
»دانشــگاه صنعتــی قــم« منیدونم وقتی ســایت 

ــار اســم و  ــردی و کن ــاز ک ــازمان ســنجش رو ب س

کدملــی و بقیــه مشــخصاتت ایــن ســه کلمــه رو 

دیــدی چــه حســی داشــتی. یــا خوشــحال شــدی 

یــا ناراحــت شــدی کــه چــرا بیشــر درس نخونــدم 

یــا هــی صفحــه رو بــاال و پاییــن کــردی کــه حتــا 

ــی قــم؟ جــزو  ــه اشــتباهی شــده، مــن و صنعت ی

هرکــدوم از گــروه هــای بــاال باشــی فرقــی نــداره 

چیــزی کــه مهمــه اینــه کــه تــو ثبــت نــام کــردی 

و االن دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی قمــی...

از اینجــا بــه بعــد فقــط تویــی کــه تعییــن 

میکنــی اینجــا جــای خوبــی باشــه یــا جــای بــدی. 

خیلیــا بــا یــه حــس بــد اومــدن و بــا یــه حــس بــد 

رفــن، ایــن وســط حــال خودشــون و بقیــه رو هــم 

ــون  ــر خودش ــه تاثی ــه لحظ ــی ی ــا حت ــن، اون گرف

ــردن.  ــاور نک روی اوضــاع رو ب

خیلیــا هــم روز اول تصمیــم گرفــن چهــار 

چهارســال  بهریــن  اینجــا هســن  کــه  ســالی 

ــاخن و  ــره س ــی خاط ــا کل ــه، اون زندگیشــون باش

حــال خودشــون و دانشگاهشــون رو بهــر کــردن. 

هنــوزم اگــه بــا دقــت گــوش بــدی صــدای خنــده 

ــوار دانشــگاه میشــنوی... هاشــون رو از در و دی

چیــا  از  شــنیدی؟  چــی  دانشــگاه  دربــاره 

ترســوندنت؟ گقــن چــه جــوری باش؟کولــه بــزرگ 

ــر؟  ــر ن ــون و پنی ــدار؟ ن ــدادی برن ــر؟ جام نخ

همــه اینــارو بریــز دور. منیگــم دانشــگاه جــای 

خاصــی نیســت و رفتــار خاصــی منیخــواد، اتفاقــا 

برعکــس. تــو وارد یــه فضــای جدیــد شــدی، یــه 

ــوع  ــا ن ــد قطع ــای جدی ــن دنی ــر. ای ــای بزرگ دنی

چالــش هــاش بــا  دنیــای قبلــی متفاوتــه، گفتــم 

ــه  ــروز ب ــر... از ام ــخت ت ــا س ــه لزوم ــاوت ن متف

بعــد جامعــه از تــو انتظــار داره کــه تکلیفــت بــا 

خــودت و آینــدت معلــوم باشــه . اگــه ایــن نقطــه 

همــون جاییــه کــه میخواســتی یــا جاییــه کــه االن 

حــس میکنــی درســته و میتونــی دوســتش داشــته 

باشــی شــک نکــن.

ــل  ــول و ح ــظ فرم ــط حف ــال فق ــن چهارس ای

ــه از  ــجویی ای ک ــی دانش ــت. زندگ ــه نیس معادل

امــروز شــکل میگیــره خیلــی چیــزا یــادت میــده 

ــری ــاد بگی ــه بخــوای ی اگ

ــه  ــه، اگ ــوب نباش ــت خ ــه حال ــره اگ ــادت ن ی

آرامــش نداشــته باشــی، اگــه جایــی کــه هســتی 

ــگاه ازت  ــن دانش ــی، ای ــته باش ــت نداش رو دوس

مهندســی میســازه کــه چهارســال از قشــنگ تریــن 

ــرده... ــی ک ــد زندگ ــش رو ب روزای جوونی

بــد  یــا  خــوب  توعــه.  بــا  تصمیــم  حــاال 

گذرونــدن ایــن چهــار ســال بســتگی بــه انتخــاب 

ــر  ــتی. اگ ــا نیس ــرس تنه ــا ن ــو داره، ام ــگاه ت و ن

انتخــاب کــردی ایــن دوران رو فــوق العــاده 

بگذرونــی، یــاد بگیــری، تجربــه کنــی، رشــد کنــی 

و بــه معنــی واقعــی زندگــی کنــی نــه فقــط عمــر، 

ــم... ــا کنارتی م

درِگوشِی سردبیر

فرهنگ اصطالحات دانشجویی

جعبه ابزار دانشجویی

خوب یا بد مسئله این است؟!

عجایب 1+7 گانه صنعتی قم

چگونه در خوابگاه زنده مبانیم؟!

کمر از نیم قرن تجربه دانشجویی

قصیده دانشجویی

در رشوع میخوانیم...

ویژه دانشجویان ورودی جدید - پاییز 1399
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ویژه نامه
فصلنامه »همیار»

کانون همیاران سالمت



فرهنگ اصطالحات دانشجویی
همون 

ترم دبیرستان

ارزش 

هر درس 

و رضیب منره 

پایانی آن در معدل

قبل از 

رشوع هر ترم در تاریخ اعالم شده 

دروس آن ترم را انتخاب میکنید

بعد 

از رشوع ترم 

در تاریخ مشخصی 

میتوانید درسی را حذف 

یا به لیست دروس اضافه 

کنید

تفکیک 

رشته ها از هم 

بوسیله گروه انجام 

میشود

شخصی که بر متام امور مربوط به یک رشته نظارت دارد

قسمت 

مربوط به پیگیری 

درخواست ها و مطالبات 

دانشجو در زمینه آموزشی

هرکلمه ای 

با این مفهوم اعم از میانرتم، 

پایان ترم، کوییز، اگزم، پرسش 

و... هامن محک زدن عیار 

دانشجوست

تعداد ترم 

های اضافه بر ترم های اصلی 

)امیدواریم دچار نشوید(

عمومی: دروس مشرتک بین همه رشته ها 

پایه: دروس اساسی یک رشته که زمینه درک بهرت دروس اختصاصی است 

تخصصی: دروسی که مختص و متعلق به یک رشته است )البته رشته ها دروس اختصاصی مشرتک نیز دارند(

اختیاری: دروسی که دانشجو مختار به انتخاب یا عدم انتخاب آنهاست

فعالیتی 

فراتر از مباحث درسی که به صورت تئوری یا 

عملی به دانشجو محول میشود

دانشجویی که معدل پایین تر از 

۱۲کسب کند اصطالحا مرشوط شده و ترم بعد اجازه اخذ حداکرث ۱۲واحد دارد

واحدترم
انتخاب واحد

حذف و اضافه

گروه

مدیر گروه

امتحان

انواع دروس

پروژه

آموزش

مشروطی

سنوات
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نرم افزار های مفید برای یک دانشجوجعبه ابزار دانشجویی

 Az screen recorder ضبط کالس
 مجازی

camtasia

مناسب برای ضبط کالس با گوشی

مناسب برا ی ضبط کالس با لپ تاپ

برنامه ریزی
school assistant

مترجم

fastdic

حل معادالت

Photo math

ــا قابلیــت هایــی نظیــر ارائــه مــرادف و متضــاد، تلفــظ  مرجمــی ب

صحیــح ، ترجمــه مــن و... کــه بــه صــورت آفالیــن نیــز قابل اجراســت

ایــن برنامــه عــالوه بــر خوانــدن pdf بــه شــا امــکان عالمت گــذاری، 

یادداشــت نویســی  و... را میدهد

کافــی اســت بــا دوربیــن گوشــی از مســئله یــا معادلــه مــورد نظــر 

عکــس گرفتــه و بــه برنامــه بدهیــد تــا مرحلــه بــه مرحلــه برایتــان 

حــل کنــد

ــه شــا و برنامــه هــا و کالس  ــردی کــه حواســش ب برنامــه ای کارب

ــا قابلیــت هــای متنــوع و جــذاب ــان هســت ب هایت

Adobe acrobat reader

tap scanner

اسکن

pdf خوان

تبدیــل عکــس هــای شــا بــه فایــل باکیفیــت تــر بــا امــکان گرفــن 

انــواع خروجــی بــا حجــم کــم
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ــاپ  ــپ ت ــا ل ــاپ اینج ــپ ت ل
ــا ــه ج ــاپ هم ــپ ت ــا ل آنج

چــی بهــر از ایــن کــه میتــوان کالس 

ــت  ــا را روی دس ــه ه ــتاد و بچ و اس

ــود روی  ــی ش ــاد. م ــت و راه افت گرف

ــا در  ــید ی ــو دراز کش ــر پت ــت زی تخ

ــز  ــی شــود رس می ــدم زد. م ــاط ق حی

ناهــار نشســت یــا لبــاس های شســته 

ــرد. ــا ک ــا کالس ت ــان ب شــده را همزم

امان از اینترنت!
اینرنــت  کننــده  خیــره  رسعــت 

بــر همــگان واضــح  در کشــورمان 

رسعــت  ایــن  و  اســت  مرهــن  و 

ــی شــود  ــر م ــده ت ــره کنن ــی خی زمان

ــاب  ــه حضــور غی ــه اســتاد رشوع ب ک

مــی کنــد یــا قصــد مــی کنــد کوئیــز 

بگیــرد. اینجاســت کــه دانشــجوی 

ــان  ــره کش ــه دران و و نع ــوق جام ف

رس بــر دیــوار مــی کوبــد )جرئــت 

آســیب بــه لــپ تــاپ بــا ایــن قیمــت 

ــت( ــوی نیس ــالع ثان ــا اط ــا ت ه

ریکورد کنید لطفا
ــل  ــه دلی ــوری ب ــر در کالس حض اگ

مطلبــی  از  یــا...  خجالــت  تــرس، 

کــه خــوب متوجــه نشــده بودیــد 

ــی  ــاره من ــح دوب ــتید و توضی میگذش

خواســتید، کالس مجــازی ایــن امــکان 

را بــه شــا مــی دهــد کــه فیلــم ضبط 

شــده را هرچنــد بــار کــه الزم داریــد 

ــان. ــب امتح ــی در ش ــد حت ببینی

فینگلیش بنویس فرزندم 
از معایــب اکــر نــرم افزارهــای 

ــدم  ــازی ع ــای مج ــزاری کالس ه برگ

پشــتیبانی از زبــان مــادری اســت 

کــه  جــوان  قــر  بــرای  ایــن  و 

ــاس مــی  ــان فارســی را پ پیوســته زب

دارنــد و در حفــظ و حراســت از آن 

کوشــا هســتند کار را کمــی مشــکل 

مینایــد.

اســتاد آنالیــن گلــی اســت از 
گل هــای بهشــت.

ــتاد  ــوری اس ــوزش حض ــر در آم اگ

را ایــن هفتــه تــا آن هفتــه تایــم 

پیــدا مــی کردیــم،  بــه زور  کالس 

ــود  ــی ش ــث م ــازی باع ــوزش مج آم

اکــر اســاتید در گــروه هــای مجــازی 

حضــور پیــدا کــرده یــا راه هــای 

ــجو  ــه دانش ــرس ب ــی در دس ارتباط

معرفــی کننــد و ایــن امــر امــکان 

متریــن،  حــل  پاســخ،  و  پرســش 

تجــارب  از  اســتفاده  و  مشــاوره 

اســاتید را فراهــم مــی ســازد.

من مشکل دارم...
کالس حضــوری و تدریــس رو در 

ــی  ــاتید م ــه اس ــکان را ب ــن ام رو ای

ــره  ــه چه ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــه ب داد ک

ی دانشــجو متوجــه غــم، شــادی، 

عــدم  حوصلگــی،  بــی  خســتگی، 

فهــم درس و ... شــوند و تدابیــر الزم 

را بیندیشــند کــه متاســفانه در کالس 

مجــازی راهــی بــرای انتقــال ایــن 

ــت. ــم نیس مفاهی

ــگ  ــرات تن ــم ب ــان دل مام
ــه نمیش

کالس  هــای  مزیــت  دیگــر  از 

مجــازی، بــودن در کنــار خانــواده 

ــرای دانشــجویان  اســت مخصوصــا ب

ــفر  ــت س ــد رخ ــه بای ــی ک ــر بوم غی

ــه  ــا و هفت ــد و روزه ــی کردن ــن م ت

هــا غــم غربــت و دلتنگــی بــرای 

خانــواده را متحمــل مــی شــدند.

خوب یا بد مسئله این است؟
)بررسی نکات مثبت و منفی آموزش مجازی(
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چشمم درد میکنه
ســاعت هــا زل زدن بــه صفحــه 

گوشــی یــا کامپیوتــر چــه بالهــا کــه 

بــر رس چشــم دانشــجو منــی آورد 

خصوصــا در روزهایــی کــه کالس هــا 

فــرده هســتند؛ ســاعت هشــت 

ــا  ــد ب ــی بینی ــجویی را م ــب دانش ش

ــون... ــگ خ ــه رن ــانی ب چش

ظهر جمعه جبرانی
ــتاد و  ــت اس ــازی دس ــوزش مج آم

ــان کالس  ــاب زم ــجو را درانتخ دانش

بــاز مــی گــذارد و ایــن انعطــاف 

اجــازه برگــذاری کالس در ســاعت 

روزهــای  حتــی  یــا  شــب  هــای 

تعطیــل را فراهــم مــی ســازد.

ــجو  ــر دانش ــته ت ــی آهس کم
ــت! ــواب اس خ

وقتــی صندلــی هــای ســخت و 

ــد  ــش را بده ــگاه جای ــک دانش خش

بــه مبــل و راحتــی منــزل و اســتادی 

تــا  کــه  نباشــد  بــاالی رست  هــم 

چشــم روی هــم گذاشــتی ماژیکــی 

بــه تختــه بکوبــد یــا صدایــش را 

باالتــر بــرد انتظــار بیــدار و هوشــیار 

مانــدن از دانشــجو داشــن کمــی 

ــت. ــی اس ــر منطق غی

ــت  ــی بلی ــار ک ــن ب آخری
خریدیــم؟!

دیگــر  یعنــی  مجــازی  آمــوزش 

نیــازی بــه رفــت و آمــد بــه دانشــگاه 

نیســت و ایــن بــه معنــی رصفــه 

هــا  هزینــه  و  وقــت  در  جویــی 

اســت.

آخه آزمایشگاه مجازی؟!
عملــی،  واحدهــای  گذرانــدن 

بــه  و....  کارگاهــی  آزمایشــگاهی، 

صــورت مجــازی تــا قبــل از ایــن 

ــل تصــور  ــر قاب ــا غی ــروس حقیقت وی

بــود امــا کرونــا ایــن امــر محــال هــم 

محقــق ســاخت.

 برم دنبال عالقه هام
درگیــر  و  دانشــگاه  بــه  ورود    

کالس و پــروژه و رفــت و آمدهــا 

شــدن معمــوال فعالیــت هــای هرنی، 

ورزشــی، فرهنگــی و... را روز به روز 

کمرنــگ تــر مــی کــرد امــا بــا وجــود 

آمــوزش مجــازی مــی تــوان فعالیــت 

ــت. ــی را از رس گرف ــر درس ــای غی ه

خســته  توروخــدا  اســتاد 
نباشــید.

کــه   زمانــی  انعطــاف  هــان 

پیــش تــر گفتیــم گاه باعــث مــی 

از  بیشــر  خیلــی  اســاتید  شــود 

ــس  ــه تدری ــتاندارد کالس ب ــان اس زم

ادامــه دهنــد و عالقــه ای بــه پایــان 

ــجوی  ــند و دانش ــته باش کالس نداش

ــره  ــان خی ــته همچن ــاره ی خس بیچ

ــش  ــدن خوی ــه نفهمی ــور ب ــه مانیت ب

ادامــه  دهــد.

چقدر تنوع...
آمــوزش از طریــق مجــازی کالس 

را از محــدود بــه یــک وایــت بــرد و 

دو رنــگ ماژیــک بــودن بــه فضایــی 

ــی  ــای متفاوت ــت ه ــا قابلی ــوع ب متن

ــل اعــم  ــواع فای ــه اشــراک ان از جمل

ــس،  ــم، عک ــت، فیل از pdf، پاورپوین

صــوت و .... تبدیــل کــرده اســت، 

البتــه بــه رشط تســلط و آشــنایی 

ــت هــا... ــا قابلی ــل اســاتید ب کام

من دانشگاهمو میخوام
برویــد و خدایتــان را شــاکر باشــید 

ــده  ــگاه نیام ــه دانش ــدا ب ــه از ابت ک

بــا در و دیــوارش خاطــره  ایــد و 

ــب  ــه مرات ــازی ب ــد. رشوع مج نداری

ــازی  ــه دادن مج ــر از ادام ــت ت راح

ــی  ــه حقیق ــت ک ــره ای اس ــه خاط ب

بودنــش را بــا گوشــت و پوســت 

ــد.  ــرده ای ــس ک مل
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1( دریاچه موسمی: 
ــی  ــع غرب ــع در ضل ــه واق ــن دریاچ ای

دانشــگاه پشــت کارگاه هــا و جنــب 

پارکینــگ از جاذبــه هــای گردشــگری 

منحــر بــه فــرد ایــن دانشــگاه در 

فصول رسد ســال می باشــد.طبق بررســی 

ــه ای  هــای صــورت گرفتــه چنیــن جاذب

ــه  ــه بلک ــران و خاورمیان ــا در ای ــه تنه ن

در هیــچ یــک از دانشــگاه هــای مطــرح 

ــدارد. ــابهی ن ــان مش جه

2(چهارراه دستشویی:
ــور  ــس از عب ــگاه. پ ــل دانش ــز ثق مرک

بــه  تاریــک  و  مخــوف  راهرویــی  از 

ــه دسرســی  ــه مــی رســید ک ــن منطق ای

ــرق  ــه، ب ــوم پای ــه دانشــکده هــای عل ب

و کامپیوتــر و فنــی مهندســی را ممکــن 

مــی ســازد. چهارراهــی شــامل صندلــی 

هــای تعبیــه شــده بــا کاربــری بــرج 

دیدبانــی و موقعیــت یابــی آنــی، آبــرد 

کــن هــای مجهــز بــه نــی، رسویــس 

برقــی،  واکــس  بــرادران،  بهداشــتی 

درخــت هــای نخــل و ســایر امکانــات...

3(خیابان شهید زین الدین:
یکــی از بــزرگ تریــن و عریــض تریــن 

خیابــان هــای دانشــگاه کــه فرعــی های 

ــددی را  ــای متع ــاختان ه ــیار و س بس

ــرد. فضــای ســبز وســیع،  ــی گی ــر م درب

ــای  ــت ه ــا، نیمک ــای باصف ــق ه آالچی

راحــت و ... بــر شــگفتی هــای ایــن 

ــت. ــزوده اس ــان اف خیاب

4(حراست:
هــای  ذهنیــت  ی  همــه  رغــم  بــه 

هــا،  دانشــگاه  حراســت  از  موجــود 

برخــورد،  خــوش  خــورشو،  عزیزانــی 

ــه  ــه البت ــتند ک ــی آزار هس ــاش و ب بش

تــا  دانشــجویان  بــه  نافذشــان  نــگاه 

مغــز اســتخوان ایــن قــر نفــوذ کــرده 

ــه صــورت دســته  و باعــث مــی شــود ب

جمعــی ماســت هــا را کیســه کننــد.

5(بمانی:
ترکیبــی مرمــوز کــه حداقــل هفتــه 

دانشــگاه  ســلف  در  بــار  یــک  ای 

ــتی  ــل دوس ــود. حاص ــی ش ــاهده م مش

عمیــق ســاالد شــیرازی و اســتامبولی 

کــه البتــه بــه همینجــا بســنده نکــرده و 

هــر هفتــه قلــه هــای جدیــدی را فتــح 

منــوده و موجــب تعجــب قــر در حــال 

ــردد. ــی گ ــل م تحصی

یافــن شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد در 

ــار  ــذ )!!!( دور از انتظ ــذای لذی ــن غ ای

نیســت.

6(سالن ورزشی:
ورزشــگاه مجهــز و وســیع دانشــگاه 

ســانتیاگوبرنابئو  و  نیوکمــپ  بــا  کــه 

برابــری مــی کنــد. میزبانــی بســیاری 

ــیایی را در  ــوری و آس ــابقات کش از مس

ــک را  ــی املپی ــته و میزبان ــه داش کارنام

در افــق هــای پیــش رو دور از دســرس 

ــد. ــی بین من

7(املت آقا نوری:
ــردی  ــا از م ــی ادع ــده ای ب ــان وع می

ــده  ــت وع ــب جه ــر. مناس ــا ت ــی ادع ب

ــه،  ــه، ناهــار، شــام، عران هــای صبحان

...کــه خســتگی،  ســحری، افطــاری و 

آشــفتگی و حتــی مروطــی را مــی 

شــوید و مــی بــرد. حتــی اگــر روزی نــام 

دانشــگاه مقطــع کارشناســی خــود را 

بــه یــاد نیاوردیــد نیــز طعــم ایــن املــت 

ــم  ــان ج ــدان هایت ــر دن ــب از زی دلچس

ــورد. منیخ

1+7(بوستان دانشجو:
در وصــف و کلمــه منــی گنجــد پایتــان 

کــه بــه دانشــگاه بــاز شــد ایــن یکــی را 

هــم کشــف مــی کنیــد.

ــم و  ــزی نگفتی ــا چی ــید م ــاهد باش ش

ــنیدید. ــزی نش ــا چی ش

عجایب 1+7 گانه صنعتی قم
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تفاوت به معنی تعارض نیست 
بپذیریــد کــه هریــک از هــم اتاقــی هایتان 

فرهنــگ و ســبک زندگــی خــاص خــودش را 

دارد. بــه تعــداد افــراد دیــدگاه و ســلیقه ی 

متفــاوت وجــود دارد در نتیجــه همــه مثــل 

شــا فکــر منیکننــد.  پــس روز اول شمشــیر 

را از رو نبندیــد و بــرای آرامــش خــود و 

مختلــف  نظــرات  برابــر  در  اطرافیانتــان 

ــد. ــور باشــید و گارد نگیری صب

حد و مرز ها را در یابید
ــا در  ــد ام ــازش را بیاموزی ــه س ــم ک  گفتی

زمــان و مــکان مناســب. فرامــوش نکنیــد که 

شــا حقوقــی داریــد کــه تــا خودتــان  آنها را 

بــه رســمیت نشناســید کســی برایشــان تــره 

هــم خــورد منــی کنــد. پــس حــد و مرزهــای 

ــد  ــدو نگذاری ــاری خــود را مشــخص کنی رفت

ــرر  ــه ی مق ــه وظیف ــل ب ــرر تبدی لطــف مک

ــکه دو رو دارد و  ــن س ــه ای ــه ک ــود. البت ش

شــا هــم موظــف بــه رعایــت حقــوق 

ــد. آنهایی

رشوع کننــده ی رابطــه باشــید امــا بــا 

ــت مطمئنه  رسع
ــح  ــالم و صب ــک س ــد، ی ــک لبخن ــی ی گاه

ــه  ــاده ب ــارف س ــک تع ــا ی ــد و ی ــر بلن بخی

ــی  ــه م ــک عران ــفره ی کوچ ــا س ــای ی چ

توانــد بهانــه ی تغییــر جــو و آغــاز یــک 

رابطــه ی دوســتانه باشــد.

رشوع کننــده باشــید امــا تنــد نرویــد، 

شــخصی،  مســائل  ی  دربــاره  صحبــت 

شــوخی بیــش از حــد ، دخالــت در امــور و...

ــه  ــود بلک ــت منیش ــث صمیمی ــا باع ــه تنه ن

ــان  ــر رست ممکــن اســت کاســه و کــوزه را ب

ــد. ــراب کن خ

باغبان صبور باشید
رشوع رابطــه ماننــد کاشــن دانــه ای اســت 

کــه بایــد جوانــه بزنــد و آرام آرام رشــد 

ــا بــه درختــی تنومنــد تبدیــل شــود.  کنــد ت

ــر  ــان ب ــد زم ــراد جدی ــول  محیــط و اف قب

اســت، فرامــوش نکــن باغبــان صبــور انتظــار 

ــدارد. ــی ن ــای ابتدای ــزه در روزه معج

حداالمکان مرتب باشید
بــه عنــوان یــک دانشــجو هیــچ کــس 

ــد  ــرق بزن ــان ب ــدارد اتاقت ــار ن ــا انتظ از ش

ــی  ــل زندگ ــا مح ــد آنج ــوش نکنی ــا فرام ام

شاســت. اگــر شــا هــم مثــل مــن بــه 

ــد  ــی معتقدی ــی نظم ــه در دل ب نظــم نهفت

بایــد بگویــم مرتــب بــودن فضــای اطرافتــان 

دسرســی بــه وســایل را رسیــع و آســان تــر 

کــرده و احتــال گــم شــدن آنهــا را کاهــش 

اتــاق برنامــه و  بــرای نظافــت  میدهــد. 

نوبــت تعییــن کنیــد تــا اعضــا بــه یــک 

ــند. ــهیم باش ــدازه س ان

ــه و کــی  ســاعت خــواب را کــی گفت

شــنیده؟
بــه تعــداد هــم اتاقــی هایتــان عــادت 

و ســاعت خــواب متفــاوت وجــود دارد، 

بعدتــر کــه ســه واحــد تئــوری احتــال 

گذراندیــد بــا ایــن مبحــث بیشــر آشــنا 

مــی شــوید. زندگــی خوابگاهــی حکــم مــی 

کنــد کــه اگــر قصــد خــواب داریــد بــه بیــدار 

مانــده هــا غرولنــد نکنیــد و اگــر بیــدار 

مــی مانیــد مزاحــم خــواب دیگــران نشــوید. 

گفتنــی اســت در همیشــه روی یــک پاشــنه 

منیچرخــد.

هر هفته یک سفر خاطره انگیز
ــک ســفره  ــه شــدید دور ی ــر ک صمیمــی ت

ــت و برگشــت را  ــت رف ــد، بلی ــذا میخوری غ

بــا هــم میگیریــد و در اتوبــوس و قطــار 

خاطــره میســازید،باهم بــه خریــد میرویــد، 

آشــپزی میکنیــد و تولــد میگیریــد...از اینجــا 

بــه بعــد هــر روز و هــر هفتــه برایتــان یــک 

ســفر جــذاب بــا یــک دنیــا خاطــره اســت.

مهامن حبیب خداست
چندگاهــی  از  هــر  شــدید  کــه  جاگیــر 

بــا هاهنگــی خوابــگاه ، دوســتان غیــر 

ــا  ــا آنه ــد ت ــوت کنی ــان را دع ــی ت خوابگاه

هــم در تلــخ و شــیرین زندگــی خوابگاهــی 

ــای  ــب ه ــد ش ــک نکنی ــوند. ش ــک ش رشی

جذابــی میشــود.

چگونه در خوابگاه زنده بمانیم؟!
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ــرس و  ــاص. ت ــن راه خ ــط اول ای ــه فق ــیم! ن ــش میرس اول

ــت  ــر موقعی ــه ه ــبت ب ــا نس ــش م ــن واکن ــراب اولی اضط

جدیدیــه امــا ادامــه دادن ایــن تــرس آرامشــی برامــون باقــی 

ــزاره... منی

 بــرای غلبــه بــر تــرس بایــد بشناســیمش. یــک لحظــه بــه 

تــرس هاتــون فکــر کنیــن و رساغ ادامــه مطلــب نریــد. فکــر 

کردیــد؟ حــاال همیــن جــا بپذیریــد. قطعــا ایــن پذیــرش در 

عمــل بــه راحتــی گفتــار نیســت امــا انــکار هیــچ چیــز رو 

ــه  ــدای راه ب ــه در ابت ــی ک ــرس های ــت ت ــده. عل ــر منی تغیی

وجــود میــان عــدم شــناخت و آگهــی کافیــه پــس بــا مــرور 

زمــان و آشــنایی بیشــر خــود بــه خــود رنــگ میبــازن.

خــب ایــن مقدمــه رو گفتیــم کــه بریــم رس اصــل مطلــب 

در  زندگــی  و  غریــب  تــو شــهر  چالــش درس خونــدن 

خوابــگاه کــه احتــاال از دور خیلــی ترســناک بــه نظــر میــاد 

ــاور نکــن.. . ــی بشــنو و ب ول

ــهر  ــجویی در ش ــرای دانش ــم ب ــه الگوریت ــری ی ــه منتظ اگ

غریــب و زندگــی در خوابــگاه تقدیمــت کنیــم اشــتباه 

ــچ نســخه  ــم! چــون هی ــم ، منیتونی ــه نخوای ــه ک ــی. ن میکن

ثابــت از پیــش تعییــن شــده ای وجــود نــداره کــه معجــزه 

ــه. ــون کن ــه کمکت ــه هــا میتون ــی تجرب ــه. ول کن

بایــد خدمتتــون عــارض شــم کــه شــب اول خوابــگاه 

موندنــم بغــض یــک لحظــه گلــوی مبــارک رو تــرک نکــرد و 

حتــی تــا هفتــه دوم و ســوم هــم موقــع صحبــت تلفنــی بــا 

ــود. ــه مشــهود ب ــرزش چون ــواده ل خان

کمتر از نیم قرن تجربه خوابگاهی
 االن کــه بــه اون روزا فکــر میکنــم هــم بــه خــودم حــق 

هــم بــه تــو هــم. زمــان الزم بــود و ایــن چیــزی بــود کــه من 

منیدونســتم و تــو بایــد بدونــی پــس بــا خــودت مهربــون تــر 

باش...

انــدک ترمیــه عزیــز ! لــوس خانــواده باشــی یــا نــه، روزای 

اولــی کــه قــراره کنــار 6 ، 7 تــا آدم کــه تــا حــاال ندیدیشــون 

و هیــچ شــناختی از اخالقیــات و ارزش هاشــون نــداری 

زندگــی کنــی ، حــس دلتنگــی و غریبــی طبیعیــه ولــی زمــان 

عنــر مهمیــه کــه خیلــی چیــزا رو تغییــر میــده. 

شــاید االن باورتــون نشــه ولــی یــه روز دلتــون بــرای غریبه 

هایــی کــه تــو یــه شــهر جدیــد مجبــور بــه زندگــی مســاملت 

آمیــز در کنارشــون بودیــد تنــگ میشــه و از دوریشــون 

غمگیــن میشــید.

ــی  ــه ی جذابیه..خیل ــگاه تجرب ــه از مــن بپرســید خواب  اگ

جــذاب! شــاید دیگــه هیــچ وقــت یــه محیــط اینقــدر مفیــد 

نباشــه پــس تــا میتونیــد خــوش بگذرونیــد ، یــاد بگیریــد و 

تجربــه کســب کنیــد.

ــه  ــی نیم ــناخته ی زندگ ــد و ناش ــه جدی ــن تجرب ــوی ای ت

مســتقل دانشــجویی تــا اطــالع ثانــوی پــدر و مــادر خودتون 

باشــید.
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ورود تــازه  دانشــجویان  همــه 

بینالــود و  دنــا  و  ســهند  از 

ره از  رســیدگان  ای  الســالم 

درود و  ســالم  شــا  بــر  دوســتان 

بعــد از آن کوشــش و تــالش زیــاد

مقصــود گوهــر  آورده  کــف  بــه 

شــادند خــر  زیــن  اقــوام  همــه 

خشــنود تــو  ز  پدرومــادرت 

شــد از آن مــرغ طبــع مــن گویــا

رسود قصیــده  ایــن  تریــک  بهــر 

اینجــا ثبت نــام  بهــر  اولــش 

ِچقــَدر فــرم و نامــه خواهــد بــود

بکنــی گــذر  از هفت خــوان  بایــد 

نیست فرقی بدان چه دیر و چه زود

را مطلــب  اصــل  می گویــم  حــال 

یــا ســود؟ بُــود  ببینــی زیــان  تــا 

دانشــگاه ز  بشــنیده ای  آنچــه 

بــه دلــت وعــده دادی و موعــود

کــردن رس  بــه  دوســتان  بــا  روز 

شــب تاریــک وقــت گفت وشــنود

دانشــگاه ظهــر  رسویــس  ســلف 

جســم وجان در صفــش همی فرســود

آمــد درد  بــه  دمل  گفتــم  ســلف 

کبــود و  زرد  و  ســبز  غذاهــای  از 

دیــد میتوانــی  ناخــورده  قورمــه 

کــود نــوع  و  ریشــه ها  و  ســبزی 

غایــب نیم شــان  کــه  کالســی  از 

حــارضان هم بــه چــرت و خواب آلود

رفــن انجمــن  بــه  و  بســیج  بــه 

ــود ــم از محم ــن و ه ــن گف از حس

خندیــدن ســپیده  و  نــگار  بــا 

ــعود ــن و مس ــردن از م ــم ک روی ک

ــوی رس ــش و م ــرو و ری ــه اب ــط ب خ

دور بــاد از تــو چشــم تنــگ حســود

دارد خوابگــه  اســم  غلــط  بــه 

آســود؟ دمــی  آن  در  توانــد  کــه 

نــه خموشــی بُــود نــه خاموشــی

محــدود بــود  کســی  کاری  ز  نــه 

قانونــی و  بنــد  و  قیــد  بــود  نــه 

هالیــوود فیلمهــای  همچونــان 

یا به راه اســت تخم مرغ و سوســیس

اســنپ فود غــذای  از  خوریــم  یــا 

ــت ــن اس ــا1 ورق ورق په ــا ورق ه ی
ــی و دود2 ــاط چای ــر بس ــه دای ــا ک ی

گفتــم را  مجــاز  گفتنــی 

ــود ــود و نب ــن ز ب ــوده ای ــی ب اندک

چیــزی اگــر  بشــکند  قلمــم 

افــزود آن  بــر  ذره ای  خواســتم 

جزوه های امتحانی  1

دود بلند شده از رس دانشجو بعد   2

از مطالعه  جزوه برای اولین بار

فکــر کــردی چو شــهر قــم اینجاســت

قعــود؟ و  قیــام  جــز  چیــز  نبُــَود 

ــرم ــر ت ــر ه ــت آخ ــن سبب هاس زی

مــردود بیشــر  و  قبولنــد  کــم 

هــا نعمــت  ز  بشــمردمت  آنچــه 

بربــود همــه  و  آمــد  کرونــا 

مــا کنــون مانده ایــم و ایــن ویــروس

بهبــود کــی شــود وضــع حاملــان 

گرچه شد بسته درس و بحث و کالس

بگشــود تــازه ای  بــاب  آن  بهــر 

مجــاز کالس  ایــن  و  ماییــم  حــال 

کســب دانــش نشــد رهــش مســدود

ــه ــن عرص ــدر ای ــم ان ــا ه ــور م کش

کمبــود! نداشــته  ایــزد  شــکر 

شــاید ماجــرا  باقــی  رشح 

مانــد تــا وقــت دیگــری ، بــدرود

جدی نگیرید...قصیده دانشجویی

***

***

***
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