوی همان آدم هاست.
نرگس آبیار :رمان "شیار " 143را در سال  1381نوشتم که در
آن سال ها با عنوان "چشم سوم" منتشر شد .قصه این رمان
ماجرای  13نوجوان بود که  6نفر آن ها اسیر می شوند6 .
نفر بازمی گردند و یک نفر زخمی می شود .قصه مادر یکی
از این نوجوان ها برای من جالب بود .همان مادری که  15سال
رادیو به کمر می بس��ت و در فیلم "شیار  "143هم به او پرداخته ام:
اختر نیاز پور (مادر شهید محمد جعفر رضایی)
این کتاب توس��ط نش��ر س��وره مهر در  267صفحه منتشر ش��ده و قیمت آن
 13000تومان می باشد.

نزدیک ته خیار (مجموعه طنز)

نویسنده :ناصر فیض
نزدیک ته خیار در واقع گزیده "املت دس��ته دار" اس��ت که در
کنار چند اثر چاپ نش��ده ش��یرازه بندی ش��ده است .این
کتاب که در دو قالب ش��عر و نثر عرضه ش��ده اس��ت،
به موضوعات مختلفی پرداخته و بس��یار هوش��مندانه
مس��ائل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و روزمره
را مط��رح و نقد می کند .مس��ائلی مثل انتخابات ،مس��ائل
خانوادگی ،ازدواج ،کسب و کار ،عاشقانه ،تاریخی و ...
ناص��ر فیض می گوید عنوان "نزدیک ت��ه خیار" را از این جهت
انتخاب کرده است که نه تلخ است ،نه شیرین است و تلخ و شیرین
است .فیض معتقد است هدف غایی طنز ،اصالح کژی ها و ناهنجاری
های فردی و اجتماعی است.
این کتاب توس��ط نشر س��وره مهر در  208صفحه منتشر شده و قیمت آن
 8500تومان می باشد.

این ساندویچ مایونز ندارد (مجموعه داستان)

نویسنده  :جی .دی .سالینجر
مجموعه داستان «این ساندویچ مایونیز ندارد» که شامل ده داستان کوتاه
اس��ت  ،یکی از نمونه ترجمه های روان و خوش خوان آثار س��الینجر
است.
کتاب ش��امل مجموعه داستانیس��ت که در عین استقالل هر
داس��تان می ت��وان ارتباط بین آن و داس��تان های قبلی
را درک کرد و بهتر آنس��ت که بگوییم داس��تان ها نیمه
مستقل اند.
زمان قصه برمی گ��ردد به دوران جنگ جهانی دوم و در مورد
زندگی سربازان امریکائیست.
جي .دي .سلينجر در زندگياش فقط يك رمان و بيست و دو داستان
كوتاه نوش��ته اس��ت .با اين همه ،جايگاه او در تاريخ ادبيات داس��تاني
جهان ،مهم اس��ت .او پس از موفقيت باورنكردني رمان "ناطوردشت" كنج
عزلت گزيد و به نويسندهاي اسرارآميز بدل شد.
این کتاب توس��ط نشر افق در  240منتشر شده و قیمت آن  11000تومان می
باشد.

یک نشریه  10 ،جایزه
برای تصویر مقابل یک دیالوگ بنویسید
ش��رکت کنندگان می توانند مت��ن مورد نظر خود را تا 20
فروردین به پست الکترونیکی نشریه "دانشگاه ما" به آدرس
 daneshgahema@chmail.irارس��ال و ی��ا آن را ب��ه
شماره  30009900990001پیامک کنند.
لطفاً در موضوع نامه ارس��الی بنویس��ید" :مس��ابقه دیالوگ
نویس��ی دانش��گاه ما" و همچنین متن م��ورد نظر خود را
همراه با نام و شماره دانشجویی خود ارسال بفرمایید.
به  10نفر از کس��انی که خالقانه ترین دیالوگ را برای این
تصویر بنویسند 10 ،جایزه  20هزار تومانی تعلق می گیرد.
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کلید مسابقه شماره :43
پاسخ سوال اول :گزینه  - 3ترکیه
پاسخ سوال دوم :گزینه  – 3آشنایی جامعه با فرهنگ عاشورایی و از بین بردن شکاف طبقاتی
پاسخ سوال سوم :گزینه  – 1محتشم کاشانی
پاسخ سوال چهارم :گزینه  – 2نبرد خیر و شر

عباس دست طال (خاطره نگاری)

نویسنده :محبوبه معراجی پور
این کتاب نگاهی به عملکرد بسیجیان فنی و تعمیر کار واحد پشتیبانی
و تدارکات سپاه پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس دارد.
خاط��ره نگار اثر ،ماجراه��ا را از زمانی که کمتر از دو ماه از آغاز
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته ،آغاز می کند .عباس
علی باقری ب��ا مروری کوتاه بر زندگی اش و دودلی های
خود ب��رای حضور در جبهه ها ،از زمانی می گوید که
تصمی��م می گیرد برای دو هفت��ه به جبهه برود و
ببیند در آن جا چه کاری از دستش برمی آید.
بخش دیگری از کتاب «عباس دس��ت طال» به
ماج��رای حضور خانواده باق��ری در اهواز و منطقه
جنگی اختصاص دارد .فعالیت های وی تا پایان جنگ
تحمیل��ی عراق علیه ایران ادامه پیدا می کند و مهارت او
در تعمیر خودرو ها باعث می شود تا به او لقب "عباس دست
طال" را بدهند.
این کتاب توس��ط نشر فاتحان در  272صفحه منتشر شده و قیمت
آن  6000تومان می باشد.
رهبر انقالب در مورد این کتاب فرمودند" :کتاب این آقای حاج عباس دست
ط�لا را که مفصل و با جزئیات [گفت��ه] خواندم .خیلی خوب بود انصافاً .هم
مطلب در آن زیاد بود ،هم آثار صفا و صداقت در آن کام ً
ال محس��وس بود و
انسان میدید .خداوند انشاءاهلل فرزند شهید ایشان را با پیغمبر محشور کند
و خودشان را هم محفوظ بدارد".

قندان و نمکدان (فرهنگ و ادب فارسی)

نویسنده :دکتر محمد جعفری
بس��یاری از پژوهش��گران به درس��تی گفته اند که به لحاظ شوخ طبعی
و م��زاح و ابداع لطیفه های مفرح کم ت��ر ملتی را می توان با ایرانیان
مقایس��ه کرد .خلق لطیفه های فراوان پیرامون موضوعات و پدیده
های تازه ،موید این برداش��ت اس��ت .این کت��اب مجموعه ای از
لطیفه هایی اس��ت که مس��تقیم از زبان مردم گوش��ه و کنار
ایران ثبت ش��ده اند .بس��یاری از این لطیفه ها را بزرگان
ادب فارس��ی در آثار خود نقل ک��رده اند .در نگارش این
کتاب ،کوشش شده است روایت های کتبی هر لطیفه
نیز نقل ش��ود .در پیشگفتار کتاب نیز ضمن معرفی
ش��خصیت های لطیفه ه��ای ایران��ی ،تاریخچه
مختصری از لطیفه پردازی در ادبیات فارس��ی
بیان ش��ده اس��ت که می تواند ب��رای عالقه
مندان این حوزه مفید باشد.
«قندان و نمکدان» توسط نشر قطره در  180صفحه
منتشر شده و قیمت آن  6400تومان می باشد.

صاح�ب امتیاز :روابط عموم��ی معاونت فرهنگی و
اجتماعی
مدیر مسئول و سردبیر :سید جواد حجازی
مدیر اجرایی :مسعود غزنچایی
طراحی و صفحه آرایی :محمد یوسفی
هیات تحریریه این شماره:
مرتضی رستمی ،محمد رمضانی ،مسعود غزنچایی
با تشکر از :علی زندی ،سعید سلیمی،عرفان طورجی
و سید جواد باقری
آدرس :ته��ران ،می��دان رس��الت ،دانش��گاه علم و
صنعت ،ساختمان  15خرداد ،طبقه سوم،
روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
تلفن مستقیم77240658 – 77240505 :
داخلی6212 :
E-mail: daneshgahema@chmail.ir
sca@iust.ac.ir

برندگان مسابقه شماره :43
زهرا نادری – مرضیه محسنی کبیر – بهزاد زینعلی – علی مشایخی –
مجتبی قامتی – صابر فرمانی  -فرزانه اسعدی  -امین نساج – سعید
رنجبران  -محسن رحیمی .برندگان این مسابقه می توانند برای دریافت
جایزه خود به دفتر نشریه دانشگاه ما مراجعه کنند.

