درود بر سه آذر اهورایی ،شهیدان راه آزادی و استقالل و درود بر دانشجویان همیشه بیدار ایران اسالمی ،روز دانشجو گرامی باد . . .

نگاهی به برخی رویکردهای آتی
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه

اجرای غیرمتمرکز مراسم
معارفه دانشجویان ورودی
جدید
با حمایت معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه مراسم معارفه
دانشجویان ورودی جدید در
کلیه دانشکدههای دانشگاه برای
نخستین بار به صورت غیرمتمرکز
برگزار گردید.

صفحه 12

دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
با کاروان نشاط و سالمت همگام شدند
پایین صفحه

صفحه 3

دکتر خانی جزنی در نشست با
سرپرستان و ناظمههای خوابگاهها:

نقش شما در خوابگاهها،
بسیار تأثیرگذار میباشد
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سرمقاله

بینش یا دانش؟
مسئله این است...
مهناز آزاد هر سال با رسیدن به ماه آذر ،اولین نکتهای که به ذهن متبادر میشود
سردبیر
روز دانشجوست ...این روز شاید در تقویم دانشگاهیان مهم ترین روز سال
باشد ...یک اتفاق مهم که به لحاظ فرهنگی بودن ،ارتباط تنگاتنگی هم با معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه دارد.
بخش مهمی از دانشگاه از نیمههای آبان درگیر مراسم روز دانشجوست و شاید در
این هیاهوی برگزاری برنامههای مناسبتی ،آن چه مغفول میماند توجه به بنیان رسالت
دانشجویان است .بر همین اساس روحیاتی چون مطالبهگری معقول ،نقد منصفانه ،توجه به
جایگاه گرانقدر اساتید ،اهمیت و درک زمان ،حضور فعال در برنامههای فرهنگی ،تحقیقاتی
و آموزشی ،مشارکت در امور صنفی و رفاهی از مصادیقی است که دیگر کمتر در بین
دانشجویان میتوان یافت.
شاید نگاه ویژهای به این سرمقاله بتواند برخی دانشجویان را بیش از پیش بر اهمیت
وظایف پرخطیرشان حساس کند؛
شاید برای کوچکترین زمانی ،درنگ کردن بر جایگاه این مسئولیت ها ،بتواند این مهم را
به خاطر بیاورد که دانشجوی امروز ،بیش از هر زمان دیگری نیازمند کسب بینش ،عالوه بر
دانش است...

صفحه 7

برگزاری جلسه هیأت
رئیسه دانشگاه در معاونت
دانشجویی و فرهنگی

مرور سه دهه فعالیت
فرهنگی و دانشجویی در
یک نشست صمیمانه
صفحه 2

شرکت هیأت ابناالزهرا
دانشجویان دانشگاه در
مراسم اربعین کربالی معلی
(س)

صفحه 5

صفحه 12

برگزاری مسابقه عکاسی در حاشیه کوهپیمایی نشاط و سالمت

بهکوششادارهروابطعمومیمعاونتدانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،پیرو مصوبه جلسه شورای
مدیران معاونت ،مقررگردید درراستای تبلیغات
هرچهبهتربرنامههایهشتمینجشنوارهفرهنگی
دانشگاههای سراسر کشور ،مسابقه عکاسی
توسط این اداره همزمان با اردوی کوهپیمایی
توچال دانشجویان پسر دانشگاه برگزار گردد.

به همین منظور ،این اداره با طراحی تراکتهای
اطالعرسانی و توزیع آن در روز اردو و ارائه
اطالعاتالزمدرخصوصاینمسابقهدانشجویان
را به عکاسی و ارسال عکسها تشویق نمود.
در همین راستا و تا پایان اردو 36 ،عکس به شماره
ادمین معاونت ارسال گردید و در نهایت از بین
تصاویرارسالیبه5اثربرگزیدهجوایزی اهداشد.

اردوی دانشجویان ورودی
جدید دانشکده پزشکی
در پارک جنگلی چیتگر

محمد قرخانلو رشته بهداشت
صفحه 9

کیومرث احمددوست رشته پرستاری

اردوی کوهپیمایی «کاروان نشاط و سالمت دانشگاه» با شرکت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه و به کوشش مدیریت تربیت بدنی برگزار گردید

دانشجویان ورودی جدید دانشگاه با کاروان نشاط و سالمت همگام شدند
دانیال علیپناه رشته پرستاری

محمدرضا مختاری خراسانی رشته پزشکی

سعید سلطانعلی رشته پرستاری

اردویکوهپیماییتوچال،باشرکت400نفرازدانشجویانورودیجدیددانشگاه
درصبحگاه روزپنج شنبه بیستم و بیست وهفتم آبان ماه با حضوردکترخانی
جزنی معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه ،دکترعباس زاده رئیس دانشکده
پرستاریومامایی،دکتروفائیسرپرستمدیریتتربیتبدنی،نریمانیمدیر
اموردانشجوییودیگرمسئولینوکارشناسانحوزهمعاونتمذکوربرگزارشد.
جهت عالقهمندی بیشتر دانشجویان به ورزش بایستی
فرهنگسازی کنیم
دکتر خانی جزنی در مسیر کوهپیمایی کاروان نشاط و سالمت دانشگاه
ضمن اظهار خرسندی از استقبال بسیار پرشور دانشجویان از برگزاری چنین
برنامههایی بیان کرد :ما باید در خصوص بهداشت و پیشگیری جهت
سالمت جسمی و روانی در ورزش از مقوله فرهنگ سازی استفاده کنیم و
این فرهنگ را در قشر دانشجو نهادینه کنیم و از چنین فرصتهایی جهت
ترغیب دانشجویان به فعالیتهای ورزشی استفاده نمائیم .دانشجویان
وقتی متوجه این سالمت جسمی ،روانی ،ارتباطات اجتماعی فردی و حتی
معنوی خود گردند و به فواید این گونه فعالیتهای ورزشی پی ببرند بیشتر
و بهتر عالقه مند میشوند .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در ادامه
اظهار داشت :این ترغیب و تشویق میتواند هم از نظر فردی و هم از جهت
ارتباطات اجتماعی دانشجویان مفید واقع گردد .وی همچنین اذعان کرد:
ما بایستی یک چنین برنامههایی را گسترش دهیم و تجهیزات و امکانات
بیشتری در خوابگاهها ایجاد نمائیم و تسهیالتی برای آنان قائل شویم و
طی استفاده دانشجویان از این تسهیالت از طریق ارتباطات دانشجویان با
یکدیگر بتوانیم دیگر دانشجویان را نیز به این سمت سوق دهیم.
سعی داریم تسهیالت ویژهای را برای دانشجویان ورزشکار قائل
شویم
دکتر وفائی طی این کوهپیمایی ضمن ترغیب و تشویق دانشجویان به

شرکت در برنامههای ورزشی که در دانشگاه برگزار میگردد ،اذعان
داشت :مدیریت تربیت بدنی در نظر دارد با استعدادیابی دانشجویان و
به کارگیری ظرفیتهای موجود در دانشگاه ،حداکثر توان خود را در اجرای
برنامههای ورزشی و نهادینه کردن فرهنگ ورزش در دانشگاه به کار برد.
وی در همین راستا ضمن اشاره به موفقیت کتایون هاشمی ،دانشجوی
پزشکی دانشگاه ،در جام ملی سفیر در سطح کشور ،افزود :دانشجویان
دانشگاه توانمندیهای بالقوه و بالفعل فراوانی در زمینههای تربیت بدنی
دارند که وظیفه مدیریت تربیت بدنی این است که بتواند در شکوفایی این
ظرفیتهایبالقوهواستمرارتوانمندیهایبالفعلنهایتتالشخودرابکند.
مدیر تربیت بدنی همچنین بیان کرد :با حمایتهای معاون محترم
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،سعی داریم تا تسهیالت ویژهای را برای
دانشجویان سرآمد در عرصه ورزشی قائل شویم و امیدوارم بتوانیم هم
در زمینه ورزشهای همگانی و هم در عرصه ورزشهای قهرمانی شاهد
پیشرفتهای قابل توجهی در سطح دانشگاه باشیم.
دانشجویان باید ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهند
دکتر عباس زاده طی همراهی کاروان نشاط و سالمت بیان کرد :کسانی که
که در حوزه سالمت فعالیت میکنند نقش الگو و شاخص را برای جامعه
دارند و نظریه یادگیری اجتماعی که در حوزه سالمت میباشد این است
که بایستی خود به گفتار خود عمل نموده و ابتدا خودمان متولی انجام
فعالیتهای ورزشی باشیم تا بتوانیم الگوی مناسبی در این خصوص برای
دیگران باشیم.
وی در خاتمه طی پیامی خطاب به دانشجویان گفت :در برنامه و
فعالیتهای روزانه یک دانشجو بایستی فعالیت ورزشی باشد تا بتواند
سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی آنان را به همراه داشته باشد.
گفتنی است در این اردوی کوهپیمایی دانشجویان به ایستگاه دوم توچال
صعود نمودند.

آغاز پروژههای عمرانی و بازپیرایی
از خوابگاه سمیه

چرا سمیه؟

صفحه 6

دیدار
با دانشجویان خوابگاهی

صفحه 4

2

گزارش ویژه
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اجرای برنامه استراتژیک،
تدوین سند چشم انداز،
تشکیل دبیرخانه آینده نگری
و برگزاری این قبیل جلسات
در مسیر اهداف معاونت کمک
کننده خواهد بود.

برای داشتن فرهنگ غنی،
استفاده از افراد جامعه شناس
و روانشناس خبره بسیار مفید
خواهد بود

به مناسبت  14آبان ،روز فرهنگ عمومی برگزار شد:

مرور سه دهه فعالیت فرهنگی و دانشجویی
در یک نشست صمیمانه
فرهنگ به معنای زندگی
سالم است و اگر فرهنگ
مغفول بماند ،زندگی دانشجو
به خطر می افتد

نشست هماندیشی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
به مناسبت روز فرهنگ عمومی با معاونین دانشجویی
و فرهنگی اسبق دانشگاه با هدف هم اندیشی هر چه
بیشتر و نیز بهره مندی از تجربیات معاونین دانشجویی
و فرهنگی اسبق دانشگاه ،شنبه مورخ  15آبان ماه در سالن

دکتر مجتهدزاده:
کار در این حوزه نوعی ایثار به شمار میآید

دکتر مجتهد زاده اولین معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه در این نشست خاطر نشان
کرد :مسئول بودن در معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه کار بسیار مهمی است و کار
در این حوزه نوعی ایثار به شمار میآید .در
واقع یک نوع موهبت الهی است که نصیب
هر کسی نمی شود .وی افزود :این نکته را نیز

بدانید که دوران مسئولیت در این معاونت
زودگذر است ،لذا باید در رفتار و گفتارمان
دقت بیشتری را لحاظ کنیم .نخستین
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تأکید
کرد :تا همکاری در امور نباشد کارها آن
طور که باید پیش نمی رود و این قضیه
میتواند در تمامی زمینهها تأثیرگذار باشد.

دکتر رئیس زاده:
اگر فرهنگ مغفول بماند زندگی دانشجو به خطر میافتد

در ادامــه ایــن نشســت دکتــر رئیــس زاده
از معاونیــن دانشــجویی و فرهنگــی ســابق
دانشــگاه ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه
تأکیــد کــرد :ایــن معاونــت در دانشــگاه از
جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت چــرا کــه
الزم اســت فعالیتهــا بــه شــکلی طراحــی
و اجرایــی شــود کــه در زمــان حــال و آینــده
اثــر گــذار باشــد .وی خاطرنشــان ســاخت:
فرهنــگ بــه معنــای زندگــی ســالم اســت

و اگــر فرهنــگ مغفــول بمانــد ،زندگــی
دانشــجو بــه خطــر میافتــد .بدیــن منظــور
ارتبــاط دانشــگاه بــا والدیــن دانشــجو و
حضــور اســاتید مجــرب و معــاون دانشــجویی
و فرهنگــی دانشــگاه در خوابــگاه هــا ،بســیار
مفیــد واقــع خواهــد شــد .دکتر رئیــس زاده
در خاتمــه ســخنان خــود بــر حضــور موثــر
اســاتید در طــرح ارتقــاء (رابطــه اســتاد و
دانشــجو) تأکیــد کــرد.

جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه حضور در میان پیشکسوتان دانشگاه را
مایه افتخار دانست و بهرمندی هر چه بیشتر از تجربیات
این عزیزان را خواستار شد .وی در ادامه برای تمامی افرادی

که در مسیر رشد و بالندگی دانشگاه تالش کردهاند و منشأ
اثرات خیر بوده اند ،آرزوی توفیق کرد .الزم به ذکر است
پخش نماهنگ با عنوان«یادی از زحمات معاونین دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه» ،اهدای هدایای فرهنگی به رسم یادبود
و گرفتن عکس یادگاری از دیگر برنامههای این نشست بود.

دکتر مفید:
برایپیشرفتفرهنگدریکجامعهابتدابایدازخودمانشروعکنیم

در ادامه این نشست دکتر مفید یکی دیگر
از معاونین اسبق دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این
جلسه اظهار داشت :برای داشتن فرهنگ
غنی ،استفاده از افراد جامعه شناس و
روانشناس خبره بسیار مفید خواهد بود؛
تعامل تمامی معاونتها در این مسیر قطعا

کمک شایانی به پیشبرد امور خواهد کرد.
وی اظهار داشت :برای پیشرفت فرهنگ در
یک جامعه ابتدا باید از خودمان شروع کنیم
یعنی خودساخته و شکیبا باشیم و محیط را
برای رشد فرهنگی دانشجویان در دانشگاه
فراهم کنیم.

دکتر دباغ:
معاونت دانشجویی و فرهنگی بنیان دانشگاه به حساب میآید

در بخش دیگری از این نشست دکتر
دباغ معاون دانشجویی و فرهنگی
اسبق دانشگاه ضمن ابراز خوشنودی
از تشکیل این جلسه اظهار داشت:
معاونت دانشجویی و فرهنگی ابعاد
بسیار پیچید های دارد و همچنین
سختیهایی نیز به همراه دارد که خیر
و برکت آن را خداوند اعطا خواهد کرد.
وی افزود :معاونت دانشجویی و
فرهنگی بنیان دانشگاه به حساب

میآید چرا که رسیدگی به بخش
فرهنگی امری بسیار مهم تلقی
میشود.
اجرای برنامه استراتژیک ،تدوین
سند چشم انداز ،تشکیل دبیرخانه
آیند هنگری و برگزاری این قبیل جلسات
در این مسیر کمک کننده خواهد بود.

باید همواره فرهنگ خوب را
منتقل و در این مسیر با یکدیگر
همکاری کنید

دکتر مقدمنیا:
اگر تقوا باشد ،بسیاری از کارها پیش خواهد رفت

دکتر مقدم نیا از دیگر معاونین دانشجویی
و فرهنگی اسبق دانشگاه در سخنان خود
به مأنوس شدن با قرآن و عترت ،داشتن
تقوا و توجه مسئولین کشور به امر خطیر
فرهنگ اشاره کرد و گفت :همانگونه که امام
خمینی(ره) فرمودند ،فرهنگ در رأس همه
امور قرار دارد و اگر فرهنگ درست گردد

همه چیز درست میشود .دکتر مقدم نیا
ادامه داد :اگر تقوا باشد بسیاری از کارها
خصوصاً مسائل اجرایی به طور صحیح پیش
خواهد رفت و اگر چنانچه مورد غفلت واقع
شود ،در پیشگاه خداوند مورد پرسش قرار
خواهیم گرفت.

دکتر رمضانخانی:
همواره فرهنگ خوب را منتقل کنید.

در این نشست دکتر رمضانخانی از دیگر
معاونین اسبق دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه اظهار داشت :دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی از جایگاه بسیار
ویژهای برخوردار است و خدمت در این
دانشگاه مایه افتخار است .وی با اشاره
به این موضوع که معاونت دانشجویی و
فرهنگی یکی از بهترین حوزههای کاری را
به خود اختصاص داده است گفت :فعالیت
در این حوزه هر ثانیه اش ،ثواب به شمار

میآید .باید همواره فرهنگ خوب را منتقل
و در این مسیر با یکدیگر همکاری کنید.
دکتر رمضانخانی در خاتمه سخنان خود
برای این مجموعه و کارکنانش آرزوی توفیق
کرد و گفت :کار کردن صادقانه در نظام،
موهبت الهی است که نصیب هر کسی
نمی شود.

سخن دانشجو
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در حاشیه آغاز هشتمین جشنواره فرهنگی
ریرا صالحی دالور به قول یکی ،ترم ،١
دانشجوی داروسازی چمدانکهمیبستیم
به سمت دانشگاه ،به گمانمان در صندوقچه
استعدادهای غیرعلمیمان را هم بستیم.
در گی روگرفتهای درس و دانشگاه و
بیمارستان و چه و چه ،تا تنهایی و شهر غریب
و دوری خانواده و هزارویک قصهی جدید هر
سفر جدید ،تمام بودنها و باورهایمان را فراموش
کردیم .فراموشمان شد ،یا حتی نه! حبس شد در
دلهایمان اینکه طریقی هست برای رساندن پیغام
و رسالتمان!
و این مهم در شرف فراموشی ،وقتی یادمان
آمد که دعوت شدیم برای شرکت در رقابت در
وزارت خانهی جشنواره فرهنگی! اینکه جایی بود
که میشد باز هم حرف زد ،باز هم نوشت ،باز هم
کشید ،باز هم ساخت ،انگار معجزه بود وسط آن
همه فیزیو و فارما و ایمونو خواندن!
از این فراخوان و رقابت جذاب تر ،حضور و
باور بود .از جای جای این کشور ،سپید پوشان و
کادر درمان گرد هم آمده بودند تا هرآنچه دغدغه
شان بود به نام فرهنگ و ترویج آن بگویند .از وزیر
و معاونش .از رئیس دانشگاه .از استاد .هیئت
علمی .از هنرمند و نویسنده و کارگردان .که آمده
بودند یادمان دهند چگونه حرف دلمان را بیان
کنیم .از دست نویسهای دلی تا دست دوزهای
محلی ،از حرفهای مذهبی تا حدیثهای سنتی،
از رلی مقابل چشم تا نقشی بر یک لوح!
همه آمده بودند حرف بزنند ،تمام آنچه
احساس میکردند رسالت دارندش!
آمدند و شور شد .بحث شد .نقد شد .علم
دادند و معرفت گرفتند .اصل کاریهای آیندهی
یک مملکت گرد آمدند تا تعیین کنند سمت و
سوی فعلی و سمت و سوی باید این مملکت و
فرهنگش را! که بگویند ما اینقدرها هم بیخیال
نیستیم! اینقدرها هم دور و پرت نیستیم .هر
کدام وقتی که برمی گشتند ،کوله باری از خاطره

بودند و مغزی پر از اگر و چرا و باید… مغزی که
وادارشان میکرد بروند و ببینند و بپرسند و راه
حل ارائه کنند .بروند و به شور بنشینند شنیدهها
و دیدههای کشوری را با هم والیتی هایشان.
دغدغه هایشان را تقسیم کنند و طلب همفکری
کنند .و سال بعد با آگاهی بیشتر و دغدغههایی
عمیق تر و دستهایی پرتر و حرفهایی برای زدن
تربرگردند.
تا ثابت کنند دانشجو ،دانش جو نیست!
معرفت جو است .که دانش فقط کتاب و جزوه
و بخش و بیمارستان نیست! حتی کالسهای
عمومی که بتوان پیچاندش! دانش علم به کیفیت
زندگی است .علم به شناخت مشکالت و برآمدن
به رفع! تا به خود بباورانند این چند روزی که
نشستند و دیدند و گفتند و شنیدند بیهوده و
خوش گذرانی محض نبوده .که رسول باشند بر
باورهایی که به گوششان رسیده بود.
و چه چیز مهم تر و بهتر از اینکه بتوانی
دغدغههای درون صندوقچه گذاشته ات را باز
بیرون بکشی و به همت همدیگر به گوش شهر
برسانیشان تا شاید گوشهای از مشکلی حل شود
و در دلت آرام بگیرد که به بطالت نگذراندی این
جوانی پر شور را.
در بین تمام این دغدغههای گذرا ،اینکه 2
ماه یا یک کم کمتر یا بیشتر دانشگاه غرق این شور
باشد .غرق این شعور باشد که بیایید فکری کنیم
به حال این فرهنگ که گوشهای افتادهاست که
کسی به دادش نمی رسد .که وقت وقت من و
توست و امروز ما باید حرف داشته مان را بزنیم که
ببینیم ،بیاندیشیم و بعد دیدهها و اندیشه هایمان
را به چالش بکشیم به بحث بگذاریم و در نهایت
راهکاری چاره کنیم و آن را ارائه دهیم.
ال برای
شاید اسمش مسابقه باشد .شاید اص ً
جایزه اش شرکت کنند ،شاید هم برای تبعات
مثبت فرهنگی و امتیازاتش .اما نیت چه مهم؟
همین که در مسیر رود قرار میگیرد ،تهش به دریا
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آغاز رقابت در هشتمین
جشنواره فرهنگی
دانشگاهیان علوم پزشکی

میرسد .در دریا هم که باشی همرنگی .به قول آن
شعر معروف کودکی «حاصل جمع تمام قطره ها/
میشود دریا بیا دریا شویم»
این همفکری و همدلی بین دانشجو و استاد،
بین کارمند و دانشجو ،بین تمام کادر علوم
پزشکی .از آن پشت میز نشین که از  8صبح
مینشیند تا  3عصر که همه چیز در انفورماتیک
سرجایش باشد تا استاد مسن با چندین سال سابقه
تدریس و دانشجوی درگیر درس و امتحان ،این
همفکری بین این همه تنوع شغلی ،این همکاری
بین همهی آنهایی که کمک میکنند به سالم
ماندن ،و چه کمکی بهتر از کمک به سالم ماندن
فرهنگ و روح و تحکیم اخالقیات و آرامش .چرا
دریا نشویم؟؟
اینکه سوگند فارغ التحصیلی صرفاً سوگند
نباشد .که ببینیم کمیها و کاستی هایمان را
وقتی از این محیط دور میشویم .که ببینیم چقدر
پایبند میتوان ماند به این «به خاطر مسائل مالی
کسی را از خدمات پزشکی محروم نسازم» به
اینکه «بنی آدم اعضای یکدیگرند» .به اینکه چند
سال بعد خودمان را ببینیم .به اینکه در گوشمان
زنگ بخورد چند سال بعد که ما روزی دغدغه
برای این فرهنگ داشتیم .برای این مملکت .برای
سالم ماندن روان بچههایی که امروز جوان شده
اند .برای آرمان شهری که دلمان میخواست
محل زندگیمان هر چه بیشتر نزدیک و شبیهش
باشد...
به قول آن شاعر معروف «من اگر بنشینم ،تو
اگر بنشینی ،چه کسی برخیزد؟؟»
فکر میکنم این بار نوبت ماست که نشان
دهیم به تمام خونها و فکرها و باورهایی که
رفتهاند تا امروز اینجا ایستاده باشیم ،متعهد
مانده ایم.
فقط کافیست فکر کنیم به مشکلی که
میبینیم .بعد هم احساس مسئولیت کنیم...
بقیه اش را خدا خودش جلو خواهد برد...

هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاههای
علوم پزشکی کشور با اعالم فراخوان شرکت
در این جشنواره کلید خورد.
بر اساس اعالم معاونت فرهنگی و
دانشجویی وزارت بهداشت برای اولین بار
همه دانشجویان کشور امکان رقابت در این
جشنواره را دارند .تقویت فضای پرنشاط
و انگیزه فرهنگی و هنری در دانشجویان،
کارکنان و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی،
توسعه و تقویت مشارکت دانشجویان
خصوصاً در کانونهای فرهنگی هنری به
منظور تربیت چند بعدی دانشجویان و ترویج
فرهنگ سالمت با بهرهمندی از ابزار هنر از
جمله اهداف برگزاری جشنواره هشتم است.
از جمله تغییرات مهم جشنواره هشتم،
امکان شرکت دانشجویان دانشگاههای زیر
مجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و دانشگاه آزاد اسالمی در جشنواره فرهنگی
وزارت بهداشت است .همچنین اضافه شدن
بخش کارکنان ،اساتید و اعضای هیات علمی
وزارت بهداشت به جشنواره هشتم ،یکی
دیگر از تغییرات این دوره جشنواره نسبت
به جشنواره سال گذشته است .گفتنی است
اقتصاد مقاومتی و تولید ملی ،اخالق اسالمی
و انسانی ،انسجام و وفاق ملی ،اقتدار
ایرانی و اهتمام به مشکالت جوانان از جمله
محورهای مورد تأکید در هشتمین دوره
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت است .در
جشنواره هشتم شرکتکنندگان در بخشها و
رشتههای ادبی ،تئاتر ،فیلم ،هنرهای تجسمی
و موسیقی با هم به رقابت خواهند پرداخت.
الزم به ذکر است تمامی متقاضیان
شرکت در جشنواره میتوانند با مراجعه
به پورتال جشنواره به نشانی festival.
 behdasht.gov.irاز اول آبان ماه تا اول دی
ماه برای ثبت نام و ارسال اثر اقدام کنند.

با حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید در کلیه دانشکدههای دانشگاه برای نخستین بار به صورت غیرمتمرکز برگزار گردید.

اجرای غیرمتمرکز مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید

دکتر رمضانخانی رئیس دانشکده بهداشت
در مراسم این دانشکده در مورد فعالیتهای
دانشکده و میزان اهمیت نقش دانشجو،
نظم و مقررات به ایراد سخنرانی پرداخت.
همچنین حجت االسالم والمسلمین کرمی
ترغیب دانشجویان به فعالیتهای فرهنگی
و مذهبی را مهم دانست .در بخش دیگری از
این مراسم کارشناس مرکز مشاوره و سالمت
روان دانشجویان ،بروشورهای آموزشی را بین
دانشجویان توزیع نمود.
مراسم دانشجویان ورودی مهر 95دانشکده
پرستاری و مامائی نیز با حضور دکتر عباس زاده
ریاست دانشکده پرستاری و مامائی ،حجت
االسالم و المسلمین نخعی مقدم نماینده نهاد
مقام معظم رهبری در دانشکده ،مدیران ،مسئولین
و دانشجویان ورودی این دانشکده برگزار شد.
بخشی از این مراسم به آموزشهایی جهت آشنایی
هر چه بیشتر دانشجویان با قوانین آموزشی،
چگونگی حضور در دانشکده و  ...پرداخته شد.
گفتنی است در این مراسم برنامههای دیگری
از جمله سخنرانی ریاست دانشکده ،سخنرانی

حجت االسالم والمسلمین نخعی مقدم،
مسئولین این دانشکده ،دبیران شورای صنفی و
تشکلهای دانشجویی دانشکده برگزار گردید.
مراسم دانشجویان ورودی مهر 95رشته
پزشکی نیز با حضور دکتر خانی جزنی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد .در این
مراسم دکتر جرجانی ریاست دانشکده پزشکی،
دکتر دوائی استاد پیشکسوت دانشگاه ،معاونین
و مسئولین دانشکده و دانشجویان ورودی این
دانشکده حضور داشتند.
دکتر خانی جزنی در این مراسم ضمن تبریک
به دانشجویان ورودی جدید این دانشکده ،از
اساتید به عنوان ثمرههای این دانشگاه یاد کرده
و خطاب به دانشجویان بیان کرد :این دانشگاه
به صورت امانت نزد شما عزیزان میباشد و
امیدوارم این امانت را به بهترین نحو ممکن به
دانشجویان آتی تحویل نمائید .وی خاطر نشان
ساخت :اشتغال به تحصیل نباید مانعی برای
رشد شما در دیگر ابعاد زندگی باشد و باید در
این مسیر به تقویت هنرها و ظرفیتهای دیگر
خود نیز بپردازید .در خاتمه دکتر خانی جزنی

گفت :من و همکارانم در مجموعه معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با تعامل و جدیت
در کنار شما دانشجویان هستیم و امیدواریم
بتوانیم در این مسیر پاسخگوی نیازهای شما
عزیزان باشیم .دکتر جرجانی رئیس دانشکده
پزشکی در این نشست با تاکید بر اینکه حرفه
پزشکی حرفه ای سراسر عشق و ایثار ،محبت
و عاطفه است ،اظهار داشت :امروز اولین روز
زندگی حرفه ای شما خواهد بود و در مسیری
پرفراز و نشیب قرار خواهید گرفت ،مسیری
که نیازمند تالش فراوانی است تا شما را از یک
دانش آموز موفق به یک پزشک فداکار تبدیل کند
که قرار است تمامی وجودش را وقف خدمت
به بیماران نماید .در ادامه نشست پروفسور
منوچهر دوایی استاد پیشکسوت دانشکده
پزشکی و فوق تخصص جراحی کودکان ،ضمن
خوش آمدگویی به دانشجویان جدیدالورود ،آنان
را سرمایه و امید کشور و مملکت دانست که
بایستی انتظارات خانواده  ،مسئوالن دانشگاه و
مردم کشور به خصوص بیماران را برآورده سازند.
گفتنی است در این مراسم برنامههای دیگری

از جمله سخنرانی ریاست دانشکده ،سخنرانی
دکتر دوائی ،دبیران شورای صنفی و تشکلهای
دانشجویی دانشکده و غیره  ...برگزار گردید.
همچنین این مراسم با حضور دکتر عمرانی
رئیس دانشکده پیراپزشکی در این دانشکده
برگزار شد .در ابتدای این مراسم دکتر عمرانی
ضمن عرض خوش آمدگویی به دانشجویان
ورودی جدید و تسلیت ایام سوگواری سرور و
ساالر شهیدان امام حسین(ع) ،رهنمودهایی
را خطاب به دانشجویان مبنی بر اینکه محیط
دانشکده برای تعالی کلیه دانشجویان است
تا بتوانند در آینده فرد مفیدی برای اجتماع
باشند ،را بیان نمود .وی گفت :محیط دانشگاه
یک محیط بزرگتر از مدرسه و دبیرستان است
و دانشجویان باید تفکرات خود را از دوران
دبیرستان رها کنند و به آینده که دنیای
الکترونیک و کسب علم است ،تمرکز بیشتری
داشته باشند .همچنین در بخش دیگری از
این برنامه دکتر شاکری سرپرست معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشکده بیان نمود ما به
عنوان یک دانشگاه و کشوری مسلمان هدفمان

فقط رشد علمی نیست بلکه رشد علمی و
معنوی نیز مهم میباشد .وی اظهار داشت :ما
در معاونت دانشجویی و فرهنگی تمام تالشمان
این است یک محیط صمیمی و اَمن داشته باشیم
تا شاهد ترقی شما دانشجویان باشیم .شایان
ذکر است برنامههای متنوعی مانند سخنرانی
حجتاالسالم وامسلمین الری ،پخش نماهنگ
معرفی دانشکده ،اجرای تواشیح توسط گروه
لیله القدر ،معرفی بخش مشاوره دانشگاه توسط
دکتر سیف ،پخش نماهنگ راهپیمایی اربعین،
برپایی غرفههای معرفی تشکلها و ...از دیگر
برنامههای متنوع این مراسم بود.
سخنرانی دکتر حسینی رئیس دانشکده
علوم تغذیه و صنایع غذایی ،معارفه قسمتهای
مختلف این دانشکده به همراه مسئولین
مربوطه ،سخنرانی نماینده انجمن اسالمی
دانشکده مذکور به منظور معرفی تشکالات
انجمن اسالمی دانشجویان جهت عضو گیری ،از
برنامههای مراسم معارفه در این دانشکده بود.
همچنین مراسم ورودی جدید در دانشکده
توانبخشی با سخنرانی نماینده مقام معظم

رهبری در این دانشکده و معاونین دانشکده
برگزار شده و تشکلهای دانشجویی شامل بسیج
و انجمن اسالمی در مراسم مذکور معرفی شدند.
این برنامه با اجرای مسابقه و اهدای جوایز به
برگزیدگان خاتمه یافت.
در دانشکده داروسازی نیز دکتر وحیدی
رئیس دانشکده داروسازی ضمن عرض خوش
آمدگویی ،به مقرراتی که یک دانشجو در طی
دوران تحصیل باید بداند ،اشاره نمود .در ادامه نیز
دکتر مرتضوی معاون آموزشی و همچنین معاون
دانشجویی و فرهنگی این دانشکده ،درارتباط
با مقررات آموزشی توضیحاتی را بیان نمود.
الزم به ذکر است مراسم معارفه دانشجویان
ورودی جدید در دانشکده سالمت ،ایمنی و
محیط زیست با سخنرانی دکتر قمیان معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آغاز گردید .در
ادامه این مراسم در دانشکده مذکور دانشجویان
به چهار گروه تقسیم بندی شدند و برای هر
گروه یک مسئول از دانشجویان شاغل به تحصیل
در دورههای گذشته ،تعیین شد تا به بازدید از
بخشهای مختلف این دانشکده بپردازند.
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جلسه تسریع در عملیات
عمرانی مجتمع خوابگاهی
حضرت زهرا(س)

جلسه تسریع در عملیات عمرانی پروژههای
مجتمعخوابگاهیحضرتزهرا(س)،صبحگاه
روزچهارشنبه 26آبانماهباحضوردکترخانی
جزنی معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه،
نریمانی مدیر امور دانشجویی ،زعیر رئیس
امور مالی ،همکاران معاونت و کارشناسان
دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
دانشگاه در این مجتمع تشکیل گردید.
دکتر خانی جزنی در ابتدای این جلسه
ضمن اشاره به اهمیت پروژههای عمرانی
صورت گرفته در خوابگاهها اظهار داشت:
بازسازیها و بازپیراییهایی که در بلوک
شماره سه این خوابگاه در حال انجام شدن
میباشد ،بایستی به زودی اتمام یابد تا
در اسکان دانشجویان با مشکلی مواجه
نشویم .وی در بخش دیگری از سخنان
خود ،از مساعدت همکاران دفتر فنی و
نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه تشکر
و قدردانی نموده و افزود :اگر همکاری
در این امر صورت نپذیرد ،کار نیمه تمام
میماند ،پس باید تمام تالش خود را در به
ثمر رسیدن به هنگام این پروژهها بنمائیم.
دکتر خانی جزنی در ادامه سخنان خود
دستوراتی را درخصوص تسریع در خریدهای
ملزومات مورد نیاز بازسازی بلوک سه و جمع
آوری نخالهها به منظور پاکسازی خوابگاه
صادرنمود.گفتنیاستمعاوندانشجوییو
فرهنگی دانشگاه پس ازطرح این موضوعات،
بر همفکری مدیران این معاونت مبنی بر
اقدامات عمرانی مرتبط با سوله ورزشی و
همچنین ارائه راه کارهای موثر در زمینه
اطالعرسانیبهدانشجویانمبنیبراقدامات
صورت پذیرفته در این خوابگاه تأکید نمود.

دیدار با دانشجویان خوابگاهی

بازدیدهای روزانه مستمر از
خوابگاههای تابعه

دکتر خانی جزنی در ابان و آذر سال جاری بازدیدهای متعددی را ازخوابگاههای تابعه به عمل آورد .در این بازدیدها ،مسائل متنوعی در زمینههای صنفی ،رفاهی ،فرهنگی ،بهداشتی و  ...مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر خانی جزنی در راستای رسیدگی به
مسائل دانشجویان و پیگیری طرحهای
عمرانی اجرائی در خوابگاه ها ،در طول آبان
و آذرماه ،به طور مستمر از خوابگاههای تابعه
دانشگاه بازدید نمود .حضور سرزده و دائمی
وی از خوابگاههای سمیه ،حضرت زهرا(س)
و حضرت زینب(س) ،بازدید از خوابگاههای
امام علی(ع) ،شهید بیک محمدی،
رحیمی ،ولیعصر(عج) ،گل یاس ،27 ،سمیه
و ...گوشهای از دیدارهای مذکور است.

نشست معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه با
دانشجویان عضو شورای
صنفی خوابگاه شهید
رحیمی«مالصدرا» ،برگزار شد
در این نشست که در روز شنبه هشتم
آبان ماه برگزار شد ،نریمانی مدیر امور
دانشجویی و آزاد سرپرست اداره روابط
عمومی معاونت نیز حضور داشتند ،دکتر
خانی جزنی بیان کرد :تمام تالش ما بر این
است که وضعیت خوابگاهها بهبود یابد
و سعی مینمائیم که به استانداردهای
داخلی نزدیک تر شویم .وی افزود :به منظور
سهولت در کارها در نظر داریم که تمامی
درخواستها به صورت مکتوب باشد و
امیدواریم که از این طریق بتوانیم به انجام
امور تسریع بخشیم .دکتر خانی جزنی
همچنین اظهار داشت:باید چهارچوب آئین
نامه انضباطی اسکان در تمامی خوابگاه ها،
نهادینه و اجرایی گردد ،تا براساس قوانین
موجود ،بتوانیم بهتر به خوابگاهها نظم
ببخشیم .معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود
ضمن تأکید بر تعریف گردش کار صحیح
جهت تحقق درخواستهای مورد نیاز در
خوابگاه ها ،بر نظم و ایجاد قوانین در امور
معاونت به منظور تسریع در رفع مسائل
اشاره نمود .وی همچنین توضیحاتی در
خصوص مشکالت سرویسهای ایاب و
ذهاب ،مشارکت دانشجویان در رفع مسائل
موجود در خوابگاه ها ،نقش شورای صنفی
در رفع این مسائل ،کمبود نیروی انسانی،
استفاده صحیح از تجهیزات موجود و ...نیز
ارائه نمود.
گفتنی است در این نشست دانشجویان
عضو شورای صنفی خوابگاه مذکور به طرح
مسائلی از جمله رفع مسأله قطعی اینترنت
خوابگاه ،معوق ماندن درخواستهای مرتبط با
امورتأسیساتی،تجهیزکتابخانهو...پرداختند.
همچنین در پایان روز هشتم آبان ماه دکتر
خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه به همراه میثاقی نژاد مسئول
حراست معاونت ضمن بازدید از خوابگاه
شهید رحیمی از امکانات موجود در این
خوابگاه دیدن نموده و از نزدیک در جریان
مسائل موجود در خوابگاه مذکور قرار گرفتند.
الزم به ذکر است در این بازدید دکتر
خانی جزنی با دانشجویان به گفت وگو
پرداخته و نظرات آنها را در خصوص
وضعیت خوابگاه جویا شد .دانشجویان
نیز طی این گفت و گو ،به طرح موارد
درخواستی خود از قبیل تجهیز نمودن سالن
بدنسازی ،تعویض پنجرههای خوابگاه ،در
نظر گرفتن سرویس ایاب و ذهاب جهت
استخر و فوتسال و ...پرداختند.

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نشست
مشترکی را با دانشجویان خوابگاه شهید سرشار برگزار نمود
در این نشست که شامگاه روز شنبه هشتم آبان
ماه برگزار شد ،نریمانی مدیر امور دانشجویی،
دکتر تهرانی سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان،
مظاهری معاون مدیریت امور دانشجویی،
میثاقی نژاد مسئول حراست معاونت و جمعی
دیگر از مسئولین این حوزه حضور به هم رساندند.
دکتر خانی جزنی در ابتدای این دیدار ضمن
اظهار مسرت از حضور در جمع دانشجویان ،بیان
داشت :خوشبختانه بخش مهمی از تعهدات
دانشگاه برای دانشجویان با راه اندازی این خوابگاه
محقق شده و شما باید در این خصوص شاکر باشید،
چراکه شرایط حاضر ،بسیار وضعیت مطلوبی است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با اشاره به
فرهنگ خوابگاه نشینی افزود :ان شالله در حفظ
این خوابگاه کوشا باشید و تمام سعی خود را برای
حفظ آن بکنید .دکتر خانی جزنی در ادامه اظهار
داشت :شما دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و
دستیاری ،باید همکاری الزم را با مجموعه دانشگاه
داشته باشید ،اگر مسأله یا درخواستی داشتید
حتماً با مدیریت محترم امور دانشجویی درمیان
بگذارید تا ان شالله ما هم بتوانیم وضعیت را از
شرایط مطلوب فعلی ،ایده آل تر کنیم .معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در خاتمه سخنان
خود اظهار کرد :برخی از مسائل موجود که جزو
مطالبات شما دانشجویان هم هست ،از جمله
مسأله سرویسهای ایاب و ذهاب و ...باید در سطح

دانشگاه پیگیری و حل شود و ما امیدواریم که در
اسرع وقت اینگونه از مسائل مرتفع شود.
در ادامه این جلسه نریمانی مدیر امور
دانشجویی ضمن اشاره به راضی کننده بودن
شرایط موجود در خوابگاه سرشار ،از حمایتهای
دکتر خانی جزنی ،همکاران حوزه مدیریت امور
دانشجویی و جواهرچیان مدیر خوابگاه مذکور
تشکر نمود .وی بیان داشت :در ابتدای راه اندازی
این خوابگاه ما دو میزبانی بزرگ کشوری را در
خوابگاه سرشار برگزار نمودیم و بنده خوشحالم
که توانستیم با کمک همکاران مجموعه ،میزبانی
شایستهای را داشته باشیم .مدیر امور دانشجویی
با بیان این نکته که صرف هزینه برای دانشجویان
علوم پزشکی دارای فایده است ،افزود :هزینه کردن
برای دانشجویان علوم پزشکی ،به این علت که
همکاران آتی ما در نظام سالمت کشور هستند و
مجدداً به سیستم بهداشت و درمان بازمی گردند،
مفید فایده است .نریمانی ضمن تأکید بر نقش
مسئولیت اجتماعی دانشجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی افزود :توقع داریم که دانشجویان به
مسئولیتها و نقشهای خود در خوابگاه واقف
بوده و آنها را انجام دهند .توقع داریم در چارچوب
شرایط موجود خوابگاه ،نهایت همکاری و کمک را
نمائیم تا شرایط را به وضعیت ایده آل تری برسانیم.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه در خاتمه سخنان
خود ضمن تشکر مجدد از همکاری دانشجویان

و مسئولین ،اظهار کرد :حفظ آرامش موجود ،هم
برای شما به عنوان دانشجویان مقاطع تکمیلی و
هم برای مسئولین بسیار مهم است و امیدوارم در
تداوم وضعیت موجود ،شما هم تمام تالش خود را
بنمائید.
در بخش دیگری از این برنامه جواهرچیان
مدیر خوابگاه خودگردان سرشار ضمن تقدیر و
تشکر از حضور مسئولین در این خوابگاه ،به نکاتی
در خصوص استاندارد بودن خوابگاه مذکور ،در
سطح خوابگاههای بین المللی اشاره نمود .وی در
همین راستا اظهار داشت :سرانه فضای فیزیکی
دانشجویان در خوابگاه سرشار 10مترمربع است ،که
این فضا در سطح استانداردهای بین المللی است.
جواهرچیان همچنین به مواردی از جمله تجهیزات
رفاهی خوابگاه مذکور از جمله وجود مایکروفر،
ماشین لباسشویی ،اتو ،سشوار ،یخچال و ...به
تفکیک و با توجه به ظرفیت سوئیتها اشاره نمود.
وی در خاتمه سخنان خود از برنامههای فرهنگی
شرکت تابان گستر جهت دانشجویان ساکن در
خوابگاه سرشار به صورت ماهیانه خبر داد.
گفتنی است در خاتمه این نشست ،پیش از
اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حجت االسالم
والمسلمین الری ،هدایایی به رسم یادبود به کلیه
دانشجویان ساکن در خوابگاه سرشار تعلق گرفت.
همچنین از سوئیت نمونه بهداشتی خوابگاه سرشار
تقدیرگردید.

جلسه هماندیشی عمرانی و تأسیساتی
(ع)
مجتمع خوابگاهی امام علی
صبحگاه روز چهارشنبه  12آبانماه
در این مجتمع تشکیل گردید
ایـــن جلســـه بـــا حضـــور دکتـــر خانـــی جزنـــی
معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه،
مدیـــران و مســـئولین معاونـــت و کارشناســـان
دفتـــر فنـــی و نظـــارت بـــر طرحهـــای عمرانی
دانشـــگاه برگـــزار گردیـــد.
دکتـــر خانی جزنی در ابتدای این جلســـه
ضمـــن اشـــاره به اهمیـــت پروژههـــای عمرانی
صـــورت گرفتـــه در خوابگاههـــای خواهـــران،
اظهـــار کـــرد :بازســـازیها و بازپیراییهـــای
گســـتردهای کـــه در ایـــن خوابـــگاه هـــا،
باالخـــص ســـمیه ،حضرت زهـــرا(س) و حضرت
زینـــب(س) انجـــام شـــده ،تمامـــاً ،پروژههایی
بـــوده کـــه بایـــد در زمانهایـــی پیـــش از ایـــن
انجـــام میگرفتـــه اســـت.
وی در ادامـــه در خصـــوص عملیـــات
بازســـازی و مـــوارد تأسیســـاتی مجتمـــع
خوابگاهـــی امـــام علـــی(ع) موضوعاتـــی را بـــا
کارشناســـان فنـــی طـــرح و بررســـی نمـــود و
ضمـــن تأکیـــد بـــر اهمیـــت نظـــرات تخصصی
کارشناســـان دفتـــر فنـــی و نظـــارت بـــر
طرحهـــای عمرانـــی دانشـــگاه ،به نقـــش موثر
نیروهـــای دفتـــر فنـــی در پیشـــبرد ایـــن گونه
فعالیتهـــا اشـــاره کـــرد.
معـــاون دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه

در بخـــش دیگری از ســـخنان خـــود بیان کرد:
بنده از کلیه خوابگاهها درخواســـت نمودهام
کـــه مـــن بعـــد ،تمامـــی درخواســـتهای خود
را بـــه صـــورت کتبـــی و در اســـرع وقـــت بـــا
توضیحـــات الزم ارســـال نماینـــد تـــا تســـریع
بیشـــتری به درخواســـتهای صـــورت گرفته،
داده شود.
گفتنـــی اســـت :معـــاون دانشـــجویی
و فرهنگـــی دانشـــگاه پـــس از طـــرح ایـــن
موضوعـــات ،دســـتوراتی را جهـــت تســـریع
در مـــواردی از قبیـــل ترمیـــم و زیرســـازی
چمـــن زمیـــن فوتبـــال ،تعویـــض کـــف پـــوش
ســـالن بدنســـازی ،تعویـــض دیگهای شـــوفاژ
موتورخانـــه و انجـــام پروژههـــای عمرانـــی،
تأسیســـاتی ،بازســـازی و بازپیرایـــی و ...بیان
نمـــود.

با دانشجویان

طرح غربالگری فشارخون و قند خون
در پارک ملت و نماز جمعه تهران
کانون هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،جمعه ۱۴آبان ماه طرح غربالگری
فشار و قند خون را با همکاری انجمن سکته
مغزی ،اورژانس تهران و کمیته دانشجویی
کاردرمانی با محوریت اطالع رسانی سکته
مغزی با حضور وزیر بهداشت برگزار کرد.
این طرح به مناسبت شصت و نهمین
سالگرد تاسیس سازمان جوانان با شعار
«جوانان ،مشارکت و مسئولیت پذیری» در
محل اصلی پارک ملت تهران برگزار شد و
با استقبال مردم همراه بود ،دکتر هاشمی
وزیر بهداشت ،دکتر ایازی قائم مقام وزیر
و معاون اجتماعی وزیربهداشت ،دکتر
عبدالهی معاون اجتماعی شهرداری تهران،
زمانی رئیس اداره کل سالمت شهرداری
تهران و دکتر زمانی رئیس انجمن سکته
مغزی نیز در این مراسم حضور داشتند.
دکتر هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در حاشیه این برنامه اظهار
داشت :با توجه به راه اندازی بخش ویژه 55
بیمارستان کشور جهت کمک به موقع به
بیمارانی که دچار عارضه سکته مغزی شدند
تالش میکنیم و در نظر داریم تا پایان دولت
یازدهم مجهز به چند بالگرد جدید اورژانس
شویم .وی افزود :با اینکه نظام ارجاع ،بار
بیماری ناشی از افزایش فشار خون که در
راس آن سکته مغزی و قلبی است ،را کاهش
میدهد؛ اورژانس بیمارستانها باید بتوانند

در این زمینه پیشرفتهایی داشته باشند.
در حال حاضر بیمارستانها اکثرا قدیمی
بوده و تعداد مراجعه کنندگان بیشتر از
ظرفیتهای موجود است.
داود پیرانی ،دبیرکانون دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره
اهداف اجرای این طرح توضیح داد :باید
فضا برای خدمترسانی نیروهای جوان
دانشجویی به منظور ارتباط مستقیم با مردم
به وجود بیاید تا بتوانیم در یک سیستم
تعریف شده به یاری نظام سالمت کشور
بشتابیم و خدمت رسانی کنیم .وی با اشاره
به اینکه سازمان جوانان هالل احمر یک
ارگان بشردوستانه است ،حضور در چنین
برنامههایی که با مشارکت چند سازمان برگزار
میشود را بستری برای تعامل و همافزایی
دانست و از همکاری مسئولین هالل احمر
شمیرانات و استان تهران که بستر اجرای
این طرح را مهیا کردند ،سپاسگزاری کرد.
همچنین در این طرح غربالگری ،غرفه
نمایش تصویری نیز برپا بود و متخصصان
مغز و اعصاب ،کارشناسان توانبخشی و
دانشجویان داوطلب نیزدر آن حضور داشتند.
الزم به ذکراست کانون دانشجویی هالل
احمر دانشگاه این طرح را در روز جمعه
مورخ هفتم آبان ماه ،برای عموم شرکت
کنندگان در محل اقامه نماز جمعه تهران نیز
برگزار نمود.

مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
در خانه موزه شهید دکتر بهشتی
طی برنامه ریزی صورت گرفته توسط
اداره روابط عمومی معاونت ،معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به همراه
مدیران و سرپرستان این حوزه از خانه
موزه شهید دکتر بهشتی بازدید نمودند.
به مناسبت دوم آبان ماه ،سالروز
والدت شهید دکتر بهشتی ،دکتر خانی
جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه به همراه مدیران و سرپرستان
این حوزه ضمن حضور در خانه موزه
شهید دکتر بهشتی از قسمتهای
مختلف این موزه بازدید نمود.
طی این بازدید حاضرین از
قسمتهای مختلف خانه موزه ،از
جمله اتاق بازسازی شورای انقالب،
کتابخانه شهید دکتر بهشتی ،عکسها
و تصاویر کودکی ،نوجوانی ،بزرگسالی و
میانسالی شهید ،خانواده ایشان ،شجره
نامه خانوادگی دکتر بهشتی ،ماکتهای
طراحی شده و ...دیدن نمودند.
همچنین دکتر خانی جزنی به
همراه دیگر بازدیدکنندگان ،طی
حضور در بخش گزارش تصویری خانه
موزه ،مستند «آن 52سال» را به نظاره
نشستند.
دکتر خانی جزنی در حاشیه این
بازدید ،ضمن دیدار با فرزند و نوه
شهید دکتر بهشتی و همچنین علیخانی

مدیر خانه موزه ،برگزاری این چنین
برنامههایی را مناسب و مفید دانسته و
اظهار داشت :ان شالله به زودی ترتیبی
اتخاذ میگردد تا اعضای هیأت رئیسه
محترم دانشگاه و همچنین دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از
این مجموعه دیدن کنند.
معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه با اشاره به مقام شامخ شهید
دکتر بهشتی ،افزود :بنده امیدوارم که
با توجه به ظرفیت موجود در این خانه
موزه ،بتوانیم بیش از گذشته جایگاه
این شهید بزرگوار را به دانشگاهیان
علوم پزشکی شهید بهشتی بشناسانیم و
بخشی از ساعات فرهنگی دانشجویان را
با محتوای فرهنگی در این خانه برگزار
نماییم.
دکتر خانی جزنی در خاتمه سخنان
خود ابراز امیدواری کرد تا همکاریهای
مشترکی بین معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه با مرکز تحقیقات خانه
موزه برقرار گردد.
گفتنی است عالقهمندان جهت
بازدید از خانه موزه شهید دکتر بهشتی
میتوانند همه روزه به خیابان شهید
دستگردی ،کوچه صبر ،تقاطع شهید
مطهری ،خیابان شهید بهشتی ،پالک 12
مراجعه نمایند.

آذرماه  | 1395شماره 60

5

شرکت هیأت ابناالزهرا(س) دانشجویان دانشگاه
در مراسم اربعین کربالی معلی
به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره):
دانشجویان عضو بسیج دانشجویی دانشگاه به زیارت کربالی معلی مشرف شدند.
بنا بر اعالم بسیج دانشجویی دانشگاه
کاروان پیاده روی اربعین هیأت جامع
دانشجویی ابناء الزهرا(س) دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی با حضور بر سر مزار
شهدای گمنام دانشگاه در پردیس نیایش
در روز سه شنبه  25آبان عازم کربالی
حسینی شد.
در طی این مسیر ،دانشجویان با
حضور در معراج شهدای گمنام شهر اهواز
و یادمان شهید محمودوند ،بار دیگر با
آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس
تجدید میثاق نمودند.
گفتنی است خروج این کاروان که

با حضور  44نفر از دانشجویان بسیجی
دانشگاه ،همراه بود ،از طریق مرز چزابه
به سمت نجف اشرف صورت پذیرفت .در
همین راستا کاروان هیأت ابناء الزهرا(س)
دانشگاه در شب چهارشنبه  26آبان پس از
اقامت در نجف اشرف به سمت کربال عازم
شدند.
شایان ذکر است این کاروان پس از سه
روز پیاده روی و یک روز اقامت در کربالی
معلی و زیارت امام حسین(ع) و حضرت
عباس(ع) روز دوشنبه اول آذرماه به سمت
مرز مهران کرده و صبح سه شنبه  2آذر وارد
کشور شدند.

دانشجویان میهمان سفره حضرت رقیه(س) شدند

همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه(س) دُخت امام حسین(ع) ،دانشجویان با حضور در
نمازخانه خوابگاه دخترانه گل نرگس به سوگواری پرداختند.

آغاز هشتمین جشنواره فرهنگی در معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه

در این مراسم که در روز شنبه مورخ  15آبان
ماه برگزار گردید ،حدود  40نفر از دانشجویان
به همراه مسئولین این خوابگاه به ذکر
مصیبت اهل بیت(ع) پرداختند و در سوگ
دختر سه ساله اباعبدالله الحسین(ع) به سینه
زدند .همچنین در این مراسم پس از اقامه

نماز جماعت مغرب و عشاء ،حجت االسالم
والمسلمین محمدی مطالبی را در وصف
حضرت رقیه(س) بیان نمود .الزم به ذکر است
این مراسم با قرائت زیارت پر فیض عاشورا
ادامه یافت و در خاتمه عزاداران ،میهمان
سفره با برکت حضرت رقیه(س) شدند.

راه اندازی سیستم اتوماسیون تغذیه
در دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست

اکران فیلم هیهات با حضور گسترده دانشجویان

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه ،فیلم
سینمایی هیهات با حضور  ۵۰۰نفر از
دانشجویان در جوار مقبره شهدای گمنام
دانشکده داروسازی اکران گردید.
اکران این فیلم در ماه محرم به منظور
ایجاد شور حسینی در بین دانشجویان
خصوصاً دانشجویان ورودی جدید در روز
سه شنبه مورخ  27مهر ماه از ساعت  16الی
 17:30صورت پذیرفت.
این برنامه با استقبال گسترده
دانشجویان از تمامی دانشکدهها مواجه شد
و حضار ضمن رضایت از برنامه اجرا شده،

خواستار تداوم اینگونه از برنامهها شدند.
الزم به ذکر است فیلم سینمایی
«هیهات» با موضوع اجتماعی و مفاهیم
عاشورایی محصول سازمان هنری و رسانهای
با نام بین المللی « ،»Neverاولین فیلم
چهار اپیزودی سینمای ایران است .همچنین
این فیلم با کارگردانی و نویسندگی ،دانش
اقباشاوی ،هادی ناییجی ،هادی مقدم
ح الله حجازی و با بازیگری
دوست و سید رو 
حمید فرخ نژاد ،حامد بهداد ،مینا ساداتی،
بابک حمیدیان ،آال نجم ،بهاران بنی احمد و
خسرو شهراز میباشد.

جلسه هماهنگی هشتمین جشنواره
فرهنگی با حضور مسئولین ذیربط با حضور
طغرائی مدیر تعالی فرهنگی و فعالیتهای
فوق برنامه و دیگر مدیران و مسئولین
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
در روز چهارشنبه مورخ  5آبان ماه برگزار
گردید.
در این جلسه موضوعات فرهنگ سازی
در آثار جشنواره ،داشتن خالقیت بیشتر در
تبلیغات ،اجرای کارگاههای چند روزه جهت
برطرف نمودن نواقص شرکت کنندگان و
همچنین اختصاص دادن زمانی از ساعت
فرهنگی دانشکدهها در جهت تبلیغات و

آشنایی دانشجویان با جشنواره فرهنگی و
 ...طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در خاتمه این جلسه
حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص
موارد مطروحه پرداختند.
شایان ذکر است که این جشنواره جهت
دانشجویان دانشگاههای وزارت بهداشت،
علوم و آزاد و همچنین برای نخستین
بار ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان
دانشگاه برگزار میگردد .عالقه مندان از
تاریخ اول آبان ماه لغایت اول دی ماه جهت
ثبت نام و ارائه آثار به پورتال معاونت
دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

بنا به درخواست معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و به همت اداره تغذیه دانشگاه طرح
سیستم اتوماسیون رزرو غذای دانشجویان
در دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط
زیست دانشگاه راه اندازه گیری گردید.
بر اساس این طرح از ابتدای مهر ماه
سال جاری ،دانشکده سالمت ،ایمنی و
محیط زیست مجهز به سیستم اتوماسیون
رزرو غذا گردیده است.
گفتنی است طرح یکپارچه سازی
و شبکهای شدن اتوماسیون تغذیه در
دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی از ابتدای سال  94آغاز گردید و تا
کنون دانشکدههای پزشکی ،دندان پزشکی،
بهداشت ،داروسازی ،پرستاری و مامایی،
توانبخشی و پیراپزشکی تحت پوشش این

طرح قرار گرفتهاند و به شبکه مرکزی متصل
شدند.
شایان ذکر است از فواید این طرح امکان
رزرو و دریافت سبد ماهیانه صبحانه در
قالب سه منو ،امکان رزرو و دریافت ناهار
در قالب دو منوی غذایی و شام خوابگاهی
در قالب سه منوی غذایی ،دسترسی آسان و
سریع تحت وب جهت انجام افزایش اعتبار
الکترونیکی و رزرو غذای مورد عالقه ،امکان
استفاده از ژتون فراموشی برای دانشجویانی
که به هر دلیلی کارت دانشجویی به همراه
ندارند و امکان انجام نظرسنجی اینترنتی
برای بهره گیری از نظرات و پیشنهادهای
دانشجویان میباشد.

6

گزارش تحلیلی
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آغاز پروژههای عمرانی و بازپیرایی از خوابگاه سمیه

چرا سمیه؟

در حال حاضر ظرفیت بهره برداری از  287نفر به  420نفر رسیده است .ارتقاء آبرسانی پایه و نیز افزایش
ظرفیتهای ایستاتیک و دینامیک مورد لزوم در بهره گیری به موقع از ساختمان و تأسیسات ایجاد گردید.

نگاهی دوباره به بازدیدی از سمیه
مطالبات دانشجویان چه بود و مسئولین چه
گفتند؟
دکتر پالش مدیر و مشاور اجرایی حوزه ریاست
دانشگاه و دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،شامگاه سه شنبه  25خرداد ،
از خوابگاه دخترانه سمیه بازدید نمودند .در این
بازدید که در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان
صورت پذیرفت ،دکتر عرشی معاون و رئیس
مرکز بهداشت دانشگاه ،رمضانی مدیر روابط
عمومی دانشگاه ،نریمانی مدیر امور دانشجویی
دانشگاه ،دکتر تهرانی سرپرست مرکز مشاوره
دانشگاه ،آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت،
مسئولین و دانشجویان این خوابگاه نیز حضور
داشتند .در بازدید از خوابگاه سمیه دکتر
پالش ،دکتر خانی جزنی و دکتر عرشی ضمن
پاسخگویی به سئواالت مطروحه دانشجویان
خوابگاهی و بازدید از امکانات خوابگاه ،به گفت
و گو با دانشجویان پرداختند .گفتنی است در
این بازدید مسئولین به صرف افطار و شام با
دانشجویان در نمازخانه این خوابگاه پرداختند.
گفتنی است در این نشستها دانشجویان
به طرح مواردی از قبیل :تجهیز امکانات برای
سالن ورزشی و کتابخانه ،دوجداره نمودن
پنجرهها به دلیل آلودگی صوتی و کیفیت
نامناسب تهویه ،آبرسانی نامطلوب ،نوسان
سیستم برق ،استفاده مناسب از حیاط ،کمبود
فضای سبز ،کند بودن سرعت اینترنت ،رفع
مشکالت سرمایشی و گرمایشی در خوابگاه
سمیه پرداختند.

در خاتمه این نشستها دکتر خانی جزنی
بیان نمود :بسیار خوشحال هستم که امشب
در خدمت شما فرزندان عزیز و همکاران بزرگوار
هستم و تشکر میکنم که مشکالت موجود
در این خوابگاه به صورت کامل و خالصه از
طرف شما دانشجویان عزیز عنوان شد .وی
گفت :مشکالت موجود در این خوابگاه و دیگر
خوابگاهها بر کسی پوشیده نیست و تمام تالش
دکتر پیوندی و مسئولین این است که در حد
توان بتوانند فضایی را برای شما فراهم کنند تا
عاری از مشکالت باشد .معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه اظهار داشت :تمام سعی من
و همکارانم این است که بتوانیم به حل بسیاری
از مسائل شما بپردازیم و تمامی موارد مطروحه
در این نشستها در دستور کار ما قرار دارد که
در ایام تعطیالت تابستان به آنها رسیدگی خواهد
شد .دکتر خانی جزنی افزود :انشاءا ...در مهر
ماه اکثر مشکالت در این دو خوابگاه و دیگر
خوابگاهها مرتفع میگردد و مطمئن باشید که
ما مسئولین نیز همه مسائل را کنترل و بازبینی
میکنیم .البته حل مسائل موجود در خوابگاه ها،
به زمان و امکانات مالی نیاز دارد که در حد توان
تالش میکنیم که برطرف گردد .همچنین معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در بخش دیگری
از سخنان خود خاطرنشان ساخت :به علت
کمبود خوابگاه ما با کمبود فضای استاندارد
خوابگاهی نیز مواجه هستیم که این مسئله در
تمامی خوابگاههای کشور وجود دارد .البته قصد
دانشگاه ،آرامش و آسایش شما دانشجویان عزیز
است و بر این اساس تالش مینماید اما در برخی

موارد نیز با کمبودهایی مواجه میشود .اما این
اطمینان را به شما فرزندان عزیزم میدهم که
ما تمام تالش خود را برای آسایش شما فراهم
مینمائیم .دکتر خانی جزنی در خاتمه سخنان
خود از حضور دکتر پالش ،دکتر عرشی و دیگر
مسئولین جهت حضور در این خوابگاه تشکر و
قدردانی نمود و برای دانشجویان ساکن در این
خوابگاهها آرزوی موفقیت نمود.
مسئولین چگونه مطالبات دانشجویی را
محقق نمودند

چرا سمیه؟ چرا اولویت اول؟ تقاضاها و اعالم
نظرهای فنی و بهره برداری چگونه بوده است؟

براساس موضوع تقاضاها ،اظهارات و اعالم
نارضایتیهای شدید دانشجویان عزیز و
همکاران محترم مدیره و ناظمههای خوابگاه
به دفعات و بازدید کارشناسان دفتر فنی و
نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه ،و سوابق
موجود مستند در بازسازیهای پیشین که قابل
قبول به نظر نمی رسید ،به صورت اجمالی
موارد زیر با توجه به گزارش اسالیدهای ارائه
شده نماینده صنفی دانشجویان ،مدیران و
ناظمههای خوابگاه قابل جمعبندی و ارائه
میباشد:
 .1آب رسانی ناقص خوابگاه به ویژه عدم
بهره برداری از طبقه ششم ،و به صورت ناقص
در طبقه پنجم با ظرفیت در مجموع دانشجویی
 287نفر .زیرا در فصول گرم ،آب در طبقات
قطع میگردید و در تمام فصول مشکل نرسیدن
آب به طبقات 3به باال وجود داشت و طبقه  6به

همین علت مورد بهره برداری قرار نمی گرفت.
در حال حاضر ظرفیت بهره برداری از 287
نفر به  420نفر رسیده است .ارتقاء آبرسانی پایه
و نیز ایجاد افزایش ظرفیتهای ایستاتیک و
دینامیک مورد لزوم در بهره گیری به موقع از
ساختمان و تأسیسات گردید.
 .2ناصحیح بودن جایگاه درب ورودی
موتورخانه در سرسرای اصلی خوابگاه که با درب
ورودی پنجره ای باز ،باعث ورود و پراکنده شدن
گازهای آلوده کننده از موتورخانه به تمام طبقات
به صورت مداوم بوده است .این عدم رعایت
سنگینی شدید هوا ،بروز سردردهای مداوم،
خستگی ،سوزش چشمها و ...برای دانشجویان
و کارکنان در برداشته است .دسترسی سخت
به موتورخانه و وجود استقرار دیگها و لولهها
در وضعیت ناصحیح ،نشت آلودگی ناشی از
سوخت نامناسب مشعلها به داخل ساختمان،
عدم وجود دودکش و تهویه مناسب برای تخلیه
گازهای مضر و مواردی از این قبیل ،قابل طرح
است .در ضمن عدم دسترسی معمولی به
موتورخانه قابل توجه و ذکر است.
 .3موقعیت محل ساختمان ،انتقال سر و
صدا و آلودگی صوتی بسیار زیاد ،ایجاد استرس و
عدم تمرکز ،خستگی و هدر رفتن انرژی و آسایش
نسبی کمتر ،به دلیل وجود پنجرههای قدیمی
بیش از چهل سال و لرزش شیشهها و انتقال
آلودگی از درزها و نیز انتقال سرما و گرما در
فصول زمستان و تابستان
 .4وجود کانال کشی و سیستم خنک کننده
نامناسب برای اتاقها که در سال 1392صورت

گرفته و مورد تأئید دفترفنی و نظارت برطرحهای
عمرانی نیز نبوده است ،ایجاد انشعاب خنک
کننده استاندارد و یا اصولی ،توزیع هوای خنک
به صورت صحیح صورت نمی گیرد .طبقات
باال بسیار سرد و طبقات پائین در وضعیت گرم
قرار گرفته و طبقات میانی دم کرده ،کولرهای
خوابگاه به صورت سری میباشد و برای خاموش
و روشن کردن آن مشکالتی را فراهم میکند.
 .5تخلیه اتاقهای در اختیار معاونتهای
بهداشتی و درمان دانشگاه مربوط به وجود
سردخانههای واکسن و نگه داری اسناد در طبقه
همکف خوابگاه که برای استفاده اطاق مالقات،
توزیع غذا ،سرسرای ورودی ،تأسیسات و ...باید
بازسازی و بهرهگیری شود
 .6تهیه فرش و موکت مناسب برای خوابگاه
در صورتی که وضعیت آنها قابل استفاده الزم
پس از شست و شوی نباشد ،زیرا این امر موجب
میشود تا حس خوب زندگی کردن در محیطی
شبیه خانه ایجاد گردد .بهتر است حداقل محوطه
اصلی هر طبقه که محل رفت و آمد بیشتر
دانشجویان است ،به طور کامل فرش گردد.
 .7پردههای خوابگاه مناسب فضای
خوابگاهی باشد ،چرا که از نوع اداری میباشد
و وضعیت قابل قبولی از نظر عملکرد و ظاهر
ندارد .در خصوص پردهها مواردی قابل تأمل
است از جمله این که؛ در برابر نور زیاد و سرما
به دلیل بزرگ بودن پنجرهها مصونیت ایجاد نمی
کند ،قابلیت شست و شو مکرر را ندارد و آسیب
دیدهاند و نصب دوباره پردهها مشکل است و
همراه هزینه میباشد.

 .8سایر موارد دیگر:
کنترل و بازسازی سیستم برق خوابگاه که
از خسارت به اموال دانشگاه و دانشجویان
جلوگیری مینماید
ارتقاء کیفیت اینترنت در طبقات  1تا  4و
نصب شدن مودمها در طبقات  5و 6
استفاده مناسب از حیاط خوابگاه و بازسازی
انبار و محوطه آن و ایجاد فضای سبز وتهیه تخت
جهت نشستن دانشجویان
تهیه تور والیبال و بسکتبال به صورت
متحرک و قابل جابجایی
اصالح پلههای اضطراری خوابگاه در ارتباط
با طبقات برای استفاده در زمان حادثه
رعایت ایمنی در فضاهای که اگرچه در
دسترس مستقیم دانشجویان نیست اما میتواند
خطرساز باشد.
شوفاژها قابل تنظیم نیست از وطریق
تأسیسات مرکزی آنرا باید خاموش یا روشن کرد.
رادیاتورها دارای شیر شوفاژ مستقل تنظیم شده
با درجه نمی باشند.
تعویض و ثابت کردن دوش حمام.
اضافه نمودن فضای انباری مانند به
آشپزخانهها و افزایش سینک (ظرفشویی) و اجاق
گاز بیشتر
افزایش سرویس بهداشتی در طبقه دوم
در برخی طبقات از جمله طبقه  ،3اتاقهای
وجود دارد که پتانسیل افزایش ظرفیت را با
تغییرات تیغه ای و گذاشتن درب خواهد داشت.
نصب عابر بانک و استفاده از فضاهای بال
استفاده

جلسه بررسی درخواستها و مشکالت حوزه  ITخوابگاهها
برپایی نمایشگاه عکس از عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه
به همت روابط عمومی معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،نمایشگاه عملکرد
معاونت دانشجویی و فرهنگی برپا گردید.
این نمایشگاه که با هدف ارائه عملکرد
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
شش ماهه اول سال  95میباشد ،از روز
یکشنبه مورخ دوم آبان ماه در این معاونت
برپا شد.

همچنین این نمایشگاه به طور سیار با
مسئولیت معاونین دانشجویی و فرهنگی
دانشکدهها در کلیه دانشکدههای تابعه
دانشگاه نیز برپا خواهد گردید.
الزم به ذکر است در این نمایشگاه
مسئولین دانشگاه ،دانشجویان و کارکنان
میتوانند از نزدیک در جریان عملکرد
معاونت مذکور قرار گیرند.

توزیع سبد صبحانه دانشجویان

مهندس مقدم رئیس اداره تغذیه دانشگاه
از توزیع صبحانه در سطح خوابگاههای
مجردی از ابتدای مهر ماه به صورت
ماهیانه در قالب سه منوی غذایی خبر داد.
رئیس اداره تغذیه اظهار داشت :با
توجه به ضرورت تغذیه سالم و مناسب برای
دانشجویان و جلوگیری از آسیبهای ناشی
از سوء تغذیه ،همچنین در راستای اجرای
دستورالعمل تغذیه سالم ،سبد صبحانه
برای استفاده دانشجویان خوابگاهی از
سوی این اداره تدارک گردیده است.
وی افزود :دانشجویان میتوانند جهت
تهیه سبد صبحانه از طریق ثبت نام و رزرو
در سیستم اتوماسیون تغذیه در تاریخهای
مقرر شده اقدام نمایند.

مهندس مقدم در ادامه بیان کرد :با
توجه به اطالعیه موجود در اتوماسیون
تغذیه ،مهلت ثبت نام و اقالم منوی صبحانه
به نشانی  http://food.sbmu.ac.irاطالع
رسانی خواهد شد.
الزم به ذکر است که دانشجویان ابتدا
نسبت به تامین اعتبار کارت تغذیه اقدام و
سپس رزرو نمایند ،ضمناً مبلغ سبد صبحانه
به ازای هر نفر  60/000ریال مقرر گردیده
است.
مهندس مقدم در خاتمه بیان داشت:
با توجه به ایجاد تنوع در منوی غذایی،
امکان استفاده دانشجویان از همه اقالم در
اتاقهای چند نفره و با توجه به متغییر
بودن انتخاب ها ،میسر میباشد.

جلسه بررسی درخواستها و مشکالت
حوزه  ITخوابگاهها با حضور دکتر خانی
جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،نریمانی مدیر امور دانشجویی
دانشگاه ،دکتر احمدی مدیر اداره
فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه و
دیگر مسئولین در روز چهارشنبه مورخ
 19آبان ماه در اتاق شورای معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر خانی جزنی
ضمن عرض خیرمقدم بیان نمود :اقداماتی
که از ابتدای فصل تابستان در خوابگاهها
صورت پذیرفته است در نوع خود کم نظیر
و در مدت زمان کوتاهی انجام شده است
که البته ماحصل تالشهای همه همکاران
در این حوزه میباشد .وی گفت :نگاه ما
در این معاونت ،نگاه حل مسئلهای است
و هنگامی که کاری را آغاز میکنیم باید
همراه با هدف و تحلیل باشد تا مفید
واقع شود .همچنین تمامی کارها در این
مجموعه با برنامه ریزی پیش میرود تا به
سر منزل مقصود برسد .معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه افزود :اگر موردی مقرر
میگردد که در مدت زمان مشخصی
انجام شود باید از نظر اعتقادی با تمام
وجود صورت پذیرد تا منشأ خیرو برکت
واقع شود و ما نیز دچار گمراهی نشویم.
در ادامه این جلسه نریمانی مدیر امور
دانشجویی دانشگاه اظهار داشت :امسال
برای نخستین بار در دانشکده ها ،شوراهای
صنفی با حضور اعضای هیئت رئیسه
دانشکدهها جلساتی را برگزار نمودند ،تا
دانشجویان با مسئولین دانشکدهها از
توگو و تبادل نظر بپردازند.
نزدیک به گف 

نریمانی تأکید نمود :دبیران و اعضای
شورای صنفی دانشجویان در آیندههای نه
چندان دور متولیان نظام سالمت در کشور
خواهند بود ،پس تا جایی که امکان دارد
باید در کنار تقویت همه ابعاد شخصیتی
آن ها ،بعد تربیتی نیز در آنها تقویت شود.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه در ادامه
سخنان خود به بزرگترین انتخابات شورای
صنفی دانشگاه در سال گذشته اشاره نمود
که با رعایت تمام قوانین و مقررات برگزار
شد و باعث این امر شد که دانشگاه در بین
دیگر دانشگاههای کشور رتبه نخست را از
آن خود کند .نریمانی در خاتمه سخنان
خود خاطرنشان ساخت :با یاری همکاران
تا به امروز بسیاری از مسائل موجود در
خوابگاهها و دانشکدهها حل گردیده است.
همچنین در این جلسه دکتر احمدی
اظهار کرد :بسیار خرسندم از اینکه باب
همکاری ما با حوزه معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،بیش از پیش گشوده
شده است و از نزدیک میتوانیم با یکدیگر
به گفت و گو بپردازیم .مدیر اداره فناوری
اطالعات و ارتباطات دانشگاه تأکید نمود:
با همکاری با این مجموعه در آینده ،شاهد
ارتقاء کیفیت در حوزه  ITدر خوابگاهها
خواهیم بود .وی در بخش دیگری از
سخنان خود بیان نمود :آئین نامه کاربری
اینترنت در حوزههای خوابگاهی تدوین
شده است که به زودی به دانشجویان
ابالغ و اطالع رسانی خواهیم نمود.
گفتنی است در این جلسه مسئولین به
ارائه راهکارهای مفید جهت برطرف نمودن
برخی از مسائل موجود در خوابگاهها در
حوزه  ITپرداختند.

به همت مدیریت امور فرهنگی صورت پذیرفت:

افزایش کمی تعداد ثبتنامکنندگان در جشنواره دانشجوی
نمونه کشوری
امسال برای نخستین بار تعداد دانشجویان
ثبت نام کننده در بیست و پنجمین جشنواره
دانشجوی نمونه کشوری به مرز  100نفر
رسید.

ثبت نام دانشجویان دانشگاه در بیست
و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
که از تاریخ یکم آبان ماه آغاز و به علت
استقبال پر شور دانشجویان تا تاریخ 25
آبان ماه تمدید گردید ،نسبت به سالهای
گذشته افزایش قابل چشمگیری را داشته
است که طبق اعالم مدیریت امور فرهنگی،
آخرین آمار بالغ بر  99نفر دانشجو از دانشگاه
در این دوره از جشنواره مذکور است.
در این دوره از جشنواره دانشجوی
نمونه کشوری ،اطالع رسانیها در قالب

چاپ پوستر ،بنر و پیامک از سوی مدیریت
تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه
دانشگاه ،انجام شده و طی مکاتباتی با کلیه
معاونین ،سرپرستان و مدیران مراکز پزشکی،
موضوع منعکس و درخواست گردید
اطالع رسانیهای مقتضی جهت مشارکت
حداکثری دانشجویان صورت پذیرد.
همچنین با توجه به اتمام مهلت ثبت نام
و طی اطالع رسانی از سوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی کشور ،زمان مهلت
ویرایش ،تکمیل و تأئید نهایی مدارک
دانشجویان تا ساعت  24روز پنجشنبه 27
آبان ماه تمدید گردید که طی پیامک و تماس
تلفنی به کلیه دانشجویان اطالع رسانی
گردید.

اخبار
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ثبت نام
بیستودومین
دوره جشنواره
قرآن و عترت
آغاز شد
به گزارش واحد قرآن و عترت مدیریت
تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه
دانشگاه :فراخوان ثبت نام در مسابقات
بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
آغاز گردید.

دکتر خانی جزنی
در نشست با سرپرستان و ناظمههای خوابگاهها:

نقش شما در خوابگاهها،
بسیار تأثیرگذار است

نشست دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه با سرپرستان و ناظمههای
کلیه خوابگاههای تابعه دانشگاه برگزار شد.
این نشست با حضور نریمانی مدیر
امور دانشجویی دانشگاه ،مظاهری معاون
این مدیریت ،آزاد سرپرست روابط عمومی
معاونت ،میثاقی نژاد سرپرست حراست
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و
دیگر مسئولین در روز شنبه مورخ  22آبان ماه
در سالن آمفی تئاتر خوابگاه دخترانه سمیه
برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نریمانی ضمن عرض
خیر مقدم بیان نمود :هدف از برگزاری این
نشست هماهنگی و تعامل برای ادامه کار
میباشد .در این مدتی که بنده مدیر امور
دانشجویی دانشگاه بودم جلسات مختلفی
را با حضور شما بزرگواران داشتیم؛ اما جلسه
امروز بدین منظور تشکیل شده است که نقطه
نظرات یکدیگر را بشنویم تا بتوانیم رویکردها
و فرایندهای کاری را مشخص نمائیم .وی
افزود :امسال با توجه به انتخابات ریاست
جمهوری و همچنین انتخابات شورای
صنفی در خوابگاهها ،نیازمند توجه ویژه تر
شما عزیزان هستیم تا بتوانیم با تبادل نظر
به یک نتیجه گیری موثر برسیم .مدیر امور
دانشجویی دانشگاه گفت :دغدغههای
موجود در خوابگاهها را میتوان با تشریح
کردن خوب صورت مسأله به درستی مشخص
نمود و در این راستا بایستی در تعامالت،

هدف هایمان را معنادار نمائیم ،اثرات مثبت
و منفی را بگوییم و در انتها نیز نتایج را به
خوبی پیش بینی نمائیم .وی همچنین اظهار
ال
داشت :شرایط زندگی در خوابگاه را کام ً
درک میکنم .به نظر بنده محیط خوابگاهها
یک محیط آموزشی است که مسئولیت آن
نیز با شما بزرگواران است چرا که هر روز با
دانشجویان از نزدیک در ارتباط هستید و در
خیلی از مسائل میتوانید در آنها تأثیرگذار
باشید ،پس از شما بزرگواران خواهشمندم
که آئین نامههای مربوط به خوابگاه را به
دقت مطالعه فرمائید تا دانشجویان نیز از
سوی شما به خوبی توجیه شوند .نریمانی
در ادامه سخنان خود به همکاری فعاالنه
در تمامی ابعاد ،برقرای ارتباط موثر با
والدین دانشجویان ،پیگیری نمودن مطالبات
دانشجویان با رعایت قوانین و مقررات
دانشگاه و ارائه گزارش کار به منظور حل
مسائل خوابگاهی نیز اشاره نمود .مدیر امور
دانشجویی دانشگاه در خاتمه سخنان خود
تأکید نمود :همه ما یک وظیفه مشترک داریم
که آن رسیدگی به وضعیت رفاهی ،معیشتی،
فرهنگی و ...دانشجویان است .جا دارد از
صبوری و سختیهای همکارانم که در فصل
تابستان به منظور بازسازی برخی از خوابگاهها
متحمل شدند ،صمیمانه قدردانی نمایم.
در ادامه این نشست سرپرستان و
ناظمههای خوابگاههای تابعه دانشگاه
به طرح موارد درخواستی خود از قبیل:

مشخص نمودن حوزه اختیارات و انتظارات
دانشجو ،روشن نبودن وظایف شورای صنفی،
الکترونیکی نمودن سیستم تردد دانشجویان،
مرمت و بازسازی فضای سبز خوابگاه ها،
کاهش زمان کار ناظمه ها ،برطرف نمودن
مشکالت مربوط به سرویسهای ایاب و ذهاب،
تقویت ابعاد فرهنگی و اجتماعی دانشجویان،
خریداری لباسهای فرم متحدالشکل برای
پرسنل خوابگاهها و ...پرداختند.
در بخش دیگری از این نشست دکتر
خانی جزنی ضمن عرض خسته نباشید به
همکاران حوزه مدیریت امور دانشجویی
اظهار داشت :تمامی موارد مطرح شده از
سوی شما عزیزان به جا و صحیح است و برای
به سر منزل رساندن آنها باید با برنامه ریزی
گام برداشت که البته کار دشواری میباشد
که مشارکت همه شما بزرگواران را میطلبد.
دکتر خانی جزنی تأکید نمود :با برگزاری
چنین جلسات صمیمی که همه بتوانیم از
نزدیک با یکدیگر به گفت و گو بپردازیم ،قطعاً
در کارهایمان به سرانجام خواهیم رسید .این
نکته را به یاد داشته باشید که بسیار مهم
است که مسائل به چه نحوی بیان گردد که
البته این نکته نیز نیازمند آموزش میباشد.
وی افزود :برای ارتقاء در کارهایمان باید
همواره در حال آموزش دیدن خودمان و
انتقال آن به دانشجویان باشیم .آموزش ضمن
خدمت برای شما همکاران بسیار مهم است
و همچنین مقررات الزم به دانشجو در بدو

ورود باید به نحو احسن در قالب کتابچه
توزیع گردد تا از همان ابتدا دانشجو با قوانین
و مقررات خوابگاه آشنا شود و خود را در
رعایت آن ،منضبط بداند .در تمامی نقاط
دنیا ،آئین نامههای انضباطی به طور کامل به
دانشجویان ارائه میگردد و شما نیز باید در
اطالع رسانی آن به دانشجویان از هیچ تالشی
دریغ ننمایید .معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه در ادامه سخنان خود بیان نمود:
اگر ما کار را از آن خود بدانیم و برای به ثمر
رساندن آن وقت بگذاریم ،به طور یقین کارها
به شکل مطلوب انجام خواهد شد .دکتر خانی
جزنی خاطر نشان ساخت :تمامی مواردی
که امروز در این نشست مطرح شد نیازمند
مطالعه میباشد که با مشارکت شما عملی
خواهد شد ،ما نیز حوزه اختیارات سرپرستان
را به طور روشن بیان خواهیم نمود و این نکته
را بدانید که در بحث بازسازی خوابگاه ها،
ال رعایت
مسئله الویت بندی خوابگاه ها ،کام ً
شده است .وی افـزود :اگر دانشجویان ما
آرامش بیشتری داشته باشند باید فعالیتها
به بهترین شکل ممکن انجام شود که همت
همگی شما بزرگواران را در تمامی ابعاد
میطلبد .بسیار خرسندم که شما عزیزان،
دانشجویان را به مثابه فرزندن خود میبینید
و این مسئله نیز حایز اهمیت است که نقش
شما در خوابگاهها بسیار تأثیرگذار میباشد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
همچنین ضمن عرض تشکر از حمایتهای

دکتر پیوندی ریاست محترم دانشگاه و هیئت
رئیسه از این حوزه اظهار نمود :در معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ما یک خانواده
هستیم که همه باید به طور شفاف به فعالیت
بپردازیم و کارهایمان را طور سیستماتیک به
سر منزل مقصود برسانیم .بنده نیز معتقد
هستم که توانایی و ظرفیت همکاران این
حوزه به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی آن
است که فقط نیازمند به فعلیت رساندن این
توانمندی میباشد .وی در خاتمه سخنان
خود خاطرنشان ساخت :انشاءا ...از این قبیل
جلسات ،بیشتر خواهیم داشت و امیدوارم
که با همت همگی شما عزیزان ،شاهد ارتقای
این حوزه در تمامی زمینهها باشیم.
گفتنی است میثاقینژاد نیز در این
نشست اظهار داشت :حفاظت و حراست از
کیان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
وظیفه ما است و این نکته را بدانید که
حراست در کنار بقیه ارکان معاونت و همراه
با آن معنا پیدا می کند ،پس این مجموعه را
جدا از معاونت ندانید.
الزم به ذکر است در این نشست گزارش
عملکرد از فعالیتهای عمرانی و تأسیساتی
صورت گرفته در خوابگاه سمیه در تابستان
سال  1395نیز توسط مسئولین این خوابگاه
ارائه گردید.

با ابالغ آئین نامه مسابقات مذکور از
سوی مرکز قرآن و عترت وزارت متبوع،
ثبت نام مسابقات در رشتههای متنوع
جشنواره شامل بخشهای آوایی(حفظ،
قرائت ،اذان ،دعا و مناجات خوانی،
تواشیح و ترجمه خوانی) کتبی(معارف
قرآنی و سیره معصومین علیه السالم)،
کتابخوانی ،پژوهشی ،فناوری ،هنری،
ادبی و نشریات تا تاریخ  15دی ماه
سال جاری از طریق مراجعه به صفحه
اصلی پرتال دانشگاه و یا پایگاه اینترنتی
به نشانیhttp://quran.behdasht. :
 gov.irبه صورت اینترنتی قابل انجام
است.
مسابقات مذکور شامل مراحل
دانشگاهی ،کشوری برای کارکنان
و اساتید و عالوه برآن شامل مرحله
ملی برای دانشجویان است .در این
مسابقات به کارکنانی که در مسابقات
بخش کتبی(معارف قرآنی و سیره
معصومین علیه السالم) حائز امتیاز الزم
( 0/60و باالتر) را کسب کنند 10 ،امتیاز
ضمن خدمت و به اعضاء هیأت علمی
که در رشتههای مختلف حائز رتبه اول
تا سوم دانشگاهی و کشوری طبق آئین
نامه مسابقات شوند از  1تا  4امتیاز
ارتقاء اهداء خواهد شد و به نفرات برتر
در مراحل مختلف مسابقات ،جوایز
ارزندهای نیز اهداء خواهد گردید.
همچنین عالوه بر جوایز مذکور ،به
دانشجویانی که آثار قابل تقدیری در
بخشهای پژوهشی ،کتابخوانی ،هنری
و ادبی و فناوری و نشریات تهیه و ارائه
نمایند ،جایزه نقدی پانصد هزار ریالی
اهداء میگردد.
الزم به ذکر است است دانشگاه ،در
جشنواره سال گذشته حائز رتبه هفتم
در مجموع امتیازات و رتبه سوم در
بخش پژوهش در بین دانشگاههای علوم
پزشکی سراسر کشور گردید که امید
است با همت دانشگاهیان عزیز در سال
جاری نیز شاهد استقبال گسترده تر از
مسابقات مذکور باشیم.

صندوق غدیر بهشتی
در مسیر حمایت از
دانشجویان نیازمند
فرآیند راهاندازی صندوق حمایت از
دانشجویان تحت عنوان «غدیر بهشتی»
با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه آغاز شد.

بنابر اعالم معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،براساس مصوبه
هشتصد و چهل و پنجمین جلسه هیأت
رئیسه دانشگاه ،مورخ  28تیر ماه سال
 ،1395صندوقی با هدف حمایت مالی
از دانشجویان نیازمند شاغل به تحصیل
در کلیه مقاطع تأسیس و راهاندازی
میگردد .بر همین اساس همزمان با
آغاز دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی
ایران در سال  ،1395این صندوق کمک
های خود را به دانشجویان نیازمند
تخصیص خواهد داد.
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زندگی دانشجویی

خیلی دور ،خیلی نزدیک
با توجه به قرار گرفتن در ماه آذر و اهمیت بررسی فعالیت های دانشجویی و فرهنگی ،بر آن شدیم تا نظر مسئولین دو دانشکده دور (سالمت ،ایمنی و محیط زیست) و نزدیک (پزشکی) به ستاد را
به لحاظ بعد مسافت ،-در خصوص عملکرد این معاونت در 9ماهه نخست امسال جویا شویم .متأسفانه در زمان محدود مورد نظر تا چاپ نشریه ،موفق به دریافت پاسخ سرکار خانم دکتر جرجانیریاست محترم دانشکده پزشکی نشدیم.

سیف زرگر
مشاور مرکز مشاوره دانشجویان
زندگی دانشجویی و دوران دانشگاه ،دورانی
شیرین و پرخاطره و پر از وقایع و اتفاقات
ماندگار برای هر کسی است .دورانی که با
اندکی درایت میتواند مملو از موقعیتهای
ناب زندگی باشد .شوخیهای دانشجویی،
زندگی در خوابگاهها و مشکالت آن و ...که
بدون شک دورانی را برای شما رقم خواهد
زد که هیچ گاه از یاد و خاطرتان نمی رود.
زندگی خوابگاهی بیشباهت به زندگی
پادگانی نیست ،جایی که در آن ترمها
جای درجهها میگیرد و هرچه ترمت باالتر
اقتدارت بیشتر است.
تازه وارد تهران شده بود ،تو دانشگاه
قبول شده بود و به زور و با هزار زحمت،
توپا کرده
خوابگاهی برای خودش دس 
بود ،خسته بود ،از برخوردها دلش شکسته
بود ،رسیدن به در خوابگاه با کولهپشتی
و چمدون ،نفسی از سر راحتی ،به خیال
اینکه خانه به دوشی تمام است ،ولی بسی
خیال باطل .شب اول به التماس اتاقی پیدا
میکند ،نصفه شب اسبابش دم درِ ،خسته،
دل شکسته ،تازه بارش را از خانه بسته است.
با دلسوزی دانشجوهای یک اتاق دیگر
شب و با گرفتاریهایش به روز میرساند،
احساس آرامش میکند ،ولی آرامشی قبل

از طوفان است .باید ظرف بشورد ،باید اتاق
جمع کند و اگر نکند جایی در اتاق ندارد.
شکایت میکند ،به سرپرست ،به کشیک
و دانشجوهای دیگر ولی صداش به جایی
نمیرسد .به تازهواردی تن میدهد و صبر
میکند تا این رفتار را روی ورودیهای
بعدی جبران کند.
این روند تکراری ،روندی فرسایشی،
تحقیر کننده و ضدانسانی هر سال و هر
ترم به چشم میخورد ،و سیستم نیز اجازه
تکرار این رفتارها را بدون اندکی تأمل بر
روی عوارض روانی آن میدهد .هر دو گروه
دانشجو دچار آسیب میشوند .دانشجوی
ورودی جدید ،عزت نفس تازه کسب
شده خود را در معرض آسیب میبینید و
دانشجوی قدیمی نیاز به قدرتطلبی و
پرخاشگری خود را در حالی تقویت میکند
که هم در دیگر موقعیتها هم در پی ارضای
آن به جستجو میپردازد.
از منظر روانشناسی اجتماعی ،وجود
چنین نابهنجاریهایی در گروهها و سازمانها
به دلیل ساختار نادرست سیستم است ،و
این مهم در آزمایشهای کالسیک استنلی
میلگرام و زندان استنفورد(فیلیپ زیمباردو)
به شکل حیرتآوری تأیید شده است.
با امید تغییری در سیستم که منجر به
تغییر مناسبی در رفتار شود.

در خصوص دستاوردهای معاونت محترم دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه از ابتدای امسال رئوس اهم مطالبی که به
نظرم می رسد ،به شرح زیر است:
 .1تفویض اختیار به دانشکدهها به لحاظ برنامهریزی در امور
دانشجویی و فرهنگی و در واقع حرکت بهسوی تمرکززدایی
 .2اختصاص بودجه مستقل برای انجام فعالیتهای فرهنگی
و دانشجویی که این امر کمک شایستهای به دانشکدهها برای
انجام و تقویت فعالیت های این حوزه نمود.
 .3افزایش تعامل با روسای دانشکدهها و معاونین دانشجویی
فرهنگی ازطریق دعوت به حضوردرجلسات ،نشستها ،جشنها
و بازدیدهای مختلف (سلف سرویس دانشکده پزشکی؛ بازدید از
خوابگاهها و )...که سبب گردید در جریان مشکالت دانشجویان
در امور مربوط به خوابگاهها و سرویسهای تردد و  ...قرار گیرند.
 .4کمک به روند برونسپاری و سازماندهی خدمات طبخ
و توزیع غذا
 .5کمک به دانشکدهها در رفع مشکالت مربوط به تغذیه
و نیز دو منو کردن غذا که از مطالبات همیشگی دانشجویان
دانشکده بوده است.
 .6اجرای برنامه غذایی یکسان برای کلیه دانشکدهها و
واحدهایزیرمجموعه
 .7تقویت برنامههای ورزشی از طریق حمایت از برگزاری
مسابقات ورزشی در سطح دانشکدهها ،برگزاری برنامههای
کوهپیمایی با حضور مسئوالن دانشگاه
 .8برگزاری جشن متمرکز دانشآموختگی در سطح مطلوب و
به این ترتیب جلوگیری از به هدر رفتن منابع دانشگاه
.9حمایت روسا و معاونین دانشکدهها در تعامل با تشکلها و
کانون های دانشجویی
دکتر کتایون جهانگیری
رئیس دانشکده ایمنی ،سالمت و محیط زیست

دانشـــجویان در دوران تحصیلـــی خـــود بـــا مشـــکالت و
گرفتاریهـــای زیـــادی روبـــرو هســـتند .ایـــن مشـــکالت
میتوانـــد روی پیشـــرفت تحصیلـــی آنهـــا تأثیـــر بگـــذارد.
شـــناخت مشـــکالت تأثیرگذار و اقـــدام در جهت کاهش
تأثیـــرات آنهـــا ،میتوانـــد در جهـــت پیشـــرفت تحصیلـــی
دانشـــجویان موثر باشـــد.
مشـــکالت اقتصادی ،فردی ،مشـــکالت ناشـــی از عوامل
محیطـــی و باورهـــای فرهنگی-اجتماعـــی دانشـــجویان ،از
جملـــه عواملی اســـت کـــه میتوانـــد در پیشـــرفت تحصیلی
دانشـــجویان تأثیـــر منفـــی بگذارد.
خوشـــبختانه فعالیتهایـــی کـــه در ســـه فصـــل گذشـــته
در معاونت دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه علوم پزشـــکی
شـــهید بهشـــتی انجـــام گرفتـــه اســـت ،گامهای موثـــری در
رفع مشـــکالت دانشـــجویان و بالطبع در پیشـــرفت تحصیلی
دانشـــجویان برداشـــته است.
بـــه جـــرأت میتـــوان بـــه خـــود بالیـــد کـــه آئیـــن دانـــش
آموختگـــی دانشـــجویان دانشـــگاه کـــه در تابســـتان شـــاهد
آن بودیـــم از آن جملـــه فعالیتهایـــی بـــود کـــه زبانـــزد همه
دانشـــگاههای کشـــور بـــوده اســـت.
بـــرای بانـــی دلســـوز و کوشـــای ایـــن امـــر خیـــر ،معـــاون
محتـــرم دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
شـــهید بهشـــتی ،ســـامتی و توفیـــق روزافـــزون از خداونـــد
منـــان خواهانیـــم.

دکتر فاطمه فالح
معاون دانشـــجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی

امـــور فرهنگـــی از جملـــه حوزههایـــی اســـت کـــه پـــرورش
دانشـــجویان را در محتـــوای عمیـــق ارزشهـــای دینی و ملی
شـــکل میدهد و غـــوص در این دریای ژرف جـــز با اعتقادی
خالـــص و همتـــی واال امـــکان پذیر نیســـت.
مدیریـــت برنامههـــای فرهنگی کـــه با تأثیرهـــای ظریف،
نافـــذ ،و پایدار همراه اســـت ،در بازار نظریـــات متعدد و گاه
متناقـــض ،امـــری پیچیـــده و دشـــوار اســـت و ایـــن خطیر در
دانشـــگاهی به وســـعت فرهنگهای جای جای کشـــور بسی
مهم تـــر و غامض.
خوشـــبختانه در بیـــش از یکســـال اخیـــر در دانشـــگاه
علوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی شـــاهد برنامههای باشـــکوه و
زبانـــزدی چـــون مراســـم هماهنـــگ دانشآموختگـــی بودهایم
کـــه شـــوکت و اقتدار دانشـــگاه را نمایـــان کرد ،و بـــه دنبال،
تنـــوع و تعـــدد برنامههای فرهنگی دانشـــکدهها ،و نشـــاط و
شـــور بیشـــتر در فضـــای دانشـــجویی را همراه داشـــت.
بیشـــک اجـــرای بـــا نظـــم و هماهنـــگ ایـــن برنامههـــای
ارزشـــمند جـــز در قالـــب همدلـــی و همکاری صادقانه شـــکل
نگرفتـــه و حاکـــی از انســـجام و خلـــوص همـــکاران محتـــرم
مجموعـــه معاونـــت دانشـــجویی فرهنگی دانشـــگاه اســـت.
بـــه عنـــوان عضـــوی از حـــوزه فرهنگـــی ،از راهبـــری و
مدیریـــت اثربخـــش معـــاون محتـــرم فرهنگـــی دانشـــجویی
دانشـــگاه و تـــاش خالصانـــه مدیـــران و کارشناســـان محترم
معاونت ،کمال تشـــکر را داشـــته و آرزوی سالمتی و پایداری
را بـــرای این بزرگـــواران خواســـتارم.
دکتر زهره قمیان
سرپرســـت معاونـــت دانشـــجویی فرهنگـــی دانشـــکده
ســـامت ،ایمنـــی ،محیـــط زیســـت

نریمانی مدیر امور دانشجویی اعالم کرد:

نگاه ویژه مسئولین به
دانشجویان متأهل دانشگاه در
پرداخت وام ودیعه مسکن

به گفته نریمانی مدیر امور دانشجویی در
راستای ترویج فرهنگ ازدواج به هنگام،
تحکیم بنیان خانواده و رفع مشکالت مسکن
دانشجویان متأهل؛ پرداخت ودیعه مسکن
به دانشجویان متأهل از طریق عقد تفاهم
نامه مشترک مابین دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی و صندوق رفاه دانشجویان
وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفت.
وی در همین راستا اعالم داشت:
الحمدلله ،با مساعدت ریاست محترم
دانشگاه این موضوع به تصویب هیأت
رئیسه و هم هیأت امنای دانشگاه رسیده
و در حال حاضر توافقنامه با صندوق رفاه
دانشجویان نهایی شده است .تا کنون
 25مورد وام ودیعه مسکن به متقاضیان
ودیعه مسکن دانشجویان متأهل از محل
اعتبارات دانشگاه و با عاملیت صندوق
رفاه دانشجویان پرداخت گردید .مبلغ این
ودیعه که جدا از ودیعه مسکن پرداختی
توسط صندوق رفاه دانشجویان میباشد،
براساس شیوهنامه مدون ،از  20تا 30

میلیون تومان و براساس مقاطع تحصیلی
دانشجویان تعیین گردیده است.
مدیر امور دانشجویی در بخش دیگری
از این مصاحبه اذعان داشت :با عنایت به
این که ،بخش دوم از منابع مالی پرداخت
ودیعه مسکن از محل اعتبارات دانشگاه
به حساب صندوق رفاه دانشجویان به
عنوان عامل اجرایی پرداخت ودیعه
مسکن متأهلین واریز گردیده است ،لذا
دانشجویان متأهل میتوانند با مراجعه
حضوری به امور دانشجویی دانشکدهها،
نسبت به تکمیل فرم درخواست
ودیعه مسکن متأهلین اقدام نمایند.
نریمانی در خاتمه سخنان خود بیان
کرد :الزم به توضیح است همچنان که
در سایت دانشگاه نیز اعالم گردیده
است ،بررسی فرمهای درخواست سایر
دانشجویان متأهل و اولویت بندی
درخواستها ادامه داشته و تا پایان سال
جاری ،ودیعه متقاضیانی که در اولویت
میباشند پرداخت خواهد شد.

اسکان  100درصد دانشجویان متقاضی
خوابگاه
با تالش مسئولین و همکاران دانشگاه برای
تامین نیازهای رفاهی دانشجویان تمام
دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه ها،
اسکان داده شده اند.
نریمانی مدیر امور دانشجویی با اعالم
این خبر اظهار کرد :با وجود مشکالت مالی،
تالش شده است عالوه بر بهبود فضای
فرهنگی و اجتماعی ،نیازها و خواستههای
دانشجویان ،آنها بتوانند محیط مناسبی
برای دانشجویان فراهم کنند تا دانشجویان
با احساس آرامش بیشتری به تحصیل
مشغول باشند.
مدیر امور دانشجویی همچنین گفت:
در حال حاضر حدود  4000دانشجو در
 14خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی اسکان دارند ،دو سال اخیر به تمام
دانشجویان روزانه متقاضی در تمام مقاطع،
اعم از کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری
عمومی ،دکتری تخصصی و دستیاری،

خوابگاه استیجاری یا تملیکی اختصاص داد
و خوشبختانه هیچ دانشجوی بدون خوابگاه
در این دانشگاه وجود ندارد.
وی در خاتمه بیان کرد :امسال نیز
با وجود از دست دادن خوابگاه شهید
عبدالحسینی در دربند ،با عقد قرارداد
خوابگاه سرشار و خوابگاه ولیعصر(عج)،
خوشبختانه با مشکلی برای اسکان
دانشجویان مواجه نشدیم.
توزیع مکمل یاری با مگادوز ویتامین D
به منظور ارتقاء سطح سالمت دانشجویان
قرص ویتامین Dاز آذر ماه سال جاری در
سطح خوابگاههای دانشجویی توزیع گردید.
مدیر امور دانشجویی در همین
راستا افزود :با هدف ارتقاء سطح سالمت
دانشجویان خوابگاهی و لزوم استفاده
از مکمل یاری با مگادوز ویتامین ،Dاز
آذر ماه سال جاری توزیع رایگان مکمل
این ویتامین در سطح خوابگاههای
دانشجویی به صورت  1بار در ماه با دوز

 50000واحدی انجام گردیده است .الزم
به ذکر است این طرح مورد استقبال
قابل توجهی از دانشجویان قرار گرفت
و خواستار تداوم این روند شدند.
آغاز بهسازی و نوسازی خوابگاه دخترانه
حضرت زینب(س)
بنابر اعالم مدیریت امور دانشجویی از
شهریور ماه سال  ،1395بهسازی خوابگاه
دخترانه حضرت زینب(س) توسط معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با همکاری
دفتر فنی دانشگاه آغاز شد.
از طرحهای عمرانی در خوابگاه
دخترانه حضرت زینب(س) میتوان به حفر
دو حلقه چاه به حجم  450متر مکعب و
یک تونل ارتباطی چاه قدیم به چاه جدید
به طول  23متر در عمق  5متر به منظور
رفع مشکل تخلیه فاضالب و رفع بوی
نامطبوع حاصل از چاه قدیمی اشاره کرد.
همچنین از جمله فعالیتهای بهسازی
انجام شده در این خوابگاه در مهر ماه سال

جاری ،میتوان به احداث رختشویخانه
مجهز به  4دستگاه ماشین لباسشویی در
حیاط جنوبی و زیباسازی حیاط با بلوک
چینی اطراف باغچهها و رنگ آمیزی حیاط
جنوبی به منظور محیطی شاد و مفرح
برای دانشجویان اشاره کرد.همچنین با
توجه به نارضایتی مکرر از تردد اجباری
نیروهای تأسیساتی به کتابخانه به دلیل
تعمیرات و سرکشیهای موتورخانه ،از
اقدامات مهم صورت گرفته در این خوابگاه
میتوان از انتقال درب موتورخانه از داخل
اتاق مطالعه به حیاط جنوبی یاد کرد.
الزم به ذکر است فعالیتهای بهسازی در
موتورخانه و دیگر قسمتهای این خوابگاه،
همچنان ادامه خواهد داشت .الزم به ذکر
است فعالیتهای بهسازی در موتورخانه
و دیگر قسمتهای این خوابگاه ،همچنان
ادامه خواهد داشت.

اخبار

اردوی دانشجویان ورودی جدید دانشکده پزشکی
در پارک جنگلی چیتگر
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برپایی خیمه عاشورایی در دانشکده پرستاری و مامایی

مدیر تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق
برنامه دانشگاه به مناسبت ایام عزاداری
ماه صفر از خیمه عاشورایی برپا شده در
دانشکده پرستاری و مامایی بازدید نمود.

اخبار

در این بازدید که در روز شنبه
مورخ  22آبان ماه برگزار شد ،طغرایی
مدیر تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق
برنامه دانشگاه به همراه کارشناسان این
مجموعه از این خیمه عاشورایی بازدید
نمودند.
در این بازدید طغرایی ضمن دیدار

و گفتگو با دانشجویان عضو انجمن
اسالمی و بسیج دانشجویی ،از زحمات
آنان جهت برپایی این خیمه تشکر و
قدردانی نمود.
همچنین در این مراسم گروه تعزیه
خوانی ،یاد و خاطره شجاعت ها ،دالوری
ها ،مظلومیتهای امام حسین(ع)
و رشادتهای حضرت ابوالفضل
العباس(ع) را با نوحه سرایی برای همگان
زنده نگه داشتند.

تعزیه خوانی در دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست

اردوی دانشجویان ورودی جدید دانشکده
پزشکیبااساتیدمشاورایندانشکده،روزیکشنبه
نهم آبان ماه در پارک جنگلی چیتگر برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر خانی
جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
دکتر فالح معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پزشکی و  70نفر از دانشجویان
ورودی جدید دانشکده پزشکی برگزار

شد ،برنامههای متنوعی اجرا گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر خانی جزنی
ضمن عرض خیر مقدم اظهار داشت :بسیار
خرسند هستم که در این فضای باز در خدمت
شما عزیزان هستم و از نزدیک شما را مالقات
میکنم .وی گفت :قرار گرفتن در چنین فضای
دوستانهای عالوه بر احساس شادابی و نشاط،
تجربهتازهوخوبینیزمحسوبمیگردد.معاون

تشکیل شناسنامه سالمت
برای دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــجویان در
راســتای اجــرای برنامــه ســنجش ســامت
دانشــجویان ورودی جدیــد دانشــگاه از
پایــان شــهریور مــاه لغایــت 24آبــان مــاه
تعــداد  713نفــر از دانشــجویان را مــورد
معاینــه قــرار داده اســت.
همچنیــن ایــن مرکــز بــرای کلیــه
افــراد معاینــه شــده درخواســت تیتــراژ
آنتــی بــادی هپاتیــت«ب» داده اســت کــه
براســاس جوابهــای ارائــه شــده تاکنــون

تعــداد  89نفــر جهــت واکسیناســیون
هپاتیــت«ب» بــه مرکــز بهداشــت
معرفی گردیدهانــد.
شــمیرانات
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن برنامــه مرکــز
پزشــکی ،آموزشــی و درمانــی طالقانــی،
مرکــز بهداشــت شــمیرانات و واحدهــای
ذیربــط و همچنیــن کلیــه دانشــکدهها
نهایــت همــکاری و مشــارکت را جهــت
هرچــه بهتــر انجــام شــدن ایــن برنامــه در
حداقــل زمــان ممکــن داشــتند.

ثبت الکترونیکی شناسنامه سالمت دانشجویان
همچنین به کوشش این مرکز سامانه
الکترونیکی شناسنامه سالمت دانشجویان
از مهر ماه سال جاری راه اندازی گردید.
دانشجویان میتوانند جهت تکمیل
فرمهای شناسنامه سالمت خود حداکثر تا

تاریخ  20آذر ماه ،از طریق موتور جستجوی
 Mozilla firefoxو ورود به سایت
 http//: sehr.sbmu.ac.irنسبت به
تکمیل فرمهای شناسنامه سالمت خود
اقدام نمایند.

عملیات بهداشت محیط
در اماکن دانشجویی
در بخـــش دیگـــری از فعالیتهـــای
مرکـــز بهداشـــت و درمان دانشـــجویان،
باهـــدف تأمیـــن ،حفـــظ و ارتقـــای
ســـطح بهداشـــت اماکـــن دانشـــجو یی،
عملیـــات کارشناســـی صـــورت پذیرفـــت
و نواقـــص موجـــود طـــی صورتجلســـه
مکتـــوب بـــه مســـئولین محتـــرم کلیـــه
خوابگا ههـــای تابعـــه جهـــت پیگیـــری
رفـــع نواقـــص ابـــاغ گردیـــد.
گفتنـــی اســـت در عملیـــات
بهداشـــت محیـــط کـــه طـــی ما ههـــای
مهـــر و آبـــان ســـال جـــاری صـــورت
پذیرفـــت ،تعـــداد عملیـــات مبـــارزه
شـــیمیایی بـــا حشـــرات  13مـــورد،

تعـــداد عملیـــات مبـــارزه مکانیکـــی بـــا
جونـــدگان  3مـــورد ،تعـــداد پایشهـــای
انجـــام شـــده از اســـتخر شـــهید احـــدی
 6مـــورد ،تعـــداد پایـــش انجـــام شـــده
از رســـتوران ســـبز و پزشـــکی  8مـــورد،
تعـــداد مـــوارد آمـــوزش چهـــره بـــه
چهـــرهی نحـــوه صحیـــح تمیـــزکاری بـــه
مســـئولین تمیـــزکاری خوابگا ههـــا 33
مـــورد بـــوده اســـت.

دانشجویی و فرهنگی دانشگاه افزود :همواره در
مسیر زندگی از تجربیات دیگران بهره ببرید چرا
که در موفقیتهای شما تأثیرگذار میباشد.
دکتر خانی جزنی در خاتمه سخنان خود ضمن
آروزی موفقیت برای دانشجویان ،توضیحاتی
را در خصوص عملیات عمرانی خوابگاههای
دخترانه و نحوه اسکان دانشجویان ارائه نمود.
همچنین در این نشست کارگاه «پیشگیری

برای دومین سال متوالی به
کوشش مدیریت امور دانشجویی
صورت پذیرفت:

آغاز انتخابات
پرشور شوراهای
صنفی دانشجویان
دانشگاه به صورت
متمرکز
بنا بر اعالم مدیریت امور دانشجویی انتخابات
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه برای دومین
بار به صورت متمرکز در کلیه دانشکدهها و
خوابگاهها با حضور پرشور دانشجویان برگزار
میگردد.
نریمانی مدیر امور دانشجویی
با اعالم این خبر اظهار داشت :پیرو
ابالغیه معاونت فرهنگی و دانشجویی با
موضوع دستورالعمل اجرایی آئین نامه
شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاهها
در دانشکدهها و خوابگاهها و به کوشش
مدیریت امور دانشجویی این انتخابات برای
دومین سال پیاپی در سطح کلیه دانشکدهها
و خوابگاههای تابعه به صورت متمرکز در
تاریخ بیست و یکم و بیست و دوم آذر برگزار
میگردد.
وی در همین راستا افزود :عالقهمندان
جهت ثبت نام می توانند از روز شنبه
پنجم آذر به نشانی http://daneshjooei.
 sbmu.ac.irمراجعه و نسبت به ثبت نام
اینترنتی خود اقدام نمایند.
گفتنی است پس از بررسی درخواستها
و تأیید صالحیت نامزدها ،اسامی نهایی
از سمت مدیریت امور دانشجویی اعالم
خواهد شد.

از اعتیاد» توسط دکتر جمال شمس عضو هیأت
علمی دانشگاه و مدیر دفتر توسعه دانشکده
پزشکی نیزبرگزار شد.
الزم به ذکر است دوچرخه سواری
دانشجویان ،درختکاری نمادین و قرائت سوگند
پیوند با درخت توسط دانشجویان از دیگر
برنامههای متنوع این نشست بود.

مراسم تعزیه خوانی به همراه قرائت
زیارت عاشورا در دانشکده سالمت،
ایمنی و محیط زیست برگزار گردید.
این مراسم که به مناسبت ایام
سوگواری ماه صفر بود در روز یکشنبه

مورخ  23آبان ماه با حضور دانشجویان،
کارکنان دانشکده مذکور و کارشناسان
حوزه مدیریت تعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه برگزار
شد.
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راهنمای برطرف کردن مشکل عدم باز شدن صفحه hotspot
هما کامرانی
کارشناس  Itمعاونت دانشجویی و فرهنگی

فواد فیضی
کارشناس  Itدانشگاه

اگر صفحه هات اسپات برای شما جهت ورود اکانت کاربری تان باز نمیشود موارد زیر را دنبال کنید(.صفحه زیر)

اگر از طریق وایرلس به اکسس پوینت موجود در واحد خود در خوابگاه متصل هستید ،ابتدا از روشن بودن  Wi-Fiخود اطمینان حاصل کنید که
در راهنمای مرورگرها میتوانید ببینید .مطمئن شوید که به همان اکسس پوینت موجود در واحد خود( )SBMUمتصل شده اید.
در صورت اتصال به  Wi-Fiخوابگاه مسیر زیر را دنبال کرده و آدرسIPای که دستگاه شما گرفته است را ببینید.
Windows XP => Start => control panel => network connections => Wireless Network connections
Windows Vista & 7& 8 =>Start= > Control Panel => Network and Internet => Network and Sharing Center => Change
adapter settings=>Wireless network connections
شکل زیر محیط  Network and Sharing Centerدر ویندوز  7و ویستا میباشد.
برای مشاهده  IPدستگاه خود ،اگر در ویندوز  7هستید صفحه زیر برای شما باز خواهد شد .بر روی  Change adapter settingsکلیک کنید.

از پنجرهای که در زیر برای شما نمایش داده میشود برروی گزینه  4 Internet Protocol Versionکلیک کنید و سپس  Propertiesرا کلیک کنید.

صفحه زیر برای شما باز میشود.

پنجره زیر باز میشود .اطمینان حاصل کنید گزینهan IP address automatically Obtainتیک خورده باشد و هیچ  IPای به طور دستی تنظیم
نشده باشد.

همانند شکل زیر بر روی  Wireless network connectionsکلیک راست کنید و گزینه  Propertiesرا کلیک کنید.

در صورت اطمینان از عدم ست شدن  IPبه صورت دستی ،همانند شکل زیر بر روی  Wireless network connectionsکلیک راست کرده و گزینه
 Statusرا کلیک کنید.

و یا بر روی  Wireless network connectionsدوبار کلیک کنید و سپس بر روی  Propertiesکلیک کنید.
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اگر باز هم  IPمعتبری نداشتید مرحله زیر را دنبال کنید.
-همانند شکل زیر بر روی گزینه  Wireless Network Connectionکلیک راست کرده و گزینه  Disableرا کلیک کنید.

و یا بر روی  Wireless network connectionsدوبار کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود سپس گزینه  Detailsرا کلیک کنید.

سپس مجدد بر روی  Wireless Network Connectionکیک راست کرده و گزینه  Enableرا کلیک کنید تا کارت شبکه شما فعال شود.

پنجره زیر نمایش داده خواهد شد .عدد روبروی گزینه  IPv4 Addressرا چک کنید .باید حتماً مشابه  192.168.x.xباشد که  xدر خوابگاهها متفاوت
است.

اگر مراحل را چک کردید و  IPمعتبری را دریافت کردید ولی صفحه هات اسپات برای وارد کردن نام کاربری شما باز نشد ،مرحله زیر را انجام دهید.
به «راهنمای مشکالت  »VPNمراجعه کنید و مطمئن شوید که بعد از استفاده از فیلتر شکن و  VPNتنظیمات مرورگر شما همانند شکل زیر باشد.
در قسمت  Proxy Serverتیک  Use a proxy server for your lanنخورده باشد و چزی درآن قسمت درج نشده باشد.

اگر عدد روبروی Address IPv4مشابه مقدار  169.254.x.xبود این  IPنامعتبر است و شما قادر به برقراری ارتباط نیستید ،و برای رفع مشکل مراحل
زیر را دنبال کنید:
تنظیمات  Firewallسیستم را از مسیر زیر چک کنید(.به طور مفصل در توضیحات مرتبط با فایروال آمده است)همانند تنظیمات فایروال را در حالت  offقرار دهید.

Start=> control panel=> windows=>firewall

-اگر باز هم  IPنامعتبری داشتید سیستم را  Restartنمایید و مجدد مراحل باال را تکرار کنید تا از داشتن  IPمعتبر مطمئن شوید.

برگزاری جلسه هیأت رئیسه دانشگاه در معاونت دانشجویی و فرهنگی

ماهنام هی فرهنگی ،خبری و اجتماعی
سال ششم | شماره  | 60آذرماه | 1395
تیراژ  1000نسخه
صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیر مسئول :سیدغالمرضا طغرائی
سردبیر :مهناز آزاد
مدیر اجرایی :آهو ضرغامی
عکس :مسعود آقایی
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :معصومه
آذری ،محمد افضالن ،داود پیرانی ،مدینه حافظجلیلی،
مهندس سید حسین دالورپور مقدم ،ریحانه رحیمی ،سیف
زرگر ،زهرا سلماننژاد ،ر یرا صالحی دالور ،فواد فیض و
هما کامرانی
نشانی :ولنجک ،خیابان یمن ،خیابان شهیداعرابی ،جنب
بیمارستان آیت ا ...طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،ساختمان شماره  2ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
تلفن22439838-23872352 :
نمابر22439842 :
سامانه پیام کوتاه30007469 :
پست الکترونیکیgolbang@sbmu.ac.ir :
انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق پیامک و یا پست
الکترونیکی نشریه با ما در میان بگذارید | .چاپ مقاالت
و گفتگوها به منزلهی تأئید آنها از سوی مجله نیست،
بلکه صرفاً انعکاس نظریات مختلف است | .نشریه در
تلخیص مطالب ارسالی آزاد است | .هر گونه برداشت از
مطالب مجله منوط به کسب اجازه کتبی است | .مطالب
و عکسهای ارسالی عودت داده نمیشود | .جهت اشتراک
نشریه با ما تماس بگیرید.

هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه هیأت رئیسه
دانشگاه با حضور دکتر پیوندی رئیس دانشگاه،
کلیه اعضای هیات رئیسه و سایر اعضاء در روز
دوشنبه مورخ سوم آبان ماه در اتاق شورای
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار
شد.
در ابتدای این جلسه طبق روال پیشین

بخشی از دستورات جلسه مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت و سپس با حضور مدیران و
سرپرستان معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،گزارشی از برنامههای جاری و
توسعهای و همچنین عملکرد معاونت در شش
ماه نخست سال  1395ارائه گردید.
در بخش دیگری از این نشست مدیران

و سرپرستان معاونت مذکور به ذکر نکاتی در
خصوص برنامههای آتی و درخواستهای خود
پرداختند .در ادامه دکتر خانی جزنی ضمن
جمعبندی مطالب مطروحه اظهار داشت:
در این معاونت ،یازده نفر از اساتید و بزرگان
پیش از بنده مسئولیت داشتهاند که هر یک
به نحو احسن به امور مربوطه پرداخته اند .وی

همچنین ضمن تشکر از مدیران و سرپرستان
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
بیان کرد :قطعاً با همراهی کلیه عزیزان در
مجموعه معاونت ،برنامههای گزارش شده
محقق شده است.
هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه هیأت
رئیسه دانشگاه با ایراد سخنانی از جانب

دکتر پیوندی ادامه یافت .وی در این نشست،
گفت :گزارش ارائه شده ،مطالب قابل قبولی
از برنامههای معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه را بیان کرد ،ولی باید بدانیم که این
معاونت ،مجموعه پویا و پرتالشی است که هر
روز باید برنامههای متنوعی در آن اجرا گردد.
رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود

دکتر پیوندی در نشست با دبیران تشکلها و کانونهای فرهنگی دانشجویان:

نشست رئیس دانشگاه با دبیران تشکلها و
کانونهای فرهنگی دانشجویان ،روز سه شنبه
مورخ چهارم آبان ماه در تاالر شهید بهشتی
دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست که با هدف بررسی و طرح
مسائل دانشجویی و فرهنگی دانشجویان
برگزار شده بود ،دکتر پیوندی رئیس دانشگاه،
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،طغرایی مدیر تعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،نریمانی مدیر
امور دانشجویی دانشگاه ،دبیران تشکلهای
اسالمی و کانونهای فرهنگی دانشجویان نیز
حضور به هم رساندند.
در ابتدای این نشست دکتر پیوندی بیان
نمود :بسیار مفتخر هستم که در ابتدای ترم
تحصیلی جدید در جمع شما عزیزان هستم
و ایام محرم را خدمت شما تسلیت عرض
مینمایم و امیدوارم بهره معنوی را از این ماه
برده باشید .وی گفت :تمامی نکاتی که در این
نشست اشاره شد منطقی است و تمام تالش
من و همکارانم این است که در حد توان آنها را
رفع کنیم و برای سواالت منطقی شما ،پاسخهای
صحیح داشته باشیم و بتوانیم با همفکری شما
رو به جلو گام برداریم .رئیس دانشگاه اظهار
نمود :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با
وجود  14000نفر دانشجو ،با سالیق مختلفی
روبرو است که باید با توجه به نیازهای کلیه
دانشجویان گام بردارد که کار بسیار دشواری
میباشد ،چرا که دانشجویان سرمایههای کشور
در آینده هستند و باید چتر حمایتی از سوی
دانشگاه بر سر همه آنها باشد .دکتر پیوندی
در ادامه افزود :لذا از شما دانشجویان عزیز
خواهشمندم که این چتر حمایتی را گسترده
تر ببینید و میدانم تالشهای شما بزرگواران
آن طور که باید دیده نمی شود اما مطمئن
هستم که شما با عالقه و برای رضایت خداوند و
احساس مسئولیتی که نسبت به دوستان خود
دارید در این مسیر قدم گذاشته اید و این را
بدانید که ما قدردان زحمات شما هستیم.

دکتر پیوندی در ادامه سخنان خود تأکید
نمود :تربیت دانشجوی چند بعدی ،خالق و
متدین امری دشوار است و مراحل تحصیل از
مقطع ابتدایی تا دانشگاه به یکدیگر متصل
است .به همین علت تحویل دانشجوی سالم به
جامعه از وظایف مهم ما میباشد چرا که این
مسئله برای نظام و سالمت جامعه از اهمیت
به سزایی برخوردار است .وی افزود :با توجه
به کمبود اعتبار و نیروی انسانی ،رسیدگی
به مسائل دانشجویان و حل به موقع آن ها ،از
الویتهای کاری بنده و همکارانم محسوب
میشود و در واقع امری واجب است و ما به
عنوان مسئولین دانشگاه در تمامی ابعاد پیش
روی دانشجو تأثیرگذار میباشیم .دکتر پیوندی
خاطر نشان ساخت :برای کاهش آسیبهای
حوزه بهداشت روان دانشجویان ،در خوابگاهها
تمهیداتی در نظر گرفته شده است و امیدوارم
با شکل گیری کلینیک بهداشت جسم و روان
در خارج دانشگاه شاهد انسجام روحی و روانی
دانشجویان عزیزمان باشیم .رئیس دانشگاه
در خاتمه سخنان خود گفت :امیدوارم در این
مدتی که در خدمت شما فرزندان عزیزمان
هستیم ،بتوانیم نیازهای شما را برآورده کنیم تا
با یاری خداوند متعال هنگامی که وارد جامعه
میشوید منشاء خیر و برکت برای کشور باشید.
در ادامه این نشست دکتر خانی جزنی
ضمن عرض خیر مقدم اظهار داشت :صمیمانه
تشکر مینمایم از رئیس محترم دانشگاه به
دلیل فرصتی که مقرر کردند تا در خدمتشان
باشیم .نشست امروز با هدف حل مسائل
دانشجویی ،فرهنگی و صنفی دانشجویان
میباشد .وی گفت :نقطه نظرات سازنده شما
دانشجویان عزیز در این نشست باعث پیشرفت
خوابگاه ،دانشکده ،دانشگاه و در نهایت خود
شما میباشد .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 :امسال
برای اولین بار به معاونین دانشجویی و فرهنگی
دانشکدهها بودجه فرهنگی برای شش ماهه
اول سال اختصاص داده شده است و برای
اینکه کارها به طور دقیق پیش برود ،تقسیم
کار را در نظر گرفته ایم و تمام سعی خودمان
را میکنیم که شورای فرهنگی در دانشکدهها
تشکیل گردد و بتواند به طور صحیح تصمیم
گیری نمائید .دکتر خانی جزنی بیان نمود :در
برنامههایی که خود ما تصمیم گیرنده هستیم،
حتماً دانشجویان را دخیل خواهیم نمود اما در
برنامههایی که از سوی وزارت بهداشت برگزار
میگردد همانند برگزاری برنامههای نشست
نشریات دانشجویی و هشتمین المپیاد علمی
دانشجویان به میزبانی دانشگاه ،ما فقط اجرا
کننده و میزبان هستیم و در واقع بازوی وزارت
بهداشت هستیم و وظیفه خودمان میدانیم که
در حد توان همکاری نماییم .معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه تأکید نمود :حل پارهای از
مسائل در برخی از خوابگاهها در مدت زمان
بسیار کمی صورت پذیرفت و ما همواره تمام
تالش خود را بدین منظور مینمائیم ولی با
توجه به پایدار نبودن زیرساختها این امکان
وجود دارد که پیشبرد برخی از امور به تعویق
افتد که این مسئله نیز در حال برطرف شدن
است .دکتر خانی جزنی در خاتمه سخنان خود
خاطرنشان ساخت :برای سالهای آتی ،معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،برنامه محور
گام خواهد برداشت و در این مسیر از نقطه
نظرات سازنده شما دانشجویان عزیز نیز بهره
مند خواهد گردید.
همچنین در این نشست طغرایی بیان نمود:
ما امسال برای نخستین بار دانشجویان را در
برگزاری آئین متمرکز دانش آموختگی دخیل
نمودیم و این عزیزان آن گونه که شایسته بود
با ما همکاری نمودند و تالش آنها قابل تقدیر
است .وی تأکید نمود :در ارتباط با بحث

نشریات ،تقویم کمیته ناظر بر نشریات تنظیم
گردیده است و برای توانمند شدن دانشجویان
نیز در این زمینه کارگاههایی تدارک دیده شده
است .مدیر تعالی فرهنگی و فعالیتهای
فوق برنامه دانشگاه خاطرنشان ساخت :برای
برگزاری برنامههای آتی از قبیل :دانشجوی
نمونه کشوری و جشنواره فرهنگی دانشجویان
از یاری تشکلها و کانونها قطعاً استفاده
خواهیم نمود تا بتوانیم ارتقاء بهتری نسبت
به سالهای گذشته داشته باشم .طغرایی
در خاتمه سخنان خود افزود :امیدوارم برای
افزایش بودجه فرهنگی ،تدابیری اندیشیده
شود تا فعالیتهای فرهنگی با سرعت بیشتری
پیش رود.
در بخش دیگری از این نشست نریمانی
ضمن اشاره به وجود پارهای از مسائل در
خوابگاهها اظهار داشت :به دلیل سرعت کار و
حجم باالی فعالیت ها ،تمام سعی خود را نموده
ایم تا بتوانیم در مدت زمان اندک بسیاری از
مشکالت موجود در خوابگاهها را برطرف نمائیم
و به دانشجویان حق میدهیم که در این
مدت با مشکالتی روبه رو شده باشند .مدیر
امور دانشجویی دانشگاه افزود :امیدوارم با
متناسب سازی بودجهها شاهد پیشرفت امور
در سطح خوابگاهها باشیم.
گفتنی است ارائه راهکارهای مناسب
به دانشجویان در برخورد با مسائل ،جذب و
استفاده از ظرفیتهای دانشجویان ،تقدیر
شایسته از دانشجویان فعال در زمینههای
فرهنگی و علمی ،برگزاری جلسات منظم
با مسئولین دانشکده ها ،حل مشکالت
دانشجویان در واحدهای بین الملل ،برگزاری
جلسات هم اندیشی مدیر مسئوالن نشریات
دانشجویی ،تفکیک نمودن مباحث فرهنگی
از مباحث دانشجویی ،برگزاری کارگاههای
آموزشی ویژه نشریات دانشجویی و ...گوشهای
از موارد مطروحه در این جلسه از سوی دبیران
تشکلها و کانونهای فرهنگی دانشجویان بود.

خالصه وضعیت معاونت در موضوع اعتباربخشی
ردیف

رسیدگی به مسائل دانشجویان در الویت کار ما است

افزود :امیدوارم در آینده برنامههای گسترده
تری در حوزههای فرهنگی ،صنفی ،ورزشی،
مشاوره و بهداشت روان و ...برگزار گردد.
گفتنی است در پایان این جلسه ریاست
دانشگاه به همراه دیگر اعضای هیأت رئیسه به
بازدید از نقاط مختلف معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه پرداختند.

نام حوزه

تعداد
استاندارد

سهم از
کل معاونت

درصد
تحقق

درصد عدم
تحقق

توضیحات

1

مدیریت امور دانشجویی

20

% 48

% 100

0

-

2

مدیریت تعالیفرهنگیو
فوقبرنامه

8

% 19

% 88

% 12

3

مدیریت تربیت بدنی

6

% 15

% 83

% 17

عدم جذب  %40دانشجویان
در برنامهها به علت
پراکندگی دانشکده ها و
خوابگاهها
نداشتن زمین چمن ملکی

4

مرکز مشاوره و سالمت
روان

1

%3

0

% 100

عدم انتشار هفته نامه
سالمت به علت عدم
تخصیص بودجه مربوطه

5

مرکز بهداشت و درمان

2

%5

% 100

0

-

6

شورای انضباطی

3

%8

% 100

0

-

7

روابط عمومی

2

%5

% 100

0

-

جمع عملکرد اعتباربخشی

42

-

%92

%8

در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه عنوان شد:

برخی رویکردهای آتی حوزه
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
ساماندهی و فرهنگسازی برنامهای در
اجرای مدیریت یکپارچه هماهنگ و عملیاتی
در ارتقاء هر چه بیشتر امور و فعالیتها
براساس مدیریت زمان در زمینههای فرهنگی،
اجتماعی ،دینی ،امور رفاهی ،دانشجویی،
تربیت بدنی ،سالمت و مشاوره جسمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی ،با مشارکت
ذینفعان و رعایت اصول اقتصاد مقاومتی به
استناد اهداف و سیاستهای دانشگاه و نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران.
نهادینه نمودن ارائه گزارشهای اعتبار
بخشی ،برنامههای توسعهای و عملیاتی
معاونت فرهنگی و دانشجویی در زمان مقرر
و قابل قبول به همراه تجزیه و تحلیل براساس
برنامهها.
برنامهریزی و اجراء توأم در ایجاد
زمینههای تأمین زیرساختها ،مدیریت
تجهیز ،تعمیر و نگهداشت –بازسازی اساسی،
بازپیرایی ،فرهنگ نگهداری ر منابع فیزیکی از
جمله خوابگاهها ،سالنهای ورزشی و نیز تأمین
منابع مالی مقتضی در توسعه سختافزاری به
صورت پایدار و قاعدهمند متناسب با افزایش
تعداد خدمتگیرندگان در چارچوب نیازهای
استاندارد ملی.
اهتمام به کارگروهی و هماهنگی
بینبخشی و فرابخشی و نیز انجام آموزشها
در توانمندسازی و همافزایی با رعایت اخالق
و رفتار حرفهای در افزایش و ارتقاء کمیت و
کیفیت امور به همراه مشارکت مخاطبان،
کاهش هزینهها ،دوری از موازی کار و نیل

به اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران.
فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور
جذب و یا جابهجایی نیروی انسانی در
راستای ارتقاءکیفیت وکمیت خدمترسانی
به ذینفعان (دانشجویان ،اعضای هیأت علمی،
کارکنان و مراجعان).
بازنگری و متناسبسازی ساختار و
فرآیندهای موجود ،براساس نیاز حوزه معاونت
در برنامهریزیهای کالن ،راهبردی و خذد،
افزایش بازدهی ،راندمان کاری و افزایش
هزینه اثربخشی سازمانی در بهرهوری و
رعایت اصول اقتصاد مقاومتی.
تغییر سیاستها و نگرش تصمیمگیران
با ارائه توجیهات و نتایج پژوهشها در اتخاذ
تدابیر مقتضی برای قرار دادن برنامههای
معاونت در اولویت الزم و تخصیص منابع
ذیربط جهت فراهم نمودن پاسخهای اجتماعی
چهارده( )14000هزار دانشجو ،بیست( )20هزار
کارمند و هزار و سیصد( )1300عضو هیأت
علمی به عنوان مخاطب مستقیم و مراجعان
و خانوادهها بصورت غیرمستقیم.
برنامهریزی و برگزاری جشنواره
ساالنه فرهنگی و دانشجویی در زمینههای
فعالیتهای قرآن و عترت ،کانونها،
تشکلها ،عملکردهای ارزشیابی و تقدیر،
انتخاب و ایجاد انگیزش مورد لزوم در
دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،کارکنان و
ارتباطگیرندگان با حوزه.

