بولنت خبری
سال پنجم ،شماره  ،56تیرماه 1395
ویژهنامه تابستان

افطاری متفاوت
این بار دانشجویان
میزبان مسئولین بودند

› مسئولین کجا رفتند؟!
دکتر پالش مدیر و مشاور اجرایی حوزه ریاست دانشگاه
و دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،
در روز سه شنبه مورخ  25خرداد ماه ،از خوابگاه دخترانه
سمیه بازدید نمودند .در این بازدید که در هشتمین روز از
ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت ،دکتر عرشی معاون و
رئیس مرکز بهداشت دانشگاه ،رمضانی مدیر روابط عمومی
دانشگاه ،نریمانی مدیر امور دانشجویی دانشگاه ،دکتر
تهرانی سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه ،آزاد سرپرست روابط
عمومی معاونت ،مسئولین و دانشجویان این خوابگاه نیز
حضور داشتند.
همچنین دکتر پیوندی رئیس دانشگاه و هیأت همراه در
بازدیدی دیگر روز یکشنبه مورخ  30خرداد ماه از خوابگاه
پسرانه فردوس بازدید به عمل آورده و افطار را با دانشجویان
این خوابگاه صرف نمود.
› در این بازدیدها چه گذشت؟!
در بازدید از خوابگاه سمیه دکتر پالش ،دکتر خانی
جزنی و دکتر عرشی ضمن پاسخگویی به سئواالت مطروحه
دانشجویان خوابگاهی و بازدید از امکانات خوابگاه ،به گفت
و گو با دانشجویان پرداختند .گفتنی است در این بازدید
مسئولین به صرف افطار و شام با دانشجویان در نمازخانه این
خوابگاه پرداختند.
همچنین در بازدید از خوابگاه فردوس دکتر پیوندی،
دکتر خانی جزنی و هیأت همراه ضمن بازدید از امکانات و
ظرفیت های خوابگاه فردوس از جمله نمازخانه ،کتابخانه،
سالن ورزش ،محوطه ،فضای سبز و ...از نزدیک در جریان
وضعیت موجود قرار گرفته و پس از آن طی بازدید از اتاق
های دانشجویان و نشستی صمیمی با آنان ،در جریان مسائل

مطروحه از سوی دانشجویان نیز قرار گرفته و به بحث ،تبادل
نظر و پاسخگوئی به ایشان پرداختند .شایان ذکر است در
خاتمه این بازدید رئیس دانشگاه به همراه مسئولین به صرف
افطار و شام در جمع صمیمی دانشجویان در نمازخانه این
خوابگاه پرداختند.
› مطالبات دانشجویان چه بود؟!
گفتنی است در این نشست ها دانشجویان به طرح
مواردی از قبیل :تجهیز امکانات برای سالن ورزشی و
کتابخانه ،دوجداره نمودن پنجره ها به دلیل آلودگی صوتی،
نوسان سیستم برق ،مستقر شدن پزشک عمومی  ،استفاده
مناسب از حیاط ،کمبود فضای سبز ،کند بودن سرعت
اینترنت ،رفع مشکالت سرمایشی و گرمایشی در خوابگاه
سمیه و تجهیز سالن ورزشی ،خریداری و راه اندازی مخزن
کتب تخصصی ،تعبیه صندوق امانات وسایل دانشجویان،
رفع مشکالت ایاب و ذهاب ،بهبود کیفیت غذا و ایجاد تنوع
در وعده های غذایی ،مسائل مرتبط با حوزه آی تی و ...در
خوابگاه فردوس پرداختند.
› پاسخگویی چگونه بود؟!
در خاتمه این نشست ها دکتر خانی جزنی بیان نمود:
بسیار خوشحال هستم که امشب در خدمت شما فرزندان
عزیز و همکاران بزرگوار هستم و تشکر می کنم که مشکالت
موجود در این خوابگاه به صورت کامل و خالصه از طرف شما
دانشجویان عزیز عنوان شد .وی گفت :مشکالت موجود
در این خوابگاه و دیگر خوابگاه ها بر کسی پوشیده نیست
و تمام تالش دکتر پیوندی و مسئولین این است که در حد
توان بتوانند فضایی را برای شما فراهم کنند تا عاری از
مشکالت باشد .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اظهار

داشت :تمام سعی من و همکارانم این است که بتوانیم به
حل بسیاری از مسائل شما بپردازیم و تمامی موارد مطروحه
در این نشست ها در دستور کار ما قرار دارد که در ایام
تعطیالت تابستان به آنها رسیدگی خواهد شد .دکتر خانی
جزنی افزود :انشاءا ...در مهر ماه اکثر مشکالت در این دو
خوابگاه و دیگر خوابگاه ها مرتفع می گردد و مطمئن باشید
که ما مسئولین نیز همه مسائل را کنترل و بازبینی می کنیم.
البته حل مسائل موجود در خوابگاه ها ،به زمان و امکانات
مالی نیاز دارد که در حد توان تالش می کنیم که برطرف
گردد .همچنین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در
بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت :به علت
کمبود خوابگاه ما با کمبود فضای استاندارد خوابگاهی
نیز مواجه هستیم که این مسئله در تمامی خوابگاه های
کشور وجود دارد .البته قصد دانشگاه ،آرامش و آسایش شما
دانشجویان عزیز است و بر این اساس تالش می نماید اما
در برخی موارد نیز با کمبودهایی مواجه می شود .اما این
اطمینان را به شما فرزندان عزیزم می دهم که ما تمام تالش
خود را برای آسایش شما فراهم می نمائیم .دکتر خانی جزنی
در خاتمه سخنان خود از حضور دکتر پیوندی ،دکتر پالش،
دکتر عرشی و دیگر مسئولین جهت حضور در این خوابگاه
تشکر و قدردانی نمود و برای دانشجویان ساکن در این
خوابگاه ها آرزوی موفقیت نمود.
دکتر پیوندی نیز طی حضور در خوابگاه فردوس اظهار
داشت :ان شاءا ...بخش اعظمی از تمامی مسائل موجود
در این خوابگاه با تالش همکاران بزرگوار حل خواهد شد .وی
گفت :ما باید فضایی را برای شما فراهم کنیم تا دغدغه ای
به جز درس خواندن نداشته باشید و تمام سعی ما نیز بر آن
است که بسیاری از مشکالت شما را برطرف نمائیم.
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دکتر خانی جزنی در جلسه معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکدهها:

بایدامورفرهنگیدربینتمامیدانشگاهیانفراگیرشود

یوفرهنگی دانشکدهها در روز چهارشنبه مورخ  12خردادماه در تاالر تحقیقات دانشگاه برگزار گردید.
سیامین جلسه شورای معاونین دانشجوی 

در این جلسه که با حضور دکتر خانی
جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه ،مدیران این حوزه ،معاونین
یوفرهنگی دانشکدهها و دیگر
دانشجوی 
اعضاء برگزار گردید ،موارد متعددی طرح و
بررسی شد.
در ابتدای این جلسه دکتر خانی

جزنی ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از
زحمات کلیه معاونین بیان نمود :در هفته
پایانی اردیبهشتماه ،این معاونت با
همکاری بخشهای مختلف توانست هفته
گرامیداشت خوابگاهها را برگزار نماید .وی
ضمن تشکر از همراهی معاونین در طول این
هفته ،افزود :اقدامات متعددی در معاونت

یوفرهنگی دانشگاه در سال جدید
دانشجوی 
صورت پذیرفته است که شاید از مهمترین
آنها بتوان به تدوین بودجه مدیریتها،
ادارات و بخشهای مختلف این معاونت
اشاره کرد .وی با تأکید به این موضوع که
بودجه مشخصی جهت اقدامات فرهنگی
به دانشکدهها تخصیص داده میشود،

اذعان داشت :امیدوارم که با تخصیص
این بودجه ،انجام امور در دانشکدهها
سهلتر شده و سرعت بیشتری بگیرد.
یوفرهنگی دانشگاه در
معاون دانشجوی 
ادامه اظهار کرد :از سیاستهای اصلی این
معاونت این است که از پرداختن به اقدامات
موردی و جزئی در ستاد پرهیز نماید و بیشتر
با حمایت و نظارت خود بتواند این امور را
در دانشکدهها محقق نماید .وی همچنین
افزود :ما قصد داریم که جلسات شورا را به
طور منظم برگزار نمائیم و طی این جلسات با
تمرکز بر مشکالت ،به راهبردها و راهکارهای
پیشنهادی دست پیدا کنیم.
دکتر خانی جزنی همچنین با اشاره به
اهمیت برنامهریزی در معاونتهای کلیه
دانشکدهها ،بیان کرد :باید امور فرهنگی
در بین تمامی دانشگاهیان فراگیر شود
و در تحقق این هدف باید از نقش مهم
دانشجویان الگو بگیریم .وی در خاتمه اظهار
داشت :بدین منظور باید افق جدیدی را
برای این معاونت ترسیم کنیم که این امر
با همکاری شما عزیزان و نظرات ارزنده شما
محقق می گردد.
الزم به ذکر است در ادامه این نشست،
سه کارگروه متشکل از معاونین دانشکدهها
و مدیران و سرپرستان حوزه معاونت
دانشجوییوفرهنگی دانشگاه تشکیل
گردید و طی آن ،مسائلی از قبیل مشکالت،
راهبردها و پیشنهادهای این حوزه به بحث و
بررسی گذاشته شد.
الزم به ذکر است ،در خاتمه این جلسه،
حاضرین ضمن بازدید از رستوران دانشکده
پزشکی ،به صرف ناهار در این سالن پرداختند.

برگزاری مراسم یادبود شهید
مدافع حرم،
پاسدار حبیب اهلل قنبری

به همت بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی مراسم یادبود شهید
مدافع حرم پاسدار حبیب الله قنبری پدر دانشجوی بسیجی این دانشکده که
در واقعه خان طومان به مقام رفیع شهادت نائل گردیده است ،برگزار گردید.

این مراسم با حضور دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،سردار
مدافع حرم پاسدار جاللی ،نریمانی مدیر امور دانشجویی ،دکتر موسوی دبیر ستاد
شاهد و امور ایثارگران ،زندی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامائی و
دیگر مسئولین و دانشجویان در روز چهارشنبه پنجم خردادماه در سالن شهید دهستانی
دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم زندی ضمن خیر مقدم به حضار به بیان شأن و منزلت شهیدان
پرداخت و اظهار داشت :شهدا با نثار جانشان جنگ را به خارج از مرزهای ایران اسالمی
بردند تا مردمان این سرزمین در آسایش زندگی کنند.
وی گفت :شهیدی که در دوران دفاع مقدس جانباز شده است ،مسلماً شیرینی معامله
با خدا را چشیده که االن هم برای دفاع از حریم اهل بیت جان خود را فدا می کند .معاون
دانشجوییوفرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی در پایان آرزوی صبر و سالمتی برای

خانواده این شهید واالمقام نمود.
در بخش دیگری از این مراسم سردار مدافع حرم پاسدار جاللی در بیانات خود به ارزش
و جایگاه ویژه شهدا پرداخت و با اشاره به این که شهدا برای حفظ این سرزمین جان و مالشان
را فدا کردند و این سرزمین را به ما به امانت سپردند ،افزود :اینک وظیفه ماست که این
میراث را حفظ کنیم.
از دیگر برنامههای این مراسم میتوان به خوانش شعر ،مداحی ،اکران فیلم هنگامه
«برگزیده جشنواره فیلم عمار»و ...اشاره کرد.
در خاتمه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پاس تقدیر از
خانواده این شهید جانباز مدافع حرم و تسلی دلشان کمک هزینه سفر به کربالی معلی و
تمثالی از شهید را به دختر و داماد این شهید گرانقدر اهدا نمود.
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اولین جلسه دکتر
خانی جزنی با

حوزه مدیریت
تعالی فرهنگی
و فعالیتهای
فوقبرنامه

اولین جلسه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با
همکاران حوزه مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای
فوقبرنامه دانشگاه در روز یکشنبه مورخ  16خرداد
ماه در اتاق شورای معاونت برگزار گردید.
این جلسه با حضور دکتر خانی جزنی معاون
دانشجوییوفرهنگی دانشگاه ،طغرایی مدیر تعالی فرهنگی
و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه و کارمندان این حوزه
با هدف ارائه راهکارهای مناسب به منظور تعالی امور
فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه طغرایی ضمن عرض خیر مقدم به
همکاران این حوزه بیان نمود :تمامی همکاران در این حوزه
زحمات فراوانی کشیده اند و قصد داریم برای پیشبرد
شایستهتر برنامهها ،سیستم کاری خود را پویاتر و روان تر
نماییم .وی گفت :در همین راستا همدلی و همزبانی الزمه

پیشبرد کارها میباشد .طغرایی همچنین در بخش دیگری
از این جلسه به معرفی و شرح مختصری از وظایف همکاران
حوزه فرهنگی پرداخت.
در ادامه این جلسه دکتر خانی جزنی ضمن عرض
تسلیت به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) اظهار
داشت :ما باید بتوانیم از همه ظرفیتهای کاری به نحو
احسن بهره ببریم ،در قبال تعهدات و وظایف خود همواره
پاسخگو باشیم و خداوند متعال را ناظر و شاهد بر فعالیت
های خود بدانیم .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
افزود :براساس رهنمود حضرت امام(ره) ،هر فردی باید به

یادمان نامآوران دانشگاه،

در بوستان جوانمردان رونمایی شد

عصر یکشنبه  9خردادماه ،در آخرین روز از هفته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی مراسمی با حضور دکتر
خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر جرجانی رئیس دانشکده پزشکی ،مهندس عظیمی رئیس
اداره سالمت شهرداری تهران ،رمضانی مدیر روابط عمومی دانشگاه ،نصیری مشاور ریاست دانشگاه در امور خیرین،
دکتر فالح معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی جمعی از مسووالن و دانشجویان و شهرداری منطقه  22از
نماد یادمان نام آوران دانشگاه رونمایی شد.

تکلیف الهی خود عمل نماید و همواره رضای خداوند را
در نظر بگیرد .وی خاطرنشان ساخت :انتظار داریم همه
عزیزان و همکاران با همدلی و همفکری با یکدیگر جهت
پیشبرد هرچه بیشتر کارها تالش نمایند .همچنین موفقیت
تمامی همکاران در این حوزه آرزوی ماست .دکتر خانی
جزنی در خاتمه سخنان خود از همکاران حوزه مدیریت
تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوقبرنامه ،خواستار ارائه
پیشنهادات و نقطه نظراتشان به منظور پیشبرد اهداف این
معاونت گردید.

در این مراسم دکتر عبدی مدیر بوستان جوانمردان
ضمن بیان تاریخچه و مساحت بوستان حضور دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی را در کنار مردم به فال نیک
گرفت و از خدمات شایسته اساتید ،مدیران و دانشجویان
دانشگاه در حوزه سالمت تقدیر کرد.
دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
نیز تاثیر اینگونه برنامه های فرهنگی میان دانشجویان و
مردم را مفید دانست و اظهار امیدواری کرد :با توجه به
تالش های صورت گرفته و پتانسیل موجود در بخش های
مختلف دانشجویی و فرهنگی دانشگاه باید تالش شود
حرکت های انسان دوستانه در میان دانشجویان افزایش
پیدا کند و در راستای هم افزایی بیشتر ،هدایت علمی
سازمان های مردم نهاد ()NGOها ،توسط دانشجویان و
اساتید دانشگاه ها انجام شود.
وی حضور در دامان طبیعت را عامل نشاط و پویایی
بیشتر دانست و افزود :باید تالش کنیم آموزش و درمان
در فضایی با نشاط همراه با هدایت فرهنگی مناسب انجام
گیرد.
مسووالن همچنین ضمن عبور از مسیر پیادهروی از
غرفه دستان بهشتی بازدید کردند .دانشجویان دانشگاه در
این غرفه اندازه گیری قند خون ،فشار خون و مشاوره تغذیه
را به صورت رایگان به مردم ارایه می کردند.
بازدید از قطعه زمین نهال کاری شده دانشگاه ،رونمایی
از نماد نام آوران دانشگاه ،کاشت نهال و دفن نمادین سیگار
به مناسبت هفته مبارزه با دخانیات از دیگر برنامه های این
مراسم بود.
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تقدیر از خانواده شهید مدافع حرم در
خوابگاه حضرت ولیعصر(عج)
به کوشش شورای صنفی دانشجویان خوابگاه ولی عصر(عج) ،مراسم یادبودی به مناسبت هفتمین شب
درگذشت همکار زحمتکش معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مرحومه درزی همسر شهید صدیق و
بزرگداشت مقام شامخ شهید شیردل از شهدای مدافع حرم برگزار گردید.

این مراسم عزاداری در شامگاه روز سهشنبه مورخ
چهار خردادماه با حضور حجتاالسالموالمسلمین
فرهادزاده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجوییوفرهنگی
دانشگاه ،نریمانی مدیر امور دانشجویی دانشگاه ،همسر
شهید شیردل از مدافعین حرم ،مسئولین خوابگاهها،
جمعی از دانشجویان و دبیران شوراهای صنفی برگزار
شد.
در این مراسم حجتاالسالموالمسلمین فرهادزاده
ضمن عرض خیر مقدم به خانواده مرحومه درزی و شهید
شیردل اظهار داشت :از خداوند متعال برای خانواده
همکار گرامی خانم درزی و خانواده محترم شهید شیردل،
سالمتی و سعادت روزافزون خواستارم و از طرف تمامی
مسئولین و همکاران به خانواده این دو عزیز تسلیت عرض
می نمایم .وی گفت :خداوند را شاکر هستم که این
توفیق را نصیب من و همکارانم نمود تا در خدمت شما
عزیزان باشم .امیدوارم آن طور که شایسته است ،قدردان
شما بزرگواران باشیم .حجتاالسالموالمسلمین فرهادزاده
همچنین افزود :طبق گفته قرآن کریم ،تمنای مرگ شاهد
صدقی برای تقوا و ایمان است و شهدای ما این مسئله را
با تمام وجود درک کردند و به معشوق خود که خداوند
متعال است رسیدند .وی در خاتمه سخنان خود تأکید
کرد :جنگ مصیبتهای فراوانی به همراه دارد اما در
کنار این مصیبتها خوبیهایی نیز دارد چرا که باعث
اتصال دالورمردان و شیرزنانی میشود که از جان خود
برای دفاع از سرزمینشان گذشتند.
گفتنی است در پایان این مراسم با اهداء هدایایی از
خانواده شهید شیردل قدردانی به عمل آمد.

با حضور اعضای شورای صنفی
خوابگاه امام علی(ع) صورت پذیرفت

برنامهریزی
نیازهای ضروری
خوابگاه امام
علی(ع)

دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه به همراه مدیران این حوزه جلسهای را
با اعضای شورای صنفی مجتمع خوابگاهی امام
علی(ع) در روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه برگزار
نمود.

در این جلسه که با حضور نریمانی مدیر امور دانشجویی،
دکتر وفائی سرپرست مدیریت تربیت بدنی و دیگر مدیران
این حوزه برگزار شد ،موارد متعددی در خصوص مسائل
صنفی و رفاهی موجود در مجتمع خوابگاهی امام علی(ع)،
به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
دکتر خانی جزنی در این نشست ضمن تأکید بر لزوم
برنامهریزی در معاونت دانشجوییوفرهنگی دانشگاه
اظهار داشت :علیرغم این که هنوز هیچ بودجه عمرانی

و تجهیزاتی تخصیص داده نشده است ،ما توانستیم با
برنامهریزی و اولویتبندی ،نیازهای ضروری خوابگاهها را
در این زمینه مرتفع نمائیم.
معاون دانشجوییوفرهنگی دانشگاه در ادامه افزود:
ما امسال برای هر خوابگاه یک جدول شناسنامهای طراحی
کردیم و توانستیم از این طریق زودتر مشکالت خوابگاهها را
استخراج نمائیم .وی با اشاره به برنامههای آتی این معاونت
در تابستان سال جاری ،اذعان داشت :تعمیر بلوکهای

مجتمعهای خوابگاهی ،تجهیز سالن های ورزشی ،مرمت
فضاهای عمومی از قبیل نمازخانهها ،کتابخانهها و ،...ارتقاء
و بهبود کیفیت ایاب و ذهاب خوابگاهها از برنامههای پیش
روی معاونت دانشجوییوفرهنگی دانشگاه است.
الزم به ذکر است در خاتمه این جلسه ضمن طرح موارد
درخواستی اعضای شورای صنفی خوابگاه امام علی(ع)،
مدیران حاضر به بررسی و اولویتبندی این موارد پرداختند.
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دکتر خانی جزنی از تدوین
شناسنامه خوابگاهها خبر داد

دکتر خانی جزنی معاون دانشجوییوفرهنگی دانشگاه ،در روز جمعه مورخ
هفتم خرداد ماه ،از خوابگاه پسرانه شهید رحیمی «مالصدرا» بازدید نمود.
در این بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نشستی با دبیر شورای صنفی
دانشجویان و دانشجویان ساکن خوابگاه داشته و همچنین از امکانات این خوابگاه بازدید
نموده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت موجود خوابگاه قرار گرفت.
وی همچنین طی نشست صمیمانه با دانشجویان به استماع موارد درخواستی آنها
پرداخت.
دکتر خانی جزنی در خاتمه این بازدید از طراحی شناسنامه خوابگاهی در برنامههای
آتی این معاونت خبر داد ،که با هدف شناسایی مشکالت خوابگاه ها و شناسایی ،بررسی و
پیگیری آنها تدوین میگردد.

اولین
«یادواره
راستقامتان
جاودانه
تاریخ»
برگزار
میگردد

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با همکاری دانشگاه شهید
بهشتی ،اولین یادواره«راست قامتان جاودانه تاریخ» به مناسبت بزرگداشت مقام
شامخ شهید بهشتی برگزار می گردد.
این یادواره به مناسبت هفتم تیر ماه ،سالروز شهادت شهیدبهشتی و  72تن از یارانشان
که در سال  1360بر اثر انفجار ساختمان حزب جمهوری اسالمی ،توسط منافقین به خیل
عظیم شهدای کربال پیوستند ،تدارک دیده شده است.
گفتنی است این یادواره با حضور دکتر سید جواد اژهای داماد شهید بهشتی ،دکتر سید
جالل ساداتیان استاد دانشگاه و بازمانده واقعه هفتتیر ،دانشگاهیان علوم پزشکی شهید
بهشتی و دانشگاهیان شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است یادواره«راست قامتان جاودانه تاریخ» در روز یکشنبه مورخ ششم
تیر ماه  1395از ساعت  10لغایت  11:30در بهشت زهرا ،آرامگاه شهدای هفت تیر برگزار
میگردد.

کسب مقام دوم دانشگاه در

اولین المپیاد ورزشی کارکنان

تیم اعزامی تربیت بدنی دانشگاه ،موفق به کسب دو مدال نقره و یک مدال
برنز در مسابقات آمادگی جسمانی بانوان در اولین المپیاد ورزشی کارکنان
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور شد.

اولین المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای اولین بار از
تاریخ  9لغایت  12خرداد ماه در خزرآباد ساری برگزار گردید.
همچنین در این المپیاد ورزشی ،تیم اعزامی تربیت بدنی دانشگاه موفق به کسب مقام
دوم و دریافت یک مدال نقره در مسابقات انفرادی آمادگی جسمانی در رده سنی اول
توسط مریمالسادات مصطفی همکار مدیریت تربیت بدنی و کسب مقام سوم و دریافت
یک مدال برنز در رده سنی دوم توسط مهرناز محرابی همکار مرکز پزشکی ،آموزشی و
درمانی شهید مدرس گردید .الزم به ذکر است در این دوره از المپیاد ورزشی کارکنان،
دانشگاه موفق به کسب مقام دوم شد.

گفتوگو با دانشجویان در رستوران سبز
دکتر خانی جزنی معاون دانشجوییو فرهنگی دانشگاه در روز شنبه مورخ یکم
خردادماه از سالن غذاخوری رستوران سبز دانشگاه بازدید نمود.

در این بازدید که نریمانی مدیر امور دانشجویی ،مهندس مقدم رئیس اداره تغذیه
نیز حضور داشتند ،دکتر خانی جزنی از این رستوارن و آشپزخانه طبخ غذا بازدید نمود و
از نزدیک در جریان کیفیت و تنوع غذایی منوهای خوابگاهی و دانشکدهای قرار گرفت.
همچنین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در این بازدید ضمن گفتوگو با
دانشجویان ،نظرات آنها را در خصوص چگونگی بهبود کیفیت غذا جویا شد.
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کارکنان دانشگاه

در مسابقات
دارت و داژبال
مدیر تربیت بدنی از برگزاری مسابقات دارت و
دژابال کارکنان دانشگاه همزمان با هفته دانشگاه در
سالن آیدین نیکخواه بهرامی خبر داد.

به گفته دکتر وفایی مدیر تربیت بدنی دانشگاه این
دوره از مسابقات در قالب جشنواره ورزشی کارکنان
دانشگاه همزمان با هفته دانشگاه از سوم لغایت نهم خرداد
ماه ویژه بانوان و آقایان برگزار گردید.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه مسابقات داژبال
آقایان در روز دوشنبه پنجم خرداد ماه ،اظهار داشت :این
مسابقات با شرکت بیست نفر از آقایان برگزار شد .
مدیر تربیت بدنی همچنین بیان کردتیم معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در این مسابقات حائز رتبه
اول ،تیم اداره خدمات حائز رتبه دوم و تیم شرکت کننده از
بیمارستان شهدای تجریش رتبه سوم را کسب نمود.
دکتر وفایی در ادامه اظهار کرد 16 :نفر از همکاران آقا
نیز در مسابقه دارت شرکت نموده و از این بین ،سه نفر
برگزیده شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری
این جشنواره ویژه بانوان دانشگاه ،گفت :طی رقابتی
فشرده تیم یاسین حوزه ریاست دانشگاه به ترتیب رتبه اول،
تیم فیروز کوه رتبه دوم و تیم معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه رتبه سوم را کسب نمود.
وی در خاتمه ضمن آروی موفقیت برای تمامی این
همکاران ،توفیقات روزافزون آنان را خواستار شد.

همزمان با دومین روز از هفته دانشگاه
صورت پذیرفت

اختتامیه اولین جشنواره ورزشی
دانشجویان دانشگاه

مراسم اختتامیه اولین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه در دومین روز از هفته دانشگاه با حضور
دکتر پیوندی رئیس دانشگاه برگزار گردید.

در این مراسم که پس از برگزاری بازی اختتامیه مسابقات فوتسال و والیبال در سالن ورزشی زندهیاد آیدین
نیکخواه بهرامی برگزار گردید ،دکتر پالش مشاور اجرائی و مدیر حوزه ریاست دانشگاه ،دکتر خانی جزنی معاون
دانشجوییوفرهنگی دانشگاه ،دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری ،دکتر وحیدی رئیس دانشکده داروسازی،
یوفرهنگی دانشکدهها ،مدیران و
دکتر وفائی سرپرست مدیریت تربیتبدنی دانشگاه ،جمعی از معاونین دانشجوی 
مسئولین ستادی و دانشجویان حضور به هم رساندند.
همچنین فیروز کریمی ورزشکار پیشکسوت کشور در عرصه فوتبال ،ضمن حضور در این مراسم ،از نزدیک به دیدن
بازیهای اختتامیه این جشنواره ورزشی نشست.
گفتنی است در خاتمه این نشست ضمن اهداء مدال و کاپ به تیم های برتر ،از دانشجویان برگزیده تقدیر گردید.
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دانشگاهیان در آخرین روز از هفته
دانشگاه به تماشای فیلم سینمایی
سیانور نشستند

کانون فرهنگی فیلموعکس دانشجویان فیلم سینمایی «سیانور» را با حضور عوامل و هنرمندان این فیلم ،پیش از نمایش عمومی در سینماهای کشور،
اکران کرد.
همزمان با آخرین روز از هفته دانشگاه ،کانون فیل موعکس دانشجویان با همکاری
روابطعمومی دانشگاه نمایش ،نقد و بررسی فیلم سینمائی «سیانور» را پیش از نمایش
عمومی در سراسر کشور ،ویژه دانشگاهیان اکران نمود.
این مراسم در روز یکشنبه مورخ نهم خردادماه با حضور رمضانی سرپرست
مدیریت روابط عمومی دانشگاه ،دکتر نصیری مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین،
یوفرهنگی دانشگاه ،مظاهری معاون
آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت دانشجوی 
مدیر امور دانشجویی دانشگاه و با شرکت بیش از  600نفر از دانشجویان در مرکز
همایشهای بینالمللی امام خمینی(ره) دانشکده پزشکی برگزار گردید.
همچنین پس از اتمام این فیلم نشست نقد و بررسی با حضور بهروز شعیبی
کارگردان فیلم ،رضوی تهیهکننده ،برازنده تصویربردار ،هانیه توسلی ،حامد کمیلی و
پدرام شریفی بازیگران این فیلم و سحر عصرآزاد منتقد سینما و تلویزیون برگزار شد.
در خاتمه این مراسم به رسم یادبود از عوامل این فیلم با اهدای لوح و هدیه
فرهنگی تقدیر به عمل آمد.
همچنین در این مراسم از دانشجویان برگزیده در هفتمین جشنواره فرهنگی
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که در بخش های فیلم کوتاه و

نماهنگ؛ حائز رتبه گردیدند ،نیز تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
گفتنی است فیلم سینمائی «سیانور» تولید سال  1394بوده که در بخش رقابتی
یوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر شرکت داشت.
سودای سیمرغ س 
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سال پنجم -شماره  -56تیرماه  -1395تیراژ 300نسخه
صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیر مسئول :سیدغالمرضا طغرائی
سردبیر :مهناز آزاد
مدیر اجرایی :آهو ضرغامی
هیأت تحریریه :آهو ضرغامی ،لیال صمدی و علی امیری
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عکس :مسعود آقایی
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :اکبر بدرخانی،
مدینه حافظ جلیلی و عادله مصباح پور
طراح گرافیک :محمد محمدی
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 :
انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق پیامک و یا پست
الکترونیکی نشریه با ما در میان بگذارید.
سامانه پیام کوتاه30007469 :
پست الکترونیکیGolbang@sbmu.ac.ir :

جشن بزرگ نیمهشعبان

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جشن بزرگ نیمهشعبان را در اولين روز از هفته دانشگاه برگزار کرد.

چاپ مقاالت و گفتگوها به منزله 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.

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با
همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
مراسم جشن میالد حضرت مهدی(عج) در اولین روز از
هفته دانشگاه و همزمان با گرامیداشت سالروز فتح
خرمشهر ،روز دوشنبه مورخ سوم خردادماه در مرکز
همایشهای بینالمللی امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این مراسم که حجتاالسالم والمسلمین فرهادزاده
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،
دکتر پالش مشاور اجرایی رییس دانشگاه و مدیر حوزه
ریاست دانشگاه ،دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،دکتر فروتن عضو هیأت علمی دانشگاه
و مشاور دانشجویی و فرهنگی ریاست دانشگاه ،جمعی
از مسئولین ،مدیران،کارمندان و دانشجویان نیز حضور
داشتند ،برنامههای شاد و متنوعی اجرا گردید.
همچنین در این مراسم دکتر فروتن ضمن عرض
تبریک به مناسبت سالروز والدت حضرت مهدی(عج) و
سالروز فتح خرمشهر ،به خاطرهگویی از دوران آزادسازی
خرمشهر بیان نمود.
الزم به ذکر است اجرای سرود توسط گلریز ،پخش
نماهنگ با موضوع آزادسازی خرمشهر ،اجرای جنگ
شاد توسط گروه چهار نفره خرامان ،برگزاری تولد نمادین
والدت امام زمان(عج) ،اجرای مسابقه فرهنگی و اهداء
کمک هزینه سفر مشهد مقدس به قید قرعه به برگزیدگان
و ...از برنامههای متنوع این جشن بود.

