...

پروندهای

برای

شبهای امتحان

تمرکز خود را
افزایش دهید
امتحانات در
خوابگاه

امتحان دادن  ...مسأله این است

ماهنامه فرهنگی ،خبری ،اجتماعی
سال پنجم | شماره  | 51دیماه 1394

عکس :مسعود آقایی

فهرست

سم ُع اَو َن ِ
ِ
السعی ِر (سوره ملک آیه)10
عقل ما کُنا فی اَ
َوقالُوا لَو کُنا َن َ
صحاب َ
و گویند اگر میشنیدیم و تعقل میکردیم در زمرهی دوزخیان نبودیم

قندوپند
سرمقاله
گزارش ویژه
یک فنجان چای داغ
مرهم
دلدار
امتحانات در خوابگاه
در گوشهو کنار
اندیشه و رفتار
چرا ورزش؟
دیجیبانگ
سخن دانشجو
فیلم ماه

[]2

[]3

[]4

[ ]6

[]8

[]8
[]9

[ ] 10

[ ] 12

[ ] 13

[ ] 14

[ ] 15

[] 16

کتاب ماه

[] 16

موسیقی ماه

[ ] 17

ایرانگردی ماه [ ] 17
ایران برای همه

ارزش یک مداد به مغز آن است .مدادی که مغز
ندارد چوبی بیش نیست و فقط به درد سوختن
میخورد .ارزش آدمی نیز به مغز اوست و گرنه
هیچ بهایی ندارد ،دوزخ جای کسانی است
که بیمغز بوده یعنی از مغز خود هیچ بهرهای
نبردهاند.
«عاقل باش»

[ ]18

ماهنامه فرهنگی ،خبری و اجتماعی
سال پنجم | شماره  | 51دیماه  | 1394تیراژ  700نسخه
صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیر مسئول :سیدغالمرضا طغرائی
سردبیر :مهناز آزاد
مدیر اجرایی :آهو ضرغامی
طراح گرافیک :محمد محمدی
عکس :مسعود آقایی
هیأت تحریریه :آهو ضرغامی ،لیال صمدی ،سمانه ضرغام ،مریم حاجیکاظمطهرانی و
زهرا حسینیراد
هیأت تحریریهی دانشجویی :شهزاد اسماعیلی ،زهرا پازکی ،داوود پیرانی ،لعیا جلیلیان،
ریرا صالحی ،سمیرا علینژاد ،کوثر فرهادی ،علیرضا قربانی و بهنام معصومی
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :پریسیما رستمی ،معصومه رحیمی ،مدینه
حافظجلیلی ،مریم خاطری ،محمدحسن فرجادی ،مریم فرشید و عادله مصباحپور
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@sbmu.ac.ir :
چاپ مقاالت و گفتگوها به منزلهی تأئید آنها 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 عکسهای ارسالی عودت داده نمیشود.
جهت اشتراک نشریه با ما تماس بگیرید.

امتحان دادن ...مسأله این است
مهناز آزاد

سردبیر

دی ماه که میرسد ،جنب و جوش دانشجویی شکل دیگری میگیرد .دانشجو است و فصل امتحانات ...دیماه است و شلوغی و استرس شبهای
خوابگاه...
دی ماه یعنی جنبوجوش و استرس شب امتحان ...یعنی رسیدن به نتیجهی یک ترم تالش و کوشش...
البته بماند که شاید برای بعضی از دوستان این تالش و ممارست خیلی معنا نداشته باشد!
نمیدانم امتحان گرفتن و امتحان دادن خوب است یا بد ...ولی همیشه به این موضوع فکر میکنم که اگر امتحان نبود چند درصد ،درسهایمان
را از سر اشتیاق و عالقه  -نه به اجبار پاس کردن دروس– میخواندیم؟
آزمون دادن و سنجیدن همیشه هم بد نیست .فرض کنید همه بدون آزمون گواهینامهی رانندگی دریافت کنند! تصور کنید افراد بدون گزینش
و سنجیده شدن مسئولیت یک نهاد را به عهده بگیرند! چه اتفاقی میافتد؟!
مخلص کالم این که میخواهم بگویم آزمون دادن همیشه هم بد نیست .امتحان دادن در دانشگاه مرحلهای است که سالهای آتی با گذر از آن،
به اضطراب و استرس شبهای امتحان پوزخند میزنیم.
این ایام دیر یا زود ،با هر سختی و نرمشی باالخره میگذرد .مهم امتحانهای دیگر زندگی است .آزمونهایی که گاه در حین انجام آن خود متوجه
نیستیم نتایج آن چه تأثیر شگرفی در آیندهی ما خواهد گذاشت .به روزمرهی خود بیشتر بیندیشیم ،شاید حاال هم در مرحلهای از آزمونهای مهم
زندگی قرار داریم.
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شانزدهم آذر ماه امسال
عصری برای دانشجویان
آهو ضرغامی عکس :مسعود آقایی

برپایی نمایشگاه با حضور کانونها و تشکلها 

به همت انجمن اسالمی دانشجویان (تأسیس  )1348و با همکاری معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراسم گرامیداشت شانزدهم آذرماه «روز دانشجو»
با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،اعضای هیأت رئیسهی دانشگاه ،مسئولین،
اساتید و جمع کثیری از دانشجویان در شامگاه دوشنبه شانزدهم آذر ماه در مرکز
همایشهای بینالمللی امام خمینی(ره) برگزار گردید.

دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ضمن اشاره به فضای پرشور و نشاط دانشجویان در این مراسم،
اظهار امیدواری کرد که با همکاری دانشجویان و ایجاد فضای دوستانه اقدامات بسیار
موثرتری را برای آتیهی دانشگاه صورت دهد .وی همچنین ضمن اشاره به شانزدهم آذرماه
 ،1332جنبشهای دانشجویی را پایههای اصلی شکلدهی انقالب اسالمی ایران برشمرده و
افزود :دانشجویان با حضورشان در همهی عرصهها نشان دادند که آرمانخواه ،عدالتخواه
و همدل با عموم مردم هستند .دکتر پیوندی همچنین اظهار داشت :پراکندگی مجموعهی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،از فیروزکوه تا ورامین ،کمی ارائهی خدمات را برای ما
دشوار کرده است ،ولی سعی میکنیم با نظارت بیشتر بهترین و مطلوب ترین خدمات را به
دانشجویان ارائه دهیم .وی همچنین با اشاره به سامانهی پیامکی مستقیم ریاست دانشگاه
یوفرهنگی دانشگاه به
به شمارهی 30007420وهمچنین سامانهی پیامکی معاونت دانشجوی 
شماره  ،30007469از دانشجویان خواست تا درخواستهای خود را مستقیماً ،ارسال نمایند.
یوفرهنگی دانشگاه،
الزم به ذکر است در این نشست دکتر نیکضمیر معاون دانشجوی 
دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه ،دکتر جرجانی رئیس دانشکدهی پزشکی و دکتر
احمدی سرپرست ادارهی آمار و فناوری اطالعات به برخی از سئواالت در حوزههای صنفی و
رفاهی ،آموزشی واینترنتی پاسخ دادند .دربخش دیگری ازاین مراسم مناظرهی گرامیداشت
روز دانشجو با حضور دکتر زیباکالم و دکتر خضریان با موضوع اهداف جنبش دانشجویی
برگزار گردید .از محورهای اصلی این مناظره میتوان به موضوعاتی از قبیل بررسی اهداف
اصلییکجنبشدانشجوییایدهآل،وقایعنگاریشانزدهمآذرماه،1332مطالباتدانشجویان
از دولت ،تغییرفضاهای دانشگاهی در دولتهای مختلف و ...اشاره کرد.
اینمراسمباتقدیرازفعالینفرهنگی درحوزههایتشکلی-کانونها-نشریاتوخوابگاهها،
تقدیراز 15نفرازدانشجویان فعال درانجمن اسالمی دانشجویان ،اجرای تئاتر ،رادیودانشجو،
پخش نماهنگهای متعدد با موضوعات سالگرد تأسیس انجمن اسالمی دانشجویان (تأسیس
 ،)1348روز دانشجو ،دستاوردهای معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و ...ادامه یافت.
شمارهی 49
51
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 تقدیر از فعالین فرهنگی

 رادیو دانشجو

 مناظرهی دکتر صادق
زیباکالم و دکتر علی خضریان با
موضوع جنبشهای دانشجویی


شرکت
گسترده
دانشجویان
در مراسم
گرامیداشت
روز دانشجو

 اجرای تئاتر
 قرعه کشی کمک
هزینه سفر به کربال

  پرسش و پاسخ و بررسی
مشکالت صنفی با حضور دکتر
پیوندی ،دکتر نیک ضمیر ،دکتر
صدوقی و دکتر احمدی

5

دیماه 94

یک فنجان چای داغ این شماره از گلبانگ را با دکتر فاطمه فالح
استاد نمونه دانشکده پزشکی در جشنوارهی آموزشی سال 1394
می نوشیم .وی متولد سال  1339بوده و دانشآموختهی دکترای
تخصصی میکروبشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در سال  1371است.
دکتر فالح عالوه بر فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش
واکسن  BCGانستیتو پاستور ایران ،نوزده سال است که به
عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه مشغول به فعالیت است.
گفتنی است دکتر فالح از تابستان سال جاری ،در مقام معاون
دانشجوییوفرهنگی دانشکده پزشکی نیز منصوب شده است.

با استاد نمونه دانشکده
پزشکی

موفقیتها سبب
میشود تا
احساس
مسئولیت
بیشتری
کنم

لیال صمدی
عکس :مسعود آقایی
با تشکر از شرمین شایان

شمارهی 51
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 چرا برای تحصیل رشته میکروبیولوژی را انتخاب کردید؟
جالب است که بدانید در مجموع دنیای میکروبی را بسیار دوست دارم.
 برخی از موفقیت های خود را در زمینهی علمی ،پژوهشی و
فرهنگی بیان فرمائید؟
بیشـترین فعالیـت مـن در زمینـهی آموزشـی (تدریـس) وپژوهشـی
(کارهـای تحقیقاتـی ،چـاپ مقالـه ،تألیـف و ترجمـه کتـاب)
بـوده اسـت .در کنـار ایـن فعالیتهـا ،عالقهمنـد بـه رفـع مشـکل
دانشـجویان هم بودم و نزدیک به  8سـال اسـت که به صورت
اسـتاد مشـاور طـرح ارتقـاء رابطـه استاد-دانشـجو بـا
دانشـجویان همـکاری دارم.
 چه حسی در مقام یک
استاد نمونه و معاون
دانشجویی و فرهنگی
دانشکده دارید؟
بالطبـع ایـن موفقیـت هـا
باعـث شـده تـا احسـاس
مسـئولیت بیشـتری کنـم.
 به نظر شما علت
بیرغبتی دانشجویان

نسبت به علم و پژوهش چه میباشد؟
علل مختلفی می تواند نقش داشته باشد:
نداشتن اطالع کافی از رشته ای که انتخاب شدندبا وجود داشتن پتانسیل باال ،متاسفانه برنامه ریزی منسجم ندارندـ نداشتن ارتباط مناسب و صمیمی با اساتید مشاور از نظر علمی و عاطفی
 خانم دکتر بفرمائید اوضاع فعلی دانشجویان را چگونه
میبینید؟
متأسـفانه نسـبت بـه آینـده شـغلی بـی انگیـزه شـدند .البتـه عـدم اعتمـاد به
نفـس و همچنیـن نداشـتن اعتمـاد بـه مسـئولین بیتأثیر نیسـت و مسـئولین
را مقابـل خودشـان مـی بینند.
 اگر در جایگاه ریاست دانشگاه بودید چه کاری انجام
میدادید؟
در پاسـخ بـه ایـن سـئوال بایـد بگویـم کـه بیـن مسـئولین و مدرسـین بـا
دانشـجویان بایسـتی ارتبـاط بیشـتر ایجـاد شـود ،کـه خوشـبختانه ایـن مـورد
بیشـتر از سـابق بـه چشـم میخـورد.
 اگر به گذشته برگردید کدام عملکرد خود را اصالح میکنید؟
قطعـاً وقـت بیشـتری بـا دانشـجویانی کـه اسـتاد مشاورشـان بـودم صـرف
میکـردم.
 چه خاطره تلخ و شیرینی از پست معاونت خود دارید؟
در موفقیتهایم داشتند و اگر همسر و دو دخترم من را درک نمی کردند
خاطـرهی شـیرین وقـت گذاشـتن بـا دانشـجویان و رفـع مشـکل آن هـا کـه بـه شـاید االن اینجایـی کـه هسـتم نبودم.
معاونت مراجعه می کنند می باشـد .اما از دسـت دادن دانشـجوی اینترن
در مـاه گذشـته خاطـرهی تلخـی برایـم بود.
 اولین عبارتی که با شنیدن کلمات زیر به ذهنتان متبادر می
شود چه می باشد؟
 از نظر شما بزرگترین نقص دانشکده پزشکی چه می باشد؟
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :دانشجویان ،همکارانم و خاطراتم
بزرگتریـن و بیشـترین نقـص دانشـکده تعـداد زیـاد دانشـجو در هـر کالس زندگی :گذرا
اسـت کـه مانـع از ایـن مـی شـود تـا دانشـجو بتواند با اسـتادش ارتبـاط برقرار میکروب :موجودات ریز ولی هوشمند
لا دانشـجو غیرفعـال آزمایشگاه :هیجان و تشخیص
کنـد ،روش تدریـس بیشـتر اسـتادمحوری بـوده و عم ً
میباشـد.
گلبانگ :صدای خوش
 در اوقات فراغت خود چه فعالیتهایی انجام می دهید؟
فعالیتهایـی کـه انجـام مـی دهـم کالس ورزش و زبـان می باشـد .در ضمن
پیـادهروی هم دوسـت دارم.
 در زندگی به خودتان چه نمرهای میدهید؟
پانزده
 بهترین منتقد شما چه کسی است و در زندگی خودتان را
مدیون چه کسی میدانید؟
دختـرم بهتریـن منتقـدم اسـت .خـودم را مدیـون زحمـات و حمایـت هـای
پـدر و مـادرم مـی دانـم .از حـق نبایـد گذشـت کـه خانواده ام نقش بسـیاری

 صحبت پایانی اگر دارید بفرمائید؟
اگـر دانشـجویان بداننـد کـه خیلـی هـا آرزوی ایـن را دارنـد کـه جـای آن هـا
در لبـاس مقـدس علـوم پزشـکی باشـند قـدر خودشـان را بیشـتر میداننـد و
از لحظهلحظـهی ساعاتشـان چـه در کالس هـا و چـه بـا بـودن با همکالسـیها
لـذت مـی بردنـد .خوشبختانـه دانشـجویان مـا از ظرفیـت باالیـی برخـوردار
هسـتند و بـا یـک برنامهریـزی سـاده از تفریحـات سـالم هـم مـی تواننـد کنـار
درس و مطالعـه اسـتفاده کننـد .امیـدوارم برنامههـای تفریحـی ،ورزشـی و
فرهنگـی بیشـتری در دانشـگاه بـرای دانشـجویان گنجانـده شـود و بیـش از
پیـش دانشـجویان بـا اسـاتید مشـاور در ارتبـاط باشـند و در رفـع مشـکالت
خـود و دانشـکده همـکاری کننـد .همچنین انشـالله شـاهد روحیهی سرشـار
از امیـد و انگیـزه در دانشـجویان باشـیم.
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دیماه 94

مـــــــــرهـــــــــــــم

سالروز والدت
«به مناسبت  25دسامبر،
(ع)
حضرت عیسی مسیح »
زهرا پازکی

دانشجوی پرستاری

قلبها سرد بودند ،باد میوزید؛ بادی سرد و سهمگین ...طوفان به پا
شد ...تلخ بود کام دنیا...
ابرهای سیاه فراگرفتند آسمان عشق را ...دل آسمان ،عجیب گرفته بود...
خسته بود ...خیلی ...دلتنگی ،گلبرگهای وجودش را پژمرده ساخته بود و
تنهایی ،روحش را آزرده ...نمیتوانست تاب بیاورد بیتابیهای زمین را...
نگاهش نگران بود و قلبش بی قرار...
بالهای پروانه ،زخمی شده بود و مرهمی نمییافت برای تسکین ...یخ زده بود
ریشههای دوست داشتن ...غنچههای ِمهر ،هنوز نشکفته ،پژمرده میشدند...
گم کرده بود گنجشک آشیانهی آرامش را ...درک نمیکرد پرستوی مهاجر
کوچ تا کرانههای خوبی را...
تا این که ...او آمد ...آمد و با اجازهی پروردگارش ،هستی بخشید
ستارههایی کم نور اما جانبخش را ،ستارههایی که هر چند مدتهاست نادیده
گرفته شدهاند و دنیایی از حرفهای ناگفته دارند اما هم چنان میتوان یافت برق
امید را در زالل چشم هایشان ،چشم هایی که شاید کم سو باشند اما بهروشنی
نشان میدهند سوی درست زندگی را ،سویی که ناگفته پیداست طلوع
خورشیدش از مشرق خوبیهاست...
َ
َ
هر چند بودند ابرهای سیاه قدرنشناسی که قدر ندانستند و قدر را بهانه کردند
برای آزردن این بها ...بهایی که رها بود از تمام وابستگیها...
شاید آدمی هیچ گاه تصورش را هم نمی کرد که نیلی آسمان قلب پیامبر که
هدیهای بزرگ از جانب خداوند بود ،این گونه نوازش دهد پروانهی احساس را و
به سکوت وادار کند تمام آفرینش را،
تا انسان ُپر شود از احساس بودن و زیستن و قدر دانستن؛
تا لبریز شود از ملودی گوشنواز دوست داشتن و دوست داشته شدن؛
تا سرشار شود از عطر هوایی پاک؛
تا بذر اعتمادی دوباره جوانه زند در باغچهی نگاهش؛
تا گوش شنوایی باشد برای شنیدن درد دل؛ حتی اگر هیچ کاری از دستش
برنمی آید؛
تا مترنم شود از شبنم نیلوفری عشقی پایانناپذیر؛
تا قدم گذارد در فرش گستردهای از معرفت که ریشههای عمیق محبتی
سبز را به یک مهمانی همیشگی فراخوانده؛
تا هم پرواز با پرستوهای نسیم سحر به همراه کولهبار آرزوهایش در پوششی
بیآالیش ،تا آستان تابناک ستارهها کوچ کند و راهی سرزمینی مقدس عشق
الهی شود؛
تا بیش تر از همیشه احساس کند وجود همیشگی پروردگار یکتا را و او را
بستاید به خاطر این هدیهی ارزشمند و این پرواز معنوی سرشار از نور؛
تا مرهمی یابد برای زخمهای کهنهی قلبش ...مرهمی از جنس خدا...
همین...
شمارهی 51
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دلدار

«به مناسبت
17ربیعاالول،
سالروز والدت
حضرت محمد(ص)»
سید غالمرضا طغرائی

سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوقبرنامه دانشگاه

بیا یکدم که دلدارم تو باشی
شفابخش دل زارم تو باشی
چو بذر معرفت در دل فشاندی
فروزان شمع گلزام تو باشی
فضای سینه با طوفان عشقت
کنم آشفته چون یارم تو باشی
گزیدم این چنین دریای مواج
که تا ساحل نگهدارم تو باشی
پی درمان خریدم درد هجران
عالجی کن پرستارم تو باشی
بود جام دل از یاد تو لبریز
نگارا روح پندارم تو باشی
به وقت خلوت و آرامش شب
فروغ چشم بیدارم تو باشی
دمادمای که بردی جان و دل را
رضا گوید که دلدارم تو باشی

امتحانات در خوابگاه

زمستان برای هر کسی با چیزی شروع میشود! برای کسی با  1دقیقه بیشتری
که از آخر آذر مانده ،برای فرد دیگر با برف و سرما ،کسی هم شاید تولدش
باشد .اما برای دانشجو ،بیبروبرگرد ،دیماه فصل اول امتحانات است.
از روزهای پایانی ترم و یکیدرمیان رفتن به کالسها و حتی منظم رفتن
معموال 3تا  7روز،
جهت حذف نشدن که بگذریم ،میرسیم به فرجهای که
ً
زودتراز زمان اعالمی توسط آموزش ،توسط دانشجوها شروع میشود .فرجهای
که هر گونه استفادهای ممکن است داشت هباشد .از مسافرت رفتن تا مهمانی
رفتن تا خوابگاهیهایی که ساک و چمدان بسته و راهی خانه میشوند.
اما این میان ،چه بر سر دانشجویانی که خوابگاه را ترک نکردهاند ،میآید؟
در وهلهی اول آنچه به چشم میآید ،خلوت شدن نسبی خوابگاه و شلوغ
شدن بی سابقهی سالنهای مطالعه است .جوری که گاهی برای ساعتی
مطالعه ،باید از چند ساعت قبل جا رزرو کرد! تمام میزها پرشدهاند از دانشجو
و جزوه و فالسک چای و قهوه و میوه و آجیل و انواع مارکرهای رنگی .چند نفر
جزوه به دست هم همیشه بین میزها در حرکتند که جزء جدایی ناپذیر سالن
مطالعه ،درهر ساعتی از شبانه روزند.
راهروهای خوابگاه پر شدهاند از  2چیز! اول ،سکوت و دوم ،اعالمیههای
دست نویس ساکنین واحد مبنی بر رعایت سکوت و گاهاً تهدید و ارعاب
نسبت به برخوردهای سخت و خشن!
آشپزخانه هم پر است از ظرف نشسته و غذایی که در اثر حواس پرتی
سوخته و کتری هایی که صاحبشان آنقدر غرق در کتاب و جزوه شده است،
که اگر کسی تصادفاً از آشپزخانه گذر نکند و زیر کتری را خاموش نکند و صدا
سر ندهد که «کتری جوش اومد» قطعاً خواهد ترکید!
اما آیا با تمام این ها ،شرایط مطلوبی برای درس خواندن در خوابگاه وجود
دارد؟ با وجود پیج کردنهای مکرر در هر ساعتی و بعضاً دانشجوهای بی
مالحظهای که بدون در نظر گرفتن امتحانات دیگران ،سکوت خوابگاه و نظم
حاکم درایام امتحانات را به هم زده وگاهی باعث برخوردهایی هم میشوند...
و با شروع ایام امتحانات این مسائل شدید تر میشود .بچه هایی که
امتحان را هر چه نزدیک تر میبینند و تمام وقت و توانشان را گذاشتهاند
روی درس و از همهی جانبی هایشان زدهاند و این میان دانشجوهایی که

ریراصالحی دالور

دانشجوی داروسازی

فشار کمتری میگذارند و کماکان به روند سابق زندگی ادامه میدهند .حرف
زدنهای تا نصفه شب ،بلند بلند خندیدنها و در راه رو ایستادنها و میز گرد
گرفتن ها .مهمانی رفتنهای بی موقع – هرچند کوتاه یا بلند – که بعضاً باعث
درگیری بین دانشجوها میشود .دانشجوهایی که در استراحت پس از امتحان
به سر میبرند و این استراحت را یا باید در خود خفه کنند و یا بیرون از خوابگاه
به آن بپردازند ،ترافیک شدید حمامها در عصر و شب روزهای امتحان ،کم یا
زیاد شدن ظروف مانده در آشپزخانه و و و ...
و شاید این میان اگر هر کس ،به اندارهی خودش ،به شرایط سخت ایام
امتحانات با این حجم و اهمیت دروس علوم پزشکی واقف باشد ،هر کس
بداند ایام امتحانات حتی اگر خودش امتحاناتش سبک باشد یا امتحان
نداشته باشد ،همیشه ایام امتجانات است و بداند همه به اندازهی خودش آن
قدر درگیر درس هستند که تمام نظافت اتاق و ظروف و لباس چرکها و حتی
استحمام را برای عصر بعد از امتحان میگذارند ،و بداند صدای خنده اش،
هرچقدر هم شاد و مسرت بخش و خوش یمن ،باعث به هم خوردن تمرکز کس
دیگری میشود ،و بداند شب نشینیها و دور همیها برای هرموقعی هست به
جزایام مهم امتحانات و بداند که میزهای موجود در سالن مطالعه اختصاصی
نیستند و سطح آن را با تمام جزوههای داشته و نداشته نپوشانند و بداند همه
مانند خودش ،خوابشان برایشان مهم و بیداری شان مهم تر است ،و بداند ...
راستی ما چقدر باید بدانیم؟ چقدر مراعات هم خوابگاهی هایمان را
میکنیم؟ چقدر به فکرایام امتحانات و رفاه خودمان و سایرین هستیم؟ چقدر
با شب بیداریهای بی موقعمان باعث به هم خوردن خواب بقیه شده ایم؟ یا
با بلند صحبت کردن در راهرویی که تمام اتاق هایش پر است از دانشجوهای
سر در کتاب؟ چقدر یادمان مانده که مدارا کنیم و کمی کوتاه بیاییم؟ کمی
کمتر ،کمی بیشتر؟ کمی مالحظهی امتحان ،کمی مالحظهی استراحت،
کمی مالحظهی خنده...
و به عنوان توصیهی آخر ،جدا از تمام مسائلی که بیان شد ،لطفاً در ایام
امتحانات مواظب تغذیهی خود باشید! چه خوابگاهی و چه غیرخوابگاهی،
ناسازگاری غذاها و بعضاً مسمومیت ،آن هم در موقع امتحانات ،چیزی نیست
که کسی طالب آن باشد ...کمی مواظب باشیم.
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برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران
مسئول نشریات دانشگاهی
دبیر خانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به
منظور ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر مدیران
مسئول نشریات و همچنین انعکاس نقطه نظرات
کاربردی شان ،نشست انتخابات مدیران مسئول
نشریات دانشگاهی را برگزار نمود.
این انتخابات که به استناد ماده  4دستورالعمل
اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
بود در تاریخ سه شنبه  3آذر ماه برگزار شد.
در این نشست که طغرایی دبیر کمیته و
سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی ،جوادی مشاور
حقوقی کمیته ،کارشناسان دبیرخانه و جمعی از
مدیران مسئول نشریات دانشگاهی حضور داشتند،
دبیر کمیته ضمن اشاره به حساسیت نشریات
دانشگاهی و میزان تاثیر پذیری دانشگاهیان و
باالخص دانشجویان از این نشریات به ماهیت قلم
متعهد اشاره کرد و گفت :نقش قلم تا حدی است
که به واسطهی آن بخش مهمی از مفاهیم ،ارزشها
و اهداف دفاع مقدس به نسلهای بعدی منتقل
میشود ،بنابراین اگر قلم متعهد باشد افرادی
متعهد و متدین پرورش میدهد و اگر غیر این باشد
انحرافات و کژیها از تراوشات قلم نشأت میگیرد.
همچنین در این انتخابات  5نفر از مدیران
مسئول نشریات دانشگاهی به عنوان کاندیدا به
ح و برنامههای خود به منظور جلب نظر رای
طر 
دهندگان پرداختند.
الزم به ذکر است پس از رأیگیری ،علیرضا
منصور قناعی دانشجوی پزشکی و مدیر مسئول
نشریه سایه و داود پیرانی دانشجوی مدیریت
سالمت و مدیر مسئول نشریه پیام سالمت به عنوان
اعضای اصلی و فریبا آقایی دانشجوی پروتز دندان و
مدیر مسئول نشریه درنگ به عنوان عضو علیالبدل
به مدت یک سال انتخاب شدند.
آشنایی دانشجویان با طب ورزش
به اهتمام مدیریت تربیت بدنی ،کالسهای
آموزشی طب ورزش ویژه دانشجویان دانشگاه برگزار
میگردد.
مدیریت تربیت بدنی طبق هماهنگی و برنامه
ریزیهای بعمل آمده در نظر دارد نسبت به برگزاری
جلسات آموزشی طب ورزش جهت دانشجویان
واحد  1تربیت بدنی اقدام نماید.
گفتنی است که این کالسهای آموزشی به منظور
ارتقاء سطح علمی و ورزشی با حضور اعضای هیأت
علمی متخصص پزشکی ورزشی برگزار خواهد شد.

شمارهی 49
51
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حضور تیم ملی فوتسال ناشنوایان در دانشگاه

به همت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و با
همکاری فدراسیون ناشنوایان کشور و به منظور
ارزیابی سطح فنی تیم فوتسال کارمندی دانشگاه و
همچنین کشف استعدادهای جدید بین کارمندان
عالقمند به این رشته ورزشی ،یک دوره مسابقات
دوستانه بین دو تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشور و
تیم کارمندی دانشگاه برگزار گردید.

این مسابقه در روز دوشنبه  25آبان ماه در
مجموعه ورزشی آیدین نیکخواه بهرامی در دو تایم
 25دقیقهای برگزار گردید .در نیمه نخست این بازی
دو تیم با نتیجه  3-3مساوی به رختکن رفتند که
در پایان ،این مسابقه  6-9به سود تیم ملی ناشنوایان
کشور پایان پذیرفت.
در پایان مسابقه نیز هدایایی به رسم یادبود از
سوی مدیریت تربیت بدنی به بازیکنان تیم ملی
ناشنوایان اهداء گردید.

تشکیل سومین جلسه کمیته نظارت بر
انتخابات شورای صنفی دانشجویان

سومین جلسه کمیته نظارت بر انتخابات
شورای صنفی دانشجویان با حضور دکتر پالش
مشاور اجرایی و مدیر حوزه ریاست دانشگاه و
رئیس کمیته نظارت ،دکتر نیک ضمیر معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و نایب رییس
کمیته نظارت و دیگر اعضای این کمیته در روز
یکشنبه  10آذر ماه برگزار گردید.
در این جلسه نریمانی مدیر امور دانشجویی
دانشگاه با ارائه گزارشی به بیان جزئیات فرایند
انتخابات شورای صنفی دانشجویان و نحوه
اجرای آن از آغاز تا پایان پرداخت .وی ضمن اشاره
به حجم باالی فعالیت در این مدت کوتاه جهت
آماده سازی اجرای انتخابات ،راه اندازی سامانه
ثبت نام الکترونیکی و تدوین شیوه نامه برگزاری
انتخابات برای اولین بار در دانشگاههای کشور
خبر داد .نریمانی ضمن مطرح کردن استقبال
بی سابقه دانشجویان و تعداد باالی دانشجویان
شرکت کننده در این انتخابات افزود :رشد و
شکوفایی جامعه در بستر اعتماد به سر مایههای
انسانی نظام محقق میگردد که همان بدنه
دانشجویی کشور میباشد.
در ادامه این جلسه دکتر پالش ضمن تشکر

از دستاندرکاران حوزه معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه و دانشکده ها ،باالخص دکتر
نیک ضمیر بر ضرورت ،اهمیت و تاثیرگذاری این
انتخابات بر ارائه خدمات رفاهی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود
و گفت :وظایف اصلی شورای صنفی دانشجویان
پیگیری امور رفاهی در دانشکدهها و خوابگاهها
است ،به همین دلیل از مسئولین میخواهم در
تحقق این مهم همراه و پشتیبان دانشجویان
باشند.
گفتنی است در پایان این جلسه با اجماع نظر
اعضای کمیته نظارت ،فرایند و نتایج انتخابات
در همه حوزههای انتخابیه مورد تایید قرار گرفت
و اعضا خواهان شروع فعالیت این شوراها در
سطح دانشگاه نیز شدند.

دیدار با خانواده دانشجوی شهید داود پاک نژاد

به همت مدیریت تعالی فرهنگی ،با همکاری
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و ستاد شاهد
و ایثارگران دانشگاه و با هدف ارج نهادن به
فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج آن در میان جامعه
دانشگاهی کشور ،همزمان با هفته گرامیداشت
مقام بسیج در روز 4شنبه چهارم آذر ماه بازدیدی
از خانواده دانشجوی شهید داود پاک نژاد صورت
پذیرفت.
در این بازدید که طغرائی سرپرست مدیریت
امور فرهنگی ،حجت االسالم والمسلمین قربانی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشکده ایمنی ،سالمت و محیط زیست و جمعی
دیگر از همکاران و دانشجویان بسیجی حضور
داشتند ،ضمن تجلیل از صبر و فداکاری خانواده
این شهید گرانقدر ،یاد و خاطره شهدا و ایثارگران
هشت سال دفاع مقدس که با نثار خون خویش در
راه سرافرازی و اقتدار جمهوری اسالمی کوشیدند،
زنده شد.
در این دیدار مادر شهید داوود پاک نژاد به بیان

برگزاری مسابقات بینخوابگاهی
دانشجویان پسر
مدیریت تربیتبدنی معاونت
دانشـــجوییوفرهنگی دانشگاه یک دوره
مسابقات ورزشـــی بینخوابگاهی ویژهی پسران
دانشجو برگزار میکند.
این مســـابقات در دو رشته ورزشی فوتسال
و والیبال ویژهی دانشـــجویان ساکن تمامی
خوابگاههای پســـران برگزار خواهد شد.
گفتنی اســـت طی هماهنگی قبلی صورت
گرفته با رابطین ورزشـــی خوابگاههای پسران
در روز شـــنبه اول آذرماه از بین  14تیم
ثبتنامکننده در رشـــتهی فوتسال و  6تیم

خاطراتی از سجایای اخالقی و رشادتهای فرزند
شهید خود پرداخت.
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین قربانی
ضمن دلجویی از خانواده شهدا و اعالم پیروی از
آرمانهای شهدا و رهبر کبیر انقالب و تجلیل از
صبر ،ایثار و فداکاری خانوادههای معظم شهدا
عنوان کرد :خانواده شهدا فرزندان برومند خود را
در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت در راه اسالم
و انقالب تقدیم کردند و این اجری بی پایان در نزد
خدای متعال خواهد داشت.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود
ابراز داشت :مردم ایران قدردان ایثار و فداکاری
شهدا و خانوادههای معزز آنان هستند و میدانند
اگر این ایثارها نبود کشور و انقالب حفظ نمی شد و
امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد تا بتوانیم ادامه
دهنده راه شهیدان عزیزمان باشیم.
گفتنی است شهید داوود پاک نژاد ،دانشجوی
رشته پروتز دندان در روز 13دی ماه سال  65در
حومه شهر کرمانشاه به دلیل اصابت بمب به مقام
رفیع شهادت نایل آمد.
ورزشـــی ثبتنامکننده در رشتهی والیبال ،در
محل مدیریت تربیتبدنی قرعهکشـــی انجام
پذیرفت.
الزم به ذکر اســـت این مسابقات (فوتسال و
والیبال) بـــه صورت دوحذفی در محل زمین چمن
خوابگاه امام علی(ع) و با تعداد  188نفر شـــرکت
کننده برگـــزار میگردد .همچنین در اولین روز از
برگزاری این مســـابقات ،مسابقه فوتسال در روز
شـــنبه مورخ  2آذر بین تیمهای رئال مادرید و
تیم مهر  93آغاز گردید.

درخشش دانشجویان دانشگاه در جشنواره
ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موفق به
کسب دو رتبه ملی در سی امین جشنواره قرآن و
عترت دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور شد.
در این دوره از مسابقات که در دانشگاه علوم و
معارف قرآن کریم شهر مقدس قم برگزار شد؛ زهره
سادات میر مقتدایی دانشجوی دکترای آموزش
علوم پزشکی با کسب رتبه اول کشوری در رشته
نقد کتاب و الهه فدایی دانشجوی شنوایی شناسی
دانشگاه با کسب رتبه سوم ملی در رشته احکام
برافتخارات دانشگاه در حوزه قرآن و عترت افزودند.
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
در بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای
علوم پزشکی کشور که سالجاری برگزار شد نیز شش
مقام کشوری را از آن خود کرد .به گزارش واحد قرآن
و عترت معاونت دانشجویی و فرهنگی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهیدبهشتی در جشنواره مذکور از
نظر تعداد ثبت نام کنندگان در بین دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور رتبه چهارم را به خود
اختصاص داده بود.

حضور دانشجویان اقوام در کاخ موزه گلستان
به کوشش کانون هالل احمر دانشگاه ،در راستای
صلح و وحدت اقوام ایرانی و اهمیت دادن به
مقولهی وحدت اقوام در دانشگاه ها ،دانشجویان
در روز جمعه  6آذرماه از کاخموزهی گلستان
بازدید کردند .در این بازدید که دانشجویان با
لباسهای محلی اقوام ایرانی حضور داشتند از
موزه مردمشناسی ،موزهی ملل و کاخ اصلی موزهی
گلستان بازدید نمودند .گفتنی است این اردو توسط
داوود پیرانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
سالمت ،ایمنی و محیطزیست و دبیر کانون
هاللاحمر دانشگاه طراحی و برگزار گردید.
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به طورکلی دو عامل اصلی در کاهش تمرکز
حین مطالعه نقش دارد؛
افکار و نگرانی هایی که هنگام مطالعه به سراغ
ذهن میآید و حواس را پرت میکند (منشاء
درونی).
اشیاء و موضوعاتی که در محیط پیرامونی
حواس پنجگانه را درگیر میکند (منشاء بیرونی).
پژوهشها نشان داده با رعایت نکاتی میتوان
بر این عوامل مزاحم غلبه کرد و تمرکز را افزایش
داد:
زمانی برای افکار و نگرانیهای خود اختصاص
دهید؛
الف -روزانه زمانی خاص را برای فکر کردن
ال ساعت  4تا ( 4:30توجه
مشخص کنید .مث ً
داشته باشید این زمان را قبل از خواب خود قرار
ندهید).
ب -هنگام مطالعه ،برگه کوچکی را
در کنار دست خود قرار دهید و وقتی
متوجه یک فکر یا نگرانی مزاحم
در حد
شدید آن را

یک کلمه یا یک جمله در برگه یادداشت کنید.
ج -بعد از یادداشت به خود یادآوری کنید که
یک زمان مخصوص برای فکر کردن در مورد آن
دارید.
د -بگذارید فکر مزاحم از شما دور شود و به
خود بگویید «اآلن اینجا باش /اآلن مطالعه کن».
ه -به قرار خود برای زمان افکار و نگرانیها
عمل کنید و در مورد مسائلی که فکر شما را
مشغول میکند فکر کنید و نگران شوید.
برنامهریزیکنید؛
 یک برنامهریزی کلی (هفتگی) و یکبرنامهریزی جزئی (روزانه) انجام دهید.
برنامهریزی نشان میدهد چه کارهایی باید انجام
دهید و هر کار (مطالعه دروس و امور روزانه) را
در چه زمانی باید انجام دهید .این کار به ذهن
ساختار میدهد و حواس پرتی را هنگام مطالعه
کاهش میدهد.
 سعی نکنید در یک زمان دو کار را با همانجام دهید .چراکه شما نمی توانید بر روی هیچ
کدام از آنها تمرکز خوبی داشته باشید.
 یک برنامه زمانی واقعبینانه و منطقی داشتهباشید .زمانبندی مناسب برای انجام کارها
باعث ایجاد تعادل بین وقت کار ،مطالعه و تفریح
میشود و به آرامش ذهنی کمک میکند.
 در برنامه مطالعاتی خود زمانهای استراحتال اگر
کوتاه ،متنوع و متناوب داشته باشید .مث ً

نشسته بودید ،قدم بزنید و یا به مکان دیگری
بروید.
برای مطالعه زمان ومکان مناسب تعیین کنید؛
 ساعاتی از شبانه روز ،انرژی درونی و بازدهذهن بیشتر از ساعات دیگر است .بنابراین
بهتر است آن زمان را در خود شناسایی کنید و
درسهای دشوار و اصلی را در ساعات اوج انرژی
مطالعه کنید و درسهای آسان تر و مورد عالقه
ال صبح زود
را به ساعات دیگر موکول کنید (مث ً
یا اوایل شب).
 یک مکان ،صندلی ،میز و محیط مخصوصبه مطالعه داشته باشید و تلفن و موبایل را از خود
دور کنید (توجه داشته باشید که هرگزرختخواب
را به عنوان محلی برای مطالعه انتخاب نکنید).
هنگام مطالعه فعال باشید؛
زیر مطالب مهم خط بکشید (حداکثر  10تا 15
درصدمطالبیکصفحه)،یادداشتبرداریکنید
و یا برای خود یا دوستتان خالصهای را بگویید.
رژیم غذایی مناسب داشته باشید؛
کمبود ریزمغذیهای ضروری موجب
خستگی و آشفتگی ذهنی میشود .خوردن مغز
خشکبار ،ویتامین  Eو میوهها برای بهبود تمرکز
مفید است.
به اندازه کافی بخوابید؛
خواب کافی و منظم از عوامل موثر در تقویت
قدرت تمرکز است.

تمرکز خود را افزایش
دهید

با نزدیک شدن به فصل امتحانات موضوع کیفیت مطالعه ،اهمیت
بیشتری پیدا میکند و دانشجویان به دنبال روش هایی برای ارتقاء
آن هستند .یکی از عواملی مهمی که در افزایش کیفیت مطالعه
نقش دارد ،متمرکز شدن در هنگام مطالعه و یادگیری است.
مریم حاجیکاظمطهرانی

کارشناسارشد روانشناسی خانواده
و مشاور مرکز مشاوره دانشجویان
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فعال بودن از نظر جسمی فوائد و مزایای بسیاری دارد که تقریبا همه خون باال و بسیاری از بیماریهای دیگر کمک شایانی کند.
حفظ هستیم .در این جا به مختصر چند مورد از این موارد عنوان خواهد
شد .اگر به دنبال انگیزهای برای شروع یک برنامه ورزشی هستید یا تمرین به شما اجازه میدهد بیشتر بخورید :عضالت ،کالری بیشتری را
میخواهید تمرینات خود را به صورت منظم از سر بگیرید این نکات در مقایسه با بافت چربی میسوزانند .بنابراین شما که عضالت بیشتری
دارید میزان متابولیسم تان در حالت استراحت هم بیشتر از افراد دیگر
میتواند کارساز واقع شود.
است .آیا شما میتوانید همه چیز بخورید؟ نه ،اما هنگامی که شما به
ورزش قوای مغز را تقویت میکند :دیوید آنکینسون ،مربی حرفهای طور منظم ورزش میکنید ،میتوانید بدون نگرانی از خوردن چیزهائی
بدنسازی اعتقاد دارد که ورزش نه تنها باعث تقویت بنیه و قوای جسمی که دوست دارید لذت ببرید.
شما میشود ،بلکه به عملکرد مغزتان هم کمک میکند« .ورزش باعث
افزایش سطح انرژی بدن شده و همچنین میزان سروتونین موجود در مغز کاهش وزن مهم ترین هدف نیست :هدف بلند مدت کاهش وزن برای
افرادی که برنامههای تناسب اندام را آغاز میکنند خیلی اغوا کننده
را که باعث افزایش کارکرد آن میشود را نیز افزایش میدهد».
است و اگر آنها نتایج را خیلی زود مشاهده نکنند ،میتواند موجب
ورزش به شما انرژی میدهد :ممکن است تعجب کنید چگونه  30دقیقه ناامیدی شود .بنابراین اگر چه شما هدف کاهش وزن را در شروع یک
در روز ورزش کردن میتواند کل روزتان را تغییر دهد .این به دلیل برنامه تمرینی دارید اما نباید تنها هدف شما باشد ،برای احساس بهتر
ترشح اندورفین در بدن است که سبب افزایش سطح انرژی و سرخوشی و انرزی بیشتر و استرس کمتر تالش کنید هدف کاهش وزن و افزایش
تمرین باید بخشی از زندگی شما باشد.
میشود.
پیدا کردن زمان برای تناسب اندام سخت نیست :شاه کلید تناسب
اندام ،استفاده خردمندانه از زمان است .با پیاده روی در پارک به همراه
خانواده و دوستان و یا دوچرخه سواری و پایان هفتهها طبیعت گردی و
کوهپیمائی میتوانیم تحرک را در زندگی خود به جریان بیندازیم.
ی
تناسب اندام به برقراری روابط کمک میکند :ورزش و تمرین به
بهبود روابط اشخاص کمک شایانی میکند ،خواه آن رابطه با
همسر باشد ،خواه فرزندان ،دوست و یا محیط اجتماعی.
تمرین به دور کردن بیماری کمک میکند:
تمرین و ورزش میتواند به پیشگیری یا آهسته
کردن ابتال به بیماری قلبی ،سکته مغزی ،فشار
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همواره ماههای آبان و آذرماه عسلی برای شرکتهای
بزرگ بازیسازی ست تا بهترین محصوالت خود را به
رقابت بگذارند .اما محصوالت عرضه شده در پاییز امسال
با سالهای قبل بسیار متفاوت بوده و آثار مثبت و منفی
بسیاری را به دنبال داشت .شاید بتوان از سردمدارن
این تغییر به بازیهای شرکت  ActivisionوBethesda
اشاره کرد که هر ساله بازیهای سریالی  Call Of Dutyو
 Battlefieldرا تولید میکنند .امسال شرکت Bethesda
در بازی  Starwarsبه طور کامل قسمت داستانی و
تکنفرهی بازی را حذف کرد و شرکت Activision
در بازی  Call Of Duty: Black Ops Iiiیک گیمپلی
انفرادی افتضاح را به نمایش گذاشت که مراحل ساده،
تکراری و خسته کننده بدون هیچگونه داستانی داشتند.
ما بهجد به شما توصیه میکنیم اگر قصد بازی کردن
به صورت انفرادی این بازی را دارید از خرید این بازی
خودداری کنید .از بازیهای معروف دیگر عرضه امسال
میتوان به  Rambo Sixاشاره کرد که این بازی هم فاقد
قسمت تک نفره و داستانی میباشد .با نگاه به روند
ال مشخص است که بازیسازان رو
بازیسازی امسال کام ً
به سمت بازیهای آنالین و تحت شبکه در آوردهاند زیرا
که بسیار پرسودتر از قسمت تکنفره میباشند .بازیهای
آنالین یک روند داستانی که به انتها برسد ندارند ،پس
محدودیت زمانی از نظر گیمپلی ندارد و بازیکنان نهتنها
برای روند جذاب بازی بلکه از بازی با دوستانشان و لذت
رقابت با آنان بازی میکنند و این رقابت و حس جاهطلبی
برای رشد و کسب آپشنهای بیشتر آنان را به هزینه
شمارهی 51
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نگـــا هـــی
بـه پـایـیـز
طـــلـا یــی
بـازیسـازی

بهنام معصومی

دانشجوی پرستاری

کردن برای پیشرفت وامیدارد که این برای شرکتهای
بازی سازی بسیار سودآور میباشد .تا به آنجا که تعدادی
زیادی از شرکتهای بازیسازی قسمت داستانی و
تکنفرهی بازیهای خود را به کلی حذف کردهاند و
تنها بر روی قوی کردن سرورهای پشتیبانی بازی ،اضافه
کردن آیتمهای خورد و جزئی با هزینهی پایین به بازی
که بسیار وسوسهانگیز است تمرکز کردهاند .اما پاییز
امسال یک بازی انفرادی با داستانی قوی به نام Fallout
 4نیز داشت .این بازی به سبک جهان آزاد عرضه شد.
این بازی که روایت زنده ماندن در شرایط سخت برای
ساکنین زمین بعد از جنگ اتمی اتفاق میافتد را روایت
میکند و نشان میدهد انسانها در هر محیطی چگونه
خود را با شرایط موجود وفق میدهند و با استفاده از
هوش و خالقیت خود ادامه به زندگی در شرایط مواد
پر از رادیواکتیو و همسایگی با موجودات عجیبوغریب
را میدهند و نقشهی چندصد کیلومتری سرزمین پر از
خالقیت مکانهای اعجابانگیز برای کشف را به همراه
دارد که توانست در این پاییز سرد بدون بازی داستانی
نظر بسیاری از پیلیرها را به خود جلب کند و توانست
رکورد فروش خوبی را از خود به جای گذارد .در پاییز
امسال بهترین بازی سال  2015نیز انتخاب شد این بازی
همان  Witcher 3میباشد که در شمارههای قبل نشریه
نقد کاملی از آن را ارائه دادیم .امید است با خواندن
این شماره از نشریه بتوانید با آگاهی کامل بازی مورد
نظر خود را از بین بازیهای عرضهشده این پاییز طالیی
انتخاب کنید.

یک گزارش خاطرهطور از خوابگاه
سمیرا علینژاد

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

شاید هرکسی این اقبالو نداشته باشه که تو
مجلهی دانشگاهش از خود دانشگاهش ،گله
کنه .ولی امروز من  400کلمه فرصت دارم برای
حرف دل یک دانشجوی خوابگاهی .توی یک
گزارش خاطرهطور از خوابگاه...
نشسته بودم جلو روی رئیس که داشت برام
سخنرانی میکرد ،موبایلمم پشت سر هم زنگ
میخورد و تو جیبم وول میزد .از خوابگاه بود،
دیگه نگران شده بودم ،بله بفرمایین -شما؟
من علینژادم ،شما؟ کجا هستید؟ سرکارم،
شما؟ تا کی سرکارین؟ تا  ،9شما؟ از خوابگاه
زنگ میزنم شما دیروز غایب بودین میخوام
زنگ بزنم خونتون .شمارهش میگه اشتباهه -
همه شمارههای مشهد سه اضافه شده اولش،
میخواین بگم زنگ بزنن؟ خودم زنگ میزنم.
خدافظ
بووووق ...این مکالمهی جذاب بین من و
ناظمهجان خوابگاه بود.
از
دو دقیقه بعد مامانم زنگ زد .سمیرا
خوابگاه زنگ زدن واسه اخطار.گفتن غیبت
داشتی.گفتم دلش گرفته خب رفته خونهی
عمهش .گفت شماره خونه عمهشو بدین زنگ
بزنیم ببینیم هست؟ گفتم ندارم االن(خب
معلومه مامانم شمارهی عمهمو داره) ،گفت
پیدا کنین بدین .باید ما زنگ بزنیم اونجا
موجه شه .وگرنه یک هفته از خوابگاه محرومش
میکنیم ،کارت غذاشم میگیریم.
نمیدونستم چی بگم گیجگیج بودم .این چه
تهدیدیه آخه.
زنگ بزنن خونه عمهم بگن چی میخوان ببینن
من هستم یا نه؟ تصور کنین دختر عمهجان
من همسنمه و دو تا بچه داره ،اون وقت با

 26سال سن از خوابگاه زنگ بزنن خونهی عمه
بپرسن من هستم یا نه مثل اینکه این بال سر
خیلیا اومده بود.
فرداش با مدیریت خوابگاه صحبت کردم
گفتن مشکلی به وجود نمییاد اطالع خانواده
کافیه .نگران نباش.
ولی داستان اینجا تموم نمیشه .فردا شب از
سرکار برگشتم و به خاطر اینکه یه ربع بعد از
ساعت مصوب (یعنی  )9از سر کار میرسم با
یک نامه رفتم معاونت .نامه صورتجلسه شد
و از خوابگاه تماس گرفتن خونه که اطالع به
اونها هم بدن.
و فرداش دوباره ناظمهجان زنگ زد خونه و
گفت دخترتون غایب بوده دیشب .مادر جان
هم که کالفه شده بود گفت دیشب خودتون
زنگ زدید گفتید  9:15اومده باز میگین غایب
بوده .چیکار کنیم ما؟!
خالصه که توی  4روز  4بار خوابگاه با منزل ما
تماس گرفته برای امور حیاتی و مهم.
به عنوان یک دانشجوی تحصیالت تکمیلی
که کار میکنه ،کاروزی و پایاننامه داره
دغدغههای حاشیهای فقط بازدارنده ست.
مبنای یک سیستم بر اساس اعتماده و اینه که
امنیت و آرامش میده .یک سیستم یکپارچه
و هوشمند برای تعامل دانشجو و خوابگاه و
دانشگاه برای ثبت ورود و خروج ،شیفتها
و یا ثبت فرم غیبت به صورت شبکهای یا
تایید والدین ازین طریق میتونه خیلی راحت
مشکالت زیادی رو حل کنه.
با تشکر از همهی زحمتای مدیریت که خیلی
خوبن

جوابیه مدیریت امور
دانشجویی در پاسخ به
دانشجوی عزیز
به استحضار میرساند ،با توجه به اینکه خوابگاه
دانشجویی به عنوان خانهی دوم دانشجو اهمیت
ویژهای در ارتقای نشاط معنوی ،حفظ آرامش روحی
و جسمی ،اعتالی شخصیت و افزایش کیفیت
تحصیلی دانشجویان دارد ،لذا به منظور تسهیل و
بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه دانشجویی ،آئیننامه
اسکان خوابگاههای دانشجویی در تاریخ 92/12/5
توسط وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
به دانشگاهها ابالغ گردیده است.
ماده  :1-35دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج
به خوابگاه بر اساس مقررات سیستم حضور غیاب
موجود در آن خوابگاه ،ورود و خروج خود را ثبت نماید.
ماده  :6-35سرپرست شیفت خوابگاه الزم است به
منظور حفظ نظم و امنیت در پایان زمان تعیینشده ورود
و خروج به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و حضور
و غیاب آنها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را پس
از بررسی و در صورت لزوم پیگیری از خانواده دانشجو
به مقامات مافوق گزارش نماید.
ماده  :36دانشجویان ساکن در خوابگاه میتوانند
بعضی از شبها در منزل خویشاوندان ساکن در شهر
محل تحصیل و یا شهرهای مجاور به طور موقت اقامت
ً
نمایند.الزم است قبال مشخصات ،آدرس ،تلفن و نسبت
آنها به دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تأیید
ولی قانونی دانشجو رسیده باشد.
ماده  :1-36برگهی مرخصی دانشجو از خوابگاه پس از
تطبیق با فرم نشانی و مشخصات خویشاوندان تکمیل
و در صورت صحت ،ضمن ثبت در دفتر مربوطه به
دانشجو تحویل و مراتب به اداره خوابگاهها و خانوادهی
دانشجو اعالم میشود.
 :3-36مسئول خوابگاه میتواند از طریق تماس تلفنی
حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعالم و در
صورت لزوم پس از هماهنگی با مسئوالن ذیربط با
مراجعه به محل ،حضور دانشجو را بررسی نماید.
امید است که با انجام وظایف محوله بتوانیم در ایجاد
امنیت و آرامش خاطر برای دانشجویان و والدین محترم
آنان گامی موثر برداریم.
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دیماه 94

عقاید یک دلقک

تصویری از الگوهای رایج در
جامعه آلمان مدرن

تبعیض مسئلهی کوچکی
نیست

دانشجوی پرستاری

دانشجوی فناوری اطالعات

علیرضا قربانی

شمارهی 51

پدر آن دیگری

کوثر فرهادی

عقاید یک دلقک | نویسنده :هاینریش بل | مترجم :محمد
اسماعیلزاده | انتشارات :چشمه | تعداد صفحات353 :

پدر آن دیگری | کارگردان و نویسنده :یدالله صمدی | بازیگران:
حسین یاری ،هنگامه قاضیانی ،بنفشه صمدی ،مریم سعادت،
اکبر عبدی ،جمشید مشایخی ،ثریا قاسمی ،شمسی فضل الهی

هاینریش بل نویســـنده آلمانی و صاحبســـبک به قول خودش زیباییشناسی
انساندوســـتانه در ســـال  1972جایزه نوبل ادبیات را به واسطهی یکی از
شـــاهکارهایش به نام عقاید یک دلقک از آن خود کرد.
قهرمان داســـتان شنیر دلقکی اســـت که فشارهای مذهبی و اجتماعی
جامعـــهی آلمانی بعد از جنگ جهانی دوم او را به جایی رســـاند که به قول
خودش تنها راه حل مناســـب برای فرار از این وضعیت الکل اســـت و دلقکی
هم که به مشـــروب پناه ببرد خیلی ســـریعتر از یک شیروانیساز مست،
سقوط خواهد کرد.
او در این کتاب به شـــدت مبلغین کاتولیک را مورد انتقاد قرار داده اســـت.
در این رمان با دلقکی آشـــنا میشـــویم که بیم و امیدها و شادیها و
دردهایـــش را در زیر نقاب مســـخرگی و دلقکی پنهان میکند .رمان بل در
عین حال یکی از قویترین داســـتانهای عشـــقی ادبیات جدید است که
در آن دو انســـان به این جهت ناکام میشـــوند که یکی از آنها به سنن و
عقاید نقلی بیش از دیگری وابســـته اســـت؛ زیرا هر کالم و هر آن چه حکایت
میشـــود ،فوراً از حکایت محض به واقعهای بیواســـطه تبدیل میشود.

در جامعهای که به صورت سیستماتیک خشونت باز تولید میشود خشونت علیه
افراد کمتوان بروز بیشتری مییابد .روانشناسان معتقدند که خشونت در این
افراد عموماً به عنوان یک عامل طبیعی پذیرفته میشود و آنها میپذیرند که باید با
شرایط کنار بیایند .فیلم این روزهای پردهی سینماها پدر آن دیگری است .فیلمی
روانشناختی ،اجتماعی و از معدود فیلمهایی که چهرهی تأثیرگذار آن یک کودک
خردسال است .و بر محور خانواده ساخته شده است .البته نقشآفرینیهای هنگامه
قاضیانی ،حسین یاری و اکبر عبدی را نباید از نظر دور نگه داشت اما به هر حال
میتوان گفت محوریترین نقش در فیلم نقش شهاب است .اظهار نظر در مورد
فیلم پدر آن دیگری را باید به عهدهی روانشناسان گذاشت اما از بعد اجتماعی همین
بس که فیلم اگر با همان روند ادامه پیدا کرده بود و سالهای جوانی شهاب را نشان
میداد بدون شک پر بود از ناهنجاریهای اجتماعی که از شهاب و امثال او سر
میزد .در همین راستا میتوان به آمار بزهکاریها در دوران جوانی و نوجوانی سری
زد و برای اولین بار گوش آن پدر و مادری که از شیوههای صحیح تربیتی فرزندشان
غافل شدهاند را پیچید و به آنها یادآور شد که برخوردهای عاطفی با کودک و رعایت
اصول تربیتی فرزند ،اگرچه تنها عامل برای شکلگیری شخصیت افراد و تن دادن به
هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی نیستند اما به هرحال اولیترین و بنیادیترین عامل
است .شهاب نمونهی یک فرد کمتوانی ست که همه چیز را میبیند و میشنود اما
به هر دلیلی ارادهای برای بازگو کردن حقایق ندارد که البته از این دست افرادی که
جامعه با مقتضیاتش آنها را به سمت گنگ بودن سوق داده است کم نیستند.
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ورامین

از دیرباز تا امروز
شهزاد اسماعیلی

دانشجوی فیزیوتراپی

ورامین | در  ۳۵کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران | وسعت
حدود  2431کیلومترمربع

شهر ورامین مرکز شهرستان ورامین است که در جنوب تهران قرار دارد .مردم
بومی شهر ورامین به زبان پارسی سخن میگویند و بارزترین نکته در لهجهی آنها
به کار گیری پسوند –ک -برای فعل سوم شخص مفرد به کار میرود که نمایانگر
کوچک کردن نیست .در منطقهی ورامین تعداد زیادی قلعه که به آنها گبری
گفته میشود ،نشانگر زرتشتی بودن مردم این منطقه در پیش از اسالم است.
حمدالله مستوفی در سدهی هشتم یعنی پیش از صفویه در گذارش از ورامین
گفته مردم منطقه شیعهی دوازدهامامی هستند .در بارهی ورامین پیش از اسالم
اطالعات چندی در دست نیست .اما تعداد زیادی قلعه و کاخ در اطراف شهر
نشان میدهد که ورامین منطقهای آباد بوده است.
یکی از نقاط دیدنی ورامین مسجد جامع است که شکوه و عظمت آن چشم هر
بینندهای را خیره میسازد .این مسجد مربوط به دورهی ایلخانی است و بزرگترین
مسجد جامع چهار ایوانی ایران و در سال  1310در فهرست آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است .بقعهی امامزاده یحیی در جنوب شرقی ورامین در محلهی کهنه
گل قرار گرفته است .تاریخ بنای بقعه ،سال  ۷۰۷هجری قمری است .مقبره دارای
گنبد بزرگ آجری است و در بدنهاش هشت دریچهی مشبک ساخته شده است.
در قسمت پایین دیوارهی صحن ،گچبری هایی وجود دارد و در پایین آنها نیز
کاشیهای بزرگ و زیبایی با جالی فلزی به کار رفته است.
ورامین در درازنای تاریخ در زمینه هنرهای تزئینی ،کاشی کاری ،گچ بری،
آجرکاری ،خوشنویسی ،معماری ،شعر و شاعری ،عرفان و فلسفه ،فقه و کالم و
سیاست بزرگان ارجمندی را در خود پرورش داده است .طرح و نقشه معروف به
میناخانی خاص قالی ورامین است که شهرتی جهانی دارد .الزم به ذکر است فرش
ورامین بعد از بیجار باالترین استحکام را در میان فرشهای ایرانی دارد.

آلبوم زنگوله

لذت سکوت با موسیقی
لعیا جلیلیان خیاو

دانشجوی پزشکی

زنگوله | اثری از :حسین علیزاده | موسسهی فرهنگی-هنری
ماهور | سال انتشار۱۳۶۷ :

این اثر ،یک آلبوم بداههنوازی در دستگاه ،آواز و گوشههای مختلف است.
دستگاه اصلی که جملهها و فرودها به آن بازگشت داده میشوند ،دستگاه راست
پنجگاه است .دستگاه راستپنجگاه به جز چند نغمه از محدودهی قطعه «درآمد»
که دارای استقالل و ویژگی خاصی هستند ،باقی روند ملودیها به نوعی وابسته
به دستگاه یا آوازهای دیگر میباشند که مرکبنوازی یا مدگری را به طور طبیعی
امکانپذیرتر میکنند .در آلبوم ترکمن ،به پیوند میان موسیقی محلی و موسیقی
سنتی توجه شده و به نوعی موسیقی ملی را دنبال میکند .این آلبوم نخستین
کاری است که علیزاده پس از بازگشت از آلمان به صورت زنده در ایران اجرا
میکند .از نگاه برخی کارشناسان این اثر علیزاده نشان میدهد که بر خالف
گذشته ،شنونده چه در هنگام اجرا و چه در پایان ،هرگز نیاز به شنیدن آواز در
وجودش نخواهد داشت و چنین قطعاتی جدا از از قضاوتهایی که بر پایه سلیقه
شخصی افراد است ،چنانچه از نظر انگیزه و حالتهای زیبای معنوی محکم
و دلپذیر باشند ،و از نظر حفظ اصالت نیز مبتنی بر گردش ملودی در فواصل
ملحوظ ردیف باشند ،نشانههای خوبی برای نشان دادن قابلیت و ظرفیت موسیقی
سازی خواهند بود .برای ورود به قلمرویی که میشود آن را خودستایی یا
خودکفایی ساز نامید.
حسین علیزاده درباره نقش الگوهای کهن در ذهن خود میگوید که ترکمن را بدون
اینکه به ترکمنصحرا رفته باشد ساخته است .از نگاه او ترکمن نتیجه تصویری
تخیلی بود که در ناخودآگاه او از موسیقی ترکمنی وجود داشت و علیزاده بر این
باور است که این نشاندهندهی این است که در ناخودآگاه افراد چه فرهنگهای
دیگری نیز وجود دارد .چشمانتان را ببندید و از جریان نرم این موسیقی از درونتان
لذت ببرید.
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باز هم «هفته وحدت» آمد و با خود واژه وحدت را
آورد .واژهای که در این هفته مهمان ویژه بسیاری از
پوسترها و تابلوها میشود .وحدت به زبان آوردنش آسان
است و عمل به آن چون اعتقاد راسخ و ایمان راستین
ی از مهمترین
میخواهد بسی دشواراست .وحدت  یک 
ضرورتهای تاریخی ،اجتماعی و سیاسی مسلمانان در
ت اسالمی و از
ت ام 
ی و پویایی و هوی 
ت ایستادگ 
جه 
ی آنها در همه صحنههاست.
ل عزت و پیروز 
ن عوام 
مهمتری 
اگر نگاهی به شرایط فعلی این روزها و همسایگانمان
داشته باشیم به اهمیت وحدت و یگانگی اقوام و مذاهب
کشورمان پی میبریم و ما باید بسان یک امت واحد که
هدف یکسانی با طریقت متفاوت دارند دست در دست
هم دهیم که نگذاریم آسیبی به سرزمینمان وارد گردد که
مقام معظم رهبری هم نگاه ویژهای به این مسئله دارند و
در این باره میفرمایند «:هم شیعه مراقب باشد ،هم سنى
مراقب باشد این را بایستى در همهى مناطق کشور همه
بدانند؛ هم سنىها بدانند ،هم شیعهها بدانند؛ نگذارند
که این وحدتى که امروز در بین کشور هست از بین
برود؛ که یکى از بخشها وحدت مذاهب شیعه و سنى
و وحدت اقوام است .برجسته کردن خصوصیات قومى
و دمیدن در آتش قومگرایى ،کارهاى خطرناکى است،
بازى با آتش است؛ به این هم باید توجه بکنند» .لذا نطر
به اهمیت این موضوع باید زمینه سازی برای تحکیم هر
چه بیشتر وحدت اقوام در قالبهای مختلف من جمله
رسانه ،نشست و همایش هایی صورت گیرد که این تنوع
شمارهی 51
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با هم،
برای
ایران
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هفتهی
وحدت»

اقوام بتواند در جهت توسعه فرهنگ کشور موثر باشد
و شرایطی فراهم شود که زمینه برای آشنایی با آداب و
رسوم و سنن اقوام ایرانی پیش بیاید و این آشنایی زمینه
را برای یک وحدت پایدار به وجود بیاورد .دانشگاهها از
آن جهت که میزبان اقوام و اقلیتهای مختلفی میباشند
و پذیرای دانشجویان از سراسر کشور یا قومیتهای
متفاوتی هستند ،یکی از ارگانهای کلیدی کشور برای
تقویت بحث وحدت اقوام میباشد .با توجه به اینکه ما
دانشجویان در داخل دانشگاهها با هدف مشترک تحصیل
و علم آموزی و بدور از هرگونه تعصب و نگرشهای
متفاوت و فارغ از هر قومیت ،رنگ و نژادی در یک کالس
در کمال صلح و دوستی گرد آمده ایم و نگاه ویژه به این
ظرفیت میتواند نقش دانشجویان را در گسترش فرهنگ
وحدت و دوستی آشکارترسازد .لذا باید این طرفیت مورد
توجه مسئولین قرار گیرد و در برنامه ریزیها و سیاست
گذاریهای فرهنگی دیده شود .در جهت بهره گیری از
این ظرفیت ما دانشجویان نیز خود را به فرهنگ صلح،
دوستی و وحدت اقوام متعهد میسازیم .و امیدواریم
ما دانشجویان دانشگاهی اسوای رنگ ،قومیت و تابعیت
همانطور که هدف مشترک علم آموزی ما را متحد کرده،
با هدف مشترک حصول به وحدت در سراسر کشور
عزیزمان بکوشیم .و با خالقیت و نوآوری در این زمینه
راه را برای رسیدن به توسعه و سرافرازی کشورمان
هموار سازیم و ملتی متحد را در برابر دسیسه دشمنان
و بیگانگان بسازیم.

اگر شام یک نوشته ،شعر ،آهنگ ،نقاشی و یا محصول خوب هرن را
که رسشار و برخوردار از مایهی هرنی است ،عرضه کردید ،هیچکس
منیتواند با آن مخالفت کند؛ زیرا َمثَلِ هامن دشمنی با خورشید است.
مقام معظم رهربی(مدظله العالی)
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