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شیخ َبزول (مدیر مسوول) :با وجود همه مخالفتها ادامه میدیم.
دانشجویان معترض در حمایت از نیش شتر با ایجاد راهبندان و پرتاب سنگ،
مانع برگزاری کالسهای درسی در ابن سینا شدند.
به یک دانشجوی
کارشناسی ارشد سال
دوم یا دکترا جهت پیک
موتوری ،توزیع کارت

پارمیدا جان،
تولدت مبارک عزیزم!

ویزیت و کارهای باغبانی

چيز مي
ز
ا
ي
د
ي
گه!

منزل به صورت رایگان
نیازمندیم.
استاد راهنما

از طرف پرویز (87م شیمی) ،نادر (86هوافضا)،
حشمت ( 86عمران) ،ایرج ( 87متال)،
یعقوب (85اخراجي) ،هوشنگ (کارمند) و بقیه ...

نشریه
دانشجویی
شريف
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نيششتر

استاد عزیز ما
(به قلم شیخ بَزول و خپلونيني)

ریکامنت!
دانشجوي ارشد كه درسي با استاد عزيز ما افتاده بود و روزها انگشت به دهان بود
خدمت استاد رسيد.
استاد عزيز ما :ناراحت نباش عزيزم يه ريكامنت خوب بهت ميدم!
دانشجو بعد از سه ترم :سالم استاد ميخوام اپالي كنم .ريكامند ميخواستم.
استاد بعد از ديدن كارنامه :تو كه اين درس رو با من افتادي.

دورههای پیشرفته و فشرده تافل

اگر یادتان باشد جلسه قبل تعدادی از اصطالحات انگلیسی
را به فارسی برگرداندیم که با استقبال زیادی مواجه شد .با
توجه به اینکه در صورت پذیرش گرفتن و مهاجرت تحصیلی
هم به این اصطالحات نیاز دارید .جلسه دوم به صورت
فشرده برگزار میشود.

استاد عزیز ما در اولین جلسه کالس در حالی که بسیار تاکید میکردند که دیسیپلین کالس
برایشان خیلی اهمیت دارد ،موبایلشان با آهنگ پت و مت شروع به زنگ زدن
کرد و ایشان مجبور شدند  5دقیقه تمام برای پیدا کردن موبایل تمام لباسهایشان را
بگردند و در همین حال هنوز در مورد حفظ دیسیپلین صحبت میفرمودند.
استاد عزیز ما برای حل یکی از سواالت میان ترمی که خودشان طرح کرده بودند،
پس از گذشت یک ساعت و بیست دقیقه پای تخته در حالی که کامالً گیج شده
بودند ،حل را نیمه کاره گذاشتند و فرمودند :من از آدمهای تک بعدی خوشم
نمیاید .عزیزانم بیایید این چند دقیقهای که باقی مانده را راجع به موسیقی و ورزش
حرف بزنیم.
استاد عزیز ما در حالی که متوجه شد قیافه بچهها حین درس دادن ایشان مستاصل
شده ،گفت :اگر قسمتهایی از درس را هم نفهمیدید اصالً نگران نباشید .خود
من هم خیلی از این قسمتها را متوجه نمیشوم .همین حضورتان سر کالس
خیلی مهم است.
استاد عزیز ما جلسه اول پس از تعریف و تمجید فراوان از کتاب خودشان آن را
به عنوان مرجع اصلی درس معرفی کرده و فرمودند :البته بخشهایی از این کتاب
دوباره باید به انگلیسی ترجمه شود تا قابل فهم شود.

«استاد عزیز» هایتان را به سردبیر ایمیل کنید
تا با نام خودتان چاپیده شود!

منديها

نياز

جلسه دوم:
The side is very butter
طرف خیلی کره است
The professor is highly water-flower
استادش خفن گالبه
?Please twist the TA. Who is who
حلتو بپیچون .کی به کیه؟
.This professor takes fathers out
این استاده پدر در میاره

با آرزوی موفقیت برای داوطلبان ،تا جلسه بعد خدانگهدار

اینجانب ،اعتبار شریفی به شماره دانشجویی 88000000
از تاریخ نامعلومی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
هستم .اینجانب دارای اختالل حواس میباشم.

Dr. Camel Sting

مونا جان! هر چی اس ام اس دادم fail ،شد .گفتم
اینجا آگهی کنم .من بیرون کالس منتظرتم.

Receiver from 09362389765

نيششتر

نشریه
دانشجویی
شريف

م
ص
ن اح هب

شیخ بَزول با مسوول اینترنت ،در
نظر به استقبال خوانندگان از مصاحبه قبلی ِ
راستای شفافسازی و ارتباط مستقیم با مسوولین دانشگاه ،این بار شیخ بزول
برای ریشهیابی مشکالت آموزشی ،بیواسطه و در یک فضای بسیار صمیمی
پای سخنان یکی از مدیران آموزش دانشگاه نشسته .از آوردن نام این مسوول
بنا به درخواست خودشان ،معذوریم.
شیخ بزول :بیمقدمه سراغ اولین سوال میروم .چرا
روند بعضی کارها مثل فارغالتحصیلی ،گرفتن گواهی
موقت ،یا حذف پزشکی اینقدر طوالنی و پر دردسر
است؟
آموزش :سوال خوبی است .رویش فکر میکنم!
ش .ب :.مثالً همین فارغالتحصیلی چند هفته
بیخودی وقت آدم را میگیرد تا از 100نفر و  100جا
امضاء بگیریم .نمیشود که اینکار مکانیزه شود؟
آموزش :هاااااا؟ اییی که گفتی یعنی چههه؟
ش .ب :.بگذریم .یک سوال خندهدار .چرا دانشجو
برای گرفتن قبض باید چند ساختمان آنطرفتر
برود؟
آموزش :چون خیلی بهتر از این است که چند ساختمان
اینطرفتر برود! خوب بود میگفتیم بروید از علم و
صنعت قبض بگیرید؟!!
ش .ب :.خیلیها از روند پیگیری نامهها ناراضیند.
گاهی نامهها مفقود میشود و کسی پاسخگو نیست.
باالخره کی سیستم مکاتبات کامپیوتری میشود؟

آموزش :این نیاز به زمان دارد.
در خیلی از کشورها مثل گینهبیسائو،
نامههای آموزشی هنوز با کالغهای
آموزش دیده جا به جا میشوند.
ش .ب : .برویم سراغ بحث ارزیابی.
آیا هیچوقت شده که از برگههای
نظرسنجی استادان استفاده شود؟
آموزش :بله .بیشتر از طرف سفیدش
برای چک نویس .البته من خودم یکی دوبار قایق و
موشک درست کردم که خیلی مفید بود.
ش .ب :.یک سوال متفاوت ،چرا در سالهای اخیر
اینقدر تب تحصیل در خارج بین دانشجویان شریف
باال گرفته؟
آموزش :تب نشانه عفونت است .اگر کسی سالم باشد
که تب نمیکند.
ش .ب :.آیا آماری دارید که چند نفر در سال از
همین دانشگاه برای تحصیل مهاجرت میکنند؟
آموزش :آمار گرفتن کار آدمهای عالف است .ولی من

ی

ششت

ری

خودم پارسال  2نفر را دیدم که داشتند میرفتند آمریکا.
ش .ب :.طرحی برای جلوگیری از خروج نخبهها
دارید؟ میدانید که این پدیده در دراز مدت خطرناک
است؟
آموزش :طرح که داریم ولی االن نمیدانم کجا گذاشتمش!
اگر پیدا شد خبرتان میکنم .اما به نظر من خطر ورود
پخمهها به دانشگاه بیشتر از خروج نخبههاست.
ش .ب :.از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید و
اینقدر شفاف پاسخ دادید ،متشکرم.
آموزش :کاش بقیه مسوولین هم مثل من پاسخگو
بودند.

از طرف یک دانشجوی ریجکت شده و در کف آمریکا

نياز
مند

فالن فالن کسی که ادمیشن از دو تا دانشگاه تو یک ایالت بگیرد
و هر دو را اکسپت کند .االی ویزای نگیری به حق ناموس اوباما!!!

يها

هفته گذشته هر روز 2بار برق دانشگاه قطع
میشد .به نظر شما دانشگاهی که برقش الو؟! نيش شتر؟!...
اینجوریه چجوری میخواد در نانو فناوری
پیشرفت کنه؟!
ببخشید کاربرد اتاق دوچرخه سواری توی دانشگاه
چیه؟ بیشتر شبیه خونه خانوم هویشام هست!
با سالم ،میخواستم بگم به خدا دانشگاه دارقوزآباد
سفلی هم االن سیستم اتوماسیون اداری فقط میخواستم بگم ،حیف و صد حیف .من باید
داره .آخه شریف تا کی اینجوری میمونه؟!!
اپالی میکردم!
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ويژه  88ي ها

(مقاله نیش شتری) ،به قلم شیخ بَزول

چنين است و چنان ...

البته این درست است که وقتی با هزار جان کندن و
بیخوابی کشیدن در کنکور ورودی دانشگاه شریف قبول
میشویم ،کالهمان را تا آنجا که میشود باال میاندازیم و
با دمبمان اگر داشته باشیم گردو میشکنیم .و در همین
حال مامان و بابا که از موفقیت قند عسلشان کلی ذوق زده
شده اند .گوش فلک از جمله در و همسایه و فامیل و آشنا
را میترکانند که بله! دلبندمان دانشگاه صنعتی شریف
قبول شده و شریف که میدانید ،چنین است و چنان...
شاید هم کمی تقصیر همین شلوغ بازیهاست که کم کم
باورمان میشود به دانشگاهی میرویم که  MITایران
است و مهد نخبگان است و دانشجوهایش را خارجیها
میدزدند و برای تحصیل با بورس میبرند آنور آب و
خالصه چنین است و چنان...
تازه فکر میکنیم آقا مجتبی ،بقالی سر محل هم حتماً
چون فهمیده که ما شریف قبول شدیم ،رفتارش تغییر
کرده و تازگیها نسیه هم میدهد و حتماً پشت سرمان
هم کلی تعریف میکند که فالنی خیلی نابغه است و چنین
است و چنان...
این میشود که نمودار توقعاتمان از این  MITخیالی
اکیدا ً صعودی میشود و با خودمان میگوییم حتماً از
فردا توی دانشگاه برایمان فرش قرمز پهن میکنند و
وسط کالس آب پرتقال میدهند و به هم مدرسه ایهایمان
که دانشگاه آزاد واحد جنوب شرقی ورامین قبول شدهاند
زنگ میزنیم که فالنی! حیف شد نیامدی شریف .اصال
کالس اینجا چنین است و چنان...
روزها میگذرد اما ،ترمها و سالها از پی هم ...و میفهمیم
که آواز دهل شنیدن از نزدیک چه حسی دارد! دیگر البته
یادمان رفته که موقع قبول شدن چندتا گردو با دمبمان
شکستهایم چون تقریبا دمبمان کنده شده است .شاید
باور نکنید اما بعضی ها که برای پیگیری بعضی از

منديها

نياز

کارهای ساده اداری و آموزشی ،پوستشان هم کنده
شده ...و خنده مان میگیرد (از آن خندههای تلخ) که
بعضی استادها  100سال است از روی یک جزوه ثابت
درس میدهند که جلدش هم کنده شده .شاید هم کمی
شک میکنیم که چرا دانشگاه اصرار دارد مثل نقل و نبات
دورههای شبانه و نیمه شبانه برگزار میکند و اینطرف
و آنطرف شعبه بزند و در حالیکه امکانات کافی ندارد
هر سال Nتا ورودی ارشد و دکترا بگیرد .حاال خیلی

افاضات از بالد خارچ یا کاغذی از مملی به میهن
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نيششتر
وقت است که مشتق همان نمودار توقعات منفی شده
چون دیگر فهمیدهایم که کم کم رویاهای شیرین هجده
سالگی جایش را به بیداریهای تلخ بیشت و چند سالگی
میدهد .دوستانم یکی یکی اپالی میکنند و آنها که ارشد
و دکترا میخوانند اظهار ندامت میکنند! این میشود که
این روزها گاهی وسوسه فرار به آنسوی آبها ذهن مرا
هم قلقلک میدهد...خیال تحصیل در کالجهای خارجی
پر زرق و برقی که میگویند مدینه فاضله است .همانها
که کلی بورس و فاند میدهند و توی وب سایتشان هم
عکسهای خارجی باحال میگذارند .و آنها که رفتهاند
میگویند چنین است و چنان...

(به قلم خپلونینی از سیاتل)  -قسمت دوم

خپلونینی همان محسن شریفانی است که االن
نزدیک به  3سال است رفته واشنگتن برای ما
 PhDبگیرد اما هی نامه مینویسد و ما دیگر
کف کردهایم از بس دلمان برایش تنگید:
میهن عزیزم سالم
االن که این کاغذ را برایت می نویسم در خارچ
هستم و خیلی خوب است و من هم کمی خر
در خر شد و من هم سریع خارجی شدم و من
هم خوبم .اینجا ما خیلی خارجیم و حتی بعضی وقتها
یکهویی می گوییم» او مای گاد» و هی هم میرویم
باربیکیو و عکس خوشگل و خارجی می گیریم و در
فیس بوکمان می گذاریم که خوش به حالمان

به دلیل خطراتی که میدانید،
از نوشتن بعضی چیزا در این نشریه
شدیدا ً معذوریم!

سردبیر از جان نگذشته!

بشود و همه دلشان آب شود .تازه هرچه هم
دسمان برسد دست در گردن ناموسه های خارجی
می اندازیم و عکس می گیریم یعنی ما خیلی
باحالیم و محبوبیم  .تازه اینجا دستشویی هایش
یک جوری هست که ما اولش یه جوریمان میشد
معلوم نبود که جهت گیری مان در برابر این
ایده ی استعمار باید به چه شکل باشد و من
که فکر می کنم این ها می خواستند فرهنگ ما
را غربی کنند اما من بعدش رفتم یک تشت با
یک آبپاش خریدم و تمام مشکالت فرهنگی ام
حل شد.
اینجا ما همه مان دو حالت داریم یا اینکه خیلی
«ایرونی هستیم» یک پرچم ایران یا بدون ارم
و یا با ارم شیر و اینا یک جاییمان داریم و یا
اینکه حداقل یه گردنبند اهورا مزدا گردن کلفتمان
داریم و کال همه آقایانمان هم یه یقه اسکی
پشمی سیاه زیر پیرانشان می پوشند و دگمه یقه
پیراهنمان را هم نمی بندیم و کال این تریپمان
تابستان زمستان بردار هم نیست . .ما کال خیلی
به پارتی عالقه داریم البته باید عرض کنم که
پارتی های داخل ایران با پارتیهای خارج فرق
دارند .پارتی های ایران معموال به کلفتی شان
شناخته میشوند ولی پارتی های اینجا به چیزهای

استرس را فراموش کنید!

آخرین نسخه گرافیکی نرم افزار تقلب سر جلسه با قابلیت
نصب روی موبایل و ارتباط با بلوتوث رسید.

شرکت پیچانندگان شریف

نيششتر

نشریه
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برگی از شترنامه

شترنامه شرح حال شیخ بزول است که از سنه  75تا  88خورشیدی در دانشگاه شریف زیسته و دیدهها
و شنیده ها به قلم خویش در قالب روایات طنز و حکایات نغز در هشت باب به طبعی موزون آراسته
و به نثری وزین پیراسته .و این بار حکایتی دیگر از این گنجینه:
[ب] (با فتحه) :شتری که دندان نیش برآورده باشد .مذکر و مؤنث
توضیح :بزول َ
در وی یکسان است.
لغت نامه دهخدا

توجه

به تعدادی مهره مار جهت امر خیر نیازمندیم

توجه

انسانم آرزوست...

دانشجوی خمیده پشت و

مولوی

سیگاری پشت بلوک 2

تضمین
ی 100 ...د

دوره های آمادگی کنکور مستقیم کاردانی به د کترا،
کارشناسی ارشد به استادیاری و دیپلم به دانشیاری برای اولین بار

رصد

شرکت سوسماران شریف

آ
گه

ثب

ت نام ش

روع شد

به چند سمبل کار حرفه ای و ماست مال پاره وقت برای اتمام چند پروژه ملی
نیازمندیم.
یکی از استادان درگیر در پروژه

يها

دیگر که من نمیتوانم در این نامه بنویسم و خالصه خیلی
جالب است .ما معموال از تاریخ و فرهنگ وهنر ایران هم
به اندازه ی بوشوگ هم حالی مان نیست اما به اندازه ی
اسب لوک خوش شانس ادعا میکنیم .و افه می آییم و
خوب همین می شود که یک لوک خوش شانس هم می
آیند سوارمان می شود و البته ما به همین دلیل در تمام
دنیا معروفیم.
حالت دوم هم این است که بر خالف حالت اول است
و من ضمن سالم خدمت تمام بزرگوارانی که این نامه را
در اداره ی پشت و اداره ی پست می خوانند به دلیل یک
سری از دالیل از تشریح آن گروه دوم احساس پشیمانی می
کنم در حد شکر خوردن
خالصه میهن جان ما اینجا خیلی خوشمان است و مثل اسب
کار می کنیم و البته آن اسب بعد از یک درجه ارفاق است
و خیلی امید به آینده داریم و مثل مردم داخل ایران همچین
گیج می زنیم و نمی دانیم که ته اش آخرش چی و اینها
میهن جان و یا مهین جان ،به جنیفر می گویم که من را از
طرف تو ببوسد ولی تو از کسی این درخواست را نکن چون
ممکن است آنفوالنزای خوکی بگیری و نه تنها ریه ات نجس
بشود بلکه حتی به منطقه ای خوش آب و هوا در شمال هم
بروی و دیگر برنگردی .بنابراین اجالتا از خیلی دور و خیلی
نزدیک تو را در آغوش می گیرم وااای مارگاریتا  . .منظورم
مهین است  . .ای جون من

نشریه
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سبت ورود  88ايها

به منا

به روايت زهرا طاهري  -کامپيوتر 87

نبرد رستم اندر کارزار کنکور...
کنون رزم کنکور و رستم شنو  //دگرها شنیدستی این هم شنو
بشد خان دوم  ،تهمتن به پای //که پیروز و شادان بشد بازجای
به رخش اندکی آب و اطعام داد //ثنای خدا گفت و زو کرد یاد
بخفت و برآسود از روزگار//چمان و چران رخش در مرغزار
چو بیدار شد رستم از خواب خوش//همی یافت خود را به دشتی خمش
بدان مرغزار اندرون بنگرید //ز هر سو همی اژدها را ندید
به نزد خودش اندر آمد خیال //بیاید؟نیاید؟همین است سوال
ولی زود باشد ،میاید دمی //بخوابیم اکنون دوباره کمی
بخوابید رستم چه آرام وسخت //که گفتی که باشد به شاهانه تخت
به خواب خوشش اژدها را بدید //بگفتش کجا رفته ای ای پلید
بدو گفت کای رستم نامجوی //نیایم من اکنون بگردان تو روی
نگر تا روی سوی آباد شهر//تو را از چنین دشت و کو نیست بهر
بباید کنون راه یابی به کوه//در آنجا ببینی دهی پرشکوه
بدانجا به جنگ تو آیم چو شیر //که خامش شود جان گرد دلیر
تهمتن به تندی ز جایش بخواست //بگفتا نبردی کهن بهر ماست
به رخش اندر آمد روان سوی کوه//ز دشواری جاده آمد ستوه
پس از ساعتی چون به مقصد رسید//مکانی بدیع در پس قله دید
دهی پر شکوه  ،سالنی پر ز در //هزاران نفر منتظر پشت در
بتازید رستم به یک باره سخت //که بربست خاک از زمین زود رخت
به سالن رسیدند پس از یه چشم //زدن بر هم و وا نمودن ز خشم
چو بر مقصد خود رسیدند زود//دگر پشت در هیچ انسان نبود
همه رفته بودند بر اندرون //دری نیمه باز و تهمتن برون
که رستم به آرامی آن را گشود //نگاهی چو دزدانه از آن ربود...
که فریاد سر داد مسئول در //که نامت بگو زود ای خیره سر
چنین داد پاسخ که من رستمم //ز دستان و از سام و از نیرمم*
به تنها یکی کینه ور لشکرم  //به رخش دالور زمین بسپرم*
بگفتا چه دیر آمدی ای جوان //کجا بوده ای کامدی این زمان
ورا پهلوان نیک در برگرفت //ز دیر آمدن پوزش اندر گرفت*
تو را چند باشد شماره همی؟ //که هستی که مشکوک هستی کمی؟بدو گفت رستم که اول منم //به هر دو جهان برترین یل منم
برو برنشین بر سر جای خود  //بینداز پا بر سر پای خودتهمتن به کرسی خود بر نشست //که کرسی هم از فرط وزنش شکست
کرسی دیگر بیفتاد زود//که کس هم نفهمد که کار که بود
به
ّ
پس از اندکی برگه ها پخش شد //و رستم به رفتار چون رخش شد...
یکی صندلی بود و اسفندیار //و سهراب هم اندرش در کنار
و رستم بُد و امتحانی عظیم  //نبردی کهن با عدوی قدیم

خروشید کای فرخ اسفندیار//هماوردت آمد برآرای کار*
در این لحظه اول سواالن بدید //کمی آب از روی او برچکید
خروشید کای فرخ اسفندیار //که یار تو بادا جهان کردگار
به گیتی نداری کسی را همال //بده تو کنون یاری این پور زال
که فریاد سر داد اسفندیار //که سالن بشد از صدای هوار
نویس آن چه داری و بیشی مجوی//تقلب بکاهد همی آبروی
بینداخت رستم نگاهی به پشت//پسر را بدید و بیفشرد مشت
به سهراب گفت ای همه هوش و فر//نبینی که ما را چه آمد به سر؟
دگرگونه تر باشد آیین ما //جز این باشد آرایش دین ما*
کسی کاو سر امتحان آید او //و از مهتری برتری دارد او
نخستین که آغاز شد امتحان  //رساند به او پاسخی بی گمان
بدو گفت سهراب کز مرد پیر //نباشد سخن زین نشان دلپذیر*
مگر هوش تو زیر دست منست؟ //نیاید به سهلی نتیجه به دست
زرستم برآمد صدایی غمین //که آهی کشید و کمر شد خمین
که سهراب من کو خدا؟ این که نیست!//چنین زیرکی ناشی از کی و چیست؟
چو رستم بشد از سواالن ملول //بخفت اندر آن امتحان همچو غول
دگر باره چون شد به خواب اندرون//به خوابی چنین اژدها شد برون
چو رستم بدین سانش آنجا بدید //یکی باد شد تا بر او رسید*
یکی کرد او را چو مادر بغل //چو کودک به آغوش او رفت یل
ببوسید او را چو دل تنگ بود //زمانه برش بر سر جنگ بود
همی داد سرداد کای اژدها //چه کردم تو را کرده ایّم رها
ِ
پست پست
که کنکور باشد مرا دیو مست //تو برگرد گشتم همی
یکی داد زد ای پسرجان بخیز//به پایان رسید این نبرد و ستیز
که رستم به سختی دو دیده گشود //زمانه از او دلخوشی را ربود
چو فریاد زد اژدهایم کجاست //نگهبان به تندی ز جایش بخاست
همی گفت دیوانه گشتی تو نیز //که کنکور برده ست جان تو تیز
تو اول کسی نیستی کاین چنین //بداده زکف عقل و جان در زمین
به آرامی و خسته از روزگار//به سوی خروجی بشد رهسپار
به یار قدیمی سالمی نمود //بر او رخش هم شیهه ای برگشود
سوار اندر او ،با دلی پر ز بُغ //برفتند آرام سوی افق
به یزدان چنین گفت کای دادگر //تو دادی مرا دانش و زور و فر؟*
ولی اندر این معرکه وین نبرد//کم آورده ام همچو یکساله مرد
ورق از من آن جا طلبکار بود //که صد ها تهمتن به پیکار بود
همی وحشت و استرس در نهان //نیامد به کارم نه تیر و کمان
چه گویم چو تهمینه پرسد چه شد //که رستم به کنکور بازیچه شد
خدایا تو را جود و رحمت بسی ست //کرم کن مرا رستم آخر کسی ست
همی خواهم از تو سوادی عظیم //ز علم جهان از جدید و قدیم
که تا برکنم جان از این اژدها//جهانی کنم راحت از این بال
_________________
*برگرفته از شاهنامه فردوسی
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جناب آقای دکتر مهندس ب .ب.

با خبر شدیم ،مراسم دفاعیه از تز شما با همان یک مقاله آی اس آی که به پنگلیش نوشته بودید ،بدون آنکه
کسی بفهمد ،به خوبی و خوشی تمام شد .این موفقیت را به شما و جامعه دانشگاهی تبریک میگوییم.

راهتان پر رهرو باد ،جمعی از دوستان پی اچ دی

نيششتر

جناب آقای ک .ک .دانشجوی محترم دکترای ورودی 81
خبر ریجکت شدن ناگهانی تنها  paperشما پس از دهمین بار متوالی ،ما را سخت متاثر کرد .برای شما
اخراج و برای استاد راهنمایتان صبر جمیل مسالت داریم.

جمعی از هم ورودیهای شما

آ

اسکان
برنامهریزی و اجرای طرح اسکان دانشجویان ورودی جدید از این
پس به یک پیمانکار خارجی واگذار میشود .گفته میشود تا کنون به
رغم تالشهای صورت گرفته در ستاد اسکان و استفاده از  3ماهواره
جیپیاس و نرمافزارها و سختافزارهای فوق پیشرفته ،هر سال حدود
 500دانشجو بیاتاق مانده و مجبورند در کارتونهای خیابان بخوابند
در حالی که در هر خوابگاه  100اتاق خالی میماند و این امر مسوولین
را کمی دچار سردرگمی کرده است .دیروز یک کارشناس خارجی با
بیان اینکه در الگوریتم فعلی ،مسوولین به جای تقسیم تعداد دانشجویان
بر تعداد اتاقها ،آنها را با هم جمع میکردند گفت این راه حل اشتباه
است و به زودی کارتونخوابها اسکان داده میشوند.
بی آر تی (بی آر تی)
شهرداری تهران اعالم کرد به دنبال
افزایش دوباره ظرفیت دانشگاه
شریف و شلوغی بیش از حد ،برای
جابه جایی دانشجویان در مسیرهای
زیر خطوط  BRTراه اندازی میشود.
درب اصلی تا رستوران ،بوفه تا ابن
سینا و آموزش تا کتابخانه .دانشگاه شریف از  20سال پیش هر سال
 20برابر سال قبل دانشجو میپذیرد و این امر جان گیاهان و جانوران
دانشگاه را به خطر انداخته است .راهنمایی رانندگی دانشگاه نیز اعالم
کرد کارت سوخت رانندگان متخلف که بدون مجوز در سطح دانشگاه
مسافرکشی میکنند به کارت غذا تبدیل کاربری میشود تا سالمتشان
تهدید شود!
شورای صنفی گربهها
پلنگ صورتی به ریاست شورای صنفی گربههای خوابگاههای شریف
برگزیده شد .وی که با معرفی «خپل» دبیر سابق شورای صنفی گربه های
شریف و در میان معو معوی تشویق آمیز حضار به روی سن آمد با تشکر
از رای گربه های شریف گفت »:من در طی عمر هنریام همواره در فکر

گه

(شیخ بَزول)

دانشگاه شریف و روزهای خوش آن
بودم  .من تمام موفقیت ام را مدیون
این محیط هستم ».وی در ادامه اضافه
کرد :من در ابتدا گربه ی چاقی بودم اما
یک سال در مدت عید که خوابگاهها
تعطیل است در محیط داخلی خوابگاه
محبوس شدم و اینگونه شد که بسیار
الغر شدم .بعد از آن تعطیالت در روز
چهارده فروردین بود که شام خوابگاه «استامبولی پلو» بود من علی
رغم اخطارهای شدید رییس وقت شورای صنفی گربههای خوابگاه
و برخالف نظر مسئول بهداشت گربههای خوابگاه و به دلیل گرسنگی
شدید ومشغول به خوردن استامبولی شدم و بعد از آن بود که دمبم بلند
شد و رنگم چند بار تغییر کرد و در نهایت به رنگ صورتی ماند .پس از
آن بود که توسط بعضی دوستان و به سبب داشتن رنگ تحریک کننده
چند بار ارشاد شدم و بعد از آن بود که به دلیل فشارهای محیطی تصمیم
به ترک کشور گرفتم .در آن زمان بود به عضویت انجمن گربههای یو اس
سی درآمدم و سپس راهم را به سوی هالی وود باز کردم .پلنگ صورتی
که با تشویق حضار روبرو شده بود با چشمان اشکآلود گفت :سیگار
معروفی که در ابتدای شروع هر قسمت دود می کردم ،یادگار روزهای
خوش خوابگاه بود که با بچه ها دور هم سیگار میکشیدیم» .وی ادامه
داد :مگر ما چه چیزمان از سایر ملل کمتر است؟ در ایالت کلیفرنیا آرنولد
می شود فرماندار .به نسبت گربه ها ،من چه چیزم از ارنولد کمتر است؟.
الزم به ذکر است که وی به سبب شایعهی حضور «بازرس» در سالن
محل سخنرانی ،توسط نیروهای حراست از درب پشتی به محل امنی
منتقل شد .قرار است برنامه های وی برای بهبود وضع گربههای دانشگاه
هرچه زودتر اعالم شود.
کمربند ایمنی!
استفاده از کمربند ایمنی در کالسهای درسی
اجباری شد .معاون راهنمایی رانندگی دانشگاه
با اعالم این خبر گفت متاسفانه بسیاری از
تلفات آخر ترم (افتادن دانشجویان) به دلیل
این است که در زمان کالس ،تردد آنها به
بیرون از کالس بسیار زیاد است و همین امر موجب میشود که استاد
در پایان نیمسال با آنها برخورد کند .با اجرای این طرح جدید ،دانشجو
باید کمربند متصل به صندلیش را سفت ببندد و نمیتواند تا پایان ساعت
کالس از جای خود تکان بخورد .یکی از استادان هفته پیش سر کالس
گفته بود متاسفانه برخی دانشجویان کالس را با مجلس ختم اشتباه
گرفته و مرتب داخل و خارج میشوند.
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ته مقاله!

نيششتر

سومین شماره نیش شتر هم درومد

سرسام آوری که دانشگاه میکنه

با من! مطالبتونو هرچند هم بیمزه

گرفتن مجوز چاپ و تکثیر و توزیع و

کسری مواجه نشه! تا اینجای کار که

ای دارین که حتی فکر میکنین آبکیه

و بابای من هم البته .از بس که برای

ترحیم! اینور و انور رفتم تا از 700

یه وقت بودجه نشریات امسال با

جز یکی  2نفر اونهم در حد نوشتن

نفر برای چاپ  150نسخه که

یکی  2ستون کسی به ما نپیوسته.

تومن یعنی پول  4تا پیتزا ،امضاء

زدم که تورو خدا بیاین بنویسین و

هزینش فقط میشه حدود  20هزار
بگیرم! و من امیدوارم که با این هزینه

من دیگه صدام گرفت از بس داد
همکاری کنین .خودکار و کاغدش

باشه! به من ایمیل بزنین و اگه ایده
بفرستین من خودم تفتش میدم! آخه

من پیرمرد چجوری بار یه نشریه به

این وزینی رو به دوش بکشم؟!
امضاء،

سردبیر نا امید! ،شیخ بزول

عکس هفته

شیر آب جلوی دانشکده کامپیوتر! (نمادی از نوآوری و نو اندیشی)

(ما مث ً
ال تحت حمایت کمیته نشریات دانشگاه هم هستیم!)

صاحب امتیاز ،مدیر مسوول ،سردبیر،
حروفچین ،سرايدار ،رانندهی آبدارچی و
پيک موتوري :علیرضا مختار (شیخ بَزول)

مه

سنا

شنا

نیش شتر (نشریه طنز دانشجویی شريف)

نشانی دفتر نشریه :خیابان آزادی  -روبروی کله پزی
میالد  -دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده صنايع.
تلفن موقت09123247494 :
ایمیل ارتباط با شتر نیشدارmokhtar@gmail.com :
شمارههای قبل نشریهwww.mokhtar.ir >> arts :

