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اما همین سنگ اگر در جوراب یا کفشات باشد ،تو را از رفتن و از
حرکت باز میدارد .بعضی چیزها ریز است ،ناچیز است ،اما انسان
را از حرکت در راه خدا و به سمت خوبیها باز میدارد .یکی از آنها
نامهربانی نسبت به پدر و مادر است ،هر چند کم باشد و در حد گفتن
اُف باشد.
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دکتر خانی جزنی در همایش دانشجویان ورودی
جدید مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین:

خیرمقدم به دانشجویان در بدو ورود با اهدای گل

به سرانجام رساندن این مجتمع در
مدت کوتاه حاصل همدلیهای
تمامی مسئولین دانشگاه و
همکاران است
آهو ضرغامی

کارشناس روابط عمومی معاونت
خیرمقدم به دانشجویان در بدو ورود با اهدای گل

خیرمقدم به دانشجویان در بدو ورود با اهدای گل

اجرای گروه موسیقی نسیم قدر و استقبال حضار از این اجرا
عکس یادگاری دانشجویان و مسئولین در بدو ورود

مسعود آقایی

عکاس روابط عمومی معاونت

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :همایش دانشجویان ورودی
جدید مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین در روز یکشنبه  19اردیبهشت ماه برگزار گردید.
این همایش با حضور حجت االسالم والمسلمین محمودی گلپایگانی امامجمعهی موقت شهرستان ورامین،
مهندس خوانساری فرماندار شهرستان ورامین ،دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه ،دکتر پالش مشاور
اجرایی و مدیر حوزه ریاست دانشگاه ،دکتر نقیبزاده معاون بینالملل دانشگاه ،دکتر بختیاریجم دبیر
اجرایی و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و رئیس مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین ،دکتر جهانگیری رئیس دانشکدهی سالمت ،ایمنی
و محیطزیست ،جمعی از مسئولین دانشگاه ،روسای دانشکدهها ،مسئولین شهرستان ورامین و با حضور
دانشجویان در مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین برگزار شد.
در ابتدای این همایش دکتر خانی جزنی ضمن عرض خیرمقدم به تمامی مسئولین دانشگاه ،مسئولین
شهرستان ورامین و دانشجویان اظهار نمود :از تمامی بزرگواران که با حضور گرمشان در این همایش ما را
همراهی کردند سپاسگزارم و خداوند منان را شاکر هستم که فرصتی فراهم آورد تا قدمی خالصانه با همفکری،
تدبیر و امید برای مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین برداشته شود و این مجتمع با همکاری تمامی مسئولین
به نحو احسن شکل بگیرد .وی افزود :جا دارد از مهندس خوانساری فرماندار محترم شهرستان ورامین،
معاونین محترم و مسئولین این شهرستان که شرایط مطلوبی را فراهم آوردند تا شکل گیری این مجتمع محقق
گردد ،صمیمانه تشکر کنم و باید بگویم این امر با حمایتهای دکتر پیوندی رئیس محترم دانشگاه و همراهی
همکاران عزیز من در دانشگاه به سر منزل مقصود رسید .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه خاطرنشان
کرد :به سرانجام رساندن مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین در این مدت کوتاه حاصل همدلیهای تمامی
مسئولین دانشگاه و همکاران است و امروز در خدمت شما عزیزان به عنوان نماینده بزرگوارانی که شبانه روز ما
را تحمل کردند ،هستم ،تا این کار به نتیجه برسد .وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بیان نمود :ما
توانستیم این پروژه را در ابتدای سال جدید بنا به فرموده مقام معظم رهبری در سال «اقتصاد مقاومتی ،اقدام
و عمل» عملیاتی کنیم و در این مسیر همکاران بزرگوار در زمینههای گوناگون همراه ما بودند و انگیزه ای ایجاد
نمودند تا با مدیریت و برنامه ریزی منظم این پروزه به ثمر برسد .دکتر خانی جزنی تأکید کرد :جا دارد یادی
کنیم از شهدا ،جانبازان و خانوادههای عزیزشان که با دلسوختگی جان باختند تا ما بتوانیم امروز به حرمت
آنها بایستیم و این پروژهها را اجرایی کنیم .ما همیشه پاسخگو هستیم و این آمادگی را داریم که با اقدام و
عمل ،تدبیر و امید با برنامه مدون و تعامل متقابل کارهایمان را به سر منزل مقصود برسانیم .معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه در ادامه سخنان خود اظهار داشت :این مجتمع با مساحت حدود  8950متر مربع ،بیش از
 3200مترمربع فضای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اداری را به خود اختصاص داده است .همچنین وجود 8
کالس درس 8 ،فضای آزمایشگاهی و کارگاهی ،نمازخانه ،سایت رایانه ،اتاق اساتید ،سلف سرویس و فضاهای
اداری و خدماتی ظرفیت خوبی را برای عزیزان دانشجو در این مکان مهیا نموده است .دکتر خانی جزنی ضمن
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سخنرانی دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و
رئیس مجتمع

سخنرانی فتاح پور دانشجوی مجتمع ،به نمایندگی از کل
دانشجویان این دانشکده

اجرای گروه موسیقی نسیم قدر و استقبال حضار از این اجرا

سخنرانی مهندس محسن خوانساری فرماندار ورامین

سخنرانی دکتر محمدمهدی صدوقی معاون آموزشی دانشگاه

استقبال دانشجویان و اساتید مجتمع و مسئولین دانشگاه از
مراسم

عرض تشکر از همه دوستان ،همکاران در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،عزیزان در شهرستان
ورامین و دوستان در دانشگاه که در به ثمر رسیدن این پروژه گامی برداشتند؛ گفت :امیدواریم بتوانیم
جوانانی برومند ،توانمند با سطح علمی ،پژوهشی و فرهنگی قابل قبول به این خطه از مرز پر گوهر تقدیم کنیم.
وی در خاتمه سخنان خود افزود :در پایان جا دارد که از دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و دکتر پیوندی رئیس محترم دانشگاه ،همکاران عزیزم در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه که
بانی اصلی این تدوین و برگزاری این مراسم هستند ،تشکر و قدردانی نمایم و از خداوند منان برای همه عزیزان
حاضر سالمتی و سربلندی مسألت می نمایم.
مهندس خوانساری نیز در این همایش ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه بیان کرد :مجتمع
آموزش عالی سالمت ورامین با تالشهای دکتر خانی جزنی به ثمر رسید و وجود دکتر خانی جزنی در شهرستان
ورامین ،افتخار بزرگی است .وی گفت :با توجه به این نکته که شعار کشور ما استقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی می باشد ،همیشه پای این شعار ایستاده ایم و به آن نیز عمل می کنیم .وی در خاتمه سخنان خود
افزود :وجود مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین در شهرستان ورامین مایه خیر و برکت است و امیدواریم در
آینده ای نه چندان دور این دانشکده تبدیل به یک دانشگاه منسجم شود.
در بخش دیگری از این همایش فتاح پور دانشجوی این دانشکده ،به نمایندگی از دانشجویان به ارائه نقطه
نظرات دانشجویان پرداخت .وی همچنین در خاتمه گفت :تمامی مسائلی که در این دانشکده جدیدالتأسیس
وجود دارد باید بین دانشجویان و مسئولین تقسیم گردد تا شاهد پیشرفت روزافزون این دانشکده باشیم.
در ادامه این همایش دکترصدوقی ضمن خیرمقدم به دانشجویان مجتمع عالی سالمت ورامین اظهار کرد:
قبل از هرچیزی جا دارد که از دکترخانی جزنی که تمام تالش خود را نمود تا این مجتمع احداث و راه اندازی شود
تشکرنمایم و اگرکاستی هایی هرچند اندک وجود داشته باشد قطعاً با همت مسئولین رفع خواهد شد .وی بیان
کرد :این مجتمع در 5رشته و با وجود پذیرش  130دانشجو در حال حاضرشروع به کار نموده است و امیدواریم در
سالهای آتی بتوانیم تعداد دانشجویان و رشتههای تحصیلی را در این دانشکده افزایش دهیم .معاون آموزشی
دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود :مزیتی که این مجتمع دارد این است که پذیرش دانشجوی بومی
نیز دارد و اینکه این دانشجویان می توانند بعد از اتمام تحصیل خود به راحتی وارد بازار کار در شهر خود گردند.
همچنین دراین همایش طغرایی مدیرامورفرهنگی قطعه مثنوی را درخصوص مقام واالی استاد قرائت نمود.
بازدید مسئولین دانشگاه و مسئولین شهرستان ورامین از مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین ،پخش
نماهنگ معرفی دانشکده ،اجرای موسیقی و سرود توسط گروه نسیم قدر ،توزیع بروشور آشنایی با برنامه ریزی،
راه اندازی و سازماندهی مجتمع آموزش عالی سالمت ورامین ،پخش نماهنگ معرفی کانونهای دانشجویی،
اهداء کوله پشتی و بستههای فرهنگی ،گرفتن عکس یادگاری و ...از دیگر برنامههای متنوع این همایش بود.

بازدید مسئولین دانشگاه از مجتمع پس از مراسم

استقبال دانشجویان و اساتید مجتمع و مسئولین دانشگاه از
مراسم
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با جوان ترین رئیس دانشکده
دانشگاه

لیال صمدی
عکس :مسعود آقایی

یک فنجان چای داغ این شماره از گلبانگ را با دکتر آرش خجسته
جوانترین رئیس یکی از دانشکدههای دانشگاه می نوشیم .دکتر
خجسته در سال  ١٣٥٨در شهر رشت متولد شد .وی پس از گذراندن
دورران تحصیل به عنوان دانشآموز استعداد درخشان ،در سال ١٣٧٦
در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سال ١٣٨٢
در رشته جراحی دهان فکوصورت دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی پذیرفته شد.
از موفقیتهای دکتر خجسته میتوان به دانشجوی نمونه علوم پزشکی
کشور در سال  ،١٣٨١محقق جوان جشنواره رازی در سال  ،١٣٨٤کسب
رتبه اول بورد تخصصی در سال  ،١٣٨٧راه اندازی دفتر استعدادهای
درخشان دانشکده دندانپزشکی در سال  ،1388مدیرگروه علوم پایه
مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه در سال  ،1390معاون پژوهشی
دانشکده دندانپزشکی در سال  ١٣٩٣و ...اشاره کرد.
گفتنی است وی با مرتبه علمی دانشیار از سال گذشته به عنوان
رئیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی مشغول خدمت میباشد.
 چه شد که رشته جراحی دهان ،فک و صورت را انتخاب کردید؟
در واقـــع رشـــته جراحـــی دهان ،فک وصـــورت را قبـــل از ورود بـــه دوره دکتری
عمومـــی دندانپزشـــکی انتخـــاب نمـــودم .یعنـــی بهتـــر بگویـــم ،دندانپزشـــک
شـــدم تـــا جراح فـــک و صـــورت شـــوم .در دوران دبیرســـتان به صـــورت اتفاقی
متوجـــه شـــدم که رشـــته جراحـــی دهان فـــک و صورت رشـــته تخصصـــی بوده
کـــه بـــرای ورود به آن نیـــاز به گذراندن دوره دکتری دندانپزشـــکی می باشـــد.
درمـــان بیماریهـــای مختلـــف در حوزه دهان ،فـــک و صـــورت ،همانند درمان
ضایعـــات پاتولوژیـــک فکی ،بیمـــاران تصادفی کـــه درصد قابل توجهـــی از آنها
اســـیبهای صورتی دارنـــد ،بیماریهای مادر زادی همانند شـــکاف لب و کام،
از همـــان ابتـــدای ورود بـــه این رشـــته برای من جـــذاب بود.

هر خاطرهای
حتی تلخ
میتواند
آموزنده باشد

 شما جزو مسئولین جوانی هستید که بهتر می توانند
دانشجویان امروز و روحیات آنان را درک کنند .به نظر شما
دانشجویان امروز چه تفاوتی با دوران شما دارند؟
شـــاید نوع ارتباط با اســـاتید ،کمی تفاوت یافته اســـت .دانشـــجویان در ســـنی
کـــه در دانشـــگاه حضور دارنـــد ،مقطع بســـیار مهمی از جهت تحـــول روحی و
شـــخصیتی زندگـــی آنها می باشـــد .ارتبـــاط با اســـاتید تنها به منزلـــه آموختن
علوم مرتبط نیســـت بلکه می تواند بر روی شـــخصیت و نـــوع نگرش آنها تاثیر
گزار باشـــد .به عنوان مثـــال در دوره دکتری عمومی ،دیدن اســـاتیدی همانند
دکتر مســـلم بهـــادری ،دکتـــر پرویـــن پاســـاالر ،دکتر دهپـــور ،دکتـــر جهانگیری
و .....بـــرای مـــا نه تنها از جهت آموزشـــی بلکه دیدن شـــخصیت ،رفتار ،منش،
شـــخصیت و تاریخچـــه زندگـــی آنهـــا بـــرای مـــا آموزنـــده بـــود .در واقـــع تلمذ
محضر اســـاتید یک قســـمت الینفک ،از حضور دانشـــجویان در دانشـــکده بود.
البتـــه ایـــن امـــر در آمـــوزش پزشـــکی از دوران ابوعلی ســـینا در کشـــور ما رواج
داشـــته اســـت ولی در حال حاضر کمی کم رنگ شـــده اســـت .آســـیب شناسی
ایـــن امر شـــاید بـــه ،پدیـــدار شـــدن شـــبکههای اجتماعـــی ،اینترنت و آســـا ن َتر
شـــدن راههـــای دسترســـی بـــه اطالعات باز گردد .و شـــاید اســـاتید نیـــز در این
برهـــه بـــرای تاثیر گزاری بیشـــتر ،بایـــد نقش متفاوتـــی را ایفا کننـــد .البته الزم
بـــه ذکر اســـت که در طول  ٧ســـال گذشـــته که در گـــروه جراحی دهـــان فک و
صورت به آموزش مشـــغول هســـتم ،با دانشـــجویان بســـیار ســـاعی و کوشـــائی
آشـــنا شـــدم کـــه نظیر آنهـــا در هیچ کجـــای دنیا یافت نمی شـــود.
 آیا در دوران تحصیل در امور فوق برنامه دانشجویی هم شرکت
می کردید؟
بله به همراه دانشـــجویان رشـــتههای پزشکی و داروســـازی ،کانون اندیشههای
پویا را در ســـال  ١٣٧٩زیر نظر معاونت دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه تهران
راهانـــدازی نمودیـــم .در آن زمـــان هنـــوز بنیـــاد نخبـــگان فعالیت خود را رســـماٌ
آغاز نکرده بود و واحد اســـتعدادهای درخشـــان در وزارت بهداشـــت ،درمان و
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آمـــوزش پزشـــکی به شـــکل امروزی تبیین نشـــده بود .ایـــن کانـــون در ادامه به
شـــکل دفتر اســـتعداد درخشـــان درآمد و فعالیت خـــود را ادامه داد.
 در اوقات فراغت خود چه فعالیت هایی انجام می دهید؟
مطالعـــه مـــی کنم؛ همچنین به فلســـفه ،معـــارف و تاریخ نیز بســـیار عالقه مند
هستم.
 از این که به عنوان جوان ترین رئیس یکی از دانشکدههای
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شده اید ،چه احساسی
دارید؟
احساس سنگینی بار مسئولیت و دین به دانشگاه در جهت اعتماد به اینجانب
در بنده ایجاد گردیده است.
 چه خاطره تلخ و شیرینی از دوران مسئولیتهای خود دارید؟
هم نشینی با پیشکسوتان و کسب تجربه از محضر آنها برای من خاطره شیرین
می باشد .در مورد خاطره تلخ می توانم بگویم هر خاطره ای حتی تلخ
می تواند آموزنده باشد.
 از نظر شما نقاط قوت و ضعف دانشکده
فناوریهای نوین پزشکی چه می باشد؟
دانشکده فن آوریهای نوین پزشکی با در اختیار داشتن زیر
ساختهای الزم برای علوم نوین
همانند طب بازساختی و سلولهای
بنیادی می تواند موجب حرکت
دانشگاه در حوزه مرز دانشی شود.
به همین دلیل هدف گذاری آموزشی
و پژوهشی دانشکده فن آوریهای
نوین می تواند تا حدی متفاوت از
سایر دانشکدهها باشد .در واقع
این دانشکده می تواند به صورت
پلی دیده شود که موجب اتصال
تحقیقات بالینی با تحقیقات
علوم پایه از یک سو و از سوی
دیگر موجب اتصال محققان و
دانشمندان به صنعت شود.
الزم به ذکر است عدم وجود
فضای فیزیکی مناسب و زیر
ساخت نیروی انسانی کافی

موجب عدم تحقق اهداف فوق الذکر شده است.
 بهترین منتقد شما چه کسی است و در زندگی خودتان را مدیون
چه کسی می دانید؟
بهترین منتقد من در زندگی ،همسرم سرکار خانم دکتر مرضیه علیخاصی،
دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند .در
زندگی خود را مدیون پدر و مادرم می دانم که عشق خود را بی دریغ نثار
من نمودند.
 هدف بعدی شما در زندگی چیست؟
البته من به این نکته اعتقاد دارم که تالش برای رسیدن به یک هدف از خود
هدف با اهمیت َتر است .در ضمن پس از رسیدن حفظ آن شاید بسیار دشوار
َتر باشد .به همین دلیل من همواره تالش می کنم که با مدیریت زمان مناسب
در مسیر اهداف خود چه در بعد تحقیق و فن آوری ،چه در بعد درمان بیماران
حرکت کنم.
 با شنیدن عبارات زیر چه جمله ای در ذهنتان
تداعی می شود:
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :خانه دوم جوان :انرژی ،تالش و حرکت گلبانگ :نشریه دانشجویی صحبت پایانی اگر
دارید بفرمائید؟
امیدوارم دانشجویان
افق علمی بلندی را
پیش روی خود ببینند
و با تالش و کوشش در
رسیدن به جایگاه علمی
واقعی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در
سطح بین المللی کمک
کنند و در نهایت آرزوی
موفقیت و سالمتی
برای همه دانشجویان
دارم همچنین از شما و
همکاران گرامیتان تشکر
می کنم.
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حالم
خوب
میشود...
«به مناسبت 15
شعبان ،سالروز والدت
امام زمان(عج)»
زهرا پازکی
دانشجوی پرستاری
از همـه ی دلتنگیهـا کـه بگذریـم؛ تـو کـه
هسـتی ،حالـم خـوب اسـت...
همیـن کـه مـی دانـم یـک روز مـی آیـی،
قلبـم آرام مـی گیـرد ...خیلـی منتظـرت
هسـتم ...پیوسـته روزشـماری مـی کنـم ...راسـتی !...وای ...امروز
لا فرامـوش کـرده بـودم ...درس و کار و مشـغلههای
جمعـه بـود ...کام ً
زندگـی و شـبکههای اجتماعـی و ...سـرم خیلـی شـلوغ بـود ...آن قـدر کـه یـادم
رفـت بـه یـادت بیفتـم ...یـادم رفـت دیشـب ،دغدغـه ی ایـن را داشـته باشـم کـه
نکنـد امـروز هـم نیایـی ...و نیامـدی ...پـس ایـن کـه گفتـم منتظـرت هسـتم ،فقط
یک شـعار بود؟ دقیقاً برای این که این انتظار به پایان برسـد ،چه می کنم؟ جمعه
ای دیگـر گذشـت تلـخ ...مـن گذشـتم بـی تفـاوت ...و تـو گذشـتی از کوچههـای
تنهایـی ...نمـی دانـم دقیقـاً از چـه زمانـی ایـن قـدر بـی معرفت شـدم و پـر ادعا...
خـدا کـه همـان قـدر مهربـان اسـت ...تـو هـم کـه همچـون همیشـه دل را مـی بـری
تـا اوج ملکـوت ...چـرا دیگـر هیـچ خبـری از سـادگیهای کودکانـه ام نیسـت؟ آن
همـه بـاور قشـنگ چـه شـد؟ آن همـه آرامـش کجـا رفـت؟ چـرا انجـام خیلـی کارهـا
کـه دیگـران را از انجـام آنهـا نهـی مـی کـردم ،برایم عادی شـده؟ چند وقت اسـت
کـه بـه آسـمان نـگاه نکـرده ام؟ دیگـر از شـکفتن غنچـه ای ،خوشـحال و از دیـدن
ال
پرنـده ای در قفـس ناراحـت نمـی شـوم ...فقـط دارم مـی دوم ...مـی دوم تـا مث ً
درس بخوانـم ...بـه هـر قیمتـی بهترین شـغل را داشـته باشـم ...ثروتمندترین آدم

دنیـا شـوم ...هـر جـا الزم اسـت ،یکـی را بپیچانـم و در
دل بخنـدم کـه چـه قـدر سـاده بود و من چـه قدر زرنگ
بـودم ...نمـی دانـم ...تـه تهـش چـه؟ پـس چـرا هـر قدر
اسمشـان را هـدف گذاشـته ام نزدیـک تـر مـی شـوم،
بـه اینهـا کـه
داشـتم ،دور مـی شـوم و دلـم سـنگین تـر مـی شـود
از آرامشـی کـه
و حالـم بدتـر؟ ادای آدمهای شـاد را درمی آورم ...چرا هر چه اطرافم شـلوغ
تـر مـی شـود ،بیشـتر احسـاس تنهایـی مـی کنـم؟
چرا این قدر دلم پر است؟
مـی دانـم خیلـی بـی معرفتـم ...امـا ...خـودت هـم خـوب مـی دانـی ...بـا ایـن کـه
دلـم پـر اسـت ...آن قـدر کـه گاهـی جایـی بـرای تـو نمی گـذارم؛ هنـوز دل را خالی
نکرده ،هنوز تو را ندیده ،گاهی اسـمت که می آید ،قلبم می لرزد و اشـکم جاری
می گـردد...
آقای مهربان همیشه ی لحظه هایم و لحظههای همیشه ام...
مـی شـود دسـتت را روی قلبـم بکشـی؟ مـی شـود غبـارش را پـاک کنـی؟ چـه قـدر
دلـم هـوای جمکرانـت را کـرده ...فقـط مـن باشـم و تـو و خـدا ...بـی خیـال همـه ی
دنیـا ...مـی شـود واسـطه ای شـوی کـه بـا تولـدت ،من هم تولـدی دوبـاره یابم ،در
آغـوش گـرم پـروردگارم جـای گیرم و به او تکیه کنم ...عزیز زهرا ...دیگر تنهایی
بـرای ظهـورت دعـا نکـن ...مـن هم دعا می کنم ...می شـود بیایـی؟ تو که بیایی،
حالـم خـوب مـی شـود ...قول مـی دهم...
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«به مناسبت
 14خردادماه،
سالروز وفات امام
خمینی(ره)»

داوود پیرانی
دانشجوی
کارشناسی ارشد
مدیریت سالمت،
ایمنی و محیط
زیست
هر ساله چهاردهم خرداد در سوگ بنیانگذاری به سوگ می نشینیم که جایگاه
ویژه ای را برای مقام دانشجو و دانشگاه قائل بودند .ایشان دانشگاه را به جهت
نقش ویژه فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی شان ،همواره از اهم امور و مبداء همه
تحوالت جامعه می دانست .دانشگاه و دانشجو از منظر امام خمینی(ره) در 3
مقوله ،انسان سازی ،قطع وابستگی ،استقالل کشور و حفظ و تداوم انقالب
اسالمی جای می گیرند که در طول حیات ایشان بارها بر این مقولهها تأکید
داشتند و حساب ویژه ای برای موارد فوق الذکر به ویژه برای دانشجویان
باز کرده بودند .دانشجوها ذخایر این ملت هستند ،مقدرات مملکت ما در
آینده به دست دانشجویان امروز است ...شئونات مختلف کشور در دست
دانشجویان است که آتیه کشور را آنها باید اداره بکنند ...سعادت یک مملکت
کلیدش به دست معلم و دانشجو است .بنابراین هر مملکتی در عالم ،هر
کشوری در عالم موجودیتش بسته است به دست دانشجو و معلم...
این جمالت تنها زاویه کوچکی از دیدگاه امام درباره دانشجو و دانشگاه
را بیان می کند و ما دانشجوهای امروزی باید یادمان باشد که برای ورود به
این مکان مقدس در سربرگ دفترچه آزمونهای ورودی دانشگاه قید شده بود
که "دانشگاه مبداء همه تحوالت است" .حواسمان باشد که دانشگاه مکانی
پیچیده و ظریف است و هر گونه اهمال کاری در این مکان عواقب منفی
برجای می گذارد .از دیدگاه امام(ره) قرار گرفتن در نقش دانشجوی دانشگاه

مسئولیت سنگینی است که ایشان به این قشر جوان وصیت می نمایند که
جوانان عزیز دانشگاهها باید خودتان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمائید
تا استقالل و آزادی خود و کشور و ملت خوتان را حفط کنید .حال این پرسش
در ذهن مطرح می شود که در شرایط کنونی وظیفه ما دانشجویان در قبال
این مسئولیت سنگینی که بنیانگذار انقالب به ما سپرده است ،چیست؟ در
جواب باید گفت که ما دانشجویان باید در وهله اول به فکر خودسازی خویش
بوده و انسانی مفید برای جامعه خود باشیم و استقالل کشور و عدم وابستگی
را در تمام زمینهها سرلوحه کارمان قرار دهیم و با این هدف مداوم تالش و
کوشش کنیم که بازخورد اصلی این ایفای نقش دانشجویی مان ،حفظ و تداوم
انقالب اسالمی بنیانگذاری است که جایگاه واالیی را برای ما تعریف کرده
بودند .ما دانشجویان نیز باید متعهد شویم که به درست انجام دادن نقش
خودمان عمل کنیم و دست از آرمان خواهی و مطالبه گری درست برنداریم
و در جهت پیشرفت جامعه دانشگاهی گامهای مثبت و سازنده برداریم و این
پیشرفت را از جامعه دانشگاهی به کل جامعه ترزیق کنیم و در نهایت برای
رسیدن به غایت نهایی رسالتمان ،حفظ استقالل و پیشرفت کشور عزیزمان
در جامعه جهانی کوشا باشیم و این هدف میسر نمی شود مگر اینکه بسان
حلقههای زنجیر با هم دلی به ریسمان خدا پناه ببریم.
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دومین نشست رئیس دانشگاه با دبیران
شورای صنفی
نشست رئیس دانشگاه با دبیران شورای صنفی کلیه
خوابگاهها و دانشکدههای تابعه دانشگاه ،روز چهارشنبه
مورخ هشتم اردیبهشت ماه در محل اتاق شورای
معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید.
در این نشست که با هدف بررسی و طرح مسائل صنفی
دانشجویان برگزار شده بود ،دکتر پیوندی رئیس دانشگاه،
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
رمضانی سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه،
نریمانی مدیر امور دانشجویی دانشگاه ،طغرایی مدیر
تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،دکتر
وفایی مدیر تربیت بدنی دانشگاه ،آزاد سرپرست روابط
عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و دبیران
شورای صنفی خوابگاهها و دانشکدهها نیز حضور به هم
رساندند.
در ابتدای این نشست دکتر پیوندی بیان نمود :تمامی
نکاتی که در این نشست اشاره شد منطقی است و
مقداری از آن به سالیان گذشته بر می گردد که تمام
تالش من و همکارانم این است که در حد توان آنها را
رفع کنیم و برای سواالت منطقی شما ،پاسخهای صحیح
داشته باشیم .رئیس دانشگاه اظهار نمود :دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با وجود  230رشته و تعداد
 13000دانشجو ،در زمینههای علمی ،فرهنگی ،پژوهشی
و آموزشی پیشگام است و همانطور که می دانید سال
گذشته دانشگاه رتبه نخست را در آموزش کسب کرد
که مجموعه دانشگاه می تواند با همکاری و هماهنگی
در پیشبرد اهداف خود در زمینههای دیگر نیز سرآمد
باشد .وی افزود :برای حل پاره ای از مسائل ،الزم است
جلساتی با حضور دیگر مسئولین و روسای دانشکدهها
تشکیل شود و بنده پیشنهاد می کنم این قبیل جلسات
تخصصی تر و با طرح موضوعات جزئی تر تشکیل گردد.
همچنین دکتر پیوندی در ادامه سخنان خود به مواردی
از قبیل :ارتقاء کیفی امکانات خوابگاه ها ،لزوم برگزاری
جشنواره ورزشی ،حل مسائل مربوط به اینترنت ،توجه
جدی به وضعیت بهداشت و درمان خوابگاه ها ،پیگیری
مسائل ایاب و ذهاب دانشجویان ،نظارت همه جانبه
دبیران شورای صنفی در خوابگاهها و دانشکدهها و...
اشاره نمود.
در ادامه این نشست دکتر خانی جزنی ضمن عرض خیر
مقدم اظهار داشت :نقطه نظرات سازنده شما دانشجویان

عزیز در این نشست باعث پیشرفت خوابگاه ،دانشکده،
دانشگاه و در نهایت خود شما می باشد .وی گفت :باعث
افتخار است که از همفکری شما به منظور پیشبرد اهداف
دانشگاه بهره مند گردیم و امیدواریم که شاهد همکاری
شما عزیزان در تمامی زمینهها باشیم و بتوانیم مسائل
موجود در دانشکدهها و خوابگاهها را با یاری شما دوستان
برطرف کنیم .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
بخش دیگری از سخنان خود افزود :هدف ما در معاونت
این است که کارها به دقت و به طور صحیح انجام
دهیم .در همین راستا برنامه ریزی آغاز و چهارچوبها
به طور جامع تعریف شده است و باید با یکدیگر همگام و
هماهنگ باشیم ،مشکالت و موانع را به موقع اصالح کنیم
تا به طور مطلوب پاسخگوی شما دانشجویان عزیز باشیم.
گفتنی است تخصیص وام به دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،برگزاری کارگاههای توانمند سازی ،تدوین سند
و چشم انداز زندگی خوابگاهی ،اعتماد به دانشجویان
و واگذاری مسئولیت به آنها ،برنامهریزی در راستای
برگزاری ورزشهای همگانی ،وجود مشکالت کارورزی و
آموزشی در بیمارستان ها ،برقراری ارتباط دبیران شورای
صنفی دانشگاه با مسئولین ذیربط در وزارت بهداشت
و ...از دیگر موارد مطروحه در این جلسه از سوی دبیران
شورای صنفی در خوابگاهها و دانشکدهها بود.

شرکت دکتر خانی جزنی در جشنواره خیریه لبخند
در دانشکده دندانپزشکی
به کوشش معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده
دندانپزشکیبازارچهخیریهلبخندباهمکاریکانونفرهنگی
فردا و کانون خیریه ضربان امید در تاریخ بیست و یکم
اردیبهشت ماه در این دانشکده برگزار گردید.
دراین نمایشگاه که با شرکت دکترخانی جزنی معاون
دانشجوییوفرهنگیدانشگاه،دکتراقبالرئیسدانشکده
دندانپزشکی،نریمانیمدیراموردانشجوییدانشگاه،دکتر
کدخدازاده معاون دانشجویی وفرهنگی دانشکده وحضور
پرشوردانشجویان برگزارگردید ،مسئولین ازنزدیک به بازدید
ازغرفههایخیریهپرداختند.
همچنیندرجنبایننمایشگاهدکترخانیجزنیبا
حضوردررادیونمایشگاه،اظهارداشت:انجامامورخیریه
بیش از هرچیزشامل برکات برای فرد خیرمی شود و بنده
امیدوارم که این خیروبرکت شامل حال همه عزیزان موثر
دربرپاییایننمایشگاهگردد.معاوندانشجوییوفرهنگی

دانشگاههمچنینبیانکرد:شرکتدانشجویاندربرنامههای
فرهنگیوتغذیهاوقاتفراغتدانشجویانبابرنامههایمفید
ازاهداف این معاونت است که امیدواریم درآینده با حمایت
بیشتر،اینهدفمحققشود.
گفتنی است در خاتمه این بازدید دکترخانی جزنی
ضمن ثبت دلنوشته در بوم یادگاری این نمایشگاه ،هزینه ای
را جهت مشارکت در این امر خیر اهدا نمود .الزم به ذکر
است عواید حاصل از نمایشگاه خیریه لبخند صرف حمایت
از بیماران بی بضاعت و کم بضاعت مراجع به دانشکده
دندانپزشکی دانشگاهمیگردد.

برگزاری همایش یک روزه والیت فقیه در
دانشکده داروسازی
همایش یک روزه والیت فقیه به همت گروه فرهنگی
آموزشی قاصدک بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه در دانشکده
داروسازی برگزار شد.
در این همایش که با حضور دکتر پالش مشاور اجرایی
رییس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست دانشگاه ،دکتر خانی
جزنی معاون فرهنگی و دانشجویی ،حجت االسالم و
المسلمین افشاری معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه و  450نفر از دانشجویان برگزار شد ،ابتدا حجت
االسالم و المسلمین افشاری ضمن بیان مطالبی به تبیین
جایگاه والیت فقیه پرداخت.
در ادامه همایش دکتر علی غالمی رئیس دانشکده
حقوق دانشگاه امام صادق(ع) درخصوص مباحثی نظیر
ضرورت عقلی نیاز به حکومت در جامعه ،عدم جدایی
دین از سیاست ،عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص
برای حکومت «اصل عدم والیت» ،اختصاص حاکمیت به
ذات باریتعالی ،واگذاری حکومت و والیت به رسول و امام
و ...به سخنرانی پرداخت.
در ادامه برنامه در خصوص جایگاه والیت فقیه و
شخصیت شناسی مقام معظم رهبری مطالبی بیان شد و
همچنین به سئواالت کتبی شرکت کنندگان در همایش به
طور کامل و جامع پاسخ داد.
گفتنی است در بخش جنبی همایش نمایشگاه کتابی
با موضوعات قرآنی و ارایه محصوالت مجموعه فرهنگی
آموزشی قاصدک برپا شد که مورد استقبال شرکت کنندگان
قرار گرفت.
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همسنگر علم در پردیس نیایش دانشگاه

سومین سالگرد تشییع و تدفین شهدای گمنام دانشگاه و اولین یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه تحت عنوان«یادواره
همسنگرعلم» در روز سه شنبه مورخ  31فروردین ماه در پردیس نیایش دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم باشکوه که به کوشش بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار شد ،حجت االسالم والمسلمین فرهادزاده مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکترپالش مشاور اجرایی و مدیرحوزه ریاست دانشگاه ،دکترخانی جزنی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین جمشیدی نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسالمی و
پدرشهید جمشیدی دانشجوی دانشگاه ،دکترتوالیی رئیس مرکزتحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ...اعظم(عج)،
دیگرمسئولین ،خانوادههای معززشهدای دانشجوی دانشگاه وجمعی ازدانشجویان حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم دکتر توالیی بیان نمود :خداوند را شاکر هستم که این توفیق را نصیب بنده کرد تا امروز در خدمت
خانوادههای شهدای عزیزسرزمینمان باشیم .وی گفت :پیشرفتهای کشور ایران در تمامی عرصه ها ،مدیون تالشها و
فداکاریهای این بزرگواران است .انشأا ...که همگی قدردان محبتهای این بزرگواران و خانواده هایشان باشیم چرا که
خانواده این عزیزان نیزدر افتخارآفرینیهای کشورمان در تمامی عرصهها سهیم هستند و اگرصبرو استقامت خانوادهها
نبود ،امروزه در بین دیگرکشورها سرآمد نبودیم .در بخش دیگری از این نشست حجت االسالم والمسلمین جمشیدی به
بیان خاطراتی از دوران مبارزات خود علیه رژیم طاغوت و همچنین دوران اسارت خود در زندانهای بعث عراق پرداخت.
همچنین در این مراسم خانوادههای شهید احدی و شهید ساکی –دانشجوهای پزشکی دانشگاه -یاد و خاطرات فرزندانشان را
گرامی داشتند و به بیان خاطرات دوران زندگی این بزرگواران پرداختند.
الزم به ذکراست تقدیراز خانوادههای معزز شهدای دانشجوی دانشگاه ،گل افشانی و عطرافشانی مزار شهدای گمنام
توسط مسئولین و مدعوین ،رونمایی از تصاویرطراحی شده شهدای دانشکده پزشکی ،پخش نماهنگ از شهید عاشوری،
شعرخوانی حمیدرضا برقعی شاعراهل بیت و ...از دیگربرنامههای متنوع این مراسم باشکوه بود.

برگزاری مجمع تخصصی کانونهای فرهنگی
خیریه سراسر کشور به میزبانی دانشگاه
نشست مجمع تخصصی کانونهای فرهنگی خیریه
دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در روز چهارشنبه مورخ هشتم
اردیبهشت ماه برگزار شد.
در افتتاحیه این نشست که با حضور دکتر خانی جزنی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکترعالمه مدیرکل
فرهنگی وزارت بهداشت ،طغرائی مدیرتعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه و دبیران کانونهای خیریه
سراسر کشور برگزار شد ،دکتر خانی جزنی بزرگ ترین نعمت
برای هر انسانی را فرزند صالح برشمرد و گفت :در انجام
کارها و امور خیریه کانونها باید نگاه دقیق و ریزبین داشته
باشید ،زیرا با رسیدگی به مسایل کوچک در خوابگاهها و
دانشکدههای خود ،می توانید اثرگذارترباشید.
وی افزود :این جمع که امروز در کنار هم به تبادل
اطالعات می پردازید ،سبب تسری بیشترامور خیریه می
شود و از شما می خواهم با مشارکت یکدیگر در انجام این
امور از همه پیشی بگیرید .دکترخانی جزنی همچنین با

اشاره به تأثیر آرامش در جان و کالم خیرین ،اظهار کرد :قطعاً
آرامش شما سبب خواهد شد که مشکالت با کیفیت باالتری
حل شود و اثربهتری برمخاطبان بگذارد .معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه در خاتمه سخنان خود با بیان این موضوع
که جامعه امروز ما بیشترین تأثیررا از والدین و معلمان
می پذیرد ،از دانشجویان خواست تا ضمن حفظ احترام و
قدرشناسی از پدران ،مادران و اساتید خود ،سعی کنند تا در
آینده آنها نیزنقش مفید و موثری در این زمینه ایفا کنند.
دکتر عالمه مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت نیز
در بخش دیگری با اشاره به حمایت جدی مسووالن
دانشگاه از تشکیل کانونهای رسمی در دانشگاه ها ،اظهار
امیدواری کرد کلیه کانون ها ،طبق ضوابط و با پشتیبانی
مسووالن دانشگاهها عمل کنند .وی با اشاره به اهداف و
وظایف مجمع تخصصی کانونهای فرهنگی اظهار داشت:
گرچه وظیفه اصلی دانشجویان درس خواندن است ،اما
باید در فعالیتهای اجتماعی و مشارکتی نیزحضور داشته
باشند تا انسانهای مفیدتری برای جامعه خود باشند.
مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در خاتمه سخنان
خود با اجرایی شدن طرحهای ملی در حوزه خیریه ،انجام
طرحهای جهادی در این حوزه و کمک به ترویج فرهنگ
سالمت در جامعه را ضروری برشمرد.
گفتنیاستارائهگزارشیازفعالیتهایسالگذشته
کانون ها ،بحث وتبادل نظردرخصوص مشارکت این کانونها
درجشنوارهفرهنگیسالآتی،انتخابوتبیینطرحملی
سالیانهمجمع،تصویباساسنامهکانونهایتخصصیو...از
جمله موارد مطرح شده دراین نشست بود.

صد نفر از دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی
دانشگاه ،دانش آموخته شدند
 100نفر از دانشجویان دانشکدههای پزشکی و دندان
پزشکی دانشگاه دانش آموخته شدند.
در این جشن که با همکاری معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه در روز چهارشنبه  15اردیبهشت ماه
در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار شد ،دکتر
خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر
معصومه آباد عضو شورای شهر تهران ،دکتر جرجانی
رئیس دانشکده پزشکی ،دکتر اقبال رئیس دانشکده
دندانپزشکی و جمعی از اساتید ،مسئولین دانشکدهها
و جمع کثیری از والدین دانش آموختهها حضور به هم
رساندند.
در ابتدای این مراسم دکتر اقبال ضمن عرض خیر
مقدم به والدین حاضر،رسیدن به این عرصه را به کلیه
دانش آموختگان تبریک گفت .همچنین در بخش دیگری
از این جشن دکتر جرجانی برای کلیه دانش آموختگان که
به مثابه فرزندان وی هستند آرزوی موفقیت نمود.
در ادامه این همایش صمیمی دکتر معصومه آباد
عضو شورای شهر تهران ،ضمن بیان این موضوع که
حضور در این جمع ،خاطره انگیز و پر از هیجان است.
گفتنی است در این جشن ،مراسم تحلیف و قرائت
سوگندنامه دانشجویان ،توسط دکتر سیم فروش استاد
پیشکسوت و عضو هیأت علمی دانشگاه صورت
پذیرفت .الزم به ذکر است پخش نماهنگ ،اهدای لوح و
تقدیر از دانش آموختگان از دیگر برنامههای این مراسم
بود.

بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی از خوابگاهها
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،در روز چهارشنبه مورخ هشتم اردیبهشت
ماه ،از خوابگاه دخترانه گل نرگس و در روز سه شنبه
مورخ  21اردیبهشت ماه از مجتمع خوابگاهی حضرت
زهرا(س) بازدید نمود.
در این بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از
امکانات این خوابگاهها بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و
مشکالت موجود در این خوابگاهها قرار گرفت.
همچنین در این بازدید دانشجویان به طرح موارد
درخواستی خود پرداختند.
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مریم حاجیکاظمطهرانی

کارشناسارشدروانشناسیخانوادهومشاورمرکزمشاورهدانشجویان

در صورتی که با رعایت اصول
بهداشت خواب و تکرار آنها باز هم
در به خواب رفتن دچار مشکل بودید
با یک روانشناس و یا روانپزشک
مشورت کنید و از مصرف داروی
خواب آور بدون نظر تخصصی
خودداری کنید.

خوابی راحت
و آرام داشته
باشید

به طور میانگین بدن یک انسان بزرگسال به  7تا  8.5ساعت خواب در شبانه روز
نیاز دارد .پژوهشها نشان داده بدخوابی و کمبود خواب باعث ضعف در سیستم
ایمنی ،کاهش تمرکز ،بدخلقی و خستگی در طی روز ،کاهش توانایی یادگیری و
کارایی ذهنی ،پایین آمدن آستانه تحمل و اضطراب می شود .از شایع ترین علل
اختالالت خواب ،بی خوابی و بدخوابی رعایت نکردن اصول مربوط به بهداشت
خواب است .بهداشت خواب عبارتست از مجموعه عاداتی که به شما کمک
می کند خواب راحت و آرامی را تجربه کنید ،در زیر به آنها اشاره می کنیم:
 .1ساعت بیولوژیک بدن خود را تنظیم کنید؛

زمان بندی مشخص برای خواب و بیداری خود داشته باشید(حتی در روزهای
تعطیل) و سعی کنید در ساعات بیداری در معرض نور آفتاب قرار بگیرید که
بسیار به تنظیم ساعت بیولوژیک بدن کمک می کند.
 .2از رختخواب تنها برای خوابیدن استفاده کنید؛

از تماشای تلویزیون ،درس خواندن ،کار با لب تاپ یا گوشی همراه و برنامه ریزی
ذهنی روز بعد در رختخواب خودداری کنید و فقط برای خوابیدن به رختخواب
بروید تا به محض ورود به رختخواب به یاد خواب بیفتید و ذهن شما شرطی شود.
 .3محیط خواب مناسبی فراهم کنید؛

محل خواب شما می بایست ساکت و تاریک باشد ،اگر نمی توانید سروصدا و نور را
کنترلکنیدازگوشبندوچشمبندمخصوصخواباستفادهکنید.دمایاتاقهماز
اهمیتباالییبرخورداراست،بهتریندمابرایخواب 16تا 18درجهسانتیگراداست.
 .4موقع خواب آلودگی به رختخواب بروید؛

اگرتا20دقیقهنتوانستیدبخوابید،ازرختخواببیرونرفتهودرمحلیدیگرمثلروی

مبل یا زمین بدون اینکه بدن را در حالت درازکش و خواب(به اصطالح لم دادن) قرار
دهید ،بنشینید .سپس هنگامی که خواب آلود شدید دوباره به رختخواب بروید.
 .5تغدیه مناسبی داشته باشید؛

حداقل  4تا  5ساعت قبل از خواب از مصرف غذاهای تند و ادویهدار ،نوشیدنیهای
کافئیندار(چای و قهوه) ،غذاهای چرب و سرخکرده ،کربوهیدرات خالص(مثل :آرد
سفید،شکر)،سبزیخام،انواعساالدومیوهخودداریکنیدوبرایبهبودخوابازموادی
چون؛سیبزمینی،برنج،موادحاویتریپتوفان(مثل:موز)ویکلیوانشیریاماستکه
آثارخوابآوریاستفادهکنید.همچنینمصرفمایعاتراپیشازخوابکاهشدهید.

 .6کمبود ویتامین بدن خود را جبران کنید؛

کمبود روی ،آهن ،کلسیم و مس موجب بی خوابی می شود .بنابراین مولتی
ویتامین مینرال را فراموش نکنید.
 .7سیگار نکشید؛

نیکوتین یک محرک است و خواب را از سر می پراند.
 .8نگرانیهای خود را مدیریت کنید؛

اگر جزء افرادی هستید که هنگام خواب نگرانی هایی به سراغتان می آید ،طوری
برنامه ریزی کنید که در طی روز  30دقیقه به فکر کردن ارادی در مورد نگرانی
هایتان خارج از رختخواب اختصاص دهید.
.9در طی روز اما نه پیش از خواب فعالیت بدنی داشته باشید؛

بهترین زمان برای فعالیت بدنی عصر می باشد ،خستگی حاصل شده به آسان تر
خوابیدن شما کمک می کند.
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حجت ا ..منتظری

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

تناسب اندام

چگونه کوهنوردی کنیم؟

طبیعت گردی و کوهنوردی

با شروع فصل بهار بسیاری از افراد به صورت گروهی و یا انفرادی به طبیعت
گردی و کوهنوردی می پردازند ،اما آن چه که حائز اهمیت است آن است که
طبیعت گردی و کوهنوردی اصول و شرایط خاص خود را می طلبد .این گونه
سفرها چه با نیت تفریح و کمپینگ باشد و یا برای پیاده روی و تمرین ورزش
استقامتی با سفرهای دیگر تفاوت دارد .اولین و مهم ترین نکته آن است که تا
زمانی منطقه ای را به خوبی نمی شناسیم و یا تجربه این گونه سفرها را نداریم نباید
به تنهائی پا در چنین سفرهائی گذاشت و به جنگ با طبیعت و کوهستان نرویم.
دومین نکته در این گونه سفرها انتخاب وسائل و تجهیزات مناسب با توجه به
شرایط منطقه و آب و هوا می باشد که از نوع کوله تا چادر کمپینگ و کفش مناسب و
بقیه تجهیزات باید به آن توجه داشت .اما برای لذت بردن هر چه بهتر از این گونه
برنامهها بعضی موارد را باید توجه داشت که از قرار زیر می باشند:
احتمال پیچ خوردگی پا هنگام عبور از رودخانه ،راه رفتن سریع و ...یا حتی زمانی
که خسته هستید بسیار زیاد است .برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی کافی است تا
یک چوب دستی را به عنوان عصا همراه داشته باشید زیرا نیروی کمکی خوبی برای
عبور از مکانهای دشوار است.
قبل از تصمیم به گردش در طبیعت کفش مناسبی انتخاب کنید .چنین کفشی
ً
باید متناسب با محیط گردش ،دارای پاشنه ای ضخیم و غیر لغزش و ترجیحا ضربه
ً
گیر ،راحت ،نرم و ساق دار باشد تا قوزک پا را به خوبی نگه دارد .حتما کفش را نیم
یا یک شماره بزرگ تر انتخاب کنید تا هنگام تورم پاها مشکلی برایتان پیش نیاید.
ً
هیچ گاه بدون جوراب کفش نپوشید و ترجیحا اجناس نخی را انتخاب نمایید.

پیشگیری از کوفتگی و گرفتگی عضالت

احتمال کوفتگی و گرفتگی عضالت زمانی تشدید می شود که به سرعت راه بروید یا
از جایی بپرید .توصیه می شود در نیم ساعت اول گردش و پیاده روی آرام گام بردارید.

بهترین موقعیت و سرعت
در طبیعتگردی هر فردی ریتم خودش را دارد .شرایط خود را در نظر بگیرید و
سعی نکنید تا هرطور شده با همراهانتان سرعت یکسانی داشته باشید .به شیوه
تنفس خود دقت کنید .هنگام حرکت ،بهتر است تنفس سینه ای باشد که باعث می
شود شکم منقبض شده و از پشت نیز محافظت شود.
همراه داشتن آب و میان وعده

ً
طی مدتی که در طبیعت گردش می کنید ،مرتب آب بنوشید .برای این منظور حتما
بطری آب همراه داشته باشید .میوههای خشک یا تکه هایی نان را نیز با خود ببرید
تا انرژی خود را در طول راه تأمین کنید.

توجه به شرایط کوهستان
در کوهستان از ارتفاع خاصی به بعد ممکن است ناراحتی هایی در شرایط جسمانی
احساس کنید که با سردرد ،نفس نفس زدن و خستگی شدید بروز می کند .در
ً
این صورت فورا گردش را فراموش کنید و برگردید .و به خاطر داشته باشید که
برای حفظ امنیت و سالمتی خود هرگز تنهایی به گردش نروید ،مسیر را به خوبی
بشناسید و وسایل ضروری همراه داشته باشید و این که حواستان به طبیعت باشد.
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پزشکی
از راه
دور
بهنام معصومی

دانشجوی پرستاری

تلهمدیسـن یکـی از
فنـاوری هایـی اسـت کـه اولیـن بـار در دهـه  1970میلادی توسـط فـردی بـه نـام
 Thomas birdمعرفـی شـده اسـت .بـا پیشـرفت علـم و تکنولـوژی فنـاوری
اطالعات نیز به کمک علم پزشکی آمده و فرصتهای فراوانی برای پیشرفت در
زمینههای پیشـگیری درمان و مراقبت و پیگیری فراهم آورده اسـت .تلهمدیسـن
اکنـون یـک روش شـناخته شـده و رسـمی در جهـان اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن
مـی تـوان بیمـاران را از راه دور تحـت کنتـرل داشـت .اقداماتـی ماننـد آمـوزش
مشـاوره ،تنظیـم دوز دارویـی و مشـاهده تنهـا بخـش کوچکـی از ایـن علـم بـزرگ
اسـت .امـروزه بـا طراحـی ربـاط هایی حتی می توان پیشـرفته تریـن جراحیها را از
راه دور نیز انجام داد .از طریق این فناوری می توانید با پزشـک داروسـاز پرسـتار
یـا کارشـناس تغذیـه خـود هـر لحظـه در تمـاس باشـید و در زمـان نیـاز طلـب کمـک
کنیـد .تلهمدیسـن در تشـکیل پرونـده سلامت افـراد نقـش بسـزایی دارد .تمامـی

اطالعـات در هـر لحظـه بـر روی سیسـتمی واحـد ذخیـره می شـود که توسـط کادر
درمـان قابـل رویـت اسـت .تلـه مدیسـن در علـم آمـار و ارزشـیابی نقـش حیاتـی را
ایفـا مـی کنـد .زیـرا کـه مـی توانـد رونـد بهبـود بیمـاری
یـا نحـوه ی تأثیـر گـذاری داروهـا و عـواض آنهـا
را بـا دقـت باالیـی منتشـر کنـد و از رونـد
تأثیرگـذاری تمرینـات فیزیوتراپـی و
کاردرمانی گزارش دقیقی تهیه نماید.
ایـن رونـد بـا گسـترش گجتهـای
همـراه بدنـی بـه صـورت سـاعت
بنـد و غیـره بهبـود چشـمگیری
مـی یابد .ثبـت این اطالعات
مـی توانـد بـه پیشـبرد
اهـداف اسـتراتژیک
بهداشـت و
درمـان و

همچنیـن
نیـاز سـنجی و
بومـی سـازی کمـک
شـایانی کنـد .بـا ایـن
سیسـتم مـی تـوان
بـه سـواالت متـدوال
بیمـاران بـدون حضـور
کادر درمانـی پاسـخ
داد و همچنیـن کاربـران
و کادر درمـان را تحـت
آمـوزش مـداوم قـرار داد.
ایـن سیسـتم مـی تواند سیسـتم

پزشـک خانـواده را بهبـود ببخشـد و از
هزینههـای درمـان و بهداشـت بکاهـد و باعـث اهمیـت و اطمینـان خاطـر در
کاربرانش شود .قطعاً آینده ی علم پزشکی به گسترش این علم وابسته است.
امیـد اسـت در کشـور عزیزمـان ایـران نیـز با گسـترش فرهنگ و زیرسـاختهای
مناسـب ضمینـه تسـریع درمـان بهداشـت فراهـم شـود و خدمات پزشـکی همواره
در دسـترس همـگان قـرار گیـرد .رشـتههای ماننـد  hitدر جهـت گسـترش ایـن
اهـداف شـکل گرفتـه انـد تـا در سـالهای آتـی پاسـخگوی نیـاز کشـور را در ضمینه
فنـاوری اطالعـات سلامت باشـند .کاهـش هزینه هـا ،کاهش فرصتهـای انتظار،
کاهش مسـافرت ها ،بهبود مشـاورهها و اسـتفاده از نقطه نظرات ثانویه ،خدمات
اجتماعـی و ...از اهـم مزایـای ایـن سیستم اسـت HIS .اولیـن بـار در سـال 1960
مـورد اسـتفاده قـرار گرفت HIS .اولیه بسیار سـاده بود و بیشـتر بـرای primary
careمـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت .بـا گذشـت زمـان اطالعات دیگـری نیـز بـه
آن اضافـه شـد HIS .بـا ایجـاد پیامهـای اخطـار و یکسـری یادآوریهـا بـه پزشـک
در تشـخیص بیمـاری کمـک مـی کنـد .زیـرا عالئـم بسـیاری از بیماریهـا شـبیه
هـم هسـتند و پزشـک در هـر لحظـه فقـط تعـدادی از بیماریهـا را بـه یـاد مـی آورد
و  HISبـه او کمـک مـی کنـد کـه بهتـر تشـخیص دهـد.
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دانشجویان ،هنرمندان
و خیرین ناشناخته

من شاعرم...
نوازنده ام ...
یک خیر هستم ...
عاشق تئاتر هستم...
قبل از همه اینها من یک دانشجو هستم ،این به دنبال دانش بودن را
دوست دارم ،این جستجوی علم عالقه من است ،مدرک من است ،شغل
آینده من است و علمی است که مرا با نامش می شناسند .اما هنر و استعداد
من در زمینههای هنری انگیزه زندگی و تغذیه روح من است .در محل
تحصیل من به عالقه و انگیزه من در هنرمند شدن و گرفتن آرامش از این
هنر توجهی نمی شود ،این را از آن جایی فهمیدم که در اکثر دانشکدهها نه
دفتری مربوط به شاخههای هنری است و نه میزی به عالقه مندان اختصاص
داده شده و نه حتی گروه یا جمعی در این زمینه شکل گرفته تا از طریق آن
بتوان به کانونهای نوا و تئاتر و ادبی دانشگاه دسترسی داشت و شروع به
فعالیت کرد .همین است که بسیاری از استعدادهای ناب و دستان هنرمند
در کنج خانه و دانشگاه و خوابگاه ،زیر سایه علم نابود شده و چه هنرمندانی
که افسرده و ناامید همچنان در جستجوی علم اند یا مشغول به کاراند و

زهرا عاشوری

دانشجوی بهداشت حرفه ای

هیچ دستی به هنر نابشان نمی رسد .البته بعضی از دانشکدههای دانشگاه
به مرکز کانونهای هنری نزدیک هستند و به نظر می آید که نیازی به بوجود
آمدن مجمع هنری در آن جا نیست !! درست است که در چنین دانشکده
هایی نیاز کمتر است اما ایجاد این مجمعهای هنری نشان از اهمیت دادن
به هنر در کنار علم است و باعث ایجاد انگیزه در دانشجویان با استعداد
برای ارتقاء سطح هنری خود می شود؛ و اما در رابطه با خیریهها  ...با
برگزاری گسترده خیریه باران بهشتی در دانشکدهها و استقبال دانشجویان
خیر به نظر می رسد که عالقه به برگزاری این چنین برنامهها در دانشجوها
بسیار است و اگر چند ماه یک بار برنامه هایی از این قبیل برگزار شود
مبالغ قابل توجهی از دستان مهربان و سخاوتمند دوستان بهشتی به سمت
نیازمندان سرازیر خواهد شد .در نتیجه خیریهها هم در هر دانشکده نیاز
به دفتر یا میز یا حداقل گروه اجرایی هستند و در آخر اشاره می کنم به این
قضیه که فعالیت هایی از این دست در کنار علم آموزی الزم و ضروری است
و برای دانشجویان با ذوق همچون نوشیدنی گوارا علم آموزی را راحت تر و
دوست داشتنی تر می کند .به امید روزی که نه هیچ هنرمندی ناشناخته
بماند و نه هیچ خیری دست از بخشش بردارد!!!
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خشم و هیاهو

فاکنر و خشم و هیاهویش
امید قربانی

دانشجوی پروتز دندان

خشم و هیاهو | نویسنده :ویلیام فاکنر | مترجم :بهمن شعله ور|
انتشارات نگاه | تعداد صفحات 414
خشم و هیاهو ( )The Sound and the Furyرمانی از ویلیام فاکنر است و به
عقیده ی بسیاری از صاحبنظران بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را
در میان آثار فاکنر به خود اختصاص داده است.
فاکنر رمان نویس آمریکایی و برنده ی جایزه ی نوبل است .عناوین داستانهای
فاکنر اغلب ذهنی هستند و معنایی شخصی را برای خود دارند که به طور کامل
نیز در رمان آشکار نمیشود .اما «خشم و هیاهو» در این کتاب کلیدی واقعی
است ،زیرا رمان با کشف این مضمون سروکار دارد که زندگی بیمعناست و این
مضمون با ابیات شکسپیر در نمایشنامه ی مکبث که میگوید«:زندگی قصهای
ال
است که توسط ابلهی روایت میشود ،سرشار از خشم و هیاهو ولی پوچ» کام ً
هماهنگی دارد و همچنین با بخش نخستین داستان که شامل روایت بنجی
است ،شباهت قابل توجهی دارد .بخش کونتین نیز پژواکی از عنوان رمان است.
او فلسفه ی مأیوسکننده ی پدر را آموختهاست که انسانها را صرفاً به شکل
عروسک هایی ببیند که با خاک پر شدهاند.
خصوصیت تکنیکی برجسته ی خشم و هیاهو استفاده از چهار نگاه مختلف در
روایت فروپاشی خانوادهی کامپسون است .از ذهن ناتوان بنجی به ذهن وسواسی
کونتین و سپس حرکت به ذهن متفاوت و یا بیاندازه وسواسی جیسون و در آخر
نیز به سوی دنیای عینی دیلسی .به این ترتیب حرکت خواننده را در این رمان،
حرکتی از سادهلوحی و معصومیت به سوی روشنگری فزاینده مییابیم.

اژدها وارد می شود

مورد عجیب مانی حقیقی
غزل نفر

دانشجوی رادیوتراپی

اژدها وارد می شود | نویسنده و کارگردان :مانی حقیقی | تهیه
کننده :مانی حقیقی |بازیگران :امیر جدیدی ،همایون غنی زاده،
احسان گودرزی ،نادر فالح ،علی باقری،کیانا تجمل.
اژدها وارد می شود ،اولین فیلمی است که مانی حقیقی پیش از  50کیلو آلبالو در
سال  94با نام شن ،جن ،ین به پایان رساند.
از معدود فیلمهای ایرانی که می توان حتی عنوان تریلر را برای آن به کار برد .فیلمی
که در ترکیب گونههای مختلف سینمایی اعم از نوآر ،تریلر ،معمایی ،تخیلی و
مستند ،به طرز عجیبی موفق عمل کرده است.
مانی حقیقی در ساخت این فیلم ترجیح داده است به جای استخدام ستاره ،بیشتر
بودجه ی فیلم را صرف ساختار فیلم کند که این امر سبب شده این فیلم ِ محترم در
طراحی صحنه و لباس و چهره پردازی پرقدرت ظاهر شود.
اژدها وارد می شود فیلمی است قصه گو و صادق که درست می داند که چه
باید بگوید ،فارغ از سینمای رئالیستی رایج در این اثر ،فیلمبرداری ،نورپردازی و
موسیقی ای تجربه شده است ،که پیش از این کمتر شاهدش بوده ایم و نمونه ی
مشابهی در سینمای ایران ندارد.
فیلم اخیر مانی حقیقی تماشاگر خود را تا آخرین لحظه در دامی از رنگ و نور اسیر
می کند و نشان می دهد که چگونه می توان مختصات سینمای هنری را با چندین
خط داستانی مرتبط و وهم آلود ادغام کرد.
این فیلم حدیث نفسی است برای تمام کسانی که عالقه مند می باشند سینما را به
شکل متفاوت از عرف رایج داستانی ،بصری و ساختاری آن تجربه کنند.
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کاروانسرای میاندشت

در دنیای تو ساعت چند است

بزرگ ترین کاروانسرای ایران

در کوچه پسکوچههای
عاشقانه

دانشجوی فیزیوتراپی

دانشجوی پزشکی

شهزاد اسماعیلی

کاروانسرای میاندشت| واقع در  100کیلومتری شاهرود به سمت
مشهد /یادگار دوران صفوی
کاروانسرا ترکیبی است از کاروان(کاربان) به معنی گروهی مسافر که گـروهـی سفر مـی
کنند و سرای ،به معنـی خـانـه و مکان.
کاروانسرا ساختمانی است که کاروان را در خود جای میدهد و بزرگترین نوع بین
ساختمانهای اسالمی است .پالن آن معموالً مربع یا مستطیل شکل است ،با یک ورودی
برجسته عظیم و بلند ،معموالً ساده و بدون نقش ،با دیوارهایی که گاهی بادگیرهایی در
انتهای آن تعبیه شده است .یک داالن با طاق قوسی که مابین ورودی و حیاط داخلی
قرار گرفته است ،فضای کافی را برای جا دادن حیوانات بارکش فراهم ساخته است .دور
تا دور حیاط حجرههای کوچکی برای منزل دادن مسافران ساخته شده است.
پر رونقترین دوره احداث و مرمت کاروانسراها را میتوان دوره صفویه دانست .در این
دوران بود که شاه عباس یکم با توجه به تدبر خود ،تصمیم به بازسازی و احیای جاده
ابریشم نمود و یکی از الزامات این کار را احیای کاروانسراها میدانست .پژوهشگران
همین موضوع را یکی از دالیل اشتهار بیشتر کاروانسراها به کاروانسرای شاه عباسی
می دانند .هر چند که ممکن است آن کاروانسرا بازسازی شده کاروانسراهای پیش از
صفویه باشد .از جمله کاروانسراهایی که در دوره صفویه ایجاد شده است ،می توان به
کاروانسرای میاندشت اشاره کرد که بزرگ ترین کاروان سرا در تمام ایران است.
کاروانسراهای میاندشت در دهکده ی میاندشت شاهرود در هفت فرسخی خاور
میامی واقع است .شیوه ساخت این کاروانسرا در کتاب مطلع الشمس به گونه مشروح
و پردامنه بیان شده است .بر پایه نوشته نویسنده کتاب در کاروانسرای میاندشت و
بناهای اطراف آن تا  ۲۰،۰۰۰مسافر میتوانستند خانه نمایند.
کاروانسرای میاندشت همه روزه پذیرایی جمعی از عالقمندان به میراث فرهنگی و
گردشگران است.

لعیا جلیلیان خیاو

در دنیای تو ساعت چند است| هنرمندان :گکریستف رضایی(آهنگساز)
و ماکان اشگواری و روزبه رخشا(خواننده)| انتشارات :موسسه فرهنگی
هنری منظومه موازی موسیقی(میم)| سال انتشار۱۳۹۴ :

این آلبوم از پر فروش ترین آلبومهای امسال و پرفروش ترین موسیقی متن فیلم
تاریخ موسیقی ایران در قالب موسیقی متن فیلم بوده است .در چند سال اخیر هیچ
فیلمی به اندازه در دنیای تو ساعت چند است ،موسیقی آن مورد بحث قرار نگرفته
بود.
«در دنیای تو ساعت چند است» عاشقانهای آرام است از صفی یزدانیان ،و
موسیقی آن هم به تناسب فضای فیلم ،چنین حال و هوایی دارد .کریستف رضاعی
که خود ،بازیگر فیلم است ،در مقام آهنگساز با توجه به«روح شاعرانه» فیلم،
«برداشتی آزاد از ترانههای بینالمللی به ویژه آمریکای جنوبی» داشته و سعی
کرده از«آکوردهای ساده ،عامهپسند و به یادماندنی» در  29قطعه موزیک این فیلم
استفاده کند .گواه آن ،حضور پررنگ ملودیهای مشهور روسی در آهنگهای«آش
فروشی طوطی»« ،چشمان سیاه جانگو»«،اوچوم سیایه» و«اُچی ُچرنیه» و ترانههای
مشهور ساخته هنرمندان آمریکای جنوبی مثل اسوالدو فارس و کارلوس آلماران در
قطعات«کیه؟»«،کی سه» و«لیال جان» است .آواهای گیلکی در کنار ملودیهای
فرانسوی.
به جز سازها ،صداهای محیط و دیالوگها هم بخشی از بار موسیقایی آلبوم
را برعهده داشتهاند؛ از صدای باران یا همان «وارش» و بازار رشت و همهمه
فروشندگان ماهی سفید گرفته تا صدای مرغان دریایی و سوت کشتی و زنگ مدرسه
و مکالمه تلفنی.
موسیقی اش جان می دهد برای دشتهای این دور و اطراف هنوز بهاری ،تلفیقی
از آفتاب تابستانی و نسیم گاه به گاه بهاری و سبزی هایی که در چشم برهم زدنی
پر رنگ و پر رنگ تر می شوند .موسیقی اش جان می دهد برای یک عاشقانه گرم و
سبز با خرداد.
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دستان بهشتی،
برای شهروندان تهران
فرشته کاظمیپور

دانشجوی پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :بیش
از  700دانشجوی رشتههای مختلف علوم پزشکی با حضور در 77
ایستگاه مترو ،برای بیش از  70هزار نفر از شهروندان مناطق 22گانه
شهر تهران تست غربالگری قند خون و فشار خون انجام دادند.
دومین دوره طرح داوطلبانه دستان بهشتی به مناسبت هفته سالمت و همگام با شعار
سازمان جهانی بهداشت مبنی بر شکست دیابت ،به همت کانون نیکوکاری باران
بهشتی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری اداره سالمت
شهرداری و مترو تهران روز پنجشنبه نهم اردیبهشتماه با حضور بیش از  700نفر
از تمام اقشار دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران اجرا شد و طی آن
دانشجویان توانستند در زمانی کمتر از ُنه ساعت ،قند خون و فشار خون بیش از هفتاد
هزار نفر از شهروندان را اندازهگیری کنند و به بیش از نود هزار نفر در مورد بیماریهای
دیابت ،فشار خون و سرطان آگاهیرسانی کنند .همچنین با توجه به اعالم آمادگی
هجده مرکز درمانی زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی ،ایران و تهران
جهت ارائه خدمات درمانی رایگان به افراد معرفی شده از سوی طرح دستان بهشتی
برای مدت محدود ،شهروندانی که جواب تست غربالگری آنها غیرطبیعی بود ،جهت
بررسی بیشتر به مراکز درمانی ارجاع میشدند.
فرشته کاظمیپور ،مدیر روابط عمومی طرح دستان بهشتی درباره پیام این طرح
با عنوان«خودمراقبتی ،راز سالمتی» میگوید :هدف از اجرای دومین دوره طرح
دستان بهشتی فرهنگسازی سالمت در زمینه خودمراقبتی و توجه به سالمت
فردی است .درواقع قصد داریم با اختصاص وقت برای شهروندان و صحبت درباره
بیماریهای مزمن ،عالئم ،عوارض و راههای پیشگیری از آنها اهمیت سالمتی و
مراقبت از آن را به هموطنان عزیز یادآور شویم».
این طرح عالوه براستقبال باشکوه هموطنان عزیز ،توجه مسؤوالن دانشگاه را نیزدر پی
داشت و دکتر پیوندی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دکتر خانی جزنی

معاوندانشجوییوفرهنگیدانشگاهودکترعرشیمعاونبهداشتدانشگاه،ضمنبازدید
از ایستگاههای امام خمینی(ره) و تئاتر شهر فعالیت ارزنده دانشجویان را پاس داشتند.
دانشجویان پس از پایان طرح در اختتامیهای که با حضور دکتر ایازی معاون
اجتماعی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور ،دکتر پیوندی ،دکتر خانی
جزنی ،دکتر عرشی و مهندس زمانی مدیر کل اداره سالمت شهرداری تهران در
کانون فرهنگی توحید برگزار شد اقدام خیرخواهانه خود را جشن گرفتند.
دکتر پیوندی ضمن تشکر از همه دانشجویان درباره طرح دستان بهشتی گفت :این
تجریه موفق به ما نشان میدهد اگر به دانشجویان اعتماد کنیم و به آنها اختیار
دهیم ،میتوانند راهکارهای بسیار خوبی در برنامه هایی که اداره آن مشکل است ،به
ما ارائه کنند .وی همچنین خاطرنشان ساخت که کار امروز این تعداد از دانشجویان
را هیچ نهاد و سازمان دولتی در این فرصت کوتاه نمیتوانست انجام دهد.
در ادامه این برنامه علی معینی مدیر کمیته علمی طرح ،پس از اعالم نتایج علمی
نخستین دوره طرح دستان بهشتی و آمارهای اولیه از دومین دوره طرح ،چنین
توضیح داد :دستان بهشتی عنوان مجموعه برنامههایی است که با هدف انجام
اقدامات علمی ،بهداشتی و درمانی اولیه به همت کانون نیکوکاری باران بهشتی
به سرپرستی علیرضا منصورقناعی و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درجهت اعتالء و ارتقای سالمت عمومی جامعه و در راستای اهداف عالی جمهوری
اسالمی ایران اجرا میگردد و امیدواریم در سال  1395بتوانیم اقدامات شایستهای
در مسیر شعار«اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» انجام دهیم.
در بخش دیگری از این برنامه مهندس زمانی در این مراسم ،حضور این تعداد از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را مایه افتخار دانست و آمادگی
شهرداری تهران را برای ادامه طرحهای مشابه اعالم کرد.
همچنین دکتر ایازی در آیین پایانی طرح دستان بهشتی دو ،ضمن ابالغ سالم و
تشکر وزیر بهداشت این طرح داوطلبانه را قابل اجرا در همه دانشگاههای علوم
پزشکی کشور دانست و مشارکت بیشتر دانشجویان در طرحهای سالمت محور را
سرمایه ای بزرگ برای وزارت بهداشت خواند.
الزم به ذکر است اختتامیه دومین دوره طرح دستان بهشتی با گرفتن عکسی یادگاری
با حضور تمامی دانشجویان و مسؤوالن برای ثبت این روز پرثمر به پایان رسید.
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