کسب رتبه حداکثری در نخستین جشنواره تعالی دانشگاه
دو جایزه از سیزده جایزه سهم معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شد
صفحه 4

حضور گسترده دانشجویان
سراسر کشور

در همایش
تازههای بهداشتی

صفحه 3

هدایت اله خیاطیان
مدیر امور فرهنگی دانشگاه شد
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سرمقاله
مهناز آزاد
سردبیر

سالم...
ســـال گذشـــته در واپســـین روزهـــای خـــود ،دانشـــگاه توانســـت بـــرای
نخســـتین بـــار «جشـــنواره تعالـــی» را بـــا هـــدف ارزیابـــی فعالیتهـــای
مختلـــف واحدهـــای زیرمجموعه خود برگزار نماید .معاونت دانشـــجویی
و فرهنگی دانشـــگاه در این جشـــنواره توانســـت به عنـــوان یکی از معدود
واحدهای دانشـــگاه دو رتبه از ســـیزده رتبـــه اعطایی در جشـــنواره تعالی
را در کل دانشـــگاه ،بـــه خـــود اختصاص دهـــد و با کوله بـــاری از خاطرات
خـــوب ســـال  1395را با ســـال جدید نـــو کند.
امســـال نیـــز در آســـتانه بهـــار طبیعـــت ،ایـــن معاونـــت بـــا کســـب
رتبههـــای درخشـــانی در هشـــتمین جشـــنواره فرهنگی وزارت بهداشـــت
در زمینههـــای دانشـــجویی و کارکنان ،کســـب عنـــوان روابطعمومی برتر
ایـــن معاونت در ســـطح دانشـــگاه ،بهاری خوش را برای دانشـــگاه رقم زد.
کســـب مدالهـــای رنگارنـــگ در اولیـــن المپیـــاد ورزشهـــای همگانی
دانشـــجویان دختر و المپیاد ورزشـــی دانشـــجویان پسر ،کســـب رتبههای
متعدد در بیســـت و دومین جشـــنواره قـــرآن و عترت دانشـــگاههای علوم
پزشـــکی ،کســـب رتبههای متعدد توسط ژورنالیســـتهای جوان دانشگاه
در جشـــنواره تیتـــر ،9انتخـــاب یـــک نفـــر از دانشـــجویان دانشـــگاه در
جشـــنواره انتخاب دانشـــجوی نمونه کشـــوری ،میزبانی چندین جشنواره
ملـــی و کشـــوری ،برگزاری اولین آئیـــن متمرکز دانش آموختـــگان و ...تنها
نمونههایـــی از دســـتاوردهای معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگی دانشـــگاه
در ســـال  1395اســـت که تنها و تنها با حضور ،مشـــارکت و همراهی شـــما
مخاطبـــان و فرهیختگان عزیز دانشـــگاهی میســـر شـــد.
امیـــد کـــه ســـال  1396نیـــز ،همچـــون بهـــار دل انگیـــز فرهنگـــی خود،
شـــاهد دســـتاوردهای دیگر ایـــن حوزه از دانشـــگاه در زمینههـــای متعدد
دانشـــجویی و فرهنگی باشـــیم.

صفحه 3

اولین جلسه کمیته ناظر بر
نشریات دانشگاه در سال 96

پرونده هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با درخشش  9ستاره از دانشگاه بسته شد
همین صفحه

صفحه 12

نخستین جشنواره «سالم» همزمان با
روز جهانی ارتباطات برگزار شد

میزبانی پرافتخار دانشگاه از
تودومین
مرحله کشوری بیس 
جشنواره قرآن و عترت

صفحه 16

صفحه 2

روز جوان
با دانشجویان پیراپزشکی

صفحه 12

دو جایزه از سیزده جایزه
سهم معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه شد

صفحه 4

دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
توانستند در هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت
بهداشت  9رتبه کشوری را کسب نمایند.

بنابر اعالم دبیرخانه هشتمین جشنواره
فرهنگی وزارت بهداشت ،پس از ارسال 47000
اثر توسط دانشجویان ،اعضای هیأت علمی
و کارکنان از دانشگاههای وزارت بهداشت،
وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی به این
دوره از جشنواره ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی توانست در زمینههای متعددی از

پرونده هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
با درخشش  9ستاره از دانشگاه بسته شد

جمله خاطره نویسی ،ترانه سرایی ،استندآپ
کمدی ،تئاتر صحنه ای ،داستان کوتاه و...
جوایز متعددی را کسب نماید.
گفتنی است در بخش کارکنان ،رتبه
دوم در بخش ادبی/خاطرهنویسی به نسرین
کزازی همکار معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه تعلق گرفت .همچنین در این مرحله
سمیه فالحتگر از کارکنان دفتر فنی و نظارت
بر طرحهای عمرانی در بخش ادبی و اکبر بدر
خانی از همکاران اداره روابط عمومی دانشگاه

در رشته عکس حضور داشته و به بخش  10نفر
نهایی راه یافتند.
در بخش دانشجویان نیز زینب حاجی پور
دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی رتبه اول
در بخش ادبی /نثر طنز ،سید احمد عسکری
دانشجوی رشته داروسازی رتبه اول در بخش
تئاتر /استندآپ کمدی و زهرا شیخ االسالم
دانشجوی رشته فن آوری اطالعات سالمت
بهترین بازیگر زن در بخش تئاترصحنهای را
کسب نمودند.

همچنین سعید طبسی دانشجوی رشته
داروسازی رتبه دوم در بخش ادبی /ترانه و
محمدرضا دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی
رتبه دوم در بخش فیلم /طراحی پوستر را
دریافت نمودند.
گفتنی است زهرا ساجدی فومنی
دانشجوی رشته پزشکی رتبه سوم در بخش
ادبی /شعر کالسیک و محمد میرزایی
دانشجوی رشته کاردرمانی رتبه سوم در بخش
ادبی /داستان کوتاه را کسب کردند.

برای بار دوم کودکان شیرخوارگاه
شبیر به آغوش اعضای کانون هالل
احمردانشگاه رفتند

شایان ذکر است زهرا شیخ االسالم
دانشجوی رشته فن آوری اطالعات سالمت
عالوه بر کسب رتبه بهترین بازیگر زن در
بخش تئاترصحنه ای ،توانست لوح تقدیر رتبه
شایسته تقدیر در بخش تئاتر /نمایشنامهنویسی
تئاترصحنهای را نیز کسب نماید.
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
ضمن تبریک به این فرهیختگان ،آرزومند
توفیقات روزافزون برای این عزیزان است.
صفحه 13
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میزبانی پرافتخار دانشگاه از مرحل ه کشوری

بیستودومین جشنواره قرآن و عترت

مرحله کشوری بیست و دومین جشنواره
قرآن و عترت دانشجویان ،اساتید و کارکنان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به
میزبانی واحد قرآن و عترت مدیریت تعالی
فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه
در روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در
دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

در این دوره از جشنواره مذکور ،واحد
قرآن و عترت مدیریت تعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،میزبان
 54نفر از دانشجویان ،اساتید و کارکنان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در
منطقه  2کشوری بود.
شرکت کنندگان در این دوره از جشنواره

قرآن و عترت در  8رشته مختلف در بخش
معارف قرآن و سیره معصومین علیهم السالم
که شامل :آشنایی با احادیث اهل بیت علیهم
السالم ،مفاهیم نهج البالغه ،مفاهیم صحیفه
سجادیه ،حفظ موضوعی قرآن کریم ،آشنایی
با ترجمه و تفسیر قرآن کریم ،آشنایی با سیره
معصومین علیم السالم ،احکام و پرسمان

قرآنی بود به رقابت پرداختند.
همچنین واحد قرآن و عترت مدیریت
تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه
دانشگاه در این دوره از جشنواره میزبان
دانشگاههای علوم پزشکی اراک ،البرز ،قزوین
و سمنان بود که از دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی تعداد  5نفر دانشجو 2 ،نفر

استاد و  2نفر دانشجو و در مجموع  9نفر
شرکت نمودند.
الزم به ذکر است منتخبین در بخش
دانشجویان این دوره از جشنواره به سی و
دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان
سراسر کشور راه خواهند یافت.
گفتنی است در برگزاری این دوره از

مسابقات ،معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پزشکی ،حراست دانشگاه و حراست
دانشکده پزشکی ،مدیریت امور دانشجویی،
اداره روابط عمومی معاونت ،حراست معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نیز با مدیریت
فرهنگی همکاری نمودند.

اخبار

انتصاب
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دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و
دانشجویی وزیر بهداشت در حکمی« ،دکتر
عباس عطوف» را به سمت«مدیرکل دانشجویی»
وزارت بهداشت منصوب کرد.

پیگیری طرح تفصیلی نظام جامع خدمات
رفاهی و تالش جهادی در اجرای آن ،ارائه الگوی
ایرانی-اسالمی رفاه ومعیشت دانشجویی درطرح
جامع مجتمعهای دانشگاهی و پیگیری پروژههای
عمرانی رفاه دانشجویی از جمله مواردی است که
در این حکم صادره از سوی معاون وزیر بهداشت
بر پیگیری آنها توسط مدیرکل دانشجویی جدید
این وزارتخانه تأکید شده است .همچنین دکتر
محمدرضا فراهانی طی نامهای از تالش خالصانه
و صادقانه «دکتر جالل نژادجواد» مدیر کل
پیشین دانشجویی این وزارتخانه در زمان تصدی
مسؤولیت اداره کل دانشجویی معاونت فرهنگی و
دانشجویی وزارت بهداشت نیزتقدیرکرد.

جلسه تکریم و معارفه مدیر امور فرهنگی دانشگاه

هدایتاله خیاطیان
مدیر امور فرهنگی دانشگاه شد
جلسـه معارفـه خیاطیـان سرپرسـت جدیـد
مدیریـت تعالـی فرهنگـی و فعالیتهـای
فـوق برنامه دانشـگاه و تکریـم طغرایی مدیر
سـابق تعالـی فرهنگـی و فعالیتهـای فـوق
برنامه دانشـگاه ،در روز سـه شـنبه  24اسفند
مـاه در محـل اتـاق شـورای ایـن معاونـت
برگـزار گردیـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه که بـا حضور دکتر
خانـی جزنـی معـاون دانشـجویی و فرهنگـی
دانشـگاه ،مدیـران و کارشناسـان ایـن حـوزه
برگـزار شـد ،دکتـر خانـی جزنـی ضمـن عـرض
خیرمقـدم بیـان نمـود :از زحمـات مدیـر
اسـبق تعالـی فرهنگـی و فعالیتهـای فـوق
برنامـه دانشـگاه در طـی ایـن مـدت صمیمانه
سپاسـگزارم و بـه مدیرجدیـد تعالـی فرهنگـی
و فعالیتهـای فـوق برنامـه دانشـگاه،
خیرمقـدم میگویـم و امیـدوارم در امـور
محولـه موفـق باشـند .وی اذعـان داشـت:
در طـول زندگـی مـا شـاهد بسـیاری از تغییـر
و تحـوالت در شـرایط گوناگـون هسـتیم چـرا
کـه اگـر غیـر از این باشـد بسـیاری از امور در
رکـود باقـی میمانـد .معـاون دانشـجویی و
فرهنگـی دانشـگاه اظهـار داشـت :امیـدوارم
ایـن تغییـر در حـوزه مدیریـت تعالـی فرهنگی
و فعالیتهـای فـوق برنامـه دانشـگاه،
مثمرثمـر واقـع گـردد و ایـن مسـئله را بدانیـد
کـه زحمـات هیـچ کـدام از مـا انسـانها از
درگاه حضـرت حـق دور نمـی مانـد .وی در
همیـن راسـتا افـزود :ایـن تغییـرات باعـث
میشـود کـه مـا بنـدگان بیشـتر بـه درگاه
خداونـد متعـال نزدیـک تـر گردیـم .در واقـع
هـر یـک از مـا انسـانها در طـول زندگـی
تجـارب بسـیاری را کسـب مینماییـم و بـا
پیروزیهـا و شکسـتهای بـی شـماری مواجه
هسـتیم کـه تمامـی ایـن موارد باعـث نزدیکی
بیشـتر مـا بـه درگاه حضـرت حـق میگـردد.
دکتـر خانـی جزنـی در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود اظهـار داشـت :ایـن تغییـر را
بـه فـال نیـک میگیریـم و امیـدوارم کـه بـا
یـاری یکدیگـر ،کارهـا بـا دقـت نظـر و سـرعت

عمـل بیشـتر پیـش رود چـرا کـه هـر کـدام از
ما به نوعی مسـئول و پاسـخگو هسـتیم و اگر
ماحصـل امـور مطلـوب نباشـد ،بـه سـر منـزل
مقصود نخواهیم رسـید .وی همچنین تأکید
نمود :با سـعی و تالش و تمرکززدایی باید در
حـوزه فرهنگـی الگوسـازی نمائیـم و بر اسـاس
آن گام برداریـم .چـرا کـه یکـی از مهمتریـن
کارها در شـروع سـال جدید بحث الگوسـازی
و مهمتریـن برنامـه مـا در پایـان سـال بحـث
برنامـه عملیاتـی میباشـد کـه محقـق شـدن
آنهـا بـه طـور صحیـح نیازمنـد مشـارکت
همـه شـما عزیـزان اسـت .معاون دانشـجویی
و فرهنگـی دانشـگاه در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود گفـت :همـواره و در همـه حـال
بایـد بـه گونـهای رفتـار و عمـل نماییـم کـه
نتیجـه آن منجـر بـه خیـر و برکـت گـردد .وی
افـزود :از شـما بزرگـوران میخواهـم که مدیر
جدیـد را همرامـی نماییـد و کار را از آن خـود
بدانیـد تـا بـا تجـارب و حسـن نظـر وی ،کارهـا
بـه شـیوه صحیـح انجـام شـود .دکتـر خانـی
جزنـی در خاتمـه سـخنان خـود خاطرنشـان
سـاخت :امیدوارم در سـال جدید تالشهای
بیشـتری صـورت پذیـرد و مدیـران و همـکاران
ارجمنـد از تجـارب خـوب گذشـته بهـره الزم
و کافـی را ببرنـد.
در بخـش دیگـری از ایـن جلسـه طغرایـی
اظهـار داشـت :معانـی ایـن تغییـرات ایـن
اسـت کـه مـا انسـانها متوجـه گـذر زمـان
شـویم و آن چیـزی کـه بـرای بنـده بسـیار
مهـم اسـت ایـن نکتـه اسـت کـه مـا از سـوی
خداومند متعال مسـئول هسـتیم تا انسانیت
را در تمامـی مـوارد رعایـت نماییـم .طغرایـی
گفـت :کار در حـوزه فرهنگـی نیازمنـد
روحیـه و تعاملـی خاص میباشـد از آن جهت
خـاص میباشـد کـه مـا مسـئولین بایـد در
برخـورد بـا دانشـجویان ،محتـاط باشـیم چـرا
کـه هـدف مـا ایجـاد انگیـزه در دانشـجویانی
اسـت کـه عالقـه منـد بـه فعالیـت در حـوزه
فرهنگـی هسـتند .مدیر سـابق ایـن حوزه بیان
نمـود :کار در حـوزه فرهنگـی سـختیها و
گسـتردگیهای بسـیاری دارد در واقـع نوعـی

فعالیـت ایثارگونـه محسـوب میگـردد .بـه
همیـن خاطـر از زحمـات کلیـه همکارانـم در
ایـن حـوزه صمیمانـه تشـکر مینمایـم و بـرای
مدیـر جدیـد آرزوی توفیقـات روزافـزون از
درگاه خداونـد متعـال مینمایـم.
همچنیـن در ایـن جلسـه سرپرسـت جدید
مدیریـت تعالـی فرهنگـی و فعالیتهـای
فـوق برنامـه دانشـگاه ضمـن ابـراز خرسـندی
از حضـور در دانشـگاه بـزرگ علـوم پزشـکی
شـهید بهشـتی بیـان نمـود :امیـدوارم کـه
بتوانـم خدمتگـذار جوانـان ایـن دانشـگاه
سرشـناس باشـم .وی اظهار داشـت :واالترین
مسـئولیت بـر دوش ماسـت تـا بتوانیـم بـه
طـور مطلـوب بـه جوانـان ایـن جامعـه خدمـت
نماییـم .کار مدیریـت سـختیهای خـاص
خـودش را دارد کـه تنهـا فـداکاری را در ایـن
مسـیر میطلبد به همین خاطر امیدوارم که
بـا همـکاری یکدیگـر بتوانیـم کارهـای بزرگـی
را انجـام دهیـم .خیاطیـان تأکیـد نمـود :تمام
سـعی بنـده بـر ایـن اسـت کـه تمامـی امـور بـا
برنامـه ،نظـارت و اجـرای خـوب پیـش رود.
جـا دارد ایـن نکتـه را نیـز بگویـم کـه کلیـد
رسـیدن بـه موفقیـت تفاهـم دوجانبـه اسـت.
وی در همیـن راسـتا اذعـان داشـت :اگـر هـر
چیـزی سـر جای خودش باشـد و مـا بتوانیم با
یکدیگـر از طریـق گفتگـوی سـازنده بـه تفاهـم
برسـیم آن موقـع توانسـته ایـم بـه ایـن کلیـد
موفقیـت دسـت یابیـم.
الزم بـه ذکـر اسـت در ادامـه ایـن جلسـه
مدیـران و کارشناسـان حـوزه معاونـت
دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه ضمـن
معرفـی خـود از زحمـات طغرایـی قدردانـی
و بـرای سرپرسـت جدیـد ایـن حـوزه آرزوی
موفقیـت نمودنـد.
همچنیـن در خاتمـه ایـن جلسـه دکتـر
خانـی جزنـی بـا اهـدای لـوح تقدیـر و هدیـه،
از زحمـات طغرائـی در زمـان تصـدی ایـن
سـمت قدردانـی نمـوده و ابلاغ هدایـت الـه
خیاطیـان بـه وی اعطـا شـد.

حضور گسترده دانشجویان سراسر کشور
در همایش تازههای بهداشتی
همایش تازههای بهداشتی در روز چهارشنبه  20اردیبهشت ماه ،با شعار «دانشجوی توانمند امروز ،کار آفرین توانای فردا» توسط بسیج دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

این همایش با حضور دکتر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،دکتر ملک افضلی بنیانگذار شبکههای بهداشت و درمان ،دکتر وطن پور
مدیر کل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر عرشی معاون بهداشت دانشگاه و دکتر
رمضانخانی رئیس دانشکده بهداشت در محل دانشکده بهداشت دانشگاه برگزارشد.
در این همایش اساتید دانشگاهها و بیش از  600نفر از دانشجویان سراسر کشور حضور داشتند .از دیگر افتخارات این همایش حضور شرکتهای
دانشبنیان و فعال در زمینه علوم بهداشتی و ارسال بیش از  1000مقاله به دبیرخانه همایش بود .محورهای همایش مذکور در چهار حوزه علوم
بهداشت :بهداشت حرفه ای ،بهداشت محیط ،اپیدمیولوژی ،بهداشت عمومی) بود.
گفتنی است از بخشهای این همایش میتوان به سخنرانی دکتر سیاری ،دکتر ملک افضلی ،دکتر عرشی ،دکتر رمضانخانی ،رونمائی از پوستر
فریبرز زینال زاده دانشجوی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان شهید شاخص علمی پژوهشی حوزه بهداشت ،قرائت پیام وزیر
بهداشت ،برگزاری پنلهای تخصصی و تقدیر از برگزیدگان اشاره کرد.
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کسب رتبه حداکثری در نخستین جشنواره تعالی دانشگاه

دو جایزه از سیزده جایزه

سهم معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شد
اجالس مدیران ارشد دانشگاه ۲2 ،اسفندماه با حضور دکتر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
وجمعی از مدیران ارشد دانشگاه در سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد .معاونین دانشگاه نیز در
این اجالس به ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد حوزه خود در سال  ۹۵پرداختند.
دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه با اشاره به لزوم هدفمند برگزار شدن دیدارهای پایانی
سال ،برگزاری جشنواره تعالی را اقدامی مطلوب دانست و عنوان کرد :جشنواره تعالی در سال
 ۹۵با موضوع پاسخگویی اجتماعی در همه بخشهای دانشگاه برنامه ریزی و اجرایی شد .دکتر
پیوندی از همه تالشگران دانشگاه که در طول دوران خدمت و در سال گذشته احساس مسئولیت
کردند و بار سنگین ارائه خدمات در حوزه سالمت را به دوش کشیدند تشکر و قدردانی کرد.
وی اعتدال و میانهروی ،پرهیز از سیاست زدگی ،گروه گرایی و تاکید بر شایسته ساالری ،ترویج
روحیه همکاری و همگرایی ،عملگرایی و تحول گرایی ،جوانگرایی آینده نگرانه در عین تجربه گرایی،
سیاستگذاری علمی مبتنی بر شواهد بدون سوگیری و تضاد منافع ،تثبیت و ارتقای جایگاه دانشگاه
در میان دانشگاه ها ،اهتمام به برنامههای ملی مانند طرح تحول سالمت بدون غفلت از برنامههای
اختصاصی دانشگاه ،آینده نگری و توجه به زیرساختها در عین اقدامات کوتاه مدت را به عنوان
مهمترین رویکردهای دانشگاه در برنامه ریزیهای کوتاه ،میان و بلند مدت بر شمرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال گذشته را سالی پر افتخار برای این مجموعه
بزرگ دانست و در این راستا به کسب رتبه نخست آموزشی در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور،
ثبت بیشترین رشد در حوزه پژوهشی ،بازنگری و جایریزی مجدد چارت تشکیالتی دانشگاه ،اجرای
بستههای طرح تحول و توسعه فضاهای درمانی ،اجرای موفقیت آمیز سامانه سیب به عنوان دانشگاه
برتر در سطح کشور ،کسب رتبه برتر در بخش برنامه عملیاتی غذا و دارو از بین دانشگاههای علوم
پزشکی ،راه اندازی معاونت بین الملل ،کسب افتخارات متعدد اعضای هیات علمی و دانشجویان
در جشنوارههای مختلف فرهنگی و ورزشی و جلب عمده مشارکت مرد در طرحهای اجرایی حوزه
سالمت اشاره کرد.
دکتر علی اصغر پیوندی در ادامه این مراسم حفظ دستاوردها و توسعه خدمات را از کسب آن
مهمتر و دشوارتر توصیف کرد و بر همدلی و همبستگی برای تداوم این مسیر مطلوب تأکید کرد.
وی اظهار داشت :علیرغم کسب موفقیتها و افتخارات ،همچنان طرحها و برنامههای مهمی را پیش
رو داریم که برای اجرا و به ثمر نشستن آن باید تالش کنیم.
دکتر پیوندی گفت :عمل نکردن بیمهها به وظایف خود در حوزه درمان یکی از چالشهای مهم
داشگاه است که این با این شرایط نیز مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدمات خود را
به مردم ارائه میکند و امیدواریم بیمهها وظیفه و این مسئولیت سنگین را درک کنند تا خللی در
ارائه خدمات سالمت به هم میهنان ایجاد نشود.
رئیس دانشگاه در ادامه ،پاسخگویی اجتماعی را محوری اساسی دانست و بر تداوم حرکت در
این مسیر تصریح کرد .وی ضمن قدردانی از همه تالشگرانی که در سال گذشته بر این مسیر اهتمام
کردند ،اظهار داشت :پاسخگویی اجتماعی رسالت ویژه دانشگاه است .در همه ماموریتها اعم از
آموزش و پژوهش و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی باید توجه حداکثری به نیازها ،انتظارات ،و
تقاضاهای جامعه و تالش حداکثری برای برآورده کردن این نیازها ،انتظارات و تقاضاها و پذیرفتن
مسؤولیت مشکالت سالمت جامعه پیرامونی را سرلوحه فعالیتهایمان قرار دهیم.
دکتر پیوندی همچنین در خصوص نقش مدیران در خصوص تداوم مسیر تعالی دانشگاه افزود:

در کنار مجمع مدیران ،شکلگیری شبکهای که پشتیبانی علمی از سیاستگذاریها و تصمیمات
بکند ضروریست به گونهای که هر کس در هر سمتی در دانشگاه قرار گرفت بتواند از خدمات این
مجموعه بهرهمند شود تا با بهره گیری از دقیقترین و جامعترین شواهد موجود بهترین تصمیم ممکن
را با توجه به شرایط اتخاذ کند یا میزان تحقق اهداف را پایش نماید .برای این منظور پیشنهاد میکنم
دبیرخانه جشنواره تعالی با مشارکت فراگیر افراد عالقمند از این جمع به صورت دائمی استقرار
یابد و از فروردین ماه با آموزش و اطالع رسانی و فراخوان حرکت مجموعه دانشگاه در مسیر تعالی
ال شبکه پشتیبانی علمی از سیاستگذاریها و تصمیم گیریهای بدنه مدیریتی
را تبیین نماید تا عم ً
دانشگاه شکل بگیرد.
رئیس دانشگاه با اشاره به آیندهای روشن و رو به تعالی برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اذعان داشت :دورنمای درخشان دانشگاه و فتح قلههای علمی از مسیر واقع بینی توام با آرمان
گرایی امکان پذیر است .کافیست در تحلیل وضعیت واقع بین و منصف باشیم تا مشکالت را به
درستی چاره جویی کنیم و در مسیر تحقق اهداف آرمانی راه صحیح را بیابیم.
دکتر پیوندی اظهار داشت :باید قدردان تالشهای همه مسووالن دانشگاه از ابتدا تا کنون
باشیم .بزرگان و شخصیتهای ارزندهای تالش کردند تا این دانشگاه در وضع فعلی به امانت به
دست ما برسد .وی در پایان ضمن تبریک سال جدید به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،پیشاپیش از همه بخشها و مراکزی که در ایام نوروز به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
میپردازند قدردانی و تشکر کرد.
در بخش دیگری از این مراسم حجت االسالم و المسلمین فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه با اشاره به جایگاه واالی انسان به عنوان اشرف مخلوقات ضمن
مقایسهای دیگاه جوامع غربی و نگاه دین مبین اسالم را به انسانها تشریح کرد .وی حضوردر جایگاه
خدمتگذاری به مردم را توفیقی بس عظیم دانست و نظارت پررودگار متعال به تمامی امور از جمله
حرفه پزشکی و امداد غیبی را امری بدیهی ذکر کرد.
در ادامه این جشنواره پانل اول اجالس به ریاست دکتر پالش مشاور اجرایی و مدیر حوزه ریاست
دانشگاه برگزار شد .در اولین پانل دکتر صدوقی معاون آموزشی ،دکتر زرقی معاون تحقیقات و
فناوری ،دکتر فیضی معاون بین الملل و دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی گزارشی از
عملکرد حوزههای مربوطه را ارائه دادند.
دکتر صدوقی معاون آموزشی در این مراسم چشم انداز معاونت آموزشی ،اهداف استراتژیک و
برنامههای معاونت را طی گزارش مبسوطی ارائه داد .توسعه زیرساختها و فعالیتهای انجام شده
از جمله آموزش پاسخگو و عدالت محور ،پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،تشکیل کارگروهها از
جمله مواردی بود که دکتر صدوقی در خصوص آنها گزارشی را ارائه داد.
در ادامه دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز در خصوص هدف گذاری معاونت
تحقیقات و فناوری ،محور تولید علم ،تعداد مقاالت چاپ شده در سال گذشته ،سرانه چاپ مقاالت
هیات علمی در پایگاه  ،scoposجایگاه دانشگاه در رتبه بندی الیدن و . . .مطالبی را عنوان کرد.
همچنین دکتر فیضی معاون بین الملل عملکرد معاونت مذکور را در قالب هدف گذاری و جذب
دانشجویان خارجی ،راهکارهای بین المللی سازی دانشگاه ،افزایش رتبه دانشگاه در حوزههای
آموزشی و پژوهشی ضمن بین المللی سازی و برقراری ارتباط علمی و پژوهشی با سایر کشورها
پرداخت.
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی نیز در این مراسم ضمن تبیین رویکردهای پیش

روی معاونت دانشجویی و فرهنگی ،اهداف معاونت از جمله ارتقا سطح کیفی و خدماتی را یکی
از مهمترین برنامههای اجرایی معاونت دانشجویی دانست .وی در ادامه اجرای طرح دستان
بهشتی ،چشمک به زندگی سالم ،اجرای طرحهای جهادی ،اسکان صد درصدی دانشجویان متقاضی
خوابگاهها ،اجرای الگوی تغذیه سالم ،استانداردسازی امور تغذیه و امنیت غذایی دانشجویان را از
جمله اقدامات معاونت دانشجویی و فرهنگی ذکر کرد.
دکتر سعید رضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور و رئیس دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران با حضور در جمع مدیران ارشد دانشگاه ،طی سخنرانی به ارائه موضوع دو فضایی
شدن؛ ظرفیتهای سالمت و درمان مجازی اشاره کرد .در ادامه این جشنواره پانل دوم اجالس نیز
برگزار شد .در این پانل دکترفتحی معاون توسعه مدیریت و منابع ،دکتر سالم زاده معاون غذا و
دارو ،دکتر عرشی معاون امور بهداشتی و دکتر رحمانی معاون درمان گزارشی از عملکرد حوزههای
مربوطه را ارائه دادند.
دکترفتحی معاون توسعه مدیریت و منابع در این اجالس طی گزارشی تراز مالی سال ،۹۵
اعتبارات مصوب و وصول هزینه ای ،درآمدهای اختصاصی وصولی ،مطالبات بیمه ای ،وضعیت
اعتبارات هزینهای سال ،۹۵اخذ تسهیالت از بانک عامل دانشگاه ،مقایسه اعتبارات مصوب ،دریافتی
و عملکرد طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی و استانی دانشگاه در سال  ،۹۵عملکرد پروژههای
عمرانی دانشگاه در سال  . . .۹۵را اارئه داد .گسترش اورژانس بیمارستانی ،پروژه کلینیکهای ویژه،
ایجاد امکانات رفاهی ،سیاحتی و اقامتی ،تسهیالت بیمه ای ،الکترونیکی شدن خدمات اداری،
برگزاری جشنواره سپاس و . . . .از دیگر مواردی بود که دکتر فتحی به آنها اشاره کرد.
دکتر سالم زاده معاون غذا و دارو دانشگاه نیز در این مراسم گزارشی از اهم فعالیتهای معاونت
در سال  ،۹۵چشم انداز سال  ،۹۶چالشهای معاونت را ارائه داد .وی کسب رتبه اول کشوری در
حوزه غذا و دارو بر اساس پایش برنامه عملیاتی ،آنالیز سموم آفت کش در محصوالت کشاورزی ،راه
اندازی آزمایشگاه آنالیز فلزات سنگین در مواد غذایی ،کاهش هزینههای مستقیم دارویی ،اجرای
طرح مبارزه با عرضه فرآوردهای آرایشی بهداشتی قاچاق در بازار تهران و ...را از جمله دستاوردهای
معاونت مذکور ذکر کرد.
همچنین دکتر عرشی معاون امور بهداشتی دانشگاه نیز در این نشست به ارائه گزارش مختصری
از اهم دستاوردهای معاونت بهداشتی دانشگاه پرداخت .وی گسترش  ۶۲پایگاه و مرکز بهداشتی،
افزایش خرید خدمت از بخش خصوصی در حوزه بهداشت ،راه اندازی سامانه سیب ،تعمیر و تجهیز
مراکز بهداشت ،تقویت سیستم پرتال بهداشتی ،اجرای برنامه پاسخگویی و ...را از جمله اقدامات
معاونت بهداشتی دانست.
همچنین دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه نیز طی گزارش از افزایش مراکز تحت پوشش
نظیر بیمارستانها ،اورژانس ها ،مراکز بیماریهای خاص ،آزمایشگاهها و سایر مراکز درمانی تحت
پوشش دانشگاه خبر داد .وی در ادامه ضمن مقایسه عملکرد ضعیت کادر پرستاری به تفکیک رشد،
عملکرد مراکز درمانی ارتباط با پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی( ،)۱۱۵وضعیت بیماران خاص
در سالهای ۹۴و  ،۹۵تدوین پروژه نقشه راه درمان ایران و ...پرداخت.
در پایان مراسم ۱۳ ،طرح برتر جشنواره تعالی در حوزه پاسخگویی اجتماعی معرفی و از برگزیدگان
تقدیر شد .الزم به ذکر است دو طرح اسکان صد در صدی دانشجویان متقاضی خوابگاهها و اجرای
الگوی تغذیه سالم مدیریت امور دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،جزء  13طرح
برتر جشنواره تعالی در حوزه پاسخگویی اجتماعی معرفی گردید که از آن تقدیر نیز به عمل آمد.

گزارش ویژه
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دکتر خانی جزنی:

سرآمدی دانشگاه در ابعاد
فرهنگی ،رفاهی و سالمت
رسالت ویژه معاونت
دانشجویی فرهنگی است
در نخستین جشنواره تعالی که  ۲۲اسفند ماه سال  ۹۵با هدف بررسی عملکرد پایان سال معاونتهای
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با موضوع پاسخگویی اجتماعی در همه بخشهای دانشگاه در
سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
گزارشی از روند عملکرد معاونت دانشجویی دانشگاه را ارائه داد.
دکتر خانی جرنی ضمن بیان رسالتهای این معاونت مبنی بر رشد فضایل اخالقی دینی در راستای
ترویج فرهنگ اسالمی ایرانی و ارتقای امور رفاهی و معیشت دانشجویان اظهار داشت :چشم انداز این
معاونت سرآمدی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در همه ابعاد امور فرهنگی ،رفاهی و سالمت
دانشجویان بر اساس دورنمای افق سال  ۱۴۰۴در قالب چشم انداز بیست سال کشور است که نیازمند
توجه ویژه است.
وی رویکردهای پیشروی معاونت دانشجویی و فرهنگی را؛ ساماندهی و فرهنگسازی برنامهای
در اجرای مدیریت یکپارچه هماهنگ و عملیاتی در ارتقاء هر چه بیشتر امور و فعالیتها براساس
مدیریت زمان در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،دینی ،امور رفاهی ،دانشجویی ،تربیت بدنی،
سالمت و مشاوره جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی ،با مشارکت ذینفعان و رعایت اصول اقتصاد
مقاومتی به استناد اهداف و سیاستهای دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،نهادینه
نمودن ارائه گزارشهای اعتباربخشی ،برنامههای توسعهای و عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی
در زمان مقرر و قابل قبول به همراه تجزیه و تحلیل براساس برنامهها ،برنامهریزی و اجراء توأم در
ایجاد زمینههای تأمین زیرساختها ،مدیریت تجهیز ،تعمیر و نگهداشت ،بازسازی اساسی ،بازپیرایی،
فرهنگ نگهداری منابع فیزیکی از جمله خوابگاهها ،سالنهای ورزشی و نیز تأمین منابع مالی مقتضی
در توسعه سختافزاری به صورت پایدار و قاعدهمند متناسب با افزایش تعداد خدمتگیرندگان در
چارچوب نیازهای استاندارد ملی و اهتمام به کارگروهی و هماهنگی بینبخشی و فرابخشی و نیز
انجام آموزشها در توانمندسازی و همافزایی با رعایت اخالق و رفتار حرفهای در افزایش و ارتقاء
کمیت و کیفیت امور به همراه مشارکت مخاطبان ،کاهش هزینهها ،دوری از موازی کار و نیل به
اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ذکر کرد.
دکتر خانی جزنی فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور جذب و یا جابهجایی نیروی انسانی در
راستای ارتقاءکیفیت وکمیت خدمترسانی به ذینفعان( دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،کارکنان
و مراجعان) ،بازنگری و متناسبسازی ساختار و فرآیندهای موجود ،براساس نیاز حوزه معاونت در
برنامهریزیهای کالن ،راهبردی و افزایش بازدهی ،راندمان کاری و افزایش هزینه اثربخشی سازمانی
در بهرهوری و رعایت اصول اقتصاد مقاومتی ،تغییر سیاستها و نگرش تصمیمگیران با ارائه
توجیهات و نتایج پژوهشها در اتخاذ تدابیر مقتضی برای قرار دادن برنامههای معاونت در اولویت
الزم و تخصیص منابع ذیربط جهت فراهم نمودن پاسخهای اجتماعی بیش از چهارده ( )۱۴۰۰۰هزار
دانشجو ،حدود بیست هزار کارمند ( )۲۰۰۰۰و هزار و سیصد( )۱۴۰۰عضو هیأت علمی به عنوان مخاطب
مستقیم و مراجعان و خانوادهها بصورت غیرمستقیم و همچنین برنامهریزی و برگزاری جشنواره ساالنه
فرهنگی و دانشجویی در زمینههای فعالیتهای قرآن و عترت ،کانونها ،تشکلها ،عملکردهای
ارزشیابی و تقدیر ،انتخاب و ایجاد انگیزش مورد لزوم در دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،کارکنان
و ارتباط گیرندگان با حوزه ازجمله رویکردهای پیشروی معاونت دانشجویی و فرهنگی عنوان کرد.
وی اهداف معاونت دانشجویی دانشجویی و فرهنگی را نیز تهیه فضای مناسب فرهنگی و
اجتماعی جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد ،تأمین تسهیالت رفاهی ،بهداشتی ،درمانی دانشجویان
در چارچوب الگوی مناسب ،ارتقاء و پرورش سطح سالمت جسم و روح دانشجویان ،ارتقاء سطح کیفی

و کمی خدمات رفاهی ،بهداشتی و درمانی دانشجویان ،نهادینه کردن ارزشهای اسالمی در دانشگاه،
ارتقاء سطح آگاهیهای فرهنگی ،سیاسی و دینی دانشجویان ،توسعه مشارکت دانشجویان در امور
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی و پیشگیری از تأثیر شبیخون فرهنگی بر دانشجویان اعالم کرد.
بنا به گفته وی از جمله مهمترین برنامههای اجرایی معاونت دانشجویی دانشجویی و فرهنگی در
سال  ۱۳۹۵میتوان به برنامه ریزی ،هماهنگی و احداث شبکه فاضالب مجموعه خوابگاهی الزهرا(س)
اتصال شبکه پردیس نیایش (خوابگاه الزهرا(س) ،دانشکده داروسازی و پرستاری و مامایی) به اگوی
شهرتهران ،برنامه ریزی ،هماهنگی و بازسازی ،با پیرایی ساختمانی -تاسیساتی خوابگاههای دانشجویی
(الزهراء(س) ،امام علی(ع) ،سمیه و زینب ،برگزاری آئین دانش آموختگی سال  ۱۳۹۵بارویکرداقتصاد
مقاومتی-اقدام وعمل ،طرح حرکتهای جهادی(کمک رسانی به مناطق محروم کشور) ،افزایش پویایی
و شادابی فضای دانشجویی از طریق فعال سازی و تقویت تشکلهای دانشجویی ،توسعه ورزش
دانشجویی و غنی سازی فعالیتهای فوق برنامه ،اجرای الگوی تغذیه سالم و استاندارد سازی امور
تغذیه و امنیت غذایی دانشجویان ،اسکان  ۱۰۰درصدی کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه (به تعداد
حدود  ۴۰۰۰نفر) ،مشارکت حداکثری دانشجویان در امور مرتبط خود ا ز طریق تشکیل شوراهای صنفی
دانشجویان و اعزام تیمهای ورزشی دانشگاه به رقابتهای و مسابقات خارج دانشگاهی اشاره کرد.
برگزاری هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور،
ساماندهی و تمرکززدایی بارویکرد اقتصاد مقاومتی در برنامههای تعالی فرهنگی و فوق برنامه ،باز
سازی و بهینه سازی مجموعه استخر مجموعه ورزشی شهید احدی (ایجاد رضایتمندی  ،)%۱۰۰گزینش
و اعزام تیمهای ورزشی دانشگاه به دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
کشور با دید افزایش بهره وری سیستم ،ارزیابی و سنجش سالمت روان دانشجویان جدیدالورود اجرای
تست CAQو ،GHQسنجش سالمت دانشجویان ورودی جدید و انتشار ماهنامه فرهنگی -خبری-
اجتماعی گلبانگ از دیگر اقداماتی بود که دکتر خانی جزنی به آنها اشاره کرد.
وی در خصوص وضعیت معاونت دانشجویی و فرهنگی در حوزه اعتباربخشی موسسه ای،
عملکرد برنامـههـای معاونت دانشجـویی و فرهـنگـی ،سهم فعالیتهای حوزههای معاونت دانشجـویی
و فرهـنگـی ،وضعیت برنامههای توسعه ایی معاونت دانشجـویی و فرهـنگـی ،میزان تحقق و عدم
تحقق برنامههای عملیاتی ،جدول هزینه کرد معاونت دانشجویی و فرهنگی وجدول طرحهای عمرانی
معاونت دانشجویی و فرهنگی گزارش مبسوطی را ارائه داد.
دکتر خانی جزنی گفت :ساماندهی و تمرکز زدایی با رویکرد اقتصاد مقاومتـی در برنامههای تعالی
فرهنگی و فـوق بـرنـامـه در راستای تمرکززدایی ،برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای و وظایف در حوزه معاونت
دانشجویی و فرهنگی جهت بهینه سازی فعالیت فرهنگی و فوق برنامه توزیع کردن اداره تصمیم گیری
به دانشجویان وتسهیل و بهبود بخشیدن در دانشکده ها ،استفاده از ظرفیتها ،افزایش سرعت کیفیت
خدمات و عادالنه نمودن اختیارات مدنظر قرار گرفته است و در این راستا موارد زیر در برنامه بوده است.
همچنین توزیع و اختصاص بودجه فرهنگی به دانشکدهها با توجه به تعداد دانشجویان و اعتبار
سرانه و نظارت به هزینه کرد اعتبار با نوع فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه ،برگزاری انتخابات
شوراهای صنفی ،استفاده از امکانات شرکتهای پذیرفته شده در مناقصات به نظارت معاونت توسعه،
مدیریت منابع دانشگاه و نظارت معاونت دانشجویی وفرهنگی در اجرای امور ایاب و ذهاب و پخت
غذا از دیگر مواردی بود که دکتر خانی جزنی به آنها اشاره کرد.
معاون دانشجویی فرهنگی ادامه داد :در راستای تمرکززدایی ،برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای
و وظایف در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت بهینه سازی فعالیت فرهنگی و فوق برنامه
توزیع کردن اداره تصمیم گیری به دانشجویان وتسهیل و بهبود بخشیدن در دانشکده ها ،استفاده

از ظرفیتها ،افزایش سرعت کیفیت خدمات و عادالنه نمودن اختیارات مدنظر قرار گرفته است .
برنامهریزی ،هماهنگی و بازسازی خوابگاههای دانشجویی مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
درخوابگاه الزهراء(س) ،خوابگاه امام علی(ع) ،خوابگاه سمیه و خوابگاه حضرت زینب (س) از دیگر
اقداماتی بود که دکتر خانی جزنی به آنها اشاره کرد.
برگزاری آیین دانشآموختگی یکپارچه دانشگاه با حضور ۴۵۰نفر از دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،برگزاری المپیاد علمی بمدت  ۱۰روز از تاریخ  ۱۰-۲۰شهریور ،بازسازی و بهینه
سازی مجموعه استخر مجموعه ورزشی شهید احدی ،سنجش سالمت دانشجویان ورودی جدید
دانشگاه ،ارزیابی و سنجش سالمت روان دانشجویان جدیدالورود توسط اجرای تست ،GHQ ,CAQ
انتشار ماهنامه فرهنگی -خبری -اجتماعی گلبانگ ،نشریه ،جدول بستههای حمایتی فعالیتهای
فرهنگی دانشگاه ،اجرای الگوی تغذیه سالم و استانداردسازی امور تغذیه و امنیت غذایی دانشجویان،
اسکان کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه و برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه
از جمله مواردی بود که معاون دانشجویی فرهنگی در خصوص آنها توضیحاتی را ارائه داد.
وی با اشاره به برگزاری اردوی جهادی بعنوان یکی از ارزندهترین اقدامات این معاونت از سوی
دانشجویان گفت :برگزاری ارودی جهادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مناطق محروم
استان کرمانشاه برگزار شد ،پانزدهمین اردوی جهادی در روستاهای استان کرمانشاه طی  ۹روز کاری
و با حضور بالغ بر  ۲۰۰دانشجوی جهادگر در حوزه فرهنگی ،عمرانی و درمانی به افراد تحت پوشش
این طرح که بالغ بر  ۴۰۰۰نفر بوده ارائه شد.
افزایش پویایی و شادابی فضای دانشجویی از طریق فعال سازی و تقویت تشکلهای دانشجویی،
توسعه ورزش دانشجویی و
غنی سازی فعالیتهای فوق برنامه ،اعزام تیمهای ورزشی دانشگاه به رقابتها و مسابقات خارج
دانشگاهی ،شرکت در دوازدهمین المپیاد ورزشی و گزینش و اعزام تیمهای ورزشی دانشگاه به
دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
با دید افزایش بهره وری سیستم از جمله دستاوردهای این معاونت بود که دکتر خانی جزنی به
آن اشاره کرد.
وی یکی از مهمترین چالشهای پیشروی معاونت دانشجویی و فرهنگی را؛ عدم توسعه کیفی
و کمی زیرساختها و امکانات دانشگاه متناسب با افزایش ظرفیت ورودی دانشجویان دانشگاه در
سالهای اخیر و همچنین پراکندگی و عدم انسجام دانشکدهها و خوابگاههای دانشجویی در سراسر
تهران دانست و گفت :حدود  ۳۰درصد از دانشجویان دانشگاه غیربومی و ساکن خوابگاه هستند
و عالوه بر ایاب و ذهاب ،تغذیه ایشان یک موضوع حساس و پراهمیت است و حدود  ۸۰الی ۹۰
درصد دانشجویان از امکانات تغذیهای دانشگاهها بهره مند میشوند همچنین عدم هماهنگی و
همکاری واحدهای مسئول در امر سیاستگذاری ،برنامه ریزی امور اجرایی و نظارتی به منظور
توسعه ،بهبود ،احیا ،حفظ و ترویج فرهنگ اسالمی – ایرانی ،کمبود و عدم تناسب امکانات
ورزشی و تربیت بدنی با تعداد دانشجویان ،کمبود اعتبارات الزم جهت اجرای طرح جامع
نوسازی ،استانداردسازی ،مقاوم سازی و ایمن سازی خوابگاههای دانشجویی با توجه به فرسودگی
خوابگاهها ،عدم تناسب امکانات و تجهیزات در حوزههای امور رفاهی با تعداد دانشجویان ،کمبود
نیروی متخصص و ماهر در حوزه معاونت و عدم ارائه آموزشهای الزم ویژه کارکنان و کارشناسان
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در راستای وظایف شغلی از دیگر چالشهای پیشروی
معاونت دانشجویی و فرهنگی است که الزم است در خصوص آنها تدابیر الزم اندیشیده شود.

6

گزارش عملکرد

شماره  63و  | 64اردیبهشت و خردادماه 1396

دستاوردهای فرهنگی و ورزشی در سال 1395
دستاوردهای سال گذشته معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در سال گذشته ،میسر نبود مگر با همراهی اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه .جدول زیر نگاهی به این دستاوردها به
تفکیک هر دانشکده دارد.
ردیف
نام مسابقات

نام دانشکده دانشکده تغذیه
و صنایع غذایی

دانشکده
بهداشت

دانشکده
پرستاری و
مامایی

دانشکده
توانبخشی

دانشکده
داروسازی

10

7

7

8

2

33

5

4

5

2

5

7

1

21

5

13

19

-------

10

12

---------

23

9

14

23

28

-------

-------

-------

3

-------

-------

1

1

-------

3

-------

1

-------

1

1

-------

2

4

2

7

3

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

1

-------

-------

1

3

4

-------

-------

-------

-------

1

4

1

1

1

المپیاد قهرمانی پسران

2

المپیاد همگانی دختران

3

هفته دولت کارکنان

4

جام والیت کارکنان

5

المپیاد کارکنان

6

هفتمین جشنواره
فرهنگی دانشجویان

2

7

بیست و چهارمین
دوره جشنواره انتخاب
دانشجوی نمونه کشوری

1

-------

8

بیست و پنجمین دوره
جشنواره انتخاب
دانشجوی نمونه کشوری

1

1

-------

9

جشنواره نشریات
دانشجویی(تیتر )9

-------

-------

-------

-------

10

بیست و یکمین جشنواره
قرآن و عترت دانشجویان،
کارکنان و اساتید

-------

-------

-------

-------

دانشکده پزشکی

دانشکده
دندانپزشکی

دانشکده
پیراپزشکی

دانشکده
سالمت ،ایمنی
و محیط زیست

15

5

6

1

-------------

گزارش عملکرد

7

اردیبهشت و خردادماه  | 1395شماره  63و 64

مهمترین برنامههای
اجرایی معاونت
دانشجویی و فرهنگی در
سال 1395

چالشها در تحقق برنامه های
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
در سال 1395
مدیریت امور فرهنگی:
کمبـــود و ضعـــف فرایندهـــای مدیریتی ،فنـــی ،عملکردی و نیـــز کمبود نیروی متخصـــص و منابعما لی
مدیریت دانشجویی:
عـــدم تخصیـــص بودجـــه بـــه میـــزان مـــورد نیاز بـــرای خریـــد امکانـــات به منظـــور اجـــرای برنامهاســـتاندارد ســـازی خوابگاههـــا و تجهیـــز آشـــپزخانه مرکزی
 ناهماهنگـــی درونبخشـــی و برونبخشـــی در راه انـــدازی سیســـتم تردد ،فیبر نوری در ســـنواتقبـــل و نیـــز انعقاد نـــوع روش قرارداد با شـــرکتهای ایابوذهاب دانشـــجویی
تربیت بدنی:
کمبـــود منابع مالی برای خریـــد تجهیزات و به کارگیری مربیان و...مرکز مشاوره
عدم چاپ نشـــریه مرکز به دلیل کمبود بودجه و نیز تامین منابع انســـانی تخصصیمرکز بهداشت و درمان دانشجویان:
اجـــرای تســـتهای ناهنجاریهـــای اســـکلتی – عضالنـــی و آمادگی جســـمانی و نیز اجـــرای فرآیند
اصـــاح ناهنجارهـــای بـــه دلیل عـــدم تامین منابـــع مالی الزم
شـــایان ذکـــر اســـت ،در مجمـــوع کالن حـــوزه معاونـــت ،فرهنـــگ جـــو و پیچیدگـــی ســـازمانی،
کمبـــود نیـــروی فنـــی و متخصـــص ،عدم ارتبـــاط تحصیلـــی و انجـــام آموزشهای مداوم بـــه موقع،
عـــدم ارتبـــاط کاری روان بـــه مدیـــران و کارشناســـان محتـــرم حـــوزه ،پیگیـــری مســـتمر و همچنین
کمبـــود فرآیندهـــا ،متمرکـــز بـــودن بعضـــی امـــور را مانعـــی قابل نظر دانســـت.

 -1برنامه ریزی ،هماهنگی و احداث
شبکه فاضالب مجموعه خوابگاهی
الزهرا(س) اتصال شبکه پردیس نیایش
(خوابگاه الزهرا(س) ،دانشکده داروسازی و
پرستاری و مامایی) به اگوی شهرتهران
-2برنامهریزی،هماهنگیوبازسازی،باپیرایی
ساختمانی -تاسیساتی خوابگاههای دانشجویی
(الزهراء(س) ،امام علی(ع) ،سمیه و زینب)
 -3برگزاری آئین دانش آموختگی سال
 1395بارویکرداقتصاد مقاومتی-اقدام وعمل
 -4برگزاری هشتمین دوره المپیاد علمی
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور
 -5ساماندهی و تمرکززدایی بارویکرد
اقتصاد مقاومتی در برنامههای تعالی
فرهنگی و فوق برنامه
 -6باز سازی و بهینه سازی مجموعه
استخر مجموعه ورزشی شهید احدی (ایجاد
رضایتمندی )%100
 -7طرح حرکتهای جهادی(کمک رسانی
به مناطق محروم کشور)
 -8افزایش پویایی و شادابی فضای
دانشجویی از طریق فعال سازی و تقویت

معاونت دانشجویی و فرهنگی

تشکلهای دانشجویی ،توسعه ورزش
دانشجویی و غنیسازی فعالیتهای فوق
برنامه
 -9اجرای الگوی تغذیه سالم و
استانداردسازی امور تغذیه و امنیت غذایی
دانشجویان
 -10اسکان  100درصدی کلیه دانشجویان
متقاضی خوابگاه (به تعداد حدود  4000نفر)
 -11مشارکت حداکثری دانشجویان در
امور مرتبط خود ا ز طریق تشکیل شوراهای
صنفی دانشجویان
 -12اعزام تیمهای ورزشی دانشگاه به
رقابتهای و مسابقات خارج دانشگاهی
 -13گزینش و اعزام تیمهای ورزشی
دانشگاه به دوازدهمین المپیاد ورزشی
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
کشور با دید افزایش بهره وری سیستم
 -14ارزیابی و سنجش سالمت روان
دانشجویان جدیدالورود اجرای تست CAQو
GHQ
-15سنجشسالمتدانشجویانورودیجدید
 -16انتشار ماهنامه فرهنگی -خبری-
اجتماعی گلبانگ

عملکرد معاونت دانشجـویی و فرهـنگـی دانشگاه در سال  1395در یک نگـاه
درصد سهم
از کل معاونت

تعداد
کل فعالیت

تعداد
فعالیت انجام
شده

درصد تحقق

درصد عدم
تحقق

مدیریت/مرکز

تعداد
اهداف کمی

تعداد
برنامه ها

297

238

%80

%20

مدیریت امور دانشجویی

22

67

%52

62

%59

%41

مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه

19

24

%19

106

%78

%22

مدیریت تربیت بدنی

4

11

%9

32

25

%23

مرکز بهداشت و درمان

3

5

%4

26

20

%77

مرکز مشاوره و سالمت روان

7

14

%11

55

38

70%

%30

روابط عمومی

2

7

%5

7

7

%100

-

شورای انضباطی

2

4

-

8

8

%100

-

جمع کل

57

128

%100

523

390

----

----

* توضیحات :موارد مربوط به شورای انضباطی بر اساس برنامه داخلی معاونت دانشجویی و فرهنگی میباشد.

وضعیت معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص اعتباربخشی موسسه ای
صورت
وضعیت
اعتباربخشی
موسسهای

تعداد
حوزههای
تحت پوشش

تعداد
استانداردها

درصد
تحقق

درصد
عدم تحقق

7

42

%100

%0

چالشهای پیش روی معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه
 -1یکی از مهمترین چالشها عدم توسعه
کیفی و کمی زیرساختها و امکانات دانشگاه
متناسب با افزایش ظرفیت ورودی دانشجویان
دانشگاه در سالهای اخیر و همچنین پراکندگی
و عدم انسجام دانشکدهها و خوابگاههای
دانشجویی در سراسر تهران میباشد.
 -2حدود  30درصد از دانشجویان دانشگاه
غیربومی و ساکن خوابگاه هستند و عالوه بر
ایاب و ذهاب ،تغذیه ایشان یک موضوع حساس
و پراهمیت است و حدود  80الی  90درصد
دانشجویان از امکانات تغذیهای دانشگاهها بهره
مند میشوند.
 -3عدم هماهنگی و همکاری واحدهای

مسئول در امر سیاستگذاری ،برنامه ریزی امور
اجرایی و نظارتی به منظور توسعه ،بهبود ،احیا،
حفظ و ترویج فرهنگ اسالمی  -ایرانی
-4کمبود و عدم تناسب امکانات ورزشی و
تربیت بدنی با تعداد دانشجویان
-5کمبود اعتبارات الزم جهت اجرای طرح
جامع نوسازی ،استانداردسازی ،مقاوم سازی و
ایمن سازی خوابگاههای دانشجویی با توجه به
فرسودگی خوابگاهها
 -6عدم تناسب امکانات و تجهیزات در
حوزههای امور رفاهی با تعداد دانشجویان
 -7کمبود نیروی متخصص و ماهر در حوزه
معاونت
 -8عدم ارائه آموزشهای الزم ویژه کارکنان
و کارشناسان حوزه معاونت دانشجویی و
فرهنگی در راستای وظایف شغلی

میزان تحقق و عدم تحقق برنامههای عملیاتی
معاونت دانشجویی دانشجویی و فرهنگی در سال 1395
میزان تحقق و عدم تحقق برنامههای عملیاتی معاونت
دانشجویی دانشجویی و فرهنگی در سال 1395
 390برنامه محقق شده %80 ,
 133فعالیت محقق نشده%20 ,

چالشهای پیش روی معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه
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«دانشگاه مبدأ همه تحوالت است»

نشاط سیاسی ،مشارکت حداکثری
یک ماه پرشور سیاسی در دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همزمان با شروع فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری ،به منظور ارائه فرصت برابر و عادالنه به همه نامزدها و طرح و نقد
برنامههای مختلف و بویژه در حوزه نظام سالمت کشور ،برنامههای متنوعی را اجرا کرد.

ضیافت افطار ریاست دانشگاه
با دبیران شوراهای صنفی
دانشکدهها و خوابگاهها
ضیافت افطار ریاست دانشگاه با دبیران شوراهای صنفی خوابگاهها و دانشکده ها ،شامگاه سه شنبه
 16خرداد در تاالر شهید بهشتی دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست که با هدف بررسی و طرح مسائل صنفی ،آموزشی و رفاهی دانشجویان برگزار
شده بود ،دکتر پیوندی رئیس دانشگاه ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه ،دکتر جرجانی رئیس دانشکده پزشکی ،جمعی از مدیران و
مسئولین ،به همراه دبیران شوراهای صنفی دانشجویان در دانشکدهها و خوابگاهها حضور به هم
رساندند.
در این نشست دکتر پیوندی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان بیان نمود :تمامی
نکاتی که در این نشست اشاره شد منطقی است و تمام تالش من و همکارانم این است که در حد توان
آنها را رفع کنیم .رئیس دانشگاه اظهار نمود :باید از ظرفیت و توانمندی دانشجویان در امور دانشگاه
استفاده شود چرا که باعث میشود تا ما مسئولین مسائل را جزئی تر بنگریم و با همفکری شما ،آنها
را حل نماییم .رئیس دانشگاه اظهار داشت :عقیده بنده و تمامی همکارانم نیز بر این است که انتقاد
دانشجو برای سیستم مفید است و در این مسیر باید یکدیگر را درک کنیم چرا که امکانات و منابع ما
اندک میباشد .دکتر پیوندی در ادامه افزود :ما از شما دبیران شورهای صنفی میخواهیم که در کنار
ما باشید نه روبروی ما ،نقطه نظراتتان را به ما ارائه دهید تا بتوانیم به کمک خود شما ،مسائل را حل
نماییم و در واقع هدف اصلی از شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه نیز همین بوده است .رئیس
دانشگاه تأکید نمود :نباید این انتظار وجود داشته باشد که تمام ایده آلها و آرمانهای شما عزیزان
برآورده شود چرا که با کمبود منابع و زیرساختها مواجه هستیم که این مسئله نه تنها در دانشگاه ما
بلکه در دیگر دانشگاهها نیز وجود دارد اما این به معنای عدم انجام وظیفه از سوی ما نمی شود .وی
افزود :این قبیل جلسات با ما و دیگر مسئولین در دانشکدهها باید به طور منظم برگزار شود تا مسائل
شما کاهش یابد و این نکته را بگویم که بسیاری از مشکالت شما باید در دانشکدهها مرتفع گردد و
این قضیه توجه بیشتر مسئولین دانشکدهها را میطلبد .چرا که من و همکارانم احاطه کامل بر ریز
مسائل در دانشکدهها را نداریم .وی در همین راستا گفت :به زودی اقدام به ابالغ به رسمیت شناخته
شدن شما دبیران شورای صنفی به رئیس دانشکدهها و همچنین معاونین آنها خواهیم نمود .دکتر
پیوندی خاطر نشان ساخت :تمامی موارد گفته شده در این نشست با تجربیات ارزنده دکتر خانی
جزنی ،دکتر صدوقی و دیگر همکارانم و پیگیریهای شما ،قطعاً به شیوه مناسب حل خواهد گردید
و از شما دانشجویان عزیز خواهشمندم که در این مسیر با ما همکاری کنید و نقطه نظراتتان را به
شیوه مناسب ارائه دهید تا در یک فضای دوستانه مباحث را به گونه صحیح پاسخ دهیم ..وی اذعان
داشت :برای بنده و همکارانم ،همه دانشجویان از همه اقشار محترم هستند و به همه دیدگاهها
احترام خواهیم گذاشت و استثناء قائل نخواهیم شد و این را میدانیم که شما عزیزان بدون هیچ
چشم داشتی با ما همکاری مینمایید .رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به
تخصیص عادالنه بودجه در تمامی معاونت ها ،بیان نمود :مسائل و مشکالت در حوزه آی تی نیازمند
تالش بیشتری است ،پروژه احداث خوابگاه دخترانه گل مریم با ظرفیت  700نفر آغاز گردیده است،
قرارداد آشپزخانه نیایش منعقد گردیده است ،با در نظر گرفتن پردیس امام رضا(ع) دانشگاه که باعث
تجمیع دانشکدههای دانشگاه میشود ،پراکندگی دانشکده را نخواهیم داشت و تمامی این موارد نیاز
به زمان دارد تا به شکل مطلوب به سرانجام برسد .وی خاطرنشان ساخت :بحث ادغام دانشجویان
پردیس با دانشجویان دولتی کار پسندیدهای بود چرا که از نظر بنده هیچ فرقی میان دانشجوی دولتی
و پردیس نیست و همه شما عزیزان دانشجویان یک کشور و برای ما قابل احترام هستید .دکتر پیوندی
تأکید نمود :برای احداث مقبره شهدا تالشهای بسیاری از سوی همکاران من در حال انجام است
ولی باید این نکته را بدانیم که برخی از پروژهها نیاز به هماهنگی با دیگر ارگانها و گذشت زمان دارد
تا بتواند به مرحله نهایی برسد .رئیس دانشگاه در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به محدودیتهای
دانشگاه از دانشجویان خواست تا با دیدی مثبت و آگاهانه به مسائل بنگرند .دکتر پیوندی در خاتمه
سخنان خود گفت :جلسه بسیار خوب و تمامی موارد ذکر شده از سوی شما عزیزان درست بود و
امیدوارم در جلسات بعدی مسائل با جزئیات بیشتر و پاسخهای مناسب ارائه شود.
در ادامه این نشست دکتر خانی جزنی ضمن عرض خیر مقدم اظهار داشت :با شروع سال جدید
با جمع آوری مطالب و اطالعات به همراه برنامه ریزی پیش خواهیم رفت البته باید این نکته را مد
نظر قرار دهیم که ما اقدامات را بر اساس بودجه و منابع انسانی انجام میدهیم .وی گفت :کلیه
برنامه ریزیهای بازسازی و بازپیرایی خوابگاهها انجام شده است و تقدیم حضور دکتر پیوندی خواهیم

نمود تا نگاه ویژه تری به آن شود .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بیان نمود :شناسنامه در
زمینههای فرهنگی ،ورزشی و ...با ریز هزینهها تدوین شده است که با نظر مساعد دکتر پیوندی در
پورتال بارگذاری و یا در بنر چاپ خواهد شد تا مشخص گردد که هزینهها برای چه مواردی در نظر
گرفته شده است .دکتر خانی جزنی افزود :در آیندهای نه چندان دور تمامی برنامههای ما در قالب
جدول ارائه خواهد شد.
همچنین در این نشست معاون آموزشی دانشگاه اذعان داشت :مسئله به رسمیت شناخته شدن
ال صحیح است و ابالغ آن به زودی صادر خواهد
دبیران شورای صنفی به مسئولین دانشکدهها کام ً
شد .وی گفت :این جلسه پاسخگوی تمامی سواالت شما نیست .به همین علت با مسئولین ذیربط
همراه باشید تا مسائل حل شود .دکتر صدوقی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر ارتباط متقابل
دبیران و مسئولین اظهار داشت :در برخی از دانشکدهها جلساتی برگزار شد که انشاءا ...این جلسات
در کلیه دانشکدهها به صورت مستمر برگزار شود .معاون آموزشی دانشگاه افزود :انتظار نداشته
باشید که کلیه مشکالت شما در این جلسه برطرف شود چرا که نیازمند کارشناسی است.
دکتر جرجانی رئیس دانشکده پزشکی در بخش دیگری از این نشست گفت :تمام تالش مان را
نموده ایم تا فضای بالینی نسبت به گذشته بهتر گردد .وی خاطرنشان ساخت :به لحاظ امکانات
رفاهی پاویون بیمارستان شهدا و مفید پیشرفت زیادی نموده است .دکتر جرجانی همچنین افزود:
برنامه پزشکی از سال گذشته در حال بازنگری است و ما امیدواریم با پیگیری این جریان ،مسائل این
رشته مرتفع گردد.
رئیس اداره آمار و فناوری اطالعات دانشگاه نیز در این جلسه بیان نمود :ما نیروهای پشتیبان در
دانشکدهها و خوابگاهها برای برطرف نمودن مسائل حوزه آی تی هستیم و تا جایی که در توانمان بوده
است ،مشکالت اینترنت در خوابگاهها را حل نموده ایم .دکتر احمدی تأکید نمود :از شما دانشجویان
میخواهم که برای پیشرفت کارها ،همراه ما باشید .وی در خاتمه سخنان خود ضمن تأکید بر نقش
مهم دانشجویان در انتقال نکات ضروری این حوزه و ارائه نکاتی فنی در جهت پیشبرد وضعیت
اینترنت خوابگاهها و دانشکده ها ،اظهار داشت :مشکالت را به ما انعکاس دهید تا بتوانیم در جلساتی
که با شما عزیزان خواهیم داشت ،به آنها رسیدگی نمائیم.
گفتنی است در این جلسه دبیران شوراهای صنفی دانشجویان و نمایندگان کارگروهها به نمایندگی
از دیگر دانشجویان مواردی از جمله جایگاه و اهمیت شوراهای صنفی و کارگروههای آن ،اختصاص
فضا و اتاق به دبیران شورای صنفی ،مشارکت حداکثری دانشجویان عضو این شورا در جلسات و
برنامههای دانشگاه ،برگزاری جلسات مدون و مرتب با مسئولین ،طرح مسائل صنفی و آموزشی
دانشکده ها ،افزایش تعداد مشاوران خوابگاه هاو دانشکده ها ،عدم دسترسی به اساتید ،نامناسب
بودن فضای فیزیکی کالس ها ،ارائه تسهیالت به دانشجویان استعداد درخشان ،عدم انطباق سر
فصلهای دروس با نکات آموزشی مورد بحث در کالس ،عدم وجود دورههای کارورزی مناسب ویژه
دانشجویان مقطع دکترا ،کمبود نیروهای تأسیساتی در خوابگاه ها ،تراکم باالی جمعیت در برخی از
خوابگاه ها ،مساحت کم دانشکده بهداشت با توجه به ظرفیت باالی دانشجویان ،اصالح و بازنگری
ریفرم در دانشکده پزشکی ،دو منویی شدن تغذیه در دانشکده پیراپزشکی ،عدم وجود فضای
مناسب برای استراحت دانشجویان در دانشکده دندانپزشکی ،جلوگیری از افزایش ظرفیت پذیرش
دانشجو ،کمبود بیمارستانها و مراکز درمانی برای ارائه واحدهای عملی در دانشکده توانبخشی،
انتخاب اتاق نمونه بهداشتی به صورت ماهیانه ،تجهیز سالنهای ورزشی ،بازدید مستمر مشاوران از
خوابگاه ها ،اختصاص مهر و سربرگ ویژه شوراها ،برگزاری برنامههای فرهنگی متعدد ،حل مسائل و
مشکالت حوزه آی تی ،ایجاد فضاهای مفرح و بانشاط در خوابگاه ها ،رسیدگی به وضعیت کتابخانه
ها ،تجهیز و مرمت فضاهای قدیمی در دانشکدهها و ...را بیان نمودند.
گفتنی است طی توافق صورت گرفته از طرف اعضای شورای صنف ،در این نشست نعمتی دبیر
دانشکده پرستاری و مامایی ،بهرامی فر عضو شورای خوابگاه امام علی(ع) ،رهی دبیر خوابگاه شهید
بیک محمدی ،پیرانی دبیر خوابگاه حضرت ولی عصر(عج) ،کریمی دبیر دانشکده پزشکی ،ممندی
دبیر دانشکده بهداشت ،عطایی دبیر دانشکده دندان پزشکی ،کدیور دبیر دانشکده داروسازی،
مرادی دبیر دانشکده تغذیه و صنایع غذایی ،محمدی دبیر دانشکده توانبخشی و گلچین دبیر
دانشکده فناوریهای نوین پزشکی به نمایندگی از دیگر حاضرین به ارائه نکات مورد نظر دبیران،
اعضا و دانشجویان عضو شورای صنفی دانشگاه پرداختند.

«دانشگاه مبدأ همه تحوالت است»؛ همچنان باید تجربه کنیم و در مسیر زمان بگذریم تا ابعاد
این جمله امام خمینی(ره) را به جان درک کنیم .به راستی که شور و شعور و نشاط و همدلی و
همبستگی از جامعهای بر میخیزد که دانش و مسئولیت را توأمان در مشت داشته باشد و با این
نگاه در مسیر تعالی جامعه پیش رود و این یافت نخواهد شد مگر در دانشگاه و در روح دانشجو.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز که چندی است شعار پاسخگویی اجتماعی را برای خود
برگزیده است ،در فعالیتهای انتخاباتی اخیر نیز این موضوع را به عنوان یکی از نکات اساسی
مدنظر قرار داد تا از این رهگذر بتواند پذیرای نامزدها یا نمایندگان آنها برای ارائه برنامه باشد .از این
رو با تدارک برنامههای متنوع و امکان حضور طیفهای مختلف سیاسی بر شعار پاسخگویی اجتماعی
خود تأکید کرد.
از دیگر سو دانشگاه با درک لزوم مشارکت حداکثری اقشار مختلف کوشید تا این مهم در محیط
علمی و فرهنگی بزرگی نظیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت فراگیر به وقوع بپیوندد.
بی شک مشارکت جامعه علمی ،فرهنگی و جوان دانشگاه در صحنههای مهم اجتماعی و سیاسی
تاریخ کشور خود نشانگر سهم آحاد جامعه در پیشرفت و پیشبرد اهداف متعالی جامعه و نظام
میباشد.
آنچه در مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه در این دوره شاهد بودیم ،حضور طیفهای
مختلف سیاسی در برنامهها و مناظرههای مختلف است .به گونهای که جریانهای اصلی سیاسی
در جهت نقد سیاستها و برنامههای جریان دیگر فرصت یافتند تا از فضای مناسب ایجاد شده در
دانشگاه و حضور در جامعه علمی و جوان بهره مند شوند.
آنچه در فرم اجرای برنامههای سیاسی در سالهای اخیر موجب نشاط و افزایش شور اجتماعی
و سیاسی شده است ،مناظرههای سیاسی با حضور طیفهای مختلف سیاسی است .با توجه به
مقبولیت این نوع برنامه ۶ ،مناظره انتخاباتی در سطح دانشکدهها برگزار شد.
همچنین در ادامه اجرای برنامههای متنوع سیاسی در سطح دانشگاه ،تریبون آزاد برگزار
و مستند مرتبط با مباحث روز انتخاباتی اکران شد .یکی از این مستندها با عنوان «فروشنده» با
تالش بسیج دانشجویی در دانشکده پرستاری اکران شد تا با نقد برجام ،تحلیل و تفسیر خود را به
جامعه دانشجویی ارائه دهد .بهره گیری برابر از فضای دانشگاهی به جایی رسید که انجمن اسالمی
دانشجویان نیز فرصتی بیابند و تریبون آزادی را در موضوع مسائل سیاسی و موضوعات جاری کشور
در همین دانشکده به اجرا بگذارند.
البته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عالوه بر ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت اقشار
و جریانهای سیاسی مختلف در سطح دانشگاه ،از طریق مکاتبه با ستادهای انتخاباتی هر  ۶نامزد
ریاست جمهوری ،ضمن معرفی برنامههای در نظر گرفته شده ،به طور رسمی از آنها و نمایندگان
ایشان دعوت کرد تا با حضور در این برنامهها به ارائه برنامههای خود بپردازند.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معتقد است مشارکت اجتماعی فراگیر و گسترده در
عرصههای مهم کشور از جمله انتخابات ،یک سرمایه عظیم و پشتوانهای استوار است که از برتری
هر شخص و جریان سیاسی برای تثبیت و تعالی نظام و حاکمیت کشور ارزشمندتر است و به همین
دلیل نیز در رویدادهای مختلف تالش خود را به کاربسته است تا فعالیت و افکار جریانهای مختلف
را سهیم کند.
امید است ملت سرافراز ایران و جامعه فرهیخته و دانشگاهی و علی الخصوص فعاالن حوزه
سالمت کشور نیز همچون سالهای گذشته با حضور پر شور و خلق حماسهای دیگر ،مهر تأییدی
بزنند بر استقالل و آزادی و سربلندی میهن اسالمی ایران.
جدول برنامههای برگزار شده انتخابات در دانشکدههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی را میتوانید مشاهده کنید.

اخبار دانشجویان
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افتخاری دیگر از دختران ورزشکار
دانشگاه
تیم علوم پزشکی ،فقط شهید بهشتی

بنا بر اعالم مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مسابقات ورزشی بسکتبال سه نفره در منطقه ده وزارت
بهداشت به میزبانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روز جمعه پنجم
خرداد ماه برگزار شد.

نشست دبیران شوراهای صنفی خوابگاهها و دانشکده ها
با معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
نشست معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با
دبیران شوراهای صنفی دانشجویان ،سه شنبه 9
خرداد ماه در سالن جلسات معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست که با هدف بررسی و طرح
مسائل دانشجویی و صنفی دانشجویان برگزار
شده بود ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه و کلیه مدیران این حوزه به
همراه دبیران شوراهای صنفی دانشجویان در
دانشکدهها و خوابگاهها حضور به هم رساندند.
در ابتدای این نشست دکتر خانی جزنی
ضمن عرض خیرمقدم ،تبریک به مناسبت آغاز
ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و
عبادات در این ماه بیان نمود :امیدوارم که با
مشورت شما دانشجویان عزیز بتوانیم گامهای
خیری را برای پیشبرد امور در این معاونت
برداریم چرا که هر کاری که در این حوزه انجام
میشود به نفع شما نیز خواهد بود .وی گفت:
با شروع سال جدید با جمع آوری مطالب و
اطالعات به همراه برنامه ریزی پیش خواهیم
رفت البته باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که
ما اقدامات را بر اساس بودجه و منابع انسانی
انجام میدهیم .دکتر خانی جزنی در همین
راستا اظهار نمود :تمام تالش ما این است که
با توجه به بودجهای که برای مجموعه ما در
نظر گرفته شده است بتوانیم توازن را در همه
مدیریتها و واحدهای تابعه این معاونت برقرار
نماییم .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
در ادامه افزود :با آغاز سال جدید کارهای ما

سازمان یافته تر صورت میپذیرد و همین امر
باعث عدم تعویق امور میگردد .وی تأکید
نمود :ما با محدودیت هایی نیز مواجه هستم
اما تمام تالشمان را مینمائیم تا از شدت آنها
بکاهیم .وی در بخش دیگری از سخنان خود به
ارائه جزئیاتی از عملیات عمرانی و بازسازی در
برخی ار خوابگاهها پرداخت.
در ادامه این نشست نریمانی اذعان
داشت :وجود شوراهای صنفی دانشجویان در
دانشگاه یک بستر مناسب برای تعامل متقابل
بین دانشجویان با مسئولین است چرا که منجر
به ایجاد یک فضای گفتمان به منظور بهبود
کیفیت خدمات در زمینههای گوناگون برای
شما دانشجویان میشود .مدیر امور دانشجویی
دانشگاه بیان نمود :در کلیه خوابگاهها و
دانشکدههای دانشگاه ،رابطین شورای صنفی
داریم که میتوانند به عنوان بازوان اجرایی
برای مسئولین دانشگاه موثر واقع شوند .مدیر
امور دانشجویی در ادامه سخنان خود وظیفه
اصلی شوراهای صنفی را انتقال درخواستهای
دانشجویان به مسئولین بر اساس ضوابط موجود
دانست .وی بیان نمود :ما با حمایت از ایجاد
کارگروههای گوناگون در شوراهای صنفی ،بر
آن شدیم تا مسائل دانشجویان در زمینههای
مختلف پیگری و حل گردد .نریمانی افزود :در
سال گذشته این مدیریت در دو زمینه اسکان
صد در صدی دانشجویان و الگوی تغذیه سالم،
در جشنواره تعالی و در بین سیزده طرح در
کل دانشگاه ،برتر شناخته شد ،همچنین روابط

عمومی معاونت توانست در بین تمامی روابط
عمومیهای دانشگاه واحد برتر شناخته شود و
همه این دستاوردها نشان دهنده این است که
این معاونت در مسیر رو به پیشرفتی قدم بر
میدارد .وی در خاتمه اظهار کرد :ما معتقدیم
که تا رسیدن به حد ایده آل فاصله داریم و برای
آن تمام تالشمان را مینماییم.
دکتر وفائی مدیر تربیت بدنی دانشگاه
نیز در این جلسه اظهار داشت :با کارگروههای
ورزشی در شورای صنفی ،جلسات منظمی را
خواهیم داشت و در زمینه اطالع رسانی شما
عزیزان از اقدامات صورت گرفته در این مدیریت
از طریق پیامک ،درج اخبار در پورتال مدیریت
تربیت بدنی و کانال معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه اقدام مینماییم .وی گفت:
با ایجاد شبکه رابطین ورزشی ،در نظر داریم که
کارها با سرعت عمل بیشتری پیش رود .مدیر
تربیت بدنی دانشگاه در بخش دیگری از سخنان
خود تأکید نمود :دکتر پیوندی ریاست محترم
دانشگاه نگاه ویژهای نسبت به ورزش دارند و
این مسئله برای ما و شما عزیزان باعث دلگرمی
است .دکتر وفایی در خاتمه سخنان خود
خاطرنشان ساخت :به ما کمک نمایید تا بتوانیم
در مسیر دست یابی به اهداف متعالی ورزشی
اثربخش تر باشیم.
همچنین در ادامه این نشست دکتر تهرانی
سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان بیان کرد:
مرکز مشاوره دانشگاه بسیار عالقه مند به ارتباط
با شما دانشجویان است و بنده در همین جلسه

انسان در جستجوی معنا
به همت شورای مرکزی کانون مطالعات ،اندیشه
و تعالی دانشگاه ،درسگفتاری بر بحث معنای
زندگی از نگاه فلسفی ،در روز سه شنبه دوم
خرداد ماه در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

این برنامه با حضور دکتر سید عبدالحمید
ضیایی دانش آموخته حقوق قضایی و ادبیات
فارسی در دانشگاه تهران برگزار شد.
همچنین در این برنامه نگاهی مقدماتی بر
معنای زندگی از دیدگاه فالسفه مختلف شرقی
و غربی انداخته شد.
گفتنی است این برنامه مورد استقبال
اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه قرار
گرفت.

از شما میخواهم که ما را تنها نگذارید و به ما
کمک کنید .وی اظهار داشت :ان شالله با رفع
مسائل مالی ،تعداد مشاوران ما نیز افزایش پیدا
مییابد و ما نیز بابت این قضیه همانند شما
خرسند خواهیم شد .سرپرست مرکز مشاوره
دانشجویان دانشگاه اظهار داشت :مشاوران ما
به خوابگاههای شما سر میزنند تا ترس شما از
ارتباط با این مرکز از بین رود و این هدف برای
مجموعه ما بسیار مهم است چرا که نتیجه آن
افزایش ارتباط شما با مرکز مشاوره خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه دبیران شوراهای
صنفی دانشجویان و نمایندگان کارگروهها به
مواردی از جمله جایگاه و اهمیت شوراهای صنفی
و کارگروههای آن ،ارتقاء کیفیت سرویسهای
ایاب و ذهاب ،مشارکت حداکثری دانشجویان
عضو این شورا در جلسات و برنامههای دانشگاه،
برگزاری جلسات مدون و مرتب با مسئولین،
طرح مسائل صنفی و آموزشی دانشکده ها،
افزایش تعداد مشاوران ،ارتقاء کیفیت غذای
دانشجویی ،رسیدگی به درخواستهای حوزه
تربیت بدنی ،ورزشی و تجهیز سالنهای ورزشی،
بازدید مستمر مشاوران از خوابگاه ها ،اختصاص
مهر و سربرگ ویژه شوراها ،برگزاری برنامههای
فرهنگی متعدد ،حل مسائل و مشکالت حوزه آی
تی ،ایجاد فضاهای مفرح و بانشاط در خوابگاه
ها ،رسیدگی به وضعیت کتابخانه ها ،تجهیز
و مرمت فضاهای قدیمی در دانشکدهها و...
اشاره نمودند.

در این مسابقات که با شرکت دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی ،ایران و علوم بهزیستی و
توانبخشی انجام شد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقام قهرمانی را کسب کرد.
دکتر وفایی مدیر تربیت بدنی دانشگاه با اعالم این خبر افزود :این مسابقات در راستای ترویج
ورزش همگانی و در رشته بسکتبال سه نفره برگزار شد و خوشبختانه دانشجویان پرتوان دانشگاه
توانستند بار دیگر شعار «تیم علوم پزشکی ،فقط شهید بهشتی» را رقم بزنند.
گفتنی است در پایان این مسابقه با حضور دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
و دکتر وفایی از تیمهای برگزیده تقدیر به عمل آمده و مدال و جوایز ورزشی به آنها اهدا گردید.
الزم به ذکر است دکتر وفایی مدیر تربیت بدنی دانشگاه دبیر مدیران تربیت بدنی دانشگاههای
منطقه  ۱۰کشور نیز میباشد.
روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه این افتخار بی نظیر را به کلیه دانشگاهیان
تبریک عرض مینماید.

نمازخانه جدید دانشکده دندانپزشکی افتتاح شد
روز دوشنبه هشتم خرداد ماه نمازخانه جدید دانشکده دندانپزشکی اقتتاح شد.

این مراسم باحضور دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه ،دکتر محمد جعفر
اقبال رئیس دانشکده ،دکتر محمد جعفریان معاون آموزشی دانشکده ،دکتر زهره آهنگری معاون
دانشجویی فرهنگی دانشجویی و دکتر مهدی کدخدازاده معاون پشتیبانی دانشکده برگزار شد.
دکتر خانی جزنی ضمن تشکر از مسووالن دانشکده برای تالشهای صورت گرفته در مسیر راه
اندازی نمازخانه جدید ،ابراز امیدواری کرد که دانشجویان،کارکنان دانشکده و اساتید بتوانند از این
فضای جدید حداکثر استفاده را داشته باشند و با حمایت ریاست دانشکده در زمینههای فرهنگی
دانشکده شاهد پیشرفت بیشتری باشیم .گفتنی است نماز ظهر و عصر با حضور مسووالن ،اساتید،
دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار شد.

برقراری ارتباط مستقیم اینترنت
خوابگاه فردوس با دانشگاه
بنابر اعالم واحد فناوری اطالعات مدیریت امور دانشجویی اینترنت خوابگاه
فردوس به سایت دانشگاه متصل شد.

بر همین اساس ،پیش از این خوابگاه فردوس به دلیل مسافت طوالنی
و موانع زیاد بر سر راه امکان ارتباط مستقیم با شبکه دانشگاه را نداشته
و اینترنت خوابگاه مذکور به صورت ساالنه خریداری میشد که با تالش و
بررسیهای فنی همکاران واحد فناوری اطالعات مدیریت امور دانشجویی
و همکاران مرکز فناوری اطالعات دانشگاه ارتباط مستقیم و پایداری که از
طریق لینک رادیویی و دکلی که در خوابگاه امام علی (ع)نصب گردید برقرار
شد.
شایان ذکر است که این ارتباط پیش از این با مجموع پهنای باند 10Mb
و در حال حاضر با مجموع پهنای باند  30Mbبرقرار و تا  140Mbقابل ارتقا
است.
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برنامههای متنوع معاونت دانشجوییوفرهنگی دانشگاه
در هفته گرامیداشت خوابگاهها برگزار شد

گزارشی از برنامههای اجرائی معاونت
به مناسبت هفته خوابگاهها

همزمان با برگزاری هفته گرامیداشت
خوابگاهها در دانشگاههای وزارت
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی نیز برنامههای متنوعی را به همین
مناسبت برگزار نمود.
بر همین اساس این معاونت توانست
با برگزاری جلسات متنوعی از ابتدای
اردیبهشت ماه ،در زمینههای متعددی
از جمله فرهنگی ،ورزشی ،بهداشت
جسم و روان و ...برنامههای مختلفی را
برگزار نماید.
شایان ذکر است مدیریت امور
فرهنگی با برگزاری سه اردوی قم،
جمکران کاشان و نیاسر توانست در
مجموع قریب به  300نفر از دانشجویان
دختر و پسر خوابگاهی را به این اماکن
فرهنگی ،زیارتی ،تفریحی و تاریخی
اعزام نماید .این مدیریت همچنین
مسابقات فرهنگی ،مذهبی را به همین
مناسبت در خوابگاهها برگزار نمود.
مدیریت امور دانشجویی نیز با
همکاری شوراهای صنفی خوابگاه ها،
در این ایام با برپایی نمایشگاه «اقتصاد
مقاومتی ،کاالی ایرانی» در خوابگاه
دختران ،جشنوارههای خیریه در خوابگاه
ها ،نشستهای صمیمانه و دورهمی
دانشجویان در خوابگاه ،گل آرائی و
کاشت نهال و گل در محوطههای سبز
خوابگاهی و ...توانست فضای شاد
و مفرحی را رقم بزند .همچنین این
مدیریت با توجه به شعار «تغذیه سالم،
ضامن تندرستی» ،برنامهای را همزمان
با چهارمین روز از هفته خوابگاهها اجرا
نمود که طی آن اداره تغذیه این مدیریت
توانست منوی غذایی دانشجویان را با
تطبیق 100درصدی الگوی تغذیه سالم در
خوابگاهها تهیه و توزیع نماید .از دیگر

اقدامات مدیریت امور دانشجویی در
این ایام میتوان به حضور دانشجویان
ساکن خوابگاه شهید سرشار به همراه
مسئولین معاونت در خانه شهید سرشار
و دیدار و دلجویی از خانواده این شهید
بزرگوار اشاره کرد.
مرکز مشاوره دانشجویان نیز
برنامههای متعددی را از جمله طرح
میهمانی مشاورین در اتاقهای
خوابگاهی ،برپایی غرفه در خوابگاهها
و دانشکدهها با هدف اطالع رسانی
برنامههای این مرکز ،انجام تست ها،
آزمونها و کارگاههای مختلف از جمله
شادکامی و بررسی علل افسردگی ،از
بین بردان افکار منفی و اجرای تست
روانشناسی رنگها و ...را انجام داد.
همچنین این مرکز با توجه به شعار روز
دوم هفته خوابگاهها  -همتایارن و ترویج
سالم زیستی -توانست برای نخستین
بار اردوی یک روز فرهنگی ،آموزشی را
ویزه 15نفر از دانشجویان همتایار مرکز
مشاوره برگزار نماید .در این اردو که
در روز چهارشنبه سوم خرداد در کاخ
موزه سعدآباد برگزار گردید ،نشستهای
روانشناسی ،طرح مسائل و آسیبهای
زندگی خوابگاهی ،بازدید از کاخ
موزههای این مرکز و تقدیر از همتایاران
مشاور صورت پذیرفت.
مدیریت تربیت بدنی این معاونت
طی اقدامات متنوعی در خوابگاههای
تابعه ،مسابقات ورزشی گوناگونی از
جمله پرتاب دارت ،طناب زنی ،پینگ
پنگ ،فوتبال بین خوابگاهی و ...را برگزار
نمود .همچنین این مدیریت توانست
برای نخستین بار دانشجویان ساکن
خوابگاههای پسران را به مجموعه ورزشی
پین بال اعزام نماید ،که این موضوع با

استقبال دانسجویان مواجه شد.
از دیگر برنامههای معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به این
مناسبت میتوان به انتخاب اتاقهای
نمونه بهداشتی در خوابگاهها اشاره
کرد .در این برنامه که هر ساله به همت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
صورت میپذیرد ،وضعیت بهداشتی
اتاقهای خوابگاه ها ،توسط کارشناسان
این مرکز بررسی شده و پس از تکمیل
فرمهای ارزیابی اتاقهای نمونه در
خوابگاهها انتخاب شده و به ساکنین هر
اتاق ،جوایزی اهدا میگردد .این مرکز
همچنین توانست طی بازدید و ارزیابی
صورت گرفته از اتاقهای پزشکان
خوابگاه ،نسبت به تجهیز و تکمیل وسایل
و داروهای این اماکن اقدام نماید .از
دیگر برنامههای مرکز بهداشت و درمان
دانشجویان میتوان به برگزاری کارگاه
شناسایی عوامل آلوده کننده محیط
زندگی خوابگاهی و غرفههای اطالع
رسانی در خوابگاهها اشاره کرد.
شایان ذکر است برگزاری مسابقه
فوتوخوابگاه – عکاسی از سوژههای
خوابگاهی ، -طراحی پوستر و بنرهای
اطالع رسانی ،بارگذاری اخبار و شعائر
این هفته در کانال اطالع رسانی و پورتال
معاونت از اقدامات صورت گرفته به
همین مناسبت ،توسط روابط عمومی م
معاونت بود.
گفتنی است هفته گرامیداشت
خوابگاهها در سال  ،1396از روز شنبه
سی ام اردیبهشت ،لغایت جمعه پنجم
خرداد ماه ،با شعار «خوابگاه استاندارد،
نماد مسئولیت و مشارکت» در سراسر
کشور برگزار گردید.

برنامههای متعدد
مرکز مشاوره در هفته خوابگاهها
به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاهها ،مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه ،برنامههای
متعددی را برگزار نمود.

غرفه مخصوص اطالع رسانی مرکز مشاوره طی یک هفته در تمام دانشکدهها از
ساعت  ۹تا  ۱۲و در تمام خوابگاهها از ساعت  ۱۷لغایت  ۲۰برپاگردید.
بنا بر اعالم دکتر تهرانی سرپرست این مرکز ،از جمله برنامههای غرفه موارد متعددی
از جمله تست غربالگری اضطراب و افسردگی بک ،تست شخصیت براساس روانشناسی
رنگها ،معرفی کتب خودیاری معتبر روانشناسی در زمینههای مختلف ،کار عملی از
بین بردن افکار منفی ،معرفی برنامه کارگاههای مرکز مشاوره در خوابگاه و نظرسنجی در
مورد برنامههای آتی ،ارائه بروشورهایی با موضوعات کاربردی و ...بود.
همچنین این مرکز در این هفته کارگاههای شادکامی و بررسی علل افسردگی،
مهارت نشاط ،معنای زندگی ،مهارت مدیریت زمان و برنامهریزی ،مدیریت خشم،
مهارت مدیریت استرس و افزایش تمرکز را برگزار کرد.

ترویج فرهنگ غذای سالم در هفته خوابگاهها

دانشجویان به
زیارت حرم حضرت معصومه(س) رفتند

به همت مدیریت امور فرهنگی اردوی فرهنگی و تفریحی قم و جمکران پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه ویژه دختران و پسران
دانشجو برگزار شد.

در مجموع این دو اردوی جداگانه ،قریب به  100دانشجو شرکت نموده و ضمن زیارت بارگاه حضرت معصومه(س) در شهر مقدس
قم و انجام اعمال ویژه مسجد مقدس جمکران به اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء درحرم مطهر امام خمینی(ره) پرداختند.
گفتنی است در این اردو ویژه نامههای فرهنگی به مناسبت نیمه شعبان در بین دانشجویان توزیع شد.

با توجه به بخشنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشور ،هفته خوابگاههای دانشجویی با شعار «خوابگاه استاندارد ،نماد
مسئولیت و مشارکت» از تاریخ  30اردیبهشت لغایت  5خرداد ماه در کلیه دانشگاههای
علوم پزشکی کشور برگزار گردید.
با توجه به این که یکی از روزهای این هفته به عنوان روز«خوابگاه؛ تغذیه
سالم ضامن تندرستی» در نظر گرفته شده بود ،لذا به منظور ترویج تغذیه سالم،
اداره تغذیه این مدیریت در روز سه شنبه مورخ دوم خرداد ماه در برنامه غذایی
ناهار و شام دانشجویان ،غذاهای سالم به همراه سبزیجات ،میوه جات و لبنیات
را گنجاند.
امید است با رعایت اصول تغذیه صحیح ،همواره جامعهای سالم و شاداب
داشته باشیم.

اخبار خوابگاهها
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اتاقهای نمونه بهداشتی انتخاب شدند

به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاهها کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان دانشجویان ،اتاقهای نمونه
بهداشتی خوابگاهها را برگزیدند.
همچنین انتخاب اتاق نمونه بر پایه چک لیست حاوی شاخصهای اتاق بهداشتی طی پایشهای انجام شده ،صورت پذیرفت.
امیدواریم عزیزان ما به عنوان پیام آوران بهداشت خوابگاهها در همه عرصهها موفق و سربلند باشند.
نقش آفرینان در عرصه بهداشتی خوابگاههای خواهران (منتخب هفته خوابگاههای سال )1396
ردیف

نام خوابگاه

شماره اتاق

1

سمیه

423

2

حضرت زینب
(س)

410

3

گل نرگس

7/4
یا
1504

نام و نام خانوادگی

مهوش

رشته تحصیلی

پارسا پور

ارشد کتابداری پزشکی

سودابه

احمدی

پرتوشناسی

سونا

پرویزی

محدثه

قائم پور

ارشد بیوشیمی

امینی

ارشد بهداشت محیط

مریم

پروین
مائده

خاطره

اسماعیلی
اکبری

صنایع غذایی

شجاعی

فاطمه
زهرا

ردیف

4

مجتمع خوابگاه حضرت
زهرا(س)

5

گل یاس

312

6

سرشار

213

 134غربی

2312

 316شرقی
4210
میان غربی

علوم تغذیه

صمیمی

صنایع غذایی

توکلی

صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی

زهره

بهرامی

طاهره

گلیوری

الهه

حقیقت منش

حدیث

خلیلی

نگین

یوسفی

مرجان

نظری

عطیه

شمیرانی

عاطفه
هانیه

رشته تحصیلی
پرستاری
پرستاری

P.h.d
روانشناسی
بالینی
روانشناسی
بالینی
پزشکی

پرستاری
پرستاری

رازیانی

اتاق عمل

پارسائیان

پزشکی

سعیده

عبدی

پزشکی

نجمه

یوسفی

فاطمه
سمیرا

پرستاری

عیاسی

فاطمه
مرضیه

دقتی پور

هاجر

عباسی

طیبه

رجحانیان

ردیف

نام خوابگاه

1

خوابگاه شهید موسوی
(خوابگاه شماره )11

52

2

خوابگاه شهید بیگ محمدی
(خوابگاه شماره )15

32

3

فردوس

5102

4

خوابگاه شهید آوینی
(خوابگاه شماره )27

1202

ردیف

نام خوابگاه

شماره اتاق

5

مجتمع خوابگاهی امام
علی (ع)

1413

2317

نام و نام خانوادگی

محمد تقی

فاضل

محی الدین

برزگر

جواد

شکسته بند

زاهد

محمد

مرتضی
آرش

پورحمداله

فاضل
جواد

6

انجم روز

بلوک 2

بلوک 3

بلوک 4

P.h.d
فیزیولوژی

اولین دوره
مسابقات تفریحی پینت بال

دندانپزشکی

 P.h.dایمنی
شناسی

سالمت دهان و
دندان

رشته تحصیلی
داروسازی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها ،اولین
دوره مسابقات تفریحی پینت بال را در روز جمعه پنجم خرداد ماه برگزار نمود.

توضیحات

داروسازی

هماتولوژی
هماتولوژی

پروتز دندان
پروتز دندان
پروتز دندان

اولین دوره مسابقات پینت بال دانشجویان با حضور  110نفر از دانشجویان پسر
ساکن در خوابگاهها در مجموعه ورزشی پاس قوامین برگزار شد.
گفتنی است تعداد دانشجویان شرکت کنندگان از خوابگاه امام علی(ع)  22نفر،
خوابگاه شهید بیگ محمدی  17نفر ،خوابگاه مالصدرا  14نفر ،خوابگاه شهید آوینی 20
نفر ،خوابگاه حضرت ولیعصر(عج)  20نفر و خوابگاه فردوس  17نفر بودند.
الزم به ذکر است این دوره از مسابقات پینت بال با استقبال بسیار گسترده
دانشجویان مواجه گردید.

تحقق شعار اقوام ایرانی ،اتحاد فرهنگی
در هفته خوابگاهها

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی
کاشان و نیاسر

به همت مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،به مناسبت هفته
گرامیداشت خوابگاه ها ،اردوی فرهنگی -تفریحی گالبگیری کاشان -نیاسربرگزار شد.

در این اردو که در روز پنج شنبه چهارم خرداد ماه برگزار شد 180 ،نفر از دانشجویان
دختر دانشگاه شرکت نمودند.
در ابتدای این اردو دانشجویان از خانه بروجردی ها ،خانه طباطبائی ها ،حمام
سلطان امیراحمد و باغ فین کاشان بازدید به عمل آورده و طی این بازدیدها از
راهنماییهای دکتر بابایی عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی بهره مند شدند.
الزم به ذکر است این اردو با اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد اهل بیت علیم
السالم در شهر قم خاتمه یافت.

نقی زاد

رشته تحصیلی

توضیحات

نام و نام خانوادگی

ریحانی

پزشکی

بلوک 1

میعاد

نصرتی پور

پزشکی

هوشنگ

زارعی

پزشکی

حاکم خان

نیاز باقی اف

حمید

غیبی پور

بهنام

مرادی

افشین

کرمی

مصطفی

احمدی فر

عارف

شرفی

علیرضا

سلحشوری

سجاد

زهدی

ناصر

امانی

علی

هژیر

میثم

ولیعصر(عج)

صیادتی

جهانبانی کناری

محسن

411

شاه محمدی

بلوک 1

آن روز حالش نامعلوم بود ،نمی دانست میخواهد بخندد یا اشک مخفی شده
بود؟ همیشه این خانه با آجرهای قرمز کمرنگش ساکت بود و یک جورهایی تنها ...در
که باز شد همه دیوارها حرف میزدند و دیگر حرفها پنهانی نبود ،درخت هم خاطره
داشت ...اما چنارهای ولیعصر همه آن چیزها یادشان بود ،غریبه نبودند با حرفها و
قدم هایی که پر از ترس بود ...و باز هم مادری که کوه بود ،کوهی که تنها قصهها و
خاطرههای آن روزها را میتوانست به اطلسیهای باغچه بگوید و شاد باشد از چراغی
که روشن گذاشتیم ...هنوز صداها را میشنیدم مادر برای شام صدا میزد ،ولی یک
نفر غایب بود و پدر ابروهایش گره داشت ،و مادر باز باید مخفی میکرد ،ظهر با هم
بودیم شاید انتهای باغ با گنجشکها نماز میخواند و باز هم صدای هیاهوی پشت در
آمد ...سرش البه الی برگها گم شده بود و روزه سکوت داشت و باز هم باید پشت
مادر قایم میشد تا صداها را نشنود ...باز هم صدا شنیدم از اتاقی که چقدر آرام
گریه میکرد و دلتنگ بود ،آخرین یادداشت روی دیوارش زرد شده بود و بی رمق ،و
در که باز بود آن صدای گلوله آخر را هم شنید و نشد که به دستگیره برسد تا در آن
چهاردیواری آرام بخوابد ...باز هم شنیدم که تمام آن خانه حرف هایی داشت که هیچ
کس نباید بفهمد و وحید آن را به خاک سپرد تا امانت دار خوبی بماند.
نیره محسنی
ناظم خوابگاه شهید سرشار

HIT

ارجمندی
بینایی

توضیحات

 .چه پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح بهداشت خوابگاهها دارید؟
آموزش نکات بهداشتی به دانشجویان از طریق بروشور و کتاب ،قرار دادن
جاکفشی در خارج هر واحد و گذاشتن امتیازهایی برای واحد هایی که بهداشت را
رعایت میکنند .تعیین کردن یک نفر در واحد برای مسؤلیتهای بهداشتی واحد و
آموزش نکات بهداشتی به آن فرد مسؤل از مواردی است که سبب میشود وضعیت
بهداشتی خوابگاه ارتقاء یابد.

دلنوشتهای از دیدار با خانواده شهید سرشار به مناسبت
هفته گرامیداشت خوابگاه ها

علوم تغذیه

نقش آفرینان در عرصه بهداشتی خوابگاههای برادران (منتخب هفته خوابگاههای سال )1396
شماره اتاق

 .با توجه به این که شعار امسال هفته گرامیداشت خوابگاه ها ،مشارکت و
مسئولیت پذیری در ایجاد فضای استاندارد خوابگاهی است ،چه مسئولیت هایی را
در خوابگاه ،متوجه دانشجویان میدانید؟
رعایت بهداشت فردی ،رعایت حقوق دیگران مثل عدم ایجاد آلودگی صوتی،
رعایت نکات بهداشتی در سرویسهای بهداشتی ،تمیز کردن و تمیز نگه داشتن اتاق،
همکاری و هماهنگی با مسؤلین خوابگاه اعم از سرپرست خوابگاه ،نگهبان و...

علوم تغذیه

جباری

فائزه
نام خوابگاه

ارشد بهداشت محیط
ارشد بهداشت محیط

جواد شکسته بند دانشجوی پروتز دندانی اهل دشت مغان اردبیل ،فاضل انجمروز
دانشجوی دندانپزشکی اهل جیرفت کرمان ،مرتضی جهانبانی کناری دانشجوی
دندانپزشکی اهل فریدون کنار مازندران؛ سه دانشجویی هستند که اتاق شان به لحاظ
بهداشتی در خوابگاه فردوس برگزیده شد .به همین مناسبت گفت و گویی با این سه
دانشجو صورت پذیرفته ،که ماحصل آن را در زیر میخوانید:
 .به نظر شما ،رعایت بهداشت فردی در ارتقاء محیط بهداشتی خوابگاه که یک
فضای اجتماعی است ،چه تأثیری میتواند داشته باشد؟
ما فکر میکنیم این فضا باعث حفظ سالمت روحی و روانی فرد میشود ،باعث
ترغیب و تشویق سایر دانشجویان برای رعایت بهداشت فردی میشود و سبب
میشود بهداشت عمومی فرد در جامعه ارتقاء یابد.

پرتوشناسی

زمندی

فاطمه

شماره اتاق

ارشد MRI

شمس

محبت

توضیحات

گفت و گو با ساکنین اتاق نمونه بهداشتی
خوابگاه فردوس

خانهای با آجرهای قرمز

نقشبندی
خاکزاد

فالح مقدم

علوم تغذیه
پزشکی
پزشکی
پزشکی
پزشکی
پزشکی

ارشد
اپیدمیولوژی

ارشد
مدیریت سالمت
و ایمنی HSE
ارشد
هماتولوژی

ارشد
پرتوشناسی
ایمنی
صنعتی

ارشد
اپیدمیولوژی

بلوک 2

بلوک 3

گردهمایی همتایاران مشاور دانشگاه
در کاخ موزه سعدآباد
به کوشش مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه اردوی بازدید همتایاران مشاور از سه کاخ
موزه (ملت ،سبز و ماشینهای صنعتی) در روز چهارشنبه سوم خرداد ماه برگزار گردید.

در این بازدید که با حضور دکتر تهرانی سرپرست مرکز و دیگر مشاوران این مرکز
برگزار شد ،پانزده نفر از دانشجویان همتایار مشاور حضور به هم رساندند.
گفتنی است گپ و گفت در خصوص مباحث روانشناسی در حاشیه این بازدید ،به
همراه تقدیر از همتایاران مشاور از دیگر برنامههای این اردوی یک روزه بود.
الزم به ذکر است شعار (همتایاران سالم ،ترویج فرهنگ سالم زیستی) از محور
برنامههای پیشنهادی و اهداف مهم امسال هفته گرامیداشت خوابگاهها بود.
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اخبار دانشجویان

در دانشکده توانبخشی صورت
گرفت:

بررسی نقش
استاد در جامعه
اسالمی

به همت دانشجویان انجمن اسالمی و
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم
توانبخشی ،مراسم بزرگداشت روز استاد همزمان
با سالروز شهادت استاد شهید مطهری ،روز سه
شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات
دانشکده علوم توانبخشی برگزار گردید.

این ارتباط رادیویی با سرعت اینترنت با پهنای باند  mb50ارسال و  mb50دریافت راه اندازی
گردید .همچنین به همت واحد فناوری اطالعات مدیریت امور دانشجویی ،به زودی پوشش سراسری
وایرلس داخلی این خوابگاه راه اندازی خواهد شد.

در ابتدای این برنامه حجت االسالم
والمسلمین مهدیار ضمن تبریک به مناسبت
میالد امام حسین(ع) ،حضرت ابوالفضل(ع)،
امام سجاد(ع) و مقام معلم ،مباحثی پیرامون
نقش استاد و آموختن علم و آموزش آن بیان کرد.
در ادامه این برنامه دکتر نعیمی معاون
آموزشی دانشکده علوم توانبخشی ضمن تبریک
به مناسبت فرارسیدن هفته معلم به نقش استاد
و معلم و جایگاه آنها در جامعه اسالمی اشاره و
از اساتید این دانشکده تشکر و قدردانی نمود.
گفتنی است از دیگر برنامههای این مراسم
میتوان به اجرای مسابقه حضوری ،پخش
نماهنگ ،تقدیر از اساتید نمونه و تقدیر از
همکاران خدمات به مناسبت روز جهانی کار و
کارگر اشاره کرد.

روز جوان
با دانشجویان پیراپزشکی

به همت دانشجویان بوفه
خوابگاه گل نرگس افتتاح شد

برقراری ارتباط از طریق لینک رادیویی در خوابگاه شهید مسلم زاده
برقراری ارتباط اینترنتی خوابگاه شهید مسلم زاده با دانشگاه از طریق لینک رادیویی صورت پذیرفت.

به همت انجمن اسالمی دانشجویان و با هماهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده
پیراپزشکی به منظور گرامیداشت میالد پربرکت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان ،مراسم
باشکوهی در روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در تاالر شهید مرادی دانشکده پیراپزشکی
برگزار گردید.

در این مراسم دکتر شاکری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی ضمن تبریک
میالد حضرت علی اکبر(ع) و اعیاد شعبانیه به سواالت و مشکالت دانشجویان پاسخهای الزم
را داد .در بخش دیگری از این مراسم حجت االسالم و المسلمین مهدیار دانشجویان را یک قشر
حقیقت طلب ،حقیقت جو و پرانرژی توصیف نمود.
همچنین شعرخوانی توسط سعید بیابانکی(شاعر) ،پخش نماهنگ روز جوان ،برگزاری
مسابقه ،اجرای زنده به سبک «رادیو» تحت عنوان رادیوپیراپزشکی و ...از برنامههای متنوع
این مراسم بود.

به همت سه تن از دانشجویان ساکن در خوابگاه
گل نرگس ،بوفه این خوابگاه افتتاح گردید.

سه تن از دانشجویان دانشکده علوم تغذیه
و صنایع غذایی ،ساکن در خوابگاه گل نرگس،
به طور خودجوش اقدام به افتتاح بوفه در این
خوابگاه نمودند تا دانشجویان بدون اتالف وقت
نسبت به خرید اقالم ضروری خود بپردازند.
الزم به ذکر است مدیریت امور دانشجویی
دانشگاه ،ضمن استقبال از این مسئله ،وسایل
مورد نیاز برای افتتاح این بوفه اعم از یخچال،
فریزر و قفسه را در اختیار این دانشجویان قرار داد.

جوانهای خوابگاه سمیه
جشن گرفتند
واحد سبک زندگی اسالمی -ایرانی مدیریت تعالی فرهنگی با همکاری سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران و بسیج دانشجویی دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن میالد با سعادت حضرت علی
اکبر(ع) وگرامیدشت روز جوان ،اقدام به برگزاری مراسم جشن درخوابگاه سمیه نمود.

این برنامه که در شامگاه روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه برگزار گردید با هدف آشنایی
هر چه بیشتر نسل جوان به ویژه دانشجویان با آموزههای قرآنی و کاربرد آن در زندگی فردی
و اجتماعی بود .در ادامه این برنامه استاد اصغری ،سخنران مدعو ،با محوریت رابطه قرآن و
جوان امروزی به ایراد سخنرانی پرداخت .همچنین این مراسم با مولودی خوانی توسط مداح
اهل بیت به پایان رسید.

اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در سال 96
به همت دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات
دانشگاه و در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل
اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه،
اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در
سال  96برگزار شد.

در این جلسه که در محل سالن جلسات
معاونت دانشجویی و فرهنگی تشکیل شد،
خیاطیان سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه و دبیر کمیته،
حجت االسالم و المسلمین سید جعفری نماینده
تاماالختیار دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه در این کمیته ،دکتر مجاب،

دکتر مرتضویان و دکتر استبصاری اعضای هیات
علمی این کمیته ،معینی عیسی کان و اسدی
نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات
حضور داشتند.
خیاطیان ضمن اشاره به این نکته که
عمدهترین کارکرد نشریات دانشگاهی کار
گروهی است و تمرین و تقویت کارگروهی از
مسائلی است که باعث رشد و بالندگی دانشجو
و در نهایت حرکت کشور به سمت توسعه خواهد
بود ،افزود :با توجه به اهمیت فعالیت نشریات
و لزوم رعایت مساوات و اقتصاد مقاومتی نیاز
است که در جلسات آینده کمیته نحوه حمایت

مالی از نشریات دانشگاهی شفاف تر شود تا
باعث دلگرمی بیشتر اصحاب نشریات شده و
این قبیل فعالیتها گسترش یابد.
همچنین در این جلسه  5نشریه که تقاضای
کتبی خود را مبنی بر شروع فعالیت به دبیرخانه
کمیته ارائه نموده بودند موفق به کسب مجوز
فعالیت شدند.
الزم به ذکر است مدیر تعالی فرهنگی و
فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه به عنوان دبیر
جلسه ،تقویم پیشنهادی برگزاری جلسات آتی
کمیته در سال  6931را جهت برنامه ریزی اعضا
برای حضور به موقع در جلسات ارائه نمود.

تلفیق هنر و تکنیک
به کوشش کمیته ناظر بر نشریات
دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه،
کارگاه دو روزه گرافیک و صفحه آرایی را با
هدف توانمند سازی دانشجویان در روزهای پنج
شنبه و جمعه  21و  22اردیبهشت ماه برگزار
نمود.

این کارگاه به منظور فراگیری دانشجویان با

اصول فنی هنر گرافیک و صفحه آرایی به همراه
تکنیک آموزش نرم افزار  In Designبرگزار
گردید.
در این کارگاه آموزشی که در محل سالن
آی تی دانشگاه و با امکانات و تجهیزات
سخت افزاری و نرم افزاری الزم برگزار شد،

امیرهوشنگ قلندری مولف کتاب روزنامه
نگاری در نشریات دانشجویی ،به  15نفر از
دانشجویان و اصحاب نشریات آموزش داد.
گفتنی است مجوز انتشار نشریات متقاضی
چاپ ،حمایت مالی و تدارکاتی از آنان ،به
همراه برگزاری دورههای 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.
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سالمتی ،ارمغان دانشجویان
برای  ۲۳۰۰دانش آموز در حاشیه تهران
همزمان با هفته هالل احمر طرح پایش سالمت عمومی دانش آموزان حاشیه شهر تهران توسط سفیران
سالمت کانون هالل احمر دانشگاه اجرا شد.

برگزاری یادواره جهاد ادامه دارد
دومین یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه تحت عنوان «جهاد ادامه دارد» در روز دوشنبه یازدهم
اردیبهشت ماه در جوار مقبره شهدای گمنام دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

این مراسم با حضور دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر رحیم
پورازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،خیاطیان سرپرست مدیریت امور فرهنگی ،زندی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی ،حجت االسالم و المسلمین سید جعفری
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر پورازغدی مطالبی را پیرامون کار و فرهنگ جهادی ارائه نمود .اجرای
گروه تواشیح و سخنرانی محمودی فرمانده بسیج دانشجویی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
همچنین در پایان این مراسم ،با اهدای هدیه از خانوادههای شهید غالم پور ،شهید کریمیان ،شهید
پاکنژاد ،شهید قهرودی ،شهید صباغ و شهید وارسیان از شهدای دانشجوی دانشگاه و دختر شهید
مدافع حرم :شهید قنبری و همچنین فرزند شهید سردار حسن طهرانی مقدم تقدیر به عمل آمد.

این طرح همزمان با هفته هالل احمر در روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه با مشارکت فعاالنه
بیش از  ۵۰نفر از سفیران سالمت دانشجویی عضو کانونهای هالل احمر دانشگاههای علوم پزشکی
شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران در چهار مدرسه حاشیهای شهر تهران
برگزار شد.
در این طرح ،وضعیت سالمت عمومی ،جسمانی و روانی و ارزیابی رشد قدی دانش آموزان با
استفاده از نمودارهای شاخص رشد ،در چهار مدرسه کم برخوردار حاشیه شهر تهران مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین با مشارکت این دانشجویان مراحل تشخیص و بیماریابی دانش آموزان مبتال به شپش
سر ،انجام شد و نکات آموزشی و مفیدی درخصوص پیشگیری از ایدز و اعتیاد مطرح شد .دکتراخالق
دوست ،مدیر تیم بهداشت و درمان اضطراری این تیم در همین رابطه اظهار داشت :این طرح در دو
مدرسه دخترانه با جمعیت حدود  ۱۳۰۰نفر و دو مدرسه پسرانه با جمعیت حدود  ۱۰۰۰نفر در مقطع
هفتم تا نهم با اهداف ارزیابی و بیماریابی شپش سر ،بررسی وضعیت رشد قدی و جسمانی با استفاده
از نمودارهای شاخص رشد ،بررسی وضعیت سالمت عمومی جسمانی و روانی و آموزش همسانان،
پیشگیری از ایدز و اعتیاد برگزار شد .وی با بیان نتایج ارزیابی این طرح گفت :در کل حدود ۲۳۰۰نفر

ارزیابی شدند و طبق بررسیهای اولیه حدود ۲۰درصد از دختران و حدود ۸درصد از پسران نسبت
به شاخص قد پایین تر از حد مطلوب و طبیعی هستند که این میتواند شاخصی ارجح و مهمی در
خصوص کمبود منابع مناسب غذایی و مکملها باشد که اگر به طور جدی پیشگیری نشود میتواند
عوارض خود را بر جای بگذارد.
داوود پیرانی دبیر کانون دانشجویی جمعیت هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و دبیر اجرایی این طرح نیز بیان کرد :مسئولیت اجتماعی و مردمی دانشجویان حوزه علوم پزشکی
شاید در این زمینه ،بسیار حساس است و ما دانشجویان عرصه علوم پزشکی باید تمام تالش خود را
در جهت ارتقاء وضعیت سالمت جامعه به کار گیریم .وی همچنین خواستار بستر سازی برای اجرای
بیشتر چنین طرح هایی در حاشیه شهر تهران شد.
پیرانی در بخش دیگری از سخنان خود ازهمکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
جمعیت هالل احمر استان تهران ،شمیرانات وآموزش و پرورش منطقه چهار تشکر و ابراز امیدواری
کرد که همکاری مشترک دو کانون دانشجویی جمعیت هالل احمر دانشگاههای علوم پزشکی آزاد
اسالمی واحد تهران و شهید بهشتی بتواند سنگ بنایی برای برگزاری طرحهای ملی سالمت کودکان،
دانش آموزان ،زنان و نیازمندان باشد که در صورت حمایت مسئوالن این جوانان و دانشجویان علوم
پزشکی میتوانند معمار سالمت جامعه باشند.

مشاوران ما
میهمان
اتاقهای شما
میشوند
بنا بر اعالم مرکز مشاوره دانشجویان طرح حضور
اتاق به اتاق مشاوران این مرکز در خوابگاههای
تابعه ،مدتی است آغاز شده است.

فراخوان ارسال آثار
به همایش ملی

«نگرش علمی
کاربردی به عفاف
وحجاب»
همایــش ملــی «نگرش علمی کاربردی به عفاف و
حجاب» با هدف توجه هرچه بیشــتر به موضوع
عفــاف وحجــاب و ترویج این فرهنگ در بین
جامعه دانشــگاهی و به ویژه دانشجویان در
روزهای 7و 8آذرماه ســال جاری در دانشگاه
الزهرا(س) برگزار میگردد.
ایــن همایــش توســط معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه الزهــراء(س) بــا محورهــای
الهیــات و مبانــی معرفتــی ،ارتباطــات و رســانه
هــا ،برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری در
راســتای ترویــج حجــاب و عفــاف ،بهداشــت و
ســامت ،جامعــه شناســی و علــوم اجتماعــی،
حقــوق ،علــوم تربیتــی و روان شناســی ،هنــر
برگــزار میشــود.
همچنیــن آثــار ارســالی بــه ایــن همایــش در
قالــب مقالــه بــوده کــه مهلــت ارســال چکیــده
مقــاالت تــا 25خردادمــاه 1396و ارســال اصــل
مقــاالت تــا 25مردادمــاه ســال جــاری خواهــد
بــود.
الزم بــه ذکــر اســت عالقــه منــدان جهــت
کســب اطالعــات بیشــتر میتواننــد بــه نشــانی
 http://elmiefaf.alzahra.ac.irمراجعــه
نماینــد.

برای بار دوم کودکان شیرخوارگاه شبیر
به آغوش اعضای کانون هالل احمردانشگاه رفتند
اعضای شورای مرکزی کانون هالل احمردانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه سایر
دانشجویان دانشگاه ،به مناسبت هفته هالل
احمر از شیرخوارگاه شبیر بازدید کردند.
این دیدار  ۲۰اردیبهشت ماه به همت
کانون هالل احمر و همکاری معاونت
دانشجویی فرهنگی دانشگاه و جمعیت هالل
احمر شمیرانات با حضور  ۲۵نفر از داوطلبان

ودانشجویان برگزارشد .دانشجویان دانشگاه
با خرید لباس و اسباب بازی به دیدار کودکان
شیرخوارگاه رفتند .دانشجویان دانشگاه به
صورت خودجوش با مشارکتهای مالی خود این
هدایا را خریداری کرده و به مجموعه شیرخوارگاه
شبیر اهداء کردند.
داوود پیرانی دبیر کانون هالل احمر
دانشگاه در ارتباط با برگزاری مجدد این طرح
اظهار داشت :ما دانشجویان صاحب پتانسیلها

و ظرفیت هایی هستیم که با آمیخته شدن
این ظرفیتها با شور جوانی میتوانیم به هم
نوع خود ،کمک هایی را عرضه کنیم که تاثیر
بسزایی در روحیه مخاطب و خودمان داشته
باشد .حضور در شیرخوارگاه و هدیه آغوشهای
گرممان به کودکانی که به این محبت نیاز دارند
موهبتی الهی است ،که باید بتوانیم در راستای
پاسخگویی اجتماعی خرج کنیم.

برنامههای متنوع اداره تغذیه

در آستانه ماه مبارک رمضان
برای نخستین بار سبد تغذیه ماه مبارک
رمضان به صورت کامل و جامع تهیه و در کلیه
خوابگاههای تابعه دانشگاه توزیع میگردد.
مهندس مقدم رئیس اداره تغذیه
دانشجویان با اشاره به این موضوع و تأکید بر
ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان گفت:
یک الگوی تغذیهای سالم و مغذی باید اصول
کفایت ،تعادل ،کنترل کالری ،میانهروی و تنوع
را دارا باشد .به همین علت به منظور ایجاد
یک الگوی تغذیهای خوب و سالم سبد تغذیهای

متعادلی در نظر گرفته شده است که شامل
گروههای غذایی مورد نیاز جهت وعده افطاری
دانشجویان میباشد که در اختیار آنان قرار
میگیرد.
وی در ادامه به سبد تغذیه ماه مبارک
رمضان که شامل :یک بسته پنیر ،یک قالب
کره ،یک شیشه عسل ،یک بسته خرما ،یک
بسته چای کیسه ای ،یک بسته قند 6 ،عدد
تخم مرغ ،یک لیتر روغن سرخ کردنی ،یک
بسته حلواارده و یک بسته گردو است ،اشاره
نموده و افزود :این سبد تغذیهای جهت مصرف

 15روزه دانشجویان در نظر گرفته شده است
که دو بار در طی ماه مبارک رمضان توزیع شده
و قیمت هر سبد تغذیه به ازای هر نفر60/000
ریال میباشد.
مهندس مقدم در خاتمه اظهار داشت:
هرشب سوپ ،آش ،شله زرد ،حلیم ،بامیه و...
در کنار وعده شام به صورت رایگان و درکنار
وعده سحری یک واحد میوه توزیع میگردد.
همچنین شیر نیز چهار بار در هفته به صورت
رایگان در کنار وعده شام توزیع خواهد شد.

بــر همیــن اســاس ،در صــورت عــدم حضــور
هــر یــک از شــما عزیــزان دانشــجو در اتــاق،
مشــاوران ایــن مرکــز ،حضــور خــود را اعــام نمــوده
و مجــددا ،در فرصــت دیگــری ،میهمــان شــما
خواهنـ�د شـ�د.
جهت کســب اطالعات بیشــتر و همکاری در
ایــن طــرح میتوانیــد بــا شــماره تلفــن ۲۳۸۷۲۴۰۶
تمـ�اس حاصـ�ل نماییـ�د.

برگزاری هشت دوره
آموزش تخصصی

در حوزه
قرآن و عترت

به همت واحد قرآن و عترت مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،بر اساس
برنامه ابالغی از سوی وزارت متبوع مبنی بر برگزاری دورههای آموزش قرآن کریم ویژه کارکنان
دولت (ضمن خدمت) ،دانشجویان و اساتید ،هشت دوره آموزش تخصصی در حوزه قرآن و عترت در
واحدهای تابعه متقاضی در حال برگزاری است.
این دوره آموزشی شامل مجموعه ستاد دانشگاه ،دانشکدههای دندانپزشکی ،پیراپزشکی ،علوم
تغذیه و صنایع غذایی ،توانبخشی ،مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی لقمان حکیم و خوابگاه گل نرگس
در رشتههای روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و صحت نماز(مخارج حروف) ،سبک زندگی قرآنی،
تفسیر موضوعی قرآن ،تفسیر صحیفه سجادیه و حفظ قرآن میباشد.
در این دورهها تعداد  118نفر از کارمندان ،دانشجویان و اساتید حضور فعال داردند.
همچنین به قبول شدگان در پایان دوره آموزشی ،گواهینامه رسمی از سوی سازمان تبلیغات
اسالمی استان تهران اعطاء خواهد شد .شایان ذکر است زمان تشکیل دوره آموزش حفظ قرآن ویژه
مجتمع خوابگاهی حضرت زهرا(س) و آموزش تفسیر موضوعی قرآن ویژه خوابگاه گل یاس به مهر ماه
سال جاری موکول شد.
گفتنی است در پنج دوره آموزش مشابه که در نیمه اول سال  95برگزار گردید 82 ،نفر موفق به
دریافت گواهینامه پایان دوره شدند.
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اخبار دانشجویان

بزرگداشت روز حکیم جرجانی در دانشکده پیراپزشکی
به مناسبت روز بزرگداشت حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی مراسم جشنی در روز سه شنبه 29
فروردین ماه در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم دکتر عمرانی رئیس دانشکده پیراپزشکی ضمن تبریک روز علوم آزمایشگاهی
از دانشجویان جهت برگزاری این مراسم باشکوه تشکر و قدردانی نمود .دکتر عمرانی در سخنان خود
خطاب به دانشجویان بیان داشت که آینده به افراد فکور ،باسواد و عالم نیاز دارد و دانشجویان باید
به ابزارهای نوین و پیشرفته روز دنیا در رشته خود مسلط باشند.
وی اظهار داشت :امروزه در دنیا رشته علوم آزمایشگاهی دیگر پشت صحنه درمان بیمار
نیست بلکه این رشته و دانشجویان آن در درمان و تشخیص بیماریها نقش مهمی را میتوانند
ایفا کنند.
در ادامه این مراسم دکتر کازرونی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و دکتر رحیمی پور عضو هیئت
علمی این گروه در قالب پنل تخصصی این رشته ،به سؤاالت دانشجویان پاسخ دادند.
پخش نماهنگ با موضوع معرفی اساتید علوم آزمایشگاهی ،برگزاری مسابقه ،اجرای موسیقی و
تقدیر از اساتید و کارشناسان رشته علوم آزمایشگاهی از برنامههای متنوع این مراسم بود.

مراسم ختم دانشجوی مرحوم زینب زینلی
با حضور ریاست دانشگاه برگزار گردید
مراسم ختم دانشجوی مرحوم سرکار خانم زینب زینلی با حضور دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ،حجت
االسالم والمسلمین فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر خانی جزنی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر عباس زاده ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ،جمع
کثیری از مدیران ،مسئولین ،اساتید و دانشجویان برگزار گردید.

در این مراسم که پیش از نماز مغرب و عشاء روز یکشنبه بیستم فروردین ماه در نمازخانه خوابگاه
الزهراء(س) برگزار شد ،ضمن قرائت قرآن ،مداحی در رثای اهل بیت علیهم السالم ،باالخص بانوی دو
عالم حضرت فاطمه زهرا(س) صورت پذیرفت.
همچنین پیش از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء که به امامت حجت االسالم و المسلمین
فرهادزاده ،برقرار گردید ،حجت االسالم والمسلمین افشاری سخنانی را ایراد نمود .شایان ذکر است
در خاتمه این مراسم  ،نماز شب اول قبر نیز با حضور شرکت کنندگان اقامه گردید.
گفتنی است زینب زینلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشگاه ،شامگاه روز
جمعه هجدهم فروردین ماه به دیار باقی شتافت.

دمی با حافظ
سلسله نشستهای دمی با حافظ با حضور حجت االسالم والسملمین نقویان هر دو شنبه در دانشکده
پزشکی برگزار میگردد.

در این نشستها که به کوشش کانون ادبی دانشجویان تدارک دیده شده است ،حجت االسالم
والمسامین نقویان ضمن قرائت غزلیات حافظ و حافظ خوانی ،به تشریح و تبیین معانی این غزلیات
میپردازد .این جلسات در پنج جلسه از نیمه اردیبهشت ماه آغاز گردیده است.

دیدار دانشجویان با سالمندان
در آستانه سال جدید

به کوشش معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست دانشجویان این
دانشکده از مجموعه سالمندان کهریزک بازدید نمودند.

همزمان با واپسین روزهای سال گذشته برنامه دیدار با سالمندان کهریزک با شعار «بیائید در
استانه سال نو سروش مهر را همنوا شویم و دو سین دیگر به هفت سین مان بیافزاییم :سالمند و
سالمت» در روز دوشنبه  16اسفند ماه اجرا گردید .در این دیدار که با حضور دکتر خالو معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشکده و جمعی از دانشجویان برگزار شد ،عیادت کنندگان ضمن دلجویی از
سالمندان ،هدایایی به رسم یادبود و تبریک فرارسیدن سال نو به آن عزیزان تقدیم نمودند.

حمایت دانشکده پیراپزشکی
از کاالی ایرانی

به همت بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی این
دانشکده ،بازارچه خیریه معرفی کاالهای ایرانی و اقتصاد مقاومتی در روز شنبه مورخ  2اردیبهشت ماه
در دانشکده مذکور برگزار گردید.

این بازارچه که با استقبال خوب اساتید ،کارکنان و دانشجویان مواجه شد ،با هدف عملیاتی کردن
نام سال  1396مبنی بر سال «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» و لبیک گفتن به رهنمودهای مقام
معظم رهبری در ابتدای سال  96و حمایت از تولیدات و معرفی کاالهای ایرانی برپا شد.
الزم به ذکر است درآمد حاصل از این بازارچه صرف امور خیریه گردید.

دختران دانشگاه توچال را فتح کردند
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اردوی یک روزه کوهپیمایی «کاروان نشاط وسالمت» ویژه
دانشجویان دختر دانشگاه را در برگزار نمود.

در این اردو که در روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه برگزار گردید67 ،نفر از دانشجویان دختر
حضور به هم رسانده و به همراه کارشناسان مدیریت تربیت بدنی تا ارتفاع  2000متری قله توچال
صعود نمودند.
همچنین در این اردو در طول مسیر مسابقهای نیز برگزار گردید که به  10نفر از دانشجویان به
قید قرعه جوایزی اهداء شد.
الزم به ذکر است طبق نظرسنجی صورت پذیرفته در این اردو ،دانشجویان خواستار تداوم
برگزاری این قبیل برنامهها شدند.

لبخند زندگی بر لبان دندانپزشکها
بازارچه خیریه لبخند به همت معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشکده دندانپزشکی و
کانون خیریه دانشجویی لبخند برگزار شد.

آموزش کارهای هنری

به همت مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،کارگاههای آموزشی -هنری در
خوابگاههای دختران در حال برگزاری میباشد.

کارگاه آموزشی – هنری چرم دوزی مبتدی ،چرم دوزی پیشرفته ،نقاشی روی سرامیک،
نمددوزی توسط استاد آهنچی در خوابگاههای گل یاس ،گل نرگس ،حضرت زینب(س) در روزهای
شنبه ،یکشنبه ،چهارشنبه و جمعه و همچنین کارگاه آموزشی خیاطی و بافتنی در خوابگاههای
حضرت زینب(س) و گل نرگس در روزهای شنبه و چهارشنبه با حضور دانشجویان متقاضی در حال
برگزاری است .همچنین این کارگاههای مذکور از تاریخ پنجم خرداد ماه آغاز و تا تاریخ دهم تیر ماه
نیز تداوم دارد.

این خیریه که در روز دوشنبه  18اردیبهشت
ماه با حضور دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ،دکتر عالمه قائم مقام برنامه
ریزی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت
بهداشت ،دکترآهنگری معاون دانشجویی
و فرهنگی دانشکده دندانپزشکی ،خیاطیان
سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه و
جمع کثیری از مسئولین و دانشجویان دانشکده
دندان پزشکی افتتاح گردید ،طی دو روز با
استقبال بی نظیر و پرشور دانشجویان ،اساتید و
همکاران دانشکده دندانپزشکی مواجه شد.
دراین مراسم دکتر عالمه ضمن تشکر از افرادی
که در برگزاری این بازارچه مشارکت داشته اند،

ابراز امیدواری کرد که این کار باعث شود در دل
محرومینی که از محل درآمد این خیریه استفاده
میکنند جوانههای امید ایجاد شود و کمک
کنیم که گام کوچکی برای کمک به محرومین و
مستضعفین برداشته شود .وی همچنین به این
نکته اشاره کرد که ما در دانشگاه مشغول کار
علمی هستیم و در کنار آن باید به شخصیت
اجتماعی و فرهنگی خود توجه داشته باشیم و
کارهای داوطلبانه و خود جوش کمک میکند تا
مهارتهای ارتباطی خود را تقویت کنیم .قائم
مقام برنامه ریزی معاونت فرهنگی و دانشجویی
وزارت بهداشت در پایان ضمن قدردانی از کسانی
که در این طرح همکار داشتنه اند ،ابراز امیدواری
کرد که درآمد حاصل از این بازارچه جهت ارائه
خدمات دندانپزشکی به بچههای حاشیه شهر و
اطراف تهران به کار گرفته شود.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر خانی جزنی

ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نمایشگاه
گفت :هستی از نعمات الهی است و نعمات
الهی جای شکر دارند چون توأم با رحمت هستند.
لبخند نیز یک نعمت الهی است اگر این لبخند با
فکر باشد جایگاه بهتری دارد و اگر این لبخند با
فکر و عمل همراه باشد شکرگزاری بیشتری را دارد.
وی اذعان داشت :اگر لبخند را مانند این خیریه به
گونهای انجام دهیم که باعث لبخندها و عملهای
خیر برای دیگران بشود بیشتر باعث خوشحالی
حضرت حق خواهد شد و در صورتی که مبنایش دل
باشد برکت بیشتری دارد .وی ابراز امیدواری کرد
که حضور میهمانان ،اساتید دانشکده دندانپزشکی
و دوستان دانشجویی که زحمت میکشند ،باعث
برکت بیشتر گردد و خداوند ما را در قدم هایی که
بر میداریم بیشتر یاری کند.
دکتر آهنگری در ادامه مراسم افتتاحیه این
نمایشگاه اظهار داشت :امیدوارم به امید خدا

بتوانیم با این کار خیر به محرومانی که به دانشکده
برای درمان مراجعه میکنند و مشکالت مالی
دارند کمک کنیم.وی تأکید کرد :در این چند سالی
که خیریه لبخند فعالیت داشته است ،خوشبختانه
فعال برخورد کردیم و کمکهای زیادی به محرومان
صورت گرفته است .معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشکده دندان پزشکی در خاتمه ابراز امیدواری
کرد که درآمد حاصل از این بازارچه به بهترین شکل
هزینه شود.
گفتنی است این بازارچه با برش کیک این
مراسم توسط دکتر عالمه افتتاح شد و به مدت دو
روز ادامه داشت .همچنین دانشجویان و همکاران
با خرید و فروش از غرفههای متنوعی همچون
خوراک ،صنایع دستی ،عروسک ،گل ،زیورآالت
و ...در این نمایشگاه مشارکت فعال داشتند.

اخبار ستاد
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اهم فعالیتهای تربیت بدنی
در سال جاری
تشکیل اولین دوره آموزشی و استعدادیابی دانشجویان دختر

از تاریخ  26فروردین ماه ،اولین دوره آموزش کالسهای آمادگی جسمانی و استعدادیابی
جهت سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور آغاز
گردید و طبق اطالعیه موجود در پورتال تربیت بدنی کالسها ادامه دارد.

آغاز دومین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه

بازدید معاون فرهنگیودانشجویی وزارت بهداشت
از قطب علمی تغذیه کشور
دکتر فراهانی ،معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور ،روز
چهارشنبه  ۶اردیبهشت ماه از انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی بازدید کرد.

یوفرهنگیدانشگاه
بازدیدنوروزیمعاوندانشجوی 
از بیمارستانهای تابعه دانشگاه

دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه همزمان با ایام تعطیالت نوروزی از
بیمارستانهای اشرفی اصفهانی ،پانزدهم خرداد ،طرفه ،کودکان مفید ،امام رضا(ع) پاکدشت و شهید
مفتح ورامین بازدید نمود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه طی این بازدید از بخشهای مختلف بیمارستانهای مذکور
دیدن نموده و ضمن عیادت و دلجویی از بیماران بستری در این بیمارستان ها ،برای آنان سالمتی
عاجل آرزو نمود .وی همچنین با توجه به اجرای طرح سالمت نوروزی ،به بررسی نحوه خدمات رسانی
به بیماران و مراجعین در ایام نورزی پرداخت.
دکتر خانی جزنی در خاتمه این بازدیدها ،ضمن تبریک سال جدید به همکاران نحوه ارائه خدمت
درمانی در این مراکز را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

در این دیدار که با همراهی دکتر مشکینی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت انجام
شد ،دکتر هدایت حسینی رئیس دانشکده ،نریمانی مدیر امور دانشجویی و دکتر وفائی سرپرست
مدیریت تربیت بدنی نیز حضور داشتند.
دکتر فراهانی در سخنانی اظهار داشت :انستیتو به عنوان قطب علمی تغذیه میتواند نقش
مهمی در ارتقای فرهنگ تغذیه دانشجویان وجامعه داشته باشد.
دکتر هدایت حسینی رئیس دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه کشور نیز درادامه این نشست
گفت :با توجه به برنامههای معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارتخانه جهت بهبود کیفیت غذاهای
سلفهای دانشجویی ،انستیتو علوم تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور آمادگی دارد در
بخشهای مختلف این طرح ازجمله؛ تهیه برنامه غذایی مطابق با نیازهای دانشجویی ،ارائه راهنمای
پخت سالم جهت حفظ کیفیت مواد غذایی ،چک لیست کیفیت مواد اولیه و فرآیند و سینی غذای
نهایی و ...مشارکت نماید .همچنین به عنوان مقدمهای جهت احداث مجموعه فرهنگی در پایان
جلسه بازدیدی از فضای باز انستیتو و دانشکده صورت گرفت.

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
در سال 1396
اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در سال جاری ،شنبه  9اردیبهشت ماه در تاالر شهید بهشتی برگزار گردید.

این جلسه با حضور دکتر پیوندی رییس دانشگاه ،دکتر پالش مشاور اجرایی و مدیر حوزه ریاست
دانشگاه ،حجت االسالم و المسلمین فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
خیاطیان سرپرست مدیریت امور فرهنگی و دیگر اعضا برگزار شد.
در جلسه مذکور مواردی از قبیل :برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای دو روزه فرهنگی ،تمهید،
آماده سازی و پیگیری مستمر بارگذاری مستندات فعالیتهای فرهنگی در سامانه اعتباربخشی،
تشکیل ستاد انتخابات جهت مکاتبه رسمی با ستاد مرکزی همه کاندیداهای برای حضور در دانشگاه
و تبیین دیدگاههای خود جهت آگاهی بخشی به دانشجویان مطرح گردید.
گفتنی است جلسه شورای فرهنگی به صورت ماهانه جهت پیشبرد اهداف کالن فرهنگی در
دانشگاه تشکیل میشود.

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد با توجه به برگزاری سیزدهمین المپیاد
ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تابستان سالجاری ،دومین
جشنواره ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه را از تاریخ چهاردهم لغایت بیست و پنجم
اردیبهشت  96در رشتههای ورزشی والیبال ،بسکتبال سه نفره ،آمادگی جسمانی ،شنا،
تنیس روی میز ،بدمینتون ،تیراندازی و دارت برگزار نماید.
شایان ذکر است با توجه به برگزاری المپیادهای همگانی و قهرمانی دانشجویان پسر
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،دومین جشنواره ورزشی دانشگاه در قسمت برادران در
اواخر مهرماه سالجاری برگزار میگردد .همچنین همزمان با برگزاری دومین جشنواره در بخش
خواهران ،مسابقات درون خوابگاهی و بین خوابگاهی جهت دانشجویان پسر برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقات فوتسال و داژبال در خوابگاه امام علی(ع)

بدینوسیله به اطالع کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه امام علی (ع) میرساند مدیریت تربیت
بدنی دانشگاه در نظر دارد یک دوره مسابقات فوتسال درون خوابگاهی به مناسبت والدت
حضرت قائم (عج) در محل زمین چمن مصنوعی خوابگاه برگزار نماید .عالقه مندان میتوانند
جهت ثبت نام به رابطین ورزشی مراجعه و یا با شماره تلفن  22439844تماس حاصل نمایند.
همچنین بر اساس اعالم مدیریت تربیت بدنی به اطالع کلیه ساکنین خوابگاههای
برادران میرساند این مدیریت در نظر دارد یک دوره مسابقات داژبال (وسطی) بین
خوابگاهی به مناسبت والدت حضرت قائم (عج) در محل زمین چمن مصنوعی خوابگاه امام
علی (ع) در تاریخ  19اردیبهشت ماه برگزار نماید .لذا عالقه مندان میتوانند جهت ثبت نام
به رابطین ورزشی مراجعه یا با شماره تلفن  22439844تماس حاصل نمایند.

فراخوان دورههای آموزشی واستعدادیابی خوابگاههای دختران

یک دوره کالسهای آموزشی با حضور مربیان ملی در رشتههای ذیل در خوابگاهها
برگزار میگردد .لذا خواهشمند است با توجه به اطالعیه ذیل ثبت نام نمائید.

انتخابی سیزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشگاههای علوم پزشکی کشور

عالقـه مـندان جـهـت شـرکت در دورهها میتـوانند از تاریخ  28فروردین ماه بـا تـوجـه به
جدول زمانی ذیل به رابطین ورزشی یا دفـاتر مـدیـریت خوابـگاههای محل اقامت خود
مراجعه فرمایند.
نام خوابگاه

رشته آموزشی

ساعت

روزهای کالس

نام مربی

خوابگاه الزهرا(س)

آمادگی جسمانی

20:30-19

شنبه ها

خانم مفید

آمادگی جسمانی

20:30-19

سه شنبه ها

خانم مفید

آمادگی جسمانی

20-18:30

شنبه ها

خانم نوش آبادی

خوابگاه گل نرگس

آمادگی جسمانی

21:30-20

دوشنبه ها

خانم مفید

خوابگاه سرشار

آمادگی جسمانی

20:30-19

سه شنبه ها

خانم نوش آبادی

خوابگاه سمیه

آمادگی جسمانی

20:30-19

دوشنبه ها

خانم نوش آبادی

خوابگاه
حضرت زینب(س)
خوابگاه گل یاس

دکتر خانی جزنی:

حسن خلق ویژگی یک استاد نمونه است

برگزاری کارگاه آموزشی
ویژه مشاوران مرکز مشاوره

مرکز مشاوره و سالمت روان دانشجویان دانشگاه جهت ارتقاء سطح عملکرد و توانمندسازی
مشاوران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر در روز سه شنبه مورخ  29فروردین ماه
نمود.
در ابتدای این جلسه دکتر تهرانی سرپرست مرکز مشاوره و سالمت روان دانشجویان دانشگاه
ضمن تبیین اهداف این مرکز ،در خصوص برنامه عملیاتی سال  96مرکز مشاوره و سالمت روان
دانشجویان با مشاوران صحبت نمود .همچنین در خصوص  10نفر از مراجعین به مرکز و برنامه
ریزی درمانی آنها با مشاوران بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
در ادامه این جلسه دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ضمن حضور در
جلسه مشاوران به لزوم معرفی بهینه و بهتر مرکز مشاوره جهت تبیین و رسیدن به اهداف این
مرکز در خصوص ارتقای سطح سالمت روان دانشجویان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و
لزوم مشارکت فعال و ارتباط گیری دیگر واحدهای دانشگاهی با مرکز تأکید نمود.
الزم به ذکر است این کارگاه با استقبال و حضور پررنگ مشاوران و درخواست آنها جهت
ادامه این قبیل کارگاهها مواجه شد.
گفتنی است این کارگاه آموزشی به روش ، DISCبا هدف شناخت مدل رفتاری خویش،
شناخت مدل رفتاری دیگران ،تطبیق مدل رفتاری خود با دیگران ،برقراری ارتباط موثر با دیگران
و با موضوع برقراری ارتباط از طریق شناخت تیپ شخصیتی و رفتاری مراجعین جهت سهولت
ارتباط گیری با دانشجویان برگزار شد.

بازدید دکتر خانی جزنی
از آشپزخانه صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه به
همراه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آشپزخانه صنعتی این دانشگاه بازدید نمود.

در این دیدار معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به همراه دکتر ایمانیه رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شیراز و دکتر عزیزی معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه ،به بحث و تبادل نظر در
خصوص مسائل دانشجویی و فرهنگی نمود.
همچنین در این دیدار دکتر خانی جزنی به همراه دکتر ایمانیه و دکتر عزیزی از آشپزخانه
صنعتی جدید االحداث موجود در این دانشگاه بازدید و از نزدیک در جریان روند امور احداث این
آشپزخانه قرار گرفت.

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و مقام استاد ،دوشنبه  11اردیبهشت ماه
با حضور دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر حسینی ریاست دانشکده علوم
تغذیه و صنایع غذایی ،معاونین ،اساتید ،دانشجویان و کارکنان در تاالر امام رضا(ع) دانشکده علوم
تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.

گردهمائی پیرامون مباحث فرهنگی
در مجتمع خوابگاه امام علی(ع)
نشست مشترک سرپرست مدیریت امور فرهنگی و مدیر امور دانشجویی با دانشجویان ساکن در
مجتمع خوابگاهی امام علی(ع) برگزار گردید.

در این نشست که شامگاه روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه با حضور خیاطیان سرپرست مدیریت
امور فرهنگی ،نریمانی مدیر امور دانشجویی ،جمعی از کارشناسان فرهنگی و دانشجویان در نمازخانه
این خوابگاه برگزار شد ،موارد متعددی در خصوص مسائل فرهنگی بحث و بررسی گردید.
دانشجویان حاضر در این نشست ضمن بیان نقطه نظرات و دغدغههای خود در خصوص مباحث
فرهنگی دانشگاه ،به ابراز نکاتی در این زمینه پرداختند.
همچنین در خاتمه این نشست مدیران حاضر نیز به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی با محوریت
چگونگی گسترش فعالیتهای فرهنگی در خوابگاهها پرداختند.
اتمام مرحله دانشگاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه ها

کسب رتبه دوم ثبت اثر
در بخش اساتید این دوره از جشنواره
به همت واحد قرآن و عترت مدیریت تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه ،بر اساس
برنامه ابالغی از سوی وزارت متبوع مبنی بر برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی
سراسر کشور ،مرحله دانشگاهی مسابقات بیست و دومین جشنواره مذکور به پایان رسید.

این دوره از جشنواره از نظر تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به جشنواره سال گذشته از رشد
 54/89درصدی در دانشجویان و رشد  37/2درصدی در اساتید و کاهش  11/6درصدی در کارکنان،
و در مجموع تعداد ثبت نام کنندگان اعم از دانشجو ،کارمند و استاد از رشد  33درصدی نسبت به
جشنواره سال گذشته برخوردار بوده است
همچنین تعداد آثار واصله در بخشهای کتابخوانی ،هنری ،ادبی ،نشریات ،پژوهشی و آوایی(غیر
از رشتههای شفاهی قرآن) جشنواره امسال  56اثر میباشد که نسبت به تعداد آثار مشابه واصله
جشنواره گذشته ( 28اثر) از رشد دو برابری برخوردار بوده است.
الزم به ذکر است در جشنواره امسال ،از نظر تعداد ثبت نام کنندگان در بخش دانشجویان،
دوم و در بخش کارکنان حائز رتبه بیستم کشوری
دانشگاه حائز رتبه پنجم ،در بخش اساتید حائز رتبه ّ
در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردید.
اطالعات تکمیلی در خصوص تعداد رتبههای ماخوذه دانشگاه در این خصوص پس از اتمام
جشنواره در مرداد ماه سال جاری ،به اطالع عموم دانشگاهیان خواهد رسید.

در این مراسم دکتر حسینی ضمن گرامیداشت ایام والدت حضرت ابوالفضل العباس و تجلیل از مقام
شامخ ایثارگران ،اعیاد شعبانیه را تبریک گفت .وی در بخش دیگری از سخنان خود به رعایت اقتصاد
مقاومتی در رشته تغذیه و صنایع غذایی اشاره نمود.
در ادامه این مراسم دکتر خانی جزنی معلمان و اساتید را راهگشا و دنباله رو راه انبیاء و پیامبران الهی
دانست .وی شکیبایی و حسن خلق را از خصوصیات یک استاد نمونه برشمرده و افزود :دانشجویان
نیز در این مسیر باید حافظ کرامت و منزلت اساتید باشند.
از دیگر برنامههای این مراسم میتوان به تکریم و تشکر از نماینده اسبق دفتر نهاد رهبری در دانشکده
حجت االسالم والمسلمین ریاضی ،تقدیر ،تشکر و اهدای جایزه به تعدادی از بازنشستگانی که در
سال گذشته به افتخار بازنشستگی نایل آمده بودند ،اهدای لوح و اهدای جایزه به اساتید برتر علمی
و آموزشی ،پخش نماهنگ والدت اعیاد شعبانیه و ...اشاره نمود.

بهداشتیها مقام استاد را گرامی داشتند
مراسم بزرگداشت مقام استاد با حضور دکتر رمضانخانی رئیس دانشکده بهداشت ،معاونین ،اساتید،
جمع کثیری از دانشجویان و کارکنان ،روز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه در تاالر شهید رحیمی
دانشکده بهداشت برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم دکتر رمضانخانی ضمن عرض تبریک و تهنیت ،این روز را نمونهای از
شادمانی سرزمین اسالمی برشمرد.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین ادیب یزدی در رابطه با والدت امام حسین(ع) و
شخصیت واالی حضرت ابوالفضل عباس(ع)سخنانی را ارائه نمود.
همچنین اجرای گروه تواشیح نورالساجدین ،برگزاری استندآپ کمدی ،اهداء هدایا به اساتید و
کارکنان از دیگر برنامههای متنوع این مراسم بود.

دکتر عمرانی:

به دنبال افزایش علم و مهارت خود باشید

به همت بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی این
دانشکده ،مراسم گرامیداشت مقام استاد و معلم ،سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه در سالن شهید
مرادی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم دکتر عمرانی رئیس دانشکده پیراپزشکی با تبریک روز معلم به اساتید ،شان و
منزلت استاد را در کشورهای پیشرفته بسیار باال دانست و خطاب به دانشجویان بیان نمود :به دنبال
افزایش علم و مهارت خود باشید چرا که امروزه برخالف گذشته ،استاد فقط باید راه کسب علم را به
دانشجویان نشان دهد و دانشجو باید خود به دنبال کسب علم باشد.
در بخش دیگری از این مراسم امیری کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه ،آمادگی این مرکز را برای
راهنمایی و حل مشکالت دانشجویان اعالم نمود.
الزم به ذکر است پخش نماهنگ شهید مطهری ،اجرای تواشیح توسط گروه الغدیر تهران ،برگزاری
مسابقه پانتومیم ،برپایی غرفه ثبت نام اردوی جهادی از دیگر برنامههای این مراسم بود.

اشاره :از این شماره بر آن شدیم تا در سه شماره
متوالی ،با مروری بر ماه نامه منتشر شده از
شورای عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان «نامه
شورا» عناوین برخی مصاحبههای صورت گرفته با
اعضای این شورا و مسئولین و متولیان فرهنگی
کشور را انتخاب کرده و به اطالع خوانندگان
محترم ماهنامه برسانیم.
•رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی
از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای
دانشجویی تاکید کردند :دانشجویان کشور،
از نقاط قوت نظام هستند.

ماهنام هی فرهنگی ،خبری و اجتماعی
سال ششم | شماره  63و  | 64اردیبهشت و خردادماه
 | 1396تیراژ  300نسخه

•دکتر حسن روحانی رئیس شورای عالی
انقالب فرهنگی :دولت با تمام وجود به
اقتصاد مقاومتی پایبند است.

صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیر مسئول :دکتر رضا خانی جزنی
سردبیر :مهناز آزاد
مدیر اجرایی :آهو ضرغامی
عکس :مسعود آقایی
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :علیرضا
افضالن ،داود پیرانی ،مدینه حافظ جلیلی ،مهدی خادمی،
علیرضا خداداد ،زهرا سلمان نژاد ،زهره سکندری ،وحید
شصتی ،زهرا صابر انزابی ،طاهره کالته ،دکتر نزهت
شاکری ،دکتر رضا وفایی و عزیز محمدی

•دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی :مشارکت صندوق نوآوری
و شکوفایی در حمایت از دانشجویان دکترا
•حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی :عدهای حقوقهای نجومی
میگیرند و برخی به تکهای نان محتاجند.

نشانی :ولنجک ،خیابان یمن ،خیابان شهیداعرابی ،جنب
بیمارستان آیت ا ...طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،ساختمان شماره  2ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
تلفن22439838-23872352 :
نمابر22439842 :
سامانه پیام کوتاه30007469 :
پست الکترونیکیgolbang@sbmu.ac.ir :

•دکتر منصور کبگانیان عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی :کمبود بودجه یکی از علل کندی
شتاب علمی است.

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

•دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی-
اجتماعی زنان :قانون تسهیل ازدواج جوانان
در حد آیین نامه باقی مانده است.
•دکتر علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد
اسالمی :مقاهیم قرآنی باید در فیلمهای
سینمایی متبلور شود.
•آیت الله علی رضا اعرافی عضو شورای عالی

این شماره :بررسی فعالیتهای
فرهنگی در دانشگاه ها
شماره  -96مرداد 1395
انقالب فرهنگی :انقالبی بودن کلید فهم
منظومه فکری رهبری است.
•دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی :قرآن وسیله
نجات بشر از گمراهی است.
•دکتر محمد رضا عارف عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی :اندیشههای شهیدبهشتی
باید در قوه قضاییه متبلور باشد.
•حجت االسالم والمسلمین حمید پارسانیا
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی :برای
تغییر عالم باید فرهنگ دگرگون شود.
•دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رییس جمهور :خودباوری یکی از الزمههای
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است.
•آیت الله علی اکبر رشاد عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی :امر به معروف و نهی از
منکر راه درمان بدحجابی است.
•دکتر عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان
صدا و سیما :اولویت اول ما حرکت به سمت
رسانه توسعه محور است.
•دکتر شهیندخت موالوردی معاون رئیس
جمهور در امور زنان و خانواده :برخی از
آسیبهای اجتماعی کشور به سمت زنانه
شدن پیش میرود.

•دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و عضو
شورای عالی انقالب فرهنگی :لزوم نگاه مجدد
به ساختار ارائه خدمات در حوزه سالمت.
•دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:
نوآوری و پویایی درونی باعث تقویت فضای
فرهنگی میشود.
•حجت االسالم والمسلمین دکتر سید مهدی
قریشی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها :مدیریت
فرهنگ در دانشگاهها ضعفهای جدی دارد.
•معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری :میزان حمایت مالی از
تشکلهای دانشجویی در طول سالهای  93و
– 94یعنی در طول دو سال 140 -درصد رشد
کرده است.
•دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس وقت
دانشگاه شهید بهشتی :تعالی فرهنگی یعنی
فرد در وجوه مختلف رشد کند.
•دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه عالمه
طباطبایی(ره) :تشکلهای دانشجویی در
مسیر پیشبرد اهداف فرهنگی قرار دارند.
•دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی :فعالیتهای

فرهنگی باید با محوریت اخالق در دانشگاه
مطرح شود.
•دکتر عبدالحسین روح االمینی عضو هیات
علمی دانشگاه تهران :فعالیتهای فرهنگی
در دانشگاهها تکراری و تکلیفی شده است.
•دکتر غالمعلی افروز استاد دانشگاه تهران:

باید باور و اندیشه فرهنگی داشته باشیم.
•محمد حسین مطهری رئیس کمیسیون
دانشجویی دبیرخانه شورای عالی انقالب
فرهنگی :دانشگاه آخرین فرصت جبران
و مهمترین فرصت آموزش ،رشد و اصالح
مهارتهای الزم است.

کسب افتخاری دیگر از ورزشکاران دانشگاه

تیم بسکتبال دانشگاه عنوان سوم
رقابتهای لیگ استان تهران را بدست
آورد
بسکتبالیستهای جوان دانشگاه توانستند طی رقابتی نفس گیر ،عنوان سوم رقابتهای
لیگ استان تهران را کسب نمایند.

در این رقابتها که از دی ماه سال  ٩٥با حضور  ١٦تیم در چهار گروه آغاز شد ،تیم
بسکتبال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تنها با یک باخت به مقام
سوم این دوره از مسابقات دست یافت.
گفتنی است پس از پایان دور مقدماتی تیمهای برتر به دور بعد صعود کردند و این
تیم توانست با غلبه بر سایر تیمها راه خود را برای حضور در دور نیمه نهایی باز کرده
و علی رغم تالشهای فراوان در این دوره بازی را به تیم قدرتمند شیمیدر واگذار کرد.
بر همین اساس تیم بسکتبال دانشگاه در نهایت راهی بازی رده بندی شده تا برای
کسب عنوان سومی رودرروی تیم پر ستاره پتروشیمی صف آرائی کند و در یک بازی
بسیار زیبا و حساب شده ،توانست با توجه به این که  ١٦امتیاز از حریف سختکوش
عقب بود ،با برتری  ٧٠بر  ٦٦مفتخر به کسب مدال برونز این رقابتها گردد.
بنا بر اعالم مدیریت تربیت بدنی دانشگاه بازیکنان این دوره از رقابتها عبارت
اند از امین جوشقانیان( کاپیتان) ،امیر علی الجعفری ،امین فرامرزی ،ابوالفضل
کرامتلو ،علی کریم الدین ،بردیا سیاح پور ،آرمان فراهانی ،آرین فراهانی ،صابر عطاری،
امیرحسین اردانی ،صدرا محقق ،محمد مرتضوی ،نیما البرز  ،محمد پیامی و ساالر
عسکری .همچنین پیام سیفی زاده به عنوان مربی ،نصرت الله جعفریان به عنوان
سرپرست و دکتر وفائی در مقام مدیر ،این تیم را همراهی میکردند.

کسب عنوان واحد برتر توسط روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

نخستین جشنواره «سالم»
همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و
روابط عمومی و نخستین جشنواره سالم با
حضور مدیر حوزه ریاست دانشگاه ،مدیر
روابط عمومی دانشگاه و کلیه مسئوالن
روابط عمومی واحدهای مختلف دانشگاه
در نگارستان شهر برگزار شد و واحدهای
برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتر محمد پالش مدیر حوزه ریاست
دانشگاه با حضور در جمع فعاالن و
مسئوالن روابط عمومی دانشگاه ضمن
گرامیداشت روز روابط عمومی ،پیام
تبریک دکتر پیوندی رئیس دانشگاه را به
جمع حاضر ابالغ کرد.
دکتر پالش گفت :روابط عمومی
یک دانش و ابزار قدرتمند برای برقراری
ارتباط با بیرون سازمان است و در این
سطح خالصه نمی شود .بلکه توانی است
تا بوسیله آن با بیرون از سازمان پیوند
برقرار شود.

وی حضور افراد در حوزههای روابط
عمومی را واجد ویژگیهای خاص و
دانش کاربردی دانست و اقدامات
مبتنی بر دانش در این مدیریت را
ضروری دانست.
مدیر حوزه ریاست دانشگاه با حمایت
از هر نوع فعالیت آموزشی در مجموعه
روابط عمومی بر تداوم این دورههای
آموزشی تأکید کرد .دکتر پالش در ادامه
همه فعالیتهای روابط عمومیها را به
نوعی ادای وظیفه در حوزه مسئولیت
اجتماعی سازمانها دانست.
وی در بخشی از این مراسم با
مسئوالن روابط عمومی دانشگاه گفتگو
کرد و به سواالت آنان پاسخ داد.
اسماعیل رمضانی مدیر روابط
عمومی دانشگاه نیز در این مراسم ضمن
تبریک روز روابط عمومی از تالشهای
همکاران خود در راستای عملکرد بهتر

دانشگاه در طول سال گذشته تقدیر کرد.
رمضانی با اشاره به برگزاری نخستین
جشنواره سالم ،این جشنواره را شروعی
برای عرضه دستاوردها و تالشهای روابط
عمومیهای تابعه دانشگاه دانست و
آن را بستر مناسبی برای همفکری و هم
افزایی در طول سال دانست.
وی با تشریح برنامههای توسعهای در
روابط عمومیهای دانشگاه ،از تشکیل
شورای هماهنگی روابط عمومیها به
منظور همکاری و تعامل گسترده تر
واحدها در پیشبرد مسئولیتهای روابط
عمومی خبر داد.
در بخش دوم این مراسم ،کارگاه
آموزشی مدیریت روابط عمومی در حوزه
سالمت با حضور دکتر مرتضی حیدری
از فعاالن رسانهای و عضو شورای عالی
اطالع رسانی دانشگاه برگزار شد.
دکتر حیدری در این کارگاه ضمن

بیان جایگاه واالی روابط عمومی در
مدیریت نوین سازمانها به رویکردهای
مدیریتی و راهکارهای تعامل بیشتر در
حوزه داخلی اشاره کرد.
وی با تأکید بر اثرگذاری محسوس
عملکرد روابط عمومی در مجموعه کلی
سازمان ،توجه به همه ذینفعان و برآورده
کردن نیازهای آنان را ضروری شمرد.
در پایان این مراسم با حضور دکتر
پالش مدیر حوزه ریاست و رمضانی مدیر
روابط عمومی دانشگاه از برترینهای
نخستین جشنواره سالم تقدیر شد.
بر این اساس واحدهای زیر در
بخشهای مختلف جشنواره حائز
مقامهای برتر شدند:
بخشهای رقابتی:
خبر و گزارش خبری :تقدیر از روابط
عمومی معاونت درمان
فیلم و عکس :تقدیر از روابط عمومی

مرکز تحقیقات علوم دارویی
پوستر و بروشور :تقدیر از روابط
عمومی دانشکده پزشکی
ایده نو :تقدیر از روابط عمومی
بیمارستان سوم شعبان دماوند
زیر پرتال :تقدیر از روابط عمومی
بیمارستان لقمان حکیم
بخشهای انتخابی:
واحد برتر روابط عمومی :اداره روابط
عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه
واحد برتر روابط عمومی :روابط
عمومی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
واحد برتر روابط عمومی :روابط
عمومی بیمارستان شهدای تجریش
شایسته تقدیر:
روابط عمومی معاونت بهداشت
روابط عمومی پژوهشکده غدد درون
ریز و متابولیسم

ثبت نام
آئین یکپارچه دانشآموختگان
دانشگاه آغاز شد
مراسم باشکوه آئین دانش آموختگان کلیه رشته/مقاطع دانشگاه در روز شنبه  14مرداد
ماه سال جاری با حضور مسئولین دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد.

بنابر اعالم معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه این مراسم ،همانند سال گذشته
به صورت یکپارچه و با حضور کلیه دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه  1396دانش
آموخته خواهند شد ،در مرکز همایشهای بین المللی برج میالد برگزار میگردد.
گفتنی است هزینه ثبت نام برای هر دانشجو مبلغ  900/000ریال و برای هر یک از
همراهان مبلغ  400/000ریال در نظر گرفته شده است .همچنین هر دانش آموختهای
میتواند دو نفر همراه ،ثبت نام نماید.
الزم به ذکر است دانشجویان گرامی جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر
میتوانند از تاریخ  16لغایت 31خرداد ماه به بخش رویدادهای پورتال دانشگاه به
نشانی  ir.ac.sbmu.wwwمراجعه نموده و یا با شماره تلفن  23872235تماس حاصل
فرمایند.

