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 (:ره)حضرت امام خمینی

                         ها، واقعا  دانشگاه اسالمی اگر دانشگاه

باشد، یعنی در کنار تحصیالت موفق، 

جا تهذیب هم باشد، تعهد هم در آن

توانند ها میباشد، یک کشوری را این

 .به سعادت برسانند

 

 

 :مقام معظم رهبری

های ز گفتمانامروز باید یکی ا

ای کشور، گفتمان پیشرفت علم پایه

دانشگاهی شکوفا و . و فناوری باشد

پرنشاط است که در آن علم عزیز 

استاد . است و عالم عزیز است

کرامت دارد و دانشجویی عبادت 

 .است



 معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران :پدید آورنده

 الهام جلدی :سردبیر

الهام جلدی، فاطمه هدایتی، فاطمه بذرافشان، الهه  :ریریههیئت تح

محمدی جرجافکی، مسعود جقتائی، معصومه حسن پور، ملیکا عرب 

بافرانی، محمد شاملو، سجاد رفیع، یگانه سعیدی راد، زهرا ساجدی، صادق 

جهان، الهام دانش پرور، نیره مظاهری، علی پروهان، محمدحسن صالح 

 رنژاد، نسیم سامانی پو

فاطمه هدایتی، فاطمه بذرافشان، مسعود جقتائی، محمد  :ویراستاری

 محمدی، محسن عسگری

 :با تشکر ویژه از

علی محمدی فیض آباد، فریده فرید، محبوبه محمدزاده، زهرا اصغرنژاد، 

 الهام ترابی، مهشید آراسته

 سهیال کوهستانی :طراح و صفحه آرا

 حسن عسگریمهندس حامد صمدپور، م :امور نرم افزاری

 علی اصغر میرمحمدعلی، حسین شیخ محمدی :امور هماهنگی

 سرشناسه

آشنایی دانشجویان ورودی جدید با فعالیت های )راه بی پایان 

 (دانشجویی به قلم دانشجویان برگزیده دانشگاه
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 دانشگاه 79دانشجویان عزیز ورودی سال 

به بزرگترین و معتبرترین دانشگاه علوم 

به . خوش آمدید پزشکی کشور

نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه به 

شما خدا قوت و دست مریزاد عرض 

 . کنم می

پایان  دانید که در ابتدای یک راه بی                       دوستان عزیزم؛ قطعا  می

هستید و امیدوارم با قدرت و پشتکاری بیش از آنچه که شما  را 

مع نخبگان حاضر در این دانشگاه رسانده است، در ادامه  به ج

 . مسیر و ارتقاء خود و جامعه علمی کشور گام بردارید

همکاران من در حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه تمامی تالش 

و مساعی خود را به کار خواهند بست که با وجود 

 های موجود، محیطی امن، اخالقی و پرنشاط برای ادامه محدودیت

 .تحصیل شما فراهم سازند

طور کامل به همت و قلم دانشجویان                          مجموعه پیش رو تقریبا  به

دیدگاه ما این بوده که این . عزیز دانشگاه فراهم شده است

ها و مشکالت شما در شروع این راه  عزیزان همگی با دغدغه

ترین  ترین و صمیمانه پرپیچ و خم آشنا هستند و بنابراین به ساده

را با محیط دانشجویی فرهنگی دانشگاه آشنا  شکل شما

خواهند کرد و بهترین راهکارها را برای حل مشکالت رایج این 

دانم از تالش ارزنده تیم  در اینجا الزم می. دوران ارائه خواهند داد

دانشجویی نگارنده این مجموعه به سرپرستی سرکار خانم 

فعاالن الهام جلدی دانشجوی پزشکی دانشگاه که همگی از 

ارزشمند عرصه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه هستند، 

 .قدردانی کنم
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سخن آخر اینکه با وجودی که رسالت اصلی شما در دانشگاه، 

تحصیل علم به بهترین شکل ممکن است، ولی در نظر داشته 

                                                          باشید که شما به عنوان الگوی جوانان این مملکت قطعا  قابلیت 

های خود در سایر  توانمندی و مسؤولیت دارید که با افزایش

      قطعا  . های فرهنگی، هنری و ورزشی هم سرآمد باشید عرصه

ای  مشکالت آینده کشور به دست باکفایت افراد تحصیلکرده

های علمی در ابعاد مختلف  حل خواهد شد که عالوه بر قابلیت

شما را به حضور . اخالقی، فرهنگی و اجتماعی توانمند باشند

دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دعوت  های فعال در عرصه

 .کنم می

 

 چی دکرت فرزین حلب                                                                                

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه 
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  «برای روزهای پیش رو»
 !سالم و درود 

اغراق ! همه شما بگم قبل از هرچیز باید یک خسته نباشید جانانه به

تر از  شدن در دانشگاه علوم پزشکی تهران کم نکردم اگر بگویم قبول

دانم اما من هنوز به یاد دارم،  شما را نمی. شکستن شاخ غول نیست

–روزهای اولی که پایم را در دانشگاه گذاشتم و از آن سردر تاریخی

رد شدم،حسی داشتم  -که هزار قصه و خاطره درونش جا شده 

ام و حاال  خواستم رسیده شبیه این که به نهایت آن چه از زندگی می

زمان گذشت تا فهمیدم این تازه . همه آرزوهایم محقق شده اند

ها تیک نخورده و باید  است و هنوز کلی آرزو هست که جلو آن«راه بی پایان»آغاز یک 

 . باز هم تالش کنم

عدی به اندازه شکستن شاخ غول سخت اما بگذارید خیالتان را راحت کنم؛ تالش های ب

نیست و مهم فقط این است که راه آینده و اهدافتان را برای خودتان مشخص کنید؛ 

خودتان را آماده کنید که روزهای نو و دست . تر است بعد از آن همه چیز آسان

پر از اتفاق ها، تجربه ها، دوستی ها و قصه . نخورده در دانشگاه منتظر شما هستند

ای که شک ندارم روز اول انتظار هیچ کدام را ندارید و زمانی که از راه  تازههای 

شاید مثالی که می خواهم در ادامه بگویم کمی خنده . کنند برسند، شما را غافلگیر می

قدر روی گاز بماند تا  ماند که باید آن دار باشد اما دانشگاه رفتن هم مثل خورشی می

ه شاید کمی سخت و سرگردان باشد اما وقتی زمان روزهای اول دانشگا. جا بیفتد

 .رود نقدر خوب است که هیچ وقت از یادتان نمی بگذرد و برایتان جا بیفتد، مزه اش آن

و البته ما هم این جا هستیم،کنار شما، تا از ابتدای مسیر به شما توی جا افتادن این 

های اول را در  ا روزما قرار است با شما همراه شویم ت! خورش خوشمزه کمک کنیم

 .دانشگاه با سردرگمی کمتری سپری کنید؛ گرچه کشف و جستجو خود لذتی دیگر دارد

همه ما دانشجوهای سال باالتر از همین دانشگاه هستیم و دور هم جمع شدیم تا از 

کردیم برای شما به عنوان یک دانشجوی ورودی جدید ممکن  موضوعاتی که فکر می

هایی را که داشتیم با شما به اشتراک بگذاریم و  تجربه. بزنیماست جالب باشد، حرف 

توی این . کردیم برایتان مفید است، در اختیارتان قرار دهیم توصیه هایی را که فکر می

 -که شما باشید-نشریه تقریبا همه چیزهایی که ممکن است برای ورودی جدیدی 

ن با فعالیت های دانشجویی و از آشنا شد. کنید جالب و به درد بخور باشد، پیدا می

بچه های فعال بگیر تا گشت و گذار توی تهران و نقشه دانشگاه و کلی مطلب هیجان 

 .انگیز دیگر

امیدوارم که از خواندن مجموعه لذت ببرید و یادتان باشد که همه ما دانشجوهایی 

 .هستیم که این روزهای شما را سپری کردیم

 .پیروز و سربلند باشید

 یرسردب    

 پزشکی ۵۹الهام جلدی ورودی 
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 «.رفنت ماست  #رسیدنی که شروع #»
نداره  یفرق .دونی یازش نم یلیکه خ یهل             به اون سمت پ  دنیرس    یه شب ،نظر به

اخبار  و ریتصاو، گذشته باشه یها یورود یها یا مدرسه هم ،منبع اطالعاتت
دانشگاه  التحصیل همون که فارغ یخواهر و برادر یحت ای یصفحات مجاز

       یه حس  ،یلمس کن جا نیکه تو قراره با تمام وجودت ا یزیچ        مطمئنا تند؛ هس
 .ناب و تازه است

ا    ام  ؛دآ وچاه دستت می کم راه گذره و کم یم یادیز   ی عاد   ی ها یم             اول با سردرگ  یاهروز
 .گم ؟ بهت میطورچه . شهب یگذار طوالن ی دوره نینذار ا یشنو یاز من م

 :که دست  نیاهایی از  سؤال ،اول یامو ببندم و برگردم به اون روزاه اگه چشم دیشا
 یخور کجا آب؛ شه یا دوم اول می ی طبقه یسالن آناتوم ؛ساختمون بافت کجاست»

 .وندبش ها الؤس نیتکرارتررپ «تره کینزد یمیوشیکدوم بوفه به کالس ب ؛داره
 نیهم تویخودمونه و  یها که کار بچه یل    مفص  ی م به نقشههد ن ارجاعت میاآل از

و بخرم و کدوم جزوه رو از کجا ر که کدوم کتاب نیا. شه پیداشون کرد می هینشر
منتورها         مخصوصا  ییباال ای ساله از دوست جیتدر شه به یهم مرو کرد  دایپ شه می
هایی بهت  هیچه توص    قا یو دق یر یم ییباال باشه سراغ کدوم سال ادتیا    ام  ؛دیپرس
 یها آدم فیبدونی از ط دیاز جامعه است و تو با یکوچک ی اه نمونهدانشگ. شه می

 .یکمک بخوا یموجود از چه کسان

  :ا اصل موضوع   ام  و

که تو هم با  نیرسیم به ا یم ،میبگذرکه و بزرگ  ککوچ یها چالش نیا ی همه از
 عیسر یلیکه خ یشد یطین وارد محدرشت اومدی و اآل و زیر یاز آرزوها یا کوله
مشخص باشه  قهیبه دق قهیها دق که برنامه ستین رستانیدیگه مثل دب یش یه ممتوج

به ابعاد  ،هات خودت و مهارت ی هیباال بردن روح یو وقتشه که کنار درس خوندن برا
تنوع  دانشگاه یقدر تو شکر اون رو خدا. یرف بپرداز  ص               از درس خوندن  ریغ ای دیگه

با  دیتر از اون اینه که حاال تو با ه و مهمر نمی رونیب یخال        کس دست  چیهست که ه
 .یبگذرون طورزمانت رو چه  ینظر باال انتخاب کن   ت    دق 

تبعات سفت و  ،نتاآلی ها انتخاب یخوام بترسونمت اما هر اشتباه کوچک تو ینم
زود با انواع  یلیاول خ یروزها یتو. دارهبه همراه ابعاد برات  ی همه در یسخت

. یش یآشنا م هیریخ ی واجتماع ،یفرهنگ ،یپژوهش ،یعلم یها و نهادها انجمن
مدت و بلندمدت  کوتاه یها یگذار وقتشه هدف ،ها نای ی همه یتنوع باال ی واسطه به

 .یریبگ میو تصم یمعتبر بپرس یها از آدم ،یخودت رو انجام بد
 یادییه شهر وقت ز یتو یآدرس اشتباه دنیاومده باشه که پرس شیبرات پ دیشا

 دیهایی که شا که مشورت گرفتن از آدم یش یمتوجه م جا نیتلف کرده باشه و اازت 
 مونتیپش یلیخ دیو شا هریگ یرو از تو م یادیز زمان ،کننده باشه راه نظراتشون گم

ت و وسواس باال عمل               دانشگاه با دق  یوت نهیدر انتخاب مشاور در هر زم      حتما  سپ ؛کنه
؛ دآ به حساب می یلیتحص ی آشفته یها ماه   ء شگاه جزبه دان ورود یابتدا   ی ها ماه. کن
 .خشهر و ال دیو شا طیمح راتییتغ ،کنار میسبک درس خوندن رو بگذار   ر ییتغ

و  هباش تیاولو نیتر اول درس برات مهم یها ماه نیهم یتو ؛داشته باش یزیر برنامه
 .کن فادهد، استآ می شیدانشگاه که برات پ طیبا مح ییآشنامختلف  یها از فرصت

ل       هات گ  تا با انتخاب یا آماده ،مند آماده و توان یو ذهن ییو توانا لیپتانس یحاال با کل تو
 ینیریطعم استقالل و ش. یکن نیریخودت ش یرو برا ندهیو آ یریاوج بگ ی،بکار

 ...بگیر درستت رو بچش، تجربه کن و یاد یها انتخاب

 یپس رو ی؛گذار یبهش پا م ندهیو در آکه تیه ا از جامعه یمتناسب ی نمونه دانشگاه
رو خودت روشن نگه  تیهات پا بگذار، فکر کن، مشورت کن و چراغ زندگ یم      سردرگ 

 ...دار
 بافرانی  ملیکا عرب

 ۵۹پزشکی ورودی 
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 «خوان هفتم»
 .......!آقای.......! خانم! آقای پرستار! خانم دکتر

        خداقو ت

 !دمتون گرم. ن غول کنکور                              جدا  زحمت کشیدید برای شکست داد

 .ی شما شده این لقب جدید«نشان شوالیه»و 
صحبت  jobو شغل یا  professionخوام راجع به تفاوت حرفه یا  نمی

های اخالق پزشکی بهتون  ها رو سر فرصت در کالس کنم؛ این

خوام بگم این غولی که گذشت، درواقع یکی از هفت  می. گن  می

حت کشیدن هنوز زوده، خیلی زود و خوان بود، که برای نفس را

ترینشون، حفظ احترام                         های بزرگ و احتماال  بزرگ یکی از این خوان

 !به دست آوردید... همین لقبیه که تحت عنوان دکتر، پرستار و

        از ک ی؟+ 

 .شه  ی قبولیتونو دیدید، دیگه این وظیفه شروع می که برگه ازوقتی -

 چرا؟+ 

مناسبت همین لقب جون و مالشون رو  ه مردم بهای شدید ک چون وارد جامعه -

 .ذارند در اختیار شما  می

 !التحصیل شم اوووووه کو تا من فارغ+

همین روزهای اول ورود توی سالن تشریح . التحصیل شدن نیست                   اصال  نیازی به فارغ -

شید که اگر این لقب نبود، هرگز اجازه   شما با پیکر یک انسان شریف مواجه می

ها بعد از مرگ  این لقب به ما این موقعیت رو داده که انسان. جا باشید د اوننداشتی

 .هم جسمشون رو در اختیار ما بگذارند و بهمون اعتماد کنند

بره توی  گیره و می طور که این لقب دستتون رو می همون: ای هست ولی نکته

دیکش بشید، تونستید نز که بدون اون هرگز نمی ها، جایی ترین لحظات آدم خصوصی

ده و خیلی چیزای دیگه،   ده، موقعیت اجتماعی می  طور که بهتون احترام می همون

ذاره مثل بقیه  نمی. ذاره مثل بقیه باشید گیره و نمی  طور هم دستتون رو می همون

ذاره هر تفریحی کنید، حتی  بتونید خیلی از لحظات کارتون رو با بقیه شریک بشید، نمی

شیفت بعدی سر موقع نیومده بود و زمان کار شما تموم شده بود،  کار بعدها اگه هم

 .ترین کارها رو داشته باشید بذارید و برید؛ حتی اگه مهم

دست آوردید؛ با تالشی بزرگ ولی با بهایی که پرداختنش  و اآلن شما این لقب رو به

 ...ها طول خواهد کشید سال

: خواد تری می ی کنکور چیز خیلی مهم آخه داشتن این لقب و این لباس عالوه بر رتبه

 .عاشق بودن

 ست خطر باید کرد               ره پ ر ز حرامی                                     ا به ره  عشق سفر باید کردـگفت

                               یا در ره  دوست ترک سر باید کرد                                            یا شوق  سفر ز سر به در باید برد      
 ۵۹پزشکی ورودی -الهام دانش پرور
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 «!است درس یا فعالیت فرهنگی؟مسئله این»
. گویم ورودت را به دانشگاه علوم پزشکی تهران تبریک می !سالم

امیدوارم روزهای خوبی را در این دانشگاه سپری کنی و این 

امه کمی ن ویژهبناست در این . نشریه حسابی به دردت بخورد

های  که چگونه هم درس بخوانی و هم فعالیت مورد این با تو در

 .فرهنگی انجام بدهی صحبت کنم

                    شود این است که اصال  الی که اول از همه مطرح میؤس

شوند چقدر  دانشجویانی که به تازگی وارد دانشگاه می

برای خود من یک ترم کامل . ها هستند مند به این فعالیت عالقه

دادن یک  کردم به انجام کردم و از ترم دوم شروع کشید تا به دانشگاه عادت طول

خره راه خود را دانشجویان باأل ی ثر بعد از سه ترم همهحداک. کوچک های سری فعالیت

 :بینیم گروه را در دانشگاه می چهاربعد از سه ترم این . کنند پیدا می

کنند که  های فرهنگی نمی دوستانی که در کل توجه محسوسی به فعالیت: اول ی دسته

تن در نوش از ازحد روی درس است که هدف من ترین دلیل آن همان توجه بیش مهم

 !دسته قرار نگیری اول برای این است که چگونه در این ی درجه

خوانند چه  خواب که حتی درس را هم به سختی می دوستان خیلی خوش: دوم ی دسته

چه زودتر از  برانداز تنبلی هر امیدوارم این مرض خانمان. های فرهنگی رسد به فعالیت

 .بیخ و بن قلع و قمع گردد

های دیگری غیر از فرهنگ فعالیت  دهند در حوزه ی که ترجیح میدوستان: سوم ی دسته

 .ها نیست باشند که حرجی بر آن  داشته

که امیدوارم با توجه به این متن در این دسته قرار بگیری و در ادامه : ی چهارم دسته

 .به ان اشاره خواهم کرد

فاز روزی بیست ساعت  اول، نوگالن باغ کنکور که به سختی باید آنان را از ی و اما دسته

  دوستان رغبت عجیبی به جویدن پاورقیاز این دسته . آورد خواندن بیرون درس

ست و از ا  ای خواندن کار بسیار پسندیده که صددرصد رفرنس)ها دارند  رفرنس

های فرهنگی که  شما را از فواید فعالیت ،لیکن وسواس در این حوزه !اوجب واجبات

 (.کند می کنم دور قرار است اشاره

به این معنی که با  ؛، دوری از انزواستی فرهنگیها شرکت در فعالیت خوبیاولین 

مختلفی تعامل  افرادروزه باید با  ها هر علوم پزشکی که در آن ی مشاغل حوزه به توجه

 کند که دهد و کاری می ها عادت می کم به حضور در جمع ها ما را کم کنیم، این فعالیت

بگیریم  زده نشویم و یاد مختلف وحشت افرادمان از حضور در بین  ریاولین روز کا در

 .باشیم با مردم چطور ارتباط داشته

تر  از همه مهم)کنی  شوی و دوست پیدا می ها با افراد جدیدی آشنا می در این فعالیت

مندی از یک دنیا تجربه و رشد فکری  ها به معنی بهره ها که تعامل با آن باالیی سال

دانستی یا  شوی درمورد مسائلی که نمی گیری، مجبور می کار گروهی یاد می ،(است

های جدیدی را  کنی و فعالیت شدی اطالعات کامل کسب ها رد می سرسری از کنار آن

هایت  توانایی گونهاشی، چب با افراد مختلف تعامل داشته گونهگیری چ یاد می. کنی امتحان

 .کنی و روی پای خودت بایستی را کشف
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فقط . م مثل خودتهست چون من هم یک دانشجو !قصد ندارم زیاد روی منبر بروم

دارد و در عین حال  عنوان کسی که توانسته معدلش را الف نگه خواهم تجربیاتم را به می

های فرهنگی هرگز به  انجام فعالیت .ها زده است به تو بگویم ناخنکی هم به این فعالیت

  زمان معقول و مشخص برای این اگر در هفته یک. معنی کنارگذاشتن درس نیست

ها بپردازی،  تر هستند به این فعالیت ها سبک هایی که درس کارها کنار بگذاری یا وقت

توانی خودت با دوستانت فیلم ببینی،  حتی می. شود ای وارد نمی به درست هم لطمه

های دوستانت را هم  حرف                    ها بگذاری و متقابال  در اختیار آن اکتاب بخوانی و تجربیاتت ر

 .شود این هم خودش نوعی فعالیت فرهنگی محسوب می. بشنوی

یادت باشد اگر به دلیل سیستم معیوب آموزش و پرورش نتوانستی خودت را در 

آن هم در دانشگاه علوم پزشکی  ،ای به جز درس شکوفا کنی، دوران دانشجویی زمینه

هم میدان وسیع برای انجام کارهای و ارد هم دانشجویان مستعدی د           که انصافا  )تهران 

ای که با فعالیت  العاده حال خوب و تجربیات فوق. بهترین زمان جبران است ،(فرهنگی

 کنمره بیشتر در ی قابل مقایسه با احتمال نیم         وری اصال آ دست می در این حوزه به

گی گوید زند حتی اگر از استاد همان درس هم بپرسی به تو می. امتحان نیست

 .صرف دارد            تری از علم  های مهم درس

، ها، نشریات خیریهکانون ها، از  د؛ل فرهنگی در دانشگاه تنوع زیادی دارئمسا ی حوزه

. انجمن و بسیج تشکل های اسالمی های مختلف گرفته تا و جشنواره انجمن های علمی

در م درس یگو باز هم می. کن و لذت ببر بهر قسمتی را که دوست داشتی انتخا

. چیز را به خاطرش فدا بکنی اولویت اول هر دانشجوست ولی قرار هم نیست همه

. های فرهنگی هست فعالیتبه همراه  حوزه درس درنهایت دانشجوی موفق  بی

 :که حرف آخری در کار نیست جز این. توانم معرفی کنم می

 ): ببری در  ت جان سالم بها امیدوارم از دوران دانشجویی
 

 ۵۹پزشکی ورودی -فشانفاطمه بذرا
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 :هامعرفی
منبع خوبی برای  tums43@به آیدی  3۹کانال ساختمان 

ی رویدادهای دانشگاه در گذشته، حال و  یافتن از همه  اطالع

ی  اطالعات بیشتر درباره بنابراین برای کسب. آینده است

ی  ها و نشریات معرفی شده و مطالعه ها، کانون جشنواره

ی الکترونیک نشریات، می توانید به این کانال مراجعه  نسخه

 .کنید

 :جشنواره ها
تر از  جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت متفاوت ۹۹۵1-۵9در سال تحصیلی : سیمرغ

ی دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت  های آزاد ویژه همیشه و با اسمی جدید در بخش
ی  پزشکی، بخش فرهنگ سالمت ویژهی  های علوم پزشکی و جامعه علمی دانشگاه

الملل با موضوع فرهنگ سالمت ویژه  دانشجویان سراسر کشور و بخش بین
های  ی دانشجویان دانشگاه های بخش ویژه حیطه. دانشجویان سراسر دنیا برگزار شد

نویسی،  خوانی، نمایشنامه صحنه، خیابانی، نمایشنامه)پزشکی شامل تئاتر  علوم 
فیلم کوتاه داستانی، فیلم مستند، تیزر و نماهنگ، )، فیلم (جراکمدی و ا استندآپ

خوشنویسی، طراحی، نقاشی، کاریکاتور، )، هنرهای تجسمی (نویسی پویانمایی و فیلمنامه
شعر کالسیک و نو، نثرادبی، )، ادبی (نما و صنایع دستی نگارگری، پوستر، عکاسی، پی

نوازی سنتی،  آواز ایرانی، گروه)موسیقی و ( شعر طنز، نثر طنز، ترانه و داستان کوتاه
این جشنواره، فرصت خوبی برای معرفی و رشد . است( خوانندگی پاپ و گروه سرود

. صنفان است های مختلف فرهنگی و رقابت با هم استعدادهای دانشجویان در زمینه
ت توانید به سای برای ارتباط با دبیرخانه دائم جشنواره و کسب اطالعات تکمیلی، می

www.festival.ir  یا صفحه اینستاگرام جشنواره به آدرسsimorgh_festival  سر
 .بزنید

نخستین جشنواره ورزشی دانشجویان  :ی ورزشی دانشجویان دانشگاه جشنواره
، نفره، شنا، تنیس روی میز 3های شطرنج، والیبال  در رشته ۹۹۵1دانشگاه، آذرماه 

زنی،  چینی، دارت، داژبال، فوتبال رومیزی، طناب نفره، لیوان ۹تیراندازی، بسکتبال 
برای کسب . کشی و فریزبی هم برای دختران و هم برای پسران برگزار شد طناب

ها و مسابقات مشابه،  های ورزشی دانشگاه و جشنواره ی فعالیت اطالعات بیشتر درباره
ی، واقع در طبقه دوم ساختمان شماره یک معاونت توانید به مدیریت تربیت بدن می

ی ورزشی شهید  دانشجویی یا ساختمان اداری مدیریت تربیت بدنی در مجموعه
 .چمران مراجعه کنید

 :بدنی شماره تماس های مدیریت تربیت 
 (۹۹۹داخلی ) 812۹۹09۹ -812۹۹01۵ -88۵931۹۹ -88۵931۹8

با  ۹۹۵1اره دانشجویی استوفسور آذر نخستین جشنو: ی دانشجویی استوفسور جشنواره
های نوین آموزش پزشکی و ارتقاء کیفیت تدریس، زیر نظر  هدف معرفی روش

برای . معاونت آموزشی بیمارستان شریعتی در دو بخش اصلی و جانبی برگزار شد
کسب اطالعات بیشتر در مورد جشنواره، می توانید به کانال تلگرامی جشنواره به 

 .مراجعه کنید stufessor@آدرس 
ی مرکز  این جشنواره همه ساله به وسیله :ی ملی قرآن و عترت دانشجویان جشنواره

های  شود و بخش فرهنگی قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار می

http://www.festival.ir/


              

   

 

18 

 

البالغه،  مختلف شفاهی، کتبی، پژوهشی، فناوری، ادبی و هنری با محوریت قرآن، نهج
برای کسب اطالعات بیشتر، می توانید به . دارد... ه سجادیه و سیره معصومین، صحیف

  tums.ir-www.nahad  آدرس اینترنتی
ای که به صورت مشترک بین وزارت  جشنواره :ی کشوری ی دانشجوی نمونه جشنواره

ولین بار به میزبانی ام برای ا01ی  شود و دوره بهداشت و وزارت علوم برگزار می
ی قابل  نکته. دانشگاه علوم پزشکی تهران و خارج از نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

ی  توجه افزایش قابل توجه دانشجویان دانشگاه خودمان در بین برگزیدگان دوره
 .گذشته است

های  این جشنواره با هدف تشویق و حمایت از فعالیت :ی دانشجویی ابن سینا جشنواره
های مختلف آموزشی، پژوهشی، قرآنی، هنری، ورزشی،  زشمند دانشجویان در حوزهار

ای و جلب توجه  دوستانه، خدمات سالمت، تعهد حرفه فرهنگی، اجتماعی و نوع
کوشی و  های مختلف و درستکاری، سخت ی جوانب فعالیت دانشجویان به اهمیت کلیه

قدردانی از دانشجویان شامل  .شود بودن، هرساله در دانشگاه برگزار می چندبعدی
اعطای تقدیرنامه، اعطای مدال یادبود و جایزه به صورت نقدی یا در قالب اعطای 

توانید به آدرس اینترنتی  برای کسب اطالعات بیشتر، می. گرنت است
avecinastu.tums.ac.ir ی ابن سینا نیز در  ای با نام جشنواره جشنواره. مراجعه کنید

 .شود که مختص اعضای هیئت علمی است یدانشگاه برگزار م
های شعر نو،  ی پزشکی در حوزه جشنواره ملی شعر جامعه :ها ی نبض واژه جشنواره

این جشنواره، با . برگزار شد ۹۹۵1کالسیک و ترانه برای نخستین بار شهریور سال 
نهادن به پزشکان و شاغلین مرتبط با علوم پزشکی اعم از دانشجویان،  هدف ارج

ی وزارت بهداشت  ی شعر نیز فعالیت دارند، به وسیله که در عرصه... تاران وپرس
. ی جشنواره نیز در دانشگاه ما برگزار شد ی دومین دوره افتتاحیه. برگزار می شود

 iran.com-www.gphجهت دریافت اطالعات تکمیلی، می توانید به آدرس اینترنتی 
 .راجعه کنیدم

های فیلم سینمایی،  این جشنواره، سه دوره است که در بخش :ی فیلم سالمت جشنواره
برای مشاهده . شود های تلویزیونی و دانشجویی برگزار می مستند، کوتاه، برنامه

 .مراجعه کنید filmsalamat.irفراخوان جشنواره و اخبار این حوزه، می توانید به 
این جشنواره، شامل سه بخش  (:تیتر)های دانشجویی  انهی نشریات و رس جشنواره

اصلی آثار برگزیده، نشریات برگزیده، فضای مجازی و دو بخش ویژه و نویسندگان 
توانید به مدیریت  ها، می برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این بخش. برتر است

س مراجعه هنری و فوق برنامه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در خیابان قد
 .کنید

وزارت بهداشت هرساله، المپیادهای علمی دانشجویان را در  :المپیادهای علمی
های استدالل بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، فلسفه پزشکی، آموزش پزشکی،  حیطه

ی دانشجویان  همه. کند ی جدید کارآفرینی برگزار می مدیریت نظام سالمت و حیطه
ای پزشکی، دندانپزشکی  علوم پزشکی و مقطع دکتری حرفههای  مقطع کارشناسی رشته

به برگزیدگان نهایی در مرحله . توانند در این المپیادها شرکت کنند و داروسازی می
تعلق ... کشوری، تسهیالتی شامل عضویت در بنیاد ملی نخبگان، جوایز نقدی و

راحل برگزاری ی هر حیطه، منابع و م جهت کسب اطالعات بیشتر درباره. خواهدگرفت
می توانید به کانال مرکز المپیادهای علمی دانشگاه به مرکز رشد استعدادهای 

 .درخشان دانشگاه  در خیابان ایتالیا مراجعه کنید
 

http://www.nahad-tums.ir/
http://www.gph-iran.com/
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 :ها کانون

 :ها خیریه
 :ی اینستاگرام ی پزشکی، صفحه دانشکده :کیش مهر

 kishemehrcharity 
 : ینستاگرامی ا ی دندانپزشکی، صفحه دانشکده :مهریار

mehryarcharity 
 :ی اینستاگرام ی داروسازی، صفحه دانشکده :قطره

      ghatrecharity 
     :ی پرستاری، صفحه اینستاگرام دانشکده :فانوس

   fanoos_charity 
 baranomidcharity@ : ی پیراپزشکی، کانال دانشکده :باران امید

 tabibedavvar@:  تدبر در قرآن، کانال :طبیب دوار

 :ی سالمت، کانال سازی در حیطه فرهنگ :فرهنگ سالمت
@healthtums 

                                                                             :نستاگرامیاها؛ صفحه  رشته ریو سا یپزشک کیزیف ،یپزشک یهندسم :مهر
kanun.mehr 
رورش نیروهای مناسب جهت فعالیت در این کانون، در ارتباط با پ :رسانه پزشکی

. ی سالمت و بهداشت فعالیت می کند بخشی به عموم مردم در حیطه راستای آگاهی

  tums_media@ :کانال

  tums_photo@ :عکاسی، کانال :لنز
 :های نادر، کانال آگاهی بخشی بیماری :سالمت نادر

 @salamat_NADER 

 raheshiriin@: های اجتماعی، کانال آسیب :راه شیرین

 animationtums@: کانال :انیمیشن

 tums_show@: هنرهای نمایشی، کانال :ققنوس

 Mdpico@: فیلم، آیدی دبیرکانون :نگاه

  med-mahya : صفحه اینستاگرام :جهادی محیا

  :هامون

   aznegahdigar@:کانال :دیگر یاز نگاه

 https://t.me/joinchat/GfSqZEGiflewytgZtMRbOQ :رنگ هنر

   artoprofentums@:کانال :آرتو پروفن

 :ابن سینا

   kanoone_rooyesh@:کانال :رویش

   Jahadi_Hedayat@:کانال: جهادی هدایت

   tums43@:کانال :3۹ساختمان 

 :سالمت

   eheandculture@:نالکا :فرهنگ سازان بهداشت

 :سار
   adabi_panjere@:کانال :پنجره

   salamatraftar_ehya@:کانال :احیاء
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های  با هدف آشنایی و تقویت مهارت ۹۹۵3این کانون، در آذرماه  :هالل احمر

های جسمی، روانی و اجتماعی، صلح و  دانشجویان در زمینه امدادرسانی و آسیب

تمامی دانشجویان . گویی اجتماعی تاسیس شد بشردوستی، تسکین آالم بشری و پاسخ

توانند عضو این کانون  ی و بشردوستانه میهای امداد مند به همکاری در تیم عالقه

: کانال. با عضویت در کانون، کارت رسمی هالل احمر دریافت خواهید کرد. شوند

@helaltums صفحه اینستاگرام ، : 
helal_ahmar_tehran 

ی محیط  بخشیدن به دانشجویان در زمینه این کانون، با هدف آگاهی :آسمان آبی

روی آنان و امید کاهش این مشکالت فعالیت  بهزیست و مشکالت و معضالت رو

های آموزشی، بازدید از  هایی چون برگزاری کارگاه کند و تا به حال برنامه می

... کاری و های درخت های محیط زیستی، برگزاری اردوهای پاکسازی، برنامه نمایشگاه

 kanoon_aseman_abi@: کانال. است ی خود داشته در کارنامه

در سطح تمام دانشگاه علوم  ۹۹۵۹کانون ادبی الفبای عشق، از اسفند ماه  :الفبای عشق

.                                     این کانون، اختصاصا  فعالیت ادبی دارد. پزشکی تهران فعالیت خود را آغاز کرد

های ادبیات شهیر کالسیک دنیا خوانده  خوانی که در آن کتاب های کتاب برگزاری حلقه

ی که دانشجویان مختلف به خواندن های شعرخوان شوند، برگزاری نشست و نقد می

های آموزش نویسندگی،  اشعار خود و نقد آن توسط اساتید مشغولند، برگزاری کارگاه

ی ادبی، هنری، اجتماعی  ی کانون موسوم به دوماهنامه ، چاپ نشریه...فن بیان و  دکلمه،

سفی های فل الفبای عشق، فعالیت در کانال کانون و پیج اینستاگرام، اکران فیلم

شهری و  شناسی معروف، بازدید از آسایشگاه کهریزک، سفرهای داخل روان

های کانون ادبی  ها و آرامگاه شعرا و نویسندگان، از جمله فعالیت شهری به موزه خارج

پیوستن شما دوستان عزیز جدیدالورود و پرانرژی به . روند الفبای عشق به شمار می

 .بخشد را هر چه بیشتر بهبود میی دانشگاه  این کانون، فضای ادیبانه

 alphabetl: ، صفحه اینستاگرام  kanoonealefba@: کانال 

ی ابن سینا کار خود  با اجرا در جشنواره ۹۹۵1این گروه در آذرماه  :نوا گروه موسیقی مه

های تحت  های مختلف دانشگاه و بیمارستان در ادامه چند اجرا در مراسم. را آغاز کرد

 .داشتپوشش دانشگاه 

 .است کرده کتشر ی سیمرغ همچنین این گروه در جشنواره

 mahnava_band@: کانال

 :نشریات

 : ها ها و انجمن نشریات کانون
 ی علمی،فرهنگی و اجتماعی کانون دانشجویی هالل احمر  گاهنامه :هالل سالمت

 ی انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان گاهنامه :زیر گنبد کبود

 های نقص ایمنی دانشجویی بیماری -ی انجمن علمی گاهنامه: ولوژیشبکه ایمون 

 ی کانون دانشجویی فرهنگ سالمت  ماهنامه :تپش

 ی کانون ادبی الفبای عشق دوماهنامه :الفبای عشق

 ی کانون قرآن و عترت دانشگاه ماهنامه :اقرأ 

ی مواد ی انجمن دانشجویی بهداشت و ایمن فصلنامه :بهداشت ایمنی و مواد غذایی

 غذایی

 ی پیراپزشکی ی دانشجویان رادیولوژی دانشکده فصلنامه :پرتو
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 ی داروسازی ی علمی، اقتصادی و پزشکی دانشکده فصلنامه :فراسوی دارو

 ی کیش مهر ی کانون خیریه گاهنامه :برگ مهر

 :ها نشریات دانشکده
 :ی پزشکی، آدرس کانال ی دانشکده ماهنامه :تماشاچی

 @tamashachipress 
 ی پرستاری و مامایی ی فرهنگی، هنری و صنفی دانشجویان دانشکده ماهنامه :پرانتز

 ی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی گاهنامه :ایما

ی علمی گروه مدیریت خدمات  دوماهنامه :راهبردهای مدیریت در نظام سالمت

 ی پیراپزشکی بهداشتی و درمانی دانشکده

 پیراپزشکیی  دانشکده وهشی، علمی، فرهنگی و صنفیی پژ دوماهنامه :پیراپژوه

 ی پیراپزشکی ی دانشجویی، فرهنگی، صنفی دانشکده نامه دوهفته :انعکاس

 ی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی گاهنامه :گپ

 ی توانبخشی  شناسی دانشکده فرهنگی گروه شنوایی -گاهنامه علمی :نجوا

 ی تخصصی گفتاردرمانی گاهنامه :آوای سخن

 ی داروسازی ی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنفی دانشجویان دانشکده گاهنامه :اختر

ی  پزشکی است که اولین شماره ی  ی انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده گاهنامه :حالج

شماره به بررسی وضعیت  ۹۹شده و تاکنون در بیش از  چاپ  ۹۹۵1آن در شهریور

المللی و صنفی از نگاه  ن، مسائل بیناقتصادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی ایرا

 .دانشجویان پرداخته است

ی سیاسی، صنفی و فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه است که تاکنون  نشریه :افق

است و به بررسی مسائل روز ایران و جهان و  شماره از آن منتشر شده 00بیش از 

 .پردازد مسائل صنفی می

است که به قلم و ( عج)ی تخصصی امام عصر ی دانشجوی نشریه :ی گل نرگس سالنامه

همت دانشجویان در مرکز انتظار موعود جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران تدوین 

برای . است نامه منتشر شده شماره به همراه تعدادی ویژه 0۵شود و تاکنون  می

ی ی گل نرگس واقع در تاالر شهدا ی آرشیو این نشریه می توانید به کتابخانه مطالعه

 .دانشکده پزشکی مراجعه نمایید

 دوست، فاطره شعبانی و تشکر ویژه از فاطمه محمدی با تشکر از کامران ایران

 پزشکی ۵۹ورودی   فاطمه هدایتی: گردآوری و تنظیم
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 دانشجویی انجمن های علمی
مند به مشارکت در فعالیتهای  قهالجمعیتی متشکل از دانشجویان عانجمن های علمی، 

ق علمی در دانشگاه علوم النظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخمبه علمی 

های  توانمند و فراهم آوردن زمینه ،دانشجویان مستعد با به کارگیری، تهرانپزشکی 

های جمعی علمی و کارگروهی، افزایش مهارتهای عملی و همچنین  مناسب برای فعالیت

یشرفت علمی و نهضت تولید علم و قیت آنان در تحقق پالگیری از توانمندی و خ بهره

مت با حمایت الهای مختلف دانش س افزاری و ایجاد کارآفرینی، در عرصه جنبش نرم

 .پردازندتشکیل میشوند و به فعالیت می معاونت دانشجویی، فرهنگی 

 دانشکده راه های ارتباطی
نام و نام خانوادگی 

 دبیر
 عنوان انجمن

ف
ردی

 

https://t.me/Tums_MSA 
http://instagram.com/tums_msa 

 طاها بیات پزشکی
دانشجویان 

 پزشکی
1 

http://t.me/neuroinrp 
http://instagram.com/neuroinrp پزشکی 

امیر حسین 

 عبدالعلی زاده
 2 علوم اعصاب

http://t.me/vhema 
http://instagram.com/hcm_tums نوید محمدی بهداشت 

مدیریت 

 اقتصاد سالمت
2 

http://t.me/mls_tums 
http://instagram.com/mlssa_tums سمیرا ریحانی پیراپزشکی 

علوم 

 آزمایشگاهی
5 

iran.cp@gmail.com 
http://Instagram.com/iphsagram مشکات ترکمانیان داروسازی 

دانشجویان 

 داروسازی
4 

http://Telegram.me/ssrcmea 
http://Instagram.com/mea.ssrc 8 اخالق پزشکی آذین ابراهیمی پزشکی 

https://t.me/NeuroImaging_Network فرزانه رحمانی پزشکی 
برداری تصویر

 مغز
7 

https://t.me/academiafordentistry 
دندانپزشک

 ی
 6 آکادمیا محمدرضا هلل گانی

https://t.me/nsragroup 
فناوری 

های نوین 

 پزشکی

 9 نانو پزشکی فاطمه خورسند

https://t.me/Entrep_health 
eh.tums@gmail.com کبر رسولیا پیراپزشکی 

کارآفرینی و 

 سالمت
14 

https://t.me/st_tums 
آموزش 

 پزشکی
 11 اتاق عمل افضل شمسی

 
علوم تغذیه 

و رژیم 

 شناسی

 12 رژیم شناسی حدیث مظفری

 12 نبض ماهان شفیعی پزشکی 

 شرمینه معینی پزشکی 

مقابله با سوء 

رفتار با 

 کودکان

15 

https://t.me/Tums_MSA
http://t.me/neuroinrp
http://t.me/vhema
http://t.me/mls_tums
mailto:iran.cp@gmail.com
https://t.me/Entrep_health
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 پزشکی 
محمد حسین 

 عسگردون
 14 نقص ایمنی

 المیرا آگاه پزشکی 
نوروایمونولو

 ژی
18 

 قاسم رجبی بهداشت 

عوامل 

اجتماعی 

موثر بر 

 سالمت

17 

 
دندانپزشک

 ی
 اردشیر خورسند

دندانپزشکی 

 قانونی
16 

 مهسا مایلی پزشکی 
نوروسایکولوژ

 ی
19 

 رضا فیاض نیا داروسازی 

طب و 

داروسازی 

 سنتی

24 

 21 مدئو کسری حاتم پور پزشکی 

 بهروز تاجدار اورنج شتبهدا 

بهداشت و 

ایمنی مواد 

 غذایی

22 

 22 رادیولوژی جواد عبدالهی نیا پیراپزشکی 

 شیما جهانی پزشکی 

سلول های 

بنیادی و 

 بازساختی

25 

 مسعود سهرابی اصل پزشکی 

فناوری بین 

رشته ای 

 پزشکی

24 

 محمد عنبری بهداشت 
 2پزشکی 

 بعدی
28 

 27 کر طراحیتف عباسلو احمدرضا پزشکی 

 فریبرز امیدی بهداشت 

مهندسی 

بهداشت حرفه 

 ای

26 

 نرگس تاجیک طب ایرانی 
تاریخ 

 داروسازی
29 

 مریم حق شمار پزشکی 

 نیانجمن ب

علوم   یرشته ا

و  وتریکامپ

 ینورولوژ

24 

 احسان احمدی بهداشت 

مهندسی 

بهداشت 

 محیط

21 

 زهرا گلوی پیراپزشکی 
انفورماتیک 

 پزشکی
22 
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 نواره دانشجوی نمونه کشوریشج
این جشنواره به منظور معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و 

تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزشهای اسالمی و 

اخالق حرفه ای در کنار تالش در عرصه تحصیل و پژوهش و با هدف افزایش تحرک، 

ی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی و فرهنگی در بین نوآوری و شاداب

این جشنواره هر ساله به صورت مشترک بین وزارت .دانشجویان برگزارمی گردد

سال  بیست و ششمین دوره این جشنواره در. بهداشت و وزارت علوم انجام می شود

ه ذکر است در این گذشته به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و الزم ب

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشجوی نمونه  ۹ه دور

 .کشوری برگزیده شدند
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 «!منزل نو مبارک»
اقامت در با  است مقارن ،میسنو یمطلب رو براتون م نین که دارم ااآل

 دو نیا        که پشت  دیدون ینم ،دیوارد ن که شما تازهو اآل یناخوابگاه تابست
 !تسیکه نهفته ن ییاهزیکلمه چه چ

 .دیش یم مطلبم نیمتوجه ا ،دیشد ییالا   ب که سال یآت یها در سال شاءاهلل نا

 :اول خوابگاه یاهبه بحران روز میبرس     فعال 
 یا یتنگ متنافض و دل گاهیو  دیاحساس جد ،لهیوس یدست با کل به چمدون

هم  شونیول خوابگاه و ائمس شیپ دیر یم ،شه یم دایپ اش داره روکلهسکم  که کم
چهره رو خوب به خاطر  نیا)ها  از اتاقی کیداخل  فرسته یصورت رندوم شما رو م به

 دینه که بااآل (داشت دیخواه شونیبا ا ینیریش یها مصاحبت ندهید چون در آیبسپار
 .هنش بتونینص یدر محل پاگرد اصل یا شپزخونهآ یجلو ،توالت    دم  و اتاق یداریشانس ب

 ای دیاتاق بش خودتون هم لنفر نوپا مث دکه با چن نیا یا: شماست یپا یدو راه جلو
 .بگم براتون ها«که نیا ای» نیاز ا خوام یو من م ...که نیا

پشت پنجره  ،العهطم زیم ،چهار تا تخت :دیه نش                اتاق بگم که شوک  ی اول درمورد منظره
 .گهید یوپرتا رت        دون و خ  ب و گلتا کتاگرفته  یشخص لیروش از وسا لیوسا یبا کل
ها از امروز ممکنه با شما  کپک !دینترس     اصال  !سته           کوه ظرف نش  هیم ه تر طرف اون
ها به دست ما  از اون یبر تلفات جان یمبن یگزارشتاکنون  یول د؛داشته باشن یستیز هم
به هم  یربط چیکه ه زونهیآو واریخشک از در و د            تابلو و گل  یسر هی حتملی  .دهینرس

 یحوصله نداشته از رو یانباشته شده و کس وارید یزمان رو   ر در گذ ها ینا .ندارند
نفر دوم  .شه یکه نفر سوم وارد م دیبرانداز کردن هست نیدرح .جمعشون کنه وارید
از  یکی یو رو چوندهیهستند که کالس رو پ یالیخ خوش یدانشجو شونیا! ؟هیک

 دیمتوجه حضور فرد جد که نیسوم به محض انفر  .دارند فیخواب تشر ،ها تخت
 یاتاق که ما هم شه یها شروع م چشم و ابروشون تنگ شده و مقاومت ،شن یم
ممکنه  یحت ؛هستند یعاد         ها کامال  مقاومت نیا .اش یورودنوم از نوع ه اون ؛میخوا ینم

به              روز اول اصال  یها اصطکاک ؛دیر نش    مکد  .دبشن دهیهم کش یبه اتاق سرپرست
عنوان  شما به یمراحل   ی بعد از ط .هکن یوارد نم یا بعد خدشه یروزها یها تیمیصم

آوار  تونکه بر سر ینیکوه قوانشمایید و اکنون  و هم دیش یم رفتهذیاتاق پ دیعضو جد
 ،هفته به هفته یها جاروزدن ی،نوبت یها ستن  ش  ظرف ،شب        دوازده  یخاموش :شه یم

ون ندرس نخوندن و بالعکس و هزار هزار قا ای داخل اتاق و لیحرف نزدن با موبا
 .دیستیشما هم سرباز صفر ن ت؛سیپادگان ن جا نیا ؛دیریسخت نگ .گهید ی نانوشته

 ییالبا ذهن سال ی ساخته      صرفا  نیقوان نیکه ا دینیب یم دیبش یمیمرور که با هم صم به
 یسرجا شهیهمها  رمت           البته که ح  ؛ندارد یینما بهت        به جز ا  یگریبوده و ارزش د
 .دخودشون هستن

 ،نو لیوسا ؛ ازبرد    پ ی  زایچ یلیبه خ شه یشما م لیوسا یرو و از یهش  ک  خب موقع اسباب
هم  یا گهیدونم تصورات د یم. یعال می هلیخ .نخورده ورونرفته و خاک رنگ ،زیتم

سلف غذا  دیبر ،دیریظرف دست بگ دیبا .یدعوضشون کن یکی یکی دین باکه اآل یدداشت
 یها یلق    بدخ  یتازه گاه ؛اش سالم باشه که لوله دیبگرد یجاروبرق هیدنبال  ؛دیریبگ

 ییاهروز .اشکال نداره .دیبرگشته رو هم تحمل کن کیرو که خسته از کش تونیاتاق هم
هم کم  قشنگ یاهو روز رسه یمهم  دآ یم تونیدار دل رایو اون ب دیتنگ که شما دل

و  یرشب  خ آ یاه دردودل کردن ی،زیراسورپ یجشن تولدها از.خواهد بودن
 یها شبونه و غذاپختن یها ملت  ا  ،وقت یب و وقت یاه خوردن یچا ،خاموش چراغ

 .ممکن رو دارند لیدال نیتر ساده دیکه شا ییها و قهقه یدرآورد ن  م 
 ۵۹پزشکی ورودی -مظاهری نیره - ! رخنده      تون پ  یخوابگاه یاهروز
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 «درس+++ورزش»
بابت  ویمگ تبریک می شما به ،ی دانشجویان عزیز و ورزشکار سالم به همه

خاطر افتخارات  ههای بعدی ب بریکت ءاهللشا و اندر این دانشگاه قبولی 
 .دورزشی شما در دانشگاه باش

حضور  منتظر چنین هم حسابی پرفعالیت هست و ،تربیت بدنی دانشگاه
 !ی ورزش شما در صحنه

های مختلف تیمی و انفرادی زیادی داریم که شامل فوتبال،  جا ورزش ما این
شتی،                                                                     فوتسال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون، شنا، تکواندو، کاراته، فریزبی، ک 

لیوان چینی، روبیک، داژبال، تیراندازی، شطرنج، طناب زنی، طناب کشی، 
تنیس، تنیس روی میز، دارت و فوتبال دستی  میدانی،و دو  کوهنوردی،گا، تیاریکس، یو

 .هست ...و
دانشگاهی به مناسبت روز دانشجو داریم  دوره مسابقات درونک بخش ورزشی ی در

مسابقات مختلف ورزشی به . دگیر جذاب بین دانشجوها شکل می یکه رقابت
  .داریمهم های مختلف مثل جام فجر و جام رمضان  مناسبت

های  سال دو دوره المپیاد کشوری داریم که اسفندماه المپیاد ورزش هر چنین هم
این . شود برگزار میهای قهرمانی  ن هم المپیاد کشوری ورزشاتابست هر همگانی و
و امسال هم نوبت  ودش بار بین دختران و پسران برگزار می سال یک هر المپیادها

 .ان استالمپیاد دختر
 :ندکه معروف و مشهور های ورزشی دانشگاه هم مکان

و  ودش برگزار میدر آن که مسابقات مهم دانشگاه و تمرینات  سالن شهید چمران
آدرسش بزرگراه چمران، د؛ جا قرار دار ساختمان اداری تربیت بدنی هم در این

سالن شهید فتحی در کوی . ی استروی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، کوچه شاد هروب
سالن  .ودش برگزار میدر آن های تیمی و قهرمانی  زشر ورتت که بیشاسدانشگاه 

راندازی تیورزش مخصوص که بیشتر  است در کنار دانشکده داروسازی شهید یارقلی
 پرستاری ی در دانشکده هممجموعه استخر دانشگاه  .ستا و شطرنج و تنیس روی میز

مثل فوتبال  ،های دانشگاه وسایل ورزشی ابگاهوچنین در خ هم. دمامایی قرار دار و
 .ردهای بدنسازی وجود دا دستی، تردمیل و سالن

 شروع کنیم؟ اطور ورزش ر هچ

ورزش اهل ابگاه رابط تربیت بدنی داریم که از دانشجویان وما در هر دانشکده و هر خ
. کنند می نات راهنمایی        ا کامال ه نآو ها بروید  نآ شما پیش است که و کافی ندهست
که به آن ساختمان )معاونت دانشجویی  دنی در ساختمانچنین یک بخش تربیت ب هم
 دنیاتو می همواقع در خیابان قدس داریم که با مراجعه به این دفتر  (گویند هم می 3۹

های ورزشی دانشکده یا  با مراجعه به رابط انیدتو چنین می هم. دشروع کنی ان رتاورزش
از اماکن ورزشی دانشگاه مطلع  های مربوط به استفاده ها و سانس ن از زماناتاهابگوخ

 .شوید
 گشت و تور دوچرخه  سری برنامه های مفرح و شاد کوه ما یک! راستی

  .وندش ماهانه برگزار می                      سواری داریم که معموال 
 تربیت بدنی در کانال است ها کافی برای آگاهی از زمان و مکان برنامه

 .شوید عضو @tumssportدانشگاه به نشانی 
 در سکوهای قهرمانی ورزشی و حاضر در ورزش  ارشما   ههمءاهلل شا ان

 .میدانشگاه ببین
 ۵۹محمد شاملو فناوری اطالعات سالمت ورودی 
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 مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان
 

 معرفی مرکز مشاوره

 به مرکز مشاوره دانشجویی خوش آمدید

از ورود به دانشگاه زمان مناسبی برای تغییر ،رشد و گذر 

مشکالت است که هم میتواند مهیج و هم چالش برانگیز باشد، 

بنابراین در کنار جنبه های مثبت و خوشایند ورود به دانشگاه، 

سازگاری با تغییرات، بسیار نیازمند یادگیری مهارتهای زندگی دانشجویی از جمله 

تهای مدیریت هیجان، مدیریت روابط بین فردی، مدیریت زمان، مدیریت مالی، مهار

 .میباشد..... مطالعه و زندگی خوابگاهی و

کارشناسان حرفه ای مرکز مشاوره برای کمک به دانشجویان آموزش های بسیار دیده 

شما به محض .اند و در تالشند که دوره دانشجویی شیرین ترین لحظات شماشود

ورود به مرکز مشاوره به تیمی از روانپزشکان، روانشناسان و در صورت لزوم 

 .دکاران  برای برطرف شدن مشکلتان معرفی میشوید مد

مشکالتی نظیر اضطراب، استرس، افسردگی، مشکالت خانوادگی، دوستان و هم اتاقی، 

از طریق مشاوره حرفه ای با کارشناسان مرکز مشاوره کاهش .....مشکالت تحصیلی و

 .می یابد

الت و نگرانی ها در ما مشتاقانه منتظر دستان یاری جوی شما در زمینه انواع سوا

 محیطی امن و با رعایت اصول رازداری و بصورت کامال رایگان هستیم 

اگر احساس میکنید که شما یا کسی که میشناسید میتواند از خدمات ما استفاده کند 

 لطفا با ما تماس بگیرید برای یاری رسانی به کمک شما نیاز داریم 

 معرفی خدمات

ویی با آنها می توانید از مشاورین کمک بخواهید عبارتند برخی از مواردی که در رویار

 : از

را ... افسردگی و  در صورتیکه قبل از ورود به دانشگاه سابقه ای از عالئم اضطراب، •

 .داشته باشید و یا تحت درمان باشید

هرگاه احساس کردید در انتخاب راه حل مناسب برای مسایل جزیی یا عمده زندگی  •

مشاور به شما نمی گوید چه تصمیمی باید بگیرید بلکه می . ه ایددچار مشکل شد

 .آموزد که چگونه به بهترین تصمیم برسید

ممکن است متوجه شوید که موقع مطالعه، افکار یا تخیالت مزاحم، شما را از خواندن  •

باز می دارد یا شیوه برنامه ریزی صحیح برای مطالعه و سایر فعالیت های روزمره را 

مشاوران می توانند راه حل هایی برای تمرکز بیشتر، برنامه ریزی مناسب و  .دانیدنمی 

 .استفاده بهینه از زمان و توانایی هایتان پیشنهاد کنند

گاه مسایل عاطفی مثل از دست دادن یک دوست یا فشارهای مختلف زندگی مثل  •

در این . شود شکست تحصیلی منجر به درهم ریختگی فکری، عاطفی و رفتاری فرد می

شرایط مشاوران آماده اند تا با ارایه نقش حمایتی و راهنمایی، روش های سازگاری با 

 .شرایط را بیاموزند

ممکن است از کمرویی رنج ببرید یا متوجه شوید که نمی توانید از حقوق خود دفاع  •

مشاوران . کنید، اعتماد به نفس پایینی دارید و یا مهارت های اجتماعی تان ناکافی است
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نه فقط با صحبت که در عمل به شما کمک می کنند تا این مهارت ها را بیاموزید و به 

 .کار ببندید

شاید گاهی دلتنگ شوید و احساس کنید نیاز به سنگ صبوری دارید که به  حرف  •

هر مشاوری گذشته از ویژگی های همدالنه که هر انسان . های شما گوش سپارد

ار است، آموخته است که خوب بشنود و احساسات مراجع را سالمی از آن برخورد

 .درک کند

اضطراب و افسردگی شایع ترین واکنش های انسان در مقابل فشار های محیطی  •

در صورت .است که گاهی سبب ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره می شود

فت کمک های مراجعه به مرکز مشاوره و دریا ،بهترین اقدام مشاهده این عالیم،

 .مناسب است

زمانی که دچار افت تحصیلی شده اید یا مشکل آموزشی برایتان پیش آمده و از حل  •

آن ناامید شده اید یا نمی دانید از کدام قوانین می توانید استفاده کنید، یاری خواستن 

 . از مشاوره برای پیدا کردن راه حل گزینه بسیار مناسبی می تواند باشد

ره در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه،جهت شناسایی افرادی که نیاز به مرکز مشاو 

شایان ذکر است که  .انجام می دهدرا (  (GHQ آزمون غربالگری خدمات مرکز دارند،

بنابر این جهت . جنبه غربالگری داشته و ارزش تشخیصی ندارد اصرف این آزمون ،

در صورتی که از طرف مرکز (  رفاهی ، اموزشی و درمانی) تسریع دریافت خدمات 

 .مشاوره با شما تماس گرفته شد، در اولین فرصت مراجعه نمایید

روانپزشکان در مرکز  روانشناسان بالینی، مدکاران اجتماعی و :شامل ما مشاوران

مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در انتظار دستان یاری جوی شما 

وانید راهی را که در دانشگاه آغاز کرده اید با آرامش، دانشجویان عزیز هستند تا بت

سالمت و سربلندی طی کنید و تجربه های مفیدی از دوران دانشجویی خود کسب 

 .نمایید
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 شورای انضباطی

 

 شورای انضباطی دانشگاه

 راستی کسی می دونه شورای انضباطی چیه و چکار میکنه؟

در ابتدای امر فکر میکنیم شورای . ه داریمما همه مون از اسم شورای انضباطی واهم

انضباطی یعنی اینکه زیرآب زنی یا بهتر بگم فکر می کنیم که اگه یه خورده کج نگاه 

ولی واقعیتش بچه ها، شاکله . کنیم شورای انضباطی میاد و مارو تنبیه و توبیخ میکنه

د سال اخیر به این کاری شورای انضباطی دانشگاه ما اینطوری نیست یا الاقل در این چن

 .صورت نبوده یا تغییر نگرش داده

ما همگی قبول داریم که در هر جمعی اگر یک نفر خطائی انجام بده که باعث اذیت و  

آزار دیگران بشه باید جلوی آن را گرفت چونکه آرامش و آسایش خود ما را به هم 

 دادگاه داریم یا خیر؟همین مسئله در جامعه هم هست آیا ما در جامعه نیاز به . میزنه

به طور مثال اگر در جامعه یک نفر اومد و حق مارو ضایع کرد آیا باید بسوزیم و 

بسازیم چون زورش زیاده یا اینکه بریم دادگاه و بر علیه او شکایت کنیم و حق خودمون 

 رو ازش بگیریم؟

باید در شورای انضباطی . بچه ها شورای انضباطی در دانشگاه هم همین نقش رو داره

کنار ما باشه و حق تک تک دانشجویان براش مهم باشه اگر به دانشجویی ظلمی شد، از 

آن دفاع کنه و محیط آرام و امنی را برای ما دانشجویان ایجاد کنه تا دانشجوها تنها 

دغدغه شون درس باشه و ال غیر و اگر در این مسیر دانشجویی باعث اخالل در فرایند 

 .کنه تا دانشگاه به اون هدف که آموزش عالی است برسهبشه با آن مقابله 

به امید روزی که دانشجو و شورای انضباطی در کنار هم و به خاطر هم باشه نه در 

که شعار ( یار و یاور هم باشیم)ان شااهلل که شورای انضباطی به دنبال تفکر . مقابل هم

 .سال گذشته خود در جشن شروع سال تحصیلی بود حرکت کنه

بچه ها اگر آیین نامه و شیوه نامه شورای انضباطی را خواستید مطالعه کنید برید 

اونجا براتون  https://vsca.tums.ac.irسایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه 

اگر ایده ای هم داشتید که روش های  گذاشته شده یه نگاهی بهش بندازید بد نیست

یا  Enzebati.tums@gmail.comون بنویسید کاری آنها رو اصالح کنه میتونید براش

                       یا حضورا  خواستید برید . خوشحال میشن 30۵۹2۹۹8  - ۹۹۹ -۹۹3زنگ بزنید به تلفن های 

طبقه اول ( شفا) 3۵خیابان قدس خیابان ایتالیا ساختمان : یه گپی با دبیر شورا بزنید 

کنه راستی روزهای دفتر شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران خیلی استقبال می

هم داره برید هر چی دوست  حضوریبا دانشجویان مالقات   ۹۹ – ۹3یکشنبه از ساعت 

 .یکبار که برید باهاشون دوست می شید. دارید بگید
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 مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
 

 :سالم دانشجویان عزیز

هیم کمی در مورد می خوا. ورود شما را به برترین دانشگاه کشور تبریک عرض می نماییم

همانطور که از نام آن پیداست از دو واحد بهداشت و . مرکز بهداشت و درمان صحبت کنیم

درمان تشکیل شده است، مواردی که در بخش درمان برای شما می تواند جذاب باشد طرح 

غربالگری سالمت دانشجویان جدید الورود می باشد شامل معاینات بالینی و دندانپزشکی، 

 .گیری فشارخون، قد، وزن، سنجش بینایی و مشاوره روانپزشکی است اندازه

مورد دیگری که می تواند برای شما جذاب باشد، ارائه خدمات دندانپزشکی به صورت نیم 

بهاست که هر دانشجو در هر سال تحصیلی یک بار می تواند از این خدمات بهره مند گردد، و 

ت بیمارستانی و آزمایشگاهی رایگان در بیمارستانهای نیز ارائه معرفی نامه جهت دریافت خدما

ضمنا درمانگاه کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت شبانه . تابعه دانشگاه می باشد

روزی در خدمت شما دانشجویان عزیز می باشد و مورد دیگر که امیدواریم حتی االمکان 

ست که با دقت فراوان به پرونده کمترین مراجعه را به آن داشته باشید کمیسیون پزشکی ا

حال می پردازیم به بخش دوم فعالیت های مرکز . های پزشکی دانشجویان رسیدگی می نماید

که مربوط به واحد بهداشت می باشد، کارشناسان بهداشت مرکز با بازدیدهای دوره ای و 

آشپزخانه مکرر و نیز با دقت باال وضعیت بهداشتی قسمتهای مختلف خوابگاه ها، صنوف، 

دانشگاه، مراکز توزیع غذا، سلف غذاخوری دانشجویان و استخر دانشگاه را تحت نظارت دائم 

از دیگر فعالیتهای بهداشتی برای شما دانشجویان عزیز انجام واکسیناسیون . بهداشتی دارند

 هپاتیت ب و توام بزرگسال و انجام تیتر آنتی بادی هپاتیت ب جهت دانشجویان واجد الشرایط

و آموزش ( بنر–پمفلت -پوستر)می باشد و دیگر اینکه تهیه مطالب آموزشی بهداشتی 

 .بهداشت از دیگر فعالیت های واحد بهداشت می باشد

جهت ارتباط با مرکز بهداشت و درمان معاونت دانشجویی فرهنگی می توانید به آدرس و 

 :شماره تلفن زیر مراجعه کنید

، مرکز بهداشت و 0ساختمان معاونت دانشجویی، طبقهخیابان قدس، نبش کوچه فردانش، 

 درمان دانشجویان

  88۵8۹303-88۵8۹30۹: شماره تلفن

به نشانی  ۹۹تا  ۹۹برای مالقات با رییس مرکز می توانید روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 

 .ذکر شده مراجعه کنید
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 آوری اطالعاتواحد فن
 

 

 در ژرفای عصر اطالعات و دانایی

 .الم به همه جدیدالورودی های گل گالب، خوش آمدید به مهد علوم پزشکی کشورس

به قسمت جذاب خوابگاهها که از نون . از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است

. ساعته اینترنت با سرعت خوب 03شب هم واجبتره می رسیم، استفاده آسان، رایگان و 

نشجویی تمام سعی و تالش و امکانات بله دوستان واحد فن آوری اطالعات معاونت دا

مادی و معنوی و علمی در دسترس خودشون رو بکار گرفتن تا شما اینترنتی به کف 

به لطف خدای مهربان سعی می کنن . آرید و به غفلت و غیر علمی استفاده نکنید

 .اینترنت دانشگاه رو به بهترین شکل ممکن به دانشجویان خوابگاهی برسونن

مه به گوشی های هوشمند  دسترسی دارن و دوست دارن هر لحظه االنه دیگه ه

آنالین باشن، عالوه بر امکان استفاده از اینترنت با کابل، استفاده به صورت وایرلس 

برای گوشی و لپ تاپ، با استفاده از اکانت دانشجویی هست، کافیه رمز عبور وایرلس 

 .رو بزنین
SSID:     TUMS-Dormitories 
Password:    td135792468 

و به شبکه خوابگاهی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه وصل شید، بعد هم مرورگر  

حاال وارد دنیای ! دستگاه رو باز کنید و نام کاربری و رمز خودتون رو بزنید، همین کافیه

 .مجازی شدین

این . بچه ها نام کاربری تون شماره دانشجویی و رمز عبورتون هم کد ملی است 

اطالعات از آموزش دانشگاه میاد اگه کسی از قلم افتاده بود و نتونست وصل بشه 

می  OKبه آدرسهای ذکر شده البته با کارت دانشجویی، حتما  ITتشریف ببره واحد 

 .شه

اما یادتون باشه هر دانشجو فقط می تونه یک دستگاه را در هر لحظه به اینترنت 

باید به فکر سایر .. نای باند و سرعت محدود و خوابگاه متصل کنه، خب به هر حال په

یه راهی هم برای تغییر رمز و مشاهده زمانهای اتصال و میزان   .دوستانتون هم باشید

 .است http://stuacc.tums.ac.irمصرف تون وجود داره، اونم مراجعه به آدرس 

خواهشا ! قب خودتون باشید قوانین و مقررات یادتون نره خالصه در فضای مجازی مرا

. با اکانت همدیگه وارد نشید شاکی خصوصی پیدا می کنید حاال بیا و درستش کن

استفاده غیر علمی و بیشتر از . احتمال داره دستگاهتون تو شبکه خوابگاهی مسدود بشه

شه بقیه مقدار رایج، هم موجب تلف شدن وقت خودتون میشه، هم باعث می

دوستانتون که می خوان چهار تا مطلب علمی بخونن با کندی و عدم دسترسی مواجه 

 .بشن

 عزیزان دانشجو، همه راهنماهای الزم از جمله 

  جشنواره دانشجویی ابن سیناراهنمای ثبت نام در 

 راهنمای اتوماسیون تغذیه 

 راهنمای اتصال به وایرلس خوابگاهها 

 گاهیراهنمای دریافت ایمیل دانش 

http://stuacc.tums.ac.ir/


              

   

 

24 

 

  راهنمای دریافتVcampus ( جهت استفاده از منابع علمی الکترونیکی در خارج

 (دانشگاه و خوابگاه

 سامانه اسکان دانشجویان 

 تغییر کلمه عبور اینترنت 

معاونت دانشجویی به آدرس  ITرو می تونید تو وب سایت 

https://vsca.tums.ac.ir/it  پیدا کنید، باز هم مشکلی داشتید اطالعات تماس و

اومده باز هم می گم خیلی خیلی  سایتهمچنین آدرس جهت مراجعه حضوری در 

 .انشااهلل موفق باشید ،خوش اومدید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vsca.tums.ac.ir/it
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 مدیریت تحقیق،  توسعه و آموزش
 

 
 

جناب آقای فرهنگی دانشگاه،  به تازگی و با درایت و خواست معاون محترم دانشجویی

 .در این حوزه ایجاد شده است« مدیریت تحقیق، توسعه و آموزش»دکتر حلبچی 

رسالت اصلی معاونت دانشجویی فرهنگی، ارائه خدمات مناسب و با کیفیت مطلوب 

باشد و به روز بودن تمام ارکان معاونت و عدم رضایت می (با توجه به امکانات موجود)

قیت در مدیریت است، در رأس تفکرات این به وضع موجود که کلید اصلی موف

سازمان قرار دارد؛ با عنایت به این طرز تفکر، ضرورت ایجاد چنین مدیریتی بسیار 

نکته مهم آن است که در هر زمینه از . شد و باید آن را به فال نیک گرفتاحساس می

با ارائه توانند حضور فعال داشته باشند و های حوزه معاونت، دانشجویان میفعالیت

 .های خالقانه، به پیشرفت روند امور کمک نمایندایده

بر این اساس قرار است تیمی از دانشجویان و کارکنان تحت عنوان تیم خالق 

کارمندی، در این حوزه تشکیل و با نظارت و هماهنگی مدیر این بخش و  -دانشجویی

در این حوزه  های بلند و مؤثرتریحمایت جدی معاونت دانشجویی فرهنگی، گام
 .برداشته شود

 .منتظر حضور قوی و فعاالنه شما هستیم
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 شورای صنفی چیست

 کند؟ ار میــه کـو چ

 (منره ۰۲) !با خلق شعر توضیح دهید 
                                                         یقینا  براتون پیش اومده که توی مدرسه، شهر، محله و یا محل 

با مشکالتی ( البته اگر تا حاال دست به کار شده باشید )کارتون 

جایی مطرح رو جه بشید و الزم بدونید که این مشکالتتون موا

کنید و کاری کنید که این مشکل حل بشه و یا مشکلتون رو به 

حواسش ( پاکتییا  شیشه ای )یکی بگید و اون طرف مثل شیر

 ،هر کجا که گیر کردید و نتونستید از پسش بربیاید ؛بهتون باشه

 (ها های فیلم نیه چیزی مثل قهرما . )بیاد و کمکتون کنه

اینجاست که شورای صنفی با عنایت به این شعر از حضرت 

 !هوا خواه توام جانا و میدانم که میدانی: شه الرحمه وارد عمل می حافظ علیه

 !دونید شورای صنفی دانشجویان چیه و به چه کار میاد؟              حاال واقعا  می

ش پیگیری  هکه وظیف شورای صنفی تنها نهاد بدون گرایش سیاسی و مستقل دانشگاهه

  .حقوق صنفی و حریم دانشجوییه

از  های دانشجوییه که طی انتخاباتی این شورا متشکل از نماینده؛ تر بگم بذارید ساده

 ی این افراد برگزیده که دیگه نماینده. شن می طرف شما و بقیه دانشجوها برگزیده

و هر  دئولین برسوننصدای شما رو به گوش مس دوظیفه دارن د،شما دانشجویان هستن

تون به  تا شما بدون نگرانی در دانشکده دپیگیری کنن ،که براتون پیش اومدرو مشکلی 

های علمی فرهنگیتون بپردازید و وقت و فکرتون صرف مشکالتی که براتون  فعالیت

 .وپاگیر شدن نشه دست

ابط شورای صنفی به صورت مستقیم با مسئولین دانشکده تعامل داره و هر عضوش ر

شما برای صحبت با هر کدوم از  ی یکی از معاونت هاست که مسیر ارتباطی ساده

 . مسئولین دانشکده و دانشگاه خواهد بود

ن این سوال براتون پیش اومده باشه که حقوق صنفی که گفتیم شورا پیگیری شاید اآل

 شه؟ یی میهاکنه شامل چه چیز می

نه، ایاب و ذهاب، وام دانشجویی، امکانات خا مثل تغذیه، خوابگاه، کتاب) امور رفاهی

بدنی  بهداشت، تربیت ی خدمات مشاوره ،!(دیگر ی بهداشتی و درمانی و هزاران جایزه

 .پژوهشی -و امور آموزشی

آموزش،  ی مثل کمیته د؛های مختلفی تشکیل شدن برای پیگیری این حقوق کمیته

 -رفاهی ی گ و هنر، کمیتهفرهن ی ورزش و فراغت، کمیته ی تغذیه، کمیته ی کمیته

بینیم واقعا کاری نیست که  می ،کنیم حاال که نگاه می .روابط عمومی ی حقوقی و کمیته

 . فقط باید پشت این شورا باشیم و ازش حمایت کنیم. شورای صنفی از پسش برنیاد

و ( مجازا شورای صنفی)هواخواه توام جانا : رسیم جاست که دوباره به این نتیجه می این

 !!!دانی ن میدانم که دیگه اآل می

 پرستاری ۵3علی پروهان ورودی 
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 «بسیج-خانه دانشگاه سیاست»
التحصیلی دوستی  فارغ دو ماه پیش در مراسم

 کردن کالهش به را دیدم که بعد از پرتاب

گویی فکر و  !سوی آسمان، آن را نگرفت

. حواسش هم در آسمان به پرواز درآمده بود

از خود بریدم تا دلیل این ی افکارش را  رشته

سال  9من » :گفت. شدنش را جویا شوم خود بی

بارها شرایطی فراهم ! سال فقط درس خواندم 9درس خواندم؛ بخواهم بهتر بگویم من 

 ،حال. دادم های مختلف خودم را بسنجم ولی مدام به فردا پاس می شد تا در حیطه می

 «...ام خوانده است و من فقط درس فردایی نمانده

خوب هم بخواند ولی چه خوب است که  ؛                                       البته هر دانشجویی قطعا  باید درس بخواند

کنم  من به این گزاره عمل می. در دوران دانشجویی تجربیات متنوعی را نیز کسب کنیم

ی زندگی من را تشکیل دهد بلکه من نیاز به کسب  درس خواندن نباید همه»  که

حال برای کسب تجربه باید عضو گروهی شد تا هم  «.ها و تجربیات زیادی دارم مهارت

های  کار بتوانیم به برنامه هم با تقسیم، تر و بیشتری انجام داد بتوان کارهای بزرگ

باید  !اما کدام گروه؟ ؛اش را داریم برسیم قدر دغدغه مختلف ازجمله درس که این

ها و  ی جشنوارهها آورنده های آموزشی و مقام از رنک یکهم کرد که  جایی را پیدا

های  های کتاب دارهای ورزشی و نویسنده ژوهشی تا مقامپ -های مختلف علمی همایش

های  نظام سالمت و برگزارکننده ی علمی و مذهبی در آن باشند و هم از فعالین حوزه

ها و سردبیر  فرهنگی تا نویسنده -های علمی اندیشی و اندیشکده  های آزاد کرسی

های  جمعی اربعین، جمع ههای دست روی ی، عاشقان ائمه، پیادههای هیئت نشریه، بچه

شده  و واجور و صدها استعداد کشف نشده، کشف  ها دانشجوی جور خوانی و ده کتاب

من جایی را انتخاب کردم که  ...ی دیگر بارنشسته ولی شکوفا نشده و شکوفا شده و به

 .جویی چنین جایی استبسیج دانش ،است هی این موارد را در خودش جمع کرد همه

طور؟ سرپرستی گروهی را برای رسیدن به  هچ ؛گیریم مدیر بشویم جا ما یاد می این

کنیم و در مسیر  ها استفاده می گیریم و از تجربیات باتجربه هدفی به دست می

مند  هدفمان عالوه بر ارتقاء مجموعه، خودمان هم از رشدهای مدیریتی بهره

در جایگاه یک مسئول یا یک مدیر درجایی مثل دانشگاه و خواهیم  ما می. شویم می 

طلبد تا با عبور از  این هدف پیمودن مسیری را می. بیمارستان مثمر ثمر باشیم

 .تر سربلند بیرون بیاییم های بزرگ های کوچک، در مواجهه با مسئولیت تجربه

جهادی،  ،یهای مختلف صنفی، نظام سالمت، فرهنگی، سیاسی، علم جا در معاونت این

ها با طوفان فکری و تضارب آراء سبب همفکری و  خیل عظیمی از بچه... هیئت، خیریه و

 آن یک حرف کارشناسی و دقیق است؛ اما این ی شوند و نتیجه تر همدلی می از آن مهم

تپد و صمیمیت و اخالق را با خود  کند بلکه دل در تأیید آن می جا تنها عقل کار نمی

 .کند همراه می

اینکه نسبت به ! ودن در این تشکیالت چیزی را در وجودمان تزریق کرده استب

ترین چیزها واکنش  تفاوت نباشیم و مثل یک کارآگاه نسبت به کوچک اطرافمان بی

 .افتد هر اتفاقی که در مسیر دانشجویی، شخصی و اجتماعی برایمان می. نشان بدهیم



              

   

 

25 

 

ی عدالت،  از همه مطالبه! در گودیمحال خودمان هم ن ر هستیم و درعیگ ما مطالبه

از مسئولین  ؛داریم... دانشجو و  ی درستکاری، مقابله با فساد، توجه به خواسته

 .آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشکده تا مسئولین دانشگاهی، وزارتی و دولتی

که ما در بسیج  را های بسیاری قصد این را ندارم که کارهای مختلف و فعالیت

که مربوط را ای  برنامه نشرح دهم لک، دهیم های مختلف انجام می نشکدهدانشجویی دا

 :دهم شود توضیح می به شما می

 «رح هادیط» 

ای که خودمان از شروع دانشجویی شدنمان داشتیم استفاده  ی سرگردانی ما از تجربه

ریزی و مشورت از افراد مختلف و  کردیم و بعد از جلسات متعدد و بحث و برنامه

های این کار برافراشته شد و این بار برای بار دوم  نگی با مسئولین سرانجام پایههماه

است که تحت لوای طرح هادی همیار و همراه شما در ابتدای مسیر دانشجویی شما 

ای از تجربیات  خواهیم در مسیرهای پرتکاپوی دانشجویی کوله ما می. هستیم

چنین در ادامه نیز شما را تنها  هم دانشجوهای پیشین را به همراه داشته باشید و

های علمی و فرهنگی دانشکده  هایی که از بهترین ما با هادی ،در این طرح. گذاریم نمی

حل رها نکنیم تا  جواب نگذاریم و مشکلی را بدون راه کنیم سؤالی را بی سعی می ،هستند

این مسیر شما بدون حواشی متنوع اداری، آموزشی و درسی به متن بپردازید و در 

 .هرجایی کمکی الزم بود ما در خدمتیم

بسیج دانشجویی تشکلی . تر هم در مورد تشکلمان بگویم شاید بهتر باشد کمی واضح

هدف  است فراجناحی که با قرار گرفتن تعامالت دانشجو در مشی فکری بسیج و با

به منظور رسیدن  های انقالب اسالمی در اتمسفر دانشگاه، به سازی آرمان بومی

 .شده و در حال فعالیت است دانشگاه اسالمی و در طراز انقالب تشکیل

نفس در دانشجویان، ایجاد نشاط علمی،   به ی روحیه امید و اعتماد درمجموع توسعه

شادابی جسمانی و روانی، تقویت پیوندهای دوستی، افزایش آگاهی از محیط پیرامون و 

کردن میزان اثرگذاری و جایگاه  فافپذیری و ش اتفاقات روز، ایجاد حس مسئولیت

 .باشد می های اصلی بسیج دانشجویی دانشجو در تحول کشور از آرمانواقعی 

در پایان قبولی شما را در بهترین دانشگاه و آموزشگاه عالی کشور تبریک عرض نموده 

و برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی در مسیر تحصیلی و تمامی مراحل زندگیتان را 

 .ایممی نم

 .پیروز باشید

 ۵3پرستاری ورودی –محمدحسن صالح نژاد 
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 «اجنمن اسالمی  -سیاست خانه دانشگاه»
بزرگ  ی دانم حال که این نوشته را به عنوان عضو جدیدی از خانواده نمی

خوانید، آیا تاکنون نامی از انجمن اسالمی دانشجویان  دانشگاه تهران می

طلبی  خواهی و عدالت آرماندهه  هفت از یشب #دانشگاه تهران و 

 اید؟ تشکل شنیده اعضای این

دانشجویان، همواره در طول تاریخ مبارزاتی ملت شریف ایران در 

های مدنی و سیاسی و روشنگری  راستای حفظ استقالل و برقراری آزادی

اند و انجمن اسالمی  ای درخشان داشته مردم برای مبارزه با ظلم و استبداد سابقه

                                  های پر التهاب، پرچمدار  این جریان  دانشگاه تهران در تمام این سالدانشجویان 

 .است ستیزانه و ضد استبدادی بوده ظلم

پور و مهندس  اهلل آزاده و عطاءاهلل شهاب به کوشش محب ۹۹0۹این تشکل در سال 

گیری خط مشی جدیدی از  اهلل سحابی تأسیس شد و باعث شکل مهدی بازرگان و عزت

های اسالمی، تالش  گرایانه با هدف اصالح جامعه طبق آموزه اسالم وییمبارزات دانشج

به خصوص جوانان روشنفکر و مبارز، انتشار ، در راستای برقراری اتحاد بین مسلمانان

سسات تبلیغاتی و نشر مطبوعات، مبارزه با ؤایجاد م ی   حقایق اسالمی به واسطه

 در سطح دانشگاه و جامعه  روشنفکری دینی ی خرافات و جهل مذهبی و اشاعه

  .گشت

 08گیری مبارزات ضد استبدادی علیه رژیم شاهنشاهی به ویژه بعد از کودتای  با اوج

جامعه و در راستای تحقق  بر ، جنبش دانشجویی تحت تأثیر فضای حاکم۹۹۹0مرداد 

آذر  ۹1ای که در  به گونه؛ تری از فعالیت گشت های واالی خود وارد فاز جدی آرمان

 ،ی بیگانگان جویانه مداخله های مان سال، سه دانشجوی مبارز حین اعتراض به سیاسته

 .فنی دانشگاه تهران به شهادت رسیدند ی در صحن دانشکده

خواهی در بین اعضای انجمن اسالمی  گری و عدالت با پیروزی انقالب اسالمی، انقالبی

این تشکل وارد  92 ی ههاما پس از پایان جنگ تحمیلی و با شروع د ؛افزایش یافت

گرایانه  های ایدئولوژیک چپ های خود شد و گرایش جدیدی از فعالیت ی دوره

                                                       طلبانه و انتقادی میان اعضای  آن حاکم گشت و در راه تحقق  تر و مشی اصالح رنگ کم

خواه  های گزافی را در مقابل نیروهای افراطی و تمامیت های اصیل خود هزینه آرمان

 .پرداخت نمود

انجمن اسالمی دانشجویان همواره حامی قرائتی نو از اسالم رحمانی به صورت 

اهلل  چون آیت است و تفکرات بزرگانی هم گرایی بوده روشنفکری دینی به همراه ملی

الگوی ... طالقانی، دکتر شریعتی، مهندس بازرگان، دکتر یزدی، امام موسی صدر و

چون  ای هم های وارسته عالیت، انسانها ف اعضای این مجموعه بوده و در طول سال

 .است  شهید دکتر چمران را در دامان خود پرورش داده

های حیاتش، با تکیه بر ماهیت آزاداندیشی و  انجمن اسالمی دانشجویان در تمام سال

گاه دانشجویان بوده و مطالبات دانشگاه از  خویش همواره حامی و تکیه یخواه آرمان

طلبی و  شمارد و با ندای حق های خود بر می ول فعالیتنهادهای قدرت را از اص

است   تحوالت عظیمی در سطح دانشگاه و جامعه بوده  ها و ستیزی سرآغاز حرکت مظل
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ظهور رسانده که دانشگاه نه با سنگ و آجر، بلکه با دانشجو  ی و این اصل را به منصه

 .یابد ماهیت می

 :های فعالیت به شرح زیر است اهداف حال حاضر انجمن به تفکیک حوزه

 سیاسی #
ترین تشکل دانشجویی در  انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان اصیل

مذهبی، احیای روشن فکری دینی، مبارزه با  -نظر دارد تا با ایجاد خط فکری ملی

ان گو میان تمام گروه ها و جریو خرافات و تعصبات افراطی و ایجاد فضای تعامل و گفت

به ارتقای فضای سیاسی جامعه بپردازد و برای نیل به این اهداف  ،های سیاسی موجود

های مطرح  گو، سخنرانی شخصیتو از حلقه های مطالعاتی، جلسات هم اندیشی و گفت

 .برد بهره می... سیاسی و برگزاری مناظرات دانشجویی و

 فرهنگی_و_اجتماعی #
فرهنگی جامعه و دانشگاه تهران ارتقای سطح ترین اهداف انجمن اسالمی  یکی از مهم

 .های اجتماعی می باشد ها و ارزش چنین تحقق آرمان هم

های مطالعاتی  توان به برگزاری حلقه های فرهنگی این مجموعه می از جمله فعالیت

های مختلف جهت  ههای متعدد، تشکیل کارگرو فرهنگی و اجتماعی، برگزاری خیریه

 .اشاره کرد ...اجتماعی، اکران فیلم و مستند و پیگیری مسائل و مشکالت

 مذهبی # 

ی نوین از دین و تبدون شک یکی از بزرگ ترین رسالت های این تشکل، ارائه ی قرائ

  .باشد گرایی و احیای ارزش های مذهبی می روشنفکری دینی به همراه ملی ی اشاعه

 ،و اما سخن آخر
تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در  ما اعضای انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه

                                                                   ها، اندر پیچ و خم  این راه پرمخاطره، راهی پر از پستی و بلندی، راهی  تمامی این سال

ای مضاعف شد برای  که گاه ما را برای رسیدن به اهدافمان سست نمود و گاه انگیزه
تالش در  حرکت با سرعت بیشتر به سوی اهدافمان، با دفاع از حقوق دانشجویان و

های سیاسی و مدنی ملت شریف ایران و  جهت حفظ استقالل دانشگاه و تحقق آزادی

های واالی انسانی و مبارزه با جهل و استبداد، شایستگی خود را به  صیانت از ارزش

ایم  دار جریان اصیل دانشجویی به اثبات رسانده                                   عنوان حامی حقیقی دانشجویان و سک ان

های گزافی را  و هزینهکرده ها، مصائب بسیاری را تحمل  برای احقاق این ارزش و

  .ایم هپرداخت نمود

  ؛آری

 ...ایم و پا برجاییم صد بار شکسته 

 

 ۵3هوشبری ورودی -نسیم سامانی پور
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 راد       وجوی م  در جست

  |F i n d i n g  M o r a a d 

خوشید؟  ؟خوبید! نتوءو آبا                              سالم و درود به خودتون و بر جد 

پس با ما . «راد  م »خوایم با هم بریم پیش  می.   ال خب به من چه اص

 !دبیای

بنداز تو  ؛تر بیا پایین ؛از در قدس بیا بیرون ؛بیا تو از در انقالب +

 !خوبه. بپیچ چپ سر ایتالیا؛خوبه  !آها بیا؛ مستقیم بیا بیا بیا ؛ایتالیا

 .تمراد اینجاس

 !تق !تق !تق -

 ؟کیه× 

 .منم -

 !؟منم کیه× 

نگ خیس بر          انضمام ل  تصویر مردی سیبیلو با هیکل زمخت به]خوام  و میر مراد -

 [کند را در ذهن پریشانش تداعی می  neckی ناحیه

 .بیا تو× 

  .هللایا -

 [صدای بسته شدن در]

 ؟مراد کجاست -

 !تجاس همین× 

  .بهش بگید بیاد -

 .ما همگی اآلن توی مرادیم× 

 !مراد اسم مکانه! عجب !ععععععع -

 [آورد یاد می را به 0زیر چونه؛ قواعد زبان فارسی : لوکیشن دست]

 ؟دتر راجع به مراد برام توضیح بدی شه بیش خب می -

و پاتوق  هست« مرکز رشد استعدادهای درخشان»مراد مخفف عبارت ! لم       ببین گ  ×

های  خشان توی زمینهاصطالح استعدادهای در استعداد برتر یا به دانشجوهای با

های علمی دانشجویان  مراد با مرکز پژوهش م بگم که ساختمونرو ه البته این .همختلف

 .یکیه

 ها دیگه چیه؟ مرکز پژوهش -

ار با کها یه گروهیه که توش دانشجوها و اساتید مثل یه دوست و هم مرکز پژوهش ×

جا  های این البته فعالیت .ای علمی، پژوهشی یا فرهنگی و هنریهکار .دکنن هم کار می

برگزار  ی پژوهش برای آموزش نحوه های مختلفی ه          مثال  کارگا .محوریتش روی پژوهشه

و یه عامل مهم  های کشوره هاین مرکز اولین تشکل تحقیقاتی در بین دانشگا .دکنن می

 !برای پیشرفت دانشگاه از نظر اعتبار پژوهشیه

 ؟تر بگی شه بیش می دکنن میجا فعالیت  هایی که این از بچه ...خب -

لحاظ توی دانشگاه  چنین مراد ازهمه دانشجوهای این مرکز و هم. چرا که نه!          آره حتما  ×

و استعدادهاشون رو شکوفا  دذوقن و خوش دخیلی انگیزه دارن د،الن        خیلی فع . سرآمدن
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م ه جا بهترین جا برای شکوفایی استعدادهاییه که خودت نظر خودم این به. دکنن می

 !ازش خبر نداری

 ...وای باید خیلی جای خوبی اومده باشم -

 [زمین به چسبیده: لوکیشن فک ]

 دتونن می د،نهست جا ای اینه هایی که از قدیمی بچه! تازه .موافقم باهات       واقعا  .آره ×

ها همگی دانشجو  شورای مرکزی مرکز پژوهش! دذارنگتجربیاتشونو در اختیارت ب

ها عضو شورای اشه، تعدادی از کاندید انتخاباتی که برگزار میهستن و هر ساله طبق 

هم و با نظارت سرپرست واحدهای مختلف       کاری  و با هم دشن مرکزی و اجرایی می

 کو سرپرستی کل مرکز یعنی دکتر پاساالر ی دنا های مختلف دانشکده یمرکز که برا

 . دآمیز رو با هم دارن یت           خوب و موفق       کاری  هم

 استعداد درخشان چیه؟ دانشجوی -

ای المپیادهای هآور گر برتر یا مدال پژوهش عنوان  هدانشجوهایی هستن که ب ×

 .شن شناخته می... ودانشجویی 

 شه بهش بگید بیاد؟ حاال می !رو من ندیدمش مراد ^_^راستی -

  !از دست تو! ای خدا ×

 :( ؟چرا -

 آلزایمر گرفتی مگه؟ ×

 :(نه شوخی کردم  -

 .جا بزن یه سر به این |:حال شدم از دیدنت  خب خوش |:باشه  ×

 علوم آزمایشگاهی  ۵۹مسعود جقتائی ورودی 
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 «سکوی پرش»
دسته دانشجویانی هستی که به دانشگاه تهران، تنها به  نآتو هم از 

دانی که دانشگاه  یا میآد؟ نکن عنوان یک دانشگاه معمولی نگاه نمی
های باالتر و  یدن به موفقیتی پرشی باشد برای رس تواند پله می

ها،  ر کنگرهدتوانی  التحصیل نشدی می که هنوز فارغ وجود این دانی که با بیشتر؟ می
از معیارهای دانشجوی   دانی یکی یا میآیا یک پژوهشگر شوی؟  بدهی و مقاله ارائه

 دانستی که با داشتن مقاله یا میآچاپ و انتشار مقاله است؟ و  ،نشدکشوری  ی نمونه
ات  شغلی و تحصیلی ی یندهآن هم بر آاستعدادهای درخشان شوی که  وتوانی جز می

یک  انجاماگر مراحل  .ها و کلی چیز دیگر از فواید پژوهش است اثر مثبتی دارد؟ این
 !دانی به خواندن ادامه بده تحقیق علمی را نمی

هستند  ...ای و اخلهشامل توصیفی، تحلیلی، مد                                      برای شروع باید با انواع تحقیق که مثال 
با عنوان کارگاه           ها معموال  این کارگاه. ها را بدانی نآاجرای  و ی انجام شوی و نحوه آشنا

ها و مراد  خانه ها، بعضی از کتاب روش تحقیق یک و دو در مراکز تحقیقات دانشکده
ی حساسی  ست که این مرحله، مرحلها Searchقدم بعدی کارگاه . شود برگزار می

 یادرا ها  کلیدواژهو  های علمی ی پیدا کردن مقاالت را از پایگاه را که نحوهچ ؛ستا
جو در منابع الکترونیک برگزار  و  تحت عنوان کارگاه جست                 این مباحث معموال . گیری می
ست که این هم با اپردازی و پیداکردن عنوان  کارگاه بعدی، کارگاه ایده. شود می

کم  کم. شود وردی انجام میآبه دست  Searchه با مشورت یا استفاده از مقاالتی ک
زال قدم وی نگارش یک پروپ یادگیری نحوه !شوی ها نزدیک می داری به پایان کارگاه
درخواست ) الوزدر این مرحله با قسمت های مختلف یک پروپ. بعدی تو خواهد بود

یسی هم نیاز نو ست بگویم در این مرحله به کارگاه رفرنساالزم . شوی شنا میآ( علمی
جا که باید کلی کارگاه  تا این. فراموش نکن ار ENDNOTEکنی، پس کارگاه  پیدا می

تر  ها را ساده این کارگاه درشرکت  ،بعضی از مراکز! بزنی وقت جا یک دبروی، نکن
ی  کنند که شامل همه موزشی را با عناوین مختلف برگزار میآ ی اند و یک دوره کرده
بعد از نوشتن . زال بنویسیویک پروپ ،توانی در اتمام دوره و تو می  ها خواهد بود این
ا به عنوان استاد رزال یا بعد از پیدا کردن عنوان بهتر است یکی از اساتیدتان وپروپ

خواهی شروع کنی این است که با  کنی که پیشنهاد من برای تو که می راهنما انتخاب
که پس از ثبت در  یبی مشورت کناستاد راهنمایت در مرحله انتخاب عنوان حسا

هایت به هدر  نشود و زحمت Rejectرد یا  ات طرح پژوهشی ر،سیستم پژوهشیا
را  ها های مختلفی این کارگاه در دانشگاه مکان ،کردم طور که در باال اشاره همان .نرود

نکته خالی از لطف نیست که مرکز رشد استعدادهای  ولی گفتن این دکنن می برگزار
ها را  ست که این کارگاهاجایی  ، های علمی دانشجویان یا مرکز پژوهش (مراد)ان درخش

، حمایت ویژه ای از شما که تازه اش دلیل ماهیت دانشجویی  و به دکن برگزار می
از مرکز  یک واحد در هر دانشکده             کند و معموال  می ،خواهی پژوهش را شروع کنی می

 . دارد وجودها  پژوهش
المللی داشته  ی خوب و در سطح بین خواهی یک مقاله این است که اگر میخر آی  و نکته

بلکه زمان خاص  ،نیست هماه راه پژوهش راه دو سه! باشی پرتالش و باشی باید صبور
های جانبی تعادل  ها، پژوهش و فعالیت باید طوری بین درس. برد خودش را می

درس و )کدام  هیچبه نشوی و نیاوری و تسلیم   ی راه کم برقرارکنی که در میانه
ای  دانشجویانی هستند که با وجود معدل باال، پژوهشگر حرفه. نخورد  صدمه( پژوهش

  !اند راضی کرده نیز هستند و از راهی که انتخاب
 ...پس بسم اهلل ،قسمت به دردت خورد اگر اطالعات این

 ۵3ورودی -کارشناسی پرستاری-زهرا ساجدی
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 ...رهرو آنست
وقتی توی دانشگاه یه تیم داشته باشی، میتونی هر کاری ... دونیمی -

ما هم یه تیم داشتیم و قرار بود یه کلیپ . میخوای انجام بدی

ی بازیگرا و دست اندرکاران هم مشخص شده  تقریبا همه. بسازیم

 .فقط مونده بود استیون که اونم روزای آخر موافقت کرد. بودن

 استیون؟ -

ها تو خوابگاه  البته بچه. ۵0ورودی سال . وکینگاستیون ها. آره -

اولش .                                من با استیون توی م راد آشنا شدم. کنن ویلیام صداش می

که اونجا دیدمش یه کم تعجب کردم؛ آخه استیون عاشق  ولو شدن تو خوابگاه بود و 

ی  تنهایی پاسخگوی همه اینترنت خوابگاه به. تر پیش میومد از جاش تکون بخوره کم

که بعد از یه مدت اعتیادش به  های جسمی، روحی و روانیش بود؛ ولی مثل ایننیاز

اینترنت شدیدتر میشه و دیگه دوز قبلی براش کافی نبوده؛ به همین خاطر دنبال یه 

وجوی کم سرعت به دنبال فرصتی  گرده و بعد از یه جست تر می اینترنت پرسرعت

مرکز رشد »ی                          رسی، بگم که م راد سرواژهکه بپقبل از این. آشنا میشه« مراد»بهتر با 

در یک مکان و واقع در « های دانشجویان مرکز پژوهش»ه و با «استعدادهای درخشان

استیون بعد از آشنایی با مراد دیگه از جاش تکون نخورد تا من برم . خیابان ایتالیاست

 .پیشش و باهاش آشنا بشم

 کار کنه؟ ون چهاونوقت استیون قرار بود توی کلیپت! چه جالب -

. استیون یکی از دو بازیگر اصلیمون بود و قرار بود نقش مقابل یوسین رو بازی کنه -

. الملل و اهل جامائیکا بود یوسین دانشجوی بین. آشنا شدم ۹من با یوسین توی تربیت 

داستان زندگیش یه کم تلخ . بورسیه تحصیلی شده بود و اومده بود تهران 02۹۹سال 

                        ک شه و مجبور میشه بیفته  وقتی میاد تهران بعد یه مدت پوالش ته می یوسین: بود

کنه  ناچارا هر چی پول براش مونده رو جمع می. کنه                                   دنبال کار؛ ولی مورد  خوبی پیدا نمی

شه و بعد از یه  شه پیک موتوری؛ ولی بدبیاری بیخیالش نمی خره و می و یه موتور می

که کارشو از دست  یوسین ولی برای این. گیره مدت سر یه چارراه، پلیس موتورشو می

کارش نمیگه و از اون روز به بعد سفارشارو پیاده به دست  نده، چیزی به صاحب

تقریبا نصف تهران رو با پاهاش دویده تا غذای مشتری رو گرم به . رسونه مشتریا می

ین ماجرا وقتی ما با هم تربیت بدنی داشتیم، تقریبا یک سالی از ا. دستشون برسونه

 ۹تست کوپر رو زیر . گذشت؛ ولی یوسین تاثیر اون دوران رو همراه خودش داشت می

اسمش یوسین بولت بود؛ ولی به . ها رکورددار بود ی آیتم دوید و تو همه دقیقه می

              بعد  تربیت هم ! Boldگفتیم یوسین  حدی تو جمع ما برجسته و سرآمد بود که بهش می

انی دانشگاه و تو مسابقات و المپیادهای مختلف کلی مقام معرفی شد به تیم دو و مید

 .آورد

 ی چی بود؟ ولی نگفتی باالخره کلیپتون درباره! ای عجب تراژدی  -

ها اول ورود به دانشگاه خیلی ذوق و شوق و انرژی دارن؛ ولی   ببین اکثر بچه. آها، آره -
هسته و پیوسته حرکت آ. کنه به خوابیدن شه و شروع می کم باطریشون ضعیف می کم

ما هم . خوان پاس بشن شن و فقط می چی می یه جا وسط راه بیخیال همه . نمیکنن

های جدید پخش بشه این  خواستیم توی این کلیپ که قرار بود تو مراسم ورودی می
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ی کلیپ از من بود، یوسین و استیون بازیگراش بودن و  ایده. قضیه رو یادآور بشیم

 .برداری و کارگردانیش رو انجام بده یلماصغر هم قرار بود ف

داستان کلی به این صورت بود که مثال قراره یوسین و استیون توی یه مسابقه دو 

                       یوسین که از ب ردن خودش .                                                 شرکت کنن و هر کدوم او ل شد، بره برای تیم دانشگاه

گیره  مطمئن بوده یه مقدار از مسیر رو که طی کرد، بیخیال استیون، کنار یه درخت می

کنه و بدون مکث و استراحت کل مسیر  استیون ولی با سرعت کم شروع می. خوابه می

 .شه کنه و زودتر از یوسین از خط پایان رد می رو طی می

                                    تونست مفید باشه؛ ولی تقریبا  یک ماه  ها هم می برای ورودی! ی خیلی بکری بود ایده

 !و از دانشگاه انصراف دادکاره تموم کرد  مونده به مراسم اصغر درسش رو نیمه

 !یعنی کلیپتون موند روی هوا؟ چرا آخه؟ باالخره چی شد آخرش؟ -

 سجاد رفیعی

 ۵3ورودی  - پرستاری
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 « های يک پدر نوشته دل»
 یای اولؤر

عنوان  هاست و من ب ۹۹11اواخر تابستان سال 

 کنزدی یدر بیمارستان شهید بقای کپزش دندان

ی  و درمان منطقه اهواز و زیر نظر ستاد امداد

روزها با کار زیاد  جنگی جنوب مشغول کار هستم؛

های  کها و موش عاشقانه و گاهی هم در زیر خمپاره

 !گذرد یعراقی م

شویم  یها هم گاهی با دوستان دور هم جمع م شب

ور و خاطرات مختلف با هم صحبت  نآور و  و از این

اکثر دوستان من از پزشکان اعزامی  .کنیم یم

گاه علوم پزشکی تهران هستند که برحسب دانش

  .خوابگاه هستیم کاتفاق در ی

ی جنگی، هر  دور هم که هستیم با وجود منطقه

 یهر چند امکانات اندک. گذرد یلحظه خوش م

دیگر دوست و صمیمی  کقدر با ی داریم، اما آن

ها در برابرش زانو  هستیم که جدیدترین تکنولوژی

از ما  کهر یی های آن زمان، بعدها برا ها و شوخی بتها، صح حرف کت کت. زنند یم

 ...دش یی شیرین خاطره

بودم برای دوستانم تعریف  روز که از خواب بلند شدم، خوابی را که شب قبل دیده کی

 ...خداوند به من پسری داده بود؛ کردم

فرست دانشگاه تهران درس بخونه و و بپسرت ر »:های من به شوخی گفتند اتاقی هم

 !«یرینی هم یادت نره امشب بگیرشی

کردم و ماجرای خواب را تعریف  همان روز به روال روزهای قبل با مرحوم پدرم صحبت

برای خدا کاری نداره » :طبعش گفت کردم؛ پدرم نیز با همان لحن شیرین و شوخ

 !«هخوابت را تعبیر کن

 دوم ییاؤر

او که در . م به تهران آمدیم، دو روز مانده به اول مهر با پسر۹۹۵1اواخر تابستان 

بود، حاال همراه پدرش برای شرکت در  ی پزشکی دانشگاه تهران قبول شده رشته

 !گذاشت یی پزشکی م مراسم شروع سال تحصیلی، قدم به دانشکده

خواب بود؛  کچون ی گذشت، ولی برای من هم یسال م ۹2یای دوم ؤیای اول تا رؤاز ر

 ...خواب برق آساک ی

طور که چندین سال  د به دانشگاه، فرزندم را از زیر قرآن رد کردم، هماندر بدو ورو

 کو طبق روال همیشگی، همراه با ی کار را کرده بودم قبل در روز اول ابتدایی این

 !عکس یادگاری

شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی برایم حسی را داشت که فقط شما، کسی که 
 :کند یم کاکنون آن را تجربه کرده، در هم

ریزی، اکنون فرزندم قدم به یکی از بهترین  ها تالش، دغدغه و برنامه بعد از سال

 ...نشین پزشکی ی دل گذاشت، آن هم به رشته یهای دنیا م دانشگاه
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 یای سومؤر

سال از  ۹حدود  ،شب است پس از نیمه 0:۹8نویسم، ساعت  را می اکنون که دارم این

توانید حدس بزنید، آن نیز چون چشم  یمطور که  یای قبلی گذشته و همانؤر

 .زدنی گذشت برهم

از احوال فرزندم در شهر غریب  ؛سال داشته ام ک شماری در این ی های بی دغدغه

 ...هایش، غذا، امکانات و اتاقی گرفته تا وضعیت خوابگاه، هم

 !اند ی این دغدغه ها، به طور کامل حل شده باورنکردنی است که چگونه همه

ن بازدید از خوابگاه دانشجویان، بالفاصله امکانات خوب آن مثل یخچال، کولر با اولی

ساعته در کنار تمیزی و  03، شوفاژ، سالن مطالعه، نمازخانه، سالن ورزش، نگهبانی کخن

کرد؛ چیزهایی که همگی به لطف و تالش  آن توجهم را جلب ی بودن همواره مرتب

ها را  این عزیزان بهترین کمتعال برای یکایمسئولین انجام شده بودند و از خداوند 

امکانات  کت کالعاده عالی خوابگاه، که دسترسی به ت چنین مکان فوق هم .آرزومندم

و میوه فروشی گرفته تا ایستگاه مترو و  فروشگاهدیگر را بسیار ساده کرده بود؛ از 

اه به صورت به خصوص برای پسران، فاصله بین خوابگاه تا دانشگ. های خوب رستوران

 !استدقیقه  ۹از  پیاده کمتر

ام اگر  اغراق نکرده است؛                           جو   خود دانشکده و خوابگاه  ،ترین برتری آن اما شاید مهم

نیازی  .دترین نخبگان ایران هستن ترین و سالم ترین، باهوش ای از نابغه بگویم مجموعه

ند و مسئولین شو یاساتیدی که بهترین دکترهای ایران را شامل م کت کنیست از ت

پرتالش دانشگاه سخن بیشتری بگویم، چرا که به زودی با چشمان خود خواهید دید؛ از 

  .های ارتباطی گرفته تا مسائل دیگر وقفه ایشان در کانال های بی تالش

 :کنم یدر نهایت، سخنم را با این تمام م

 آری، برگ جدیدی از دفتر زندگی فرزندتان و نیز خودتان ورق خورده، 

های بسیاری را تجربه کنید؛ اما اگر به خوبی  فراز و نشیب، و آری، قرار است در این راه

کردن هرچه بیشترش اهتمام بورزید و اگر  کبا فرزندتان در ارتباط باشید، اگر به در

 چنان به سمت جلو حرکت کنید، در طوفان مشکالت، هم

شب،  نیمه 0:۹9و در ساعت  اید بینید از تمامی موانع گذشته یگذرد که م یچندی نم

 !اید تحریر درآورده ی یاهای چندین سال گذشته را به رشتهؤر

 ،با احترام

 دکتر سید رضا سبط: تهیه و تنظیم
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 دو روز تا اولین روز
 از انگیز؛ های خاطره عکس است از پر کردم باز که رو ها آلبوم .م

 تا بگیر بزرگ مادر و بزرگ پدر سفید و سیاه و قدیمی های عکس

 و اومدن دنیا به تا بابا، و مامان عروسی و بابام سربازی های عکس

 بعد به جایی یه از ...من و بغل برادرم های و عکس شدنم بزرگ

 تموم دارن ها عکس انگار نیستن؛ آره ترتیب به ها عکس دیگه

اومد،  پیامک بستم، یه که رو آلبوم .شن می گم هم شن، شاید می

 شیرینی خوای می میشه گشنت وقت هر هم تو ه ه ه ه ه ه آه)

 !( از من  سیریش بگیری کنکور قبولی

 بده شیرینی یه نیستا قبول قبلی شیرینی دوکتووور دوکتووور -

  .کنیم تو اینستا بشه استوری رومون حداقل

  بابا کن ولش ؟؟؟!!!بدم جوابش

  چنده ویزیتت دی نمی جواب میذاری که هم کالس ما برای دوکتووور دوکتووور-

  ه اه

سرم  خیلی االن دم می شیرینی کنم می دعوت رو همه دفعه یه چشم چشم سالم -

 . زنم خودم بعدا بهت زنگ می. شلوغه

 کم ها عکس انگار اومد یادم. گن دکتر یه جوریم میشه دونم چرا ولی وقتی بهم می نمی

 . ها  هارد و ها دی وی دی ها دی سی توی کردن مهاجرت بعد به فصلی یه از کم

هامون  بعضی از فامیل .شدن تر خوشگل ها آدم همه انگار کنم می باز که رو پوشش

کنم موقع عکس انداختن با  تر، ولی از یه طرف حس می جوون شدن، شاید مدرن

بگذریم که . گیریم تر عکس می میاریم و راحت دوربین دیجیتال بیشتر مسخره بازی در

مثل پدربزرگ که دعا خیریش همیشه . ها کنارمون نیستن عکس ها دیگه توی این خیلی

 .همراهمون بوده و هست

کم فامیل برای تبریک و خداحافظی پیداشون  خوره؛ کم در همین حین زنگ خونه می

شه، با دیدن فامیل، عکس های قدیمیشون هم میاد جلو چشمام، تصور اینکه دایی  می

اله هم چشم هاش رو عمل کرده، دختر دایی هم یه روز کچل بوده و  حاال مو کاشته، خ

ولی چیزی تو همه یکسانه چین و چروکی هست که توی صورتشون زیاد .  دماغش رو

یکی انگار نسبت به عکس هاش جوون شده؛ ! نه صبر کنین. شده؛ مخصوصا بزرگتر ها

 .بگذریم! چه عملی کرده؟ خدا می دونه

همه هم یه چیز . می شنوم، دکتر هستاالن همه جمع اند و بیشترین واژه ای که 

بخون برای تخصص و سعی کن زیر میزی نگیری و . سعی کن دکتر خوبی بشی»: گن می

حساب کن  3022با این گرونی دالر فیشش رو . ها رو داشته باشی هوای نیازمند

 «.براشون

گن، ولی اینقدر این حرفا رو شنیدم که هر چقدر هم  هرچند می دونم درست می

شاید همه مثل من . ذهنم یه جای دیگه هست. ناخواسته حوصله ندارم  باشه، درست

شاید . گن نسل جوان و دهه هفتادی ها و هشتادی ها نصیحت پذیر نیستن می. باشن
 . ها نصیحت کردن هم بلد نیستن کنم که بزرگتر ها باشه ولی احساس می حق با اون

 .گذریم کنم؟ ب راستی ذهنم کجاست؟ به چی دارم فکر می
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کشم و نگاهم به جای خالی  روی تخت توی اتاقم دراز می. مهمونا هم رفتن و خوابم میاد

وقتی که فردای کنکور همسایمون اومد و . افته؛ جالبه خیلی خالیه کتاب های کنکوریم می

 . هام رو بردن انگار ذهنم و تمام دارایی  همه کتاب ها رو برد،

 ! مامان سالم-

ها  راستی بابات رفته برای سفر فردا بلیت. سفره پهنه. ونت رو بخوربرو صبح! سالم -

 امروز کاری نداری مادر جان ؟. رو بگیره

 ! البته خصوصیه. راستش مامان امروز یه کار خیلی مهم دارم -

 اگه به من نگی به کی می خوای بگی؟. بزرگت کردم. من مادرتم  -

 .راستش چیزی هست بین خودم و خدا -

دفترچه یادداشت گوشیم رو . کنم زنم و فکر می حونه دارم توی اتاقم قدم میبعد صب

خوام  راستش از روی احساسات نوشتن راحته ولی از روی عقل چطور؟ نمی. هم آوردم

خوام قول بدم به  می.شاید نتونم بهش عمل کنم. این رو هیچ وقت پست اینستا بذارم

کنم و چه جایگاه  چیه، چقدر تالش می خودم که چجوری باشم، چشم اندازم از آینده

علمی خواهم داشت، آیا روزی میاد که به درد مردم بی تفاوت بشم؟ واقعا نوشتن و 

 . قول دادن به خودم سخته

توی راه بابام هم . کنم بعد از نوشتن اون عهدنامه شخصی چمدون هام رو جمع می

 . فهمیده که من یه ذره استرس دارم و فکری ام

افته که  ریم به دانشگاه، یادم می به اتفاق خانواده می. ز اول دانشگاه هستامروز رو

گردم که یه خودکار  خودکارم رو جا  گذاشتم؛ قبل از این که به در ورودی برسیم برمی

وقتی . رن، داداش کوچیک ترم اصرار داره با من بیاد بقیه خانواده هم دارن می. بخرم

به مسئول . کنه واستیم بیایم تو شیطونیش گل میدوباره سمت دانشگاه رسیدیم و خ

 گه کارت دانشجویی نداره راهش ندین،  حراست می

 جدیدالورود هستین؟-

 بله  -

 . خواست با یه لبخند خاصی  به برادرم نگاه کرد، ازش کارت دانشجویی می

ن برادرم هم یه ذره جا خورد و شاید از قد بلند مسئول حراست ترسید، او           

 :مسئول رو کرد به من و گفت

 .کارت دانشجویی الزم نیست! بفرمایید! خیلی خوش آمدین -

 

 ۵۹صادق جهان، پزشکی،ورودی 
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 ...خرج و دخل
ی مالی مناسب  شرایط اقتصادی موجود اهمیت استفاده از یک برنامه

تر بخوام بگم، باید حواستون به جیبتون  ساده. رو دو چندان میکنه

به بدبختی نیفتید؛ اونم تو شهری مثل تهران که خرج  باشه تا آخر ماه

در . های دیگه استو مخارج تقریبا یک و نیم تا دو برابر شهرستان

های اقتصادی رو ذکر کردم که فارغ از میزان  ادامه یه سری توصیه

 :ماهیانه تون میتونه براتون مفید باشه

ه باشین، ترین چیزی که باید بهش توجه داشت مهم: دخل و خرج. ۹

بعضی از شماها هر ماه یه مبلغ مشخصی رو از خانواده . ی ماهیانه تونه میزان بودجه

ها یه دفعه یه حجم زیادی پول رو که یا از خانواده گرفتید و یا خودتون گیرید، بعضی می

ها هم هر  توی تابستون کار کردین و به دست آوردین توی حسابتون دارین و بعضی

زنین به پدر و با یه کارت به کارت دوباره  بشه، یه زنگ میوقت پولتون تموم 

در هر صورت برای خودتون مشخص کنید که توی یه ماه چقدر . حسابتون پر میشه

که برای این. تونید خرج کنید و سعی کنید بیش از اون مقدار پول خرج نکنید می

متعددی که توی افزارهای  حواستون بیشتر به خرج کردنتون باشه، میتونین از نرم

اگه توی یه ماه . هاتون رو بنویسین ی هزینه اینترنت وجود داره استفاده کنید و یا همه

انداز کنید و یا  کمتر از میزان ماهیانتون خرج کردید، میتونید اون مقدار اضافه رو پس

 .های متفرقه بپردازید به فعالیت

ها  مبلغ این وام. یان وام بگیریدمیتونید از صندوق رفاه دانشجو 0شما از ترم : وام. 0

خوشبختانه . تقریبا نهصد هزار تومن در ساله که در دو نوبت پرداخت میشه

التحصیلی و اتمام خدمت مقدس  ها موکول میشه به بعد از فارغ بازپرداخت این وام

عالوه بر این در کل مدت تحصیل بسته به مقطع تحصیلیتون . سربازی در مورد پسرا

تا سه بار از صندوق رفاه وام ضروری بگیرید؛ البته برای دریافت این وام  میتونین یک

. باید یک سال از تحصیلتون گذشته باشه؛ بازپرداختش هم میره برای بعد خدمت

وجو میتونید از شرایطشون  ای هم برای وام وجود داره که با یه پرس های دیگه صندوق

کنم زیاد  پیشنهاد می. تره از بقیه مناسبهای صندوق رفاه  مطلع بشید؛ ولی شرایط وام

 .هم زیر بار وام نرید، مگه تو شرایط اضطراری

. ی ایرادایی که داره خیلی به صرفه و اقتصادیه استفاده از غذای سلف با همه: غذا. ۹

. اگه نگرانید که مبادا ماهیانتون کفاف خرجتون رو نده، غذای سلف رو از دست ندید

ی غذایی رزرو کنید؛ مبلغی  هزار تومن سه وعده میتونید با سه به قیمت سال قبل شما

که شاید نتونه کفاف یک وعده غذایی که از بیرون تهیه میشه رو بده؛ اونم اگه نون 

تون رنگین تر بشه،  پنیر بخورید و یا با یه فالفل سیر بشین؛ ولی اگه بخواید یه کم سفره

 .وعده بپردازید هزار تومن برای یه مجبورید ده تا پونزده 

. متاسفانه کرایه ماشین در تهران چندین برابر شهرهای دیگه است: حمل و نقل. 3

کافیه یه راننده بفهمه تازه اومدید تهران، اونوقته که برای یه مسیر کوتاه که 

بنابراین پیشنهاد . گیره اش دوهزار تومن هم نیست بیست تومن ازتون می کرایه
حل جایگزین  گرد دوری کنید؛ اما راه های دندون ه از مسافرکشکنم تا جایی که ممکن می

مپ مقصدتون رو مشخص کنید و بعدش از  اول با گوگل. استفاده از مترو و اتوبوسه

وقتی تنها با سیصد تومن با مترو از شمال تا جنوب تهران . مترو و اتوبوس استفاده کنید
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اشید؛ اما با یه ترفند خیلی ساده تونید از سفرتون راضی ب رو سفر کردید اونوقت می

با کارت   چطوری؟! ی مترو و اتوبوس هم نصف بشه میتونید کاری کنید که همین هزینه

کارت بلیت »برای دریافت کارت بلیت دانشجویی کافیه عبارت ! بلیت دانشجویی

بعد داخل . ی مربوطه لینک بشین رو در گوگل سرچ کنید تا به صفحه« دانشجویی

کنید و بعد از ثبت نام یه ایستگاه مترو رو  دریافت این کارت ثبت نام می سایت برای

ها رو  گیرید؛ اما هر بار که این کارت کنید و میرید کارتتون رو تحویل می مشخص می

شارژ کنین، دو برابر مبلغ پرداختی شما شارژ میشن؛ یعنی شما پنج هزار تومن میدید 

 .ار تومن شارژ میشهبه مسئول باجه؛ ولی کارت شما ده هز

در این مورد هم . اما ممکنه گاهی نیاز داشته باشید که یه مسیری رو با سواری برید

پیشنهاد من تاکسی اینترنتی مثل اسنپ و یا تپسیه که خوشبختانه اکثرا باهاش آشنا 

کاری بگم که توی این نرم افزارها بعد از اینکه مبدا و مقصد هستین؛ ولی جهت محکم

صرفه بود، میتونید   به  کردید، کرایه مسیر مشخص میشه و اگه مقرون رو مشخص

 .تونید از گوگل یا کافه بازار دانلود کنید افزارها رو هم می نرم. درخواست ماشین بدید

بار به  ترین تره برای خرید میوه و سبزیجات سعی کنید آدرس نزدیک: خرید. ۹

های بزرگ هم گاهی  بعضی فروشگاه. کنیدخوابگاهتون رو پیدا کنید و از اونجا خرید 

های خیلی مناسبی روی بعضی اجناسشون دارن که میتونید به اونا هم سری  تخفیف

کنم قبل از رفتن به فروشگاه یه لیست از اقالم مورد نیازتون  بزنید؛ البته توصیه می

ایی مثل ه سایت. فراهم کنید تا بیش از حد خرید نکرده و خسرالدنیا و اآلخره نگردید

بد نیست اگه خواستید چیزی . های خوبی دارن نت برگ و تخفیفان هم گاهی تخفیف

 .بخرید، یه سری هم به اونا بزنید

کنن که فالن کتاب  خیلی از اساتید تاکید می. تا جایی که ممکنه کتاب نو نخرید: کتاب. 1

میتونید . ورهخ رو تهیه کنید که اون کتاب بعد از اتمام اون درس به هیچ دردی نمی

هایی که گول این اساتید رو خوردن تهیه کنید و یا ازشون  بعضی از کتابا رو از سال باالیی

های میدون  فروشی های دروس عمومی هم توی کتاب تقریبا تمام کتاب. قرض بگیرید

تونید این کتابا رو با یک سوم تا یک  دوم وجود داره و می انقالب به صورت دست

 .ب نو تهیه کنیدچهارم قیمت کتا

در . اگه واقعا نیاز مبرم به پول دارین، دنبال کار برید؛ اونم به صورت نیمه وقت: کار. 9

به خاطر همین هم این آخر . کنم غیر این صورت این مورد رو زیاد توصیه نمی

تون شدید  اگه نیاز مالی. در ضمن تابستونا هم فرصت مناسبیه برای کار. آوردمش

اگه هم جایی مشغول شدین، مواظب باشین که . رای کار کردن نیستنیست، اجباری ب

که هر مسئولیتی در خارج یادتون باشه قبل از این. کارتون به دانشجوییتون آسیبی نزنه

 .اش لذت ببرین از دانشگاه بپذیرین، اول از همه دانشجو هستین؛ پس از هر لحظه

که خودم پنجاه تومن دستی بهتون نرسه؛ مگه ای ای به ذهنم نمی واقعا مورد دیگه. 8

 !ها رو بریزن تازه اونم باید صبر کنید وام تحصیلی. قرض بدم

 سجاد رفیعی

 ۵3ورودی  - پرستاری
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 «نکات گیجگاهی روزهای اول»
 مون هخوام از مشکالت و ابهامات روز اول بگم که بین هم می

 .مشترکه و شایع

ی و کجا باید        دونی ک  مین. یستمنظمی در دست ن ی برنامه -۹

 !                         بری و ک ی و کجا باید بیای

عنوان  ان امور رو تحت        شه و سک  ر پیدا می             کم یه آدم خی  کم

 توفرسته  ها رو می برنامه ؛گیره دست می به «نماینده»

شب قبلش بهتون  ،های مجازی و اگه خیلی مهربون باشه گروه

یاد  یواش هم یواشرو ها  مکان کالس؛ کنه یادآوری هم می

 ایرج و زیرج،، موزشآن وای اول ساختمهبرای روز. گیرید می

ال رو بشناسید کفایت    فع  (انتشارات) ها یکپمرکز سلف و 

 .کنه می

 ایستگاهش،خوابگاهی سرویس هست که          ای عزیز ه دوست     آمد  و رفت برای -0

تل نرسیده به ه ؛سمت باال رید به رو می «آذر ۹1»خروجی     در ) هپارکینگ دانشگاه

ساعات مختلف رفت و  .هپسران               هم از خوابگاه  حرکت از کوی. (سمت راست ؛لواروب

ای ه دوست .تونید ببینید های خوابگاه میوردصورت دقیق از ب هبرگشت رو ب

 ی دانشکده برای .استفاده کنن BRTتونن از ایستگاه مترو انقالب و  غیرخوابگاهی هم می

 وارد بشید و بیاید مستقیم «تومنی در پنجاهسر»از تونید  و دارو و دندون می پزشکی

ر تاکسی وارید سر نصرت و س های خوابگاهی اگه از سرویس جا موندید می بچه .باال

دوهزار  دالر امروز رخش با نا هکرای. شانزدهم؛  خیابون امیرآباد قصدم هشید ب می

 .هومنت

دید و  اول افزایش اعتبار می .شید می food.tums.ac.ir رای رزرو غذا وارد سایتب -۹

اگر روزی نظرتون برای . کنید سلفتون رو انتخاب می... ها و کالس ی براساس برنامه

 ،دیغذا رزرو کن دیکرد کارتتون رو پیدا نکردید یا فراموش محل سلف عوض شد،

 نیحل ا     راه  «روزفروش یو غذا یکارت فراموشیی، جا سلف جابه»؛ دینگران نباش

محبوب دانشگاه  یها از بوفه یدتون یم ،نبود لتونیم     باب  کدوم چیاگر ه    تا ینها. همسائل

 .نشه غیکه تبل دم ینم حیتوض تر شیکه من ب؛ دیاستفاده کن

 :یدانشگاه یها درس تیریمدمورد در -3

 ی همه موقع مثل اون دیوقت نکن دیشا . کنه  میفرق  رستانیها با دب سبک درس        مطمئنا 

 یخون درس یها که بچه دونم  میخب  یول ؛دیمرور کن و چندبار دیها رو بخون درس

 دیامتحان نگذار    شب  یمنابع امتحان رو برا ی که همه دیکن یو فقط سع فقط. دیهست

 یتر شیب ژیو فرصت و انر هدیجد               که مطالب کامال        خصوصا  (اول یاه ترم در حداقل)

امتحان  یکه برا نیتر و منتور درمورد ا دوستان بزرگ یها هیاز توص .رهیگ  میاز شما 

 یو باقها  از دکه دیتون یها رو م هجزو. دیاستفاده کن      حتما  ...(یاجزوه، کتاب )ید بخون یچ

 ؛دیریقرض بگ ییباال از دوستان سال دیتون یم یحت .دیکن هیامر ته نیال در ا          دوستان فع 

تازه ) .شه یسه جلسه عوض م ،دو گاه هگ هستن و یمطالب تکرار یحاو           چون معموال 
 یاه ترم کنم یم هیبهتون توص یتح .(باشه هم سبزمون یاه به درخت دیحواسمون با

امر کنار  نیچون ا دیدانشکده هم استفاده کن ی خونه درس خوندن از کتاب یاول برا

 .داره یا گهیدوستان لطف د

food.tums.ac.ir
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 :درمورد انتخاب واحد ترم اول -۹

که اون هم  دیانجام بد دیشه و از ترم دو به بعد شما با  ک   میکار رو  نیآموزش زحمت ا

 .شه  میانجام « sipad» تیدر سا

 .دیاقدام کن دیتون  میبه بعد  دواز ترم  یلیتحص یها وام برای -1

 :ینگت اوقات دل یهم بگم برا یدست   حل دم   تا راهد چن -9

  نام و شرکت    ثبت... و وگای ،التسیپ ،شنا ،کیروبیا مثل ال   فع    ی ورزش یها کالسدر

 .و الخ دیکن دایدانشگاه هم راه پ میبه ت دیتون یکم م کم یحت ؛دیکن

 در  یادیمحافل ز. دینباش یعد  ب  و تک دیرینگ شیدر پ وکانهخالصه که راه سل
 ی، جلساتکوکارین یها هیریخ ،ها انجمنها، شعر    شب  ؛ مثلشه یدانشگاه برگزار م

 .دارهرو خودش  یاهدار رفطکه خب هرکدوم  لمیبحث آزاد و نقد ف

 دیجا و لذت ببر اون دیبا دوستاتون بر ؛ستیدنج کم ن ی اطراف انقالب کافه. 

فراموش نشه چون  ییانشجوکارت د) .دهم دارن ییدانشجو فیهاشون تخف یلیخ

 (نداره یسلف فراموش گهید جا ونا

 و  یباز برف ی،سوار و دوچرخه کینزد یاطراف تهران و روستاها ی روزه کی یتورها

 ریگ یپ ؛م دارهه یخوب یرسان اطالع .میسرپرست هم دار یب یها از بچه ادتیع

 .دیباش

 ابسته به دانشگاه برگزار   و نیمهصورت وابسته و  که به تمسابقات هم هس یسر هی
 .غیره و یاش   نق  ی،سینو داستان ،کاتوریکار ی،عکاس لمث ؛شه یم

 سعتون   و  ی اندازه به ؛ستین نیریرتجربه و ش  پ  ییدانشجو ل دورانمث یدوران چیه

 .دیبهره ببر شاز

 ۵۹پزشکی ورودی -نیره مظاهری

 
 
 
 
 
 

 

sipad.tums.ac.ir
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 هتران دیدنی یا کسل کننده؟»

 «!انتخاب با خودمان است
ممکن است با خودت فکر کنی باید چهار سال، شش سال 

ور از خانه، دوستانم و تمام یا شاید هم هفت سال به د

ها خاطره  نآهای شهرم را که در دوران بچگی از  زیبایی

ترافیک و از  پر ،رها کنم و به یک شهر بزرگ، شلوغ ،دارم

و درس  مبیای مشناس ن را نمیآودگی هوا که خوب آل

فکر کنی چون در بهترین دانشگاه کشور  شاید هم. مبخوان

اگر بخواهی با این  !بخ. هستم، فقط باید درس بخوانم

ممکن است دیر یا زود  ،تفکرات وارد دانشگاه شوی

هایت اثر بدی  درس اوضاع تواند بر افسرده شوی که می

تهران بزرگ، مرکز اداری و پایتخت کشورم باید . بگذارد

شلوغی و  ،برای کشف کردن و دیدن داشته باشد که بتواند زشتی جاهای زیادی

  .پوشش دهدآن را ترافیک 

یا بیرون بروی و  انتخاب با خودت است که روز جمعه در خوابگاه یا منزل تا ظهر بخوابی

رغ اکاری کنیم که وقتی ف، خواهیم با کمک هم حال می. ها را کشف کنی ناشناخته

ت ا کوله پشتی. ات برگردی ی تعریف کردنی پیش خانواده التحصیل شدی با کلی خاطره

های تهران قدیم از قوی ترین مراکز  محله. ران را بگردیمخواهیم ته ماده کن که میآ ار

. کند ان داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب میگرگری تهران است که گردششگرد

کاخ . کنیم ن شروع میآها از میدان امام خمینی و بازار و اطراف  از بین این محله

اسر پوشیده از سرتاست، گلستان در میدان ارگ که مربوط به دوره ی قاجاریه 

ن چیزی نیست جز تخت آترین بنای  و قدیمی است وازن نقاشی ها و نگارگری های چشم

 ،در دل این کاخ. دهند خان زند نسبت می ن را به کریمآکه عده ای ساخت ، مرمر

ن آبه روی  کنی که دانشجویان هنر رو العماره را پیدا می عمارت باشکوه شمس

کاخ                      ی دارالفنون در شمال  مدرسه. ن هستندآحی از ند و درحال کشیدن طرا نشسته

جنوب کاخ گلستان به بازار  در .اندازد بیر میرکگلستان واقع شده که ما را به یاد امی

با معماری  ؛گردد میاز ن به زمان صفویه بآرسی، که قدمت  بزرگ تهران می

معماری تاریخی  ی ساختار سفانه عمدهأمت ،شهرنشینی ی العاده که به دلیل توسعه فوق

مسجد امام و ، مانند اطراف بازار بناهای باارزش دیگری. ستا از دست داده اخودش ر

کمی به سمت شمال یعنی . افزاید بر اهمیت بازار میوجود دارد که  ،مسجد جامع

جدای از . از لطف نیست الیدیدن عمارت مسعودیه خ. کنیم میدان بهارستان حرکت می

این عمارت در طول  ،ماری، ترکیب نقش و نگارهای روی دیوارزیبایی خیره کننده مع

بودن پایگاه مشروطه خواهان،  انندم را، عمرش حوادث سیاسی و فرهنگی بسیاری

شتن از میدان ذبعد از گ. ی ملی و غیره به خود دیده است ی ملی و موزه اولین کتابخانه

رسی که از نظر  گارستان مین ی بهارستان با حدود پنج دقیقه پیاده روی به باغ موزه

های زیبا و  حیاط بیرونی پوشیده از گل. زیبایی از عمارت مسعودیه چیزی کم ندارد

هایی از هنرمندان  و در داخل نقاشیاست های ایرانی  هایی در وسط به سبک باغ حوض

ترین نقاشی دیواری قاجاریه به  ها برجسته در انتهای گالری. داخلی و خارجی وجود دارد
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به زیبایی  است و شاه علیحکه شامل نقاشی نود نفر از نوادگان فت را« صف سالم»ام ن

از دیگر بناهای مهم این منطقه . کنی است پیدا می شده تر به تصویر کشیده تمام هرچه

جلس شورای ملی، پارک شهر، متوان به سردر باغ ملی، کاخ بهارستان یا عمارت  می

ایستگاه تجریش پیاده در شویم و  سوار مترو می. ه کرداشار ...ملی جواهرات و  ی موزه

های قدیم در شمال تهران که از تمام ابعاد مذهبی، تفریحی، تاریخی  از محله ؛شویم می

از رستوران ها و کافه های متعدد گرفته تا بازار قدیمی . زد است و ورزشی زبان

ترین بازارهای تهران  شده ترین و شناخته تجریش که بعد از بازار تهران یکی از معروف

ی چیدمان اجناس طوری است که تو را به  حتی اگر قصد خرید نداری، نحوه. است

بینی که زیارت و دیدن  زاده صالح را می امام تر، طرف نآقدم  دچن. دارد عکاسی وا می

نی برای یک اتو در میدان تجریش با تاکسی یا ون می. ن حال و هوای دیگری داردآ

دانی است که پس از ورن ی جانانه راهی دربند و درکه شوی که پاتوق کوهپیمای کوه

اگر سری به . روند کابین از توچال پایین می  صعود و استراحت در پناهگاه شیرپال با تله

ن را فراموش آی  وچه و سورتمهآللواشک و  ،این دو منطقه به خصوص دربند زدی

جاهای تفریحی و ورزشی است که کل تهران توچال یا بام تهران هم یکی دیگر از . نکن

ن از سورتمه، تله سیژ، سینما و زیپ الین لذت آنی در دامنه اتو ت است و میایپ زیر

 . ببری

ست که عمر بناهای گردشگری ای نیاوران  کمی از تجریش به سمت راست، محله

 توان مین آاز جاهای گردشگری . ر استت تاریخی این منطقه به زمان معاصر نزدیک

برد که داخل هر  نامرا وی هلی پ باد مربوط به دورهآهای نیاوران و سعد مجموعه کاخ

تواند یک  ها می نآمتفاوت وجود دارد که تماشای  ی ها چندین کاخ و موزه نآیک از 

 !روز کامل زمان ببرد

ها را در قالب یک  آنتوانم  هایی هم باقی مانده که به علت پراکنده بودن نمی مکان

ستانه حضرت عبدالعظیم آکه شامل باغ و عمارت فرمانیه،  حله و منطقه معرفی کنمم

، (برای دوچرخه سواری)در ری، بوستان نهج البالغه، پارک پرندگان، پارک جنگلی چیتگر

و کلی ( کند ن را متمایز میآکه وجود پلی با معماری مدرن و خاص ) طبیعتپارک پل 

گوشی، نرم افزار  رد Google Mapدهم از  هاد میخر هم پیشنآدر . جای دیگر هستند

و  ها چون به شدت در پیدا کردن رستوران ی؛استفاده کن Trip adviserپیاده و 

به . و لذت برده باشیکرده امیدوارم از این اطالعات استفاده . دکن بناها کمکت می

 ! امید کشف و گشتن کلی جای قشنگ دیگر

 م، اینترنتهای خود ها و دیده تجربه: منبع

 ۵3زهرا ساجدی کارشناسی پرستاری ورودی 
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 «!چطوری هایدی؟»
 ید ناراحتید؟ا آیا از اینکه از خانواده ی خود دور شده

آیا درباره ی روزهای آتی و زندگی در تهران 

 نگرانید؟

آیا دلتان برای عزیزانتان و محبت ها و 

 شود؟ هایشان تنگ می حمایت

... 

دیگران بهتر بوده و  اید وضعیت آیا فکر کرده

 کنند؟ شما را درک نمی

 !ما خودمون بدتر از شما بودیم! نه خدا شاهده

له ی دوری از محل زندگی و عزیزان ئاین مس،قضیه اینه که برای هر بنی بشر زنده 

 homeآزار دهنده است و در واقع پدیده ی دلتنگی برای وطن یا معادل خارجیش، 

sickness شاهد . نه ی تاریخی و اجتماعی گسترده ای داشتهپیشی است که اتفاقی

درصد کارتون ها هم اینطوریه که باالخره یا از خونه دورن یا یکی از  ۵2مثالش اینکه 

مثال همین هایدی که صبح تا شب تو طبیعت و . نواده ازشون دوره یا هر دوااعضای خ

مریض به کنه  شروع میشه بره شهر و بعد از مدتی  کوهستان و اینا بوده یهو مجبور می

 .شدن

 ولی چیکار کنیم که بتونیم عادت کنیم؟

دوست خوب گلی است از گل های . مهم ترین نکته اش داشتن دوست و رفیق خوبه

خصوصا اگه دغدغه های زندگیتون .بهشت که میشه سختی ها رو باهاش شریک شد

ترجیحا هم این دوست میتونه از همگروهی ها و همکالسی ها و . هم مشترک باشه

و البته از بزرگترین دوست که نمیشه جایی جاش گذاشت و همیشه . خوابگاهی ها باشه

 .با آدمه هم غافل نشید ابدا

اینکه شما از این . شه به مزایای این زندگی جدید فکر کرد یه نکته ی دیگه اینه که می

کشور کار هر جای مهم  شید و این یعنی تقریبا به بعد یه پایتخت نشین محسوب می

و حتی اگر روزی . یم اینجا هستهداشته باشیم یا هر تنوعی که تو مسائل مختلف بخوا

دیگه سوال این نیست که کجا برم؟ بلکه اینه که د در تخیالتتون اوقات فراغتی داشتی

اولی رو با لحن کجا رو دارم که برم و دومی رو با لحن کجا رو انتخاب کنم که ) کجا برم؟

 (!برم بخوانید

و نکته ی مهم دیگه اینه که به موازات اینکه نرون مرده ولی رم نمرده است، درسته 

که در کنار عزیزانمون نیستیم ولی مکالمه ی تصویری و سایر وسایل ارتباط جمعی که 

ها و اینترنت خوابگاه که صدالبته در اختیار  آنشه با استفاده از  می. نمرده است

هر گونه شباهت متن با تبلیغ .)انمون باشیم هر روزشماست، از دور در کنار عزیز

 !(گوشی هوشمند اتفاقی است

 .و در نهایت بازم حواستون به دوست ترین دوست باشه که همیشه یاور همراهتونه

 ۵۹پزشکی ورودی  پرور، الهام دانش
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 «گپ گاه»
 ستمیبپرسم ک کن تا تر شیرا ب رتمیح

 ستمیمرا من ن ندیب یم نهآییدر  که نآ

 یول نمیب یرفته را چون خواب م خاطرات

 ستمیز یجزکابوس خود م به ییجا در کاش

 کن رود عمرم صبر ریدر مس یابیسآ

 ستمیا یم یهودگیب نیاز تکرار ا یروز

 «ینظر ضلفا»                                                 

 !سالم ،ترم اول زیعز انیدانشجو

. گذرتان به دانشگاه افتاد ،رها انتظا پس از مدت ،باالخره

گذر پوست به  دیفکر کن که نیا  نه ،میگو یکه م طور نیا

 دیکه هست ییجا نیبه ا دنیرس یبرا! نه؛ ها خانه افتاده اغ   دب 

 .دیا دهیها کش زحمت

 .دانم یتر الزم م ییباال  مطالب ترم یشما را با برخ ییآشنا

تعجب  دیبرواگر  . ندارند یانتظار نیهم چن دیاسات. دیاول مهر سر کالس نرو ی ههفت

     گاه  که در گاه دیکن دایخوب اطراف را پ یها کافه ،باال ی عطف به نکته. کنند یهم م

 .خورد یها به دردتان م کالس   ی کنسل

ها  نآبه  هک دیبدان و دیدانشگاه، اتوبوس و مترو داشته باش سیبه سرو یگرم     سالم 

 .دیکن یم دایپ ازین

 یرادیا چیه که؛ رمیپذ یرا نم یتیشکا چیه زشیو تم ای حرفه یغذاها مورد سلف و در

 دیترم عمق ماجرا را نخواه کیکه تا  دیلذت ببر و اگر هم باشد، ستین نآدر 

 .افتیدر

 اریدر اخت !خرآتا ترم  ،اخذ را دانشگاه   قابل یواحدها ؛دینباش یدرس یواحدها نگران

دانا و باانصاف دانشگاه را به  دیو اسات مینگذشته باش حق از .شما قرار خواهد داد

مجبور  دیاگر نشناس دیشا ؛دیبشناس را دتانیتااس م،یتر نسوزانده باش و مصداق خشک

-ده ی هسه ترم سه درس را با نمر ،مدنآکالس        تر سر رید قهیدق پنجرای ب دیباش

شما  یر کار برادانشگاه و بازا تیظرف د،یکار نباش                   نگران کار و بازار  .دیپاس کن ازدهی

 .گرید شود یم یزیچ کیخرش آ ،تراز هم نبود .تراز      کامال ؛ است تراز شده

 کیو داشتن  یکار گرفته تا شما احساس راحت را به شیها یتکه تمام ظرف- خوابگاه

 .ندازمیرا از قلم ن -دیه کن    مرف  یزندگ

        که نفس  یورط ؛کوچک باشند ای زاتیتجه کم مانیها که ساختمان میدانشگاه ندار در

 .ین بکشآدر  ینتوان قیعم

 یبرا        مخصوصا  ؛پرداخت ها نآتر به  ی   جد  دیهم هست که با یخب مشکالت ا   ام 

 .اند شده زیعز           شهر مهمان  نیاند و در ا رک گفته         خود را ت  اریکه شهر و د یانیجو دانش

 اقعمو نیا در. دیام دچار اضطراب شو   ن مراحل ثبت یط ایانتخاب واحد  یبرا دیشا

 دیکن یا سع   ام  ؛...(یلخی)است  یبزرگ یلیکمک خ دانشکده موزشآدرست است که 

 .دیها کمک بخواه نآارتباط گرفته و از  تانیها ییباال با سال
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 در د،یحس را از خود دور کن نیا که نیا یبرا. دیکن یو افسردگ ییاحساس تنها دیشا

کم  و کم دیکن داریخود د  ی دهانواو با خ دیسال با فواصل کوتاه به شهر خود برو لیاوا

 دیو فراموش نکن .دیخواهتان برس دل یزمان ی هتا به برنام دیتر کن یفواصل را طوالن نیا

خود  یها یکالس ها و هم یتاق  ا   با هم .مختلف است یاه که دانشگاه محل تجمع فرهنگ

ح مختلف در سطو .دیخود را به اشتراک بگذار یها و اطالعات و فرهنگ دیشنا شوآ

حضور درکالس،  شکل درس خواندن،: کرد دیرا تجربه خواه یدیاحساسات جد

 .کنند یم یمحسوس رییهمه تغغیره،  شکل روابط و ،یاجتماع تیموقع

و  دیدرمورد روابط خود حدومرز داشته باش و دیکن میروابط خود را تنظ     شکل 

 ییدانشجو یها تیفعال ها و شرکت در انجمن .دینکن ریو تفس ریرا تعب تانیها یدوست

 .دده تر شیبه شما ب دین مواجهآروابط را که در دانشگاه با  دیشکل جد تواند یم

و  دیترم مراقب معدل خود باش نیر اد و دیغاز نکنآرا از ترم اول  یپژوهش یها تیفعال

 .مینیرا نب زانیتا شب امتحان زار زدن شما عز دیزیترم اول بپره یریگ      از جو 

 .کنم یافزون م یو شادکام یو سربلند تیموفق یرزوآشما  یاانتها بر در

 معصومه حسنپور

 ۵3 ی ورودیدرمان یخدمات بهداشت تیریمد
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 علم با چاشنی هنر
مصاحبه با محمد عنبری دبیر کل کانون ها و برنده جشنواره 

 ۵1ابن سینا در سال 

، محمد عنبری فعال فرهنگی، نویسنده، کارگردان، روزنامه نگار

 .می باشدو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران  اسعک

دبیر انستیتو علمی هنری انیمیشن پزشکی و  ۵۹از سال وی 

( 3D medicineانجمن علمی)تجسم سه بعدی در علم مدیسن 

پزشکی  شناولین تشکل انیمی)دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مهرانگیزان  شندیرعامل شرکت فیلم سازی و انیمیم  و  (کشور

همچنین ایشان از اسفندماه گذشته . فتاب می باشدآ

تهران را نیز برعهده  پزشکی علوم دانشگاه فرهنگی مسئولیت دبیری کانون های

 . دارند

های ی فعالیت از ایشان خواستیم تا در قالب این مصاحبه، تجربیاتشان را در زمینه

دوستان جدیدالورود  فرهنگی در اختیارمان بگذارند و به سواالتی که ممکن است برای

-عزیز پیش بیاید، پاسخ بدهند تا نقشی در تسهیل روند شرکت دانشجویان در فعالیت

 .های فرهنگی داشته باشیم

 



              

   

 

48 

 

 .لطفا بیوگرافی مختصری از خود و سوابق فرهنگیتان بفرمایید
ای در  محمد عنبری هستم؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه

 .تهراندانشگاه علوم پزشکی 
چنین دبیر کانون انیمیشن  های فرهنگی دانشجویی و هم اکنون دبیر کل کانون هم 

و مدیر « کاوش سالمت»ی  که سردبیر نشریه پزشکی دانشگاه هستم؛ ضمن آن
 .دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز هستم« تریدی مدیسن»انجمن علمی 

 ۵ اولین بار زمانی که. ی داشتمهای فرهنگ ی بسیاری به فعالیت از دوران کودکی عالقه
مندی بیشتری  کم عالقه کم. دوربین رفتم ویـسال داشتم، در یک سریال تلویزیونی جل

و  های مختلف های فرهنگی و هنری پیدا کردم و در دوره به یادگیری در حوزه
های نویسندگی، هنرهای تجسمی، نمایشی و فیلم در مراکز ارشاد اسالمی  کارگاه

-های مختلف فیلم ها، در فستیوال آمیز این دوره و با گذراندن موفقیت شرکت کردم

 .های متعدد شدم سازی، نویسندگی و هنرهای نمایشی حائز مقام
 طور؟ ی دانشجوییتان شروع کردید و چه های فرهنگی را در چه زمانی از دورهفعالیت

ی تئاتر و هنرهای نمایشی  هایی که در زمینهبا ورود به دانشگاه در ابتدای امر از کانون
های مختلف، ها و فستیوالی فعالیتم در جشنواره کردند شروع کردم و با ادامهکار می

 .بازیگری و سپس کارگردانی شدم هایی با عنوان حائز مقام
عنوان بعدها به هنرهای تجسمی، نقاشی و متحرک سازی در انیمیشن پرداختم و به

تر فعالیتم را جدی( سازی کشور شدکه پایتخت انیمیشن)سازی اولین کمپانی انیمیشن
 .ادامه دادم

انستیو علمی، )از دیگر اقداماتم در این زمینه تأسیس اولین کانون انیمیشن پزشکی 
-هست که سعی کردیم از دیدگاه پزشکی به انیمیشن( 3D medicineفرهنگی و هنری 

 ...سازی نگاه کنیم؛ یعنی تلفیق هنر و علم
های مختلف داخلی و خارجی، موفق به کسب دوره هم با شرکت در جشنوارهدر این 

ی  ی سیمرغ وزارت بهداشت، برگزیده ی جشنواره عناوین متعددی از جمله برگزیده
 .شدم... ی دانشجویی ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران و دو دوره جشنواره
 .رهای فرهنگی بگوییدهایتان در انجام کاها و دغدغهلطفا کمی از انگیزه

 های هنری هم بپردازند؛ چرا کهدانشجویان باید در کنار تحصیالت خود، به فعالیت
ی هنر، انسان  با فعالیت در زمینه. آیددست می روح و طراوت انسانی از این طریق به

های های خود درانجام فعالیت تواند به روح خود عظمت ببخشد و به تواناییمی
ها تقویت کار و گونه فعالیتبر این، یکی دیگر از پیامدهای این عالوه. ایداجتماعی بیفز

 .ی تیمی است روحیه
 یها تیفعال دیبا انیاول و آخر دانشجو تیاولو این است کهتصور    ا غالب که یدرحال

 ریغ یها تیمند به فعال عالقه یدانشجوها است ن چرا بهترانظرتبه  د،باش یآموزش
 ؟هم بپردازند یدرس

های فرهنگی هنری جایز نیست؛ تنها توجه صرف به مسائل درسی و غفلت از فعالیتنه
های ورزشی یا های غیرآموزشی، اعم از فعالیتبلکه دانشجویان باید به فعالیت

نفس و عزت  ها تاثیر مهمی بر اعتمادبهفرهنگی هنری بپردازند چراکه این فعالیت
 .یگاه اجتماعی افراد خواهند شدنفس افراد خواهند داشت و سبب رشد جا

داشته  یفرهنگ یها تیفعال توانندیطور و کجا م هدانشگاه چ جدیدالورود یدانشجوها
 ؟دباشن

های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی یا ادبی دوستانی که استعداد یا آشنایی در زمینه
ها استقبال  ها از آنی کانون عنوان نماینده بنده به. دارند، خودشان را به ما معرفی کنند

کارشناسی دانشجوی  –محمد عنبری 
 ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
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های مربوطه، براساس استعداد و ها و تشکلتوانند در کانوندانشجویان می. کنممی
ی مخصوص به خود رشد کنند و با  ببینند تا بتوانند در حیطه ی خود آموزش عالقه

 .های مختلف به فعالیت خود ادامه دهندشرکت در جشنواره
                     برند، قطعا  در زندگی  ی و اجتماعی پی میکه به اهمیت کارهای هنری، ادبکسانی
 .تری خواهند بودهای موفقی خود هم انسان آینده

هایتان توانند با معرفی خودشان به شما، از کمک مند میفرمودید که دانشجویان عالقه
مند هستند بپردازند؛ برای دوستان ای که عالقهاستفاده کنند و به فعالیت در حوزه

 برای ارتباط با شما و دوستانتان وجود دارد؟اهی جدیدالورود چه ر
های ماست، که پرورش استعدادهای دانشجویان یکی از اهداف و دغدغه باتوجه به این

توانند با  مند میی زیر به این موضوع اختصاص داده شده و دانشجویان عالقهشماره
 2۵۹08۹98290 :       تماس برقرار کنند تا راهنمایی شوند این شماره
 (های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهراندبیرکل فرهنگی کانون)

 جادیا ناتیو فرهنگ یآموزش یها تیفعال نیب راالزم  یهماهنگ یدموفق شد طور هچ
 ینند؟نب بیآس کی چیتا ه یدکن

ای گونهریزی، زمان در اختیار خود را بهتوانند با مدیریت زمان و برنامهدانشجویان می
طور موازی فعالیت و های فرهنگی، هنری و آموزشی به کنند که بتوانند در حوزهتنظیم 

 .پیشرفت کنند
 تان به دانشجویان جدیدالورود در ارتباط با فعالیت های فرهنگی هنری چیست؟ توصیه
های ی اصلی من به دانشجویانی که قصد دارند در کنار تحصیالتشان فعالیت توصیه

جانبه به مطالب درسیشان  بعدی و تک جلوگیری از نگاه تکدیگری هم داشته باشند، 
افزارهای چنین سعی کنند که فنون مختلف هنری یا حتی اموری مثل نرم هم. است

ای نگاه  عنوان دوره ی دانشجویی به               اساسا  به دوره. مختلف را در این دوره یاد بگیرند
تا در آینده زندگی موفقی  های خود را افزایش دهندتوانند مهارتکنند که در آن می

 .را برای خود مجسم کنند
                          خواندن خود کنند، قطعا  در  ها و فنون موردعالقه را چاشنی درسدرصورتی که مهارت
 .های زندگی خود یاد خواهند کرد ترین دورهعنوان یکی از شیرین آینده از این دوره به

 .هایتان در آینده بگوییدها و برنامهدر نهایت از هدف
های برتر ی علمی جزو دانشگاه دانیم دانشگاه تهران از لحاظ رتبهطور که می همان

چنین از دیگر نقاط قوت این  هم. شوددانشگاه برتر جهان محسوب می ۹22کشور و 
کوش و باهوش آن اشاره کرد که با اندکی توان به دانشجویان سختدانشگاه می

 .ی فرهنگی و هنری شوند شتر دانشگاه در عرصهتوانند سبب سربلندی بیفعالیت و تالش می
مند، شرایطی را فراهم کنیم که این قصد داریم با کمک و همکاری دانشجویان عالقه

البته با همت و پشتکار . دانشگاه از نظر فرهنگی هم حرفی برای گفتن داشته باشد
های یتی فعال ها در مسیر توسعهدانشجویان و کمک مدیران دانشگاه، اولین قدم

-های آتی شاهد پیشرفت شاءاهلل در سال فرهنگی و هنری دانشگاه برداشته شده و ان

 .بود های شگرف دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه خواهیم
 وگو؟ گفت نیا یبا خواننده ها انحرف آخرت و

آرزوی موفقیت دارم برای دانشجویانی که امسال وارد دانشگاه شدند و امیدوارم با 
ی جنگ فرهنگی برداریم و  های مؤثری در جبهههمکاری و کمک دانشجویان بتوانیم گام

 .مسیر توسعه و پیشرفت کشور و دانشگاهمان را هموارتر کنیم
 یپزشک ۵1 یورود - یجرجافک یالهه محمد: مصاحبه کننده
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 میکروفون
 از تعدادی از دانشجوهای سال باالیی خواستیم تا درمورد یکی :میکروفون

از چالش های جالبی که در روزهای اول با آن روبه رو بودند برای ما 

 ...بگویند و این که چطور توانستند درنهایت آن را حل کنند

یکی از مشکالت بنده در ترم اول این بود . با سالم و درود :محمد مزینانی

کردم همین که وارد دانشگاه شدم دیگر نیازی نیست  که گمان می

این !!!  شب امتحان کافی است ی کنم و مطالعه کنکور تالش ی اندازه به

. مطلوبی را نگیرم ی کنم و نتیجه باعث شد که در ایام امتحانات فشار زیادی را تحمل

 با تشکر. شده از روز اول پیش بروید ریزی بنده این است که برنامه ی توصیه

نویسی است که  جزوه ی مشکالت ترم اول بدون شک مقوله ترین مهمیکی از  :ناشناس

نویسی در دانشگاه متفاوت از آن  یند جزوهآها ندانند که فر شاید بسیاری از بچه

نویس  دست ی نویسی سنتی است که هر کس برای خود یک جزوه ذهنیت جزوه

ها به این  ورودی               کنم اما معموال  هرچند این روش را به طور کلی نفی نمی. باشد داشته

پس . تر است صرفه خیلی بهپارچه  و یکسیستماتیک  ی ن جزوهرسند که داشت نتیجه می

ها را در  باالیی اکید به دوستان جدیدالورود عزیز این است که مشورت با سال ی توصیه

تر جزوات  سریع                 اول این که قطعا : جهتنویسی به تاخیر نیندازند به دو  رابطه با جزوه

خواهید برای  هکارهایی را که شما میرا        احتماال        ثانیا . رسد مطلوبی به دستتان می

دادن این تجربه چندان  اند و ازدست ها طی کرده باالیی کار بگیرید، سال نویسی به جزوه

 .موفق باشید. عاقالنه نیست

ی ترین چالشی که داشتم و خیل بزرگ ...های ترم اول در رابطه با چالش... سالم :ناشناس

دوستان نزدیکت و تمام  ،شهر ،از خانواده .ایی بودوقت خواست تا با آن کنار بیایم، تنه 

شوی و در یک فضای گسترده با حق  دفعه جدا می هایی که عضوشان بودی یک گروه

که حس  این. آور بود گیری و این برای من خیلی شوک های گسترده قرار می انتخاب

، (ب کردشد آن را گروه حسا جز کالس که البته نمی به)تعلق به گروه خاصی نداری 

 .برای من چالش بزرگی بود

ما که از رزرو غذا و این قضایا خبری نداشتیم، ناگهان به  :محمدحسین اسدزاده

گیرند و از  دانشکده آمدیم و دیدیم وقت ناهار همه کارتی را جلوی یک دستگاه می

ا اول ر ی شنبه قبلش غذای هفته جا بود که فهمیدیم باید تا سه گیرند، همان آن غذا می

 (های گرسنه کی جمعی از ترم)با تشکر . کردیم رزرو می

خواستیم  های مدرسه می همیشه وقتی سر کالس :پزشکی ۵1حامد جاویدپور ورودی 

برداریم، از آموزگار   یادداشتگوید  جزوه بنویسیم یا از چیزهایی که معلم می

ها  بچه ی همهتر بگوید که  خواستیم که مطلب را حتی چندبار تکرارکند یا آرام می

ماند، در آخر از دوستانش  ها عقب می برسند یادداشت بردارند یا اگر یکی از بچه

رفتیم و هنوز  های دانشگاه می های اولی که سر کالس ولی جلسه. نوشت گرفت و می می

ها بسیار  بینید که این روش در بعضی درس می      بعدا )کردیم  صدای استاد را ضبط نمی

اد مطالب زیادی را که چندبرابر مطالبی بود که ما هرجلسه در ، است(گو است پاسخ
ماندم که  گفت و من همیشه عقب می خواندیم، در همان مدت برایمان می مدرسه می

کنم؛ چون روزهای اول کسی هم آشنا نبود که از او برای تکمیل کمک بخواهم  یادداشت

برای همین . شکل مرا دارددیدم که او هم م بود باز می و حتی اگر کسی آشنا هم می
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اگر )باشم  خوانی کوچک داشته رفته سعی کردم که قبل از کالس یک پیش رفته

های قبل از شما به مطالب کالس شما  های مرجع ولی جزوات ورودی توانستید از کتاب

خوانی  که اگر سر کالس عقب بمانم، بتوانم با آن مطالبی که پیش( تر است شبیه

  در آخر اگر الزم بود، از صدای ضبط ایم را به یک جایی برسانم وه یادداشتام  کرده

های جزوه شکل گرفتند و جزواتمان  گروه            البته بعدا . کردم استاد استفاده می ی شده

دادن  گوشصدا شدند و دیگر نیازی به  خیلی شیک و تمیز برای امتحانات آماده می

          ولی حتما ( کنم ر را باز هم توصیه میخواهید دقیق باشید، این کا البته اگر می) .نبود

هایتان  برای مباحث کالس -حتی چند دقیقه- ها وقت اندکی سعی کنید قبل از کالس

بگذارید تا اگر سر کالس از مبحث جا ماندید بتوانید به کالس برگردید و بقیه کالس 

 .را از دست ندهید

ان آماده بود و اگر م های درسی ها کتاب دوران مدرسه همیشه قبل از شروع کالس

آموزشی نیاز بود اکثر معلمان پیشنهادهایی داشتند وگرنه با یک جستجوی  کتاب کمک

اول سر  ی ولی من وقتی دفعه. توانستید کتاب مناسب خودتان را انتخاب کنید ساده می

 ی ها در حال نوشتن جزوه ای از بچه بیوشیمی، دیدم عده                       های دانشگاه رفتم، مثال  کالس

کند و بماند که من  هایی را برای بیوشیمی معرفی می یا ناقصند، خود استاد کتابکامل 

لنینجر، هارپر، )ها هم اسامی عجیب داشتند  آن ی شناختم و همه هیچ کدام را نمی

شود برای یک درس این همه  دیگر کامال گیج شدم که مگر می...(. لیپینکات، دولین و 

ها را بخوانم و امتحان  آن ی ها را تهیه کنم، باید همه نآ ی منبع باشد و این که باید همه

ها را دیدم،بیشتر ترسیدم و حتی ته دلم  خانه قطر کتاب وقتی هم که در کتاب. بدهم

الزم                                           ولی به تدریج فهمیدم برای درس بیوشیمی اصال  !عجب اشتباهی کردم: گفتم

البی که استاد سر کالس نیست که این همه منبع بخوانم و برای امتحان با خواندن مط

االت امتحان جواب داد و با خواندن ؤشود به بسیاری از س کند، می تدریس می

برای . امتحان رفت ی توان با دانش کامل سر جلسه های کوچکی از کتاب هم می قسمت

»  ی کنید روزهای اول دانشگاه زیاد نگران این مسائل نباشید و زود جمله همین سعی

کافی است از  طفق. خانواده را هم نگران نکنید. را در دل نگویید« معجب اشتباهی کرد

و  باشید  وجوی ساده در مورد هر درس و منابعش داشته باالیی یک پرس های سال بچه

 .خواندن کنید تان را انتخاب کنید و شروع به درسعبا خیال راحت مناب

د که به خاطر اگر اینترن باشن        مخصوصا  !اتاقی معضلی به نام هم :ناشناس

شب ممکن است سروصدا راه  هایشان و ساعت خواب متفاوت با ما نیمه کشیک

. ها ساکت باشیم بیندازند در صورتی که وسط روز از ما توقع دارند به خاطر خواب آن

 .کردن اتاقم بود تنها راه حلی که من برای حل این مشکل داشتم، عوض

نفر بپرسم تا باالخره  مجبور شدم از چند پزشکی که 0و  ۹نکردن کالس  پیدا :ناشناس

 .پیدایش کنم

 پزشکی  ۵۹فاطمه بذرافشان ورودی : گردآوری
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 به دانشگاه بدون دخانیات علوم پزشکی هتران خوش آمدید
نام طرحی است که با  "دانشگاه بدون دخانیات"دانشجویان عزیز؛ 

ی تهران به تهران و علوم پزشک های تفاهم و همکاری بین دانشگاه

 .درآمده استمرحله اجرا 

این طرح پس از چندین جلسه در چند ماه گذشته با حضور نمایندگان دو دانشگاه در 

حوزه دانشجویی تصویب و خط مشی آن نوشته شد که با اجرای مرحله به مرحله آن 

امید داریم بزودی و با همکاری و همراهی شما دانشجویان نخبه و فرهیخته کشور، 

 .عدم مصرف دخانیات در محیط های دانشگاهی و غیر دانشگاهی باشیم شاهد

 مقدمه

در  "سالمت"دانشگاه از جمله مسیرهای اساسی جهت تحقق توسعه انسانی است و 

های رفیع توسعه انسانی، دارای جایگاه ویژه به عنوان یکی از شاخص "آموزش"کنار 

رچه سالمت فرد و محیط مورد نظر بنابراین الزم است در دانشگاه ارتقای یکپا. است

با توجه به آمارهای موجود و عوارض فردی، خانوادگی و اجتماعی مصرف . قرار گیرد

ها و اهداف سومین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه دخانیات و همچنین سیاست

تهران مبنی بر ایجاد محیط سالم در دانشگاه و حفظ محیط زیست، و حرکت به سوی 

 .باشداالجرا میسبز، طرح دانشگاه بدون دخانیات الزمدانشگاه 

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای حرکت در این مسیر، خط 

های اجرایی خویش را مبتنی بر رویکردی اجتماعی، فرهنگی، مشی و دستورالعمل

د دارد که ایجاد نماید و بر این اصل بنیادین تأکیپیشگیرانه و سالمت محور ارایه می

تغییر در محیط و رفتار انسانی باید تدریجی و مبتنی بر مشارکت تمامی ذی نفعان 

مرحله اول . شودلذا طرح دانشگاه بدون دخانیات طی دو مرحله اصلی اجرا می. باشد

های نو نسبت در یک بازه زمانی یکساله، اطالع رسانی و آگاهی بخشی را در قالب طرح

کند و مرحله دوم اجرایی شدن منع دخانیات در دانشگاه ات دنبال میبه مسأله دخانی

بدیهی است دانشگاه رویکرد اجتماعی، فرهنگی، . با تأکید بر رویکرد فرهنگی است

پیشگیرانه و سالمت محور خود را در تمام مراحل اجرای طرح حفظ خواهد کرد و تمامی 

همکاری مستمر در تداوم اجرای  ها و واحدهای مندرج در خط مشی را ملزم بهکمیته

 .طرح خواهد کرد

-ها و خط مشی دانشگاه بدون دخانیات به شرح زیر اعالم میبدین منظور سیاست

 .گردد

های مربوط دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر قوانین و آیین نامه -۹

و در راستای  8۹و  91های به منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی مصوب سال

تأمین سالمت عمومی جامعه دانشگاهی، مصرف هرگونه مواد دخانی در محیط هدف و 

 .داندجامعه هدف را در تمام اوقات ممنوع می

  مواد دخانی شامل هر نوع سیگار، سیگار برگ، توتون، تنباکو، قلیان، سیگار

 .باشدالکترونیکی، پیپ، چلیم ناس، انفیه می

 های تحت اداره دانشگاه از جمله کلیه فضاها یا محیط محیط هدف شامل کلیه
های مسقف یا روباز، ثابت یا متحرک، دائمی یا موقتی متعلق به دانشگاه یا مکان

تحت قرارداد با دانشگاه نظیر کالس درس، راهرو،اتاق، راه پله، بام، زیر زمین، 

ای ورزشی، فضاهای هها و زمینرو، پردیس، کارگاه، کتابخانه، مکانمحوطه، پیاده
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فرهنگی و هنری، فضای سبز، پارکینگ، خوابگاه، انبار، آزمایشگاه، رستوران، کافی 

شاپ، مراکز خدماتی، سالن کنفرانس، اتاق جلسات، کلیه خودروها، مهمان سرا، 

اتاق اساتید و دفاتر اعضای هیئت علمی چه در داخل و چه در خارج از فضای 

 .باشدفیزیکی دانشگاه می

 معه هدف شامل دانشجویان، اساتید، کارکنان، کارآموزان، پیمانکاران، جا

 .باشدبازدیدکنندگان، مراجعان و اردوهای علمی و تفریحی می

  ساعت شبانه روز و هفت روز ایام هفته 03تمام اوقات یعنی در. 

رویکرد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با طرح دانشگاه  -0

 .باشدون دخانیات رویکردی اجتماعی، فرهنگی، پیشگیرانه و سالمت محور میبد

دانشگاه، خرید، فروش و عرضه هر گونه مواد دخانی در محیط هدف و اطراف آن  -۹

 .داندرا توسط جامعه هدف ممنوع می

دانشگاه هر گونه فعالیت در ترویج، تبلیغ و حمایت از مصرف، خرید، فروش و  -3

 .داندخانی در محیط هدف و توسط جامعه هدف را ممنوع میعرضه مواد د

های دخانیات در حمایت از دانشگاه دریافت هرگونه کمک از طرف شرکت -۹

 .داندهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی برای جامعه را ممنوع میفعالیت

ت دانشگاه به افراد جامعه هدف که به طور داوطلبانه متقاضی دریافت خدما -1

مشاوره یا ترک مصرف مواد دخانی هستند به طور رایگان و با رعایت اصول رازداری 

 .کندخدمات رسانی می

دانشگاه برای افراد جامعه هدف که در ترک مصرف مواد دخانی خود موفق باشند  -9

 .گیردهایی در نظر میمشوق

ن را سر در دانسته و این عنوا "دانشگاه بدون دخانیات"دانشگاه خود را یک  -8

محتوای خط مشی برنامه دانشگاه بدون . کنددانشگاه و واحدهای تابعه خود نصب می

شود و اطالعات مورد نیاز دخانیات به طرق مقتضی در سطح دانشگاه اطالع رسانی می

مربط به برنامه را برای دسترسی ذینفعان در منابع اطالع رسانی خود نظیر پایگاه اطالع 

کتابچه ویژه دانشجویان، دفترچه کنکور سازمان سنجش و سایر  رسانی اینترنتی،

دهد و از جامعه هدف درخواست دارد تا به سیاست محصوالت چاپی خود قرار می

 .دانشگاه بدون دخانیات احترام بگذارند

دانشگاه از جامعه هدف انتظار دارد تا در راستای سالم سازی محیط دانشگاه  -۵

کشند حساس بوده و با رعایت ادب ای دانشگاه سیگار مینسبت به کسانی که در فض

 .و احترام از آنها بخواهند که از این کار خودداری کنند

ها و نهادهای دانشجویی، اساتید و کارکنان انتظار دارد دانشگاه از تمامی تشکل -۹2

 .اهتمام و همکاری الزم در اجرایی شدن طرح دانشگاه بدون دخانیات را بعمل آورند

دانشگاه موظف است باتوجه به خط مشی دانشگاه بدون دخانیات و به استناد بند  -۹۹

ها و نهادهای دانشجویی و با هایی را با حضور تشکلنامهها و آییندوم آن، دستورالعمل

-هدف جلوگیری از مصرف دخانیات طراحی و تدوین نماید و آن را به تمامی سازمان

 .ی کندهای تحت پوشش خود اطالع رسان

ماه قبل از اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات   ۹دانشگاه موظف است حداقل  -۹0

های اطالع رسانی از نسبت به اطالع رسانی الزم به جامعه هدف از طریق تمامی روش
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های الکترونیکی دانشگاه، سیستم جامع آموزش و اتوماسیون اداری اقدام جمله سامانه

 .نماید

ریزی دانشگاه بدون دخانیات پس از تصویب در شورای برنامه مشی دانشگاهخط -۹۹

های تهران و علوم پزشکی تهران به کلیه بدون دخانیات و شورای فرهنگی دانشگاه

های تحت پوشش خود ابالغ و پس از اطالع رسانی ها و سازمانپردیس، دانشکده

 .گرددمناسب اجراء می

نیات در پایان هر سال گزارشی از روند شورای سیاستگذاری دانشگاه بدون دخا -۹3

های مرتبط با موضوع را با رویکرد اجرای طرح تهیه و در صورت لزوم دستورالعمل

 .فرهنگی و اجتماعی تدوین و پیشنهاد نماید

 

 ومن اهلل التوفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت دانشجویی


