آغاز ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان با حضور وزیر بهداشت

ششـمین جشـنواره فرهنگـی دانشـجویان دانشـگاه
های علوم پزشـکی سراسـر کشـور در روز شـنبه اول
شـهریور مـاه بـا حضور دکتر هاشـمی وزیر بهداشـت
در مرکـز همایشـهای بیـن المللـی امـام خمینـی (ره)
دانشـگاه علوم پزشـکی شهبدبهشـتی آغاز به کار کرد.
در ایـن مراسـم که دکتـر فراهانی معاون دانشـجویی و
فرهنگی وزارت بهداشـت ،دکتر پیوندی رئیس دانشـگاه
علوم پزشـکی شهیدبهشتی ،جمعی از مسووالن وزارت
بهداشـت و دانشـگاه ،معاونـان و مدیران دانشـجویی و
فرهنگـی و دانشـجویان برگزیـده دانشـگاههای علـوم
پزشـکی سراسـر کشـور نیـز حضـور داشـتند ،از
دانشـجویان برگزیده و نفرات اول تا سـوم رشـته های
ادبـی ،پژوهشـی و کتابخوانـی ایـن جشـنواره تجلیـل
بعمـل آمد.
رونمایـی از تندیـس جشـنواره  ،پخـش نماهنگهـای
متعدد(فرمایشـات مقام معظم رهبری ،معرفی دانشـگاه
علوم پزشـکی شهیدبهشـتی ،گرامیداشـت روز پزشک،
گـزارش جشـنواره) ،تیـزر جشـنواره ،اجـرای زنـده
موسـیقی (گـروه سـرود ارتـش جمهـوری اسلامی
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ایـران ،گـروه سـایه) ،قرائـت شـعر  ،بیانیـه داوری،
مشـاعره  ،تقدیـر از نفـرات برتر و ...از جمله بخشـهای
متنـوع ایـن مراسـم بـود.
گفتنـی اسـت ایـن جشـنواره کـه از یکـم آغـاز شـده
اسـت تا سـوم شـهریورماه بـه میزبانی دانشـگاه علوم
پزشـکی شهیدبهشـتی برگـزار مـی شـود و شـامل
برنامـه هـای متنـوع فرهنگـی و هنـری خواهـد بـود که
برگـزاری نشسـت معاونـان دانشـجویی و فرهنگـی
دانشـگاه هـا ،نشسـت مدیران دانشـگاه ها ،برگـزاری 9
کارگاه آموزشـی در زمینه های خوشنویسـی ،عکاسی،
نشـریات ،هنـر درمانـی ،طراحـی ،وبلاگ نویسـی و، ...
برپایـی نمایشـگاه آثـار برگزیـده ،برپایـی غرفـه ویـژه
 56دانشـگاه ،تدویـن و انتشـار کتـاب آثـار برگزیـده
دانشـجویان ،تـور تهرانگـردی و بازدیـد از بـرج میلاد
و همچنیـن تجلیـل از دانشـجوی برگزیـده در بخـش
نشـریات و فنـاوری اطالعات از برنامه هـای اولین روز
جشـنواره اسـت.
همچنیـن پـس از ایـن مراسـم نمایشـگاههای ششـمین
جشـنواره فرهنگـی دانشـجویان علوم پزشـکی کشـور

در محـل تربیـت بدنـی دانشـگاه افتتـاح شـد.
در همیـن راسـتا نمایشـگاههای آثـار برگزیـده و آثـار
راه یافتـه به مرحله کشـوری  ،در سـالن های ورزشـی
شـهید احـدی دانشـگاه و غرفه های دانشـگاههای علوم
پزشـکی سراسـر کشـور مسـتقر در سـالن آیدیـن
نیکخـواه بهرامـی افتتاح شـد.
در نمایشـگاه دسـتاوردهای معاونـت دانشـجویی و
فرهنگـی دانشـگاههای علـوم پزشـکی کشـور ضمـن
عرضـه دسـتاوردهای یک سـال گذشـته ایـن معاونتها،
برنامـه هـای یکسـال آتـی آنـان نیـز ارایـه شـده بـود.
در ادامـه دکتـر فراهانـی و دکتر پیونـدی و هیات همراه
از غرفـه هـای دانشـگاه علـوم پزشـکی شهیدبهشـتی
مشـتمل بـر غرفـه دسـتاوردهای معاونـت دانشـجویی
فرهنگـی دانشـگاه ،معرفـی شـهید بهشـتی در غرفـه
راسـت قامتـان انجمـن اسلامی دانشـجویان  ،غرفـه
غزه بسـیج دانشـجویی دانشـگاه ،غرفه مرکز مشـاوره
دانشـجویان  ،غرفـه ثبت نـام اهدای عضـو واحد فراهم
آوری اعضـای پیونـدی دانشـگاه و ...بازدیـد بعمـل
آوردند.

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه
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تاکید وزیر بهداشت بر مشارکت دانشجویان در مقوله سالمت

سالمت در کنار معیشت مردم یکی از

اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است
روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :دکتر
هاشمی وزیر بهداشت دانشجویان را نیز بخشی از دولت به
خصوص دولت سالمت محور تدبیر و امید دانست و بر مشارکت
دانشجویان در مقوله سالمت تاکید کرد.
دکتر هاشمی وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه ششمین
جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور ضمن
تبریک روز پزشک به تمامی پزشکان و دانشجویان پزشکی
برای آنان توفیق در انجام وظایف به ویژه مراقبت از سالمت
ایرانیان را آرزو کرد.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه هیچ دولتی نمی تواند بدون
لحاظ کردن امر پیشگیری در حوزه سالمت موفق باشد گفت:
پیشگیری میسر نیست جز با خودمراقبتی و توانمند شدن
مردم از طریق ارایه آموزش های خودمراقبتی و آموزش هایی
که به سالمت مردم کمک کند.
وی خاطرنشان کرد :در حوزه فرهنگ هر اقدامی می تواند یک
پیوست سالمت داشته باشد ،بنابراین امیدواریم تمام نهادهای
فرهنگی کشور و تمامی ارگان هایی که تریبون در اختیار دارند
اعم از شنیداری  ،تصویری و مجازی ،به مقوله سالمت مردم

نیز فکر کنند ،چراکه اعالم
یک خبر ،نمایش یک تصویر
و یا بیان یک باور ،هم می
تواند به سالمت روح و روان
و جسم یک جامعه کمک
کند و هم می تواند آسیب
زننده باشد.
دکتر هاشمی با اشاره به توانمندی این حوزه ،موضوع استفاده
از روغن های پالم که اخیرا مطرح شد را بعنوان نمونه یادآور
شدکه یکی از موارد مهم در امر پیشگیری در کشور محسوب
می شود و افزود :امروز مردم نسبت به سه دهه گذشته آگاه
تر شده اند و نسبت به سالمت خود و خانواده هایشان بسیار
حساس هستند و عالقمندند مسووالن نسبت به مشکالت آنها
توجه داشته و در راه رفع این مشکالت قدم بردارند .بنابراین
مردم نسبت به این اقدامات فرهنگی عالقمند هستند.
دکتر هاشمی همچنین ضمن تقدیر از حضور خالقانه
دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در این جشنواره به ویژه
برگزیدگان این جشنواره ،هفته دولت را به همه اعضای دولت

تدبیر و امید تبریک گفت ضمن با گرامیداشت یاد شهدای این
روز اظهار امیدواری کرد تا همه اعضای دولت بتوانند در انجام
وظایفشان که خدمت به مردم است موفق و کوشا باشند.
وزیر بهداشت در سخنان خود دانشجویان را نیز بخشی از دولت
به خصوص دولت سالمت محور تدبیر و امید دانست و با تاکید
بر مشارکت دانشجویان در مقوله سالمت اظهار کرد :سالمت
در کنار معیشت مردم یکی از اولویت های مهم این دولت است،
زیرا هزینه سالمت هم یکی از اقالم هزینه های سبد خانوار
است که در این دولت بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.
وزیر بهداشت در خاتمه سخنان خود از تالشهای معاونت
دانشجویی وزارت بهداشت و مسووالن دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی و تمامی دست اندرکاران برگزاری این جشنواره
تقدیر کرد.

دکتر فراهانی در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان:

برخی از آثار جشنواره در حد ملی بوده و ارزش بین المللی دارد
روابـــط عمومـی
معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه:
دکتــر فراهــانی
معاون فرهنگی و
دانشجویی وزارت
بهداشـــــــتدر
افتتاحیه ششمین
جشنواره فرهنگی
د ا نشجو یا ن
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تاکید کرد :توجه به
حوزه فرهنگ سالمت می تواند به بهره وری حداکثری درحوزه
سالمت کمک کند.
دکتر فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در
این مراسم ضمن تقدیر از تالش های دانشجویانی که آثار
بسیار ارزشمندی به این جشنواره ارایه داده اند ،اظهار داشت:
اگر درجریان فعالیت های فرهنگی کشور باشید ،هیچ جشنواره
ای به گستردگی جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی
کشور وجود ندارد که به صورت همزمان یک رویداد فرهنگی
و هنری در رشته های متعدد رقم بخورد .به نظر من این
جشنواره این قابلیت را داراست که درکشور به صورت ملی
برگزار بشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :درسال های
گذشته با روند روبه رشد کیفی آثار مواجه بودیم و امسال که
از مرحله نهایی آثار بازدید می کردیم داوران در همه رشته
ها اعالم می کردند شاهد رشد کیفی آثار نسبت به سال های
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گذشته بودند .این پدیده بسیار مبارکی است که نشان داد اگر
در برخی از حوزه های فرهنگی سرمایه گذاری کنیم؛ حتما
شاهد آثار بسیارخوبی در آینده خواهیم بود.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت افزود :اکثر
جشنواره های دانشجویی و دانش آموزی در واقع به صورت
غیرحرفه ای برگزار می شود ،یعنی انتظار نمی رود این قبیل
از جشنواره ها یک کارکرد حرفه ای داشته باشند و آثار به
صورت حرفه ای باشد ولی در این جشنواره من با کمال افتخار
اعالم می کنم برخی از آثار جشنواره درحد طراز ملی و ارزش
بین المللی بودند .این جشنواره می تواند توسعه پیدا کرده و
در طول سال تحصیلی دانشجویان شاهد زحمات و آثار ارایه
شده باشند.
دکتر فراهانی در ادامه گفت :تعداد قابل توجهی از آثار ارایه
شده در جشنواره فرهنگی امسال درحوزه فرهنگ سالمت
است ،بحثی که توسط وزیر بهداشت مطرح شده و می تواند
در طرح تحول نظام سالمت دارای جایگاه باشد.
وی افزود :سالمت ،اقتصاد و فرهنگ سه مولفه ای هستند که
به شدت در هم تنیده شده اند و توجه به حوزه فرهنگ سالمت
می تواند به بهره وری حداکثری ما درحوزه سالمت کمک کند؛
بنابراین این جشنواره صرفا جشنواره فرهنگی نیست و می
تواند در اقتصاد سالمت نیز تاثیر داشته باشد.
دکتر فراهانی با تاکید بر توجه بیشتر به فرهنگ غنی ایرانی
و شعر و ادب فارسی ،اظهار داشت :متاسفانه در دو دهه اخیر
احساس می شود ذائقه ما از فرهنگ و هنر ملی فاصله می
گیرد و این می تواند یک فاجعه باشد نه برای ما بلکه برای
تمام کشورهایی که جهانی شدن را از یک زوایایی به عنوان

تهدید نگاه می کنند .شعر و ادب فارسی بسیار غنی است و
باید با استفاده از امکانات و مکانیزم های الزم بتوانیم برنامه ای
جذاب را ایجاد کنیم که این جشنواره نشان داد این قابلیت ها
و ظرفیت ها وجود دارد و اگر ما به نوعی به این جشنواره توجه
بیشتری کنیم کمک می کند ما ذائقه مردم را به فرهنگ و هنر
ملی خودمان جذب کنیم.
دکتر فراهانی با اشاره به وجود ظرفیت های بالقوه و بالفعل
در دانشجویان خاطرنشان کرد :ظرفیت های بالقوه و بالفعل
بسیاری در این جشنواره مشهود است که مسئولیت ما را دراین
حوزه زیاد می کند و تصمیم گرفتیم بخشی از منابع خود را
برای آموزش دانشجویانی که در حوزه فرهنگ وادب آثاری
را در این جشنواره تولید کردند صرف کنیم .زیرا طبق اعالم
داوران آنها استعدادهای بی نظیری هستند و اگر دراین حوزه
سرمایه گذاری کنیم باعث شناسایی و شکوفایی استعدادها
می شود.
وی افزود :این نوید را می دهم که به زودی کارگاه هایی برای
همه رشته هایی که در جشنواره شرکت کردند ،برگزار می
کنیم و همچنین یک حوزه دیگر که بحث رشته هنر موسیقی
است نیز انشاء ا ...در سال آینده به جشنواره اضافه خواهد شد.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در پایان از
تالش ها و زحمات دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،دکتر نیک
ضمیر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر آیتی معاون
دانشجویی و فرهنگی سابق وزارت بهداشت ،دکتر رمضانخانی
معاون دانشجویی و فرهنگی سابق دانشگاه و تمامی همکاران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برگزاری مطلوب این
جشنواره ،تقدیر کرد.

دکتر پیوندی در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان:

فرهنـگ سازی از وظایـف دانشگــاه هاسـت
روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :دکتر
پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در افتتاحیه
ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم
پزشکی سراسر کشور ،گسترش کارهای فرهنگی ،مذهبی و
هنری را وظیفه اولیه دانشگاه ها برشمرد.
دکتر پیوندی رئیس دانشگاه در این مراسم ضمن خیرمقدم به
میهمانان این دوره از جشنواره؛ معاونان و مدیران دانشجویی
و فرهنگی  ،اساتید و دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
سراسرکشور ،میزبانی این رخداد باشکوه فرهنگی را مایه
افتخار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دانست و اظهار
امیدواری کرد میزبان شایسته ای برای این دوره از جشنواره
باشیم و اوقاتی به یادماندنی و خاطراتی فراموش نشدنی برای
دانشجویان و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ایجاد
کنیم.
دکتر پیوندی برگزاری این دوره از جشنواره فرهنگی دانشجویان
علوم پزشکی کشور در سالی که از سوی مقام معظم رهبری
به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
مزین شده است را به فال نیک گرفته و اظهار امیدواری کرد
این رخداد طلیعه ای برای توسعه فعالیتهای فرهنگی ،هنری،
سیاسی و اجتماعی در دانشگاههای سراسر کشور باشد .
رئیس دانشگاه در ادامه ضمن تبریک اول شهریورماه ،زادروز
شیخ الرئیس بوعلی سینا و روز پزشک را به جامعه پزشکی
کشور و یاوران نظام سالمت  ،پیشاپیش پنجم شهریورماه و
روز داروساز را به داروسازان کشور تبریک گفت و اظهار داشت:
امیدوارم بتوانیم یاوران خوبی برای مردم باشیم و دغدغه های
آنان را کاهش دهیم ،در عین حال نظام سالمت نیز بتواند
دغدغه ها و مسایل پیش روی پزشکان و کادر نظام سالمت
را کاهش دهد.
وی ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار امیدواری کرد که
در هفته دولت تدبیر و امید بتوانیم با همدلی و همکاری و
مشارکت به اهداف بلند نظام رسیده و در راستای منویات مقام
معظم رهبری و تاکیدات هیات دولت گامهای موثری برداریم.
دکتر پیوندی با اشاره به این که این جشنواره سه روزه برای
ششمین دوره با شعار هویت ایرانی و اسالمی ،دانشجوی با
نشاط و امیدوار برگزار می شود خاطرنشان کرد :خوشبختانه
جشنواره فرهنگی هر ساله از نظر کمی و کیفی پربارتر می شود
و امیدوارم این جشنواره نیز بتواند در راستای اهداف تعیین
شده حرکت کند .امسال نیز با استقبال گسترده دانشجویان
سراسر کشور مواجه شد به نحوی که حدود  29130اثر از

سوی دانشجویان به جشنواره ارسال شد .
وی افزود :پس از داوری در مرحله دانشگاهی حدود 4100
اثر برای مرحله داوری نهایی به دبیرخانه جشنواره راه یافتند
که در رشته های ادبی ،پژوهشی ،نشریات ،فناوری اطالعات،
کتابخوانی ،نشریات اطالعات و هنری توسط  102داور مورد
داوری قرار گرفتند و در مدت سه روز برگزاری جشنواره شاهد
تقدیر از آثار برگزیده خواهیم بود.
دکتر پیوندی در ادامه سخنان خود با اشاره به رتبه های کسب
شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در این دوره
از جشنواره اعالم کرد :دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در
این جشنواره  24رتبه کسب کرده که نسبت به سالهای قبل
رشد داشته است و امیدواریم در سالهای آینده نیز بتوانیم در
این جشنواره مشارکت بیشتری داشته باشیم و به وظیفه خود
بعنوان دانشگاهی پیشرو و پیشگام عمل کنیم.
رئیس دانشگاه با اشاره به اهداف جشنواره تاکید کرد :گسترش
کارهای فرهنگی ،مذهبی و هنری در دانشگاه ها بعنوان یک
ارگان علمی ،پژوهشی و فرهنگی؛ وظیفه اولیه ماست که در
واقع در راستای هویت ایرانی اسالمی گام بر می داریم .
وی برجسته کردن هنر اصیل ایرانی ،مشارکت بیشتر
دانشجویان ،شناسایی استعدادهای دانشجویان و  ...را از جمله
اهدافی برشمرد که در جشنواره دنبال می شود و با اشاره به
موضوع های ویژه جشنواره در حیطه های عترت و پزشکی
اظهار امیدواری کرد بتوانیم به تمامی اهداف جشنواره دست
یابیم.
دکتر پیوندی افزود :دانشگاهها غیر از وظیفه علمی و
پژوهشی ،وظیفه ای دیگری نیز عهده دار هستند که شاید
برخی مواقع کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن وظیفه
فرهنگ سازی است .در واقع دانشگاه تاثیر بسیار زیادی در
شکل گیری فرهنگ جامعه دارد و می تواند با پرورش نخبگان
و فرهیختگان فرهنگ جامعه را جهت دهد  .همانطور که در
بیانات رهبر معظم انقالب نیز آمده است اساتید ،دانشجویان
و همه کارکنان دانشگاه می توانند این نقش متعالی را در
دانشگاه انجام دهند .
وی فرهنگ را مقوله ای برشمرد که تمامی مسووالن ارشد و
بزرگان کشور همواره بر آن تاکید داشتند و با اشاره به تعبیر
رهبر معظم انقالب نسبت به فرهنگ که آن را همانند اتمسفر
و هوایی که در آن تنفس می کنیم عنوان کردند خاطرنشان
کرد اگر این هوا آلوده شود ما نیز هوای ناپاک تنفس می کنیم
بنابراین همه ما وظیفه داریم در راستای فرهنگ اصیل ایرانی

اسالمی حرکت کنیم و دانشگاه نیز این وظیفه را به عهده
خواهد داشت .
دکتر پیوندی با اشاره به اهمیت نقش دانشجویان در این
خصوص خاطرنشان کرد  :دانشجویی که آرمان خواه و طرفدار
پژوهش و علم باشد و قدرت تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی
را داشته باشد حتما منشا و خیر و برکت می باشد  .بنابراین ما
باید ضمن ایجاد فضای مناسب و محیطی با نشاط و امیدوار،
امکانات فرهنگی و هنری را در اختیار این قشر فرهیخته قرار
داده و بتوانیم زمینه رشد این عزیزان را فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه در خاتمه سخنان خود اظهار امیدواری کرد
که شرکت کنندگان در این دوره از جشنواره لحظات پرباری
در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی داشته و ما میزبانی
شایسته برای میهمانان جشنواره باشیم .همچنین از زحمات
شبانه روزی تمامی دست اندرکاران برگزاری ششمین جشنواره
فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور در وزارتخانه و دانشگاه
که از ماهها پیش در این خصوص تالش کردند و همچنین
داوران قدردانی کرد.
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مژگان جزی زاده کریمی مسئول روابط عمومي و اطالعرساني دبيرخانه جشنواره و مدير روابط عمومي دانشگاه

تيزر برگزاري جشنواره در ده نوبت از شبكههاي صدا و سيما پخش خواهد شد
با توجه به برگزاري ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،گفت و گوي كوتاهي با مژگان جزي زاده كريمي مدير روابط
عمومي دانشگاه و مسوول روابط عمومي و اطالعرساني دبيرخانه جشنواره صورت داديم .نظر خوانندگان را به اين مصاحبه جلب ميكنيم.

• لطفــا بفرماييــد تــا
كنــون چــه اقداماتــي
در راســتاي برگــزاري
ششــمين جشــنواره
فرهنگـي دانشجويان
علــــوم پزشــــكي
سراســر كشــــور
در كميتــه روابــط
عمومــي صــــورت
گـــــرفته اســت؟
كميتــه روابــط عمومــي
در ايــن جشــنواره همچــون ديگــر جشــنوارهها وظايــف
متعــددي را عهــدهدار اســت .اقدامــات متعــددي از ســوي
ايــن كميتــه در راســتاي برگــزاري ششــمين جشــنواره
فرهنگــي دانشــجويان علــوم پزشــكي سراســر كشــور صــورت
گرفتــه اســت و يــا در زمــان مناســب صــورت خواهــد
گرفــت .از جملــه ايــن اقدامــات ميتــوان بــه تدويــن مجــدد
كليــپ معرفــي دانشــگاه جهــت پخــش در مراســم تقديــر

از برگزيــدگان جشــنواره ،انجــام مصاحبههــاي متعــدد بــا
مقامــات مســوول جشــنواره و درج گفتوگوهــا در پورتــال
دانشــگاه ،تهيــه وتنظيــم پيــش خبــر و اخبــار جشــنواره
و درج آن بــر روي پورتــال دانشــگاه و نشــريه نقــل و نقــد،
انتشــار بــه روز و آنالیــن اســامي برگزيــدگان جشــنواره،
دعــوت از خبرنــگاران رســانههاي تصويــري و مكتــوب
اعــم از خبرگزاريهــا ،روزنامــه هــا و  ،...برگــزاري نشســت
خبــري ،انعــكاس مناســب اخبــار نشســت خبــري بــه
رســانهها ،هماهنگــي جهــت صفحهآرايــي و انتشــار كتــاب
محتــوي آثــار جشــنواره تحــت عنــوان «پيشــتازان فرهنگــي،
ميهمانــان بهشــتي» اشــاره كــرد.
• آيا تدابيرديگري براي انجام در اين دوره از جشنواره
كه به ميزباني دانشگاه برگزار ميگردد ،انديشيدهايد؟
بلــه ،روابــط عمومــي دانشــگاه نســبت بــه تهيــه و تدويــن
تيــزر جشــنواره اقــدام كــرد و هماهنگيهــاي الزم جهــت
پخــش ايــن تيــزر در ده نوبــت از شــبكههاي يــك ،دو و
ســه انجــام شــد.

از ديگــر اقداماتــي كــه پــس از برگــزاري پنــج دوره متوالــي
جشــنواره فرهنگــي دانشــجويان دانشــگاههاي علــوم
پزشــكي كشــور ،بــراي اوليــن بــار در ششــمين جشــنواره
صــورت خواهــد گرفــت ،تدويــن بولتــن خبــري روزانــه
جرايــد و رســانهها مختــص بــه اخبــار جشــنواره اســت كــه
در روزهــاي برگــزاري جشــنواره(يكم تــا ســوم شــهريورماه)
گــردآوري و در صفحــه http:// festivalf.sbmu.ac.ir
جهــت مشــاهده و دانلــود قــرار خواهــد گرفــت.
• در خاتمه اگر صحبتي هست ،بفرماييد.
نامگــذاري امســال بــه نــام اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم ملــي
و مديريــت جهــادي از ســوي مقــام معظــم رهبــري ،اهميــت
برگــزاري ايــن جشــنواره را دو چنــدان كــرده اســت .اميدوارم
برگــزاري ايــن دوره از جشــنواره موجبــات افزايــش تحــرک و
پویایــی بیشــتر کانــون هــای فرهنگــی و هنــری دانشــگاهها
را فراهــم آورده و زمینههــاي الزم جهــت ارايــه محصــوالت
فرهنگــی دانشــجویان و دانشــگاهها در زمینــه هــای فرهنگی
را گســترش دهــد.

دکتر نژادجواد مسئول کمیته پشتیبانی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان و مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جشنواره فرهنگـی سرآغــازی برای مشارکت همگـان است
طــور جــدی آغــاز شــد .از اردیبهشــت مــاه پــس از مشــخص
شــدن زمینــه فعالیــت هــا بــرای هــر واحــد ابالغیــه ایــی
تنظیــم شــد ،کــه بــا شــش زیــر مجموعــه بــا عناویــن ایــاب
و ذهــاب ،اســکان بــرادران و خواهــران ،تغذیــه ،بهداشــت و
درمــان ،پذیــرش و اســتقبال آغــاز بــه کار کــرد و در مجمــوع
 70نفــر بــا کمیتــه پشــتیبانی همــکاری کردنــد.

لطفـاً بفرماییـد برنامـه ریـزی کمیتـه پشـتیبانی از چه
زمانـی و بـا فعالیـت چـه زیـر مجموعـه هایی شـروع
گر د ید ؟
برنامــه ریــزی کمیتــه پشــتیبانی از بهمــن مــاه ســال گذشــته
بعــد از اعــام میزبانــی دانشــگاه از ســوی وزارت بهداشــت بــه
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 .کمیتـه پشـتیبانی نسـبت بـه سـال های گذشـته ،چه
ابتـکاری در ششـمین جشـنواره فرهنگـی بـه کار برده
ا ست ؟
برای اولین بار در تاریخ جشنواره فرهنگی در وهله اول طراحی
کتابچه راهنمای بدو ورود ویژه مدعوین که تمامی اطالعات
الزم در آن ذکر شده است ،طراحی گردید .همچنین بوفه
صبحانه در طول این سه روز به صورت آزاد سرو می شود و
تمامی وعده های غذایی منطبق با ارزش های غذایی تنظیم
شده است .در واقع تمام سعی ما بر این است که در طول
برگزاری جشنواره تمام توجه مدعوین به جشنواره معطوف
باشد و از نظر اسکان ،تغذیه و ...دغدغه ای نداشته باشند.
 .خوابـگاه هایـی که بـه منظور اسـکان در نظـر گرفته
اید بـا چـه رویکردی انتخاب شـده اسـت؟
بهترین خوابگاه ها را برای اسکان معاونین ،مدیران و دانشجویان
در نظر گرفته ایم که از نظر امکانات و تجهیزات در سطح باالیی

بوده و به دانشگاه از نظر موقعیت مکانی نزدیک هستند.
 .آیـا در اجرائیـات ایـن کمیتـه از تـوان و پتانسـیل
دانشـجویی هـم اسـتفاده کردیـد؟
علی رغم این که از توان و پتانسیل دانشجویان در کمیته
فرهنگی بیشتر استفاده شده است کمیته پشتیبانی نیز در
برخی از موارد از قبیل پذیرش ،اسکان و استقبال نیز از این
توان استفاده نمود.
 .چه درخواستی از مدعوین دارید؟
از مدعوین می خواهم که در تمامی برنامه هایی که برای
ششمین جشنواره فرهنگی در نظر گرفته شده است ،مشارکت
داشته باشند و برنامه ها را با دقت دنبال کنند .مهم ترین هدف
کمیته پشتیبانی این است که کلیه برنامه ها با کیفیت و کمیت
باال برگزار شود تا در نهایت منجر به نمود ملی جشنواره شود،
چرا که جشنواره فرهنگی در کل کشور جایگاه شایسته ای دارد.
 .اگر صحبت پایانی دارید بفرمائید؟
امیـدوارم بـا تلاش همـه عوامـل دانشـگاه بتوانیـم جشـنواره
خوبـی را برگـزار کنیـم تـا موجـب رضایـت همـه مدعویـن
شـویم .انشـاء ا ...که این جشـنواره سـرفصل و سـرآغازی برای
مشـارکت همگان شـود و مسـیری را تا سـال آینـده طی کند
کـه شـاهد ارتقـاء هـر چه بهتـر آن باشـیم.

علی معظمی گودرزی
دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-برگزیده بخش پژوهشی:

جشنواره فرهنگی بهترین عملکرد از ایده تا اقدام

• لطفا بفرمائید چگونه شد که در جشنواره فرهنگی شرکت
نمودید و در چه بخشی حائز رتبه شدید؟
به نام خدایی که دراین نزدیکی است .واقعیت این است که از بدو ورود
به دانشگاه به مطالعه و پژوهش پرداختم ،لذا با شروع دوره تحصیالت
تکمیلی و با توجه به چند بعدی بودن مفهوم سالمت و ارتباط تنگاتنگ
آن با فرهنگ ،فعالیت های پژوهشی در این خصوص را با شدت و انگیزه
بیشتری انجام می دهم .در همین راستا پس از اطالع از آغاز ثبت نام
جشنواره فرهنگی در بخش پژوهشی(پایان نامه) با موضوع ویژه پزشکی
شرکت نمودم و موفق به کسب رتبه شده ام .
• یک جمله درباره جشنواره فرهنگی بگویید؟
کریم زنگنه ابراهیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد-برگزیده بخش کتابخوانی ،رشته نقد کتاب:

• به نظر شما ششمین
جشنواره فرهنگی چه
تفاوتی با دیگر دوره های
این جشنواره داشت؟
در دوره های قبل تجربه
حضور به عنوان کارشناس
مسئول دبیرخانه دانشگاهی
و مسئول غرفه دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند را داشته ام.
در این دوره از جشنواره نسبت
به دوره های قبل تفاوت های بسیاری از قبیل افزودن رشته
های جذاب مشاعره و قصه خوانی در بخش ادبی و افزودن رشته
های نقد وتلخیص کتاب وجود دارد ،ضمناً رشته های بخش
معارف از امسال در جشنواره قرآنی برگزار می گردد .اختصاص
مدت زمان طوالنی تر جهت ثبت آثار اولیه در سامانه جشنواره
از نکات مثبت این دوره می باشد ،همچنین دانشجویان در
جشنواره امسال می توانستند عالوه بر موضوع آزاد و موضوع
ویژه پزشکی به ارائه اثر در موضوع ویژه عترت بپردازند ،تفاوت
بارز دیگر امسال عدم پذیرفتن فیزیک آثار در بسیاری از رشته
های جشنواره بود که البته از ویژگی های بسیار ارزنده این دوره
می باشد و موارد بسیار دیگر که به ذکر همین تعداد بسنده می
کنم و در مورد تفاوت های روند برگزاری مرحله نهایی جشنواره
غزاله شریفیان
دانشجوی رشته ی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان-برگزیده بخش ادبی /رشته شعر

• آیا تجربه شرکت
در دوره های گذشته
جشنواره را دارید؟
بله .تفاوت بارز این دوره
با دوره های قبل اجرای
منظم تر و طبق برنامه
ی از پیش اعالم شده بود
که در چنین جشنواره ای
بسیار حائز اهمیت است.
همچنین تنوع بیشتر در
موضوعات جشنواره یکی از
علل افزایش تالش و انگیزه
ی دانشجویان برای شرکت در این دوره ی جشنواره بود ،به
عالوه اضافه شدن رشته های تازه به بخش ادبی باعث استقبال

بهترین عملکرد از ایده تا اقدام
• انتظار شما از مسئولین برگزار کننده جشنواره چیست؟
انتظارم این است که توجه بیشتری به فعالیت های فرهنگی در راستای
ارتقاء سالمت مبذول دارند.
• اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید بفرمایید؟
در پایان بر خود الزم می دانم ازکلیه مسئولین و همکاران در جشنواره
فرهنگی که با نظم و دقت خاص فرایند جشنواره را مدیریت کرده و به
موقع اطالع رسانی نمودند ،کمال تشکر را بنمایم و برای ایشان آرزوی
سالمتی و توفیق دارم.

پیشنهاد می کنم سامانه جامع نظام پیشنهادات جشنواره راه اندازی شود
به میزبانی علوم پزشکی شهید بهشتی پایان روز سوم جشنواره
نظرم را به روابط عمومی جشنواره اعالم می کنم.

خوبــی بــرای بزرگتریــن رخــداد فرهنگــی دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی سراســر کشــور باشــند.

• چه شد که به فعالیت در این زمینه عالقه مند شدید؟
در دوران کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کانون
تفکر دانشگاه ،با اجرای ابتکاری نوین اقدام به تشکیل کارگروه
مطالعاتی کتب غیر درسی نمود و پس از تهیه و توزیع کتاب
های پرتیراژ سال در زمینه های مختلف و برگزاری جلسات نقد
کتاب با حضور اساتید متخصص و مجرب زمینه ساز فعالیت و
عالقمندیم به این رشته شد.

• اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید بفرمایید؟
در دوره هـای اخیـر جشـنواره ،معمـوالً پیشـنهادها و انتقادات
الزم را بـه اقتضـای زمان از آغاز تبلیغات جشـنواره تا برگزاری
بخـش نهایـی و اختتامیـه هـر جشـنواره بـه کارشناسـان و
مسـئولین مربوطـه منتقـل نمـوده ام و آخرین نمونـه اش هم
انتقـادم بـه نحـوه جمله بندی شـعار جشـنواره امسـال بود که
بـه تعـدادی از اعضای شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره اعالم
کـردم ،بـا توجـه بـه حجـم زیـاد پیشـنهادهای دانشـجویان و
عوامـل اجرایـی دانشـگاه هـای مختلـف بـه منظـور برگـزاری
بهتـر جشـنواره نسـبت بـه دوره هـای قبل بـه نظرم مناسـب
اسـت سـامانه جامـع نظـام پیشـنهادات تهیـه و پیشـنهادات
واصلـه بررسـی و ارزیابی گردد و در صـورت کارایی تمهیداتی
بـرای اجـرای آن صـورت گیرد.
پایان حرفم آرزوی سالمتی برای حضرت پدر مفرح ذاتم و
حضرت مادر ممد حیاتم و تشکر از مجموعه عوامل جشنواره در
معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های
علوم پزشکی شهید بهشتی ،شهید صدوقی یزد و بیرجند به
ویژه معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند ،بزرگمردی آرام و مهربان به نام دکتر دستجردی است.

• نظرتان را در یک جمله درباره جشنواره فرهنگی
بفرمائید؟
ششمین جشنواره ی رهپویان هویت اسالمی  -ایرانی ،در
راستای جوشش چشمه های استعداد فرهنگی ،دانشجوی با
نشاط و امیدوار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرا رسید ،حالوت کامتان سبک زندگی نبوی باد.
• انتظار شما از مسئولین برگزار کننده جشنواره چیست؟
امیــدوارم عوامــل دبیرخانــه اجرایــی مرحلــه کشــوری
ششــمین جشــنواره بــا تــاش مضاعــف و تحمــل خســتگی
چنــد روز باقیمانــده و البتــه لــذت مهمــان نــوازی ،میزبانــان

تفاوت بارز این دوره با دوره های قبل اجرای منظم تر است
و حضور پررنگ تر دانشجویان شد.

خوردن آثار دانشجویی است.

• چه مدت است در این زمینه فعالیت می کنید؟
از دوران کودکی و نوجوانی به خواندن و سرودن شعر می
پرداختم اما از سال  90فعالیت ادبی خود را بطور جدی تر
دنبال می کنم .امسال هم در سه زمینه ی کالسیک ،نیمایی و
موضوع ویژه ی عترت حائز رتبه شدم.

• انتظار شما از مسئولین برگزار کننده جشنواره چیست؟
ضمن تشکر از مسئولین محترم؛ اطالع رسانی به موقع برنامه
های جشنواره در دانشگاه های سراسر کشور و استفاده از نیروی
متخصص در بخش های مختلف جشنواره مهم ترین انتظار
بنده است.

• نظرتان را در یک جمله درباره جشنواره فرهنگی
بگویید؟
جشنواره ی فرهنگی بستری مناسب برای شکوفایی
استعدادهای دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در رشته
ها و زمینه های مختلف بوجود می آورد .همچنین فرصتی
برای گردهمایی و تبادل نظر دانشجویان در کنار رقابت و محک

• اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید بفرمایید؟
در رشته های ادبی خوب است با برگزاری کارگاه های تخصصی
نقد ،دانشجویان با نقاط قوت و ضعف آثار خود –هرچند بطور
مختصر -آشنا شده و همچنین پس از برگزاری جشنواره از نمره
های داوری آثار خود مطلع شوند .در پایان از زحمات و تالش
همه ی مسئولین محترم سپاس گزاری و تشکر می نمایم.
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نگاهی به دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

گلبانگ حرم رضوی در جشنواره دوم طنین انداز شد
در پــی برگــزاری جشــنواره فرهنگــی در بهمــن مــاه
ســال  ،87دومیــن جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان از
آذر مــاه  88و بــا شــعار «تجلــی ایمــان ،اندیشــه خــاق
و شــکوفایی فرهنگــی» آغــاز بــه کار نمــود .جشــنواره
دوم نیــز هماننــد اولیــن جشــنواره بــه صــورت تــک
مرحلــه ای ،در اردیبهشــت مــاه  88در جــوار حــرم

مطهــر علــی بــن موســی الرضــا(ع) بــه میزبانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد برگــزار گردیــد و
دســتاوردها و نتایــج مثبتــی بــه دنبــال داشــت .در ایــن
دوره از جشــنواره  1436نفــر از دانشــجویان شــرکت
نمــوده و  3544اثــر در کل جشــنواره بــه ثبــت نهایــی
رســید.

نگاهی به سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

سومین جشنواره فرهنگی در خطه طالی سفید
ســومین جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور در مســیر رشــد کمــی
وکیفــی خــود بــا فراهــم نمــودن زمینــه هــای برگــزاری آن ،بــرای نخســتین بــار بــه صــورت  2مرحلــه ای
(دانشــگاهی و کشــوری( وارد مرحلــه جدیــدی شــد و بــا شــعار «نشــاط معنــوی ،امیــد و انتظــار و ســامت
فرهنــگ» در شــهریور مــاه 88بــا میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در شــهر گــرگان برگــزار گردید.
در ایــن دوره از جشــنواره نیــز  2500دانشــجو شــرکت گزیدنــد کــه در ایــن میــان  7110اثــر بــه ثبت رســانده
شد .
شایان ذکر است از این دوره ،برگزاری جشنواره به شهریور ماه موکول گردید.
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