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یاریرسانهایهیئتیووداعجانسوزدخترازپدر


تصاویر پربازدید فضای مجازی
پی
س رغالم
ی
دال
شهدا (ع)



3.4 M views

وداع جانسوز دختر از پدر
ویدئویی از وداع یک مدافع حرم با دختر بچه اش در فضای
مجازی بسیار تکان دهنده بود .در این ویدئو دختر بچه که
دلش نمی خواست بابا او را تنها بگذارد خودش را جلوی
در قرار می داد تا مانع رفتن پدر شود اما پدر که اشک
از چشمانش جاری شده بود دل از دردانه اش برید و . ...
کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :این صحنه برا همه ما به وجود اومده فقط فرقش
اینه که ما می خواستیم یه سفر یکی دو روزه بریم و می
دونستیم که بر می گردیم ولی این پدر رفته برای دفاع
از حرم و وطن و می دونسته که احتمال برگشتش خیلی
کمه ».کاربر دیگری نوشت« :دلم برا دختره کباب شد خدا
کنه باباش برگرده و اال این فیلم تا آخر عمر آبش می کنه».
کاربری هم نوشت« :باید بتونی این جوری دل بکنی از
همه دوست داشتنی های دنیا تا به مقام شهادت برسی».
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2.8 M views

کار فرهنگی مداح عراقی
مداحی یکی از مداحان عراق که با نوحه ای که می خواند
برادری بین عراقی و ایرانی را ترویج می کند بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت .این مداح در نوحه اش می
خواند« :ما اهل عراق و شما اهل ایرانید  /شما فرزندان
رضا(ع) هستید که ما به آن افتخار می کنیم  /عشق به
آل پیامبر (ص) نقطه اشتراک ما در هر شرایطی است /
هرگز به دنبال تفرقه و بالی خانمان سوز اختالف نبوده
ایم  /قهر و دوری هیچ گاه بین عزیزان ادامه نمی یابد
 /زمان دیدار ما در جوار حرم امیرالمومنین(ع) است /
شما را در کربال زیارت می کنیم  /در موکب ها منتظرتان
هستیم» .کاربری نوشت« :کار فرهنگی تمیز و تاثیر
گذار یعنی این ».کاربر دیگری نوشت« :ایشاال قسمت
شه اربعین برید کربال می بینید که واقعا از جون و دل
پذیرایی می کنن از زوار امام حسین (ع)».

آثار
نقاشان معرو
ف دنیا روی د
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چندتادختر
خودجوش
تصمیمگرفتن
شهررواین
جوریزیبا
کننخداکنه
پاکشوننکنن

خورد قطار
بر
با پراید



توی شهرک
مدرس ورامین
به علت پایین
ندادن مانع
راهبند تصادف
میشه و طبق
معمول پراید به
قوطی کنسرو
تبدیل میشه!

3.1 M views
2.4 M views

یاری رسان های هیئتی

درس مردم نیجریه به مسئوالن!

تصاویریازکار خوبوقابلتقدیرجوانانهیئتیدرفضای
مجازی منتشر شد که نشان می داد آن ها در این شب های
عزاداری پس از اتمام هیئات مذهبی به کمک پاکبان ها
می روند و زباله های سطح شهر را جمع و تفکیک می کنند.
کاربران زیادی از این حرکت تقدیر کردند .کاربری نوشت:
«امسال نه تنها ایستگاه های صلواتی خیلی دقت می کنند
که زباله ها رو جمع کنن که بچه هیئتی ها هم بعد از تموم
شدن مجلس میرن کمک پاکبان ها ».کاربر دیگری نوشت:
«تو خیابونی که هیئت ما و چند تا هیئت دیگه توش بودن
ایستگاه های صلواتی زیادیه ما برای این که زباله رو زمین
نریزه تعداد زیادی سطل زباله توی مسیر قرار دادیم که
مردم زباله هاشون رو توی سطل بریزن و کار پاکبان های
زحمت کش رو کم کنیم».

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می شود
متعلقبهسفرمعاونرئیسمجلسنیجریهاستکهبرای
درمان به آلمان رفته .در این ویدئو که بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت برخی از مردم نیجریه با هجوم به
فردی که ادعا شده معاون رئیس مجلس است به او می
گویند« :برو در کشور بیمارستان درست کن و خودت را
درمان کن .تو حق نداری با اموال بیت المال کشورمان
بیایی در این کشور درمان شوی مگر این که این فرصت
را برای تمام شهروندان نیجری فراهم کنی ».کاربری
نوشت« :آفرین به این مردم که یک درس درست و
حسابی دادند به کسی که از بیت المال سوء استفاده
می کنه ».کاربر دیگری نوشت« :بعضی اوقات امکانات
سخت افزاری در کشور موجود نیست و برای حفظ جونت
بایدیککشوردیگهبریتاسالمتیتروبهدستبیاری».
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2.9 M views

 1چیز 1 ،روبل!

ژاپنی های فردوسی خوان

ویدئویی از هجوم مردم روسیه به فروشگاهی نه تنها در
ایران که در دنیا یکی از ویدئوهای پربیننده بود .در این
ویدئو مردم مثل قحطی زده ها به جان فروشگاه افتادند و
اجناس را از دست هم چنگ می زدند به این علت که یکی
از فروشگاه های پایتخت یک پویش « 1چیز  1 -روبل»
برگزار کرده است .کاربران به این ویدئو واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :همه جای دنیا موقع منفعت مالی
همنوع نمی شناسه و به شکل خفت باری حقیر میشه».
کاربر دیگری نوشت« :من فکر می کردم ما فقط دنبال
تخفیف و حراجیم مثل این که بقیه دنیا از ما بدترن».
کاربری هم نوشت« :خوب یک روبل توی کشور ما هم
چیزی نیست فقط میشه  1760ریال یعنی  176تومان
خودمان ،بهشون حق بدین».

یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی ویدئویی را به اشتراک
گذاشت و در شرح آن نوشت« :تمرین اجــرای تئاتر
داستانی از شاهنامه ،توسط ژاپنی ها در دانشگاه
توکیویژاپن ».این ویدئو که با بازتاب خوبی همراه بود از
اهمیت ژاپنی ها به شاهنامه خبر می داد .کاربری نوشت:
«شاهنامه از بزرگ ترین آثار ادبی جهانه و از عوامل تداوم
اندیشهایرانشهریه که در جای جای دنیا طرفدار داره».
کاربر دیگری نوشت« :ما خودمون قدر داشته هامون رو
نمی دونیم و اال دیگران از آثار ادبی ما نه تنها استفاده که
مصادره هم می کنن شون ».کاربر دیگری نیز نوشت« :باز
خدا رو شکر که فردوسی این قدر معلومه ایرانیه که کسی
نمی تونه مصادرش کنه و اال مثل این همه از مفاخرمون که
دزدیده شدن فردوسی رو هم می دزدیدن».

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

دفاعالکچری ؟

ابزگشت ترشیفاتـــــــــــ

آیا تشریفات به جلسات دفاع پایان نامه بازگشته
و پذیرایی در جلسات دفاع دانشگاه های کشورهای دیگر چگونه است؟
چندوقتپیشبودکهماجرایدفاعهایالکچریازپایاننامهکارشناسیارشدودکترادرفضایمجازیسروصدایزیادی
بهپاکرد.بهاعتقادکاربرانپذیراییجلساتدفاعازرسالهآنقدرجدیگرفتهشدهوبراجرایالکچریآناصرارشدهکه
بهمانعیبزرگبرایدانشجویانارشدودکتراتبدیلشدهبود.توئیتبعضیکاربرانهمکهاستفادهبرخیدانشجویاناز
تشریفاتهتلراگوشزدکردهبودندوکاربرهایبسیاریکهمدعیشدهبودندبهدالیلپذیراییکمیاوجودشیرینیبدون
خامهدرپذیرایی ،استادنمرهکمکردهاستکهالبتهصحتوسقمآنبایدبررسیوسنجیدهشودباعثشدبرخیازمسئوالن
دانشگاهآزادبخشنام هویژهایبرایبرخوردبااینپدیدهدردانشگاههاابالغکنند.بخشنامهایکهبرخیبهآن لقب
«رهایینامه»دادهبودند.اینبخشنامهاجباریبودنپذیراییوتهیههدیهبرایاستادراممنوعکردهبود وباعثخوشحالی
جواندانشجوازاینموضوعشدهبودکهبرایدفاعازپایاننامهدیگرالزمنیستنگرانهزینههایباالیپذیرایی باشدامابه
تازگیتصویریازیکجلسهدفاعباپذیراییآنچنانیدرفضایمجازیمنتشرشدکهخبرازبازگشتدفاعیههایالکچریرا
میدادوکاربرانزیادیبهآنواکنشنشاندادند.ماهمامروزسعیکردهایم،صحتبازگشتجلساتدفاعالکچریرابررسی
کنیموبهجلساتدفاعازپایاننامهدانشگاههایخارجازایراننگاهیبیندازیم.

بازگشتجلساتدفاعالکچری!
برای این که مطمئن شویم که آیا این جلسات دفاعیه
الکچری هنوز پابرجاست یا نه ،کافی است فقط چند کلیک و
جست وجو در گوگل داشته باشیم تا ما را به جواب برساند .با
دیدن فروشگاه هایی که با تبلیغ های رنگارنگ از بسته های
پذیرایی برای جلسات دفاع با قیمت های مختلف می گویند
می توان به احتمال وجود جلسات الکچری پی برد .عکسی که
یکیازاینفروشگاههایآنالینبرایتبلیغبستهپذیراییدفاع
انتخابکردهیکجعبهکهشاملکیک،آبمیوه،سهنوعمیوه،
نسکافهوحلواستودرزیرتصویرتبلیغیاشنوشته«:میتوانید
این بسته را سفارش دهید و روز دفاع در دانشگاه خود تحویل
بگیرید».سایتیکفروشگاهدیگرکههمینبستههایپذیرایی
را میفروشد نوشته« :شما دانشجویان گرامی میتوانید با
استفادهازاینبستههاازاسترسونگرانیهایبیهودهخالص
شوید و به جای استرس پذیرایی میتوانید با خیال راحت روی
جلسهدفاعخودتمرکزکنید».
وجود این چنین فروشگاه هایی و خواندن تجربیات کاربرانی
که به تازگی در توئیتر از جلسات دفاع شان قرار داده اند خبر
از بازگشت جلسات دفاع الکچری می دهد و به نظر می رسد
بخشنامه ای که توسط دانشگاه آزاد ابالغ شده بود خیلی زود و
کمتر از چند ماه از سوی برخی به فراموشی سپرده شده است.
البته طبق آن بخشنامه هم پذیرایی در جلسات دفاع اجباری
نیستوهیچممنوعیتیندارد!وهمینممنوعنبودن،مجوزی
شده برای بازگشت جلساتی که بیشتر به یک جشن عروسی
شباهتدارندتاجلسهایبرایدفاعازتالشهاوتحقیقاتیک
دانشجویکارشناسیارشدیادکترا.

پدیدهایجهانینهفقطایرانی
اولین سوالی که دربــاره پذیرایی در جلسات دفاع از
رساله مطرح می شود این است که آیا در دانشگاه های دیگر
کشورها هم در جلسات دفاع پذیرایی وجود دارد یا نه؟ پاسخ
به این سوال کمی سخت بود چون در این باره مطالب زیادی در
اینترنتوجودندارداماباکمیتالشوپرسوجوبادانشجویانی
کهدردیگرکشورهامدرکشانراگرفتهاندمیتوانبهایننتیجه
رسیدکهپذیراییدرجلساتدفاعازپایاننامهدربیشتردانشگاه
های دنیا وجود دارد .یکی از دانشجویانی که پایان نامه اش را
در دانشگاه تکنولوژی مالزی که از بهترین دانشگاه های دنیا
بارتبه 253استدفاعکردهمیگوید«:دردانشگاهتکنولوژی
مالزیپذیراییهاعجیبوغریبنیستوبرایپذیراییمعموال
یکنوشیدنیباشیرینییامیوهاستفادهمیشودالبتهبهندرت
پذیراییباکیکیاخوردنیهایدیگرهمداریم».هرچندبیشتر
پذیراییهادردانشگاههایدیگرکشورهاسادهودرحدشیرینی

و چای است اما در بعضی از تصاویر مشخص است که آن طرف
آبی ها هم جلسات دفاع الکچری دارند و برای یک جلسه دفاع
پولزیادیخرجمیکنند.

چراپذیرایی
البتهپذیراییبرایرفعخستگی ازاستادان،دوستانو
همراهانیکهبرایچندساعتوقتشانرابهگوشدادنحرف
های فرد می دهند امر پسندیده ای است .اما این کار تا زمانی
پسندیده است که اجباری نباشد ،شبیه جشن های الکچری
نشود و بر اصــل موضوع سایه نیندازد.موضوعی که باعث
شکلگیری و رونق کسب و کارهایی حول محور پذیرایی این
جلساتشدهاستوانبوهتبلیغاتآنرادانشجویانکارشناسی
ارشدودکترابارهاوبارهادیدهاند.

تصویرپذیرایی

دفاعازپایاننامه
دریکی از

دانشگاههایکشور

پــذیــرایــی جلسه
دفاع پایان نامه در
دانشگاه بوستون
آمریکا
پــذیــرایــی جلسه
دفاع پایان نامه در

دانشگاهMIT

پذیرایییکایرانی
در جلسه دفــاع از
پایان نامه در مرکز
پـــــــرواز فــضــایــی
گاداردناسا

