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شماره سيزدهم

تحليل نيش شتر درباره وقوع 

حوادث اخير در دانشگاه شريف

درپى عدم استفاده دانشجويان، ابتكار جديدكتابخانه مركزى براى درامدزايى:

پايان نامه هاى فوق ليسانس و دكترى به 
مصرف خوراك دام مى رسد

؟!!
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کالُم الَکِمل (گفتارهای ُشرتی) (قسمت پنجم)        عید و قید!
تابلویی داریم که یک روی آن نوشته :»جمله پشت این تابلو راست است»و طرف دیگر آن نوشته:» جمله پشت 

این تابلو دروغ است» این تناقض توسط جردن در سال ١٩١٣ بیان شد.

سال نو معنای رشوع دوباره است: متولد شدن.تولد یعنی فرصت و ذاتا معنای شادی رو در خودش داره اما عید واسه آدمای مختلف معانی دیگه ای هم 
داره یکی رو میبینی از ترس مخارج شب عید از االن رفته تو فاز دپرسی و داره دنبال وام میگرده و زار میزنه که شب عید است و یار از من چغندر پخته 
میخواهد! دیگری رو می بینی که به فکر سو استفاده از عید و رسکیسه کردن مردمه وقتی که قیمت اجناس بنجول تقلبیش را ٢٩٩ درصد افزایش داده وباالش 
هم نوشته «حراج عید» و قسم میخوره که همین االن هم داره رضر میکنه ولی چون خیلی خاطرت رو میخواد ٥٠ تومن هم بهت تخفیف میده!- سگ خور!-  
و با خودش زمزمه میکنه که: «یا رب برسان آنکه بود خر تا ته! از ما بخرد از همه ی خلق خرد» و البته افرادی که فقط می خرند! و یادشون رفته واسه چی 
و تو تعجب �یکنی چرا ایران از مرصف گراترین کشورهای جهانه، از کنار اینها که بگذری باید به اون کسانی هم فکر کنی که به فکر یه مسافرت مشتی با 
خونواده هس� تا خستگی این یک سال رو از تنشون در کنن شاید خود تو هم یکی از مسافرای نوروزی باشی اما وقتی که می خونی که آمار تصادفات جاده 
ای در ایران روی میانگین جهانی رو کم کرده مو بر بدنت سیخ میشه ولی قبل از سفر به جای اینکه به فکر تامیر! ماشین و اساله رانندگیط! باشی اشهدت رو 
میگی چرا که امیدی به خودت هم نداری! البته این ناشی از حس هم نوع دوستیت میشه که با خودت میگی اگه قراره هموطنم �یره من چرا زنده �ونم! 
خودمونیم بد هم نیست چون کال به تعطیالت ابدی میری! به یه جور خود کشی دسته جمعه شبیه تره -یاد نهنگها می افتی! اما احیانا تو آدمیزادی؟!- عید 
اما واسه ج�عت دانشجو رنگ و بوی دیگه ای هم داره! یا باید بشینی خونه پروژه ات رو انجام بدی! یا اصن عید و غیر عید واست فرقی نکنه تنها فرقش 
اینه که سلف دانشگاه بسته است و الزاما باید بری خونتون غذا بخوری! همه اینا رو گفتی که آخرش بگی نذار امسال تناقض عید و قیدت از جنس همون 
تناقض جردن باشه، درس بگیر از طبیعت که میخواد رهایی فکر رو از قید بهت یاد بده، ال اقل اینجا یه دانشجو خوب باش!یه برگ گلی بچین از باغ نوروز، 

شعار نده اینقدر فضول! به جای فضولی یک بار هم عمل کن.
عید آمد ای کاش �ی آمد  // ای کاش به باغ دل دردانه �ی آمد//  برروی رخت جانا درویش اسیر آمد// ای کاش به زلف تر صد شانه �ی آمد// هر رنگ که 

می افزود بر یار رقیب آمد// ای کاش به موج دل آرامه �ی آمد// در کن فیکون رب جانانه بهار آمد// ای کاش  که می آمد آن قافیه! نی آمد!
          

        
شیِخ فضول (محمدمهدی کامیابی)- م شیمی ٨٦          

تورو خدا از ما هم در نشريه تان انتقاد كنيد. آنوقت مى بينيد چه 

باليى سرتان مى آوريم!        

             يكى ازگروههاى انتقاد پذير دانشگاه!
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شترنامه شرح حال شيخ بزول است كه از سنه 75 تا 89 خورشيدى 
در دانشگاه شريف زيسته و ديده ها و شنيده ها به قلم خويش در قالب 
روايات طنز و حكايات نغز در هشت باب به طبعى موزون آراسته و به 

نثرى وزين پيراسته. باب پايانى شترنامه تعبيرات النوم نام دارد...

 

برگى از شترنامه
دارد نام النوم تعبيرات شترنامه پايان باب پيراسته وزين نثرررىىى وووزززيييننن پپپيييررراسته. ببباببب پپپايييانىىى شترررنامه تعبببيييررراتت النوووممم ناممم ددارررد...نثرى

  
شرتنامه

(87 م. شيمى از طرشت 3): به خواب ديدم نمره يكى از درسها را اعالم كرده بودند آنهم توى يكى از دستشويى هاى ابن سينا و من 24 شده 

بودم از بيست. وقتى از دستشويى بيرون مى آمدم ديدم استاد همان درس دارد روى در تمبك ميزند و به من ميگويد: بدبخت! چون افتادى 

ديگه ريكام بهت نميدم

-تعبير شيخ بزول: اگر كسى در خواب ببيند نمره اش از بيست بيشتر شده حتماً مى افتد مگر قبل از خواب شير شتر خورده باشد. تمبك زدن 
روى در دستشويى تعبيرش خشم و نفرت است. خبر بدى در راهست. تا سه روز به استاد مزبور مراجعه نكنيد!  

(89 صنايع از زنجان): خواب ديدم يوتيوب و فيس بوك را بدون فيلتر وصل ميشوم ولى سايت شريف و آموزش دانشگاه فيلتر شده بود!

-تعبير شيخ بزول: اگر كسى در خواب ببيند فيس بوك را بدون فيلتر وصل ميشود، يعنى بزودى بين او و نزديكترين  دوستش فاصله مى 
افتد. ديدن يوتيوب در خواب نشانه بدى ست. به بهدارى مراجعه كنيد! دو مورد آخر، تاثيرات شام خوابJه است.

(86 برق از طرشت 3): خواب ديدم يكى از آموزش زنگ زد و با صدايى شبيه گودزيال گفت: دزد نمره هات پيدا شده بيا با هم بريم دنبالش!

-تعبير شيخ بزول: دوست من، بيش از حد نگران نتيجه امتحانها هستيد. تا يك هفته از خوردن غذاهاى چرب پرهيز كنيد. شبها زود به 
بستر برويد. شنيدن صداى گودزيال در خواب نشانه  مصرف بيش از حد حبوبات است. رعايت كنيد!

(85 دكترى از مصلى): خواب ديدم جواب اكسپت مقاالتم آمده وقتى فايلشان را باز كردم ديدم همش عكس سگ و گربه و موش است و 

آخرش نوشته موفق باشيد!

-تعبير شيخ بزول: ديدن تصاوير چهار پايان در مقاالتى كه سابميت شده تعبيرش اين است كه بزودى كيس هاى مناسبى براى 
ازدواج خواهيد داشت. به اطرافتان بيشتر توجه كنيد.

 (88 فيزيك ارشد، طرشت2): خواب ديدم دارم درحاليكه جارو دستم است توى راهروى دانشكده دنبال استاد راهنمايم مى دوم تا او را بزنم!

-تعبير شيخ بزول: خواهرم! Yش بيدار نميشديد و Yر را تمام ميكرديد! با اينحال اين خواب مشوش است و به علم من تعبيرى ندارد!

در حين الى روبى كف استخر، تعدادى ست دندان مصنوعى پيدا شده است. 

استادان عزيز با دادن نشانى دريافت نمايند.

استخر شريف        
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بيا كوچولو كاريت نداريم.

                     موبايلتو بيا ببر يه ماهه اين گوشه افتاده!

            حراست دانشگاه

 رتبه بندى نيش شترى با شاخص ميو! 

                      به قلم مَذبَذب الشريف

وزير علوم تحقيقات و فناورى در مورد رتبه بندى دانشگاهها گفت: ما شاخص هاى آنها(موسسات مختلف غربى) را خيلى قبول 

نداريم ... اگر دانشگاهى ايرانى در رده بندى غربى، رتبه 500 كسب كند، قائل به اين هستيم كه در رديف هاى اول دنيا است چون ديدگاه آنهايى كه دارند شاخص 

گذارى مى كنند تك بعدى و مادى است در حاليكه ديدگاه ما دو بعدى يعنى مادى و معنوى است.  (خبرگزارى مهر، 7 دى 1389)

اقدام به تأسيس  اندامى كند،  اين كارزار عرض  الگوى هاى بومى عقب نيفتد و در  از قافله ى توليد  اينكه  با شنيدن خبر فوق براى  ُمَذبذب الشريف 

شاخصى براى رتبه بندى دانشگاه ها كرده است. اين شاخص با نام اختصارى ميو MIU (Mozabzab Index Of Universities) شامل 5 مقياس 

است كه با هدف سنجش امكانات و اعتبار علمى و معنوى دانشگاه ها تنظيم شده است. مقياس 1) طول صف سلف دانشگاه (L): از آنجا كه هر چه 

سلف شلوغ تر باشد، يعنى دانشجويان اشتهاى بهترى دارند و به فكر تغذيه خودشان هستند، اين مقياس داراى ضريب اثرگذارى 1,5 خواهد بود.

مقياس 2) مدل اتومبيل اساتيد (M): فعاليت هاى پژوهشى و پروژه هاى صنعتى انجام شده توسط هر استاد و دانشجويانش، نسبت مستقيمى با مدل 

ماشين استاد دارد. اتومبيل ها در سه سطح زير 10 ميليون، بين 10 و 30 ميليون وباالى 30 ميليون ارزيابى مى شوند. مقياس 3) اينترنت (I): امروزه 

اينترنت براى آگاهى اساتيد و دانشجويان از دستاورد هاى علمى روز دنيا الزامى است. اما به همان ميزان داشجويان در شبكه هاى اجتماعى ساخته 

شده توسط بيگانگان، سايت هاى سياسى و چت روم ها و ... وقتشان را تلف مى كنند و از درس و حل تمرين و پروژه باز مى مانند. بنابراين اينترنت همراه 

فيلتر داراى ضريب 2 و بدون فيلتر داراى ضريب 3- خواهد بود. مقياس 4) ارتفاع ساختمان دانشكده ها (E): اين مقياس بيانگر ميزان امكانات مادى 

دانشگاه  است. هر چه دانشكده ها بلندتر باشند، يعنى دانشگاه كالس ها، اتاق ها و آزمايشگاه هاى بيشترى دارند. ضريب 1 براى اين مقياس مناسب 

است. مقياس 5) ورزش هاى همگانى (V): ورزش و فعاليت بدنى از شاخص هاى سالمتى جسمى دانشجويان است. لذا ورزش هايى مثل فوتبال دستى، 

شلم، فيفا2011 و نرمشهاى دودى! به عنوان ورزش هايى اصيل و داراى فوايد بسيار شناخته شده اند. براى اين مقياس ضريب 2 در نظر گرفته شده 

است. فرمول كلى شاخص ميو به صورت زير است:  

MIU=1.5*L+(4,2 OR 0.1)*M+(-3 OR 2)*I+1*E+2*V

با اين حساب، شريف با فاصله كمى از دانشگاه اول، جز 5 دانشگاه برتر دنياست.باور نمى كنيد؟! خودتان ببينيد:

1 Ashesi Boguampalo university collage (Central Africa, by the zoozoo river)
2 Bakumba papa yooke University of technology (Guatemala, in jamoria forests)
3 Sharif University of Technology (Tehran, Iran) 
4 !e university of light message (Payame noor!, Savojbolag )
5 Free University (fathabad village, Ir) 
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استادعزيز ما... 

 

از  پايان كالس  در  وقتى 
استاد عزيز ما سوال شد 

كه مباحث اين جلسه چه ربطى به درس داشت ايشان 
فرمودند االن حضور ذهن ندارم!

----------------
با  ترم  ميان  هاى  برگه  تصحيح  از  پس  ما  عزيز  استاد 
ناراحتى سر كالس فرمودند به جاى اين كه 24 ساعت 
بريد سيف كوب جك بنويسيد اقال بريد فيكى ليديا يه كم 
علمتون زياد شه. البته بعدا فهميديم مقصود ايشان فيس 

بوك و ويكى پديا بوده است!
----------------------

استاد عزيز ما در پاسخ سوال يكى از بچه ها فرمودند حال 
ندارم توضيح بدم!!

------------------
بعد  اگه هفته  بچه ها  ما سر كالس فرمودند  استاد عزيز 
اومدم كه هيچى ولى اگه نيومدم دو هفته بعدشم نميام 
ايشان در مورد علت، توضيحى ندادند ولى در پايان جلسه 

فرمودند بچه ها كسى دبى رفته؟
----------------------

استاد عزيز ما ابتدا ميانگين كالس را تعيين مى كنند سپس 
برگه ها را تصحيح مى كنند!

-----------------
استادعزيز ما که متوجه يک لکه گنده روی لباسشان 

شده بودند فرمودند بچه ها از همون اول به زنتون رو 
ندين!!

---------------

روی  از  کالس  اول  ساعت  نيم  در  که  ما  عزيز  استاد 
را  ارشدش  کارشناسی  از درس های  يکی  پرتی  حواس 
سر کالس کارشناسی تدريس کرده بود پس از مواجهه با 
حقيقت فرمودند حال ندارم تخته رو پاک کنم االن دقت 

کنيد توی ارشد الزمتون ميشه!!
--------------

استاد عزيز ما سر کالس فرمودند بچه ها کسی زيرنويس 
فيلم مالنا را دارد؟

------------------
استاد عزيز ما نيم ساعت مانده به پايان کالس با ناراحتی 

فرمودند يکی بناله « استاد خسته نباشيد » تا بريم!

****************

«استاد عزيز» هايتان را براى ما بفرستيد...!

www.nisheshotor.com

دربين دانشگاههاي كشور پرسشى مطرح شد :

نظر خودتان را راجع به راه حل رفع كمبود امكانات آموزشي در ساير مراكزآموزش عالي صادقانه بيان كنيد؟

دردانشگاه پيام نور كسى نمى دانست «نظر›› يعنى چه؟ 

دردانشگاه آزاد كسى نمى دانست «صادقانه›› يعنى چه؟

در درمان وآموزش پزشكي كسى نمى دانست «كمبود›› يعنى چه؟ 

و در آموزش عالي كسى نمى دانست «ساير مراكزآموزشي›› يعنى چه؟

و جالب اينكه در دانشگاه شريف كسى جوابى نداد چون دردانشگاه شريف كسى نمى دانست «امكانات آموزشي›› يعنى چه؟ 

                                                                      فرستنده:  اكبر خشايارى  ( اشترحاضرجواب)
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آب رفتن 2 صفحه ديگر از نشريه داخلى شريف را به دانشجويان عزيز تبريك گفته و معتقديم 

آب رفتن باز  از آب بستن خيلى بهتر است!
جمعى از همكاران شما در نشريه وزين نيش شتر      

ي ها
آگه

نحوه اعالم نمره توسط يكى از استادان عزيز ما، اين را يكى از دانشجويان برق87 براى نيش شتر فرستاده:

اين هم توضيحى كه در زير نمرات آمده است:!!!!

ى: 
ى اخالق

گير
جه 

نتي

ه!!!
عاً ك

واق

نكته شترى: دقت كنيد! دانشجوى بيچاره بعد از تحمل آنهمه استرس امتحان و فشار كوئيز 
و كوفت و زهر مار(البته اين دوتاى آخرى نمره ندارد!) حاال بايد اعداد اين جدول را تا 9 

رقم اعشار در دو تا ضريب بيخود ديگر ضرب كند تا بفهمد افتاده يا نه!

داشتيم!) رو   1 رياضى  در  ايشون  شاگردى  افتخار  ما  كه  رياضى  ى  دانشكده  خوب  (استاد  نجفى  دكتر  خداحافظى  بهانه  به 

برم!» نمى  لذت هم  تدريس  از  ديگه  فهميدم  با شما  ميكردم،  تدريس  لذتش  به خاطر  «قبال  استاد سر كالس:  ديالوگهاى  از آخرين   
 

علم بهرت بود یا ثروت؟!؟ گ6نم دومی!     زاولی حاصل نشد ما را مگر رنج و غمی   

حیف! دانشجو نداند قدر استادان خویش!   گر چه از این لنگ و لوکان انتظاری نیست بیش!   

بارالها! حق نبود ار جای این قرش پلید    دو-سه را یک کرده، عقل افزوده، آدم آفرید؟!؟ *   

بس که دیدم چشمها گرد و دهانها باِز باز   بس که دیدم مغزها کوچک زبانهاشان دراز   

زین خطا من توبه کردم، شغل، شغِل انبیاست!    هر که دارد طاقت این درد بی شک زاولیاست!   

این اتاقم، این کلیدش، این هم استعفای من!      بیش از این جایز نباشد زجر دادن جان و تن...    طرح از هدی معرفت،  ٨٢صنایع  

 
*خطاب به خدا: هر دو-سه تا دانشجو رو با هم قاطی میکردی یه کم هم عقل اضافه میکردی یه آدم درمیاوردی!

فرستنده: نرگس چينى چيان، فيزيك 89           
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٨

مه
سنا
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درخيابان شمالى دانشگاه، درست رو به روى دانشكده مديريت و چسبيده 
به خوابگاه مصلى نژاد، ساختمانى چهارطبقه با نماى آجرى قراردارد. 
ساختمانى فرسوده با عمرى چهل ساله كه چون بسيارى از بناهاى فرتوت 
به حال خود رها شده است. ديوارهاى  اين كالنشهر  ديگر، در برهوت 
حمال از بيرون هم نمايان است. از هيچ ستونى در اين سازه استفاده نشده 
با  تا  شده  باعث  برشى  ديوار  يا  بادبند  افقى)،  (تيرهاى  پل  وجود  عدم  و 
مرا  آنچه  اما  شود.  بدل  خاك  از  تلى  به  و  ريخته  فرو  لرزه،  كمترين 
اينجا  كه  است  اين  واميدارد،  تلخ  سطور  اين  نوشتن  البته  و  افسوس  به 
هاى  دختربچه  از  نفر   300 از  بيش  با  ايست  دخترانه  راهنمايى  مدرسه 
بيگناه، نادانسته از خطر بزرگى كه هر لحظه در كمين جانشان نشسته. 
مانده و  نتيجه  بى  پيگيريهايش  از گفته هاى مدير مدرسه برمى آيد كه 
آموزش و پرورش كه قانونًا متولى اداره آن است هم هيچ آستين همتى 

براى مقاوم سازى آن باال نزده است.  

                                                      تاسيس 1350

 
و دردآورتر كه اين اتفاق(زبانم الل!) درست بيخ گوش دانشگاهى رخ 
ها  سازه  ترين  پيشرفته  ساخت  مدعى  نادرست  يا  درست  كه  داد  خواهد 
و پيچيده ترين فناوريهاست و ويترينش هرسال از شاهكارهاى مهندسى 
عمران، ُپر. نميدانم اين چندگانگى ها را چطور تعبير كنم فقط ميدانم كه 
درست پيش چشم ما، فاجعه بزرگى در راه است. نميدانم كه بايد قدمى 
امروِز  شادمانه  فرياد  كه  نشود  دير  آنقدر  كند  خدا  فقط  بگذارد.  پيش 
صدها دانش آموزى كه شايد خواهر مِن دانشجو يا فرزند توى مسوول  
هميشه  براى  مان  مسووليتى  بى  آوارهاى  زير  فردا  باشد،  ميانشان  هم 

خاموش شود.
ما تنها مسؤول كارهايي كه انجام مي دهيم نيستيم، بلكه مسؤوليت كارهايي 

كه انجام نمي دهيم نيز بر دوش ما است.(مولي ير)
                                             اسفند هشتادونه خورشيدى، سردبير
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