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به نام ایزد پاک
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
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فصل رویش ،پویش و خیزش از راه رسید و طراوت و آراستگی
طبیعت روح تازه در کالبد آن متجلی کرد .اکنون که به استقبال
بهار میرویم از همه اساتید ،دانشجویان و همکاران گرامی ،در سنگر
خدمت و دانش به جهت فعالیتهای ارزندهشان در تحقق اهداف
این معاونت در سال  1396تقدیر و تشکر مینمایم.
امید آن داریم در سال  1397بتوانیم در راستای اهداف
استراتژیک معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و همگام با
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،مأموریتهای
تدوین شده این معاونت را از جمله مشارکت دانشجویان در
تصمیمسازیها و تصمیمگیریها ،کشف و پرورش استعدادهای
فرهنگی ،ورزشی اساتید ،دانشجویان و همکاران دانشگاه،
توانمندسازی دانشجویان در امور اجتماعی ،پرورش و ارتقاء
مهارتهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،بهبود روابط دانشجویی
و کار گروهی ،پروفیشنالیسم ،الگوسازی و جانشین پروری ،توجه
به تمامی سالیق دانشجویی در برنامههای فرهنگی -هنری،
پایش و ارتقای بهداشت و سالمت روان ،بهبود فضای فرهنگی،
ورزشی و امور رفاهی ،استاندارد سازی خوابگاهها ،پایش و ارتقای
باورهای دینی ،تشکیل و پیشبرد محصول محور انجمنهای
علمی ،مطالعه ،طراحی و تولید سامانه جامع الکترونیک فعالیتای
فرهنگی ،ورزشی و دانشجویی و ...محقق سازیم.
در پایان اینجانب مفتخرم حلول دوباره بهار طبیعت را که
چون همیشه با جامه رمز و رازگونه خود ،مشام جان را مینوازد،
به عاشقان تهنیت و شادباش گفته و از خداوند متعال آرزومند
تندرستی ،شادکامی ،سرسبزی و شکفتگی برای همه ایرانیان در
ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) هستم .همچنین امیدوارم در
سال جدید شاهد تعالی وارتقاء تمامی سطوح جامعه وکسب افتخار
برای تمام مردم ایرانزمین در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.
دکتر مهدی کدخدازاده
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

درخشش دانشجویان دانشگاه در هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور ،فروردین 96

برگزاری کارگاه ادبی دمی با حافظ با حضور حجت السالم و المسلمین نقویان در دانشکده
پزشکی ،اردیبهشت 96

برگزاری اردویهای زیارتی و سیاحتی برای دانشجویان دانشگاه به مناسبت هفته
خوابگاهها ،اردیبهشت 96

برگزاری اردویهای زیارتی و سیاحتی برای دانشجویان دانشگاه به مناسبت هفته
خوابگاهها ،اردیبهشت 96

مسعود آقائی

مسئول سمعی و بصری معاونت

ثبت خاطرات در هر برهه از زندگی ارزش و معنای خاصی
دارد .گذشته همه ما پر است از خاطرات شیرینی که
یادآوری آن برایمان خالی از لطف نیست .بر همین اساس
ثبت خاطرات و اتفاقات دانشگاه ،یکی از عالقه مندیها
و دغدغههای همگی ما در این مکان ارزشمند است .در
همین راستا همزمان با آغاز سال  1397خورشیدی و انتشار
ویژه نامه نوروزی گلبانگ ،ما نیز برآن شدیم تا گوشهای
از فعالیتهای معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را
در یکسال گذشته به تصویر بکشیم .امید که نگاه به این
تصاویر برای شما هم خاطره انگیز باشد.
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کسب رتبه روابط عمومی سرآمد در نخستین جشنواره
سالم ،جشنواره روابط عمومیهای تابعه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،اردیبهشت 96

برگزاری دهمین همایش تازههای بهداشتی توسط بسیج
دانشجویی دانشگاه در دانشکده بهداشت ،اردیبهشت
96

کسب رتبه روابط عمومی سرآمد در نخستین جشنواره
سالم ،جشنواره روابط عمومیهای تابعه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،اردیبهشت 96

ضیافت افطاری کانونهای فرهنگی دانشجویان با حضور
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه،
خرداد96

ضیافت افطاری در خوابگاه شهید سرشار و تقدیر از مادر
شهید سرشار و دانشجویان نمونه بهداشتی ،خرداد 96

ضیافت افطاری در خوابگاه شهید سرشار و تقدیر از مادر
شهید سرشار و دانشجویان نمونه بهداشتی ،خرداد 96
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برگزاری مراسم ورودیهای مهر 96در دانشکدهها ،مهر
96

برگزاری مراسم ورودیهای مهر 96در دانشکدهها ،مهر
96

درخشش دانشجویان دانشگاه در سیزدهمین المپیاد
ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور ،مهر 96

برگزاری اردوی کوهنوردی به مناسبت روز تربیت بدنی و
ورزش ،مهر 96

برگزاری اردوی کوهنوردی به مناسبت روز تربیت بدنی و
ورزش ،مهر 96

تجهیز اتاقها و سالنهای ورزشی خوابگاهها ،مهر 96

بازدید دکتر کدخدازاده از خوابگاههای تابعه

کسب مقام اول دانشجویان دانشگاه در مسابقات
بسکتبال سه نفره منطقه ده ،خرداد96

برگزاری یادواره شهید بهشتی به مناسبت هفتم تیر در
خانه موزه شهید بهشتی  ،تیر 96

برگزاری یادواره شهید بهشتی به مناسبت هفتم تیر در
خانه موزه شهید بهشتی  ،تیر 96

افتتاح سالن ورزشی در مجتمع خوابگاهی حضرت
زهرا(س) و تقدیر از مدال آوران المپیاد ورزشی ،تیر 96

افتتاح سالن ورزشی در مجتمع خوابگاهی حضرت
زهرا(س) و تقدیر از مدال آوران المپیاد ورزشی ،تیر 96

بازدید کانون نشریات از موسسه اطالعات به مناسبت روز
خبرنگار ،مرداد96

درخشش دانشجویان دانشگاه در سیزدهمین المپیاد
ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور ،مهر 96

بازدید کانون نشریات از موسسه اطالعات به مناسبت روز
خبرنگار  ،مرداد96

برگزاری جلسه اعتبار بخشی خوابگاههای منطقه، 10
مرداد 96

برگزاری دومین آئین متمرکز دانش آموختگان دانشگاه در
مرکز همایش بین المللی برج میالد  ،مرداد 96

برگزاری اولین جشنواره مادر و دختر  ،مهر96

اعتبارسنجی خوابگاههای منطقه 10توسط مدیریت امور
دانشجویی دانشگاه ،مهر 96

تجهیز اتاقها و سالنهای ورزشی خوابگاهها ،مهر 96
برگزاری دومین آئین متمرکز دانش آموختگان دانشگاه در
مرکز همایش بین المللی برج میالد  ،مرداد 96

برگزاری نخستین جشنواره پدر و پسر دانشگاه ،مرداد96

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه،
مرداد 96

مراسم تکریم و معارفه معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه،آبان96

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه،
مرداد 96

برگزاری جشنواره نشریات –تیتر ،10به میزبانی دانشگاه،
شهریور 96

برگزاری جشنواره نشریات –تیتر ،10به میزبانی دانشگاه،
شهریور 96
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بازدید دکتر کدخدازاده از خوابگاههای تابعه

برگزاری جشن ازدواج دانشجویی شاخه نبات توسط انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه ،آذر 96
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برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو توسط انجمن
اسالمی دانشجویان دانشگاه_ آذر 96

برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو توسط انجمن
اسالمی دانشجویان دانشگاه ،آذر 96

برگزاری جشن یلدای ما توسط کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه  ،آذر96

برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو توسط انجمن
اسالمی دانشجویان دانشگاه ،آذر 96

برگزاری جشن یلدای ما توسط کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه ،آذر96

درخشش دانشجویان دانشگاه در سی و دومین جشنواره
ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور  ،آذر 96

برگزاری برنامههای فرهنگی توسط کانون فرهنگی
دانشجویان دانشگاه ،آذر 96

برگزاری نخستین  TEDxدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،آذر 96

برگزاری برنامههای فرهنگی توسط کانون فرهنگی
دانشجویان دانشگاه ،آذر 96

اجرای تئاتر «باالخره این زندگی مال کیه؟» ،آذر 96

برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی ،آذر
96

برگزاری جلسات متعدد دکتر کدخدازاده با اعضای
کانونها ،تشکلها و شوراهای دانشجویی

برگزاری جلسات متعدد دکتر کدخدازاده با اعضای
کانونها ،تشکلها و شوراهای دانشجویی

برگزاری برنامههای فرهنگی توسط کانون فرهنگی
دانشجویان دانشگاه ،آذر 96

برگزاری برنامههای فرهنگی توسط کانون فرهنگی
دانشجویان دانشگاه ،آذر 96

کسب رتبه نخست تیم بسکتبال سهنفره دانشجویان پسر
دانشگاه در مسابقات بسکتبال سهنفره منطقه  ،10دی 96

برگزاری جلسات متعدد دکتر کدخدازاده با اعضای کانون
ها ،تشکلها و شوراهای دانشجویی

برگزاری نشست پرسش و پاسخ در دانشکده پرستاری و
مامایی با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،آذر
96

برگزاری نشست پرسش و پاسخ در دانشکده پرستاری و
مامایی با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،آذر
96

برگزاری جلسات منظم و متعدد کمیته ناظر بر نشریات،
دی 96

تقدیر دکتر کدخدازاده از همکاران حوزه معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه به مناسبتهای متعدد،دی 96

تقدیر دکتر کدخدازاده از همکاران حوزه معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه به مناسبتهای متعدد،دی 96

برگزاری جشنواره خیریه ضربان امید در دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،آذر 96

برگزاری جشنواره خیریه ضربان امید در دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،آذر 96

درخشش دانشجویان دانشگاه در سی و دومین جشنواره
ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور  ،آذر 96

تقدیر دکتر کدخدازاده از همکاران حوزه معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه به مناسبتهای متعدد،دی 96

انتصاب مدیران جدید در معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه96 ،

انتصاب مدیران جدید در معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه96 ،
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انتصاب مدیران جدید در معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه96 ،

برگزاری جلسات متعدد و منظم شورای مدیران در معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه96 ،

تشکیل شورای اطالع رسانی معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه  ،بهمن 96

بازدید دکتر کدخدازاده از بیمارستان آیت ا ...طالقانی -بهمن 96

بدرقه دانشجویان ورزشکار به سومین المپیاد ورزشهای همگانی خزرآباد ساری ،اسفند
96

بدرقه دانشجویان ورزشکار به سومین المپیاد ورزشهای همگانی خزرآباد ساری ،اسفند
96

راهاندازی کمپین حمایت از نهمین جشنواره فرهنگی سیمرغ توسط مسئولین دانشگاه

برگزاری جشن باشکوه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و ایام ا ...دهه فجر در دانشگاه  ،بهمن 96

برگزاری جشن باشکوه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و ایام ا ...دهه فجر در دانشگاه  ،بهمن 96
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راهاندازی کمپین حمایت از نهمین جشنواره فرهنگی
سیمرغ توسط مسئولین دانشگاه

نایب قهرمانی تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در سومین دوره المپیاد همگانی وزارت بهداشت

برگزاری جشن باشکوه «عیدانه مادرانه» در دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،اسفند 96

راهاندازی کمپین حمایت از نهمین جشنواره فرهنگی
سیمرغ توسط مسئولین دانشگاه

اجرای طرح سنجش سالمت ورودیهای جدید

اجرای طرح سنجش سالمت ورودیهای جدید
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قدم اول:

چند ظرف پالستیکی دربدار میخرم و
برنج و نخود و لوبیا را در ظرفهای دربدار
ذخیره میکنم تا حشرات و جوندگان به آن
دسترسی نداشته باشند (این جوری مواد
غذایی را از محیط حذف کرده ام و به راه
حل مبارزهای پایدار با آنان دست یافتهام).

قدم دوم:

نقطه از اتاق بهره میگیرند ولی جایی را
که به طور مرتب وسایل آن جابهجا و تمیز
میشود را هیچگاه به عنوان پناهگاه امن
خود انتخاب نمیکنند .از مسئول محترم
خوابگاه میخواهم تا با برقراری ارتباط با
اداره بازیافت شهرداری محلی ،نسبت به
خارج کردن وسایل اضافی دانشجویان با
نظارت خودمان اقدام نمایند.

ظرفهای کثیف غذایم را میشویم و
نمیگذارم در آشپزخانه خیس بخورد و یا در قدم ششم:
اتاقم بماند ،چون میدانم به این ترتیب ،آب قبل از سفر به سوی عزیزانم با مشارکت
و غذا را از دسترس حشرات خارج کردهام .هم اتاقی هایم خانه تکانی میکنم تا بعد
از بازگشت بدون دغدغه و با آرامش به
زندگی در کنار دوستانم بپردازم .برای
قدم سوم:
تعداد زیادی کفش دارم که از ترم اول تعطیالت به خانه پدری میروم خانهای
بتدریج خریداری کردهام و در حال که با مهر مادر مظهر پاکی و پاکیزگی
حاضر خیلی از آنها را دیگر نمیپوشم ،است  ،همه چیز مرتب است و آرامش
پس میتوانم آنها را با هماهنگی مسئول خاصی را در وجودم جاری میکند .می
خواهم اتاقم در خوابگاه هم همین حس
خوابگاه به افرادی که نیاز دارند ،بدهم.
خوب را برایم تداعی کند .حس خانهای
امن و آرام.
قدم چهارم:
تعداد زیادی کتاب دارم که مربوط به
ترمهای قبل است و دیگری نیازی به آنها قدم هفتم:
ندارم ،اگر کتابهای  Textاست میتوان قبل از رفتن ملحفه و روبالشی خود
کتابهای مربوط به هر رشته خاص را را میشویم و در یک کیسه تمیز کنار
یک جا جمع کرد و سایر کتابها را به ترم میگذارم.
پایینیها میبخشم.
قدم هشتم:

مدیریت محیط زندگی
در آستانه سال جدید
مهندس مرضیه جیالنینژاد

سرپرست مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
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من میخواهم اتاقی عاری از حشرات
و جوندگان موذی داشته باشم تا با
آسایش خیال درآن زندگی کنم و درس
بخوانم ،چگونه میتوانم به خودم
کمک کنم تا به این هدف دست
پیدا کنم؟ چه عوامل محیطی باعث
ماندگاری این موجودات در زندگی
من میشوند؟ از آنجا که آب ،غذا و
پناهگاه همان نیازهای حیاتی این
موجودات میباشند ،با حذف این سه
عامل در محیط به نتیجه خواهم رسید.

مراقبم که ظرف غذای شسته نشده در
قدم پنجم:
زیر تخت خواب اتاقم چمدانی دارم که اتاق باقی نمانده باشد .سطل زباله اتاقم را
وسایل داخل آن را مدتهاست حتی میشویم و از پسماند پاک میکنم.
وارسی نکردهام ،راستش خیلی از آن
وسایل دیگر به دردم نمیخورد .اگر آنها قدم نهم:
را از اتاق خارج کنم ،تمیز کردن زیر تخت اتاق خود را جارو و گردگیری میکنم.
و بقیه قسمتهای اتاقم راحتتر انجام کلیه وسایل داخل کمدم را بیرون میریزم
و بعد از تمیز کردن فضای داخلی کمد
پذیر میگردد.
میدانم که حشرات و جوندگان دوباره وسایل را میچینم .
موجوداتی بسیار باهوش هستند که اگر
متوجه شوند ،نقطهای از فضای اتاق هست قدم دهم:
که وسایل وتجهیزات آن مدتهاست یخچال داخل اتاقم را تمیز میکنم تا
که جابهجا نشده ،آن نقطه را امن در نظر درسال نو سالمت مواد غذایی را برایم
میگیرند و به عنوان پناهگاه مناسب از آن حفظ کند .
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نوروز

فلسفهای برای صلح و
دوستی
داود پیرانی

دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست
دبیر شورای صنفی خوابگاه حضرت ولیعصر(عج) و دبیر کانون فرهنگی هالل احمر

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

دبیر تحریریه خبر

دانشجویان ورزشکار با دعای مسئولین دانشگاه
بدرقه شدند
مراسم بدرقه کاروان المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان
پسر دانشگاه برگزار شد.
این مراسم روز چهارشنبه دوم اسفند ماه با حضور
دکتر پیری مشاور اجرایی رئیس دانشگاه و مدیر حوزه
ریاست دانشگاه ،دکتر کدخدازاده معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،دکتر پورسعیداصفهانی سرپرست
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ،مدیران حوزه معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،کارشناسان مجموعه
مدیریت تربیت بدنی و دانشجویان اعزامی دانشگاه
به سومین دوره از المیپادهای ورزشهای همگانی
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر پورسعیداصفهانی ضمن
عرض خیر مقدم ،بیان نمود :از دانشجویان عزیز بسیار
تشکر مینمایم چرا که این برنامه را خودشان طراحی
نمودند و به همین علت برنامهای خاص و موفقیت آمیز
است .وی گفت :امیدوارم که آغاز دوره مدیریتی بنده
با موفقیت شما عزیزان در این دوره از المپیاد ،همراه
باشد .مدیر تربیت بدنی دانشگاه در خاتمه سخنان
خود ،برای دانشجویان اعزامی به این دوره از المپیاد،
آرزوی افتخارات بسیار نمود.
در ادامه این مراسم معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه اذعان داشت :از همه بزرگوارانی که برای این
برنامه زحمت کشیده اند ،کمال تشکر را دارم و به
همه مسئولین که در این برنامه حضور دارند خیرمقدم
عرض مینمایم .دکتر کدخدازاده اظهار داشت :از
این که در این مراسم ،دانشجویی ورزشکار به تالوت
قرآن کریم پرداخت ،بسیار برای بنده با ارزش بود.
وی در همین راستا افزود :از این که در بین نخبگان
دانشگاه ما کسانی هستند که در کنار ورزش اهل
معنویات نیز هستند ،بزرگ ترین موفقیت برای ماست،
چرا که این مسئله نشان دهنده این مطلب است که
دانشجویان ما به همه ابعاد شخصیتی خودشان توجه
ویژه دارند .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
ادامه سخنان خود بیان نمود :امیدوارم با گسترش
فعالیتهای ورزشی و ایجاد انجمن ورزشی در دانشگاه
شاهد روحیه پر شور و نشاط در بین دانشجویان باشیم.
دکتر کدخدازاده در خاتمه سخنان خود ضمن آرزوی
موفقیت برای دانشجویان اعزامی در این دوره از
المپیاد ،خاطرنشان ساخت :انشاءا ...به سالمتی بروید
و برگردید ،دوره مسابقات خوبی را به خوشی بگذرانید
چرا که این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر پیری اظهار
داشت :امورز برای بنده روز باسعادتی بود به این دلیل
که در جمع دانشجویان بودم .وی گفت :بنده نیز به نوبه
خودم از صوت زیبای دانشجوی ورزشی که به قرائت
قرآن پرداختند ،لذت بردم و امیدوارم که در کنار ورزش،
معنویات نیز ارتقاء یابد .مدیر اجرایی حوزه ریاست
دانشگاه تأکید نمود :انشاء دست پر برگردید و در همه
مدارج علمی ،ورزشی و معنوی موفق و پیروز باشید.
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گفتنی است در این مراسم دانشجویان به صورت
نمادین اقدام به معرفی رشتههای ورزشی خود نمودند.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم مسابقه
دارتزنی ویژه مسئولین دانشگاه برگزار شد که نوری
رئیس مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه ،در این
مسابقه حائز رتبه اول و هدیهای نیز به رسم یادبود از
طرف مدیر تربیت بدنی دانشگاه به وی اهداء گردید.
الزم به ذکر است در خاتمه این مراسم کاروان
دانشجویان اعزامی دانشگاه به سومین دوره
المپیادهای ورزشهای همگانی توسط مسئولین
دانشگاه با اهدای شاخه گل ،بدرقه شدند.
گفتنی است این دوره از المپیاد ورزشهای
همگانی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور در  10رشته ورزشی طی روزهای سوم تا
هفتم اسفندماه در خزرآباد ساری برگزار میشود.

گزارشی از اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه
ورودی بهمن
دانشجویان ورودی بهمن متقاضی خوابگاه در کلیه
خوابگاههای تابعه دانشگاه اسکان یافتند.
در همین راستا تعداد دانشجویان متقاضی در کل
 245نفر شامل  123دانشجوی دختر و  122دانشجوی
پسر از دانشکدههای پزشکی ،پرستاری و مامایی،
دندانپزشکی ،سالمتی ،ایمنی و محیط زیست،
علوم تغذیه و صنایع غذایی بوده که از این تعداد،
 110دانشجوی دختر و  96دانشجوی پسر تاکنون
درخواست خوابگاه داشتند که تمامی متقاضیان
اسکان داده شدند .همچنین دانشجویان دختر در
مجتمع خوابگاهی حضرت زهرا(س) ،سمیه و گل نرگس
و دانشجویان پسر در مجتمع خوابگاهی امام علی(ع)،
حضرت ولیعصر(عج) و فردوس ساکن شدند.
گفتنی است عالوه بر آمار فوق تعداد  57دانشجو
شامل  32دختر و  25پسر ساکن حومه تهران و استان
البرز میباشند که پس از اتمام اسکان دانشجویان
شهرستانی در صورت وجود ظرفیت خالی در
خوابگاهها ،جهت اسکان یک ترم دانشجویان حومه
تصمیمگیری خواهد شد.
الزم به ذکر است است پس از اتمام اسکان
دانشجویان در خوابگاههای مربوطه ،جهت آشنایی هر
چه بیشتر دانشجویان با قوانین خوابگاه ها ،جلسات
توجیهی نیز با حضور سرپرست خوابگاهها برگزار
خواهد شد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از
مأموریتهای مهم این معاونت در سال آتی
خبر داد

تشکیل هفتمین جلسه شورای فرهنگی
دانشگاه ،حساسیت مسئوالن ارشد دانشگاه بر
مسائل فرهنگی

دکتر کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از
برنامه ریزی برای تحقق اهداف افق این معاونت خبر داد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در همین
راستا اذعان داشت :این معاونت پس از بررسی نقاط
قوت ،ضعف ،چالشها و تهدیدات موجود در حوزه،
اقدام به برنامه ریزی در راستای اهداف و چشم انداز
تعریف شده نمود.
دکتر کدخدازاده ضمن اشاره به برخی از
دغدغههای حوزه دانشجویی از جمله دوری از
خانواده ،معضالت موجود در مسیر آتی از جمله
اشتغال و ازدواج ،استرسهای محیطی ،مشکالت
صنفی و رفاهی از قبیل تغذیه ،فضاهای خوابگاهی،
شکل گیری ارتباطات جدید و ...اظهار کرد :جهت
تسریع در رفع این مسائل سعی شده است تا نگاه
دانشجویی در کنار تجربه مدیریتی لحاظ شده و
بهترین مأموریتها در کوتاه ترین زمان ممکن تعریف
شود.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه همچنین
بیان کرد :از جمله مأموریتهای این معاونت
میتوان به کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی-
ورزشی اساتید ،دانشجویان و همکاران دانشگاه،
توانمندسازی دانشجویان در امور اجتماعی ،پرورش و
ارتقاء مهارتهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،بهبود
روابط دانشجویی و ایجاد فرهنگ و بستر الزم برای
مشارکت و افزایش کار گروهی ،توجه به اخالق حرفه
ای-الگوسازی و جانشین پروری ،اهتمام ویژه به تمامی
سالئق دانشجویی در برنامههای فرهنگی و هنری،
پایش و ارتقاء بهداشت جسم و روان ،استانداردسازی
ِ
پیشبرد
خوابگاه ها ،ارتقاء باورهای دینی ،تشکیل و
محصول محور انجمنهای علمی دانشجویان ،مطالعه-
طراحی و تولید سامانه جامع الکترونیکی فعالیتهای
فرهنگی -ورزشی و دانشجویی اشاره کرد.
وی در همین راستا افزود :مهم ترین رسالت
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پرورش و تعالی
نیروی انسانی آینده حوزه سالمت کشـور میباشد
و در همین زمینه کشف و پرورش استعدادهای برتر
دانشجویی از مهم ترین اهداف این حوزه خواهد
بود .وی در همین رابطه اذعان داشت :تربیت نیروی
انسانی مسئولیت پذیر ،اخالق مدار و آشنای به درد
مردم و جامعه از اولویتهای کاری این معاونت
میباشد.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در خاتمه
گفت:کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء مهارتهای
فردی و اجتماعی دانشجویان از جمله مواردی است
که باید با برنامه ریزی دقیق به همراه مشارکت
دانشجویان در تصمیم سازی و تصمیم گیریها مورد
توجه ویژه قرار گیرد.

هفتمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری با
حضور دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی
 ،دکتر کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و
دبیر شورای فرهنگی و سایر اعضا روز شنبه هفتم بهمن ماه
تشکیل شد.
دکتر کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه در این جلسه ،تشکیل منظم جلسات شورای
فرهنگی دانشگاه را به عنوان اولین سطح سیاست
گذاری و برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی از عمده
تغییرات در فضای فرهنگی و منشاء تحوالت فرهنگی
دانشگاه دانست.
گفتنی است در این جلسه دکتر ناصری مدیر
امور فرهنگی دانشگاه با استناد به شیوه نامه شورای
فرهنگی دانشگاه ،خواستار افزایش اختیارات کمیته
تخصصی شورای فرهنگی دانشگاه شد تا اعضای
کمیته تخصصی از طریق هم اندیشی در مورد موارد
مطروحه در شورای فرهنگی دانشگاه به اجماع نظر
برسند.
همچنین در این جلسه دکتر آقاجانی با توجه
به دستور جلسه مذکور و ضمن ابراز این مسأله که
دانشجو ،محور کار فرهنگی در دانشگاه است ،بیان
نمود :دغدغه ازدواج دانشجویان دغدغه بزرگی است
و برای بهبود وضعیت دانشگاه ،رسیدگی به ازدواج
آنان امری بدیهی است.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه دکتر
قاسمی (همسر شهید دکتر شهریاری) به عنوان عضو
مدعو به ارائه توضیحاتی در خصوص طرح هدی (طرح
همسان گزینی دانشجویان) پرداخت و در ادامه آن
اعضای شرکت کننده در شورا به طرح سواالت خود
در این زمینه اشاره نمودند.

دانشجویان دختر دانشگاه ،زیباییهای خلقت را
در باغ پرندگان به نظاره نشستند
به همت کانون گردشگری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
اردوی تفریحی-آموزشی «باغ پرندگان» تهران برگزار شد.
در این اردوی تفریحی که در روز پنجشنبه  ۱۴دی
ماه برگزار شد 30،نفر از دانشجویان دختر دانشگاه
با همراهی چند تن از اعضای شورای مرکزی کانون
گردشگری ،در مجموعه «باغ پرندگان تهران» حاضر
شدند و ضمن بازدید از این مجموعه و مشاهده
زیباییهای آفرینش ،لحظات خوشی را در فضای
دیدنی ،بکر و آرام این باغ سپری کردند.
در این بازدید ،راهنمای مجموعه توضیحاتی را
در رابطه با انواع مختلف پرندگان این مجموعه ارائه
کردند و دانشجویان را با اقسام و گونههای متنوع
پرندگان و ویژگیهای آنها آشنا کردند.
الزم به ذکر است که در این اردو  ،توضیحاتی در
رابطه با «جشنواره سیمرغ» توسط سفیر این جشنواره
برای دانشجویان ارائه شد و این دانشجویان به شرکت
در جشنواره ترغیب و تشویق شدند.
در پایان دانشجویان ضمن ابراز رضایت از برگزاری
این اردو و تشکر از عوامل دست اندرکار ،تداوم
برنامههای کانون گردشگری را خواستار شدند.

دومین جلسه شورای مدیران تربیت بدنی
منطقه 10

دومین جلسه شورای مدیران تربیت بدنی منطقه  10به
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
در این جلسه که روز دوشنبه  27آذرماه برگزار
گردید ،درخصوص زمان و نحوه برگزاری مسابقات
منطقه  10که جزو مصوبات جلسه اول بود بحث
و گفتگو شد و زمان اجرای این مسابقات نیز تعیین
گردید.
همچنین در این جلسه دکتر وفایی مدیر تربیت
بدنی دانشگاه و دبیر منطقه  ،10خواستار حضور
معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها به منظور
انسجام و راهبردی تر شدن در این جلسات شد.
در بخش دیگری از این جلسه دکترپورغریب
مدیرتربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز
حضور تعداد بیشتری از دانشجویان در مسابقات را به
منظور ایجاد انگیزه خواستار شد.
گفتنی است در ادامه این جلسه مدیران منطقه
نظرات خود را اعالم نمودند و قرعه کشی مسابقات
انجام و تاریخ برگزاری این مسابقات نیز تعیین گردید.

برگزاری مراسم گرامیداشت سی و نهمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در دانشگاه
مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی در روز سه شنبه مورخ  17بهمن ماه در تاالر
ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار شد.
در این مراسم باشکوه که به همت مدیریت
تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه برگزار
شد ،دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه ،حجت
االسالم والمسلمین فرهادزاده مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
دکتر کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،دکتر ناصری مدیر تعالی فرهنگی
و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه و جمعی
از مسئوالن ،مدیران ،همکاران و دانشجویان
دانشگاه حضور به هم رساندند.
در این مراسم ،نشست دکتر ناصری با
دکتر منوچهر مشتاقی از اساتید پیشکسوت
بازنشسته دانشگاه برگزار شد که در این
نشست دکتر مشتاقی به بیان خاطرات پزشکی
خود در دوران پیروزی انقالب اسالمی و حضور
در محضر امام خمینی(ره) در دیدار ایشان با
پزشکان اشاره کرد.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم
گروه مارش نظامی دانشکده افسری امام
علی(ع) به نواختن آهنگهای انقالبی که یادآور
خاطرات خوش دوران انقالب بود ،پرداختند.
الزم به ذکر است اجرای مسابقه و اهدای
جوایز به  40نفر از حاضرین در این مراسم به
قید از برنامههای تدارک دیده شده در این
جشن بزرگ بود.
گفتنی است در خاتمه نشست مذکور از
دکتر منوچهر مشتاقی به رسم یادبود توسط
رئیس دانشگاه با همراهی دیگر مسئولین
دانشگاه ،تقدیر به عمل آمد.
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دکتر کدخدازاده در جلسه تکریم و معارفه
مدیر امور فرهنگی دانشگاه:
اگر کسی عاشق کار در حوزه فرهنگی نباشد،
نمی تواند در این حوزه موثر واقع شود
جلسه معارفه دکتر ناصری سرپرست جدید و تکریم خیاطیان
سرپرست سابق مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق
برنامه دانشگاه ،روز یکشنبه  17دی ماه در محل اتاق شورای
این معاونت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که با حضور دکتر
کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
مدیران ،کارشناسان این حوزه و دانشجویان عضو
تشکلها و کانونهای فرهنگی برگزار شد ،دکتر
کدخدازاده ضمن عرض خیرمقدم بیان نمود :خداوند
را شاکر هستم که این توفیق را نصیب ما نمود تا
بتوانیم به عزیزترین مخلوقاتش خدمت بنماییم و این
مسئله جای بسی قدردانی دارد .وی اذعان داشت:
اصطالح فوق برنامه برای زیرمجموعهای از حوزه ما،
کلمه مناسبی نیست ،بلکه نوع فعالیت این حوزه
اصل برنامه دانشگاه است و هدف از آن پرورش نیروی
انسانی است که بتواند به خوبی در خدمت سالمت
جامعه باشد و این مسئله بسیار مسئولیت بزرگ و
دشوار است .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
با اشاره به فرموده امام(ره) در خصوص دانشجویان
که فرمودند« :دانشجویان ذخایر این ملت هستند
و مقدورات مملکت ما در آتیه به دست دانشجویان
امروز است»؛ تربیت افرادی با حس مسئولیت پذیری،
اخالق مداری و درد آشنا با بیماران را وظیفه مسئولین
دانست .وی در همین راستا افزود :مدیریت امور
فرهنگی باید بر پرورش و تعالی نیروی انسانی در
حوزه سالمت تمرکز نماید و همچنین این احساس نیاز
و نگرش که دانشجویان باید متعهد و مسئولیت پذیر
باشند ،باید در آنها شکل بگیرد تا بتوانند در آیندهای
نه چندان دور برای جامعه مفید واقع شوند .دکتر
کدخدازاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار
کرد :اگر کسی عاشق کار در حوزه فرهنگی نباشد
نمی تواند در این حوزه موثر واقع شود چرا که فعالیت
در این حوزه بسیار دشوار است و جز با عاشقی
میسر نیست .وی همچنین تأکید نمود :وجود سالئق
گوناگون و پاسخگویی مناسب به همه آنها و همچنین
بحث آسیبهای اجتماعی جزء سختیهای کار ماست
که امیدوارم با مشارکت دانشجویان در اموری که
مربوط به خودشان است شاهد حل این مسائل باشیم.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :اگر بخواهیم نسلی را به خوبی
پرورش دهیم باید ببینیم الگوی این نسل کیست و در
واقع همه بزرگوارانی که در مدیریت تعالی فرهنگی
و فوق برنامه دانشگاه در حال انجام وظیفه هستند،
باید الگوی خوبی برای دانشجویان باشند چرا که هنر
ما این است که چه فردی را تحویل جامعه میدهیم.
وی افزود :مهم ترین حوزه دانشگاه از نظر بنده حوزه
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است و

18

پرورش نیروی انسانی در رأس آن قرار دارد .وی اذعان
داشت :از زحمات مدیر سابق تعالی فرهنگی و فوق
برنامه دانشگاه که چهرهای باایمان و باتقوا هستند،
در طی این مدت صمیمانه سپاسگزارم .انشاءا...
فعالیت هایشان در این مدت جزء باقیات و صالحات
باشد .دکتر کدخدازاده در خاتمه سخنان خود گفت:
چهره دکتر ناصری برای همگان آشناست و به حضور
وی در این منصب خوش بین هستم و امیدوارم که
با حضورشان شاهد تعالی خودمان ،دانشجویان و در
نهایت دانشگاه باشیم.
در ابتدای این جلسه خیاطیان اظهار داشت :همان
گونه که امام راحل فرمودند« :دانشگاه کارخانه انسان
سازی است» به همین خاطر بنده تمام سعی خود را
در این مدت نمودم تا بتوانم بخش بسیار کمی از
فرموده امام راحل را محقق نمایم چرا که کار بسیار
دشواری است .وی گفت :مفتخر هستم که توانستیم
با یاری دانشجویان ،روح فرهنگی را به محیط دانشگاه
بازگردانیم .در واقع در این مدت حرکتی آغاز شد که
توانستیم شاهد فعالیتهای بیشتر کانونها و تشکلها
باشیم و همین که فعالیت زیادی به تعویق نیفتاد برای
ما جای شکر دارد .مدیر سابق این حوزه بیان نمود:
از زحمات کلیه همکارانم در این حوزه صمیمانه تشکر
مینمایم و به دکتر ناصری برای این تصدی تبریک
میگویم و برای وی که از بزرگان فرهنگی دانشگاه
هستند آرزوی توفیقات روزافزون از درگاه خداوند
متعال مینمایم.
همچنین در این جلسه سرپرست جدید مدیریت
تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ضمن ابراز
خرسندی از حضور در دانشگاه بزرگ علوم پزشکی
شهید بهشتی بیان نمود :امروز روزی با شکوه برای من
است 11 .سال پیش توفیق آن را داشتم که در خدمت
دوستان باشم و امروز نیز مجدد این توفیق نصیب
بنده شد تا دوباره به خانه خود برگردم و این افتخار
بزرگی است .وی اظهار داشت :اگر چه سال هایی را
از حوزه فرهنگی دور بودم اما در همه حال امور حوزه
فرهنگی را دنبال مینمودم و در این مدتی که در
خدمت بزرگواران خواهم بود ،از هیچ کمکی دریغ نمی
نمایم .دکتر ناصری تأکید نمود :حوزه فرهنگی همان
طور که بسیار مهم است ،مظلوم و تا حدودی نیز مورد
غفلت واقع شده است .باور من این است که محوریت
دانشگاه ،آموزش دانشجو در حوزه فرهنگ است و هر
چه در این حوزه کار کنیم باز کم است .وی در همین
راستا افزود :برای احیای فرهنگ نیازمند بازنگری
شیوهها و رویکردها با نگاه غیرسلیقهای به این مقوله
هستیم تا بتوانیم در اقداماتمان با همدلی و همکاری،
اثربخش باشیم .وی گفت :کار فرهنگی ،کار اساسی
است که امیدوارم بتوانیم به فعالیتهای فرهنگی با
رویکرد تعالی بپردازیم و فعالیتهای فوق برنامه را
در برنامه دانشجویان بگنجانیم ،چراکه فعالیتهای
ما اصل مهم برنامههای دانشگاه است .دکتر ناصری
تأکید نمود :ما همه در این مسیر سرباز هستیم و هر
کاری که از دستمان برآید در جهت تعالی فرهنگ
دانشگاه انجام میدهیم.
الزم به ذکر است در ادامه این جلسه مدیران،
دانشجویان عضو تشکلها و کانونهای فرهنگی از
زحمات خیاطیان قدردانی و برای سرپرست جدید این
حوزه آرزوی موفقیت نمودند.
همچنین در خاتمه این جلسه دکتر کدخدازاده با
اهدای لوح تقدیر و هدیه ،از زحمات خیاطیان در زمان
تصدی این سمت قدردانی نموده و ابالغ دکتر ناصری
نیز به وی اعطا شد.

برگزاری نخستین جلسه ستاد اردوهای جهادی
دانشگاه
اولین جلسه ستاد اردوهای جهادی دانشگاه با حضور دکتر
تاج فرد مشاور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
و دبیر ستاد مرکزی فعالیتهای جهادی دانشگاهیان ،دکتر
کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و اعضای
این ستاد در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که در روز یکشنبه پانزدهم بهمن
ماه برگزار شد ،دکتر کدخدازاده از نقش پر رنگ و
فعالیتهای جهادی بسیج دانشجویی و بسیج جامعه
پزشکی در برگزاری اردوهای جهادی تشکر کرده و بر
لزوم حضور بیش از پیش اساتید،کارکنان و دانشجویان
برپایه نیازسنجیهای منطقهای و خدمات مورد نیاز
تاکید کرد.
در ادامه دکتر تاج فرد روند ضمن مروری بر روند
تشکیل ستاد فعالیتهای جهادی در دانشگاههای
علوم پزشکی کشور و تشکر از حرکتهای جهادی
مجموعه بسیج در دانشگاههای علوم پزشکی
گفت :فعالیتهای جهادی قصد محدود کردن هیچ
گروه جهادی را ندارد و هدف آن جذب حداکثری
جهادگران دانشگاهی است .وی همچنین بر برگزاری
اردوهای ویژه عرصه سالمت و تشکیل کانونهای
تخصصی فعالیتهای جهادی به ویژه در حوزههای
دندانپزشکی ،چشم پزشکی و  ...تاکید نمود.
مشاور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت
بهداشت در خاتمه از راه اندازی سامانه هوشمند
جامع فعالیتهای جهادی و برگزاری کارگاهها و
دورههای آموزشی در آیندهای نزدیک خبر داد.
در ادامه حبیبی نماینده بسیج دانشجویی
دانشگاه گزارشی از برگزاری اردوها و فعالیتهای
جهادی بسیج دانشجویی در سال جاری و فعالیتهای
آتی این تشکل ارائه نمود.
زین الدینی نماینده کانون جهادی دانشگاه
هم به اهمیت پرداختن به مسائل اجتماعی در کنار
پرداختن به مسائل خدمات بهداشتی و درمانی در
این مسیر تاکید کرد .مرادی فراهانی نماینده معاونت
بهداشتی با اشاره به وجود مناطق محروم در سطح
استان تهران ،نتیجه استفاده از متخصصین را ضامن
بهره وری باالتر دانست .پیرانی دبیر کانون هالل احمر
دانشگاه نیز ،عدم مستند سازی حرفهای را از نقاط
ضعف برنامههای جهادی دانست و به لزوم پرداختن
به چالشهای فرهنگی در زمان برگزاری اردوهای
جهادی اشاره کرد .همچنین نظری دبیر مرکزی
شورای هماهنگی کانونهای دانشگاه به لزوم تجمیع
فعالیتهای فردی و گروههای کوچک دانشجویی در
ستاد اردوهای جهادی اشاره نمود.
در پایان این جلسه صالحی قائم مقام ستاد مرکزی
ستاد مرکزی فعالیتهای جهادی در خصوص مستند
سازی فعالیتهای جهادی در دانشگاههای علوم
پزشکی کل کشور مطالب و راهکارهایی ارایه کرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در نشست
تکریم و معارفه سرپرست مرکز مشاوره:
باید تمام دانشجویان دانشگاه همتایاران مرکز
مشاوره باشند
جلسه معارفه نوری سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان و دکتر
تهرانی سرپرست سابق این مرکز ،روز چهارشنبه چهارم بهمن
ماه در محل اتاق شورای این معاونت برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر کدخدازاده معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،مدیران ،کارشناسان
این حوزه و دانشجویان همتایار این مرکز برگزار شد.
در این جلسه دکتر کدخدازاده ضمن اذعان
داشت :حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
عشق و خدمت به خلق میخواهد که اگر این عشق
و عالقه نباشد ،خدمات این حوزه ،موثر واقع نخواهد
شد .وی گفت :رسالت بزرگ ما در مرکز مشاوره،
پرورش و تعالی نیروی انسانی سالم از منظر روان
است؛ لذا باید نیروی انسانی سالمی تربیت شود که
بتواند در آیندهای نه چندان دور به بیماران خدمات
ارزنده ارائه دهد .معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه با تأکید بر این موضوع که تمام دانشجویان
دانشگاه باید همتایاران مرکز مشاوره باشند ،افزود:
به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی در بین
دانشجویان میبایستی که با برنامه ریزی ،تفکر و عمل
گام برداشت که البته در این مسیر به همدلی همه
نیازمند هستیم و دانشجویان نیز باید در همه فرآیندها
و تصمیم گیریها حضور فعاالنه داشته باشند .معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در ادامه سخنان خود
ضمن اشاره به جایگاه مهم مرکز مشاوره دانشگاه بیان
کرد :فرهنگ مراجعه به مشاوره و مشورت گرفتن در
امور باید بیش از پیش در دانشگاه ما شکل بگیرد و
الزمه آن تمرکز ،ایجاد زیرساختها و تفکرات است چرا
که این مرکز بخشی از حوزههای با اهمیت دانشگاه
است و متأسفانه در گذشته کمی مهجور مانده است.
وی تأکید نمود :کمبود اعتماد به نفس ،مهارتهای
حل مسئله و برقراری گفتگوی موثر ،توجه ویژه تری را
از سوی مرکز مشاوره دانشگاه میطلبد؛ چراکه فردی
که در آینده با بیماران در تماس است باید به قدری
توانمند باشد که بتواند به سالمت بیماران به خوبی
رسیدگی کند .دکتر کدخدازاده در بخش دیگری از
سخنان خود گفت :خوشحال هستم که دکتر تهرانی
که انسانی اخالق مدار بودند توانستند در این مدت
به خوبی این راه را آغاز نمایند و امیدوارم جناب آقای
نوری نیز ادامه دهنده این مسیر به شکل مطلوب
تری باشند .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
خاتمه سخنان خود از تمامی کسانی که در این مدت
تالش خود را نمودند ،کمال تشکر را نموده و گفت:
انشاءا ...با تالشها و پیگیریهای جناب آقای نوری
شاهد پیشرفت روزافزون این مرکز خواهیم بود.
گفتنی است در ابتدای این جلسه دکتر تهرانی
اظهار داشت :در مدت دو سالی که بنده مسئولیت
این مرکز را داشتم ،تمام سعی ام را نمودم تا بتوانم

شرایط را مطلوب نمایم .وی در همین راستا اذعان
داشت :هر چند که به شرایط ایده آل نرسیدیم ،ولی
امیدوارم که با حضور دوستانی بزرگوار همانند استاد
نوری این مسئله محقق میشود.
در بخش دیگری از این جلسه سرپرست جدید
مرکز مشاوره دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از حضور
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان نمود:
خداوند را سپاس میگویم که در مسیری قرار گرفتم
که میتوانم به دانشجویان خدمت رسانی نمایم و از
این بابت از حسن اعتماد دکتر کدخدازاده کمال تشکر
را دارم که انشاءا ...با یاری دوستان بتوانیم پاسخ این
حسن اعتماد را بدهیم .نوری اظهار داشت :هدف
مرکز مشاوره ،استفاده از نیروهای متخصص در راستای
حل آسیبهای اجتماعی و تحصیلی دانشجویان است
لذا باید برای تحقق این مهم ،گام برداشت .وی در
ادامه سخنان خود به تقویت بحث همتایاران مشاوره،
گسترش ارائه خدمات روانشناختی ،توانمند ساختن
کارشناسان مرکز مشاوره ،برگزاری کارگاههای آموزشی
ویژه کارکنان و ...اشاره کرد .وی همچنین گفت :کار
در این حوزه عالقه و دلسوزی را میطلبد و باید با
همین دید رو به جلو حرکت نمود.
گفتنی است در ادامه این جلسه مدیران،
کارشناسان و دانشجویان همتایار مرکز مشاوره از
زحمات دکتر تهرانی قدردانی و برای سرپرست جدید
این حوزه آرزوی موفقیت نمودند.
همچنین در خاتمه این جلسه دکتر کدخدازاده با
اهدای لوح تقدیر و هدیه ،از زحمات دکتر تهرانی در
زمان تصدی این سمت قدردانی نموده و ابالغ نوری
نیز به وی اعطا شد.

دانشجویان دانشگاه تیم فوتبال جوانان
پرسپولیس را در هم کوبیدند
دانشجویان دانشگاه در یک بازی تدارکاتی تیم فوتبال جوانان
پرسپولیس را شکست دادند.
شاگردان فرشاد کرمی که در حال حاضر هم
به عنوان سرمربی تیم ملی دانشجویان و هم مدیر
فنی تیم فوتبال علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
فعالیت میکند موفق شدند با بازی هجومی خود با ٤
گل تیم پایه صدرنشین فعلی لیگ برتر فوتبال ایران را
در استادیوم شهید اسماعیلی شکست دهند.
بازی زیر باران شدید و هوایی سرد به میزبانی
باشگاه پرسپولیس برگزار شد و با برتری  ١-٣نیمه اول
دانشجویان به پایان رسید و در نیمه دوم هم برتریها
ادامه یافت و در نهایت با نتیجه  ٢-٤به سود دانشگاه
به پایان رسید تا بار دیگر ورزش دانشگاه به مانند
گذشته حقانیت خود را به فوتبال ایران اثبات نماید.
شایان ذکر است که فرشاد کرمی مدیر فنی
کنونی تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موفق
شده بود با تیم ملی دانشجویان تیمهای لیگ برتری
استقالل ،ذوب آهن ،سپیدرود ،راهآهن را شکست دهد.

توســـط مرکز مشاوره دانشجویان برگزار
شد:
غربالگری دانشـــجویان ورودی جدید
مرکز مشـــاوره و ســـامت روان دانشـــجویان همزمان
بـــا آغاز ســـال تحصیلـــی جدید و در طـــول ترم جاری
اقـــدام بـــه غربالگـــری دانشـــجویان ورودی جدید و
ســـنجش ســـامت روان با انجـــام تســـت ( )GHQبه
همـــراه برگـــزاری کارگا ههـــای مهارتهـــای زندگی و
آشـــنایی بـــا آســـیبهای اجتماعـــی شـــایع در دوران
دانشـــجویی بـــه خصـــوص ســـوء مصرف مـــواد مخدر
و اعتیـــاد نمود.
در ایـــن کارگا ههـــا کـــه توســـط روانشناســـان و
مشـــاوران مرکـــز و بـــا اســـتفاده از وســـایل کمـــک
آموزشـــی ،بروشـــور ،کلیپهـــای آموزشـــی و ایفای
نقـــش توســـط دانشـــجویان و ...برگزارشـــد ،بـــه
موضوعـــات مـــورد نیـــاز دانشـــجویان پرداختـــه
شد .
گفتنی اســـت ایـــن موضوعات شـــامل مواردی
از قبیـــل :تعریـــف ســـامت روان و آشـــنایی
بـــا مالکهـــای آن ،اصـــاح نگـــرش و باورهـــای
نادرســـت نســـبت بـــه بیماریهـــای روان و مراجعه
بـــه روانشـــناس و روانپزشـــک ،تعریـــف ارتبـــاط و
چگونگـــی برقـــراری ارتبـــاط مؤثـــر و تعامـــل بـــا
اطرافیـــان ،خودآ گاهـــی ،خودشناســـی و آشـــنایی
بـــا هیجـــان ،خشـــم و شـــیو ههای مدیریـــت آن،
آشـــنایی با آســـیبهای شـــایع دوران دانشـــجویی،
آســـیبهای ناشـــی از ارتبا طهـــای تعریـــف نشـــده
بیـــن دختـــران ،پســـران و عواقـــب آن ،آشـــنایی
بـــا داروهـــا و مـــوادی کـــه میتواننـــد مـــورد ســـوء
اســـتفاده قرارگرفتـــه و یـــا باعـــث ایجـــاد اعتیـــاد
گردنـــد ،عـــوارض مصـــرف مـــواد و نگرشهـــای
نادرســـت درخصـــوص مصـــرف مـــواد ،آشـــنایی بـــا
عوامـــل خطـــر و محافظـــت کننـــده در گرایـــش بـــه
مصـــرف مـــواد و ...بـــود.
همچنیـــن در ایـــن کارگا ههـــا بســـتههای
آموزشـــی کـــه شـــامل :کتـــاب گام بـــه گام تـــا
ســـامت روان ،بروشـــورهای آموزشـــی معرفـــی
مرکـــز مشـــاوره ،دانشـــجو و دانشـــگاه ،تعامـــل
موثـــر بـــا اســـتاد مشـــاور ،مدیریـــت اســـترس،
ارتبـــاط موثـــر ،مدیریـــت خشـــم ،مغـــز انســـان و
مـــواد اعتیـــادآور ،چگونـــه بپرســـیم ،بیـــا بـــا هم در
بـــاره افســـردگی صحبـــت کنیـــم ،غلبـــه بـــر اهمـــال
کاری ،چگونـــه اندیشـــه خـــودرا تغیـــر دهیـــم ،فرم
ارزیابـــی کارگاه بـــه دانشـــجویان شـــرکت کننـــده
اهـــداء گردیـــد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه بـــرای اولیـــن بـــار
نیـــز در ایـــن کارگاه هـــا ،تســـت ســـنجش نگـــرش،
احســـاس و رفتـــار از دانشـــجویان گرفتـــه شـــد.
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حضور دانشجویان ورودی جدید دانشکده
پزشکی در سمینار آموزشی -فرهنگی
سمینار آموزشی -فرهنگی دانشجویان ورودی
جدید دانشکده پزشکی ،روز پنج شنبه  27بهمن
ماه در تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار شد.
این همایش با حضور دکتر کدخدازاده معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر طبیبی رئیس
دانشکده پزشکی دانشگاه ،دکتر کرامتی نیا معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی ،اعضای هیأت
علمی ،مدیران و جمعی از دانشجویان ورودی جدید
دانشکده مذکور برگزار گردید.
در این سمینار دکتر کدخدازاده ضمن خیر مقدم
به دانشجویان ورودی جدید ،بیان نمود :پیوستن شما
عزیزان را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی تبریک میگویم .وی گفت :یکی از اهداف
بزرگ شما این بوده است که در یکی از دانشگاههای
بنام کشور در کنار اساتید صاحب فضل ،کسب دانش
نمائید به همین خاطر باید خداوند متعال را شکرگزار
باشید .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اظهار
داشت :یکی از رسالتهای ما در معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،پرورش و تعالی نیروی انسانی
مسئولیت پذیر ،اخالق مدار و آشنا با درد مردم است
تا در آیندهای نه چندان دور برای جامعه مفید واقع
شوند که این مسئله برای ما بسیار مسئولیت بزرگ
و دشواری است .وی در ادامه سخنان خود ضمن
اشاره به جایگاه واالی دانشجویان در دانشگاه افزود:
شما فرهیختگان باید در امور مربوط به خودتان در
دانشگاه ،مشارکت نمایید و نقطه نظرات سازنده خود
را به منظور بهتر حل نمودن مسائل به ما ارائه دهید.
همچنین دکتر کدخدازاده افزود :اهمیت و نقش شما
جدا از بحث آموزش ،کشف و پرورش استعدادهای
نهفته تان است که فضا برای بروز توانمندیهای
شما در دانشکده پزشکی به شکل مطلوبی با وجود
دکتر طبیبی و دکتر کرامتی نیا میسر است .معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در بخش دیگری از
سخنان خود ،کانال اطالع رسانی معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه را پل ارتباطی دانشجویان با این
معاونت دانست و اذعان داشت :ما در این معاونت
مدیریتهای گوناگونی را داریم که هر کدام وظایف
مشخصی را دارند .وی در همین راستا گفت :در
مرکز مشاوره ،همفکری ،در مرکز بهداشت مشکالت
جسمی ،در مدیریت تربیت بدنی تشکیل انجمنهای
ورزشی ،در شورای انظباطی قوانین و مقررات ،در
مدیریت امور دانشجویی مباحث وام تحصیلی،
امور مربوط به خوابگاه و تغذیه و در مدیریت امور
فرهنگی مباحث کانونهای فرهنگی ،تشکلها و...
مطرح است .دکتر کدخدازاده در خاتمه سخنان
خود خاطرنشان ساخت :حتماً با دفتر ما در معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در ارتباط باشید تا
بتوانیم به اهدفمان دست یابیم.
در ادامه این سمینار دکتر وفایی دبیر شورای
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انضباطی دانشگاه ،ضمن معرفی شورای انضباطی
دانشگاه به تبیین اهداف این حوزه پرداخت.
همچنین در بخش دیگری از این سمینار نوری
سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه ،اظهار
داشت :غربالگری دانشجویان ورودی جدید در
دانشکدهها و خوابگاهها در حال انجام است و
همچنین مشاوران و روانشناسان ما در طول هفته با
توجه به ظرفیت دانشجویان در خوابگاهها مستقر
هستند و در حال خدمت رسانی به شما عزیزان است.
نوری بیان نمود :در مرکز مشاوره بنده در همه حال
پاسخگوی شما هستم و همچنین برای اطالع از اخبار
این مرکز ،کانال راه اندازی خواهیم نمود تا در جریان
همه امور قرار بگیرید .وی افزود :هدف ما در مرکز
مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این است
که در بین دانشگاههای دیگر سرآمد و پیشرو باشیم
که انشاءا ...با تالش هایی که مینماییم به این مهم
دست مییابیم.
گفتنی است سخنرانی دکتر طبیبی رئیس
دانشکده پزشکی ،پخش نماهنگهای گوناگون،
سخنرانی دکتر جوادی رئیس مرکز تحقیقات چشم
دانشگاه با موضوع نگرش به پزشک و رشته پزشکی
و ...از دیگر برنامههای متنوع این سمینار بود.

نشست رابطین روابط عمومی مدیریتها و
ادارات تابعه معاونت
اولین جلسه هماهنگی رابطین اطالعرسانی مدیریتها و
ادارات تابعه معاونت دانشجویی و فرهنگی در روز سه شنبه
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در این جلسه که با حضور آزاد سرپرست
روابطعمومی معاونت ،کارشناسان این اداره و کلیه
رابطین مدیریتها و ادارات تابعه معاونت برگزار شد،
در خصوص موارد متعددی بحث و بررسی صورت
پذیرفت.
در ابتدای این جلسه آزاد ضمن اشاره به نحوه
صحیح خبرنویسی و تاکید بر رعایت اصول آن ،به
ارائه نکاتی در خصوص اهمیت اطالعرسانی اخبار در
نشریه گلبانگ ،پورتال دانشگاه و مفدا و کانال اطالع
رسانی معاونت پرداخت.
وی همچنین در ادامه بر نقش پررنگ رابطین
در اطالع رسانی مقتضی فعالیتهای معاونت اشاره
نمود.
گفتنی است از جمله موارد مطروحه در این جلسه
میتوان به آشنایی اعضاء ،بحث در خصوص کلیات
مباحث روابط عمومی از جمله اهمیت اطالعرسانی،
نحوه تنظیم خبر ،توجه ویژه به کانال اطالعرسانی
معاونت ،چگونگی بارگذاری اخبار در پورتال و ...اشاره
کرد.الزم به ذکر است سلسله نشستهای مشترک
رابطین زین پس به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسـه توجیهی شرکتهای حاضر
در مناقصه امور ایاب و ذهاب دانشـجویی سـال
۹۷

دکتر کدخدازاده:
از ظرفیت دانشجویان در تصمیم سازی و
اجرای آ نها استفاده گردد
جلسه مشترک دکتر کدخدازاده با مدیر امور
دانشجویی و روسای ادارات این مدیریت در روز سه
شنبه 28آذر ماه در دفتر مدیریت امور دانشجویی
برگزار شد.
دکتـر کدخـدازاده معـاون دانشـجویی و
فرهنگـی دانشـگاه در ایـن جلسـه ضمـن اشـاره
بـه مسـئولیت خطیـر مدیریـت امـور دانشـجویی
اظهـار کـرد :در ایـن حـوزه اداره خوابگا ههـا از
حساسـیت ویـژهای برخـوردار اسـت و هـر فـرد
مسـئولی در خوابـگاه بایـد در نظـر داشـته باشـد
کـه دانشـجویان ایـن دانشـگاه نخبـگان کشـور
هسـتند و بایـد از منزلـت ویـژهای برخـوردار
گردنـد .وی اظهـار کـرد :محیـط خوابگا ههـا بایـد
محیطـی سراسـر شـور و نشـاط باشـد و ایـن مهـم
مگـر بـا همراهـی مسـئولین خوابگا ههـا میسـر
نمـی شـود .دکتـر کدخـدازاده همچنیـن بـا تأکیـد
بـر نقـش مهـم دانشـجویان در دانشـگاه افـزود:
مدیریتهـا بایـد بـه سـمتی رونـد کـه در تصمیـم
سـازیها و اجـرای آ نهـا از مشـارکت دانشـجویان
نهایـت اسـتفاده بـه عمـل آیـد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن جلسـه نریمانـی مدیر
امـور دانشـجویی ضمـن تبییـن مسـئولیتها و
حیطـه وظایـف هـر اداره اظهـار داشـت :مدیریـت
امـور دانشـجویی مدیریتـی چنـد وجهـی اسـت
کـه در آن خدماتـی مهـم و موثـر بـه دانشـجویان
ارائـه میگـردد ،کـه تأخیـر یـا کوتاهـی در ارائـه
ایـن خدمـات ،خطـرات غیرقابـل جبرانـی را بـه
همـراه دارد.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه هـر یـک از
روسـای ادارت مدیریـت امـور دانشـجویی ضمـن
اشـاره بـه وظایـف و مسـئولیت هـا ،بـه ارائـه نقطـه
نظـرات خـود پرداختنـد.

جلسـه توجیهی شـرکتهای حاضر در مناقصه ایاب و ذهاب
دانشـجویی با هدف افزایش رضایتمندی و بهرهمندی از
خدمات شایسـته و مطلوب در سـال  ۹۷برگزار شد.
ایـن جلسـه روز شـنبه  21بهمـن مـاه بـا حضـور
نریمانـی مدیـر امور دانشـجویی دانشـگاه ،میثاقینژاد
مسـئول حراسـت معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی
دانشـگاه ،اقوامـی کارشـناس مسـئول ناظـر بـر ایـاب و
ذهـاب دانشـجویی دانشـگاه و تعـدادی از نماینـدگان
شـرکتهای ایـاب و ذهـاب دانشـجویی در محـل دفتـر
مدیریـت امـور دانشـجویی دانشـگاه برگـزار گردیـد.
در ابتـدای ایـن نشسـت نریمانـی بـه مـرور
مفـاد مهـم منـدرج در بندهـای مناقصـه پرداخـت
و بـه بـکار گیـری نیروهـای زبـده و توانمنـد از سـوی
شـرکت برنـده مناقصـه تأکیـد نمـود :بـا توجـه بـه
پراکندگـی خوابگاههـای دانشـجویی ،دانشـکدهها و
بیمارسـتانها و قـرار داشـتن ایـن مراکـز در محـدوده
طـرح ترافیـک و برخـورداری از حساسـیت ویـژه ،الزم
اسـت بـا جدیـت بیشـتری در امـر خدمـات دهـی
اقـدام نمائیـم .مدیـر امـور دانشـجویی دانشـگاه در
ادامـه سـخنان خـود ضمـن اشـاره بـه حساسـیت کار بـا
دانشـجو بـر سلامت جسـم و روح و رفتـار راننـدگان،
وضعیـت ظاهـری وسـایل نقلیـه مـورد اسـتفاده و نـوع
و کیفیـت آنهـا بـر اسـاس سـال سـاخت ،تأکیـد نمـود.
وی در ادامـه حفـظ آرامـش در مجموعـه را اسـاس کار
دانسـت و گفـت :حفـظ آرامـش دانشـجویان ،پرسـنل و
راننـدگان شـرکت برنـده مناقصـه بـه عنـوان مهمتریـن
شـرط واگـذاری امـور ایـاب و ذهـاب دانشـجویی
اسـت و امیـد واریـم در بسـتر صداقـت ،کار آمـدی
و مدیریـت قـوی بـه ایـن آرامـش دسـت یابیـم.
در ادامـه ایـن جلسـه کارشـناس مسـئول ناظـر بـر ایـاب
و ذهاب دانشـجویی دانشـگاه به تغییرات و نوسـانات
سـرویسها در مقاطـع مختلـف سـال تحصیلـی کـه
شـامل تعطیلات تابسـتان ،عیـد نـوروز ،ایـام امتحانات
و ...اشـاره نمـود و اظهـار داشـت :بـا همـکاری و تعامل
سـازنده میتـوان بـر تمـام ایـن تغییـرات غلبـه کـرد.
همچنیـن در بخـش دیگـری از ایـن جلسـه میثاقـی
نـژاد بـه شـرایط خـاص حاکـم بـر حـوزه دانشـجویی،
نحـوه سـرویس دهـی بـه دانشـجویان ،تفـاوت برنامـه
ریـزی در سـرویس دهـی بـه کارکنـان و دانشـجویان
پرداخـت و حساسـیت و دقـت بـاال در امـر دانشـجویی
را متذکـر شـد.
گفتنـی اسـت در خاتمـه ایـن جلسـه مقـرر گردیـد
بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه حـوزه دانشـجویی و در نظـر
گرفتـن توانمندیهـای خـود موسسـات متقاضـی
شـرکت در ایـن مناقصـه ،مـدارک خـود را تـا 23
بهمـن بـه ایـن مدیریـت ارائـه نماینـد تـا در جلسـه
آتـی بـا حضـور مسـئولین مـر بوطـه مناقصـه انجـام
پذیـرد.

سلسله نشستهای واحد طرح و برنامه با
مدیران معاونت برگزار شد
درراستایتحققوتبینبرنامههاواجرایصحیحپایشبرنامهعملیاتی
سال  1396دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،رحیمی مسئول واحد
طرح و برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،سلسله
جلسات مشترک را با مدیران واحدهای این مجموعه برگزار نمود.
درایننشستسیرتدوینبرنامههایعملیاتیدرسال
گذشته و آینده در غالب اهداف کلی سند ششم توسعه
و اهداف کمی ابالغی وزارت و چگونگی پایش برنامهها
و برسی نواقص و ضعفهای موجود در پایش برنامهها
و ارائه راهکار جهت رفع نواقص بحث و بررسی شد.
ارائه پیشنهادها در جهت اصالح برنامه عملیاتی سال
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در قالب فرمت وزارتی و بارگذارری در سامانه پایش
اختصاصی ،تدوین فرایندهای حوزه مربوطه جهت درج در
پرتال معاونت ،جمع آوری کلیه اسناد باال دستی از جمله
آئین نامهها و دستورالعملهای حوزه مربوطه و تجمیع
آنان به منظور در دسترس بودن آن ها ،بررسی هزینههای
تمام شده برنامههای اجرا شده و ثبت در سامانه به منظور
تسهیل در بررسیهای بودجه سال  ،97اعالم برنامههای
خالقانه جهت به اشتراک گذاشتن با دانشگاههای دیگر،
توجه و همت مضاعف در احیای پرتال تخصصی واحد
مربوطه از جمله موارد مطروحه در این نشستها بود.

استقبال پرشور دانشجویان از نخستین جشنواره
نشریات واژه دانشگاه
دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به منظور حمایت
معنوی از نشریات دانشگاهی اولین دوره از جشنواره داخلی
نشریات دانشجویی با عنوان «واژه» را برگزار کرد.
دکتر ناصری با اعالم این خبر اظهار داشت :جشنواره
دانشجویی واژه به کوشش دبیرخانه کمیته ناظر بر
نشریات دانشگاه برای نخستین بار برگزار شد و به همت
اصحاب نشریات دانشجویی ما توانستیم آثار زیادی را
در این زمینه جذب نمائیم .وی در همین راستا اذعان
داشت :در این جشنواره؛ اصحاب نشریات دانشجویی
که در بازه زمانی فروردین  1395لغایت بهمن  1396منتشر
شده است ،آثار خود را برای دبیرخانه موقت جشنواره واقع
در مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه از تاریخ  14بهمن
لغایت 30بهمن ماه سال جاری ارسال کرده و این آثار در
هفته نخست اسفند ماه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
دکتر ناصری مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه
دانشگاه بیان کرد :داوری آثار این دوره از جشنواره توسط
امیرهوشنگ قلندری مدرس و داور وزارت بهداشت در
جشنواره تیتر  ،10در دو مرحله صورت پذیرفت که مرحله
ابتدایی آن از روز دوشنبه هفتم آغاز شده و تا پایان روز سه
شنبه هشتم اسفند ماه نیزخاتمه یافت.
همچنین مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه افزود:
جشنواره واژه شامل دو بخش آثار برگزیده و نشریات برتر
بوده که تعداد  259اثر به دبیرخانه موقت ارسال و در حال
داوری مرحله دوم می باشد و از برگزیدگان اول تا سوم نیز
در هر زمینه تقدیر به عمل خواهد آمد.

معاون دانشجویی و فرهنگی در دیدار با تنها
عضو هیأت علمی مسیحی دانشگاه:
تمامی پیغمبران مبشر صلح و آرامش بوده اند

دکتر کدخدازاده در آستانه آغاز سال نوی میالدی با حضور
در بیمارستان امام حسین(ع) با دکتر الویس مرادخان قراجلو
پزشک روماتولوژیست این بیمارستان و تنها هیأت علمی
اقلیت مسیحی دانشگاه دیدار نمود.
در این نشست که دکتر کریمان رئیس بیمارستان
امام حسین(ع) و دکتر شجاعی مدیر این بیمارستان
نیز حضور داشتند ،دکتر کدخدازاده بر وحدت ادیان
و توجه به اقلیتهای دینی در کشور تأکید نمود .وی
ضمن تبریک آغاز سال نوی میالدی به دکتر مرادخان
قراج لو ،حضور وی را در دانشگاه مایه صلح و دوستی
بین ادیان برشمرده و اظهار کرد :حضرت مسیح(ع)،
پیامبر اکرم(ص) و تمامی پیغمبران مبشر صلح و
آرامش بوده و ما نیز در هر دین و مسلکی باید این
رفتار را سرلوحه خود قرار دهیم .دکتر کریمان نیز
ضمن تقدیر از این حرکت معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،بیان کرد :دکتر مرادخان قراج لو از پزشکان
خوش نام این بیمارستان هستند که همواره رابطه
خوبی با همکاران و بیماران داشته اند .گفتنی است
در بخش دیگری از این جلسه دکتر الویس مرادخان
قراج لو ضمن تشکر از توجه معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،این اقدام فرهنگی را نخستین بار در
طول چند سال اخیر دانسته و اظهار داشت :بنده در
طول مدت خدمت در حوزه پزشکی همواره سعی کرده
ام که با لبخند و روی خوش ،آرامش را به بیمارانم
هدیه کنم چرا که اخالق حرفهای حکم میکند هر
فردی در حوزه درمان ،بتواند باری را از دوش بیماران
بردارد .شایان ذکر است در خاتمه این نشست از طرف
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه لوح و هدیهای
به رسم یادبود به این عضو هیأت علمی دانشگاه تقدیم
شد.
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نخستین جلسه شورای اطالع رسانی معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد
نخستین جلسه شورای اطالع رسانی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،روز سه شنبه  17بهمن ماه در دفتر معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر کدخدازاده معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و رئیس شورای اطالع
رسانی ،آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه و دبیر شورای اطالع رسانی و سایر
اعضای این شورا برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه آزاد ضمن بیان نکاتی در خصوص
پیشینه کانال اطالع رسانی معاونت ،به ارائه نکاتی در
خصوص اقدامات صورت گرفته در این کانال پرداخت.
الزم به ذکر است بحث و بررسی در خصوص نحوه
تأیید و ارسال اخبار و پستهای درخواستی کانون ها،
تشکل ها ،شوراها و انجمنهای دانشجویی در کانال اطالع
رسانی معاونت مذکور از موارد مطروحه در این جلسه بود.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه مصوب گردید
که در جلسه آتی ،در مورد راههای ارتباطی معاونت با
مخاطبین ،پروتکلهای متعدد اطالع رسانی و انواع اخبار
این حوزه توضیحاتی ارائه شود.
گفتنی است در خاتمه این جلسه ،ابالغهای اعضای
شورای اطالع رسانی توسط دکتر کدخدازاده اهداء شد.
شایان ذکر است شورای اطالع رسانی معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با ابالغیه معاونت متبوع
در وزارت بهداشت و با هدف سیاست گذاری ،تعیین
خط مشی و نظارت بر فعالیتها و اقدامات خبری و اطالع
رسانی معاونت ،نظارت و حمایت از فعالیتهای کمیته
دانشجویی مفدا ،تدوین برنامه عملیاتی ساالنه اداره روابط
عمومی معاونت ،نظارت و حمایت از وب سایت خبری
معاونت و ...تشکیل میشود.
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دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه با همکاری
کانون نشریات دانشجویی دانشگاه ،کارگاه اصول
طنزنویسی در نشریات دانشگاه را برگزار نمود
این کارگاه که با هدف توانمند سازی این قشر فرهیخته با
اصول اولیه طنز نویسی تدارک دیده شده بود ،روز شنبه
 25آذر ماه برگزار شد .همچنین در این کارگاه آموزشی،
رضا ساکی به تدریس برای  19نفر از دانشجویان نشریات
پرداخت .گفتنی است مجوز انتشار نشریات متقاضی
چاپ ،حمایت مالی و تدارکاتی از آنان ،به همراه برگزاری
دورههایی آموزشی تخصصی ویژه نشریات دانشگاهی،
تدوین شیوه نامه حمایت از نشریات دانشجویی ،رتبه
بندی نشریات دانشگاهی از جمله برنامههای اجرا شده و
در حال اجرای دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه
میباشد .گفتنی است رضا ساکی از طنزنویسان مطرح
عرصه مطبوعات کشور است.

نشست مشورتی شورای صنفی با مدیر سابق
امور دانشجویی
نشست شورای مشورتی مدیر امور دانشجویی دانشگاه با
روسای ادارات و دبیران شورای صنفی خوابگاهها ،روز سه
شنبه  26دی ماه برگزار شد.
این نشست به منظور تعیین مشکالت و
نیازمندیهای بهسازی ،نوسازی و عمرانی خوابگاههای
دانشجویی ،الویتبندی آنها و اخذ نظرات دبیران هر
خوابگاه تشکیل شد .در این نشست نریمانی مدیر امور
دانشجویی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی و تشکر از
حضور دبیران شورای صنفی در این جلسه گفت :قطعاً
با توجه به حضور مداوم شما در بین دانشجویان خوابگاه،
به طور مستقیم با مشکالت موجود در خوابگاهها آشنا
هستید و میتوانید در خصوص الویت بندی بهسازیهای
عمرانی محیطهای خوابگاهی کمک شایانی داشته باشید.
وی افزود :با توجه به احتمال مساعدت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در خصوص اختصاص اعتبار در
زمینه بازسازی و بهسازی خوابگاههای دانشجویی ،الزم
است مسائل موجود یک به یک مطرح ،دسته بندی و در
دستور کار قرار کیرد .همچنین در ادامه این جلسه دبیران
شورای صنفی خوابگاه ها ،به طرح مسائل و نیازمندیهای
عمرانی خوابگاههای خود پرداختند .گفتنی است در
خاتمه این جلسه مقرر گردید موارد مطرح شده پس از
طرح و اعمال نظرات کارشناسی،در جدول نیاز مندیهای
بهسازی و عمرانی خوابگاهها منظور شود.

از همکار بازنشســـته معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه تقدیر شد
مراســـم تقدیر از خدمات ســـی ســـاله مرضیه تحسینی
همکار بازنشســـته حـــوزه مدیریت امـــور فرهنگی این
معاونـــت ،روز چهارشـــنبه  13دی ماه بـــا حضور دکتر
کدخـــدازاده معاون دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه،
مدیـــران ،سرپرســـتان و همـــکاران ایـــن حـــوزه برگزار
شد .
در ایـــن نشســـت دکتـــر کدخـــدازاده ضمـــن
عـــرض تشـــکر و قدردانـــی از زحمـــات ایـــن همـــکار
بازنشســـته ،اظهـــار داشـــت :از جانـــب خـــودم و
مســـئولین دانشـــگاه بـــرای همـــکار عزیزمان ســـرکار
خانـــم تحســـینی آرزوی ســـامتی مینمایـــم چرا که
وی در کنـــار زحماتـــی کـــه در این ســـی ســـال برای
مجموعـــه دانشـــگاه کشـــیدند ،همـــواره مـــادری
مهربـــان و دلســـوز بـــرای دانشـــجویان بودنـــد.
وی ضمـــن اشـــاره بـــه ویژگیهـــای پیامبـــر
مهربانـــی و رحمـــت ،حضرت محمـــد مصطفی(ص)،
افـــزود :اصـــل معنویـــت همیـــن حســـن خلـــق اســـت
کـــه در خانـــم تحســـینی ایـــن ویژگـــی به طـــور بارز
مشـــاهده میشـــود ،بـــه همیـــن علـــت جـــا دارد از
همـــکار عزیزمـــان بابـــت ایـــن خصلـــت قدردانـــی
نمایـــم.
معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه در
ادامـــه ســـخنان خـــود بیـــان نمـــود :دانشـــجویان،
نخبـــگان جامعـــه مـــا هســـتند و خداوند را شـــاکرم
کـــه ایـــن افتخـــار را نصیـــب مـــا نمـــود تـــا بتوانیـــم
بـــه ایـــن عزیـــزان کـــه مخلـــوق خداونـــد هســـتند،
خدمـــت بنماییـــم .دکتـــر کدخـــدازاده در خاتمـــه
ســـخنان خـــود ضمـــن آرزوی موفقیـــت و ســـامتی
بـــرای ایـــن همـــکار بازنشســـته ،گفـــت :انشـــاءا...
خدمـــات خالصانـــهای کـــه در ایـــن ســـی ســـال بـــه
فرزنـــدان ایـــن خـــاک و بـــوم داشـــتید ،باقیـــات و
صالحـــات برایتـــان باشـــد.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت خیاطیـــان مدیـــر
تعالـــی فرهنگـــی و فـــوق برنامـــه دانشـــگاه بیـــان
نمـــود :از خدمات ســـی ســـاله ایـــن همـــکار بزرگوار
در حـــوزه مدیریت امور فرهنگی دانشـــگاه ،بســـیار
سپاســـگزارم چـــرا کـــه وی عـــاوه بـــر این کـــه یار و
مـــددکار همـــکاران در این حوزه بودند ،دوســـت و
همـــراه دانشـــجویان در بحـــث اردوهـــای فرهنگـــی
نیـــز بودنـــد .وی همچنیـــن برای این همـــکار خدوم
در ادامـــه زندگـــی آرزوی توفیـــق نمـــود.
گفتنـــی اســـت در پایـــان ایـــن محفل دوســـتانه
کـــه بـــه منظـــور تقدیـــر و تشـــکر از زحمـــات و
خدمـــات صادقانـــه همـــکار خـــدوم معاونـــت کـــه
ســـا لهای متمـــادی ،عمـــر خـــود را صـــرف خدمـــت
بـــه دانشـــجویان ایـــن مرزو بـــوم نموده اند تشـــکیل
شـــد ،بـــا اهـــدای لـــوح تقدیـــر و هدایایـــی به رســـم
یادبـــود از زحمـــات ســـی ســـاله مرضیـــه تحســـینی
تقدیـــر بـــه عمـــل آمد.

با کمیته دانشجویی مفدا آشنا شوید
بنابـــر ابالغ آئیـــن نامه تشـــکیل کمیته دانشـــجویی مفدا
توســـط معاون فرهنگی و دانشـــجویی وزارت بهداشـــت،
درمـــان و آموزش پزشـــکی ،کمیتـــه مذکور در دانشـــگاه
شـــکل گرفت.
بـــر همیـــن اســـاس پـــس از اعـــام فراخـــوان
عمومـــی و تبلیغـــات گســـترده در پورتـــال مفـــدا و
دانشـــگاه ،کانـــال اطـــاع رســـانی معاونـــت ،ارســـال
پیامـــک ،مکاتبات مســـتقیم بـــا معاونین دانشـــجویی
و فرهنگـــی دانشـــکدهها و ...جـــذب دانشـــجویان
عالقـــه منـــد ،ایـــن افـــراد نســـبت بـــه تکمیـــل فـــرم
عضویـــت کمیتـــه و درخواســـت همـــکاری بـــا کمیته
دانشـــجویی مفـــدا اقـــدام نمودنـــد.
در همیـــن راســـتا پـــس از مصاحبههـــای متعـــدد
بـــا کلیـــه افـــراد و دریافـــت اســـتعالمهای ضـــروری
از مراجـــع ذیربـــط ،دبیـــر کمیتـــه دانشـــجویی مفـــدا
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و دبیـــر
ســـرویسهای تخصصی ایـــن کمیته منصوب شـــدند.
شـــایان ذکر اســـت «کمیتـــه دانشـــجویی مفدا»،
کمیتـــهای رســـانهای مرکـــب از دانشـــجویان عالقـــه
منـــد بـــه فعالیتهـــای رســـانهای در دانشـــگاه
اســـت ،که بـــه عنـــوان بـــازوی دانشـــجویی در تولید
محتوایـــی وب ســـایتهای خبـــری و اطـــاع رســـانی
مفداهـــای دانشـــگاهی مشـــارکت خواهنـــد داشـــت.
هـــدف از تشـــکیل ایـــن کمیتـــه ایفـــای نقـــش
محـــوری در پوشـــش خبـــری ســـریع و صحیـــح
فعالیتهـــای فرهنگـــی ،علمی ،پژوهشـــی ،آموزشـــی،
دانشـــجویی ،ورزشـــی ،صنفـــی ،مناســـبتی و...
مرتبـــط بـــا دانشـــگاهها و همچنیـــن توانمندســـازی
دانشـــجویان عالقـــه منـــد بـــه فعالیتهای رســـانهای
اســـت.
شـــایان ذکر اســـت کمیته مذکور با ســـه سرویس
آمـــوزش ،عکـــس و فیلم و خبـــر اقدام بـــه فعالیت در
حوزههای اطـــاع رســـانی مینماید.
بنابراعـــام آئیـــن نامـــه ایـــن کمیتـــه تنهـــا مرجع
نظارتـــی و حمایتـــی فعالیتهای کمیته دانشـــجویی
مفـــدا در دانشـــگاه ها ،مدیر روابـــط عمومی معاونت
دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه اســـت.
گفتنی اســـت بـــرای کلیه اعضـــای کمیته ،کارت
شناســـایی عکـــس دار صـــادر میگردد که بر اســـاس
ایـــن کارت ،فعالیتهـــای رســـانهای در کلیـــه مراکز
دانشـــگاه مذکور تحـــت نظارت و بـــا هماهنگی مدیر
روابـــط عمومـــی معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی
دانشـــگاه میســـر است.
عالقـــه منـــدان بـــه عضویـــت و فعالیـــت در ایـــن
کمیتـــه میتواننـــد بـــه روابـــط عمومـــی معاونـــت
دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه واقـــع در طبقـــه
ســـوم ســـاختمان شـــماره  2ســـتاد مراجعـــه نماینـــد.

کمیته دانشجویی مفدا دانشگاه آغاز به کار
نمود
محمدیان دبیر کمیته دانشجویی مفدا:
مسئولیت بزرگی بر دوش هر یک از ماست
به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه نخستین جلسه کمیته دانشجویی مفدا دانشگاه در
روز شنبه  28بهمن ماه برگزار شد.
در این جلســـه که بـــا حضور آزاد سرپرســـت روابط
عمومـــی معاونت و ســـردبیر کمیته دانشـــجویی مفدا
دانشـــگاه ،محمدیـــان دبیـــر کمیتـــه دانشـــجویی مفدا
دانشـــگاه ،کارشناســـان این اداره ،دبیران ســـرویسهای
کمیته دانشـــجویی مفدا به همـــراه اعضای این کمیته
برگـــزار گردیـــد ،در خصـــوص مـــوارد متعـــددی بحث و
تبـــادل نظر صـــورت پذیرفت.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه محمدیـــان دبیـــر کمیتـــه
دانشـــجویی مفـــدا دانشـــگاه بـــه توضیـــح نکاتـــی در
خصـــوص آئین نامه کمیته دانشـــجویی مفدا پرداخت.
وی همچنین تشـــکیل این کمیتـــه را راهی برای ترغیب
دانشـــجویان به منظـــور پرداختن به حـــوزه ارتباطات و
اطالع رســـانی عنوان نمـــوده و نقش دبیـــران و اعضای
ایـــن کمیتـــه را بـــه منظـــور محقـــق شـــدن این مســـئله
بســـیار مهم دانســـت .دبیـــر کمیته دانشـــجویی مفدا
دانشـــگاه افزود :مســـئولیت بزرگی بـــر دوش هر یک از
ماســـت چرا کـــه ما پل ارتباطی دانشـــجویان با معاونت
دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه هستیم.
محمدیـــان در ادامه ســـخنان خود گفـــت :ما باید
در بیـــن دانشـــجویان ،افراد توانمند را شناســـایی کنیم
و بتوانیـــم از نقطـــه نظـــرات آنهـــا بـــرای بهتـــر نمودن
امـــور بهره ببریم .وی در بخش دیگری از ســـخنان خود
بر نقـــش پررنگ دبیران و اعضای ایـــن کمیته در انجام
ســـریع و مقتضی فعالیتهـــای مربوطه اشـــاره نمود.
در ادامـــه آزاد ضمـــن اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع که
مهـــم تریـــن دغدغـــه معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگی
دانشـــگاه اطـــاع و رفـــع دغدغههـــای دانشـــجویی
اســـت ،اظهـــار کـــرد :کمیتـــه دانشـــجویی مفـــدا بـــه
عنـــوان بهتریـــن و مهـــم ترین پـــل ارتباطـــی معاونت با
دانشـــجویان میتوانـــد زمینـــه ســـاز خوبـــی بـــرای رفع
مســـائل موجـــود در حیطههـــای دانشـــجویان باشـــد.
وی ضمـــن تأکیـــد بر ایـــن موضوع کـــه اعضای این
کمیته باید نگاه ســـوژه محور داشته باشـــند ،افزود :از
تمامی اعضاء درخواســـت میکنم کـــه از امروز با نگاه
دانشـــجویی ویژهای که دارند ،ســـعی کنند تا مســـائل
و دغدغههـــای همکالســـی هـــا ،هـــم دانشـــکده ایها و
هـــم خوابگاهیهای خـــود را به مـــا منتقل کنند.
سرپرســـت روابط عمومـــی معاونت دانشـــجویی و
فرهنگی دانشـــگاه در خاتمه ســـخنان خـــود بر اهمیت
نقـــش اطالع رســـانی فعالیتهای معاونـــت و همچنین
شناســـایی ظرفیتهـــای دانشـــجویی موجـــود در
دانشـــگاه تأکیـــد کرد.
ضرغامی کارشـــناس اطالع رســـانی روابط عمومی

نیـــز اظهـــار کـــرد :اهمیـــت بهـــره بـــردن از ظرفیـــت
دانشـــجویی اولویـــت کار ایـــن کمیتـــه اســـت و مـــا
امیدواریـــم در زمانـــی کوتاه بتوانیـــم از توانمندیهای
شـــما و دیگر دانشجویان در این مســـیر استفاده کنیم.
وی همچنیـــن ارتقاء کیفیت فعالیتهـــای حوزه روابط
عمومـــی را در ارائـــه مطالـــب و محتـــوای متنوعـــی از
دانشـــجویی عنـــوان کرد.
گفتنی اســـت در این جلســـه دبیران ســـرویسها و
اعضا نیز به معرفی خود و حیطه فعالیتشان پرداختند.
همچنیـــن تبـــادل نظـــر در خصـــوص کلیـــات مباحـــث
کمیتـــه دانشـــجویی مفـــدا از جملـــه انعـــکاس اخبـــار
در زمـــان مناســـب ،تنـــوع در عکاســـی ،معرفـــی
ســـوژههای مناســـب در فضـــای مجـــازی و ...از مـــوارد
مطروحه در این جلسه بود.
الزم بـــه ذکر اســـت این کمیتـــه با ســـرویسهای عکس
و فیلـــم ،خبـــر ،فضای مجازی ،صفحـــه آرایی و گرافیک
بـــه فعالیتهـــای خـــود ادامـــه خواهـــد داد .از عالقـــه
منـــدان دعوت میگردد بـــرای همکاری بـــا این کمیته
بـــه روابـــط عمومـــی معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی
دانشـــگاه مراجعـــه نمایند.

تیم بسکتبال دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی بااقتدار پیروزی دیگری را از آن خود کرد
تیم بسکتبال دانشگاه با اقتدار بر حریفان دانشگاههای منطقه
 10پیروز شد.
در ادامه دسته مسابقات المپیاد ورزشی منطقه
 ۱۰کشور که در رشته بسکتبال سه نفره در روز 2شنبه
 18دی ماه ،به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی برگزار شد ۶ ،تیم از سه دانشگاه برتر منطقه
شرکت کردند که در پایان تیم «الف» و «ب» دانشگاه
با پیروزی بر تمامی حریفان جایگاه اول و دوم را کسب
نمودند.
تیمهای دانشگاه در مسابقه قبل فینال موفق
شدند تیمهای دانشگاه تهران و ایران را با شکست
روبرو نمایند ودر فینال با یک رقابت نزدیک که به
وقت اضافه نیز کشید تیم «ب» دانشگاه موفق به
کسب مقام قهرمانی شد.
در پایان نیز با حضور دکتر وفائی مدیر تربیت
بدنی دانشگاه ،دکتر پورغریب مدیر تربیت بدنی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،نریمانی مدیر امور
دانشجویی و آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با اهداء لوح تقدیر،
مدال و کاپ قهرمانی از سه تیم برگزیده تقدیر شد.
گفتنی است تیم بسکتبال دانشگاه در جایگاه
نخست دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،بر
اساس رتبه بندی المپیاد ورزشی وزارت بهداشت
قرار دارد .معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه این
موفقیت را به دانشجویان پرافتخار دانشگاه تبریک
عرض مینماید.
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طی مراســـمی از همکار بازنشسته معاونت
دانشـــجویی و فرهنگی دانشگاه تقدیر شد

اتصال خوابگاههای شهید بیک محمدی
و شـــهید مسلم زاده دانشجویی به بستر
فیبرنوری
خوابگاههـــای شـــهید بیـــک محمدی و شـــهید مســـلم
زاده بـــرای ارتباطـــات اینترنتی خود به بســـتر فیبرنوری
مجهز شـــدند.
واحـــد فنـــاوری اطالعـــات مدیریـــت امـــور
دانشـــجویی بـــه منظور افزایـــش کیفیـــت ارتباطات
شـــبکه دانشـــگاه ،دســـتیابی بـــه زیرســـاخت امـــن،
رســـیدن بـــه یـــک شـــبکه درون ســـازمانی پرســـرعت
و بـــا قابلیـــت دسترســـی بـــاال در خوابگاههـــای
دانشـــجویی اقـــدام بـــه تجهیـــز خوابگاهها به بســـتر
فیبـــر نـــوری نمـــود.
ایـــن واحد به منظـــور افزایش کیفیـــت ارتباطات
شـــبکه دانشـــگاه ،دســـتیابی بـــه زیرســـاخت امـــن،
رســـیدن به یک شـــبکه درون ســـازمانی پرسرعت و با
قابلیت دسترســـی بـــاال در خوابگاههای دانشـــجویی
اقـــدام بـــه تجهیـــز خوابگاههـــا به بســـتر فیبـــر نوری
نمود .
گفتنی اســـت به همـــت مدیر امور دانشـــجویی
از ســـال1394پس از تـــاش و پیگیریهـــای بـــی وقفه
توســـط کارشناســـان واحـــد فنـــاوری اطالعـــات بـــا
ارگان هایـــی از قبیـــل مخابـــرات و شـــهرداری و پس
از مرحلـــه تســـت ،راه اندازی و اتصال بـــه فیبر نوری
در ایـــن دو خوابـــگاه بـــه طـــور کامل انجام شـــد.
در همیـــن راســـتا ابتـــدا خوابـــگاه شـــهید بیـــگ
محمـــدی بـــه شـــبکه ملـــی اینترانـــت وارد فـــاز
عملیاتـــی شـــد .بـــا توجـــه بـــه پیگیریهـــای بـــه عمل
آمـــده ،پـــس از اتصـــال دانشـــگاه و خوابـــگاه بیـــگ
محمـــدی بـــه اینترانـــت ،خوابـــگاه شـــهید مســـلم
زاده نیـــز بـــا فیبـــر نـــوری به شـــبکه اینترانـــت متصل
گردیـــد و از ایـــن پـــس ارســـال پهنـــای بانـــد اینترنت
از دانشـــگاه بـــه خوابگاههـــای مذکـــور نیز در بســـتر
فیبـــر نـــوری خواهـــد بـــود.
شـــایان ذکـــر اســـت بـــا توجـــه بـــه مذاکـــرات و
مکاتبـــات انجـــام شـــده بـــا اداره مخابـــرات اســـتان
تهـــران بـــه زودی خوابگاههـــای حضـــرت زینـــب(س)
و شـــهید آوینـــی نیـــز بـــه بســـتر فیبـــر نـــوری مجهـــز
خواهنـــد شـــد.
همچنیـــن بـــا پیگیریهـــای مداوم اتصـــال دیگر
خوابگاههـــای دانشـــگاه بـــه فیبـــر نـــوری ،ارتقـــاء
شـــبکه خوابگاههـــا به منظور ســـهولت دسترســـی به
اینترنـــت دانشـــجویان در خوابگاههـــا از برنامههای
آتی حوزه فناوری دانشـــگاه اســـت ،که امید اســـت
در آینـــدهای نزدیک شـــاهد آن باشـــیم.
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کمیتـــه تغذیـــه دانشـــجویان بـــا حضـــور
نمایندگان شـــوراهای صنفی تشـــکیل شد
نشســـت کمیتـــه تغذیـــه دانشـــجویان بـــه
منظـــور ارائـــه راهـــکار مناســـب جهـــت
جلوگیـــری از اســـراف غـــذا و صرفـــه جویـــی در
هزینههـــا در تاریـــخ 9دی مـــاه تشـــکیل شـــد.
ایـــن کمیتـــه بـــا حضـــور نریمانـــی مدیـــر
امـــور دانشـــجویی دانشـــگاه ،مظاهـــری معـــاون
مدیـــر امـــور دانشـــجویی دانشـــگاه ،مهنـــدس
مقـــدم رئیـــس اداره تغذیـــه دانشـــجویان،
مرتضـــوی الحســـینی رئیـــس اداره خوابگا ههـــای
بـــرادران و جمعـــی از دبیـــران شـــورای صنفـــی
دانشـــکد هها و خوابگا ههـــا برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت مهنـــدس مقـــدم
در خصـــوص تعـــداد غذاهـــای رزرو شـــده توســـط
دانشـــجویان کـــه پـــس از پایـــان زمـــان توزیـــع
غـــذا باقـــی میمانـــد ،توضیحاتـــی ارائـــه نمـــود.
وی گفـــت :بـــر اســـاس آییـــن نامـــه تغذیـــه
دانشـــجویان ،افـــرادی کـــه غـــذای رزرو شـــده را
دریافـــت ننماینـــد مشـــمول جریمـــه خواهنـــد شـــد
کـــه با توجـــه بـــه وضعیـــت آموزشـــی دانشـــجویان
دورههـــای علـــوم پزشـــکی ،در حـــال حاضـــر ایـــن
جریمـــه بـــرای دانشـــجویان لحـــاظ نمـــی شـــود.
در ادامـــه ایـــن نشســـت نریمانـــی اظهـــار
داشـــت :جهـــت تهیـــه هر پرس غـــذا حداقـــل مبلغ
 100/000ریـــال هزینـــه میگـــردد که کاهـــش تعداد
غذاهـــای باقـــی مانـــده در ســـطح خوابگا ههـــا
و روز فـــروش غذاهـــای باقـــی مانـــده باعـــث
ایجـــاد نظـــم و کاهـــش هزینههـــا خواهـــد شـــد.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت دبیـــران شـــورهای
صنفـــی مجتمـــع خوابگاهـــی امـــام علـــی(ع)،
خوابـــگاه ســـمیه ،دانشـــکده توانبخشـــی و
داروســـازی بـــه طـــرح مـــوارد درخواســـتی خـــود
نظیـــر :اختصـــاص تســـهیالت جهـــت دریافـــت غذا
بـــه دانشـــجویان کـــم بضاعـــت ،اجـــرای طرح روز
فـــروش غـــذای باقیمانـــده ،تحویـــل بـــه موقع غذا،
افزایـــش نیـــروی توزیـــع کننـــده غـــذا پرداختنـــد.
گفتنـــی اســـت مـــواردی از قبیـــل:
فـــروش غذاهـــای باقیمانـــده بـــه صـــورت روز
فـــروش ،شناســـایی و معرفـــی افـــراد نیازمنـــد
جهـــت دریافـــت تســـهیالت ،تجهیـــز نمـــودن
آشـــپزخانه مرکـــزی ،افزایـــش نیـــروی انســـانی
در ســـلف دانشـــکده توانبخشـــی و ...در
ایـــن نشســـت بـــه تصویـــب اعضـــا رســـید

مراســـم تقدیر از خدمات ســـی ســـاله مرضیه تحســـینی
همـــکار بازنشســـته حـــوزه مدیریت امـــور فرهنگی این
معاونـــت ،روز چهارشـــنبه  13دی ماه بـــا حضور دکتر
کدخـــدازاده معـــاون دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه،
مدیـــران ،سرپرســـتان و همکاران این حوزه برگزار شـــد.
در ایـــن نشســـت دکتـــر کدخـــدازاده ضمـــن
عـــرض تشـــکر و قدردانـــی از زحمـــات ایـــن همـــکار
بازنشســـته ،اظهـــار داشـــت :از جانـــب خـــودم و
مســـئولین دانشـــگاه بـــرای همـــکار عزیزمان ســـرکار
خانـــم تحســـینی آرزوی ســـامتی مینمایـــم چـــرا
کـــه وی در کنـــار زحماتـــی کـــه در ایـــن ســـی ســـال
برای مجموعه دانشـــگاه کشـــیدند ،همـــواره مادری
مهربـــان و دلســـوز بـــرای دانشـــجویان بودنـــد.
وی ضمـــن اشـــاره بـــه ویژگیهـــای پیامبـــر
مهربانـــی و رحمت ،حضـــرت محمـــد مصطفی(ص)،
افـــزود :اصـــل معنویـــت همیـــن حســـن خلـــق اســـت
کـــه در خانـــم تحســـینی ایـــن ویژگـــی بـــه طـــور بارز
مشـــاهده میشـــود ،بـــه همیـــن علـــت جـــا دارد از
همـــکار عزیزمـــان بابـــت ایـــن خصلـــت قدردانـــی
نمایـــم.
معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه در
ادامـــه ســـخنان خـــود بیـــان نمـــود :دانشـــجویان،
نخبـــگان جامعـــه مـــا هســـتند و خداونـــد را شـــاکرم
کـــه ایـــن افتخـــار را نصیـــب مـــا نمـــود تـــا بتوانیم به
ایـــن عزیـــزان کـــه از بهتریـــن مخلوقـــات خداونـــد
هســـتند ،خدمـــت بنماییـــم .دکتـــر کدخـــدازاده
در خاتمـــه ســـخنان خـــود ضمـــن آرزوی موفقیـــت
و ســـامتی بـــرای ایـــن همـــکار بازنشســـته ،گفـــت:
انشـــاءا ...خدمـــات خالصانـــهای کـــه در ایـــن ســـی
ســـال بـــه فرزنـــدان ایـــن خـــاک و بـــوم داشـــتید،
باقیـــات و صالحـــات برایتـــان باشـــد.
همچنیـــن در ایـــن نشســـت خیاطیـــان مدیـــر
تعالـــی فرهنگـــی و فـــوق برنامـــه دانشـــگاه بیـــان
نمـــود :از خدمـــات ســـی ســـاله ایـــن همـــکار بزرگوار
در حـــوزه مدیریـــت امـــور فرهنگـــی دانشـــگاه،
بســـیار سپاســـگزارم چـــرا کـــه وی عـــاوه بـــر یـــار و
مـــددکار همـــکاران در این حـــوزه ،دوســـت و همراه
دانشـــجویان در بحـــث اردوهـــای فرهنگـــی نیـــز
بودنـــد .وی همچنیـــن بـــرای ایـــن همـــکار خدوم در
دیگـــر شـــئونات زندگـــی آرزوی توفیـــق نمـــود.
گفتنـــی اســـت در پایـــان ایـــن محفـــل دوســـتانه
کـــه بـــه منظـــور تقدیـــر و تشـــکر از زحمـــات و
خدمـــات صادقانـــه همـــکار خـــدوم معاونـــت کـــه
ســـالهای متمـــادی ،عمـــر خـــود را صـــرف خدمـــت
بـــه دانشـــجویان این مـــرزو بوم نمـــوده اند تشـــکیل
شـــد ،بـــا اهـــدای لـــوح تقدیـــر و هدایایـــی بـــه رســـم
یادبـــود از زحمـــات ســـی ســـاله مرضیـــه تحســـینی
تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد.

برگزاری جشـــن باشکوه «عیدانه مادرانه»
در دانشگاه علوم پزشـــکی شهید بهشتی
دانشـــجویان دانشگاه با شرکت در جشن
«عیدانه-مادرانه» ضمن بزرگداشت روز
مادر ،به پیشـــواز عید نوروز رفتند

برنامـــه هـــای متعـــدد و متنوعـــی بـــه اجـــرا درآمد.
پس از طنین انداز شـــدن سرود ملی در سالن و
قرائت قرآن توســـط یکی از دانشـــجویان دانشـــگاه،
مجـــری مراســـم بـــه طـــور رســـمی برنامـــه را آغـــاز
کـــرد و دقایقـــی بعـــد از دکتـــر کدخـــدازده؛ معاون
فرهنگـــی و دانشـــجویی دانشـــگاه دعـــوت کـــرد تـــا
دقایقـــی را بـــا دانشـــجویان بـــه صحبـــت بپـــردازد .
دکتـــر کدخـــدازده ابتـــدا ضمـــن عـــرض خیـــر
مقـــدم بـــه دانشـــجویان گفـــت :از اعضـــای انجمن
اســـامی دانشـــجویان عدالـــت طلـــب جهـــت
برگـــزاری ایـــن مراســـم بـــه عنـــوان اولیـــن برنامـــه
رســـمی خـــود تشـــکر مـــی کنـــم و امیـــدوارم کـــه
مراســـمی باشـــکوه ،فاخـــر و در شـــان دانشـــگاه
برگـــزار شـــود کـــه دانشـــجویان از آن لـــذت ببرنـــد.
معـــاون فرهنگـــی و دانشـــجویی دانشـــگاه
در ادامـــه بـــا بیـــان ایـــن کـــه الزم اســـت همـــه
دانشـــجویان در فعالیـــت هـــای دانشـــجویی و
فرهنگـــی دانشـــگاه مشـــارکت کنند افـــزود :توصیه
مـــن بـــه همـــه مدیـــران حـــوزه معاونـــت فرهنگـــی و
دانشـــجویی ایـــن اســـت کـــه در تمـــام فرآیندهـــای

محمد محمدیان

سردبیر کمیته دانشجویی مفدا

انجمـــن اســـامی دانشـــجویان عدالت طلب دانشـــگاه
بـــا برگـــزاری نخســـتین برنامـــه رســـمی خـــود تحـــت
عنـــوان جشـــن «عیدانه-مادرانـــه» ،ضمن بزرگداشـــت
والدت حضـــرت فاطمـــه (س) ،روز زن و مقام مادر به
پیشـــواز عید نوروز رفتند.
در ایـــن مراســـم که در عصـــر روز دوشـــنبه ۱۴
اســـفند ســـال جـــاری در مرکـــز همایـــش هـــای بیـــن
المللـــی امـــام خمینـــی(ره) و بـــا حضـــور قریـــب بـــه
 ۱۰۰۰نفـــر از دانشـــجویان دانشـــگاه برگـــزار شـــد،
تصمیـــم ســـازی و اجـــرا ،دانشـــجویان را مشـــارکت
دهنـــد.
وی در ادامـــه خاطـــر نشـــان کرد :تمام مســـائل
و موضوعـــات دانشـــگاه بایـــد در فضایـــی علمـــی
مطـــرح و با گفـــت و گو و تعامـــل مرتفع گردد و در
مطالـــب ،اتفاقـــات و مســـائل گوناگون احساســـی و
ســـوگرایانه برخورد نشـــود.
دکتـــر کدخـــدازاده در پایـــان موفقیـــت هـــای
اخیـــر دانشـــجویان دانشـــگاه در نهمیـــن جشـــنواره
بیـــن المللـــی ســـیمرغ ،المپیـــاد سراســـری ورزش
هـــای همگانـــی دانشـــجویان علوم پزشـــکی و کمیته
تحقیقـــات دانشـــجویی را بـــه دانشـــگاهیان تبریک
گفتـــه و بـــرای آنـــان آرزوی موفقیـــت کردنـــد.
دعـــوت از دکتـــر مرتضویـــان؛ عضـــو هیـــات
علمـــی دانشـــگاه جهـــت تبییـــن تاثیـــر موســـیقی
و گفـــت و گـــو پیرامـــون موســـیقی هـــای فاخـــر و
اصیـــل ،اجـــرای اســـتندآپ کمـــدی توســـط مجیـــد
افشـــاری و اجـــرای موســـیقی زنـــده توســـط علـــی
زندوکیلـــی از دیگـــر برنامـــه هـــای اجـــرا شـــده در
ایـــن مراســـم بـــود.
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اقتداری دیگر از پهلوانان دانشگاه
نایب قهرمانی تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در سومین دوره المپیاد همگانی وزارت
بهداشت
تیم اعزامی دانشجویان دانشگاه به سومین المپیاد ورزش های
همگانی دانشجویان وزارت بهداشت توانست در این دوره از
المپیاد با اقتدار مقام نایب قهرمانی را از آن خود کند.
دکتر مهرشادپورسعیداصفهانی سرپرست
مدیریت تربیت بدنی با اعالم این خبر اظهار داشت:
تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در این دوره از مسابقات در رتبه بندی و مجموع
امتیازات تیمی و انفرادی با کسب  43امتیاز و -تنها
دو اختالف با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -نایب

دانشجویان دختر مدال آور دانشگاه
تقدیر شدند
مراســـم تقدیر از مـــدال آوران دانشـــگاه در ســـیزدهمین
المپیـــاد ورزش های دختران وزارت بهداشـــت برگزار شـــد.
این مراســـم روز ســـه شنبه  15اســـفند ماه با حضور
دکتـــر کدخـــدازاده معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی
دانشـــگاه ،دکتر ضیایی معاون آموزشـــی و مشاور عالی
رئیـــس دانشـــگاه ،مدیران حوزه معاونت دانشـــجویی و
فرهنگـــی دانشـــگاه ،کارشناســـان مجموعـــه مدیریـــت
تربیـــت بدنی و دانشـــجویان دختر مدال آور دانشـــگاه
در ســـیزدهمین المیپاد ورزش های قهرمانی دانشـــگاه
های علوم پزشـــکی سراســـر کشـــور برگـــزار گردید.
در ابتـــدای ایـــن مراســـم معـــاون دانشـــجویی و
فرهنگـــی دانشـــگاه اذعان داشـــت :مهم ترین ســـرمایه
در هر جامعه ای ،نیروی انســـانی اســـت و دانشجویان
برگزیـــده نیز از نیروهای انســـانی یک جامعه هســـتند.
دکتـــر کدخـــدازاده اظهـــار داشـــت :پرورش جســـمانی
بـــرای پـــرورش تعالـــی انســـانی بســـیار حائـــز اهمیـــت
اســـت و همانگونـــه که مقـــام معظم رهبـــری فرمودند:
تحصیـــل ،تهذیـــب و ورزش از مـــواردی اســـت که باید
مـــورد توجه ما در دانشـــگاه باشـــد.
وی در همین راســـتا گفت :از همه شـــما بزرگواران
مـــی خواهـــم که فضای مناســـب بـــرای تقویـــت ورزش
هـــای همگانی فراهـــم نمایید تا با یـــاری خداوند متعال
بتوانیـــم در آینـــده ای نـــه چنـــدان دور شـــاهد حضـــور
دانشـــگاه در لیگ کشـــوری باشیم.
معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه گفـــت:
مـــا در دانشـــگاه بایـــد در فعالیت های ورزشـــی قواعد
علمـــی بـــه منظـــور ورزش نمـــودن را بشناســـیم و به آن
توجـــه کنیم چـــرا که آشـــنایی بـــا انـــواع ورزش ،مزایا و
معایـــب آن و نـــوع تغذیـــه از مـــواردی اســـت کـــه مهم
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مـــی باشـــد در واقـــع بـــه ورزش باید بـــا رویکـــرد علمی
نگریســـته شـــود .وی افزود :امیدوارم بـــا ایجاد انجمن
هـــای علمی ورزشـــی ،شـــاهد ارتقـــاء دانـــش و فرهنگ
ســـازی ورزش در ســـطح جامعـــه باشـــیم چـــرا کـــه ایـــن
انجمـــن ،موتور حرکت برای شـــادی و نشـــاط در ســـطح
دانشـــگاه است.
دکتـــر کدخدازاده معـــاون دانشـــجویی و فرهنگی
دانشـــگاه در ادامه ســـخنان خود بیان نمود :انشـــاءا...
با اســـتقبالی که شـــما دانشـــجویان ورزشـــکار از ورزش
هـــای همگانـــی مـــی نماییـــد ،شـــاهد موفقیـــت هـــای
روزافـــزون بـــی شـــماری در همه مراتب باشـــیم.
وی در خاتمه ســـخنان خـــود ضمن آرزوی موفقیت
هـــای روزافـــزون بـــرای دانشـــجویان دختـــر مـــدال آور
در ســـیزدهمین المپیاد ورزشـــی ،خاطرنشـــان ساخت:
امیـــدوارم همـــواره در تمامی المپیاد هـــای همگانی و
قهرمانی ،مدال آور باشـــیم و از کلیه دانشـــجویانی که
همـــت مـــی نماینـــد تا دانشـــگاه علوم پزشـــکی شـــهید
بهشـــتی همواره بدرخشـــد کمال تشـــکر را دارم.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن مراســـم دکتـــر ضیایـــی
اظهار داشـــت :امروز برای بنده روز باســـعادتی بود به
این دلیل که در جمع دانشـــجویان هســـتم .وی گفت:
مســـئله مهمـــی که در طی ســـالیان گذشـــته در فضای
دانشـــجویی کمتـــر دیـــده مـــی شـــد ،موضـــوع ورزش
و تربیـــت بدنـــی مـــی باشـــد کـــه در رشـــد اجتماعی و
فرهنگـــی دانشـــجویان بســـیار موثر می باشـــد.
معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه تأکیـــد نمـــود:
دانشـــجویان مـــا بایـــد چنـــد بعـــدی تربیـــت شـــوند تـــا
بتواننـــد در ابعـــاد بســـیاری هـــم در زندگی شـــخصی و
هـــم بـــرای جامعـــه مفیـــد واقـــع شـــوند.
وی اذعـــان داشـــت :آمـــوزش پـــس از پـــرورش
بایـــد صـــورت پذیـــرد کـــه یـــک قســـمت مهـــم پـــرورش
دانشـــجویان ،تربیت بدنـــی و بخش دیگـــر آن فرهنگی
اســـت .مشـــاور عالـــی رئیـــس دانشـــگاه بیـــان نمـــود:

قهرمان این دوره از المپیاد شد.
سرپرست مدیریت تربیت بدنی بیان کرد :در
این دوره از مسابقات ما توانستیم با برنامه ریزی
های صورت گرفته ،تیمی با آمادگی جسمانی باال را
به مسابقات اعزام کنیم و خوشحالیم که دانشجویان
عزیز نیز ،نتیجه زحمات خود را دیدند .وی در همین
راستا اعالم کرد :تمرینات این تیم از اوایل مهرماه
سال جاری به صورت رسمی و فشرده زیر نظر مربیان
مجرب آغاز شده و بعد از حدود دو ماه تمرین و
اسامی دانشجویان شرکت کننده در این دوره از المپیاد
تیم ورزشی

روحیـــه بـــرد در ورزش مهـــم اســـت که این مســـئله در
بین دانشـــجویان ما ایجاد شـــده اســـت چرا که شـــاهد
درخشـــش آن ها در جشـــنواره ها و المپیادها هســـتیم.
دکتـــر ضیایـــی گفـــت :امیـــدوارم کـــه مســـئولین
کشـــور به فضاهای ورزشی در دانشـــگاه ها و آموزشگاه
هـــا ،توجه ویـــژه تـــری بنمایند.
گفتنـــی اســـت در بخـــش دیگـــری از این مراســـم،
ضیایـــی معـــاون مدیریـــت تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه به
ارائـــه گـــزارش عملکـــرد المپیـــاد مذکـــور پرداخت.
همچنیـــن در بخش دیگری از این مراســـم مســـابقه
فوتبال دســـتی ویژه مســـئولین دانشـــگاه برگزار شد که
بـــه معـــاون دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه بـــه دلیل
کســـب مقـــام اول در ایـــن مســـابقه ،هدیـــه ای نیـــز به
رســـم یادبـــود اهداء شـــد .پخش نماهنگ هـــای متعدد
و ارائه گزارش از ســـومین المپیـــاد ورزش های همگانی
پســـران توســـط خلیل ابراهیم زاده سرپرست کاوران نیز
از دیگـــر برنامـــه های این مراســـم بود.
الزم بـــه ذکـــر اســـت در خاتمه ایـــن مراســـم دکتر
ضیایـــی بـــه همـــراه دکتـــر کدخـــدازاده و جمعـــی از
مدیـــران حـــوزه معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی از
دانشـــجویان دختر مدال آور دانشـــگاه در ســـیزدهمین
المپیـــاد ورزش هـــای همگانی بـــا اهدای لـــوح تقدیر و
هدیـــه قدردانـــی بـــه عمـــل آمد.

دقت فریزبی
روبیک

مدال کسب شده
مدال طال

مدال نقره
مدال طال

مدال نقره

تیم داژبال

مدال طال

تیم لیوان
چینی

مدال برنز

تیم فریزبی

مدال طال

برگزاری مسابقات انتخابی ،نفرات برگزیده جهت
شرکت در المپیاد انتخاب شدند .دکتر پورسعید
افزود :از آن جایی که ورزشهای همگانی نیاز به
فضاهای تخصصی جهت تمرین دارند طی قراردادی
با مراکز ورزشی خارج از دانشگاه این امر جهت تیم
فریزبی میسر گردید و تمرینات دانشجویان زیرنظر
مربیان مجرب و با حضور مستمر دکتر گلشاهی مربی
آمادگی جسمانی دانشگاه صورت پذیرفت.
سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در بخش
دیگری از سخنان خود اذعان داشت :قبل از اعزام
تیمهای ورزشی ،ستاد المپیاد ورزشهای همگانی برگزار
شد تا هماهنگی الزم جهت مسائل مربوط به اعزام تیم
انجام شود .همچنین مراسم بدرقه این عزیزان را در
روز اعزام اجرا کردیم ،تا دانشجویان با روحیه شادابی و
نشاط بیشتر در مسابقات حضور به هم رسانند.
دکتر پورسعیداصفهانی هنچنین افزود :تیم
دانشگاه متشکل از 36نفر دانشجو از دانشکده های
مختلف بود ،که در تمامی رشته ها از جمله لیوان
چینی ،طناب کشی ،فریزبی ،طناب زنی ،فوتبال
رومیزی ،دارت ،داژبال افرادی به این دوره از
مسابقات اعزام شده بودند.
وی ضمن تقدیر از تمامی دانشجویان شرکت
کننده در سومین المپیاد ورزش های همگانی
دانشجویان پسر دانشگاه های وزارت بهداشت ،اظهار
کرد :بی شک این موفقیت نام بلندآوازه دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی را بیش از پیش در اذهان
دانشگاهیان ثبت خواهد نمود و ما نیز امیدواریم به
سهم خود بتوانیم قدردان زحمات این دانشجویان
باشیم.
گفتنی است کاپ های تیم های اول تا سوم
این دوره از المپیاد که از سوم تا هفتم اسفند ماه
در خزرآباد ساری برگزار شد ،با حضور دکتر عطوف
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت به برگزیدگان
اعطاء شد.
دانشجوی شرکت کننده
دانیال فدایی نیا دانشجوی پزشکی
علی شهیدینژاد دانشجوی بهداشت محیط
پرهام سعیدنیا دانشجوی رشته ایمنی صنعت
پارسا سعیدنیا دانشجوی رشته ایمنی صنعت
رضا عابدی دانشجوی رشته صنایع غذایی
پویا تیشهبری دانشجوی رشته پزشکی

مهدی فضلی دانشجوی رشته شنواییسنجی
مهیار محمدزاده دانشجوی رشته پزشکی
مهدی آشفته دانشجوی رشته پزشکی

پدرام شیرانی دانشجوی رشته تغذیه
میالد عظیمی دانشجوی رشته رادیولوژی
عباس مرادی دانشجوی رشته فیزیوتراپی

علی شهیدینژاد دانشجوی رشته بهداشت محیط

جلسه مشـــترک دبیران کمیته دانشجویی
مفدا دانشـــگاه های پایتخت با مدیر
روابط عمومی معاونت دانشـــجویی و
فرهنگی وزارت بهداشت
اولیـــن نشســـت ســـردبیران و دبیـــران کمیتـــه مفـــدا
دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی شـــهر تهـــران بـــا
حضـــور مهـــدی معمـــاری مدیـــر روابط_عمومـــی
معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی وزارت بهداشـــت
برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت کـــه مهـــدی معمـــاری
مدیـــر روابط_عمومـــی معاونـــت فرهنگـــی و
دانشـــجو یی وزارت بهداشـــت و جمعـــی از
ســـردبیران و دبیـــران کمیتـــه مفداهـــای شـــهر
تهـــران شـــرکت داشـــتند ،حاضریـــن بـــه تبـــادل
نظـــر در رابطـــه بـــا وضعیـــت موجـــود مفداهـــای
شـــعبه خـــود پرداختنـــد.
محمـــد محمدیـــان ســـردبیر کمیتـــه مفـــدای
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و
دانشـــجوی بینایـــی ســـنجی دانشـــگاه در ایـــن
نشســـت اظهـــار داشـــت :مفـــدای دانشـــگاه
علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی بـــا وجـــود عمـــر
کمـــی کـــه از آغـــاز آن مـــی گـــذرد ،توانســـته
اســـت جایـــگاه خوبـــی در بیـــن دانشـــجویان
پیـــدا کنـــد و بـــه عنـــوان یکـــی از پرمخاطـــب
تریـــن و پرکارتریـــن مراجـــع اطـــاع رســـانی
دانشـــگاه شـــناخته شـــود.
محمدیـــان افـــزود :مفـــدای علـــوم پزشـــکی
شـــهید بهشـــتی بـــه عنـــوان محـــل اعتمـــاد و
اســـتناد نهادهـــای مختلـــف دانشـــجو یی تـــاش
م ــی کن ــد ت ــا از هم ــه ظرفی ــت ه ــای دانش ــجویان
دانشـــگاه اســـتفاده کنـــد و بـــا تعامـــل ســـازنده
ب ــا نهاده ــای مختل ــف دانش ــجو یی ،در راس ــتای
اعتـــای ســـطح آ گاهـــی حـــوزه دانشـــجو یی و
فرهنگـــی دانشـــگاه گام بـــردارد و فضـــای شـــور
و نشـــاط و مشـــارکت همگانـــی را در دانشـــگاه

مهیـــا کنـــد  .محمدیـــان در بخـــش دیگـــری از
ســـخنان خـــود بـــه تشـــریح چالـــش هـــا و موانـــع
پیـــش روی مفـــدای علـــوم پزشـــکی شـــهید
بهش ــتی پرداخ ــت و ابـــراز امی ــدواری ک ــرد ک ــه
بـــا همـــکاری چندجانبـــه همـــه دســـتگاه هـــای
مربوطـــه ایـــن موانـــع و مســـائل مرتفـــع شـــود.

کیوان اسدی دانشجوی رشته پزشکی

محمدعلی اسالمی دانشجوی رشته پزشکی
محمد نصرتی دانشجوی رشته تغذیه

حامد اکبری دانشجوی رشته پزشکی

دانیال فدایینیا دانشجوی رشته پزشکی

عبدالوهاب اسکندری دانشجوی رشته صنایع غذایی
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نشست صمیمانه دکتر کدخدازاده با
دانشجویان دانشکده تغذیه و صنایع غذایی
نشســـت پرســـش و پاســـخ شـــورای مدیـــران معاونـــت
دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه و هیـــأت رئیســـه
دانشـــکده علـــوم تغذیه و صنایـــع غذایی در روز ســـه
شـــنبه هشـــتم اســـفند ،با دانشـــجویان این دانشـــکده
برگزار شـــد.
در ایـــن نشســـت دکتـــر کدخـــدازاده معـــاون
دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه ،دکتـــر حســـینی
رئیـــس دانشـــکده علـــوم تغذیـــه و صنایـــع غذایـــی،
اعضـــای هیـــأت رئیســـه ایـــن دانشـــکده و مدیـــران
حـــوزه معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه
و جمعـــی از دانشـــجویان فعـــال ایـــن دانشـــکده در
حـــوزه هـــای فرهنگـــی ،صنفـــی ،ورزشـــی و علمـــی
حضـــور بـــه هـــم رســـاندند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه :
دانشـــگاه جایـــگاه تفکـــر ،هـــم اندیشـــی ،نقـــد و
آزاداندیشـــی اســـت
در ابتـــدای ایـــن برنامـــه دکتر کدخـــدازاده بیان
داشـــت :باعـــث افتخـــار بنـــده اســـت که امـــروز در
خدمت شـــما هســـتم و اطمینان دارم این دانشـــکده
بـــا وجـــود اســـاتیدی همچون دکتـــر حســـینی و دیگر
بزرگـــواران فرهیختـــه عملکـــرد قابـــل توجهـــی در
حـــوزه دانشـــجویی دارد .وی اظهـــار داشـــت :ایـــن
مســـئله بســـیار حائز اهمیت اســـت که دانشـــجویان
مـــا دانـــش و مهـــارت کافـــی را در رشـــته تحصیلـــی
خودشـــان داشـــته باشـــند و ایـــن مهم بـــا راه اندازی
انجمـــن هـــای علمـــی میســـر مـــی گـــردد .وی گفت:
همـــان گونه که مـــا در کمیته تحقیقات دانشـــجویی
در ســـطح کشـــور ســـرآمد هســـتیم در دیگـــر زمینـــه
هـــا نیـــز باید پیشـــرو باشـــیم .معـــاون دانشـــجویی و
فرهنگـــی دانشـــگاه افـــزود :خوشـــبختانه بـــا فضـــای
مناســـبی کـــه در دانشـــکده تغذیه و صنایـــع غذایی
وجود دارد باید شـــما عزیزان آن را غنیمت شـــمارید
و از آن بهـــره کافـــی را ببریـــد .چـــرا کـــه امـــروزه باال
بـــودن دانـــش و آگاهـــی ســـطوح جامعـــه از اهمیـــت
بســـزایی برخـــوردار اســـت که این مســـأله نیـــز جزئی
از وظایـــف ماســـت .دکتـــر کدخـــدازاده همچنیـــن
تأکیـــد نمـــود :اداره امـــور مربـــوط بـــه دانشـــجویان
بایـــد بـــه خودشـــان ســـپرده شـــود و وظیفـــه معاونت
دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه نیز در ایـــن میان،
پـــرورش و تعالـــی نیـــروی انســـانی اســـت کـــه بتواند
در آینـــده خدمـــات ارزنـــده بـــه جامعـــه ارائـــه دهد.
معاون دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه افزود :یکی
از دغدغه های دانشـــجویان ،مســـئله اشـــتغال است
و مـــا مـــی توانیـــم دانشـــجویان را از بـــدو ورود وارد
فعالیـــت هـــا بنماییـــم تـــا بـــرای فعالیـــت در آینـــده،
آمـــاده شـــوند .وی در بخـــش دیگـــری از ایـــن برنامه
اذعـــان داشـــت :کمیتـــه تحقیقـــات دانشـــجویی و
انجمـــن هـــای علمـــی از مباحثـــی هســـتند کـــه وزیر
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بهداشـــت نیـــز بـــه آن توجـــه ویـــژه دارند لـــذا همان
گونـــه کـــه در کمیته تحققیات دانشـــجویی ســـرآمد
هســـتیم در انجمـــن هـــای علمـــی نیـــز بایـــد پیشـــرو
باشـــیم .دکتـــر کدخـــدازاده خاطرنشـــان ســـاخت:
امیـــدوارم کـــه بـــا یـــاری یکدیگـــر بتوانیـــم شـــرایط
الزم را بـــرای کارآفرینـــان و همچنیـــن زمینـــه ایجـــاد
همـــکاری دانشـــجویان بـــا اســـاتید را محقـــق نماییـــم
هـــر چنـــد کـــه این مســـئله بـــه خوبـــی در دانشـــکده
تغذیـــه و صنایـــع غذایـــی محقـــق شـــده اســـت و
در دیگـــر دانشـــکده هـــا نیـــز بایـــد صـــورت پذیـــرد.
همچنیـــن معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه
در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود ضمن اشـــاره به
اخـــاق گرایی و اخـــاق مداری در دانشـــگاه ،اظهار
داشـــت :دانشـــگاه متعلـــق بـــه همـــه دانشـــجویان
اســـت و فضـــا بـــرای انتقـــادات دانشـــجویان نیـــز به
خوبـــی فراهـــم اســـت بـــه شـــرطی که ایـــن انتقـــاد از
راه صحیـــح و گفتمـــان درســـت صورت پذیـــرد و این
نکتـــه را بـــه خاطـــر داشـــته باشـــید کـــه در محیـــط
آکادمیـــک بـــا آگاهـــی کامل صحبـــت نماییـــم .دکتر
کدخـــدازاده در خاتمـــه ســـخنان خـــود خاطرنشـــان
کـــرد :کار گروهـــی بـــرای به ســـرانجام رســـیدن امور
بســـیار مهـــم اســـت و همـــه بایـــد از ایـــن موضـــوع
اســـتقبال نمـــوده و ایـــن مهـــارت را تمریـــن کننـــد.
دکتر حســـینی رئیـــس دانشـــکده علوم تغذیـــه و صنایع
غذ ا یی :
دانشـــجویان ایـــن دانشـــکده ظرفیـــت هـــای خوبی در
زمینه هـــای متعـــدد دارند
در ادامـــه ایـــن برنامـــه رئیـــس دانشـــکده علـــوم
تغذیـــه و صنایـــع غذایـــی اظهـــار داشـــت :ظرفیـــت
خوبـــی در بیـــن دانشـــجویان ایـــن دانشـــکده در
زمینـــه هـــای گوناگـــون وجـــود دارد و بـــا وجـــود
دکتـــر کدخـــدازاده ،مباحـــث فرهنگـــی نیـــز در ایـــن
دانشـــکده بـــه خوبـــی رو بـــه افزایـــش اســـت .وی
گفـــت :بـــا ایجاد مرکز رشـــد و نوآوری در دانشـــکده
توانســـتیم بـــا همـــکاری دانشـــجویان تولیـــد دانـــش،
ثـــروت و کارآفرینـــی نمائیـــم و از ایـــن بابـــت جـــو
مثبتـــی در دانشـــکده حاکـــم اســـت و از ایـــن طریـــق
توانســـتیم در کنـــار دانـــش ،خلـــق ثـــروت نماییـــم.
دکتـــر حســـینی خاطرنشـــان ســـاخت :فرهنـــگ فـــن
آوری در دانشـــکده تغذیـــه و صنایـــع غذایـــی ،رو
بـــه تعالـــی اســـت و ما مـــی توانیـــم در آینـــده ای نه
چنـــدان دور شـــاهد روحیـــه بانشـــاط دانشـــجویان
باشـــیم چـــرا کـــه دانشـــجویان بـــه فعالیـــت هایـــی
مـــی پردازنـــد که بـــرای آینده شـــان ،موثـــر واقع می
گردد . .
دکتـــر ناصـــری مدیـــر امـــور فرهنگـــی و فـــوق برنامه
دانشـــگاه:
امیـــدوارم به ســـطوح عمیق تری از فرهنگ در دانشـــگاه
بپردازیم
در بخـــش دیگـــری از ایـــن برنامـــه مدیـــر امـــور

فرهنگـــی دانشـــگاه اذعـــان داشـــت :از نـــام بـــزرگ
شـــهید بهشـــتی بایـــد در جامعـــه اســـتفاده نماییم و
دانشـــگاه بزرگ علوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی ،باید
در زمینـــه تولیـــد کـــردن و صـــادر کردن چهـــره های
فرهنگـــی ،خودکفـــا باشـــد .وی گفـــت :امیـــدوارم
بتوانیـــم بـــه زودی به ســـطوح عمیق تـــری از فرهنگ
در دانشـــگاه بپردازیـــم.
همچنیـــن در این نشســـت دکتر پورولـــی معاون
دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــکده علـــوم تغذیـــه
و صنایـــع غذایـــی بـــه ارائـــه گـــزارش عملکـــرد ایـــن
معاونـــت در یـــک ســـال گذشـــته و دکتـــر فرهـــودی
رئیـــس مرکـــز رشـــد و نـــوآوری نیـــز بـــه معرفـــی ایـــن
مرکـــز پرداخـــت.
گفتنی اســـت در بخـــش دیگری از این نشســـت
دانشـــجویان گـــروه مکســـان(مرکز کاربـــردی ســـازی
و ســـامان دهـــی ایـــده هـــای نـــوآوری) بـــه معرفـــی
محصـــوالت خـــود پرداختنـــد.
شـــایان ذکـــر اســـت در بخـــش دیگـــری از ایـــن
برنامـــه پانـــل پرســـش و پاســـخ بـــا حضـــور معـــاون
دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه ،مســـئولین
دانشـــکده علـــوم تغذیـــه و صنایـــع غذایـــی و جمعی
از مدیـــران حـــوزه معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی
دانشـــگاه با دانشـــجویان فعـــال حوزه دانشـــجویی و
فرهنگـــی دانشـــگاه برگزار شـــده و طی آن به پرســـش
هـــای دانشـــجویان پاســـخ داده شـــد.
دبیـــران صنفـــی ،تشـــکل هـــا و کانـــون هـــا صـــدای
دانشـــجویان دانشـــکده شـــدند
در ایـــن نشســـت مـــرادی دبیـــر شـــورای صنفـــی
دانشـــکده ،گلدوســـت دبیـــر انجمـــن اســـامی
دانشـــکده ،اســـدی مهـــر دبیـــر انجمـــن ورزشـــی
دانشـــکده ،اســـکندری مســـئول بســـیج دانشـــجویی
دانشـــکده ،خالقـــی نماینـــده بســـیج دانشـــجویی
خواهـــران دانشـــکده ،نامجـــو معاون سیاســـی بســـیج
دانشـــجویی خواهران دانشـــکده ،قیاســـی از اعضای
انجمـــن اســـامی در ایـــن دانشـــکده بـــه نمایندگـــی
از دانشـــجویان بـــه طـــرح موضوعاتـــی از قبیـــل:
توجـــه ویـــژه تـــر بـــه مقولـــه فرهنـــگ ،حمایـــت هـــای
مالـــی بیشـــتر از فعالیـــت هـــای فرهنگی دانشـــکده،
برگـــزاری کرســـی هـــای آزاداندیشـــی ،افزایـــش
حمایـــت ها نســـبت به دانشـــجویان ورزشـــی در این
دانشـــکده ،نهادینـــه شـــدن فرهنـــگ خودبـــاوری در
بیـــن دانشـــجویان با برگـــزاری کارگاه های آموزشـــی،
برگـــزاری مســـابقات کتابخوانـــی ،کمبـــود بودجـــه
تشـــکل ها ،آزادی بیـــان دانشـــجویان ،مدیریت زمان
بـــرای بـــه ثمـــر رســـیدن برنامـــه هـــا و ...پرداختنـــد.
گفتنـــی اســـت در خاتمـــه ایـــن برنامـــه دکتـــر
کدخـــدازاده از ســـالن غذاخـــوری ایـــن دانشـــکده،
ســـالن ورزش ،آزمایشـــگاه هـــای مـــواد غذایـــی و...
بازدیـــد بـــه عمـــل آورد و ضمـــن صـــرف ناهـــار بـــا
دانشـــجویان از نزدیـــک در جریـــان امکانـــات ایـــن
دانشـــکده قـــرار گرفـــت.

تأکید ریاست دانشگاه بر ژرف اندیشی
دانشجویان در نشست مشترک با دانشجویان
فعال در حوزه دانشجویی و فرهنگی
نشست مشترک دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه با دانشجویان
فعال در حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تشکیل شد.
این نشست در روز یکشنبه  13اسفند ماه در
حوزه ریاست دانشگاه ،با حضور دکتر آقاجانی
رئیس دانشگاه ،دکتر کدخدازاده معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،کریمی مدیر روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر ناصری مدیر تعالی فرهنگی و فوق
برنامه دانشگاه ،آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با حضور نمایندگان
دانشجویان در حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

برگزار گردید.
در این نشست دکتر آقاجانی بیان کرد :این
نشست بسیار موثر است چرا که با دانشجو گفت و
گو نمودن فوق العاده جذاب است .وی گفت :چهار
حوزه آموزشی ،سیاسی و اجتماعی ،صنفی و فرهنگی
برای دانشجو مهم است و کلیه مطالبات و انتظارات
دانشجویان در این حوزه ها باید با دقت نظر و جدیت
پیگیری شود.
رئیس دانشگاه افزود :اگر در حوزه دانشجویی به
تمامی این ابعاد توجه شود ،دانشجو به معنای واقعی
کلمه می رسد.
دکتر آقاجانی در ادامه سخنان خود اظهار
داشت :دانشگاه و دانشجو باید ژرف اندیش باشد و
دانشگاه محلی برای عمیق اندیشیدن است لذا باید
از سطحی نگری که امروزه یکی از معضالت است،
پرهیز نمود .وی افزود :دانشجو باید آزاداندیش،
قانونگرا و دارای تعمق تفکرات و اندیشه باشد چرا که
تضارب آراء باعث اندیشیدن به طور جدی می شود.
رئیس دانشگاه اذعان کرد :در واقع دانشگاه بنگاه
سیاسی نیست و یکی از وجوه شاخص دانشجویان،
استقالل است .به همین خاطر دانشجوی ما نباید در
زمین جریان های بیرونی بازی کند ،چرا که خودش
فکر می کند ،برنامه ریزی و اجرا می کند .رئیس
دانشگاه در همین راستا خاطرنشان نمود :بسیاری از
کارهای دانشگاه باید به دست دانشجویان اداره شود
لذا این مسئله از جایگاه ویژه ای برخوردار است .در
واقع دانشگاه باید پر جنب و جوش باشد و این مسئله
با حضور دانشجویان محقق می گردد .ما هر چه می

توانیم باید امور را به دانشجویان بسپاریم چه در
تصمیم سازی و و چه در اجرا و آن موقع است که
موفق خواهیم شد.
دکتر آقاجانی در ادامه سخنان خود بیان کرد:
همه ما می دانیم که افرادی که همه ابعاد شخصیتی
را در خودشان تقویت می نمایند ،انسان های جذابی
برای همنشینی در ارتباط هستند به همین علت از
شما دانشجویان عزیز می خواهم که خوب مطالعه
و تحقیق نمایید ،در محضر اساتید علوم مختلف را
کسب نمایید و سپس نقد نمایید چرا که صحبت
های ما باید در شأن دانشجو و دانشگاه باشد .وی
تأکید نمود :دانشجو باید دردمند باشد و درد جامعه
باید درد دانشجو باشد و آن موقع فضای دانشگاه
زیباتر می گردد و این مسئله به معنای آن است که
دانشجو با جامعه بیگانه نیست.
دکترآقاجانی همچنین اظهار داشت :سال ها سه
دهک پائین جامعه از خدمات پزشکی محروم بودند
که خوشبختانه در دولت یازدهم و با ایجاد طرح
تحول نظام سالمت بسیاری از بحران های عرصه
سالمت مرتفع گردید و صدای خاموش فقرا به گوش
مسئولین رسید .وی در بخش دیگری از سخنان خود
گفت :منظور از طرح این موضوع بررسی طرح تحول
نظام سالمت نیست ،بلکه مهم دردشناسی و اهمیت
این موضوع است به همین علت دانشجویان نیز باید
دغدغه مند باشند.
دکتر آقاجانی اذعان داشت :این دولت فرصت
ویژه ای را برای دانشجویان فراهم نمود تا بتوانند
آزادانه به بیان نقطه نظراتشان بپردازند که البته
با حضور دکتر کدخدازاده این مهم رو به افزایش
است که شما دانشجویان باید از این فرصت دست
داده نهایت بهره را ببرید .رئیس دانشگاه در خاتمه
سخنان خود خاطرنشان ساخت :کسب عنوان نایب
قهرمانی دانشگاه در سومین المپیاد ورزش ها
همگانی و همچنین کسب رتبه سوم دانشگاه از نظر
تعداد آثار ثبت شده در نهمین جشنواره فرهنگی
سیمرغ را صمیمانه تبریک می گویم و آروزمندم که
به جایگاه خودمان که رتبه نخست در تمامی عرصه
هاست دست یابیم.
در ادامه این نشست دکتر کدخدازاده اظهار
داشت :ما با وجود  13دانشکده و  14خوابگاه به
صورت پراکنده در سطح شهر نیاز به یک هم اندیشی
اساسی داریم .وی بیان نمود :به منظور محقق شدن
فعالیت های سیاسی ،کرسی های آزاداندیشی هر چه
زودتر باید اقدام به فعالیت نمایند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معوق
ماندن برخی از امور تشکل ها را عدم صدور ابالغ
نماینده وزیر در هیأت نظارت دانست و گفت:
بسیاری از فعالیت هایی را که تشکل ها انجام می
دهند باید با مجوز هیأت نظارت باشد که ما تمام
تالشمان را می نماییم تا اموری را که صدور ابالغ
ندارند با مطرح نمودن در جلسات شورای فرهنگی
دانشگاه و کمیته تخصصی این شورا ،بررسی نماییم.
دکتر کدخدازاده در ادامه سخنان خود اظهار
داشت :ما در معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه با کمبود نیروی انسانی در مرکز مشاوره
و تربیت بدنی مواجه هستیم و همچنین فضای
فرهنگی و رفاهی پاسخ گوی تمام دانشجویان نیست
که انشاءا ...با تمهیداتی که در نظر گرفته شده
است این مسائل مرتفع می گردد.
وی در خاتمه سخنان خود خاطرنشان نمود:
دانشجویانی که به امور فرهنگی و غیره می پردازند
بسیار ارزشمند هستند ،اما نباید گاهی با به تعویق
افتادن مجوزها از مسیر صحیح منحرف شوند.
همچنین در بخش دیگری از این نشست دکتر
ناصری مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه
اذعان داشت :برگزاری برنامه های دانشجویی در
دانشگاه باید با مشارکت کانون ها و تشکل ها صورت
پذیرد و ما باید بر ظرفیت های دانشجویی بسیار
تکیه کنیم .دکتر ناصری افزود :انسجام و انضباط در
کار تشکیالتی از اهمیت بسزایی برخوردار است و
برای محقق شدن آن باید از همین دوران دانشجویی
آغاز نمود و بر روی آن تمرکز نمود.
گفتنی است نمایندگان دانشجویی حاضر
در این نشست نعمتی دبیر مرکزی شورای صنفی
دانشگاه ،محمدیان سردبیر کمیته مفدا ،بیرانوند
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه ،زین آبادی
مسئول روبط عمومی انجمن اسالمی دانشجویان،
بساطی و قائدی از انجمن عدالت طلب ،نظری
دبیر مرکزی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی،
امینی افشار از فعاالن انجمن ورزشی دانشگاه،
هاشمی از متقاضیان دریافت موافقت اصولی تشکل
دانشجویان متحد ،جمالیان عضو دانشجویی کمیته
ناظر بر نشریات دانشگاه ،رهی دبیر شورای صنفی
خوابگاه شهید بیک محمدی بوده که به طرح موارد
درخواستی خود از قبیل :اهمیت بازسازی خوابگاه
ها ،دیدار با معاون آموزشی دانشگاه ،اهمیت
جایگاه اطالع رسانی در حوزه دانشجویی ،قدردانی
از مسئولین و دانشجویان در رشد نهمین جشنواره
فرهنگی سیمرغ ،اختصاص دادن فضای مناسب به
مرکز مشاوره دانشجویی ،توجه به سالئق مختلف
سیاسی ،تسریع در صدور مجوز برای برنامه تشکل
ها ،تشکیل جلسات شورای هم اندیشی ،توجه به
دغدغه های علمی دانشجویان ،ضرورت وجود
تشکل ها و انجمن ورزشی در حوزه دانشجویی و...
پرداختند.
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معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در نشست
تکریم و معارفه سرپرست مدیریت امور
دانشجویی:

همراهی دانشجویان با معاونت
دانشجویی و فرهنگی ،برگی برنده برای
دانشگاه به شمار می رود

جلسه معارفه حکیمیان سرپرست مدیریت امور دانشجویی
دانشگاه و نریمانی مدیر سابق این مدیریت ،روز دوشنبه 14
اسفند ماه در محل اتاق شورای این معاونت برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر کدخدازاده معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،مدیران ،کارشناسان
این حوزه و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
در این جلسه دکتر کدخدازاده ضمن تبریک به
مناسبت فرارسیدن والدت حضرت زهرا(س) اذعان
داشت :آنچه در معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه حائز اهمیت است ،خدمت به دانشجو و
دانشگاه است که باید به آن پایبند باشیم.
وی گفت :مشارکت دانشجویان در امور مربوط
به خودشان و حتی در فرآیندهای دانشگاه از جایگاه
ویژه ای برخوردار است چرا که در آینده ،مدیریت
امور به دست همین دانشجویان سپرده خواهد شد،
لذا آموزش و تمرین این مهم باید در همین دوران
دانشجویی صورت پذیرد و مهم ترین نقش دانشگاه
نیز ،تعالی نیروی انسانی اخالق مدار است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در همین
راستا افزود :کلیه دانشجویان باید در همه امور
مشارکت داده شوند و از شورای صنفی دانشجویان می
خواهم که در مشارکت دادن دانشجویان در مدیریت
امور مربوط به خودشان ،کوشا باشند .وی تأکید
نمود :همراهی دانشجویان با معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،برگی برنده برای دانشگاه به شمار
می رود لذا باید در خدمت دانشجو بود و در کنار آن
نیز دانشجویان باید در تصمیم گیری ها نقش بسزایی
داشته باشند.
دکتر کدخدازاده در بخش دیگری از سخنان خود
از خدمات ارزنده نریمانی در این مدت قدردانی و
بیان نمود :آقای نریمانی مدیری توانمند بودند و برای
وی و خانواده محترمشان آرزوی سالمتی مینمایم
و برای آقای حکیمیان سرپرست جدید مدیریت
دانشجویی ،آرزوی توفیق می نمایم و امیدوارم وی
با برنامه ریزی دقیق ،مشارکت و همدلی دانشجویان
و همکاران در این مسیر گام های تعالی را به خوبی
بردارد.
دکتر کدخدازاده در خاتمه سخنان خود ،معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را یک تیم دانست و
خاطرنشان ساخت :انشاءا ...با هم افزایی عمل نماییم
و بتوانیم در دانشگاه سرافراز باشیم.
گفتنی است در ابتدای این جلسه نریمانی اظهار
داشت :خداوند متعال را شاکر هستم که در این 40
ماه توانستم با عهدی که با خدای خود بستم به خوبی
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عمل نمایم .وی در همین راستا اذعان داشت :بنده
در تمام این مدت سعی نمودم تا سبک مدیریتیام
مدیریت قلب ها و دل ها باشد و برای محقق نمودن آن
از هیچ کاری دریغ ننمودم و امروز از بابت این مسئله،
آرامش قلبی دارم.
مدیر سابق امور دانشجویی دانشگاه اظهار
داشت :مدیریت دانشجویی خط مقدم جبهه است و
کاری خدماتی است که پشتیبانی های بسیاری را می
طلبد که خوشبختانه این لطف در زمان تصدی بنده
به خوبی قابل مشاهده بود .وی اذعان داشت :هدف
مدیریت دانشجویی خدمت به دانشجویان است چرا
که اداره آینده مملکت به دست آن ها سپرده خواهد
شد و هر چه برای آن ها وقت و هزینه صرف شود،
سرمایه گذاری محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت
های این مدیریت در این مدت پرداخت و تأکید نمود:
تمامی دانشجویان دانشگاه در این مدت فرزندان من
بودند و تا آن جایی که در توانم بود از هیچ کاری برای
آن ها دریغ ننمودم و به این مسئله معتقد هستم که
نتیجه این کار را خواهم دید.
نریمانی خاطرنشان ساخت :دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در حوزه دانشجویی ظرفیت سرآمد
شدن را دارد و باید در بین تمامی دانشگاه ها ،پیشرو
باشد .وی در خاتمه سخنان خود گفت :از یاری کلیه
همکاران و دانشجویان بسیار سپاسگزارم و برای
سرپرست جدید این حوزه آرزوی موفقیت می نمایم.
در بخش دیگری از این جلسه سرپرست جدید
مدیریت امور دانشجویی دانشگاه بیان نمود :افتخار
بزرگی است که می توانم در خدمت شما عزیزان باشم
و در این مسیر به همیاری و همراهی شما بزرگواران
نیازمندم.
حکیمیان اظهار داشت :بنده به دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ارادت قلبی دارم و این نکته
بسیار حائز اهمیت است که بتوانم به قلب شما نفوذ
نمایم.
وی در ادامه سخنان خود اذعان داشت :برای
رفاه دانشجویانی که در آینده ای نه چندان دور می
خواهند درمانگر خانواده بنده و شما باشند باید ارزش
بسیاری قائل بود و از هیچ خدمتی نباید دریغ نمود.
همچنین جا دارد در این جلسه این مطلب را بگویم
که بنده و خانواده ام ،خدمتگزار این مجموعه هستیم
امید که الیق این خدمتگزاری باشیم .وی گفت :در
این مسیر دشوار برای بنده دعا فرمایید تا به یاری
خداوند و شما بتوانیم گام های موثری را برداریم.
گفتنی است در ادامه این جلسه برخی از مدیران،
کارشناسان و دانشجویان از زحمات نریمانی قدردانی
و برای سرپرست جدید این حوزه آرزوی موفقیت
نمودند.
همچنین در خاتمه این جلسه دکتر کدخدازاده با
اهدای لوح تقدیر و هدیه ،از زحمات نریمانی در زمان
تصدی این سمت قدردانی نموده و ابالغ حکیمیان نیز
به وی اعطا شد.

رئیس دانشگاه در هشتمین جلسه شورای
فرهنگی در سال جاری:
دانشجویان و مسئولین باید ارتباط دوسویه با
یکدیگر داشته باشند
هشتمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه با
حضور دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی،
دکتر مهدی کدخدازاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
و دبیر شورای فرهنگی دانشگاه و سایر اعضا ،روز شنبه 12

.

اسفند ماه تشکیل شد
در ابتدای این جلسه که در محل سالن جلسات
حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد ،دکتر ناصری مدیر
تعالی فرهنگی و فوق برنامه ضمن تشکر از ریاست
دانشگاه به دلیل حساسیت در برگزاری جلسات شورا،
به تبیین موارد دستور جلسه مذکور پرداخت.
در ادامه این نشست دکتر کدخدازاده ضمن تشکر
از حمایت های همه جانبه ریاست دانشگاه در کسب
مقام سوم کشوری نهمین جشنواره فرهنگی سیمرغ
در تعداد ثبت آثار ،تأکید کرد :این مهم بدون حمایت
های همه جانبه دانشگاهیان ممکن نبود و بنده به سهم
خود از تمامی مسولین دانشگاه که در نقش سفیر این
جشنواره ،دانشگاهیان را به پیوستن به پویش جشنواره
سیمرغ ،ترغیب کردند ،تشکر می کنم.
در بخش دیگری از این نشست دکتر آقاجانی ضمن
تأکید بر استفاده بهینه از منابع موجود دانشگاه برای
مرتفع کردن خواسته های نامحدود ،خواستار اولویت
بندی درخواست ها و فعالیت های دانشگاهیان شد
به نحوی که نتایج آن ها قابل حصول باشد .رئیس
دانشگاه همچنین خواستار برقراری ارتباط دوسویه
دانشجویان با مسئولین شد .رئیس شورای تخصصی
فرهنگی اجتماعی دانشگاه اظهار داشت :شورهای
خوابگاهی باید فعال تر باشد و مشکالت دانشجویان
باید به دست خود آنان حل و فصل شود .همچنین
در این جلسه کانون های «احیای گفتمان امام(ره)
و رهبری(مدظله)» و «صدا» موفق به کسب مجوز
فعالیت شدند.
گفتنی است در جلسه مذکور ارائه «سند دانشگاه
اسالمی» و نیز گزارشی مختصر از عملکرد «ستاد دهه
فجر» صورت پذیرفت.

دلنوشتهای با طعم گیالس ،به بهانهی روز درختکاری

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
حسین نظری

عضو کمیته دانشجویی و دبیر کانون ادبی دانشجویان

به بهانهی روز درختکاری و در پنجاه و نهمین سال تاسیس
دانشگاه  ۵۹نهال سبز ساکن خانهی بهشتی شدند.
در آستانه ی سال نو به همت مدیریت تعالی و فوق برنامه در
راستای ترویج فرهنگ درخت کاری  ۵۹اصله نهال سبز بارور به
باغستان پر ثمر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیوست.
نخستین نهال طی مراسمی توسط مسوولین دانشگاه کاشته
شد تا تپشی نو در کالبد شعار کهن دانشگاه یعنی باشد.
در آستانه ی بهار نو این نهال تر گیالس کاشته شد تا بنیانی
بر بنایی دیگر در پرورش امیدی به طعم گیالس در دانشگاهیان،
خاصه دانشجویان دانشگاه واقع شود.

امروز بستر حاصلخیز دانشگاه رویشگاه  ۵۹نهال امیدوار
است ،امیدی به مثابه تعالی در ابعاد مختلف فرهنگی ،آموزشی
و پژوهشی...
با نگاهی به بوی بهروزی و باور به دستان توانمندی که نگاه
دار نهال های جوان دانشگاه اند ،زمزمه میکنیم:
سر برکش ای رمیده که همچون امید ما
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت
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بزرگان به شادی بیاراستند 					
می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار 					
به ما ماند از آن خسروان یادگار

مناسبتی که از  2340سال پیش از میالد در سراسر امپراطوری
ایران مورد احترام همه مردم بود ،با رسیدن جمشید به تاج و
تخت پادشاهی ایران جشن گرفته شد ،جمشید بنیانگذار این
جشن بود .از طرفی زندهکنندهی عجم به وسیله زبان پارسی
یعنی همان فردوسی بزرگ ،مدح جمشید و آغاز جشن نوروز را
به گونهای توصیف میکند که به زیبایی و خرمی این جشن از
همان ابتدا میتوان پی برد:
فرشاد پرن

دانشآموخته رشته تغذیه دانشگاه
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به جمشید بر گوهر افشاندند 					
مر آن روز را روز نو خواندند

اعتقاد مردم به بیدار شدن زمین از خواب زمستانی ،یعنی
یک رویداد میمون و مبارک که باید آن را جشن گرفت و در
آن روز خوشحال ترین حالت خود را داشت .و باز هم اعتقاد
مردم بر اکرام و احترام مردگان در این روز باعث شده بود تا
سفرههای گسترده در نوروز برای مردگان خود فراهم نمایند
و به گونهای خوان بگسترانند برای مردگان خود که دیگر در
شادیشان حضور ندارند.
به پروردن سبزه روی آوردند ،به خاطر اعتقادشان به خوش
یمنی سبزهها برای آغاز سال جدید و پس از آن هفت نوع
مختلف از غالت را بر هفت خشت استوانهای میکاشتند
و بر اساس میزان رشد آنها حاصل خیزی حاصل از این غالت
را در سال آینده پیش بینی میکردند و این یعنی اعتقاد به
شانس و بخت و اقبال و از زاویهای دیگر امید به فردا و سالی
که میآید ...و اینگونه بود که هفت سین هم پدید آمد .برای
در امان ماندن از بالیا قبل از شروع حرف زدن شکر میخوردند
و بر خود روغن میمالیدند.
مردم در میان خود شخصی را به عنوان«میر نوروزی»
انتخاب میکردند که برای خنده و شادی چند روزی نقش
پادشاه را بازی میکرد و مردم به صورت نمادین از وی اطاعت
میکردند.
و اما یکی از بزرگ ترین نمادهای نوروز در زمان آغاز جشن
گرفتن آن «روز تظلم و دادخواهی» بود ،روزی که اگر یک نفر
حتی از پادشاه هم شکایت داشت؛ باید به شکایت وی رسیدگی
میشد؛ بر اساس عدل و انصاف!!! رسمی که البته در زمان
ساسانیان برداشته شد.
از میان نمادهای اسطورهای که از آغاز تمدن ایران به وجود
آمده اند ،نوروز یکی از معدود نمادهایی است که هنوز باقی
مانده و از بین نرفته است ...ولی همین نورز آیا دستخوش
تغییراتی نشده است و همه رسم و رسوماتش باقی مانده است؟
آیا با مدرن شدن جامعه امروزی و عصر ارتباطات نوروز به همان
شکل قدیمیاش باقی مانده است یا دنیای مدرن بر نوروز هم
تاثیر گذاشته است؟ باید بدانیم و قبول کنیم که نوروز دیگر به
شکل اسطورهای اش نیست ،از نوروز فقط «چهارشنبهسوری» و
«سیزدهبدر» آن باقی ماندند .نوروز از حالت مذهبی و انسانی
خود خارج شد و در دنیای امروز به عنوان نماد هویت ملی
ایرانیان شناخته شد ،نقطهای که هویت اسالمی را از هویت

پیش از اسالم متمایز میکند.
به دنبال ورود اسالم و به دلیل استفاده از نوروز برای نفوذ
سیاسی بر سایر ملتها کم کم واژه ایرانی -اسالمی مشروعیت
پیدا کرد .ولی با همه اینها تفاوت نوروز امروز با نوروز
دیروز به اندازه تفاوت چند قرن زمان است ،دنیای مدرن با
جهانیشدنش ،رفاهطلبی ،مصرفگرایی ،رسانهایشدن و سایر
فرایندهایش بر نوروز تاثیر گذاشته است .نوروز امروزه در
تمامی شهرهای دنیا جشن گرفته میشود ،به گونهای که تا
 50سال پیش نوروز فقط در حوزه فرهنگ ایرانی بود ،اما امروز
پدیدهای است در همه کشورهی جهان و این خود وسیلهای
است برای آشتی دادن فرهنگ ایرانی با سایر فرهنگها!!!
تأثیر مدرنیته بر نوروز ،امروزه بر ریزترین مسائل زندگی
هم نمود پیدا میکند؛ یعنی نوروز سبک زندگی را عوض
کرده است .به طور انبوه خرید میکنیم ،کاالهایی لوکس از
خوردنیها و پوشیدنی ها؛ لباسمان عوض میشود ،مبلمان خانه
هم عوض میشود و حتی آرایشها هم!!!
مهمترین تأثیر دنیای مدرن بر نورز باستانی ما تأثیر«رسانه»
است .زیرا رسم دیدوبازدید نوروز از رفتن به خانه اقوام و
خویشان و دیدار نزدیک به فضای مجازی و جشنهای مجازی
رسیده است .تبریک عید حتی به عزیزترین افراد به یک تلفن،
پیامک،کارت پستال ،نامه و یا پیام در اینترنت محدود میشود؛
و این یعنی ضعیف شدن رابطه چهره به چهره!!!
هدایای نوروزی شامل پول نقد و کمک کردن افراد به یکدیگر
بود و یا در نهایت به هم لباس میدادند ،ولی امروزه به سمت
کاالهای نمادین که ارزش مصرف ندارند میرویم ،کاالهایی
مثل مجسمه ،شاخهی گل ،کارت پستال و ....و اما از مهم ترین
مسائل امروزی شدن نوروز «زنانه شدن» نوروز است .فرایندی
که به تدریج نوع نگاه ،نوع رفتار و نوع زندگی را در ایام نوروز
تغییر داد.
زنان که در ابتدا وظیفه خانه تکانی و تمیز کردن منزل
را داشتند ،امروزه مهمترین نقش را در ایام نورز و در عرصه
اجتماعی دارند؛ به گونهای که نوع خوراکی ها ،دکوراسیون و
تزئینات خانه ،تنظیم نوع روابط افراد با یکدیگر حداقل در این
ایام با مدیریت زنان انجام میگیرد و در آخر ،البته که طبیعی
است هر اتفاقی در ضمن مرور زمان دستخوش تغییراتی
میشود؛ تغییراتی که ممکن است از نظر قشری از افراد خوب
و از نظر قشری دیگر بد باشد ،ولی آن چیزی که مهم است
و میماند ،وجود چنین رویدادهایی است که یادآور تمدن و
فرهنگ ایرانی است و یادآور عشق و صفا ،دوستی و مهربانی،
اتحاد و یکرنگی هر ایرانی و کنار گذاشتن همه کینهها و غمها
در این ایام...
نورز پیشاپیش مبارک!!
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بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
امینحسام سیفزرگر

مشاور مرکز مشاوره دانشجویان

در نوروز بســـیاری از مردم ترجیح میدهند تا به ســـفر بروند و
از فرصت پیشآمده جهت مشـــاهده شـــهرها و کشورهای دیگر
اســـتفاده کنند .پرســـش اینجاســـت که آیـــا این ســـفر میتواند
منجـــر بـــه تغییرات روانشـــناختی درروان و شـــخصیت شـــود؟
شـــخصیت نشـــاندهنده یک ســـری اهداف بلندمدت است
که مـــردم برای رســـیدن بـــه آن تـــاش میکننـــد .ویژگیهایی
کـــه بهعنـــوان شـــخصیت در نظـــر میگیریـــم مالکهایـــی
هســـتند کـــه اختـــاف بیـــن مـــردم را توصیف
میکننـــد .اهدافی کـــه هر فرد برای رســـیدن
بـــه آنها تـــاش میکند آنهایی هســـتند که ما
بخشـــی از طبیعـــت بشـــری در نظـــر میگیریم.
بـــرایمثـــال ،بعد اصلـــی باز بـــودن بـــرای تجربه
نشـــاندهنده هـــدف عمومـــی بـــرای درگیـــر شـــدن
در تجربیـــات جدیـــد اســـت .بعضـــی افـــراد این هدف
را متعهـــد میداننـــد و ازایـــنرو بـــاز بـــودن بـــرای تجربه
بســـیار بـــاال هســـتند .دیگـــران
هـــدف خـــود را در محیطهـــای
آشـــنا باقی میگذارنـــد و ازاینرو
بـــاز بـــودن بـــرای تجربه کم اســـت.
شـــخصیت ماننـــد هر جنبـــه دیگری
از روانشناســـی انســـان ،ترکیبـــی از عوامل
بیولوژیکـــی و تجربیاتـــی اســـت کـــه بـــر این
اهـــداف تأثیـــر میگـــذارد .مطالعـــه تجربیاتی
کـــه شـــخصیت را تحـــت تأثیـــر قـــرار میدهنـــد
دشـــوار اســـت ،زیرا نیاز بـــه شناســـایی تجربیاتی
دارد که بر شـــخصیت تأثیر میگـــذارد و در طول
زمـــان بـــه مطالعه افـــراد میپردازد کـــه چگونه این
تجربیـــات منجـــر بـــه تغییر در شـــخصیت میشـــود.
مقالـــه جالبـــی زیمرمـــن و فرانتس ناییر در شـــماره
 2013مجلـــه روانشناســـی شـــخصیت و روانشناســـی
اجتماعـــی نشـــان میدهـــد کـــه چگونـــه ســـفرهای طوالنی بر
رشـــد شـــخصیت دانشـــجویان آلمانـــی تأثیـــر گذاشـــته اســـت.
بعضـــی از دانشـــجویان در یـــک کشـــور دیگـــر بـــرای یـــک دوره
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طوالنـــی موردمطالعه قرار گرفتنـــد ،درحالیکه گروه کنترل در
دانشـــگاه بودنـــد ،اما در خارج از کشـــور تحصیـــل نمیکردند.
محققـــان عالقهمنـــد بودنـــد کـــه چگونـــه ایـــن دوره ســـفرهای
طوالنـــی بـــر شـــخصیت تأثیـــر گذاشـــت و افـــراد جدیـــد شـــبکه
اجتماعـــی تحـــت تأثیـــر تغییـــرات شـــخصیتی قـــرار گرفتند.
قبل از دوره ســـفر از همه شـــرکتکنندگان آزمون شخصیت
نئـــو گرفته شـــد و پس از بازگشـــت از ســـفر (پـــس از مدتزمان
مشـــابه برای دانشـــجویانی که ســـفر نکردند) ،ایـــن اندازهگیری
دوبـــاره انجام شـــد .نتایج جالب بود دانشـــجویانی که به ســـفر
رفتـــه بودند نســـبت به دانشـــجویانی که ســـفر را ترجیح نداده
بودنـــد برونگراتـــر بودنـــد و این دســـته در نمره وظیفهشناســـی
نیـــز نمـــرات باالتـــری داشـــتند ،دانشـــجویانی که به ســـفرهای
متعـــدد رفتـــه بودند نیـــز در مقیاس باز بودن نســـبت به تجربه
نمره باالیی داشـــتند.

در بازگشـــت از ســـفر مجدداً آزمون شـــخصیتی گرفته شـــد
نتایـــج حاکـــی از افزایش نمـــرات در مقیاسهـــای توافق پذیری
(نشـــاندهنده انعطـــاف در همراهـــی با نظرات دیگـــران) ،ثبات
احساســـی و باز بودن نســـبت بـــه تجربه بود .ایـــن تغییرات در
شـــخصیت بـــه دلیـــل تغییـــرات در شـــبکههای اجتماعـــی افراد
بهعنـــوان یـــک نتیجه از ســـفر بـــود .همانطور که ممکن اســـت
انتظـــار داشـــته باشـــید ،افـــرادی که ســـفر نکردهاند یک شـــبکه
اجتماعـــی مشـــابه را در طـــول دوره مطالعه حفـــظ کردهاند .در
مقابل ،کســـانی که ســـفر میکردنـــد ،تمایل زیادی بـــه دیدار با
بیشـــتر مـــردم جدید از کشـــور میزبان و از دســـت دادن ارتباط
با مـــردم کشـــور خوددارند .ایـــن تغییرات در شـــبکه اجتماعی
بهشـــدت بـــه تغییـــرات مشاهدهشـــده در باز بودن بـــه تجربه و
ثبات احساســـی مربوط اســـت.
بـــا توجه بـــه نتایج تحقیق زیم رمن و ناییـــر نیاز به گنجاندن
برنامههـــای ســـفری در دوران دانشـــجویی بیشازپیـــش توصیه
میشـــود ،تغییـــرات شـــخصیتی تا  25ســـالگی به دلیـــل قابلیت
انعطافپذیـــری بـــاالی نورونـــی (نوروپالستیســـیتی) میتوانـــد
اتفـــاق بیافتـــد هرچنـــد کـــه بعـــدازآن نیـــز تـــا پایـــان عمـــر ایـــن
انعطافپذیـــری نورونـــی تا حـــدودی ادامـــه دارد ولـــی تغییر در
ســـنگ بناهای شـــخصیتی (طرحوارهها) اگر نگوییـــم غیرممکن
بسیار دشـــوار است.
کشـــور مـــا با توجه به تنـــوع قومی و فرهنگـــی فرصت خوبی
را بـــرای افـــراد فراهـــم میکنـــد تـــا با آشـــنایی بـــا ایـــن تفاوتها و
گوناگونـــی قومـــی و فرهنگـــی فرصتی را برای رشـــد شـــخصیتی
بهتـــر فراهـــم کنند و درک مناســـبی از خـــود و دیگـــری بیابند.
ایـــن مهم بـــا تعامل بین دانشـــگاههای سراســـر کشـــور میتواند
اتفـــاق بیافتـــد کـــه دانشـــجو یـــک یـــا دونیـــم ســـال را در شـــهر
دیگـــری بگذارنـــد ،ایـــن اتفاق عـــاوه بـــر تأثیرات روانشـــناختی
میتوانـــد منجـــر بـــه ارتقـــاء فرهنگـــی و بهبـــود دیـــدگاه گیری
( )Perspective Takingدر دانشـــجویان شـــود.
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چه مدت است که به این فعالیت میپردازید و چطور شد
که این مسئولیت را پذیرفتید؟

شروع کارم از  15تیر 96بود .بنابراین  7ماهی میشود که
فعالیت میکنم .به دلیل عالقه ی زیادم به کسب تجربه و
فعالیت در زمینه ی رشته ی تحصیلی ام توسط یکی از اساتید
محترم ،به مهندس مقدم  -رییس محترم اداره ی تغذیه-
معرفی شدم و با راهنماییهای ایشان کارم را شروع کردم.

لطفاً کمی در خصوص روند تهیه و توزیع غذا در
رستوران دانشگاه توزیع دهید .چند ساعت زمان صرف این
کار میشود؟ همکاران از چه زمانی درگیر هستند؟ لیست
منوهای غذایی با توجه به چه مواردی تهیه میشود؟

تهیه و توزیع غذا در رستوران سبز با توجه به آمار باالی غذای هر
روز وتهیه ی  5منو در یک روز طبیعتاً زمان زیادی را میطلبد،
حتی گاهی برای بعضی از غذاها مثل ماهی و زرشک پلو با مرغ
کارکنان یک روز زودتر مقدمات آماده سازی را انجام میدهند.

تعدادی از آشپزها و سرآشپز محترم رستوران صبح زود(6صبح
) به رستوران تشریف میآورند و کار را شروع میکنند و حدود
ساعت 13:00که تهیه ی ناهار به اتمام میرسد فرآیند آماده
سازی غذای شام خوابگاهها شروع میشود .حدود ساعت16:00
شام خوابگاهها آماده میشود و تا ساعت  18:30توزیع بین
خوابگاهها انجام میشود .لیست منوها توسط سرکار خانم
افتخارزاده کارفرمای محترم رستوران سبز انتخاب میشود و
البته گاهی هم نظرسنجی از دانشجویان عزیز انجام شده که
این موضوع هم در چینش منوها تاثیرگذار است.

به نظر شما طبخ و توزیع غذای دانشجویی در دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی چطور است؟

به نظرم همیشه هرچه قدر هم خوب و عالی باشی باز هم جا
برای بهتر شدن و پیشرفت وجود دارد .اما اگر بخواهم بخش
تغذیه دانشگاه را با دانشگاههای دیگر تهران مقایسه کنم
صددرصد میگویم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهتر

صددرصد از دیگر دانشگاههای تهران بهتر است

است .به عنوان مثال داشتن حق انتخاب  3منو در یک روز
چیزی است که من به شخصه در دانشگاههای دیگر ندیدم.

 2نمرهای که بنده از  20کم کردم .انشاالله با پیگیریها و
درخواستهای مهندس مقدم به زودی خوابگاهها هم مجهز
به خط سلف سرویس بشوند و این مشکل هم برطرف شود.

بخشی از کار من در رستوران سبز است .رفتن به خوابگاهها
برای بازدید و دریافت نظرات دانشجویان و انتقال این نظرات به
مهندس مقدم بخش دیگری از کارم است و درکنار اینها گاهی
تستهای بهداشتی از قبیل فینگرتست و تست از سطوح برش
مرغ و گوشت و سبزیجات هم انجام میشود .همه ی اینها با
هم ممکن است کار سختی به نظر بیاید اما خب داشتن عالقه
در هر کاری آن کار را آسان و لذت بخش میکند.

مهم ترین مزیت اش این است که چون من هم دانشجو هستم
و از همین غذاها استفاده میکنم ،بهتر سایر دانشجوها را درک
میکنم و پیشنهادها و انتقادات آنها یک جورهایی حرفهای
خود من هم هست و عدم رعایت بهداشت رستوران برای تهیه
ال
ی و توزیع غذا سالمتی من را هم به خطر میاندازد؛ پس متقاب ً
دانشجوها هم به من به دید یک دانشجو -که قصد در بهتر
شدن وضعیت موجود دارد -اعتماد دارند و مطمئنن هستند که
حرف هایشان تا جایی که امکان دارد عملی میشود.

آیا پیش از پذیرفتن این مسئولیت ،فکر میکردید این
به نظر شما نظارت دانشجویی بر امور مرتبط با دانشجویان
پروسه اینقدر سنگین باشد؟
نظارت بهداشتی و دادن گزارش بر اساس ماده و قانون یک از چه مزایا و معایبی برخوردار است؟

به غذای دانشگاه از بیست چه نمرهای میدهید؟

مهناز آزاد

عکس :مسعود آقایی

از  20نمره  18میدهم ودلیل کم کردن این  2نمره نبود امکانات
کافی برای گرم نگه داشتن غذای شام خوابگاه هاست.

برخی از دانشجویان به کیفیت غذا معترض اند ...نظر شما
چیست؟

اشاره :اهمیت نظارت و سپردن امور به دست دانشجویان از مواردی است
که همیشه در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مدنظر بوده
است .فریبا فرهو ،متولد سال  ،1373دانشجوی ترم هشتم بهداشت
محیط ،اهل شهر الهیجان استان گیالن و ناظر تغذیه در رستوران
سبز است .با این دانشجوی ناظر در امور معاونت به بحث و
گفتوگو نشستیم که نظر شما را در ادامه به این مصاحبه
جلب میکنیم.
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 اعتراض دانشجوها به کیفیت غذا تاحدودی منطقی و بهجاست .اما دلیل این پایین بودن کیفیت از مواد غذایی
مصرفی نیست(.کیفیت مواد مصرفی برای تهیه ی غذا
خیلی خوب است) بلکه به خاطر آمار باالی غذا و سرد
شدن آن در هنگام سروغذاست و متأسفانه این اعتراض به
کیفیت ،طی بازدید بنده از چند خوابگاه دخترانه بیشتر
در شام خوابگاهها دیده شده که باز بر میگردد به همان

صحبت پایانی اگر دارید بفرمائید.

در آخر جا دارد ازمهندس مقدم رییس محترم اداره ی تغذیه
تشکر ویژهای به خاطر پیگیریها و راهنماییها و فرصتها
و کمک هایی که در اختیار من قرار دادند داشته باشم .این
که برای پیشنهادها و انتقادات دانشجویان وقت میگذارند
با وجود مشغله کاری باالیی که دارند ،یک دنیا ارزش دارد و
من این را بارها به چشم دیدم(از تنوع دادن به نان گرفته تا
اضافه کردن آبگوشت به منو غذاها وخیلی چیزهای دیگر که
پیشنهادهایی بود که طی بازدیدها دانشجوها به بنده منتقل
کردند و مورد توجه مهندس قرار گرفت) .ازتمامی پرسنل اداره
ی تغذیه به خاطر زحمات و راهنمایی هایشان تشکر میکنم و
آرزوی موفقیت روزافزون برای تک تک این عزیزان دارم.
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کشور افغانستان

سازمان ملل متحد در  ۲۳فوریه سال  ۴(۲۰۱۰اسفند  )۸۸پس از رایزنیهای بسیار؛
سرانجام  ۲۱مارس را به عنوان روز بینالمللی نوروز در تقویم خود ثبت کرد تا
جشن سال نوی بیشتر از  ۳۰۰میلیون نفر در دنیا به صورت رسمی جهانی شود.
با قطعنامه سازمان ملل همه کشورهای عضو این سازمان موظف شدند که در
تقویمهای رسمی شان روز  ۲۱مارس را به عنوان نوروز ثبت کنند .در متن به
تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل ،نوروز ،جشنی با ریشه ایرانی که
قدمتی بیش از  ۳هزار سال دارد توصیف شدهاست .در ایران و برخی از کشورها
نوروز آغاز سال جدید محسوب میشود .غیر از ایران که تعطیالت رسمی (و
غیر رسمی!!!) نوروز در آن بیشتر از هر کشور دیگری است ،کشورهای دیگری
هم هستند که نوروز هر چند در آنها آغاز سال نو نیست اما در آن کشورها
نیز آداب و رسوم خاصی در  21مارس رواج دارد .در این نوشتار دانشجویان
بورسیه غیرایرانی دانشگاه که اهل کشورهای عراق ،افغانستان ،تاجیکستان
و پاکستان هستند ،از رسوم و سنتهای خود در عید نوروز میگویند.

مریم بیات

دانشجوی پزشکی | افغانستان

در کشور افغانستان در شب سال نو سبزی پلو و ماهی کباب
شده و یا خروس سفید از غذاهای مرسوم در آن شب میباشد.
در افغانستان مردم به جای هفت سین ،هفت میوه دارند .هفت
میوه چیزی شبیه به ساالد میوه است که از هفت نوع میوه خشک
(کشمش ،سنجد ،پسته ،فندق ،برگه زردآلو ،گردو و آلو) مختلف
تشکیل شده است و باید تمام این میوههای خشک را از چند روز
قبل در آب بخیسانند و در روز عید نوروز به مهمانان پیش کش
میکنند .تهیه سمنو نیز از جمله بهترین و قدیمی ترین سنت
افغان هاست که در نزد بانوان از جایگاه خاصی برخوردار است.
افغانها مراسمها و جشنهای مختلفی مانند جشن گل سرخ برای
سال نو دارند .جشن گل سرخ یک جشن خاص است که در مزار
شریف در  ۴۰روز اول سال و به مناسبت روییدن گلهای سرخ
برگزار میشود .جشن دهقان یکی دیگر از مراسم هایی است
که در روز اول سال برگزار میشود و در این جشن کشاورزان
محصوالت خود را به شهرها میآورند.

کشور تاجیکستان
حاکمخان نیازباقیاف

دانشجوی پزشکی | تاجیکستان

کشور عراق
احمد هندی

دانشآموخته  PhDمواد دندانی | عراق

در کشور عراق در شب عید نوروز خوراکیهای مختلف و
میوههای متنوع و همچنین غذاهای گوناگونی که شکل و مزه
هر کدام با دیگری متفاوت است تهیه و پخته میشود .در
اولین روز سال در عراق ماهی را به شیوه خاصی طبخ کرده و
با پلو سرو میکنند ،همچنین رسم است که سر ماهی را جدا
کرده و از دیوار بیرونی خانه آویزان میکنند .از دیگر رسوم این
است که به زیارت قبر مطهر سلمان فارسی رفته و آن را زیارت
میکنند .هر سال در عراق به نام یک حیوان به خصوص نام
گذاری میشود که مردم معتقدند اگر سال به نام حیوان زیبا
و پر فایدهای باشد آن سال پر خیر و برکت خواهد بود و یا اگر
حیوان درشت و وحشی و خشنی باشد سالی خسته کننده و
سخت خواهد بود و همچنین اگر به نام حیوان کم هوش و نادان
و ضعیفی بود سالی بدون ثمره خواهد بود! افسانهای در کشور
عراق رایج است که میگوید زمین کره بزگی است که بر شاخ
گاو نر بزرگی میچرخد؛ زمانی که این گاو خسته شده و کره
زمین را به شاخ دیگری میگذارد در این زمان سال جدید وارد
میشود.
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کشور پاکستان
فاطمه رضا

دانشجوی پزشکی | پاکستان

در کشور پاکستان عید نوروز از نظر مذهبی اهمیت و احترام
زیادی دارد .هر سال در پاکستان رنگ خاص خودش را دارد که
چند ساعت قبل از تحویل سال همه مردم لباسهای رنگ سال
مربوطه را پوشیده و تمیز و آراسته بر سر سفره مینشینند .در
پاکستان سفره هفت سین وجود ندارد ،سفره ی پاکستان ماهی
و سبزه و سیر و دیگر سینها را ندارد ،در سفره ی پاکستانیها
شیرینی ،میوه و شربتی که همرنگ نوروز است را بر سر سفره
گذاشته و عود و شمع روشن میکنند .در این کشور در روز نوروز
روزه میگیرند و بعد از نماز ظهر و عصر نماز نوروز میخوانند.

در کشور تاجیکستان نوروز آیین و آداب خاص دارد .یک روز قبل از
نوروز همه اثاث و ظروف خانه را تمیز میکنند و در روز عید نوروز
لباس نو میپوشند و ثاث خانه را که از قبل تمیز کرده اند به شکل
جدیدی میچینند سپس پنجرهها را باز میکنند تا نسیم نوروزی
در زوایای خانه به گردش درآید .در این روز همه سفره ی هفت
سین و هفت شین میچینند که به این سفره «دسترخان» میگویند
تاجیکها در نخستین روز نوروز ،صبحانه را با انواع غذاهای شیرین
صرف میکنند که عبارت است از حلوا ،شیر برنج و  ،....به این
امید که تا پایان سال زندگی شان شیرین باشد .مردم در سفرهی
خود هفت سین و هفت شین میگذارند که هفت سین و هفت
شین غذاهایی هستند که با حروف «س» و «ش» شروع میشوند.
عالوه بر این غذاهای ویژه ی نوروز به نامهای «سومنک» (سمنو)
«آش پلو» و «آتاله ی نوروزی» آماده میکنند که به زیبا یی سفرهی
نوروزی میافزایند .کلوچه ،انواع شرینی ،سمبوسه ،نان فتیر ،نان
چپاتی ،انار ،ماستابه ،انگور ،سیب ،مویز ،گردو ،بادام ،برگه ی
زردآلو و هلو از جمله خوراکیهای سنتی است که در عید نوروز بر
سفره ی هر خانواده ی تاجیک دیده میشود .مردم تاجیکستان در
نوروز همه به دید و باز دید دوستان و خویشاوندان خود میروند.
نوروز در تاجیکستان جشنهای عمومی گرفته میشود و در این
جشن مسابقات مختلف از جمله طنابکشی اسب دوانی و انواع
مختلف ورزشها و بازیها برگذار میشود.
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در تعطیالت نوروزی

استفاده از تلفن همراه خود را مدیریت کنید
آیا حس میکنید به استفاده بیش از حد از تلفن همراه خود اعتیاد دارید؟
آیا میدانید روزانه چند ساعت از زمان خود را صرف کار با دستگاههای همراه میکنید؟
آیا میدانید چه مقدار از این زمان را به استفاده از اپلیکیشنهای مورد عالقه خود میگذرانید؟
شاید پس از نصب “ ”QualityTimeو مشاهده پاسخ این سواالت ،شگفتزده شوید!
کوروش صالحی

دانشجوی پزشکی و نایب دبیر کانون
فناوری اطالعات دانشجویان

 QualityTimeیک اپلیکیشن
اندرویدی با ظاهر ساده و
ویژگیهای کاربردی است که با
ش دقیق به شما اطالع
ارائه گزار 
میدهد چه مقدار از زمان خود
را صرف استفاده از گوشیهای
هوشمند و اپلیکیشنهای آن کردهاید .در واقع این اپلیکیشن با
کنترل میزان استفاده از دستگاه همراه ،اپلیکیشنهای آن و تعداد
unlockها به صورت روزانه ،هفتگی و ماهیانه ،آنالیز دقیقی از
فعالیتهای گوشی هوشمندتان را به شما ارائه میدهد.
اگر عادت به دست گرفتن گوشی و کار با آن تا ساعتهای
متمادی باعث شده تا از انجام کارهای مهمتر خود غافل بمانید،
با نصب این اپلیکیشن و بهرهمندی از قابلیتهای جالب آن
میتوانید دوباره به زندگی عادی بازگردید .ویژگی اصلی این
برنامه که با هدف مدیریت بهتر زمان و استفاده درست و به اندازه
از گجت هوشمند شما طراحی شده است ،ایجاد پروفایلهای
مختلف به منظور کاهش مزاحمتهای دستگاه همراه به هنگام
تمرکز و انجام کارهای دیگر است .در واقع شما با لمس گزینههای
 Take a Breakو  Scheduled Breaksمیتوانید با تعیین زمانی
که میخواهید به دور از گجت خود به کارها بپردازید و چند
ویژگی دیگر ،با خیال راحت به سراغ کارهای عقب افتاده خود
بروید و نگران مزاحمتها و صداهای ناشی از نوتیفیکشن گوشی
خود نباشید.

نگاهی به محیط برنامه

 QualityTimeمحیط ساده و کاربرپسندی دارد و با وجود
انگلیسی بودن زبان آن ،به راحتی قابل استفاده است.در صفحه
نخست این اپلیکیشن ،میزان کل استفاده روزانه شما از گجت
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هوشمندتان نمایش داده
میشود .با اسکرول عمودی
میتوانید جزئیات استفاده خود
از گوشیتان را مشاهده کنید؛
این که در چه ساعتی ،به چه
میزانی ،از چه اپلیکیشن خاصی
استفاده کردهاید.
در منوی باالی این
اپلیکیشن میتوانید اطالعات
و جزئیات مربوط به استفاده
از اپلیکیشنهای گوشی خود را مشاهده کنید؛ برای مثال
این قسمت به شما نشان میدهد که چند ساعت پای چک
کردن اینستاگرام یا تلگرام نشستهاید .با سوییچ به سمت
راست ،به اطالعاتی مانند تعداد unlockهای دستگاه خود
دسترسی خواهید داشت .در منوی باالی همین صفحه نیز آمار
استفاده از دستگاه به صورت هفتگی ارائه شده است.
حال به بررسی گزینههای  Take a Breakو Scheduled
 Breaksمیپردازیم .با استفاده از این آیتمها در واقع شما پروفایل
و تایم خاصی را برای اپ تعریف میکنید و از وی میخواهید تا
در طول زمان تعیین شده ،نوتیفیکیشنها و تماسهای دستگاه
شما را بالک کند تا برایتان مزاحمتی ایجاد نکنند .تمام
نوتیفیکیشنها و تماسهای بالک شده در طول زمان  Breakنیز
از قسمت  Notificationsاپلیکیشن قابل دسترسی هستند.
ویژگی جالب دیگری که در این اپ گنجانده شده امکان
تعریف هشدار هنگام استفاده بیش از حد از اپلیکیشنهای
دستگاه است .بدین منظور با لمس آیکون اپلیکیشن مورد نظر
خود در  ،QualityTimeانتخاب گزینه  Set Usage Alertو
تعیین محدودیت زمانی برای استفاده از آن،میتوانید این ویژگی
را فعال کنید.
شما نیز میتوانید به جمع  ۵۰۰هزار کاربر این اپلیکیشن
پرطرفدار بپیوندید و با استفاده از قابلیتهای آن زمان خود را
بهتر مدیریت کنید.

بـــرای ســـامت روانـــی مـــا خـــوب اســـت
محمد نوری

مسافرت میتواند شخصیت ما را تحت
تأثیر قرار دهد

سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان
دانشگاه

بیشتر افراد حتی با شنیدن یا
خواندن کلمه سفر و مسافرت
هیجانزده میشوند ،زیرا
خاطرات خوش ،سرزمینهای
جدید ،اقوام و فرهنگهای
گوناگون ،تجربیات ،تفریح و
سرگرمی ،طبیعت زیبا و دور هم بودن را
به یاد میآورند و همان احساسات دوباره
زنده میگردند .از این رو ،لغت سفر و
گردش ،انرژی مثبت هیجانی و روانی
به همراه دارد .رفتن به تعطیالت حتی
اگر فقط چند ساعت باشد نیز میتواند
شگفتانگیز باشد .از لحاظ علمی اثبات
شده است که مسافرت دارای مزایای
است که سالمت روانی ما را فراهم
میکند .برنامهریزی برای تعطیالت
میتواند تأثیر مثبتی بر سالمت ،روابط و
حتی شخصیت ما داشته باشد.

مسافرت میتواند خلقوخوی ما را بهبود
بخشد

تفریح یا سفر میتواند به ما کمک
کند تا خلق و احساساتمان را بهبود
بخشیم .بعالوه کمک میکند تا احساس
خوشبختی و آرامش بیشتری کنیم،
مسافرت میتواند فرسودگی را کاهش
دهد و به ما کمک کند تا پس از برگشت
از مسافرت کارهای خود را بهتر مدیریت
کنیم .عالوه بر بهبود خلق ،صرف وقت
برای مسافرت مزایای جسمانی از جمله
شکایتهای بهداشتی کمتر و بهبود
خواب را به همراه دارد .در بیشتر مواقع
حدود  3تا  4هفته پس از بازگشت از
مسافرت ما به حالت خلقی قبل از

مسافرت برمیگردیم ،با این حال ،حتی
اگر برخی از مزایای مسافرت کوتاهمدت
باشند ،اما رفتن به مسافرت واقعاً میتواند
در کنار آمدن با استرس به ما کمک کند.

مسافرت میتواند تأثیر مثبتی بر روابط
ما داشته باشد

ایجاد ارتباطات جدید و تقویت روابطی
که در حال حاضر داشتهایم دلیل بزرگی
است که بسیاری از ما را به مسافرت
ترغیب میکند .زمانی که در یک محیط
جدید قرار داریم فرصت مناسبی است که
با افراد جدید در یک کافه یا موزه مواجه
شویم و برقراری ارتباط با افراد جدید
ممکن است منجر به تعامالت معنادار
و حتی دوستی طوالنی مدت شود.
همچنین در مسافرت با اعضای
خانواده ،میتوانیم روابط موجود خود را
بهبود بخشیده و میزان رضایت در روابط
را افزایش دهیم .عالوه بر این ،مشارکت
در فعالیتهای اوقات فراغت به عنوان
یک خانواده میتواند احساس تعلق را
بهبود بخشد .این امکان نیز وجود دارد که
در کنار هم بودن تأثیر مثبتی بر عملکرد
خانواده داشته باشد .حداقل انتظار از
سفر با خانواده این است که بدون شک
منجر به داستان و تجربیات خواهد شد
که در سالهای آینده به یاد میآید.

تحقیقات نشان دادهاند که
مسافرت میتواند در شخصیت
ما به شیوههای مختلف تأثیری
غیرمنتظره بگذارد! به عنوان
مثال ،سفر طوالنی مدت به خارج
از کشور میتواند منجر به افزایش
ال گرم،
باز بودن در تجارب ،توافق (مث ً
دلسوزبودن)وثباتاحساسیشود.باهم
بودندرسفرمیتواندیکتجربههیجانانگیز
باشد ،مخصوصاً زمانی که ما در جستجوی
تعامالت و ارتباطات معنیدار هستیم.

راهکارهایی برای مسافرت بهتر

مزیت اصلی سفر دور شدن از عوامل
سزای زندگی روزمره است .اگردر حال
استر 
برنامهریزی برای سفرهستید سعی کنید از
تلفن یا اینترنت بهویژه برای مسائل مربوط به
کاراستفادهنکنید.
از خودتان مراقبت کنید .خوب
بخورید و خوب بخوابید و سعی کنید از
لحاظجسمیفعالباشید.
سعی کنید از رستورانهای جدید،
نمایشگاههای محلی و موزهها بازدید کنید.
این موارد میتواند تجربیات خوشایندی را
برای شما ایجاد کند.
مدیریت زمان در کنار فعالیتهای
تفریحی بخش بزرگی از آن چیزی است که ما
میتوانیمتأثیرمثبتمسافرترااحساسکنیم.
در نهایت اینکه ،سعی کنید به لحظه
حال تمرکزکنید .احتماالًفشارزیادی را برای
عکس یا فیلم گرفتن برای اشتراکگذاری
در رسانههای اجتماعی احساس کنید .اما
میتوانید در برابر این خواسته مقاومت
کرده و فقط بر لحظه حال تمرکز کنید و از
آن لذت ببرید.
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برخـــوردار میباشـــند.
ای ــن مس ــیر ب ــه دلی ــل طوالن ــی ب ــودن بهت ــر اس ــت تقس ــیم بن ــدی
ش ــود ک ــه مقص ــد اول ی ــزد ،دوم اس ــتان کرم ــان و در نهای ــت
هرم ــزگان خواه ــد ب ــود.
صبــح زود از ته ـران راهــی یــزد شــوید و شــب را در اردکان و یــا
ی ــزد اس ــکان نمائی ــد و ف ــردا ب ــه روس ــتای خران ــق در شهرس ــتان
اردکان بروی ــد منارجنب ــان ای ــن روس ــتا دارای ش ــهرت اس ــت و
بازدی ــد از آن ب ــه خص ــوص بــرای توریس ــت هائ ــی ک ــه از اروپ ــا
ب ــه مقص ــد ای ـران میآین ــد طرف ــداران زی ــادی دارد .ای ــن روس ــتا
در  85کیلومتـــری یـــزد در شهرســـتان اردکان قـــرار دارد .از
روس ــتای خران ــق مقص ــد بع ــدی را ب ــه س ــمت زیارت ــگاه اصل ــی
زرتش ــیان ک ــه مع ــرف ب ــه زیارت ــگاه چ ــک چ ــک میباش ــد بروی ــد
فاصل ــه روس ــتای خران ــق ت ــا زیارت ــگاه چ ــک چ ــک  40کیلومت ــر
میباشـــد.
از زیارتــگاه چــک چــک مســتقیم بــه طــرف شــهر یــزد برویــد و
ایــن شــهر ثبــت شــده در یونســکو را حســابی بگردیــد کــه جــای
ج ــای آن ارزش گش ــت و گ ــذار را دارد .بس ــته ب ــه زم ــان س ــفر
در یــزد صبــح زود از یــزد راهــی مقصــد بعــدی شــوید .روســتای
خ ــاص و منحص ــر بف ــرد میمن ــد در شهرس ــتان ش ــهربابک واق ــع
در اســتان کرمــان مقصــد بعــدی شــما خواهــد بــود کــه چندیــن

سفری متفاوت از شمال تا جنوب این دیار کهن

روستای میمند شهربابک

روستای خرانق و منارجنبان آن

سفر راهی برای دیدن دنیای جدید و آشنائی با فرهنگها و نگرشهای متفاوت است که موجب پرورش خالقیت،
تقویت روحیه نوع دوستی و مسولیتپذیری نسبت به محیط پیرامون در قبال ذره ذره موجودیت این حیاط
میگردد که این ماحصل به دست آوردن چشم اندازهای جدید از راه سفر کردن است .بهدست آوردن تجربههای
ارزشمند ،ماحصل نگاهی آگاهانه و مسئوالنه به پدیده سفر میباشد که میسر نخواهد گشت مگر پا در رکاب
سفر گذاشتن با همسفرانی که ارزشهای پیدا و پنهان سفر را دو چندان میکنند .در سفر است که انسانهای
به ظاهر غریبه در نقاطی که به لحاظ جغرافیائی ،تاریخی و اجتماعی با هم مشابهتی ندارند ،یک باره به فصل
مشترکهائی از تفکر و احساس میرسند.

حجتاله منتظری

ایرانگرد و دانشجوی دکتری تخصصی
نانوتکنولوژی پزشکی
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یکـــی از زمانهـــای پرطرفـــدار بـــرای ســـفر در ایـــران کـــه از
ماهه ــا پی ــش نس ــبت ب ــه آن برنام ــه ری ــزی میش ــود تعطی ــات
عی ــد میباش ــد ک ــه در ای ــن نوش ــتار قص ــد داری ــم ک ــه یک ــی از
مســیرهای پرطرفــدار تعطیــات نــورزی را معرفــی کنیــم .مبــدا
ته ـران خواهــد بــود و مقصــد بندرعبــاس ،در ایــن مســیر هــدف
معرفـــی مقاصـــد گردشـــگری میباشـــد کـــه کمتـــر شـــناخته
شـــده هســـتند و از ظرفیـــت باالیـــی بـــرای جـــذب توریســـت
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ض ِف َر ً
اشــا
« ا َّل ِذی َج َع َل َلكُ ُم األَ ْر َ

الس َما ِء َما ًء
ـماء ِب َناء َوأَن َز َل ِم َن َّ
َو َّ
السـ َ
ـر َج ِب ِه ِم َن ال َّث َم َر ِ
ات ِر ْز ًقا َّلكُ ْم
َفأَ ْخـ َ

ال َت ْج َع ُلــواْ ِ ّ
ون»
َف َ
ندا ًدا َوأَن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
لِ أ َ َ
همان [خدایى] كه زمین را براى شــما فرشى
[گســترده] و آسمان را بنایى [افراشته] قرار
داد و از آســمان آبى فرود آورد و بدان از
میوهها رزقى براى شــما بیرون آورد پس براى
خــدا همتایانى قرار ندهید در حالى كه خود
مىدانید» (بقره آیه )۲۲
چشمه آبگرم گنو
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عکس :مسعود آقایی

س ــال پی ــش ب ــه عن ــوان میراث ــی ارزش ــمند در یونس ــکو ب ــه ثب ــت
رســـید .ایـــن روســـتا کـــه دارای قدمـــت چندیـــن هـــزار ســـاله
میباش ــد هن ــوز حی ــات در آن جری ــان دارد و در  30کیلومت ــری
شهرســـتان شـــهربابک قـــرار دارد .بعـــد از بازدیـــد از میمنـــد
ج ــاده س ــیرجان را در پ ــی بگیری ــد ت ــا ب ــه س ــیرجان برس ــید در
س ــیرجان ج ــاده س ــه راه ــی میش ــود ی ــک مس ــیر آن مس ــتقیم
ت ــا بندرعب ــاس ،دیگ ــری ب ــه س ــمت اس ــتان ف ــارس و مس ــیر س ــوم
ه ــم شهرس ــتان کرم ــان میباش ــد ک ــه از کرم ــان ب ــه ب ــم و س ــپس
سیســـتان و بلوچســـتان دسترســـی دارد ( کســـانی کـــه قصـــد
س ــفر ب ــه شهرس ــتان کرم ــان دارن ــد میتوانن ــد از میمن ــد نی ــز
ب ــه س ــمت کرم ــان برون ــد).
فاصل ــه س ــیرجان ت ــا بندرعب ــاس ح ــدود  300کیلومت ــر میباش ــد.
از س ــیرجان ب ــه س ــمت حاج ــی آب ــاد هرم ــزگان ک ــه خرم ــای آن
از محبوبی ــت خاص ــی برخ ــوردار اس ــت راه ــی ش ــوید و نش ــانی
آبگـــرم گنـــو را نرســـیده بـــه بندرعبـــاس بگیریـــد .در اطـــراف
چشـــمه گنـــو نخلســـتانهای زیبائـــی وجـــود دارد و ماهـــی
کوچک ــی در آن زندگ ــی میکن ــد ب ــه ن ــام آوینی ــوس گینوی ــس
ک ــه ای ــن ن ــوع ماه ــی در تم ــام دنی ــا فق ــط در چش ــمه مذک ــور
یاف ــت میش ــود .چش ــمه گن ــو دارای اس ــتخرهای مج ــزا بـ ـرای

خانمهـــا و اقایـــان میباشـــد و امکانـــات بـــرای اســـتراحت و
اقام ــت نی ــز وج ــود دارد.
از منطقـــه حفاظـــت شـــده گنـــو تـــا بندرعبـــاس حـــدود 30
کیلومتـــر فاصلـــه دارد و از بندرعبـــاس میتـــوان بـــه ســـمت
قش ــم رف ــت و ی ــا ای ــن ک ــه مس ــیر  200کیلومت ــری بندرعب ــاس ت ــا
بندرلنگــه را پیمــود و از آن جــا بــه کیــش رفــت (مســیرهای بنــدر
آفت ــاب و چ ــارک نی ــز ب ــه کی ــش دسترس ــی دارن ــد) .مس ــافرینی
ک ــه دوس ــتدار طبیع ــت بک ــر و منحص ــر ب ــه ف ــرد چابه ــار هس ــتند
از هرم ــزگان ب ــه بن ــدر چابه ــار مس ــیر ج ــادهای وج ــود دارد ک ــه
مســـیری طوالنـــی را بایـــد بپیماینـــد تـــا بـــه دریـــای عمـــان در
س ــواحل چابه ــار برس ــند.
از آن جائـــی کـــه ایـــن برنامـــه ســـفر دارای مســـیرهای فرعـــی
میباش ــد حتمـ ـاً از امکان ــات مقاص ــد گردش ــگری م ــورد نظ ــر و
امکان ــات بی ــن راه ــی اطمین ــان حاص ــل فرمائی ــد .تمام ــی نق ــاط
معرف ــی ش ــده دارای ج ــاده آس ــفالت میباش ــند ام ــا حتمـ ـاً از
م ــردم محل ــی نس ــبت ب ــه انتخ ــاب بهتری ــن مس ــیر راهنمائ ــی
بگیریــد و در زمــان بنــدی حرکــت دقــت الزم را داشــته باشــید.
با ارزوی ســفری دلچســب و خاطره آفرین

