«یک سالگیت مبارک »...

صفحه 2

وقتی به همه آدم های اطرافت می گی
یکسال گذشت؛ اکثرا ً می گن :آره...
چه زود ...واسه بر و بچه های گلبانگ
هم یکسال گذشت .ولی خب :خیلی
هم زود نگذشت .نه این که بگم سال
گذشته یه سال سختی بوده .نه ...اتفاق ًا
یک سال متفاوت با تجربه های دوست
داشتنی رو پشت سر گذاشتیم ،ولی
همه کسائی که خودشون پای کار
هستن ،می دونن کار نشریه کردن هم
سخته ،هم ارزشمنده ،هم جالبه و هم...
مخصوص ًا اگه به مخاطبت قول داده
باشی که هر بار تو یه زمان مشخصی
نشریتو به دستش برسونی!
بله ...یک سال گذشت .تو این یک
سال گلبانگ نوپای ما تونست با همه
خوش خلقی ها و کج خلقی ها کنار
بیاد و انتقادها رو به جون بخره و از
پیشنهادها نهایت استفاده رو ببره.
دلم می خواد تو یک سالگی گلبانگ از
همه کسائی که تو این مدت در کنارمون
بودن و یا دورادور هوامون رو داشتن
تشکر کنم .جا داره یادی از دکتر
علی دباغ معاون اسبق دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه بکنیم که سنگ
بنای اولیه گلبانگ با کمک ایشون

ويژه نامه تابستانی

گلبانگ (ماهنامه فرهنگی -خبری  -اجتماعی)

ویژه نامه تابستانی ()3

سال دوم -شماره – 13شهریور -1391تیراژ700
صاحبامتیاز:معاونتدانشجوییوفرهنگیدانشگاه
مدیر مسئول :دکتر علی رمضانخانی
سردبیر :دکتر سید علی ضیائی
مدیر اجرایی :مهناز آزاد
با تشکر ویژه از  :دکتر احمد جوانمرد،دکتر
سیدعلیرضافیروزئی
هیات تحریریه :آهو ضرغامی ،مهندس مریم
السادات ضیاء زاده ،سمانه ضرغام ،مهندس
سپیده فاضلی طاهریان و مهندس سید حسین
دالورپورمقدم

هیأت تحریریه دانشجویی :صادق فنائی ،حسین
درویش ،سیدرسول طباطبائی ،حامد جهانی،
محمد غزنوی
عکس :مسعود آقایی
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
علیرضا جاوری ،قاسم حاتمی میالجردی،
محمدذوالقدر ،ناهید رسولی  ،غالمرضاشکاری،
فروغ صالحیان ،حسن محمدی فرجادی و مرضیه
مهریزی
طراحی و چاپ  :کانون آگهی طالئیه
نشانی :ولنجک ،انتهای خیابان یمن ،خیابان
پروانه ،جنب بیمارستان آیت ا ...طالقانی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ساختمان
شماره  2ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومی معاونت

گذاشته شد .بعد یه تشکر ویژه از همه
دانشجوی فعال فرهنگی
بر و بچه های
ِ
که با وجود مشغله های تحصیلی زیاد
پشتمون رو خالی نکردن و یه بار دیگه
ثابت کردن که اگه کاری رو بخوای
برای دانشجو انجام بدی ،خودشون
کنارت هستن .تشکر بعدی رو می
خوام از همه همکارامون تو مجموعه
معاونت بکنم که در حد توانشون کمک
راهمون بودن و نذاشتن تو طی این
مسیر یک ساله احساس تنهائی کنیم.
و اما یه تشکر و قدردانی خیلی ویژه
هم از دکتر علی رمضانخانی معاون
دانشجویی و فرهنگی و مدیر مسئول
نشریه که با ارشادها و راهنمائی های
داهیانه ایشون تونستیم روز به روز به
هدفمون بیشتر نزدیک بشیم.
در پایان می خوام بگم :گلبانگ تازه
اول راهه و خیلی مونده تا بتونه رضایت
 100درصدی مخاطبش رو که قشر
فرهیخته جامعه هم هستن کسب کنه.
ولی امیدواره که بتونه کم کم به این
هدف واال هم برسه .دوستون داریم و
مثل همیشه منتظر نظرات ارزنده شما
هستیم.

دانشجویی و فرهنگی
تلفن23872352 :
نمابر22439855:
سامانه پیام کوتاه30007469 :
پست الکترونیکیGolbang_sbmu@yahoo.com :
نشریه گلبانگ آماده دریافت مطالب ،مقاالت،
پیشنهادها و انتقادات شما خوانندگان محترم
می باشد.
مطالب ارسالی عودت داده نمی شود.
جهت اشتراک نشریه با ما تماس بگیرید.

مشاورهژنتیکوعقبماندگيذهني
(قسمت چهارم)

نویسنده :حسین درویش
دانشجوی  PhDژنتیک پزشکی
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روند ارائه ی مشاوره در زمينة عقب ماندگي ذهني به مراجعين
مراكز مشاوره ژنتيك
گام هاي اصلي در مشاوره ژنتیک و عقب ماندگي ذهني عبارتند از:
شناسايي عقب ماندگي ذهني و عوامل دخيل در آن ،تعيين نوع و علت
آن در فرد مبتال ،محاسبة ريسك تكرار بر حسب علت و در نهايت انجام
مشاوره و ارایة راهكارها و توصيه هاي مفيد .تاكنون بيش از  450نوع
عقب ماندگي ذهني تك ژني با وراثت مندلي شناخته شده است و
عالوه بر آن ،سندروم هاي گوناگوني همراه با عقب ماندگي ذهني با
علت ناشناخته وجود دارد .احتمال تکرار عقب ماندگی ذهنی ،ارتباط
تنگاتنگی با علت آن در فرد مبتال دارد .برای مثال فرزند فردی که مبتال
به عقب ماندگی ذهنی از نوع اتوزومی غالب است ،با احتمال  %50دچار
مشکل مشابه خواهد شد .ولی علت مننژیت باکتریال باشد خطر تکرار
در بستگان در حد کل جامعه است .بنابراین ،اولین قدم و مهمترین
بخش مشاوره ژنتیک ،تشخیص نوع و علت عقب ماندگی ذهنی ،و در
موارد ارثی تعیین نحوه وراثت با توجه به شجره نامه است .به طور کلی
می توان گفت علت عقب ماندگی ذهنی در یکی از چهار گروه زیر می
گنجد :جهش های ژنی ،نقایص کروموزومی ،علل محیطی و علل مولتی
فاکتوریل .با استفاده از شرح حال ،معاینه و رسم شجره نامه بررسی های
غربالگری کروموزومی و پاراکلینیکی ،سعی می کنیم علت را در یکی از
سه گروه اول جای داده و بر حسب تشخیص مشاوره را انجام دهیم .اگر
با وجود بررسی های فوق نتوان علت را در یکی از سه گروه اول جای داد،
علت مولتی فاکتوریل مطرح می شود که در این حالت خطر ابتال فرزند
به عقب ماندگی ذهنی بر اساس یافته های تجربی تخمین زده می شود.
در مواردی که علت عقب ماندگی ذهنی ،اختالالت تک ژنی تشخیص
داده می شود ،خطر تکرار بر حسب الگوی وراثت تعیین می گردد.

چنانچه فردی دچار برخی ناهنجاری های کروموزومی باشد خطر داشتن
فرزندان با ناهنجاری های کروموزومی افزایش می یابد .توارث ناهنجاری
های کروموزومی از الگوهای توارثی مندلی تبعیت نمی کند و خطر تکرار
آن ها بر اساس اطالعات تجربی تخمین زده می شود.
تماس با تراتوژن ها در دوران بارداری و عقب ماندگی ذهنی
در مواردی که خانمی در دوره بارداری با تراتوژن ها (داروها ،مواد
شیمیایی ،سموم ،اشعه ،بیماری های عفونی و غیر عفونی مادر که به
سلول های جنینی صدمه می زنند) تماس پیدا کرده باشد ،باید گفت،
فقط درصدی از جنین هایی که در دوران بارداری تحت اثر تراتوژن
قرار می گیرند ،دچار اختالالت تکاملی می شوند و این که جنین در اثر
تماس با تراتوژن صدمه ببیند یا نه و صدمه به چه میزان باشد به زمان
تماس ،دوز تراتوژن و استعداد ارثی نسبت به اثر خاص آن تراتوژن دارد.
به عنوان مثال بین هفته  8تا  12بارداری ،خطرناک ترین زمان برای اثر
اشعه به مغز در حال رشد جنین است و بعد از آن خطر  %75کاهش می
یابد .برخی از وضعیت های تراتوژنیک مادر قابل درمان و کنترل هستند
و می توان از صدمه دیدن جنین پیشگیری کرد ،مث ً
ال:
 -1با کنترل دیابت مادر ،خطر ناهنجاری جنین  %50کاهش می یابد.
 -2در صورت بروز تب باال در دوران بارداری باید هر چه زودتر به برطرف
کردن تب مادر پرداخت.
 -3با رعایت نکات بهداشتی از ابتالء به توکسوپالسموز پیشگیری کرد.
 -4با تلقیح واکسن سرخجه به دختران و زنان غیر باردار غیر ایمن و
پیشگیری از بارداری تا سه ماه پس از تلقیح واکسن ،می توان از خطر
ابتالء جنین به سرخجه مادرزادی کاست.
 -5منع مادران از مصرف الکل و مواد مخدر و بر حذر داشتن آن ها از
تماس با مواد شیمیایی خاص.
 -6در صورت اجبار مصرف دارو در دوران بارداری به علت بیماری مادر،
داروهایی که تراتوژن شناخته شده اند با داروهای کم خطر جایگزین
شوند.
 -7گاهی مادران برای سقط کردن جنین دست به مصرف دارو می زنند
که در این وضعیت اوالً ،دارو زمانی مصرف می شود که مادر تازه متوجه
بارداری خود شده است و این درست زمانی است که جنین مراحل
حساس اندام زایی را می گذراند .همین طور ،دارو در دوزهای بسیار باال
مصرف می شود که برای ایجاد ناهنجاری در جنین کافی است.

آزاد اندیشی ضرورت توسعه یافتگی
علمی و فرهنگی دانشگاه ها و
موسسات آموزشی
نویسندگان:
دکتر احمد جوانمرد
مدیر امور فرهنگی دانشگاه
فرشته میرزایی
کارشناس فرهنگی تشکل های اسالمی دانشجویان

مقدمه
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«جمود و تحجر» نسبت به عقاید و نظریات گذشتگان و «خودباختگي
و تقليد» نسبت به نظریات کشورهای صنعتی و پیشرفته ریشه عقب
ماندگی علمی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.
اکثر محافل علمی و فرهنگی این کشورها با مطرح شدن نظریه ای در
کشورهای توسعه یافته ،به سراغ آن می روند و از فواید آن سخن ها می
گویند و بدون بحث و بررسی آن را می پذیرند و با افول آن در جهان
غرب ،آنان نیز از آن دست برمی دارند و از محدویت ها و ضعف های آن
مقاله و کتاب ها می نویسند.
مراکز علمی و فرهنگی جهت رشد و بالندگی علمی و فرهنگی باید در
مسیر نشاط اجتهادي و مرجعیت علمی و توليد فكر علمي و فرهنگی
قدم بردارند و از «آزادي و مناظره» هراس نداشته باشند و «نقد و انتقاد»
را به كاالي قاچاق و يا امري تشريفاتي مبدل نسازند و سهم «آزادي،
اخالق و منطق» را يكجا و در كنار يكديگر ادا نمایند.
یکی از ابزارهایی که می تواند آغاز روند خالقيت علمي و تفكر بالندگی
فرهنگی را تسریع بخشد رواج محافل و کرسی های آزاد اندیشی و
تضارب آراء در محیط های علمی و فرهنگی است .تا همه انديشه ها
درهمه حوزه ها فعال و برانگيخته گردند و «تولید علمی و فرهنگي» كه
محصول «تضارب آرا و عقول» است محقق شود .حضرت امیرالمومنین
(ع) در حدیث شریفی به این مضمون اشاره نموده است و می
فرماید:ا ِض ِربُوا َ
واب .تضارب آراء (رايزنى)
بعض الرأيِ
ٍ
ببعض يَ َت َول َّ ْد مِن ُه َّ
الص ُ
كنيد تا انديشه درست متولّد شود .

در همین راستا مقام معظم رهبري نیز ،در نامه
ای به دانشآموختگان حوزه علمیه در تاریخ  81/11/16و به صورت
موکد در بیانات معظم له در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور در
تاریخ  ، 88/8/6برگزاری کرسیهای آزادانديشي ،مناظره ،نقد و نظر
و کرسی های نظریهپردازی در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای
کشور را به عنوان فرآیندی مبتنی بر عقالنیت و بهکارگیری خرد جمعی
در جهت توسعه علمی کشور و تحقق جنبش نرم افزاری معرفی نمودند.
حضرت آقا در یکی از بیانات گوهر بار خویش می فرمایند:
بي شك آزادي خواهي و مطالبه ،فرصتي براي انديشيدن و براي بيان
انديشه توام با رعايت « ادب استفاده از آزادي»  ،يك مطالبه اسالمي
است و « آزادي تفكر  ،قلم و بيان » نه يك شعار تبليغاتي بلكه از
اهداف اصلي انقالب اسالمي است و من عميقاً متاسفم كه برخي ميان
مرداب « سكوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئي و كفرگوئي » طريق
سومي نمي شناسند و گمان مي كنند كه براي پرهيز از هر يك از اين
دو  ،بايد به دام ديگري افتاد .حال آن كه انقالب اسالمي آمد تا هم

« فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادي
بي مهار و خودخواهانه غربي » را نقد و اصالح كند و فضائي
بسازد كه كه در آن « آزادي بيان »  ،مقيد به « منطق و آزاد اندیشی قرین با تضارب آرا و مطرح شدن آرا موافق و مخالف است.
اخالق و حقوق معنوي و مادي ديگران » و نه به هيچ آزاد اندیشی با تعصب و تکبر در برابر حق نمی سازد .در آزاد اندیشی
چيز ديگري  ،تبديل به فرهنگ اجتماعي و حكومتي نمی گوییم من بلکه می گوییم حق.
گردد و حريت و تعادل و عقالنيت و انصاف  ،سكه
آزاد اندیشی به عبارت ساده یعنی توان بیان آزادانه ،منطقی و آرام حرف
رائج شود تا همه انديشه ها در همه حوزه ها فعال
و نظر خود بدون ترس از ساختارهای رایج و ژست های روشنفکری .
و برانگيخته گردند و « زاد و ولد فرهنگي» كه
به تعبير روايات پيامبر اكرم (ص ) و اهلبيت کرسی آزاداندیشی
ايشان (عليهم السالم )  ،محصول « تضارب
آرا و عقول » است  ،عادت ثانوي نخبگان و از نظر اصطالحی و مفهومی کرسی آزاداندیشی به معنی ایجاد فضایی
برای طرح نظرات و اندیشههای گوناگون در فضای مبتنی بر منطق و
انديشه وران گردد .
برای بحث در خصوص مباحث مختلف و به نمایش گذاشتن تفکرات
مقوله آزاداندیشی با برنامه های توسعه و گوناگون است .
استراتژیک و سند چشم انداز  20ساله کشور
پیوندی ویژه دارد .از این رو تحقق این مهم و به عبارت دیگر آزاد انديشي شامل نشست هايي آزاد ،نظامند ،منطقي،
بهرهمندی از مزایا و آثار مثبت آن از جمله مهمترین عادالنه است كه ميان تعدادي افراد درباره موضوعي خاص صورت
نیازهای جامعه علمی و فرهنگی و وظیفه ای دینی ،ملی ميپذيرد .در واقع آزادانديشي برخورد افكار متفاوت صاحبان فكر و
و اخالقی به شمار می رود .لذا در ادامه تالش شده است که انديشه به شكل محترمانه ،عاقالنه ،منصفانه و شجاعانه و همراه با
اطالعات جامعی در زمینه تعاریف ،پیشینه ،فوائد و شیوه های استدالل ميباشد.
برگزاری و دیدگاه مقام معظم رهبری و سایر بزرگان جهت استفاده
و بهره مندی اساتید ،دانشجویان ،مدیران و متولیان فرهنگی و عالقه ضرورت برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی
مندان به این مبحث تهیه شود.
احياء و نوسازي تمدن ايراني اسالمي و تحقق جنبش نرم افزاري و توسعه
علمي ضرورتی انکارناپذیر است .برگزاری کرسی های آزاد اندیشی می
آزادی و آزاد اندیشی
تواند قدمی جهت تحقق این مهم باشد .برگزاری این کرسی ها هم
در یک تعریف ساده می توان آزادی را به فقدان مانع در راه خواسته چنین می تواند از نفوذ فرهنگ تحجر و تقلید و ترجمه کورکورانه که
های انسان تعریف کرد؛ آزادی یعنی این که انسان کاری را که بخواهد آفت بزرگ توسعه یافتگی است بکاهد .مقام معظم رهبری (مد ظله
بتواند انجام دهد و مانعی در راه آن نباشد و قادر باشد چیزی را انتخاب العالی) در بیانات خویش به این مهم اشاره نموده و می فرماید:
کند و از چیز دیگری در گذرد .
«ما به آزاداندیشی احتیاج داریم .متأسفانه گذشته فرهنگ کشور ما فضا
یافتن حق است.

صفحه 5
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شهید مطهری آزاد اندیشی را به معنای نبود مانع در راه ترقی و تکامل را برای این آزاداندیشی بسیار تنگ کرده بود...ترجمه فرهنگ ،ترجمه
انسان معرفی می کند .زیرا عقیده ای در نظام اسالمی آزاد است که فکر ،ترجمه نظریات بیگانه ،آنها را به شکل وحی ُمنزل تلقّی کردن و
در یک جایگاه غیرقابل خدشه قرار دادن ،بالیی بوده که در جامعه ما
مبنایش تفکر باشد و از روی تسلیم و تقلید و وراثت نباشد.
وجود داشته است .همان ترجمهها را تکرار کردهایم؛ هر چه را که دیگران
آزاد اندیشی به این معنا است که اندیشه هایی که در زمینه های مختلف گفتهاند ،تکرار کردهایم و دچار جمود شدهایم.» ..
احیاناً با هم تعارض دارند با هم تبادل نظر کنند و هر دو تعالی یابند و
ادامه دارد...
فردی آزاداندیش است که در تفکراتش آزادانه حرکت می کند و در پی

مدیران و کارمندان
موفق این  12راهکار را
بخوانند...

به کوشش :مهناز آزاد
سرپرست روابط عمومی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

صفحه 6
ويژه نامه تابستانی

 .3از قانون  ۱۰ثانیه ای استفاده کنید.
هیچ عکس العملی نشان ندهید .اگر می بینید که در یک جلسه ی کاری
یا پشت تلفن می خواهید کنترل خشمتان را از دست بدهید ،با خود تا
 ۱۰بشمارید تا از عصبانی شدنتان جلوگیری شود .قبل از نشان دادن
همه ی ما با افرادی روبه رو شده ایم که کنترل احساساتشان را سر کار هرگونه واکنش ،واقعیات را بررسی کنید.
از دست می دهند ،درها را می کوبند ،سر همکاران یا مشتریان فریاد می
 .4با کسی که می تواند آرامتان کند حرف بزنید.
زنند و چیزهایی می گویند که خیلی زود پشیمان می شوند.
اشخاصی را دیده ایم که در جلسات کاری نمی توانند جلوی عصبانیت همیشه کسی را برای درد دل کردن و تکیه کردن داشته باشید ،چه
خود را بگیرند چون با عقاید و نظراتشات مخالفت شده است یا اینکه فرد داخل و چه خارج از محل کار .در این مواقع سعی کنید که با او بیرون
رفته و کمی صحبت کنید .درست نیست که همه ی احساساتتان را در
دیگری را به جای آنها نشانده اند.
از وقتی بچه بودیم به ما می گفتند «مثل یک مرد رفتار کن» و جلوی خود نگاه داشته و بیرون نریزید .با این کار سالمتی خودتان به خطر
فوران احساساتت را بگیر ،حال می بینیم که بسیاری از همکارانمان سر خواهد افتاد .با دوستی صمیمی در مورد این مشکالت صحبت کنید تا
کار به خاطر عدم توانایی در فرو نشاندن خشم و عصبانیت و احساساتشان او آرامتان کرده و کنترل خود را دوباره بازیابید.
دست به از بین بردن خود و اعتبارشان می زنند .در اینجا می خواهیم
به نکاتی اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلوی احساسات منفی  .5برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید.
و عصبانیت هایتان را سر کار بگیرید و همچنان موفق سر کار خود باقی اجازه ندهید که تصویر کاریتان با عصبانی شدن و از دست رفتن کنترلتان
مخدوش شود .در این مواقع ورزش کمک بسیار خوبی است .به باشگاه
بمانید.
بروید و کمی ورزش کنید .مطمئناً همه چیز را فراموش خواهید کرد.
 .1کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند.
در طی یک جلسه کاری ،وقتی کسی از سبک مدیریت یا بخش تحت  .6ببینید چه چیز باعث عصبانیتتان می شود.
اداره ی شما ایراد می گیرد ،عصبانی نشوید .وقتی می بینید که در آگاه باشید که در چه موقعیت هایی کنترل خود را از دست داده و
صدد خشمگین شدن هستید ،خود را از آن محل دور کنید .بهانه ای عصبانی می شوید .وقتی فهمیدید که چه چیز منجر به عصبانیتتان می
بیاورید و از جلسه بیرون بروید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید .شود در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت هایی برآیید .یا اینکه
اگر برای فروکش کردن خشمتان به خود فرصت دهید می توانید کنترل یاد بگیرید که چطور با این موقعیت ها کنار بیایید تا موقعیت کاریتان
خدشه دار نشود.
احساساتتان را دوباره به دست آورید.
 .7همکارانتان را بشناسید.
 .2قبل از نشان دادن هرگونه واکنش ،توضیح بخواهید.
با پرسیدن سئوال های مختلف وقت را بگذرانید .می توانید از صحبت ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه عالئمی دارد .ممکن است خیلی
های دیگران استفاده کرده و سئواالتی از آنها بپرسید .با این کار به آن از حرف های آنها که برای شما مثل انتقاد می ماند ،در واقع حکم شوخی
داشته باشد .با شناختن شخصیت و رفتارهای همکارانتان ،بهتر می
فرد زمان می دهید که اشتباه خود را تصحیح کند.
توانید با انتقادات آنها کنار آمده و خشم خود را کنترل کنید.

 .9خود را برای حفظ آرامش آماده کنید.
 .8واکنش افراد دیگر را پیش بینی کنید.
زمانی که می خواهید کار جدیدی را در اداره انجام دهید ،واکنش و زمانی که می خواهید سخنرانی انجام دهید ،خود را برای هر نوع سؤال
عکس العمل همکارانتان را پیش بینی کنید .با این کار می توانید بهتر و انتقادی آماده کنید .با این کار می توانید حین ایراد انتقادات سایرین
آرامش خود را حفظ کرده و به درستی پاسخ منتقدین را بدهید.
با انتقادات و ایرادهای آنها پس از انجام کار کنار بیایید.
 .10در پایان هر روز خشمتان را دور بیندازید.
یاد بگیرید که با ترک اداره ،عصبانیت های خود را نیز دور بریزید .بعد
از کار به کارهایی بپردازید که به آن عالقه داشته و لذت می برید .با
دوستانتان بیرون بروید ،یا تلویزیون تماشا کنید ،با این کار استرستان
را از بین خواهید برد.
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 .12مثل یک مرد رفتار کرده و جلو بروید.
مدیران خوب با شخصیت های استوار ،احساساتی قوی نیز دارند .این به
این معنی نیست که می توانید اجازه بدهید احساساتتان بر شما غلبه
کنند ،قضاوت هایتان را تیره کرده و ایجاد مشکل کنند .با شناسایی
عالئم عصبانیتتان ،می توانید آسان تر بر آنها چیره شوید ،حتی بدون
اینکه کسی بفهمد .احساسات منفی خود را با اعتماد به نفس جایگزین
کنید و تعادل احساساتتان را حفظ کنید .در این مسائل عجله نکنید.
سال ها طول می کشد تا آبرو و اعتبار جمع شود اما برای از بین رفتن
آن فقط ثانیه ای کافی است.

صفحه 7

 .11برای طغیان های عصبی خود عذرخواهی کنید.
با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید ،درست نیست که جلسات اداری را
با عصبانیت ترک کنید .اگر در حین جلسه عصبانیتتان باعث شده که
به کسی بی احترامی کنید ،از او معذرت بخواهید .لزومی ندارد که برای
عصبانیت خود توضیحی بیاورید ،فقط گفتن «من رفتار بدی داشته ام
و عذر می خواهم» کافی است تا همه ی سوء رفتارها را از بین ببرید.

ایجاد انگیزه برای الغری

نویسنده :مهندس سید حسین دالورپور مقدم
مهندس سپیده فاضلی طاهریان
کارشناسان تغذیه

تصمیم بگیریم ابتدا با تصحیح وعده صبحانه
شروع کنیم یا تصمیم بگیریم ابتدای هفته ای
نیم کیلو وزنمان را کم کنیم و انتظار هفته ای
 10کیلو گرم کاهش وزن نداشته باشیم.

صفحه 8
ويژه نامه تابستانی

راهکار هایی برای شروع تغذیه صحیح:
کسب آموزش الزم و مشاوره با متخصص
تغذیه و شناخت گروه های غذایی:
در واقع با یک مشاوره صحیح ،فرد
شناخت خوب و درستی نسبت
به گروه های غذایی پیدا می
کند و این امر باعث می
شود جلوی بسیاری از
اشتباهات غذایی گرفته
شود .شخص می آموزد
که مث ً
ال وقتی پنیر می
خورد گروه گوشت را
مصرف کرده ،یا وقتی
گردو می خورد سهم
چربی را استفاده کرده
است .تنها با کسب آموزش
و مشاوره صحیح می توان به
این اطالعات دست یافت.

در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت:

پس از کاهش تدریجی وزن ،در
نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت
می تواند برای تغذیه صحیح
شروعی تدریجی باشد مثل
کاهش وزن تدریجی یا
انجام تغییرات کوچک در
وعده های روزانه.
یادداشت کردن
تغییرات:

این کار برای افرادی که
می خواهند قند خونشان را
هم کنترل کنند ،توصیه می
کنیم .چراکه یادداشت کردن
تغییرات مثبت و مرور آن ها به
شخص انرژی مجدد می دهد و
باعث تشویق او به ادامه راه می شود.
این مسئله برای افرادی که قصد کاهش
وزن دارند نیز کمک خوبی است.

تفکر درباره تغییرات کاربردی
مثبت:

وقتی شناخت گروه های غذایی پیش
می آید فرد یاد می گیرد چه گروه هایی
باعث چاقی و اضافه وزن می شوند ،مثل
چربی ها و قندها .پس با شناخت خوب و کافی
می تواند درست تصمیم گیری کند و آگاهانه
تغییرات الزم را انجام دهد.

آغاز تدریجی:

انجام تغییرات باید آهسته و تدریجی باشد.
نباید منتظر یک اتفاق غیر منتظره در برنامه
غذایی باشیم .یکباره تغییر دادن عادت ها
مشکل است .ولی اگر این تغییرات به آهستگی
و به تدریج باشد امکان پذیر می شود .مث ً
ال

بعضی از افرادی که آگاهی خوب غذایی ندارند،
مدام منتظر یک برنامه غذایی پیچیده و خاص
هستند ،در صورتی که با توجه به توضیحات
داده شده شخص مطلع به راحتی سهم خود
را از گروه های غذایی یاد می گیرد و به این
ترتیب به راحتی می تواند نسبت به تنظیم
برنامه غذایی خود درست تصمیم گیری کند.

آگاهی از گزینه های مطلوب ترکیبات
غذایی:

با شناخت کافی که با کمک شرکت در دوره
های آموزشی و یا یک مشاوره کسب می شود،
شخص گزینه های بهتر و مطلوب تر را براحتی
بر می گزیند .مث ً
ال از بین کربوهیدرات ها،
کربوهیدرات های دیر جذب را انتخاب کند و
از بین چربی ها ،روغن های مایع و غیر اشباع
را انتخاب کند.
عدم استفاده از برنامه غذایی پیچیده:

تشویق کردن خود:

با مرور یادداشت ها ،تشویق هم نیاز است .البته
به شرطی که این تشویق روی آوردن مجدد به
خوراکی ها نباشد!.
پیدا کردن رقیب و الگوی مقایسه در این راه:
این مسئله در ایجاد انگیزه برای شخص بسیار
نتیجه بخش است.با توجه به مطالب گفته شده
امید است انگیزه های کوچکی برای افراد ایجاد
شده باشد.

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در حمایت
بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي از مردم مظلوم و مسلمان میانمار نیست .انتظار میرفت مسووالن سیاست خارجی

بسیج دانشجویی دانشگاه

صفحه 9

در نسل کشی مسلمانان مظلوم میانمار!
این مدعیان دروغین که به بهانه دفاع از کرامت
انسانی چه تجاوزها که به خاک کشورهای
مختلف نکرده اند ،امروز که جنایتی واقعی در
میانمار در حال وقوع است در پای کدامین طرح
و توطئه شیطانی خود نشسته اند و دم بر نمی
آورند!؟
به طور حتم مدعیان دروغین حقوق بشر و
سازمانهای بین المللی و به طور ویژه اعضای
شورای امنیت شریک جرم و جنایت بودائیان
وحشی هستند که دستشان تا مرفق آلوده
به خون ده ها زن و مرد و کودک بی گناه و
مسلمان میانماری است .و قطعاً و یقیناً جهانیان
و به ویژه مسلمانان دست چدنی مخفی در زیر
دستکش مخملین مستکبران عالم ،به ویژه
آمریکای خونخوار و جنایت پیشه را بهتر از
هر زمان دیگری می شناسند و فریب تظاهر و
ادعاهای دروغین آنها در حمایت از بشریت را
نمی خورند.
جای بسی تاسف است که دولت ها وحکومت
های اسالمی منطقه به جای دفاع از حقوق حقه
مسلمین ،همراستا با مستکبران و صهیونیست
ها در حال فتنه گری در سوریه هستند و لحظه
ای دست ازحمایت از فتنه گران مسلح آن کشور
برنمی دارند! و اینانند هم آخوران امروزین آمریکا
وصهیونیسم بین الملل!
دیگر امروز سکوت بر هیچ مسلمانی جایز نیست.
وزارت امورخارجه با این سیاست منفعالنه قطعاً
ره به جایی نخواهد برد در جایی که برادران و
خواهران مظلوم و مسلمان ما قتل عام می شوند
عدم موضع گیری قاطع از سوی وزارت خارجه
ام القرای جهان اسالم به هیچ عنوان پذیرفتنی
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شهيدبهشتي با انتشار بيانيه اي كشتار
مسلمانان مظلوم ميانمار را محكوم كردند،
متن كامل بيانيه مذكور به شرح ذيل مي
باشد.
بسم ا ...القاصم الجبارین
« و ما لکم ال تُقاتلون فی سبیل اهلل من الرجال
و النساء و الولدان الذین یقولون ربناأخرجنا من
ولیاً
هذه القریة الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ّ
واجعل لنا من لدنک نصیرا ً »
چرا در راه خدا و (برای رهایی) مردان و زنان و
کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده
اند پیکار نمی کنید!؟ همان افراد (ستمدیده ای)
که می گویند :پروردگارا مار را از این شهر که
اهلش ستمگرند ،بیرون ببر(رهایی بخش) و از
سوی خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب
خود یار و یاوری برای ما مقرر فرما      .سوره ی
نساء – آیه ی 75
امروز به مانند همیشه تاریخ عده ای از زنان و
مردان و کودکان فقط و فقط به جرم آنکه اظهار
ایمان به خدای واحد می کنند و جمله مبارک
ربّنا اهلل را بر زبان جاری و ساری می سازند و
خود را از لوث بت برستی و بردگی و بندگی
دنیا و مافیها رهانیده و در برابر عظمت معبود بی
همتای خویش سرتعظیم فرود می آورند ،مورد
ظلم و تعدی واقع شده اند و سهمی جز آوارگی
و خانمان سوزی چیزی نصیبشان نیست و البته
این قصه همیشگی تاریخ است که یکتاپرستان
مورد هجوم وحشیانه بت پرستان قرار بگیرند !
جنایت پیشهتر از بودائیان بت پرست ،مدعیان
حقوق بشر و سازمان های کذایی بین المللی
هستند که در برابر این حق کشی آشکار سکوت
پیشه کرده اند و یقینا این سکوت در پس پرده
خود همراه است با حمایت از جنایتکاران بودایی

به پیروی از ولی امرمان موضع رسمی و قاطع،
پیرامون کشتار مظلومانه مسلمانان داشته باشند.
موضع گیری انقالبی و حمایتی ما از مظلومان
عالم موجب امیدبخشی و افزایش روحیه حق
طلبی آنان است.
امروز بر همه مسلمانان واجب است که به تأسی
از پیامبر رحمت (صلی ا ...علیه و آله) ،در دفاع
از حقوق مظلومان عالم و به طور اخص مردم
مظلوم و مسلمان میانمار  ،بحرین و عربستان
لحظه ای درنگ و غفلت نکنند .بر همگان فرض
أی نح ٍو کان به کمک و یاری برادران
است که به ّ
و خواهران مظلوم خود بشتابند چرا که پیامبر
عظیم الشان اسالم(ص) فرمودند :من أصبح ال
یهتم بأمورالمسلمین فلیس منهم و من َسمِع
ّ
رج ً
الینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.
« کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمانان
همت نگمارد و در اندیشه کارهای آنان نباشد
از آنها نیست و کسی که بشنود مردی فریاد می
زند :ای مسلمانها به دادم برسید و جواب او را
ندهد (ندای او را لبیک نگوید) مسلمان نیست» .
ما جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ضمن اعالم انزجار شدید از
جنایت بودائیان بت پرست علیه مسلمین و
حمایت از برادران و خواهران مظلوم خود در
میانمار ،آمادگی خود را جهت حضور در جبهه
دفاع از مستضعفان میانماری و کمک رسانی و
امدادرسانی به مردم مظلوم آن اعالم می داریم.
امید است با فراهم شدن شرایط توسط مسووالن
محترم ،توفیق حضور نصیب سربازان ولی امر
مسلمین شود إنشاءاهلل

دست هایی که شفا می دهند
مقدس تر از لبهایی هستند که
دعا می خوانند

به بهانه ی یکم شهریور ماه «روز پزشک»

تهیه و تنظیم :صادق فنایی
دانشجوی پزشکی
با تشکر از دکتر رضا الری پور
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در پیشینه ی تاریخی و باور اجتماعی مردم سرزمین كهن ایران ،همواره
طبابت و طبیب از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است .طبیب
حیی» پروردگار می دانستند كه با دم مسیحایی خویش
را مظهر اسم « ُم ِ
درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدوده و شوق امید را در كالبد
جسم و روح زندگی آنان می دمیده است .با چنین نگاه و انتظاری،
طبیب نیز خود را نیازمند عنایت شافی مطلق ـ آفریدگار عالمیان ـ می
پنداشته و الجرم طبابت نیز با حكمت و اخالق درآمیخته است .تا آن جا
که بیماران و دردمندان ،طبیبان حاذق را «حکیم» می نامیدند و نه فقط
برای تسكین و درمان دردهای جسمانی خویش ،بلكه در مقام مشاوره و
هدایت جویی در همه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود به حكیم و
طبیب متوسل می گردیده اند! نماد برجسته و الگوی بارز چنین حکما
و عالمان فرزانه ای ،طبیب نامور و نابغه ی بزرگ ایرانی ،شیخ الرئیس
«ابوعلی سینا» می باشد؛ که عالوه بر دانشمندی و نوآوری در علم طب،
فیلسوف و موسیقیدان منحصر به فردی نیز بوده است .تأثیر علم و
حکمت این بزرگ مرد تا آن جاست که زادروز وی را «روز پزشک» می
نامند و اول شهریورماه هر سال ،این حرفه و زحمتکشان واقعی در این
صنف را گرامی می دارند .در این مناسبت ،عادت معمول ،آن است که
مقاالتی در مدح و تقدس این حرفه نگاشته می شود و پیام های تبریک
خواندن
فراوانی رد و بدل می گردد .لکن در این نوشتار ،مقصود ،الهی
ِ
ِ
توصیف سعادتِ دست شفای خداوند بر روی زمین بودن،
پزشکی یا
نیست؛ هر چند که در صحت این اعتقاد ،تردیدی نیست ،ولی مهم تر
از این ها ،روز پزشک ،فرصت مغتنمی است تا سیاستگذاران و مدیران
عرصه ی آموزش پزشكی و بهداشت و درمان كشور با همفكری ،همراهی
و مساعدتِ هر نیروی دلسوز حقوقی و حقیقی ،به فکر ارتقای همه جانبه

ی سطح پزشکان باشند و فراموش نکنند که تعریف و تمجیدهای بعضاً
توخالی ،دردی را از این قشر درمان گر دوا نکرده و حتی خستگیشان را
هم به درستی مرتفع نمی سازد.
مدت زیادی است که در دانشکده پزشکی هستم و اکنون تقریباً پزشک
شده ام! ُمهر نظام پزشکی ام را همین روزها می گیرم .شماره اش
باالی  135000خواهد بود...در واقع همین تعداد پزشک ،طی نیم
قرن گذشته در ایران تعلیم یافته اند که در این هشت سال ،افتخار
شاگردی برخی از ایشان ،از نسل ها و سنین مختلف ـ  30ساله تا 90
ساله ـ را داشتیم و همواره ،یکی از جذاب ترین تفریحات من در تمام
این سال ها ،مشاهده و دقت در تفاوت عقاید و رفتارهای اساتید قدیمی
و جدید بود .مقصود ،بررسی جزئیات این تفاوت ها نیست؛ هم از آن رو
که حقیرتر از آنم که چنین کار بزرگی انجام دهم و هم به آن سبب
ِ
پزشک معلم (یا
که خدای ناخواسته ،خدشه ای به شأن و منزلت یک
معلم ِ پزشک!) وارد نسازم .ولی منظو ِر نظر ،هشداری است به مسئولین
وسیاستگذاران دلسوز که به بند آغازین این نوشتار توجه نمایند .به
راستی پزشکان دوران کنونی ،تا چه حد به آن حکیم قرابت دارند؟ چرا
هر چه رقم شماره های نظام پزشکی باالتر می رود ،به همان میزان از
دانش پزشکان در علوم دیگر ـ مانند ادبیات ،هنر ،حکمت ،اخالق و ...ـ
کاسته می شود؟ یکی از آن اساتید را به یاد دارم که جسد سالن تشریح،
برایش قداست خاصی داشت؛ رویش را می پوشاند و برایش فاتحه می
خواند؛ چه رسد به بیمار که نفس می کشد و حیات دارد .بیمار بدحال از
هر چیزی در اولویت بیشتری قرار داشت؛ حتی از عبادت و زن و فرزند.
این یک وظیفه بود؛ برایش قسم خورده بودند ...گاهی وقت ها بر بالین
بیمار که حاضر می شد می دیدم بیمار رنگ و رویش بهتر باز می شود و
رو به استاد می گوید آقای دکتر شما آمدید حالم بهتر شد !
یکی از آن ها می گفت وقتی می خواستم رزیدنت انتخاب کنم از او می
خواستم تا شعری بر روی کاغذ بنویسد؛ با این کار ،هم قدرت دست و
نحوه ی قلم به دست گرفتنش را می دیدم و هم هنر و ذوقش را در
انتخاب شعر؛ و آن گاه او را برای جراحی برمی گزیدم .چون جراحی
مخلوطی از هنر و علم است و دستی قوی می خواهد.
وقتی از دوران رزیدنتی یاد می کند و از رابطه با اساتیدش که صمیمی
ترین رابطه هاست سخن می گوید؛ لحظه ای که عزیزترین استادش
( که مهم ترین درسش برای او وقت شناسی بوده ) در بستر بیماری
افتاده را به یاد می آورد و چند شبانه روزی که همراه و مراقب او بوده
را افتخاری بی نظیر برای خود می داند .آیا امروز در انتخاب رزیدنت ها،
چنین شاخص هایی داریم؟
هنوز هم همان سوال ترم های اول ،ذهنم را به خود مشغول داشته
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واین بار یقین دارم که حق با من است :چرا دانشجوی پزشکی را
از طریق مصاحبه انتخاب نمی کنند؟ برای اولین بار که به سالن
تشریح رفتیم ،برخی را می دیدم که بینی خود را می گیرند و با
حالت تهوع از آن جا فرار می کنند ،ازخود می پرسیدم او که نمی
تواند بوی جسد یا قیافه ی آن را تحمل کند ،چطور می خواهد
پزشک شود؟ ترم بعد در آزمایشگاه ،دوباره همین صحنه تکرار شد.
از خود پرسیدم دانشجوی پزشکی که از خون می ترسد ،چگونه
می خواهد دکتر شود؟ ترم ها همین گونه سپری می شد تا در
بیمارستان ،بعضی ازهم قطارانم را دیدم ،از این که بیمار با آن
ها همکاری ندارد ـ یا بهتر بگویم ـ نمی توانند با بیمار ارتباط
برقرار کنند ،شاکی هستند .باز با خود گفتم دانشجوی پزشکی که
روابط عمومی خوب ندارد ،چگونه می خواهد با شرح حال و معاینه
فیزیکی ،بیماری را تشخیص بدهد؟ همان ترم ها بود که از صدای
پچ پچ بیماران متوجه شدم در مورد یکی از اینترن ها ( که تازه از او
شرح حال گرفته ) می گفت چقدر روپوشش کثیف است! ودیگری
در مورد موی سیخ سیخ او و گردن بن ِد شبیه غل و زنجیرش! روزها
همین طور سپری می شد و دوستانم رامی دیدم که از  TRکردن
مریض طفره می روند ،بی دلیل جلوی دهانشان ماسک می زنند
حال یکدیگر رونویسی می
و چندتا دستکش می پوشند .ازشرح ِ
کنند ،کشیک هایشان را به اصطالح می پیچانند ،به قول خودشان
بیمار بدحال را  Circuleمی کنند (اصطالحاً دست به سر کردن
مریض!) برخی هم که از بیخ و بُن مشکل داشتند و عالقه ی
اصلیشان رشته ی دیگری بود؛ حتی رشته های غیر مرتبط با رشته
ی تجربی!!! این که چه گونه سر از پزشکی درآورده بودند ،داستان
شنیدنی و البته تلخی داشت که یکی از مهم ترین دالیلش ،همان
عدم انجام مصاحبه در انتخاب دانشجو و نداشتن شناخت بود!
کردن این حقایق تلخ (همان طور که پیش تر ذکر آن رفت)
مطرح
ِ
اتفاق متداولی در گرامیداشت «روز پزشک» نیست .ولی نگارنده،
این روز را بهترین زمان برای این درد دل با هم صنفان عزیز می
دانستم .امید که طرح چنین معضالت و راهکارهایی ،سرآغا ِز این
گونه حرکت ها و به دنبال آن ،پیگیری مسئولین ذیربط باشد؛
انشاءا...
راستی؛ روز پزشک بر همه ی طبیبان روح و جان مردم مبارک
اگر پزشک هستی ،دیگر متعلق به خودت نیستی
اگر متعلق به خودت هستی ،دیگر پزشک نیستی
(شادروان دکتر قریب)

با وجود ِقدمت حضورش ،جان
میلیونها انسان را تضمین
کرده است!
به مناسبت  5شهریور روز داروساز

به کوشش :آهو ضرغامی
کارشناس روابط عمومی معاونت
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بیمارستانی نیست که هوایش آکنده از عطر یادمان «رازی» و «الکل»
نباشد! آری! « اَل ْ ُک ّل»؛ مختصر و مفید ،بیهیچ پسوند و پیشوندی! همه
آنچه باید باشد! مثل یک نهال نوظهور سرو ،سرور و شادی را به خطه
«ری» هدیه کرده بود! آب و هوای ری ،با وجود باغها و بوستانها،
چشمهها و قناتهای زیبا ،همچون بهشتی برایش جلوه مینمود .هر
کوچه و باغ ،مثل کتابی قطور از خاطرات او بود؛ خاطرات کودکی،
نوجوانی ،و حتی اوج نامآوری و آوازه تاریخیاش! دلش ،کم کم ،با نور
«علم» آراسته میشد و او را مجذوب تمام آینههای معرفت کرده بود.
گاهی به موسیقی دل میباخت و گاهی به ادب و ریاضیات! ا ّما زمزمهای
در دلش میپیچید که :باید مس وجود را طال کرد! و این زمزمه یعنی:
پرداختن به «کیمیا» و دستیابی به عنصر معرفت ،اکسیر اعظم ،عشق!
آری! عشق؛ اکسیری که هیچگاه با «الحاوی» نتوانست به آن برسد،
ا ّما با کشف « الکل» ،به کمال درک آن رسید! با کشف الکل« ،ابوبکر
محمد ،زکریّای رازی» در سال  ۳۱۳پایان نیافت؛ بلکه به تولّد جاودانی
جاودان جاودان در دل تاریخ! زنده در دل هزاران هزار زخمی
رسید؛
ِ
و بیمار در تمام کوچه پس کوچههای روزگار .از «ری» تا «بغداد» ،از
«طب» ،از «دوا» تا «شفا» ،از «کتاب االکسیر» تا «کتاب
«کیمیا» تا
ّ
التدبیر» و در نهایت ،همه زحماتش« ،الحاوی» ،او را از تالشهایش
راضی نکرد؛ صبح و شب برایش یکی شده بود و عظمت نامش در گرو
«نابینایی»اش قرار داشت! افسوس! که همیشه باید شمعی باشد ،تا
با سوختن و شعله افروختن ،روشنایی فرا راه دیگران باشد و این بار،
شمع وجود «رازی» ،شعلهزاری به وسعت جهان پدید آورده بود .هر
چند الکل ،بوی تلخ روزگار او را ،میتراود ،ا ّما هر جا عطر اکسیریاش
میپیچد ،نوید بهداشت و سالمتی و پیک بهبودی و راحتی است! هر
چند الکل ،به قیمت چشمهای «رازی» تمام شد ،ا ّما جاودانگی نامش در
صحنه تاریخ و محافل علمی قرون گذشته و حال و آینده ،دستیابی او
را به «اکسیر اعظم» ـ عشق ـ نشان میدهد! که اگر عشق نباشد ،هیچ

نامی ،نامی نمیشود و هیچ اندیشهای به جاودانگی نمیپیوندد! عشق
نگذاشت که تاریخ ،رازی را به ری یا بغداد ،محدود کند! عشق ،از رازی،
تندیسی آسمانی ساخت که الیقش بود! امروز ،باید به نام رازی ،لحظهای
چشمها را بر هم گذاشت و در زوایای تاریک زمان ،به دنبال روشنایی
نامش گشت؛ چرا که او ،سوی چشمهایش را در راه خدمت به بشریت و
علوم ایرانی ـ اسالمی ،از دست داد! نامی که فراموش روزگاران نخواهد
شد و عظمت روز افزونش ،به عظمت ایران اسالمی خواهد افزود .خوشا
چنین سرزمینی که مردانی چون :فارابی ،رازی ،بوعلی و… را به دامان
فرهیختگان علم و دانش ،ادب و معرفت و فقه و
پرورده است! یاد تمام
ِ
قرآن ،ستوده باد!

نویسنده  :مهندس مریم السادات ضیاء زاده
کارشناس ارشد محیط زیست

جنگل کارا ،در همین نزدیکی

ببرید.
دسترسی به جنگل کارا از طریق مسیر کوهپیمایی درکه است .شايد خيلي
از شماها به درکه سفر کرده باشید اما اين جنگل كوچك اما زيبا را نديده
باشید .از میدان درکه اگر در مسیر عمومی پیاده روی به سمت پناهگاه
پلنگ چال در امتداد رودخانه باالبرويد پس از حدود یک ساعت به دوراهی
کارا میرسید سپس می توانید مسیر را تا رسیدن به جنگل کارا ادامه دهید.
از دو راهی كارا تا این بهشت کوچک حدود  40دقيقه راه است.
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اگر میخواهید با کمی پیاده روی و کوهپیمایی سبک ،کنار چشمه آب گوارا و
زیر سایه درختان سر به فلک کشیده ،ساعاتی را به دور از سر و صدا و آلودگی
هوای تهران سپری کرده و حس آرامش در یک جنگل را تجربه کنید جایی
بهتر و در دسترس تر از دره و جنگل کارا نیست .اين جنگل با درختان ميوه
و چشمهاي زيبا ،حدود نيم ساعت از مسير اصلي دركه  -پلنگ چال فاصله
دارد و شاید آنقدر کوچک است که اطالق نام جنگل برای آن کمی بزرگ
باشد! اما اگر يك بار به اين جنگل كوچك رفته باشيد ،دلتان مي خواهد باز
هم سري به آنجا بزنيد و ساعاتي را زير درختانش استراحت كنيد .این جنگل
زیبا همین جاست ،درست بیخ گوشمان ،در ارتفاعات شمال تهران...
با کمتر از  2ساعت پیاده روی در مسیر کوهپیمایی درکه (از میدان درکه
تا دره کارا) میتوانید به جنگل کارا برسید .بهخاطر موقعیت ارتفاعی خوب
این جنگل اگر در ماههای گرم بهار و تابستان به کارا بروید میتوانید در کنار
چشمه آب گوارا و در زیر سایه خنک درختان بلند آن ساعاتی را در آرامش
سپری کرده و گرمای طاقت فرسای شهر و خستگي و فشار روحي ناشي از
سروصداي شهر را از وجودتان دور كنيد .در پاییز هم از زیبایی هایش لذت
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دوست عزیز :لطفاً گزینه مورد نظر خودت را به ترتیب
سئواالت تا  21شهریور ماه ،به سامانه 30007469
پیامک کن تا در صورت ارسال پاسخ درست ،در قرعه
کشی گلبانگ شرکت کنی.
-1لقب کریمه اهل بیت توسط چه کسی به
حضرت معصومه سالم ا ...علیها داده شده
است؟
الف-امام رضا(ع)
ب -امام علی(ع)

ج-امام موسی کاظم(ع)
د-امام جعفر صادق(ع)
-2فشرده ترین اثر ابوعلی سینا در رشته
پزشکی است که در آن تمام مبانی اصلی
طب سنتی مورد بحث قرار گرفته است؟(
به مناسبت  1شهریور ماه ،روز بزرگداشت
ابوعلی سینا و روز پزشک) .
الف -کتاب شفا
ب -کتاب نجات
ج -کتاب قانون
د -کتاب دانشنامه
-3در عقب ماندگی ذهنی متوسط و شدید

مواردی که تشخیص داده نمی شوند در
کدام گروه قرار می گیرند؟( با مراجعه به
ستون ضرورت انجام مشاوره ژنتیک مرداد
ماه ،پاسخ صحیح را خواهید یافت) .
الف -ایدیوپاتیک
ب -تریزومی 21
ج -اتوزومی
د -تراتوژن
اسامی برگزیدگان مسابقه مرداد ماه:
.1الهام خاقانی دانشکده علوم صنایع غذایی و تغذیه
.2حامد اسدیان مدیریت امور فرهنگی
 .3فاطمه عطایی خوابگاه حضرت زهرا(س)
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السـالم علیـک یـا لسان الصدق

ويژه نامه تابستانی

به مناسبت  22شهریور ماه ،سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السالم
به کوشش :محمد ذوالقدر
کارشناس فرهنگی

سرمایه امروز بقیع ،اشک است و اشک .مدینه ،جهان را از شیون اکنون خود پر کرده
است .امروز بقیع در لباس سوگ ،چکیده اشکهای غربت شیعیان است و دانش،
بحاراالنوار اشکی است که به تمامی برگهای زرین احادیث ،تسلیت میگوید .شهادت
امام صادق (ع) ،مرد آسمانی مدینه ،چشمه جود و سخاوت ،کوه حلم و بردباری،
تجسم اخالص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد.
در دوره امامت امام صادق (علیه السالم) مسلمانان بیش از پیش به علم و دانش
روی آوردند و در بیشتر شهرهای قلمرو اسالم بویژه در مدینه ،مکه ،کوفه ،بصره و ...
مجالس درس و مناظره های علمی دایر واز رونق خاصی برخوردار گردید .در این زمان
با استفاده از فرصت به دست آمده و سفرهای اجباری و اختیاری امام به عراق و به
شهرهای حیره ،هاشمیه و کوفه و برخورد با اربابان دیگر مذاهب فقهی وکالمی ،ایشان
نقش بسزایی در معرفی علوم اهل بیت و گسترش آن در جامعه داشت.
امام(علیه السالم) با جذب شاگردان جدید به تأسیس یک نهضت عظیم فکری و
فرهنگی و بالنده مبادرات ورزید ،به گونهای که طولی نکشید مسجد نبوی در مدینه
منوره و مسجد کوفه در شهر کوفه به دانشگاهی عظیم تبدیل شد.درگیری شدید
بین بنی عباس و بنی امیه ،آنان را آن چنان به خود مشغول کرده بود ،که فرصتی
طالیی برای امام صادق (علیه السالم) و یارانش به دست آمد.آن حضرت با استفاده از

این فرصت به بازسازی و نوسازی فرهنگ ناب اسالم پرداخت و شیفتگان مکتب حق
از اطراف و اکناف ،از بصره ،کوفه ،واسط ،یمن و نقاط مختلف حجاز به مرکز اسالم؛
یعنی مدینه ،سرازیر شدند وچون پروانه ای دلباخته به گرد شمع وجود امام صادق
(علیه السالم) تجمع کردند .در دانشگاهی که امام بوجود آورده بود شاگردان بزرگ
و برجسته ای همچون هشام بن حکم -محمد بن مسلم -ابان بن تغلب -هشام بن
سالم  -مومن الطاق  -مفصل بن عمر  -جابر بن حیان و ...تربیت شدند که هر یک از
آنها شخصیتهای بزرگ علمی و چهره های درخشانی بودند که خدمات شایانی انجام
دادند .به عنوان نمونه هشام بن حکم  31جلد کتاب و جابر بن حیان بیش از 200
جلد در زمینه علوم گوناگون بخصوص رشته های عقلی طبیعی و شیمی کتاب نوشته
است و به عنوان پدر علم شیمی مشهور است .دانشمندان علم حدیث شمار کسانی را
که مورد اعتماد بوده اند -راویان ثقه -و از آن حضرت نقل کرده اند تا چهار هزار نفر
را نوشته اند .شاگردان دانشگاه امام منحصر به شیعیان نبوده بلکه پیروان اهل تسنن
نیز از مکتب آن حضرت برخوردار می شدند .بزرگان اهل سنت چون مالی بن انس،
ابوحنیفه ،سفیان ثوری ،سفیان بن عیینه ،ابن جریح ،روح ابن قاسم و ...ریزه خوار
خوان دانش بیکران او بودند .ابوحنیفه که دو سال شاگرد امام بود این دوره را پایه علوم
و دانش خود معرفی کرده میگوید :اگر آن دو سال نبود «نعمان» از بین رفته بود .

ایران
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کشور عشق وادب،
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بی شک ایران ،از دیرباز سرزمین ادب بوده
و بر جهانیان روشن است که این خاک ،مهد
عشق و شعر است و عاشقان فراوان از این خاک
برخاسته و معراج کرده اند به سوی خالق
عشق .شاعرانی که هر یک ،نزد خود سبوها و
خمره ها از شعر دارند و از هر یک اگر قطره ای
شراب ناب شعر بستانی و بنوشی ،دائم الخمر
شده و همیشه مسروری و روشن ضمیر و آتش
دل .غم و شادی ،عشق و آرزو ،آموزش ادب
و اخالق و زندگی سعادتمند ،شرح هجران و
فراق و حال عاشق و معشوق ،ذکر روایت های
تاریخی و ...همه و همه در اشعار شعرای ما
جمعند و بی شک سخن گفتن از هر یک از این به مناسبت  27شهریور ماه روز
شخصیت های برجسته و فرهیخته ،سطرهای بزرگداشت شعر و ادب فارسی
نویسنده :حامد جهانی
طوالنی کتابت و ساعت ها زمان می خواهد.
دانشجوی رشته صنایع غذایی
برای بزرگداشت این روز عزیز و با آمدن نام
شهریار در کنار این بهانه ی فرخنده ،بی اختیار مشغول به کاری هستند نظامی ،نظم دهنده
شعر«موالنا در خانقاه شمس» در ذهنم نقش ی مجلس است و جامی ،جام می گرداند بین
می بندد .در این شعر همین شهریار شیرین مهمان ها و دنیایی است در جشنی که برای
سخن در رویا و عوالم عارفانه ی خویش ،موالنا در تبریز گرفته شده و رویای شهریار
جشنی را تدارک دیده و تمام شاعران نامی از چراغانی است و میزبان این خیال عاشقانه.
رودکی پدر شعر فارسی تا مهمان ویژه موالنای سخن از شعر و ادب فارسی است ،اگر تنها شعر
شمس طلب و خواجه حافظ ،رند شیراز و شیخ را محوریت سخن قرار دهم ،مانده ام از غزل
اجل و خیام و همه و همه دعوتند و هر یک

های حافظ ستایش کنم ،از قسم های عارفانه
ی خیام ،از بی قراری های موالنا ،اندرزهای
سعدی ،از کدامیک بنویسم ،من که در برابر
قلم این عاشقان سرمست حقیرم .از پاسدار
زبان فارسی ،فردوسی سخن بگویم یا از شعرای
نزدیکتر ،از دلدادگی های فریدون مشیری
بگویم یا عرفان سهراب ،تلخکامی های فروغ
یا قلم نصیحت گر و قصیده گویی اختر چرخ
ادب ،پروین .به هر کجای تاریخ که بنگری
فراوانند شعرای دلداده ی ایرانی و هر چقدر که
از ایشان نام ببریم و یاد کنیم باز هم شماری از
این بیشمار آسمانیان ،از قلم می افتند.
ختم کالم اینکه
اگر خسته شدید ،اگر دل را در قمار عشق
باختید و بی تاب شدید ،اگر در وصل باده می
نوشید ،اگر در مناجات عارفانه ی خویش با خدا
بی خواب شدید و اگر و اگر ...به شعر رجوع
کنید ...بی شک ال به الی این خطوط منظم و
سحر انگیز ،اشعاری خواهید یافت که حرف دل
شماست ...بسیارند شاعرانی که سخن دل شما
را گفته اند...
جرعه بنوشید و مست شوید از اشعار ناب در
کشور عشق و ادب ،ایران.
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غم دل به دوست گفتن چه خوش
است :شهریارا...

به مناسبت  27شهریور ماه :روز
بزرگداشت شهریار آئینه تمام نمای
شعر و ادب پارسی

نویسنده :سمانه ضرغام
کارشناس فرهنگی

سید محمد حسین بهجت تبریزی ،متخلص به شهریار و فرزند حاج میر
آقا خشگنابی ،از وکالی درجه یک تبریز و از دانشمندان اهل ادب ،در
شهریور ماه  1285شمسی در تبریز متولد شد .تحصیالت مقدماتی را
با قرائت قرآن کریم و گلستان سعدی و نصاب الصبیان (ابونصر فراهی)
در مکتبخانه شروع کرد و بر اثر استعداد ذاتی و نبوغ فوق العاده در بین
همسن و ساالن خود درخشید و گوی سبقت را از دیگر شاگردان مکتبخانه
ربود؛ وی دوره متوسطه را در مدرسه «متحده» و «فیوضات» به پایان
برد و در سال  1300به تهران آمد و دنباله تحصیالت خود را در مدرسه

دارالفنون به همراه ابوالحسن صبا به اندوختن ذخائر علمی و کماالت ادبی
پرداخت و در سال  1303وارد مدرسه طب آن زمان شد .لیکن پس از پنج
سال تحصیل در رشته پزشکی و یک سال قبل از دریافت درجه دکترای
خویش ،از ادامه تحصیل دست برداشت و به نیشابور رفت و در روستای
حسین آباد در خانه نقاش بزرگ کمال الملک که آن زمان بدلیل همراهی
نکردن با نظام سلطنتی در تبعید به سر می برد سکنی گزید .وی تا سال
 1314در خراسان بود و پس از بازگشت به تهران ،در بانک کشاورزی
استخدام شد؛ اما در سال  1316پدرش را از دست داد و سرپرستی خانواده
را بر عهده گرفت .شهریار باالخره بعد از چند سال اقامت در تهران ،به تبریز
بازگشت و بیان شیوا و مطالعاتش در ادبیات فارسی باعث شد که او را یکی
از پاسداران شعر و ادب میهن خوانده و عنوان دانشیاری دانشکده ادبیات
تبریز را به وی اعطا نمایند .لیکن روح آزاده او از قبول قید تدریس سرباز
زد و بقیه عمر پر بار خود را به سرودن اشعار زیبا و گوشه نشینی گذراند.
در تیر  1331مادرش درگذشت و در مرداد  1332با یکی از بستگان خود
ازدواج کرد که حاصل این ازدواج سه فرزند – دو دختر به نام های شهرزاد
و مریم و یک پسر به نام هادی – است.
شهریار که از بیماری مزمن ریوی رنج می برد ،سرانجام پس از دو ماه
درمان در تبریز و تهران ،در ساعت  4بامداد روز  27شهریور 1363
درگذشت و بنا به وصیتش در مقبره الشعرای شهر تبریز در جوار افاضل
ادب و هنر به خاک سپرده شد و این روز به احترام خدمات انکار ناپذیر
وی به شعر معاصر با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی «روز ملی شعر
و ادب فارسی» نامیده شد.
شهریار ،مایه شعر را آن ارتعاش لطیفی می دانست که بال اراده روی اعصاب
انسان نقش می بندد .و باز معتقد بود که این مایه ی شعر ،چون امواج
لطیفی در طبیعت ،از ازل تا ابد کشیده شده و دستگاه عصبی شاعر آن
را از طبیعت یا از دستگاه عصبی دیگر تحویل گرفته و به صورت شعر به
دستگاه های عصبی دیگران تحویل می دهد .وی در انواع سخن چیره بود
و غزل های خود را بیشتر در شیوه عراقی و با زبان پرسوز و دلنشین می
سرود .این غزل ها به خوبی تأثیر کالم جان پرور حافظ و گاهی سعدی را
در روح شاعر هویدا می کند .با این وصف گاه در میان غزل هایش ،ابیاتی
یافت می شود که شیوه هندی را نیز در طرز کالم شاعر می رساند.
اشعار شهریار شاید به ده هزار بیت یا بیشتر بالغ شود که از این میان می
توان به منظومه «حیدر بابایه سالم» (به زبان ترکی) که به چندین زبان
خارجی هم ترجمه شده است و نیز کلیات اشعار (در پنج جلد) اشاره کرد
که هریک به نوبه خود ،گواهی بر طبع روان و چیره دستی وی دارد.

از خاطرات سفر به جنوب

صدای انفجار لحظه ای قطع نمی شد....بوی
باروت و خاک چنان در هم آمیخته است که
هوا به سختی در گلو و ریه ها جا به جا می
شود...مجروح پشت مجروح...راننده آمبوالنس
با اضطراب از ماشین پیاده شد.در حالی که
به سختی می شد صورتش را پشت الیه ای
از دوده ی انفجار تشخیص داد ،فریاد می زد
اما ،صدایش در بین غوغای درگیری گم می
شد...تنها از حرکات سریع دستانش که به
پشت آمبوالنس اشاره می کرد فهمیدند که
آمبوالنس درب و داغان خط تا نیمه پر از
مجروح است و کم مانده است که مجروحان
از فشار همدیگر ،قبل از خونریزی و جراحت از

خفگی جانشان را از دست بدهند .فرمانده خط
به سرعت خودش را به اسد اله رساند که پیغام
مهمی را به دست او دهد تا برساند به مسئول
بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) .اسداله را
که بچه ها با چهره خندان و شوخی هایش می
شناختند ،آن لحظه به شدت خسته و تکیده به
نظر می رسید ...سوت خمپاره در فضا پیچید...
فرمانده و اسد اله هر دو نیم خیز شدند .این بار
محل انفجار فقط پنجاه متر با آمبوالنس فاصله
داشت .احتماالً دیده بان عراقی ها آمبوالنس
را دیده بود و هدف بعدی را زدن آن گذاشته
بود .این یکی تیر قلق گیری اش بود .فرمانده
همان طور در حالت نیم خیز چند لحظه کوتاه
هر دو فقط به هم خیره شده بودند .فرمانده می
دانست خستگی و گرفتگی اسداله از فشار زخم

های همرزمانش است .پیشانی در هم فرو رفته
اش را بوسید و بار دیگر به چشمانش خیره شد.
این بار لبخند شیرین اسد اله بود که خستگی
های فرمانده را برای لحظاتی پشت سرش
گذاشت .سوت خمپاره ای دیگر حالت نیم
خیز دو مرد را به حالت خوابیده کشاند .دیده
بانشان دقیق کار می کرد .دیگر فرصتی برای
فرمانده و اسداله نمانده بود .فرمانده نامه ای را
از جیب پیراهن خاک گرفته ی سبزش که حاال
بیشتر شبیه لباس خاکی شده بود در آورد،
داد به دست اسد اله و گفت« :حبیبی جان،
نامه رو برسون به دست مسئول بیمارستان».
دو مرد دست هم را به گرمی فشار دادند ،نه
مثل همیشه اما .این بار انگار یکی یا شاید هم
هر دویشان قصد «خداحافظی» داشتند...

شهريور 1391

نویسنده :محمد غزنوی
دانشجوی داروسازی

صفحه 17

«اسد اله»

بخشی از پیام رهبر انقالب به
مناسبت هفته دفاع مقدس

سالم و احترام و ارادت قلبی خود به
خاندانهای شریف و ایثارگر آنان که با صبر و
پایداری بی نظیر خود چهره ملت ایران را در
تاریخ ،درخشان ساختند تقدیم میکنم .امروز
با پیشرفت و درخشش کشور و تأثیر عمیق آن
در بیداری عالم اسالم ،بار دیگر ارزش مجاهدت
فداکارانه شهیدان عزیز ما آشکار گشت .خدای
حکیم و قدیر را سپاسگزاریم که خون شهیدان
ما ضایع نگشت و این فداکاریها جان تازهئی
به امت اسالم بخشید.
 31شهريور ۱۳۹۰

گاه شمار جنگ تحمیلی در سال
 ۱۳۵۹پیش از حمله همه جانبه

صفحه 18

به مناسبت  31شهریور ماه آغاز هفته
دفاع مقدس

به کوشش :محمد ذوالقدر
کارشناس فرهنگی

ويژه نامه تابستانی

•  ۱۳۵۹/۱/۷هـ.ش :تأکید صدام حسین بر
حمایت از مبارزه اقلیتهای قومی ایران بر ضد
جمهوری اسالمی ایران.
•  ۱۳۵۹ /۱/۱۲هـ .ش :صدام حسین ،رئیس
جمهوری عراق ،آمادگی کشورش را برای جنگ با
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد.
•  ۱۳۵۹/۱/۱۳هـ .ش :ترور نافرجام طارق عزیز،
معاون نخست وزیر عراق ،در بغداد؛ دولت عراق
بدون ارائه سندی ایران را به این اقدام متهم کرد.
•  ۱۳۵۹/۱/۱۸هـ .ش :همزمان با قطع رابطه آمریکا
و ایران ،صدام حسین خواهان واگذاری جزایر ایرانی
تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی به عراق شد.
•  ۱۳۵۹/۲/۴هـ .ش :تأکید صدام حسین بر
حاکمیت عراق بر خوزستان (عربستان).
•  ۱۳۵۹/۲/۵هـ .ش :نخستین حمله ارتش عراق
به تأسیسات نفتی ایران ،در دهلران؛ تا آغاز رسمی

جنگ  ۱۳نوبت دیگر به تأسیسات مختلف نفتی
حمله شد.
•  ۱۳۵۹/۵/۴هـ .ش :اعالم نارضایتی دولت عراق
از امضای قرارداد  1975و شرایط آن.
•  ۱۳۵۹/۵/۲۱هـ .ش :حمله ارتش بعثی عراق
به پاسگاههای بندر جوق و برار عزیز ،در منطقه
عمومی قصر شیرین ،که به شهادت  ۲۱نفر از
مأموران دو پاسگاه انجامید.
•  ۱۳۵۹/۶/۱۴هـ .ش :حمله ارتش بعثی عراق به
پاسگاههای مرزی دهلران و نفت شهر.
•  ۱۳۵۹/۶/۱۶هـ .ش :نخستین حمله هوایی و
زمینی ارتش بعثی عراق به پاسگاههای ایالم ،قصر
شیرین ،خرمشهر ،خسروآباد ،نفت شهر ،سومار.
•  ۱۳۵۹/۶/۱۶هـ .ش :تحویل یادداشت دولت
عراق به کاردار ایران ،در بغداد ،مبنی بر پس دادن
سرزمینهای (به زعم آنان) اشغالی به عراق.
•  ۱۳۵۹/۶/۱۷هـ.ش :عراق ،پس از دادن دو
یادداشت به کاردار جمهوری اسالمی ایران در
بغداد ،پاسگاه زین القوس و مناطق اطراف آن را
اشغال کرد؛ این مناطق به موجب پیمان ۱۹۷۵م
الجزایر به ایران واگذار شده بود.
•  ۱۳۵۹/۶/۱۸هـ.ش :حمله زمینی و هوایی ارتش
بعثی عراق به شهرهای مرزی خرمشهر و نفت شهر
و قصر شیرین و پاسگاههای مرزی جنوب و غرب
ایران.
•  ۱۳۵۹/۶/۱۹هـ .ش :درگیری مرزداران
جمهوری اسالمی ایران با مهاجمان ارتش بعثی
عراق در پاسگاههای مرزی صالح آباد ،ایالم ،مهران،
نفت شهر ،طالئیه ،قصر شیرین؛ در همین روز عراق
سومین یادداشت را به ایران تحویل داد
•  ۱۳۵۹/۶/۲۰هـ .ش :سخنرانی صدام حسین در
جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عربی در مورد
باز پسگیری خاک عراق! از ایران.
•  ۱۳۵۹/۶/۲۱هـ .ش :حمله زمینی و هوایی ارتش
بعثی عراق به پاسگاهها و مناطق مرزی جنوب و
غرب جمهوری اسالمی ایران ،از جمله خرمشهر و
سومار و بازرگان و سرپل ذهاب.

•  ۱۳۵۹/۶/۲۲هـ .ش :درگیری مرزداران
جمهوری اسالمی ایران با نیروهای متجاوزارتش
بعثی عراق در پاسگاههای مرزی قصرشیرین و
خرمشهر و…
•  ۱۳۵۹/۶/۲۳هـ.ش :هشت نامه عراق به رؤسا
و سران هشت سازمان بینالمللی (سازمان ملل
متحد ،ششمین کنفرانس سران کشورهای غیر
متعهد ،سازمان کنفرانس اسالمی ،اتحادیه عرب،
سازمان وحدت آفریقا ،بازار مشترک اروپا ،سازمان
جنوب شرقی آسیا ،سازمان کشورهای قاره آمریکا)،
درباره ادعاهای این دولت نسبت به جمهوری
اسالمی ایران.
•  ۱۳۵۹/۶/۲۴هـ .ش :حمله توپخانهای ارتش
بعثی عراق به پاسگاههای نفت شهر و شلمچه و
بیات.
•  ۱۳۵۹/۶/۲۵هـ .ش :حمله ارتش بعثی عراق به
پاسگاهها و مناطق مرزی آبادان و رشیدیه و بازرگان
و…
•  ۱۳۵۹/۶/۲۷هـ .ش :محاصره قصرشیرین به
دست ارتش عراق ،که پس از چهار روز مقاومت ،در
 ۱۳۵۹/۶/۳۱به اشغال آنان درآمد و به ویرانی ۱۲
هزار و  ۸۸۲واحد مسکونی در شهر و روستاهای
اطراف آن انجامید؛ این شهر با تالش رزمندگان
اسالم ،در  ۲۲خرداد ماه  ،۱۳۶۱آزاد شد.
•  ۱۳۵۹/۶/۳۰هـ .ش :ششصد و ششمین و
آخرین حمله ارتش عراق قبل از شروع رسمی
جنگ ،با حمله به کشتی تجارتی ،در خور موسی،
در خلیج فارس.

حضرت فاطمه معصومه(سالم اهلل علیها)

بانوی فضیلت و کرامت

(به مناسبت  28شهریور ماه ،سالروز والدت حضرت
معصومه سالم ا ...علیها و روز دختران)

به کوشش :آهو ضرغامی
کارشناس روابط عمومی معاونت

صفحه 19
شهريور 1391

برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره فرهنگی معرفی
شدند
به گزارش دبیرخانه جشنواره فرهنگی :با راه یافتن  403اثر از مجموع
 1058اثر به مرحله ی کشوری ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی در چهارده عنوان ،موفق به کسب رتبه شدند .علی
حمیدی قادری (شعر کالسیک) ،رقیه صادقی و رقیه نوری زاده (مقاله
علمی پژوهشی) ،زهرا توده روستا (مالتی مدیا) ،صادق فنایی (نشریات
دانشجویی ـ خبر) ،میثم نظری (صنایع دستی ـ شیشه گری) ،افسانه حق
پناه (نگارگری) ،ناهید هداوند احمدی ( نقاشی) ،علی امیری (طراحی)،
سید محمد جعفر حائری (خوشنویسی ـ چلیپا و ثلث) ،نجمه سادات پور
نجفی ( خوشنویسی ـ معلی) ،روزبه معتمدی مهر ( نمایشنامه نویسی)
و الهه صادقی (عکاسی) برگزیدگان این جشنواره هستند .نشریه گلبانگ
ضمن تبریک به دانشجویان برگزیده ،گزارش کامل خود را در ویژه نامه
ی مهرماه به نظر عالقمندان فرهیخته خود پیشکش می نماید.

چه صبح عنایتی دمیده که با مدیحه هایش ،دل ما را روشن کرده است!
چه عطر شَ َعفی در رگ های ساعات شهر جاری شده که گویا در بهشت پا
نهاده ایم! امروز ،قرائت چندم رویش است که لهجه همه ما بوی باغ گرفته
است« .سبزیم و تازه ،این نفحات از کدام سوست؟» بیائید ،ای لحظه های
تبرک؛ به قطعه آئینه زار
از دست رفته انسان! بنگرید به آستان متبسم ّ
تعبد« .فرشتگان معصوم ،دروازه های بشریت را گل باران کرده اند» .امروز،
آسمان مدینه چه اندازه از غزل هایِ عاشق ،نور گرفته است! امروز رایحه
«قم» چقدر شامه نواز است؛ «معصومه(س)» آمده است.
حضرت معصومه(س) از جمله بانوان گرانقدر و واال مقام جهان تشیع
است و مقام علمی بلندی دارد .نقل شده که روزی جمعی از شیعیان ،به
قصد دیدار حضرت موسی بن جعفر(ع) و پرسیدن پرسش هایی از ایشان،
به مدینه منوره مشرف شدند .چون امام کاظم در مسافرت بود ،پرسش
های خود را به حضرت معصومه(س) که در آن هنگام کودکی خردسال
بیش نبود ،تحویل دادند .فردای آن روز برای بار دیگر به منزل امام
رفتند ،ولی هنوز ایشان از سفر برنگشته بود .پس به ناچار ،پرسش های
خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدی به خدمت امام برسند ،غافل
از این که حضرت معصومه(س) جواب پرسش ها را نگاشته است .وقتی
پاسخ ها را مالحظه کردند ،بسیار خوشحال شدند و پس از سپاسگزاری
فراوان ،شهر مدینه را ترک گفتند .از قضای روزگار در بین راه با امام
موسی بن جعفر(ع) مواجه شده ،ماجرای خویش را باز گفتند .وقتی امام
پاسخ پرسش ها را مطالعه کردند ،سه بار فرمود :پدرش فدایش.

معاونت آموزشي جهاد دانشگاهی برگزار
مينمايد:اولين دوره منشيگري پزشكي

دهمین اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
به کوشش بسیج دانشجویی دانشگاه دهمین اردوی جهادی
از تاریخ یکم لغایت دوازدهم شهریورماه برگزار می گردد .در
این اردو که با هدف خدمت رسانی به مناطق محروم برای
دومین سال متوالی در منطقه بیجار کردستان تدارک دیده
شده است 160 ،نفر از دانشجویان کلیه رشته های دانشگاه
شرکت می نمایند .ارائه خدمات فرهنگی ،بهداشتی ،درمانی
و عمرانی از برخی اقدامات دانشجویان بسیجی در این اردو
است .الزم به ذکر است عالوه بر دانشجویان ،تعدادی از
اساتید هیأت علمی دانشگاه ،مدیران ،روحانیون و همکاران
نیز در این برنامه شرکت می نمایند.

صفحه 20
ويژه نامه تابستانی

دانشگاهیان امسال هم ویژه نامه های ماه
رمضان را خواندند
برای چهارمین سال پیاپی و به کوشش واحد قرآن و عترت
مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه ویژه نامه های ماه
مبارک رمضان تهیه و منتشر گردید.
در این ویژه نامه های رنگی که در  22شماره همراه با
مسابقه ای از متن بروشور آماده شده بود ،مباحث متنوعی
از جمله :چرا عبادت؟ جرعه ای از معارف مهدویت ،تفسیر
سوره قدر و فضائل این ایام و ...بیان گردید .الزم به ذکر است
این ویژه نامه ها در تیراژ  2500قطع در هر روز کاری در
کلیه واحدهای تابعه دانشگاه توزیع گردید.

به همت معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي ،نخستين دوره
منشيگري پزشكي از مهرماه سال جاري برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهی ،معاونت آموزشي
اين واحد از «اول مهرماه  »1391اقدام به برگزاري اولين
دوره منشيگري پزشكي مينمايد .گفتني است اين دوره
آموزشي  80ساعت بوده 50( ،ساعت آموزش نظري و 30
ساعت آموزش عملي) كه بعضي از سرفصلهاي آن عبارتند
از :اصول پايه مديريت دفتري 1و ،2آشنايي با كليات و
مفاهيم منشيگري 1و  ،2مديريت ارتباطات ،مديريت
بحران و حوادث غيرمترقبه در محل كار ،آشنايي با كامپيوتر
و تجهيزات دفتري ،آشنايي با مفاهيم امور بهداشتي،
درماني ،آشنايي كاربردي تجهيزات پزشكي در محيطهاي
بهداشتي ،درماني و  .......در منشيگري پزشكي.
فراگيران دوره آموزشي مذكور جهت كسب اطالعات
بيشتر ميتوانند با تلفنهاي  22439868يا -77524615
 77524659تماس حاصل نموده و يا به آدرسهاي
:ولنجك -ساختمان شماره  – 2ستاد دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي – طبقه دوم – دفتر آموزش جهاد دانشگاهي
يا ميدان هفت تير -خيابان بهارشيراز -تقاطع سهروردي
جنوبي -پالك  -96مركز شماره  1آموزش جهاد دانشگاهي
علوم پزشكي شهيد بهشتي مراجعه نمايند.

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در
دانشکدهدندانپزشکی
به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جشن میالد
امام عصر(عج) در سالن نمازخانه دانشکده دندانپزشکی
برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور اساتید ،کارکنان ،دانشجویان
و مراجعه کنندگان بعد از اقامه نمازجماعت ظهر وعصر
برگزار شد ابتدا حجت االسالم والمسلمین ناصری نماینده
مقام معظم رهبری در این دانشکده سخنانی در خصوص

بزرگداشت این روز و مقام واالی والیت و مسائل دوران
غیبت بیان نمود ،سپس با اهداء هدایایی از کارمندان فعال
در بخش فرهنگی تشکر و قدردانی صورت گرفت.
پخش نماهنگ مولودی مداحان ،آذین بندی دانشکده و
توزیع شیرینی و شربت در دانشکده از دیگر بخش های
این جشن بود.

تبریک به ایران صفدریان کارمند دانشکده
دندانپزشکی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی ایران
صفدریان کارمند این دانشکده ،دو کتاب صاعقه و آوات را
منتشر کرد .وی همچنین یک کتاب در حال ویرایش به
عنوان قمقمه و سرباز غریب را در دست دارد .نشریه گلبانگ
ضمن تبریک به این همکار فرهیخته ،آرزومند توفیقات
روزافزون برای اوست.

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با اصول
كاركرد تجهيزات آزمايشگاهي در جهاد
دانشگاهي
به همت معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي ،دوره آموزشي
آشنايي با اصول كاركرد تجهيزات آزمايشگاهي (آناليز
دستگاهي تخصصي ) برگزار ميگردد.
اسپكتروسكوپي ( ،)RF-UV-FTIR000كروماتوگرافي
( ،HPLC-HPTLC)، DCCCتجهيزات عمومي
آزمايشگاهي و صنعتي Aspirator,dwb,pump ،و
 Rotary Eraporatorاز عناوين اين دوره آموزشي به
شمار ميروند.
از عالقمندان جهت شركت در دوره فوقالذكر دعوت
ميگردد با تلفنهاي -77524615-77524915 :
 22439866-09335981340تماس و يا به آدرس
اينترنتي  www.jdsbm.ac.irمراجعه نمايند.

برگزاری جشن میالد با سعادت منجی
بشریت ،حضرت حجت ابن الحسن العسکری
(عج) درسطح خوابگاه های خواهران
به کوشش مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مراسم
جشنی به مناسبت میالد حضرت ولی عصر(عج) در خوابگاه
های حضرت زهرا(س) ،حضرت زینب(س) و گل یاس در
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  15و  14تیر ماه در
نمازخانه خوابگاه های ذکر شده برگزارگردید.
خواندن زیارت آل یاسین ،زیارت جامعه ی کبیره ،دعای
عهد ،دعای فرج و مولودی خوانی از برنامه های این جشن
بود .الزم به ذکراست بسته های فرهنگی حاوی دعای فرج
که مزین به عکس امام راحل و مقام معظم رهبری ،برچسب
هایی با طرح یا اباصالح المهدی (عج) و پمفلت در رابطه
با امام زمان (عج) نیز در بین دانشجویان توزیع گردید.
همچنین در این مراسم ازکلیه ی دانشجویان با شربت و
شیرینی پذیرایی به عمل آمد.
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سه گلبانگ متفاوت
روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،در
راستای انتشار پس از  10شماره نشریه گلبانگ ،ماهنامه
این معاونت ،به مناسبت آغاز فصل تابستان سه شماره با
عنوان ویژه نامه تابستانی همراه با ضمیمه خواندنی منتشر
کرد :ویژه نامه تیر ماه با پیشنهادهای خواندنی شب امتحان

برگزاری کارگاه بهداشت ویژه دانشجویان
توزیع کننده غذا در خوابگاه
به همت مركز بهداشت و درمان دانشجويان در تاريخ
 91/5/8كارگاه آموزشي بهداشت مواد غذايي براي گروه
هدف دانشجويان مسئول توزيع غذا در مجتمع خوابگاهي
حضرت زهراء (س) برگزار گرديد.
برخی از سرفصل های مطالب ارائه شده در این کارگاه
عبارت است از :سالمونلوز ،بوتوليسم ،بيماريهاي انگلي،
حاملين سالم ،ژيارديوز ،مسموميت غذايي استافيلوكوكي،
بهداشت فردي دست اندر كاران و..

شهريور 1391

دیدار جمعی از اساتید مشاور با دانشجویان
دندانپزشکی و کارشناسی پروتز در خوابگاه
های حضرت زهرا(س) وامام علی (ع)
به همت دفتر اساتید مشاور دانشکده و همزمان با ایام
مبارک ماه شعبان و اعیاد شعبانیه در تاریخ سه شنبه
 91/4/6اساتید مشاور دانشکده از دانشجویان دندانپزشکی
و کارشناسی پروتزدر خوابگاه های حضرت زهرا(س) وامام
علی(ع) دیدارکردند.
دراین برنامه اساتید ابتدا نشستی با مسئولین خوابگاه
داشتند و از مسائل و مشکالت آنان در باب خدمات رسانی
به دانشجویان آگاه شدند سپس بازدیدی ازاتاق های
دانشجویان نموده وبا اهداء شاخه های گل درجمع گرم
و صمیمی آنان حضور یافتند .در انتهای برنامه در سالن
نمازخانه هر دو خوابگاه دیدار جمعی و صمیمی با کلیه
دانشجویان دندانپزشکی و کارشناسی پروتز صورت گرفت.
الزم به ذکراست که این مراسم با استقبال گرم دانشجویان و
اساتید برگزار گردید و به پیشنهاد طرفین قرار شد تا چنین
بازدیدهایی درآینده نیز ادامه یابد.

حضور فعال واحد قرآن و عترت در بیستمین
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
واحد قرآن و عترت مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
دانشگاه ،طبق سنوات گذشته اقدام به برپایی غرفه در
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به مدت  3روز از تاریخ 11
مرداد ماه لغایت  13مرداد ماه نمود.
در این نمایشگاه که در مصلی امام خمینی (ره) برپا گردیده
بود ،تعداد  12عدد کتاب و  2طرح تحقیقاتی که در سال
های  89و  90توسط اساتید و دانشجویان با محوریت قرآن،
عترت و اخالق پزشکی تهیه شده بود در اختیار همگان
گذاشته شد .همچنین ویژه نامه های روزانه ماه مبارک
رمضان سال جاری نیز که تا تاریخ  13مرداد ماه تهیه و در
اختیار دانشجویان قرار گرفته بود به بازدیدکنندگان از غرفه
تحویل داده شد .الزم به ذکر است در این  3شب مسابقاتی
نیز برگزار شد و هر شب به سه نفر به قید قرعه جوایزی
اهداء گردید .همچنین در خالل برگزاری این نمایشگاه از
تازه ترین محصوالت ارائه شده در دیگر غرف شامل کتاب،
لوح فشرده و نرم افزار؛ در حد نیاز واحد قرآن و عترت
خریداری شد.

برای دانشجویان در ایام امتحانات ،ویژه نامه مرداد ماه با
مطالب خواندنی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و ویژه
نامه شهریور ماه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و مطالب
خواندنی دیگر ...از موارد منتشر شده در این ماهنامه است.
عالقه مندان جهت دریافت فیزیک نشریه می توانند
به ساختمان شماره  ،2طبقه ،3روابط عمومی معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراجعه کنند و یا برای دیدن
نشریه الکترونیکی گلبانگ در پورتال معاونت دانشجویی و
فرهنگی در سایت دانشگاه مراجعه کنند.

مدیریت امور فرهنگی همزمان با ميالد امام
حسن مجتبي (ع) برگزار کرد:
محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان
برجسته
مراسم پرفیض محفل انس با قرآن کریم شنبه  14مردادماه
همزمان با پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان ،میالد کریم
اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) در مسجدالنبي دانشگاه
برگزار گردید.
در این مراسم که از ساعت  11صبح تا پیش از نماز ظهر
و عصر به همت واحد قرآن و عترت مدیریت امور فرهنگی
و فوق برنامه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه برگزار
گردید ،مسئولین ،همکاران و دانشجویان حضور به هم

رساندند.
دکتر خوئی محقق نهج البالغه و از اعضای هیأت دانشگاه
در این مراسم ضمن اشاره به کرامات حضرت امام حسن
مجتبی(ع) ،به جایگاه نهج البالغه در دین اسالم اشاره کرده
و افزود :کتاب نهج البالغه در حقیقت دستورالعمل نزدیک
شدن به گفتار و رفتار است و بدون خواندن آن نمی توان
علوی شد .وی همچنین در ادامه اظهار داشت :چه بسیار
انسان هایی که با خواندن نهج البالغه زندگیشان متحول
شد و به علو درجات رسیدند .دکتر خوئی در خاتمه سخنان
خود ضمن اشاره به اهمیت عزت نفس در زندگی و سیره
امام علی(ع) ،بیان کرد :شب های قدر که در پیش روست
از منزلت خاصی برخوردار است و امیدوارم در این شب ها
حداکثر استفاده را ببرید.
الزم به ذکر است این مراسم شامل برنامه های متنوعی
نظير تالوت مجلسی قاری بین المللی استاد سعیدیان،
ابتهال توسط قاری بین المللی دکتر پورزرگری ،مولودی
و مداحی توسط ذاکر اهل بیت حاج آقای خلج ،برگزاری
مسابقه و اهداي جوایز سفر زیارتی مشهد مقدس به  5نفر
از شرکت کنندگان بود.
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برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

ويژه نامه تابستانی

دومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال  91با حضور
دکتر ابوالقاسمی ریاست دانشگاه ،دکتر رمضانخانی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،حجت االسالم و المسلمین
عبدالجباری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ،دکتر قدیانی مشاور اجرایی و مدیر حوزه ریاست
دانشگاه ،دکتر فروتن مشاور ریاست دانشگاه در امور
دانشجویی و فرهنگی ،دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی و
فوق برنامه و دیگر اعضاء در ساعت  14چهارشنبه  18مرداد
ماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر رمضانخانی ضمن آرزوی قبولی
طاعات و عبادات حاضرین در ایام ماه مبارک رمضان
و تسلیت ایام سوگواری شهادت مولی الموحدین امام
علی(ع) ،اشاره ای به مصوبات جلسه ی گذشته نموده و
سپس به قرائت دستور جلسه این نشست پرداخت .در ادامه
این جلسه دکتر ابوالقاسمی ضمن اشاره به فرمایشات مقام
معظم رهبری ،صحبت هایی را با محوریت تعدیل و کاهش
هزینه ها اظهار نمود .در ادامه دکتر جوانمرد در خصوص
تصویب پیش نویس آئین نامه ستاد ارتقاء فرهنگ عفاف و
حجاب در رفتار سازمانی سخنانی را ایراد نمود .در خاتمه
نیز حجت االسالم و المسلمین عبد الجباری سخنانی را
درخصوص نظارت بر حسن انجام فعالیت های فرهنگی

متناسب با شرایط دانشگاه ،بررسی وضعیت فرهنگی مراکز
تابعه دانشگاه و ...ایراد نمود .همچنین الزم به ذکر است
در این جلسه به موارد دیگری از جمله نظارت بر عملکرد
ائمه جماعات مراکز تابعه از سوی نهاد مقام معظم رهبری،
برگزاری اردوی جهادی و راهکارهای بهتر اجرا کردن آن،
نیز از سوی افراد حاضر در جلسه پرداخته شد.

برگزاری کالس قرآن به مناسبت فرا رسیدن
ماه مبارک رمضان
همزمان با ماه مبارک رمضان و به کوشش واحد بسیج
معاونت غذا و دارو کالس تفسیر قرآن در تاریخ چهارشنبه
 28تیر ماه برگزار گردید .در این کالس به مطالب تفسیر و
نحوه قرائت قرآن کریم نیزاشاره شد .همچنین الزم به ذکر
است برنامه ختم دعای عهد به مدت  40روز و همچنین
ختم قرآن کریم به مدت  30روز از دیگر برنامه های برگزار
شده در این معاونت به مناسبت ماه مبارک رمضان بوده
است.

برگزاری مراسم تقدیر از  9تن از پرسنل
معاونت غذا و دارو به مناسبت هفته تکریم
ارباب رجوع
به کوشش واحد بسیج معاونت غذا و دارو مراسم تقدیر از
 9تن از پرسنل معاونت غذا و دارو به مناسبت هفته تکریم
ارباب رجوع در تاریخ شنبه  28مرداد ماه برگزار گردید.
همچنین الزم به ذکر است جوایزی به رسم یادبود به این
افراد اهداء شد.

پنجمین جلسه از سلسله جلسات شورای
معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها
در دانشکده پزشکی
پنجمین جلسه از جلسات شورای معاونین دانشجویی
و فرهنگی دانشکدها ،با حضور دکتر رمضانخانی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر رمضانی رئیس
دانشکده پزشکی ،دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی و
فوق برنامه ،دیگر مدیران حوزه معاونت دانشجویی و
فرهنگی و کلیه معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشکده
ها در تاریخ یک شنبه  22مرداد ماه از ساعت  11لغایت
 13در دانشکده پزشکی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر رمضانی ضمن خیرمقدم به
حاضرین در جلسه به جایگاه و نقش معاونت دانشجویی
در رشد و تعالی فرهنگی دانشجویان اشاره نموده و
همچنین به نقش فعال دانشجویان در پیشبرد برنامه
های ساعت فرهنگی در دانشکده تأکید نمود .در ادامه
دکتر رمضانخانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و
امید به قدرشناسی لیالی پربرکت قدر و تشکر از ریاست
و معاونت دانشکده پزشکی جهت تشکیل جلسه در
دانشکده ،به ارائه گزارش درخصوص مراحل پیگیری اخذ
ردیف معاونت دانشجویی دانشکده ها در هیأت رئیسه و
هیأت امنای دانشگاه پرداخت.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر جوانمرد به بیان
سوابقی درخصوص اجرای مراسم جشن جدیدالورودها
در سال های گذشته و توضیح پیشنهاد روش های
برگزاری این مراسم اشاره نمود .در خاتمه نیز معاونین
فرهنگی دانشکده ها با توجه به شرایط فرهنگی و تعداد
دانشجویان جدیدالورود ،شیوه های مختلفی جهت
برگزاری مراسم پیشنهاد نمودند که می توان به سه
شیوه متمرکز ،نیمه متمرکز و غیرمتمرکز اشاره نمود.
همچنین الزم به ذکر است در این جلسه به موارد
دیگری از جمله :بررسی برنامه های پیشنهادی ساعت
فرهنگ ،مشارکت دیگر واحدهای دانشگاه در برگزاری
مراسم جدیدالورودهاو ...اشاره نمود.

اعالم نتایج مسابقات تربیت بدنی جام رمضان خواهران به دلیل ثبت نام شرکت کننده زیر حد نصاب اجرا نشد.

مدیریت تربیت بدنی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اقدام به برگزاری
مسابقات ورزشی به مناسبت ماه مبارک رمضان نمود.این رقابت ها در بخش خواهران
در  3رشته انفرادی و یک رشته تیمی و در بخش برادران در دو رشته تیمی و پنج
رشته انفرادی از تاریخ  91/4/18لغایت  91/5/8صورت پذیرفت.

مسابقه والیبال

نام مرکز
مرکز بهداشت شمال غرب
مرکز بهداشت شمیرانات
معاونت درمان

مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

مسابقه والیبال

نام مرکز
مرکز بهداشت شمال غرب
مرکز بهداشت شمیرانات
معاونت درمان

مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

فرزاد پور فیض اله
نام و نام خانوادگی
خلیل ابراهیمی زاده
حمید راموشانی

بیمارستان لقمان
نام مرکز
تربیت بدنی
دانشکده داروسازی

مهدی مقیسه
نام و نام خانوادگی
احمد جوانمردی
مسابقه شطرنج
ابراهیم قمری
علی بوستان

گزینش

مسابقه
تیراندازی

مسابقه والیبال

رتبه سوم

*الزم به ذکر است که در رشته شطرنج و تنیس روی میز دربخش

مسابقه فوتسال

نام مرکز
دانشکده توانبخشی
بیمارستان شهدای یافت آباد
بهداشت شهریار

نام مرکز

مقام

معاونت تحقیقات و فن آوری

رتبه اول

مرکز بهداشت دماوند

رتبه دوم

بیمارستان طالقانی

رتبه سوم

نام مرکز

مقام

بیمارستان طالقانی

رتبه اول

مرکز بهداشت شمال

رتبه دوم

معاونت پشتیبانی

رتبه سوم

رتبه سوم
مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم

* نظر به اینکه فینال مسابقه بدمینتون برگزار نشده است به محض برگزاری نتیجه
متعاقباً اعالم می گردد.

صفحه 23

فاطمه بانو ملکی زندی

معاونت پژوهشی

مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
مقام
رتبه اول
رتبه دوم

مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
مقام
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
مقام
رتبه اول
رتبه دوم
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اسامی برگزیدگان مسابقات در بخش خواهران:
نام مرکز
نام و نام خانوادگی
مرکز بهداشت شهریار
الهام ایران نژاد
مسابقه
امور مالی ستاد
عزیزه کریم نژاد
تیراندازی
دانشکده دارو سازی
ناهید شهسواری
نام مرکز
نام و نام خانوادگی
مسابقه آمادگی
مرکز بهداشت شهریار
الهام ایران نژاد
جسمانی گروه
مرکز بهداشت شهریار
آرزو رهگذر
سنی زیر 35
بیمارستان مدرس
کلثوم خواجه
سال
نام مرکز
نام و نام خانوادگی
مسابقه آمادگی
معاونت بهداشت
مهسا شیری
جسمانی گروه
معاونت بهداشت
پریوش شیری
سنی باالی 35
بیمارستان یافت آباد
زهرا خوبرو
سال
نام مرکز
نام و نام خانوادگی
مسابقه شنا در
مرکز تحقیقات گوارش
فرنوش برزگر
شنای کرال
معاونت درمان
فاطمه ابراهیمی
سینه
معاونت بهداشت
مهسا شیری
نام مرکز
نام و نام خانوادگی
مرکز تحقیقات گوارش
فرنوش برزگر
مسابقه شنا در
دانشکده پزشکی
پریسا وزیری
شنای قورباغه

اسامی برگزیدگان مسابقات در بخش برادران :
نام مرکز
نام و نام خانوادگی
مسیح دانشوری
مهدی بهلولیان
مسابقه شنا
معاونت درمان
داود شریفی
بهداشت غرب
علی ملک زاده
نام مرکز
نام و نام خانوادگی
چنگیز پناهی معاونت تحقیقات و فن آوری
مسابقه تنیس
روی میز
محمود مصاحبی مرکز بهداشت شمال غرب

