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انسانشناسی با کامپیوتر
فرهیخت��گان| با وجود اینکه زمان زی�ادی از حضور پررنگ تکنولوژیهایی مانن�د کامپیوتر ،لپتاپ
و تبل�ت در زندگیه�ای ام�روزی نمیگذرد ،اما س�رعت نفوذ و وابس�تگی به ان�دازهای باال بوده که
دیگ�ر هم�ه جوانب زندگی اف�راد به این وس�ایل ارتباطی جدید مربوط میش�ود .ب�ه همین منظور
دانش�گاه امآیتی رشته «انسانشناس�ی با کامپیوتر» را در لیست زمینههای آموزشیاش قرار داده
ت�ا دانش�جویان عالقهمند به این حوزه تاثی�ر کامپیوتر و دیگر تکنولوژیه�ای ارتباطی را در روابط
انس�انها با یکدیگر بررس�ی کنند .حاال دیگر با این امکان دانشجویان میتوانند علت عالقه بسیار
زیاد مردم در هر جامعهای را به تکنولوژیها درک و از نقش موثر آنها اگاهی پیدا کنند.

آیین دانشآموختگی در دانشگاهها چطور برگزار میشود

علم و جهان

مهارتهای درسخواندن

قدمزدن در مسیر کسب دانش

روناک حسینی | تحصیل در دانشگاه راهی
است که معموال بعد از تمامشدن دوره
دبیرس��تان و پیشدانش��گاهی انتخاب
بسیاری از دانشجویان میشود .بعضی
ب��ا ایده کس��ب عل��م و دان��ش راهی
دانشگاه شده و میخواهند هر آنچه از
توانایی و اس��تعداد در چنته دارند را به
کار بگیرند تا در این مسیر موفقیتهای
زیادی کسب کنند .بعضی دیگر رویای
درآمدزاییهای باال را در س��ر پرورانده
ت��ا این راهی باش��د برای س��عادتمند
شدنشان .ایده اولیه قدمگذاشتن به این
مسیر هرچه باشد و مساله مهمی که همه
دانشجویان درگیر آن بوده و باید به هر
طریقی به آن بپردازند ،موضوع گذراندن
واحده��ای درس��ی و خواندن مباحث
آموزشی است .هر دانشجویی معموال
ش��یوه خاص خود را داشته و ترجیح
میده��د از ی��ک روش ویژه اس��تفاده
کند .تحقیقات مشاوران حوزه آموزشی
نشان از آن دارد که نمیتوان یک شیوه
درس خواندن را ب��ه صورت عمومی
برای همه دانش��جویان به اجرا درآورد
و از آنها خواس��ت روش ف��وق را در
دستور کار قرار دهند .با توجه به اینکه
عادتهای درس خواندن و از بر کردن
مطال��ب در هر دانش��جویی با دیگری
متفاوت ب��وده ،بهترین انتخاب ممکن
این اس��ت که دانش��جویان روشهای
م��ورد عالقه خ��ود را در پیش بگیرند.
از طرف دیگر با توج��ه به اینکه برای
بسیاری از دانش��جویان درس خواندن
اولویت اول نبوده و امری خس��تهکننده
ش درست
به شمار میرود ،انتخاب رو 
درسخوان��دن اهمیت بس��یاری پیدا
میکن��د .یکی از روشه��ای محبوب
بسیاری از دانشجویان که مورد استفاده
قرار میگیرد ،راهرفتن هنگام حفظکردن
مطالب خواندنی است .مسلما این شیوه
ب��رای درسهایی مانند ریاضی که باید
فرمولها روی کاغذ نوش��ته و مسائل
حل ش��ود ،کارب��ردی ندارد ام��ا برای
حفظ کردن مطالب درس��ی گزینه اول
بس��یاری از دانشجویان است .بحثها
و بررس��یهای زیادی در پس استفاده
از این روش درس خواندن نهفته است
و موافقان و مخالفان زیادی وجود دارد.
بعضی بر این باورند که مس��اله مهم در
درس خوان��دن این اس��ت که بازدهی
یادگیری باالرفته و دانش��جویان نتیجه
رضایتبخش��ی حاصل کنند .اگر این
بازدهی ب��ه واس��طه راهرفتن صورت
میگی��رد ،مش��کلی وجود نداش��ته و
نمیت��وان ای��راد گرفت .مخالف��ان اما
معتقدند در این ش��یوه بخشی از انرژی
ف��رد حین راهرفتن هدر رفته و بنابراین
نمیتوان از این شیوه استفاده بهینه کرد.
آنها بر این باورند که اگر دانشجو همان
میزان انرژی را ص��رف یادگیری کرده
مس��لما نتیجه بهتری عایدش میشود.
این در حالی اس��ت که به اعتقاد رونی
دیلون ،مشاور تحصیلی دانشگاه روث،
مساله مهم و اساسی در درس خواندن
دانش��جویان،راحتی آنها با شیوه مورد
استفاده است .حتی اگر عدهای هم با آن
روش مخالف باشند ،نمیتوان و نباید
ایرادی گرفت چراکه این روش میتواند
بازدهی بعضی را افزایش دهد.

روناک حسینی | جشنهای
فارغالتحصیل��ی ب��رای
بس��یاری از دانشجوها
ی��ک نف��س راحت کش��یدن اس��ت
بع��د از س��الهای احتماال دش��واری
که در دانش��گاه داش��تهاند .س��الهای
دش��وار آموختن زندگ��ی و گذراندن
واحدهای درس��ی .س��الهای مواجهه
با زندگی مستقل و سختیهای ارتباط
با دنی��ای تازه .جش��ن فارغالتحصیلی
در دانش��گاههای معتب��ر دنی��ا با آیینی
خ��اص برگ��زار میش��ود و برنامهای
مفرح برای فارغالتحصیالن به حساب
میآید .ردای بلند و کاله منگولهدار و
عکسهای دس��ته جمعی و شوخی و
خندههای بعد از پایان چیزی که برای
خیلیه��ا اگر آرزو نباش��د ،دس��تکم
رویای ش��یرینی است و تجربهکردنش
خوشایند.

دانشگاه نوشیروانی بابل
حذف کلیپ خوابگاه پسران

جش��ن فارغالتحصیل��ی در دانش��گاه
نوش��یروانی ،به گفته دانشجوهای این
دانش��گاه درنهای��ت س��ادگی برگ��زار
میش��ود .هر دانش��جو  20هزار تومان
و ب��ه ازای هر هم��راه ،پنج هزار تومان
پرداخ��ت میکن��د .در آخرین جش��ن
فارغالتحصیلی در این دانشگاه به گفته
دانشجوها موسیقی پخش نشد و کلیپی
که بچهها از خوابگاه پس��رها تهیه کرده
بودن��د به دلیل ع��دم تطاب��ق با عرف
اجتماعی از برنامه حذف شد .سخنرانی
رئیس دانش��کده ،نماین��ده مقام معظم
رهبری در دانش��گاه و اه��دای تندیس
یادبود برنامههای این مراسم بودهاند.

دانشگاه جندیشاپور
تحریم جشن

در دانش��گاه جندیش��اپور در دوران
ریاست پیش��ین ،مخالفت همیشگی با
موس��یقی وجود داش��ته است .به گفته
یکی از فعاالن دانشجویی این دانشگاه،
رئیس معتقد بود اصال موس��یقی برای
آدمی��زاد نیس��ت .آخرین جش��نی که
بچهه��ای ای��ن دانش��گاه ب��ا رضایت
برگزار کرده بودند ،جشن ورودیهای
سال  83بوده است .برای ورودیهای
 ،84تع��دادی از آیتمهای پیش��نهادی
دانش��جویان از طرف ریاست از برنامه
حذف میشود و تعدادی از آنها جشن
را تحری��م میکنند .اکث��ر ورودیهای
س��ال  85جش��ن فارغالتحصیلیشان
را تحری��م میکنن��د و برنام��ه به گفته
دانش��جویان این دانشگاه ،با حدود 30
نفر برگزار میشود .برای ورودیهای
س��ال  ،86رئیس با تع��دادی از آیتمها
به ج��ز موس��یقی موافق��ت میکند و
بچهه��ا در جش��ن ش��رکت میکنند.
ورودیهای  87و  88جشنهایشان را
بیرون از دانش��گاه و با هزینه شخصی
برگزار میکنند و بعد از جشن تعدادی
از دانش��جوها ب��ه کمیت��ه انضباط��ی
فراخوانده میش��وند .ب��ه حکم کمیته،
هشت واحد درسی یکی از دانشجویان
کامپیوت��ر ،حذف میش��ود و او ناچار
میشود برای گذراندن آنها دوباره سر
کالس بنش��یند! عکسهای خصوصی
دانش��جوها به دست مسئوالن دانشگاه
میافتد و مس��ئوالن با خانوادههایشان
تم��اس میگیرن��د و به آنه��ا گزارش
میدهند .بعد از تغییر ریاست دانشگاه،
آخرین جشن فارغالتحصیلی با حضور
استادان و دانش��جوها برگزار میشود،
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جش��ن فارغالتحصیل��ی
جش��نی که ب��ه گفته یکی
نمیش��وند .یک��ی از
از دانش��جویان حاض��ر
دانش��جویان دانش��گاه
در مراس��م ،تنها موسیقی
ورودیهای  87و
 88جشنهایشان
س��نندج میگوی��د اینکه
پخش شده در آن ،ملودی
را بیرون از دانشگاه
ک��دام دانش��کده بتوان��د
آرامی بود ک��ه در ابتدای
و با هزینه شخصی
مراس��م را برگزار کند ،به
برنام��ه پخ��ش ش��د .به
برگزار میکنند و بعد
ق��درت انجم��ن علمی و
گفته دانش��جویان ،بعضی
از جشن تعدادی از
دانشجوها به کمیته
رایزنی اس��تادان دانشکده
از اس��تادان ،تصاویری از
انضباطی فراخوانده
بس��تگی دارد .بعض��ی
جش��نهای دانش��جویان
میشوند
گروهه��ا ،انجم��ن علمی
بعض��ی دانش��گاههای
فعال��ی ندارن��د و جش��ن
ته��ران را ب��ه در راهروی
ه��م برگ��زار نمیکنن��د.
دانشکده چس��بانده بودند
بعضی گروهها هم به خاطر ممنوعیت
تا به دانش��جوها نش��ان دهند جش��ن
برگزاری جش��ن به ص��ورت مختلط،
فارغالتحصیلی باید چطور برگزار شود
اصال مراس��می برگزار نمیکنند .مثال
و آنها را از حقوق خودشان آگاه کنند.
برای یک گروه که تنها  10دانش��جوی
دخت��ر دارد ،برگزاری چنین جش��نی
دانشگاه رازی کرمانشاه
به این معنی اس��ت ک��ه دخترها را در
جشن در کالس
مراسم راه ندهند.
دانش��گاه س��الن و لب��اس در اختی��ار
دانش��جوها میگذارد و جشنها بدون
دانشگاه اهواز
هی��چ برنامه خاص��ی که آن را ش��بیه
به عهده دانشجوها
جش��ن کند ،اعم از موس��یقی و تئاتر،
دانش��گاه اهواز برگزار کردن مراس��م
برگزار میشوند .دانشکدههای دانشگاه
فارغالتحصیلی را به خود دانش��جوها
رازی ،ج��دا از همند و هر دانش��کده
واگ��ذار کرده اس��ت .بچهه��ای یک
جش��ن جداگان��های برگ��زار میکند.
ورودی ،دور ه��م جم��ع میش��وند
بعضی دانش��کدهها آمفیتئاتر دارند و
و هزینه مراس��م را تقس��یم ب��ه تعداد
بعضی دیگر سالن برگزاریشان کالس
میکنند ،تاالر کرایه میکنند و وس��ایل
بزرگی اس��ت با چند صندلی .دانشگاه
پذیرای��ی فراه��م میکنن��د .ب��ه گفته
برای برگزاری برنامه از دانشجوها پول
دانشجویان ،دانشگاه نه کمکی میکند
میگیرد و روی آیتمهای جشن نظارت
و ن��ه زمان مناس��بی برای اس��تفاده از
میکند.
س��الن در اختیار دانشجوها میگذارد.
هر رش��ته برای خودش جشن برگزار
دانشگاه سنندج
با بعضی جشنها موافقت
میکن��د و از نظ��ر دانش��گاه ،حضور
اس��تادان در مراس��م فارغالتحصیل��ی
نمیشود
دانش��جوها که در بیرون از دانش��گاه
در دانش��گاه س��نندج ،تع��دادی از
برگزار میشود ممنوع است.
انجمنهای علمی موف��ق به برگزاری

بیجشنی شهرستانیها
رس�م این اس�ت که برنامهای که دانش�گاهها آن را «آیی�ن دانشآموختگی» مینامند،
اغل�ب انجمنهای علمی مس�ئولیت برگ�زاری آن را ب�ه عهده میگیرن�د .در غیر این
صورت ،نمایندهای از دانش�جوهای ورودی هر سال ،درخواستی را به معاونت فرهنگی
میدهد و این برنامه با حمایت و نظارت دانشگاه برگزار میشود.
این حمایت و نظارت از دانش�گاهی به دانش�گاه دیگر فرق میکند .دانش�گاهی ممکن
اس�ت برای دانش�جویانش جشنی بزرگ با حضور یک مجری مش�هور و خوانندههای
پاپ برگزار کند و دانش�گاهی دیگر بدون هیچ سر و صدایی و فقط با سخنرانی رئیس
و مسئوالن دانشگاه و دست آخر عکسی به یادگار .دانشگاهی ممکن است از موسیقی
اس�تقبال کند و دانش�گاهی دیگر ممنوعش کند .دانش�گاههای شهرستان اغلب برای
برگزاری جشن در مضیقهاند .چه دانشگاه دچار مشکل کمبود بودجه باشد و چه نباشد،
تعداد زیادی از دانش�جوها ،جش�نهایی مس�تقل برگزار میکنند ،جشنهایی با هزینه
ش�خصی و ترتیب برنامهه�ا آنطور که میخواهند .چیزی که بعضی دانش�گاهها با آن
کاری ندارن�د و بعض�ی دیگ�ر دانش�جوها را بعد از جش�ن در خارج از دانش�گاه راهی
کمیته انضباطی میکنند .بس�ته به س�لیقه معاونت فرهنگی هر دانش�گاه ،ممنوعیتها
برای برگزاری جش�ن متفاوت اس�ت .اینجا آنچه که اهمیت دارد ،نهتنها قوانین نوشته
ش�ده در آییننامهها ،بلکه مطلوبات شخصی رئیس دانش�گاه و معاون فرهنگی و بقیه
مسئوالن دانشگاه است.
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دانشگاه هرمزگان
کرایه لباس با بچهها

آن طور که دانش��جویان این دانش��گاه
میگویند ،تا قبل از س��ال  92جش��ن
فارغالتحصیل��ی در دانش��گاه برگ��زار
نمیشد .دانشجوهای هر رشته ،مبلغی
را از گ��روه آموزشیش��ان میگرفتند
و جای��ی جم��ع میش��دند و مراس��م
مختصری برگزار میکردند.
سال  ،92دانشگاه برای فارغالتحصیالن
جش��نی را خارج از دانش��گاه برگزار
میکن��د و هزینهه��ای اصل��ی را خود
دانش��گاه متقب��ل میش��ود .س��ال 93
دانشگاه بیس��ر و صدا درصدد منتفی
کردن مراس��م بوده که به گفته یکی از
دانش��جویان این دانش��گاه ،با پیگیری
انجمن صنفی مراسمی برگزار میشود
که برای آن از هر دانش��جو حدود 45
هزار تومان هزین��ه دریافت میکنند و
ب��ه ازای هر همراه هم  20هزار تومان؛
چیزی که از نظر بچهها برای یک ناهار
و کرایه لباس ،زیاد است.

دانشگاه همدان
مشکالت بودجهای

دانشجویان دانشگاه همدان میگویند که
قبل از سال  88جشنهایی برگزار میشد
که دانش��جوها از آن به خوبی اس��تقبال
میکردند و جش��نهای قبل از سال 85
آنقدر پر شور بودهاند که خاطرهشان مثل
افس��انهای برای دانش��جوهای تازه وارد
تعریف میشود .متولی برگزاری جشن
فارغالتحصیلی ،بس��یج و انجمن علمی
است و در س��الهای اخیر به دلیلی که
دانشگاه آن را مش��کل بودجهای عنوان
میکند ،جش��نها به صورت پراکنده و
سادهتر برگزار میشود.

پاتوقبچههایعالمهطباطبایی

فرهیختگان| «بهانهای برای با هم بودن» اولین پست این گروه مجازی دانشگاهی
اس��ت .گروه «پاتوق بچههای عالمه طباطبایی» جایی است برای دور هم جمع
شدن دانشجویان این دانش��گاه .جایی برای ردیابی استادان و پیگیری کارهای
دانش��گاهی .صفحه «پاتوق بچههای عالمه طباطبایی» صفحهای متفاوت است
که در کنار مشارکت دانش��جویان برای داشتن پستهای بهتر ،خالقیت ادمین
صفح��ه هم برای پس��تهایی ک��ه مخاطبان را جذب میکند از ش��اخصههای
اصلی آن اس��ت .کاریابی هم بخش��ی از فعالیتهای این س��ایت اس��ت ،البته
ای��ن کاریاب��ی تنها در دنیای مجازی اس��ت و بارها کارب��ران را برای مدیریت
صفحههای متفاوت دعوت کردهاند .مشارکت دانشجویان در زمینه ارائه نظرات
یا پس��تهایی که از دغدغههایشان خبر میدهد اش��تیاق آنها را نشان میدهد.
در کنار اینها اطالعرس��انی درباره همایشها و کنفرانسهای دایر در دانش��گاه
هم بخشی از پس��تهای این صفحه فیسبوکی است .دانشجویان در این گروه
دور هم جمعاند تا ش��ادیها و دغدغههای دانشگاهش��ان را با هم به اش��تراک
بگذارند .اگر میخواهید با این دانشجویان همراه باشید به این صفحه بپیوندید،
البته باید کمی از فضای کالس و نیمکتهایش دور باش��ید تا عضویت در آن
به مذاقتان خوش بیاید.
روز

شمار آکادمی

همایشملیفناورینانو
درکشاورزیومحیطزیست

فرهیخت��گان| س��ومین همایش مل��ی فناوری
نان��و در کش��اورزی و محیطزیس��ت  9ت��ا
 10اردیبهش��ت  94توس��ط مرک��ز تحقیقات
کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان مرکزی و
تحتحمایت س��یویلیکا در شهر اراک برگزار
میش��ود .با توجه ب��ه اینکه ای��ن همایش به
صورت رس��می برگزار میشود ،تمام مقاالت
ای��ن کنفران��س در پای��گاه س��یویلیکا و نیز
کنسرس��یوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و
ش��ما میتوانید با اطمینان کامل ،مقاالت خود
را در ای��ن همایش ارائه کرده و از امتیازات علمی ارائه مقاله
کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنید.
عالقهمن��دان میتوانن��د مقاالت خ��ود را با محوری��ت :نانو
فناوری و تولیدات گیاهی ،نانو فناوری و گیاهان دارویی ،نانو
فناوری و تولیدات دامی ،نانو فناوری و ماشینهای کشاورزی
و صنایع غذایی ،نانو فناوری و علوم و صنایع چوب و کاغذ،
نان��و فناوری در آب و خاک و ...به دبیرخانه همایش ارس��ال
کنند .کنفرانس در وضعیت پذیرش مقاله است و عالقهمندان
به شرکت در همایش میتوانند تا  20بهمنماه مقالههای خود
را برای ش��رکت در همایش ارس��ال کنند .دانشگاهیان برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانند به تارنمای اصلی همایش به
آدرس www.cnta3.ir :مراجعه کنند.

دانشگاه اراک
عکس با لباسهای قرضی

دانش��جویان ه��ر گ��روه لباسه��ای
فارغالتحصیل��ی را میپوش��ند ،جلوی
دانش��کده عک��س میگیرن��د و آن را
فورا به گروه بع��دی تحویل میدهند.
دانش��جوهای اراک میگوین��د ،بچهها
خودش��ان بهطور مس��تقل بی��رون از
دانشگاه مراسمشان را برگزار میکنند.
چون داخل دانشگاه از نظر دانشجوها
فضا بس��ته است و با پخش موزیک با
آنها مخالفت میش��ود .البته دانش��گاه
معم��وال پیگی��ر جش��نهای بی��رون
نمیش��ود و بچهه��ا برنامهش��ان را با
دلهره کمتری برگزار میکنند.

نگرانی از
عواقب شور و نشاط

کمبود بودجه برای برگزاری جشنهای
فارغالتحصیل��ی و بیعالقگ��ی بعضی
دانشگاهها برای برگزاری چنین مراسمی
و نگرانی از عواقب ش��ور و نش��اط در
میان دانش��جوها ،در شرایطی است که
بعضی دانش��گاهها برای دانشجویانشان
برنامهه��ای مفصل��ی برگ��زار میکنند.
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای
ثبتنام در جش��ن و ارائه گزارش یک
س��ایت جداگانه راهاندازی کرده است.
جش��نی که چن��دی پیش ،ب��ا حضور
احسان علیخانی بهعنوان مجری مراسم
و مهدی یراحی ،خواننده موسیقی پاپ،
برگزار ش��د .اینکه چه مراس��می برای
فارغالتحصیلی انتظار هر دانشجویی را
میکشد میش��ود گفت بستگی دارد به
اینک��ه چه دانش��گاهی را انتخاب کرده
باشد.

پیشنهاد روز

داستانهایانگلیسی
فرهیخت��گان| خوان��دن روزان��ه
داس��تانهایی به زبان انگلیس��ی،
راهی اس��ت که با آن هم میشود
دایره لغات را وسیعتر کرد و هم
با ش��کل جملهبندی و س��اختار
زبان آش��نا شد .داشتن یک برنامه
همراه که چندین داستان انگلیسی
در خود داش��ته باشد ،میتواند تا
مدته��ا خوراک داس��تانخوانی
به ای��ن زبان را ب��رای مخاطبش
فراهم کند .اپلیکیشن  ،EnglishStoryعالوهبر اینکه منبعی
برای داس��تانهای انگلیسی همراه اس��ت ،این قابلیت را هم
دارد ک��ه با آن بتوانید تلفظ درس��ت کلمات را بش��نوید .این
اپلیکیشن دارای ترجمه فارسی داستانهاست و برای وسایلی
با سیستمعامل  iOS7به باال مناسب است.

