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 دوکلوم از سال باالیی هاتون...
 بده یه خغته يباؽیذ گشم که به دلتىو بچغبه بؼذ اص اوو همه تالػ بشای لبىلی دس دايؾگاه هىسد ػاللتىو.تى ایى هىلؼیتی که ؽما هغتیدذ  يدیداص

تجشبیاتی اعت که بتىيیى هغمئى تش ساه سو اداهه بذیى.هثال ایًکه سوص اول چه جىسی و با چه ظاهشی واسد دايؾدگداه بؾدیدى.ؽدمدا هدش کداسی 
بکًیى هش چی بپىؽیى چىو تشم اولی هغتیى خیلی ها بهتىو هی خًذو. خًذه ؽىو به خاعش بی ادتشاهی به ؽما يیغت یاد خاعشات سوصای اول 

ی خىدؽىو هیفتى یا ابشاص دغی سو داسو که هتفاوته.اها آلایىو هش چی هی تىيیذ سوصای اول کالعها کت و ؽلىاس يپىؽیذ و اّلا تدا آخدش دوسه 
 تذقیل عىژه هی ؽیذ. بچه ها ػادی باؽیى  فشك کًیى با سفیماتىو داسیى هی سیى بیشوو.

تشم اول خىدؽىو وادذ هی دو بهتىو.  به هشوس هن با ايتخاب وادذ آؽًا هی ؽیذ پظ افال يگشاو يباؽیذفمظ عؼی کًیى دتما اص عدال بداّلیدی 
 هاتىو کمک بگیشیى.

گىل ظاهش آدم ها سو يخىسیى تا خىب يؾًاختیى بهؾىو اػتماد يکًیى.چه دختش  چه پغش.خب اولؼ با هن سؽته ای هات آؽًا هی ؽی به هدشوس 
 با بمیه هن آؽًا هی ؽی.

 .فمظ دىاعت باؽه واعه بیشوو سفتى اص عش کالط ها اجاصه يگیشی هاااا! به اعتاد ها هن آلا یا خاين يگیى

که دس هىسد اخاللیات و تؼقب های اعاتیذ اص تشم باّلیی ها_که هؼذل باّلیی داسو که اويا سو هن سادت هی ؽه پیذا کشد بپشعیى به ایى فىست 
 یا اص آهىصػ عشاغؾىيى بگیشیى یا بشیى تى عایت دايؾکذه و اعاهی و ؽماسه دايؾجىیی ؽىو سو ببیًیى.

یه يقیذت خیلی دوعتايه ولت تلف يکًیى .اگش کالط تؾکیل يؾذ به جای ولت تلف کشدو با دوعتات  بشیى یه عشی به کتابخايه بدضيدیدى و 
 ؽشوع کًیى به هغالؼه کشدو .

ن تمشکضتىو سو يزاسیى فمظ سو جضوه اعتاد .کتاب های هشجغ خیلی ههمى  بیؾتش عىال های اهتذايی اص اويا هیاد . پظ جضوه و کتاب سو کًاس ه
 هىفق باشیى رفقابخىيیى.  

ی دختران امیر کبیر     ...  صدا

 حال و هوای روزهای اول دانشجویی...

آو اوایل که واسد دايؾگاه ؽذه بىدم هًىص دال و هىای هذسعه سا 
داؽتن!با دوعتاو جذیذم که آؽًا ؽذه بىدین و دسباسه ی هذیظ و 
دسط ها و اعتاداو جذیذ فذبت هی کشدین هذام اص واژه هدایدی 
که بىی هذسعه هی داديذ اعتفاده هیکشدم.به جای اعتاد هدؼدلدن 
هیگفتن به اعتشادت هایی که بیى کالط ها داؽتین صيگ تفشیخ 
و به خىد کالط صيگ کالط!چًذولتی عىل کؾیذ تدا دیدگدش 
بشاین ػادی ؽىد لشاس يیغت بشای غیبت هاین کغی به خايه هداو 
صيگ بضيذ و تىبیخن کًذ دس کالط ّلصم يیغت اص اعتداد اجداصه 
بگیشم و به بیشوو بشوم.کغی بدشای دسط يدخدىايدذو عدشصيؾدن 

 يمیکًذ.آصادی های بیؾتشی يغبت به هذسعه وجىد داسد!

دس دايؾگاه یک عشی واژه های خالفه ؽذه ای وجىد داسد که 
یاد گشفتى آو ها و فهمیذو هًظىس افشاد ولتی آيها سا اعتفاده هدی 
کًًذ هن خىدػ جشیايی داسد!هثال هذت ها عىل کؾیذ تا بفهمن 

ta  یؼًی تذسیظ یاس و هخففteacher assistant  عىل کؾیدذ 
بفهمن آص یؼًی آصهایؾگاه دویی یؼًی وسودی يىد و دو   عه ای 

. یاد گشفتى همیى چیضهای کىچک ؽدیدشیدًدی 39یؼًی وسودی 
های خاؿ خىدػ سا داسد که ؽایذ کمی اص دلتًگی خداعدشات 

 دوساو هذسعه کن هی کًذ!

ویژه 
ورودی های 

 جدید

 "خاص" های دانشگاه
باؽذ.البته بایذ اؽاسه کشد که ػالوه بش کاسهای فىق   "سضا کپی" کلکغیىيی اص جضوات هختلف  هی: هؾهىستشیى ايتؾاساتی دايؾگاه.که کاسهایی اص لبیل تکثیش   پشیًت   کپی و ... سا ايجام هیذهذ.که دسبیى بچه ها هؼشوف به "سضا کپی"  آقا رضا

 ی کاس هی کًذ.عیماعت که دغابی به دسد تشم اولی ها هی خىسد.خىدػ هن آدم ههشباو و کاسساه بیًذاصیغت و ػمذتا عشػ ؽلىؽ اعت.آلا سضا هًشهًذ هن هغت و هى 
بچه های پلیمش و ػمشايی ها به آو پاسک ػمشاو هی گىیًذ!!بمدیده  )!(: ایى دو اعن هشبىط به "یک" هکاو اعت.فضای عبض بیى دايؾکذه ػمشاو و پلیمش.که اعمؼ جًجال عاص اعت!دس والغ به دلیل ِػشق دايؾکذه ای پارک عمراو/پارک پلیمر 

 و هؾهىستشیى فضای عبض دايؾگاه اعت. اؽذهن بش دغب ػالله دك ايتخاب داسيذ!ایى اختالف فؼال که دل يؾذه ادتماّل دس آیًذه هن دل يخىاهذ ؽذ!تلفظ فذیخ آو بذوو کغشه هیايی هی ب
اص ایى هىاسد لشاس گشفتى عش دس افلی دايؾگاه دس ایى وسودی اعت.همیدى ویدژگدی  کی: یکی اص دسهای دايؾگاه اعت که به دلیل لشاس گشفتى دس خیاباو دافظ به ایى يام هؾهىس ؽذ.بشخی ویژگی ها باػث خاؿ ؽذو ایى "دس" ؽذه.ی در حافظ

افظ" بشعشف ؽىد!ضمًا دافظ یکی اص ؽؼشای لشو هؾت هی باؽذ!!!)فشفا جدهدت اعدالع  دکافیغت که "دِس دافظ" آو لذس هؾهىس ؽىد که به یک افغالح تبذیل ؽذه و بغیاسی اص هؾکالت آدسط دهی دس داخل دايؾگاه اص عشیك ػباست "دسِ 
 ػمىهی(

هی باؽذ.پًج ؽهیذ گمًام که یکی اص آو ها به يدام ؽدهدیدذ عدلدمداو  یت: گلضاس ؽهذای گمًام که دس کًاس هغجذ لشاس داسد اص "خاؿ" های دايؾگاه عت که با يمادی اص کبىتشاو که سوی آو عاخته ؽذه عت   لابل سو  هسار شهذای گمًام
 کشدآبادی عال پیؼ ؽًاعایی ؽذ اص افتخاسات دايؾگاه ايذ و يگاهؾاو همىاسه بش افشاد دايؾگاه اهیشکبیش بىده و هغت.

و ها به دسدتاو هی خىسد.ایى کتابخايه فمدظ کدتداب هدای دسعدی آ : بهتشیى آدسط آو "دِس دافظ" اعت! )که ایى خىد گىاه اهمیت دِس دافظ هی باؽذ!!!( هخضو کتابخايه پش اعت اص کتاب هایی که دتما یکی اص کتابخايه ی شهیذ صبىری
ىل دسط خىايذيًذ.هىلغ اهتذايات هن که غلغله اعت...دتی آو هایی هن که استباط خىبی بدا هؾغداسد.دس عبمه دوم و عىم آو عالى هغالؼه وجىد داسد که به لغف بچه دسط خىاو ها هیچىلت خالی يیغت!!!و همیؾه کغايی سا خىاهیذ یافت که 

 عال هغالؼه يذاسيذ تشجیخ هی دهًذ دس آو جا دسط بخىايًذ.
ه البته یک بشادس ؽبیه به خىدػ هن دساد که گاها با او اؽتباه گشفته هی ؽدىد...یدا ک : آلا یؼمىب با ایًکه اعن یک ؽخـ اعت اها هجاصا هًظىس "دکه آلا یؼمىب" اعت پش اص خىساکی های خىػ هضه که فشوؽًذه ؽاو آلا یؼمىب اعت آقا یعقىب

 وایًکه همه ی دايؾکذه ها به آو دعتشعی داسيذ.عت.ایًکه دس دايؾگاه دکه های دیگش و دتی فشوؽگاه هن وجىد داسد اها آلا یؼمىب بغیاس هؾهىس ؽذه که ؽایذ یکی اص دّلیل آو عش ساه بىديؼ ا
کاو که خیلی هن هذل تشدد تشم اولی هاعت هکاو بشگضاسی کالط های ػدمدىهدی و ه : خیام هن هثل دافظ یک ؽاػشاعت!!!اها دس ایًجا هًظىس عاختماو خیام اعت که اعن کالط هایؼ با ففش ؽشوع هی ؽىد.هثال خیام ففش هفت!ایى خیام

ذ. بشگضاسی اهتذايات بشخی دسوط دس آيجاعت که سوص لبل اص اهتدذداو عدیدل ػدظدیدمدی اص اؽًهمچًیى اکثش دسوط غیش دايؾکذه ایغت.اها آيچه لابل رکش اعت و باػث ؽذه ػمذه دايؾجىیاو اص عاختماو خیام خاعشات تلخ و ؽیشیًی داؽته ب
 .دايؾجىیاو   جلىی دسب خیام   دس همابل لیغت عىیلی که به دیىاس صده ؽذه   تجمغ هی کًًذ تا ؽماسه فًذلی خىد بشای اهتاو سا پیذا کًًذ

به عبمات آو افضوده هی ؽىد! و فمظ و فمظ هخقىؿ دختشاو اعت و دس والغ "وسود  شم: لمًىط هن اص آو افغالداتی اعت که ػمذتا بیى دختشاو دايؾگاه سد و بذل هی ؽىد.عاختماو لمًىط یک عاختماو عه عبمه اعت که البته هش ت ققًىش
 بايی داسد که اسدو و جؾى و کالط و... کال دس آيجا کاسهای هتًىػی ايجام هی دهًذ.ههشآلایاو اکیذٌا همًىيغ اعت"!!عبمه اول آو هذل اعتشادت   عبمه دوم هذل بشگضاسی کالط ها و عبمه ی عىم عالى هغالؼه اعت.هغئىلیى خىب و 

هی ؽىد.خیلی اولات عخًشاو های بغیاس هؼشوف و کاس دسعت سا دػىت م : هغجذ هن که دذودا دس هشکض دايؾگاه لشاس داسد اص خاؿ هی دايؾگاه اعت.همه سوصه يماص جماػت بشپاعت و کاسهای فشهًگی خىبی دس آو ايجا هسجذ دايشگاه
 هی کًًذ و البته خىد هغجذ هن اص يظض فضاعاصی داخلی بغیاس صیبا و دلًؾیى اعت.

اسیخی   سوايؾًاعی و غیشه.به خاعش هکايؼ دايؾجىیاو آو سا عخت و یدا ت : عشا ی فشهًگ دس والغ کتابخايه اعت.کتابخايه ای هخقىؿ آدم هایی که ػاؽك کتاب های غیش دسعی هغتًذ!پش اعت اص کتاب های ؽؼش   سهاو   سرای فرهًگ
 دیش کؾف هی کًذ!عشای فشهًگ کًاس عاختماو خیام و هغجذ لشاس داسد.

در دايشگاه باشذ اها ایًجا هممماو ايمجمممى آو دفتر ايجمى اسالهی دايشجىیاو : دفتر ايجمى اسالهی دايشجىیاو از آو جاهایی ست که حضىر شما آو را خاص هی کًذ.شایذ يام های هشابه با 
تابلىیش را خىاهمیمذ دیمذ بمی صمبمرايمه یذ اسالهی دايشجىیى دايشگاه اهیرکبیر است.که بیى دايشکذه پلیمر و ههًذسی شیمی و کًار ساختماو ققًىش است.پیذا کرديش سخت يیست.اگر بیای

 هًتظر هستین روی هاهتاو را ببیًین. 

 


