
1388 جديد سال سخنراني دكتر مقداري در مراسم دانشجويان ورودي

بر گردد را ب ا علم اگر عمل  كام دو جهان ترا ميسر گرددب
 كن كه ورق برگرددمغرور مشو به خود كه خواندي ورقي                                                         زان روز حذر

.و ميهمانان ارجمند! سالم؛ سالم بر دانشجويان جديدالوورد

!! اونم از نوع شريفش! دانيد كه كجا آمديد؟ بله، دانشگاه آمديدمي! خوب

دانم كه فرآيند آمادگي براي كنكور و رقابـت شـديد بـراي قبـولي در چنـين دانـشگاهي كـه از معتبرتـرين             به خوبي مي  

به همـه شـما عزيـزان، خـانواده      . فرسا بوده است  باشد براي همه شما چقدر سخت و طاقت       ايران و منطقه مي   هاي  دانشگاه

. گويممحترمتان و مربيان ارجمندتان خسته نباشيد و تبريك مي

همـه بـا    دانشجويان سال بـااليي،     ها، اساتيد و كاركنان،     ما شريفي . صفا آورديد . خوش آمديد به دانشگاه صنعتي شريف     

. هم آرزومنديم كه هميشه مثل حاال خوش و خندان باشيد

:متذكر شومرا به شما عزيزان نكته مهم حاال اگر اجازه بدهيد، چند 

نحوه ارتباط دانشجو با استاد: اول

كسي كه حرفي را به من بياموزد مرا عبد خود ساخته است، اين روايـت            : فرمايندنقل شده است كه مي    ) ع(از حضرت علي    

هـا  شـوند، بـه قـدري اسـت كـه كتـاب           منـد مـي   انگر آن است كه مقام و مرتبه استاد و عالمي كه ديگران از دانش او بهره               بي

البته عالم و استاد كسي است كه گذشته از آن كه خود شـناخت دارد و بـه دانـش خـود عمـل                 . گنجايش بيان آن را ندارند    

شك تكريم استاد قـدري  بي. ا تعليمات خود مانع گمراهي ديگران شودكوشد بكند، به زمان نيز آگاه بوده و همواره مي   مي

. دانـد دانشجو نورانيت درون، پرورش روح و كـسب علمـش را مـديون او مـي               كه  طوريبههاي عادي برتر است،     از احترام 

:فرمايدشاعر مي

طاعت استاد ببرطلبي سعي ناكرده در اين راه به جايي نرسي                         مزد اگر مي

هـاي او، آراسـتن و پيراسـتن بـرون و آمـادگي درون بـه        شناسي از استاد، تحمل جور و تندي      بنابراين سپاسگزاري و حق   

.هنگام ورود استاد از حداقل آدابي است كه بر عهده دانشجوست

ها و دوستانكالسينحوه ارتباط دانشجو با هم: دوم

توانـد  تا آنجا كه يك دوست مـي . ختار فكري و پيشرفت علمي انسان نقش به سزايي دارددانيد دوست در ساطور كه مي  همان

بنابراين بايد دوستاني را انتخاب كرد كـه كوشـا،          . هاي خود را به او تحميل كند      سرنوشت انسان را به كلي تغيير دهد و خواسته        

و بـر عكـس بايـد از    . هاي اخالقي خود را گم نكنـيم ، كم حرف و از همه مهمتر مؤمن و صالح باشند تا به خاطر او ارزش عالم



. كننـد خـودداري كـرد   امـان منحـرف و بـه خـود سـرگرم مـي            معاشرت با افرادي كه مـا را از مـسير تحـصيل و هـدف اصـلي                

:فرمايدكه شاعر ميطوريبه

دگريز از يار بيار بد بدتر بود از مار بد                            تا تواني مي
مار بد تنها همي بر جان زند                                يار بد بر جان و بر ايمان زند

ترين دوستاني خواهند بود كه     كنيد بعضاً بهترين، قابل اعتمادترين، و ثابت      البته دوستاني كه در دوران دانشگاهي پيدا مي       

!بهترين دوستان دوران دانشگاهي نهايتاً همسر يكديگر شدندچه بسيار مشاهده شده كه . در طول عمر پيدا خواهيد كرد

هاي آموزشي دانشگاه جدي گرفتن برنامه: ومس

 حتي ، وها انجام تكاليف و برگزاري آزمون،ما معتقديم كه آموزش در شريف، خيلي بيشتر از يادگيري در كالس درس

آموزش در شريف شامل سفري براي خودشناسي، خوديـابي و كـشف            . تر از دادن يك مدرك تحصيلي به شماست       بيش

 باال ترك كنيد يا با رتبه متوسط، وقتي كه شما اين دانـشگاه را تـرك     چه شما شريف را با رتبه     . استعدادهاي پنهان است  

انتظار آن است كـه در هـر مـسئوليتي سـعي     .  همكار و ياهايي نظير همسر، مادر، پدركنيد افرادي خواهيد بود با نقش     مي

 بنابراين ما انتظار داريم كه شما شريف را با يك مفهوم قوي از مسئوليت در قبال جامعه تـرك    ،كنيد خوب عمل كنيد   

.كنيد

ديـد، لـذا     شما شريف را احتماالً به خاطر خوشنامي آن انتخـاب كر          . هاي مهمي هم در قبال دانشگاه داريد      شما مسئوليت 

در واقع با ورود شما به اين دانـشگاه مـا اعتبـار        .نبايد كاري انجام دهيد كه به محبوبيت و اعتبار شريف لطمه وارد كند            

التحصيل عمل كنيد در اعتبار عنوان دانشجو يا فارغچون هرطور كه شما به.ايمآينده شريف را در دستان شما قرار داده

. گذار خواهد بودو محبوبيت بيشتر شريف تأثير

آيا آمادگي پذيرش چنين مسئوليتي را داريد؟؟؟

:و اما چند توصيه مهم آموزشي

بيني كند و بداند كه در آينده كـدام         تواند آينده را پيش   واقعاً انسان نمي  . تمام دروس دوران تحصيل شما مهم هستند      -1

. ه و تخصصي را جدي بگيريدبنابراين كليه دروس عمومي، پاي. درس بيشتر بدردش خواهد خورد

از آنها سؤال كنيد و سعي كنيد از دانش و . قطعاً ضرر نخواهيد كرد.  بويژه استادان راهنما  ، با استادان خود آشنا شويد     -2

. تجربه آنها استفاده كنيد

ل فكـر و مطالعـه   دهند كه چگونه بطور مستق    هاي متوسطه به ما آموزش نمي     در دوره .  ياد بگيريد كه چگونه بياموزيد     -3

. در دانشگاه اگر بخواهيد اين فضا براي شما فراهم است تا خود استقالل فكري و آموزشي را تمرين كنيد. كنيم

 اگرچه براي ورود به دانشگاه شديداً با هم رقابت نموديد، منتها در محيط دانشگاه ما انتظار داريم دانـشجويان تجربـه         -4

. لم در جهت پيشبرد اهداف علمي و فرهنگي كشور تمرين كنندكار گروهي را در كنار رقابت سا



هاي محترم انتظار داريم پيشرفت تحصيلي فرزندان خود را حداقل در سال اول دانـشگاه از نزديـك دنبـال     از خانواده -5

.هاي آنها نظارت بيشتري داشته باشندكنند و بر فعاليت

:عزيزان من

براي اولين بار . پيونديدها ميكنيد و به جمع خوابگاهيبا خانواده خود خداحافظي ميظرف امروز و فردا بسياري از شما 

اگر بخواهيد بخوابيد و صـبح سـر كـالس حاضـر     . كنيد و بايد روي پاي خود بايستيد      مستقل زندگي كردن را تجربه مي     

اي؟ اگر بيمار ف خود را انجام دادهپرسد كه آيا تكالي كس از شما نمي   هيچ! گويد كه بيدار شو   نشويد، كسي به شما نمي    

همين و قبول   قسمتي از يادگيري در زندگي دانشگاهي انتخاب        . شويد، در درجه اول خود بايد به درمانگاه مراجعه كنيد         

بـه عنـوان   . ايد منحـرف نـشويد   براي آن زحمت كشيده   هاسالمواظب باشيد كه از هدف و مسيري كه         . هاستمسئوليت

محترم و مربيان عزيز شما را براي چنـين روزي       هاي  اطمينان دارم خانواده  . ايد مسئول اعمال خود باشيد    افرادي بالغ شما ب   

بـه بهتـرين   و،اي وارد نـشود انـد تـا بـه تحـصيل شـما صـدمه      بسياري از آنها زندگي خود را قرباني كرده . اندآماده كرده 

حمات و از خود گذشتگي آنها را ارج نهيد، همـانطور كـه        در دانشگاه نيز مسئوالنه ز    . دانشگاه صنعتي كشور وارد شويد    

. ايددر دوران تحصيالت متوسطه عمل كرده

التحـصيلي همـه شـما عزيـزان     بار ديگر به شريف خوش آمديد، انشاءاله چهار سال ديگر در همين سالن شاهد جـشن فـارغ                 

.خواهيم بود

والسالم. موفق و پيروز باشيد
علي مقداري
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