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بــه▪دانشــگاه▪تهــران،▪مهــد▪علمی▪کشــور▪خــوش▪آمدیــد.▪حــاال▪کــه▪شــانس▪حضــور▪
ــد،▪ ــت▪داده▪ای ــن(▪از▪دس ــش▪مت ــان▪ویرای ــا▪زم ــل▪ت ــگاه▪را▪)حداق ــی▪در▪دانش فیزیک
تصمیــم▪گرفتــم▪بــا▪هــم▪یــک▪چــرخ▪مجــازی▪در▪دانشــگاه▪و▪مکان▪هایــی▪کــه▪حتمــا▪

روزی▪گذرتــان▪بــه▪آنهــا▪خواهــد▪افتــاد▪بزنیــم.

اول▪از▪همــه▪بــا▪نمــاد▪دانشــگاه▪شــروع▪می▪کنیــم.▪ســردر▪معــروف▪بــه▪5۰▪تومانــی▪ ▪
ــا▪ ــه▪حتم ــع▪شــده▪اســت.▪ســردری▪ک ــان▪انقــالب▪واق ــع▪شــمال▪خیاب ــه▪در▪ضل ک
همــه▪بــه▪صــورت▪حضــوری▪یــا▪تصویــری▪دیده▪ایــد.▪اینجــا▪مکانیســت▪بــرای▪ثبــت▪▪
خاطــرات▪آغازیــن▪و▪همینطــور▪پایانــی▪)فــارغ▪التحصیلــی▪و▪ایــن▪حرف▪هــا(.▪بــه▪
ــدم،▪ ــردر▪را▪می▪دی ــه▪س ــار▪ک ــر▪ب ــران▪ه ــگاه▪ته ــی▪در▪دانش ــل▪از▪قبول شــخصه▪قب
ــک▪روز▪از▪ ــتم▪ی ــت▪داش ــردم▪و▪دوس ــور▪می▪ک ــگاه▪تص ــجوی▪دانش ــودم▪را▪دانش خ

زیــرش▪رد▪بشــوم▪.▪

ــول▪ ▪ ــر▪در▪ط ــیمی▪و▪پلیم ــی▪ش ــکده▪مهندس ــای▪دانش ــه▪بچه▪ه ــا▪ک ــب،▪از▪آنج خ
مــدت▪کارشناســی▪در▪همیــن▪دانشــکده▪فنــی▪پاییــن▪مشــغول▪بــه▪تحصیــل▪
هســتند،▪بــه▪نظــرم▪الزم▪اســت▪بــا▪بقیــه▪دانشــکده▪ها▪هــم▪آشــنا▪بشــویم▪و▪بعــد▪از▪
آن▪برویــم▪ســراغ▪دانشــکده▪خودمــان.▪در▪طــول▪مــدت▪تحصیــل▪همــراه▪بــا▪بچــه▪
هــای▪دانشــکده▪هنــر،▪حقــوق▪و▪علــوم▪سیاســی،▪علــوم،▪پزشــکی،▪دندان▪پزشــکی▪
و▪داروســازی▪هســتیم.▪می▪توانیــد▪از▪بچــه▪هــای▪ایــن▪دانشــکده▪ها▪دوســتان▪

ــان▪پیــدا▪کنیــد.▪ ــرای▪خودت ــی▪ب خوب

ــش▪هســت▪ ▪ ــی.▪احتمال ــان،▪دانشــکده▪فن ــم▪ســراغ▪دانشــکده▪خودم حــاال▪بروی
ــودن▪پله▪هــا▪و▪راه▪روهــا،▪در▪ ــرم▪حضــوری،▪بخاطــر▪پیــچ▪در▪پیــچ▪ب کــه▪در▪اولیــن▪ت

ــه▪نمی▪خواســتید. ــد▪ک ــی▪ســر▪در▪بیاوری ــم▪شــوید▪و▪از▪جای دانشــکده▪گ
ــی،▪ ▪ ــاختمان▪اصل ــت:▪س ــاختمان▪اس ــامل▪3▪س ــی▪ش ــکده▪فن ــاختمان▪دانش س

ســاختمان▪هیدرولیــک▪و▪ســاختمان▪آب-شناســی.▪از▪ســاختمان▪اصلــی▪و▪گــذر▪
از▪راهــرو▪هــای▪پیــچ▪در▪پیــچ▪میتوانیــد▪بــه▪ســایر▪ســاختمان▪هــای▪دانشــکده▪راه▪

پیــدا▪کنیــد.
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ــه▪ ــرض▪س ــد▪در▪ع ــد،▪می▪توانی ــاد▪بگیری ــچ▪را▪ی ــچ▪در▪پی ــیرهای▪پی ــن▪مس ــی▪ای وقت
ســوت،▪خودتــان▪را▪بــه▪هــر▪جــای▪دانشــکده▪برســانید.▪اکثــر▪دروس▪علــوم▪پایــه▪در▪
ــا▪۱۱  ــماره▪های▪3▪ت ــا▪ش ــه▪ب ــوند▪ک ــزار▪می▪ش ــران▪برگ ــالن▪چم ــای▪دور▪س کالس▪ه
مشــخص▪شــده▪اند.▪هــر▪وقــت▪بــه▪صــورت▪حضــوری▪بــه▪دانشــگاه▪مشــرف▪شــدید،▪
ســری▪هــم▪بــه▪ســایت▪شــیمی▪و▪پلیمــر،▪در▪طبقــه▪ســوم▪بزنیــد▪کــه▪حتمــا▪بــه▪دردتــان▪

می▪خــورد.

احتمــاال▪یکــی▪از▪مکان▪هایــی▪باشــد▪کــه▪بیشــتر▪وقتتــان▪را▪در▪آن▪هــا▪می▪گذرانیــد.▪ ▪
ــوم▪ ــن▪دانشــکده▪های▪فنــی▪و▪عل ــا▪کــه▪بی ــور«▪محوطــه▪ایســت▪سرســبز▪و▪زیب »ری
ــل▪ ــه▪آب▪آن▪داخ ــوی▪آب،▪ک ــک▪ج ــوض▪و▪ی ــک▪ح ــور▪ی ــط▪ری ــه.▪وس ــرار▪گرفت ق
حــوض▪می▪ریــزد▪قــرار▪دارنــد▪و▪اســم▪ریــور،▪از▪همیــن▪جــا▪می▪آیــد.▪قطعــًا▪▪اوقــات▪
خوشــی▪را▪در▪ایــن▪مــکان▪تجربــه▪می▪کنیــد.▪ریــور▪جاییســت▪بــرای▪مافیــا▪و▪جــرات▪
و▪حقیقــت▪و▪بازی▪هــای▪دیگــر.از▪آنجــا▪کــه▪همیشــه▪احتمــاال▪نیمکت▪هــای▪ریــور▪
پــر▪اســت،▪احتمــااًل▪مجبــور▪می▪شــوید▪روی▪چمن▪هــا▪بنشــینید.▪پــس▪یــک▪کاغــذ▪
باطلــه▪یــا▪همچیــن▪چیــزی▪همراهتــان▪داشــته▪باشــید▪کــه▪اگــر▪خیــس▪بودنــد▪بــه▪

مشــکل▪برنخوریــد.

اســم▪ایــن▪قســمت،▪کامــال▪بیان▪گــر▪ویژگــی▪آن▪اســت.▪البتــه▪بــرای▪ســورپرایزها▪ ▪
ــود▪ ــه▪می▪ش ــایعاتی▪گفت ــاس▪ش ــر▪اس ــت.▪ب ــب▪اس ــیار▪مناس ــز▪بس ــن▪ها▪نی و▪جش
در▪زمــان▪تاســیس▪دانشــگاه،▪بــه▪ایــن▪قســمت▪Learn Garden،▪کــه▪مخفــف▪آن▪
می▪شــود▪همــان▪LG،▪گفتــه▪می▪شــده.▪امــا▪بــه▪مــرور▪زمــان▪کلمــه▪Learn▪تغییــر▪
یافتــه▪بــه▪ایــن▪کلمــه▪تبدیــل▪شــده▪اســت.▪ایــن▪قســمت▪مثــل▪»ریــور«▪سرســبز▪و▪

قشــنگ▪اســت▪و▪امیــدوارم▪در▪آن▪اوقــات▪خوبــی▪برایتــان▪رقــم▪بخــورد.

ریور ساید یا ریور

 : Love Garden یا LG

حاال▪برویم▪سراغ▪اصطالحاتی▪که▪حتما▪روزی▪چندین▪بار▪آنها▪را▪می▪شنوید▪یا▪به▪کار▪می▪برید.
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کم )کتاب خانه مرکزی(: 
ــن▪ ــزی▪بهتری ــه▪مرک کتابخان
و▪ مطالعــه▪ بــرای▪ مــکان▪
آمادگــی▪بــرای▪امتحانــات▪و▪
یــک▪محیــط▪ تحقیقــات▪در▪
ســاکت▪اســت.▪ایــن▪کتابخانه▪
شــامل▪9▪طبقــه▪اســت.▪دو▪
طبقــه▪ زمیــن،▪ زیــر▪ طبقــه▪
همکــف▪و▪اول▪و▪5▪طبقــه▪هــم▪
ــات▪ ــاب▪و▪مطبوع ــازن▪کت مخ
خواســتید▪ اگــر▪ اســناد.▪ و▪
ــزی▪ ــه▪مرک ــی▪از▪کتابخان کتاب
کافیســت▪ بگیریــد،▪ امانــت▪
داخــل▪ کامیپوترهــای▪ بــا▪
مــورد▪ کتــاب▪ کتابخانــه▪
جــو▪ و▪ جســت▪ را▪ نظرتــان▪
کــدام▪ از▪ ببینیــد▪ و▪ کنیــد▪
را▪ آن▪ می▪توانیــد▪ ســالن▪
امانــت▪بگیریــد.▪»کــم«▪یکــی▪
بــرای▪ مکان▪هــا▪ بهتریــن▪ از▪
اســتفاده▪از▪اینترنت▪دانشگاه▪
ــم▪ ــن▪ک ــت.▪در▪ضم ــم▪هس ه
یــک▪بوفــه▪خیلــی▪خــوب▪هــم▪
دارد▪کــه▪پیشــنهاد▪می▪کنــم▪
ــد.▪ ــه▪آن▪بزنی ــری▪ب ــا▪س حتم
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ــو▪ ▪ ــا▪جل ــد،▪»جلوف«ی ــان▪را▪در▪آن▪می▪گذرانی ــه▪بیشــتر▪زمانت ــی▪ک ــاال▪مکان احتم
ــد،▪ ــه▪صــورت▪حضــوری▪کشــف▪می▪کنی ــان▪ب ــه▪خودت ــی▪ک ــه▪دلیل ــی▪باشــد.▪ب فن
جلــوف▪همیشــه▪در▪مــه▪غلیظــی▪فــرو▪رفتــه▪اســت.▪جلــوف▪یکــی▪از▪متداول▪تریــن▪
ــری▪ ــرار▪گذاشــتن▪اســت.▪اصطالحــات▪دیگ ــران▪و▪ق ــدن▪دیگ ــرای▪دی ــا▪ب مکان▪ه
ــردی▪نیســتند.▪ ــوف▪کارب ــدازه▪جل ــه▪ان مثــل▪»نجــف«▪و▪»دف«▪هــم▪هســت▪کــه▪ب
نجــف▪مخفــف▪نزدیــک▪جلــوی▪فنــی▪)چهــارراه▪پاییــن▪دانشــکده(▪و▪دف▪هــم▪در▪

ــو▪فنــی(▪اســت. ــان▪جل فنــی▪)ورودی▪از▪خیاب

»کــف«▪هــم▪یکــی▪دیگــر▪از▪مکان▪هاییســت▪کــه▪قــرار▪اســت▪وقــت▪زیــادی▪در▪آن▪ ▪
بگذرانیــد.▪)کال▪همــه▪جــا▪قــرار▪اســت▪کلــی▪وقــت▪بگذرانیــد.(▪کتابخانــه▪فنــی▪بــر▪
عکــس▪اســمش▪اصــال▪کتــاب▪نــدارد▪و▪جــای▪مناســبی▪بــرای▪مطالعــه▪گروهــی▪در▪
دوران▪امتحانــات▪اســت▪در▪ایــن▪مــدت▪بــه▪شــدت▪شــلوغ▪می▪شــود▪و▪بــه▪ســختی▪

می▪تــوان▪در▪آن▪جــای▪خالــی▪پیــدا▪کــرد.

جلوف
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