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راه اينجاست!

گرد بيتوجهيبرچهر هكتابخانههايدانشگاهي
گزارش

محمدزاده
علي
ّ

*

آزادانديشي با براندازي خاموش
متفاوت است!

دانشگاه چه خبر
تقويم جديد آموزشي

عبدالرحيم نوه ابراهيم گفت :با ابالغ معاونت آموزش��ي
وزارت علوم ،س��ال تحصيلي آينده از  22ش��هريورماه
در دانشگاههاي كش��ور آغاز ميش��ود .مدير كل دفتر
برنامهريزي آموزشي وزارت علوم ادامه داد :سال تحصيلي
در نيم سال نخست  18هفته به طول ميانجامد.
-----------------------------------------

خودروهاي لوكس در دانشگاه اهواز

اخي��را ً ط��ي هماهنگ��ي مي��ان مس��ئوالن دانش��گاه
ش��هيدچمران اه��واز و س��ازمان منطق��ه آزاد اروند،
نمايشگاهي با عنوان «نمايشگاه خودروهاي اروند» در
سالن ورزشي شهيد تندگويان اين دانشگاه برگزار شده
كه در آن ماشينهاي لوكس منطقه آزاد اروند به نمايش
گذاشته شده است .گفته شده با هماهنگيهايي كه بين
مسئوالن دانشگاه و بانك تجارت دانشگاه صورت گرفته،
قرار ش��ده تا به صورت توافقي مبلغ  ۵۰ميليون تومان
وام به اعضاي هيئت علم��ي و  ۲۵ميليون به كارمندان
دانش��گاه جهت خريد اين خودروهاي لوكس پرداخت
شود! اين در حالي است كه به گفته فعاالن دانشجويي از
ابتداي امسال تاكنون هيچ بودجه فرهنگي به نهادهاي
فرهنگي دانشگاه پرداخت نشده است.
-----------------------------------------

تأسيس رشته مديريت خانواده

رئيس ش��وراي تحول و ارتقاي علوم انس��اني در جلسه
اخير اين شورا گفت :تأسيس رشته «مديريت خانواده»
به منظور آموزش نح��وه اداره مطلوب خانواده به عنوان
اصليترين هس��ته ش��كلدهنده اجتماع يك ضرورت
است و در اين رشته بايد مباحثي مانند اخالق در خانواده،
بهداش��ت رواني در خانواده ،مديريت اقتصادي خانوار
و . . .تدريس ش��ود .همچنين دكتر ح��داد عادل گفت:
جهتگيري تربيت دانشجو در رش��ته «مطالعات زنان
و خانواده» بايد تربيت افرادي باشد كه بتوانند از مباني
فلسفي نظام حقوق زن و خانواده در اسالم دفاع كنند.
-----------------------------------------

بيانيه بسيج دانشجويي
 ۵۰واحد دانشگاه آزاد

بسيج دانشجويي بيش از  50واحد دانشگاه آزاد با صدور
بيانيهاي درباره تحوالت اخير كش��ور مس��لمان عراق
نكاتي را يادآور ش��دند .بخشهايي از اي��ن بيانيه بدين
شرح اس��ت ...«:بدنه اصلي داعش ،گروهك تروريستي
تكفيري  72ملت كه خود را از روي جهل «دولت اسالمي
عراق و شام» ميخواند ،پس از شكستهاي پيدرپي در
مقابل جبهه مقاومت در س��وريه ،از سوي هدايتگران
اصلي ايش��ان يعني امريكا و اس��رائيل به عراق كشانده
شدند .دليل اصلي اين امر ،نااميدي از موفقيت اين گروه
در سوريه و نگراني از بازگشت اين تروريستها -كه البته
ديگر بسيار ورزيده شدهاند  -به كشورهاي خودشان در
اروپا و ديگر نقاط عالم است . . .مخاطب اصلي ما ،نه سران
نافهم و بيس��واد گروهك تروريستي داعش كه حاميان
اصلي مالي و سياسيش��ان يعني سرويسهاي امنيتي
امريكا ،اس��رائيل ،انگليس و عربستان اس��ت .هرگونه
تعرضي به حرمين شريفين در سامرا ،كاظمين ،نجف و
كربال به حساب حاميان اصلي نوشته ميشود»...

عکس :جوان

آزادي را نبايد ب��د معنا كرد .آزادي يك��ي از بزرگترين
نعمتهاي الهي است كه يكي از ش��عبش آزادانديشي
اس��ت .بدون آزادانديشي ،اين رش��د اجتماعي ،علمي،
فكري و فلس��في امكان ن��دارد .در حوزهه��اي علميه،
دانشگاه و محيطهاي فرهنگي و مطبوعاتي ،هو كردن
كس��ي كه حرف تازهاي م��يآورد ،يك��ي از بزرگترين
خطاهاست ،بگذاريد آزادانه فكر كنند .البته من فهم غلط
از آزادي را تأييد نميكنم .من باز گذاشتن دست دشمن
س��مي توليد كند و در
را در داخل براي اينكه مرتباً گاز ّ
فضاي فرهنگي يا سياسي كشور بدمد ،تأييد نميكنم.
من براندازي خاموش را ـ آنچناني كه خود امريكاييها
گفتند و عواملش��ان چند س��ال قبل در اينجا سادگي و
بيعقلي كردند و به زبان آوردند ـ برنميتابم و رد ميكنم،
اما توس��ع ه آزادي و رها بودن ميدان براي پرورش فكر و
انديش��ه و علم و فهم ،ربطي به اينها ندارد .ظرافتي الزم
است كه آدم اين دو منطقه را از همديگر باز بشناسد و مرز
اينها را معين كند .آزادي و آزادانديش��ي ،يكي از مباني
اصلي اصولگرايي است.
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وقتي پاي علم و دانشگاه به ميان ميآيد ،دسترسي
به منابع علمي اولين مس��ئلهاي است كه به ذهن
خطور ميكند .در واقع اولين شرط توسع ه علمي در
يك جامعه ،آن است كه انديشمندان و پژوهشگران
آن جامعه پاي بر دوش يكديگر بگذارند و براي هر
تحقيق و پژوهش ،از تحقيقات و مطالعات پيشين
در آن زمينه حداكثر استفاده صورت گيرد و اين
يعني دسترس��ي مناس��ب به منابع علمي ،شرط
«دانشگاه» ش��دن دانشگاه اس��ت .با اين وجود،
مشكل دسترسي به منابع علمي ،از جمل ه مشكالت
اساسي در دانشگاههاي كشورمان است كه در درج ه
اول به ضعف كتابخانههاي دانشگاهي بازميگردد.
كمبود كتابخانه؛ اولين مشكل
بهلحاظ كمي ،در حال حاضر در كشورمان حدود
 45كتابخان ه مهم دانشگاهي وجود دارد كه نسبت
به جمعيت 4ميليون نفره دانشجويان ،رقم ناچيزي
محسوب ميشود .اغلب اين كتابخانهها مربوط به
دانشگاههاي دولتي هستند و دانشگاههاي ديگري
چون پيام نور ،علمي ـ كاربردي و ساير مؤسسات
آموزش عالي كشور ،با وجود تعداد زياد دانشجو ،از
داشتن كتابخانههاي دانشگاهي مناسب محرومند،
ضمن اينكه همين تعداد كتابخانههاي دانشگاهي،
بيشتر در شهرهاي بزرگ و مراكز استانها متمركز
شدهاند و اغلب شهرستانها ،چنين امكاني را در
اختيار ندارند .همين تعداد كتابخانههاي دانشگاهي
نيز با مشكالت عديدهاي مواج ه هستند و از ميان
آنها ،تنها تعداد انگشتش��ماري از استانداردهاي
الزم برخوردارند.
كمبودكتابومنابععلمي؛مهمترينعلت
ناكارآمدي كتابخانههاي دانشگاهي
جديتري��ن مش��كل بس��ياري از كتابخانههاي
دانشگاهي كشور ،مش��كل كمبود كتاب و منابع
علمي است .اين مشكل بهويژه براي دانشجويان
تحصيالت تكميلي وجود دارد ك��ه براي دروس
گوناگون ،نياز به منابع بيشتر و تخصصيتري دارند
اما كتابخانههاي دانشگاهي اغلب با انبوه كتابهاي
عمومي و غيرضروري پر شدهاند و بسياري از كتب
تخصصي و ضروري رشتههاي مختلف ،در آنها پيدا
نميش��وند .در حاليكه به دليل تنوع رشتههاي
دانشگاهي و مخاطبان دانشجو كه هر كدام در رشت ه
خاصي تحصيل ميكنند ،كارويژه كتابخانههاي
دانشگاهي بيشتر كتب تخصصي است تا عمومي
و اي��ن كتابخانهها ،از اين جهت ب��ا كتابخانههاي
عمومي س��طح شهر متفاوت هس��تند .به همين

خاطر ،دانشجويان بايد براي يك پژوهش تخصصي
قوي ،به كتابخانههاي مجهزتري مانند كتابخانه
ملي ،كتابخانه وزارت امورخارجه ،كتابخانه مجلس
و . . .مراجعه كنند كه عمدتاً در تهران واقع شدهاند.
قديمي بودن منابع و عدمبهروز رساني آنها ،مشكل
عمده ديگر كتابخانههاي دانشگاهي در زمين ه منابع
علمي است .در واقع بسياري از كتب اين كتابخانهها
رنگوبوي تاريخي گرفتهاند .اقتضاي رشتههاي
مختلف دانشگاهي ،ترجمه و توليد مطالب جديدي
در حوزههاي مختلف است كه هم ه ساله در قالب
كتاب وارد بازار نشر ميش��ود .اين در حالي است
كه روزآمد كردن منابع كتابخانههاي دانشگاهي
با آثار منتشر ش��ده در بازار نش��ر ،فاصله زيادي
دارد و بسيار پيش ميآيد كه سالها از چاپ يك
كتاب ميگذرد ،اما آن كتاب هنوز وارد كتابخانه
دانشگاه نش��ده است .اين اس��ت كه دانشجويان،
ناامي��د از تهي ه كتاب از كتابخان ه دانش��گاه ،ناچار
براي تهي ه آن به كتابفروشيها روي ميآورند .در
اين زمينه بايد گفت براي دانشجويان شهرستاني
كه با مشكل دسترسي به كتابهاي تخصصي در
كتابفروشيهاي شهرشان مواجهند ،اين مشكل
در درج ه اول بايد توسط كتابخانههاي دانشگاهي
مرتفع شود ،لذا توجه به تهي ه تازههاي نشر ،بايد جزو
اولويتهاي اول كتابخانههاي دانشگاهي باشد.
مسئل ه بعد ،عدم وجود تعداد نسخههاي كافي از
بسياري از كتابهاست .بس��يار پيش ميآيد كه
دانش��جو براي تهي ه كتابي بايد چند هفته منتظر
بماند تا آن كتاب به كتابخانه بازگردانده شود و بعد
اقدام به تهي ه آن كند .در حالي كه اگر از هر كتاب
و الاقل از كتابهاي پرمخاطب ،تعداد نسخههاي
بيشتري تهيه شود ،چنين مشكالتي كمتر پيش
خواهد آمد.
از ديگر مش��كالت مربوط ب��ه مناب��ع علمي در
كتابخانههايدانشگاهي،بايدبهمشكلپاياننامهها
اشارهكرد.پاياننامههاازجملهپرمراجعهترينمنابع
دانشگاهي هستند كه براي دانشجويان تحصيالت
تكميلي ،استفاده زيادي دارند اما با كمال تأسف
بايد گفت اغلب كتابخانههاي دانشگاهي كشور،
آرش��يو مناس��بي از پاياننامههاي دانشگاهي را
در اختي��ار ندارن��د .بس��ياري از پاياننامهه��اي
تهيه ش��ده در گروههاي درس��ي مختل��ف يا در
كتابخانههاي شخصي اساتيد ميمانند يا در اختيار
كتابخانههاي دانش��كدهاي قرار ميگيرند و وارد
سيستم جس��توجوي كتابخانه نميشوند .اين

مسئله ،دسترسي دانش��جويان را به پاياننامهها
دشوار ميكند و در بس��ياري از موارد دانشجويان
تحصيالت تكميلي مجبور ميشوند اين دانشكده و
آن دانشكده به دنبال پاياننام ه مدنظرشان بگردند
و براي اين كار ،وقت زيادي صرف كنند .در حالي كه
اگر براي آرشيو كردن پاياننامههاي دانشگاه و وارد
نمودن عناوين در سيستم جستوجوي كتابخانه
برنامهريزي درستي صورت گيرد ،بسياري از اين
مشكالت بهسادگي برطرف خواهند شد.
دسترسي به منابع علمي الكترونيكي نيز موضوع
ديگري است كه بايد به آن اشاره كرد .در شرايطي
كه به دليل پيشرفت تكنولوژي و همهگير شدن
رايانههاي شخصي بسياري از پژوهشها و مطالعات
از طريق ابزارهاي الكترونيكي صورت ميگيرند،
دسترسي به منابع علمي الكترونيكي از نيازهاي
اساسي پژوهش��گران حرفهاي و اساتيد دانشگاه
اس��ت .بس��ياري از كتب مرجع و تخصصي زبان
اصلي در رشتههاي مختلف كه تهي ه آنها به دليل
مشكالت موجود در واردات كتاب و گراني ارز تقريباً
ناممكن اس��ت ،در صورت تهيه نسخه ديجيتال
آنها توسط كتابخانه دانشگاه ميتوانند در اختيار
مخاطب دانش��گاهي قرار گيرند .ع�لاوه بر اين،
نسخ ه ديجيتال بسياري از كتب داخلي ،نشريات،
پاياننامهها و . . .نيز بايد براي استفاده پژوهشگران و
دانشجويان تهيه گردد و امكان استفاده دانشجويان
از تعداد بيش��تري از پايگاههاي علمي بينالمللي
فراهم شود.
ارتب�اط مناس�ب مي�ان كتابخانهه�اي
دانشگاهي؛ راهحلي موقتي اما مناسب
در شرايطي كه كتابخانههاي دانشگاهي كشور از
مش��كل كمبود منابع علمي رنج ميبرند ،اتصال
اين كتابخانهه��ا به يكديگ��ر و امكان اس��تفاده
دانشجويان دانش��گاههاي مختلف از منابع علمي
ديگر دانشگاهها ،ميتواند راهكار مناسبي براي حل
اين مشكل باشد ،تا زمانيكه بودجه و حمايت كافي
از كتابخانههاي دانش��گاهي صورت گيرد و منابع
علمي آنها ،به حد استاندارد برسد.
درحالي كه آنچه ما اكن��ون داريم ،مجموعهاي از
كتابخانههاي دانشگاهي است كه هر يك به طور
پراكنده بخش��ي از منابع را در اختيار دارند و اين
منابع را دراختيار ساير كتابخانهها قرار نميدهند
و طرحهايي چون «طرح غدير» و «كنسرس��يوم
محتواي ملي» نيز كه با هدف دسترسي دانشجويان
به منابع كتابخانههاي دانشگاهي مختلف طراحي

ش��دهاند ،به دليل مش��كالت اجرايي از سويي و
عدمهمراهي مناسب بس��ياري از كتابخانههاي
بزرگ با اين طرحها ،نتوانستهاند مشكل دسترسي
به منابع علمي را التيام بخشند.
مشكالت سختافزاري؛ مزيد بر علت
گذش��ته از مش��كالت مربوط به مناب��ع علمي،
كتابخانههاي دانشگاهي كش��ورمان از مشكالت
مربوط ب��ه امكانات و تجهي��زات فيزيكي نيز رنج
ميبرند .از جمل ه اين مش��كالت ،بايد به مش��كل
كمب��ود مكان اش��اره ك��رد .س��النهاي مطالع ه
بسياري از كتابخانهها جوابگوي خيل دانشجويان
مراجعهكننده نيستند و بس��ياري از دانشجويان،
امكان استفاده از سالن مطالع ه كتابخانه دانشگاه را
پيدا نميكنند .عالوه بر كمبود سالنهاي مطالعه،
به دليل مناس��ب نبودن ساختمان بس��ياري از
كتابخانهها ،مشكل كمبود فضا براي مخزن كتاب و
نشريات نيز وجود دارد.
در بس��ياري موارد ،تجهي��زات كتابخانهها نيز از
اس��تاندارد كافي برخوردار نيستند .مواردي چون
متناسب نبودن ارتفاع ميز و صندليهاي كتابخانه،
عدمتنظيمنور سالنهاي مطالعه ،كمبود امكانات
و تجهي��زات رايانهاي ،عدمتوجه ب��ه ايجاد فضاي
الزم براي كاربران ويژه نظير معلوالن ،نابينايان و
كمبينايان ،مشكالت مربوط به تهويه و كنترل دماي
هوا و . . .از جمله مشكالت مربوط به ضعف تجهيزات
فيزيكي دركتابخانههاي دانشگاهي است.
موضوع مهم ديگري ك��ه بايد بدان اش��اره كرد،
كمبود امكانات مربوط به دسترس��ي به اينترنت
و پايين بودن س��رعت اس��ت .اينترنت مناسب از
جمله مهمترين نيازهاي ي��ك كتابخان ه مطلوب
اس��ت كه عالوه بر انج��ام بهتر ام��ور كتابداري و
اطالعرس��اني ،نيازهاي دانش��جويان را برطرف
ميكند اما اغلب كتابخانههاي دانشگاهي كشور،
از كمبود امكانات اينترنتي و پايين بودن سرعت
اينترنت رنج ميبرند.
مشكل س��ختافزاري ديگر ،ضعف سيستمهاي
جس��توجوي كت��اب اس��ت .از آنجا ك��ه اغلب
كتابخانههايدانشگاهيكشوربودجههايمناسبي
در اختيار ندارند و خريد سيس��تمهاي پيشرفت ه
جس��توجوي كتاب نيازمند هزين ه زيادي است،
مس��ئوالن اين كتابخانهها ترجي��ح ميدهند به
همان سيستمهاي حداقلي جستوجوي كتاب
و منابع علمي اكتفا كنند ،ضم��ن اينكه مواردي
چون تهي ه نسخههاي ديجيتالي از كتب و نشريات،
تهيه فايلهاي س��معي و بصري براي كتابخانه،
تهيه چكيده و معرفي براي هر كتاب و مواردي از
اين دست كه لوازم يك كتابخان ه حرفهاي هستند،
قرباني نگاه درجه چندم به كتابخانههاي دانشگاهي
و كمبود بودجه ميشوند.
سخن پاياني
بخواهيم يا نخواهيم ،مشكل تأمين كتاب و منابع
علمي ،امروزه در كشور ما در حد و انداز ه شديدي
وجود دارد و به دليل ساختار تمركزگراي كشور،
بيشتر آن نصيب دانشجويان شهرستاني ميشود.
در شرايطي كه قيمت كتاب سر به آسمان ميسايد
و هم��ان كتابگران قيم��ت هم براي بس��ياري از
دانشجويان شهرستاني ُد ّر ناياب است ،مهمترين
راهكار حل مشكل تجهيز و توسع ه كتابخانههاي
دانش��گاهي اس��ت .اين امر نيازمند توجه بيشتر
دولت و مجلس محت��رم و تصوي��ب بودجههاي
كافي براي اين امر است .در حقيقت ،دولتمردان
و سياس��تگذاران كش��ورمان بايد اين مسئله را
بهدرستي درك نمايند كه نميشود سخن از توليد
علم و تمدن بزرگ اسالمي به ميان آورد و مشكالت
اولي ه مربوط به توليد دانش را ناديده گرفت.
*كارشناس ارشد جامعهشناسي جوانان

مسابقات دانشجويي و جاي خالي كيفيت
فروغالسادات شفيعي
فضايي پر از هيجان و تكاپو براي يافتن جواب مسئله و انتظار براي
نتيجه گرفتن .دانشجو مدتها براي مسابقه تالش ميكند ،روزها
تمرين ميكند يا براي س��اخت چيزي وقت صرف ميكند ،شور
و هيجان جواني اينجاس��ت كه اتفاق ميافتد .اما چقدر مسابقات
دانش��جويي مفيدند؟ همه رقابت علمي را مفيد ميدانند ،رقابتي
كه ديد دانشجو را نس��بت به درسها و مطالب علمي كاربرديتر
توجو و كسب
ميكند ،سطح علمي او را باالتر ميبرد ،فرد را به جس 
اطالعات ترغيب ميكند و انگيزهاي ميشود براي ياد گرفتن بيشتر
و در يك كالم استعدادشان را شكوفا ميكند ،اما اين ويژگيها را
تنها در مسابقهاي ميتوان يافت كه ذاتا علمي و تخصصي باشد و
دانش��جو براي پيروزي در آن به دنبال علم و مه��ارت برود .با قرار
گرفتن دانشجو در چنين فضايي نش��اط و رقابتطلبي در او زنده
ميشود .عالوه بر اين ديدن زحمات ديگران به فعال كردن روحيه
تالش و فعاليت علمي در او كمك ميكند.
كيفيت يا كميت در مسابقات دانشجويي
تعداد مسابقات دانشجويي روز به روز در حال زياد شدن است اما آيا
اين افزايش كمي ،افزايش كيفي را هم به دنبال خواهد داشت؟
نظر برخي از دانشجويان اينگونه است كه زياد بودن شمار مسابقاتي
كه در كشور برگزار ميشوند ،به دانشجو حق انتخاب ميدهد اما
برخي ديگر از دانشجويان بر اين عقيده هستند كه با وجود ايـنكه
ن
تعداد مسابقات دانش��جويي زياد اس��ت اما در واقع اندكي از آنا 
هستند كه از اعتبار و سطح علمي خوبي برخوردارند و رشد عددي
آنها ارزش و سطح علمي مسابقات را پايين ميآورد .لذا در مواجهه
با موضوع افزايش تعداد مسابقات ،بايد مسئله كيفيت نيز در نظر
گرفته شود تا از اتالف وقت و هزينه جلوگيري شود.
كمبودها و بايدهاي مسابقات دانشجويي
س��رگرمي ،ويژگي جذبكننده مس��ابقه اس��ت ،ام��ا اگر جنبه

س��رگرمكنندهآن جنبه علمياش را كمرنگ يا حذف كند ،ديگر
نميتوان خاصيته��اي يك رقابت علمي را از آن انتظار داش��ت.
تكرار هر س��اله مس��ابقههايي ب��ا موضوعات گذش��ته و قديمي،
پيشرفت نكردن س��طح علمي آنها و كاربردي نبودن از مهمترين
مشكالت مسابقات و رقابتهاي علمي در دانشگاههاست .هر سال
دوباره همان خرپاي ماكاروني درس��ت ميش��ود ،همان برنامهها

نوشته ميشود ،همان روباتها ساخته ميشود ،ولي تحولي ديده
نميشود .فعاليتهايي كه شايد در دنياي واقعي و زندگي كاربردي
نداشته باش��د و شايد به همين خاطر اس��ت كه هيچ وقت نگاهي
جدي به اين مسابقات نميشود .رقابتي در دانشگاه ايجاد ميشود،
بدون آنكه هدفي را دنبال كند و دانش��جو را به س��مت يك علم
به همان مشكل هميشگي
كاربردي هدايت كند .اين باز هم رسيدن 
دوري صنعت از دانشگاه و كاربردي نبودن علوم دانشگاهي است.
يكي از دانشجويان رشته مهندسي كامپيوتر دانشگاه اميركبير
اينگونه اظهار نظر ميكند« :اين مسابقات ،موضوعاتي كه قابل
اس��تفاده در صنعت باش��ند را ندارند .اگر صاحبان شركتها و
كارخانهها با توجه به نياز علمي و فناوري كشور در زمينه صنعت،

اقدام به ايجاد مسابقاتي در فضاي دانش��گاه كنند و موضوعات
متناسب با نياز كشور مطرح شود اين مشكالت از بين ميرود».
اين دولت و بخ��ش خصوصي و صنعتي هس��تند كه بايد نقش
متقاضي را براي توليد علم ايفا كنند و دانشگاه از اين طريق در
جهت به وجود آوردن دانش مورد نياز پيش رانده شود .اين امر
عالوه بر رفع نيازهاي كش��ور در زمينهه��اي صنعتي و ...انگيزه
دانشجويان را نيز افزايش داده و بر مهارت آنان ميافزايد ،زيرا در
اين حالت ،طرحها و ايدههايشان جامه عمل پوشيده و اجرايي
ميش��ود و اين احس��اس مفيد بودن يك طرح براي دانشجوي
مبتكر ،بهترين تشويق است.
رهبر معظم انقالب در خصوص برق��راري ارتباط ميان صنعت
و دانش��گاه در هفتمين نمايش��گاه ملي نخبگان ج��وان بيان
فرمودند«:اينكه ش��ما اينجا بنش��ينيد كار علمي و تحقيقاتي
بكنيد براي نيازي كه فالن دس��تگاه علمي دنيا يا فناوري دنيا
پيدا كرده و با قيمت ارزان اين را از شما ميگيرد ،اين هنر نيست.
بايد نگاه كنيد ببينيد نياز داخلي چيس��ت ».همچنين ايشان
در ديدار ب��ا رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت در ش��هريور
ماه  ۹۲بيان كردند«:اگر بتوانيم اين رابطه صنعت و دانش��گاه
را ،صنعت و مراكز تحقيق را يا به معناي عام صنعت و علم را به
صورت كامل برگزار كنيم ،نتيجه به اين صورت خواهد بود كه
هم دستگاههاي علمي رشد پيدا خواهند كرد ،در حل مسائل
خودشان مراجعه به دانشگاهها خواهند كرد ...هم دانشگاههاي
ما جريان پيدا خواهند كرد».
مسئله مسابقات دانشگاهي ،مانند ديگر مشكالت موجود در فضاي
دانشگاه ،نيازمند بازنگري و كار جهادي در اين زمينه است و عالوه
بر توجه اساتيد و مسئوالن دانشگاهي و همكاري صنايع و بخش
خصوصي ،تالش انجمنهاي علمي و دانش��جويان خالق ،نخبه و
مبتكر را نيز ميطلبد.

تيترخبر
سرپرستان دو دانش��گاه اصفهان و خوارزمي از شوراي عالي
انقالب فرهنگي رأي اعتماد نگرفتند.
افزاي��ش 15درصدي ش��هريه پيام نور براي س��ال تحصيلي
آينده
انتقاد ش��وراي عالي انقالب فرهنگي از نح��وه انتخاب رئيس
دانشگاه تهران
آمادگي بسيج دانشجويي براي برگزاري اردوهاي جهادي در
عراق و سوريه
شهريه دانش��جويان غيرانتفاعي تا 25درصد افزايش خواهد
داشت.
تشكلهاي دانش��گاه ش��يراز :حصر خانگي از قوه رحمانيت
نظام است.
تذكر جدي رئيس كميس��يون آموزش مجلس به فرجيدانا
درباره انتصابات در وزارت علوم
هزينه حاملهاي انرژي دانش��گاهها از بودجه پژوهش��ي آنها
بيشتر است.
گردهمايي تشكلهاي دانش��جويي جهان اسالم اول تيرماه
برگزار ميشود.
جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران :آقاي روحاني! مردم
منتظر تحقق حماسه اقتصادي هستند.
ثبتنام 217هزار نفر در كارداني به كارشناس��ي ناپيوس��ته
سال 93
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زندگي دانشجويي
حل نميشه!

يه روز توي مغازه بابام نشس��ته بودم داش��تم تمرين جبر و
مثلثات حل ميكردم .به يه مسئلهاي رسيدم كه هر كاريش
كردم نتونستم حل كنم .ديگه داشتم كالفه ميشدم كه ناصر
رسيد .بهم گفت :چته؟ چرا پكري؟
گفتم :هركاري ميكنم اين مس��ئله
حل نميشه.
گفت :نگو نميش��ه ،بگ��و نميخوام!
گفتم :يعني چي نميخوام كلي وقت
سرش گذاشتم ولي نميشه .سرش
رو تك��ون داد وگفت :يه چند دقيقه
حواست رو جمع كن و فكرت رو بده
من .بعد با حوصل��ه تموم روش حل
مس��ئله رو بهم ياد داد و گفت :حاال
شهيد ناصر كاظمي
ببين حل ميشه؟ وقتي سعي كردم
ديدم خيلي آسون حل ميشه.
بهم گفت :حاال ديدي ميشه؟ پس خواستن ،توانستنه!

دخترانه

توفان كه بيايد!

زهرا صالحي
دانشجوي شهرستان باشي ،دختر هم باشي ،خداخدا ميكني
خانوادهات حداقل يكي از وعدههاي خبري تلويزيون را از دست
بدهند تا ميان كالس و امتحان با پشتكار آنقدر به تو زنگ نزنند
كه شارژ گوشيات تمام شود و بعد كه روشنش ميكني با حدود
 20پيامك از اقوام دور و نزديك مواجه ش��وي در مورد مرگ و
زندگيات .دانشجوي شهرستان كه باشي ،دختر هم باشي ،هم
اتاقيهايت برايت ميشوند خانواده ،صبح كه كالس داشتهباشي،
هم اتاق��ي خوابآلويت س��رش را از زير پتو بي��رون ميآورد و
دمپايياش را س��متت پرت ميكند تا بيدار ش��وي ،اگر س��رما
بخوري در كيسه تنقالت هر هفته كنار چيپس ،پفك و پاستيل
يك پاكت آب گريپفورت سهم تو ميشود ،گاهي هم شايد سوپ
آمادهاي در ته ساك خريد پيدا كني.
دوش��نبه عصر خرداد كه هوا ناگهان نارنجي و بعد تاريك شد،
من تازه از در باشگاه ورزش بيرون آمده بودم ،باشگاهم انتهاي
يك كوچه خلوت در يك خيابان خلوت بود .با خودم فكر كردم
«قرار بود خسوف يا كسوف شود و من نميدانستم؟!» دقيق يادم
نميآيد كدامشان بود كه در روز اتفاق ميافتاد ،درگير خسوف
و كسوف و وحشت آسمان قرمز و هواي سنگين بودم كه ناگهان
حجمي از خاك ،پالستيك و آشغال به سمتم هجوم آورد .نفسم
بند آمد و چسبيدم به ديوار .اطرافم را نميديدم ،يك دستم ساك
ورزشيام بود و دست ديگرم روي سرم بود تا چادرم از سرم كنده
نشود .كشانكشان خودم را رساندم گوشه ديوار .در فرورفتگي
در خانهاي پناه گرفتم و سعي كردم صورتم را با چادرم بپوشانم و
نفس بكشم .چيز خاصي نميديدم ،فقط صداي مهيب باد بود و
درختاني كه انگار داشتند كنده ميشدند و هواي قهوهاي.
يك س��اعتي آنجا نشس��تم .به اين فكر ميكردم كه اگر توفان
طوالني شد ،شايد مجبور شوم در خانه را بزنم و شب را آنجا بمانم.
خبرهايي كه صبح خواندهبودم را مرور كردم و هيچ خبري مبني
بر بروز چنين توفاني را به ياد نياوردم ،آهسته ذكر ميگفتم شايد
كمي از ترسم كاسته شود .از شدت توفان كه كاسته شد ،خودم
را به خيابان اصلي رس��اندم .تا خوابگاه دربست گرفتم .وارد كه
شدم ،مريم ،سميه و مسئول خوابگاه و چند نفر ديگر روي پلهها
نشستهبودند .سميه تسبيح دستش بود و ذكر ميگفت .من را كه
با آن وضعيت آشفته ديدند ،صلوات فرستادند .مريم با مشت به
روي بازويم كوبيد و با عصبانيت گفت«:گوشيت كو؟!» يادم افتاد
كه وقتي از باشگاه خارج شدم گوشيام را روشن نكردهام .مريم
دوباره مش��تي حواله بازويم كرد و گفت«:به مامانت زنگ بزن!
سكته نداده باشيش شانس آوردي!»

