دکتر فراهانی در همایش معاونان فرهنگی و دانشجویی و مدیران فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

با ایجاد حاکمیت و امنیت دانشجویان را زیر چتر حمایت خود بگیرید

گردهمایی معاونان فرهنگی و دانشجویی و مدیران امور
فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
اول شهریورماه در تاالر امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی برگزار شد.
این همایش به کوشش مدیریت امور فرهنگی اعضای هیأت
علمی دانشگاه و در حاشیه ششمین جشنواره فرهنگی
دانشجویان علوم پزشکی کشور با حضور دکتر فراهانی معاون
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،دکتر نیک ضمیر معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین معاونان دانشجویی و
فرهنگی و مدیران امور فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان علوم
پزشکی سراسر کشور برگزار شد.
در این همایش دکتر فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی
وزارت بهداشت ،معیشت و رفاه دانشجو را بحث محوری در
حوزه فرهنگی و دانشجویی عنوان کرد و گفت :افت تحصیلی
دانشجویان در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود امکانات رفاهی
می باشد که منجر به کاهش بازده علمی می شود.
وی افزود :امیدوارم با تجارب شما و تمهیداتی که در نظر گرفته شده
است این مسائل بهبود یابد .در همین راستا در وزارتخانه طرحی چند
وجهی ارائه داده شده است که از شما می خواهیم نظرات خود را در
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این خصوص به صورت مکتوب ارایه دهید و ما را یاری کنید.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در بخش دیگری
از سخنان خود تأکید کرد :برای این که برنامه ها محقق شوند
باید مدیریت جهادی داشت و به قاطعیت می گویم که این
مساله ارزیابی و مالک دانشگاهها به شمار می آید .البته در این
فرایند بهره وری بسیار اهمیت دارد.
دکتر فراهانی در ادامه خاطرنشان کرد :انجام فعالیت فرهنگی
و تحول فرهنگی به تنهایی فرهنگ ساز نمی باشد .برای بهبود
این مقوله نباید فقط به نیروها در بهداشت و درمان بسنده
کنیم بلکه باید مغزهای متفکری را در این زمینه تربیت کنیم.
در همین نشست از شما دانشگاهیان می خواهم که به ستاد ما
بپیوندید و به این موضوع توجه داشته باشید که نمی توان از
همه دانشگاه ها تولید فرهنگی یکسان داشت.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در بخش دیگری از
سخنان خود استفاده از مدل های ابتدایی با توجه به مقتضیات
بومی و برنامه های ملی را از جمله راه حل ها برشمرد و بر رشد
کیفی آثار دانشجویان در جشنواره تاکید کرد و گفت :در واقع
باید رشد جهشی داشته باشیم و در این زمینه از انجمن های
علمی بهره ببریم و اردوهای جهادی را با دقت برگزار کنید.
وی در خاتمه سخنان خود خطاب به حاضران در نشست
خاطرنشان کرد :برای کانون های دانشجویی باید برنامه

توانمندسازی در نظر گرفته شود تا روز به روز شاهد رشد
کیفی ،فرهنگی و هنری آنها باشیم و بتوانیم به توسعه و تحول
در حوزه معاونت فرهنگی دست یابیم .با ایجاد حاکمیت و
امنیت دانشجویان را به زیر چتر حمایت خود بگیرید ،با سعه
صدر رفتار کنید ،گوش شنوا برای تشکل های اسالمی و کانون
های فرهنگی داشته باشید تا در نهایت به سبک ایرانی-
اسالمی دست یابید.
گفتنی است در این نشست همچنین تفاهم نامه ای بین
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و رئیس سازمان
جوانان هالل احمر به منظور ایجاد تعامالت بیشتر با کانونهای
دانشجویی منعقد شد.
در این جلسه از سوی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
های سراسر کشور به موضوعات مختلفی نظیر اصالحات جدید
چارت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها ،تخصیص
بودجه جداگانه برای این معاونت ،ادامه طرح تحول سالمت
با توجه به مسائل فرهنگی ،تربیت کارشناسان فرهنگی ،شرح
وظایف و حوزه اختیارات ،فراهم کردن شرایطی برای ارتقای
برگزیدگان ،دقت در گزینش داوران ،شناسایی استعدادهای
دانشجویی ،توجه هر چه بیشتر به دانشگاه های تازه تأسیس،
در نظر گرفتن حقوق دانشجویان ،افزایش جذب نیرو ،استفاده
از اساتید و کارشناسان با تجربه و ...اشاره کرد.

دانشگاهیان بر فراز ششمین برج مخابراتی جهان
فـراز بـرج میلاد تهـران شـهر را
نظـاره نمـوده و از توضیحـات
کارشناسـان بـرج پیرامـون مناطق
و مـکان هـای دیدنـی شـهر تهـران
بهـره منـد شـدند.
همچنین مدعویـن در این بازدید از
طبقـه چهـارم بـرج میالد که شـامل
موزه مشـاهیر ،مـوزه آثار سـنتی،
مـوزه سـکه و گالـری ها می باشـد
نیز بازدیـد کردند.
الزم بـه ذکـر اسـت در پایـان ایـن
اردو بروشـور مربـوط به اطالعات
بـرج و فـرم نظـر سـنجی جهـت
ارزیابـی کیفیـت ایـن اردو بیـن
مدعویـن توزیـع و پـس از تکمیـل
جمـع آوری گردیـد.

بـه همـت واحـد گردشـگری کمیتـه
امـور فرهنگـی و فـوق برنامـه
ششـمین جشـنواره فرهنگـی
دانشـجویان دانشـگاه هـای علـوم
پزشـکی سراسـر کشـور 500 ،نفر
از مدعویـن جشـنواره از برج میالد
تهـران که ششـمین بـرج مخابراتی
جهـان اسـت ،در روز یکشـنبه دوم
و دوشـنبه سـوم شـهریور مـاه از
سـاعت  10الـی  13بازدیـد نمودند.
در این بازدید معاونین دانشـجویی
و فرهنگـی دانشـگاه هـا ،مدیـران
امـور فرهنگـی و فـوق برنامـه
دانشـگاه هـا ،کارشناسـان فرهنگی
و دانشـجویان برگزیـده جشـنواره
حضـور بهـم رسـاندند و از

دانشجویان در کارگاه های آموزشی ششمین جشنواره فرهنگی
به همت کمیته فرهنگی و فوق برنامه ششمین جشنواره
فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
کارگاه های آموزشی در تاریخ یکشنبه دوم و دوشنبه سوم
شهریور ماه ویژه مدعوین در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.
کارگاه آموزشی طراحی و نقاشی توسط استاد کهریزی و
کارگاه آموزشی عکاسی توسط استاد اکبری در روز یکشنبه،
کارگاه آموزشی هنر درمانی توسط دکتر پویا و کارگاه
آموزشی خوشنویسی توسط استاد شریفی در روز دوشنبه
برگزار شد.
در کارگاه نقاشی و طراحی به مواردی از قبیل :تاریخچه هنر

و نقاشی ،اصول اساسی خالقیت و نوآوری ،به تصویر کشیدن
طرحی در حضور دانشجویان ،تحلیل آثار دانشجویان برگزیده
در این زمینه اشاره شد.
همچنین در کارگاه عکاسی نیز به تاریخچه هنر عکاسی،
مبانی عکاسی پایه ،تحلیل آثار دانشجویان برگزیده در این
زمینه و ...پرداخته شد.
الزم به ذکر است در کارگاه آموزشی هنر درمانی ،کلیات هنر
درمانی ،بازی درمانی و موسیقی درمانی مطرح گردید و در
کارگاه آموزشی خوشنویسی نیز اصول خوشنویسی ،رعایت
اصول و قواعد در این زمینه ،خط شناسی ،ابزارشناسی و
کاغذشناسی ارائه گردید.

همزمان با ششمین جشنواره فرهنگی صورت پذیرفت:

نشست هم اندیشی دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
اولین نشست هم اندیشی دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور،
با حضور دو نماینده از هر دانشگاه ،با هدف بررسی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم
پزشکی سراسر کشور برگزار گردید.
در این نشست نمایندگان دانشگاه ها به بررسی نقاط قوت و ضعف هایشان پرداخته و در همین

راستا به ارائه پیشنهاداتی بدین منظور پرداختند .همچنین در این نشست پرسشنامه ای که با
هدف ارزیابی فرایند فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ها تدارک دیده شده بود ،توسط
دانشجویان تکمیل گردید .در پایان نیز دانشجویان نمایندگانی را جهت طرح و بررسی مطالبات
خود از مسئولین ذیربط در وزارت بهداشت انتخاب نمودند.

برنامه های ورزشی متنوع ویژه مدعوین ششمین جشنواره فرهنگی
واحــد تربیــت بدنــی کمیتــه امــور فرهنگــی و فــوق برنامــه ششــمین جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور اقــدام بــه ارئــه خدمــات متعــدد تربیــت بدنــی بــه مدعویــن
جشــنواره نمــود.
از جملــه ایــن اقدامــات مــی تــوان بــه اعــزام مربیــان مقیــم بــه ســالن هــای تربیــت بدنــی خوابــگاه هــای
محــل اقامــت مدعویــن جشــنواره ،اســتفاده از اســتخر شــنای مجموعــه ورزشــی شــهید احــدی ویــژه
خواهــران در تاریــخ هــای 31مــرداد مــاه لغایــت  3شــهریور مــاه و اســتفاده از اســتخر شــنای مجموعــه
ورزشــی ســبز ویــژه بــرادران در تاریــخ هــای  31مــرداد مــاه لغایــت  3شــهریور مــاه ،اســتفاده از ســالن
تیرانــدازی مجموعــه ورزشــی شــهید احــدی ویــژه خواهــران در تاریــخ یکــم شــهریور مــاه و ویــژه بــرادران
در تاریــخ دوم شــهریور مــاه ،برگــزاری مســابقات دارت در مجموعــه ورزشــی شــهید احــدی ویــژه بــرادران
در تاریــخ یکــم شــهریور مــاه و ویــژه خواهــران در تاریــخ دوم شــهریور مــاه اشــاره کــرد.
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تقدیر از برگزیدگان بخش های فناوری اطالعات و نشریات ششمین جشنواره

فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور با حضور معاون دانشجویی و
فرهنگی وزارت بهداشت

در دومیــن روز از ششــمین جشــنواره فرهنگــی
دانشــجویان علــوم پزشــکی سراســر کشــور بــا
حضــور معــاون دانشــجویی و فرهنگــی وزارت
بهداشــت و رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
شهیدبهشــتی از برگزیــدگان جشــنواره تجلیــل بعمــل
آمــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتــر فراهانــی معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی وزارت بهداشــت ،دکتــر پیوندی
رئیــس دانشــگاه ،دکتــر نیک ضمیــر معاون دانشــجویی
و فرهنگــی دانشــگاه ،حجــت االســام و المســلمین
عبدالجبــاری نماینــده نهــاد مقــام معظــم رهبــری
در دانشــگاه و جمعــی از مســووالن و دانشــجویان
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور عصــر دومیــن
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روز از برگــزاری جشــنواره در تــاالر امــام خمینــی
(ره) دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی برگــزار
شــد ،از  120تــن از دانشــجویان برگزیــده در بخــش
هــای فــن آوری اطالعــات و نشــریات بــا اهــدای لــوح
تقدیــر و جوایــزی تقدیــر شــد.
ایــن همایــش بــا تــاوت آیاتــی از کالم ا ...مجید توســط
قــاری قــرآن دکتــر ســیفی متخصــص چشــم پزشــکی
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و اجــرای
ســرود ملــی کشــورمان آغــاز شــد و بــا اجــرای
برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی و هنــری ادامــه یافــت.
گرامیداشــت یــاد و خاطــره زنــده یــاد ســیمین
بهبهانــی چهــره مانــدگار ادبــی و هنــری کشــورمان،
پخــش نماهنــگ بــا موضــوع پیامبــر اعظــم(ص)،

نماهنــگ شــهید آوینــی ،اجــرای موســیقی زنده توســط
کانــون نــوای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی،
اجــرای تاتــر گــروه ســایه بــان اثــر برگزیــده بخــش
تاتــر خیابانــی از دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان،
هنرنمایــی و مجــری گــری دانشــجویان حاضــر در
ســالن ،شــاهنامه خوانــی رتبــه اول بخــش قصــه
خوانــی از دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نیــز از
جملــه برنامــه هــای متنــوع ایــن مراســم بــود.
گفتنــی اســت در خاتمــه مراســم بــا حضــور دکتــر
فراهانــی ،دکتــر پیونــدی و دکتــر نیــک ضمیر بــا اهدای
لــوح تقدیــر و هدایایــی از رتبــه هــای اول تــا ســوم در
بخــش هــای فــن آوری اطالعــات و نشــریات تقدیــر
بعمــل آمــد.

گزارش تصویری
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محمدرضا نریمانی دبیر جشنواره و مشاور معاون اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت های دانشجویی پرفروغ است
• لطفا بفرمایید مهم ترین تفاوت های این دوره
ازجشنوارهنسبتبهدورههایپیشینچیست؟
هدفگذاری کالن جشنواره فرهنگي دانشجويان
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور رشد ،بالندگي
و تعالي فرهنگي دانشجويان ،بسط فضای شور
و نشاط ،غني سازي اوقات فراغت ،مشارکت
حداکثری دانشجويان در فعاليت هاي فرهنگي-
هنري ،جهت دهي فعاليت هاي کانون هاي
دانشجويي ،ايجاد فضاي رقابت سالم ،زمينه بروز و ارائه فعاليت ها و محصوالت فرهنگي با محوریت
فعاليت هاي فرهنگي ،اجتماعی ،ادبی ،هنري و همچنین فراهم نمودن زمينه تضارب افکار و تبادل
نظر دانشجويان و کارشناسان فرهنگي دانشگاه ها می باشد .جشنواره ششم نسبت به دوره های
قبل تفاوت هایی داشته است .تأکید ویژه بر دو مرحله ای بودن و برگزاری مرحله دانشگاهی در اکثر
دانشگاه ها ،توسعه کارگاه ها و کالس های آموزشی و توانمندسازی دانشجویان باعث افزایش معنادار
کیفیت آثار در این جشنواره شده است .مشارکت و حضور بیش از  10000دانشجو و تولید بیش
از  30000اثر خود بیانگر همین موضوع می باشد .با عنایت به نامگذاری امسال به سال «اقتصاد و
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» ،وظیفه ما در برگزاری ششمین جشنواره فرهنگی خطیرتر
و سنگین تر هم شد .توجه به معنویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مورد جایگاه و نقش
برجسته کتاب در تکامل جامعه انسانی ،اهمیت ترویج کتابخوانی نه تنها به عنوان یک وظیفه ملی،
بلکه واجب دینی ،باعث شد به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شود و بخش کتابخوانی با زیر
رشته های کتابخوانی ،نقد کتاب و تلخیص کتاب و همچنین رشتههای مشاعره ،قصه خوانی و
شاهنامه خوانی که از سنن قدیمی و ماندگار خانوادههای ایرانی است به بخشهای مسابقهای
جشنوارهی فرهنگی افزوده شد .در مرحله نهایی جشنواره نیز با نظر دکتر فراهانی معاون فرهنگی و
دانشجویی و رئیس جشنواره تغییراتی بدین شکل تمهید شد که به منظور ایجاد فضای شور و نشاط
بیشتر ،در طی سه مراسم ویژه جداگانه از برگزیدگان جشنواره تقدیر شود.
• لطفاً کمی در خصوص علت انتخاب شعار و موضوعات ویژه جشنواره توضیح دهید؟
در خصوص انتخاب شعار و بخش ویژه ششمین جشنواره فرهنگی بایستی عرض کنم که احساس
عدم امنیت ،ترس از آینده ،ناامیدی ،زندگی بدون هدف ،احساس پوچی و سرخوردگی از مشکالت
جدی بیشتر جوامع است .سرگشتگی انسان ،حاصل شکلگیری پارادایم های رفتاری جدیدی
است که به آشفتگی انسان معاصر می انجامد .بسیاری از تحقیقات ،مهم ترین مشکل بشر را بحران
وجودی و خالء معنا در انسان می دانند .نتیجه بریدن از آسمان و زمینیکردن انسان ،پوچگرایی،
بیهویتی و سرگشتگی است و به همین دلیل انسان مدرن ،از یک بالتکلیفی فلسفی رنج میبرد.

لذا بازگشت به خود ،بازگشت به هویت ایرانی -اسالمی ،احیای سبک زندگی منطبق بر ارزش های
الهی و ترویج روحیه انتظار از جمله اقداماتی است که میتواند به دانشجوی ما برای حفظ منزلت
انسانی کمک نماید .بنابراین شعار هویت ایرانی -اسالمی؛ دانشجوی بانشاط و امیدوار و سبک زندگی
پیامبر اعظم (ص) در بخش عترت از سوی اعضای محترم شورای سیاستگذاری به عنوان شعار
جشنواره ششم فرهنگی انتخاب گردید .همچنین با توجه به اهمیت و لزوم رواج فرهنگ تجویز و
مصرف منطقی دارو ،خصوصاً در میان دانشجویان گروههای پزشکی ،مبحث «مصرف دارو» به عنوان
بخش ویژه پزشکی انتخاب شد .دانشجویان میتوانستند با موضوع مصرف دارو و با محوریت باورهای
فرهنگی و الگوی مصرف دارو ،فرهنگ القایی مصرف دارو ،عوارض اجتماعی مصرف غیر منطقی و
بی رویه دارو به ارائه اثر بپردازند.
• به نظر شما میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا این لحظه چگونه بوده
است؟
تمرکز زدایی در برگزاری جشنواره های ملی از مهمترین سیاستهای وزارتی می باشد .برگزاری
ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ما جای
خوشحالی دارد .لیکن انتظارات از مرحله نهایی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان بسیار باالست
چرا که در این دانشگاه فعالیت های دانشجویی پرفروغ بوده است و همیشه شاهد فضای پر شور
و نشاط در این دانشگاه بوده ایم .در عین حال پذیرش میزبانی ششمین جشنواره فرهنگی توسط
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشانه ایثار و از خودگذشتگی مجموعه این دانشگاه است .امیدوار
هستیم با تعامل ،هماهنگی و مشارکت دانشگاه ها ،مرحله نهایی جشنواره با کیفیت مطلوب و درخور
شأن ،مقام و منزلت دانشجویان و فعاالن فرهنگی دانشگاه ها برگزار شود.
• لطفا اگر صحبت پایانی دارید ،بفرمایید.
جا دارد از زحمات و تالش های مجاهدانه کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور و اعضای ستاد
اجرایی مرحله کشوری جشنواره به خصوص ریاست محترم دانشگاه و همکاران محترم معانت
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین همکاران ستادی خودم تقدیر
و تشکر ویژه ای داشته باشم که تمام پتانسیل و ظرفیت های دانشگاه میزبان و ستاد را در جهت
تحقق کامل اهداف جشنواره بسیج نمودند .در خاتمه نیز جا دارد از دکتر آیتی معاون دانشجویی و
فرهنگی سابق وزارت بهداشت یادی نماییم و از زحمات و تالش های وی در طول تکوین سه دوره
جشنواره فرهنگی تقدیر و تشکر خاص داشته باشیم .همپنین قدردان دکتر رمضانخانی معاون سابق
دانشجویی و فرهنگی شهید بهشتی باشیم .آخر کالم اینکه ،جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه
های علوم پرشکی کشور در حال حاضر جامع ترین جشنواره فرهنگی دانشجویی کشور است و
توانسته است خود را به عنوان شاخص فرهنگی وزارت بهداشت در کشور معرفی نماید .بنابراین
وظیفه ما در پاسداری و صیانت از جشنواره و همچنین غنای آن بسیار سنگین خواهد بود.

دکتر میرزاحسینیان مسئول کمیته فرهنگی ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جشنواره فرهنگی تمرین زندگی گروهی با رویکرد فرهنگی و هنری است

 .لطفاً بفرمایید برنامه ریزی
کمیته فرهنگی از چه زمانی و
با چه زیر مجموعه هایی شروع

گردید؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،با عرض سالم به پیشگاه حضرت ولی
عصر امام زمان(عج) و حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران و سالم و درود بر روح بزرگ شهدای انقالب اسالمی
ایران و ضمن تشکر از زحمات کلیه عزیزان و همکاران گرامی در
تمامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در عرصه های
فرهنگی مشغول خدمتگذاری هستند .برنامه ریزی این کمیته به
طور جدی از بهمن ماه سال گذشته که میزبانی دانشگاه قطعی
گردید ،آغاز شد .واحدهایی که زیر مجموعه کمیته فرهنگی است
به ترتیب عبارت است از :واحد مراسم ،نمایشگاه ها ،کارگاه ها،
گردشگری ،دبیرخانه کمیته فرهنگی ،هماهنگی و پیگیری،
تبلیغات و فضا سازی و واحد تربیت بدنی.
 .کمیته فرهنگی نسبت به سال های گذشته ،چه ابتکاری در
ششمین جشنواره فرهنگی به کار برده است؟
چارچوب اصلی همانند سال های گذشته است البته با یک
میزان تغییرات جزئی از قبیل :طراحی تندیس با توجه به شعار
و موضوعات جشنواره و اینکه در تندیس هم لوگوی دانشگاه
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و هم لوگوی جشنواره کار شده بدین معنی که تمام دانشگاه
های علوم پزشکی حامی و پشتیبان جشنواره فرهنگی هستند
و اگر دانشگاه ها نباشند جشنواره فرهنگی ای نیز وجود نخواهد
داشت .از ابتکارات دیگر افزایش تعداد زیر مجموعه های کمیته
جهت تسهیل در پیگیری امور ،استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل
دانشجویان از زمان پذیرش تا به امروز و ...بوده است .در واقع
از دیگر ابتکارات امسال این است که بحث تقدیر و تجلیل از
دانشجویان برگزیده در سه روز جشنواره و در مراسم خاص
صورت می پذیرد نه به صورت متمرکز در روز آخر.
 .چه تعداد مراسم و با چه عناوینی در نظر گرفته اید؟

امسال در طول سه روز و در واقع هر روز تجلیل از برگزیده ها در بخش
نشریات و فناوری اطالعات روز اول ،بخش ادبی ،پژوهشی و کتابخوانی
روز دوم و بخش هنری روز سوم خواهیم داشت .در بحث کارگاه ها
تعداد  10کارگاه در زمینه های خط ،نشریات ،پژوهش ،هنری و...
برگزارخواهیم کرد که دانشجویان ،کارشناسان و مسئولین می توانند از
آن استفاده کنند .البته مباحث گردشگری ،استفاده از امکانات رفاهی
و فرهنگسرا ها را نیز داریم .انشاءا ...این زندگی سه روز در تهران منشاء
کار خیر برای کارهای فرهنگی باشد و بتوانیم باعث منشاء خیر و
افزایش انگیزه در عرصه های فرهنگی باشیم .جشنواره فرهنگی تمرین
زندگی گروهی با رویکرد فرهنگی و هنری است که می توانیم در آن با
یکدیگر تبادل تجربیات سازنده و مباحث فکری گوناگون داشته باشیم،
پس از این فرصت بهترین بهره را ببریم.

 .چه درخواستی از مدعوین دارید؟
درخواستم این است مدعوین با این دید که هم آموزش ببینند
و هم آموزش بدهند در این جشنواره شرکت کنند .نظرات و
پیشنهادها طوری بیان شود که باعث ایجاد انگیزه و تغییر رفتار
و در نهایت برنامه ریزی خوب در سطح فرهنگی باشد .هدف ما
از میزبانی ششمین جشنواره فرهنگی ،رویکرد دانشگاهی نیست
بلکه کشوری و در راستای اهداف نظام جمهوری اسالمی است .در
ضمن دانشگاهیان با ما همراه بوده و تبادل اطالعات داشته باشند
و اگر در طول برگزاری جشنواره کوتاهی و کمبودی وجود دارد ما
را به بزرگواری خودشان ببخشند .تمام سعی ما هم بر این است
که با تمام ظرفیت و با نیت خیر کارها را انجام بدهیم تا باعث
رضایت خاطر عزیزان شویم.
• در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید.
در خاتمه جا دارد از تمامی مسئولین و همکارانی که در
برگزاری این جشنواره نهایت تالش خود را نمودند قدردانی
نمایم .عزیزانی در کمیته پشتیبانی ،امور مالی ،کمیته
دانشجویی ،روابط عمومی و اطالع رسانی ،دفتر نمایندگی مقام
معظم رهبری ،حراست ،معاونت تحقیقات و فناوری و در کل
تمامی دانشگاهیان ،که از چندین ماه قبل همکاری نزدیک با
ما داشتند.انشاء ا ...با کمک حضرت حق و توجهات حضرت ولی
عصر(عج) شاهد برگزاری جشنواره ای پر شکوه و هدفمند که
در شأن دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور است ،باشیم.

فرشته کاظمی پور
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برگزیده بخش نشریات ،در سه زمینه سرمقاله ،خبر و مصاحبه

جشنواره فرهنگی بزرگترین واقعه فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

• به نظر شما ششمین جشنواره فرهنگی چه تفاوتی با دیگر دوره
های این جشنواره داشت؟
در دوره های چهارم و پنجم در زمینه عکس شرکت کردم .در این
دوره نیز با توجه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انگیزه
بیشتری برای شرکت در جشنواره داشتم.
• چه شد کــه به فعالیــــت در ایــن زمینه عالقه مند
شدید؟
به صورت غیر حرفه ای در سال های دانش اموزی فعالیت مطبوعاتی
داشتم .اما در سطح دانشگاه به مدت یک سال است که در این زمینه
فعالیت می کنم.

رستگار رحمانی تنها
دانشجوی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران -برگزیده طراحی ،بخش ویژه

• نظرتان را در یک جمله درباره جشنواره فرهنگی بفرمائید؟
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه دانشجویان این دانشگاه
برای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره از هیچ تالشی دریغ نکردند.
• انتظار شما از مسئولین برگزار کننده جشنواره چیست؟
از بزرگترین واقعه فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سراسر
کشور انتظار می رود از داورهای متخصص استفاده کنند.
•اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید بفرمایید؟
پیشنهاد می کنم در برگزاری جشنواره ها از نیروی دانشجویان استفاده
کنند و به این قشر فرهنگی بهای بیشتری بدهند.

جشنواره فرهنگی دانشجویان ،ترویج اهداف ارزشی
• چه مدت است در این زمینه فعالیت می کنید؟
حدود شش سال است که در این زمینه فعالیت می کنم.
• نظرتــان را در یــک جملــه دربــاره جشــنواره فرهنگــی
بفرمائیــد؟
جشــنواره فرهنگــی دانشــجویان دانشــگا ه هــای علــوم پزشــکی کشــور،
فرصتــی بــرای فعالیــت هــای هنــری و فرهنگــی دانشــجویان و ترویــج
اهــداف ارزشــی و اولویــت هــای حــوزه ســامت و همچنیــن حضــور
فعــال دانشــجویان و کســب تجربــه و تبــادل اندیشــه بیــن آنهــا اســت.
• انتظار شما از مسئولین برگزار کننده جشنواره چیست؟
در بیــن دانشــجویان علــوم پزشــکی اســتعدادهای خوبــی در زمینــه های
مختلف(هنــری ،فرهنگــی ،ادبــی و )...وجــود دارد .امیــدوارم مســئولین

بــا برنامــه ریــزی مناســب تــر و برگــزاری جشــنواره هــای متنــوع در
مقاطــع مختلــف ســال و البتــه بــا ســطح کیفــی باالتــر ،زمینــه را بــرای
شــکوفایی ایــن اســتعدادها فراهــم کننــد.
• اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید بفرمایید؟
محوریـت قـرار دادن شـرایط و اتفاقـات فرهنگی ،اجتماعی کشـور که
فرصـت انجـام رسـالت و وظیفـه دانشـجویان علـوم پزشـکی در قبال
مسـائل مهم سلامت را ایجاد می کند ،هوشـمندانه و قابل تقدیر اسـت؛
همچنـان که در جشـنواره امسـال ،با توجـه به عـوارض اجتماعی مصرف
غیرمنطقـی و بـی رویـه دارو و اهمیـت رواج فرهنـگ تجویـز و مصـرف
منطقـی دارو ،مبحـث «مصـرف دارو» انتخاب شـده بود .جـا دارد از کلیه
دسـت¬اندرکاران ایـن جشـنواره و بـه خصـوص مدیـر امـور فرهنگـی و
فـوق برنامـه دانشـگاه علوم پزشـکی تهران تشـکر کنم.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیشرو در فعالیت های فرهنگی
حمیدرضا صادق صالحی
دانشجوی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -برگزیده بخش فناوری اطالعات ،رشته نرم
افزار مالتی مدیا

• چه مدت است در این زمینه فعالیت می کنید؟
حدود هفت سال است که در زمینه طراحی نرم افزار فعالیت می کنم.
• نظرتان را در یک جمله درباره جشنواره فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بفرمائید؟
به نظرم جشنواره فرهنگی فرصت مناسبی برای عرضه استعدادهاست و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یکی از قطب های علمی کشور،
همواره در امور فرهنگی پیشرو بوده است.
• انتظار شما از مسئولین برگزار کننده جشنواره چیست؟
داوری عادالنه ،اطالع رسانی به موقع ،برگزاری مناسب و منظم مهم ترین انتظارات من از برگزارکنندگان جشنواره است.
• اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید بفرمایید؟
به نظرم من بهتر بود معیارهای داوری زودتر اعالم می شد تا شرکت کنندگان با توجه به معیارها اثر خود را آماده می نمودند.

7

نگاهی به چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دیار کریمان و جشنواره چهارم
جشــنواره چهــارم بــا بهــره گیــری از تجــارب ارزشــمند
گذشــته و بــا تکمیــل شــیوه ی دو مرحلــه ای برگــزاری،
بــا شــعار «ســامت حضــور ،از غیبــت تــا ظهــور» و بــا
موضــوع ویــژه «اخــاق پزشــکی» بــه میزبانــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمــان آغــاز بــه کار نمــود ،تــا بــا همــت
تمامــی اصحــاب فرهنگــی وزارت بهداشــت ،دانشــجویان
علــوم پزشــکی در شــهریور مــاه  91شــکوفایی فرهنگــی

خــود را بــه نظــاره بنشــیند.
در ایــن دوره از جشــنواره ضمــن صعــود چندیــن
درصــدی بــا شــرکت  5113نفــر از دانشــجویان 18862
اثــر بــه ثبــت رســید.
الزم بــه ذکــر اســت بــرای نخســتین بــار تعــداد آثــار
ثبــت شــده در جشــنواره فرهنگــی بــه مــرز  20000اثــر
رســید.

گاهی به پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

جشنواره پنجم در دیار باکری ها
جشــنواره پنجــم از جهــت میزبانــی مرحلــه کشــوری
بــا اســتقبال بــی نظیــری از طــرف دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی کشــور روبــرو گردیــد کــه در نهایــت بــا شــعار
«جــوان متعالــی ســبک زندگــی اســامی-ایرانی» و بــا
موضــوع ویــژه «فرهنــگ ســامت بــا پزشــک خانــواده» بــه
میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه کار خــود را آغــاز
نمــود.
در ایــن دوره اضافــه شــدن محــور موضوعــی جشــنواره در

بخــش آزاد ،نقطــه عطفــی بــرای تخصصــی شــدن و تولیدی
شــدن آثــار جشــنواره بــود.
ایــن دوره از جشــنواره نیــز بــا شــرکت  10222نفــر از
دانشــجویان کــه بــرای اولیــن بــار صــورت گرفتــه بــود،
توانســت رکــورد بــی ســابقه  39397را در اثــر بــه ثبــت
رســید.
شــایان ذکــر اســت ایــن تعــداد شــرکت کننــده و آثــار ثبــت
شــده در تاریــخ برگــزاری جشــنواره بــی ســابقه بــود.
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