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 .، اساتيد ارجمند، رييس محترم دانشگاه، سالم و درود بر شماگرامیهای  دانشجويان عزيز، خانواده
 

 ورود شـما     من نيز بـه نماينـدگی از طـرف اسـاتيد، کارکنـان و سـاير دانـشجويان                  :دانشجويان عزيز 
دانـم کـه فرآينـد        بـه خـوبی مـی     . گـويم   ه دانشگاه صنعتی شريف خوشامد می     دانشجويان جديد را ب   

آمادگی برای کنکور و رقابت شديد برای قبولی در چنين دانشگاهی که از معتبرتـرين دانـشگاههای                 
خـوب بـه همـه شـما     . فرسا بـوده اسـت   باشد برای همه شما چقدر سخت و طاقت ايران و منطقه می  

با يک کف مرتـب  . (گويم   مربيان ارجمندتان خسته نباشيد و تبريک می       عزيزان، خانواده محترمتان و   
 ).از همديگر تشکر کنيد

امروز روزی است که همه شـما سـالها انتظـار آنـرا             . خوب، خبر خوب اين است که شما موفق شديد        
لطفـًا حـاال يـک نفـس عميـق          . ياهای زندگی شما بود   ؤآرزوی آنرا داشتيد و جزو يکی از ر       . کشيديد

يـا اينکـه    . ف هـستيد  شما حاال همگی دانشجويان دانشگاه صـنعتی شـري        .......... آخيش  ......... دبکشي
همـه مـا، خـانواده      . هميشه انسانهايی شريف باقی بمانيد    ...  و انشاءا  “ شريفی هستيد ” خالصه بگويم   

 . کنند شما، استادان و کارکنان به شما افتخار می
دانـشگاه مرحـوم دکتـر محمـدعلی        و اولـين ريـيس      ذار  بنيانگـ .  تأسيس شـد   ۱۳۴۴شريف در سال    

ريزی قوی اين دانشگاه نقش بـسيار اساسـی           مجتهدی شخصيتی فرهنگی و فرهيخته بوده که در پی        
نام دانشگاه پـس از انقـالب اسـالمی توسـط دانـشگاهيان وقـت همـين دانـشگاه و بـا                      . داشته است 

تغييـر  “  مجيـد شـريف واقفـی     ”شـهيد      و   مبـارز برگرفته از نام دانـشجوی      “  شريف” گيری به     رآی
 . يابد می

و اما چـرا    . های زندگی شماست    انتخاب دانشگاه شريف برای ادامه تحصيل، يکی از مهمترين تصميم         
 !شريف؟

از بنـابراين آن دسـته      . چون شريف اگر نگوييم بهترين، يکی از بهترين دانشگاههای ايران است          : اوًال
 فرصتهاست که شريف برايشان فراهم کند، در صورتيکه بـه تـالش             شما که به دنبال طيف وسيعی از      

 .  به هدفشان خواهند رسيد،خود ادامه دهند
 . چون شريف همواره در تدوين و ارائه آموزش علوم نوين و کارآفرينی در کشور پيشگام است: ًثانيا
 . گی متعهد استهای علمی، اجتماعی و فرهن بخشی در ارائه برنامه چون شريف به تنوع: ًثالثا
 اعتقـاد دارد و بـرای ورزش و         .اسـت  “ عقل سالم در بدن سـالم      ”چون شريف به جمله مشهور      : ًرابعا

 یو نه تنها در مسابقات علمی بلکـه در مـسابقات ورزشـ            . ای قائل است    مسابقات ورزشی اهميت ويژه   
 . کند ای را در کشور کسب می های بسيار ارزنده نيز رتبه



التحصيالن، استادان و کارکنان شريف همگی اعـضای يـک            چون دانشجويان، فارغ  : ًخامساو باالخره   
ن و دل تـالش     اهـای دانـشگاه بـا جـ         ند و همه بصورتی متحد بـرای ارتقـای کيفيـت برنامـه            ا خانواده

 . کنند می
 .توان با يک کلمه و يا يک جمله تعريف و توصيف کرد بنابراين شريف را نبايد و نمی

  
 : دوستان من

دوران دانشگاهی، فرصتی است برای اکتشاف، زمانی است برای يادگيری دنيـای اطـراف و شـناخت                 
هـای يـادگيری      در شريف با آداب و رسوم مختص خـود فرصـت          . شما در آغاز يک سفر هستيد     . خود

 .بسياری برای شما پيش خواهد آمد که اثرات عميقی بر زندگی آينده شما خواهد گذاشت
های آموزشی وسواس و      اه از ابتدا بر کيفيت دانشجويان ورودی، استادان و برنامه         مسئولين اين دانشگ  
ـ تأکيد داشـته و دار     التحـصيالن همـين       از مهندسـان و دانـشمندان نخبـه کـشور فـارغ            یبـسيار . دن

 –هـای علمـی       هـا و وسـواس      گيـری   ت خـود را مرهـون سـخت       فقّيؤدانشگاهند و امروز قسمتی از  م      
چرا؟ چون ما معتقـديم     . اين اصول خوشبختانه هنوز هم پا برجاست      . دانند  آموزشی دانشگاه خود می   

شما که خداوند توانايی و استعداد الزم را برای ورود به دانشگاه            . که با آموزش، مسئوليت همراه است     
شريف در اختيارتون گذارده، وظيفه داريد که دانش و آموزش خود را برای سودمندی ديگـران بکـار                  

ای کـه در      ها بايد انسانها و شهروندان فعالی در اين جامعه و هر جامعه             عتقديم که شريفی  ما م . گيريد
 . کنند، باشند آينده در آن زندگی می

کـه  برای بسياری از شما، اين اولين بـاری اسـت   . ای است دانشگاه به داليل مختلف مکان بسيار ويژه  
اين فرصتی است برای رشـد و يـادگيری و کـشف    . خواهيد کرد بطور مستقل و يا در خوابگاه زندگی        

 . ويژگيهای خود به عنوان يک انسان و البته يافتن دوستان خوب و جديد
بـرداری را از آمـوزش        کننـد کـه چگونـه بيـشترين بهـره           از مـن سـؤال مـی      گاهی اوقات دانشجويان    
 “ .ود تقويت کنيد  ظرفيت گوش دادن را در خ      ”  .پاسخ من بسيار ساده است    . دانشگاهی داشته باشيم  

دار شرکت کنيد مگر آنکه ابتدا مايل         توانيد از ديگران ياد بگيريد و يا در يک گفتگوی معنی            شما نمی 
ها   با شرکت در برنامه   .  انتقادی خود را تقويت کنيد     –استداللی  مهارتهای   . “گوش کنيد ”   باشيد که 

زبان خارجی را بسيار    . تقويت کنيد يز  ناز مغز خود را     خالقه   مطالعات هنری و اجتماعی آن قسمت        و
دهد تا حداقل يک فرهنگ ديگر را خوب          يادگيری زبان خارجی به شما قابليت می      . خوب ياد بگيريد  

 زنـدگی و همزيـستی را در دنيـای امـروز     ،هـای متفـاوت   قابليت درک فرهنگ  . بفهميد و درک کنيد   
 . کند تر می بخش تر و لذت آسان

خود را به زندگی کـردن      . نقاط ضعف خود را شناسايی و برطرف کنيد       . دخود را به چالش دعوت کني     
بـه تيزهوشـی و هوشـمندی       معموًال  جامعه اطراف   . در خارج از محدوده آسايش عقالنی عادت دهيد       

در شـريف، تقريبـًا نيمـی از        . پـذيری را در خـود تقويـت کنيـد           روحيـه تحّمـل   بنابراين   !شما نيست 
شـويد کـه      خيلـی سـريع متوجـه مـی       . و شهرستانهای مختلف هـستند    دانشجويان ورودی از استانها     



مـا از ايـن تفاوتهـا چيزهـای     . اين تفاوتها را شناسايی کنيد . همکالسيهای شما بعضًا با شما متفاوتند     
 . گيريم بسياری ياد می

. کنـد   يک سنت بسيار ارزشمند در شريف اين است که هر نسل به نسل بعدی دانشجويان کمک می                
ايد که دانشجويان سـال بـااليی بـه شـما در امـور       ی شاهد اين موضوع در هفته جاری بوده  شما بخوب 
شـما نيـز در آينـده ايـن فرصـت را            . نام و جابجايی در خوابگاه کمـک کردنـد          به هنگام ثبت  مختلف  

 .خواهيد داشت که داوطلبانه به ديگران ياری رسانيد
  

بايـد بـا    ) دانـشجويان شهرسـتانی   (می از شـما      حاال لحظه عجيبی است که حداقل ني       :۸۵وروديهای  
 ۱۸لحظه سختی است، خداحافظی با افـرادی کـه نزديـک بـه              . خانواده خود موقتًا خداحافظی کنيد    

 در چند ساعت آينده و يا ظـرف امـروز و فـردا              .اند  سال در محوريت و کانون زندگی شما قرار داشته        
بـرای اولـين    . پيونديد  ها می  یو به جمع خوابگاه   کنيد    بسياری از شما با خانواده خود خداحافظی می       

. هـای بـسياری خواهـد کـرد         کمکبه شما   البته دانشگاه   . کنيد  بار مستقل زندگی کردن را تجربه می      
اگر بخواهيد بخوابيد و صبح سر کالس حاضر نشويد، کسی به شما            . ولی بايد روی پای خود بايستيد     

ای؟ اگـر بيمـار       پرسد که آيا تکاليف خود را انجـام داده           هيچ کس از شما نمی     !گويد که بيدار شو     نمی
قسمتی از يـادگيری در زنـدگی دانـشگاهی         . شويد، در درجه اول خود بايد به درمانگاه مراجعه کنيد         

مواظب باشيد که از هدف و مسيری که کلی برای آن زحمت            . هاست  قبول و انتخاب همين مسئوليت    
اطمينـان دارم  . فرادی بالغ شما بايد مسئول اعمال خـود باشـيد   به عنوان ا  . ايد منحرف نشويد    ه  کشيد

 از آنها زندگی خود را      یبسيار. اند  خانواده محترم و مربيان عزيز شما را برای چنين روزی آماده کرده           
ای وارد نشود تـا بـه بهتـرين دانـشگاه صـنعتی کـشور وارد                  اند تا به تحصيل شما صدمه       قربانی کرده 

ز مسئوالنه زحمات و از خود گذشتگی آنها را ارج نهيد، همـانطور کـه در دوران                 در دانشگاه ني  . شويد
 . ايد تحصيالت متوسطه عمل کرده

و يک هزار دانشجوی    هر سال، ما در دانشگاه شريف نزديک به يک هزار دانشجوی کارشناسی جديد              
گويم و سعی      می به آنها خوشآمد  . را پذيرا هستيم  دانشجوی دکترای جديد    يکصد  کارشناسی ارشد و    

العـاده    های فوق   توانند زندگی    می انسانهای معمولی اگر بخواهند،     ” آنها را متقاعد کنيم که      . کنيم  می
  “.راهبری کنندآوری را  و شگفت

 .کنم برايتان آرزوی مؤفقيت میمقدمتان را گرامی داشته و . بار ديگر به شريف خوش آمديد
 والسالم

 
 علي مقداری


