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خانه ایران به همت بسیج
دانشجویی دانشگاه
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دانشگاه به زمین خورد
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دانشجویان کانون هالل
احمر یلدایی متفاوت را رقم
زدند
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سرمقاله

ما برای شما پیشنهاد ویژهای داریم!
مهناز آزاد برای ششمین سال متوالی است که گلبانگ شما را در فصل امتحانات
سردبیر
همراهی میکند ...در روزهای اخیر شبکههای مجازی کلیپها و
نماهنگهای متعددی با موضوع امتحانات دانشجویی منتشر کردند؛ که هر بار با دیدن این
تصاویر لبخند بر لب مخاطب مینشیند ...ولی کم کم هر چه به این ایام نزدیک تر میشویم،
استرس و اضطرابمان بیشتر میشود...
گلبانگ برای راحت تر طی نمودن این ایام ،با توجه به تجربه شش ساله خود پیشنهاد و
یا به قول معروف بستههای ویژه ای دارد :نخستین نکته این که در کل بیخیال مرور کردن
شوید ،دانشجو خواسته یا ناخواسته فقط شب امتحان درس میخواند پس از االن ذهنتان
را مشوش نکنید .دوم این که سعی کنید از ایام فرجه امتحانات نهایت استفاده را ببرید.
سینما بروید ،تفریح کنید ،در برنامههای دانشگاه شرکت کنید و – ...در کل به هر کاری
غیر از درس خواندن بپردازید -تا انرژی الزم را برای ایام شب امتحان کسب کنید .سومین
و آخرین نکته هم این است که از هم اینک بدانید کارنامه درخشانی دستگیرتان نخواهد شد
و خودتان را برای دیدن این نمرات لب مرزی آماده کنید ،تا خدایی ناکرده آن زمان دچار
افسوس و ناراحتی نشوید.
در نهایت این که از آن جایی که جوان امروز هر نکته ای را از سر لج و لجبازی برعکس
اجرا میکند ،شاید عمل کردن وارونه به این پیشنهادهای گلبانگی روزگاری به کارتان آید.
موفق و سربلند باشید.
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شوراهای صنفی
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خواهد گرفت
صفحه 3

صفحه 8

کلنگ یادمان شهدای گمنام
و مسجد پردیس نیایش دانشگاه به زمین خورد

صفحه 4

مراسم گرامیداشت روز
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برای تمام دختران قهرمان
سرزمینم ...

مراسم کلنگ زنی یادمان شهدای گمنام و مسجد
دانشگاه در روز شنبه مورخ چهارم دی در
پردیس نیایش دانشگاه برگزار گردید.

این مراسم با حضور حجت االسالم و
المسلمین فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر پالش مشاور
اجرایی و مدیر حوزه ریاست دانشگاه ،دکتر خانی
جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
دکتر وحیدی رئیس دانشکده داروسازی ،دکتر
عباسزاده رئیس دانشکده پرستاری و مامایی،
امیرسرتیپ نیکبخش رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس در استان تهران و دیگر
مسئولین دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حجتاالسالم
والمسلمین فرهادزاده اظهار داشت :هیچ عاملی
نمی تواند بین ما و ارزشها فاصله اندازد چرا که
ارزشها همیشه زنده هستند و این مسئله در مورد
شهدا نیز صادق میباشد .وی افزود :شهدا هیچ

گاه برای ما کهنه نمی شوند و ما همواره مدیون و
ارادتمند آنها هستیم و دل هایمان ماالمال از ارزش
و تواضع نسبت به این بزرگواران است .مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
گفت :امروز برای ما روز مبارکی است چرا که از
برکات این شهدا ،کلنگ یادمان شهدا و مسجد
دانشگاه زده خواهد شد .در واقع وجود مزار شهدا
در دانشگاهها ،کانون عشق و محبت است و این
مسئله برای ما بسیار پربرکت خواهد بود .حجت
االسالم والمسلمین فرهادزاده در بخش دیگری از
سخنان خود تأکید نمود :حضور و هدایت شهدا
همواره کمک حال ما خواهد بود و یادمان باشد که
اعمال و رفتار ما از نظر آنها پنهان نخواهد ماند
و از این بابت بسیار خرسند هستم که شاهد این
کار معنوی هستند .وی در خاتمه سخنان خود
خاطرنشان ساخت :از تالشهای کسانی که در
این امر خداپسندانه از هیچ تالشی دریغ ننمودند
تشکر مینمایم و از این که این مکان مأمن آرامش

دلها گردیده است تا دانشجویان بتوانند احترام
ویژه تری نسبت به روح پاک شهدا داشته باشند
و همچنین جلسات هیأتی را در این مکان برگزار
کنند ،قدردانی مینمایم.
در ادامه این مراسم دکتر خانی جزنی ضمن
عرض خیرمقدم بیان نمود :خداوند تبارک و تعالی
هستی را بر مبنای حسن و زیبایی آفرید و ما نیز
به عنوان اشرف مخلوقات امانتدار این حسن و
زیبایی هستیم .وی گفت :همه عزیزانی که امروز
در این محفل حضور دارند به این علت است که
باید در کنار یکدیگر قرار گیرند ،تا بتوانیم قدمهای
خیر بیشتری را برداریم .معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه در ادامه سخنان خود اظهار
داشت :همیشه احداث و راه اندازی هر کاری
در ابتدا دشوار است اما با همکاری یکدیگر،
خوب پیش خواهد رفت .وی افزود :عنوان مراسم
امروز نیز از این امر مستنی نیست چرا که ما
برای کلنگزنی یادمان و مسجد دانشگاه یاری

همکارانمان را در معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،معاونت توسعه و مدیریت منابع ،نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و بسیج
دانشجویی داشتیم .وی همچنین در بخش دیگری
از سخنان خود ضمن عرض تبریک به مناسبت
سالروز والدت حضرت عیسی مسیح افزود :ما باید
همواره حضرت محمد(ص) را که اخالق را بر امت
اسالمی تمام نمودند ،الگوی خویش قرار دهیم و
در این مسیر امانت دار خوبی باشیم.
دکتر خانی جزنی در خاتمه سخنان خود بیان
کرد :باید بدانیم که همه در پیشگاه خداوند هم
امانتیم و هم امانت دار .ان شاء الله در حفظ
امانات کوشا باشیم و این پروژه به حسن و زیبایی به
سرانجام برسد .در بخش دیگری از این مراسم امیر
سرتیپ نیک بخش گفت :خداوند را شاکر هستم
که در این روز این توفیق را نصیب بنده نمود تا در
جمع دانشگاهیان شاهد مراسم کلنگ زنی یادمان
شهدای گمنام باشم .وی ضمن ارائه آماری از

تعداد یادمان شهدای گمنام در سطح تهران ،تأکید
نمود :اگر دستاوردهایی نصیب کشور ما میشود
به دلیل برکت خون پاک شهدا است و ما همگی
مدیون این عزیزان هستیم .امیر سرتیپ بخش
بخش بیان نمود :باعث افتخار است که تمامی
یادمانها در سطح کشور ،به مراکز فرهنگی تبدیل
شده اند و دانشجویان میتوانند عالوه بر زیارت
نمودن به امور فرهنگی نیز بپردازند .وی در خاتمه
سخنان خود اذعان داشت :امیدوارم که بتوانیم
آن طور که شایسته است ،دین خودمان را به خون
پاک شهیدان ادا کنیم.
همچنین در این مراسم مسئولین دانشگاه،
تابلوی یادبود یادمان شهدای گمنام و ساختمان
مسجد دانشگاه را به طور نمادین امضاء نمودند.
الزم به ذکر است در خاتمه این مراسم،
مسئولین با حضور بر سر مزار شهدای گمنام و
قرائت فاتحه به کلنگ زنی یادمان شهدای گمنام
و مسجد دانشگاه پرداختند.

صفحه 6

قران ،معنای مطلق انسانیت را در
بشر تازه میکند
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شرکت بیش از  2000نفر از دانشجویان دانشگاه
در مراسم گرامیداشت روز دانشجو
به همت انجمن اسالمی دانشجویان(تأسیس  )1348و با
همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراسم
گرامیداشت شانزدهم آذر ماه «روز دانشجو» با حضور

دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،اعضای هیأت رئیسه دانشگاه،
روسای دانشکده ها ،مسئولین ،اساتید و شرکت بیش از
 2000نفر از دانشجویان در شامگاه سه شنبه شانزدهم آذر

در بخشی از این برنامه دکتر پیوندی ضمن تبریک روز
دانشجو ،به دانشجویان دانشگاه ،بیان داشت 60 :سال پیش
در سال  1332بود که سه دانشجوی عزیز کشورمان شهیدان؛
شریعت رضوی ،قندچی و بزرگ نیا در برابر استکبار جهانی
ایستادند و به شهادت رسیدند و در واقع از آن سالها بود که
نهال خالقیت ،جوشش و فداکاری در دانشجویان شروع به
روئیدن نمود و ماحصل آن چیزی شد که امروز ما در دانشگاه
خودمان و دیگر دانشگاهها شاهد آن هستیم.
رئیس دانشگاه ضمن اشاره به فضای پرشور و نشاط
دانشجویان در این مراسم گفت :روز دانشجو فرصتی است
که ما مسئولین با شما دانشجویان به تجدید دیدار بپردازیم
و از این بابت بسیار خرسند هستیم و پذیرای انتقادات
شما هستیم .وی افزود :امروزه دانشجو در نظام اسالمی از
جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که به راحتی میتواند
انتقاداتش را از جنبههای سیاسی ،آموزشی و صنفی بازگو
کند و مسئولین نیز با آغوش باز پذیرای آن باشند و در جهت
رفع آن گام بردارند.
رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن
ارائه نکاتی در خصوص طرح تجمیع دانشکدههای دانشگاه
و احداث پردیس امام رضا)ع( دانشگاه ،خاطرنشان ساخت:
امیدوارم پروژه خوابگاه دخترانه گل مریم با ظرفیت  700نفر
نیز ،نیز به زودی فازهای خود را طی کند تا بخشی از مسائل
اسکان دانشجویان مرتفع گردد .اما با این حال ممکن است
کاستیهایی نیز وجود داشته باشد که با آرمانهای شما در
دانشگاه فاصله دارد .دکتر پیوندی تأکید نمود :تمامی نکاتی
که در این مراسم اشاره شد منطقی است و تمام تالش من
و همکارانم این است که در حد توان آنها را رفع نماییم و
در این مسیر باید یکدیگر را درک کنیم چرا که امکانات و
منابع ما اندک میباشد و این مسئله صعه صدر شما عزیزان
را م یطلبد .وی گفت :یکی از وظایف اصلی بنده و همکارانم

حضور در خوابگا هها و ارتباط نزدیک با اساتید و دانشجویان
م یباشد تا از نزدیک در جریان مسائل قرار بگیریم و درصدد
رفع آن باشیم .رئیس دانشگاه در ادامه سخنان خود ضمن
اشاره به مبحث یادمان شهدای گمنام دانشگاه ،آن را نماد
عشق و ایثار برشمرد که نصیب دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی شده است .وی در همین راستا افزود :به یاری
خداوند مسجدی نیز در جوار این یادمان ساخته خواهد شد
که با وجود زحمات زیادی که میطلبد تمام سعی مان را
خواهیم نمود که در  17ربیع االول امسال ،کلنگ آن را بزنیم
و در سالگرد تدفین شهدا از این یادمان پرده برداری نماییم و
با این کار دین کوچک خودمان را به اجساد پاک این بزرگواران
عطا نماییم و از فضای معنوی آن بهره کافی را ببریم .رئیس
دانشگاه در خاتمه سخنان خود اظهار داشت :دانشگاه معظم
علوم پزشکی شهید بهشتی با این گستردگی و دانشجویان
توانمند و با نشاط با کاستیهایی مواجه است که انشاءا...
با تدابیری که اتخاذ کردیم و اقداماتی که در حال صورت
پذیرفتن است ،مرتفع خواهد گردید.
در ادامه این برنامه دکتر خانی جزنی ضمن عرض تبریک
به مناسبت سالروز گرامیداشت روز دانشجو ،اظهار داشت:
جا دارد که در این نشست یادی کنیم از سروران علمی،
آموزشی و اخالقی که با استکبار به مبارزه پرداختند .وی
گفت :امیدوارم در این فرصتی که در این مراسم نصیب
بنده گردیده است بتوانم توضیحات الزم را به استحضار
شما عزیزان برسانم .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
در بخش دیگری از سخنان خود به فرموده امام خمینی(ره)
درباره فرهنگ که «هر چه راجع به فرهنگ بگوییم کم است
» اشاره نمود و افزود :امیدوارم که برای ارتقاء فرهنگ در
سالهای آتی گامهای بیشتری را با مشارکت شما عزیزان
براساس پایه گذاری مبتنی بر برنامهریزی برداریم .الزم
به ذکر است در این نشست دکتر پیوندی رئیس دانشگاه،

ماه در مرکز همایشهای بین المللی امام خمینی(ره) و به
صورت مداربسته همزمان در تاالر ابن سینا برگزار گردید.
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه ،دکتر زرقی معاون
تحقیقات و فناوری دانشگاه ،دکتر احمدی رئیس اداره آمار
و فناوری اطالعات ،نریمانی مدیر امور دانشجویی دانشگاه
به برخی از سئواالت در حوزههای صنفی و رفاهی ،فرهنگی،
آموزشی و آی تی پاسخ دادند.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم مناظره
گرامیداشت روز دانشجو با حضور دکتر محمدجوادحق
شناس و مهدی بلوکات با موضوع عملکرد دولت یازدهم
برگزار گردید .از محورهای اصلی این مناظره م یتوان به
موضوعاتی از قبیل بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم،
رکود در حوزه مسکن ،پرداخت حقو قهای نجومی ،ناکارآمد
یهای دولت در برخی از مسائل ،نقض برجام و ...اشاره کرد.
الزم به ذکر است از دیگر برنامههای این مراسم میتوان
به ایراد سخنانی از طرف مصطفی سلطانی دبیر انجمن
اسالمی دانشجویان-تأسیس  ،- 1348علی ارجمندی دبیر
شورای صنفی مرکزی خوابگاه ها ،علی عباسی دبیر شورای
صنفی مرکزی دانشکدهها ،با موضوع مسائل صنفی ،رفاهی،
آموزشی و فرهنگی ،پخش نماهنگ تریبون آزاد با موضوع
بیان معضالت دانشجویان در دانشکده ها ،اجرای دوبله
همزمان انیمیشن ،اجرای موسیقی توسط گروه مهرورزان،
پخش نماهنگهای متعدد با موضوعات سالگرد تأسیس
انجمن اسالمی دانشجویان)تأسیس  ( 1348و روز دانشجو،
قرعه کشی و اهداء کمک هزینه کربال ویژه شانزده نفر از
حاضرین به قید قرعه و ...اشاره کرد.
گفتنی است در جنب این مراسم غرفههای دانشجویی
با موضوع معرفی هشتمین جشنواره فرهنگی توسط سفرای
جشنواره ،معرفی کاالی ایرانی و فروش اقالم حوزه عفاف و
حجاب ،کانون هالل احمر دانشجویان ،تشکلهای اسالمی
و ...برپا شده بود ،که با استقبال دانشجویان مواجه گردید.

اخبار ستاد
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اخبار مدیریت تربیت بدنی

بازسازیکامل،تکمیلو تجهیزسالنورزشیخوابگاهامام
علی (ع) و ترمیم و بازپیرایی زمین چمن مصنوعی فوتبال
سی و سومین جلسه شورای معاونین دانشجویی
و فرهنگی دانشکدهها در روز شنبه مورخ  11دی
در محل اتاق شورای این معاونت برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر خانی جزنی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،مدیران
این حوزه ،معاونین دانشجویی و فرهنگی
دانشکدهها و دیگر اعضاء برگزار گردید ،موارد
متعددی در خصوص هشتمین جشنواره فرهنگی
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور طرح و
بررسی شد.
در ابتدای این جلسه دکتر خانی جزنی
ضمن عرض خیرمقدم بیان نمود :امسال برای
نخستین بار شاهد حضور اعضای هیأت علمی،
کارمندان و دانشجویان با هم در هشتمین
جشنواره فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور هستیم .وی گفت :برای حضور
حداکثری در این دوره از جشنواره باید تمام
تالشمان را با همکاری شما بزرگورارن بنماییم تا
کارها را با برنامه ریزی و همچنین ضابطه مندی
پیش ببریم چرا که سازماندهی ،ساماندهی و
ارتقاء امور در حوزه فرهنگ ،کار بسیار دشواری
میباشد و انتظارات نیز در این حوزه باال است
و ما باید با همراهی یکدیگر در این مسیر گام
برداریم .دکتر خانی جزنی افزود :اگر اخالق
در صدر امور باشد میتوانیم شاهد پیشرفت
فرهنگ باشیم .معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به
اهمیت این دوره از جشنواره اظهار داشت :از
شما عزیزان خواستار تشکیل کمیته جشنواره
فرهنگی در دانشکدهها با حضور اعضای
هیأت علمی ،ریاست دانشکده ها ،کارکنان و
دانشجویان هستم تا بتوانید هم در ثبت اثر و
هم برای کیفیت اثر گامهای موثرتری بردارید.
وی همچنین تأکید نمود :تواناییهای معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مطلوب است و
توانسته است بسیاری از امور را به خوبی انجام
دهد .دکتر خانی جزنی خاطرنشان ساخت :برای
حضور موثر در این دوره از جشنواره فرهنگی در
کنار مشارکت شما عزیزان ،نیازمند برنامه ریزی
منظم از قبل هستیم که نباید از هیچ تالشی
دریغ نماییم .معاون دانشجویی و فرهنگی

طرح مطالعاتی و
کتابخوانی
سفر شهادت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و
آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با اهداف
قیام امام حسین (ع) ،همزمان با هفته کتاب،
طرح مطالعاتی و کتابخوانی«سفر شهادت» را
با محوریت کتاب سفر شهادت اثر امام موسی
صدر ،ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم
پزشکی سراسر کشور برگزار مینماید.

دانشجویان عالقهمند به شرکت در این
طرح میتوانند با مراجعه به پایگاه اطالعرسانی
سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به
آدرس  www.isba.irدر این طرح ثبت نام و
پس از ثبت نام در پایگاه مذکور ،و مراجعه به
لینک دریافت کتاب ،فایل کتاب را خریداری
نمایند.
همچنین دانشجویان پس از مطالعه
کتاب ،بایستی دیدگاههای خود را درباره
قیام امام حسین(ع) و با محوریت کتاب
سفر شهادت ،حداکثر در  1500کلمه در
قالب فرم بارگذاری شده در سایت سازمان
انتشارات جهاد دانشگاهی به آدرس
الکترونیکی  ketabkhani@isba.irارسال
نمایند.
الزم به ذکر است دانشجویان صاحب آثار
برگزیده پس از داوری و بررسی مطالب ارسال
شده توسط دبیرخانه طرح ،طی مراسمی مورد
تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار برگزیده نیز در
قالب کتابچهای به چاپ خواهد رسید.

برگزاریسیوسومینجلسهشورایمعاونیندانشجوییوفرهنگیدانشکدهها
و شورای مدیران معاونت با موضوع هشتمین جشنواره فرهنگی

عزم جدی معاونت بر پویاتر نمودن
هشتمین جشنواره فرهنگی در دانشگاه
و برگزاری اولین جشنواره فرهنگی قرآنی دانشگاه

دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود از
معاونین دانشجویی و فرهنگی کلیه دانشکدهها
خواستار ارائه نقطه نظرات سازنده در حوزه
فرهنگی شد .وی اذعان داشت :ما امسال در
بخش فرهنگی همه اموری را که در برنامه بوده
است به خوبی انجام داده ایم اما در این مسیر
باید همگی هماهنگ با یکدیگر حرکت نماییم و
کار جمعی را فراموش نکنیم.
در بخش دیگری از این نشست طغرایی مدیر
تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه
اظهار داشت :با توجه به تجربیات ارزشمند و

همچنین امتیازات شایسته از سوی دانشگاه در
هفتمین دوره از جشنواره فرهنگی دانشجویان
که در سال گذشته شاهد آن بودیم ،این توانایی
را امسال در اعضای هیأت علمی ،کارکنان و
دانشجویان میبینیم که طبق سالهای گذشته،
باعث سرافرازی دانشگاه بشوند .وی در همین
راستا بیان نمود :مجموعه ما برای ثبت حداکثری
آثار و نیز افزایش انگیزه اقدامات متعددی
از قبیل :اطالع رسانی ،مکاتبات با معاونین
دانشجویی و فرهنگی کلیه دانشکده ها ،انتخاب
سفیران ،برگزای جلسات متعدد با کارشناسان

این حوزه و سفیران ،معرفی نمایندگان،
برقراری ارتباط به صورت چهره به چهره و ...را
انجام داده است .طغرایی افزود :ما در حوزه
فرهنگی ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان داریم و
امیدوارم با برقرای ارتباط موثر با آنها بتوانیم
امسال نیز در این دوره از جشنواره فرهنگی
بدرخشیم .وی در خاتمه سخنان خود تأکید
نمود :انشاءا ...دانشگاه بزرگ علوم پزشکی
شهید بهشتی امسال نیز شاهد امتیازات خوب
در هشتمین دوره از جشنواره فرهنگی باشد.
همچنین در ادامه این نشست نریمانی مدیر
امور دانشجویی دانشگاه دلیل برگزاری جشنواره
فرهنگی را هدف گذاری و هدایت مباحث عام
فرهنگی در دانشگاهها دانست .وی همچنین
مشارکت حداکثری ،جذب سالیق مهم و تعالی
فرهنگی را از اهداف مهم جشنواره فرهنگی
دانست .مدیر امور دانشجویی دانشگاه افزود:
امسال برای نخستین بار اعضای هیأت علمی و
کارکنان نیز در کنار دانشجویان میتوانند در این
دوره از جشنواره فرهنگی حضور داشته باشند
و این مسئله بسیار خوشحال کننده است و ما
میتوانیم برای دوره بعدی جشنواره فرهنگی
در سال آتی از هم اکنون برنامه ریزی کنیم.
الزم به ذکر است در ادامه این نشست،
معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکدهها به
همراه مسئولین معاونت ،به بحث و تبادل نظر
در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن هشتمین
جشنواره فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور پرداختند.
الزم به ذکر است ،پیش از این جلسه نیز ،در
روز 5شنبه ،نهم دی ،جلسه هماهنگی با حضور
سفرای دانشجویی در اتاق شورای معاونت برگزار
گردید .در این جلسه شورای مدیران معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،به همراه سفیران
دانشجویی این دوره از جسنواره ،به بحث و
تبادل نظر در خصوص آسیب شناسی و پیشنهاد
راهکاری موثر در جهت جذب حداکثری
دانشجویان در این دوره از جشنواره پرداختند.
گفتنی است طی این جلسه ،بیست و
یک گام راهبردی در جهت افزایش مشارکت
دانشگاهیان طرح و تصویب گردید.

پس از برنامه ریزی و نیز انتخاب پیمانکار از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری،
بررسی و سپس جمع آوری سقف کاذب ،لوله کشی آب و فاضالب ،شبکههای
روشنایی و سیم کشی ها ،سیستم تهویه گرمایش و سرمایش سقف که مربوط به
خروجیهای بلوک  3خوابگاه بوده به طور کامل تعویض و بازسازی گردید و سپس
نقاشی کامل و نصب کفپوش جدید صورت پذیرفته و از اواخر آذر ماه نیز مورد
بهره برداری مجدد قرار گرفت و تا پایان دی سال جاری نسبت به تکمیل تر شدن
تجهیزات آن که مورد تأیید مدیریت تربیت بدنی قرار گرفته است ،اقدام خواهد
شد .در ضمن زمین چمن مصنوعی فوتبال خوابگاه که در فضای باز میباشد
مورد بازسازی و ترمیم و بهره برداری قرار گرفت.

برگزاری مسابقات درونخوابگاهی به
مناسبت والدت پیامبر اکرم(ص)
مدیریت تربیت بدنی به منظور
ِ
نشاط ورزشی در
باال بردن روحیه
بین دانشجویان ،مسابقات درون
خوابگاهی در دو بخش خواهران و
برادران به منــاسبت والدت پیــامبر
صبر و استقامت برگزار و به نفرات
برتر جوایــزی اهداء مینماید.
این مسابقات در بخش برادران از
تاریخ  20آذر ماه در رشته های :تنیس
روی میز ،دارت ،طناب زنی ،فوتبال
دستی و طنابکشی در خوابگاههای
27 ،11و مالصدرا برگزار گردیده و

نفرات برتر هر رشته معرفی شدند.
همچنین مسابقات درونخوابگاهی
در خوابگاههای فردوس 15 ،و امام
علی(ع) در حال برگزاری میباشد.
در بخش خواهران نیز ،این
مسابقات از تاریخ  22آذر در
رشتههای دارت ،طنابزنی،
آمادگی جسمانی و دوومیدانی در
خوابگاههای گل یاس ،سمیه ،سرشار،
الزهرا(س) و حضرت زینب(س)
انجام و برگزیدگان هر رشته مشخص
گردیدند.

اعالم آمادگی مدیریت تربیتبدنی
جهت شرکت در اولین المپیاد ورزشهای همگانی
دانشجویان دختر
به گزارش مدیریت تربیت بدنی،
تمرینات ورزشهای همگانی به منظور
آمادگی هرچه بیشتر جهت شرکت در
اولین المپیاد ورزشهای همگانی
دانشجویان دختر از چهارم دی ماه
آغاز شد.
گفتنی است این دوره از مسابقات
در بهمن و اسفند سال جاری در 15

رشته ورزشی (دارت ،داژبال ،فوتبال
دستی ،فریزبی ،طناب زنی ،طناب
کشی ،لیوان چینی ،والیبال دو نفره،
روبیک ،بسکتبال سه نفره ،فوتبال
گل کوچک ،شطرنج سرعتی ،آمادگی
جسمانی ،تنیس روی میز با دست
مخالف ،پله نوردی) برگزار خواهد
شد.

کارگاه آموزشی ارتقاء سالمت
روان

به کوشش مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه
در راستای ارتقاء سطح توانمندیهای علمی و
آموزشی همتایاران ،کارگاه آموزشی ارتقاء سالمت
روان برگزار گردید.

این کارگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ
 15و  16آذر در دفتر این مرکز برگزار شد .همچنین
این کارگاه توسط زهرا صابر مشاور این مرکز با
سرفصلهای ارتباط و تعامل موثر با دانشجویان،
شناخت و مدیریت هیجان ،آشنایی با مواد
مخدر ،سوء مصرف مواد و اعتیاد خاتمه یافت.

دکتر خانی جزنی در دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشجویان:

نشست تحلیل و بررسی کتاب
دختر پرتقالی
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده
پیراپزشکی و با همکاری کانونهای فرهنگی این
دانشکده ،نشست تحلیل و بررسی کتاب دختر
پرتقالی نوشته یوستین گردر ترجمه مهوش خرمی
پور با حضور جمعی از دوستداران و عالقمندان
کتابخوانی در روز سه شنبه مورخ هفتم دی ماه
در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
در این نشست در مورد اعتقادات ،تفکرات
و آثار پیشین نویسنده بحث و بررسی صورت
گرفت و هر یک از شرکت کنندگان ،بخش مورد
عالقه خود را از کتاب و همچنین نظرشان در
مورد آن بخش بیان نمودند .همچنین بخش
پایانی این نشست به بحث پیرامون سؤالهای
هستیشناسی کتاب اختصاص یافت.

طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل فرهنگی
مورد حمایت این معاونت قرار خواهد گرفت

دکتر خانی جزنی همزمان با دوازدهمین جشنواره
پژوهشی دانشجویان ،ضمن حضور در این مراسم
به ایراد سخنرانی پرداخت.

دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشجویان،
4شنبه یکم دی ،در مرکز همایشهای بین المللی
امام خمینی(ره) با حضور دکتر خانی جزنی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر
مرتضویان دبیر کمیته پژوهشی دانشجویان ،آزاد
سرپرست روابط عمومی معاونت و جمعی از
دانشجویان پژوهشگر دانشگاه برگزار شد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
این مراسم ضمن اشاره به جایگاه پژوهش و نقش

ارزنده آن باالخص در محیطهای آکادمیک و
علمی اظهار داشت :بنده فکر میکنم آن چه که
برای جامعه امروز ما ضرورت است تدوین یک
نقشه راه فرهنگی و یک سند چشم انداز فرهنگی
است که در راستای تدوین و تنظیم این سند
ما نیازمند یک سری از اطالعات و مستندات
پژوهشی هستیم تا بتوانیم نقشه درستی را
تنظیم کنیم .وی در همین راستا افزود :برای
همین مسأله آن چه که شاید تابه حال مغفول
مانده باشد و یا به درستی بدان پرداخته نشده
باشد انجام پژوهشها و تحقیقات موثر در
زمینههای فرهنگی است.

دکتر خانی جزنی همچنین بیان کرد :من
مفتخرم که امروز خدمت همه شما پژوهشگران
جوان اعالم نمایم که اگر پروپوزال و طرحهای
تحقیقاتی در زمینههای مسائل فرهنگی –که
زمینههای گسترده ای هم هست -ارائه نمائید
مورد حمایت این معاونت قرار خواهید گرفت.
وی اذعان داشت :در حقیقت برای ما بسیار
مهم و حائز اهمیت است که در کنار شما بتوانیم بر
اساس مدارک و نیازهای موجود ،معضالت فرهنگی
و دانشجویی را پیدا نموده و با ارائه و عملیاتی
نمودن راهکارهایی در جهت رفع آن بکوشیم.
دکتر خانی جزنی در بخش دیگری از سخنان

خود ضمن بیان این پرسش که به نظر شما
دانشجویان مهم ترین مسأله و معضل فرهنگی
دانشگاه چیست؟ از آنان خواست تا پاسخهای
خود را به کمیته پژوهشی دانشجویان ارائه
نمایند تا بتوانند ضمن آگاه سازی مسئولین از
برخی امور دانشجویی و مشارکت در حل مسائل
فرهنگی دانشگاه ،جوایز نفیسی را کسب نمایند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
خاتمه اظهار امیدواری کرد که به زودی طرحهای
متعددی از دانشجویان به دفتر معاونت ارسال
شود و این مجموعه شاهد پژوهشهای گستردهای
در زمینههای دانشجویی و فرهنگی باشد.

4
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گزارش ویژه

چرا الزهرا؟

اقدامات عمرانی گسترده در خوابگاه پس از بیست و دو سال برای نخستین بار
با مدیریت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و در راستای اجرای پروژه های عمرانی ،بازسازی و بازپیرایی
در خوابگاه های تابعه دانشگاه ،پس از خوابگاه دخترانه سمیه ،نوبت به مجتمع خوابگاهی الزهرا(س)
رسید .آن چه در این گزارش حائز اهمیت است بیان این نکته است که پس از بیست و دو سال از احداث
مجتمع خوابگاهی دخترانه ،برای نخستین بار عملیات عمرانی گستردهای در این خوابگاه صورت پذیرفت.
پس از  12سال سیستم فاضالب
خوابگاه الزهرا به اگوی شهری متصل شد

بنابر اعالم مدیریت دانشجویی چاههای فاضالب
بلوکهای خوابگاه الزهرا پر شده و مشکالت فراوانی
در این خصوص وجود داشت .گرفتگیهای متعدد،
سبب شده بود تا هر چند هفته یک بار نسبت به
تخلیه فاضالب چاهها اقدام گردد .همچنین برای
جلوگیری مقطعی از این موضوع چاههای متعددی
در سالهای اخیر در این خوابگاه حفر گردید .در
همین راستا گالیه همیشگی دانشجویان از بوی
شدید فاضالب در طبقات اول وجود داشت.
همچنین طبقات پایین از سرویسهای بهداشتی و
سرویس حمام نمی توانستند استفاده کنند .چراکه
زمانی که طبقات باال ازسرویسها استفاده میکردند
از سرویسهای طبقه پایین آب بیرون زده و در این
صورت مرتب باید چاهها تخلیه میشد .اتصال اگوی
شهری جزء موارد مهم خوابگاه بود .در این عملیات
نزدیک به 1200مترکارحفاری انجام شد 1200،مترنیز
لوله گذاری شد .برای لوله ها ،از بوش فیت ضدضربه
و استاندارد استفاده گردید و در نهایت حفاری و
لولهگذاری خط اصلی فاضالب شهری انجام شد33.
منهول مربوط به فاضالب ساخته و 33دریچه نصب
شد .ازتاریخ 2مرداد ،شروع کارخط اصلی فاضالبها
آغاز و در تاریخ 5شهریور پایان یافت.همچنین از
همین تاریخ به بعد حفاری ولوله گذاری قسمتهای
فرعی خوابگاه که مربوط به آب و فاضالب هر
4بلوک میباشد آغاز شد .در نهایت در تاریخ
13مهر ماه ،کارحفاری و لوله گذاری قسمتهای
فرعی به اتمام رسید .گفتنی است پردیس نیایش
دانشگاه متشکل از دو دانشکده پرستاری و مامایی
و همچنین داروسازی ،پیرو اجرای این پروژه ،موفق
شدند به سیستم فاضالب شهری متصل گردند.

تودو سال برای نخستین بار
پس از بیس 
بازسازی بلوک  3انجام شد

پس از احداث و بهره برداری مجتمع خوابگاهی
الزهرا(س) در سال  ،1373تا کنون هیچ بازسازی
اساسی در این خوابگاه صورت نپذیرفته بود .به
دستور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برای
نخستین بار از تاریخ  95/5/15تخریب و بازسازی
بلوک  3آغاز شد .بازسازی این بلوک به علت
گرفتگیهای مکرر و پوسیدگیهای لولههای آب
گرم و آب سرد انجام شد .در بازسازی انجام شده
موارد ذیل انجام گردید:
تعویض لولههای آب گرم و سرد مربوط به
رادیاتورها و فاضالبها
تعویض موارد تاسیسات
تعویض و بازسازی کف و دیوارها
نصب شیرآالت جدید
نصب دربهای جدید
مالمینه از نوع ضدآب جهت ورودب
حمامها ،توالتها
تعویض روشویی ها
اصالح لولههای گاز و اصالح لوله اصلی گاز
در طبقه 4
ایجاد هود مرکزی آشپزخانهها
ایجاد هواکش در حمامها و سرویسهای
بهداشتی که سیستم اگزاست گذاشته شد
پوکهریزی کف سرویسها جهت شیببندی
و کرومبندی
اصالح برق بلوک تعویض کلیدها وپریزهای برق
تعویض رادیاتور اتاقها
تعویض توری پنجرههای آسیب دیده
رگالژ پنجره ها
سقف کاذب در کلیه سرویسها و آشپزخانه ها
تبدیل المپهای ورودی به پنل هایLED
مجهز کردن کلیه روشناییها به سنسور
حرارتی و حرکتی

اصالح سقف کاذب رایزر اتاق  TVوکتابخانه
انجام سقف کاذب در هر  2قسمت
انجام دیوار کاذب کنف در کتابخانه
تبدیل پنجره به هواکشهای متمرکز جهت
حمامها و توالتها و آشپزخانهها با نصب
سانتریفیوژ در بام به طور مجزا
تعویض دربهای چوبی حمامها و
دستشوییها به دربهای یوپی وی سی
تعویض لولههای آب گرم و سرد و احداث
رایزر اصلی جهت لولهها به همراه شیرهای
قطعکن در هر سرویس و آشپزخانه به طور مجزا
تعمیردیگهایسوپراکتیوموتورخانهبلوک1و2

بازگشایی بلوک  3مجتمع خوابگاهی
حضرت زهرا(س)

بلوک  3مجتمع خوابگاهی حضرت زهرا(س) در
روز پنج شنبه شانزدهم دی بازگشایی گردید.
این بلوک با حضور دکتر خانی جزنی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،جمعی از معاونین
دانشجویی و فرهنگی دانشکدهها ،مدیران و
سرپرستان حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و
جمعیازدانشجویانخوابگاهالزهرا(س)افتتاحشد.
در ابتدای این برنامه دکتر خانی جزنی ضمن
عرض تشکر از تمامی کسانیکه برای به ثمر رسیدن
این پروژه به صورت شبانه روزی تالش نمودند و
اظهار داشت :باعث افتخار است که بازسازی
بلوک  3منجر به جمع شدن ما در این نشست
صمیمی گردید و بنده خداوند را شاکر هستم
که بازسازی این خوابگاه مورد توجه و لطف او
قرار گرفته و به خوبی به اتمام رسید .وی گفت:
بازسازی بلوک  3در خوابگاه مذکور باعث هم
افزایی گردید تا فرزندان ما در یک شرایط مطلوب
بتوانند از این خوابگاه استفاده نمایند و این
مسئله برای من و همکارانم جای بسی خوشحالی
دارد .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
ادامه افزود :عالم ،محضر خداوند متعال است
و ما بندگان نیز همواره در طول زندگی در حال
امتحان دادن هستیم و بنده امیدوارم که همگی
از آزمونهای الهی سربلند بیرون آییم .دکتر
خانی جزنی در بخش دیگری از سخنان خود
بازسازی بلوک  3را یک کار فرهنگی دانست چرا
که یک مجموعه فرهنگی و عمرانی برای به ثمر
رساندن آن تالش نمودند .وی در خاتمه سخنان
خود ضمن تشکر از همراهی دفتر فنی و نظارت
بر طرحهای عمرانی دانشگاه تأکید نمود :برای
ایجاد توانمندی که توأم با همفکری و همکاری
باشد نیازمند مشارکت تمامی مدیریتها در
مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی هستیم.
در ادامه این برنامه نریمانی بیان نمود :محیط
خوابگاه یک محیط اجتماعی است و به این خاطر
که باید متناسب با نیازهای شما باشد ما ناچار
به بازسازی آن هستیم به همین علت از صبوری
شما دانشجویان عزیز که در این مدت متحمل
مشکالتی شدید صمیمانه تشکر مینمایم .وی
اذعان داشت :برای آینده کشورمان باید از نیازها و
خواستههای خودمان بگذریم تا آیندگان نیز همانند
ما در رفاه نسبی باشند و این امر مگر با فداکاری
و گذشت میسر نمی گردد .مدیر امور دانشجویی
دانشگاه خاطرنشان ساخت :امیدوارم که بازسازی
بلوک  3در این خوابگاه منشاء خیر و برکت باشد و
دیگر بلوکها نیز در سالهای آتی به طور مطلوب
بازسازی شوند .همچنین نریمانی در خاتمه سخنان
خود برای تمامی کسانی که در این مدت صمیمانه
همکاری نمودند ،آروزی سالمتی و توفیق نمود.
الزم به ذکر است در مراسم افتتاحیه بلوک3
خوابگاه الزهرا(س) ،معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه و دیگر مسئولین از قسمتهای گوناگون
این بلوک بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در

جریان اقداماتی که در این بلوک صورت پذیرفته
است ،قرار گرفتند.

احداث سوله ورزشی در بزرگ ترین
مجتمع خوابگاهی دخترانه دانشگاه

خوابگاه الزهرا با ظرفیت  1000نفر محل مناسب
جهت ورزش دانشجویان ساکن در آن نداشت.
ساخت سوله ورزشی در این خوابگاه درخواست
اکثر دانشجویان بود .بر همین اساس پیرو
درخواست دانشجویان از وزیر محترم بهداشت
مبنی بر احداث سالن ورزشی ،قرارداد فوندانسیون
این پروژه در تاریخ 21آبان  1393منعقد شد و طی
 2ماه به اتمام رسید .از تاریخ  20در  1393الی
 5شهریور  1394مطالعات نقشههای اجرایی و
تخصیص مالی انجام گرفته و از تاریخ 7شهریور
1394قرارداد ساخت و تکمیل سوله ورزشی انجام
شد و تا پایان سال  94به اتمام رسید .به دلیل
مشکالت مالی و کمبود بودجه ،سیستم گرمایشی،
سرمایشی و موتورخانه ای تشکیل نشده بود و این
امربه تیرماه  95موکول گردید .موتورخانه ،سیستم
گرمایشی و سرمایشی در این ماه تکمیل و در
حال حاضر درمرحله آزمایش قرار گرفته است.
گفتنی است این بنا نزدیک به 400مترمربع
مساحت دارد 70 .مترمربع ساختمان جانبی
شامل :حمام ،سرویس و  ...و  20متر مربع آن
شامل موتورخانه میشود .بنابر اعالم معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه این پروژه که با
حمایت معاونت توسعه منابع دانشگاه صورت
پذیرفته است ،همزمان با دهه فجر انقالب
اسالمی به بهره برداری خواهد رسید.

گزارش ویژه

دانشجویان پای صندوقهای رأی دومین دوره انتخابات شورای صنفی
دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان
دانشگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ
 ۲۱لغایت  ۲۲آذر در کلیه خوابگاهها و
دانشکدههای تابعه دانشگاه برگزار گردید.

بنا بر اعالم مدیریت امور دانشجویی
دومین دوره از انتخابات شورای صنفی
دانشجویان در  ۲۶حوزه انتخاباتی و با شرکت
 ۲۱۹نفر از دانشجویان کاندیدا در این دوره
برگزار شد.
گفتنی است پس از استقبال بی نظیر
دانشجویان و ثبت نام  ۲۴۸نفر از دانشجویان
در این دوره از انتخابات ۲۳ ،نفر به دلیل عدم
تکمیل فرآیند ثبت نام۶ ،نفر به علت عدم
دریافت تأئیدیه آموزشی از معاونت آموزش
دانشکده مربوطه به دلیل تکمیل بودن سنوات
آموزشی مجاز و یا داشتن مشروطیت تحصیلی
و  2نفر به دلیل دارا بودن مسئله انضباطی،

امکان احراز صالحیت پیدا ننمودند.
انتخابات مذکور در روز یکشنبه مورخ ۲۱
آذر در ۱۴حوزه از خوابگاههای تابعه دانشگاه
از ساعت  ۱۵لغایت  ۲۱و در  ۱۲دانشکده
دانشگاه در روز دوشنبه مورخ  ۲۲آذر ماه از
ساعت  ۱۰لغایت  ۱۷برگزار شد .همچنین طی
همین دوره از انتخابات تعداد  ۶صندوق
سیار ،در بیمارستانهای تابعه دانشگاه جهت
دریافت آراء مأخوذه از دانشجویان کارورز در
بیمارستان ها ،تدارک دیده شده بود.
این مدیریت ،ضمن تشکر و قدردانی
از حضور و مشارکت پرشور دانشجویان در
انتخابات شورای صنفی اعالم کرد ،در این
دوره تعداد  248نفر از دانشجویان جهت
عضویت در شورای صنفی ثبتنام نمودند ،که
در مقایسه با سال گذشته ( 205نفر) از رشد
قابلتوجه  20درصدی برخوردار بوده است .از

بین این  248دواطلب تنها  23نفر صرفاً به دلیل
نقص در تکمیل فرایند ثبتنام 6 ،نفر به دلیل
عدم تأیید آموزشی از سوی معاونت آموزشی
دانشکده مربوطه و  2نفر نیز به دلیل مسایل
انضباطی ،صالحیتشان احراز نشد.
همچنیـن تعـداد آراء مأخـوذه در ایـن دوره
 3903رأی بـوده اسـت ،کـه در مقایسـه بـا سـال
گذشـته (3503رأی) رشـد حـدود  12درصـد
افزای�ش داش�ته اس�ت .لذا کل فرآینـد انتخابات
سـالجاری مطابـق بـا فراینـد انتخابـات شـورای
صنفـی در سـال  1394بـوده و هیـچ تغییـری
نس�بت ب�ه س�ال گذش�ته نداش�ته اس�ت.
الزم به ذکر است جهت اطالع از نتایج
نهایی انتخابات ،میتوانید به پورتال مدیریت
امور دانشجویی مراجعه نمایید.
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معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه:

انتخابات شورای صنفی دانشجویان گام موثری در پیشبرد
اهداف و مطالبات صنفی دانشجویی
دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان
دانشکدهها و خوابگاهها ،آذر سال جاری به صورت
متمرکزدرکلیهدانشکدههاوخوابگاههابرگزارگردید.

بنا به گفته دکتر خانی جزنی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انتخابات شورای
صنفی دانشجویان برای دومین بار در سطح کلیه
دانشکدهها و خوابگاههای تابعه به صورت متمرکز
درتاریخ بیست ویکم وبیست ودوم آذربرگزارشد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با اعالم
این خبرافزود :شوراهای صنفی دانشجویان پیگیر
مطالبات و مشکالت صنفی دانشجویان هستند

و در حقیقت پل ارتباطی مسئولین با دانشجویان
خواهند بود .وی همچنین اظهار داشت :با توجه
به این که تمامی مسئولین دانشگاه معتقدند،
دانشجوهای این دانشگاه ،جوانانی خوشفكر،
برنامهریز و حساس به مسائل محیط و جامعه
دانشگاهی هستند ،بنده هم اعتقاد دارم که با
همفكری و هماندیشی با این عزیزان ،میتوان
تأثیرات مهمی را در راستای مطالبات صنفی
دانشجویان در دانشکدهها و خوابگاهها بر جا
گذاشت .البته در این مسیر ،همراهی ،همدلی
و رعایت اصول اخالقی و توجه به منابع مادی و

معنوی و همچنین در نظرگرفتن شرایط تشکیالتی
موجود در دانشگاه مهم است .همچنین با عنایت
به این موضوع که دانشجویان شاکله و بدنه اصلی
جامعه دانشگاهی را تشکیل م یدهند ،از نزدیک در
جریان خیلی از مسائل موجود هستند و اینجاست
که میتوانند مهم ترین نقش را در انتقال به موقع
این گونه مشکالت به مسئولین داشته باشند.
دکتر خانی جزنی ضمن تشکر از استقبال
گسترده دانشجویان از این دوره از انتخابات،
این انتخابات را گام موثری در پیشبرد اهداف
و مطالبات صنفی دانشجویان برشمرد.
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ً
لطفـــا از افتخـــارات و مدالهـــای کســـب کـــرده خـــود در ورزش
بگو یید ؟
در رشـــته تکوانـــدو نایب قهرمان کشـــور و در رشـــته شـــنا مقام دوم
تیمـــی و مـــدال برنز امـــدادی را کســـب نموده ام.
پرداختن به این دو رشته ورزشی را از چه زمانی آغاز نمودید؟
خوشـــبختانه مدرســـهی مهـــدوی کـــه مـــن در آنجـــا فـــارق التحصیل
شـــدم ،ایـــن امـــکان را بـــه دانش آمـــوزان میداد کـــه ورزش را بـــه صورت
تخصصـــی و بر اســـاس عالقه شـــان انتخاب کنند .من تکوانـــدو را از آنجا
و از دوران راهنمایـــی آغـــاز کـــردم و تا االن بـــا همان مربـــی ادامه دادم.
ورزش شـــنا را نیـــز از دوران دانشـــجویی آغـــاز نمودم.
چـــه ویژگی ای در رشـــته تکواندو باعث جذب شـــما به این رشـــته
شد ؟
همیشـــه جنگنـــده بـــودن رزمـــی کارها بـــرام جالب توجه بـــود .ضمن
اینکـــه ورزش رزمـــی به دختـــران اعتماد بـــه نفس و توان دفـــاع از خود را
میدهـــد و روحیـــه ی جنگنده ای میســـازد .این مســـائل عالقـــه ی من رو
به این رشـــته دوچنـــدان کرد.
در حال حاضر به ورزش یا هنردیگری مشغول هستید؟
در ورزش بـــه کوهنوردی و بدنســـازی میپـــردازم و در اوقات فراغتم
گاهی پیانـــو میزنم.
مشـــوقین شـــما در زندگی چه کســـانی بوده اند و ورزش تا چه حد
توانســـته در دیگر موفقیتهای شـــما اثرگذار باشد؟
مشوقم پدرم بوده و مادرم همراه همیشگیم و همینطور مربی
تکواندوم که همیشه حمایتم کرده .ورزش تا حد بسیار زیادی در
تحصیل و بقیه امور زندگیم تأثیرگذار بوده است.

مربیان تأثیرگذار شما در امر ورزش چه کسانی بودند؟
در رشـــته تکوانـــدو حضور همیشـــگی مربیم خانم غـــزال عجم زمانی
بســـیار تأثیرگذار بوده کـــه البته باید از حمایتهای خانـــم مریم آذر مهر
هم تشـــکر کنم که در موفقیت من نقش بســـیاری داشـــتند .و در رشـــته
شـــنا خانوم فریبا حافظی.
یکـــی از تلـــخ تریـــن و شـــیرین ترین خاطـــرات ورزشـــی خود را
بگو یید ؟
شـــیرین تریـــن خاطره کســـب مدال نقـــره کشـــوری بوده اســـت .تلخ
تریـــن خاطـــره ام نیـــز ایـــن بـــود که در یکـــی از مســـابقات لیگ کشـــوری
تکوانـــدو از حریـــف خود جلـــو بودم و لحظات آخر بازی مســـاوی شـــدیم
و ایـــن باعث شـــد کـــه متأســـفانه در راند طالیی ،بـــازی را واگـــذار کنم.
الگوی اخالقی شما چه کسی است؟
تمام دختران قهرمان سرزمینم.
چه درخواستی از مسئولین دانشگاه دارید؟
از این عزیزان خواهشمندم به ورزش دختران بیش از این اهمیت
داده و با توجه به پتانسیل باالی دختران دانشگاه در رشته تکواندو،
ترتیبی اتخاذ نمایند که این رشته در مسابقات فعال تر باشد چرا که
قطعا مقام آوران باعث افتخار دانشگاه خواهند بود.
چه توصیه ای به دانشجویان و دوستان خود دارید؟
از همه دوستانم خواهش میکنم که تک بعدی نباشند و در کنار
تحصیل به ورزش ،هنر و ...نیز بپردازند .چرا که ورزش کردن در پیشبرد
اهداف زندگی شان بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

برای تمام دختران قهرمان
سرزمینم...

اشاره :کتایون هاشمی متولد سال  ،1372اهل تهران
و دانشجوی ترم  9رشته پزشکی دانشگاه است .وی
از دوران راهنمایی شروع به تمرین و آموختن در رشته
تکواندو نمود .هاشمی در سال  1395موفق به کسب
عنوان نایب قهرمانی در مسابقات کشوری تکواندو در

رده جوانان و بزرگساالن شد .همچنین در سال ۱۳۹۴
در مسابقات المپیاد دانشجویی توانست در رشته شنا
مقام دوم تیمی و مدال برنز امدادی را کسب نماید.
در ادامه شما را به خواندن مصاحبه گلبانگ با کتایون
هاشمی دعوت میکنیم.

قرآن،
معنای مطلق
انسانیت را
در بشر تازه
میکند

اشاره :علی قاسمی متولد سال  ،1373اهل شیراز و دانشجوی ترم هشت رشته دندانپزشکی دانشگاه است .وی از
دوران کودکی نگاه ویژه ای به قرآن داشته و همیشه در مسابقات قرآنی نیز پیش قدم بوده است .قاسمی در بیست
و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،حائز رتبهی اول کشوری در
رشتهی ساخت فیلم کوتاه شده است .در ادامه شما را به خواندن مصاحبه گلبانگ با علی قاسمی دعوت میکنیم.
چه طور شـــد کـــه بـــه فعالیـــت در زمینه
قرآنـــی عالقـــه مند شـــدید؟
بنـــده از کودکـــی بـــه قـــرآن نـــگاه ویـــژه ای
داشـــته ام و همیشه در مســـابقات قرآنی پیش
قـــدم بـــودم و پیـــش از ایـــن نیـــز در مســـابقات
قرائـــت قـــرآن و حفـــظ هـــم شـــرکت مینمودم.
با گذشـــت زمان عالقه ی بیشـــتری به مفاهیم
محتویـــات قرآن پیـــدا کردم .رشـــتههای هنری
جشـــنواره ی قرآنـــی که بخش جدیـــد الورود به
آن رشـــتههای هنـــر بصـــری بـــود ،هـــم از جهت
نـــو و تـــازه و جـــذاب و بـــه روز بـــودن و تطابق با
مدرنیته و هم از جهت مســـتقیم نبودن منظور
و نداشـــتن لحـــن نصیحت مـــدار و قدیمی ،گل
ســـر ســـبد جشـــنواره در ذهن من بود که از این
فرصـــت اســـتفاده نمـــودم تـــا با شـــرکت در این
بخـــش باب جدیدی را برای خـــود بدعت گذار
باشم.

آیـــا در دورههـــای پیشـــین جشـــنواره نیز
شـــرکت داشتید؟
خیـــر ،ایـــن جشـــنواره اولیـــن حضـــورم در
جشـــنواره قـــرآن و عتـــرت بـــود.
پرداختن بـــه قرآن تا چه حد باعث کســـب
موفقیـــت در زمینههـــای دیگـــر زندگیتان
شده است؟
نـــام قـــرآن چـــه مطـــرح باشـــد و چه نباشـــد
تفکـــر در بـــاب عمیـــق تریـــن مفاهیـــم انســـانی
و بشـــری مرزهـــای ادراک و فهـــم را جـــا بـــه
جـــا میکنـــد ،گســـترش میدهـــد و بـــه کمـــال
میافزایـــد .روح ،شـــخصیت و معنـــای مطلـــق
انســـانیت را در بشـــر تـــازه میکنـــد و صیقـــل
میدهـــد .حـــال با قرآنـــی روبرو هســـتیم که در
محوریـــت مذهب و شـــریعت اســـت و صحبت
از تأثیـــر آن در طومارهـــا ســـخن نمـــی گنجـــد.

برای کســـی که بخواهد در ایـــن زمینه گام
بردارد چه پیشـــنهاداتی دارید؟
شـــرکت در مســـابقاتی از ایـــن دســـت بـــه
خصـــوص شـــرکت در مســـابقات فرهنگـــی،
از ابتـــدا کـــه نیـــت بـــه انجـــام کار گرفتـــه
میشـــود محکـــوم بـــه موفقیـــت انـــد .بـــرد یـــا
باخت،کمتریـــن اهمیـــت را دارد .همیـــن کـــه
فـــردی از ابتـــدا طـــرح و ایـــده ای را در ذهنش
مـــیکارد و کـــم کم به آن شـــاخ و برگ میدهد،
بـــرای ایـــده اش زحمـــت میکشـــد ،بـــه مراتب
از پاداشهـــا و حمایتهایـــی کـــه از نتیجه کار
میشـــود ،ارزش بیشـــتری دارد .برای من حس
خـــوب یعنـــی همین.

اخبار دانشجویان

برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران
مسئولنشریاتدانشگاهیدرکمیتهناظر

دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر
مدیران مسئول نشریات و همچنین انعکاس
نقطه نظرات کاربردی آن ها ،نشست انتخابات
مدیران مسئول نشریات دانشگاهی را برگزار
نمود.

این انتخابات که به استناد ماده 4
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت
نشریات دانشگاهی بود ،در روز چهارشنبه
 17آذر با حضور طغرایی مدیر تعالی فرهنگی
و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه و دبیر
کمیته ،حافظ کارشناس دبیرخانه و جمعی از
مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در دفتر
مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق
برنامه دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست دبیر کمیته
ضمن عرض خیرمقدم به حساسیت نشریات
دانشگاهی و میزان تأثیر پذیری دانشگاهیان

و باالخص دانشجویان از این نشریات اشاره
نمود.
همچنین در بخش دیگری از این نشست
انتخاباتی ،آیین انتخابات مدیران مسئول
نشریات دانشگاهی برای شرکت در ترکیب
کمیته ناظر بر برگزار گردید که در این
انتخابات چهار نفر از مدیران مسئول نشریات
دانشگاهی به عنوان کاندیدا حضور داشته و
هر کدام به طرح و برنامههای خود پرداختند.
الزم به ذکر است در خاتمه این نشست،
علی معینی عیسی کان دانشجوی داروسازی
و مدیر مسؤل نشریه پیشاران ،قدرت
اله اسدی دانشجوی علوم تغذیه و مدیر
مسئول نشریه پالک به عنوان اعضای اصلی
و مصطفی سلطانی دانشجوی تکنولوژی
پرتوشناسی و مدیر مسؤل نشریه سالم به
عنوان عضو علیالبدل به مدت یک سال
انتخاب گردیدند.
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برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی مجمع تخصصی کانونهای هالل احمر
دانشگاههای علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه

اولین جلسه شورای مرکزی مجمع تخصصی
کانونهای هالل احمر دانشگاههای علوم پزشکی
سراسرکشور در روز چهارشنبه مورخ یکم دی ماه
در سالن جلسات معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه با حضور دکتر خانی جزنی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر عالمه
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،للهگانی معاون دانشجویی
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر ،حجازی
کارشناس کانونهای فرهنگی وزارت متبوع،
پیرانی دبیر مجمع تخصصی کانونهای هالل
احمر وزارت متبوع و اعضای منتخب شورای
مرکزی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر خانی جزنی ضمن
ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه در دانشگاه،
حضور کانونهای هالل احمر در دانشگاه را
غنیمت شمرد و وجود آنها را جهت جذب
دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی مهم و
ضروری دانست .معاون دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه اظهار داشت :حضور در این کانونها،
برای دانشجویانی که میخواهند به دور از
فعالیتهای سیاسی باشند ،بسیار مناسب است.
وی افزود :اعضای مجمع باید با برنامه ریزی گام
بردارند تا فعالیت هایشان هدفمند پیش رود .دکتر
خانی جزنی در خاتمه سخنان خود برای اعضای
این مجمع که با تمام وجود به فعالیت میپردازند
و از هیچ کمکی دریغ نمی نمایند ،آرزوی
سالمتی و توفیق در مراحل بعدی زندگی کرد.
در ادامه این جلسه دکتر عالمه ضمن عرض
تشکر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بیان نمود :از همین ابتدای راه مستندسازی
نموده و یک برنامه آیندهنگر داشته باشید .وی
از اعضای مجمع در حوزه فعالیتهای عمومی
خواستار توانمندسازی اعضای مجمع،کارهای
ترویجی برای سایر دانش جویان و عموم مردم،
برگزاری مسابقات ،نمایشگاه و تولید محصول و
ارایه خدمات شد .همچنین مدیر کل فرهنگی
وزارت بهداشت در ادامه سخنان خود به
مدیریت بحران ،امداد و نجات ،فعالیتهای

بشردوستی برای اتباع خارجی ،فرهنگ گفتگو،
وحدت و هم دلی بین اقوام اشاره نمود .دکتر
عالمه در این نشست از اعضای مجمع ،خواستار
ارائه شاخصهایی به منظور انتخاب کانونهای
هالل احمر برای دریافت نشان فداکاری در
جهت تشویق و ترغیب کانونهای این حوزه در
موضوعات تعریف شده گردید و جوایزی را به
این خاطر مشخص نمود که به صورت ماهیانه
اهداء خواهد شد.
در بخش دیگری از این جلسه للهگانی ضمن
تقدیر از تشکیل این مجمع در وزارت بهداشت،
با راههای ارتباطی بین دو مجمع موافقت نمود تا
این همدلی ،همافزایی و حضور در جلسات بیش
از پیش صورت گیرد .وی اظهار داشت :در رابطه
با بستر شکل گرفته باید به کارهای تیمی بها داده
شود و در جهت توانمندیهای اجتماعی اعضای
مجمع نیز نیاید از هیچ تالشی دریغ نمود.
همچنین در این جلسه پیرانی ضمن عرض
خوش آمدگویی به اعضای شورای مرکزی،
برگزاری منظم جلسات را در جهت پیگیری

مطالبات کانونهای دانشجویی هالل احمر
کشور ،مهم قلمداد نمود.
الزم به ذکر است در این جلسه اعضای شورای
مرکزی متشکل از زهرا احمدسامی از دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،امیر احمدی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه ،سپیده صباح مشهدی از
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،بهنام بابا میری
از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و داود پیرانی
از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن
بیان گزارش عملکرد کانونهای دانشگاههای
خود و مشکالت حوزه کانونهای هالل احمر در
وزارت بهداشت در رابطه با موضوعات راههای
ارتباطی مجمع تخصصی وزارت بهداشت با
مجمع کشوری سازمان جوانان هالل احمر،
تصمیم در مورد اجرای یک برنامه کشوری توسط
کانونهای هالل احمر دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور ،همایش دبیران و اعضای شورای
مرکزی کانونهای هالل احمر دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور به بحث ،تبادل
نظر و ارائه راهحلهای مفید پرداختند.

دانشجویان کانون هالل احمر
یلدایی متفاوت را رقم زدند
دانشجویان عضو کانون هالل احمر دانشگاه
همزمان با فرارسیدن شب یلدا از خانه
سالمندان و معلولین کهریزک بازدید نمودند.

یتیمخانه ایران در دانشگاه
علیـــرام نورایـــی بازیگـــر نقـــش اول مـــرد
ایـــن فیلـــم ضمن حضـــور در ایـــن برنامـــه اظهار

داشـــت :از عوامـــل اجرایـــی ایـــن برنامـــه و
دانشـــجویان حاضر در ســـالن تشـــکر مینمایم،
کـــه بـــا برگـــزاری ایـــن چنیـــن برنامههایـــی از
ســـینما حمایـــت میکننـــد .وی همچنین ضمن
بیـــان ایـــن نکتـــه کـــه مســـئوالن حـــوزه ســـینما
حمایـــت الزم را از این فیلـــم نکردند ،از حمایت

این نشست با حضور نریمانی مدیر امور
دانشجویی دانشگاه ،مظاهری معاون این
مدیریت ،میثاقی نژاد سرپرست حراست
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر
تهرانی سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان
دانشگاه ،آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت،
مهندس عباسی مسئول دفتر فنی و نظارت بر
طرحهای عمرانی خوابگاهها و دیگر مسئولین
در روز یکشنبه مورخ  12دی ماه در در خانه
کانونهای فرهنگی دانشجویان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نریمانی ضمن عرض
خیر مقدم بیان نمود :همکاران ما در خوابگاهها
به صورت شبانه روز در حال انجام وظیفه هستند
و هیچ گاه از هیچ تالشی دریغ ننمودند و تا به
امروز ما شاهد آن بوده ایم .وی افزود :امسال با
توجه به فضای مناسبی که وجود دارد بهترین
زمان است که شما عزیزان برنامههای سال آتی
خود را به ما ارائه بدهید تا بتوانیم با حوصله و

یاری یکدیگر از عهده آن به خوبی برآییم .مدیر
امور دانشجویی دانشگاه گفت :نوع بیان مسئله
برای حل مسائل بسیار مفید میباشد پس نقطه
نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت با
ما در میان بگذارید تا بتوانیم مشکالت موجود
در خوابگاهها در زمان مناسب خودش به شیوه
صحیح ترفیع نماییم .نریمانی در بخش دیگری
از سخنان خود از سرپرستان خوابگاهها خواستار
ارائه اخبار صورت پذیرفته در خوابگاهها در زمان
مناسب شد .وی همچنین در خاتمه سخنان
خود بر اهمیت نقش سرپرستان خوابگاهها در
شناسایی آسیبهای دانشجویی در خوابگاهها
تأکید نمود.
در بخش دیگری از این نشست دکتر خانی
جزنی اظهار داشت :از خوب بودن تا خوب
ماندن فاصله بسیار است و الزمه آن شناخت
خوبیها از بدی هاست و کل عالم هستی با
تمام اصول الهی بر همین مبنا استوار است .وی

به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی،
نمایش فیلم یتیم خانه ایران با شرکت
دانشجویان در روز  29آذر ماه در سالن ۷۰۰
نفره دانشکده داروسازی برگزار شد.

آحـــاد مـــردم ابـــراز خشـــنودی نمـــود.
الزم بـــه ذکـــر اســـت در پایـــان مراســـم
از علیـــرام نورایـــی توســـط نماینـــدگان بســـیج
دانشـــجویی تقدیـــر گردیـــد.
گفتنـــی اســـت این فیلـــم که با نظـــر مثبت
کارشناســـان ایـــن عرصـــه همراه بوده اســـت ،به

موضـــوع خشکســـالی عظیم ایران در ســـالهای
1295تـــا  1300و در کـــوران جنـــگ جهانی اول و
در زمـــان اشـــغال ایران به دســـت قـــوای بیگانه
روس و انگلیـــس ،پرداخته و پرده ای از جنایات
اســـتعمار برداشته است.

در این دیدار که به همت کانون هالل
احمر و با حمایت معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه و جمعیت هالل احمر
شمیرانات برگزارشد 30.نفر از دانشجویان
دانشگاه حضور به هم رسانده و از مجموعه
سالمندان و معلولین کهریزک بازدید نموده و
با اهدای گل به سالمندان از آنها تجلیل به

عمل آوردند .
در همین راستا پیرانی دبیر کانون هالل
احمر دانشگاه بیان داشت :سالمندان از
ارزشها و برکات زندگی هستند و ما جوانان
باید باید قدر این سرمایههای زندگی را
بدانیم .وی افزود :امیدوارم با اجرای این قبیل
برنامهها که با هدف فراموش نکردن سالمندان
است ،بتوانیم مهم ترین نیاز آنها که دلگرمی
و محبت است را برآورده کنیم.

دکتر خانی جزنی در نشست با سرپرستان و همکاران دفتر فنی
خوابگاه ها:

مهمترین مسئله
عمل همراه با اخالق است

نشست دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با سرپرستان و همکاران دفتر فنی
کلیه خوابگاههای دانشگاه برگزار شد.
افزود :طبق فرموده امام علی(ع) باید نظم در
امور و تقوای الهی داشته باشید و اگر بخواهیم
نظم را ایجاد و تقوا پیشه کنیم قطعاً سختیهای
نیز وجود خواهد داشت و این مسئله میسر نمی
گردد مگر با کنار گذاشتن منافع خود و در کنار
آن کارکردن به صورت صحیح .دکتر خانی جزنی
گفت :بسیار خرسند هستم که در این مدت در
خدمت شما عزیزان در معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه بودم و همگی تالش نمودیم تا
قدم هایمان را به طور مناسب برداریم و در این
مدت همگی شاهد آن تالشها بودیم .وی افزود:
وظیفه ما خدمت به دانشجو و نظام میباشد و
این نکته را در نظر داشته باشید که نظام برای ما
مقدس است چرا که تالشهایی بسیاری برای به
سرانجام رساندن آن صورت پذیرفته است .معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در ادامه سخنان
خود بیان نمود :سعی کنید حاصل کارهایتان به
خیر و توأم با نظم و تقوای الهی باشد تا به سر

منزل مقصود برسید و برای محقق شدن این امر
باید از کارهایتان مستندسازی نمایید و با مدیران
خود همراه و هماهنگ گام بردارید .وی اظهار
داشت :این مسئله را میدانم که شما بزرگواران
دلسوزانه خدمت مینمایید و تمام سعی بنده
و شما همکارانم در این است که کارها به شکل
مطلوب انجام گردد که باید همگی با مشارکت
یکدیگر امور را به طور نظام یافته به سرانجام
برسانیم .دکتر خانی جزنی تأکید نمود :هدف
ما این است که روز به روز وضعیت موجود در
خوابگاهها را بهتر نماییم و در این مسیر به کمک
و همفکری تک تک شما عزیزان نیازمند هستیم
به این دلیل که کار سیستم باید به درستی
انجام شود ،پس در کنار مستندسازی باید سعی
کنید که شرایط نامطلوب را کنترل و همچنین
بهبود ببخشید .وی خاطرنشان ساخت :مهم
ترین مسئله عمل همراه با اخالق است و این را
بدانید که کار بدون زحمت به جایی نمی رسد.

تا جایی که میتوانید با مدیران این حوزه ارتباط
تنگاتنگ داشته باشید تا بتوانید با تبادل نظر
با آنها به جمع بندی نتایج دست پیدا کنید.
دکتر خانی جزنی در خاتمه سخنان خود برای
کلیه سرپرستان خوابگاهها آرزوی توفیق نمود و
اذعان داشت :باعث خوشبختی بنده است که
در خدمت شما سرپرستان محترم در خوابگاهها
بودم و امیدوارم که تمامی گام هایتان منجر به
خیر گردد.
همچنین مهندس عباسی نیز در این نشست
ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه دفتر فنی و نقش
مهم نیروهای تأسیساتی ،افزود :این دفتر متعهد
میشود در آینده ای بسیار نزدیک نسبت به
توانمندسازی بیشتر و بازآموزی مهارتهای فنی
به نیروهای تأسیساتی تمام توان خود را به کار
گیرد.
گفتنی است میثاقی نژاد مسئول حراست
معاونت در این نشست اظهار داشت :نگاهتان

به حراست این معاونت بر مبنای ایجاد حس
اعتماد باشد و بایستی رابطه ی مابین حراست و
مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
ایجاد گردد .وی گفت :در خوابگاهها آن گونه که
شایسته میباشد عمل نمایید و دانشجویان را نیز
فرزندان خود بدانید و به آنها خدمت نمایید.
در بخش دیگری از این نشست دکتر تهرانی
سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان ضمن بیان
ضرورت ارتباط گیری این مرکز با خوابگاه ها،
افزود :شما عزیزانی که در خوابگاهها حضور
دارید ،خط مقدم و قدم نخست برخورد با
دانشجویان هستید و در این مسیر ،شناسایی
دانشجویانی که به استفاده از خدمات این مرکز
نیاز دارند ،برای ما بسیار کمک کننده است .وی
همچنین در خصوص نحوه شناسایی آسیب ها،
راههای ارتباط با مرکز ،ضرورت پیگیری این امر
و ...توضیحاتی را ایراد نمود.
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دکتر پیوندی در نشست با دبیران اسبق شوراهای صنفی دانشجویان:

نقطه نظراتتان را به ما ارائه دهید تا بتوانیم به کمک خود شما ،مسائل را حل نماییم
نشست رئیس دانشگاه با دبیران اسبق شوراهای
صنفی دانشجویان ،شامگاه یکشنبه  14آذر در
تاالر شهید بهشتی دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست که با هدف بررسی و طرح
مسائل دانشجویی و صنفی دانشجویان برگزار
شده بود ،دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،دکتر خانی
جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
دکتر اسکندری معاون حوزه ریاست دانشگاه،
رمضانی مدیر روابط عمومی دانشگاه ،نریمانی
مدیر امور دانشجویی دانشگاه ،دکتر احمدی
رئیس اداره آمار و فناوری اطالعات دانشگاه،
طغرایی مدیر تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق
برنامه دانشگاه ،دکتر وفایی مدیر تربیتبدنی
دانشگاه ،دکتر تهرانی سرپرست مرکز مشاوره
دانشجویان دانشگاه ،مهندس جیالنینژاد
سرپرست مرکز بهداشت و درمان دانشجویان،
آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه و دبیران وقت شورای صنفی
دانشجویان نیز حضور به هم رساندند .در ابتدای
این جلسه دانشجویان به مواردی از جمله جایگاه
و اهمیت شوراهای صنفی ،کیفیت سرویسهای
ایاب و ذهاب ،مشارکت حداکثری دانشجویان
در برنامههای دانشگاه ،برگزاری جلسات مدون
و مرتب با مسئولین ،مشکالت صنفی و آموزشی
دانشکدهها ،کیفیت غذای دانشجویی ،اهمیت
مسایل ورزشی و تجهیز سالنهای ورزشی ،ایجاد
پروتکلهای ارتباطی بین مسئولین و دانشجویان،
تهیه مهر و سربرگ اختصاصی ویژه شوراها،
برگزاری برنامههای فرهنگی متعدد و ...اشاره
نمودند.
در ادامه این نشست دکتر پیوندی
بیان نمود :بسیار مفتخرم که در جمع شما
عزیزان هستم و از زحمات دکتر خانی جزنی و
همکارانشان در این مدت که با خلوص نیت به
انجاموظیفه میپردازند ،کمال تشکر را دارم .وی
گفت :تمامی نکاتی که در این نشست اشاره شد
منطقی است و تمام تالش من و همکارانم این
است که در حد توان آ نها را رفع کنیم .رئیس
دانشگاه اظهار نمود :باید از پتانسیل و توانمندی
دانشجویان در امور دانشگاه استفاده شود و
طبق فرموده مقام معظم رهبری دانشجو باید
دید نقادانه داشته باشد و همچنین مطالبه گر
باشد و عقیده بنده و تمامی همکارانم نیز بر
این است که انتقاد دانشجو برای سیستم مفید

است و در این مسیر باید یکدیگر را درک کنیم
چرا که امکانات و منابع ما اندک می باشد.
دکتر پیوندی در ادامه افزود :ما از شما دبیران
شورای صنفی میخواهیم که در کنار ما باشید
نه روبروی ما ،نقطهنظراتتان را به ما ارائه دهید
تا بتوانیم به کمک خود شما ،مسائل را حل
نماییم و در واقع هدف اصلی از شورای صنفی
دانشجویان در دانشگاه نیز همین بوده است.
رئیس دانشگاه تأکید نمود :نباید این انتظار
وجود داشته باشد که تمام ایدهآلها در سالهای
نخستین بینقص باشد چراکه در واقع آغاز هر
کاری با نواقصی روبرو خواهد بود که با روحیه
مسئوالنه ای که در شما هست ،میتوانید در این
مسیر برای دانشگاه قوت قلب باشید و با همان
روحیه در دورههای بعدی انتخابات شورای
صنفی شرکت کنید و ما نیز خوشحال میشویم
که در دورههای بعدی ،مجدداً شما را ببینیم.
وی افزود :پیشنهاد تشکیل کمیتههای اجرایی
در شورای صنفی بسیار پسندیده بود زیرا باعث
پیشبرد کارها میگردد تا بتوانیم شاهد عملکرد
بهتر و رضایتمندی بیشتر در شما باشیم .دکتر
پیوندی خاطر نشان ساخت :تمامی موارد گفته
شده در این نشست با تجربیات ارزنده دکتر
خانی جزنی و پیگیریهای شما ،قطعاً به شیوه
مناسب حل خواهد گردید و از شما دانشجویان
عزیز خواهشمندم که با سعه صدر و دلسوزی
با این مسائل برخورد کنید چرا که اگر نتوانید
خود را تطبیق بدهید نمی توانید در شورای
صنفی مفید واقع شوید .وی اذعان داشت :شما
باید در این وادی به عنوان مسئولین جامعه در
آینده ای نه چندان دور با امید و انگیزه فراوان
گام بردارید .همچنین رئیس دانشگاه افزود:
برای بنده و همکارانم ،همه دانشجویان از همه
اقشار محترم هستند و به همه دیدگاهها احترام
خواهیم گذاشت و استثناء قائل نخواهیم شد.
دکتر پیوندی ضمن ارائه نکاتی در خصوص طرح
تجمیع دانشکدههای دانشگاه و پردیس امام
رضا(ع) دانشگاه ،خاطرنشان ساخت :امیدوارم
پروژه خوابگاه دخترانه گل مریم با ظرفیت
 700نفر نیز ،بهزودی فازهای خود را طی کند
تا بخشی از مسائل اسکان دانشجویان مرتفع
گردد .رئیس دانشگاه در ادامه سخنان خود بر
اهمیت ورزش دانشجویی و دنبال کردن ورزش
به دانشجویان تأکید نمود تا آنها با امید و نشاط

وارد میادین ورزشهای همگانی و انفرادی شوند.
دکتر پیوندی رئیس دانشگاه در خاتمه سخنان
خود گفت :بنده معتقدم برای تأثیر بیشتر امور،
باید کلیه کارها در چارچوبهای قانونی و آئین
نامهای واقع گردد.
در ادامه این نشست دکتر خانی جزنی
ضمن عرض خیر مقدم اظهار داشت :صمیمانه
تشکر می نمایم از رئیس محترم دانشگاه به
دلیل حمایتهایی که از این معاونت می نمایند
و جا دارد از همکاری ،همکارانم در معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در این مدت به
دلیل حجم کاری باال قدردانی کنم .وی گفت:
انجام هر کاری با مشکالتی روبه روست که ما از
این امر مستثنی نمی باشیم اما تمام سعی بنده
و همکارانم بر این اصل استوار است که هم عرض
گام برداریم و دکتر پیوندی نیز به این مهم تأکید
بسیار دارند .معاون دانشجویی و فرهنگی افزود:

گفتنی است در این نشست نریمانی ضمن اشاره
به نوپا بودن فعالیت شورای صنفی دانشجویان
در این مدت بیان نمود :برای آن که شورای
صنفی جایگاه خود را بیابد باید به آن زمان
بدهیم تا جایگاه مناسب خودش را پیدا کند و
این مسئله را قبول داریم که تا ایدهآلها فاصله
داریم و برای آن تمام تالشمان را مینماییم .وی
اظهار داشت :از شما دانشجویان میخواهم
که سعه صدر داشته باشید تا ما نیز با آرامش
و یاری شما ،مسائل را مرتفع نماییم .مدیر امور
دانشجویی دانشگاه خاطرنشان ساخت :در بحث
سرویسهای ایاب و ذهاب برای دانشجویان در
دانشگاه ،جزو معدود دانشگاههایی هستیم که
برای کلیه خوابگاهها و دانشکدهها سرویس در
نظر گرفتهایم که البته اجرای این مسئله عاری از
مشکل نمیباشد .وی در بخش دیگری از سخنان
خود بهروزبودن کتابخانهها در خوابگاهها را امری

دکتر پیوندی:
ما از شما دبیران شورای صنفی میخواهیم که در کنار ما باشید نه روبروی
ما ،نقطه نظراتتان را به ما ارائه دهید تا بتوانیم به کمک خود شما ،مسائل را
حل نماییم

در ارائه اطالعات درست دقت کنید و از صحت
آن اطمینان نمائید چرا که مجموعه معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با بضاعت نیروی
انسانی و منابع ،شبانه روز تالش مینماید تا
کارها را با بهترین کیفیت و با برنامهریزی صحیح
انجام دهد .دکتر خانی جزنی در بخش دیگری از
سخنان خود به ارائه جزئیاتی از عملیات عمرانی
و بازسازی در برخی ار خوابگاهها پرداخت .وی
بیان نمود :در تابستان امسال که ما میزبانی دو
برنامه نشست نشریات دانشجویی و هشتمین
المپیاد علمی دانشجویان را داشتیم ،طبیعی
است که تعامالتمان با شما عزیزان کمتر شود
چرا که ما هدایت مدیریتی کل این برنامه ها
را بر عهده داشتیم .دکتر خانی جزنی تأکید
نمود :مجموعه دانشگاه اعم از ریاست محترم
دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه حمایتهای
همه جانبه ای از ما در تمامی زمینهها دارند
و ما نیز رضایتمندی شما را خواستار هستیم و
در چارچوب امکانات و منابع از هیچ تالشی
دریغ نخواهیم نمود و از نقطه نظرات سازنده
شما دانشجویان عزیز نیز بهره مند خواهیم شد.

مهم دانست و گفت :برای این منظور در حال
جمعآوری کتابها هستیم و خوشحال میشویم
که به ما یاری دهید .وی همچنین اظهار داشت:
برای بحث تغذیه نیز ناظرین دانشجویی را داریم
که از نظرات آنها برای بهبود هر چه بیشتر در
این امر استفاده میکنیم .نریمانی در خاتمه
سخنان خود به ارائه گزارشی از اقدامات صورت
پذیرفته و در حال انجام در خوابگاهها اشاره
نمود.
دکتر وفائی مدیر تربیت بدنی دانشگاه نیز
در این جلسه اظهار داشت :ورزش باید الویت
اول دانشجویان باشد چرا که بسیاری از آسی
بهای اجتماعی را برطرف می نماید .وی اذعان
کرد :در این میان ورزش بانوان نیز اهمیت
بسیاری دارد و ما هم امسال توانستیم ورزش
بانوان در تمامی رشتهها را راهاندازی کنیم و
در حال حاضر نیز این افراد مشغول تمریناتشان
هستند .دکتر وفایی گفت :به منظور ایجاد
روحیه نشاط در بین دانشجویان ،کاروان نشاط
و سالمتی را ویژه دانشجویان ورودی جدید
دانشگاه در دو نوبت برگزار نمودیم و خواستار

تداوم آن نیز هستیم .همچنین در هر ترم یک
ورزش درون خوابگاهی تدارک دیدهایم که در
کلیه خوابگاهها برگزار می شود و به رسم یادبود
نیز جوایزی به برگزیدگان تعلق خواهد گرفت.
وی افزود :در المیپاد ورزشی امسال ،شاهد
افتخارآفرینیهای خوبی بودیم و امیدوارم که
در سال آتی نیز همین گونه باشد .دکتر وفایی
در ادامه سخنان خود به برگزاری جلسات منظم
با دبیران شورای صنفی دانشجویان تأکید نمود
و دانشجویان را بازوی نظارتی در امر ورزش
دانست .وی در خاتمه سخنان خود بیان نمود:
اگرچه رقابت در ورزش خوب است و باید باشد
اما من از شما عزیزان می خواهم که ورزش را
برای ورزش نمودن دنبال کنیم نه برای اهدای
جایزه تا بتوانیم در توسعه ورزشهای همگانی
سهیم باشیم.
در ادامه این نشست طغرایی ضمن اقدامات
خوب صورت گرفته در این مدت از سوی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیان
نمود :ما امسال برای نخستین بار دانشجویان
را در برگزاری آئین متمرکز دانشآموختگی و
همچنین هشتمین المپیاد علمی دانشجویان
سراسر کشور دخیل نمودیم و این عزیزان آن
گونه که شایسته بود با ما همکاری نمودند و
تالش آن ها قابل تقدیر است .وی تأکید نمود:
ما بهترین سالن را در اختیار کانونهای فرهنگی
دانشجویان گذاشتیم و همین طور به کانون هالل
احمر نیز بهترین اتاق در این مدیریت را داده
ایم و امسال شاهد تعامالت خوبی با دانشجویان
بودیم .مدیر تعالی فرهنگی و فعالی تهای فوق
برنامه دانشگاه خاطرنشان ساخت :ما برای هر
چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم گرامیداشت
 16آذر جلسات متعددی را برگزار نمودیم و سعی
نمودیم تا دانشجویان اعم از شورای صنفی،
تشکلها و کانونهای فرهنگی نیز در برگزاری این
مراسم سهیم باشند .وی گفت :در واقع یک نوع
مشارکت گروهی برای برگزاری مراسم  16آذر در
نظر گرفتهایم و برای تقدیر از دانشجویان فعال
فرهنگی ،شاخصهایی را مد نظر قرار دادهایم.
همچنین در این نشست رئیس اداره آمار و
فناوری اطالعات دانشگاه بیان نمود :ما نیروهای
پشتیبان در دانشکدهها و خوابگاهها برای برطرف
نمودن مسائل حوزه آی تی هستیم و تا جایی که
در توانمان بوده است ،مشکالت اینترنت در

خوابگاهها را حل نمودهایم .دکتر احمدی تأکید
نمود :برای بنده و همکاران ،هر روز ،روز دانشجو
است زیرا که تمام تالشمان این بوده است که
همیشه پاسخگو باشیم و از شما دانشجویان
میخواهم که برای پیشرفت کارها ،همراه ما
باشید .وی در خاتمه سخنان خود ضمن تأکید
بر نقش مهم دانشجویان در انتقال نکات ضروری
این حوزه ،اظهار داشت :مشکالت را به ما
انعکاس دهید تا بتوانیم در جلسات هفتگی که
با شما عزیزان خواهیم داشت ،به آنها رسیدگی
نمائیم.
در بخش دیگری از این نشست مهندس
جیالنینژاد سرپرست مرکز بهداشت و درمان
دانشجویان بر ضرورت ارتباط دانشجویان با مرکز
بهداشت و درمان تأکید نمود و رفع مشکالت
بهداشتی و درمانی دانشجویان را در ارتباط
دوسویه آنها با این مرکز دانست .وی گفت :با
رابطین بهداشتی ما در خوابگاهها همکاری کنید
و مشکالت خود را با آن ها در میان بگذارید تا
آ نها بتوانند در اسرع وقت پاسخگوی نیازهای
شما باشند .در ادامه این نشست دکتر تهرانی
سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان بیان کرد:
مرکز مشاوره دانشگاه بسیار عالقه مند به
ارتباط با شما دانشجویان است و بنده در همین
جلسه از شما میخواهم که ما را تنها نگذارید
و به ما کمک کنید .وی اظهار داشت :این
مرکز با وجود  12روانشناس و ظرفیت باالی
دانشجویان ،توانسته است ،کارگاههای آموزشی
ویژه روانشناسان را به منظور ارتباط بهتر با شما
عزیزان برگزار نماید.
همچنین آزاد سرپرست روابط عمومی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در این
نشست ،از دانشجویان خواست تا ارتباطاتشان
را با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
حفظ نمایند .وی در همین راستا افزود :سامانه
پیامکی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
به شماره  ، 30007469برای انعکاس مطالب و
مشکالت شما عزیزان هر روز کنترل می شود و
بنده خواهش می کنم که مشکالتتان را با ما در
میان بگذارید .سردبیر نشریه گلبانگ در خاتمه
سخنان خود اظهار کرد :این ماهنامه آمادگی
کامل خود را در قبال انتشار نقدهای دانشجویی
و پیگیری پاسخگویی مسئولین اعالم میدارد.

