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«خدا همان کسى است که شما را آفرید ،در حالى که ضعیف بودید ،سپس بعد از
ناتوانى قوت بخشید .پس از آن ضعف و پیرى قرار داد ،او هر چه بخواهد ،مىآفریند،
دانا و تواناست».
همانا دل جوان ،مانند زمین آمادهاى است که هر آنچه در آن کاشته شود،
مىپذیرد ،بر این مبنا ،پیش از آنکه دلت سخت گردد و خردت به بند
کشیده شود ،به تربیتت برخاستم.
«جوان باش»

ماهنامه فرهنگی ،خبری و اجتماعی
سال پنجم | شماره  | 52- 53اسفندماه  1394و فروردینماه | 1395
تیراژ  1000نسخه
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 ،مریم حاجیکاظمطهرانی و زهرا حسین یراد
هیأت تحریریهی دانشجویی :شهزاد اسماعیلی ،زهرا پازکی ،داوود پیرانی ،لعیا جلیلیان،
زینب رضی ،ریرا صالحی ،زینب زارعی ،سمیرا علینژاد ،زهرا عاشوری ،کوثر فرهادی،
بهنام معصومی ،حجتا ...منتظری و محمد هاش مزاده
شعر روی جلد :شهزاد اسماعیلی
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :مدینه حافظجلیلی ،مریم خاطری ،زهرا
سلماننژاد ،معصومه رحیمی 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.

به نام یزدان پاک

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
در آستانه طلوع خورشید نوروزی ،باری دیگر این بهار قلم جادو بر پهنه طبیعت کشیده و
عالم پیر به مدد باد صبا میالد دوباره طبیعت را نوید میدهد .مجموعه معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه نیز حلول سال نو خورشیدی را که چون همیشه با طالیه راز زیبایش «یعنی
این بهار سرسبز» از راه رسیده ،به محضر تمامی بزرگان ،عالمان و دانشجویان تبریک و تهنیت
عرض نموده ،از خداوند متعال سرسبزی و شکفتگی ،تندرستی و شادکامی را برای همه
ایرانیان در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) خواستار است .همچنین آرزومندیم که در سال
جدید شاهد تعالی و ارتقای تمامی سطوح جامعه و کسب افتخار برای تمام مردم ایران زمین
در عرصههای ملی و بین المللی باشیم.

با آرزوی شادکامی
دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
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پیام تبریک مدیران معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مناسبت آغاز سال 1395

بسمه تعالی
گلواژه بهار ،تداعیکنندهی تحولی
نوآفرین ،حرکتی پویا و رویشی سبز در
کالبد هستی است .تحولی شگرف که با
نبض آفرینش همسو و همنواست و هر
انسانی را به تدبر در شگفتیهای خلقت،
ترغیب میکند و چه زیباست همراهی و
همنوایی قلبها و دیدهها با این تحول
عظیم تا در مسیر سبز تعالی به باوری
عمیق دست یابند و زنگارهای مانده بر
آئینهی دل را در زالل عشق و معرفت
بزدایند و سرود پاکی و بالندگی را با دیگر
اجزاء هستی بسرایند .این دلانگیز بهار
طبیعت و این خجسته حلول سال جدید را
صمیمانه به حضور دانشگاهیان فرهیخته،
همکاران محترم و دانشجویان عزیز تبریک
و تهنیت گفته ،سالمتی ،سعادت و بهروزی
برای همگان آرزومندم.
سید غالمرضا طغرائی
مشاور معاونت و مدیر تعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوقبرنامه دانشگاه

عطر نرگس ،رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
شکفتن شکوفهها و ترنم سبزههای بهاری
که جلوه خداوندی است بر شما مبارک
باد.
دکتر نجمه حاجی ابراهیم تهرانی
مسئول واحد تحقیق و توسعه معاونت
شمارهی
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بسمه تعالی
بهار فصل نوزایی طبیعت است .فرصتی
است ،برای تازه شدن و شروعی دوباره
برای چگونه زیستن .بهار طرب انگیز و
عید باستانی را خدمت همه دانشجویان
عزیز و همکاران محترم ،شادباش عرضم
میکنم .آرزومندم ،گل وجودتان بر
شاخسار زندگی همیشه شکوفا باد.
سالمت ،سعادت و سربلندی برایتان
مسئلت دارم .زندگی تان ،پر از خیر و
برکت.
محمدرضا نریمانی
مدیر امور دانشجویی دانشگاه

یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر اللیل
و النهار
یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی
احسن الحال
حلول سال نو و بهار پر طراوت را که
نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات
طبیعت میباشد را به تمامی عزیزان
تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی
سرشار از برکت و معنویت را از درگاه
خداوند متعال و سبحان برایتان مسئلت
مینمایم.
دکتر فرهاد مرادی شهپر
سرپرست تربیت بدنی دانشگاه

بسم الله الرحمان الرحیم
یا مقلب قلب ما در دست توست یا محول
حال ما سرمست توست
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب
ما شود همچون بهار
در آستانه فرارسیدن نوروز ،حلول سال نو
و بهار پرطراوت ،که نشانه قدرت الیزال
الهی و تجدید حیات طبیعت میباشد
را به ملت عزیز ،دانشجویان عزیز و
همکاران محترم تبریک و تهنیت عرض
نموده و سالی سرشار از معنویت ،برکت،
موفقیت ،سالمتی ،آرامش و شادابی را از
درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما
عزیزان مسئلت مینمایم.
علی اصغر دلیری
سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرحهای
عمرانی معاونت

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل
برافروزی
تنها خداست که میداند بهترین در
زندگیمان چگونه معنا میشود.
در سال نو بهترینها را برایتان آرزومندم.
«نوروزتان پیروز»
مهندس مریمالسادات ضیاءزاده
سرپرست امور اداری معاونت

از همه سوی جهان جلوهی او میبینم
جلوهی اوست جهان ،کز همه سو میبینم
چشم از او ،جلوه از او ،ما چه حریفیمای
دل
چهرهی اوست که با دیدهی او میبینم
«چشم دلتان مصفا به صفای بهار»
مهندس مرضیه جیالنینژاد
سرپرست مرکز بهداشت و درمان
دانشجویان

نو شدن سال ،همزمان با رستاخیز طبیعت
پیوند مجددی میان دل انسانها برقرار
میکند ،آن گونه که فرارسیدن بهار،
جانداران را با حیات پیوند میزند.
در این فصل تازگی ،با آرزوی موفقیت
برای شما دانشجویان عزیز و امید
به پیروزی و بهروزی جامعه علمی و
پژوهشی کشور در جهت آبادانی و
پیشرفت میهن اسالمی ،سالی پر از کامیابی
و نیکی برایتان آرزومندم.
دکتر مریم بختیاری
سرپرست مرکز مشاوره و سالمت روان
دانشجویان

حلول سال نو ،عید فرخنده و کهن نوروز
باستانی را که رحمت الهی یادگار نیاکان و
پیام آور دوستی و محبت است ،تبریک و
تهنیت عرض نموده .سالی سرشار از برکت،
معنویت ،سالمتی و شادی را از درگاه
خداوند متعال و عاقبت به خیری را برای
شما عزیزان آرزومندم .روزگارتان بهاری و
لحظه هایتان پر از شکوفه.
عقیله زعیر
رئیس امور مالی معاونت

سال نو از آغوش مطهر خداوند فرا
میرسد و قلب ما نیایش میکند :خدایا
ما را متبرک کن تا هر روز در راه رسیدن
به تو گام برداریم .در پرتو الطاف
بیکران خداوندی سالمتی ،عزت ،کامیابی
و طراوت را از درگاهش برای تمامی
عزیزان آرزومندم.
دکتر رضا وفائی
دبیر شورای انضباطی دانشجویان

تا جهان باقی است این آئین جهانافروز
باد...
آرزو میکنم خداوند یکتا در این سال
برایتان مهربانی ،صداقت ،صفا ،طراوت
و عشق را به ارمغان آورد .امید که
در سال جدید ،شاهد برقراری صلح،
دوستی و اخالقمداری در این کرهی
خاکی باشیم.
مهناز آزاد
سرپرست روابط عمومی معاونت
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مسعود آقایی
مسئول سمعی و بصری معاونت

برگزاری همایش معرفی جایگاه هستهای ایران در روز ملی
فناوری هستهای در تاریخ 94/1/24

نمایش و نقد فیلم سینمایی «عصر یخبندان» با حضور
عوامل و هنرمندان این فیلم در تاریخ 94/2/2

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در آئینه سال 1394
ثبت خاطرات در هر برهه از
زندگی ارزش و معنای خاصی
دارد .گذشته همه ما پر
است از خاطرات شیرینی که
یادآوری آن برایمان خالی از
لطف نیست.
بر همین اساس ثبت
خاطرات و اتفاقات دانشگاه،
یکی از عالقهمندیها و
دغدغههای همگی ما در
این مکان ارزشمند است.در
همین راستا همزمان با آغاز
سال  1395خورشیدی و انتشار
ویژهنامهی نوروزی گلبانگ،
ما نیز برآن شدیم تا گوشهای
از فعالیتهای معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
را در یکسال گذشته به تصویر
بکشیم.
امید که نگاه به این تصاویر
برای شما هم خاطرهانگیز باشد.

شمارهی
53-52
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تقدیر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از همکاران
فعال در حوزه خوابگاهی در تاریخ 94/3/20

تجهیز سالن غذاخوری دانشکده پزشکی همزمان با آغاز
هفته گرامیداشت خوابگاهها

برگزاری کارگاه فرزندپروری ویژه کارمندان دانشگاه درتاریخ
94/5/30

تقدیر از دو تن از دانشجویان نمونه کشوری دانشگاه با
حضور معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 94/5/27

برگزاری چهاردهمین حرکت جهادی دانشجویان در مناطق
محروم استان همدان از تاریخ  94/5/19لغایت 94/5/29

کسب رتبه سوم توسط کاروان ورزشی دانشگاه در
شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از تاریخ  94/5/23لغایت
94/5/30

برگزاری کارگاه ارتقاء مشاورین در دانشکده بهداشت در
تاریخ 94/6/4

نشست شورای تخصصی دانشجویان با حضور ریاست
دانشگاه و مسئولین در تاریخ 94/6/24

برگزاری همایش دانشجویان ورودی مهر  94در تاالر
بینالمللی امام علی(ع) در تاریخ 94/7/5

نشست دبیران شورهای صنفی دانشجویان دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور با معاون فرهنگی ،دانشجویی
و امور مجلس وزیر بهداشت در آستانه هفته گرامیداشت
خوابگاهها از تاریخ  94/2/26لغایت 94/2/28

رونمایی از طرح همتایاران بهداشت روان دانشجویان با حضور
مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در تاریخ 94/2/30

برگزاری جشن «لبخند دانشجویی» با حضور رئیس دانشگاه
در خوابگاه شهید عبدالحسینی در تاریخ 94/3/4

بازدید مسئولین دانشگاه از بازارچههای خیریه خوابگاهی
به مناسبت هفته گرامیداشت خوابگاهها

تقدیر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از دانشجویان
شورای صنفی درتاریخ 94/3/25

برگزاری اردوی یکروزه پارک جنگلی سرخهحصار ویژه
دانشجویان دختر

برگزاری همایش «فلسطین؛ نماد مقاومت ،محور و وحدت
جهان اسالم در دانشگاه» در تاریخ 94/4/15

دیدار صمیمانه وزیر بهداشت با شورای مرکزی اتحادیههای
تشکلهای اسالمی دانشجویان در تاریخ 94/4/15

آغاز پروژه تأسیس آشپزخانهی صنعتی در مجتمع
خوابگاهی حضرت زهرا(س) در تاریخ 94/5/30

کسب شش رتبه توسط دانشگاهیان در مرحله کشوری
بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان از تاریخ
 94/6/7لغایت 94/6/9

برگزاری جشن دانش آموختگی ویژه دانشجویان
دانشکدههای تابعه

برگزاری چندین جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه

برگزاری کارگاه دانشجویی طلیعهی حکمت در دانشکدهی
داروسازی در تاریخ 94/7/15

بازدید دکتر نیکضمیر از خوابگاه فردوس در تاریخ
94/7/11

بازدید دکتر نیکضمیر از سلف بازسازیشدهی دانشکده
پزشکی در تاریخ 94/7/11

بازدید دکتر نیک ضمیر از خوابگاه شهید عبدالحسینی در
تاریخ 94/7/18
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برگزاری جشن شاخه نبات (ازدواج دانشجویی) در دانشگاه
در تاریخ 94/7/20

برگزاری جلسات متعدد شورای فرهنگی دانشگاه

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در آئینه سال 1394

برگزاری کارگاه مشاوره ویژه مشاورین مرکز مشاوره
دانشگاه در تاریخ 94/8/12

برگزاری مراسم  13آبان در دانشکده داروسازی در تاریخ
94/8/13

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی ورودیهای جدید
94/7/21

کارگاه روزنامه نگاری ویژه اعضای هیأت تحریریه گلبانگ
در تاریخ 94/8/18

برگزاری جلسات متعدد کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

برگزاری جلسه آشنایی دبیران شورای صنفی با مسئولین
اموردانشجویی دانشگاه در تاریخ 94/9/16

برگزاری همایش ردپای عشق در دانشکده داروسازی در
تاریخ 94/10/1

اردوی فرهنگی ،زیارتی مشهد مقدس با حضور دانشجویان
دستیار دانشگاه در تاریخ 94/9/16

بازدید دکتر نیکضمیر از مجتمع خوابگاهی امام علی
در تاریخ 94/9/18

(ع)
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بازدید دکتر پیوندی از لوکیشن فیلم دانشجویان در سالن
ورزشی شهید احدی در تاریخ 94/6/26

بازدید دکتر نیک ضمیر و مسئولین دانشگاه از مجتمع
(س)
خوابگاهی حضرت زهرا

برگزاری جشن خیریه (باران بهشتی) در دانشکدههای
دانشگاه

برگزاری هیأت عزاداری ساالر شهیدان ابا عبدالله حسین
در دانشگاه

بازدید دکتر نیکضمیر از خوابگاه بازسازیشده فردوس در
تاریخ 94/8/5

بازدید مدیر امور دانشجویی دانشگاه از رستوران سبز در
تاریخ 94/8/19

برگزاری کارگاه خالقیت ویژه کارمندان معاونت دانشجویی
و فرهنگی در تاریخ 94/8/12

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در تاریخ
 94/8/18و 94/8/19

برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه در
تاریخ 94/9/16

دیدار مدیر امور فرهنگی دانشگاه با خانواده شهید داوود
پاکنژاد در تاریخ 94/9/17

برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات شورای صنفی در
تاریخ 94/9/18

آشنایی دانشجویان اقوام ایرانی با کاخ موزه گلستان
94/9/6

برگزاری کارگاه مرکز مشاوره با حضور مشاورین دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ 94/10/20

آغاز پروژه ساخت خوابگاه  640نفر گل مریم در تاریخ
94/10/21

برگزاری سلسله جلسات معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه با مسئولین دانشکدهها

نشست مسئولین با دبیران شورای صنفی خوابگاهها در
تاریخ 94/10/27
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آهو ضرغامی
کارشناس روابط عمومی معاونت

عزمی دیگر

برای حل مشکالت دانشجویان غیربومی در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :صبح یکشنبه  20دیماه ،در مراسمی با حضور معاون فرهنگی،
دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت کلنگ احداث خوابگاه  640نفره اوین به زمین خورد.
طی مراسمی که با حضور دکتر فراهانی معاون
فرهنگی ،دانشجویی و امور مجلس وزارت
بهداشت ،دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،دکتر
خضریان نماینده مجلس شورای اسالمی،
معاونین دانشگاه و جمعی از خیرین و مسئوالن
برگزار شد ،پروژه احداث خوابگاه دانشجویی
با ظرفیت  640دانشجو با مشارکت خیرین در
محله اوین آغاز بکار کرد.
در این مراسم دکتر فراهانی معاون فرهنگی،
دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت
با بیان این مطلب که در کشور  190هزار نفر
دانشجو مشغول به تحصیل هستند اظهار
داشت :علیرغم این که قریب به  120هزار
نفر غیربومی متقاضی استفاده از امکانات
خوابگاهها هستند ،تنها توانسته ایم  70هزار
نفر را اسکان دهیم ،در مجموع با توجه به
استانداردهای موجود نیاز به  2میلیون متر
مربع فضای خوابگاهی داریم.
معاون فرهنگی ،دانشجویی و امور مجلس
وزارت بهداشت افزود :مطالعات نشان داده
است که هرچه از سمت خوابگاههای ملکی
به طرف خوابگاههای استیجاری ،خودگردان
و خانههای شخصی برویم درصد آسیبهای
اجتماعی افزایش مییابد.
دکتر فراهانی ادامه داد :مقرر شده است
برای اولین بار سند خوابگاهی را همراه با
تیمی باتجربه در امور خوابگاهها طراحی کنیم
تا از این به بعد خوابگاههای جدید بر اساس
شمارهی
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این سند ساخته و نوسازی شوند .طبق این
سند ،خوابگاهها استاندارد شده و ضوابط فنی
مناسب و متناسب با نیاز دانشجویان در نظر
گرفته میشود.
وی با بیان این مطلب که عدالت اجتماعی
اقتضاء میکند که آموزش عالی به طور رایگان
در اختیار عموم باشد اظهار امیدواری کرد
که با کمکهای خیرین ،مسئوالن و استفاده
مناسب از فرصتها اقدامات موثری برای
جوانان کشور به ثمر برسد.
دکتر پیوندی در ابتدای این مراسم ضمن
قدردانی از خیرینی که در این امر خداپسندانه
شرکت کرده اند اظهار امیدواری کرد در
آیندهای نهچندان دور شاهد افتتاح این خوابگاه
 640نفری باشیم.
رئیس دانشگاه وجود سایت خوابگاهی
در نزدیکی این مجموعه ،مجهز بودن به
استانداردهای الزم خوابگاهی ،عملیاتی شدن
این پروژه با کمکهای خیرین و مردم شریف و
همچنین دارا بودن پیوست فرهنگی خوابگاه را
از مزیتهای عمده خوابگاه اوین برشمرد.
در خاتمه این نشست مهندس شیخ
زینالدین به ارائهی نکاتی در خصوص کیفیت
استاندارد نقشهی مهندسی سازهی خوابگاه
اوین پرداخت.
گفتنی است خوابگاه اوین ،در هفت طبقه
به ظرفیت  640نفر در زمین ملکی دانشگاه و با
مشارکت خیرین بنا خواهد شد.

لیال صمدی
کارشناس روابط عمومی

افتخاری دیگر از دانشجویان فرهنگی دانشگاه

درخشش دانشجویان
دانشگاه

در هفتمین جشنواره فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :مراسم اختتامیه
هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ  17لغایت
 20بهمن ماه در سه بخش مجازی ،نمایشی و موسیقی در تاالر اندیشه حوزه هنری
سازمان تبلیغات اسالمی و از تاریخ  24لغایت  26بهمن ماه در بخشهای ادبی و
هنرهای تجسمی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

درآیین اختتامیه این جشنواره فرهنگی که با حضور
دکتر هاشمی وزیر بهداشت ،دکتر صالحی رئیس
سازمان انرژی اتمی ،دکترفراهانی معاون فرهنگی،
دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت ،دکتر
ایازی قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت
های اجتماعی ،خیرین سالمت و جمعی دیگر از
مسووالن و هنرمندان کشور حضور داشتند.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی همچون سنوات گذشته ،در این جشنواره
خوش درخشیدند و توانستند رتبههای متعددی را
در بخشهای مختلف کسب کنند.
در بخش موسیقی؛ در زمینه گروه نوازی ،گروه
موسیقی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به
سرپرستی حسین کریمی دانشجوی بهداشت
حرفه ای حائز رتبه اول و در زمینه آواز نیز موفق
به کسب همین رتبه برای دانشجوی مذکور
گردید .در رشته نماهنگ سعید ذکاء خسروی
دانشجوی علوم آزمایشگاهی برای ساخت نماهنگ

«کانونها» شایسته تقدیرشد.
در رشته تئاتر خیابانی و پانتومیم؛ اثر برگزیده
هفتمین جشنواره فرهنگی به حسام الدین مهاجری
دانشجوی رادیولوژی برای نمایش دنیای مجازی
تعلق گرفت و رتبه بهترین بازیگر زن نیز به زهرا
شیخ االسالم دانشجوی فناوری اطالعات سالمت
اهدا شد.
در رشته فیلم کوتاه داستانی؛ جایزه بهترین
کارگردانی به فیلم « 89پله» اثرسعید ذکاء خسروی
و بهترین تصویربرداری به علی احمد بیگی
دانشجوی علوم آزمایشگاهی برای همین فیلم
اختصاص یافت .همچنین رتبه سوم بهترین فیلم
به امیرحسین سرمدی برای فیلم «یک برای هیچ
یک برای هفت» اهدا شد .در رشته تئاتر صحنه
ای نیز آیت بی غم دانشجوی دندانپزشکی برای
نمایش «پزشک نازنین» رتبه بهترین بازیگر مرد را
بخود اختصاص داد.
گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی با ثبت  1200اثر در این دوره از جشنواره ،در
بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور رتبه
دوم را کسب کرد.
همچنین کسب رتبه اول در بخش های ترانه،
شعر طنز ،نثر طنز و مشاعره به ترتیب توسط الهه
صادقی دانشجوی رادیوتراپی ،محسن طاهری
دانشجوی داروسازی ،حمید خراط زاده دانشجوی
روانشناسی ،کسب رتبه دوم و سوم در بخش
عکاسیتوسطنیماجعفریدانشجویدندانپزشکی،
کسب رتبه سوم در بخش های خوشنویسی
شکسته نستعلیق ،نثر ادبی و شاهنامه خوانی
توسط شکوفه نوروزی دانشجوی رادیوتراپی ،مریم
صالحی دالورري دانشجوی داروسازی ،مروارید
نورمحمدی دانشجوی صنایع غذایی تعلق گرفت.
گفتنی است در اختتامیه جشنواره از
برگزیدگان نهایی کلیه رشتههای شرکت کننده در
بخشهای مختلف با اهدای تندیس جشنواره ،لوح
تقدیر و جایزه نقدی تقدیر بعمل آمد.
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با استاد پیشکسوت

لیال صمدی
عکس :مسعود آقایی

شمارهی
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همیشه از پیشکسوتان و اساتید یاد کردن ،برکتی است که شامل
حال اعضای ماهنامه میشود .هر بار که در محضر یکی از
اساتید حضور مییابیم ،بیشتر از گذشته به این موضوع فکر
میکنم که هر کدام از ایشان گنج گرانقدری هستند که باید
قدردان زحماتشان باشیم .دکتر محمد غفرانی یکی از همین
اساتید است که در یک روز زمستانی در بیمارستان مفید یک
فنجان چای داغ این شماره را نوشیدند .وی در سال  1317در
شهر ساری متولد شد .تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در شهر
زادگاهش به انجام رساند و سپس برای ادامه تحصیل به
تهران آمد .این استاد گرانقدر در حال حاضر از
جمله اساتید ممتاز دانشگاه محسوب میشوند.
این مصاحبه با آقای دکتر غفرانی انجام شد تا
شاید توانسته باشیم گوشهای از ویژگیهای
برجستهی اخالقی و علمی ایشان را به
جامعه پزشکی علیالخصوص دانشجویان
عزیز تسری دهیم.

دانشگاه

مسئولین باید حرف و عمل
خود را یکی کنند
و امـام بـا آن شـکوه تشـییع شـدند .اگـر بـه تمـام ایـن اتفاقـات بنگریم متوجه
 به عنوان نخستین سوال کمی از دوران کودکیتان برایمان
میشـویم کـه نمیتوانـد ایـن مسـایل اتفاقـی باشـد .در هـر صـورت  8سـال
بفرمائید؟
بنـده اولیـن فرزنـد یـک خانـواده مذهبـی هسـتم  3بـرادر و  3خواهـر دارم .تمام کشـور ما در جنگ به سـر برد و امنیت امروز را مدیون شـهدا هسـتیم.
پـدر و مـادرم هـر دو از یـک خانـواده روحانـی بودنـد ،پـدرم فـرد بـازاری بود و
همیشـه در مجالس مذهبی شـرکت میکرد .بالطبع نشسـت و برخاسـت ما  هیچ وقت فکر بازگشت به آمریکا به ذهنتان خطور نکرد؟
هیچ وقت وسوسه نشدم که برگردم .با اینکه بنده در آنجا تمامی امکانات
هـم بـا روحانیـون و علمـای دیـن بود.
رفاهـی را داشـتم ولـی ایـران برایم جذابتر اسـت .باالخـره تربیت خانوادگی
کـه داشـتم موجـب شـد کـه زندگـی در محیـط بیگانـه برایم دشـوار شـود .در
 چه شد که رشته پزشکی را انتخاب کردید؟
شـاید اصلـی تریـن دلیـل ایـن بـود کـه در آن زمـان  2دسـته از افـراد بودنـد که مملکـت خـودم دلگرمیهـای زیـادی وجـود دارد .هـر زمـان اراده کنـم بـه
از جایـگاه ویـژهای برخـوردار بودنـد یکـی علمـا و دیگـری اطبـاء ،علـت اصلـی مسـجد مـیروم ،بـه هیأتهـای مذهبـی مـیروم و  ...یـادم هسـت یـک بـار
انتخـاب بنـده هـم جایـگاه ویـژه پزشـکان در آن دوران بـود .همیـن مسـاله در آمریکا خواسـتم نماز جماعت بخوانم ،مجبور شـدم چندین مایل حرکت
باعـث شـد تـا بنـده در سـال  1337وارد دانشـکده پزشـکی دانشـگاه تهـران کنـم تـا بـه مسـجد برسـم .تمامـی ایـن مسـائل ،دلخوشـیها و دلگرمیهایـی
بشـوم .پـس از  7سـال و پایـان ایـن دوره بـه آمریـکا عزیمـت کـردم و پـس از اسـت کـه در ایـران بـرای من وجـود دارد.
گذرانـدن یـک دوره اینترشـیپ یـک سـاله وارد دوره تخصـص اطفـال شـدم.
بعـد از آن هـم چـون عالقـه منـد بـودم کـه در یـک رشـته متمرکـز شـوم تـا  وقتی وارد ایران شدید به چه کاری مشغول شدید؟
بتوانـم دقـت بیشـتری داشـته باشـم ،دوره فـوق تخصصـی اعصـاب اطفـال را بعـد از اینکـه بـه ایـران آمدم به وزارت بهداری وقت مراجعه کردم .آن زمان
در همـان دانشـگاه در سـالهای  50و  51طـی کـردم .بعـد هـم بـه عنـوان بیمارسـتان مفیـد مرکـز آموزشـی درمانـی زیـر نظـر ایـن وزارتخانه بـود .البته
بعدها زیر نظر دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی قرار گرفت و بنده از
دانشـیار مشـغول بـه کار شـدم.
آن تاریـخ تـا امـروز در این مرکز مشـغول خدمت هسـتم.
 چه شد که به وطن برگشتید؟
واقعیتـش ایـن اسـت کـه پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی تصمیـم داشـتم به  اینکه یک بخش مهمی از بیمارستان به نام شما نامگذاری
وطن باز گردم و باالخره این موضوع در شـهریور  1359محقق شـد .بنده در گردیده چه احساسی دارید؟
روز  26شـهریور وارد ایران شـدم و  4روز بعد جنگ شـروع شـد .آن دوران به واقعیـت ایـن اسـت کـه بنـده از ایـن موضوع خبر نداشـتم .پیگیـری ،لطف و
لحـاظ رفـاه اقتصـادی ،معیشـتی و  ...دوران سـختی بـود و مـن همیشـه فکـر محبت دوسـتان ،ریاسـت دانشـگاه و ریاسـت بیمارسـتان بود .من در همان
میکنـم کـه آن  8سـال ،یـک دوره تاریخـی عبـرت آمـوز اسـت .بـه نظـرم ایـن جلسـه هـم عـرض کـردم کـه از خداونـد میخواهـم کـه اگـر درجـه و رتبـهای
کـه تمامـی ابرقدرتهـا پشـتیبان عـراق و صـدام بودنـد و مـا تنهـا بودیـم ولی بـرای مـن ایجـاد میشـود ،مسـئولیتم را سـنگینتر میکنـد و نبایـد توقعـی یا
در نهایـت ،نتیجـه طـور دیگـری رقـم خـورد بسـیار جـای تامـل دارد .انسـان غـروری در مـن ایجـاد شـود .چـرا کـه هـر چه هسـت از لطف خداوند اسـت و
بایـد در تاریـخ تأمـل کنـد .چـه شـد کـه عاقبت صـدام با آن خفـت رقم خورد گرنـه مـن ذرهای بیـش نیسـتم .بـه قول حضـرت حافظ:
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تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند
 استاد چرا اصرار بر تشکیل کالسهای تفسیر قرآن و
نهجالبالغه به طور مرتب دارید؟
واقعیتـش ایـن اسـت کـه بنـده در منـزل هـزار جلـد کتـاب دارم .یـک روز
خـودم فکـر کـردم کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ماننـد نمـاز واجـب
اسـت و چـه خـوب اسـت کـه ایـن واجبـات از طریـق محافـل مذهبـی برگـزار
شـود .یـادم هسـت کـه از آذر مـاه سـال  1366بـود کـه کالسهـا شـروع شـد.
بـه نظـرم نبایـد یادمـان بـرود کـه آشـنایی بـا کتـاب و اهـل بیـت دو سـنت
گرانبهـای پیامبـر اسـت و مـا بـرای آشـنایی و تعلـق در دیـن ،در خیلـی از
مواقـع بایـد بـه اهـل بیـت رجـوع کنیـم .تمامـی ایـن مـوارد باعث شـد که در
برگـزاری و تـداوم ایـن کالسهـا جدیـت داشـته باشـم .جالب اسـت که حتی
مواقعی که در مسـافرت هسـتم و یا به هر دلیل حضور ندارم ،این کالسها
برگـزار میشـود .مـن هـم از خـدا میخواهـم کـه ایـن فعالیتهـا ذخیـرهای
بـرای معـادم باشـد.
 نسل امروز دانشجویی با نسلهای شما خیلی تفاوت دارند
دلیلش چه میتواند باشد؟
بلـه بـا شـما موافقـم ،امـروز خیلی از مسـائل بـر روی جوانان ما تاثیـر گذارند.
بـه نظـرم تربیـت خانوادگـی در وهلـه اول موثـر اسـت ،بعـد از آن بایـد روی
ایـن موضـوع اذعـان داشـت کـه محیـط امروز نسـل جوان ما محیط مناسـبی
نیسـت .تاثیـرات شـبکههای اجتماعـی ،ماهـواره و  ...باعـث شـده تـا تهاجم
فرهنگـی بـه شـدت بـر جوانـان موثـر باشـد .مضـاف بـر اینکـه مسـئولین نیـز
بایـد بـه کارهـای خـود دقـت کننـد .اینکـه در کالم حرفـی زده شـود ولـی در
عمـل خلاف آن باشـد ،جوانـان را مأیـوس میکنـد .مسـئولین بایـد حـرف و
عمـل خـود را یکـی کنند.
 چه دعایی در لحظه تحویل سال برای خود و مردم ایران
دارید؟
بهتریـن دعـا آرزوی

شمارهی
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سلامتی و عاقبـت بـه خیـری اسـت .بـه نظـرم ذکر خاطـرهای خالـی از لطف
نیسـت :روزی امـام خمینـی(ره) و دامادشـان آیـت الـه اشـراقی در حیـاط
مشـغول قـدم زدن بودنـد کـه امـام بـه ایشـان میفرمایـد :اگـر خداونـد هـم
اینـک یـک آرزوی تـو را محقـق کنـد ،چـه آرزویـی داری؟ آیـت الـه اشـراقی
میفرمایـد :از خداونـد حکمـت میخواهـم .سـپس از امـام میپرسـد شـما
چطور که امام میفرماید :آرزوی بنده عاقبت به خیری اسـت .ان شـاءا...
کـه همـه عاقبـت بـه خیـر شـوند .همچنیـن از همـه عزیـزان میخواهـم که از
خداونـد زیـاد یـاد کننـد کـه اال بذکـر اللـه تطمئـن القلـوب ،از خـدا بخواهیـم
آرامـش قلبـی بدهـد و ایـن آرامـش بـا یـاد خـدا محقـق میشـود.
 صحبت پایانی اگر دارید بفرمائید؟
ایـن مـاه ،مـاه ربیـع الثانـی اسـت و والدت امـام حسـن عسـکری در پیـش
اسـت .بـه نظـرم بیـان یـک حدیـث از ایشـان بهتریـن پیـام اسـت .ایشـان
میفرمایـد بـر چهـار چیـز زیـاد مداومـت کنیـد:
1ـ یادکردن از خدا 2 ،یاد مرگ3 ،ـ تالوت قرآن مجید4 ،ـ صلوات فرستادن.
در پایان برای همه عزیزان سالمتی را آرزومندم.
(ع)

«به مناسبت  14اسفندماه ،روز احسان و نیکوکاری»

حتی کوچکترین کار میتونه

کمک بزرگی باشه !

بوی عیدی ،بوی تو...
بوی عیدی بوی توپ! بوی کاغذ رنگی! بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو...
فکر میکنین سال آینده عیدیتون چی باشه؟
یا اگه عیدی میدین ،میخواین چی به عزیزاتون عیدی بدین؟
دوست دارین چی به آدمایی که واستون مهم ان هدیه بدین؟
جوابها قطعاً متفاوته ،اما من از شما یه سئوال دارم ،چقدر زندگی آدمایی
که اطرافتون هستن و اونها رو نمیشناسین واستون مهم بوده؟ یا این که چقدر
حاضرین برای تغییر زندگی این آدمها کاری بکنین؟
با تمام این تفاسیر من میخوام به شما یه چیزی رو یادآوری کنم که مطمئناً
باهاش برخورد داشتین ،چیزی که نمیدونم از دیدنش چه حسی بهتون دست
داده! یا چی به ذهنتون خطور کرده! اما من االن واستون تعریف میکنم :یه روز
تو مسیر همیشگیم به دانشکده داخل مترو ،یه پسر بچه رو با کوله پشتی کهنه
روی دوشش دیدم که با نگاهی مظلومانه به خانمهای اطرافم میگفت که :خاله
ازم دستمال کاغذی میخرین؟ بخرین دیگه!! بخرین! ...من که ماتومبهوت
مونده بودم و به فکر فرورفته بودم ،سئوال خانمی که کنارم بود رشتهی افکارم
رو پاره کرد و منو به سمت خودش کشوند که ،پسرکوچولو تو مدرسهپام میری؟
پسرکوچولو در حین این که دستمالکاغذیهارو به مشتریش میداد جواب داد
که ،آره میرم ،یک تا پنج عصر میرم ،صبحها هم میام تو مترو کار میکنم...
خانم کنار من باز پرسید خسته نمیشی؟ پسر کوچولو این بار فقط یه لبخند تلخ
تحویلش داد و رفت...
بعد از اون پسر کوچولو ،پسرکوچولوها و دخترکوچولوهای بیشتری رو تو
کوچه و خیابون و مترو دیدم ،یا شایدم نه !این من بودم که تازه داشتم بهشون
توجه میکردم و میدیدمشون؟!
به هر حال این فکر و دغدغه باعث شد من به یه جایی برخورد کنم که
اونها هم دغدغهی منو داشتن و دارن! به جایی برخورد
کنم که کارش خاصه ،مثل فکر و
ا عتقا د ش !

مهتاب زارعی
دانشجوی بیناییسنجی

کارش دیدن این مواردی هست که برای اکثر ماها کمرنگ و کماهمیته! یه جایی
به اسم جمعیت امام علی(ع).
جمعیت امام علی(ع) ،جمعیت امداد دانشجویی مردمی مستقلی هست که
با سیوپنج مرکز در سراسر کشور به حمایت از کودکان ،زنان و خانوادههای
آسیبدیده در مناطق حاشیه و معضلخیز میپردازه .جایی که عشق به همنوع
حرف اول رو میزنه ،جایی که اومده نادیدهگرفتهشدهها رو ببینه و بهشون
کمک کنه ،نادیدهگرفتهشدههایی مثل بچههای کار ،زنهای سرپرست خانواده،
دختران آسیبدیده اجتماعی ،زندانیهای زیر هجده سال ،کمک رسوندن به
حاشیهنشینها و...
درحال حاضر خانه ایرانی جمعیت امام علی(ع) که چندین سال از شروع
فعالیتش میگذره ،تعداد زیادی از کودکان آسیبدیده رو از طریق شناساییهای
خودش تحت پوشش قرار داده و عالوه بر آموزشهای آکادمیک ،تغذیه ،بهداشت
و ...با برگزاری کالسهایی مانند موسیقی ،ورزش و تئاتر زمینه شکوفایی
استعدادهای این کودکان رو فراهم کرده...
ازتون پرسیدم میخواین چی به یه سری آدما که واستون مهم ان عیدی
بدین! درسته؟ اگه این دسته افراد واستون مهم هستن!
امسال عیدی شما به اونها میتونه وجود خودتون باشه ،شما میتونید
خودتون رو ،علمتون رو ،کمکتون رو بهشون هدیه بدید ...از همه مهمتر قلب
مهربونتون رو به اونها عیدی بدین ...شما هم میتونین یکی از اعضای
داوطلب خانهی ایرانی باشین ،حتی کوچکترین کار میتونه کمک
بزرگی باشه!
وبسایت جمعیت امام علی(ع) www.sosapoverty.org
تماس 021-88930816
شماره
و
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کارگاه آموزشی و دانشافزایی«شکست
عاطفی در دوره دانشجویی»
کارگاه آموزشی و دانشافزایی «شکست عاطفی
در دوره دانشجویی» از نظریه تا درمان ویژه
روسای ادارات مشاوره و سالمت روان دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور برگزار گردید.
این کارگاه به کوشش مرکز مشاوره دانشجویان با
حضور حجت االسالم والمسلمین فرهادزاده مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر
بختیاری عضو هیأت علمی دانشگاه و سرپرست
مرکز مشاوره دانشجویان و نریمانی مدیر امور
دانشجویی در تاریخهای  20و  21دی ماه در تاالر
شهید بهشتی و مجتمع آموزشی سپید دانشگاه
برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این کارگاه حجت االسالم و
المسلمین فرهادزاده اظهار نمود :عصر ،عصر دانایی
است و ما در این عصر از انسان اطالعات محدودی
داریم .اگرچه پیشرفتهای زیادی در علم صورت
گرفته است اما به دلیل پیچیده بودن انسان ،اطالعات
کمی موجود است .وی گفت :خداوند متعال تنها
موجودی که با دو دست خود خلق کرده است ،انسان
میباشد .یعنی به قدری صفات جالل و جمال در
انسان گسترده است که خداوند متعال این تعبیر
را به کار برده است .حجت االسالم والمسلمین
فرهاد زاده افزود :اساس تمامی علوم به شناخت
از انسان بر میگردد .در واقع این شناخت مبنای
تمامی علوم است و ما زمانی میتوانیم به نگاه واحد
از انسان دست یابیم که تعریف جامع و یکسان از
این موجود داشته باشیم .وی همچنین تأکید کرد:
انسان موجودی ناشناخته است و تا زمانی که به
شناخت کامل از روان انسان دست نیابیم نمیتوانیم
شمارهی
53-52هی 49
شمار
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دردهایش را درمان کنیم .مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه اظهار کرد :بحران
روان یکی از بحرانهای جهان معاصر است و امروزه
روان پریشی و افسردگی در جهان بیداد میکند.
البته طبق تحقیقات صورت گرفته این مسائل در
کشورهای پیشرفته صنعتی نسبت به کشورهای
جهان سوم بیشتر به چشم میخورد .حجت االسالم و
المسلمین فرهادزاده در این راستا بیان نمود :پیشرفت
علم کمکی به انسان نکرده است بلکه باعث وخیم
شدن آن نیز شده است و به دلیل اینکه روان انسان
ناشناخته میباشد ما شدیداً نیاز به قرآن و آیات
آن داریم .وی افزود :عشق به خدا باعث عشق به
مخلوقاتش میشود و همانگونه که خداوند ارجمند
است مخلوقاتش نیز عزیز هستند .در واقع اگر مبدأ
عشق ،خداوند باشد دچار اختالالت نمیشویم .حجت
االسالم والمسلمین فرهادزاده در خاتمه سخنان خود
گفت :از مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه به دلیل برگزاری این کارگاه آموزشی مفید
صمیمانهسپاسگزارم.
در ادامه این نشست ،کارگاههای متعددی از
جمله سندرم ترومای عشق توسط دکتر بختیاری،
نوروبیولوژی سندرم ترومای عشق توسط دکتر
امامی و واکنش به سندرم ترومای عشق توسط دکتر
شمسی پور عضو از اعضای هیأت علمی دانشگاه،
اختالالت کمبود روانشناختی در شکست عاطفی
توسط دکتر نیایی مشاور آموزش مداوم دانشگاه
ارائه گردید.
همچنین در خاتمه این کارگاه آموزشی،
روسای ادارات مشاوره و سالمت روان دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از برج میالد
بازدید نمودند.

تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهای
امام راحل(ره) و تجدید بیعت با مقام
معظم رهبری
در سومین روز از ایام ا ...دهه فجر و طلیعه
سیوهفتمین بهار آزادی ،دانشگاهیان با آرمانهای
امام راحل(ره) تجدید میثاق کردند.
در این مراسم که دکتر پیوندی رییس دانشگاه،
دکتر پالش مشاور اجرایی ریاست دانشگاه ،دکتر
نیکضمیر معاون دانشجویی و فرهنگی ،دکتر
عرشی معاون امور بهداشتی ،دکتر زرقی معاون
تحقیقات و فن آوری و جمعی از مسووالن ،مدیران
و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نیز حضور داشتند؛ دانشگاهیان دانشگاههای دو
وزارتخانه علوم و بهداشت با حضور در مرقد مطهر
امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی
ایران با نثار تاج گل یاد و خاطره معمار کبیر انقالب
اسالمی ایران را گرامی داشتند.
دانشگاهیان در این مراسم با قرائت فاتحه و
گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدا با
آرمانهای واالی بنیانگذار کبیر انقالب تجدید
میثاق کرده و ضمن اعالم حمایت از والیت فقیه با
مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.
برگزاری اولین المپیاد ورزشهای
همگا نی
دکتر مرادی مدیر تربیت بدنی دانشـــگاه از
برگزاری مســـابقات ورزشی جهت المپیاد
ورزشهای همگانی دانشـــجویان دانشگاههای
علوم پزشـــکی کشور خبر داد.
دکتر مـــرادی با اعالم این خبر اظهار کرد :با
توجه بـــه برگزاری اولین دوره المپیاد ورزشهای
همگانی دانشـــجویان دختر و پسر ،جهت تشکیل
تیمهای ورزشـــی و همچنین معرفی و آموزش در
رشتههای ورزشـــی همگانی نسبت به فراخوان
برگزاری یک ســـری مسابقات اقدام نمودیم.
وی همچنین افزود :این مســـابقات شامل
رشـــتههای دارت ،فوتبال روی میز ،داژبال،
طناب زنی ،لیوان چینی و کبدی میباشـــد.
گفتنی اســـت مسابقات رشتههای ورزشی مذکور
برای اولین بار در اســـفند ماه  94در شهر ساری
برگزار میگردد.

برگزاری جلسات معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با مسئولین دانشکدهها
پیرو پیگیری مشـــکالت و مطالبات دانشجویان در
مراســـم روز دانشجوی سال جاری ،سلسله جلسات
معاون دانشـــجویی و فرهنگی و معاون آموزشی
دانشـــگاه با مسئولین دانشکده ها و دانشجویان
تشـــکلی و صنفی دانشکده ها برگزار گردید.
این جلســـات با حضور دکتر نیک ضمیر معاون
دانشـــجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر وحیدی
رئیس دانشکده داروسازی ،دکتر خلخالی زاویه
رئیس دانشـــکده علوم توانبخشی ،دکتر عمرانی
رئیس دانشـــکده پیراپزشکی ،دکتر بهادری مشاور
اجرایی معاونت آموزشـــی دانشگاه ،نریمانی مدیر
امور دانشـــجویی دانشگاه ،طغرایی مدیر تعالی
فرهنگی و فعالیتهای فوقبرنامه دانشگاه،
مدیران معاونت آموزشـــی و مسئولین دانشکدهها
در بهمن ماه ســـال جاری در دانشکدههای
داروســـازی ،توانبخشی و پیراپزشکی برگزار شد.
دکتر نیکضمیر در این جلســـات بیان نمود:

افتتاحیه مرکز تخصصی مشاوره و
بهداشت روان دانشجویان
مرکز تخصصی مشاوره و بهداشت روان دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح گردید.
این مرکز تخصصی با حضور دکتر نیک ضمیر
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر زرقی
معاون پژوهشی دانشگاه ،دکتر بختیاری سرپرست
مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه ،کریمی رئیس
اداره سالمت روان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور ،طغرایی مدیر تعالی فرهنگی
و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه ،نریمانی مدیر
امور دانشجویی دانشگاه و جمعی از مسئولین در روز
چهارشنبه  21بهمن ماه افتتاح گردید.
همچنین در این افتتاحیه معاون دانشجویی و

هدف از برگزاری این سلســـله جلسات این است
که از نزدیک در جریان مســـائل صنفی ،آموزشی،
پژوهشـــی و ...دانشجویان قرار بگیریم و درصدد
رفع آن باشـــیم .دکتر نیکضمیر همچنین افزود:
تمام تالش ما این اســـت که دانشکدهها از طرف
معاونت دانشـــجویی و فرهنگی از نظر مادی و
معنوی حمایت شوند.
الزم به ذکر اســـت در این جلسات ،روسای
دانشـــکدهها به بحث و تبادل نظر در خصوص
موارد مطروحه پرداختند ،همچنین دانشـــجویان به
طرح مســـائل موجود در این دانشکدهها از قبیل
کمبـــود فضای فیزیکی ،کیفیت غذا ،وضعیت
آموزشی ،سرویس ایاب و ذهاب ،چندمنظوره
کردن سالن غذاخوری و ...اشاره کردند.

فرهنگی دانشگاه و دیگر مسئولین از قسمتهای
گوناگون این مرکز بازدید به عمل آوردند و از نزدیک
در جریان خدماتی که توسط این مرکز به دانشجویان
ارائه خواهد گردید ،قرار گرفتند .الزم به ذکر است در
این مرکز ،خدماتی از قبیل :مشاوره فردی ،کارگاههای
آموزشی ،مشاوره گروهی ،زوجدرمانی ،مشاوره قبل از
ازدواج و ...به دانشجویان ارائه میگردد.

برگزاری آزمون آئیننامههای حوزه مدیریت
امور دانشجویی
در این آزمون تعداد  190نفر از کارمندان مدیریت
امور دانشجویی دانشگاه و واحدهای تابعه در آزمون
آئیننامههای حوزه مدیریت امور دانشجویی از
مجموعه آموزشهای ضمنخدمت ویژه کارکنان
که با حضور نریمانی مدیرامور دانشجویی دانشگاه
برگزار شد ،شرکت کردند .توانمند سازی کارکنان
در سطوح مختلف در سال  1394از اهداف برنامه
ساالنه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه است که
در جهت تحقق برنامههای پیش بینی شده ،مبادرت
به برگزاری مجموعه کالسهای مهارت کارمندان این
حوزه نمود .با توجه به ویژگی شغلی این کارکنان که
به طور مستقیم با دانشجویان مرتبط میباشد کسب
برخی از مهار تها از جمله :تسلط بر آئین نامههای
اسکان ،شورای صنفی ،شورای انضباطی ،مهارتهای
ار تباطی و مواجهه درست و منطقی با بحرانهای
احتمالی ،امداد و کمکهای اولیه ،مهارتهای
نگارشی ،مکاتبات اداری و اتوماسیون اداری الزم
میباشد .همچنین در راستای ارزشیابی و سنجش
آموختههای کارکنان ،آزمونهای متمرکزی با موضوع
آئین نامهها در دو مرحله برگزار گردید .در مرحله اول
آئیننامههای اسکان و دستور العمل اجرایی اسکان و
آئین نامه تغذیه دانشجویان در تاریخ  13بهمن ماه با
شرکت  190نفر و در مرحله دوم آئین نامههای شورای
صنفی و دستورالعمل اجرایی آئیننامه شورای صنفی و
آئیننامه شورای انضباطی در تاریخ  21بهمن ماه برگزار
گردید .الزم به ذکر است حد نصاب قبولی در این
آزمونها برای پرسنل اداری ،ناظمهها و سرپرستان نمره
 15و برای دیگر نیروهای این مجموعه نمره  12میباشد.
کسانی که در این آزمونها حد نصاب نمره را کسب
نموده اند در روز دوشنبه مورخ  26بهمن ماه در آزمون
نهایی شرکت نمودند.
پیگیری درمانی ورودی جدید دانشگاه
متعاقب سنجش سالمت دانشجویان ورودی مهرماه
سال جاری ،مرکز بهداشت و درمان دانشجویان با
پیگیری دانشجویانی که در برنامه معاینات اولیه
نیاز به اقدامات درمانی در بخشهای کلینیکی یا
پاراکلینیکی داشتند ،تاکنون تعداد  300نفر معادل
 55/6درصد از دانشجویان مزبور را با هدف رسیدن
به درمان نهایی مورد بررسی و معاینه مجدد قرار داده
و درصورت نیاز به مراکز تخصصی ارجاع نموده است.
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برگزاری جشن سیوهفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
جشن بزرگداشت سیوهفتمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی با حضور جمعی از
مسووالن و دانشجویان ،سه شنبه 20بهمن ماه در
تاالر امام خمینی(ره) برگزار شد.
این مراسم باشکوه با حضور دکتر نیکضمیر
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر پالش
مشاور اجرایی ریاست دانشگاه ،حجتاالسالم
والمسلمین فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ،طغرایی مدیر تعالی
فرهنگی و فعالیتهای فوقبرنامه دانشگاه و جمعی
از مسووالن و دانشجویان برگزار شد.
سخنرانی حجت االسالموالمسلمین فرهادزاده،
اجرای گروه سرود نسیم قدر ،پخش نماهنگهای

متنوع ،اجرای استند آپ کمدی و ...از برنامههای
تدارک دیده شده در این جشن بزرگ بود.
گفتنی است این مراسم شامل برنامههای متنوع
و جذابی بود که از جمله آن می توان به اهداء
جوایز به  37نفر از حاضرین در مراسم به قید قرعه
از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی و اهدای
جوایز به  22نفر از حاضرین در مراسم به قید
قرعه از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
و همچنین اهدای جوایز به  37نفر از شرکت
کنندگان در مسابقه فرهنگی «فجر انقالب» اشاره
کرد.در این مراسم از برگزیدگان مسابقات سراسری
قرآن نیز تجلیل به عمل آمد.

برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکدهها
بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین دانشجویی
و فرهنگی دانشکدهها در روز چهارشنبه  30دیماه در
محل اتاق شورای این معاونت برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور حجتاالسالموالمسلمین
افشاری معاون فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه ،طغرائی
سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای
فوقبرنامه دانشگاه ،نریمانی مدیر امور دانشجویی
دانشگاه ،دکتر وفائی دبیر شورای انضباطی
دانشجویان ،معاونین دانشکدهها و دیگر اعضاء برگزار
گردید ،موارد متعددی طرح و بررسی شد.
در ابتدای این جلسه طغرایی بیان نمود :هدف
از برگزاری این جلسه ارائهی راهنمای پوشش و رفتار
حرفهای به دانشجویان است .در سال  1389آئیننامه
رفتار و پوشش حرفهای در شورای عالی انقالب
فرهنگی تهیه و در سال  1391این آئین نامه به تصویب
رسید .سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی وفعالیتهای
فوقبرنامه دانشگاه افزود :به علت تعامالت خوبی
که بین معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکدهها با
شمارهی
53-52
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معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برقرار است،
شاهد اجرای اثربخش این آئیننامه خواهیم بود.
نحوهی اطالعرسانی و چگونگی ارائه راهنمای
رفتار و پوشش حرفهای به دانشجویان ،برپایی
نمایشگاه حجاب و عفاف ،اختصاص دادن زنگ
فرهنگ دانشکدهها به موضوع رفتار و پوشش حرفهای،
ضمانت و حمایت از اجرای این آئیننامه و ...از دیگر
موارد مطروحه در این جلسه بود.
همچنین در این جلسه راهنمای رفتار و پوشش حرفهای
نیز بین اعضاء توزیع گردید.

دستیاران به زیارت حرم مطهر امام
رضا(ع) رفتند
به کوشش معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
اردوی فرهنگی -زیارتی مشهد مقدس ویژه
دانشجویان دستیار دانشگاه برگزار گردید.
این اردو برای نخستین بار و با هدف تقویت
باورهای اخالقی و دینی ویژه دستیاران دختر و
پسر دانشگاه و همچنین تقویت روحیه آنان در
دوهفته پیاپی در دی ماه برگزار شد.
زیارت گروهی حرم مطهر امام رضا(ع) ،بازدید
از فرهنگسرای زیارت ،حضور دانشجویان در
مراسم پر فیض دعای کمیل و ندبه در صحن
امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی ،اقامه نمازهای
یومیه به صورت جماعت در حرم مطهر رضوی و
شرکت در مراسمهای برگزار شده در حرم ،استفاده
دانشجویان از مجموعه موجهای خروشان و بازدید
از مراکز خرید از برنامههای متنوع این اردوی
فرهنگی زیارتی بود.
الزم به ذکر است دانشجویان در پایان طی
مکاتبهای با معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،ضمن تقدیر و تشکر از آن معاونت و
برگزار کننده گان اردو ،خواستار تداوم این قبیل
اردوها ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی شدند.
گفتنی است این اردو در دو هفته دیگر ،ویژه
دانشجویان دیگر مقاطع ،از تاریخ بیست و پنجم
لغایت بیست و هشتم آذر ماه با حضور دختران و
از تاریخ دوم تا پنجم دی ماه با شرکت پسران نیز
برگزار شد.
برگزاری کارگاه بهسازی محیط در اماکن
دانشجویی
به همت مرکز بهداشت و درمان دانشجویان و در
راستای توانمندسازی کارکنان اماکن دانشجویی
در مواجهه با آلودگیهای محیطی و شکلگیری
بینش بهسازی محیط ،کارگاه آموزشی بهسازی
محیط در اماکن دانشجویی برگزار گردید.
در این کارگاهها که در خوابگاه سمیه و مجتمع
فرهنگی شهید آوینی برگزار شد ،همکاران در دو
گروه مجزا آموزشهای الزم را کسب کردند.
همچنین کارگاه مذکور در  23آذر ماه ویژه رابطین
بهداشتی خوابگاههای دانشجویان نیز برگزار شد.

سه منویی شدن سبد غذایی صبحانه
برگزاری چهارمین جلسه شورای فرهنگی
سبد غذایی صبحانه در قالب سه منوی غذایی
دانشگاه
از بهمن ماه سال جاری توزیع خواهد شد .در این
چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال
راستا مهندس مقدم رئیس اداره تغذیه دانشجویان
 94با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه و سایر
اظهار کرد :این اداره با توجه به استقبال کم نظیر
اعضاء در روز دوشنبه  5بهمن ماه در تاالر شهید
دانشجویان از دو منوی غذایی صبحانه و به
بهشتی برگزار شد.
منظور ایجاد تنوع در سبد غذایی صبحانه جهت
در این نشست دکتر پیوندی ضمن تشکر از
برگزاری مرتب جلسات شورای فرهنگی دانشگاه ،به رفاه حال دانشجویان ،اقدام به تنظیم برنامه سبد
صبحانه در قالب سه منوی غذایی با هزینه یکسان
ارائه توضیحاتی در خصوص طرح یادمان شهدای
گمنام و ضرورت ساخت مسجد دانشگاه پرداخت .نمود .همچنین وی افزود :با توجه به اینکه معموالً
دانشجویان در اتاقهای سهنفره ساکن هستند ،تنوع
وی در ادامه با اشاره به جایگاه واالی شهدای
در انتخاب سبد صبحانه باعث میگردد از کلیه اقالم
گمنام هشت سال دفاع مقدس ،یاد و خاطره این
بزرگوران را گرامی داشت .همچنین رئیس دانشگاه صبحانه استفاده نمایند .لذا این منو از بهمن ماه
سال جاری مورد بهره برداری خواهد گرفت.
نسبت به پیگیری هر چه سریعتر ساخت پروژه
یادمان شهدای گمنام و رفع موانع آن یادمان توسط الزم به ذکر است منوی شماره یک شامل :پنیر یک
بسته ،یک قالب کره  100گرمی ،مربا یک شیشه ،قند
هیات امنا تأکید کرد.
 400گرم ،خرما یک بسته ،چای کیسهای یک بسته،
همچنین در بخش دیگری از این جلســـه دکتر
تخم مرغ  9عدد و منوی شماره دو شامل :پنیر یک
نیک ضمیر اظهار نمود :با توجه به نزدیک شـــدن
بسته ،حلوا ارده  400گرم ،روغن یک عدد ،خرما یک
ســـومین سالگرد شهدای گمنام در دانشگاه ،الزم
اســـت کلیه اقدامات برای هر چه با شکوهتر برگزار بسته ،چای یک بسته ،تخم مرغ  9عدد و منوی شماره
سه شامل :پنیر یک بسته ،گردو  150گرم ،خرما یک
شدن این سالگرد صورت پذیرد.
بسته ،چای یک بسته و تخم مرغ  9عدد میباشد.
الزم به ذکر است سایر اعضاء ،در خصوص
ضرورت ساخت مسجد ،ایجاد مرکز فرهنگی به
منظور برگزاری مراسم مذهبی دانشگاه و دیگر
بسیج ملی با هدف کاهش مصرف قند ،
پرداختند.
موارد مطروحه به بحث و تبادل نظر
نمک و چربی
به کوشش مرکز بهداشت و درمان دانشجویان و در
راستای اجرای برنامههای بسیج ملی ،آموزش همگانی
برگزاری مسابقات بینخوابگاهی
تحت عنوان «کاهش مصرف قند ،نمک و چربی» به
دانشجویان پسر
دانشجویان ساکن در خوابگاهها اطالعرسانی گردید.
یوفرهنگی
مدیریت تربیتبدنی معاونت دانشجوی 
این آموزش همگانی از تاریخ  29آذر لغایت  14دیماه
دانشگاه یک دوره مسابقات ورزشی بینخوابگاهی
با ارائه پکیجهای آموزشی طی برگزاری غرفههای
ویژهی پسران دانشجو برگزار میکند.
اطالع رسانی به دانشجویان ساکن در خوابگاههای
این مسابقات در دو رشته ورزشی فوتسال و
دانشجویی اطالع رسانی شد.
والیبال ویژهی دانشجویان ساکن تمامی خوابگاههای
پسران برگزار خواهد شد.
گفتنی است طی هماهنگی قبلی صورت گرفته آموزش دورههای عمومی شنا
دکتر مرادی شهپر مدیر تربیت بدنی دانشگاه از
با رابطین ورزشی خوابگاههای پسران در روز شنبه
آموزش دورههای عمومی شنا از مبتدی تا حرفهای
اول آذرماه از بین  14تیم ثبتنامکننده در رشتهی
ویژه کارکنان دانشگاه و مراکز تابعه در استخر
فوتسال و  6تیم ورزشی ثبتنامکننده در رشتهی
مجموعه ورزشی شهید احدی خبر داد.
والیبال ،در محل مدیریت تربیتبدنی قرعهکشی
وی اظهار کرد :این دوره آموزشی در ردههای سنی
انجام پذیرفت.
مختلف اعم از کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن در دو
الزم به ذکر است این مسابقات (فوتسال و
بخش بانوان و آقایان برگزار میگردد و تعداد نفرات
والیبال) به صورت دوحذفی در محل زمین چمن
خوابگاه امام علی(ع) و با تعداد  188نفر شرکت کننده شرکت کننده در دورههای آموزش عمومی حداقل
 4نفر در  12جلسه آموزشی  1/30ساعته میباشد.
برگزار میگردد .همچنین در اولین روز از برگزاری
مدیر تربیت بدنی دانشگاه افزود :عالقه مندان پس
این مسابقات ،مسابقه فوتسال در روز شنبه مورخ
از گذراندن و یادگیری یک دوره شنا میتوانند در
 2آذر بین تیمهای رئال مادرید و تیم مهر  93آغاز
صورت عالقه مندی نسبت به فراگیری دوره بعدی
گردید.
نیز ثبت نام نمایند.

آغاز برنامه سنجش سالمت دانشجویان
ورودی بهمن ماه سال تحصیلی 94-95
به کوشش مرکز بهداشت و درمان دانشجویان،
همزمان با شروع نیمسال دوم تحصیلی ،94-95
برنامه معاینات دانشجویان ورودی بهمن ماه در
محل هر دانشکده اجرا میگردد.
در این برنامه کلیه دانشجویان ورودی جدید
در نیمسال دوم معاینه شده و برای آنها پرونده
سالمت تشکیل میگردد.
همچنین این برنامه در راستای بررسی وضعیت
سالمت دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و
به منظور سیاستگذاری بهداشتی و درمانی در
دوران تحصیل دانشجویان انجام میشود.
الزم به ذکر است پیگیری درمانی دانشجویانی
که در برنامه معاینات اولیه در مهر ماه نیاز به
اقدامات درمانی کلینیکی یا پاراکلینیکی داشتند
نیز در جریان میباشد.

برای مانا یاد همایون اردستانی
همکاری گرامی معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه
که همگان در غم از دست رفتنش ،داغدار شدند...

مسعوددولتخواه
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

کاری ترین زخم است زخمی ناگهانی که
هی می کشد تیر از دلت تا استخوانی که
دارد دهن وا می کند از بهت و بغض و درد
تا زهرخندی نقش بندد بر لبانی که
خاموش ماندند و زبان اصال نمی چرخد
دیگر چه باید گفت از درد گرانی که...؟!
ما مانده با اما اگرها،کاش و صد افسوس
وز تو خطوط خوش نگار از بی دالنی ،که
خوش می نوشتی تا بماند خطی از یادت
یعنی اگر ،حتی ،خودت ،دیگر ،نمانی که...
کوه غمت بردل ،و نعشی سرد بر دستان
بنشیند و سوگ عزی ِز داده جانی که...
انا الیه راجعون گفتند...اما من
این را نمی گویم ،ولی ،باید بدانی که
دیگر "همایونی" ترین لحظات خط خوردند
تو نیستی ،لعنت به جام شوکرانی که....
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یکی از سنتهای دیرین و زیبای ما در
ماههای پایانی سال ،نظافت و خانهتکانی
منزل است .اما آیا به این اندیشیدهایم که
ذهن و روان ما هم برای شادابی و سالمت
نیاز به خانه تکانی دارد؟

ر

ی

بریزید

همانطور که در خانهتکانی منزل الزم است آلودگیها را شناسایی کنیم
تا بتوانیم هر یک را با مواد شوینده مناسب خود پاک و تمیز کنیم ،برای
خانهتکانی ذهن نیز ابتدا میبایست خطاهای فکری که سبب احساسهای
ناخوشایند (افسردگی و اضطراب) و رفتارهای ناکارآمد میشود را بشناسیم
تا با به کارگیری راهکار مناسب برای برطرف کردن آنها اقدام کنیم.
خطاهای فکری  17دسته اند که در اینجا تنها به برخی از شایعترین آنها
و راهکارهایی ساده برای رهایی از آنها اشاره میکنیم؛
ذهنخوانی :شما بدون داشتن شواهد کافی بر این باورید که میدانید
دیگران به چه چیز فکر میکنند؛ «جواب سالمم را نداد ،پس حتماً از دست
من ناراحت است».
راهکار :فکر خود را به صورت یک احتمال و فرض در نظر بگیرید و برای
تأیید یا رد فرض خود شواهد کافی بدست آورید «شاید نشنیده ،شاید برایش
مشکلی پیش آمده و ذهنش درگیر است ،شاید هم از دست من ناراحت
است» .سادهترین کار این است که فکر و احساس خود را با فرد مقابل
درمیان بگذارید و به جای حدس زدن از وی سوال بپرسید تا از شر این خطای
فکری نجات یابید« .جواب سالمم را ندادید ،از دست من ناراحتید؟»
تفکر دوقطبی :آدمها و اتفاقات را به صورت همه یا هیچ میبینید؛
«هیچکس مرا درک نمیکند».
راهکار :در قالب پیوستار  0تا  100به افکار خود درباره دنیا ،مردم و
خودتان نگاه کنید« .هیچکس حتی یک نفر هم به اندازهی  1در یک پیوستار
 100درجهای من را درک نمیکند!؟»
بایداندیشی :به جای اینکه به چگونگی انجام کارها و وقوع حوادث فکر
شمارهی
53-52
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کنید ،بیشتر آنها را در قالب حکمهای بی چو نوچرا تفسیر میکنید؛ «من
بونقصی باشم».
باید آدم بی عی 
راهکار :بیاندیشید که این باید از کجا سرچشمه میگیرد و آن را از
کجا یاد گرفتهاید؟ آیا این باید باعث ایجاد انگیزه ،حفظ آرامش و دستیابی
به اهداف شما و دیگران شده است؟ پس از پاسخگویی به این سواالت و
ریشهیابی میتوانید با تبدیل «باید» خود به «ترجیح و تمایل انعطافپذیر»
از شدت و افراط آن بکاهید« .من ترجیح میدهم آدم بینقصی باشم».
شخصیسازی:بهدلیلحوادثمنفی،خودتانرابهشدتسرزنشمیکنید
ونقشدیگرانرانادیدهمیگیرید؛«ازدواجمبههمخورد،همشتقصیرمنبود».
راهکار :مشخص کنید از شخصی سازی و سرزنشگری خود چه قصدی
دارید؟ سعی کنید بین خودانتقادگری و خودتصحیحگری تمایز قائل
شوید .میتوانید از نمودار دایرهای نیز کمک بگیرید ،برای این کار از خود
بپرسید چه عواملی در وقوع حادثه نقش داشته؟ سهم هر کدام از  %1تا
 %100چقدر بوده است؟ سهم شما در وقوع حادثه چقدر است؟ مجموع
سهم عوامل مختلف نباید از  100تجاوز کند .بعد از مشخص کردن
سهمتان به جای شخصیسازی و سرزنشگری به حل مشکل فکر کنید و
ببینید در حال حاضر چه کاری میتوانید برای رفع مشکل انجام دهید.

پیشنهاد میکنیم برای خانهتکانی ذهنتان از این خطاهای فکری
به مدت یک ماه ذهنتان را از صبح تا شب در نظر بگیرید و
ببینید کدام را بیشتر به کار میگیرید ،پس از شناسایی از راهکار
مناسب برای رهایی از آن استفاده کنید و در صورت نیاز از
روانشناس متخصص کمک بگیرید.

فیتنس و تناسب اندام

حرکات پلیومتریک
حجت ا ...منتظری

دانشجوی دکتری تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی
مربی رسمی فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران

باال و پائین پریدنها و جستوخیز کردنهای دوران بچگی را در
نظر بگیرید! تمرینات پلیومتریک از این نوع حرکات دینامیک
میباشند .حرکات پلیومتریک در علم ورزش به طرق مختلف
استفاده میشوند از تمرینات آمادگی برای والیبال ،تنیس و
غیره برای افراد حرفهای گرفته تا تمرینات برای افراد آماتور.
این حرکات اصطالحاً انفجاری هستند و سبب افزایش قدرت
عضالنی ،تعادل و چاالکی میگردند و جزء بهترین تمرینات برای
تناسب اندام میباشند که عملکرد عضله را در
حداقل زمان ،به حداکثر قدرت ممکن
میرسانند.

شما یک سری حرکات باال و پائین و جهنده مثل پریدن با یک پا و یا پرش اسکوات
را انجام میدهید .میتوان با استفاده از وسایل ابتدائی موجود در خانه مثل
صندلی و یا چهارپایه کوچک برای این تمرینات استفاده کرد و رو به جلو و عقب
و یا طرفین تمرینات پرشی را انجام داد .هر زمان که این تمرینات انجام میشود
عضله دچار انقباض و انبساط شده ،که باعث فرم دادن به عضالت میشود.
تمرینات پلیومتریک هرروز انجام نمیشوند ،چرا که عضالت به استراحت نیاز
دارند و اگر فعالیت شما کم است ،برای جلوگیری از آسیبدیدگی ابتدا با حرکات
پایه فیتنس شروع کرده و بعد به این تمرینات روآورید .حرکات پلیومتریک جزء
حرکات جانبی و کمکی در ورزش میباشند .یعنی این که در کنار تمرینات ورزشی
دیگر این حرکات انجام میشوند و هوازی نیستند ،مگر این که به مدت  30تا 60
ثانیه بدون توقف هر حرکت انجام شود ،که سبب افزایش ضربان قلب میگردد.
میتوان آنها را در داخل خانه و یا بیرون از خانه انجام داد و با کمی خالقیت با
رعایت اصول ساده برای جلوگیری از آسیب دیدگی حرکات متفاوتی را انجام داد.
این تمرینات در محیط باز و بسته قابل اجراست .منوط به داشتن فضای کافی
و سطح صاف .تشکهای پالستیکی و زمین چمن از زمینهای مناسب میباشد.
جعبهها –موانع دوومیدانی– تخته تعادل– پله ها– توپهای مدیسین بال و
مخروطها از دیگر امکانات تمرینی ساده میباشند .ارتفاع جعبهها بین  ۲۵تا۶۰
سانتی مترو ارتفاع باالتر برای ورزشکاران حرفهای مجازخواهد بود .زمان تمرینات
در ابتدا بین 20تا  30دقیقه میباشد .عالوه بر آن مدت زمان گرم کردن عمومی و
تخصصی نیز باید لحاظ شود و حداکثر مدت زمان تمرین پلیومتریک بین  40تا 45
دقیقه توصیه شده است .در تمرینات پلیومتریک باید در ابتدا به میزان معینی از
انعطافپذیری و قدرت عضالنی رسید و در فرود آمدن و سطحهای انتخابی برای
تمرین دقت کرد .سطح فرود از اجزای مهم در تمرینات پلیومتریک است و باید از
ویژگی جذب ضربه برخوردار باشد ،مانند چمن و کفپوشهای الستیکی .سطوح
بتنی ،کفپوشهای چوبی و سخت برای تمرین مناسب نیستند و میتوانند
سبب آسیب دیدگی گردند .خانمهای باردار ،افرادی که آرتریت و
مشکالت مفاصل دارند ،نباید تمرینات پلیومتریک را انجام
دهند و افرادی که دارای مشکل قلبی و فشار خون
باال هستند ،باید با دکتر مورد نظر در مورد
انجام یا عدم انجام این تمرینات مشورت
کنند.

21

اسفند  94و
فروردین95

دا
وود پ
دانشجوی مدی یرانی

ری
دبیر
دب شورای صنف ت سالم
ت
،
ا
ی
م
ی
ن
یر ک
انون فرهنگ خوابگاه شهی ی و مح
ی
ط

ز
ی
ی هالل اح د عبدالح ست
س
مر
ینی و

ن
و
ر
و
ز
با

ب
و
ی
م
د

دوباره به ایام عید نوروز نزدیک میشویم و باز هم این رسم دیرینه با
آمدنش شور و نشاط خاصی میآورد .از خانه تکانیهای مردان گرفته
تا خرج کردن پولشان در شب عید ،همش سرشار از برکت و رحمت و
صفاست تا چورتکه انداختن پس از عید این خوشیها را به سر تکان دادن
وای کاش! مردان تبدیل مینماید و در بعضی موارد هم دیده شده که
بعضیها گفته اند «آقا ما اصال عید نخواستیم» .از اینها بگذریم .با توجه
به اینکه عنوان مطلبم «ایسم» دارد برحسب وظیفه و احترام میطلبد
که عینکی ته استکانی بزنیم و برویم در اتاقی ساکت شروع کنیم به
نوشتن برای نشریه گلبانگی که سراسر خیر و برکت است و شایعاتی هم
پیچیده مبنی بر اینکه نشریه گلبانگ در نظر دارد برای اعضای هیأت
تحریریهاش به صورت قرعه کشی وام ازدواج بدهد .اما باز هم بگذریم
داریم از اصل مطلب جا میمونیم .نوروزکه یک عید باستانی برای ما
محسوب میشود در قدیم پر از نشاط و خاطرههای دور هم جمع شدن و
دوستی بین اعضای خانواده و فامیل بود .اما با تغییر نسلها ،اعتقادات
و بسیاری از آداب و رسوم هم عوض شده و این روزها نوروز را بیشتر در
پیامکها ،شبکههای اجتماعی و تلگرام جان میبینیم .اما با وجود چنین
تفاوتهایی بعضی مردم هر ساله با انجام آداب و رسوم که از قدیم بوده
و امروزه تغییراتی کرده است به پیشواز میروند تا عید و تازه بودن سال
جدید را به خانه هایشان بیاورند .این رسوم میان اقوام مختلف ایرانی با
شکل و شمایل متنوعی شکل گرفته است .کارهایی از قبیل خانه تکانی،
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شست و شوی وسایل و لوازم خانه ،رسیدگی و تعمیر خانه و خرید لباس
شب عید به ویژه برای کوچک ترها که از واجب ترین مرسومات ایام عید
نوروز به حساب میآیند .عید نوروز در گذشتهای نه چندان دور ،تنها
به روز آغاز فروردین محدود نمیشد و به پیشواز رفتن آن شامل جزئیات
و ریزه کاری هایی بود که این عید را از اعیاد دیگر متمایز میکرد و
رسیدن آن برای همه از پیر و جوان ،شادی آور بود .در آن زمان تقریباً تمام
کارهای مربوط به عید ،توسط اعضای خانواده انجام میشد که در بیشتر
مواقع ،همه در یک خانه زندگی میکردند و دست به دست هم داده به
خیاطی و خانه تکانی ،خرید و پخت و پز میپرداختند ،باغچه را صفا داده
و گلکاری میکردند و خالصه با آغاز سال نو ،همه با احساس رضایت از
نتیجه کوششهای خود ،پذیرای میهمانان شده و خود به دیدار فامیل
میرفتند و روزهای خوشی را در کنار یکدیگر میگذراندند و این روزها
در مقابل سایر روزهای سال ارزش واالیی داشت .اما مدرنیسم باعث شده
از گرمی نوروزهای سابق کاسته شود و کاری کند که این عید ماهیت
واقعی خود را از دست بدهد .نوروز که یکی از فلسفههای وجودیش صلح
دوستی و نوع دوستی است ،در این روزگار کمرنگ شده و جای خود را
به یک سری از تشریفات و ظاهر سازی داده که جز خستگی روح و روان
چیزی را در بر ندارد .امیدواریم که با زنده نگه داشتن آداب و رسوم این
عید باستانی بتوانیم فضایی گرم برای خودمان در جهت صلح و دوستی
برقرار سازیم و نوروزمان بوی مدرنیسم ندهد.

زینب رضی

دانشجوی پرستاری

نورو ِز دانشجو
ال موجود خاصی است و در همهی ایام با دیگران
از آنجا که دانشجو ک ً
فرق میکند ،نوروز دانشجو هم با بقیه اعضای خانواده تفاوت دارد .این
تفاوت از اسفند ماه و خرید و نظافت و غیره شروع میشود و تقریباً تا
پایان ترم ادامه دارد .در واقع یک نوع بالتکلیفی! در همهی روزهای ترم
نیمسال دوم وجود دارد .معموالً تا همهی بچهها درگروههای مجازی با
هم هماهنگ شوند و سر یک روز برای آغاز ترم به تفاهم برسند ،روزهای
پایانی بهمن و حتی مورد داشتیم روزهای اول اسفند هم رسیده.
کالسهای اسفند هم که کالس به حساب نمیآید یا در پیچانده شدن
برای رفتن به خرید و پاساژگردی میگذرد و یا مست از بوی بهار که از
همان اوایل اسفند استشمام میشود و غرق در خواب بهاری میگذرد.
چشم به هم بگذاریم نیمه اسفند رسیده و به صورت یک قانون نانوشته
کالسها از نیمهی اسفند کال تعطیل میشوند و تعطیالت شیرین نوروز
آغاز میشود .این تعطیالت که برای یکسری از ما در محل کار با شیفت
پرکردن سپری میشود ،برای عدهای دیگر در مهمانی و گشت وگذار و
مسافرت میگذرد که البته نوش جانشان .اما به هرحال نه فقط برای

دانشجویان بلکه در تحقیقات به عمل آمده برای همهی افراد ،این
تعطیالت به سرعت برق و باد سپری میشود و اینگونه است که دوباره
داستان هماهنگ شدن در گروههای مجازی برای شروع کالسهای آن
طرف سال! آغاز میشود .اغلب این کالسها کمی زیادتر از حد معمول
میافتند آن طرف سال و تا از تق و لقی در بیایند اردیبهشت میرسد.
نکته قابل توجه این است که در تمام این کالسها که میآیند و میروند
و در خواب و بیداری سپری میشوند ما نمیدانیم اساتید گرامی کی
درس میدهند که اردیبهشت یاد امتحان میانترم هم میافتند!
البته همه هم مثل ما این ایام را نمیگذرانند .هستند کسانی که
در نهایت هم علیرغم همهی تالشها هماهنگ نمیشوند و مثل یک
دانشجوی نمونه از روز اول میآیند و میروند و چهاردهم فروردین هم
ساعت هشت صبح دارند خاطرات سیزده بدرشان را تعریف میکنند و
از ته ماندهی آجیل عیدشان نوش جان میکنند .اتفاقاً دوستان ما هم
هستند و آخر ترم از جزوههایشان فیض میبریم!
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سمیرا علینژاد

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

افـــســــردگــی فـــصـــلـی

«از دلگرفتگیهای پاییز شروع میشود و انگار روز به روز حالم گرفتهتر میشود .تا جایی که صبحهای زمستانی اصالً دلم
نمیخواهد از رختخوابم بیرون بیایم .کل روز خسته ام و فقط دوست دارم یک جا بنشینم و تنها باشم .اشتهایم به خصوص میلم
به شیرینی زیاد شده و روز به روز هم وزنم بیشتر میشود .من از پاییز و زمستان متنفرم!»
افسردگی فصلی یا غمگینی زمستانی

تقریباً اکثر ما تجربهی کمی غمگین شدن در روزهایی که هوا گرفته
است را داشته ایم که غمگینی فصلی نامیده میشود .اگر غمگینی
شدیدتر و عمیقتر باشد و احساس خوابآلودگی هم به آن اضافه شود،
احتماالً افسردگی فصلی به سراغتان آمده است.
علت این اختالل دقیقاً مشخص نیست .اما تحقیقات نشان داده
است که کوتاه شدن روز و کاهش تابش نور خورشید و به دنبال آن کاهش
نور خورشید و در نتیجه آن کاهش مالتونین در ایجاد این نوع افسردگی
نقش دارد .و زمینهی بروز افسردگی فصلی را خصوصاً در افرادی که
آسیبپذیری بیولوژیکی دارند بیشتر ایجاد میکند.
یک فرضیه این است که با کاهش نور خورشید ،ساعت داخلی
بدن که خلق و خو ،خواب و هورمونها را تنظیم میکند ،در زمستان
بهنوعی عقب میماند و کندتر پیش میرود .فرضیهی دیگر تغییرات در
انتقالدهندههای عصبی را دلیل این اختالل میداند.
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برای افسردگی فصلی چه کنیم؟
«خیلی مهم است که به افسردگی اجازه ندهید شما را اسیر خودش کند»
در طول روز بیشتر بیرون بروید .حتی اگر آسمان ابری است باز هم
این کار را انجام دهید؛ چراکه نور خورشید باز هم در آسمان وجود دارد.
غذا و میوههای سرشار از ویتامین و مواد معدنی مصرف کنید .این
کار انرژی بیشتری به شما میدهد و همچنین تمایل شما به غذاهای
شیرین و نشاستهدار را کاهش میدهد.
حداقل سه روز در هفته به مدت  3 0دقيقه ورزش كنيد.
در صورت نیاز در ماههای زمستان با یکمشاور در ارتباط باشید.
در فعالیتهای گروهی شرکت کرده و ارتباط خود را با جمع دوستانتان
قطع نکنید .در طول زمستان ،این امر کمک چشمگیری به شما میکند.

زهرا پازکی

دانشجوی پرستاری

فرشتهای از جنس مادر
«به مناسبت  3جمادی الثانی سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و  20جمادیالثانی سالروز والدت حضرت فاطمه(س) و روز زن»

پنجرههای قلبم را میگشایم ...از عطر خاک باران خورده سرمست میشوم
و سرشار از ملودی گوش نواز عشق...
پرندهای بر شاخهی درختی آرام گرفته و با هر وزش باد ،جوجهاش را
تنگتر در آغوش میفشارد و بالهای مهربانیاش را پناه قلب کوچکش
میسازد تا کمی آهستهتر بنوازد نبض زندگانی را ...قاصدکی سوار بر نسیم
در حال مشاهدهی این بوم نقاشی زیبای پروردگار ،برای شبنمی که در حال
نوازش یک گلبرگ بود ،دست تکان داد و به سمتم آمد ...در راه ،یک مادر
را دیده بود ...مادری که همتای آن را در تمام دنیا نمیتوان یافت ...مادر
یک شهید ...یک شهید جاویداالثر ...پروانههای دلواپس نگاهم را راهی شهر
باران کردم...
مردترین مرد دنیا!
دریای نیلگون معرفتت تا کدامین نسیم نیلوفری عشق امتداد دارد که
هنوز هم پس از گذشت سالها از کوچ آسمانیت ،هیاهوی حضورت پر است
در قلب شقایق ها ...شقایقهایی که بی تاب لحظههای با تو بودنند ...بودنی
که نماند تا من بمانم و هجی کنم الفبای زندگی را ...امسال ،عید ،حال و
هوای یاس علی(ع) را دارد ...لحظههایمان عجین شده با روشنایی زهرای
اطهر(س)...
بگذار برایت از یک فرشته بگویم ...فرشتهای از جنس مادر...

همان بانویی که خدا دنیایی از صبر را به او هدیه داد ...خیلی دلش هوایت
را کرده ...برایش سخت است نفس بکشد در هوایی که نفسهای تو نیست...
هنوز هم منتظر است ...با قلبی بیقرار اما مطمئن ...با چشمهایی نمناک
اما امیدوار ...با پاهایی دردمند اما استوار...
با دستهایی لرزان و نحیف اما گرم و اطمینانبخش ،قرآن کریم را نگه
داشت تا از زیر آن رد شوی ...و تو را برای همیشه به آغوش خدای عشق
سپرد...
باورت میشود! هنوز هم پس از سالها تا میشنود پیکر مطهر عدهای
از شهدا را به محلهتان آورده اند ،درنگ نمیکند ...به سرعت چادرش را بر
سر میاندازد ،قاب عکست را برمی دارد ،به سمت گلهای الله میرود و با
چشمهایی پر از اشک و صدایی لرزان سراغت را از همه میگیرد...
همیشه سعی دارد مروارید اشکهایش را با گوشهی چارقد گل گلیاش
بپوشاند ،اما نگاه مهربانش ،از دور ،غصههایش را نمایان میسازد...
همیشههایی که میگذرند اما سخت...
هر بار که زنگ خانه به صدا درمی آید ،سراسیمه در را باز میکند و
منتظر خبری است؛ منتظر است پرستوها از گل بیخارش خبری بیاورند....
همان گل سرخی که همچون خورشیدی ،شب را شکست و به سوی آشیانهی
آرامش به پرواز درآمد...
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با عشق آریگفتن به

زهرا عاشوری

دانشجوی بهداشت حرفهای

جمهوری اسالمی ایران

«به مناسبت  12فروردینماه ،سالروز جمهوری اسالمی ایران»

از خواب که بیدار شدم احساس تازگی همه وجودمو پر کرد.
مثل روزای خاص ،روزای عید ،روزایی که همه مردم شادن
و لبخند میزنن .ناخودآگاه یه لبخند گله گشاد نشست
رو لبم متعاقبش صدای داد مامان که میگفت :بلند
شو دیگه بچه ناسالمتی باید بریم رأی بدیم .تازه
یادم افتاد دیشب با چه ذوقی خوابیدم .حس خوبم
از ترکیب حسای عجیبی به وجود اومده بود .حس
مهم بودن ،حس سهیم بودن .صدای مامان که برای
بار دوم بلند شد فکرمو قیچی کردم و بلند شدم.
هانیه خواهر کوچیکترم با جیغ و داد وارد خونه شد
و گفت :واااای مامان نمیدونی مسجد چه خبره !!!
صف تا دمه خونه مهسا اینا رسیده! باورم نمیشد
که به خاطر رأی دادن مردم انقدر
مشتاق باشن و انقدر سحرخیز،
صبحونه نخورده سریع حاضر
شدم .شناسنامم رو گذاشتم
تو جیبم و خودمو رسوندم
دم در مسجد.
هانیه راست
میگفت صف
از کوچه مهسا
اینام گذشته
بود .پشت یک
خانوم میانسال که
ته صف روی صندلی
دستیش نشسته بود جا گرفتم و رفتم
خونه تا صبحونه بخورم .وقتی برگشتم هنوز کلی تا نوبتم مونده بود.
باالخره بعد از گذشت نیم ساعت نوبت رسید به خانوم میانسالی که
جلوم ایستاده بود .برگ رای رو که گرفت دستش با تعجب نگاهش
میکرد .متوجه شدم که سواد نداره .بهش گفتم :مادر جان این برگه دو
قسمت داره قرمز و سبز .سبز به معنی آری به جمهوری اسالمی و قرمز
به معنی نه است .سرشو تکون داد .همون لحظه یه پیرمرد رو دیدم که
نمیتونست راه بره و پسرش کولش کرده بود .همین جوری که داشتم
نگاهشون میکردم رفتم تو فکر .این آدما چجوری داشتن رأی میدادن،
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در حالیکه انقدر پیر و رنجورن؟!! چطور میتونن برای شرایط فعلی
ال میدونن معنی دموکراسی چیه؟
و آینده کشور تصمیم بگیرن؟!! اص ً
میدونن چرا امام مخالف اضافه شدن واژه دموکراتیک به جمهوری
اسالمی هست؟ اونقدر گیج شدم که بدون توجه به مدتی که معطل
بودم رفتم سمت پیرمرد بهش گفتم :پدر جان! صدامو نشنید .پسرش
اشاره کرد که بلندتر حرف بزنم .گوشش سنگین بود فریاد زدم :پدر
جان .روش رو که برگردوند گفتم :با این شرایط برای چی اومدین اینجا؟!
با صدای ضعیفش گفت که میخواد به
جمهوری اسالمی رأی

بد ه .
بهش گفتم:
میدونین
شما
دموکراسی چیه؟ معنی واژه
جمهوری رو میدونین؟ یک کم نگاهم
کرد .تو چشماش خیلی چیزا دیدم :رنج،
سختی ،زحمت ،تالش و خیلی چیزای دیگه .گفت:
دخترم اونایی که گفتی رو معنی شونو نمیدونم ولی سایه اسالم
محمد رو هر چی بیفته بدون خیریت تو انتخاب اونه .دیگه چیزی
نگفتم و رفتم تو صف....
االن که سالها از اون روز گذشته میدونم که با عشق آری گفتم
به جمهوری اسالمی ایران! نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر ...با
عشقی که از قلب به مغز راه پیدا میکنه و اونو تابع میکنه ،عشقی که
سرنوشتمونو ساخت.

پـسـرخــــاله
ریرا صالحی

دانشجوی داروسازی

گریهاش لحظهای قطع نمیشد .به هرچه قسم و آیه متوسل شدیم که:
«یه خوشگلترشو برات میخریم .اصن دو تا .اصن هر چند تا که بخوای!»
افاقه نمیکرد که نمیکرد .ماهی خودش را میخواست 20 .روز مونده
به عید بند کردهبود ماهی قرمز میخواد و حاال یک هفته مونده به عید،
ماهیاش دار فانی را وداع گفتهبود.
تا خبر این فاجعه به گوش «احسان» ،پسرخالهام ،رسید ،تمام
کتابهای کنکور ارشدش را رها کرد و آژیرکشان خودش را به یاری
پسرخالهی  5سالهاش ،به خانهی ما رساند« .سینا» را زد زیر بغل و «با
اجازه خاله» تحویل مامان داد و رفت.
یک ساعت بعد برگشتند .با یک مکعب شیشهای کوچک در دستان
سینا .در کمال ناباوری ،لبخند بزرگی بر لبهایش .سینا تند دوید سمت
تنگ ماهی مردهاش .احسان چشمکی به من و مامان زد و تنگ را از سینا
گرفت .کمی ماهی را زیر و رو کرد و گفت:
ــ «هیچیش نشده بابا .رفته خواب زمستونی .هنوز بهار نشده بیدارش
کردی ،خوابش میاومد دوباره گرفت خوابید .میگی نه ،وایسا عید که
شد بیا خونمون نشونت بدم».
ــ «خونهی تو چرا؟ پیش خودم بمونه»
ــ «نمیشه که .اینجا من که نیستم ازش مواظبت کنم .هر روزم که
نمیتونم بیام بهش سر بزنم .ماهیتو میبرم خونمون بستری میکنم».
سینا عاقل اندر سفیه نگاهی به من انداخت و گفت« :میخواد
ماهیمو بذاره تو سی سی یو ماهیا .بیدار میشه وقتی عید بشه».
من و مامان که تازه حکمت آن تابوت شیشهای را فهمیدیم ،ذوق
زده هر کدام به سمتی دویدیم .مامان سر احسان را در دست گرفته
بود و شلپ شلپ ماچش میکرد .من هم تندتند چای گذاشتم و با یک

پیشدستی پر از شیرینی نخودیهای مورد عالقهام که اگر هر وقت
دیگری جز این وقت بود ،هیچکس نمیدیدشان ،به جمع آنها پیوستم.
احسان تابوت را پر از آب کرد و ماهی را با حفظ اصول احیا! به تابوت
منتقل کرد .تابوت را هم زد زیر بغلش و با یک خداحافظی خوشحالمان
کرد!
مشغول شستن ظرفهای شام بودم که سینا طلبکار آمد .موبایلم را
به سمتم گرفت و گفت« :بازش کن»
متعجب پرسیدم« :چرا؟»
عنق جواب داد« :بازش کن دیگه .میخوام از احسان حال ماهیمو
بپرسم».
فاتحهای برای احسان طفلی فرستادم و گوشی را باز کردم ،وارد
صفحهی چت با احسان شدم و گوشی را پسش دادم .شروع کرد به ضبط
کردن صدا برای احسان« :احسان؟ ماهیم خوبه؟ هنوز خوابیده؟ عکسشو
بفرست برام».
و این ماجرا روزی چند بار تکرار شد .شبها موبایل به دست
میخوابید و صبحها مکالمهی اول صبحش با احسان را انجام میداد.
دلواپسی جدیدمان این بود که عید دیدنی خانهی خاله را چه کنیم که
احسان با یک عملیات انتحاری و نقل مکان به خانهی عمه اش ،به بهانهی
درس خواندن و گفتن اینکه« :خونه عمهام گرمتر بود .رفتم تا ماهیت
گول بخوره و فک کنه بهاره و زودتر بیدار شه» تا خود روز سیزده به در
سینا را از دیدن ماهی عزیزش محروم کرد.
خدا از پسرخالگی کمش نکند؛ سیزده بهدر هم آمد .با یک ماهی
جدید .سینا را وادار کرد ماهی را در آب بیاندازد ،تا خودش برود به
آبهای گرم .تا دیگر بیموقع نخوابد .تا همیشه بیدار بماند.
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عامه پسند

ذهنتان از رکود خارج کنید

محمد هاشمزاده

دانشجوی پزشکی

شمارهی
53-52

ایستاده در غبار

آن هشت سال میتواند
آیینه ما باشد!
کوثر فرهادی

دانشجوی فناوری اطالعات

عام هپسند | نویسنده :چارلز بوکوفسکی | مترجم :پیمان
خاکسار | انتشارات :چشمه | چاپ هفتم

ایستاده در غبار | کارگردان :محمدحسین مهدویان | تهیهکننده:
حبیباله والینژاد | فیلمنامه :محمدحسین مهدویان |
محصول :سازمان هنری و رسانهای اوج

«عصیان به زندگى نتیجهاش مىشـــود عصیان به ادبیات و شعر و هر
منطق من درآوردى که انســـان از کنج ذهن خود در آورده»
عامهپســـند عصیان یک پستچى یاغى آمریکاییست و کتابى که شاید
ذهن را از رکود براى لحظاتى خارج کند .این آخرین رمان اوســـت ،او که
در اصل شـــاعرى ساختارشکن است .بدون تجربهى اولیه دست به رمان
نویســـى مى زند و یاغى گرى خود در فرم شـــعر را به رمان انتقال مى دهد.
به عقیده منتقدین این بهترین نثر اوســـت .رمان راجع به کاراگاهیست
که پرونده هاى خارق العاده به تورش مى خورد و درگیر مســـائل زیادى از
مافیا گرفته تا افســـردگى و پوچیســـت .دیالوگها ضربه مى زنند و هر چه
بیشـــتر روزمرگى را «که در اکثر آثار چارلز به تصویر کشـــیده مى شود و
طغیان اصلى وى به عنوان یک کارمند پســـت بر ضد همین روزمرگیست»
به تصویر مى کشند.
در بخشـــی از این کتاب میخوانیم« :روز بعد باز دوباره برگشته بودم
دفتر .احســـاس بیهودگى مى کردم و اگر بخواهم رک حرف بزنم حالم از
همه چیز به هم مى خورد .نه من قرار بود به جایى برســـم نه کل دنیا.
همهى ما فقط ول مى گشـــتیم و منتظر مرگ بودیم .در این فاصله هم
کارهـــاى کوچکـــى مى کردیم تا فضاهاى خالى را پر کنیم .بعضى از ما
حتـــى ایـــن کارهاى کوچک را هم نمىکردیم .ما جزو نباتات بودیم .من هم
همین طور .فقط نمىدانم چهجور گیاهى بودم .احســـاس مى کردم که
یک شلغمم».

فیلم ایستاده در غبار فیلمی روایت گونه و نمای کوچکی از وقایع جنگ
است .وقایعی که مجموعاً حول یک شخصیت میچرخند .احمد متوسلیان.
حاج احمدهایی که در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق کم نبودند.
مشخصهی اصلی فیلم فرم روایتی آن است که یکی از نادرترین فرمها در
سینماست .ترکیب صداهای زنده با تصاویر ساختگی .اشخاصی فیلم را
روی صحنههایی روایت میکنند .این صحنهها اگرچه ساختگی است اما
به مخاطب مجال فکر کردن در باب واقعی بودن یا غیر واقعی بودن آنها را
نمیدهد .تاکنون فیلمهایی که در سینمای ایران عرضه شده تصویر مناسبی
از جنگ به ما نشان نداده است .باید بپذیریم تصویری که تاکنون از جنگ
نمودار شده بسیاری از جنبههای آن را نادیده گرفته است .فقر و محرومیت
جنبههای عاطفی دوری یک عضو خانواده از هستهی مرکزی آن ،کمبود
مهمات جنگی و آثار زیانبار جسمی و روحی ناشی از سالهای جنگ به
صورت فردی و اجتماعی همه و همه مواردی هستند که به تصویر کشیدنشان
در سایه تقدس جنگ باعث شده بود تا نسل جدید نتواند با سینمای دفاع
مقدس ارتباط برقرار کند .نسل جدید حاال در یک توافق نانوشته به این نتیجه
رسیده است که جنگ به نفع هیچ کس نیست.
ایستاده در غبار ماجرای ازخودگذشتگیها و صداقتهای همه کسانی است
که سالهای جوانیشان را در روزهای پرتنش هشت سال دفاع مقدس در راه
ایمان و عقیده شان گذراندند .اما به سبب همه ناهمگونیهایی که اتفاقاً به
خاطر اهمال سینما در حوزه دفاع مقدس بوده نگاه کلیشهای و بی مایه به
این سینما را غالب کرد .ایستاده در غبار سرآغاز زدودن غبار از چهرهی هشت
سال دفاع مقدس است .هشت سالی که میتواند آیینه باشد.
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بسطام

شهری به قدمت تاریخ

شهزاد اسماعیلی

دانشجوی فیزیوتراپی

بسطام |  6کیلومتری شمالشرقی شاهرود | قدمت 8000
سال

بسطام نام شهری در شهرستان شاهرود استان سمنان است .بنا به یک روایت حاکم
خراسان در زمان خسرو پرویز که نام وی «بسطام نام» بود ،این شهر را بنا گذاشته
است .با توجه به این روایت این شهر را باید شهرهای تأسیسشده در دوران شاپور
دوم ساسانی دانست .در دورهی عباسیان ،این شهر دومین شهر ایالت قومس و تالی
دامغان بود و پس از حملهی مغول رو به کوچک شدن گذاشت.در گذشته رشته
قناتهای بسیاری در این شهرجاری بوده که تماماً دارای آبی گوارا و شیرین بود و
در حال حاضر قناتهایی مانند قنات صادق خان که قدمت آن به حدود بیش از
 ۵۰۰سال میرسد هنوز از اهمیت بسیاری برخوردار است .آب گوارای این چشمه
در تابستان بسیار سرد و در زمستان گرم است .شهر بسطام آب و هوایی مطبوع در
تابستان و سرد در زمستان دارد .باغات زردآلو سراسر شهر را احاطه کردهاند .عمده
در آمد مردم از همین طریق است .بسطام از سویی به سبب مجاورت کوههای
شاهوار و ابر دارای زمستانهای سرد و طوالنی است و از طرفی دیگر به دلیل
همجواری با کویر دارای آب و هوایی کوهپایهای است و بی شک یکی از خوش آب
و هواترین نقاط استان سمنان و کشور است .در جلسهی هیأت دولت در سال ۱۳۸۶
که در سمنان برگزار شد ،این شهر ،ب ه عنوان شهر نمونهی گردشگری بینالمللی
تعیین شد .مناطق دیدنی و تاریخی بسیاری در این شهر وجود دارد .از جمله موزه
عرفان شرق ،تپه باستانی سنگ چخماق ،مسجد جامع ،برج کاشانه ،آرامگاه طاووس
عارفان بایزید بسطامی ،مدرسه شاهرخیه ،مجموعه تاریخی شیخ ابوالحسن خرقانی،
مجموعه امیریه ،باغهای شازده و ...

خیلی دور ،خیلی نزدیک

برای جادههای عیدانه

لعیا جلیلیان خیاو

دانشجوی پزشکی

خیلی دور ،خیلی نزدیک | هنرمند :محمدرضا علیقلی | نشر
هرمس | سال انتشار۱۳۸۴ :

در آستانه فصل جادههای طوالنی هستیم و ساعتها به پنجره خیره شدن و عبور
منظرهها را دیدن .موسیقی خوب یار بی چون و چرای جاده هاست پس در این ماه
آلبوم بدون کالم خیلی دیر ،خیلی نزدیک ،ساخته محمدرضا علیقلی را معرفی
میکنیم .خیلی دور ،خیلی نزدیک یک فیلم جادهای ست و همینطور موسیقی
گوشنواز آن .محمدرضا علیقلی به سال  1339در تهران متولد و از  14سالگی
زیر نظر وانکو نایدنف بلغاری شروع به آموختن نوازندگی ترومبون و آهنگسازی
کرد .چند سال بعد فعالیت حرفهای خود را با ساخت موسیقی برای چند سریال
تلویزیونی و تئاتر آغاز کرد .او که اکنون در حوزه سینما و تئاتر شهرت فراوانی
دارد و موسیقی متن بیش از  140فیلم را در کارنامه دارد که آهنگ سازی او برای
فیلمهای خیلی دور ،خیلی نزدیک ،نرگس و قدمگاه ،سه بار سیمرغ بلورین بهترین
موسیقی متن فیلم از جشنواره بین المللی فیلم فجر را به ارمغان آورد.
آلبوم خیلی دور خیلی نزدیک ،مجموعهای از موسیقی سه فیلم خیلی دور خیلی
نزدیک ،برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم از دوره  23جشنواره فیلم
فجر (ترکهای  ،)13-1زیر نور ماه (ترک شماره  )14و اینجا چراغی روشن است (ترک
شماره )15به کار گردانی رضا میرکریمی میباشد.
خود محمدرضا علیقلی درباره این آلبوم میگوید :هر اثر هنری حاصل لحظههای
بی خویشی انسان در پرتو نوعی آگاهی فرازمینی است که اگر انسان از آن سرباز
زند ،گویی فرمان شکسته است ،و اگر خود را به او بسپارد ،امر او را بنده شده
است و نهراسیده از این که گم شود.
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دیجیتال همچنان تمامی شخصیتها و صحنهها را
با تکنیکهای سنتی طراحی و رنگآمیزی میکرد
و یکی از دالیل توجه هنرمندان به آثار او همین
ویژگی بود .سازندگان انیمه با داستانهای عمیق و
پر رم ز وراز خود توانستند ذهن بشری را از خالقیت
خود حیران کنند و به انسانها درس بشردوستی،
سختکوشی ،صیانت از قلب ،اصالت انسانیت و
خودباوری خود را بدهند .در طول سالهای پس
از انقالب انیمههای بسیاری از سیمای
جمهوری اسالمی پخش شده است،
از جمله به سندباد ،خانوادهی دکتر
ارنست ،پسر شجاع ،هاچ زنبور عسل،
نیک و نیکو ،فوتبالیستها ،چوبین،
حنا دختری در مزرعه ،سفرهای
میتیکمون میتوان اشاره کرد.

انیمه چیست؟
انیمه همان واژهی کوتاه شده کلمهی animation
است که در ژاپن رایج است با این تفاوت که
انیمه به سبکهای رایج انیمیشنسازی ژاپن گفته
بهنام معصومی
میشود که از تصویرسازیهای ژاپن یعنی مانگا
دانشجوی پرستاری
الهام گرفته است ،گرچه اکنون این سبک منحصربه
ژاپن نیست و در سرتاسر جهان هنرمندان بسیاری
به این سبک انیمیشن میسازند .در طول تاریخ
نویسندگان ژاپنی سبکی ورای تصور و واقعیت
داشته اند که به پیش بینی آینده و کشف رمز و
رازهای نهفته در دل افسانهها برپایه تمرکزبرنیروی
درون و اهمیت قلبی پاک و شرافت پرداختهاند.
این سبک به شخصیتپردازی و طراحیهای خاص
خود نیز نیاز داشت که به صورت مانگا بروز کرد.
از سدهی هجدهم میالدی تصویرسازیهایی که با
Berserk The Golden Age
تکنیک چاپ دستی کار میشدند قواعد خاصی
انیمه سینمایی سه قسمت
یافتند که بعدها به مانگا مشهور شد .در طراحی
عصرطالیی بدون شک
تصویرسازیهای مانگایی شامل اغراقهایی در
یکی از آثار فاخر
طراحی شخصیتها مانند سری بزرگتر از معمول،
انیمه ژاپن است
ن
چشما
کهیکیازآثارنویسنده
د ر شت تر ،
بزرگ ژاپنی Ichiro
لب ها ی
 Okouchiکه این اثر
کو چک تر ،
او چند سال پیاپی به
د ستا ن
نویسندگی
و
احی
ر
ط
از
سبک
یک
با
ا
ر
شما
خواهیم
ی
م
بانگ
دیجی
از
شماره
این
در
عنوان بهترین کتاب
کوچکتر و
کنیم.
آشنا
انیمه
نام
به
انیمیشن
در
مانگا ژاپن معرفی شد
باریکتر و
و این انیمه به کارگردانی Toshiyuki Kubooka
ی مانگایی
موارد دیگری که در هر کتاب طراح 
در سال  2012بازسازی شد .این انیمه داستان رهبر
میتوان یافت .اما بیشترین اغراق درحالت چهرهها
یک گروه جنگی به نام گرفیث و دوست و همراهش
و حرکات شخصیتها است که مانگاها را متمایز
به نام گاتز را روایت میکند .داستان بر اساس رویا
میکند .همهی ویژگیهای طرحهای مانگایی در
دو مرد که هریک برای پیشرفت به صورت هم سو و
انیمهها نیز است و به نوعی انیمه تصویر مانگایی
مانند دو برادر تالش میکنند جلو میرود؛ ولی در
متحرک یا پویا است .البته ناگفته نماند که این
قسمتی از داستان هر یک از این دو دوست راههای
سبک از دل تاریخ ژاپن و نوع خط این کشور نشأت
مختلفی را برای رسیدن به موفقیت و خوشبختی
گرفته است ،برای مثال همین اغراقهای رفتاری و
انتخاب میکنند ،تا به این حد که در مقابل هم
در چهره ،در فرهنگ سنتی ژاپن و آسیای شرقی و
قرار میگیرند که گرفیث نماد مردی منطقی و
جنوب شرقی وجود داشته و دارد.
حسابگر است که برای رسیدن به اهداف خود
موفقترین ونامدارترین کارگردان انیمه به هایائو
حاضر است از همه چیز بگذرد و گاتز نماد مردی با
میازاکی خالق انیمههای بزرگ و شگفتآور شهر
قلبی بزرگ و پرتالش است که در تقابل قرار گرفتن
اشباح ،باد وزیدن گرفته ،قلعهی متحرک آقای هاول
این دو شخصیت و دو دوست قدیمی زیبایی
و شاهزاده مونوکهکه است که بدل به اسطورهی
داستان را دو چندان میکند و خواهید دید که هر
انیمهسازی شده و نام انیمه با نام او گره خورده
یک برای رسیدن به اهداف خود چه چیزهایی را از
است .میازاکی که بهتازگی اعالم بازنشستگی
دست خواهند داد.
کرده است حتا پس از ورود و فراگیریِ فنآوریهای
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فراخوان مسابقات بیستویکمین

جشنوارهی قرآن وعترت
دانشجویان ،کارکنان و اساتید دانشگاههای
علوم پزشکی کشور

▪ عرضه کتاب بخش کتبی مسابقات با تخفیف ویژه
▪ اعطاء جوایز ارزنده به نفرات برتر و امتیاز انتخاب دانشجوی نمونه
▪ اعطاء امتیاز آموزش ضمن خدمت کارکنان
▪ اعطاء امتیاز ارتقاء فرهنگی اعضاء هیأت علمی
▪ راهیابی نفرات برتر به مراحل کشوری و ملی مسابقات
▪ اهداء جوایز نقدی پانصد هزار ریالی به آثار قابل تقدیر دانشجویان در بخشهای پژوهشی ،کتابخانی ،هنری ،ادبی و فناوری
▪ اعطاء نمره تشویقی معارف به دانشجویان
صفحه اصلی پرتال دانشگاه به نشانی http:www.sbmu.ac.ir :یا پایگاه اینترنتی به نشانیhttp://farhangi.behdasht.gov.ir :
و یا رابطین فرهنگی دانشکدهها و خوابگاه ها -روابط عمومی و رابطین قرآنی مراکز تابعه – دفاتر انجمن اسالمی و بسیج و نهاد رهبری
مراجعه حضوری به واحد قرآن و عترت مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه واقع در ساختمان شماره  2ستاد دانشگاه – طبقه سوم .تلفن23872382 :
کسب اطالعات بیشتر مراجعه به پرتال معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به نشانیhttp://sca.sbmu.ac.ir
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