فرهنگ اساس ملت است
فرهنگ هر کشور ،بستر
اصلى حرکت عمومى آن
کشور است
ما فرهنگ را بستر اصلى زندگى انسان مىدانیم؛
نه فقط بستر اصلى درس خواندن و علم آموختن.
فرهنگ هر کشور ،بستر اصلى حرکت عمومى آن
کشور است .حرکت سیاسى و علمىاش هم در
بستر فرهنگى است .فرهنگ ،یعنى خلقیات و
بومى یک ملت؛ تفکراتش،
ذاتیات یک جامعه و
ِ
ایمانش ،آرمان هایش؛ اینها تشکیل دهندهى
مبانى فرهنگ یک کشور است؛ اینهاست که یک
ملت را یا شجاع و غیور و جسور و مستقل مىکند،
یا سرافکنده و ذلیل و فرودست و خاکنشین و
فقیر مىکند .فرهنگ ،عنصر خیلى مهمى است.

بي شك باالترين و واالترين عنصري كه در
موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد،
فرهنگ آن جامعه است .فرهنگ ،مبداء همه
خوشبختي ها و بدبختي هاي يك ملت است.
رأس همه اصالحات اصالح فرهنگ است و راه
اصالح يك مملكتي فرهنگ آن مملكت است.
امام خميني(ره)

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
(مدظله العالی)

فرهنگ اساس و بنیان
جامعه است
در دنیــای امــروز مســایل و مشــکالت
مرتبــط بــا اقتصــاد و فرهنــگ دارای
پیچیدگــیهایــی اســت کــه حــل و فصــل
آنهــا نیــاز بــه تــاش گســترده دارد و این در
حالــی اســت کــه فرهنــگ ،اســاس ،بنیــان و
ریشــه یــک جامعــه بــوده و حرکــت ،رفتــار،
منــش مــردم از فرهنــگ آنهــا نشــأت
میگیــرد .بــرای شــکوفایی اقتصــادی بــه
وجــدان کاری ،انضبــاط کاری و نظــم و
ایثــار و فــداکاری و ترجیــح منافــع شــخصی
بــر منافــع ملــی و فاصلــه گرفتــن از فســاد
و رانتخــواری نیــاز داریــم کــه نهادینــه
کــردن ایــن امــور نیازمنــد فرهنگســازی
اســت و از ایــن نظــر توجــه بــه فرهنــگ
بســیار حائــز اهمیــت اســت .پــس بایــد
اقتصــاد و فرهنــگ را بــه شــکوفایی و تعالــی
هرچــه بیشــتر برســانیم.
دکتر حسن روحانی

شناسنامه
گلبانگ(ماهنامه فرهنگی -خبری -اجتماعی)
ویژه نامه ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان
دانشگاه های علوم پزشکی کشور سراسر کشور
شماره اول -شهریور ماه  - 1393تیراژ 700
صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیر مسئول و سردبیر :دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر
مدیر اجرایی :مهناز آزاد
دبیر ویژه نامه :آهو ضرغامی

با تشکر از :مژگان جزی زاده کریمی مدیر روابط عمومی دانشگاه

هیأت تحریریه :مهناز آزاد ،آهو ضرغامی ،علی قادری
حمیدی ،محمود شریفـی ،هانیه محمــد زاده ،مریم
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السادات موسـوی ،سمانه ضرغام و فرشته میرزایی
عکس :مسعود آقایی
طراح :روح اله زارع /چاپ :سپهر نقش
نشانی :ولنجک ،خیابان یمن ،خیابان شهیداعرابی ،جنب
بیمارستان آیت ا ...طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،ساختمان شماره  2ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
تلفن22439838-23872352 :
نمابر22439842:
انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق پیامک و یا پست

الکترونیکی نشریه با ما در میان بگذارید.
سامانه پیام کوتاه30007469 :
پست الکترونیکیgolbang@smbu.ac.ir :
چاپ مقاالت و گفتگوها به منزله تأئید آن ها از سوی
مجله نیست ،بلکه صرفاً انعکاس نظریات مختلف است.
نشریه در تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.
هر گونه برداشت از مطالب مجله منوط به کسب اجازه
کتبی است.
مطالب و عکس های ارسالی عودت داده نمی شود.
جهت اشتراک نشریه با ما تماس بگیرید.

پیام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بسم ا ...الرحمن الرحیم

گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید کـــــه خاک درگه اهل هنر شوی
سخن را با نام خجسته آفریدگار یگانه آغاز می کنم که
آفرینش ،تسبیح گوی کمال او و عالم هستی تجلی گاه
جمال اوست.
پیش از هر کالمی ،یکم شهریور ماه را که مقارن با سالروز
تولد دانشمند و طبیب برجسته و نامدار جهان اسالم ،شیخ
الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک است به جامعه فرهیخته
پزشکی و تمامی طبیبان فرزانه ،سخت کوش و انسان
دوست ایران تبریک عرض می کنم و از برگزاری مراسم
اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه
های علوم پزشکی کشور در چنین روزی خرسندم.
هنر ،گونه ای ویژه از فعالیت اجتماعی است که به طور
قطع در پیدایی و تکامل شخصیت انسان و بهبود و پاالیش
شخصیت ،روح و روان وی ،سهم به سزایی دارد .آموزه های
علمی نیز موید این معناست که فرآیند خلق و آفرینش آثار
هنری می تواند با بهبود و اعتالی احساسات ،عزت نفس،
خودباوری و اعتماد به نفس را در انسان تقویت کند.
بدون شک هنر موثرترین و لطیف ترین ابزار همدلی و
همزبانی و ایجاد تعامل سازنده با سایر اقوام و ملل جهان
است ،هنر به عنوان عالی ترین شکل بیان احساس ،زبان
جان و آیینه روح آدمی است ،به عبارتی هنر پلی است که
برقراری ارتباط با انسان های دیگر را به دلپذیرترین صورت
ممکن می سازد؛ پس بر یکایک ما فرض است به عنوان
طالیه داران فرهنگ و تمدن اسالمی ،با این زبان ،جهانیان

را مخاطب قرار دهیم و آنان را بر خوان ارزش های اسالمی-
ایرانی مهمان کنیم.
نکته دیگر آن که هنر امری انحصاری و اختصاصی نیست .به
این معنا که همه انسان ها به اعتبار برخورداری از احساس
و قدرت تخیل ،در هر لباس ،موقعیت و مقامی ،عالوه بر آن
که از دیدن آثار هنری به وجد می آیند ،خود نیز می توانند
با زبان هنر و خلق آثار ادبی و هنری ،پیام آور مهر ،صلح و
دوستی برای جهانیان باشند .از این منظر ،دانشجویان علوم
پزشکی همدوش و همراه سایر اقشار فرهیخته می توانند
و باید به تناسب استعداد خویش ،در عرصه خالقیت های
هنری و ادبی ،حضوری تأثیر گذار و جدی داشته باشند،
چرا که هر جامعه و تفکری برای برقراری ارتباط و ابالغ
مکنونات قلبی خود به مخاطبینش ،به هنر و خصوصاً هنر
فاخر نیاز دارد.
از این رو دانشجویان ما با درک عمیق از نقش هنر در
تعامالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی بین
جوامع ،این فرصت را مغتنم شمارند و از آن برای انعکاس
مفاهیم و ارزش های اسالمی و ملی بهره گیرند .بدون تردید
بسیاری از دانشجویان هنرمند که امروز در این جشنواره
حضور دارند ،فردا از طالیه داران و ستارگان پر فروغ آسمان
فرهنگ ایران زمین خواهند بود ،البته به شرط مطالعه،
ممارست ،همنشینی و تجربه اندوزی از محضر بزرگان
عرصه فکر و فرهنگ و ادب فارسی.
از همین رو ،یکی از اصول مهمی که در حوزه معاونت
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مورد توجه و حمایت قرار می گیرد ،بستر سازی
برای زایندگی و بالندگی شما دانشجویان عزیز در عرصه
فرهنگ و هنر و تالش برای پرهیز از پرورش انسان تک

بعدی است.
ما بر این باوریم که دانشجوی علوم پزشکی ورای دانش و
تخصصی که می آموزد ،صاحب استعدادهای دیگری هست
که باید با بستر سازی مناسب ،این توانایی های بالقوه را
فعلیت درآورد .یکی از عرصه هایی که دانشجویان علوم
پزشکی می توانند در آن به بروز شایسته توان مندی های
خود بپردازند ،زمینه گسترده هنر است .به همین دلیل،
برگزاری جشنواره های فرهنگی دانشجویان دانشگاه های
علوم پزشکی کشور را که محلی برای عرضه آثار هنری و
ادبی دانشجویان علوم پزشکی است ،دارای اعتبار و ارزش
ویژه ای می دانیم.
افزایش قابل توجه آثار ششمین جشنواره نیز نشانه ای قابل
اعتماد و مهر تأییدی بر این باور است که دانشجوهای علوم
پزشکی هم چون دیگر دانشجویان ،صاحب ذوق ادبی و
هنری سرشاری هستند که بر ما مسئوالن است برای باروری
و بالندگی این استعدادها سرمایه گذاری جدی کنیم.
در پایان از همت بلند و سخت کوشی همکارانم در معاونت
فرهنگی و دانشجویی وزارت خانه و همچنین ریاست
محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همکاران
ارجمندشان در معاونت فرهنگی و دانشجویی برای میزبانی
شایسته این جشنواره صمیمانه تشکر می کنم .با این آرزو
که با روشن اندیشی ،خردورزی ،امید و اعتدال ،بار دیگر
بتوانیم شاهد نوزایی و تجدید حیات فرهنگ و تمدن اصیل
ایرانی-اسالمی در عرصه های جهانی باشیم و نام بلند ایران
و ایرانی را بر فراز قله های عزت و افتخار به اهتزاز درآوریم.
این چنین باد ،ان شاءهلل.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر
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پیام معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

بسم ا ...الرحمن الرحیم
قلندران حقیقت بــــــــه نیـــــــم جو نخرند
قبای اطلــس آنکــس که از هـــنر عاریست
هنـر و ادبیـات چـون مذهـب ،از گذشـته تـا بـه حـال ،جزء
ارکان اصلـی زندگـی بشـر و در پیونـد مسـتقیم بـا آییـن
هـا و باورهـای دینـی بـوده و از آن جـا کـه همـواره آدمـی،
بـا آفرینـش آثـار هنـری و ادبـی ،احسـاس شـعف و ّ
لـذت
میکـرده ،بـا زندگـی وی درآمیختـه اسـت.
هنـر ،انتقـال عواطـف و احساسـات هنرمند به انسـان اسـت.
هنرمنـدان بـا خلـق آثـار بدیـع ،آنچـه را کـه افراد عـادی از
درک آن عاجـز بودهانـد ،بـرای همـگان ،قابـل فهـم کردهاند.
عکاسـی ،نقّاشـی ،طراحی ،خوشنویسـی ،هنرهای تجسـمی
ش های ثابت و ّ
جـذاب زندگی جوامع
و ...امـروزه دیگـر از بخ 
انسـانی شـمرده میشوند.
اهمیت این مسئله تا آن جاست که کالم خداوند در قرآن
مسجع و آهنگین است .از این روست که قرآن،
مجید نیز نثر ّ
اذان ،دعاها و ادعیه هم برای این که تأثیر بیشتری بر دل و
جان مؤمنان بگذارند ،با صوت خوش خوانده میشوند.
شاعران ،با لطف طبع و احساسات دقیق و نویسندگان چیره
دست ،با قدرت اندیشه و نیروی تخیل و به کارگیری بدیع
خاصی به کالم بخشیدهاند و با نفوذ در
زبان ،جلوه و معنای ّ
فکر و جان خواننده ،آنان را در غم ها و شادی های خود
شریک کردهاند و گاه با ارائه آثار ادبی متن ّوعی چون :شعر و
ترانه ،فیل م نامه ،داستان ،رمان و نمایشنامه ،عالوه بر عاطفه
و احساس ،آگاهی ها و افکار و تجربیات خود را نیز منتقل
کرده و جامعه را همدل و متّحد ساخته و موجب پیشرفت
های بزرگ ما ّدی و معنوی شدهاند .بدین طریق ،هنرمندان با
اعجاز هنر خویش ،گاه چنان تأثیر ماندگاری به جا گذاشتهاند
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که موجب دگرگونی و تعالی اخالق و فرهنگ نسلها شدهاند.
از این منظر است که رییس جمهور محبوب دربارۀ هنر
مـــیفرمایند« :این هنرمند است که رودخانه را ،کو ه ها را،
بلبل را ،شمع را و پروانه را به سخن وامیدارد و اگر بگوییم که
هنر ُمرده را زنده میکند سخنی به گزاف نگفتهایم».
هـر جامعـهای میتوانـد از طریـق بهرهگیـری از هنـر خوب و
سـالم ،بـا وجـود تفاوتهـای زبانـی و فرهنگی با همـه مردم
دنیـا و در همـه زمـانهـا ،ارتبـاط و پیونـد برقـرار کنـد و با
زبـان هنـر ،کـه زبان مشـترک و قابـل فهم همگان اسـت ،به
زندگـی در جهـان هسـتی ،کـه جلـوهای از ذات حـق اسـت،
معنـا و مفهومـی عمیـق ببخشـد .از همیـن رو ،تکریـم «هنر
و هنرمنـد» تکریـم ارزشهـا ،خوبـیها و فضیلتهاسـت و
حکومـتهـای صالح با ارج نهادن بر هنـر و تکریم هنرمندان
بـر اعتبـار خویـش میافزاینـد و تنهـا در حکومتهـای غیر
انسـانی ،هنرمنـدان بی قـدر و پایهاند و در حاشـیه ،چنان که
ادیب پیشـاوری گفته اسـت:
تو نیـکی از آن شهر و کـــشور مجوی
ی هنر آبــروی
کـــــه دارد در آن بـــــ 
رسـالت ادبیـات و هنـر ،آشـنا کـردن انسـان بـا شـیو ههای
زندگـی بهتـر و تلاش بـرای کمـال و پیشـرفت ،از طریـق
آمـوزش ،نقـد و اصلاح گـری ،اتّحـاد ،مهـرورزی و همدردی
ن های واالی انسـانی و
اسـت و همواره بشـر را به سـوی آرما 
ایمانـی ،هدایـت کرده اسـت.
هنـر و ادبیـات ،همـواره بـا اخالق پیونـدی دیرینه داشـتهاند
و بر مسـئله مهـم «خودشناسـی» تأکید فـراوان کردهاند و از
آن جـا که در آموزههای اسلامی ،خودشناسـی ،پایه و پیش
معرفـی شـده اسـت ،میتوان بـه اهمیت و
نیـاز خداشناسـی ّ
جایـگاه هنـر و ادبیـات در رشـد اخلاق و تقویـت ارزشهای
اخالقـی و دینی بیشـتر پـی بُرد.

از ایـن رو ،خدا را شـاکر و سپاسـگزارم کـه به همت همکارانم
در معاونت فرهنگی و دانشـجویی و تالش شایسـته همکاران
در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی خصوصاً ریاسـت
محتـرم و معاونـت فرهنگـی و دانشـجویی ،امـروز شـاهد
برگـزاری بـا شـکوه مرحلـه اختتامیـه ششـمین جشـنواره
فرهنگـی دانشـجویان دانشـگا ه هـای علـوم پزشـکی کشـور
در ایـام تکریـم و بزرگداشـت مقـام علمی حکیم و فیلسـوف
بزرگ و نامآور ایران شـیخالرئیس ابوعلی سـینا و روز پزشـک
هسـتیم .برگـزاری ششـمین دوره ایـن جشـنواره بـا حضـور
مقـام محتـرم وزارت جنـاب آقـای دکتـر هاشـمی و شـما
دانشـجویان فهیـم و فرهیختـه و هنرمنـد ،اتفاقـی خجسـته
و امیـد آفریـن اسـت .حضـور گـرم و صمیمـی مقـام محترم
وزارت در ایـن جشـنواره نیـز ،نشـانه توجـه و تعلـق خاطـر
مدیریـت کالن وزارت بهداشـت بـه امـر فرهنگ اسـت که از
ایـن بابـت صمیمانـه از ایشـان تشـکر میکنـم.
در خاتمـه ،بـه اغتنـام فرصـت بـر خـود وظیفـه میدانـم از
همـه شـما دانشـگاهیان عزیز کـه با حضـور مومنانـهتان در
ایـن مراسـم شـور و عشـقی وصفناپذیـر آفریدیـد و نیـز از
همه مسـئولین و عزیزانی که در برگزاری باشـکوه و شایسـته
ششـمین جشـنواره فرهنگی دانشجویان دانشـگاههای علوم
پزشـکی کشـور سـهمی داشـتهاند ،صمیمانه تقدیر و تشـکر
نمایـم و توفیـق روز افزونتـان را در اعتلای فرهنـگ ایرانی و
اسلامی و خدمـت صادقانـه به جامعـه دانشـگاهی از خداوند
بـزرگ آرزو کنم.
دکتر محمدرضا فراهانی
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
و رئیس جشنواره

پیام ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بسم ا ...الرحمن الرحیم
نامگـذاری سـال  1393بـه نـام «اقتصـاد و فرهنـگ با عـزم ملـی و مدیریت جهادی» از سـوی رهبـر معظم انقلاب (مدظله العالی) نشـان داد
کـه از دیـدگاه ایشـان ،فرهنـگ مسـأله ای بسـیار جـدی و قابل توجه اسـت که بهبود وضعیـت آن نیازمند عـزم ملی و مدیریت جهادی اسـت.
از سـویی دیگـر بـر همـگان آشـکار اسـت که بن مایه هـای فرهنگـی ،روح و بال پـرواز جامعه در پیمودن مسـیر تعالی اسـت؛ به علاوه ارتقای
سـطح دانـش و آگاهـی تـوأم بـا آفرینـش آثـار ادبی و هنـری نیازهـای معنوی جامعه را سـیراب کـرده و جامعـه را رو به تعادل سـوق می دهد
و بـدون شـک بهترین منزلـگاه برای تحقق این امر دانشـگاه اسـت.
بسـی شایسـته اسـت کـه بـا ایـن باور ،جشـنواره فرهنگـی دانشـجویان دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور در پنج سـال متمـادی نوید بخش
رویـش جوانـه هـای هنـر متعهـد بـوده و شناسـایی و جـذب هنرمندان دانشـجوی جوانی را به دنبال داشـته که سـعی کـرده اند ظـرف هنر را
تنهـا بـرای انتقـال مفاهیم واال و ارزشـها بـه کار برند.
خـدا را شـاکرم کـه در ششـمین گام برگـزاری ایـن جشـنواره که مصـادف با سـال «اقتصاد و فرهنـگ با عزم ملـی و مدیریت جهادی» اسـت،
توفیق میزبانی این رخداد خجسـته فرهنگی نصیب دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی شـده اسـت چرا که نامگذاری امسـال ،فرصت ویژه
ای را بـرای دو حـوزه «اقتصـاد» و «فرهنـگ» بـه ویژه سـاحت «فرهنـگ» فراهم آورده اسـت؛ با این نگرش فرصت سـازانه ،جشـنواره فرهنگی
دانشـجویان دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور تفسـیر عمیق تری یافته است.
امیـدوارم برگـزاری ایـن جشـنواره و ایجـاد عرصـه رقابـت های فرهنگـی ،زمینـه ای برای کسـب موفقیت های برتـر در صحنه هـای اجتماعی
فراهـم آورد و دانشـجویان عزیـز بـا خودبـاوری و در نظر داشـتن شـعار این جشـنواره مبنی بر «هویت ایرانی  -اسلامی؛ دانشـجوی با نشـاط و
امیـدوار» در راه ارتقـای توانمندی های خویش بکوشـند.
دکتر علی اصغر پیوندی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و رئیس ستاد اجرایی مرحله کشوری جشنواره
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پیام معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
بسم ا ...الرحمن الرحیم
فرهنگ مفهومی است که در حقیقت با دل انسان سر و کار دارد
مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

فرهنــگ و هنــر همیشــه از جایگاهــی بــس واال در بیــن ایرانیــان برخــوردار بــوده و تــاش در جهــت ارتقــاء ایــن دو مهــم یکــی از دغدغــه هــای همیشــگی همــه ایرانیــان
بــوده اســت .امســال نیــز بــا رســیدن بــه ششــمین ســال برگــزاری جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان دانشــگاه هــای علوم پزشــکی سراســر کشــور ،عرصــه ای گرانقــدر برای
فعالیــت در راســتای ایــن رســالت خطیــر فراهــم گردیده اســت.
در ســال  1393و همزمــان بــا نامگــذاری ایــن ســال ،بــه نــام «اقتصــاد و فرهنــگ ،بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی» شــرایط بــه گونــه ای رقــم خــورده اســت کــه مــا
و همــه متولیــان فرهنــگ ایــن آب و خــاک در تالشــی مضاعــف در جهــت نوزایــش و تجدیــد حیــات فرهنــگ و تمــدن اصیــل ایرانی-اســامی در عرصــه هــای ملــی و
بیــن المللــی داشــته باشــیم.
اینجانــب ضمــن ابــراز خوشــحالی ،شــعف و ســربلندی از میزبانــی اندیشــه هــای ژرف و ارزشــمند در ششــمین جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی سراســر کشــور ،مشــارکت اجتماعــی و همــت امــروز همــه شــما عزیــزان را در تحقــق فردایــی روشــن بــرای میهــن اســامیمان ارج نهــاده و حضــور تمامــی
دانشــگاهیان ادیــب و فرهیختــه را در پایتخــت کهــن تریــن ســرزمین ایــن دهکــده جهانــی پــاس مــی داریــم.
در خاتمــه آرزومنــدم برگــزاری جشــنواره فرهنگــی در ششــمین ســال خــود ،گامــی ارزشــمند در ایجــاد انگیــزه ،رشــد و اعتــای دانشــجویان فرهیختــه ای باشــد کــه
میــراث دار گنجینــه گــران بهــای فرهنــگ اصیــل ایــران عزیــز هســتند و امیــد کــه ایــن جشــنواره در ســال هــای آتــی نیــز همچنــان بــا جدیــت و پشــتکار مضاعفــی
پیگیــری شــود.
دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و مسئول دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری جشنواره
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دکتر جوانمرد دبیر اجرایی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

امید که ششمین جشنواره فرهنگی نقطه عطفی برای جشنواره های آتی باشد

به مناسبت آغاز ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر
کشور مصاحبه ای با دکتر احمد جوانمرد مدیر تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
دانشگاه و دبیر اجرایی این دوره از جشنواره ترتیب دادیم .دکتر جوانمرد از مدیران بنیان
گذار جشنواره فرهنگی از اولین دوره جشنواره در اصفهان و در کسوت مدیر فرهنگی وزارت
بهداشت بوده و امروز پس از شش دوره ،میزبانی ششمین سال جشنواره را تجربه خواهد
کرد.

• لطفاً بفرمایید چه شد که دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی به عنوان میزبان در ششمین جشنواره فرهنگی
دانشجویان انتخاب شد؟
در طی این چند سال اخیر «در واقع از جشنواره سوم به بعد»
خواستار میزبانی جشنواره بودیم که بنا به دالیلی نشد .تا اینکه
در پنجمین جشنواره فرهنگی در ارومیه؛ دکتر رمضانخانی معاون
دانشجویی و فرهنگی وقت دانشگاه ،خواستار طرح این قضیه
شدند که در سال آینده ما میزبان باشیم .در آبان ماه سال گذشته
وزارت خانه با نامه ای که برای دانشگاه ها به منظور اعالم آمادگی
میزبانی فرستاد ،دانشگاه ما و چند دانشگاه دیگر از قبیل :شیراز،
علوم بهزیستی ،توانبخشی و ایران درخواست میزبانی داده و در
ابتدا قرار بر این شد که دو دانشگاه میزبانی را بر عهده بگیرند که
در نهایت با توجه به امکانات و پتانسیل هایی که در دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی وجود داشت ،در بهمن ماه سال  92و در
جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره این میزبانی از سوی دکتر
آیتی معاون وقت دانشجویی و فرهنگی وزارت خانه به تصویب
رسید .سرانجام در «مراسم نوروز و دانشجو» در اسفند ماه سال
 ،92تفاهم نامه این جشنواره توسط دکتر رمضانخانی و دکتر
آیتی امضاء شده و مراسم رونمایی از پوستر جشنواره در حضور
بیش از  800نفر از دانشجویان برگزار گردید .از آن به بعد تا به
امروز کار ما اجرایی تر و عملیاتی تر شد تا بتوانیم با توجه به
امکانات و ظرفیت هایی که داریم به عنوان میزبان به طور شایسته
عمل کنیم .جا دارد این مطلب را عنوان کنم که برای هر چه بهتر
برگزار شدن این جشنواره تا به امروز اقدامات گوناگونی از قبیل
جلسات متعدد و مشترک با دوستان در وزارت خانه ،با دکتر
پیوندی ریاست محترم دانشگاه که رئیس ستاد اجرایی مرحله
کشوری جشنواره نیز هستند و ...انجام شده است.
• در این جشنواره چه کمیته هایی با شما همکاری می
کنند؟
امسال تعداد کمیته ها کاهش پیدا کرد و دو کمیته فرهنگی
و کمیته پشتیبانی با ما همکاری دارند .کمیته فرهنگی شامل
واحدهای مناسبت ها ،مسابقات ،گردشگری ،نمایشگاه ،کارگاه
و ...می شود .کمیته پشتیبانی نیز شامل واحدهای استقبال و
پذیرش ،اسکان ،تغذیه ،ایاب و ذهاب و ...می باشد .در کنار این
مجوعه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به عنوان رکن

اصلی برگزاری ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان ،حوزه
ریاست دانشگاه ،روابط عمومی ،نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری  ،کمیته فرهنگی فوق برنامه که متشکل از  90دانشجو
است ،معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها ،معاونت
توسعه منابع ،معاونت تحقیقات و فناوری ،مدیریت حراست،
معاونت درمان ،معاونت بهداشت و ...نهایت همکاری را داشتند.
• امسال دبیرخانه اجرایی جشنواره چه ابتکاراتی نسبت
به سال های گذشته به خرج داده است؟
خب ،واقعیت این است که امسال در مراحل مختلف ابتکارات
متعددی داشتیم .در زمان ارائه آثار به دانشگاه میزبان به تمامی
کارشناسان فرهنگی هدایای فرهنگی به رسم یادبود اهداء شد
و برای پذیرایی از آن ها اتاقی تحت عنوان اتاق مهمان در نظر
گرفته شده بود .در طول سه روز جشنواره 9 ،کارگاه آموزشی
در حوزه های مختلف جشنواره خواهیم داشت .در مراسمی
که در هر سه روز برگزار می گردد ،بخش های مختلف نتایج
داوری اعالم خواهد شد و در طول این سه روز اهداء جوایز را به
دانشجویان برگزیده خواهیم داشت که این اتفاق ها برای اولین
بار است .نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی و مدیران امور
فرهنگی کلیه دانشگاه ها را خواهیم داشت .مشکالتی که در سال
های گذشته در زمان داوری آثار وجود داشت که البته دلیل اصلی
آن کمبود وقت بود ،ما توانستیم با تقسیم وظایف و مکان های
متعددی که برای داوری آثار در نظر گرفته بودیم ،این مسئله را
کاهش دهیم تا در نهایت آثار دانشجویان با کم ترین میزان خطا
و اشتباه داوری شود که شاهد جشنواره پر رونقی باشیم.
• کیفیت آثار جشنواره به نسبت سال های گذشته چگونه
بود؟
با توجه به نظراتی که داوران بنام و برجسته کشورمان در
زمینه آثار ادبی و هنری هنری و ادبی داشتند ،بسیاری از
آثار دانشجویان در سطح باال و حرفه ای است که باید این
کیفیت باالی آثار جشنواره ،انعکاس داده شود و در کنار آن
شرایطی فراهم شود که این آثار به بیرون از محیط دانشگاهی
و در معرض دید عموم قرار گیرد .چرا که دانشجویان دانشگاه
های علوم پزشکی سراسر کشور در کنار کار تخصصی خودشان
توانمندی های دیگری نیز دارند که این مسئله ارزشمند است و
باید دیده شود .با توجه به همه این تفاسیر و پتانسیل خوب که

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود دارد،
همه سعی ما بر این است که به عنوان میزبان خوب عمل کنیم،
تا دانشگاهیان همیشه با خاطره خوب از این دانشگاه یاد کنند.
• چه توصیه ای برای مدعوینی دارید که در جشنواره
شرکت خواهند داشت؟
در وهله اول از دانشجویان می خواهم که در جشنواره با دقت
بیشتری شرکت کنند تا با آثار دوستانشان آشنا شوند ،بتوانند
نقاط ضعف هایشان را اصالح و نقاط قوتشان را تقویت کنند و
از تجارب یکدیگر بهره مند گردند که در نهایت آثار خالقانه
ارائه دهند که همگی این موارد منجر به رقابت سازنده در فضای
جشنواره فرهنگی می شود.
در گام بعدی از مسئولین و مدیران دانشگاه های دیگر درخواست
می کنم که با دقت نظر بیشتری در این جشنواره بزرگ حضور
بهم رسانند و از غرفه ها بازدید کنند به این دلیل که جشنواره
مکانی برای آوردگاه فرهنگی یک ساله دانشگاه ها است .همچنین
می توانند با شناسایی نقاط ضعف هایشان ،توانمندی را افزایش
دهند .جا دارد دوستانمان نیز در وزارت خانه با توجه ویژه ای که
به این جشنواره دارند ،بازخوردی از سیاست گذاری خودشان
داشته باشند .از ارگان های دیگر نیز مانند وزارت ارشاد و
شهرداری تهران نیز می خواهیم که از این جشنواره بازدید کنند
البته بدین منظور اطالع رسانی صورت می گیرد و همه می
توانند آزادانه از این جشنواره دیدن فرمایند.
• آقای دکتر اگر صحبت پایانی دارید بفرمائید؟
در پایان ورود همه دانشجویان و دانشگاهیان عزیز را به دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی گرامی می داریم و از همین جا به
آن ها خیر مقدم عرض می کنیم .از کلیه عزیزان می خواهم
که با سعه صدر با همکاران ما تعامل داشته باشند .این نکته نیز
حائز اهمیت است که به نکات درج شده در کتابچه راهنمایی
که در بدو ورود به کلیه مدعوین داده شده توجه کنند .همچنین
پیشاپیش از قصور و کوتاهی که ممکن است رخ دهد ،پوزش
می خواهم و در مقابل از شما عزیزان می خواهم که انتظاری
خارج از توانمندی های مجموعه دانشگاه نداشته باشید .دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تالش می کند میزبانی قابل قبولی
داشته باشد .امید که ششمین جشنواره فرهنگی نقطه عطفی
برای جشنواره های آتی باشد.
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گزارش :آهو ضرغامــی

کارشناس روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه از روند
داوری مرحله کشوری ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور

روابـط عمومـی معاونـت دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه :دکتر
فراهانـی معـاون فرهنگی و دانشـجویی وزارت بهداشـت و دکتر
پیونـدی رئیـس دانشـگاه از رونـد داوری آثـار مرحلـه کشـوری
ششـمین جشـنواره فرهنگـی بازدیـد بـه عمـل آوردنـد.

در این بازدید که دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و مدیران این حوزه نیز معاون دانشجویی و فرهنگی
وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه را همراهی می کردند ،محل
داوری آثار مرحله کشوری ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان
مستقر در سالن ورزشی شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی مورد بازدید قرار گرفت و بازددید کنندگان ضمن
گفتگو با داوران از نزدیک در جریان روند داوری آثار قرار گرفتند .
سپس در جلسه ای که با حضور دکتر فراهانی رئیس جشنواره ،دکتر
پیوندی رئیس ستاد اجرایی مرحله کشوری جشنواره و سایر اعضا

در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تشکیل شد درخصوص
موضوعات مربوط به جشنواره بحث و تبادل نظر صورت گرفت
و دکتر فراهانی و دکتر پیوندی در سخنانی به ارایه رهنمودها و
ارشاداتی در خصوص افزایش دقت در کیفیت داوری آثار پرداختند.
گفتنی است داوری مرحله کشوری ششمین جشنواره فرهنگی
دانشجویان از شنبه  11مردادماه با حضور اساتید مجرب و
کارآزموده از سراسر کشور آغازشده است و تا  19مردادماه ادامه
خواهد یافت و داوران در این مدت درخصوص بیش از  4000اثر
از  50دانشگاه تصمیم گیری خواهند کرد.

دکتر فراهانی معاون فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت :

کیفیت آثار نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است
روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :دکتر
فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و رئیس
جشنواره در حاشیه بازدید از مرحله داوری کشوری آثار ششمین
جشنواره فرهنگی دانشجویان در گفتگویی با ما سطح کیفی آثار
ارسالی به دبیرخانه جشنوراه نسبت به سالهای گذشته را باالتر
عنوان کرد.
وی در پاسخ به این سوال که سطح کیفی آثار ارسالی به دبیرخانه
جشنواره چگونه بوده است گفت :با توجه به نظر داوران سطح
کلیه آثار نسبت به سال گذشته افزایش کیفی داشته است  ،به جز
در زمینه نشریات که شاید تغییر فاحشی نداشته است.
رئیس جشنواره افزود :این افزایش کیفی که نشان از عالقمندی
دانشگاه ها به این جشنواره است ،قابل تقدیر است و مسوولیت ما

را سنگین تر و خطیرتر می کند تا بتوانیم زمینه را برای بالندگی
و شکوفایی دانشجویان که قشر فرهیخته جامعه هستند فراهم
کنیم.
دکتر فراهانی نحوه برگزاری این مرحله از جشنواره را مثبت
ارزیابی کرد و گفت :به نظرم واقعاً حجم عملیات بسیار باالست.
داوری بیش از  4000اثر از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور در یک هفته توان بسیار زیادی می خواهد و به
نظرم کار بزرگی در این مرحله انجام شده است.
رئیس جشنواره در خصوص تغییرات جشنواره امسال نسبت به
سال های گذشته به خصوص در مرحله برگزاری اظهار داشت:
در سال های گذشته سازماندهی برنامه ها به نحوی صورت
گرفته بود که در مراسم افتتاحیه و اختتامیه یک سری برنامه

های خشک و رسمی برگزار می شد که جذابیت چندانی برای
مخاطبان اصلی ما یعنی دانشجویان نداشت .اما امسال پیشنهاد
کردیم با یک ساختارشکنی به سمت برگزاری برنامه های جذاب
پیش رویم تا از این طریق در هر سه روز به آثار جشنواره بیشتر
بها دهیم.

برگزاری جلسه مشترک کمیته فرهنگی و کمیته پشتیبانی با حضور دکتر نیک ضمیر
روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :جلسه
مشترک کمیته های فرهنگی و پشتیبانی ششمین جشنواره
فرهنگی دانشجویان با حضور دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه و مسئول دبیرخانه اجرایی مرحله کشوری
ششمین جشنواره فرهنگی در روز 2شنبه مورخ  93/4/16در
اتاق جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید.
دکتر نیک ضمیر در این جلسه ضمن تشکر از زحمات کلیه
همکاران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص پیشبرد
امور جشنواره ،بر رفع مشکالت و موانع موجود در امور جشنواره
تأکید نمود .وی همچنین خاطرنشان کرد پیگیری امور باقیمانده
جشنواره با سرعت بیشتری توسط کمیته های مربوطه صورت

پذیرد.
همچنین دکتر جوانمرد دبیر اجرایی جشنواره در بخش دیگری
از این نشست ضمن خیرمقدم به حاضرین ،گزارشی را در
خصوص بخش های مختلف جشنواره ،فعالیت های صورت
گرفته و برنامه ریزی های پیش بینی شده در خصوص روند
اجرای جشنواره بیان نمود.
در ادامه دکتر نژادجواد مسئول کمیته پشتیبانی و دکتر
میرزاحسینیان مسئول کمیته فرهنگی و فوق برنامه جشنواره
گزارشی را از فعالیت های صورت گرفته در این کمیته بیان
نمودند .الزم به ذکر است این جلسه با بحث و تبادل نظر
حاضرین در خصوص موارد مطروحه پایان یافت.

رونمایی از پوستر ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان
روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه :بــه همــت مدیریت تعالــی فرهنگی
و فعالیــت هــای فــوق برنامه معاونــت دانشــجویی و فرهنگی
دانشــگاه ،همزمــان بــا برگــزاری ششــمین جشــن بــزرگ
نــوروز و دانشــجو ،پوســتر ششــمین جشــنواره فرهنگــی
دانشــجویان علــوم پزشــکی سراســر کشــور رونمایــی و
تفاهــم نامــه ششــمین جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان
علــوم پزشــکی سراســر کشــور نیــز امضــا گردیــد.
ایـن جشـن بـزرگ بـا حضـور دکتـر آیتـی معـاون وقـت
دانشـجویی و فرهنگـی وزارت بهداشـت ،دکتـر فتحـی مدیر
حـوزه ریاسـت دانشـگاه ،دکتـر رمضانخانـی معـاون وقـت
دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه ،دکترمومنی رئیس حراسـت
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دانشـگاه ،جمعـی از مدیـران ،کارکنان و بیش از  800نفر از دانشـجویان دانشـگاه در تاریخ سـه
شـنبه  13اسـفند ماه از سـاعت  16لغایـت  18در تاالر امام
خمینـی(ره) دانشـکده پزشـکی برگـزار گردید.
در ایــن مراســم ،پوســتر ششــمین جشــنواره فرهنگــی
دانشــجویان توســط دکتــر فتحــی و دکتــر آیتــی رونمایــی
شــد و تفاهــم نامــه ششــمین جشــنواره فرهنگــی
دانشــجویان علــوم پزشــکی سراســر کشــور نیــز در همیــن
مراســم بــه امضــای مشــترک بیــن دکتــر آیتــی معــاون
وقــت دانشــجویی و فرهنگــی وزارت بهداشــت و دکتــر
رمضانخانــی معــاون وقــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه
رســید.

برگزاری نشست خبری ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
روابـط عمومـی معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه:
نشسـت خبـری ششـمین جشـنواره فرهنگـی دانشـجویان
علـوم پزشـکی کشـور بـا حضور دکتـر آیتی معـاون وقت
دانشـجویی و فرهنگی وزارت بهداشـت و دکتر پیوندی
رییـس دانشـگاه در تـاالر شـهید بهشـتی برگزار شـد.
دکتـر آیتـی معاون وقت دانشـجویی و فرهنگـی وزارت
بهداشـت در ایـن نشسـت در جمـع اصحـاب رسـانه
طـرح تحـول نظـام سلامت را راهبـرد کالن وزارت
بهداشـت و دولت دانسـت و بزرگترین خدمات نظام در
حوزه سلامت را بسـته هـای طالیی سلامت ذکر کرد
و تحقـق این رسـالت عظیم را که بردوش دانشـگاههای
علوم پزشـکی کشـور است بدون شـک مرهون زحمات
و تالشـهای شـبانه روزی پرسـنل زحمـت کـش حوزه
درمـان اسـت و مدیریـت جهـادی را میطلبد .
معـاون دانشـجویی و فرهنگـی وزارت بهداشـت در خصـوص
سـابقه جشـنواره و اطالعـات آماری اعلام کرد :این جشـنواره
پنـج دوره برگـزار شـده اسـت و هم اکنـون منزلگاه ششـم آن
دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشتی اسـت و این جشنواره را
بعنـوان یکـی از متنوع ترین جشـنواره ها که در کشـور برگزار
میشـود معرفـی کـرد وی اضافـه کرد این جشـنواره در شـش
بخـش و  68رشـته مختلـف شـامل بخـش ادبـی ،پژوهشـی،
فنـاوری اطالعـات ،کتابخوانـی ،نشـریات دانشـجویی و بخـش
هنـری برگزار می شـود.
دکتـر آیتـی ضمـن اعلام شـعار جشـنواره بـا عنـوان هویـت
ایرانی -اسلامی؛ دانشـجوی با نشـاط و امیدوار افزود :امسـال
جشـنواره بـه سـمت تخصصـی شـدن سـوق یافتـه و آثـار
تخصصـی بـه بحث سلامت توجه ویـژه دارد.تاکنـون 22522

اثـر در سـامانه ثبـت شـده کـه حاصـل کار  8010دانشـجوی
علـوم پزشـکی کشـور بوده اسـت .
وی مصـادف شـدن برگـزاری ایـن جشـنواره را باسـال اقتصاد

و فرهنـگ بـا عـزم ملـی و مدیریـت جهـادی از ویژگـی هـای
برجسـته آن برشـمرد و گفـت هویـت ایرانـی اسلامی بـرای
دسـت انـدرکاران حـوزه فرهنگـی حائـز اهمیـت اسـت
و دانشـجویان ایـن هویـت را بایـد شـناخته و درک کننـد و
برایشـان ارزشـمند باشـد .
دکتـر آیتـی در خاتمه سـخنان خود با اشـاره بـه اینکه مهلت
ثبـت آثـار تـا دهـم خـرداد ماه تمدید شـده اسـت اعلام کرد
نمایشـگاه آثـار برگزیـده و برتـر دانشـجویان در حاشـیه ایـن
جشـنواره برگـزار می شـود .
گفتنـی اسـت در آغـاز ایـن نشسـت خبـری دکتـر پیونـدی
رییـس دانشـگاه هـدف از برگـزاری ایـن نشسـت را تبییـن
عملکرد ششـمین جشـنواره دانشـجویان گسـترش فعالیتهای
هنـری و فرهنگـی دانسـت و اضافه کرد امسـال دانشـگاه علوم

پزشـکی شـهید بهشـتی میزبان این رخداد برجسـته فرهنگی
کشـور اسـت  ،ایـن جشـنواره کـه در تاریخ  1تا  3شـهریور در
دانشـگاه شـهید بهشـتی برگزار می شـود فرصتـی برای
بروز اسـتعدادهای دانشـجویان در زمینه فرهنگ و هنر
می باشـد .
رییس دانشگاه برگزاری این جشنواره را در دولت تدبیر
و امید با توجه به شعار ویژه آن باعث شور و نشاط
دانشجویان دانست تا دانشجویان بتوانند دراوقات
فراغت خود درزمینه فرهنگ و هنر بیشتر فعالیت
کنند  ،و یکی از اهداف این جشنواره را جهت دهی
به کانونهای دانشجویی در جهت خو استگاه دانشگاه ،
تجمیع عالیق و فرهنگ ها در جهت ارتقای فرهنگی و
مشارکت جمعی دانشجویان ذکر کرد
وی ایجاد فرصت برای شناسایی نخبگان و دانشجویان
خالق و هنرمند و تبادل افکار و عقاید بین دانشجویان رشته
های پزشکی و غیر پزشکی را از اهداف این جشنواره دانست.
دکتـر پیونـدی در بخشـی از سـخنان خـود محورهـای ویـژه
پزشـکی ایـن جشـنواره را  ،عـوارض اجتماعـی مصـرف
غیرمنطقـی و بـی رویـه دارو ،باورهـای فرهنگـی و الگـوی
مصـرف دارو و فرهنـگ القایـی مصـرف دارو و موضـوع ویـژه
عتـرت را سـبک زندگـی پیامبـر اعظـم (ص) عنـوان کـرد .
رییـس دانشـگاه  1163اثـر فرهنگـی هنری دانشـجویی را که
توسـط  900دانشـجوی خلاق و هنرمند انجام شـده را رقمی
بـی نظیـر دانسـته و افـزود در بازبینـی این آثار بیشـترین آمار
متعلـق بـه دانشـجویان پزشـکی اسـت کـه علیرغـم مشـغله
زیـاد درسـی از کار فرهنگـی غافل نشـده اند و ایـن موضوع را
شایسـته تقدیر دانسـت.

دکتر مازوچی داورمرحله کشوری آثار پژوهشی دانشجویان:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پتاسیل خوبی برای حضور
در جشنواره دارد
•آثار ارسالی به ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان را که به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی شهید می باشد ،چه طور ارزیابی می کنید؟
به نظر بنده که سال گذشته نیز داور آثار پژوهشی دانشجویان بودم ،آثار ششمین جشنواره
فرهنگی همانند سال های گذشته است با این تفاوت که از نظر کمی تعداد آن افزایش یافته است.
البته جا دارد که بگویم با توجه به زمان محدود دانشجویان محتوای آثار خوب است.
•چه پیشنهاداتی برای ارائه آثار هر چه بهتر برای دانشجویان دارید؟
هر سال که جشنواره برگزار می شود در فاصله زمانی کم شعار و محورهای سال آتی اعالم شود
که دانشجویان زمان کافی برای ارائه آثارشان به خصوص در زمینه پژوهش داشته باشند .امسال
زمان داوری نسبت به سال گذشته برای آثار پژوهشی افزایش پیدا کرده اما باز هم باید زمان آن

را بیشتر کنند به این خاطر که
همان طور که می دانید داوری
آثار پژوهشی با تعداد زیاد،
کاری است که نیازمند زمان
طوالنی تری است و باید با دقت مطالعه شود.
•نظرتان راجع به نحوه میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چیست؟
از آن جایی که در سال های گذشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پتانسیل
خوبی برای شرکت در جشنواره ها داشتند ،به طور قطع امسال که میزبان هستند به طور شایسته
عمل خواهند کرد.

نظرات کارشناسان فرهنگـی دانشگـاه های علوم پزشکــی سراسر کشـور نسبـت به میزبانـی و
نحــوه تحویـل آثـار به دانشگــاه علوم پزشـــکی شهید بهشـتی
* افشاری پور کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:
امیدوارم میزبانی خوب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تداوم داشته باشد.
* مقدم فر کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
انتخاب میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دلیل تجربه باالی این دانشگاه است.
* برهانی کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی یزد:
نســبت بــه ســال هــای گذشــته امســال دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی میزبانــی

بســیار خوبــی را تــدارک دیــده اســت.
* شهابی کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
رفتار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بسیار احترام آمیز است.
* محمدی کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:
امی ــدوارم دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ش ــهید بهش ــتی از روش و من ــش اس ــتاد بزرگ ــوار ش ــهید
بهش ــتی ،در پیش ــبرد اه ــداف جش ــنواره اس ــتفاده کن ــد.
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نمایشگاه بهشتی همزمان با ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان
کمیتـه فرهنگـی و فـوق برنامـه ششـمین جشـنواره
فرهنگـی دانشـجویان دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی
سراسـر کشـور اقـدام بـه برپایـی غرفـه نمایشـگاه
دسـتاوردهای فرهنگـی داشـگاه هـای علـوم پزشـکی
سراسـر کشـور از تاریخ یکم لغایت سـوم شهریور ماه
نمـود.
در همین راسـتا  56عدد غرفه برای دانشـگاهیان تدارک
دیـده شـده که شـامل غرفه هـای آثار عمومی در سـالن
زنـده یـاد آیدیـن نیکخـواه بهرامـی ،نمایشـگاه آثـار
ویـژه در طبقـه همکـف سـالن شـهید احـدی ،نمایشـگاه

آثـار برگزیـده در طبقـه دوم سـالن شـهید احدی به
نمایـش گذاشـته می شـود.
همچنیـن زمان تحویـل غرفه هـا در تاریخ جمعه 31
مـرداد مـاه و زمـان افتتـاح غرفه ها و نمایشـگاه در
تاریـخ شـنبه یکم شـهریور ماه می باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت در جـوار ایـن نمایشـگاه هفـت
غرفه ویژه فعالیت های مرکز مشـاوره دانشـجویان
دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشتی ،شـبکه خبر،
معرفـی آثـار و زندگینامـه شـهید بهشـتی ،اهـداء
عضـو و ...در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

غرفه مرکز مشاوره دانشگاه در ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان
مرکز مشـاوره معاونت دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـه مناسـبت ششـمین
جشـنواره فرهنگـی دانشـجویان دانشـگاه هـای علـوم
پزشـکی سراسـر کشـور اقدام به برپایی غرفه مشاوره
و روانشناسـی نمـود.

ایـن غرفـه کـه در طـول جشـنواره از روز یکـم لغایـت
سـوم شـهریور مـاه برپـا مـی گـردد ،بـا هدف آشـنایی
هـر چـه بیشـتر با ایـن مرکـز و همچنیـن ارائـه خدمات
مشـاوره بـه مدعویـن می باشـد.
خدمـات ایـن غرفـه شـامل :اجـرا و تفسـیر تسـت هـای

روانشـناختی از قبیل تفسـیر نقاشـی ،روانشناسی رنگ
هـا ،تسـت شـخصیت مینـه سـوتا ( ،)MMPIبرگـزاری
کارگاه آموزشـی بـا عنـوان مبانـی هنـر درمانـی ،ارائـه
بروشـورهای آموزشـی در حیطـه هـای هنـر درمانـی،
تفکـر خلاق و هـوش هیجانـی می باشـد.

آثار برگزیده دانشجویان در کتاب ششمین جشنواره فرهنگی
به همت کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی ششمین
جشنواره فرهنگی دانشجویان ،کتاب آثار برگزیده
ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های
علوم پزشکی سراسر کشور تهیه ،تدوین و منتشر می

گردد.
این کتاب شامل :پیام های مسئولین به مناسبت ششمین
جشنواره فرهنگی ،معرفی آثار برگزیده در بخش های
ادبی ،هنری ،پژوهشی ،فناوری اطالعات و ...به همراه

عکس صاحب اثر ،معرفی اعضای شورای سیاستگزاری
ششمین جشنواره فرهنگی ،معرفی هیأت داوران ششمین
جشنواره فرهنگی ،معرفی کمیته های ششمین جشنواره
فرهنگی به همراه دبیر آن کمیته و ...می باشد.

انتشارکتابچه راهنمای مدعوین جشنواره برای نخستین بار در تاریخ جشنواره
به همت کمیته پشتیبانی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ،برای نخستین بار
در تاریخ جشنواره فرهنگی کتابچه راهنمای بدو ورود ویژه
مدعوین جشنواره طراحی گردید.
این کتابچه با این رویکرد که تمامی اطالعات الزم را در اختیار
مدعوین می گذارد طراحی شده است و در روز جمعه مورخ
 31مرداد ماه همزمان با ورود مدعوین توسط واحد پذیرش و
استقبال در خوابگاه ها توزیع می شود.

الزم به ذکر است در این کتابچه به معرفی زمان و مکان
پذیرایی به همراه ژتون های تغذیه ،کارت شناسایی مدعوین
شرکت کننده در ششمین جشنواره فرهنگی ،شماره تلفن های
ضروری جشنواره ،نشانی خوابگاه هایی که جهت اسکان در
طول جشنواره در نظر گرفته شده است ،زمانبندی برنامه های
جشنواره ،نحوه برخورداری از خدمات درمانی مرکز بهداشت
و درمان دانشجویان ،کارگاه های آموزشی این جشنواره،
نحوه استفاده از امکانات ورزشی و ...پرداخته شده است.

کارگاه های آموزشی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان
به همت کمیته فرهنگی و فوق برنامه ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور کارگاه های آموزشی در تاریخ یکشنبه دوم و دوشنبه سوم شهریور
ماه به شرح زیر برگزار می گردد.

الزم بــه ذکــر اســت تمامــی دانشــجویان عزیــز شــرکت کننــده مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام و دریافــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن هــای 23872363 -09356741434
خانــم ضرغــام مســئول برگــزاری کارگاه هــای جشــنواره تمــاس حاصــل نماینــد.
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استقبال بهشتی از فرهنگیان جشنواره
واحـد اسـتقبال و پذیـرش کمیتـه پشـتیبانی ششـمین
جشـنواره فرهنگـی دانشـجویان دانشـگاه هـای علوم پزشـکی
سراسـر کشـور در تاریـخ جمعه  31مرداد مـاه از تمام مدعوین
جشـنواره اسـتقبال کـرد.
در این استقبال که در خوابگاه های شهید عبدالحسینی ویژه

برادران و حضرت ولی عصر(عج) ویژه خواهران صورت می
گیرد ،در مجموع از  500نفر از مدعوین استقبال و پذیرش شد.
از این تعداد  89نفر معاونین دانشجویی و فرهنگی و مدیران
فرهنگی دانشگاه ها 237 ،نفر دانشجوی برگزیده جشنواره74 ،
نفر دانشجوی فعال فرهنگی 68 ،نفر کارشناس فرهنگی و

 90نفر دانشجوی فعال فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی و ...را تشکیل می دادند.
الزم بـه ذکـر اسـت در بـدو ورود ،پـس از اسـتقبال و پذیرایی
بـه کلیه مدعوین بسـته فرهنگی شـامل کتابچـه راهنمای بدو
ورود ،کارت شناسـایی ،خـودکار و ...اهـداء گردید.

کهریزی رئیس هیأت داوران و داور آثار نقاشی و طراحی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان

آثار دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف ششمین جشنواره فرهنگی
 .چنـد دوره به عنـوان رئیس هیأت داوران در جشـنواره
فرهنگی حضور داشـتید؟
در سـه دوره از جشـنواره فرهنگـی حضور داشـتم .اولین دوره
همزمـان بـا سـومین جشـنواره فرهنگـی در اسـتان گلسـتان،
دومیـن دوره همزمـان بـا چهارمیـن جشـنواره فرهنگـی در
اسـتان کرمـان و سـومین دوره همزمـان با پنجمین جشـنواره
فرهنگـی در اسـتان ارومیـه.
 .کیفیت آثار ششـمین جشـنواره فرهنگی دانشـجویان
را بـه نسـبت سـال های گذشـته چـه طـور ارزیابی می
کنید ؟
در بخـش هنـری کـه من در جریـان آن بودم کیفیـت آثار در
اکثر رشـته ها رشـد داشـته اسـت و به اذعان داوران هر رشته،
بـا وجـود اینکه سـطح کمـی و تعداد آثـار در برخی رشـته ها
کمتـر از سـال های گذشـته به نظـر می آمد ،اما سـطح کیفی
آثـار نشـان از رشـد داشـت و همین امـر داوری را نیـز پیچیده
تـر کـرد .تنوع آثـار از لحاظ تکنیکـی ،پرداختن بـه موضوعات
مرتبـط از جملـه موضوعـات پزشـکی در برخـی رشـته هـا ،از
جملـه کاریکاتـور و پوسـتر از نـکات مثبـت جشـنواره امسـال
بـود .برنامـه ریـزی هـای متوالی در طی جشـنواره هـای قبلی
تأثیـر خـود را در جشـنواره امسـال بـه صورت مثبت گذاشـته
بـود ،چـرا که شـاهد آثـار تولیـدی در جهـت پیشـبرد اهداف
جشـنواره بودیم.

 .بـه نظر شـما در مرحله داوری کشـوری
آثـار ششـمین جشـنواره فرهنگـی
دانشـجویان ،دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـهید بهشـتی به عنوان میزبـان چگونه
عمل کـرد؟
بسـیار خـوب و عالـی ،البتـه معمـوالً کارهایی
بـه این وسـعت مشـکالت خـاص اجرایی خود
را نیـز دارد کـه بـه لطـف خـدا و بـا درایـت
مسـئولین و مجموعـه کارکنان دانشـگاه علوم
پزشـکی شـهید بهشـتی این موارد بـه حداقل
ً
اصلا مشـکلی
رسـیده و در بسـیاری از مـوارد
نبوده اسـت.
 .چـه پیشـنهادی بـرای ارائـه آثـار هـر چـه بهتـر
دانشـجویان در جشـنواره هـای آتـی داریـد؟
تأکیـد ویـژه اینجانـب به عنـوان عضـوی از جامعـه فرهنگی و
هنـری کشـور و همچنین تیم داوری کـه در جریان کامل روند
پیشـرفت آثار جشـنواره بر آمـوزش و هدایـت و حمایت عالقه
منـدان رشـته هـای هنـری توسـط صاحب نظـران هر رشـته
اسـت ،برگزاری کارگاه های همزمان با جشـنواره ،کارگاه های
دوره ای در مراکـز اسـتانی بـه صورت فصلـی و همچنین تهیه
و تدویـن منابـع آموزشـی بـرای دانشـجویان از جملـه کتاب و

مولتـی مدیـا در جهـت ارائـه تعاریـف درسـت از هـر رشـته و
مباحـث اولیـه و پایـه مـی توانـد روند رشـد آثار را چـه از نظر
کمـی و چـه از نظـر کیفـی بـه حداکثـر تـوان ممکن برسـاند.
دانشـجویان عالقـه منـد بـه مباحث هنـری معموالً بـه صورت
تخصصـی در جریان جزئیات رشـته هایـی که به آن عالقه مند
هسـتند نیسـتند و البته این امری طبیعی اسـت ،لیکن داشتن
حداقـل سـواد در هر رشـته با توجـه به منابعی که مـی تواند به
صـورت بومی بـرای این عالقه منـدان تدوین شـود امری عملی
و ممکـن اسـت کـه ان شـاءا ...مدنظر مسـئولین دلسـوز بوده و
هسـت .امیـد کـه ایـن رونـد رو به رشـد در سـایه عنایـات حق
تعالی و مدیریت دلسـوزانه مسـئولین وزارت بهداشـت باشـد تا
شـاهد بالندگـی هرچه بیش از بیش جشـنواره باشـیم.
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نویسنده :مهناز آزاد
سرپرست روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگــزاری جشــنواره در همــه جوامــع و فرهنــگ هــا در مقاطع
و مناســبت هــای مختلــف صــورت مــی گیــرد .برگــزاری
جشــن بــه دلیــل حــال و هــوا و شــرایط ویــژه ای کــه دارد،
همــواره حالتــی اســتثنائی نســبت بــه عمــوم روزهــا دارد.
جشــن در فرهنــگ ایرانــی تصویــری از شــکوه ،نشــاط و
شــادمانی بــه ذهــن متبــادر مــی کنــد .جشــن هــا مــی توانند
خســتگی و کســالت روزمرگــی را از مــا دور کننــد و امــکان نو
شــدن را بــار دیگــر بــرای مــا فراهــم کننــد .در جشــنواره

فرهنگــی فرهیختــگان بــه بحــث و تبــادل نظــر خواهنــد
پرداخــت و خــود را در آئینــه نــوی افــکار عمومــی خواهنــد
دیــد و از ایــن جاســت کــه رونــد «نــو شــدن» آغــاز مــی
گــردد .برگــزاری جشــنواره جــز ایــن نمــی توانــد مفهومــی
داشــته باشــد؛ جــز ایــن اگــر باشــد «ســر هــم کــردن امــور
اســت » ...و هــم اتــاف فرصــت هــا و بــه کــوره راه رفتــن.
در اولیــن شــماره ایــن نشــریه و همزمــان بــا افتتاحیــه ایــن
رویــداد موثــر ،ضمــن عــرض خســته نباشــید و خــدا قــوت

بــه کلیــه دوســتان و همکارانــی کــه بــه انــواع مختلــف قدمی
در ایــن جشــنواره و در راه اعتــای فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم
برداشــتند ،آرزومندیــم کــه در آینــده تــاش مضاعفــی کنیــم
تــا بــه جشــنواره هــا بیــش از پیــش هویــت و موضوعیــت
ببخشیم .
در همیــن راســتا مــروری بــر دوره هــای پیشــین جشــنواره
فرهنگــی کمــک شــایانی در اســتفاده از تجربیــات ایــن
عزیــزان بــرای دوره هــای آتــی خواهــد نمــود.

ضرورت های وجود جشنواره فرهنگی دانشجویان از نگاه وزارت بهداشت

• تحقق منویات مقام معظم رهبری در مقابله با تهاجم فرهنگی ،تقویت استکبار ستیزی و نشر دستاوردهای انقالب اسالمی
• تقویت روحیه خودباوری و هویت اسالمی  -ایرانی
• دستیابی به فرهنگ و هنر متعهدایرانی  -اسالمی به عنوان عناصر هویت ملی
• گسترش فعالیت های فرهنگی ،هنری و مذهبی در راستای حفظ و تقویت هویت اسالمی -ایرانی
• تقویت و احیاء و معرفی هنر اصیل و سازنده ایرانی و شناخت فرهنگ و مدنیت اسالم و ایران
• ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسالمی ایرانی
• توسعه و تقویت مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی ،مذهبی ،هنری و نشریاتی
• غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان بر محور فعالیت های فرهنگی ،مذهبی ،هنری و ادبی
• شناسایی ،معرفی و تجلیل از دانشجویان خالق و توانمند در زمینه های مختلف فرهنگی

اهداف جشنواره فرهنگی دانشجویان از نگاه وزارت بهداشت

• گسترش فعالیت های فرهنگی ،هنری و مذهبی در راستای حفظ و تقویت هویت اسالمی  -ایرانی
• تقویت و احیاء و معرفی هنر اصیل و سازنده ایرانی و شناخت فرهنگ و مدنیت اسالم و ایران
• ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
• توسعه وتقویت مشارکت دانشجویان درفعالیت های فرهنگی،مذهبی وهنری غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان برمحورفعالیت های فرهنگی مذهبی وهنری شناسایی،معرفی وتجلیل از
دانشجویان خالق و توانمند در زمینه های فرهنگی،مذهبی وهنری

نگاهی به اولین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

«افتتاح بزرگ ترین رخداد فرهنگی در نصف جهان»
اولیــن جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور بــا شــعار «دانشــجو ،نــوآوری و
شــکوفایی» در بهمــن مــاه  1387همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر و ایــام ســی امیــن ســالگرد پیــروزی انقالب شــکوهمند
اســامی ،بــا هــدف رشــد و تعالــی معنــوی دانشــجویان در کنــار علــم آمــوزی و دانــش انــدوزی ،بــا برنامــه ریــزی
و حمایــت معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی اصفهــان برگــزار گردیــد.
در ایــن دوره از جشــنواره  1104نفــر از دانشــجویان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور شــرکت نمودنــد که
ایــن تعــداد موفــق بــه ثبــت  4962اثــر در اولیــن جشــنواره فرهنگی شــدند.
ادامه دارد...
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جاذبه هـای تهــران بزرگ
نویسنده :مریم السادات موسوی
دبیر کانون گردشگری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیشینه تاریخی تهران بزرگ

تهران پایتخت کشور عزیزمان ایران ،پیش از آن که توسط آقامحمدخان قاجار به عنوان پایتخت
برگزیده شود ،دهکده ای در نزدیکی شهر کهن ری بوده است .پیشینه تاریخی شهر ری به هزاره ششم
قبل از میالد یعنی  8000سال پیش برمی گردد .در سال  1193ه.ق .آقا محمد خان زمانی که مرگ
کریم خان زند را نزدیک دید ،خان را مرده انگاشت و بی خبر از شیراز گریخت و به تهران آمد و این
دهکده کوچک را به خاطر موقعیت خاص نظامی  -جغرافیایی که داشت پایتخت حکومت خود اعالم
کرد و از آن زمان تهران رو به آبادانی گذاشت.
ً
در ادامه توضیح مختصری درباره جاذبه های توریستی پایتخت که واقعا زیاد است و برای هر نوع
سلیقه ای مکانی وجود دارد خواهم داد.

برج میالد :آسمان نزدیک است ...برج میالد شاخص
ترين ساختمان شهر تهران با ارتفاع  435متر ششمین برج
بلند تلويزيوني و مخابراتي دنيا در نوع خود است .برج ميالد
شامل پي ،ساختمان پاي برج (البي) ،شفت ،ساختمان رأس
و دكل مخابراتي و تلويزيوني است .ساختمان رأس برج با 12
طبقه و  12هزار مترمربع زيربنا از نظر وسعت كاربري در ميان
تمامي برج هاي دنيا مقام نخست را دارد در اين ميان ،امكان
بازديد عمومي از هشت طبقه سازه رأس برج ميالد وجود دارد
و چهار طبقه ديگر به منظور استفاده هاي فني ،رسانهاي و
مخابراتي پيشبيني شده است .سازه رأس يا همان مجموعه
توپيشكل كه در باالي برج قرار گرفته و در اصل قسمت

توريستي و سياحتي برج محسوب ميشود ،ساختماني 12
طبقه است كه از باال به پايين طبقات گنبد آسمان ،طبقه
تأسيسات آسانسور ،رستوران ويژه ( ،)VIPطبقه تأسيسات
مخابراتي و تلويزيوني ،سكوي ديد باز ،رستوران گردان،
گالري آزاد هنري ،ترياي سالن ديد بسته ،تأسيسات مكانيكي
و الكترونيكي و طبقه ايمني و آتش را شامل ميشود .مثل هر
پروژه كالن ديگري چندين بار از وعده افتتاح برج 161هزار
تني تهران گذشت و افتتاح نشد .تا اينكه باالخره اواسط مهر
ماه سال  ،87برج ميالد با شعار «آسمان نزديک است » ...
رسماً افتتاح شد و پنج روز پس از آن ،يعني  22مهرماه نيز،
بازديد عمومي بخشهايي از برج آغاز شد.

پارک آب و آتش و بوستان نوروز :پیشنهاد ویژه فرهنگ دوستان پارک آب و آتش
یا بوستان حضرت ابراهیم در میدان ونک ،بزرگراه شهید حقانی ،پس از چهار راه جهان کودک
واقع است .از بخش های زیبای این پارک که به معجزه گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم
اشاره دارد و دلیل نام گذاری این پارک نیز همین موضوع است ،برج های آتش و فواره های آب
میان آن است .از دیگر امکانات پارک می توان به پل ابریشم (با گذر از این پل به بوستان نوروز
می رسید که در ادامه توضیح داده می شود) ،النه کبوتر ،کالسکه رانی ،فانوس دریایی ،آب نما،
پیست اسکیت ،قرقره و دوچرخه خودران! (دستگاه خودران یا دوچرخه ایستاده وسیله عجیبی
است که علی رغم حرکت روی دو چرخ در یک محور از تعادل جالبی برخوردار است و با این
وسیله برقی می توانید به راحتی در گوشه و کنار پارک گشت بزنید).
قرقره :احتماالً در فیلم ها یا آموزش های تکاوری وسیله ای که متشکل از یک طناب و قرقره
ای که فرد با آن به صروت آویزان روی طناب حرکت می کند را دیده اید .در این مجموعه
وسیله ای تقریباً شبیه آن البته در ابعادی بسیار کوچک و کم ارتفاع برای سرگرمی و هیجان
خانواده ها ساخته شده است .در این پارک امکان گرفتن عکس با لباس ترکمنی هم برای شما
فراهم است .با عبور از مجموعه آب و آتش و ادامه مسیر به سمت جنوب ،با استفاده از یک
پل ارتباطی وارد بوستان نوروز و مجموعه پالنتاریومش می شوید .مجموعه «پالنتاریوم» که
چهارمین آسمان نمای بزرگ دنیاست مکان مناسبی برای عالقه مندان به نجوم است ،ضمناً
باغ موزه دفاع مقدس :تصویری فراتر از تصور
موزه ها و خانه موزه های زیادی در تهران وجود دارد که شما می توانید با
توجه به نوع عالقه خود از آن ها بازدید به عمل آورید .موزه ایران باستان که
بازگو کننده تاریخ کشور ماست ،کاخ موزه ها(سعدآباد،نیاوران،گلستان و)....
موزه جواهرات ملی ،موزه آبگینه و سفالینههایایران ،موزه زمین شناسی،
موزه سکه ،موزه پست ،موزه موسیقی ،خانه موزه شهید بهشتی ،خانه موزه
دکتر شریعتی و...
ساختار موزه ها اکثرا ً مشابه است .در تمامی آن ها گنجینه هایی را نگــهداری
می کنند تا عالقه مندان برای بازدید مراجعه کنند .اما پیشنهاد من موزه ای است
منحصر به فرد« :باغ موزه دفاع مقدس»!

این پارک کارکردهای بین المللی و فرهنگی هم دارد و در بخشی از آن به نام «اکو» ،برای
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو (به عالوه بحرین و عراق ،که عضو اکو نیستند ولی
نوروز را جشن می گیرند)  12سکو طراحی شده است .به عالوه دریاچهای مصنوعی به شکل
نقشه دریای خزر و به وسعت بیش از  ۱۲هزار متر مربع در دل بوستان نوروز در نظر گرفته
شده است و از آنجا که نوروز به عنوان یکی از شاخصههای فرهنگی مشترک بین کشورهای
عضو سازمان اکو و کشورهای همسایه دریای خزر مطرح است ،دریای خزر به عنوان نمادی برای
همبستگی و دوستی بین آنها در نظر گرفته شده است.

شاید باز به اشتباه فکر کنید که در این موزه نیز آنچه از هشت سال دفاع
مقدس برایمان به جا مانده برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است .اما
این طور نیست! این موزه چیزی شبیه یک نمایشگاه یا حتی کمی پیشرفته
تر در حد ساخت سنگرها و  ...نیست ،بلکه بسیار فراتر از این است .این موزه
با پیشرفته ترین امکانات سعی در بازسازی فضای آن روزهای جنگ را دارد و
فضای سبز بسیار زیبای بیرون موزه (مخصوصاً در فصل بهار) احساس آرامش
پس از جنگ را در انسان ایجاد می کند که واقعاً تاثیر گذار است و همه بازدید
کنندگان این موزه را مدتی در آرامش خویش به فکر فرو می برد .اگر حتی اهل
بازدید از موزه های معمولی نیستید باغ موزه دفاع مقدس را از دست ندهید.
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ـات ویژه جشنــواره
ـی به شعـار و موضوعــ
نگاهــ

پیامبـر اسالم(ص) شاخصـی برای انســان بـودن
اکثر انسان ها را که می بینی اهل افراط و تفریط هستند به یک
جنبه از زندگی آن قدر توجه می کنند و در آن غرق می شوند
که گویی زندگی بعد و جنبه دیگری ندارد که به آن ها نشان
دهد .سبک زندگی مردمی را می بینی که دو سر طیف افراط و
تفریط هستند .طالبان و جوینده های علمی را می بینی که آن
قدر در علم غرق می شوند که تمام عمرشان را در گوشه
کتابخانه و آزمایشگاه می گذارند .زندگی ورزشکارنی را
مطالعه می کنی که آن قدر به ورزش می پردازند که
فرصت فکر و ذره ای سواد آموزی را ندارند .در صفحه
اول روزنامه ها خبرهایی از برخی سیاست مدارانی است
که یا در قانون مداری چنان سخت گیرند که دوست را
با دشمن اشتباه می گیرند و یا بسیار اهل مدارا که کام
دشمنان مملکت نیز از مدیریت آن ها شیرین می شود و
یا فرصت خدمت را به فرصتی برای انباشته کردن زر و زور
تبدیل نموده اند .زاهدانی را می شناسی که  12ماه سال را
سجاده نشین مسجد می شوند که حتی اگر کل جهان را
آب ببرد نمی توانی آن ها را از مسجد بیرون بیاوری .زنان
باسواد و شاغلی در اطرافت می بینی که آنقدر مشغول به کار
و شغلشان شده اند که حاضر نیستند برای فرزندانشان مادری
کنند و به ندای فطرت خود پاسخ مثبت دهند .در گوشه گوشه
های شهر مجالسی به پا می شود که در آن سفره های رنگین
پهن می شود و افراد مفقود االثر این مهمانی ها افراد زیر خط
فقر هستند که در چند کیلومتری این مجالس نیز پیدا نمی

شوند .مجالس عروسی و عزا فرقی نمی کند؛ در هردو فرصت
فخرا و اسراف مهیا است و  . ....این سبک زندگی این دوره زمانه
اکثر ما انسان هاست که رنگش دیگر سبز نیست.
برای دوری از این افراط و تفریط ها پیروی از شاخص و
استاندارد معتبر می تواند سودمند باشد .در ادیان و فرقه های

مختلف فکری ،پیروی از آیین نامه و سبک زندگی پیشنهادی آن
مکتب فکری می تواند برای صحت سنجی رفتار آن قوم موثر واقع
شود .جامعه مسلمان اگر بخواهد برای خود افتخار کسب نماید
باید سبک زندگی اسالم واقعی را که در وجود مبارک و پربرکت
حضرت رسول اکرم (ص) ،آن پیامبر خوبی ها تبلور نموده است،
سرلوحه خویش قرار دهد تا از افراط و تفریط به دور باشد .سبک
زندگی ایشان شاخصه خوبی برای سنجش مسلمان بودن و حتی
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درمان می کند.
بگذارید برای روشن شدن موضوع یک مثال بزنم .فکر می کنید
چند درصد افراد جامعه بدانند مقاومت آنتی بیوتیکی چیست؟
چند درصد افراد حاضرند به خاطر این عبارت به طور مثال
گلودرد خود را تحمل کنند؟ به گمانم این واژه کمی سنگین
است و استفاده از آن کمکی به عملی شدن نتایج فرهنگ
سازی نمی کند .اص ً
ال بگذارید یک قدم جلوتر برویم .چند
درصد افرادی که در این زمینه تخصص دارند و به نحوی جزو
تیم درمان محسوب می شوند حاضرند به خاطر این مساله،
سرماخوردگی خود را تحمل کنند؟
من فکر می کنم مشکل در سطوح باالتری است .فرهنگ درست،
پیش از آنکه به جامعه آموزش داده شود و برایش بروشور و تیزر
تبلیغاتی طراحی شود باید بسترهای الزم را برای اجرا داشته
باشد .مث ً
ال در مورد فرهنگ مصرف دارو ابتدا باید همه اعضای

کارشناس ارشد مدیریت آموزش

انسان بودن افراد است .دلیل و مالک شاخص بودن ایشان برای
مسلمانان و کلیه جامعه بشری این است که نه تنها ذره ای افراط
و تفریط در سراسر زندگی ایشان دیده نمی شود بلکه به کرات
مسلمانان را از افراط و تفریط بر حذر می داشتند .ایشان افراد را به
زهد و عبادت دعوت می نمودند اما نه زهدی که آنان را از تشکیل
خانواده و ازدواج برحذر دارد .ایشان به تمیزی و زیبایی
توجه بسیار داشتند ،تا حدی که هزینه زیادی را به عطر
اختصاص می دادند ،همیشه با خود روغن زیتون همراه
داشتند و سر و صورت خود را چرب می کردند .اما این
توجه ایشان را از سایر ابعاد زندگی غافل نمی نمود .با فقیر
و غنی یکسان رفتار می کردند و یتیمان را بر روی زانو می
نهادند و با دستان مبارک خود لقمه در دهان می گذاشتند،
با مردم با مدارا و صبر رفتار می کردند .قانون گرا بودند و
دستورات خدواند متعال را با تمام وجود اجرا می نمودند.
برگزاری عروسی ساده و بدون تجمالت دخترش ،گستردن
سفره ساده برای خود و اطعام دادن بی نیازان نمونه هایی از
روش زندگی ساده و بدون تجمالت ایشان می باشد .اهمیت
دادن به علم آموزی را به جایی رسانده بود که بهای آزادی اسیران
جنگی را آموختن علم به مسلمانان می دانست و بر مرد و زن
مسلمان ،آموختن علم را واجب دانستند و . ...
این سـبک زندگی سـبز دور از دسـترس نمی باشد؛ کافی است
کـه بخواهیـم بـه آن نزدیک شـویم ،آن را حس کنیـم و تجربه
کنیم.

فرهنگ درست بستر الزم برای مصرف دارو
فرهنگ سازی مصرف دارو واژه ای است که
این روزها زیاد می شنویم .دائم حرف از این
است که باید بیماران را به کاهش مصرف
دارو تشویق کنیم .هر از چندگاهی یک آمار
وحشتناک از کشوی داروی هر خانواده ایرانی
می دهیم و تا حرف آنتی بیوتیک ها به میان
می آید همه می گویند آنتی بیوتیک ها مضرند
و مسئله مقاومت آنتی بیوتیکی مطرح می
شود .این روزها از هر شخص عامی که هیچ
تخصصی در تیم درمان ندارد ،از داروها بپرسیم
به ما خواهد گفت که داروها عوارض دارند و
باید مصرفشان به حداقل برسد .خواهد گفت
که مصرف خودسرانه دارو یک فرهنگ غلط است .حتی گاهی
افراد می دانند که مقاومت آنتی بیوتیکی در دنیا یک موضوع
جدی است .نکته عجیب این است که آمار ما در مصرف دارو با
وجود این دانسته ها چندان تغییر نکرده است!
مشکل کجاست؟ اگر مسئله آگاهی بخشیدن است که می بینیم
اقشار جامعه نبایدها را می دانند .مشکل جای دیگری است .به
عقیده من این چگونگی آگاهی بخشیدن است که تعیین کننده
نتیجه کار است نه صرفاً انجام دادنش! گویی ما جامعه را دچار
بدفهمی کردیم و یا فرهنگی را به سطح اجتماع منتقل کردیم
که دقیقاً برای خودمان روشن نیست و باورش نداریم .بیمار ما از
مصرف چند ماهه ی مکملی که بدنش از کمبود آن رنج می برد
سر باز می زند ،با استناد به این که دارو عوارض زیادی دارد .اما
اغلب همان بیمار ،سرما خوردگی ساده اش را با آنتی بیوتیک

نویسنده :فرشته میرزایی

نویسنده :هانیه محمدزاده
دانشجوی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تیم درمان آن را باور داشته باشند و آن را با جسارت
تمام سر لوحه ی کار خود قرار دهند .به نظر من ارائه
این راهکار ،که ما در قدم اول باید به مردم درباره
مصرف دارو آگاهی دهیم ،نوعی شانه خالی کردن
است .بله من هم معتقدم این آموزش کام ً
ال الزم
است اما همان طور که عرض کردم پله اول نیست و
ما باید باور کنیم که راه زیادی در پیش داریم.
فرض کنید بیماری برای درمان مشکالت سرپایی
چندین بار در سال به پزشک مراجعه می کند و هر
بار با یک سری مسکن مشابه مورد درمان عالمتی
قرار می گیرد .وقتی این روند چندین بار ادامه پیدا
می کند طبیعی است که بیمار در شرایط مشابه
برای گرفتن مسکن به داروخانه مراجعه می کند و به راحتی دارو
های موردنظر را دریافت و مصرف می کند بدون آن که از شرایط
ابراز نارضایتی کند .حال واکنش ما به این اتفاق چیست؟ آموزش
بیمار؟! واضح است که این رویه راه به جایی نمی برد و ما پیش از
بیمار آگاه ،باید پزشک ،داروساز و در کل تیم درمان آگاه داشته
باشیم تا به بیمار اجازه خطا ندهد .آن وقت است که بیمار آگاه
می تواند ما را در دست یافتن به فرهنگ های درست یاری کند.
همانطور که رییس محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در
سیزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی گفتند« :به امید روزی
که هیچ پزشکی برای خوشایند بیمار نسخه ی او را پر نکند» ما
هم امیدواریم آن قدر ایمان و باور برای ساختن فرهنگ استفاده
از داروها در تیم پزشکی ایجاد شود ،که پزشک و داروساز با
جسارت بتواند جامعه را در پیش برد این فرهنگ باری کند.

من دانشجویم؛ دانشجویی شاداب و امیدوار
تا به حال به معنای هویت فکری کرده ای؟ اگر خبرنگاری یا
استادی یا خواستگاری از شما بپرسد «شما چه کسی هستی؟»
چه پاسخی می دهی؟ هر فردی ممکن است پاسخ متفاوتی
بدهد .یکی اسمش را بگوید .فرد دیگری ممکن است معرفی خود
را به شغلش و رشته تحصیلیش گره بزند و شخص دیگری نام
شهر و کشورش را به عنوان جزئی از تعریف شخصیتش بیاورد.
تفاوت ها در جای خود درست و قابل قبول است چون هیچ
دو نفری شبیه هم نیستند .اما در بحث های اجتماعی باید به
شباهت ها بیشتر توجه کرد .اگر همه ما به این سئوال پاسخ
دهیم مشترکات این گونه می شود ما یک ایرانی هستیم .ایرانیان
صاحب چه ویژگی هایی هستند؟ ایرانیان مانند هر ملت دیگری
هم صاحب ویژگی های خوب و هم صاحب ویژگی های کمی بد
هستند .آنان خردورز و سخندان ،ژرف اندیش ،بلندنظر و بزرگ
منش ،مقاوم و صبور ،ادب ورز و میهمان نواز و کمی محتاط و

پنهان کار ،منفعل ،بی اعتماد ،واقعیت گریز و رؤیاپرداز.
ویژگی دیگری که پس از ایرانی بودن به ویژگی های خود
اضافه می کنیم مسلمان بودن است .هیچ ملت و فرهنگی بدون
کژی نیست .ادیان آسمانی آمده اند تا نواقص را تکمیل کنند،
رسوم و عادات بد را تصحیح کنند و کژی را به راستی مبدل
سازند .اسالم را پذیرفتیم تا ما را قانون گرا ،فعال و پرتالش،
شاداب و واقعیت نگر و امیدوار به آینده سازد .مسلمان واقعی به
خدواند معتقد است .برای رضای او به خلقش خدمت می کند،
دست مظلوم ،مسکین و یتیم را می گیرد .رودروی ظلم می
ایستد ،منصف و عادل است .قانونگرا ،امیدوار و بانشاط است و
صاحب هزاران ویژگی خوب دیگری که با تحقق آنها می توان
به مقام انسان کامل دست یافت.
دانشجوییم ،طالب و جوینده علم هستیم .دانشجوی ایرانی
مسلمان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ جوینده دانش باید

نویسنده :فرشته میرزایی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

هدفش خدا و خدمت به خلقش باشد .بانشاط و شاداب باشد
و هرگز مأیوس و دلسرد نگردد؛ زیرا راه سخت و مشکل است.
امیدوار است زیرا که می داند اگر تالش نماید حتماً به دانش
و علم واقعی دست خواهد یافت و ملتش را از فواید آن بهره
مند خواهد ساخت؛ زیرا به فرموده پیامبرش اطمینان دارد که
فرمود« :اگر علم به ستاره ثریا بسته باشد و در آسمان ها قرار
گیرد ،مردانی از فارس آن را در اختیار خواهند گرفت».
پس پاسـخ مشـترک ما به سـوال «شـما چه کسـی هستید؟»
ایـن خواهـد بود کـه ما ایرانی هسـتیم که اسلام را پذیرفتیم
تـا بـا کمـک آن بتوانیم انسـانی با تمـام ویژگی هـای خوب و
متعالی باشـیم .دانشـجویی هسـتیم که از هیچ تالشـی در راه
کسـب علـم و خدمـت به هـم نوعان فروگـذار نخواهیـم کرد.
بـا وجـود تمام سـختی هـا و تحریـم ها شـاداب و امیـدوار به
آینـده خواهیم بود.

هفتــه دولت یـادی از دولت مـردان خدمتگــزار
هفته دولت ،هفته اقتدار و پیروزى دولتى است که
حمایت و پشتیبانى میلیون ها تن از ملت خود را همراه
دارد .هفته دولت ،هفته سپاس و قدردانى از دولتى است
که هدفش اجراى حدود الهى و احکام آسمانى اسالم و
ایجاد جامعه اى سرشار از عدالت ،نظم و امنیت است.
این هفته مبارک بر همه دولت مردانى که وجود خویش
را وقف خدمت به اسالم و جامعه کرده اند ،خجسته و
فرخنده باد.
به مناسبت انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم
شهریور سال  1360و شهادت دو اسوه علم و تقوا،
شهید محمد علی رجایی ،رئیس جمهور و محمد جواد
باهنر ،نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز
به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های
آینده دولت ،هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است که

از دوم تا هشتم شهریور می باشد .علت نامگذاری چنین هفته ای
این است که دولت شهید رجایی ،نخستین دولت مکتبی بود که
در آن دوره بحرانی حداکثر تالش و کوشش خود را برای خدمت

به اهداف مقدس انقالب ،صادقانه اعمال کرد تا آن
جا که جان خویش را بر سر آن نهادند.
شهیدان رجایى و باهنر تشکیل دهندگان نخستین
دولت ایران پس از یکدست شدن جمهورى اسالمى
ایران که پس از خروج دولتمردان عصر حکومت موقت
و دولت ابوالحسن بنى صدر استقرار یافت .از این جهت
دولت رجایى و باهنر آغاز عصر تازه جمهورى اسالمى به
شمار می رود و شهادت آنها ضایعه اى است که دولت
و مردم ایران هر سال به یاد آن در سوگ مى نشینند.
هفته دولت ،فرصتى است تا لحظه ای تأمل کنیم و به
آن چه در گذر شتابزده زمان پنهان مانده ،نظر افکنیم.
باید رنج و تالش مسئوالن متعهد کشور را ارج نهیم،
خدمت هاى نادیدنى دولت مردان خدمتگزار و صاحب منصبان
درد آشنا را سپاس گوییم و به همه تالش گران و زحمت کشان
نظام جمهورى اسالمى خسته نباشید بگوییم.

اخالق پزشکــان

(به مناسبت یکم شهریورماه ،سالروز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک)

شاعر :علی قادری حمیدی
دانشجوی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

و برگزیده رتبه اول شعر-کالسیک در چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان

کنــــــار من بنشینیـد و التجا بکنیــد
برای اینکــه جهـــان همنـوای ما بشود
در این میانــه ولـی با رعایــت انصــاف
حضــور پرسنـــل باصفــای درمانگــر
و کارهــای خالف شریعــــت و دین را
جـدا رویـه ی کار طبابـت خــــــود را
به روی لـب ،گل لبخنـــد مهربانــی را
به مبلغی که ز سوی وزارت بهداشـــت
مباد بر تن اقــوام یک مریـض فقیــــر
و یا وسایلتـان مثل تیـــغ و قیچــی را
حال مردمان باشید
در این سرایُ ،کمک ِ

به ُخلق و خوی طبیبان کمی دعا بکنید
روید و حضـرت بقراط را صـــدا بکنیـد
حساب دکتـر خوب از بدش سـوا بکنید
بگــو که کار ،فقط در ره خــدا بکنیــد
نه در عیـان بکنیــد و نه در خفا بکنیـد
بعــون م َِن ال َهـوی» بکنیـد
ز خیـل «م ّت
َ
ضمیمــه ی عمل و نسخه و دوا بکنیــد
برایتــان شـده انــدازه ،اکتفــا بکنیــد
ز بی مالحظـه گــی جامه ی عزا بکنیـد
درون معــده ی آن بی نوا رهــا بکنیــد
و در ســـرای بقــا تا ابــد صفا بکنیـــد
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