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گالب و عسل اگر خالص باشند ارزش دارند ،حتی خود آب هم خالصش خوب
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عبادتی ارزشمند است و در دستگاه الهی ارزش و بهایی دارد که خالص باشد
یعنی فقط برای خدا باشد این است که قرآن میفرماید :جز برای خدا عبادت
نکنید.
«هر چیزی خالص آن خوب است»
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انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق پیامک و یا پست الکترونیکی نشریه با ما در
میان بگذارید.
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گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقالب
در دیدار با دانشجویان 94/4/20

قشر دانشجو
یک قشر ممتاز است

یکی از فرائض مهم فرائض دانشجویی است .قشر دانشجو یک قشر
ممتاز است ،یک قشر ویژه است؛ ّاولین فریضهی دانشجویی عبارت
عدهای تبلیغ میکنند و وانمود میکنند
است از آرمانخواهی .یک ّ
که آرمانخواهی مخالف واقعگرایی است؛ نه آقا ،آرمانخواهی مخالف
محافظهکاری است ،نه مخالف واقعگرایی .محافظهکاری یعنی شما
واقعیتی  -هرچه تلخ ،هرچه بد -باشید و هیچ حرکتی از خودتان
تسلیم هر
ّ
نشان ندهید؛ این محافظهکاری است .معنای آرمانگرایی این است که
واقعیتهای مثبت
واقعیتها و آنها را درست بشناسید؛ از
نگاه کنید به
ّ
ّ
استفاده کنید ،با واقعیتهای سلبی و منفی مقابله کنید و مبارزه کنید.
این معنای آرمانگرایی است.
تمدن
آرمانها چه هستند؟ یکی مسئلهی ایجاد جامعهی اسالمی و ّ
عدهای از قرنها
اسالمی است؛ یعنی احیای ّ
تفکر اسالم سیاسی؛ یک ّ
پیش ،سعی کردند اسالم را از زندگی ،از سیاست ،از مدیریت جامعه
هرچه میتوانند دور کنند و منحصرش کنند به مسائل شخصی؛ مسائل
شخصی را هم یواشیواش محدود کنند به مسائل قبرستان و قبر و
«ال لِ ُیطا َع ِب ِاذنِ
مجلس عقد و از این حرفها؛ نه ،اسالم آمده است که اّ
الله»؛ فقط هم اسالم نیست؛ همهی پیغمبران همینجورند .ادیان الهی
آمدهاند برای اینکه در جامعه پیاده بشوند ،در جامعه تح ّقق واقعی
پیدا کنند؛ این باید ا ّتفاق بیفتد .یکی از مهمترین آرمانها این است.
یک آرمان دیگر عبارت است از آرمان اعتماد به نفس؛ یعنی همین «ما
میتوانیم» که در حرفهای شماها هم بود؛ این یک آرمان است .بایستی
تفکر اعتماد به نفس ملّی و اعتقاد به قدرت و توانایی ملّی بود و
دنبال ّ
بهعنوان یک آرمان حتماً باید تعقیب بشود.

یکی از آرمانها مبارزه با نظام سلطه و استکبار است .نظام سلطه،
یعنی نظامی که بر پایهی رابطهی سلطهگر و سلطهپذیر بنا شده؛ یعنی
کشورهای دنیا یا مجموعههای بشری دنیا ،تقسیم میشوند به سلطهگر
عدهای
و سلطهپذیر؛ آن ا ّتفاقی که امروز در دنیا افتاده این است یک ّ
عده سلطهپذیرند .دعوای با ایران هم سر همین است؛ این
سلطهگرند ،یک ّ
را بدانید .دعوای با جمهوری اسالمی این است که این ،نظام سلطهگر و
سلطهپذیر را نپذیرفته؛ سلطهگر که نیست ،خودش را از سلطهپذیری هم
بیرون آورده و پای این حرف ایستاده .اگر ایران موفّق شد و پیشرفت پیدا
کرد -پیشرفت علمی ،پیشرفت صنعتی ،پیشرفت اقتصادی ،پیشرفت
اجتماعی ،گسترش نفوذ منطقهای و جهانی -نشان داده میشود به
م ّلتها که میتوان سلطهپذیر نبود و روی پای خود ایستاد و پیشرفت
کرد.
از جملهی آرمانها ،عدالتخواهی است؛ همین حرفهایی که
بعضی از برادرها اینجا گفتند .مسئلهی عدالتخواهی خیلی مهم است،
ُشعب گوناگونی دارد؛ به اسم هم اکتفا نباید کرد ،باید واقعاً دنبال بود.
از جمله ،مسئلهی سبک زندگی اسالمی است .از جمله ،آزادیخواهی
است؛ آزادی نه بهمعنای غلط و منحرفکنندهی غربی که معنای آزادی
این است که دختر اینجوری زندگی کند ،پسر اینجوری زندگی کند.
مسئلهی آزادیخواهی در اندیشه ،در عمل فردی ،در عمل سیاسی ،در
عمل اجتماعی و در جامعه که معنای آزادیخواهی در جامعه همان
استقالل است.
از جملهی آرمانها رشد علمی است؛ کار و تالش و پرهیز از تنبلی و
نیمهکاره کار انجام دادن است .ایجاد دانشگاه اسالمی است.
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آغاز سال تحصیلی جدید بر تمامی پویندگان راه روشنایی و آموزندگان خرد و دانش مبارک

پیام معاون دانشجوییوفرهنگی دانشگاه

به مناسبت آغاز سال تحصیلی 94-95

به نام خالق یکتا
فرزندان عزیزم:
همه ساله با شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید ،حرکت دوباره در مسیر پیشرفت علمی و
توسعه پایدار و رشد و تعالی در جامعه اسالمی آغاز میشود و در این میان دانشگاه بهترین فرصت
برای آموختن ،زندگی بهتر و مهیا شدن برای ورود به عرصه خدمت است.
ورود به دانشگاه ،آغاز بصیرتی جدید برای کسب علم و معرفت است .شروعی برای جوشش
خالقیت و ترویج فرهنگ و علمآموزی همراه با اخالقیات در جهت رسالت تکریم خود و دیگران.
امسال نیز همزمان با بهار سال تحصیلی ،همزمانی این رویداد با تولد چهار سالگی ماهنامهی
گلبانگ و ورود این نشریه به پنجمین سال حیات خود ،بسی خرسندم که در کنار شما دانشگاهیان
فرهیخته توانستیم در چهلوهشت ماه متوالی و طی چهار سال ،چهلوهشت شماره نشریه را در
زمان مقرر به دست شما مخاطبین عزیز رسانده و این مهم جز با حضور ،حمایت و همراهی شما
میسر نمیبود.
امید است دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در هر نقطهای از کشور
عزیزمان ایران اسالمی با بهرهگیری از فرهنگ ناب علوی گامهای ارزشمندی را در جهت دستیابی
به اهداف علمی ،فرهنگی و اجتماعی بردارند.
در خاتمه آغاز سال تحصیلی و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به جامعه دانشگاهی و
دانشجویان عزیز دانشگاه ،به ویژه دانشجویان ورودی جدید ،صمیمانه تبریک گفته و برای
همگان از درگاه خداوند متعال ،دستیابی به مدارج عالی علمی ،دینی و اخالقی ،توام
با موفقیت ،بهروزی و سعادت را خواستارم.
دکتر عبدالرحیم نیکضمیر
معاون دانشجوییوفرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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درخشش دانشگاهیان

در مرحلهی کشوری بیستمین

جشنوارهی
قرآن و عترت
لیالصمدی

کارشناس روابط عمومی معاونت

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه :منتخبین دانشگاه در مرحله کشوری بیستمین
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ،کارکنان و اساتید
دانشگاههای علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی ایران از تاریخ هفتم شهریور ماه لغایت نهم
برگزار شد حائز شش رتبه کشوری شدند.
در این جشنواره دکتر هاشمی وزیر بهداشت از اهتمام جدی برای
توسعهی قرآنپژوهی و طب خبر داد .وی اظهار کرد :با راهاندازی
رشتهی طب و دین در دانشگاه علوم پزشکی قم و اخالق پزشکی در سایر
دانشگاهها این مسیر هموار میشود .وی تصریح کرد :امسال یک بخش
ویژه به جشنواره قرآن و عترت به نام مبانی و فلسفهی سالمت اضافه
شد که با استقبال اعضای هیئت علمی دانشگاهها و محققان قرآنپژوه
مواجه شد .این امر مطمئناً زمینه را برای مشارکت گسترده فعاالن عرصه
قرآنپژوهی و طب و بهرهگیری از آیات مبارک قرآن در امر سالمت مهیا
میکند.
همچنین دکتر مصطفی عباسیمقدم رئیس مرکز قرآن و عترت
وزارت بهداشت با بیان این نکته که جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان
ابعاد مختلفی دارد ،گفت :اگر در نظام توسعه فرهنگی و قرآنی بنگریم
میبینیم این جشنواره تا رسیدن به اهداف متعالی فاصلهی زیادی دارد.
شایان ذکر است در این دوره از جشنواره الهه فدایی دانشجوی

رشته شنواییشناسی حائز رتبهی اول در رشته احکام ،زهره سادات
میرمقتدائی دانشجوی آموزش پزشکی حائز رتبه اول در رشته نقد کتاب،
دکتر محتشم غفاری عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت حائز رتبهی
شایسته تقدیر در رشته طرح پژوهشی ،شهال اسدی حاجیوند همکار
مرکز آموزشیودرمانی شهید مدرس حائز رتبهی اول در رشتهی مقاله،
دکتر کاظم داالیی عضو هیأت علمی دانشکدهی دندانپزشکی حائز
رتبه سوم در رشته قرائت تحقیق اساتید ،الهام نجفی همکار دانشکده
دندانپزشکی حائز رتبه اول در رشته حفظ  10جزء کارکنان خواهر شدند.
شایان ذکر است واحد قرآن و عترت معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه جهت ارتقاء سطح توانمندیهای نفرات حائز رتبههای اول تا
سوم در بخشهای مختلف جشنواره ،برنامه هایی نظیر برگزاری دورههای
آموزشی در حوزه قرآن و عترت ،اهداء پک کامل آموزشی (شامل  cdو
نرم افزار) ،برگزاری جلسات رفع اشکال صوت و لحن و تجوید ،طرح
حفظ یاران بهشتی ،از مهرماه سال جاری ویژه دانشجویان با همکاری
بسیج دانشجویی ،کانون دانشجویی قرآن و عترت و دفتر نهاد مقام
معظم رهبری در دانشگاه و  ...در دست اجرا دارد تا حضور شایستهتری
را از سوی دانشگاهیان عزیز در جشنواره سال آتی شاهد باشیم.
معاونت دانشجوییوفرهنگی دانشگاه ضمن تبریک به این عزیزان،
آرزومند توفیقات کلیه دانشگاهیان فرهیخته در عرصههای گوناگون
است.
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تاریخچهی تأسیس و توسعهی

دانشگاه علوم پزشکی شهید
دکتر علیرضا ناصری

بهشتی (ملی سابق)

دبیر یادمان پنجاهوپنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه

تونهم اسفندماه  1338زندهیاد دکتر
در بیس 
علی شیخاالسالم ،مؤسس و اولین رییس دانشگاه
ملی ایران ،موفق به دریافت مجوز تاسیس این
دانشگاه شده ،در فروردینماه  1339طی اولین
جلسهی هیات امنا ،اساسنامهی دانشگاه و نیز
اساسنامهی هیات مؤتمنین (هیات امنا) را به
تصویب رسانده ،عنوان نخستین دانشگاه کشور
که بصورت هیأت امنایی اداره میشود را برای
آن ثبت کرد و شعار اولین مؤسسهی آموزش
عالی غیردولتی کشور را «زندگی یعنی امید و
حرکت» قرار داد.
در مهرماه  1339نخستین دانشجویان
پذیرفتهشده در آزمون ورودی این دانشگاه در دو
رشتهی معماری ،و بانکداری و اقتصاد مشغول
به تحصیل شدند و از سال  1340با تاسیس
دانشکده پزشکی و از سال  1344با تاسیس
دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه به فعالیت
خود ادامه داد .در دههی پنجاه و
شصت ،دانشکدهها و
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بیمارستانهای کنونی به دانشگاه ملحق شدند.
در  1362/2/14موافقت ستاد انقالب فرهنگی
با پیشنهاد ریاست وقت دانشگاه –دکتر احمد
فرمد -مبنی بر تغییر نام «دانشگاه ملی
ایران» به «دانشگاه شهید بهشتی» ابالغ شد.
در 1364/12/19آقای دکتر فریدون عزیزی
بهعنوان اولین سرپرست (و از 1367/8/26
بهعنوان رییس) دانشگاه علوم پزشکی شهید
دکتر بهشتی ،پس از تفکیک ،منصوب گردید.
اسامی رؤسای دانشگاه از ابتدا تاکنون:
		
دکتر علی شیخاالسالم
دکتر عبدالعلی جهانشاهی
دکتر علیاکبر بینـا		
دکتر محمدعلی مجتهدی
		
دکتر انوشیروان پویان
دکتر احمد هوشنگ شریفی

دکتر عباس صفویان
دکتر احمد قریشی		
دکتر عبدالعلی جهانشاهی
دکتر عبدالصمد تقی زاده
مهندس احمد اصغریان جدی
دکتر محمدحسن احمدی
دکتر احمد فرمد
دکتر هادی ندیمی
دکتر فریدون عزیزی
دکترسیدمحمود طباطبایی
دکتر حبیب الله پیروی
دکتر علیرضازالی
دکتر شاهین محمد صادقی
دکتر محمدرضا رزاقی
دکتر سیدحسن ابوالقاسمی
دکترعلی اصغر پیوندی

دانشکدهها
پزشکی :در سال  1340به عنوان سومین
دانشکده دانشگاه ملی ایران به ریاست زنده
یاد دکتر سید جواد هدایتی با پذیرش 120
دانشجو در ساختمان استیجاری دانشکده در
خیابان ایرانشهر شروع بکار کرد .درسال 1343
به عنوان نخستین ساختمان ملکی به محل
کنونی دانشگاه در درکه منتقل شد.
دندانپزشکی :در سال  1344به عنوان ششمین
دانشکده دانشگاه ملی ایران به ریاست زنده
یاد دکتر حسین نواب با پذیرش  40نفر دانشجو
آغاز به کار کرد.
پرستاری و مامایی :از ادغام چند مدرسه
پرستاری و مامایی وابسته به سازمان شیر
و خورشید ،دانشگاه ملی و مجتمع علوم
پیراپزشکی تشکیل شده است .فعالیت
قدیمیترین مدرسه پرستاری این دانشکده به
سال  1326و مدرسه عالی مامایی (دکترکاوه)
به سال  1345برمیگردد.
پیراپزشکی :در سال  1351به صورت یک
موسسه آموزشی خصوصی تحت عنوان
«انستیتو عالی علوم بیمارستانی»
تاسیس شد و در سال  1363رشته
مامایی نیز به رشتههای مزبور
اضافه گردید و به «مجتمع علوم
پیراپزشکی» تغییر نام داد.

توانبخشی :فعالیت خود را درسال  1353با
عنوان انستیتو اپتومتری وابسته به دانشگاه
ملی آغاز نمود .در سال  1365به دانشكده
پیراپزشكی ملحق گردید و در سال  1373به
عنوان دانشکدهای مستقل آغاز به کار کرد.
داروسازی :در سال 1366با پذیرش 129
دانشجو آغاز به کار نمود.
سالمت ،ایمنی و محیط زیست :در سال
 1355با عنوان «مدرسه عالی حفاظت و
بهداشت کار» تاسیس شده ،در سال  1368به
«دانشکده حفاظت و بهداشت کار» تغییر نام
یافت .در سال  1386بر اساس توافق وزارت
کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی با نام جدید «دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست HSEتحت
پوشش این دانشگاه قرار گرفت.
طب سنتی :در تاریخ  1387/8/10مجوز
تأسیس دانشکده طب سنتی اخذ و تاسیس
گردیده است.
تغذیه و صنایع غذایی :در سال  1340با
تشکیل قانون انستیتو خواربار و تغذیه ایران،
اساسنامهی آموزشگاه عالی تغذیه وابسته به
انستیتو خواربار و تغذیه ،در شصتوچهارمین
جلسه مورخ  43/8/16شورای مرکزی دانشگاه
به تصویب رسید .و شورای گسترش آموزش
عالی در تاریخ  56/12/25تغییر نام مدرسه را

تصویب نمود.
فناوری نوین پزشکی :نظر به نیازهای علمی
فناوری کشور در تاریخ  92/11/8آغاز به کار
کرد.
بهداشت :در سال  1351تحت عنوان انستیتو
عالی علوم بیمارستانی تاسیس شد و بعدها
در سال  1358به نام مجتمع علوم پیراپزشکی
تغییر یافت و در سال  1369دانشکده بهداشت
نام گرفت.
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آموزش علوم پزشکی :این دانشکده در سال
 1390و با هدف تربیت دانشجویان در دورهی
تکمیلی آموزش پزشکی تأسیس گردید.
بیمارستانها و مراکز پزشکی،
آموزشی درمانی
اشرفی اصفهانی :با  130تخت مصوب در
سال  1320در چهارراه مولوی ،با نام درمانگاه
برزن احداث گردید .در سال  1335به مدت
دو سال به سازمان شیروخورشید(سابق) واگذار
گردید .در مجاورت آن ،مرکز درمانی دیگری
به نام موقوفهی حکیمالملک مشغول فعالیت
بوده است که پس از واگذاری بیمارستان به
وزارت بهداری دو مرکز فوق با هم ادغام شده
و به حکیمالملک مولوی (بیمارستان مولوی)
نامگذاری میگردد  .در سال  1361به نام
بیمارستان آیتالله اشرفی اصفهانی تغییر نام
یافته است.
زعیم پاکدشت :از سال  1349توسط
نیکوکار حاج سیدحسن زعیم در زمینی به
مساحت  29900مترمربع شروع به ساخت
و در  1353/04/22پس از تكمیل ،به سازمان
شیروخورشید(سابق) واگذار شد.
سوم شعبان دماوند :در سال  1362بعنوان
درمانگاه و اورژانس زنان با نام درمانگاه سمیه
درمنطقه ولیران دماوند آغاز به کار کرد و
در سال  1370به ساختمان قدیمی شهرداری
مجاور مرکز شبانه روزی دماوند انتقال و با نام
جدید بیمارستان سوم شعبان شروع به فعالیت
نمود.
اختر :ساختمان این بیمارستان در سال 1325
شمارهی 48
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ساخته و توسط خانم اخترالملوک سهرابی وقف
گردیده ،در سال  1365به دانشگاه واگذار شد.
امام حسین(ع) :با  564تخت حاصل ادغام سه
مرکز درمانی جرجانی ،هشتم شهریور و شهید
سهامی در سال  1364میباشد.
آیتالله طالقانی :در دی ماه  1358در هفت
طبقه به نام نقاهتگاه شماره  2زیر نظر وزارت
بهداری و بهزیستی مورد بهرهبرداری قرار
گرفت و در تیرماه  1359با تغییر نام از کمک
شماره  2به بیمارستان آیت ا ...طالقانی به
دانشگاه ملی ایران واگذار گردید.
پانزده خرداد :پیش از سال  1320به صورت
یک بیمارستان  80تختخوابی آغاز به کار نموده
و با نامهای «بیمارستان شوروی»« ،چهرازی»،
بیمارستان سازمان برنامه ،بیمارستان وزارت
اقتصاد و دارایی و «بهآور» فعالیت میکرده
است .در سال  1365نام بیمارستان بـه «15
خرداد» تغییر یافت .در سال  1368در اختیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفت و
مجدداً یک سال بعد به بهداری استان واگذار
و در سال  1373به دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی ملحق شد.
شهدای تجریش :ساخت آن در سال 1340
آغاز و به دنبال آن به ترتیب ساختمان های
فعلی درمانگاهها و پاویون پزشكان در سال
 1347و ساختمان  8طبقه (ساختمان اصلی
بخشها) در سال  1348افتتاح شده است.
در سالهای  1350و  1351به منظور اجرای
طرح گسترش بیمارستان ،اقدام به خرید
ساختمانهای مسكونی جنب خیابانهای
دربند و حمید شده است و در حال حاضر و
در پی مصوبات هیأت دولت طرح احداث

ساختمان جدید مركز نهایی و مقرر گردیده
ساختمان بیمارستان توسط وزارت مسكن و
شهرسازی احداث گردد.
شهید دکتر لبافینژاد :در سال  1360شروع به
کار نموده است.
شهید دکتر مفتح :این بیمارستان در سال
 1360تأسیس شد و بعدها توسط خیری به نام
حاج ناصر قالیشورانی ساختمان های درمانگاه،
اورژانس ،آیسییو و نمازخانه بیمارستان
ساخته شد.
شهید مدرس :در سال  1354توسط سازمان
برنامهوبودجه تجهیز و به دانشگاه ملی سابق
واگذار گردید.
طرفه :در سال  1318شروع به کار کرده ،در
سال  1355ساختمان چشمپزشکی به طور
مستقل در کنار ساختمان اصلی بیمارستان
شروع به فعالیت نمود .در سال  1357در
اختیار بهداری استان تهران و از سال 1373
زیرمجموعه این دانشگاه قرار گرفت.
مفید :در سال ۱۳۵۳توسط شادروان حاج
حبیبالله مفید ساخته و به وزارت بهداری
واگذار شد و در تیرماه سال  ،۱۳۶۵تحت
پوشش دانشگاه قرار گرفت .در سال 1389
ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی به
بیمارستان اضافه گردید.
لقمان حكیم :در ابتدا به عنوان بیمارستان
لقمانالدوله در سال  1350شروع به كار نموده
و پس از سه سال به دانشگاه ملی ایران واگذار
شد.
دکتر مسیح دانشوری :پس از فوت
مظفرالدینشاه ،این مرکز که توسط میرزا
علیاصغرخان امینالسلطان ساخته شده بود،
به آسایشگاهی برای مسلولین تبدیل شد.
بعدها با همت دکتر مسیح دانشوری در
سال  1310شمسی یک مدرسه پرستاری در آن
احداث گردید .و متعاقب آن در دهه بیست
ساختمانهای متعددی توسط وزارت بهداری
وقت ،بعضی موسسات دیگر و اشخاص خیر
در محوطه بنا شد .در سال 1365شمسی ،به
این دانشگاه ملحق شد.
مهدیه :در بهمن سال  1362با ملکیت وقفی
مرحوم حاج مهدی صبوحی به صورت درمانی
و از سال  1366بصورت آموزشی شروع به
فعالیت نموده است.

به نام خدای کعبه! او که لحظهای یادم به نامش در
جریان است و تسلی خاطر خستهام .او که دست
نوازشش بر سرمان سنگین است و سایهی مهرش
کویر دل سوختهمان را خنک میکند .به نام او که
برای لمس حقیقتش که در پهنای وجودمان نخشکد
خدایی از خودمان آفرید خداگونهای به نام «علی».
به نام خدای علی(ع)...
در گذر از نخلستانهای تاریخ جای قدمهای وجودی
(ع)
استوار بر پیکره ی تاریخ نقش بسته است .او علی
است .گوهر خلقت که خداوند برای خویش آفرید...
و اکنون لحظهای بود که علی(ع) میبایست مالک
ایمان بشر قرار گیرد .زمان پذیرش حق .آنجا که
حجت میبایست پایان میگرفت« ،غدیر» بزرگترین
عید تاریخ و بزرگترین حقیقت بشر .آنجا که آخرین
فرستادهی الهی میبایست دست اولین موالی عالم را
بر آسمان بلند میکرد و او را حقیقت قرآن مینامید.
(ع)
امروز بود که روزگار پس از چرخش دوران به علی
رسیده بود .امروز درخت آفرینش میوه میدارد12 .
راه به سمت باغهای بهشت 12 ،امام...

دو رباعی به مناسبت

خجسته عید غدیر
سید غالمرضا طغرائی
مشاور اجرایی معاونت
در وسعت دامن تو ای مهر مهین
بنشسته مه و شکفته گلهای یقین
این مه که بود چراغ منظومه عشق
گردیده کنون یگانه خورشید زمین
ای از تو دمیده سبز هر گوشه بهار
وی از نفست نشسته هر شاخه به بار
بوی تو گرفته باغ از لطف نسیم
جاری شده زین حضور عطر خوش یار
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یک فنجان چای داغ این شماره را با مدالآورترین
دانشجوی دانشگاه در رشته شنا مینوشیم .نیکآیین
ضابطی دانشجوی ترم چهارم رشته پزشکی و
متولد دوم اسفندماه سال  ،1374اهل قائمشهر و
ساکن شهرتهران است .وی در شانزدهمین المپیاد
فرهنگیورزشی دختران در زمینههای مختلف رشته شنا،
یک مدال طال ،دو نقره و یک برنز کسب کرده است
و موفقیت خود را در زندگی مدیون مادرش میداند.
ضابطی در این گفتوگو از شما دوستان عزیز میخواهد
که در کنار درس خواندن به ورزش کردن و بدن سالمتر
اهمیت بیشتری دهید .امیدواریم شما دانشجویان عزیز
با خواندن این مصاحبه به ورزش کردن ترغیب و جزء
مدالآوران آتی دانشگاه شوید.

با مدالآورترین
دانشجوی ورزشی دانشگاه

آهو ضرغامی
عکس :مسعود آقایی

به عنوان اولین سئوال بفرمائید فعالیتهای ورزشی را بهطور حرفهای از
چه سنی آغاز کردید؟ چه شد که به این ورزش عالقهمند شدید؟
از سه سالگی ورزش میکردم اما ورزش حرفهای را از یازده سالگی شروع
کردم ،به ورزش شنا هم از کودکی عالقمند بودم و با تشویق و پیگیریهای
مادرم از دوران راهنمایی به طور حرفهای شنا و کاراته را دنبال کردم.
خانوادهتان چه قدر در موفقیت شما نقش داشتند؟
خیلی خیلی زیاد به خصوص مادرم .با فراهم کردن امکانات مالی و
حمایتهای فوقالعاده نقش برجستهای در موفقیتهای ورزشی و
شمارهی 48
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غیرورزشی من داشتند.
آیا در کنار ورزشی که در حال حاضر به طور حرفهای انجام میدهید،
ورزش دیگری هم میکنید؟
بله ،در دوران راهنمایی بسکتبال را هم به طور حرفهای دنبال میکردم.
در حال حاضر دان  2کاراته دارم و به تازگی تکواندو را هم شروع کرده ام.
چندمین بار است که در المپیاد شرکت میکنید؟ از عملکرد خودتان در
این المپیاد راضی بودید؟
اولین بار است که شرکت کردم و رضایت صددرصدی نه ولی نسبتاً

از مسئولین خواهش میکنم که
حمایت بیشتری از ورزش بکنند
خوبی دارم.
چگونه با المپیاد ورزشی آشنا شدید؟
قبل از ورود به دانشگاه از پدرم دربارهی المپیاد علوم پزشکی شنیده
بودم چون ایشان هم در زمان دانشجویی در این المپیاد شرکت
میکردند .پس از ورود به دانشگاه روز ثبتنام فرمهایی پر کردیم
دربارهی سوابق ورزشی و بعد از چند ماه از تربیتبدنی با من تماس
گرفتند و من را برای تست دادن دعوت کردند و آنجا به نحو کاملتری
با المپیاد آشنا شدم.
سطح مسابقات امسال را چگونه دیدید؟
سایر رشتهها را نمیدانم ولی سطح مسابقات شنا باال بود .خصوصاً اینکه
سایر تیمها به جز تیم ما حداقل یک شناگر ملیپوش داشتند!
نقاط قوت و ضعف المپیاد امسال از نظر شما چه بود؟
مکان خوابگاه و سالنها و استخر خوب و تمیز بود اما به نظرم به لحاظ
اخالقی میشد کیفیت باالتری داشته باشد.
به عالقهمندان برای شرکت در المپیاد چه توصیهای دارید؟
تست بدهند و در رشتهی مورد عالقه خود شرکت کنند .چرا که با کمی
برنامهریزی مطمئن باشند که برای درسشان هم مشکلی پیش نخواهد آمد.
به نظر شما علت بیرغبتی دانشجویان نسبت به فعالیتهای ورزشی
چیست؟
تکبعدی فکر میکنند و احساس میکنند به درسشان لطمه وارد
میشود! البته جا دارد این مطلب را بگویم که نهتنها در دانشگاه ما بلکه
در دیگر دانشگاهها نیز آن طور که باید به ورزش توجه و بها داده شود،
نمیشود!
به دانشجویانی که میگویند وقت برای کارهای جنبی نداریم ،چه
میگویید؟
میگویم با کمی برنامهریزی میتوانید از وقتتان بهتر استفاده کنید.
فکر کنید به چندین سال بعد که پزشک،کارشناس تغذیه و  ...شدهاید.
چه خوب است که بدن سالمی داشته باشید و کارهایی که در اوقات
فراغت برای استراحت و آرامش سراغشان بروید ،و چه چیز بهتر از
ورزش.
چه پیشنهاداتی جهت هر چه با شکوه برگزار شدن المپیاد ورزشی
دارید؟
دقت در مورد انتخاب مکان برگزاری مسابقات و مهمتر از آن
به نظرم هر یک از تیمها پیش از اعزام باید در مورد
اخالق صحیح و ورزشی توجیه شده باشند!!!!
المپیاد
چه خاطره تلخ و شیرینی از
دارید؟
خاطرهی شیرینم وقتی
است که بعد از صد
متر کرال پشت خستهی
خسته داشتم از استخر
بیرون میآمدم و ناگهان
مربی و بچهها دویدند
به سمتم و گفتند سوم

شدی...اولین مدال تیم را کسب کردی و خاطرهی تلخم نحوهی برخورد
بچههای سایر تیمها بود بهخصوص در سلف غذاخوری که یک بار یکی
از ورزشکاران برخورد خیلی ناپسندی با من کرد و من واقعاً تا نیمهشب
داشتم فکر میکردم پس کجاست اخالق ورزشی؟ و چه حیف که در بدن
قوی و قهرمان رفتار قهرمانانه و بزرگوارانهای نباشد!
آیا در کنار ورزش به کارهای فوقبرنامه دیگری هم در دانشگاه
میپردازید؟
در دانشگاه خیر .ولی در مجموع شعر مینویسم و در موسیقی هم
سررشتهای دارم.
بهترین منتقد شما چه کسی است و خود را در زندگی مدیون چه کسی
میدانید؟
بهترین منتقد برادرم است و خودم را در زندگی مدیون خانوادهام و
بهخصوص مادرم میدانم.
در زندگی به خودتان چه نمرهای میدهید؟
از بیست ...پانزده میدهم.
هدف بعدی شما چیست؟
برنامهریزی مناسبتر برای ارتقاء معدلم .در ورزش هم فعالیت جدیام
را ادامه میدهم.
چه درخواستی از مسئولین دانشگاه دارید؟
لطفاً اهمیت بیشتری برای کارهای فوقبرنامه و بهویژه ورزش قایل باشند
و دانشجویانی را که در کارهای فوقبرنامه عالوه بر درسشان موفق
هستند بیشتر و بهتر حمایت کنند تا سایرین هم تشویق به فعالیت
بیشتر بشوند!
اولین عبارتی که با شنیدن کلمات زیربه ذهنتان متبادرمیشود را بفرمائید؟
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :علم و ورزش
مدیریت تربیت بدنی :کارشان خیلی سخت است
المپیاد ورزشی :رفاقت ،باهم بودن ،صمیمیت ،انرژی
و یا یکی از بهترین زمانهای زندگیم
گلبانگ :صمیمیت ،انرژی ،تالش
صحبت پایانی اگر دارید بفرمائید؟
در پ��ای��ان تشکر میکنم از م��رب��ی ع��زی��ز تیم شنا
خ��ان��م ح��اف��ظ��ی و از ت��م��ام ب��چ��هه��ای ت��ی��م خ��ان��م
مصطفای ع��زی��زم ،خانم بنیادلو و  ...ب��ه خاطر
زحمتهایشان و یک تشکر خیلی ویژه
از نشریهی گلبانگ که این فرصت را
ب��ه م��ن داد .از مسئولین خواهش
میکنم ک��ه حمایت بیشتری از
ورزش بکنند و از دانشجویانی
که چندین فعالیت را با هم
انجام میدهند ،تا این روند
ادام��ه پیدا کند و در آینده
ج��ام��ع��هی ت��ح��ص��ی��لک��ردهی
س���ال��� مت���ر و چ��ن��دب��ع��دیت��ر
داشته باشیم.
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شهریور 94

چهاردهمین حرکت جهادی
دانشجویان در مناطق محروم

کسب مقام سوم کاروان ورزشی
دانشگاه در دوازدهمین المپیاد ورزشی

آئین دانشآموختگی  200نفر از
دانشآموختگان دانشگاه برگزار شد

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آئین
دانشآموختگی  200نفر از دانشجویان دانشکدههای
پرستاری و مامایی و پیراپزشکی ورودی مهر 90
را در روز جمعه مورخ ششم شهریورماه در مرکز
همایشهای بین المللی امام خمینی(ره) برگزار کرد.
این همایش با حضور دکتر پالش مشاور اجرایی و
مدیر حوزه ریاست دانشگاه ،دکتر نیکضمیر معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر عالمه مدیر
کل فرهنگی وزارت بهداشت ،جمعی از مسئولین،
اساتید و خانوادههای دانشآموختگان برگزار گردید.
در ابتدای این برنامه طغرایی سرپرست مدیریت
تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوقبرنامه ضمن عرض
سالم و ادب و احترام به حضار گرامی و تبریک و
تهنیت به دانشآموختگان و خانوادههای آنان اظهار
داشت :واژه فارغالتحصیلی علیرغم آنچه در لفظ
به ذهن متبادر میکند مفهومی لطیف و ظریف در
بر دارد و این بدان معناست که دانشپژوه از یکی از
مقاطع تحصیلی فراغت یافته ،یعنی یکی از مقاطع
تحصیلی را به خوبی و موفقیت پشت سر گذاشته
است و به همین علت به فراغت فکری و ذهنی
رسیده است و با توجه به یافتههای علمی و تجربی
آمادگی ادامه تحصیل در مقاطع دیگر را دارد.
وی گفت :با توجه به این معنا شما وارد عرصهی
جدیدی از زندگی اجتماعی میشوید.
سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی در خاتمه
سخنان خود افزود :از خداوند متعال دو آرزو برایتان
دارم ،یکی اینکه در مقاطع باالتر تحصیلی و دیگر
اینکه در عرصههای خدمتگزاری با توکل به ذات
باریتعالی موفق و موید باشید و مطمئن باشید
که دانشگاه بزرگ شهید بهشتی در مقاطع بعدی
تحصیلی هم پذیرای حضور پرشور شما است و به
همین علت همواره به شما و حضور سبزتان سالم
میدهیم.
در بخش دیگری از این مراسم با حضور
اساتید از دانشآموختگان با اهدای لوح ،تقدیر به
عمل آمد .الزم به ذکر است شعرخوانی ،اجرای
موسیقی ،اهدای تندیس دانشجویان و بریدن کیک
دانشآموختگی از دیگر برنامههای این مراسم بود.

شمارهی 48
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به همت بسیج دانشجویی دانشگاه ،چهاردهمین
حرکت دانشجویی گروه جهادی منتظران مصلح
به مدت ده روز از تاریخ  19الی  29مرداد ماه با
حضور  160نفر از دانشجویان دانشگاه در مناطق
محروم استان همدان برگزار گردید.
در این حرکت دانشجویی ،افراد در قالب سه
تیم بهداشت و درمان ،فرهنگی و عمرانی به ارائه
خدمات به روستاییان پرداختند.
الزم به ذکر است در این اردو حجت االسالم و
المسلمین فرهاد زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه و طغرایی سرپرست
مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه
دانشگاه ضمن بازدید از خدمات دانشجویان ،برای
تک تک آنها آرزوی توفیق و سربلندی كردند.
 120نفر از دانشجویان دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست
دانش آموخته شدند

معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آیین
دانشآموختگی 120نفرازدانشجویان دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ورودی مهر  89و  90را
در روز جمعه مورخ  20شهریور ماه در مرکز همایشهای
بینالمللی امام علی(ع) برگزار کرد .در این همایش که
با حضوردکترنیکضمیرمعاون دانشجویی وفرهنگی
دانشگاه ،آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت و
جمعی از اساتید دانشکده برگزار گردید ،داود پیرانی
دانشجویکارشناسیارشدمدیریتسالمت،ایمنی
و محیط زیست ضمن عرض خیرمقدم از تمامی
مسئوالن و شرکت کنندگان در این برنامه تشکرو
قدردانی نمود .همچنین در بخش دیگری از این
مراسم،تحلیفدانشآموختگانتوسطدکترعلیبابایی
عضو هیأت علمی این دانشکده صورت پذیرفت .الزم
به ذکراست اجرای موسیقی ،پخش نماهنگ خاطرات
دانشجویان ،قرائت متن ادبی ،اجرای مسابقه و گرفتن
عکس دسته جمعی از دیگربرنامه های این مراسم بود.

دکترنیکضمیرمعاوندانشجوییوفرهنگیدانشگاه
ازکسب مقام سومی کاروان ورزشی دانشجویان دختر
دانشگاهدردوازدهمینالمپیادورزشیدانشجویانخبر
داد .دکترنیک ضمیربا اعالم این خبرافزود :ردهبندی
نهاییدانشگاههایشرکتکنندهدردوازدهمینالمپیاد
ورزشیدانشجویاندختردانشگاههایعلومپزشکی
کشور براساس دو شیوه ردهبندی امتیازی و رنگ مدال
اعالم شد ،که برهمین اساس دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی توانست دربین 46تیم اعزامی به این
دوره از المپیاد با کسب  86امتیاز به رتبه سوم دست
یافته وپس ازدانشگاههای علوم پزشکی شیرازواصفهان
قرارگیرد.معاوندانشجوییوفرهنگیدانشگاه
همچنیناظهارداشت:کاروانورزشیدانشجویان
دختردانشگاه متشکل از 93نفردانشجو و کادر فنی
به این دوره از مسابقات اعزام گردید که کسب مقام
نائب قهرمانی درمسابقات شنا ،کسب چهارمدال
طالی تیمی در مسابقات شنا در ماده 400متر ،کسب
چهار مدال نقره تیمی در مسابقات شنا در ماده 200متر
آزاد ،کسب چهار مدال برنزتیمی در مسابقات شنا در
ماده 200مترمختلط ،کسب چهارمدال برنزانفرادی در
مسابقات شنا در مواد100متر200،مترو 50متر،کسب
یک مدال نقره انفرادی در مسابقات شنا در ماده 100
متر ،کسب مقام پنجم در مسابقات شنا در ماده50
متر،کسبمقامسومدرمسابقاتبدمینتون،کسب
مقامچهارمدرمسابقاتوالیبال،کسبمقامپنجم
درمسابقاتبسکتبال،کسبمقامپنجمدرمسابقات
تیراندازی،کسبمقامپنجمدرمسابقاتشطرنج،
کسب مقام پنجم درمسابقات تنیس روی میز ،کسب
یک مدال برنزدر مسابقات تنیس روی میز ،کسب دو
مدال برنزدر مسابقات کاراته و کسب مقام سوم کاپ
اخالق درمسابقات والیبال ازدستاوردهای کاروان
ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دراین
دوره از مسابقات است .دکترنیک ضمیردر خاتمه
سخنان خود ضمن قدردانی ازکلیه دانشجویانی که
در طول یک سال گذشته ،ضمن حضور در اردوهای
تیم ورزشی ،نهایت جهد و تالش خود را نمودند ،این
افتخاررابهکلیهدانشگاهیانتبریکگفت.گفتنی
استدوازدهمینالمپیادورزشیدانشجویاندختر
دانشگاههای علوم پزشکی کشور از 23تا 30مردادماه
سال جاری در  11رشته ورزشی و با شرکت  46کاروان
ورزشیدانشجویاندختردانشگاههایعلومپزشکیو
بهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیارومیهبرگزارشد.

برگزاری مراسم دانشآموختگی
دانشجویان پزشکی ورودی مهر87

معاونتدانشجوییوفرهنگیدانشگاههمایش
دانشآموختگی دانشجویان پزشکی ورودی مهر 87را
در روز جمعه مورخ  30مردادماه در مرکز همایشهای
بینالمللیامامخمینی(ره) برگزارکرد.
این همایش با حضور دکترنیکضمیرمعاون
دانشجویی وفرهنگی دانشگاه ،دکترجرجانی رئیس
دانشکده پزشکی ،طغرایی مدیرتعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،جمعی از اساتید و
خانوادههای دانشآموختگان برگزارگردید .درابتدای
این برنامه دکترجرجانی رئیس دانشکده پزشکی ضمن
تبریک به دانش آموختگان اظهار داشت :امروز شما
عزیزان شاد و سربلند بعد از هفت سال تالش و کوشش
پر از فراز و نشیب و کسب آموزهها و تجربیات متعدد
به عنوان پزشک وارد عرصه اجتماع میشوید و ما نیز
از این بابت بسیار خرسندیم .نزدیکترین و رازدارترین
شخص برای بیمار پزشک میباشد و در واقع طبابت
با عبادت همراه و هم قافیه است .بنابراین برای بیمار
رازدار باشید و بدانید که خیرخواهی و پرهیزگاری از
صفاتی است که با حرفه پزشکی عجین شده است.
باید نشان دهید که شایسته رازداری ،صداقت و
انسانیت هستید و توجه داشته باشید که شما بعد از
خداوند امید بیماران هستید .در بخش دیگری از این
مراسم با حضور اساتید از دانش آموختگان با اهدای
لوح تقدیربه عمل آمد .همچنین مراسم تحلیف این
گروه از دانشآموختگان توسط دکتردلیرانی اجرا
گردید .الزم به ذکراست خاطرهگویی ،شعرخوانی و
اجرای موسیقی از دیگربرنامههای این مراسم بود.
برگزاری شصت و نهمین جلسه
شورای مدیران معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه

شصت و نهمین جلسه شورای مدیران معاونت
دانشجوییوفرهنگی دانشگاه در روز سهشنبه
10شهریورماه در محل اتاق شورای این معاونت
برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور دکتر نیکضمیر
معاون دانشجوییوفرهنگی دانشگاه ،مدیران و
سرپرستان این حوزه برگزار گردید ،موارد متعددی
طرح و بررسی شد.در این نشست که چگونگی
برنامهریزی ورودیهای مهر  94برگزار شده بود،
حاضرین در خصوص موارد مطروحه به ارائه
پیشنهاداتی پرداختند.

کارگاه پیشگیری از افت تحصیلی
ویژه اساتید و مسئولین

حمایت از نشریات دانشگاهی در
جلسه کمیته ناظر بر نشریات

اداره مشاوره و سالمت روان معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه،کارگاه آموزشی کاهش افت
تحصیلی ویژه اساتید مشاور را در روز چهارشنبه
مورخ چهارم شهریور ماه در دانشکده بهداشت
دانشگاه برگزار کرد.
این کارگاه آموزشی با حضور دکتر بختیاری
سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان و عضو هیأت
علمی دانشگاه ،روسا ،معاونین دانشجویی و
فرهنگی ،معاونین آموزشی و اساتید مشاور طرح
ارتقا رابطه استاد -دانشجوی برخی دانشکدهها و
حجت االسالم والمسلمین افشاری معاون فرهنگی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
برگزار گردید.
در ابتدای این کارگاه دکتر بختیاری ضمن
عرض تبریک به مناسبت والدت امام رضا(ع) به افت
تحصیلی به عنوان چشم انداز در سال تحصیلی
جدید و چالشهای دانشجو در دانشگاه اشاره کرد.
الزم به ذکر است این کارگاه با تدریس دکتر
کیومرث فرحبخش عضو هیأت علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی و دانشیار دکترای مشاوره تداوم
یافت .وی همچنین در این کارگاه به مباحثی از
قبیل :تعریف افت تحصیلی ،انواع آن ،پیامدهای
افت تحصیلی ،پیش بینی کنندهها و فرایند بهبود
و درمان آن نیز اشاره کرد.

در راستای ساماندهی ،قانونمند کردن و حمایت از
نشریات دانشگاهی جلسه کمیته ناظر بر فعالیت
نشریات دانشگاه در روز شنبه هفتم شهریور ماه در
اتاق جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار
شد .این جلسه با حضور دکتر نیکضمیر معاون
یوفرهنگی دانشگاه و رئیس کمیته ،طغرایی
دانشجوی 
سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی و فوقبرنامه
دانشگاه و دبیر کمیته و سایر اعضای این کمیته
تشکیل گردید .در این جلسه نشریه پیام سالمت
مجوز انتشار پیششماره را دریافت کرد و دو نشریه
دیگر که متقاضی تغییر سردبیری بودند مورد ارزیابی
قرار گرفته و پس از بحث و تبادل نظر اعضا موفق به
تغییرسردبیرشدند .همچنین تعیین تکلیف اسپانسر
برای نشریات دانشگاهی ،نحوه بررسی محتوایی و
فنی نشریات ،بررسی دستورالعمل طرح رتبهبندی
نشریات دانشگاهی و همچنین موضوعات کارگاههای
آموزشی از دیگر مباحث مطرح شده در این کمیته
بود .الزم به ذکر است در جلسه مذکور جوادی با
حکم ریاست دانشگاه به مدت یک سال به عنوان
عضو حقوقدان کمیته منتصب شد.

برگزاری بیست و ششمین جلسه
شورای معاونین دانشجویی و
فرهنگی دانشکدهها

بیست و ششمین جلسه شورای معاونین
دانشجویی و فرهنگی دانشکدهها در روز سهشنبه
 27مردادماه در محل اتاق شورای این معاونت
برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور طغرائی مشاور
اجرایی معاونت دانشجوییوفرهنگی دانشگاه،
معاونین دانشکدهها و مدیران این حوزه برگزار
گردید ،موارد متعددی طرح و بررسی شد.
در این نشست که با دستور ارائه پیشنهاد از
چگونگی روند برنامه ورودیهای مهر  94سالجاری
برگزار شده بود ،حاضرین به بحث در خصوص
موارد مطروحه پرداختند.

تشکیلجلسهستادی برنامهریزی
مراسم ورودیهای مهر 94
جلسه هماهنگی برنامههای ویژه ورودیهای مهر 94
در روز سه شنبه مورخ سوم شهریور ماه در معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.
این جلسه با حضور طغرایی سرپرست مدیریت
تعالی فرهنگی و فعایتهای فوق برنامه دانشگاه،
حجت االسالم والمسلمین افشاری معاون فرهنگی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،نمایندگانی از حوزههای معاونت
تحقیقات و فناوری ،معاونت آموزشی و روابط
عمومی دانشگاه تشکیل شد.
همچنین در این جلسه مباحثی از قبیل
بررسی زمان مراسم ،مکان مراسم ،بستههای
فرهنگی ،برگزاری اردوهای معارفه ،نقش تشکلها و
کانونهای فرهنگی مطرح گردید.
الزم به ذکر است در خاتمه این جلسه حاضرین
به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد فوق
پرداختند.
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با شرایط جدید در دانشگاه

چگونه کنار بیایم؟!

مریم حاجیکاظمطهرانی

کارشناسارشد روانشناسی خانواده

روزهای قبل از کنکور را با موفقیت پشت سر گذاشته و اکنون دارد که برخی از آنها موجب احساس سردرگمی و یا استرس
به دانشگاه راه پیدا کردهاید .ورود به دانشگاه ،آغاز دورهای میشود .البته این تغییرات برای برخی از شما محسوستر و
جدید در زندگی شماست و تغییراتی اساسی را به همراه بیشتر از بقیه است مانند :دانشجویان غیربومی.
با ورود به دانشگاه و یا خوابگاه برخی از
الگوهای زندگی شما مانند رژیم غذایی ،خواب
و استراحت تغییر خواهد کرد ،سعی کنید خود
را با این تغییرات جدید وفق دهید و ورزش را
فراموش نکنید تا از استرس و اضطراب رهایی
یابید.

اکنون راهکارهایی را برای مدیریت و کنار
آمدن با شرایط جدید به شما پیشنهاد میکنیم؛
با دیگران ارتباط برقرار کنید؛
با همکالسیها ،اساتید ،کارکنان دانشکده،
دانشجویان ترم باالتر و همخوابگاهیهایتان
ارتباط برقرار سازید تا از تنهایی درآیید و از
تجارب آنها در زمینهی تحصیلی و زندگی
دانشجویی استفاده کنید.
محیط جدید را از لحاظ فیزیکی
و تجهیزاتی بشناسید؛
به همراه دوستان و یا هم کالسیهای خود
به بخشهای مختلف دانشگاه سر بزنید و با
واحدهای اداری و آموزشی آشنا شوید.
سعی کنید خدماتی (مانند :مشاوره
دانشجویی ،بن کتاب ،کارت تغذیه ،واحدهای
تربیت بدنی ،سرویس ایاب و ذهاب و )...
را که دانشگاه به دانشجویان ارائه میدهد،
شناسایی کنید و از آنها استفاده کنید.
حقوق و وظایف خود را در
موقعیتهای مختلف دانشجویی
به دقت شناسایی کنید؛
تالش کنید ضمن دفاع از حقوق خود ،به
وظایفتان عمل کنید.
مشخص کنید کدام جنبههای
تغییر بیشتر آزارتان میدهد و
برای رفع آن چارهای بیاندیشید؛
ارتباط با افراد جدید؟! مواجهه با محیط ناآشنا؟!
حجم زیاد مطالب درسی؟! دوری از خانواده؟!
شمارهی 48
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تصمیم گیری و انتخاب؟! و  ....برای هر کدام
از این مسائل نیاز است راهنماییهایی از یک
متخصص بگیرید و یا مهارتهایی را کسب
کنید.
ارتباط معنوی خود را با خداوند
متعال فراموش نکنید؛
با توکل ،دعا و توسل از خدا کمک بخواهید و
به او پناه ببرید.
عجله نکنید و به خود زمان
دهید؛
به یاد داشته باشید سازگاری نیازمند گذر زمان
است و با مثبتاندیشی ،خوش فکری ،مشورت
و صبوری میتوانید بر چالشهای موجود غلبه
کنید.
به سالمت جسمی خود اهمیت
دهید؛

استعدادها و عالیق خود را
شناسایی کنید؛
در صورت تمایل در کانونها ،انجمنها و
تشکلهای مختلف دانشگاه عضو شوید و ضمن
گسترش محدوده ارتباطات و پر کردن اوقات
فراغت ،زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و
عالیق خود را نیز فراهم کنید.
برنامهریزی داشته باشید؛
سعی کنید کارهای خود را اولویتبندی کرده
و براساس اهمیت و ضرورت به آنها بپردازید.
برنامهریزی موجب میشود کارها با نظم و
ترتیب انجام شود و آرامش روانی تامین گردد.
سیستمهای حمایتی را
بشناسید؛
در مواقع بروز مشکل و ناراحتی از
سیستمهای حمایتی مثل خانواده ،دوستان و
همخوابگاهیها کمک بگیرید و یا از تجربیات
افراد متخصص (مانند :اساتید مشاور در
دانشکده ،روانشناسان و مشاورین در مرکز
مشاوره دانشگاه -دانشکده-خوابگاه و  )...یا
دیگرانی که دوستشان دارید و این موقعیت
را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند ،استفاده
کنید.

چهار شین
دوستداشتنی...
ریرا صالحی

دانشجوی داروسازی

دیروز و امروز سرمون تو دانشگاه خیلی شلوغه .هر سال همین موقع،
نفس کشیدنم یادمون میره .آماده کردن فرمهای الزم ،تکثیر به
اندازهی کافی ،تهیهی تدارکات و پکیجهای کوچیک و تکراری هر ساله،
نوشتن پالکاردای بزرگ و نصبشون رو درودیوار تو دید برای دسترسی
بیشتر و بهتر به تکثیر و سرویس و بوفه و امور دانشجویی و خوابگاه!
وای که نفسی میگیره از آدم این ثبت نام ورودی جدیدا!
سرم خیلی شلوغه و تازه از توضیح دادن به یه مامان پیگیر که با یه
لهجهی خیلی خوشگل داشت ازم راجع به خوابگاه دخترش میپرسید،
فارغ شده بودم که یهو یکی مث جت پرید جلوی میز و گفت «سالم»
سرمو باال کردم و با لبخند زورکی گفتم« :سالم عزیزم .بفرمایید»
دهن وا کرد و گفت« :شیرین شریفی هستم .دانشجوی ورودی »94
تو ذهنم داشتم دنبال اسمش میگشتم که کیه و چرا تا حاال ندیدمش
که تازه متوجه شدم منظورش از  ،94همین سالیه که پیش روئه!
لبخندمو کش دادمو گفتم« :تبریک میگم شیرین جان .حتماً زحمت
زیادی برای این قبولی کشیدی .ثبت نامتو که انجام ندادی؟»
«نه!»
لبخندمو تا جای ممکن کشیدم و گفتم« :خب پس عزیزم ،باید بری
تو البی ،از رو میزایی که اونجاست ،فرمها رو برداری و پر کنی .اگه
متقاضی خوابگاه هم هستی ،اتاق بغل فرم خوابگاه رو هم بگیر»
هنوز جملهام تموم نشده بود که شیرین پوشهی دستش رو باز کرد
و فرمها رو یکییکی گذاشت جلوم .دست بردم و فرمهاشو برداشتم.
کامل و بینقص ،همه رو پرکرده بود .یهو رو کرد بهم و گفت« :ببخشید،
کالسهای عملی رشتمون تو کدوم دانشکدهی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی برگزار میشه؟»
از این همه آوای شین خندهام گرفت .این اسم دهنپرکن ،ذهن این
طفلک رو هم درگیر کرده بود .به خنده گفتم« :تو همین دانشکدهی
شهید بهشتی عزیزم»
شیرین آهانی گفت و منتظر ایستاد .فرم هاش رو نگاه کردم.
بینقص و کامل .فول اطالعات .تهش ،کپی مدارکش رو ازش خواستم،
دوباره دست کرد تو اون پوشهی شگفتانگیز و کپی هر چی که بود و
نبود رو بهم داد .مدارکش رو به فرمهای مربوطه منگنه کردم .اومدم
اسم شیرین رو از رو لیست تیک بزنم که بدونم برا ثبت نام اومده .اما
هر چی لیست رو باال و پایین کردم به شریفی بر نخوردم .لیست رو زیر
و رو کردم .کپی کارت ملیاش رو نگاه کردم .چیزی دستگیرم نشد.
مونده بودم چی شده.

«چیزی شده؟»
«نه عزیزم .یه مشکل کوچولوئه! اجازه بده بپرسم» بلند شدم و رفتم
آموزش .اسم شیرین تو لیست اونام نبود .به معنای واقعی مونده بودم.
شیرین هم عین جوجه اردک دنبالم میاومد و تکرار میکرد «چیزی
شده؟» منم هی لبخندمو بیشتر کش میدادم .دیگه واقعاً عضلههای
صورتم داشت درد میگرفت .یهو رو کردم و گفتم«:شیرین جان شما
مطمئنی اینجا قبول شدی عزیزم؟»
«وا! معلومه که اینجا قبول شدم! شما میخوای بگی من دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی قبول نشدم؟»
ال ،پرینت
«نه عزیزم! میخواستم مطمئن شم درست خوندی! اص ً
کارنامهات کو؟»
دست کردم میون فرمایی که شیرین بهم داده بود و کپی
کارنامهاش رو بیرون کشیدم .از چیزی که میدیدم نمیدونستم سرمو
به کجا بکوبم!
خانوم چهار شین ،نه تنها رشتهی دیگه و دانشکدهی دیگهای قبول
شده بود ،که حتی ورودی بهمن هم بود |:
بعد از اینکه شیرین رو راهی کردم ،میزو سپردم به همکارم و به
بهونهی یه چای ربع ساعتی ذهنمو از هر چی «شین» بود خالی کردم!
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مدیریت امور دانشجویی
مدیریت امور دانشجویی متشکل از چهار اداره به شرح اداره خوابگاه های خواهران ،خوابگاه های برادران ،تغذیه و رفاه
می باشد .این مدیریت عهده دار مسئولیت اسکان دانشجویان شهرستانی در خوابگاه ها ،تهیه و توزیع غذای دانشجویان،
برقراری سرویس های رفت و برگشت از خوابگاه ها به دانشکده ها و بالعکس ،تأمین اینترنت خوابگاهی جهت ارتقاء سطح
علمی و پژوهشی دانشجویان ،پرداخت وام ،کار دانشجویی ،تهیه و توزیع بن کتاب و ...می باشد.

گوشهای از وظایف اداره تغذیه

ارائه خط مشی و راهکار در زمینه بهبود وضع تغذیه و
خدمات غذایی به دانشجویان
تنظیم برنامهی غذایی ماهیانه جهت ناهار دانشجویان
در قالب دو منو غذایی و شام خوابگاهی در قالب سه منوی
غذایی مناسب با فرهنگ دانشجویان و بر اساس نیاز به
کالری و مواد مغذی مورد نیاز
ارائه گزارش عملکرد به مدیران مافوق
اطالعرسانی به دانشجویان در زمینه اقدامات تغذیهای
اعم از مراحل انجام کار و یا بهداشت مواد غذایی و ...
انجام نظرسنجی از دانشجویان و ارسال آنالیز نتایج به
مدیران مافوق جهت بهبود وضعیت تغذیه
آموزش تغذیه به متقاضیان
تحلیل سیستم تغذیه دانشجویان و شناسایی نقاط قابل
بهبود

واحدهای تابعه
توزیع لوازم پزشکی ،لوازم التحریر ،بن کتاب

تهیهی آمار ،صورت هزینه ها و کنترل کلیه نیازها در
سلفسرویسها اعم از بهداشتی ،فنی و تجهیزاتی
نظارت به کیفیت مواد اولیه غذایی و همچنین غذای
پخته در سطح سلفسرویسها ،آشپزخانهها و غذاخوریهای
خوابگاهی

گوشهای از وظایف اداره خوابگاهها

اداره خوابگاههای برادران متشکل از  7خوابگاه و اداره
خوابگاههای خواهران متشکل از  6خوابگاه می باشد که
در سطح شهر تهران پراکنده است .این ادارات مسئولیت
اسکان دانشجویان ،تجهیز خوابگاهها و ...را بر عهده دارد
و هدف آن ایجاد محیطی امن و آرام برای دانشجویان
میباشد.
دانشجویان جهت آشنایی با اطالعات تکمیلی از جمله
دستورالعمل اسکان دانشجویان ،آییننامه انضباطی
دانشجویان و ...به پورتال مدیریت امور دانشجویی به
نشانی  http://daneshjooei.sbmu.ac.irمراجعه
نمایند.

گوشه ای از وظایف اداره رفاه و تعاون
دانشجویان

پرداخت وام (تحصیلی ،مسکن ،ضروری ،تبصره  2و
خرید کاال) به کلیه متقاضیان و پرداخت ودیعه مسکن به
دانشجویانمتاهل
بیمه نمودن دانشجویان در مقابل حوادث
صدور فرم اعالم میزان بدهی و دریافت مجوز از
صندوق رفاه برای دانش آموختگان
کار دانشجویی دانشجویان در مراکز درمانی و

اسامی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ظرفیت (نفر)

ملکیت

نوع خوابگاه

نام خوابگاه

700

ملکی

مجردی برادران

مجتمع خوابگاهی الزهراء

خوابگاه  ( 11شهید موسوی )

115

ملکی

مجردی برادران

خوابگاه حضرت زینب

امام علی

(ع)

شمارهی 48

965

ملکی

مجردی خواهران

220

ملکی

مجردی خواهران

خوابگاه  ( 15شهید بیگمحمدی)

95

ملکی

مجردی برادران

خوابگاه گل نرگس

200

ملکی

مجردی خواهران

شهید عبدالحسینی(دربند)

370

مشارکتی

مجردی برادران

خوابگاه گل یاس

160

ملکی

مجردی خواهران

خوابگاه  ( 27شهید آوینی )

100

ملکی

مجردی برادران

خوابگاه سمیه

420

ملکی

مجردی خواهران

فردوس

110

ملکی

مجردی برادران

خوابگاه ولیعصر

280

مشارکتی

مجردی خواهران

شهید رحیمزاده (مالصدرا)

85

ملکی

مجردی برادران

34

ملکی

متاهلین

16

(عج)

خوابگاه شماره 2

(س)

(س)

مدیریت تربیتبدنی

مدیریت تربیتبدنی دانشگاه به عنوان تنها متولی ورزش و تربیتبدنی در
سطح دانشگاه ،از دیرباز و تقریباً همزمان با شکلگیری دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز نموده است .این مدیریت با در اختیار داشتن
سالنهای ورزشی متعدد و چندمنظوره و تجهیزات ورزشی مناسب جهت اجرای
برنامههای ورزشی در رشتههای والیبال ،فوتسال ،بسکتبال ،هندبال ،تنیسرویمیز،
بدمینتون ،تیراندازی ،کاراته و ورزشهای رزمی ،بدنسازی ،شطرنج ،دو و میدانی و
شنا آماده سرویسدهی به عزیزان دانشجو ،کارمند و اعضاء محترم هیئت علمی
دانشگاه می باشد.

در دیدی کلی فعالیتهای مدیریت تربیتبدنی
دانشگاه در دو سطح ذیل قابل بررسی می باشد:
برگزاری آموزشهای درسی واحدهای مدون یک
و دو تربیتبدنی ویژه دانشجویان دانشگاه؛ که در واحد
یک نرمش و آمادگی جسمانی و ورزشهای ایستگاهی،
و در واحد دو ،ورزشهای تیمی و رشته های تخصصی
ورزشی به دانشجویان آموزش داده میشود.

استعدادیابی ورزشی دانشجویان

برگزاری دورههای آموزشی ورزشی فوقبرنامه
و تفریحی؛ که این بخش از فعالیتها نظر به تنوع
مخاطب و انواع ورزشها ،برنامههای مختلفی در قالب
عناوین ذیل ارائه میگردد:

الف.مرحلهی اول تهیهی شناسنامهی ورزشی از
دانشجویان ورودی جدید هر سال تحصیلی

ارائه برنامههای آزاد تفریحی ورزشی جهت
مخاطبین مختلف و دانشگاهیان محترم همچون شنا،
دارت ،بدنسازی ،والیبال و فوتسال و ...
برگزاری مسابقات فرهنگیورزشی در
مناسبتهای مختلف مثل جام رمضان ،جام دهه فجر،
مسابقات هفته خوابگاهها ،مسابقات بین دانشکدهها
و ...
برگزاری دورههای آموزشیتخصصی ورزشی برای
عالقهمندان به شکل ارائه برنامههای آموزشی ویژه
دانشجویان ،کارکنان و اساتید محترم هیأت علمی
دانشگاه
برگزاری تمرینات و اردوهای آمادهسازی تیمهای
ورزشی دانشگاه جهت شرکت در مسابقات ورزشی
بیندانشگاهی ،استانی ،کشوری و حتی بینالمللی؛
شامل آمادهسازی تیمهای مختلف ورزشی دانشجویی
خواهران و برادران و نیز تیمهای ورزشی کارمندان
خواهر و برادر دانشگاه.

یکی از سیاستهای مدیریت تربیتبدنی دانشگاه در
جهت فعالسازی و قوت بخشیدن به تیمهای ورزشی
دانشجویان ،تدارک شناسنامهی ورزشی و استعدادیابی
دانشجویان است .این مهم طی برنامهریزیهایی که
انجام شده در مهر ماه هر سال بهصورت طرحی در دو
مرحله و به شکل فعال اجرا میگردد:

بدینمنظور مدیریت تربیتبدنی دانشگاه همانند
سالهای گذشته اقدام به تهیه و انتشار فرمهای ویژه
سنجش عالئق ورزشی و استعدادیابی از بین دانشجویان
ورودی جدید هر سال تحصیلی مینماید .این فرمها که
به تعداد بیش از  1000نسخه منتشر میگردد همزمان
با برنامهی ارائهشده توسط مدیریت محترم آموزشی
دانشگاه جهت ثبتنام دانشجویان ورودی جدید،
در قالب طرح استقبال از دانشجویان جدیدالورود،
در  9دانشکده تابعه توزیع و اطالعات آن جمعآوری
میگردید.
الزم به ذکر است در جریان دریافت این اطالعات
از کارشناسان زبدهی مدیریت تربیتبدنی کمک
گرفته میشود تا ضمن ارتباط موثر چهرهبهچهره با
دانشجویان و والدین ،دریافت اطالعات دانشجویان
دقیقتر و کاملتر صورت پذیرد .اطالعات بهدستآمده
از این طریق به سرعت مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته
و ماحصل این بررسیها ضمن مشخص نمودن عالئق
ورزشی دانشجویان جدیدالورود هر سال ،منجر به
شناسایی دانشجویان ورزشکار و مستعد خواهر و برادر
در رشتههای مختلف ورزشی میگردد .این اطالعات در
جریان برنامهریزیهای بعدی دسته بندی شده و جهت
معرفی به تیم های ورزشی دانشگاه مورد بهرهبرداری
قرار می گیرد.

ب .تهیهی شناسنامهی ورزشی دانشجویان ساکن
خوابگاههای دانشجویی
از ابتکاراتی که مدیریت تربیتبدنی دانشگاه در
سالهای اخیر انجام داده تهیه شناسنامه ورزشی
دانشجویان ساکن خوابگاه ها است .ضرورت اجرای این
طرح چنانکه ذکر شد استعدادیابی دانشجویان دانشگاه
و شناسایی عالئق ورزشی دانشجویان ساکن خوابگاه به
منظور برنامهریزی دورههای فوق برنامه ورزشی جهت
پربار نمودن اوقات فراغت ایشان می باشد.
بدین منظور فرمهایی جهت شناسایی عالئق ورزشی
و استعدادیابی دانشجویان ساکن خوابگاهها طراحی و
منتشر می گردد .این فرمها که با همکاری مستقیم
مسئولین خوابگاهها و رابطین ورزشی دانشجویی و
نیز کارشناسان تربیتبدنی جهت عالقهمندان توزیع
میشود .اطالعات بهدستآمده از فرمهای اخیر بسیار
مفید بوده و دستمایهی موثری جهت ارتقاء برنامهریزی
ورزشی خوابگاهها در اختیار کارشناسان تربیتبدنی قرار
خواهد داد .بر اساس تحلیل این اطالعات بهدستآمده
در سالهای اخیر مشخص شده که گرایش به ورزش
در بین دانشجویان مقیم خوابگاهها علی رغم تصور
مسئولین بسیار زیاد بوده و خود این امر ضرورت و
لزوم ایجاد فضاهای ورزشی مناسب و در دسترس برای
خوابگاهها را بیشتر مورد توجه قرار می دهد .به عالوه
حین اجرای این برنامه تعداد نسبتاً قابل توجهی از
استعدادهای ورزشی دانشجویان خوابگاهی نیز شناسایی
شده که ضمن تمهیداتی موجبات دعوت و جذب
آنها جهت فعالیتهای تخصصیتر در تیمهای ورزشی
دانشجویی دانشگاه نیز فراهم می گردد.
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شهریور 94

مدیریت امور فرهنگی
و فعالیتهای فوقبرنامه

واحد اردوئی و گردشگری

برگزاری اردوهای فرهنگی ،زیارتی و تفریحی به نحوی
که منجر به تقویت و گسترش معیارها و ارزشهای
اسالمی و یا منجر به نشاط و شادابی در دانشجویان
گردد و زمینهساز رشد و شکوفایی استعدادهای فردی
شود.

(هالل احمر) ،کانون خیریهی همای رحمت ،کانون
قرآن و عترت ،کانون مطالعات و تحقیقات نواندیشان و
کانون سالمت رفتار .کانونهای فرهنگی به دلیل تجمیع
دانشجویان فعال و عالقه مند از ارکان مهم فرهنگی و از
قوی ترین بازوان اجرایی فرهنگی در دانشگاه به حساب
میآید.

واحد نشریات دانشگاهی به منظور ساماندهی و حمایت
از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن این
گونه فعالیتها ،نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی نقد
و گفتگوی سازنده و تأکید بر حق آزادی بیان و همچنین
ایجاد فرصتهای فراگیری مهارتهای روزنامهنگاری
و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان،
فعالیت میکند.

واحد فرهنگی مناسبتها

واحد نشریات

واحد تشکلهای اسالمی دانشجویان

این واحد با هدف افزایش میزان مشارکتهای تشکلهای
اسالمی دانشجویان در مدیریت امور فرهنگی دانشگاه،
بستر الزم را جهت فعالیتها این تشکلها فراهم
ساخته و از فعالیتهای آنان حمایت و پشتیبانی به
عمل میآورد .عالقهمندان میتوانند جهت عضویت
در تشکلهای اسالمی دانشجویان (بسیج دانشجویی و
انجمن اسالمی دانشجویان-تأسیس  )-1348به دفتر این
تشکلها در دانشکده خود مراجعه نمایند.
واحد قرآن و عترت

واحد قرآن و عترت در سه حوزه آموزشی ،پژوهشی،
تبلیغی و ترویجی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و
طهارت علیهمالسالم در حد میسور به فعالیت مشغول
بوده و سعی دارد حتیاالمکان کلیه دانشگاهیان عزیز
اعم از دانشجویان ،کارکنان و اساتید را تحت پوشش
فعالیتهای خود قرار دهد.
واحد کانونهای فرهنگی دانشجویان

این واحد متشکل از  13کانون فعال میباشد که در
راستای شناخت و کشف استعدادهای دانشجویان
فعالیت میکند :کانون فیلم و عکس ،کانون نمایش،
کانون نقاشی ،کانون خوشنویسی ،کانون ادبی ،کانون
مینیاتور ،کانون همگام (ایرانشناسی) ،کانون تپش

شمارهی 48
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واحد مراسم و مناسبتهای مدیریت امور فرهنگی
واحدی است که براساس برنامهریزی یکساله تحصیلی
اقدام به پیشبینی ،برنامهریزی و هماهنگی جهت
برگزاری مراسم و همایش جهت بهرهمندی دانشجویان و
دانشگاهیان مینماید .این مراسم شامل برگزاری جشن
اعیاد ملی و مذهبی ،مراسم عزاداری ،جشن ورودی
دانشجویان و دانش آموختگی و همایشهای ویژه
میباشدکه در ستاد دانشگاه ،خوابگاههای دانشجویان و
دانشکدهها و مراکز تابعه اجرا میگردد.
واحد فرهنگی خوابگاهها

برگزاری مراسم طبق مناسبتها درسطح خوابگاهها برای
حفظ و ارتقاء اعتقادات دینی و فرهنگی دانشجویان
ساکن خوابگاهها
واحد فرهنگی دانشکدهها

در راستای تحقیق و توسعه فعالیتهای فرهنگی و نیز
آمادهسازی دانشجویان برای ایفای نقشهای مختلف
اجتماعی و شغلی در آینده و همچنین تقویت قدرت
سازگاری دانشجویان و آموزش و ارتقای مهارتهای
زندگی ،بهداشت روانی و اخالقورزی واحد برنامهریزی
فرهنگی دانشکدهها با پیگیری درخواستهای فرهنگی
که از ناحیهی دانشکدهها به مدیریت امور فرهنگی
ارجاع میشود (از قبیل مراسم مناسبتی مختلف) به
برنامهریزی ساعات فرهنگی و هماهنگی اساتید مجرب
جهت سخنرانی در ساعات مزبور با موضوعات مختلف
فرهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن پرداخته که در
نهایت منجر به شکوفایی فکری ،جسمی ،احساسی،
اخالقی و معنوی دانشجویان میگردد.

ادارهمشاور هوسالمت
خواسته ما این است که دانشجویان
در لحظاتی که در این دانشگاه هستند
بتوانند بر مسائل مربوط به تحصیل و
یادگیری متمرکز باشند .دوستیهای
خوبی را ایجاد کنند و بتوانند به
عنوان یک عضو فعال در ارتقای جامعه
دانشگاهی سهیم باشند.

اگر شما مشکالتی در زمینه یادگیری و تحصیل ،ارتباط با
همکالسیها و دوستان ،نگرانی برای انتخاب در ازدواج،
غمگینی ،اضطراب و سردرگمی را تجربه میکنید به
یکی از مشاورین ما در اداره مشاوره و سالمت روان
دانشجویان در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
دانشکدهها و خوابگاهها مراجعه کنید.
مسائلی که باید درباره آنها با یک روانشناس گفتگو
کنید:
افسردگی
اضطراب
خشم و پرخاشگری
سوگ و فقدان
روابط بینفردی
مدیریت استرس
مشکالت با والدین
سوءمصرف مواد
شکستهای عاطفی
مشکالت مربوط به تعارض با والدین ،دوستان و
هماتاقی در خوابگاه
مقابله با افت تحصیلی و مهارتهای یادگیری
مشاوره قبل از ازدواج
مشکالت مربوط به رویدادهای آسیبزا
کمالگرایی
تاریخچه سوء رفتار
سازگاری با دانشگاه و زندگی دانشجویی
چه خدماتی را اداره مشاوره و سالمت روان
دانشجویان ارائه میدهد؟
رواندرمانی فردی
رواندرمانی گروهی
مشاوره تحصیلی و مهارتهای یادگیری
مشاوره پیش ازدواج و مهارتهای همسرداری
ارزیابی و مشاوره سوءمصرف مواد
درمان دارویی اختالالت روانی
مداخله در بحران
آموزشهای روانی و حمایتهای گروهی
کارگاههای ارتقاء سالمت روان
مشاوره آنالین و خط بحران  ۲۴ساعته
چه طور باید وقت مالقات گرفت؟

لطفاً با شماره تلفنهای ۲۲۴۳۹۸۳۷-۲۳۸۷۲۴۰۶
  ۲۲۴۰۶۶۲۱از ساعت  ۸تا  ۱۵/۳۰روزهای شنبه تاچهارشنبه با اداره سالمت روان تماس بگیرید .چنانچه

رواندانشجویان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

در خوابگاه زندگی میکنید و عالقهمند هستید
با یک روانشناس یا مشاور مالقات کنید برنامه
حضور روانشناسان در خوابگاه در وبسایت www.
 moshavereh.sbmu.ac.irرا مشاهده و برای یک
مالقات برنامهریزی کنید .اگر فکر میکنید بهترین
مکان برای مالقات دانشکده است میتوانید با توجه به
برنامه حضور روانشناسان در دانشکده وقت مالقات
بگیرید.
آیا برای خدماتی که در اداره مشاوره و سالمت
روان دانشجویان ارائه میشود باید هزینهای پرداخت
کرد؟
خیر! خدمات فردی ،گروهی و کارگاهها برای
ال برای دانشجویان رایگان
دانشجویان هزینه ندارد و کام ً
است.

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
به عنوان یکی از زیرمجموعههای
معاونت دانشجوییوفرهنگی دانشگاه
در طبقهی چهارم ساختمان شماره 2
ستاد دانشگاه واقع شده است .حیطهی
فعالیت این مرکز اماکن دانشجویی با
اولویت خوابگاهها و سلفسرویسها
میباشد.

آیا اطالعاتی که من در اختیار روانشناس قرار
میدهم ،محرمانه باقی میماند؟
شما درباره موضوعات مختلفی با روانشناس گفتگو
میکنید .اطالعاتی که شما در اختیار روانشناس قرار
میدهید محرمانه خواهد بود و برای افشای آن نیاز به
اجازه کتبی شما است .برای آگاهی بیشتر به مطلب
رازداری در مشاوره مراجعه کنید.
برای حفظ استانداردهای اخالقی و رازداری در
رواندرمانی و مشاوره هرگونه ارتباطی خارج از برنامه
مشاوره و رواندرمانی مورد پذیرش نیست و روانشناس
و مشاوره شما نمیتواند در شبکههای اجتماعی با شما
ارتباط داشته باشد.
اگر من در زمینه تحصیل و یادگیری درسهای
دانشگاه مشکل دارم یا دچار افت تحصیلی شدم باید به
کجا مراجعه کنم؟
اگر شما اولین نگرانیتان در حوزه تحصیلی است
مانند نمرات و معدل ،اضطراب امتحان ،مدیریت زمان،
روشهای مطالعه ،مهارتهای مربوط به امتحان دادن،
آمادگی برای امتحان جامع یا ارتقا بهتر است ابتدا با یک
مشاور تحصیلی گفتگو کنید؛ اما اگر نگرانیهای شما
شخصی است مانند مشکل در ارتباط ،شکست عاطفی،
افسردگی ،اضطراب ،مشکل در تصویر تن ،مشکالت
ناشی از رویدادهای زندگی مانند مرگ عزیزان ،سازگاری
فرهنگی با یک روانشناس بالینی و در زمینه ازدواج با
یک مشاوره ازدواج گفتگو کنید .گاهی الزم است هر
مشکل در زمینه خودش بررسی شود و گاه یک مشاور
تحصیلی برای برنامهریزی درسی و یک روانشناس بالینی
برای غلبه بر افسردگی به شما کمک خواهند کرد.
اگر من یک روانشناس را مالقات کنم و نخواهم
والدینم بدانند آیا این موضوع با آنها در میان گذاشته
میشود؟
خطمشی و استاندارد حرفهای و اخالقی از رازداری
حمایت میکند .روانشناس شما نمیتواند با والدین،
استادان ،دوستان یا هر فرد دیگری بدون اجازه شما
گفتگو کند.

این مرکز در حال حاضر در قالب واحدها و گروههای
کارشناسی به شرح ذیل انجام وظیفه مینماید:
گروه برنامه ریزی و مدیریت خدمات
سالمت دانشجویان

مشارکت در طراحی برنامههای راهبردی سالمت
دانشجویان
مشارکت در طراحی و تدوین اهداف عینی و
برنامههای اجرایی در راستای اهداف راهبردی دانشگاه
و حوزهی معاونت متبوع
برنامهریزی جهت تدوین استانداردها و شاخصهای
بهداشتی اماکن دانشجویی
تنظیم ضوابط بهداشتی اقامت در خوابگاههای
دانشجویی و پیشنهاد آن به عنوان آیین نامه اجرایی
ارزیابی اماکن دانشجویی بر اساس چکلیست
شاخصهای بهداشتی
برنامهریزی جهت برقراری سیستم درمان در اماکن
دانشجویی و سیستم ارزیابی عملکرد درمانی
برقراری سیستم ارجاع دانشجویان بیمار به مراکز
تشخیصی و تخصصی
پیشنهاد طرحها و پروژههای عمدهی بهداشتی مانند
دفع بهداشتی زباله در اماکن دانشجویی
گروه کارشناسی ومهندسی بهداشت:

پایش مستمر بهداشت خوابگاههای دانشجویی،
بوفهها ،سلفسرویسها ،انبارهای مواد غذایی،
آشپزخانهها سالنهای غذاخوری و فروشگاه های تعاونی
در خوابگاه ها
نظارت بر رعایت آییننامه اقامت بهداشتی در
خوابگاههای دانشجویی با استفاده از امكانات و
نیروهای موجود در اماكن
ارائه پیشنهادات و راهكارهای بهداشتی و همكاری
و همفكری با مدیریت های ذی ربط جهت بهداشتی
نمودن اماكن بهداشتی
مبارزه با جانوران موذی در اماكن دانشجویی با
نظارت كارشناسان بهداشت محیط
استفاده از همكاری رابطین بهداشتی از بین
دانشجویان مقیم خوابگاهها كه دانشجویان عزیز

میتوانند در صورت مواجهه با هرگونه مشكل بهداشتی
از آنان كمك بگیرند.

گروه خدمات پزشکی و تسهیالت درمانی

اداره و پایش واحدهای درمانی موجود در دو مجتمع
(س)
خوابگاهی امام علی(ع) و حضرت زهرا
پیشبینی داروها و تجهیزات پزشکی و لوازم
کمکهای اولیه مورد نیاز برای خوابگاهها
اجرای برنامه معاینات اولیه دانشجویان جدیدالورود
(طرح سنجش سالمت) در آغاز هر نیمسال تحصیلی در
محل هر دانشكده (دانشجویان عزیز موظفند در زمان
معاینه دفترچه بیمه خود را همراه داشته باشند)
پیگیری موارد ارجاعی غربالشده در طرح سنجش
سالمت دانشجویان
بررسیهای اپیدمیولوژیک بیماریها در اماکن
دانشجویی
اجرای طرح چکاپ تکمیلی پرسنل سلفسرویسهای
دانشجویی
معرفی دانشجویان متقاضی جهت استفاده از
خدمات دندانپزشکی
معرفی دانشجویان و کارکنان در معرض خطر برای
واکسیناسیون هپاتیت  Bبه مركز بهداشت شمیرانات

گروه اطالع رسانی و آموزش سالمت:

آموزش بهداشت به كاركنان اماكن و دانشجویان در
قالب آموزش چهرهبهچهره ،بردهای اطالعرسانی ،توزیع
پمفلتهای آموزشی CD ،و پوستر ،برگزاری كالسهای
آموزشی و ارسال پیامهای بهداشتی ویژه از طریق
اتوماسیون و پرتال دانشگاه
معرفی گروههای ویژه شاغل در اماكن دانشجویی
جهت شركت در کالسها و دورههای آموزش بهداشت
عمومی به آموزشگاه بهداشت اصناف
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دانشجوی پرستاری

بازی در یک نگاه
بازی فانتونپین یک از بهترین قسمتهای سری متالگیر است که از
گرافیکی عالی ،صدابرداری و آهنگسازی معروفترین آهنگسازان
ژاپنی و توسط کارگردان تحسین برانگیز دنیای بازیسازی ،کوجیما
ساخته شده است .میانگین نمرات این بازی در سایتهای مختلف
 9.2از  10بوده است .این بازی را به تمامی عالقهمندان صنعت گیم و
تکنولوژی توصیه میکنیم.
شمارهی 48
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بهنام معصومی

معرفی اثر
در این نسخه تغییراتی اساسی در روند بازی اعمال گردیده و بازی
به یک بازی جهان آزاد تبدیل شده و از حالت مرحلهای خارج گردیده
است به گونهای که هر مأموریت را میتوان به چندین روش مختلف
انجام داد .جنگ تن به تن مخفیکاری استفاده از بمبها از جمله
روشهای انجام یک ماموریت هستند ،اما در میان این روشها بهترین
و سختترین روش برای انجام مأموریتها مخفیکاری است .برجهای
دیدهبانی نورافکنها ماشینهای گشت دوربینها قسمتی از موانع
شما برای مخفیکاری هستند .سربازان بازی از هوش مصنوعی باالیی
برخوردارند و وقتی صدای تیر را بشنوند برای جستوجو به منطقه
میآیند ،حتی اگر سربازی مشغول صحبت با بیسیم باشد و شما او
را بکشید پشت بیسیم چند بار اعالم میشود که چرا دیگه جواب
نمیدهی و بعد تیمی برای جستوجو به محل اعزام میگردد .از
نکات مثبت دیگر بازی ،بهبود زاویهی دوربین است که نمایی مناسب
از صحنههای بازی ارائه میکند و اما در قسمت گرافیکی بازی یک
شاهکار مشاهده میکنید .نورپردازی و طراحی چهرهی بینظیر به
پردازش استثنایی موتور فاکسانجین با گرافیکی بیسابقه را بر روی
کنسول شما ایجاد میکند .رفلکسهای نور باال ،تخریبپذیری محیط،
حرکت باد ،بارش باران ،برف ،توفان ،شن ،مه و ...شرایط جنگی مختلفی
را برای شما ایجاد میکند .از قسمتهای جالب دیگری که به گیمپلی
بازی اضافه گردیده سیستم به خدمت گرفتن نیروهای کمکی است .به
خدمت گرفتن آنها در طول روند یک ماموریت و تجهیز کردن نیروها و
دستیابی به اتاق کنترل برای قطع کردن برق و سیستمهای امنیتی به
صورتی که میتوانید پایگاه دشمن را تا جای ممکن تضعیف کنید و در
یک ساعت مناسب دست به یک شبیخون بزنید.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

تاریخچه
باالخره انتظارها به سر رسید و شمارهی پنجم سری افسانهی متالگیر
عرضه شد اما این بار عرضهی بازی با حاشیههای فراوانی همراه بود.
پروژهای که نزدیک  10میلیون دالر برای شرکت سونی هزینه در برداشت.

زهرا پازکی

ممنون که هستی ،همین...
دانشجوی پرستاری

دستهای گرمت مرهمیست بر زخمهای کهنهام ،زخمهای کهنهای
که تشنهی نگاه آسمانیات هستند ،نگاه روشنی که نور امیدی در قلبم
میتاباند و شور شیرینی بر آن میزند و بر هم میزند تمام ناامیدیها
را ...ناامیدیهایی که نیازمند شنیده شدن هستند و آنها را میشنوی با
گوشهای شنوایت ...گوش میسپاری به حرفهایم ،حرفهای ناگفتهای
که تنها تو از آنها با خبر هستی ،بیآن که گفته شوند میخوانی از چشم
هایم ...ناگفتههایی که سنگینی میکنند بر قلب کوچکم ،قلب کوچکی
که پیوند زدم بر قلب دریاییات ...نیلگون قلب دریایی سرشار از
آرامشت که تسکین میدهد وجود ناآرامم را ،وجود خستهای که نیازمند
تکیهگاهیست از جنس شبنم عشق ،تکیهگاهی محکم که در طوفان
سختیها به آن تکیه کنم و حتی اگر خم شدم ،نشکنم ...شکستنی که
دلم را میلرزا َند و روحم را آزار میدهد و ناتوانم میسازد ...ناتوانی که
توانا میشود با حس بودنت« ...بودنی» که متفاوت از بقیه است ،همان
بودنی که در تالطم دریای روزگار« ،نا» بر سر آن قرار نمیگیرد تا بیتفاوت
بگذارد و برود به راه خودش ...و خودش را به ندیدن بزند و نشنیدن...
خدای من!
چه قدر آرامم آن گاه که در تک تک لحظههای نفسنفسزدنم همنفسم
میشوی و دنیایی از شوق حضورت را به من هدیه میدهی...
چه قدر زیباست که همیشه هوایم را داری و دلم هوای آغوش امنت
را دارد...

چهقدر با شکوه است که عطر حضور سبزت را در کلبهی قلبم میپراکنی
و دوست همیشگیام میشوی ،یک دوستیِ بدونِ «تا» ،یک دوستی فراتر
از دوستی ،یک حس ماورای عشق زمینی ،یک عشق واقعی ،تنها عشق
واقعی من ،میشوی همیشهی لحظه هایم و لحظههای همیشهام...
چه قدر خوب است که تو را دارم؛ هر بار که در شلوغی بیانتهای این
دنیای پر از غریبه گم میشوم ،تو هستی که پیدایم میکنی و دستهای
سردم را محکمتر از همیشه میفشاری...
ممنون که روی من حساس بودی آن گاه که وجود همه را حس کردم جز
تو ،هیچ گاه چشم از من برنداشتی آن هنگام که همه را دیدم جز تو ،هم صدا
با رهاییام شدی آن وقت که سعی میکردم با نوشیدن جرعهای آب فرو
دهم بغضهای سنگینم را ،مرا با تنهاییهایم تنها نگذاشتی ،دست نوازش بر
سرم کشیدی ،همیشه برایم وقت گذاشتی ...ممنون به خاطر همه چیز...
پروردگار خوبم!
در این تنهایی پر از هیاهو و در میان این همه ستارهی بدون سو ،تنها
سوی زندگیام به سمت توست ،تویی که پر میکنی سکوت دنیایم را و
آواز بودن سر میدهی بر این خلوت...
همین که هستی ،همین که باشی ،همین که بمانی برای همیشه...
نه !...این دیگر یک همینِ ساده نیست؛ ماندن ابدی تو خورشیدیست
که سرپوش میگذارد بر این ویرانهی بیتو بودن...
ممنون که هستی؛ حتی وقتی هیچکس همراهم نبود ،همین...
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امروز امتحان دادیم

دغدغههای دختران
مجتبی پورصباغیان

دانشجوی علوم و صنایع غذایی

امروز امتحان دادیم  /نویسندگان :زینب رضی و عطیه
زمانی  /انتشارات :شاملو  /تعداد صفحات164 :
شاید اسم کتاب کمی استرسآور باشد و شما را یاد دوران امتحانات مدرسه بیاندازد.
دورانی که پشت نیمکتهای مدرسه گذشت و فراموششدنی نیست و خاطرات تلخ
و شیرینی را از روزهای امتحان به جا گذاشت .کتاب روایتگ ِرسرنوشت دخترانی است
از جنس خودمان .آنها هم مثل همهی ما دغدغههایی دارند .دغدغههایی که از نگاه
دختران دبیرستانی روایت میشود .هیچ کدام از شخصیتهای دانشآموز داستان
زادهی تخیل نویسندگان نیستند و برمبنای واقعیت پرورانده شدند.
در این داستان تکیهی بر آن است که شرایط انسانها را میسازد .آدمها براساس
موقعیتی که در جامعه و خانواده دارند نقشهایی را میپذیرند و دوست دارند به
بهترین شکل ایفاگر آنها باشند .در واقع کتاب امروز امتحان دادیم ...یک مجموعه
داستان به هم پیوسته است که داستانها براساس ویژگیهایی به هم مشابهت دارند
و براساس تفاوتهای شخصیتی و عملکردی بسیار با هم متفاوت هستند .در ریتم
متن کتاب و هم چنین پایان بندی آن خواننده متوجه میشود شش داستان نگاشته
شده تنهی اصلی یک داستان کلی را متشکل هستند .یکی از ویژگیهای بارز کتاب
این است که داستانها به قلم دختران نوجوانی از جنس همان دانشآموزان دبیرستانی
روایت شده ،به تصویر کشیده شده است .همین امر سبب ملموس و عینی بودن
داستانپردازی است.
الزم به ذکر است نویسندگان این کتاب دو تن از دانشجویان دانشکده پرستاری و
مامایی و عضو فعال کانون ادبی دانشجویان دانشگاه هستند که این کتاب را در پاییز
 1390به چاپ رساندهاند .همچنین امیدوارند در این راه سیر رو به رشد خود را ادامه
دهند و در تجربههای بعدی نیزعملکرد بهتری داشته باشند.
با آرزوی :حال خوب ،فکرخوب و رفتار خوب

شمارهی 48
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محمد رسولاهلل

بضاعت محدود سینمای
ایران
کوثر فرهادی

دانشجوی فناوری اطالعات

محمدرسولاهلل  /کارگردان :مجید مجیدی  /تهیهکننده :نور
تابان  /نویسندگان :مجید مجیدی ،کامبوزیا پرتوی ،حمید
امجد  /بازیگران :علیرضا شجاعنوری ،مهدی پاکدل ،ساره
بیات ،مینا ساداتی ،محسن تنابنده ،داریوش فرهنگ ،رعنا
آزادیور  /هزینه فیلم 116 :میلیارد تومان
محمد رسولالله فیلمی که در گفتار غالب فضای سینمای این روزهای ایران برند فیلم
میلیاردی را بر پیشانی خود دارد .فیلمی که پیشبینی می شود چندین برابر هزینهی
ساختش به فروش برسد و البته در همان روزهای ابتدایی اکران با انتقادات تندی
مواجه شد .انتقادهایی که البته رگههایی از غرضورزی هم داشت .برای ورود به متن
الزم است حاشیههایی را به طرح بگذاریم و بررسی کنیم .بیتردید فیلم زمزمههایی
از عادتشکنیها را به فریاد بلندی بدل کرد .هرچند فریادی خشآلود و شاید نامیزان!
اما آنچه اهمیت دارد ورود به عرصه اینترنشنال سینماست .آنچه که نظر منتقدین
جهان سینما را مدتی به سمت سینمای ایران جلب کرد .و البته مخاطبین ایرانی را
قوبرقی از دنیای سینما غرق کرد .خیابانهای تهران هیچوقت تا به این اندازه
در زر 
پوسترهایی از یک فیلم را به خود ندیده بود! حاال واضحترمیتوان نقصها و ضعفهای
سینمای ایران را دید .فقدان دانش سینمایی در سطح بینالمللی نه برای مجید
مجیدی که در سطحی گستردهتر آسیب مهمی برای سینمای ایران به شمار میرود.
آسیبی که وجوه آن سینما را تا ردهی فیلمهای بیمحتوایی همچون دخترمیلیونرتنزل
توپایی کوتاهتر از واقعیت نهتنها نمیخواهد راه برود
داد .حاال سینمای ایران با دس 
بلکه میخواهد در مسابقات دوی ماراتن نیزشرکت کند .یعنی استفادهی ناهمگون از
مظروفهای محدودی از جنس توان سینمایی در همه ابعادش در ظرف بزرگی از جنس
جهان!یعنیبدونذخیرهیداشتههایسینماییجهشبهمرحلهایکهمنطقینیست.
آنچه مخاطب را البته کمی ناراضی می کند مقایسه دوقطبی هزینه-تاثیر در
قبال فیلم مجیدی و فیلم الرساله عقاد ،روز رستاخیز و ...است .آنچه این فیلم را با
حاشیههای زیادی روبرو کرد نگاههای منحط انحصارگرایانه در برخورد با منتقدان بود
که فیلم را برطیفی از برخوردهای سیاسی فرهنگی مماس کرد .از طرفی شبهههایی که
باید دید تیم تحقیقاتی محمد رسولالله چه جوابی برای آنها دارد.

باغ فین

معماری اصیل ایرانی
شهزاد اسماعیلی

دانشجوی فیزیوتراپی

باغ و حمام فین /کاشان /شماره ثبت ملی  / ۲۳۸تاریخ
ثبت ملی  15آذر  /1314دیرینگی :صفویه
شهرستان کاشان دارای چهار بخش مرکزی قمصر ،نیاسر ،برزک و شش شهر
کاشان ،قمصر ،نیاسر ،جوشقان قالی ،کامو ،چوگان و برزک است.
در مورد ریشه نام شهر کاشان مانند بسیاری از نامهای دیگر ،اختالف نظر وجود
دارد .گروهی کاشان را برگرفته از «کیآشیان» به معنای جایگاه حاکمان میدانند
و گروهی دیگر کاشان را به معنی خانههای تابستانی که با چوب و نی ساخته
میشوند ،دانستهاند .بعضی نیز ساخت کاشی مرغوب در این منطقه را دلیل
نامگذاری آن به کاشیان میدانند که بعدها به کاشان تغییر کرده است.
از بناهای تاریخی مهم کاشان که هنوز پابرجاست میتوان به مناره زین الدین،
آرامگاه سلطان عطابخش ،مسجد عمادی (مسجد میرعماد) ،مسجد جامع ،مدرسه
سلطانی ،مسجد آقابزرگ ،قلعه جاللی ،حمام سلطان امیراحمد و کاروانسرای
امینالدوله اشاره کرد .در همه این بناها ویژگیهای معماری مشابهی دیده
میشود .کاشان بیش از نوزده عمارت تاریخی دارد که به خوبی محفوظ
ماندهاند .در این عمارتها سبک معماری خانههای سنتی کاشان نمایان است اما
نسبت به آنها دارای فضاهای بزرگتر ،معماری ماهرانهتر و عناصر مجللتری است.
از معروفترین این عمارتها میتوان به خانه بروجردیها ،خانه بنیکاظمی و
خانه مرتضوی اشاره کرد.
باغ فین از معروفترین باغهای کشور است .شهرت این باغ به این دلیل است
که یکی از محبوبترین شخصیتهای تاریخ ایران  ،امیرکبیر ،در سال ۱۸۵۲
ش جهان و
میالدی در این محل به قتل رسید .این مجموعه در کنار میدان نق 
کاخ چهلستون ،بیشترین بازدیدکننده و گردشگر استان اصفهان را دارد.
این بنا در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است .ساختمان باغ
فین به دوران شاهعباس بزرگ منسوب است .میراث فرهنگی ایران طراح باغ را
غیاثالدین جمشید کاشانی میداند اما در منابع دانشگاهی از شیخ بهایی به
عنوان طراح آن یاد میشود.

آلبوم شوقنامه

مجموعهای منسجم از
نوای کهن ایرانی
لعیا جلیلیان

دانشجوی پزشکی

آلبوم شوقنامه  /بازخوانی تصنیفهای منصوب به
عبدالقادر مراغی  /سرپرست :محمدرضادرویشی  /آواز:
همایون شجریان  /نشر آوای باربد
دوباره مهرماه شده و فرصت داریم آلبومهای موسیقی برجسته و فاخر ایرانی
را معرفی کنیم .این ماه آلبوم شوقنامه را معرفی میکنیم که در نوع خود ویژه
است .شامل سه سیدی با زمان بیش از  ۱۶۰دقیقه و نتیجه سالها پژوهش و
تمرین است و نوایی قدیمی را به صورت مجموعهای منسجم برای نخستین بار
احیا میکند .آلبوم شوقنامه کاری از گروه عبدالقادر مراغی با صدای همایون
شجریان است که به اهتمام محمدرضا درویشی توسط نشر آوای باربد و زیر نظر
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است .هستهی اصلی این
گروه در سال  ۱۳۸۴با  ۷نوازنده و یک خواننده زیر نظر محمدرضا درویشی شکل
گرفت و در سال  ۱۳۸۵با ترکیب  ۲۲نوازنده و خواننده به فعالیت خود ادامه داد
و باالخره بعد از  ۴سال تمرین و همت پیدرپی در سال  ۱۳۹۰به انتشار رسید.
انگیزه اصلی تشکیل گروه بازخوانی و احیای تصنیفهای منسوب به نظریهپرداز
و آهنگساز معروف ترک دوران تیموری ،عبدالقادر مراغی بوده است .بر اساس
بعضی از نشانهها و مستندات سبك و شیوه مراغی تا اواسط حكومت صفوی
هنوز در ایران وجود داشته و ایرانیان به شیوه مراغی آهنگسازی میكردند ،اما
بهتدریج وارد دوران تاریكی میشویم كه اسناد قابل توجهی در این رابطه نداریم
كه بیشتر به علت جنگهای میان ایران و حکومت عثمانی بوده است .همان طور
که وی بهتدریج در ایران کمرنگتر میشد در عثمانی او را بیشتر میشناختند
به طوری که به او لقب نیای بزرگ دادند و او را به عنوان یک اسطوره شناختند،
عنوانی که به هیچ یک از موسیقیدانان دیگرشان ندادند .مراغی خودش درباره
تصنیفهایش میگوید :اینها تصانیف هنری و اخص هستند .بنابراین پیچیده به
شمار میآیند .خواندن شعرهای فارسی با لهجهی فارسی برای نخستینبار از زبان
مراغی و نیز اجرای تکخوانی این تصنیفها توسط یکی از معتبرترین خوانندگان
معاصر ایران از جمله ویژگیهای خاص اجرایی این گروه است.
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معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با دانشجویان گرامی

مدیریت امور دانشجویی:
daneshjoei@sbmu.ac.ir
تلفن22439832:
دورنگار22439832 :
مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوقبرنامه:
farhangi@sbmu.ac.ir
تلفن23872270 :
دورنگار22439842 :
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ی
و
ف
ر
هنگی:
@sbmu.ac.ir
تلفنmoavenat_fd 39830 :
224
دورنگ
ار22439855 :

مدیریت تربیت بدنی:
sportmanagement@sbmu.ac
.ir
22439844-22439845
دورنگار22439854 :

رواب 
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2
2
دورنگار:
22439855

مرکز مشاوره دانشجویان:
moshavereh@sbmu.ac.ir
22439837-23872406
دورنگار22439855 :

مرکز بهداشتودرمان دانشجویان:
shc@sbmu.ac.ir
تلفن22439840 :
دورنگار22439855 :

