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انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق
پیامک و یا پست الکترونیکی نشریه با ما
در میان بگذارید.
سامانه پیام کوتاه30007469 :
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چاپ مقاالت و گفتگوها به منزلهی تأئید
آنها از سوی مجله نیست ،بلکه صرفاً
انعکاس نظریات مختلف است.
نشریه در تلخیص مطالب ارسالی آزاد
است.
هر گونه برداشت از مطالب مجله منوط
به کسب اجازه کتبی است.
مطالب و عکسهای ارسالی عودت داده
نمیشود.
جهت اشتراک نشریه با ما تماس بگیرید.

یك ملت ،با اقتدار علمى است كه
مىتواند سخن خود را به گوش همهى افراد دنیا برساند
در این زمینه كه علم نیاز است ،شماها مىدانید ،اما خوب است مجدداً من این را بگویم
كه حقیقتاً كشورى كه دستش از علم تهى است ،نمی تواند توقع عزت ،توقع استقالل و
هویت و شخصیت ،توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد .طبیعت زندگى بشر و جریان
امور زندگى این است .علم ،عزت می بخشد .جملهاى در نهجالبالغه هست كه خیلى
جملهى پرمغزى است .می فرماید«:العلم سلطان»؛ علم اقتدار است«.سلطان» یعنى
اقتدار ،قدرت«العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»؛ علم اقتدار است.
هر كس این قدرت را به چنگ آورد ،می تواند تحكم كند؛ می تواند غلبه پیدا كند؛ هر
كسى كه این اقتدار را به دست نیاورد« ،صیل علیه»؛ بر او غلبه پیدا خواهد شد؛ دیگران
بر او قهر و غلبه پیدا می كنند؛ به او تحكم می كنند.
عزیزان من! ما می خواهیم كشور را علمى كنیم؛ اما هدف از علمى شدن كشور این
نیست كه كشور را غربى كنیم .اشتباه نشود .غربیها علم را دارند ،اما در كنار علم و
آمیختهى با این علم چیزهائى را هم دارند كه از آنها می گریزیم .ما نمیخواهیم غربى
بشویم؛ ما میخواهیم عالم بشویم .ما می خواهیم علم در خدمت انسانیت باشد ،در
خدمت عدالت باشد ،در خدمت صلح .ما اینجور علمى میخواهیم .اسالم به ما این علم
را توصیه می كند.
حضرت آیت الله العظمی خامنهای(مدظله العالی)
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نگاهی به

المپیادهای علمی دانشجویان
در دورههای پیشین

مأموریت نظام آموزشی ،تربیت نیروهای
انسانی عالم ،توانمند ،متفکر ،منتقد ،کارآمد
و پاسخگوی نیازهای سالمت افراد و جامعه و
تالشگر در زمینه نظریهپردازی ،تولید علوم
و تصمیم گیری در علوم پزشکی است ،به
نحوی که این نیروها بتوانند به بهترین
وجه به ارائه خدمات باکیفیت و عادالنه
در سطوح مختلف نظام سالمت بپردازند.
تحول در نظام آموزشی ،نیازمند کنشگرانی
است که بتوانند خوب فکر کنند ،خوب
نظریهپردازی کنند ،قادر به استدالل باشند
و نیز بتوانند نظریههای جدید را در عرصه
عمل به کار گیرند .در نقشه جامع علمی
سالمت کشور ،بر چهار عنصر علوم پایه،
علوم بالینی ،علوم اجتماعی و مدیریت
به وضوح تأکید شده است .المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور،
ایدهای بود که در راستای نیل به این اهداف
و به منظور ایجاد بستری مناسب برای رشد
و توسعه توان فکری و ذهنی و مشارکت و

همدلی دانشجویان در عرصههای علمی و با
رویکردی بین رشته ای طراحی گردید .ایده
اولیه برگزاری المپیاد علمی در سال 1379
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح
گردید .از حدود سال  1385اقدامات اولیه
برای طراحی آن شروع شد و جلسات متعدد
هماندیشی با حضور اساتید ،کارشناسان
و دانشجویان حائز رتبه در المپیادهای
دانشآموزی برگزار شد .با توجه به تفاهم
به وجود آمده در میان اکثر دانشگاهها و
مسؤوالن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر
و استدالل بین دانشجویان علوم پزشکی،
بستر مناسبی برای برگزاری المپیاد علمی
فراهم شد .بدین ترتیب اولین المپیاد علمی
دانشجویان در سال  1388در دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،دومین المپیاد علمی
دانشجویان در سال  1389در دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،سومین المپیاد علمی
دانشجویان در سال  1390در دانشگاه علوم

پزشکی تهران ،چهارمین المپیاد علمی
دانشجویان در سال  1391در دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،پنجمین المپیاد علمی
دانشجویان در سال  1392در دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،ششمین و هفتمین المپیاد
علمی دانشجویان در سال  1393و 1394در
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.
لذا برگزاری المپیادهای علمی یکی از
راهکارهایی است که می تواند زمینه تلفیق و
نزدیکی هر چه بیشتر مفاهیم فکری و تحلیلی
در نظام آموزش علوم پزشکی و پیوند آن با
دروس تخصصی را فراهم آورد.
امید که هشتمین المپیاد علمی
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،رخدادی شود که ضمن
ثبت خاطرات خوب در ذهن تمامی شرکت
کنندگان و مسئولین ،شتاب افزونتری به
مسیر علمی این مرزوبوم بخشد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی:

دانشجویان نخبه،
آیندهسازان
کشورند

دکتر علی اصغر پیوندی :همه تالش من و همکارانم بر این بود تا میزبان
خوبی برای دانشجویان باشیم

دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که
متولی اصلی برگزاری هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی سراسر کشور است ،در گفتگو با کمیته روابط عمومی،
اطالع رسانی و تشریفات این دوره از المپیاد ابراز داشت :در این دوره
افتخار میزبانی حدود  700دانشجو و  100استاد و داور را در قالب هشتمین
دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داشتیم .وی افزود :خدا را شاکر

هستیم که توانستیم این دوره از المپیاد را به دور از هر حاشیه برگزار کنیم
و دانشجویان نخبه این مرز و بوم هم ،ثمره تالش وکوشش خود را ببینند.
دکتر پیوندی همچنین خاطر نشان کرد :امیدواریم که در سالهای آینده
نیزبتوانیم میزبان دانشجویان گرامی باشیم.
دکتر پیوندی در خاتمه خطاب به دانشجویان حاضر در المپیاد گفت:
دانشجویان محترم خسته نباشید ،من و همکارانم را پذیرا باشید چرا که
تمام تالش ما بر این بوده است که میزبان رقابتی باشیم که دستاوردی
برای نظام سالمت کشور داشته باشد و بدانید که همه شما دانشجویان
نخبه ،آیندهسازان کشور هستید.

پیام معاون آموزشی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی
و رئیس هشتمین المپیاد علمی دانشجویان
علوم پزشكی كشور

نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران دردهههای اخیرشاهد دستاوردهای
شگرفی در عرصههای آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات بوده است .وجود
بیش از  60دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی سالمت در سراسر كشور،
حدود  180هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف ،كسب جایگاه
برتر تولید علم در میان كشورهای منطقه ،ارائه پیچیدهترین خدمات
تشخیصی و درمانی در بیمارستانهای كشور ،همه و همه نشان از قدرت و
اعتالی نظام سالمت در كشور دارد .البته برای پیشرفتن و فتح قلههای
توفیق هنوز راه درازی در پیش است كه یكی از مهم ترین راههای تحقق
آرمانها و اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران و كسب جایگاه علمی
برتر ،شناسایی ،رشد و پرورش استعدادهای برتر علمی میباشد .این
استعدادهای برتر بهعنوان سرمایههای اجتماعی باید بتوانند مشكالت
واقعی سالمت جامعه را شناسایی و با روشی خالقانه به حل مسایل كشور
بپردازند .این امر مهم در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علومپزشكی
نیز به طور جدی مطرح شده و پیگیری خواهد شد.
نقش دانشگاههای علومپزشكی تنها به تربیت نیروی انسانی دانشآموخته
و متخصص محدود نمیشود .بلكه یكی از مهمترین رسالتهای

دانشگاههای علومپزشكی كشور ،شناسایی ،رشد ،هدایت و پرورش
استعدادهای علمی میباشد .برگزاری مسابقات و آزمونها از جمله
المپیادهای علمی دانشجویی ،فرصت مناسبی است تا براساس نیازهای
فعلی و آینده كشور ،افرادی شناسایی شوند كه قادر به تفكر نقاد ،استدالل
علمی ،نظریهپردازی ،نقد و تحلیل علمی و كاربردی مسائل اجتماعی
سالمت باشند .بنابراین الزم است هرساله ضمن درنظرگرفتن اهداف و
چشماندازهای نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران ،مسائل و مشكالت
پیشروی نظام سالمت كشور شناسایی شوند و حیطهها و موضوعات
محوری هر حیطه از المپیاد علمی براساس آنها تعیین شوند.
هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی كشور نیازمند همكاری
و حضور فعال و پرشور اساتید و دانشجویان علومپزشكی میباشد .امید
است با تالش همكاران و دستاندركاران دلسوز و متعهد حوزه آموزش
علو م پزشكی كشور ،در آینده نزدیك شاهد تحولی تأثیرگذار در شناسایی
و بكارگیری استعدادهای برتر علمی در حل مسائل سالمت كشور باشیم.
دكترباقرالریجانی
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رئیس ستاد اجرایی المپیاد:

دبیر علمی المپیاد اظهار داشت:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در المپیاد موضوع برد و باخت
آماده انتقال تجربیات به میزبان مطرح نیست
دورهی بعدی المپیاد است
دکتر شهرام یزدانی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از میزبانی
دکتر رضا خانی جزنی :ما در چارچوب قوانین المپیاد حرکت کردیم.

دکتر رضا خانی جزنی نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در المپیاد و رئیس ستاد اجرایی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در گفتگو با کمیته اطالع رسانی ،روابط
عمومی و تشریفات این دوره از المپیاد در خصوص فضای حاکم بر این دوره
ابراز داشت :آنچه که وظیفه ما بود و تکلیف شد تا در چارچوب آن حرکت
کنیم این بود که ما بتوانیم در حداقل زمان ممکن کاری را انجام دهیم که این
المپیاد با کیفیتی مطلوب و قابل مقایسه با دورههای گذشته انجام شود .دکتر
جزنی افزود :برگزاری مراسمی همچون المپیاد کاری بسیار دشوار است و نیاز
به برنامه ریزی دقیق دارد تا برنامههای علمی به شکلی مناسب پیاده گردد.
وی گفت :در این دوره همکاران من در کمیتههای مختلفی از جمله استقبال
و پذیرش ،اسکان ،پشتیبانی و رفاهی ،اطالع رسانی و روابط عمومی ،تغذیه،
مشاوره ،مالی ،بهداشت و درمان ،فرهنگی و ورزشی و ...حجم باالیی از کار را
انجام دادند .رئیس ستاد اجرائی المپیاد بیان کرد :تمام سعی و تالش ما این
بود تا بتوانیم میزبان خوبی برای هیأت علمی حاضر در دانشگاه باشیم .ما باید
محیطی آرام با فضایی مطلوب را آماده می کردیم تا دانشجویان در کمال آرامش
به کار خود بپردازند .دکتر خانی جزنی افزود :از  55دانشگاه کشور حدود 700
دانشجو در این المپیاد حضور داشتند که این خود یک رکورد در برگزاری المپیاد
است .وی خاطرنشان ساخت :این دانشجویان به نوعی آینده سازان کشورمان
هستند و ما در کنار این کارها به دنبال این بودیم تا دانشجویان تعامل بیشتری
با یکدیگر داشته باشند .دکتر جزنی در ادامه اذعان داشت :از طرف دیگر یکی از
موضوعات اصلی ،گزینش و تصحیح اوراق بود تا نتیجه کار دانشجویان به درستی
آشکار شود .در این زمینه داوران ما از دقت و وسواس خاصی برخوردار هستند.
ویهمچنیندرخصوصآمادگیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرایمیزبانی
المپیادهای سال آینده گفت :ما با تمام وجود ،آمادگی میزبانی المپیاد سال آینده
را داریم اما نکته ای که قابل توجه است این است که تجربه میزبانی باید توسط
تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور کسب شود و دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی این آمادگی را دارد که بازویی محکم برای برگزاری المپیاد سال آینده
در دیگر دانشگاهها باشد و تجربیات خود را در اختیار دیگر دانشگاهها بگذارد.
نماینده تام االختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطر نشان کرد:
به تمام اساتید و دانشجویان حاضر و کادر اجرایی خسته نباشید میگویم و
امیدوارم تیمها نتیجه کار خود را ببینند.

المپیاد سربلند بیرون آمد.

دکتر شهرام یزدانی ،دبیر علمی هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در گفتگو با کمیته روابط
عمومی ،اطالع رسانی و تشریفات این دوره ابراز داشت :رسالت اولیه
المپیاد این بود که بتواند یک فضای رقابتی سالم بین دانشجویان برقرار
کند و اینکه در کنار برنامههای درسی ،نسبت به یک دسته از حوزهها
تمرکز بیشتری داشته باشند .حوزه هایی که کشور به آنها نیاز دارد
اما برنامههای درسی ما به آن سمت نیست .دکتر یزدانی در ادامه
گفت :تمام سعی ما بر این بوده است تا فضایی خوب و مطلوب از هر
حیث برای دانشجویان ایجاد شود و میزبانی به حد کمال برسد .ارتباط
اجتماعی میان دانشجویان دانشگاههای مختلف شکل بگیرد و رویدادی
اجتماعی رخ دهد .وی اذعان داشت :در حقیقت به این موضوع باید
توجه داشت که در المپیاد موضوع برد و باخت مطرح نیست و محصول
کلی این رویداد علمی قابل توجه است.
وی همچنین در مورد رویکرد این دوره از المپیاد اظهار داشت :برنامه
ریزی برای این دوره المپیاد بر این مبنا بوده است که این رویداد علمی
از امسال ،محصول محور باشد و یک خروجی برای عرضه داشته باشد؛
چراکه در سالهای گذشته ،عمده تالش دانشجویان خواندن بود ،اما
امسال دانشجویان باید فعالیت داشته باشند و فقط خواندن مطرح
نیست.
دکتر یزدانی همچنین در خصوص افقهای پیش رو برای المپیاد نهم
گفت :از المپیاد نهم به دنبال این هستیم تا گروهها از مناطق مختلف در
المپیاد حاضر باشند .در حقیقت تقسیم بندی براساس دانشگاه نیست
بلکه کشور به مناطق مختلف تقسیم و از هر منطقه می توانند چند گروه
در المپیاد شرکت کنند که الزاماً از یک دانشگاه هم می توانند نباشند.
وی در خاتمه از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابراز
رضایت نمود و افزود :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از میزبانی
هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان ،سربلند بیرون آمد.
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دکتر شهرام شهابی در مصاحبه با کمیته روابط عمومی ،اطالع رسانی
و تشریفات در خصوص چگونگی طراحی سئواالت آزمون المپیاد اظهار
داشت:

دبیر حیطه تفکر علمی در علوم پایه:

امیدوارم این المپیاد گامی
باشد در جهت تعمیق تفکر
دانشجویان

باید به طور خالصه عرض کنم بعد از این که عنوان آزمون که به عنوان
مثال ،برای امسال آلودگی محیط زیست است انتخاب شد ،تیم طراحی
سئواالت تشکیل می شود .این تیم متشکل است از افرادی که سابقه
فعالیت در این حوزه را دارند و هر سال تجربیات خود را در اختیار ما
می گذارند و یک سری طراحان جدید که در موضوع آزمون مهارت
داشته و درگیر این موضوع هستند .وی افزود :در حقیقت طراحی
سئوال یک فرآیند زمان بر است که طی چندین ماه و ضمن برگزاری
جلسات متعدد صورت می پذیرد.
دبیر حیطه تفکر علمی در علوم پایه همچنین بیان کرد :به عنوان دبیر
حیطه باید بگویم هماهنگیها و برقراری ارتباط بین تیم این حیطه و
مسئولین المپیاد به عهده بنده است .امیدوارم همان طور که بنیان
گذاران این المپیاد آرزو داشتند ،این المپیاد بتواند گامی باشد در
جهت بیشتر کردن و عمیق تر کردن تفکر دانشجویان همه رشتههای
علوم پزشکی .وی در خاتمه خاطرنشان کرد :امید که به این مهم
تا به حال تاحدودی رسیده باشیم و در سالهای آینده هم پیشرفت
روزافزونی داشته باشیم.

دبیر حیطه مدیریت سالمت عنوان کرد:

المپیاد علمی تأثیرات مثبتی در
تمامی ابعاد برای دانشجویان به
یادگار می گذارد
دکتر علی اکبری ساری در گفتوگو با خبرنگار کمیته روابطعمومی،
اطالعرسانی و تشریفات اظهار داشت که المپیاد علمی دانشجویان از
جهات مختلفی برای دانشجویان موثر است .وی در همین راستا افزود:
به نظرم اولین تأثیر این است که دانشجویان با مطالعاتی که دارند و
کارهای گروهی که انجام می دهند سطح دانش و مهارتشان افزایش
پیدا می کند.
دکتر اکبری در ادامه گفت :رقابت مثبت و سازنده المپیاد سبب
میشود که نشاط و پویایی دانشجویان افزایش یابد و در کنار آن
ما شاهد این موضوع هستیم که به رشد اجتماعی آنان نیز کمک
می شود.
دبیر حیطه مدیریت سالمت این دوره از المپیاد ،کمک به بروز
خالقیتها و نوآوریهای دانشجویی را از دیگر تأثیرات شرکت در
المپیاد برشمرد .وی همچنین بیان کرد :ارتقاء و بهبود کار تیمی
و گروهی که یکی از اهداف نظام سالمت است ،از دیگر برکات
المپیاد است که دانشجویان از طریق آن حل کردن مشکالت به
کمک کار گروهی را می آموزند.

دکتر اکبری در ادامه خاطر نشان ساخت :برنامه ریزی المپیاد از
چند ماه قبل شروع شد و با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته،
امیدواریم که یک ارزش افزوده و دانش خوب برای دانشجویان این
حیطه اضافه شود.
وی گفت :دانشجویان شرکت کننده در این حیطه به ارائه راهکارها
و پیشنهاداتی برای حل معضالت موجود در این حیطه می پردازند
که بعضاً تحلیل ها ،پیشنهادهاو راهکارهای آنان به سیاستگذاران
حوزه سالمت کمک می کند.
دکتر اکبری در خاتمه سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای
تمامی دانشجویان آرزو نمود که این المپیاد تأثیرات مثبتی را در
تمامی ابعاد برای دانشجویان به یادگار بگذارد.
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دبیر حیطه استدالل بالینی:

دبیر حیطه مطالعات
میانرشتهای:

هشتمین دوره المپیاد علمی با هدف تقویت
رویکرد مسأله محور در حوزه سالمت و
ترویج نگاه میان رشته ای بنیان گذاشته
شده است.

دکتر علیرضا منجمی :بیشک قضاوت بیقصد
و غرض در گرو بازبینیهای مکرر و دقت
حداکثری است .از این رو فرایند تصحیح از
حیث زمان فشرده و شبانهروزی است.

دکتر مینو یغمایی طراح سواالت
هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
در گفتگو با کمیته روابط عمومی،
اطالعرسانی و تشریفات این دوره از
المپیاد ابراز داشت :المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور با
هدف تقویت رویکرد مسأله محور در حوزه
سالمت کشور ،ترویج نگاه میانرشتهای
و ارتقاء مهارت تصمیمگیری و استدالل
بنیان گذاشته شده است.
دبیر حطیه استدالل بالینی افزود :برآورده
شدن این اهداف نیازمند آزمونهایی است
که با گریز از کلیشههای رایج و پرهیز از
حافظهمحوری ،خالقیت و تفکر نقادانه را
محک بزند.
دکتر یغمایی در انتها خاطرنشان ساخت:
فراتر رفتن از قالب رشتههای تخصصی
نتیجه این رویکرد است که در حیطههای
متنوع المپیاد (استدالل بالینی ،تفکر
علمی در علوم پایه ،فلسفه پزشکی و
مدیریت سالمت) نمود یافته است.

دکتر علیرضا منجمی داور هشتمین دوره
المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور در گفتگو با
کمیته روابط عمومی ،اطالع رسانی و
تشریفات این دوره از المپیاد ابراز داشت:
فرآیند داوری در المپیاد علمی دانشجویان
علوم پزشکی کشور مستلزم قضاوت
منصفانه و تحلیلی است.
وی افزود :بی شک تحقق این مهم در
گرو بازبینیهای مکرر ،وسواس و دقت
حداکثری خواهد بود .از این رو این فرآیند
از حیث زمان فشرده و شبانه روزی است.
دکتر مهدی منجمی در ادامه خاطر نشان
کرد :بدیهی است که تصحیح دقیق آزمون
هایی با این گستره موضوعی ،کمی و کیفی
که مهارت حل مسأله و خالقیت داوطلبان
را میسنجد ،تنوع و تکثر داوران متخصص
و مجرب را اقتضاء می کند.
دبیر حیطه مطالعات میان رشتهای خاتمه
افزود :امید است این تالش مجدانه و
پیگیرانه منجر به ارتقاء تفکر نقادانه و
خالقانه در حوزه سالمت کشور گردد.

این دوره المپیاد با گریز
قضاوت منصفانه،
از گیشههای رایج و
پرهیز از حافظهمحوری موضوعی بنیادین در
المپیاد است
است

دبیر ستاد اجرایی المپیاد:

نظم حاکم
بر المپیاد ،بزرگترین
دستاورد
این دوره بود
دکتر ابراهیم کالنتر مهرجردی :یکی از مباحثی
که در هر دوره استرس زا بود ،تصحیح اوراق
بود که خوشبختانه در این دوره با هماهنگی
و تالش اساتید و داوران این موضوع مرتفع
شد.
دکتر ابراهیم کالنتر مهرجردی دبیر ستاد
اجرایی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در
گفتگو با کمیته روابط عمومی ،اطالع رسانی
و تشریفات این دوره از المپیاد درخصوص
فضای کلی حاکم بر المپیاد ابراز داشت:
یکی از موضوعاتی که در این دوره بسیار
جلب توجه می کرد و همگان را به تحسین وا
داشت ،نظم حاکم بر المپیاد بود .دانشجویان
به طور منظم در خوابگاهها حضور پیدا
کردند و غذای آنها در زمان مقرر توزیع می
گردید و آزمونها نیز بسیار هماهنگ و بی
دردسر برگزار شد و فکر می کنم که بزرگ
ترین دستاورد این دوره از المپیاد همین نظم
گفته شده؛ بود.
وی افزود :یکی از مباحثی که در هر دوره
استرس زا بود ،تصحیح اوراق بود که
خوشبختانه در این دوره با هماهنگی و تالش
تمام اساتید وداوران این موضوع نیزمرتفع شد.
دکتر کالنتر در خاتمه از میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی قدردانی نمود و
اعالم داشت :میزبانی این دانشگاه به صورت
بسیار مطلوبی برگزار شد که باید از مسئوالن
این دانشگاه کمال تشکر را داشته باشیم.
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فرشید اینانلو
دانشگاه علوم پزشکی البرز

از لحاظ پذیرایی و ایاب و ذهاب ،این
دوره المپیاد ،از ادوار با کیفیت المپیادها
بوده است .نحوه ی برخورد کادر اجرایی
خوب و مساعد بود و شرایط مساعدی
از لحاظ نظافت و چیدمان وسایل در
اتاقهای خوابگاهها حاکم است .توزیع
غذا در میان دانشجویان به شکل منظم
در حال انجام است و امیدوارم این شرایط
تا انتهای المپیاد وجود داشته باشد.

نعیم روانبخش
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شیما رضایی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سواالت این دوره نیز همچون دورههای
قبل بر پایه یک سری عالئم بود و تحلیل
حرف اول را در آزمون می زد .نحوه
برگزاری آزمون نیز دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی با ساختار خوب خود
توانسته است در نحوه برگزاری آزمون و
همچنین میزبان خوبی برای المپیادهای
سراسر کشور باشد.

سواالت در چارچوب مشخصی طرح
نشده بود و کار دانشجو در این زمینه
بسیار سخت بود .اما این موضوع باعث
شد تا دانشجویان به تفکر وادار شوند و
موضوعات آزمون را نیز تجزیه و تحلیل
کنند .دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی این ظرفیت را دارد تا سالهای
آینده نیز میزبان المپیاد باشد.

سپهر گوهری
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

امیر حسین جهانی پور
دانشگاه علوم پزشکی شاهد

حدیث مجیدنیا
دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

در مجموع تا به امروز شرایط کیفی
مطلوبی از حیث نحوه استقبال و اسکان
گروههای المپیادی ،تغدیه و نظافت
خوابگاهها بر فضای المپیاد حاکم است.
یکی از نکات مهم نزدیک بودن محل
استقرار دانشجویان به محل برگزاری
المپیاد است که باعث می شود در روز
المپیاد استرس دانشجویان نسبت به
طوالنی بودن مسیر کاهش پیدا کند.
امیدوارم با شرایط مساعدی که دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد کرده
است المپیاد خوبی را پشت سر بگذاریم.

یکی از معضالتی که در برخی از
دورههای قبل وجود داشت ،موضوع
اسکان المپیادیها بود و برخی
خوابگاهها در خارج از محدودهی
شهرها و مکانهای نامناسب حضور
داشتند و دانشجویان در آن استقرار
پیدا میکردند ،اما نکتهی مثبت
این دوره مکان مطلوب خوابگاه
المپیادیهاست که بسیار مهم و حایز
اهمیت است .نظافت و سرویسدهی
مطلوب از دیگر محاسن این دوره
است.

استقبال دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در ترمینال از تیم المپیادی
دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان
نکتهی مثبت این دوره بوده است.
همچنین برخورد کادر اجرایی در
مجموعه خوابگاه با تیمهای مختلف
مطلوب بود .نکتهی مهمتر جو علمی
حاکم در خوابگاه است که موجب انتقال
نظرات میان دانشجویان شده است.
یکی دیگر از بخشهای مهم در این دوره
حیطههای جانبی موجود در المپیاد مثل
کارگاهها و سخنرانیها است.

13

مسئول کمیته رفاهی و پشتیبانی المپیاد:

تمام سعی ما این است که در حوزه
رفاهی و فرهنگی سرآمد باشیم
محمدرضا نریمانی اظهارکرد :در حدود  100نفر پرسنل خدماتی در حال
سرویس دهی تمام وقت به دانشجویان و اساتید حاضر در هشتمین
المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.

محمد رضا نریمانی مسئول کمیته رفاهی و پشتیبانی هشتمین دوره
المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در گفتگو با
کمیته روابط عمومی ،اطالع رسانی و تشریفات در خصوص نحوه اسکان
و استقرار دانشجویان حاضر در هشتمین دوره المپیاد ابراز داشت :فرایند
اجرایی این دوره المپیاد از دو هفته پیش آغاز شد و در تقسیم کار صورت
گرفته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که به عنوان میزبان این
دوره انجام شد ،موضوع اسکان ،تغذیه و ایاب و ذهاب و انجام خدمات
رفاهی برای دانشجویان در اولویت قرار گرفت و برآن شدیم تا در شأن نام
دانشگاه و شأن دانشجویان نخبه کار را به نحو احسن انجام دهیم .وی
اظهار داشت :در حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی شعاری داریم که این دانشگاه سرآمد مباحث رفاهی و فرهنگی در
میان دانشگاههای علوم پزشکی باشد و سعی کردیم در این المپیاد نیز به
این شعار عمل کنیم .وی در ادامه خاطر نشان کرد :فرایند تهیه امکانات
رفاهی از قبیل پتو ،بالش ،تخت ،تشک و سایر ملزومات رفاهی از یک ماه
پیش آغاز شد و در این مسیر ،مجموعه روابط عمومی معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاری بسیار صمیمانه

مسئول کمیته تغذیه المپیاد:

تمام وعدههای غذایی بر اساس
اصول پزشکی طراحی شده است

مهندس سید حسین دالورپور مقدم :باتوجه به اینکه دانشجویان از
فرهنگهای متفاوت و اقلیمهای مختلف کشور در المپیاد حضور دارند،تمام
تالش ما بر این است از تنوع غذایی بیشتری استفاده شود.
مهندس سید حسین دالورپور مقدم مسئول کمیته تغذیه هشتمین دوره
المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در گفتگو با

ای با مجموعه کمیته رفاهی داشته اند .نریمانی در ادامه افزود :تمام
دانشجویانی که از شهرهای دیگر برای حضور در هشتمین دوره المپیاد از
راههای ورودی اعم از ترمینال ها ،فرودگاهها وایستگاه راه آهن وارد شهر
تهران می شوند ،مورد استقبال کمیته استقبال قرار می گیرند و تا خوابگاه
همراهی می شوند .وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت :در
خوابگاه نیز پذیرایی اولیه از آنها انجام می شود و بستههای آموزشی در
اختیار گروههای دانشجویی قرار می گیرد و سپس اسکان داده می شوند.
نریمانی در ادامه ضمن اشاره به این موضوع که دانشجویان المپیادی
در سه خوابگاه«سرشار»«،دربند» و«ولیعصر(عج)» اسکان داده می شوند،
خاطر نشان کرد :در المپیاد برای اولین بار برای تمام خوابگاهها مایکروو
قرار دادیم و سعی ما بر این است که امکانات حداکثری را برای دانشجویان
و اساتید مهیا کنیم .وی در انتها گفت :در حدود  100نفر پرسنل خدماتی
در حال سرویسدهی تمام وقت به دانشجویان و اساتید حاضر در هشتمین
المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
کمیته روابطعمومی ،اطالعرسانی و تشریفات این دوره المپیاد در مورد
اقدامات انجام شده برای تغذیه دانشجویان ابراز داشت :در این دوره
از المپیاد که میزبانی آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
است سعی شده وعدهها و میانوعدههای غذایی بر اساس اصول پزشکی
برنامهریزی شود .برنامهریزی برای این المپیاد از یک ماه پیش آغاز شد و در
آن موضوعاتی همچون زمان توزیع غذا و میان وعدهها انجام شده است.
عموماً میان وعدههای استفاده شده ،خوراکیهای شیرین و مغز خشکبار
است تا بتوانیم درصدی از کالری از دست رفته دانشجویان را تأمین کند.
وی افزود :سعی شده است در رژیم غذایی دانشجویان از سبزیجات و الزاماً
هر روز و در هروعده از میوهها استفاده شود .همچنین در مورد صبحانه از
غذایی مثل تخم مرغ استفاده شده است که هم کالری باالیی دارد و هم
دانشجویان دیرتر احساس گرسنگی خواهند کرد .مهندس دالورپور مقدم
در ادامه خاطر نشان کرد :در حال حاضر صبحانه و ناهار دانشجویان در
سلف دانشگاه توزیع می شود و شام المپیادیها به صورت بستهبندیشده
در خوابگاهها در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .البته باتوجه به اینکه
دانشجویان از فرهنگهای متفاوت و اقلیمهای مختلف کشور در المپیاد
حضور دارند ،تمام تالش ما بر این است از تنوع غذایی بیشتری استفاده
شود و امیدوار هستیم بتوانیم میزبان خوبی برای حاضران در هشتمین
دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور باشیم   .

14

مسئول کمیته فرهنگی المپیاد:

برنامههای متعدد فرهنگی و
تفریحی برای دانشجویان ترتیب
داده شده است

سید غالمرضا طغرایی :کمیته فرهنگی ویژهای برای میزبانی از هشتمین
المپیاد علمی در دانشگاه تشکیل شد.

مسئول کمیته ورزشی المپیاد:

سید غالمرضا طغرایی مسئول کمیته فرهنگی المپیاد
در خصوص اقدامات فرهنگی جهت دانشجویان ابراز داشت:
از همان ابتدا که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزبان
این دوره المپیاد شد ،برنامههای متعددی ترتیب داده شد که به
موضوعات فرهنگی نیز پرداخته شد .در همین راستا برای اوقات
فراغت نخبگان کشور برنامههای فرهنگی و تفریحی متعددی از قبیل
تماشای فیلم«فروشنده» در پردیس سینمایی کوروش ،بازدید از کاخ
موزه سعد آباد ،باغ پرندگان و برنامههای دیگر ترتیب داده شده
است .طغرایی افزود :با توجه به اینکه برنامه دانشجویان در طول
برگزاری المپیاد فشرده است ،به فراخور برنامه ،بر خود الزم دیدیم
تا دانشجویان را به نقاط تفریحی و سیاحتی تهران ببریم .همچنین
برای روز اختتامیه که چهارشنبه همین هفته برگزار خواهد شد ،از
یک گروه موسیقی سنتی دعوت به عمل آمده است .وی در خاتمه
خاطرنشان کرد :امیدواریم که با همت همکاران پرتالش خود در
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزبان خوبی برای دانشجویان
نخبه سراسر کشور باشیم.

مسئول کمیته مالی المپیاد:

امیدوارم دوستان دانشجو در کنار
علم به ورزش هم بپردازند

امیدوارم که میزبان خوبی برای
فرزندان نخبه این آب و خاک باشیم

دکتر رضا وفایی :کمیته ورزشی این دوره از المپیاد در کنار برنامههای
علمی و فرهنگی ،به برنامه ریزی مقتضی در خصوص برنامههای ورزشی
پرداخت.

عقیله زعیر :کمیته مالی هشتمین المپیاد علمی دانشگاه در جهت تأمین
نیازهای مالی تالش حداکثری انجام شد تا این دوره از المپیاد با کیفیت
باالیی انجام شود.

دکتر رضا وفایی مسئول کمیته ورزشی هشتمین دوره المپیاد علمی
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در گفتگو با کمیته
اظهار داشت :کلیه دانشجویان المپیادی میتوانستند در ساعات حضور
در خوابگاه از تجهیزات ورزشی اتاقهای ورزشی خوابگاهها استفاده
نمایند.
دکتر وفایی گفت :تجهیزات ورزشی خوابگاهها در رشتههای تنیس
روی میز ،دارت ،بدنسازی و فوتبال دستی تدارک دیده شده است.
همچنین مسئول کمیته ورزشی در خاتمه خاطرنشان ساخت :با
توجه به اهمیت ورزش شنا ،هماهنگیهای الزم در خصوص استفاده
دانشجویان از مجموعه استخر شهید احدی نیز تدارک دیده شده بود.

عقیله زعیر مسئول کمیته مالی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در گفتگو با کمیته روابط
عمومی ،اطالع رسانی و تشریفات این دوره المپیاد در خصوص اقدامات
مالی انجام شده برای المپیاد ابراز داشت :نزدیک به دو ماه است
که درگیر اقدامات الزم در خصوص این دوره المپیاد هستیم و تالش
حداکثری انجام شد تا این دوره المپیاد با کیفیت باالیی انجام شود.
در حوزه مالی ،تدارکات ،پشتیبانی ،اعتبار دریافتی و خرید لوازم تمام
سعی گروه ما بر این بوده است تا کار با سرعت حداکثری و کیفیت
مطلوب انجام شود .وی در انتها خاطرنشان کرد :امیدوار هستم که
میزبان خوبی برای فرزندان نخبه این آب و خاک باشیم.

مسئول کمیته اطالع رسانی المپیاد:

امیدورام مستندات خوبی از این
المپیاد برای میهمانان باقی بماند

مهناز آزاد مسئول کمیته روابط عمومی ،اطالع رسانی و تشریفات
هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
در خصوص اقدامات الزم در برگزاری این مراسم ضمن اشاره به دو حیطه
استقبال و اطالع رسانی در این المپیاد ،اظهار داشت:
استقبال از گروههای علمی اولین موضوعی بود که در المپیاد علمی
هشتم بوجود آمد .تیمهای متعدد از دانشگاههای مختلف طی 55

ورودی از چهار ترمینال شرق ،غرب ،جنوب و بیهقی و همچنین
از فرودگاه مهرآباد و ایستگاه راه آهن وارد شهر تهران شدند و مورد
استقبال تیم استقبال و تشریفات قرار گرفتند و سپس به محلهای
اسکان خود در سه خوابگاه و یک مهمانسرا راهنمایی شدند.
آزاد همچنین بیان کرد :در بحث استقبال ،کمیته ای با حضور
هجده نفر از دانشجویان تشکیل شد که در همین جا ،جا دارد تشکر
ویژه ای در این باب از این دانشجویان داشته باشم.وی اظهار داشت:
از چهارشنبه شب استقبال از تیمهای علمی آغاز شد و تا ساعت
 23:55جمعه شب تیم تشریفات از این گروهها استقبال نمودند.
آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع روابط عمومی و
پوشش رسانه ای اشاره داشت و بیان کرد :تیم حرفه ای در مجموعه
روابط عمومی و سمعی و بصری برای پوشش خبری و تصویری هشتمین
دوره المپیاد مشغول به فعالیت هستند و در همین راستا فعالیتهای
گسترده ای از جمله راه اندازی و تغذیه کانال اطالع رسانی تلگرام،
پورتال خبری در صفحه اصلی دانشگاه ،تصویربرداری و عکاسی از برنامه
ها ،تهیه ،تدوین و انتشار بولتن راهنمای برنامه کمیتهها و انتشار ویژه
نامه مراسم اختتامیه که شامل مجموعه ای از مصاحبه ها ،اتفاقات
و رویدادهای انجام پذیرفته است .وی در خاتمه سخنان خود اظهار
امیدواری کرد که مستندات خوبی برای این دوره از المپیاد از طرف
کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی برای تیمهای میهمان به یادگار بماند.

مسئول کمیته بهداشت و
درمان المپیاد:

ارایه خدمات
مسئول کمیته مشاوره
درمانی به
و سالمت روان
دانشجویان اولویت المپیاد:
دانشگاه علوم
حضور تمام وقت
پزشکی شهید
مشاوران مرکز در
خوابگاهها
بهشتی است

مهندس مرضیه جیالنی نژاد :کمیته بهداشت و درمان هشتمین المپیاد علمی
دانشگاه در جهت تأمین نیازهای پزشکی دانشجویان هماهنگیهای الزم را
انجام داده است.
مهندس مرضیه جیالنی نژادراد مسئول کمیته بهداشت هشتمین
دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در
خصوص خدمات بهداشتی ارایه شده به دانشجویان حاضر در این دوره
المپیاد اظهار داشت :تیم بهداشتی دانشگاه در زمینه تامین پزشک
و گروه اورژانس هماهنگی هایی را انجام داده است .در خوابگاهها
که اصلی ترین مرکز استقرار دانشجویان المپیاد است درمانگاههای
دانشجویی مستقر گردیده و ذخیره دارویی به طور کامل البته با تجویز
پزشک در اختیار نخبگان دانشجو قرار می گیرد .وی افزود :با سه مرکز
پزشکی شهدای تجریش 15 ،خرداد و آیت الله طالقانی هماهنگ شده
است تا دانشجویانی که نیاز به فوریتهای پزشکی دارند با دستور
پزشک از خدمات این سه مرکز استفاده کنند .وی درخاتمه بیان کرد:
تیم بهداشت مرکز در تمام ایام برگزاری المپیاد وظیفه پایش بهداشتی
اماکن استقرار دانشجویان در خوابگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد
غذایی دانشجویان را به طور متمرکز برعهده داشت.

دکتر نجمه تهرانی :مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این
دوره از المپیاد اولویت خود را در زمینه پیشگیری قرار داده و اقداماتی در این
خصوص انجام داده شده است.
دکتر نجمه تهرانی مسؤل کمیته مشاوره و سالمت روان هشتمین دوره
المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اظهار
داشت :در این رابطه آنچه به نظر می رسد ،این است که امکان داشت
فشار روحی و روانی برای دانشجویان المپیادی ،به خصوص بعد از
ساعات اجرای المپیاد ،در طول برگزاری آزمون وجود داشته باشد ،در
این مورد اقداماتی برای حضور مشاوران در تمام روزهای برگزاری آزمون
در خوابگاهها انجام شد .دکتر تهرانی همچنین در مورد کاهش استرس
دانشجویان خاطر نشان کرد :برای اینکه دانشجویان بهترین عملکرد را
در طول برگزاری المپیادها داشته باشند ،مشاوران مجموعه دانشگاه
شهید بهشتی در بهترین ساعات در خوابگاهها حضور پیدا میکرده و
به تفکیک اتاق ها ،به المپیادیها سر می زنند تا کوچک ترین مشکلی
برای دانشجویان اتفاق نیفتد .مسئول کمیته مشاوره و سالمت روان در
ادامه خاطر نشان کرد :همچنین در مدت زمانی که میزبان دانشجویان
المپیادی بودیم ،کارگاههای مختلفی مانند مشاوره پیش از ازدواج،
مشاوره ازدواج و کارگاههای دیگر برگزار میکردیم.
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