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سخن سردبیر

دانشگاه مبدأ همه ی تحوالت است.
امام خمینی)ره(

همیشــه اولیــن هــا بــه یــاد ماندنــی انــد. مثــل اولیــن انســانی 
ــران  ــوان ای ــدال بان ــن م ــاه گذاشــت، اولی ــدم روی م ــه ق ک
درتاریــخ المپیــک، اولیــن برگــی کــه همــان ابتــدای پاییــز بــا 
نــاز وادا از شــاخه تــا ســنگفرش رامیرقصــد و مــی افتــد. بــی 
هــوا یــاد ایــن شــعر ارزنــده یــاد پناهــی افتــادم )اولیــن نقطــه 
ــه  ــات گریخــت و برخــاف محــورش ب ای کــه از مرکزکاین
چرخــش درآمــد ســر مــن بود،مــن اولیــن قابلــه ای هســتم 
کــه نــاف شــیری را بریــده اســت، مــن اولیــن کســی هســتم 
کــه در دایــره صــدای پرنــده ای بــه ســرگردانی خــود خندیده 

اســت(.
و ایــن اولیــن شــماره نشــریه ماســت، اولیــن شــماره یعنــی 
ــا  ــزاران روی ــزاران آرزو،ه ــرای ه ــروعی ب ــروع. ش ــک ش ی
ــربلندی و  ــا س ــزرگ م ــان ب ــان«. آرم ــک »آرم ــا ی و تنه
ســرافرازی دانشــجویان ودانشــگاهیان اســت. آرمــان مــا فــرا 
رســیدن روزیســت کــه بــه راســتی ســخن آن پیــر فرزانــه که 
فرمــود« دانشــگاه مبــدأ همــه ی تحــوالت اســت« ملمــوس 
و پدیــدار باشد.دســتانمان را کــه بــه دســت یکدیگــر بدهیــم 
زنجیــری ناگسســتنی میســازیم بــرای بــه بنــد کشــیدن هــر 

آنچــه کــه ایــن )آرمــان( را بــه چالــش مــی کشــد.

سخن سردبیرسخن سردبیرسخن سردبیر
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به نام او
گریــزی از ایــن پاییــز اضطــراب انگیــز 

! نیست
ــو ،،، مدادهــای  ــوی کیــف چرمــی ن ب
ــاش ...  ــدار ب ــح بی ــیده ... 6 صب نتراش
بچــه هــای خــوب شــاگرد اول ... بــرق 
رفتگــی و خــواب رفتگــی زیــر کرســی 
ــه  ــا در چکم ــر پ ــزرگ ...ناگزی ــادر ب م
ــم. ســرما مــور  ی زرد ســال مــی کنی

مــور مــی کنــد روحمــان را ! 
پاییز جان ! 

ایــن تپــش و عشــق در حــال و هــوای 
تــو چیســت ؟!

چرا فقط تو اینگونه ای ؟!
مگــر مــی شــود ایــن همــه زیبــا بــود 
در میــان ایــن چهــار رنــگ فصــل هــا 

... ؟!
مگــر مــی شــود در تــو عاشــقی 

نکــرد؟!
شعر نگفت ؟!

اشک نریخت ؟!
صدای پای خزان می آید ... یک نفر در را به روی حضرت " پاییز" وا کند...!

بهاری که عاشق شده است.بهاری که عاشق شده است.بهاری که عاشق شده است.



یاسوج

ِم پزشکیِ
علو

گاِه
دانش

چــهار         ســوِی 

ِم پزشکیِ
علو

یاسوجیاسوج

چــهار         ســوِی 
گاِه

دانش
گاِه

دانش

ِم پزشکیِ
علو

چــهار         ســوِی 

َسبا َضرابیَسبا َضرابیَسبا َضرابی
رؤیا میدجانیرویا میدجانیرؤیا میدجانی



95
یز 

پای

7

شماره 
1

آرمانآرمانآرمان

ِم پزشکیِ
علو

ِم پزشکیِ
علو

شــوق وذوقــم واســه رفتــن بــه یــک دوره دیگــه از زندگیــم بعــد ازاون 
همــه تــاش وســختی ,وصــف نشــدنی بــود .

درســته شــاید هیــچ وقــت بیــن خیــال هــا و رویاهــام فــک نمــی کــردم 
ــا  ــه اون ج ــت ب ــچ وق ــه هی ــام ک ــی بی ــه جای ــدن ب ــرای درس خون ب
نرفتــه بــودم ،ولــی بازهــم چیــزی از ذوق وعاقــم رو کــم نکــرده بــود.

ــران  ــه شــهر یاســوج پایتخــت طبیعــت ای ــدا واردشــدن ب ازهمــون ابت
ــرزی  ــوای مطبوعــش سرمســت شــور و ان ــر و آب وه ــت بک ــا طبیع ب
ــوج مشــخص  ــکی یاس ــوم پزش ــو دانشــگاه عل ــه تابل ــی ک ــدم ؛جای ش
شــد، پارکــی زیبــا و ســاحل نشــین قــرار داشــت کــه همــون اول کاری 
بــرای تفریــح بیــن کاســام واســش نقشــه کشــیدم، از پــارک کــه عبور 
کردیــم بــا یــک دوربرگــردون بــه درب ورودی دانشــگاه رســیدیم.وقتی 
وارد محوطــه دانشــگاه شــدم یــک مقبــره نیمــه کاره دســت چپــم بــود 

ویــک تابلــو بــا عامــت ســمت راســت کــه بوفــه رو نشــون میــداد .
ــچ جــای  ــدم و هی ــازه واردی نابل ــن ت ــه م ــدم، ک ــه خــودم اوم ــازه ب ت
دانشــگاه بــرام مشــخص نیســت.و نمیدونســتم دقیقــا االن بایــد کجــا 
ــر  ــون از دخت ــید ،چ ــم رس ــه ذهن ــه ب ــک جرق ــه ی ــون لحظ ــرم .هم ب
ــگاه  ــوردی وارد دانش ــجوی جدیدال ــی دانش ــودم وقت ــنیده ب ــم ش خال
ــم  ــه؛ تصمی ــع میش ــا واق ــی ه ــال باالی ــورد لطف)تمسخر(س ــه م میش
ــیطنت  ــد ش ــک لبخن ــا ی ــم ب ــات رو بپرس ــام جزئی ــی تم ــم ازیک گرفت
ــای  ــتم جاه ــون خواس ــم وازش ــگاه رفت ــه دانش ــمت بوف ــه س ــز ب امی

ــم. ــت کن ــن یادداش ــا م ــن ت ــگاه رو بگ ــف دانش مختل
گفته های اقای مهربون بوفه به شرح زیر بود:

ــکده  ــمت راســت ،دانش ــه س ــگاه ســت، ک ــف دانش ــه همک ــدا طبق ابت
پیراپزشــکی قــرار داره و شــامل پنــج تــا کاس میشــه کــه یکــی از اون 
کاســا مــورد کــم لطفــی قــرار گرفتــه و بیــرون از دانشــکده ســت و 
یــک کاس دیگــه مــورد پرلطفــی قــرار گرفتــه و در دانشــکده پزشــکی 
فرمانروایــی میکنــه.کاس صدوشیشــی  کــه همیشــه گمنامــه وبــرای 

پیــدا کردنــش بایــد کل ســاختمون دانشــگاه رو متــراژ کنــی,
ــوزش  ــپ آم ــمت چ ــرار گرفته..س ــکده ق ــوزش دانش ــکده آم ــه دانش ت
اتــاق  معاونــت دانشــکده ســت؛خود دانشــکده دارای کمیتــه تحقیقــات 

ــرار داره.. و انجمــن علمــی مســتقله کــه ســمت راســت آمــوزش ق
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علــوم  رشــته:  چهــار  دانشــجویان 
ازمایشــگاهی، رادیولــوژی، اتــاق عمــل و 
رو  هوشــبری دوره کارشناســی خودشــون 

میکنــن... ســپری  اونجــا 
ــی  ســمت چــپ طبقــه همکــف دســتگاه کپ

ــته... ــه روی اون حراس ــرار داره و رو ب ق
همــون طبقــه همکــف. ســمت چــپ از یــه در 
کــه بگذریــم، ســمت راســت بــه دفتــر نهــاد 
ــه اســامی و  ــر تشــکل جامع ــری و دفت رهب
ــت   ــمت راس ــامی و س ــدت اس ــکل وح تش
ــتی  ــرویس بهداش ــتقل و س ــن مس ــه انجم ب

مــی رســیم .
ــتی  ــرار داره،راس ــه ق ــالن مطالع ــه راه رو س ت

ــت در  ــمت راس ــور س ــد اسانس ــم جامون این
ــه.. ورودی

ــی  ــر کنعان ــالن دکت ــه اول ودوم س ــن طبق بی
ــا  ــش ه ــا و همای ــزاری جشــن ه ــرای برگ ب

ــه. ــرار گرفت ق
طبقــه اول: ســمت چــپ ,دانشــکده پرســتاری 
بــا امــوزش  دانشــکده قــرار داره,ســمت 
کتابخونــه ی عامــه  رو  راه  تــه  راســت 
ســالن  وســطای  و  داره  قــرار  طباطبایــی 

ازمایشــگاه بیوشــیمیه قــرار داره
طبقــه دوم: ســمت چــپ دانشــکده پزشــکی 
قــرار داره و ســمت راســت تــه راه رو کمیتــه 
تحقیقــات و it قــرار گرفته.ســمت چــپ ایــن 
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ســالن دفتــر مجلــه قــرار داره
طبقــه ســوم: ســمت چــپ دانشــکده پزشــکی 
ســری دوم, و ســمت راســت اتــاق اســاتیده...

ــا  ــاال بااله ــم اون ب ــک ه ــه کوچی ــه طبق ی
خودنمایــی میکنــه کــه یهــش میگــن طبقــه 
ــای  ــه ه ــک بچ ــی کلینی ــم و پل ــار و نی چه

ــه... دندون
ــم کــه شــامل  ــن هــم داری ــه زیرزمی ی طبق

ــوالژ و پراتیکــه... ســالن م
خــارج از ســاختمون اصلــی پشــت ســاختمون 
ســمت چــپ ســاختمون دانشــکده دنــدون و 
ــه  ــاختمون ک ــرار داره,وارد س ــوزش کل ق ام
میشــیم ســمت چــپ: اتــاق مدیــر امــور 

اموزشــی قــرار داره و ســمت راســت بایگانــی 
ــورش کل. ــه رو ام ــرار داره وروب ق

 طبقــه ی زیرزمیــن هــم کــه مهربــون 
تریــن کارمنــد دانشگاســت دبیــر خونــه اقــای 

ــر.. ــاهین ف ش
ــن  ــوم ای ــه س ــم طبق ــدون ه ــکده دن دانش

ســاختمونه،
ــد از  ــگاه بع ــی دانش ــاختمون اصل ــت س پش
ــی ســمت راســت  ــردن مســافت طوالن رد ک
ــون  ــا ب ــای اون خی ــگاه و انته ــجد دانش مس

ــرار داره.. ــی ق ــالن ورزش س
ــون بگــم کــه  ــد از ی جــای مهــم برات بذاری
ــت ــتن صحب ــه داش ــای بوف ــه اق ــی ک از اول
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ــم  ــی اس ــی ه ــط، ول ــاد وس ــمش بی ــودم اس ــر ب ــن منتظ ــردن م میک
ــگاه!!!!!!!!!!! ــلف دانش ــه س ــد، بل ــکده و کاس میوم ــوزش و دانش ام

وقتــی وارد محوطــه دانشــگاه میشــیم ســمت راســت ســاختمون اصلــی 
دقیقــا روبــه رو بوفــه ســلف عزیــز قــرار داره..

ناگفتــه نمونــه میگــن ایــن دانشــگاه علــوم پزشــکی یه بهشــت گمشــده 
ــوه هــای خوشــمزه اســت  ــراز درخــت و می ــه پ ــده نشــده داره ک و دی

,دانشــکده بهشــت!!!! نــه نــه نــه!!!!! ببخشــید دانشــکده بهداشــت!
ــه  ــک و دو داره:ک ــماره ی ــی ش ــاختمون اصل ــا س ــکده دوت ــن دانش ای
ــر آمــوزش کــه مســول  ســاختمون شــماره1:کاس هــای درس و دفت
خوش برخورد اون اقای حســینی هســتن رو شــامل میشــه و ســاختمون 
شــماره 2: دفتــر ریاســت محتــرم دانشــکده قــرار داره و دیگــر اســاتید 
محتــرم دانشــجوهای ســه رشــته بهداشــت محیــط، بهداشــت عمومــی 

و تغذیــه قــرار داره..
جهــت مخالــف ســاختمون شــماره 2: مرکــز بهداشــت شــهید دامیــده 
اســت کــه معمــوال دانشــجوها بــه جــز کپــی گرفتــن از جــزوه هاشــون 
اونجــا کاری براشــون پیــش نمیــاد؛ ســاختمون آزمایشــگاه و کتابخونــه 
ــت  ــی از دانشجوس ــوال خال ــه معم ــه ک ــالن مطالع ــک س ــا ی ــراه ب هم
ــاختمون  ــک س ــور ی ــن ط ــرار دارن؛همی ــماره 1 ق ــاختمون ش ــار س کن
کــه محــل تشــکیل کاس هــای دانشــجوهای ارشــد هســت  ویــک 
ــوش نشــدنی حشــره شناســی  ــرای درس فرام ــک ب آزمایشــگاه کوچی
کــه پــر از حشــره و جانــورای موذیــه قطعــا اگــه ســازمانی بــرای حقــوق 

حشــرات وجــود داشــت تــا االن درش تختــه شــده بــود...
ــمت  ــع در س ــکی واق ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــه س ــون ب ــی کارت وقت
دیگــر شــهر یاســوج میفتــه میتونیــد بــا سرویســای دانشــگاه بــه اونجــا 

برســید.
ــت  ــمت راس ــی در س ــاختمان اصل ــید س ــه رد بش ــی ک از در نگهبان
ــس دانشــگاه و  ــر ریی ــه دفت ــف از جمل ــای مختل ــه واحده شماســت ک

ــتن. ــا هس ــی و... اونج ــط عموم ــت و رواب حراس
امــا در ســمت چپمــون ســاختمان ســفید رنــگ )کاخ ســفید( هســتش 

کــه معاونــت آموزشــی و پژوهشــی اونجــا قــرار داره .
یکــم جلوتــر بریــم بــا ســه ســاختمان ویاماننــد معاونــت دانشــجویی 
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فرهنگــی روبــرو میشــیم.
اگــه بــا معــاون فرهنگــی آقــای دکتــر 
ــی  ــو ســاختمون اول قیطاســی کار داشــتین ت
ــبرخورد  ــدری خوش ــم حی ــه خان ــتن. البت هس

ــتن. ــون هس ــر ایش ــر دفت مدی
ــور فرهنگــی هســتن و  ســاختمون بعــدی ام
ــری و  ــم اکب ــه خان ــون ب ــتر کارت ــاید بیش ش
آقــای حســین پــور بخــوره تــو ایــن قســمت.

البتــه تــو همیــن ســاختمون دومــی خانمــای 
ــاوره  ــما مش ــه ش ــه ب ــتن ک ــی هس مهربون
میدن.خانــم رحیمــی و خانــم ذاکریــان و 

ــرن. ــی نظی ــی ب ــه خدای ــی ک ــم رفیع خان
امــا ســاختمون ســومی بــرا اونایــی کــه 
ــه درد  ــی ب ــوان خیل ــگاه و .. میخ وام ، خواب
میخــوره. البتــه آقــای دکتــر علمــداری مدیــر 
ــاق دارن. ــرم دانشــجویی هــم اینجــا ات محت

اینم از نقشه دانشگاه...
ــه  ــدی پیروزمندان ــراوان و لبخن ــا تشــکر ف  ب
از بوفــه بیــرون اومــدم وبــه ســمت دانشــکده 

خودمــون روانــه شــدم....



نه؟
فضیلت

؟؟نهپزشکی فضیلتفضیلتیایانهیا
نه؟یاپزشکیپزشکی پزشکی

فضیلت
جمیدمیرامحدیپزشکییانه؟
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ــه  ــالهایی ک در س
رشــته هــای فنــی و مهندســی 

ــای  ــد همپ ــیده بودن ــی نرس ــه ویران ــوز ب هن

پزشــکی ،پرســتیژ و درآمــد خــود را یــدک مــی کشــیدند ،هنــوز 

ــوا ،قصــاب ،راننــده،و  ــه نان ــود، هنــوز ب ــازاری نشــده ب لفــظ »مهندس«کوچــه ب

ــی و مهندســی  ــه نمــی شــد. در ســالهایی کــه رشــته هــای فن ــدس گفت دانشــجو مهن

ــه  ــک شــدند ب ــود نزدی ــوط خ ــه هب ــم ب ــر ســاختی کم ک ــای زی ــوان رشــته ه ــه عن ب

طبــع آن، ســوی دیگــر آالکلنــگ تحصیــات عالــی در قالــب خدمــات باالتــر رفــت. 

هــر چــه ایــن بیشــتر پاییــن مــی آیــد آن یکــی در آســمانها ســیر می کنــد. زمانــی 

ــزوای  ــا ان ــان ب ــش بنی ــب شــرکت هــای دان ــت ودانشــگاه در قال ــد صنع ــه پیون ک

صنعت،گسســت ،تیــر آخــر را بــر پیکــره رشــته هــای غیــر درمــان وارد کــرد تــا 

رشــته هــای علــوم پزشــکی بــا ردای ســفید بــر تخــت تحصیــات دانشــگاهی 

تکیــه زنــد. در ایــن فضــای مــه آلــود رشــد قــارچ گونــه ی موسســات آمــوزش 

ــا  ــر علــت شــد ت ــد ب ــد مزی ــی مــدرک کردن ــی کــه ســواد علمــی را قربان عال

ن در گــور خــود یــخ شــود . در ســال 95بیــش 
خــاک رشــته هــای غیــر درمــا

از 50% شــرکت کننــدگان کنکــور سراســری علــوم تجربــی بودنــد کــه از ایــن 

ــد.  ــوم پزشــکی را در ســر می پروراندن ــداد همگــی ســودای رشــته هــای عل تع

 افــراد میــان ســه 
گاه و تفــاوت دیــد

ولــی چیــزی کــه خطرنــاک تــر مــی باشــد نــ

رشــته پزشــکی،دندان پزشــکی و داروســازی بــا ســایر رشــته هــای علــوم پزشــکی 

ــر  ــه صــورت غلیــظ ت ــگاه و شــاید بتــوان ب ــه شــکلی کــه ایــن تفــاوت ن اســت ب

د مــورد مــی باشــد اولیــن مــورد 
اســم ((تبعیــض)) را روی آن گذاشــت ناشــی از چنــ

نــگاه جامعــه و افــرادی کــه در ســطح عــام بــا رشــته هــای پزشــکی،دندان پزشــکی 

و داروســازی صرفــاً آشــنایی اســمی  دارنــد و در حیــن وارد شــدن بــه مطــب در حــال 

محاســبه درآمــد روزانــه و ماهانــه بــا شــمارش تعــداد مریــض در ســاعت ضربــدر ویزیت 

مــی باشــند ، ایــن حســاب سرانگشــتی توســط افــرادی کــه اکثــراً از طبقــات متوســط و 

ــه تنهــا  ــرد پزشــک را ن ــه خــود ف ــد ماهان ــا درآم ــه هســتند و مقایســه آن ب ــن جامع پایی

ــش  ــش اجتماعــی ، طــرز برخــورد ،کن ــع آن از لحــاظ من ــه تب ــد، ب از لحــاظ درآم

ــه صــورت  ــا رویدادهــای  فرهنگــی نیــز ب روشــنفکری،مواجهه ب

ی قــرار مــی  دهــد
کذایــی در ســطح فراتــر
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ــر از هــای انســانی ، یــک پزشــک یــا ســطح درآمــد بــه ســایر شــاخص و ایــن افــراد بــا تعمیــم اختــاف  ــی فرات ــک را در قالب ــدان پزش ــا هــا دیــوار  هــای غلــط و بلنــد اجتماعــی خــود خشــت مــی زننــد و بــا این خشــت دن ــب آنه ــه تخری ــد  ک ــد آم ــاال خواه ــی ب ــراه م ــه هم ــامت جامع ــک س ــا پت ــوع خــود کمتــر بینــی ایــن اســت کــه دانشــجویان پیــرا پزشــکی شــود. دومیــن مســئله حادتــر از مــورد اول ب ــواده، و دنــدان پزشــکی احســاس مــی کننــد کــه در مقابــل دانشــجویان رشــته های پزشــکی و پرســتاری یــک ن ــتان، خان ــرف دوس ــر از ط ــن تفک ــی جامعــه و حتــی کارمنــدان و اســاتید دانشــگاه ای ــا م ــا الق ــه آنه ــکی ب ــوم پزش ــای عل ــودآگاه ایــن مســئله مــدام تکــرار و تکــرار مــی شــود شــود و در زمــان چهــار ســال تحصیــل فــرد ه ــورت ناخ ــه ص ــرد ب ــه ف ــی ک ــا جای ــد و ت ــد ش ــه خواه ــورد مواج ــن م ــول ای ــا قب ــا ب ــه ج ــس ناب ــن ح ــی از ای ــی ناش ــرای تاف ــه ب ــد ک ــی بزن ــه کارهای ــه دانشــجویان زمانــی کــه دانشــجویان پیرا پزشــکی و پرســتاری ایــن گســل فکــری غلــط را عمیــق تــر کنــد. تــا ممکــن اســت دســت ب ــند ک ــاوری نرس ــود ب ــن خ ــه ای ــی ب ــکی غن ــواد پزش ــاظ س ــًا از لح ــکی صرف ــی پزش ــری دلیل ــور سراس ــرایط کنک ــتند و ش ــر هس ــته از نتیجــه گرایــی کنکــور شــرایط روحــی میباشــد. بــر ضریــب هوشــی نمــی باشــد.چرا کــه قســمتی ت ــان رش ــارغ التحصی ــیر ف ــن تفاس ــه ای ــا هم هــای پیراپزشــکی و پرســتاری ب

ــد  ــر می توانن ــی جلوت ــای زندگ ــه ه ــی از جنب ــد. و ســریعتر از دانشــجویان پزشــکی حرکــت کننــد. در خیل ــل کنن ــی را تکمی ــل زندگ ــا مراح ــر از آنه ــق بهت ــرایط وف ــا ش ــود را ب ــد خ ــی توانن ــر م ــد دهنــد. از خطــرات مربــوط بــه پزشــکی در امــان راحت ــه مانن ــاوری ب ــود ب ــدم خ ــن ع ــند. ای ــه کاتالیــزر عمــل مــی کنــد و مشــکل را تشــدید باش ــاد ب ــه جــز اعتم ــس راهــی ب ــد. پ ــی نمای ــرای دانشــجویان رشــته هــای دیگــر م ــن نفــس ب ــا از ای ــد ت ــی نمــی مان ــوم پزشــکی باق ــد. مــورد عل ــه ســامت بگذرن ــه تبعیــض ب ــت ســوم کــه خطرنــاک تــراز  دو مورد باال اســت گردن ــش آموز«اس ــود فرد»دان ــه خ ــوط ب ــته مرب ــد و آرزو رش ــزار امی ــا ه ــه ب ــردی ک ــی علــوم تجربــی را انتخــاب مــی کنــد و مــدام . ف ــرار م ــر«را پیشــوند اســمش ق ــی را بررســی مــی کنــد اگــر قبــول شــود کــه دهنــد و مــی دهــد و تناســب لفــظ و اســم لفظ»دکت ــا م ــود را روی ابره ــوم خ ــال س ــا س ــرور ت ــع غ ــه از موض ــا بقی ــی ب ــد و حت ــب و هزینــه ســالی 18میلیــون را بــه جــان درگیــر مشــکات اقتصــادی مــی کننــد حــرف مــی زنــد. تعــدادی هــم خانــواده را بین ــه عق ــن قافل ــا از ای ــد ت ــی خرن ــه م ــعار را ب ــظ و ش ــه لف ــد و قافی ــو نمانن ــًا الگ ــد.و طبیعت ــود نبازن ــتان خ ــم قــرار گرفتــن ایــن دو گــروه در آینــده دوس ــی را رق ــده فرهنگ ــکات عدی ــد بعــد از چنــد ســال روزانــه مــی آورنــد و نــه پــول کافــی خواهــد زد. عــده ســوم کــه نــه رتبــه مش دارن
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ــد  ــر می توانن ــی جلوت ــای زندگ ــه ه ــی از جنب ــد. و ســریعتر از دانشــجویان پزشــکی حرکــت کننــد. در خیل ــل کنن ــی را تکمی ــل زندگ ــا مراح ــر از آنه ــق بهت ــرایط وف ــا ش ــود را ب ــد خ ــی توانن ــر م ــد دهنــد. از خطــرات مربــوط بــه پزشــکی در امــان راحت ــه مانن ــاوری ب ــود ب ــدم خ ــن ع ــند. ای ــه کاتالیــزر عمــل مــی کنــد و مشــکل را تشــدید باش ــاد ب ــه جــز اعتم ــس راهــی ب ــد. پ ــی نمای ــرای دانشــجویان رشــته هــای دیگــر م ــن نفــس ب ــا از ای ــد ت ــی نمــی مان ــوم پزشــکی باق ــد. مــورد عل ــه ســامت بگذرن ــه تبعیــض ب ــت ســوم کــه خطرنــاک تــراز  دو مورد باال اســت گردن ــش آموز«اس ــود فرد»دان ــه خ ــوط ب ــته مرب ــد و آرزو رش ــزار امی ــا ه ــه ب ــردی ک ــی علــوم تجربــی را انتخــاب مــی کنــد و مــدام . ف ــرار م ــر«را پیشــوند اســمش ق ــی را بررســی مــی کنــد اگــر قبــول شــود کــه دهنــد و مــی دهــد و تناســب لفــظ و اســم لفظ»دکت ــا م ــود را روی ابره ــوم خ ــال س ــا س ــرور ت ــع غ ــه از موض ــا بقی ــی ب ــد و حت ــب و هزینــه ســالی 18میلیــون را بــه جــان درگیــر مشــکات اقتصــادی مــی کننــد حــرف مــی زنــد. تعــدادی هــم خانــواده را بین ــه عق ــن قافل ــا از ای ــد ت ــی خرن ــه م ــعار را ب ــظ و ش ــه لف ــد و قافی ــو نمانن ــًا الگ ــد.و طبیعت ــود نبازن ــتان خ ــم قــرار گرفتــن ایــن دو گــروه در آینــده دوس ــی را رق ــده فرهنگ ــکات عدی ــد بعــد از چنــد ســال روزانــه مــی آورنــد و نــه پــول کافــی خواهــد زد. عــده ســوم کــه نــه رتبــه مش دارن

تــاش و نشــدن، رشــته هــای دیگــری را بــا اکــراه مــی پذیرنــد به 
امیــد آنکــه شــاغل شــوند و پــول کافــی را بــرای چنــد ســال دیگــر  
پزشــکی و دنــدان پزشــکی خوانــدن بــه دســت آورنــد. چیــزی کــه 
ــظ  ــاق لف ــد اط ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــه اینه ــر از هم ــک ت مضح
»دکتــر« بــه دانشــجویان پزشــکی و دنــدان پزشــکی بــه خصــوص 
تــرم اولــی هــا کــه مــاه اول تحصیــل خــود را مــی گذراننــد اســت. 
بــا ایــن تفاســیر بــه زودی بایــد منتظــر باشــیم کــه از بــار اجتماعــی 
ــه  ــه ب ــوری ک ــه ط ــود ب ــته ش ــدس« کاس ــل »مهن ــر« مث »دکت
خدمــات ،فضــای ســبز تــا رئیــس بیمارســتان لفــظ »دکتر«اطــاق 
شــود . پــس تفــاوت در ســه نــگاه از ســه ســطح مختلــف جامعــه 
باعــث شــده اســت کــه رشــته هــای پزشــکی و دنــدان پزشــکی بــه 
ناحــق در منصبــی قــرار گیرنــد کــه الیــق آن نیســتند. جایگاهــی 
کــه بــا مطالعــه ســرانه کتابهــای غیــر درســی دانشــجویان پزشــکی 
،رفتــار هــای مدنــی ،کنــش هــای سیاســی و حتــی پــز روشــنفکری 
بهتــر درک خواهــد شــد.  اگــر همیــن جــو حاکــم باشــد بــه زودی 
ــد  ــر خواه ــر ظاه ــس اب ــان از پ ــر درم ــای غی ــته ه ــید رش خورش
شــد ، خورشــیدی کــه نــور آن ســوزنده تــر از رشــته هــای علــوم 
پزشــکی خواهــد بــود چــرا کــه مــا مجبــور بــه انتخــاب راهــی بــه 
اســم مهندســی و علــوم انســانی در حــوزه عمــل و اندیشــه خواهیــم 
بــود. راســتی چــرا فضــای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در مقابــل 
دانشــگاه هــای وزارت علــوم اینقــد رخــوت آور مــی باشــد؟ ســئوالی 
ــجویان  ــی دانش ــه الی روانشناس ــوان الب ــی ت ــواب آن را م ــه ج ک

ــدا کــرد.  ــوم پزشــکی پی عل
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هدف:
خوش به حال رابین هود!

ــم  ــن میگ ــر ای ــه خاط ــد. ب ــه تعجــب نکنی ن
ــدف .  ــه ه ــورد ب ــرش میخ ــه تی ــه همیش ک
ــا  ــود و ب ــم ب ــی ه ــداز خوب ــا تیران ــا انصاف ام
ایــن حــال هدفــش رو هــم خــوب مــی 

ــناخت. ش
ــاب  ــرف حس ــه ح ــد کلم ــن چن ــب ای مخاط
کســایی هســتند کــه بعــد از ورود به دانشــگاه 
دوســت دارنــد کــه مصمــم بــه ســمت آینــده 

ای روشــن قــدم بردارنــد .
ــی در  ــیار مهم ــای بس ــا دوره ه ــا ب ــه م هم
طــول زندگیمــون مواجهیــم کــه خــواه ناخواه 
هــر کــدوم شــروع و تمــوم میشــه امــا ارزش 
همــه دوره هــا یکســان نیســت بــه گونــه ای 
کــه اثــرات بعضــی از اونهــا تــا آخریــن دوره 

ادامــه داره!.
دوره ای کــه االن در حــال ســپری کــردن آن 

هســتیم یکــی از اونهاســت.
بــه ایــن ترتیــب ،حــاال کــه حــدود ده دوازده 
ــه هــدف برســیم  ــا ب ــم ت ســال درس خوندی
بریــم فــان رشــته تــو فــان دانشــگاه فان 
شــهر، خــب حــاال بــه اینــا هــم رســیدیم یــا 
باالخــره قسمتیشــون محقــق شــد ، امــا آیــا 
ــا  ــتیم؟ آی ــه میخواس ــود آنچ ــن ب ــا همی واقع
االن متوجــه ایــن جملــه شــدیم کــه کنکــور 

فقــط یــک مرحلــه از زندگیمــون بــود و 
ــته و  ــری ورای رش ــر و مهمت ــل بزرگت مراح

ــم؟ ــش رو داری دانشــگاه پی
ــن  ــرمون ای ــای س ــدازه موه ــه ان ــاید ب ش
حرفــا رو شــنیدیم یــا دیدیــم امــا بیایــد واســه 
ــا خودمــون رو راســت  ــارم کــه شــده ب یــه ب

ــم؟! ــار بهــش عمــل کردی ــد ب باشــیم ، چن
پــس خــارج از رشــته دانشــگاهیتون دارم 
ــی  ــر خوب ــا مدی ــون، آی ــم باهات ــرف میزن ح

ــخصیتون؟ ــی ش ــه زندگ ــتید واس هس
 چطور میشه فهمید آره یا نه ؟

ــا میدونیــد پنــج ســال دیگــه چــه چیــزی  آی
ــا  ــد؟ آی ــه االن نداری ــید ک ــته باش ــد داش بای
جایــگاه علمــی، اجتماعــی ،شــخصیتی و 
حتــی مالــی و رفتــاری و... خودتــون رو پنــج 

ــه؟ ــد باش ــا بای ــد کج ــه میدونی ــال دیگ س
کنکــور و نتیجــه اون یــه دوره از زندگیمــون 
بــود کــه تمــوم شــد. بهتریــن تصمیــم واســه 
دوره ای کــه تــازه شــروع شــده از زندگیمــون 
تعییــن یــه برنامــه جامــع و یــه هــدف 
مشــخص واســه زندگــی شــخصی خودمونــه 
تــا دچــار روزمرگــی نشــیم. چقــد خوبــه کــه 

ــم. ــم چــی میخوای بدونی
ــه  ــتاری  ن ــا نوش ــه لزوم ــه ن ــه برنام ــس ی پ
ــه  ــه ب ــف ک ــان منعط ــه آنچن ــده ال بلک ای
ــون  ــی هام ــا توانای ــب ب ــان متناس ــرور زم م



ــل  ــی مث ــنی های ــه .  از چاش ــر بش ــل ت کام
تفریح،خوشــگذرونی، ورزش، موســیقی، زبــان 
ــه  ــری و هرآنچ ــای کامپیوت ــارت ه دوم، مه

ــد . ــل نمانی ــد غاف ــت داری دوس
ــح  ــی تفری ــه معن ــز ب ــتن هرگ ــه داش برنام
نداشــتن یا خــواب نداشــتن نیســت متاســفانه 

ــم! ــاد داری ــه ی آنچــه از کنکــور ب
ــار  ــح درکن ــد تفری ــی چق ــه داشــتن یعن برنام
چقــد کار و مطالعــه و ...الزمــه وهمیشــه 
ــت  ــدف حرک ــتقیم ه ــط مس ــه خ ــک ب نزدی

ــم. کنی
ــدون نمــک  قطعــا هممــون میدونیــم غــذا ب

ــداره. خــوردن ن
))فــورد(( میلیــاردر معــروف آمریکایــی و 
ــای  ــه ه ــن کارخان صاحــب یکــی از بزرگتری
ســازنده انــواع اتومبیــل در آمریــکا بود.وقتــی 
ــواب  ــح ازخ ــردا صب ــه ف ــیدند: ))اگ از او پرس
بیدارمیشــی ببینــی تمــام ثــروت خــودت رو از 
دســت دادی و دیگــه چیــزی در بســاط نداری 
چــکار میکنــی؟((او جــواب داد:))دوبــاره یکــی 
نیازهــای اصلــی مــردم رو شناســیایی  از 
ــت رو  ــا کار و کوشــش اون خدم ــم و ب میکن

ــردم  ــه م ــت وارزان ب ــا کیفی ب
ــن باشــید  ــه میدهــم و مطمئ ارائ

بعــد از پنــج ســال فــورد امــروز خواهم بــود.((
ــد زحمــت کشــید و بدونیــم کســی  پــس بای
بــا ســاده گرفتــن کارهــا راه بــه جایــی نبــرده.

ــور  ــود را بط ــداف خ ــاز دارد اه ــر نی ــر نف ه
ــای  ــد آن را مبن ــا بتوان ــد ت ــان بکن روشــن بی
همــه برنامــه ریــزی هــای خــود قــرار دهــد 
ــورد  ــج م ــان نتای ــی بی ــدف یعن ــن ه .بنابرای
انتظــار  شــامل کار مشــخص و قابــل انــدازه 
ــا  ــی خــاص ب گیــری در یــک محــدوده زمان

ــود(. ــورت وج ــن )در ص ــه معی هزین
چنــد نکتــه مهمــی کــه میتوانــد در مشــخص 

کــردن هــدف بــه مــا کمــک کنــد:
ــری  ــدازه گی ــل ان ــار قاب ــورد انتظ ــه م نتیج

ــد. باش
ــی کــه  چگونگــی انجــام کارو محــدوده زمان
کاربایــد درآن صــورت بگیــرد مشــخص 

ــد. باش
اهداف رو مثبت مطرح کنید .

اولویت بندی اهداف خیلی مهمه.
اهــداف میــان مــدت پــل رســیدن بــه اهداف 

ــد مدت اســت. بلن
وقتــی اهدافتــون اینجــوری جلــو چشــم 
باشــه حــاال تیــرو برداریــد  بذاریــد تــو کمــان 

ــید. ــون باش ــود زندگیات ــن ه و رابی
ــه  ــیدن ب ــه : رس ــه ک ــون باش ــر یادم در آخ
ــر از فــرار از  آنچــه میخواهیم،بســیار ســاده ت

ــم. ــه نمیخواهی ــت ک ــه هس آنچ
آرزوی موفقیــت و ســربلندی 

جوانــان ســرزمینم...
بدرود
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سر آغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

ســاعتی  بتوانیــم  کــه  داد  دســت  مجــال  ایــن  باالخــره 

اســاتید  و  پزشــکان  از  یکــی  پربــار  محضــر  در  را 

بگذرانیــم  یاســوج  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  محتــرم 

بشــنویم. را  ایشــان  ســخنان  شــنیدی  و  گفــت  در  و 

 
در بخــش اســتراحت اتــاق عمــل بیمارســتان شــهید 

ــبز  ــاس س ــا لب ــان ب ــدیم و ایش ــان ش ــتی مزاحمش بهش

ــد.اتــاق عمــل و بــا خوشــرویی پاســخگوی پرســش هــای  ــا بودن ــدد م متع

برگزیده

زهرا کاویانی فر
اتاق عمل 93اتاق عمل 93

زهرا کاویانی فر
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سر آغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

ســاعتی  بتوانیــم  کــه  داد  دســت  مجــال  ایــن  باالخــره 

اســاتید  و  پزشــکان  از  یکــی  پربــار  محضــر  در  را 

بگذرانیــم  یاســوج  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  محتــرم 

بشــنویم. را  ایشــان  ســخنان  شــنیدی  و  گفــت  در  و 

 
در بخــش اســتراحت اتــاق عمــل بیمارســتان شــهید 

ــبز  ــاس س ــا لب ــان ب ــدیم و ایش ــان ش ــتی مزاحمش بهش

ــد.اتــاق عمــل و بــا خوشــرویی پاســخگوی پرســش هــای  ــا بودن ــدد م متع

خــب دکتــر طبــق رســم معمول  �
ــا تاریخچــه ای از  ــه ه همــه ی مصاحب

زندگیتان بفرمایید.
هفتــم  متولــد  هســتم  هجــر  حســین 
زاده  پنــج   و  پنجــاه  ســال  فروریــن 
ــن. ــران زمی ــی ای ــت فرهنگ ــیراز، پایتخ  ش

ــل  ــه دلی ــدرم را ب ــه پ ــودم ک ــاله ب ــه س ن
ســرطان کلیــه از دســت دادم و در ســن 
 یــازده ســالگی مــادرم در مکــه شــهید شــدند.

در دبیرســتان توحیــد درس خوانــدم و دیپلــم 
گرفتم و در ســال 73با قبولی در رشته پزشکی 
ــیراز شــدم. ــوم پزشــکی ش  وارد دانشــگاه عل

ــه  ــال 80  ب ــی در س ــارغ التحصیل ــس از ف پ
مــدت پنــج ســال بــه طــرح و کار کــردن در 
درمانــگاه هــای شــهرهای مختلــف از جملــه : 
زرقــان فــارس و شــهربابک کرمــان پرداختــم 
و یــک ســال هــم بــه درس خوانــدن و 
پرداختــم. تخصــص  ازمــون  در   شــرکت 

در  اصفهــان  دانشــگاه  در   85 ســال 
ــپس  ــدم و س ــه ش ــی پذیرفت ــته بیهوش رش
گرفتــم. انتقالــی  شــیراز  دانشــگاه   بــه 
 از ســال 90 هــم در یاســوج طــرح میگذرانــم.

ــت علمــی دانشــگاه  در ســال 92 عضــو هیئ
ــوم پزشــکی یاســوج شــدم.  عل

از ســوابق علمی و پژوهشــیتون  �
ــد لطفا؟ بگی

پــس از اینکــه پایان نامه ام را ارائــه دادم در یکی 
 از ســایت هــای دانشــگاه شــیراز چــاپ شــد.

ــوج  ــده در یاس ــای پژوهشــی بن ــده کاره عم
 هســت و تعدادی هم در دســت اقدام هســتند.

یــک مقالــه چــاپ شــده در یکــی از مجــات 

خارجــی دارم.
ارســال   ISI بــه  هــم  مقالــه  دو 
مــی  باشــم. تاییــد  منتظــر  و  کــردم 

ســه تــا مقالــه راجــع بــه ســردرد بعــد از بــی 
ــتش. ــرا هس ــت اج ــی در دس ــی نخاع  حس

ــی  ــش های ــه آزمای ــع ب ــورد راج ــه م دو س
ــن  ــد در ای ــش از ح ــه بی ــاد ک ــه زی ــا هزین ب
ــرف  ــن مص ــه و همچنی ــام میش ــتان انج اس
 بــی رویــه آنتــی بیوتیــک هــا در ایــن اســتان.

کتابــی رو جهــت تألیــف نوشــتم ولــی هنــوز 
ــا عنــوان بیهوشــی  بــه چــاپ نرســیده کــه ب
بــه زبــان ســاده بــرای عمــوم هســت چــون 
ــه از  ــادی ممکن ــردم ع ــردم م ــاس میک احس
بعضــی رشــته هــای پزشــکی اطــاع داشــته 
باشــند امــا تقریبــا میشــه گفــت از بیهوشــی 
هیــچ اطاعاتــی ندارنــد و ایــن بعضــا باعــث 

اشــکاالتی میشــود.

ــی  � ــه  زندگ ــع ب ــون راج نظرت
قبــل از شــروع دوره دانشــجویی چیــه؟

خــب دوران کودکــی ســختی داشــتم و اصــا 
ــم  ــع برگردم.ه ــه اون موق ــواد ب ــم نمیخ دل
ــختی  ــی س ــرادرام خیل ــا ب ــم دوت ــودم ه خ
ــروع دوره  ــد از ش ــب بع ــی خ ــیدیم ول کش

ــود. ــوب ب ــی خ ــجویی خیل دانش

چجــوری و بــا چــه هدفــی  �
میخوندیــن؟ درس 

خــب بــه ایــن خاطــر کــه بیمــاری پــدرم رو 
ــا  ــم و ب ــک بش ــتم پزش ــت میخواس ازم گرف
وجــود رتبــه خوبــی کــه داشــتم و میتونســتم 
دندانپزشــکی هــم بخونــم و بقیــه هــم ایــن 
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ــی  ــود ول ــن ب ــد پایی ــامت درام ــول س تح
ــر  ــدار بهت ــک مق ــه ی ــل تعرف ــه دلی االن ب
ــای  ــت و ج ــی اس ــته جوان ــده.در کل رش ش

پیشــرفت دارد.

تــا چــه حــد بــا روی کار آمــدن  �
ــق  ــبری مواف ــد هوش ــی ارش کارشناس

هستید؟
ــبری  ــد هوش ــه ارش ــی ک ــدت کوتاه اون م
ــار  ــا اســاتید بیهوشــی دچ ــدازی شــد ب راه ان
شــرح  کــه  صورتــی  شــدند.در  مشــکل 
وظایــف مشــخص باشــد مــن هیــچ مخالفتی 

ــدارم. ــبری ن ــته هوش ــرفت رش ــا پیش ب

الگوی شما در زندگی چه کسی �
بود؟

مــن بــه خاطــر شــرایط خاصــی کــه داشــتم 
اون مســیری کــه همــه طــی میکنــن و یــک 
الگــو واســه خودشــون انتخــاب میکنــن مــن 
ــدم  ــور ش ــر زدم و مجب ــی میانب ــک جورای ی
ــه  ــا و کســانی ک ــته ه ــزرگان رش ــه ب ــه ب ک
ــوده فکــر کنــم و همیشــه پیــش  مدنظــرم ب
ــک  ــر نی ــه دکت ــرادی ازجمل ــن اف ــم م چش
ــه  ــاتید دیگ ــکان و اس ــی پزش ــال و خیل اقب

ــد. بودن

و  � موفقیــت  بزرگتریــن  از 
ــه از  ــی ک ــت و درس ــور شکس همینط
ــح  ــتر توضی ــد بیش ــتتون گرفتی شکس

ــد. بدی
ــی در  ــدم قبول ــن ع ــت م ــن شکس بزرگتری
امتحــان بــورد تخصصــی ســال 90 بــود کــه 

ــکی رو  ــی رشــته پزش ــتن ول ــر رو داش نظ
ــردم. ــاب ک انتخ

وضعیــت تخصــص بیهوشــی  �
در ایــران در مقایســه بــا ســایر 
 کشــورهای پیشــرفته چگونه هســت؟

ــان اول از  ــای جه ــور ه ــته در کش ــن رش ای
ــاپ هســت  ــک رشــته ی ت لحــاظ علمــی ی
و حتــی  نبــوده  اینطــور  ایــران  در  ولــی 
یــک مــدت پزشــکان عمومــی کارهــای 
ــد. ــته رو انجــام میدادن ــن رش ــه ای ــوط ب  مرب

ایــن رشــته جــزء رشــته هــای وابســته 
بــه جــراح هســت اگــه جــراح مریــض 
ــم. ــم کار داری ــا ه ــا م ــه طبیعت ــته باش  داش

ــل از نظــام  ــا قب ــم ت ــدی ه ــه لحــاظ درام ب
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ــه  ــتم وب ــورد نداش ــوج ب ــدم یاس ــی اوم وقت
ــه  ــروع ب ــی ش ــه متخصــص درمان ــوان ی عن
کار کــردم و از امــوزش دور شــدم بدنبــال اون 
ــاق  ــو ات ــردن ت ــن کار ک ســال90-91 در حی
ــیک  ــا کش ــان ب ــدم همزم ــل درس خون عم
ــرم  ــوردم رو بگی ــتم ب ــخت و تونس ــای س ه
و هیــات علمــی ضریــب کا بشــم و امــوزش 
ــم. ــه داشــتم شــروع کن ــی عاق  رو کــه خیل

همزمــان مبــارزه ای رو شــروع کــردم جهــت 
راه انــدازی سیســتماتیک زایمــان بــدون درد 
در اســتان کــه بعــد از 2 ســال تاش تونســتم 
همزمــان بــا روی کار اومــدن دولــت جدیــد و 
بــا کمــک معاونــت محتــرم درمــان و ریاســت 
ــرای  ــجاد )ع( ب ــام س ــتان ام ــرم بیمارس محت
اولیــن بــار زایمــان بــدون درد رو راه انــدازی 
کنم.البتــه در ایــن بیــن کمــک ســرکار خانــم 
دکتــر غفــاری مدیــر گــروه وقــت زنــان هــم 
شــایان توجــه بــود. ایــن کار رو اگــه بخــوام 
ــر  ــم دکت ــا خان ــا ازدواجــم ب ــم ب مقایســه کن
فتحــی کــه ایشــونم االن تــو یاســوج مطــب 
زنــان و زایمــان دارنــد بــه عنــوان بزرگتریــن 
کنــم. یــاد  میتونــم  زندگیــم   پیــروزی 

تــو  خــودم  شکســت  از  کــه  درســی 
بایــد  کــه  بــود  ایــن  گرفتــم  امتحــان 
ــم  ــم و تاش ــگاه کن ــم ن ــه عل ــر ب ــق ت عمی
 رو بیشــتر کنــم و اینکــه نــا امیــد نشــم

ــدم  ــی ش ــی پیمان ــت علم ــه االن هیئ و البت
ــی رســمی  ــزودی قطع ــد خــدا ب ــه امی کــه ب
ــال کار هــای تحقیقاتــی  خواهــم شــد و بدنب
ــیار  ــدوارم دانش ــدم امی ــام می ــه دارم انج ک

ــتم. ــتادیار هس ــم. االن اس بش

ــاز  � ــن ب ــه عقــب برگردی ــر ب اگ
ــن؟ ــاب میکنی ــته رو انتخ ــن رش  همی

بله قطعا.
ــوخی  ــه ش ــا ب ــراح ه ــا ج ــت ه ــی وق گاه
ــض  ــه مری ــدی ب ــک دارو می ــه ی ــن ک میگ
ــترس  ــختی و اس ــی س ــینی ول ــری میش می
ــم  ــواب میگ ــم در ج ــا من ــه م ــه واس میمون
کمتــر درس میخوندیــن دو تــا تســت کمتــر 
میزدیــن شــما هــم میومدیــن بیهوشــی 

میخوندیــن.
از نظــر شــما وظیفــه ذاتــی  �

ــه؟ ــه باش ــی میتون ــک چ ــک پزش  ی
ــه  ــار و اینک ــه بیم ــیدگی ب ــه اول رس در درج
اون زجــری رو کــه بیمــار میکشــه کــم کنــد 
حتــی اگــر نتونــه اون رو از بیــن ببــره. اخاق 
در پزشــکی خیلــی مهمــه و طبیعتــا فیــد بــک 
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اون برمیگــرده بــه خــود پزشــک. بعــد از اخــاق ســواد و مهــارت خیلــی 
مهــم هســتن.

یــک نکتــه کلیــدی کــه در دوره طبابــت بــه اون دســت  �
ــدا کردین؟ پی

اینکــه هرچیــزی رو بــه صــورت علمــی نــگاه کنیــم و از اتفاقاتــی کــه 
بــرای بیمــاران میوفتــه سرســری نگذریــم.

 دکتــر بــا ایــن کلمــات چــه چیزهایی بــه ذهنتــون میاد؟ �
اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی: میدان جنگ

ــه. ــوم نش ــت تم ــم هیچوق ــت داری ــه دوس ــی ک ــت اله ــی: موهب  جوان
زندگی: مجموعــه پیچیــده از زیبایــی و زشــتی و رنــگ هــای مختلــف 

کــه انســان بایــد مدیریــت کنــد.
کنکور: سد عظیم

ــته  ــی داش ــرات اساس ــد تغیی ــدم بای ــدم.ولی معتق ــاف ش ــربازی:  مع س
ــه. ــه ای باش ــه و حرف باش

ــجویانی  � ــرای دانش ــید ب ــته باش ــت داش ــک صحب ی
آخــر؟ کام  و  میشــوند  پزشــکی  علــوم  وارد   کــه 

رســتوران  تعــدادی  اینکــه  باشــید.مثل  متفــاوت  اول  درجــه  در 
اونــا. بهتریــن   تــو یــک شــهر هســت و شــما میریــد ســراغ 

نهایــت اگــر شــما در هــر رشــته ای کــه هســتید متفــاوت باشــید کــه 
ایــن هــم نیازمنــد ســواد و مهــارت عملــی هســتش ان شــاء اهلل موفــق 

خواهیــد بــود.

ــت  ــه نهای ــی و حوصل ــا گرم ــه ب ــر ک ــر هج ــم از دکت ــکر میکن تش
ــان  ــن و نشــریه آرم ــار م ــتند و وقتشــون رو در اختی ــکاری رو داش هم

ــتند. گذاش
تا مصاحبه بعدی بدرود.

وقت را بیهوده نگذرانید چون اساس زندگیست.
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ایمان سعیدی 
دندانپزشکی 93

ایمان سعیدی 
دندانپزشکی 93

 فضای
مجازی
 فضای
مجازی

ــاره ایــن اســت کــه  فیلــم جداماندگــی اثــر هنــری الکــس روبیــن درب
ــر  ــا یکدیگ ــور ب ــی چط ــای اجتماع ــانه ه ــک و رس ــر الکترونی در عص
ارتبــاط برقــرار کنیــم. در ایــن فیلــم ســه داســتان کــه بــه لحــاظ مفهوم 
بیشــتر در ارتبــاط هســتند تــا شــخصیت هــا و مــکان مــورد بررســی قرار 
میگیــرد. نوجوانــی کــه وارد دوســتی بــا یــک کاربــر مجــازی جعلــی می 
شــود و پــس از انتشــار عکســش دســت بــه خودکشــی میزنــد، جوانــی 
ــا  ــد و پــس از آشــنایی ب کــه از طریــق وبکــم کســب درآمــد مــی کن
یــک خبرنــگار و مصاحبــه بــا او دچــار مشــکاتی مــی شــود، و زوجــی 
کــه هــر کــدام بــه شــیوه خــود از طریــق اینترنــت بــه دنبــال آرامــش 
هســتند ولــی تمــام دارایــی خــود را از دســت میدهنــد، یکــی از طریــق 
دوســتی مجــازی و دیگــری بــا قمــار. ایــن فیلــم جــدا از جلــوه هــای 
ــای  ــا فض ــاط ب ــا در ارتب ــرای م ــادی ب ــای زی ــری دارای درس ه هن
ــوز  ــاید هن ــه ش ــا ک ــه و دانشــجویان م ــرای جامع ــد، ب مجــازی میباش
نحــوه  صحیــح اســتفاده از ایــن فضــا را نداننــد. هنــری الکــس روبیــن 
بــه مــا مــی آمــوزد همانقــدر کــه دوســتی هــای مجــازی میتوانــد بــه 
مــا آرامــش از دســت رفتــه دنیــای واقعــی را بدهــد، بــه همــان انــدازه 

و حتــی بیشــتر میتوانــد خطرنــاک باشــد.
ــک  ــرای ی ــه ای ب ــم »مرثی ــابه فیل ــرم  مش ــاط ف ــه لح ــم ب ــن فیل ای
رویــا« ســاخته ســینمای فرانســه اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه در پایــان 
ــا  ــودی شــخصیت ه ــم فرانســوی شــاهد شکســت و ناب برخــاف فیل
ــه  ــر ب ــه ت ــکلی مهربانان ــه ش ــود را ب ــدف خ ــردان ه ــتیم و کارگ نیس

ــد. ــا مــی کن ــده الق بینن
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتید دانش ــا میدانس آی
ــن  ــره بی ــزاری کنگ ــان برگ ــوج میزب یاس
المللــی خون،بیمــاری هــا و کاربــرد هــای 
آن بــار حضــور بیــش از 30 کشــور مختلف 
جهــان و ســایر دانشــگاه هــای علــوم 
پزشــکی کشور در ســال 1394 بوده است؟

ــه 10درصــد دانشــجویان  آیامیدانســتید ک
هــرورودی بــه تفکیــک رشــته هــا در 
ــاالی 17  ــدل کل ب ــتن مع ــورت داش ص
ــای  ــتعداد ه ــازمان اس ــت س ــه عضوی ب
ــود  ــن خ ــه ای ــد ک ــی آین ــان در م درخش
مقاطــع  در  تحصیــات  ادامــه  بــرای 
مــی  امتیــاز  دارای  عالیــه  تحصیــات 

ــد. باش
ــد  ــی و مفی ــای کل ــرد ه ــارغ از عملک ف
ــه  ــوج کمیت ــوم پزشــکی یاس دانشــگاه عل
ــیار  ــجویی بس ــای دانش ــکل ه ــا وتش ه

ــم: ــگاه داری ــال در دانش فع

ــی  ــش کوچک ــه بخ ــدا ب در ابت
کل  کمیتــه  هــای  ازعملکــرد 
تحقیقــات دانشــجویی میپردازیــم:

1.در اردیبهشــت مــاه ســال 1395 
ــی  ــان داروی ــک روزه گیاه ــور ی ت
در شــهر ســی ســخت بــه میزبانــی 
ــوج  ــکی یاس ــوم پزش ــگاه عل دانش
و تقبــل ایــن مســئولیت توســط 
ــا  ــجویی وب ــات دانش ــه تحقیق کمیت
علــوم  هــای  دانشــگاه  شــرکت 
پزشــکی شــبکه همــکار جنــوب و 
بــا حضــور اســاتید و پژوهشــگران 
ــت. ــورت گرف ــدر ص ــرم و گرانق محت

ــه  ــزی کمیت ــای مرک ــرکت اعض 2.ش
تحقیقــات دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــکاه  ــره دانش ــمین کنگ ــوج در شش یاس
ــکار  ــبکه هم ــکی ش ــوم پزش ــای عل ه
ــای  ــاری ه ــره بیم ــن کنگ ــوب و اولی جن
ــاالت  ــه مق ــا اارائ ــراه ب ــر هم ــر واگی غی

دانشگاهاخبار
طاهره مشکل گشا اردکانی
اتاق عمل 93
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و پوســتر هــای علمــی 
دانشــجویان  توســط 
دانشــگاه در مــرداد مــاه 

گرفــت. صــورت   1395
تحقیقــات  3.کمیتــه 
جهــت  بــه  دانشــجویی 
اطاعــات  افزایــش 
دانشــجویان  در زمینــه هــای 
ــه نویســی در  پژوهــش و مقال
ــول  ــم در ط ــب عل ــار کس کن
چندیــن  تحصیلــی  ســال 
کارگاه آموزشــی کــه زمــان 
برگــزاری آن توســط همیــن 
کمیتــه اعــام مــی شــود،برگزار 

مــی کنــد.
در ایــن قســمت بــه بیــان بعضــی 
از اخبــار هــای بســیج دانشــجویی 

و فعالیــت هایشــان میپردازیــم:
ــی   ــیاحتی  وزیارت ــای س ــور ه 1.ت
،اعــزام  دانشــجویی  بســیج 
ــدس و  ــهد مق ــه مش ــجویان ب دانش

شــلمچه را میتــوان نــام بــرد.
هــای  دعــا  2.برگــزاری 
مراســمات  و  ندبه،کمیل،اعیــاد 
ــجد  ــا  در مس ــزاداری ه ــی  وع مذهب

میگیــرد. صــورت  دانشــگاه 
3.برگــزاری اردوهــای جهــادی توســط 
صــورت  بــه  بســیجی  دانشــجویان 
ــه  ــانی ب ــک رس ــرای کم ــوش ب خودج
روســتاهای محــروم اســتان در شــهریور 

ــد. ــزار گردی ــاه 1395 برگ م
دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج در کنــار 

ــی  ــای پژوهش ــه ه ــم و زمین ــب عل کس
ــرای دانشــجویان در  شــرایط رفاهــی را  ب
ــب  ــم از ش ــالم اع ــب و س ــی مناس محیط
شــعر هــای دانشــجویی کــه بــا دعــوت از 
شــاعران و اســاتید گرانقــدر از جــای جــای 

ایــران انجــام گیــرد فراهــم مــی کنــد.
ــای  ــن ه ــه جش ــا ب ــت ه ــر فعالی  از دیگ
دانشــجویی کــه بــا اجــرای بهتریــن 
برنامــه هــا، گفتمــان هــا ودعــوت از 
بهتریــن گــروه هــای تئاتــر دانشــگاه 
ــور  ــکی  کش ــوم پزش ــف عل ــای مختل ه

صــورت میگیــرد ،میتــوان نــام بــرد.
بخــش عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

یاســوج:
1.ســاختمان جدیــد دانشــکده پرســتاری و 
ــورد  ــد خ ــار 1395 کلی ــه از به ــی ک مامای

درحــال ســاخت اســت.
ــب و  ــی قل ــتان تخصص ــن بیمارس 2. اولی
عــروق  در یاســوج در حــال ســاخت مــی 
باشــد کــه زمینــه توســعه ســطح درمانــی  

ــد. ــش میده در اســتان را افزای
ورزشــی  بخــش  اخبــار  بــه  انتهــا  در 

میپردازیــم: دانشــگاه 
ــی دارای  ــت بدن ــش تربی ــگاه در بخ دانش
ــامل  ــی ش ــف ورزش ــای مختل ــته ه رش
ــال،والیبال  ــای کوهنوردی،فوتس ــروه ه گ
ــاه ســال  ــرداد م ــه در م ــی باشــد ک و ...م
1395 تیــم والیبــال اقایــان دانشــگاه علوم 
ــوری  ــه کش ــه مرحل ــوج ب ــکی یاس پزش
بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــت. ــهرکرد راه یاف ش
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شعرسرمشعرسرم
جان بیمار مرا نیست ز تو روی سوال 

ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد
ــن تصنیــف  ــز موضــوع ای ســام  دوســتان عزی
مختصــر برمیگــرده بــه تاثیــرات متقابــل ادبیــات 
و شــعر و شــغل و کار آینــده مــا یعنــی مشــاغل 
ــه  ــه البت ــکی ک ــوم پزش ــوزه عل ــه ح ــوط ب مرب
اگــر گاهــی اینطــور بــه نظــر میرســه کــه ســوژه 
اصلــی پزشــکها هســتند،دلیلش اینــه کــه شــاید 
جامعه،پزشــکان رو بــه عنــوان یــک نمــاد بــرای 
ــون  ــه همم ــه وگرن ــان پذیرفت ــامت و درم س
ــا در ســایر حــوزه  ــه کار همــه ی م ــم ک میدونی

ــداره. هــا هــم کــم از کار پزشــکان ن
ــه  ــر ب ــک درمانگ ــم ی ــه میدونی ــور ک همونط
ــردم  ــرار م ــا و اس ــرم رازه ــی مح ــای واقع معن
ــر و  ــا صب ــر، ب ــه.یک درمانگ ــن خودش ومراجعی
ــی مشــکات  ــت یاب ــه بررســی و عل ــه ب حوصل
ــنگ  ــک س ــل ی ــدا مث ــردازه و ابت ــاران میپ بیم
صبــور و محــرم راز ، حــرف بیمــار رو میشــنوه تــا 
ــا پشــتوانه  ــه کــه کجــای کار میلنگه.بعــد ب ببین
ــه از  ــه ک ــعی میکن ــودش س ــه خ ــم و تجرب عل
آالم و رنجهــای مــردم کــم کنــه و فــرد رو 
ــعادت  ــه ســامت و س ــک ب ــی نزدی ــه وضعیت ب
مجســم  رو  شــاعر  یــک  کار  برســونه.حاال 
ــور داره. ــه حض ــن جامع ــوی مت ــاعر ت کنید،ش

فقر،تبعیض،فســاد،ظلم وخیانــت رو میبینــه و 
بــه دیــد یــک بیمــاری بهشــون نــگاه میکنــه و 
ســپس بــا دیــد تحلیلــی  و بــاز هــم بــر اســاس 

تجربــه و دانــش ادبــی خــودش نســخه ای 
تجویــز میکنــه بــرای بیمار،کــه در اینجــا همــون 

ــت. ــه هس جامع
ــک اکســیر  ــز ی ــزی نیســت ج ــن نســخه چی ای
ــی کــه شــاعر  ــام شــعر.از اونجای ــه ن درمانگــر ب
ــودش رو در  ــر خ ــد نظ ــهای م ــم و ارزش مفاهی
ــان  ــا بی ــه ه ــتعارات و آرای ــات و اس ــه کلم لفاف
ــردن  ــدا ک ــت پی ــرای دس ــب ب ــه ،مخاط میکن
بــه ایــن اکســیر حیــات بخــش بایــد دســتی بــر 
ــته  ــی داش ــعر خوان ــعر و ش ــات و ش ــش ادبی آت
ــاعری و  ــا دار ش ــت معن ــن قراب ــاید همی باشه.ش
ــول  ــا در ط ــده م ــث ش ــه باع ــوده ک ــت ب طباب
تاریــخ بــا پدیــده پزشــکان شــاعر مواجــه باشــیم.

پزشــکانی کــه هــر کــدوم از اونهــا نــام بزرگی در 
حــوزه ادبیــات هســتند.انگار کــه ایــن دو شــغل 
ــد.در  ــاد انســان دارن ــتگاه مشــترکی در نه خواس
ایــن بیــن حتــی کســانی مثــل شــهریار و قیصــر 
ــه ترتیــب پزشــکی و دام پزشــکی  ــور ب ــن پ امی
رو رهــا کــردن تــا بتونــن بــه طــور کامــل وقــت 
خودشــون رو صــرف شــاعر پیشگیشــون بکنن.چ 
گــوارا نویســنده و مبــارز آمریــکای التین،آنتــوان 
کانــن  شــیلر،آرتور  فــون  چخوف،فردریــش 
دویــل نویســنده مجموعه)شــرلوک هلمز(،آرتــور 
اتریشــی و  شنیتســلر روان شــناس معــروف 
ــاط  ــن ارتب ــام آشــنای دیگــه بیانگــر ای ــا ن دهه

ــت هســتن ــات و طباب ــن ادبی ــق بی موف
حــاال اگــر مــا قصــد داشــته باشــیم کــه ادامــه 
ــن مســیر باشــیم و از اســتعدادهامون  ــده ای دهن
ــر  ــه نظ ــم ب ــتفاده کنی ــا اس ــه ه ــه زمین در هم
ــور  ــه ط ــل رو ب ــه عام ــد س ــه بای ــه ک میرس

ــیم ــور بش ــان متص همزم
ــن  ــه ظــن م ــه ب ــردی ک ــی ف ــود توانای اول وج

فرشید بهزادیان 
پزشکی 94

فرشید بهزادیان 
پزشکی 94



95
یز 

پای

27

شماره 
1

آرمانآرمانآرمان

ــود داره ــی وج ــدازه کاف ــه ان ب
دوم عاقــه و انگیــزه بــرای کار کــه ایــن عامــل 
دوم مشــکل وقــت رو هــم حــل میکنه.هممــون 
ــکی  ــوم پزش ــوزه عل ــاغل ح ــه مش ــم ک میدونی
ــی  ــه مجال ــتن و ممکن ــغله هس ــر مش ــیار پ بس
بــرای فــرد باقــی نگذارنــد تا بــه کارهای حاشــیه 
ــه  ــر عاق ــال اگ ــر ح ــه ه ــی ب ــردازه ول ای بپ
ــه  ــرد ســعی میکن ــا ف وجــود داشــته باشــه قطع
کــه وقــت مــورد نیــاز بــرای فعالیــت ادبــی رو در 
برنامــه هــای خــودش پیــش بینــی کنه.ســومین 
و شــاید مهمتریــن عامل،آمــوزش و ایجادفضــای 
ــت  ــگاهها هس ــوی دانش ــت از س ــب فعالی مناس
ــیله  ــه وس ــوم رو ب ــل س ــن عام ــم ای ــه مایل ک
چند پیشــنهاد بســط و گســترش بدیم.هــدف واال 
ــت  ــگاهها تربی ــی و دانش ــوزش عال ــی آم و اصل
ــص در  ــارغ از تخص ــه ف ــتش ک ــانهایی هس انس
رشــته تحصیلــی خودشون،انســانهایی مفیــد 
وهمینطــور چنــد بُعــدی باشــند یعنــی در مواقــع 
ــف  ــاد مختل ــون رو در ابع ــن خودش ــزوم بتون ل
ــه  ــس میش ــون بدن.پ ــی نش ــردی و اجتماع ف
ــگاه  ــالت دانش ــه رس ــرد ک ــتنباط ک ــور اس اینط
فقــط در آمــوزش مباحــث تخصصــی و از پیــش 

تعییــن شــده خاصه نمیشــه.
آمــوزش در دانشــگاهها بایــد 
ــار  ــام عی ــون تم ــک معج ی
ــرای  ــی ب ــای زندگ از مهارته
مهارتهــای  کنــار  در  فــرد 
ــه.در  ــغلی باش ــی ش تخصص
همیــن راســتا چنــد پیشــنهاد 
دارم کــه مختصــرا  بــه اونهــا 

ــم  ــاره میکن اش
کارگاههــای  برگــزاری   .1

آمــوزش شــعر و ادبیــات بــا حضــور افــراد 
ــن و  ــل معّی ــوزه و در فواص ــن ح ــناس ای سرش
ــم  ــا در تقوی ــری کارگاه ه ــن س ــدن ای گنجون

آموزشــی دانشــگاه
2. برگــزاری همایشــهای کوچکتــر و کــم هزینه 
تــر امــا بــه دفعــات بیشــتر و همــراه بــا گزینــش 
ــب  ــزاری ش ــای برگ ــه ج ــدگان ب ــرکت کنن ش
شــعر هــای ُپــر کــّر و فــّر و البتــه بــی نتیجــه و 
بــی کاس کــه تنهــا حواشــی اونهــا دامــن گیــر 

دانشــگاه و دانشــجویان میشــه
ــا  ــرای مهی 3. رواج نشــریات تخصصــی ادبــی ب

کــردن فضــای فعالّیــت دانشــجویان مســتعد.
بــه نظــر میرســه بــا مهیــا شــدن ایــن زمینــه هــا 
ــات دانشــجویی و  ــه ادبی شــاهد جهــش در زمین
ــروز و ظهــور اســتعدادهای نهفتــه  در پــی اون ب
ــرای ایجــاد یــک چشــم  و ســازماندهی اونهــا ب
انــداز روشــن در زمینــه شــعر و ادب دانشــجویی 

باشــیم...
گرم وصال نبخشند،خوشدلم به خیال

که دل به دردتوخوکرد و این دوا دانست
زچشم)سایه(خدا را قدم دریغ مدار

که خاک راه تو را عین توتیا دانست...
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ســرعت انقــاب فنــاوری وعلــم آنقدر ســریع 
و پیچیدگــی هایــش بــه حــدی تــکان دهنــده 
اســت کــه هیــچ کســی نمــی توانــد نتایجــش 
را تــا ده ســال آینــده پیــش بینــی کند.زمینــه 
ــرد و  ــد ک ــد خواهن ــم رش ــنتی عل ــای س ه
ــد  ــر خواهن ــه یکدیگ ــار ب ــد, ناچ ــن رش در ای
خواهنــد  را  جدیــدی  رشــته ی  و  رســید 
ســاخت. بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــما نــه 
تنهــا نیــاز داریــد در یــک تخصــص آمــوزش 
ببینیــد بلکــه بایــد شــمه ای از رشــته هــای 
ــاب  ــر از انتخ ــی دورت ــا حت ــر ی ــط دیگ مرتب

ــان داشــته باشــید. اولت
  بــرای ســازماندهی تحصیــات و تحقیقــات 
ــای  ــتادان راهنم ــه اس ــت ک ــم اس ــود مه خ
باتجربــه در ایــن قبیــل برنامــه هــای موفــق 
ــن  ــم س ــتانی ه ــکاران و دوس ــد, هم پیداکنی
ــه  ــتیبانی دوطرف ــرای پش ــان ب ــال خودت و س
ــه  ــا ب ــن ه ــه ای ــان هم ــی در می ــد ول بیابی
ــرای خــروج بگردید.موضــوع  دنبــال راهــی ب
ــی خــود  ــرای تحقیقــات اصول و تخصصــی ب
پیــدا کنیــد کــه هنــوز مشــهور نیســت.

ــرای  ــون نظامــی را ب ممکــن اســت ایــن قان
جمــع کــردن ســرباز هــا شــنیده باشــید: “بــه 
ســمت صــدای تفنــگ هــا رژه برویــد." ولــی  
ــت:  ــرار اس ــاف آن برق ــا خ ــم دقیق در عل
ــا گام  ــگ ه ــدای تفن ــت ص ــاف جه " خ
برداریــد." از راه دور مشــاهده کنیــد ولــی وارد 
جنــگ نشــوید, جنــگ خودتــان را بســازید. 
ــداد کشــف  ــن تع ــر گرفت ــا در نظ ب
هــر محقــق در هــر ســال 
ایــن ســریع تریــن راهــی 
اســت کــه ممکــن اســت 
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پیشــرفت هــا حاصــل شــوند.وقتی عــده کمــی روی موضوعــی کار مــی 
کننــد, جهــان بــه مهــارت افــراد در ایــن زمینــه نیــاز دارد و بــه کســانی 

ــد. ــی ده ــاداش م ــد پ ــت آورن ــه دس ــد آن را ب ــه دارن ــه عاق ک
ــد,  ــی کنی ــان کشــف م ــما خودت ــه ش ــود و آنچــه ک ــات موج   اطاع
ممکــن اســت ابتــدا ناقــص بــه نظــر برســد و ســخت باشــد کــه با ســایر 
بخــش هــای دانــش مرتبــط باشــد.اگر مســئله این اســت, عالیســت.می 
پرســید چــرا ســخت بــه جــای آســان ؟ در تــاش بــرای کشــف هــای 
ــت راه کار  ــش برانگیزتر,اهمی ــش رو چال ــوع پی ــه موض ــر چ ــی ه علم
بیشــتر خواهــد بود.مســئله ایــن اســت کــه شــما محققــی هســتید کــه 
در پــی راه کار اســت و یــا اینکــه بــه دنبــال مشــکاتی کــه ارزش حــل 
کــردن داشــته باشــند ؟ هــر دوی ایــن هــا اســتراتژی هــای تحقیقــات 
اصولــی بــه شــمار مــی رونــد. بــرای هــر مســئله درهــر بخــش از علــم, 
ــود دارد و  ــل آن وج ــرای ح ــده آل ب ــده ای ــا پدی ــاد ی ــه ,نه ــک گون ی
بالعکــس, بــرای هــر گونــه ,نهــاد و یــا پدیــده ای, یــک ســوال مهــم 
ــه طــور  ــرای پاســخ , روش هــای خــاص تحقیــق ب وجــود دارد کــه ب

ایــده آلــی مناســبند. پیــدا کنیــد کــه آن هــا چــه هســتند.1
ــدا  ــس پی ــرای تدری ــرای آموزش,ب ــف, ب ــرای کش ــان را ب ــما راهت   ش
ــگرفی را  ــای ش ــرفت ه ــش رو پیش ــای پی ــه ه ــرد.در ده ــد ک خواهی
درزمینــه ی پیشــگیری از بیمــاری ها,ســامتی و کیفیــت زندگــی 
خواهیــد دید.شــما راهــی را برگزیــده ایــد گــه قــدم بــه قــدم مــی آیــد و 
در پایــان بــه شــما رضایتمنــدی دربــاره یــک زندگــی بــا ارزش را مــی 

 .ــد ده

1. در شماره های بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت .
ــته ی  ــاب “letters to young scientists  " نوش ــه از کت ــن برگرفت ــده در مت ــه ش ــکات گفت 2. ن

ــد .  ــی باش Dr.E.Wilson م
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فیروزه نسیمی 
پزشکی 94
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پزشکی 94

فیروزه نسیمی 
پزشکی 94

خاطرات و تجربیات شــما بــه فرزندتان 
ارث می رســد!

خاطرات و تجربیات شــما بــه فرزندتان 
ارث می رســد!

خاطرات و تجربیات شــما بــه فرزندتان 
ارث می رســد!

ــن  ــوری داروی ــش از تئ ــارک پی الم
:"صفــات  کــه  می کــرد  بیــان 
به ایــن  می شــوند."  اکتســابی,وراثتی 
ــد  ــش ق ــرای افزای ــما ب ــر ش ــه اگ ــا ک معن
خــود تــاش کنیــد و موفــق شــوید,این 
ــوارث  ــق ت ــما از طری ــای ش ــه زاده ه ــت ب صف
-کــه مکانیزمــش در آن زمــان ناشــناخته بــود. – 

ــد. ــد ش ــل خواه منتق
ــناخت  ــن و ش ــی داروی ــه تکامل ــه  نظری ــا ارائ ــا ب ام
ســاختمان DNA  و مکانیســم توارث,فرضیــه ی تکاملــی 

ــد. ــی ش ــد ارزش علم ــارک فاق الم
امــا بــه تازگــی بــا پیدایــش شــاخه ای جدیــد از علــم بــه نــام 
ــهور  ــه ی مش ــورد جمل ــوان در م ــا وراژنتیک,می ت ــک ی اپی ژنتی

المــارک اظهــارات جدیــدی ارائــه داد.
ــق مکانیســمی کــه  ــات از طری ــوارث صف ــه صــورت ت ــک ب اپی ژنتی
ــود. ــا می ش ــت معن ــاط نیس ــد DNA  در ارتب ــا نوکلئوتی ــتقیما ب مس

مکانیســم ایــن تــوارث از طریــق "پیرایــش کروماتیــن" صــورت می گیــرد 
ــه  ــند ک ــتونی می باش ــات هیس ــیون DNA و اصاح ــامل متیاس ــه ش ک
بــدون تغییــر توالــی DNA مســئول,باعث ایجــاد تغییــر در بیــان ژن می شــود.

ایــن تغییــرات اپی ژنتیــک می تواننــد در طــول زندگــی ســلول و در طــی تقســیم 
ــن  ــوض ای ــد.در ع ــی بمانن ــد باق ــل های بع ــی نس ــاید ط ــن ش ــلول و همچنی س
ــا  ــار ی ــم رفت ــک ارگانیس ــای ی ــا ژن ه ــوند ت ــث می ش ــی باع ــای غیرژنتیک فاکتوره

بیــان مختلفــی نشــان دهنــد.
اخیــرا در یکــی از تحقیقــات1 بــا تیتــری اغراق آمیــز بیــان شــد خاطــرات بــه نســل بعــد 
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ــدن  ــی ش ــرای ارث ــروزی ب ــی ام ــوان معادل ــوند.این عن ــل می ش منتق
ــه  ــد ک ــخص ش ــش مش ــن آزمای ــد.در ای ــابی می باش ــات اکتس صف
تجربــه ی بویایــی والدیــن بــر رفتــار و ســاختار عصبــی نســل بعدشــان 

ــذارد. ــر میگ تاثی
بــوی  معــرض  در  را   )P(والــد موش هــای  آزمایــش  ایــن  در 
ــا  ــه آنه ــی ب ــوکی الکتریک ــان ش ــد و همزم ــرار دادن ــتالدهید ق فنیل اس
در  نیــز   )F2( دوم  نســل  و   )F1(اول نســل  کردند.موش هــای  وارد 
ــد و  ــان می دهن ــود نش ــاری از خ ــیت رفت ــن بو,حساس ــا ای ــه ب مواجه

دچــار آشــفتگی می شــوند.
وراثــت ایــن حساســیت رفتــاری از طریــق متیاســیون یکــی از ژن های 
ــاره  ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک ــان ط ــیر صــورت می گیرد.هم ــن مس ای

ــک می باشــد. ــت اپی ژنتی ــزار وراث شــد متیاســیون یکــی از اب
انتشــار ایــن تحقیقــات1 بــه معنــای رد تئــوری عظیــم تکامــل دارویــن 
ــی دارد  ــان م ــا بی ــه آن ندارد.صرف ــم ب ــی ه ــوال ربط ــد و اص نمی باش
ــارک  ــوده است.شــاید الم ــان اشــتباه نب ــارک آنچن ــه ی الم ــه فرضی ک
ــه ی مشــهور او  ــا جمل ــک نداشــته اســت ام ــوارث اپی ژنتی ــری از ت خب
اینــک مصــداق عینــی پیــدا کــرده اســت و انتقــال تجربیــات بویایــی 
مهــر تاییــدی بــر آن اســت. بنابرایــن مراقــب تجربیــات خــود باشــید!

1 Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in 

subsequent generations/ Brian G Dias & Kerry J Ressler
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چنیــن بــود کــه شــیخ فریــد الدیــن )علیــه الرحمــه( کــه مریدان 
بســیار دارد، در عنفــوان جوانــی پنجــه در پنجــه ی کنکــور نهــاد 
ــر آن حضــرت، در  ــاال ب ــم از فنــون ب و پــس از زدن دو ســه قل

رشــته ی طــب قــدم در راه هــاک نــوع بشــر نهــاد.
ــل و  ــوری مفص ــس از س ــوک پ ــمس المل ــوم ش ــادرش مرح م
درآوردن چشــم فامیــل، و پــس از »دکتــر، دکتــر« گفتــن هــای 
بــی دریــغ در هــر کــوی و بــرزن، هــر گاه و بــی گاه بــه شــویش 
ــی  ــر م ــی را متذک ــه ی طای ــن نکت ــن ای ــام الدی ــه حس خواج
شــد، کــه پــرورش چنیــن خرســی و رســاندنش بدیــن جایــگاه 
ــون  ــل خ ــه دلی ــز ب ــت؛ ج ــزاده اس ــی ن ــادر گیت ــه م ــی ک اعل
ــی از  ــس در یک ــت! پ ــوده اس ــر او نب ــای متوات ــوردن ه دل خ
ســحرگاهان تابســتان طفل چلمــن خــود را راهــی دیــار غربــت 
کــرد و بــا آش پشــت پایــی، ایــن مهــم را بــه گــوش یــا بهتــر 

اســت بگویــم دهــان همــگان رســاند.
ــرد  ــن بزمچــه ای را م ــرای آنکــه چنی ــن ب خواجــه حســام الدی
کنــد مــی خواســت بــا او نــرود امــا بــه زهــر نگاهــی از جانــب 
همســر، جوششــی درونــی و انقابــی آســمانی در او بوجــود آمــد 
و تصمیــم گرفــت بــا چهارچــرخ خویــش چنیــن تحفــه ای را بــه 

محــل دانشــگاه برســاند.
پــس از طــی مســیر و رســیدن بــه دیــار مقصــود، جهــت ثبــت 
نــام مبــارک شــیخ فریدالدیــن در فهرســت طــاب جدیدالــورود 
قــدم در صحــن دانشــگاه نهادنــد و بــادی در گلــو راندنــد و کــذا 

و کــذا...
ــام، یکــی از همنشــین هــای  در عرصــه ی پرتشــویش ثبــت ن
ــه  ــد ک ــود او را دی ــش ب ــم رکاب ــه ه ــب خان ــه در مکت شــیخ ک
پــس از پرســیدن علــت حضــور و دانســتن جواب،انگشــت تحیــر 

عاریهایطبیب
رضا آبرود
پزشکی  94
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ــان  ــه می ــا ب ــد ســخن ه ــر دهــان نهــاد و از حکمــت هــای خداون ب
ــب در خــود دارد. ــن عجای آورد، کــه فلــک چنی

پــس از ثبــت نــام کــه حقــا امــری خطیــر و فرســاینده بــود، پــدر و پور 
دلبنــدش راهــی خوابــگاه هــا شــدند کــه بــه ظنشــان بســاط عیــش و 
طــرب از هــر جهــت در آن مهیــا، تخــت هــای روان آمــاده و فــرش 

هــای آریایــی در آن پهــن اســت. 
دیــری نپاییــد کــه بــه عمــارت خوابــگاه رســیدند و چــون وارد شــدند، 
ــش  ــه جای ــت و ب ــگ باخ ــتند رن ــود داش ــات خ ــه در تخی ــر آنچ ه
جلــوه ای از شــگفتی هــای آفرینــش عیــان شــد! صحنــه ای 
هولنــاک از اجتمــاع مخلوقاتــی در ســقف دیدنــد کــه 
بــه قطــع گونــه ای جدیــد بــه شــمار مــی رفــت؛ 
جانــداری بــود میــان موریانــه و یوزپلنــگ ایرانــی!

ــه موانعــی طبیعــی و  ــاق رســیدند، ب ــه ات چــون ب
غیــر طبیعــی برخوردنــد کــه توانســتند با ســرپنجه 
ــت  ــا را پش ــول آنه ــی محیرالعق ــر و حرکات ی تدبی

ســر بگذارنــد.
ــه در  ــر، ک ــد مهاج ــی بودن ــان اقوام ــد خوابگاهی گوین
غارهــا، تنــه ی درختــان و دخمــه هــای زیرزمینــی زندگــی 
ــت  ــا فعالی ــاه ه ــا م ــادام ت ــک ب ــا خــوردن ی ــد. ب مــی کردن
مســتمر داشــتند و حتــی در میانشــان هــم نوع خــواری رواج 
داشــت! بعدهــا ایــن قــوم توســط داریــوش دوم بــه ورطــه 
ی انقــراض کشــیده شــد. از ایــن روســت که اکنــون این 
نــام را اکنــون اســتعمال مــی کنیــم و ربطــی بــه واژه 
ی »خــواب« ندارد.خواجــه کــه از چنیــن محیــط تنــگ 
و تاریکــی بــه ســتوه آمــده بــود، پســر را وانهــاد و در 
حالــی کــه امیــد بــه زنــده مانــدن شــیخ فریدالدیــن در 
ایــن محیــط – که بــی شــباهت بــه طبیعــت آمــازون نبــود 
 – نداشــت، بــه سمــت دیــار مــادری پــا به فــرار گذاشــت...

ادامه دارد... 
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وام دانشجویی :یک مو کندن از خرس هم غنیمت است.
وضعیــت بــد غــذای خوابــگاه هــا :شــتر را گفتنــد چــرا گردنــت 

کجــه گفــت کجایــم راســته؟
معدل کل دانشجویان : هرسال دریغ از پارسال

وقتــی دانشــجوی جدیــد الــورود دنبــال پــروژه باشــد:غوره نشــده 
ــده  مویز ش

سه نمره تشویقی: از کیسه خلیفه بخشیدن 
واحــد زیــادی گرفتــن در اول تــرم و پــاس نکــردن آن در آخــر 

تــرم: جیــک جیــک مســتونت بــود ، فکــر زمســتونت بــود ؟
نمره های زیر ده و باالی نه استاد : کاچی بهتر از هیچی

قــول مســئولین در مــورد وضعیــت خوابــگاه هــا : ســنگ بــزرگ 
عامــت نزدنــه

ضرب المثل های دانشجویی:

آخر کاس: بهشت پنهان
اخراج از دانشگاه : می خواهم زنده بمانم

دفتر استادان : خانه ارواح
نمره ده : شانس زندگی

سالن ورزشی : جزیره آدم خوارها 
سال آخر: سالهای بیقراری

ساختمان دانشگاه :آسمان خراش جهنمی اخراجی ها
راهی برای متقلبان : جیب بر ها به بهشت نمی روند

آنتن دانشگاه:جاسوس سه جانبه
اعتراض برای نمره : شلیک نهایی

کاس ورزش :المپیک در بازداشتگاه
دیدن استاد از دور : سایه عقابها 

نگاه استاد : بگذار زندگی کنم 
بیرون دانشگاه : سرزمین آرزوها

تشبیه دانشگاهی
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» فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم «
که در این ترم پیاپی ز دروس افتادم !

اولین نمره که دیدم سر من سوووووت کشید
سوی استاد دویدم غم دل سر دادم
ولی افسوس که استاد محبت ننمود

با غضب گفت بدو ...نمره زیادی دادم !
گفتمش بهر خدا یک نظر انداز به من
مزه انداخت : نیم ناظر و من استادم !
بازگشتم که شوم مطلع از درس دگر 
دیدم »این سیل دمادم ببرد بنیادم «

خشمگین داد زدم ،ناله و نفرین کردم
هیچ کس نیست در اینجا که رسد بر دادم ؟؟!!

ناگه از دور بدیدم رخ استاد عزیز
گوییا بر دل او کرد اثر فریادم...

گفتمش مرد شریف از چه به من -6- دادی؟!
گفت: غیبت سببش بود و نرفت از یادم

قصه گر باز بگویم همه اش تکراری است
از دروس دگرم نیز چنین افتادم

گرچه افتادم و ماندم عقب از خرخوان ها...
کسب عنوان عقب مانده مبارکبادم!!!

خندوانه...

1. سر کاس حتما گوشیاتون رو خاموش کنین چون ما خوابیم
2. واسه توالت رفتن اجازه نمیخواد بگیرین

3. استادا رو خانوم یا آقا صدا نکنین
4. زنگ تفریح نداریم بش میگن آنتراک

5. درسا  همشونو قرار نیس دفه اول پاس کنین پس اگه افتادین نگران نباشین
6. عاشــق نشــین کا....اگــه سســت عنصــر هســتین بذاریــن از هفتــه دوم ســوم عاشــق 

شــین!
7. نگران جزوه نباشین آخر ترم همشونو کپی می کنین

8. اگه یه جلسه روی یه صندلی نشستین دلیل نمیشه جلسه بعدم اونجا بشینین
نکته مهم : واسه ما خودکار بیارین 

ترم اولیای عزیز توجه کنید 
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طراح و مصاحبه گر نخبه چین

به نام خداوند قادر متعال
ــه  ــتن ک ــرادی هس ــا اف ــار م ــا کن ــی وقت گاه
خیلــی ازشــون چیــزی نمیدونیــم، شــاید فقــط 
ــی  ــه ول ــا کارشناس ــدس ی ــر، مهن ــم دکت بگی
اگــه یکــم دقیــق تــر باشــیم میبینیــم اون هــا 
خیلــی بزرگتــر از چیــزی هســتن کــه نشــون 
میــدن. یکــی از ایــن افــراد شــخصی هســتش 
کــه مــن خیلــی اتفاقــی با ایشــون آشــنا شــدم .

بــا احتــرام وقتشــون رو در اختیــارم گذاشــتن. 
ــم ســمانه یوســفی. کارشــناس مهندســی  خان
ــوج  ــد یاس ــط ورودی 90. متول ــت محی بهداش

ــت . پایتخــت طبیع
هــای  زمینــه  در  هاشــون  فعالیــت 
نظــرم  فرهنگــی  و  پژوهشــی  و  علمــی 
کســب  کــرد.  جلــب  خــودش  بــه  رو 
دانشــگاهی   نمونــه  دانشــجوی  عنــوان 
کســب عنــوان دانشــجو پژوهشــگر برتــر، 
عضــو   ،)EDC(درخشــان اســتعداد  عضــو 
ــه کاســی ــگان،  کســب رتب ــی نخب ــاد مل بنی

دارای ســه مقالــه فــول تکســت کــه بــه چــاپ 
رســیده انــد. ارائــه ی ده مقالــه در قالــب 
پوســتر در همایــش هــای داخلــی و بیــن 

ــل. ــی داخ الملل

ــان : ــی ایش ــی- اجرای ــای پژوهش ــت ه  فعالی
ــات  ــه تحقیق * عضــو شــورای مرکــزی کمیت

دانشــجویی
* عضــو شــورای پژوهشــی کمیتــه تحقیقــات 

دانشــجویی
ــات  ــه تحقیق ــی کمیت * ســردبیر نشــریه داخل

ــجویی دانش
ــل  ــوری عوام ــش کش ــی همای * کادر اجرای

اجتماعــی و نابرابــری ســامت در ســال 
1393

همایــش  هفتمیــن  اجرایــی  کادر   *
1391 ســال  در  کشــور  اپیدمیولــوژی 

ــم دینــی، دیــن  * کادر اجرایــی همایــش عل
علمــی ســال 93

ــش  ــی در همای ــازات پژوهش ــب امتی * کس
ــی ــن علم ــن، دی ــم دی عل

تعــدادی از فعالیــت هــای فرهنگــی ایشــون 
هــم عبارتنــد از:

 کســب عنــوان فعــال فرهنگی در ســال 1391
ــران و  ــون ق ــال کان ــو فع ــوان عض ــه عن ب

عتــرت دانشــجویی در ســال 1392
ــور در  ــش کاریکات ــه دوم در بخ ــب رتب کس

ــال 1392 ــدگار در س ــم مان ــنواره قل جش
در  نویســی  مقالــه  دوم  رتبــه  کســب 
جشــنواره  اســتانی  مرحلــه  دهمیــن 
1392 ســال  در  عتــرت  و   قــران 

ــه  ــه در عرص ــال تحریری ــو فع ــوان عض بعن
نشــریات دانشــجویی از ســال1390 تــا 1392

نهــاد  دفتــر  فعــال  عضــو  بعنــوان 
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 1394 تــا   1393 ســال  از   رهبــری 
ــون دانشــجویی  ــال در کان ــوان عضــو فع بعن

ــال 1393 ــر در س ــال احم ه

ایــن  ی  عرصــه  بــه  ورود  از  هدفشــون 
فعالیــت هــا اعتقــاد بــه ایــن بــود کــه 
دانشــجو بایــد خــودش را در همــه زمینــه هــا 
ــدی رشــد  ــد بع ــد و چن ــرورش ده ــاد پ و ابع
ــی  ــه و پویای ــه عاق ــه ب ــا توج ــذا ب ــد ل نمای
ــش  ــن راه را پی ــد ای ــان دیدن ــه در خودش ک
ــم شــدند.    ــق ه ــد و خداروشــکر موف  گرفتن
خــب از توانایــی هــای کلیــدی و خــاص 
ــد  ــد گفتن ــا لبخن ــیدم ب ــه  پرس ــون ک خودش
ــه نظــر  ــی ب ــود! ول ــوال بســیار ســختی ب س
ــام  ــری در انج ــتگی ناپذی ــس خس ــودم ح خ
تمــام فعالیــت هــای مــورد عاقــه وارد 
ــا.  ــه ه ــایر عرص ــم در س ــردن ذوق هنری  ک
میرســیم بــه هــدف و برنامــه ای کــه واســه 
بــرای  ایشــون  هــدف  دارن...  آیندشــون 
ــی اســت  ــر از فعالیتهای ــی فراگیرت ــده خیل آین
ــد امــا از آنجایــی  ــا کنــون انجــام دادن کــه ت
ــه  ــاه دیگ ــی دوم ــون یک ــه هدفش ــه نتیج ک
گرمشــون  لبخنــد  بــا  میشــه  مشــخص 
ــت  ــا دعاشــون کنیم.فعالی ــه فع خواســتن ک
 هاشــون همچنــان درحال پیگیری هســتش.   

ــرا   ــا ماج ــتان ی ــک داس ــتم ی ــون خواس ازش
ــه  ــن ک ــف کن ــمون تعری ــون واس از زندگیش
باعــث موفقیتشــون شــده؟ )از زبــون خودشــون 

ــم( مینویس

شــروع انجــام فعالیتهــای پژوهشــی مــن 
بــا اولیــن حضــورم در کمیتــه تحقیقــات 
دکتــر  بــا  آشــنایی  افتخــار  و  دانشــجویی 
ــه  رضــا محمــودی )اناتومــی( سرپرســت کمیت
تحقیقــات ) ایشــون فــوق العــاده هســتن( کــه 
ــه ســوی  ــاب را ب ــزه و حــس ن موجــی از انگی
دانشــجویان مــی فرســتاد کلیــد خــورد. و 
ــف وارد  ــوقی مضاع ــا ش ــه ب ــود ک ــن ب اینچنی
عرصــه پژوهشــی شــدم... بعضــی آدم ها خاص 
ــان  ــدنی... حضورش ــرار نش ــاب و تک ــد... نای ان
دلگرمیســت...  مایــه  همیشــه  یادهــا  در 
بشــه.  هــم  شــما  نصیــب   ان شــاءاهلل 
ــه  ــه چ ــن ک ــون و ای ــن شکستش از بزرگتری
ــم  ــاز ه ــردم ب ــوال ک ــن س درســی ازش گرفت
شکســت  خداروشــکر  گفتــن  و  خندیــدن 
ــه  ــی هــر کاری هــم ک خاصــی نداشــتن... ول
نشــه خیریــت داشــته.  بــه حکمــت خــدا 
ــا  ــه م ــر کاری ک ــت... ه ــک داش ــه ش نمیش
ــت  ــا شکس ــه لزوم ــیم و نش ــتارش باش خواس
ــا  نیســت... خــدا بعــدش نشــون میــده و مــا ب
 یــه نفــس عمیــق میگیــم خــوب کــه نشــدا...  
ــن موفقیتشــون و  ــفی از بزرگتری ــوم یوس خان
ــه طــور  ــه ب ــد ک ــت گفتن ــن موفقی ــی ای کارای
کلــی موفقیــت هــای خوبــی کســب کــردن و 
بــه امیــد خــدا ایــن موفقیتهــا در عرصــه هــای 
ــه  ــود... البت ــد ب ــه دار خواهن ــری ادام ــیع ت وس

ــه ذکــر اســت حضــور کســانی  الزم ب
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ــض  ــش مح ــان آرام ــه بودنش ــی ک در زندگ
ــت...  ــی اس ــت بزرگ ــود موفقی ــز خ ــت نی اس
از همینجــا بــرای همــه شــان »حــال خــوب 

دل« آرزومنــد هســتند.  

خانــم یوســفی لطفــا یــک توصیــه بــه 
نشــجوها؟ دا

وقتــی لفــظ دانشــجو رو بــه خودتــون نســبت 
ــر دوشــتون  میدیــد یعنــی کلــی مســئولیت ب
علمــی  لحــاظ  از  همــه  از  هســت...اول 
خودتــون رو قــوی کنیــد و ســپس بــه کمــک 
خــدا بــه فعالیــت هــای پژوهشــی و فرهنگــی 
و ...)البتــه بــا عاقــه( بپردازیــد کــه همچیــن 
 کاری برنامــه ریزی بســیار خوبــی رو میطلبد..

ــه ذهنتــون  ــا شــنیدن ایــن کلمــات چــی ب ب
میــاد؟

خونه : آراااامش
ــوی  ــپزی ت ــه اش ــی تجرب ــن حت ــلف : م  س

ــم دارم  ــلف رو ه س
دانشــگاه علوم پزشــکی یاســوج: نه سنگفرش 
 هایــش مــرا فرامــوش میکنند و نه مــن انها را
 هیئــت محبان اهل بیت: شــب هــای محرم...

کــه  رســتم  خــوان  هفــت   : پروپــزال 
 بایــد تــا مرحلــه تصویــب طــی شــود...

 همایــش: عاشقشــم بخصــوص بیــن المللــی  
احســاس... قلــم کشــیدن  بــه  طراحــی: 
 بــه همــراه حــس آرامــش فــوق العــاده

ــوام کارگاه  ــه میخ ــم دیگ ــم ک ــپزی: ک آش
آشــپزی راه بنــدازم...

سخن پایانی؟؟؟
موفقیت در هر جایی و هر عرصه ای شایســته 

شماســت... بــه کمبــود امکانــات دانشــگاهی 
توجــه خاصــی نداشــته باشــید و یادتــان 
ــاد  ــث ایج ــات باع ــود امکان ــه کمب ــد ک باش
ــا باشــید.  ــت است.دوســتتون دارم...مان  خاقی
در ضمــن اینــو هــم اضافــه کنــم کــه ایشــون 
بســیار بــا نشــاط و خــون گــرم هســتن و بــا 
ــا  ــی ب ــنایی یهوی ــه: )از آش ــن جمل ــن ای گفت
شــما خیلــی خوشــحال شــدم سراســر انــرژی 
مثبــت بودیــن بــا لبخنــدای دلنشــینتون( بــه 
مــن روحیــه مضاعــف دادن و تشــکر میکنــم 
 از وقتــی کــه در اختیــار نخبــه چین گذاشــتن.

ــه  ــن نتیج ــه ای ــا ب ــو ه ــت و گ ــن گف از ای
ــه  ــا رو از بقی ــه ه ــه نخب ــزی ک میرســیم چی
ــزه  ــک انگی ــا ی ــه ب ــه ک ــه این ــز میکن متمای
قــوی توانایــی و زمانشــان را مدیریــت کردند.

منتظر نخبه بعدی نخبه چین باشید.
با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان



لستقالیمنگنه ا
ــوص  ــورود بخص ــد ال ــجویان جدی ــرای دانش ب
ــاب  ــدن طن ــل ش ــی ش ــر بوم ــجویان غی دانش

منگنــه ی  در  قــرار گرفتــن  و  وابســتگی هــا 
ــت  ــی اس ــوارترین چالش ــن و گاه دش ــتقال اولی اس

کــه در دانشــگاه تجربــه میکننــد کــه مــا در ادامــه بــه 
ــم. ــی پردازی ــل آن م ــی و ح چرایی،چگونگ

ــه محیــط دانشــگاه حضــور فیزیکــی  چــرا؟؟؟ قبــل از ورود فــرد ب
پرنــگ تــری را در خانــواده دارد و بــه ســبب آن حمایــت هــای عاطفــی 

، روانــی و اقتصــادی خانــواده از او موجــب ایجاد وابســتگی در فرد میشــود 
کــه ایــن موضــوع پــس از ورود نســبتا ناگهانــی فــرد بــه محیــط دانشــگاه 

ســبب بــروز مشــکات ناشــی از منگنــه ی اســتقال و گسســته شــدن بنــد 
ــا  ــتان ب ــط دبیرس ــرد از محی ــرار اســت ف ــی ق ــا میشــود . از طرف وابســتگی ه

حجــم درســی کمتــر در زمــان بیشــتری کــه بــا حمایــت هــای مدرســان خــود و 
همچنیــن خانــواده همــراه بــوده بــه یکبــاره وارد محیــط تحصیلــی دانشــگاه شــود و 

ایــن درحالــی اســت کــه نقــش حامیــان ســابق او کمرنــگ تــر شــده و حجــم درســی 
ــی  ــن موضــوع باعــث فشــارهای روان ــه اســت و ای ــش یافت ــری افزای ــان کمت او در زم

ــه  ــد ب بســیاری برفــرد و در اغلــب مــوارد افــت تحصیلــی فــرد مــی شــود کــه مــی توان
صــورت مشــروط شــدن فــرد بخصــوص در تــرم اول خــود را نشــان دهــد.

ایــن وابســتگی هــا مــی توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد کــه در ادامــه بــه چنــد دلیــل آن 
اشــاره خوایــم کــرد:

ــه اســتقال �� ــواده هــای ایرانــی فــرد دیرتــر ب ــا در خان تاخیــر در اســتقال اقتصــادی : عمدت
اقتصــادی مــی رســد و ایــن در حالــی اســت کــه اســتقال اقتصــادی پیــش نیــاز اســتقال روحــی و 

روانــی اســت.

ــا ایــن �� ــواده هــا عمدت ــواده از حــس اســتقال طلبــی جــوان و نوجــوان : خان درک نادرســت خان
احســاس را بــه منزلــه ی سرکشــی و خودمختــاری فــرد مــی بیننــد و ســعی در ســرکوب آن دارنــد در حالــی 

آرزو گشتاسبی
هوشبری 94
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کــه میتــوان بــا هدایــت و کنتــرل صحیــح 
ایــن حــس بــه ســمت پیشــرفت فرزنــدی 
ــتری  ــی بیش ــامت اجتماع ــا س ــق ب موف

داشــته باشــند.

امنیــت بخشــیدن : گاه خانــواده هــا ��
بــر ایــن باورنــد کــه بــا ایجــاد وابســتگی و 
محــدود کــردن اســتقال فــرد میتواننــد از 
او محافظــت کننــد و در واقــع نقــش خــود 
را بــه درســتی در تربیــت آنــان بــه عمــل 
آورنــد کــه ایــن موضــوع نیــز مــی توانــد 
نشــان درک نادرســت خانــواده و عــدم 

آگاهــی آنــان باشــد.
و...

ــس  ــا در جن ــتگی ه ــن وابس ــه؟؟؟ ای چگون
مونــث نمــود بیشــتری دارد کــه از علــل 
ــت دوســتی  ــزه حمای ــه غری ــوان ب ــی ت آن م
ــوان  ــه طــوری کــه بان ــوان اشــاره کــرد ب بان
ــی  ــت کس ــت حمای ــد تح ــه دارن ــا عاق ذات
ــاس  ــان احس ــه آن ــود ب ــن وج ــند و ای باش
امنیــت مــی دهــد و وابســتگی ســریع الوقــوع 
تــری دارنــد. از دالیــل دیگــر آن میتــوان بــه 
دیــدگاه برخــی اقــوام اشــاره کرد کــه دختران 
منفعــل ، وابســته و خدمتگــذار را بــه دختــران 
ــد.  ــی دهن ــح م ــور ترجی ــتقل و خودمح مس
البتــه  بایــد اضافــه کــرد ایــن وابســتگی هــا 
در افــرادی کــه خصوصیــات ویــژه ای دارنــد 

ــد. ــود را نشــان میده بیشــتر خ

افــراد وابســته چــه نشــانه هایــی دارنــد 
: اعتمــاد بــه نفــس پایینــی دارنــد ، بــه 

ــد  ــوی دیگرانن ــر از س ــان خاط ــال اطمین دنب
، مســولیت خــود را بــه گــردن دیگــران مــی 
اندازنــد ، نیازهــای خــود را تحــت شــعاع 
نیازهــای دیگــران قــرار مــی دهنــد ، از 
ــردن  ــت ک ــرات مخالف ــد ، ج ــی بیزارن تنهای
ندارنــد ، در روابــط فــردی خــود بــدون مــرز 

هســتند و...
ــورود  از ســایر مشــکات دانشــجویان جدیدال
میتــوان بــه اضطــراب هــا و مشــکات روحی 
، جســمانی و تغذیــه ای اشــاره داشــت.اگر چه 
ــات  ــتفاده از خصوصی ــا اس ــس ب ــر دو جن ه
ویــژه ای کــه جنســیت بــه آنــان مــی دهــد 
مــی تواننــد در مقابــل مشــکات دانشــجویی 
ــته  ــی داش ــف های ــا و ضع ــی ه ــود توانای خ

باشــند.

راه حــل؟؟؟ و امــا بــرای حــل ایــن  موضوع 
: در ابتــدا بایســتی آمادگــی هــای الزم از 
طــرف دانشــگاه ، خانــواده و مرکــز تحصیلــی 
ــی اســت  ــن در حال ــود. ای ــاد ش ــین ایج پیش
ــه  ــا مراجع ــد ب ــز مــی توان ــرد نی کــه خــود ف
بــه مراکــز مشــاوره ی دانشــجویی و شــرکت 
در برنامــه هــای غیردرســی ، چــون پژوهــش 
هــای دانشــجویی در کتابخانــه هــا ، اداره ی 
ــه ، مشــارکت در نشــریات دانشــجویی و  بوف
یــا رفتــن بــه اردوهــا و ســفرهای دانشــجویی 
یــک اســتقال نســبی بــرای رهایــی از 

ــد. ــرای خــود ایجــاد کنن محدودیــت هــا ب
ــردن  ــدا ک ــه پی ــن صــورت و ادام ــر ای در غی
ایــن رونــد تبعــات زیــادی گریبــان گیــر فــرد 
، خانــواده و جامعــه هــای مشــمول فــرد مــی 

شــود.

طــی پرسشــنامه ای  بصــورت مجــازی از تعــدادی از دانشــجوهای ســال آخــر خواســتیم جملــه 

مــا رو تکمیــل کننــد کــه  نتایــج زیــر بدســت آمد.امیــدوارم طــی زمــان باقیمانــده شــماها جــای 

ــر ایــن جمــات  ــه یادمــون باشــه اکث ــو خاطراتتــون. البت ــد ت ــی نذاری ــه ای رو خال هیــچ جمل

نیمــه خالیــه لیــوان تحصیلــی دوســتانمون بــوده.

گر دوباره برمیگشتم به روز اول دانشگاه...........
ا

درباره خیلی از آدمها زود قضاوت نمیکردم مخصوصا از روی تیپ و ظاهر .

حتمــا از درس همــه اســاتید بهــره بیشــتری میبــردم و بــر اســاس صحبــت هــای تــرم باالیــی 

هــا عمــل نمیکــردم.

دوباره همین راهو میومدم ! 

بعد از دیدن سوسک تو غذای سلف ازش عکس میگرفتم!

انرژیم رو بیشتر ذخیره میکردم و همه چیز رو سطح صفر در نظر میگرفتم.

یکم هم درس میخوندم !

بیشتر خاطره خوب میساختم و کمتر دپرس می شدم.

تغییر رشته میدادم .

بیشتر درس میخوندم و بیشتر خوش میگذروندم.

عاشقانه از تمام لحظه ها بدون سختگیری لذت میبردم با همین دوستام.

یه مهارتو مسلط میشدم حرفه ای .

از هرنفــر یــه چیــزی یــاد میگرفتــم و بــا شــبیه تریــن آدمــا از نظــر رفتــاری بــا خــودم دوســت 
. م میشد

ــا و  ــم کاس ــه تنظی ــون واس ــم چ ــتادا رو میگرفت ــماره اس ــروه و ش ــر گ ــراغ مدی ــم س میرفت

ــه! ــاز میش ــی نی ــواالی درس س

وارد یه انجمن و یه نشریه میشدم  چون روی بهبود روابط اجتماعی تاثیر داره.

به هرکسی اعتماد نمیکردم.  

شنیدم زمین فوتبال هم داشته دانشگامون!  

بــا آدمــای بیشــتری آشــنا میشــدم بــا بعضیــا هــم زودتــر آشــنا 

میشــدم چــون االن دیگــه کنارم نیســتن.
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مــا رو تکمیــل کننــد کــه  نتایــج زیــر بدســت آمد.امیــدوارم طــی زمــان باقیمانــده شــماها جــای 

ــر ایــن جمــات  ــه یادمــون باشــه اکث ــو خاطراتتــون. البت ــد ت ــی نذاری ــه ای رو خال هیــچ جمل

نیمــه خالیــه لیــوان تحصیلــی دوســتانمون بــوده.

گر دوباره برمیگشتم به روز اول دانشگاه...........
ا

درباره خیلی از آدمها زود قضاوت نمیکردم مخصوصا از روی تیپ و ظاهر .

حتمــا از درس همــه اســاتید بهــره بیشــتری میبــردم و بــر اســاس صحبــت هــای تــرم باالیــی 

هــا عمــل نمیکــردم.

دوباره همین راهو میومدم ! 

بعد از دیدن سوسک تو غذای سلف ازش عکس میگرفتم!

انرژیم رو بیشتر ذخیره میکردم و همه چیز رو سطح صفر در نظر میگرفتم.

یکم هم درس میخوندم !

بیشتر خاطره خوب میساختم و کمتر دپرس می شدم.

تغییر رشته میدادم .

بیشتر درس میخوندم و بیشتر خوش میگذروندم.

عاشقانه از تمام لحظه ها بدون سختگیری لذت میبردم با همین دوستام.

یه مهارتو مسلط میشدم حرفه ای .

از هرنفــر یــه چیــزی یــاد میگرفتــم و بــا شــبیه تریــن آدمــا از نظــر رفتــاری بــا خــودم دوســت 
. م میشد

ــا و  ــم کاس ــه تنظی ــون واس ــم چ ــتادا رو میگرفت ــماره اس ــروه و ش ــر گ ــراغ مدی ــم س میرفت

ــه! ــاز میش ــی نی ــواالی درس س

وارد یه انجمن و یه نشریه میشدم  چون روی بهبود روابط اجتماعی تاثیر داره.

به هرکسی اعتماد نمیکردم.  

شنیدم زمین فوتبال هم داشته دانشگامون!  

بــا آدمــای بیشــتری آشــنا میشــدم بــا بعضیــا هــم زودتــر آشــنا 

میشــدم چــون االن دیگــه کنارم نیســتن.
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سرزمین چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد

ــدود 15504,073    ــا مســاحتی ح ــد ب ــر احم ــه و بوی ــتان کهگیلوی اس
کیلومتــر مربــع، ســرزمینی نســبتا مرتفــع و کوهســتانی، بــا 658629 
نفــر جمعیــت، از نظــر موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب غربــی ایــران 
واقــع شــده و از شــمال بــه اســتان چهارمحــال بختیــاری، از جنــوب با 
ــان و  ــا اســتان های اصفه ــارس و بوشــهر و از شــرق ب اســتان های ف
فــارس و از مغــرب بــا اســتان خوزســتان همســایه اســت. ایــن اســتان 
بــا مرکزیــت یاســوج، دارای پنــج شهرســتان بویــر احمــد، کهگیلویــه، 

ــد ــی می باش ــاران و بهمئ ــا، گچس  .دن
ایــن اســتان از لحــاظ جغرافیایــي به دو ناحیه سردســیري و گرمســیري 
تقســیم مــي گــردد کــه بــه همیــن دلیــل اســتان بــه عنــوان ســرزمین 

چهــار فصــل معرفي شــده اســت.
ــي داراي  ــاي طبیع ــي ه ــبب زیبای ــه س ــتان ب ــن اس ــن  ای همچنی
توانمنــدي هــاي ویــژه اي در بخــش گردشــگري طبیعي )اکوتوریســم( 
اســت. چهــره گوناگــون طبیعــت کوهســتاني و سردســیر حوزه شــمالي 
آن بــا طبیعــت گرمســیري حــوزه جنوبــي ویژگــي هــاي یــک منطقــه 
ــزون  ــت. اف ــان آورده اس ــه ارمغ ــراي آن ب ــل را ب ــت 4 فص ــا طبیع ب
ــاري،  ــمن زی ــي، دش ــد بهمئ ــایر بویراحم ــیني عش ــوچ نش ــر آن، ک ب
طیبــي و چــرام ... در اقلیــم هــاي گوناگــون آن، ســرمایه ارزشــمندي 
از دیــدگاه فرهنگــي و اجتماعــي اســت کــه داراي جاذبــه هــاي ویــژه 
بــراي گردشــگران اســت. جــاي گرفتــن کــوه دنــا بــا بلنــدي 4 هــزار 
و 400 متــر در ایــن اســتان، منطقــه اي کوهســتاني سرشــار از زیبایــي 
هــاي طبیعــي در نــوار شــمالي این اســتان پدیــد آورده اســت. در دامنه 
هــاي جنوبــي قلــه هــاي برفگیــر دنــا، شــهر ســي ســخت در بلنــدي 
جــاي گرفتــه و پایگاهــي بــراي کــوه پیمایــي و کوهنــوردي و رفتــن 
بــه ســوي دناســت. قلــه هــاي پــر بــرف دنــا سرچشــمه جویبارهــا و 
چشــمه هــاي پرآبــي اســت کــه دامنــه هــاي پاییــن دســت آن را بــه 
خوبــي ســیراب مــي کنــد. چشــمه هــاي همیشــگي و پــرآب دامنــه 
هــاي دنــا کــه گاه آبگیرهــاي زیبایــي را در بســتر کوهســتاني پدیــد 
آورده، طبیعتــي بــا دیدنــي هــاي بســیار در منطقــه ســي ســخت جلــوه 
گــر ســاخته اســت. شــهر ســي ســخت بــا بــاغ هــاي گســترده و پــر 
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رونــق آن کــه همچــون زمــردي بــر دامنــه دنــا مــي درخشــد، بــا تابســتان هــاي 
معتــدل و کوهســتاني خــود گردشــگران را بــه ســوي خــود مــي خوانــد.

ــارون ، زهــره ، خرســان ،  ــر بشــار ، م ــي نظی ــه های ــن اســتان داراي رودخان ای
نازماکــن و .. مــي باشــد کــه از جذابیــت خاصــي برخــوردار مــي باشــند.

آبشــار یاســوج آب چشــمه هایــي کــه از دل کــوه هــاي زاگــرس جوشــیده و در 
دو کیلومتــري شــهر یاســوج آبشــاري بــه ارتفــاع 10 متــر را بــه منظــر تماشــا 
ــي و دره هــاي  ــات اقامت ــا امکان ــي آبشــار ب ــارک جنگل ــار آن پ گذاشــته، در کن

سرســبز 
اطــراف زیبایــش را دوچنــدان ســاخته اســت. پیســت اســکي کاکان )دنــا( تنهــا 

پیســت اســکي جنــوب کشــور در دامنــه هــاي رشــته کــوه زاگــرس اســت.
ــد ،  ــه ، نم ــم ، گب ــه ، جاجی ــي ، قالیچ ــي: قال ــوغات محل ــتي و س ــع دس صنای
خورجیــن ، گیمچــه ، ســفره محلــي ، ســیاه چــادر، حــور ، زیربــار ، توبــره )جــاي 
ــي ، کــره و کشــک ، ســیب ، انگــور و...  ــرآن(، گــردو ، عســل ، روغــن محل ق

مــی باشــد. 
ــد از: تنگــه مهریان،تنگــه  ــه هــای گردشــگری ایــن اســتان عبارتن دیگــر جاذب
گنجــه ای،دریاچــه ســد شــاه قاســم،دریاچه کــوه گل،چشــمه میشــی ،چشــمه 

ــک و...  ــور زرد،روســتای کری ــگ تامرادی،دریاچــه م بلقیس،ابشــار تن
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فوت
گریکوزه

مهارت حل مسئله:

پیچیــده اســت. دنیــارا میگویــم. حتمــا 
ــم  ــا آن ه ــه دنی ــول داری ک ــم قب ــو ه ت
ــوزی  ــریع تکنول ــرفت س ــه پیش ــد اینهم بع
و وســایل ارتباطــی کمــی دچــار بهــم 
معــادالت  در  حداقــل  شــده.  ریختگــی 
ی  د قتصا ا ، عی جتما ا ، ســی سیا ، هنگی فر
خودش.همیــن امــر باعــث شــده ذهــن مــن 
و شــما بارهــا و بارهــا درگیــر ایــن مســائل 

ــه. بش
مــا در زندگــی بــه طــور مــداوم در حــال حل 
مســئله ایــم. برخــی از ایــن مســائل بســیار 
ســاده انــد ولــی برخــی دیگــر بــه فعالیتهای 
فکــری پیچیــده ای نیــاز دارند.توانــای حــل 
ــائل  ــد مس ــک میکن ــا کم ــه م ــئله ب مس
زندگیمــان را بــه نحــو مطلــوب حــل کنیــم.

ــده  ــل نش ــا ح ــی م ــم زندگ ــائل مه اگرمس
باقــی بمانــد بــا فشــار روانــی روبــه رو مــی 
ــا  ــمی م ــی و جس ــامت روح ــویم و س ش

تهدیــد مــی شــود.
اولیــن مرحلــه مهــارت حــل مســئله: مرحلــه 
خودآگاهــی هســت.یعنی آگاهانــه بدانیــم در 
ــی  ــی بریم.اصل ــر م ــه س ــی ب ــه وضعیت چ
تریــن شــاخص خودآگاهــی مــا گفتــار 
ــی  ــار درون ــر گفت ــال اگ ــی ماســت. ح درون
ــوای  ــع آن محت ــه طب ــد ب ــت باش ــا مثب م
رفتــاری  و اعمالــی مــا نیــز مثبــت خواهــد 
ــز  ــا نی ــال م ــد اعم ــی باش ــر منف ــود و اگ ب
و  اولیــن  بنابرایــن  شــود.  مــی  منفــی 
ــت  ــئله آن اس ــل مس ــه ح ــن مرحل مهمتری
کــه بکوشــیم خودآگاهــی منفــی خــود را بــا 

فوت
گریکوزه

الهام محراب پور    
لیسانس مهندسی نفت
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بــه کار بــردن گفتــار درونــی مناســب مثبــت 
ــم. کنی

ــق  ــف دقی ــئله :تعری ــل مس ــه دوم ح مرحل
مســئله اســت.به ایــن منظــور کــه مســئله را 
بــه شــکل دقیــق تعریــف کنیم.بیشــتر فکــر 
کنیــم وبــا کمــک روش هــای تفکــر خــاق 

بــه بررســی بپردازیــم.
ــئله:یافتن  ــل مس ــارت ح ــوم مه ــه س مرحل
راه حــل اســت.برای حــل مشــکل نیــز 
احتیــاج بــه راهکارهــای عملــی و مفیــد می 
ــارش  ــن مرحله،ب ــاز ای ــش نی ــه پی ــد ک باش
فکری)یعنــی راه حــل هــای  متعــدد و زیــاد 

ــت. ــکل( اس ــرای مش ب
ــی راه  ــئله: ارزیاب ــل مس ــارم ح ــه چه مرحل
ــت  ــه کیفی ــه ب ــن مرحل ــت.در ای ــل هاس ح
ــه رخ  ــن مرحل ــه در ای ــود. آنچ ــه میش توج
ــب  ــا و معای ــه مزای ــد اندیشــیدن ب ــی ده م
راه حــل هاســت.نکته بســیار مهــم آنســت 
کــه راه حــل بــه نغــع خــود مــا و دیگــران 
ــر آن  ــه از روش ) اگ ــن مرحل ــد. در ای باش

ــرد. ــتفاده ک ــوان اس ــی ت ــت( م وق
مرحلــه پنجــم مهــارت حــل مســئله:انتخاب 
راه حــل ، اجــرا و بازبینــی راه حــل هاســت.

ــترین  ــه بیش ــت ک ــل آنس ــن راه ح بهتری
ــرای  ــف و ضــرر را ب ــن ضع ــا و کمتری مزای
مــا داشــته باشــد. بــرای حــل یــک مســئله، 
بایــد بکوشــیم بیــش از یــک راه حــل 

ــم. ــر بگیری ــب را در نظ مناس

ــه طــور مــداوم  و در آخــر، مــا در زندگــی ب
در حــال حــل مســئله ایــم.



الهی عقیده ام را از دست عقده ام مصون دار...

پاییــز 94 انتخابــات شــورای صنفــی برگــزار و در یــک رقابــت بعنــوان دبیــر کل شــورای صنفی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج برگزیــده شــدم.تجربه دبیــری در دانشــگاه یــزد باعــث شــده 
بــود مشــکات ، مســائل و راه کارهــا را بــه خوبــی بدانم.کوهــی از انگیــزه بودیــم و امیــدوار 
بــه حــل مشــکات دانشــگاه و دانشــجویان ، علــی الخصــوص دانشــجویان غیــر بومــی ، چــرا 
کــه احتــرام میهمــان بــر میزبــان واجــب اســت و مــردم پایتخــت طبیعــت ایــران بــه میهمــان 
نــوازی شــهره اند..بــه جســتجوی مســائل و مشــکات پرداختیــم ، شناســایی کردیــم ،انتقــال 

دادیــم ولــی بعضــا" بدلیــل پــاره ای مســائل حــل نشــدند ، و برخــی حــل شــدند !!!
دوباره برگشتیم ،جلسه ، صحبت ، تفکر و ... و بازهم مسائل را انتقال دادیم.

ــی آن کــم  ــل اصل ــا سیســتم خاصــی برنمــی گشــت، بلکــه دلی ــرد ی ــه ف ــن مشــکات ب ای
توجهــی و شــاید ســهل انــگاری مســئولین در رده ملــی بــود کــه مســائل فرهنگــی و رفاهــی 
را طــی ســال هــای طوالنــی کمتــر اهمیــت داده اند.بنــده نماینــده شــما عزیــزان هســتم در 
ــن افتخــار  ــه ای ــم ک ــی بال ــه خــود م ــوم پزشــکی یاســوج و ب ــی دانشــگاه عل شــورای صنف
نصیــب بنــده شــد ، امــا شــاید گاهــی نامهربانــی هــای برخــی دوســتان و اطرافیــان و حــرف و 
حدیــث هــای ناجــوان مردانــه ایــن عزیــزان را مــی شــنیدیم ولــی بــا افتخــار وقــت شــخصی 
خــودم را بــه رســیدگی بــه امــور شــما بزرگــواران اختصــاص دادم.افــراد زیــادی بودنــد کــه 
بــه بنــده و همــکاران بنــده لطــف داشــتند و دارنــد و عــده ای هــم مغرضانــه ســنگ انــدازی 
مــی کردند.بنــده در پیشــگاه خــدای بــزرگ اقــرار مــی کنــم کــه لحظــه ای از پیگیــری 
مســائل غافــل نبــوده ام و همــه تــاش خــودم را بــه کار گرفتــم. خــدا را شــاکرم 
ــید  ــا رس ــه م ــا ب ــما ه ــه از طــرف ش ــی ک ــواج مثبت ــا و ام ــه بازخورده ک

خســتگی را از تنمــان بــه در مــی کــرد.
ــده و  ــه بن ــی ک ــی از اقدامات ــت برخ ــا الزم اس ــن ج در ای
ــری  ــزان پیگی ــما عزی ــده ش ــوان نماین ــم بعن همکاران

ــم. ــان برس ــه اطاعات ــم را ب کردی
ــدی  ــا ج ــی ام ــات صمیم ــزاری جلس برگ
در ســطح دبیــران  واحــد هــای 
صنفــی و اعضــای هــر واحــد 
مســائل  نیازســنجی 
و  هــا  واحــد 
یــت  لو و ا
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بنــدی آنــان جهــت رفع مشــکات و مســائل
جلســات بــا معــاون محتــرم فرهنگــی و مدیر 

محتــرم دانشــجویی و مســئولین محترم
برگــزاری جلســات بــا مســئولین  ســلف 
ــلف و  ــر س ــر روزه دبی ــد ه ــزی و بازدی مرک

پیگیــری مســائل آن 
ــوع  ــا موض ــترده ب ــنجی گس ــرای نظرس اج
وضعیــت غذایــی و ســلف در ســطح دانشــگاه

اهــدای ســیم کارت هــای دانشــجویی همــراه 
اول بــه دانشــجویان گرانقــدر و عزیــز

برگــزاری اردوی نمایشــگاه کتــاب تهــران بــه 
صــورت مطلــوب و بــا کیفیــت 

بازدیــد تصادفــی دانشــجویان متقاضــی از 
ــلف ــف س ــای مختل ــش ه بخ

ایجــاد تنــوع در منــوی غذایــی ســلف و تغییر 
دادن آن بــه نفــع دانشــجویان عزیز

برگــزاری جلســات بــا رؤســای محتــرم 
دانشــگاه مختلــف  هــای  دانشــکده 

پیگیــری مــوردی و کلــی مســایل ورزشــی و 
برنامــه هــای ورزشــی

ــگان  ــی و رای ــائل ورزش ــری کان مس پیگی
اعــام نمــودن همــه برنامــه هــای ورزشــی 
در هــر مکانــی کــه دانشــگاه قــرارداد منعقــد 

ــرای تمــام دانشــجویان مــی کنــد ب
درمــان  و  بهداشــت   مســائل  پیگیــری 
ــگاه و  ــس دانش ــطح رئی ــان در س ــما خوب ش
ــات  ــر چمــن در تخفیف ــای دکت مســاعدت آق
ــز  ــر 100% در مراک ــل 50% و حداکث حداق
همــه  بــرای  اســتان  دولتــی  درمانــی 

دانشــجویان علــوم پزشــکی یاســوج
ــگاه  ــطح دانش ــینمایی در س ــم س ــران فیل اک
و جمــع آوری عوایــد آن بــه نفــع محرومــان 

ــه  ــای هفت ــه ه ــرای برنام ــکاری در اج هم
ــگاه ــطح دانش ــا در س ــگاه ه خواب

ــه  ــجویی ب ــای دانش ــگاه ه ــور در خواب حض
صــورت دوره ای و روزمــره بوســیله دبیــران و 

ــرم شــورای صنفــی اعضــای محت
انتخــاب آزمایشــی شــهرداران خوابــگاه هــای 

ســمیه و امــام رضــا )ع( بــا رویکــرد جدیــد
ــا)ع( و  ــام رض ــای ام ــگاه ه ــور در خواب حض
ــرم دانشــگاه  ــه همــراه رئیــس محت ســمیه ب
و معاونــت محتــرم فرهنگــی و مدیریــت 
ــاد  ــرم نه ــئول محت ــی و مس ــرم فرهنگ محت

ــت ــئولین حراس ــری و مس رهب
کنتــرل نامحســوس راننــدگان و وســایل 
نقلیــه عمومــی دانشــگاه و تعامــل بــا مســئول 
محتــرم نقلیــه دانشــگاه جهــت بهبــود امــور

حضــور دوبــاره در جلســه دبیران کل شــورای 
ــر  ــه ذک ــران )الزم ب ــور در ته ــی کش صنف
اســت در ایــن جلســات بــه صــورت جلســات 
ــائل و  ــان مس ــه بی ــی ب ــی و عموم خصوص

ــم.( ــما پرداختی مشــکات ش
ــی  ــورای صنف ــه ش ــپاس ب ــوح س ــدای ل اه
ــرف  ــوج از ط ــکی یاس ــوم پزش ــگاه عل دانش
معاونــت محتــرم وزیــر بعنــوان شــورای 

برگزیــده کشــوری 
جلســه خصوصــی دبیــر کل شــورای صنفــی 
ــا رئیــس  ــوم پزشــکی یاســوج ب دانشــگاه عل
محتــرم صنــدوق رفــاه دانشــجویی کشــور در 
ــه  ــژه ایشــان ب ــول مســاعدت وی تهــران و ق

ــه و بویراحمــد اســتان کهگیلوی
ــر  ــا مدی ــی ب ــر کل شــورای صنف جلســه دبی
محتــرم دانشــجویی وزارت بهداشــت  درمــان 
و آمــوزش  پزشــکی، جلســات خصوصــی 
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دبیــر کل شــورای صنفــی دانشــگاه بــا معــاون محتــرم آمــوزش و معــاون 
ــور  ــود ام ــرم پژوهــش  دانشــگاه جهــت بهب محت

ــرم  ــداری محت ــوج و فرمان ــهر یاس ــرم ش ــهرداری محت ــا ش ــات ب مکاتب
ــوس  ــتگاه اتوب ــر و ایس ــرعت گی ــاد س ــت ایج ــد جه ــتان بویراحم شهرس

ــرم ــجویان محت ــال دانش ــاه ح ــت رف جه
ایجــاد اینســتاگرام شــورای صنفــی بــرای دریافــت نظــرات شــما خوبــان و 

 shorasenfi.yums بیــان مســائل بــه آدرس
و انتشار نشریه وزین آرمان و ...

....
ــن  ــه در ای ــی ک ــه بزرگواران ــم از هم ــم تشــکر کن ــی دان در اینجــا الزم م

ــد. ــارا همراهــی کردن مســیر م
همه دانشجویان عزیز و بزرگوار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

عزیــزان و همــکاران زحمــت کــش بنــده در شــورای صنفــی واحــد هــای 
مختلــف دانشــگاه کــه تمــام زحمــات را بــه دوش خــود تحمــل کردنــد.

ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر چمن
معاونــت محتــرم فرهنگــی دانشــجویی جنــاب آقــای دکتــر قیطاســی کــه 
ــا  ــا م ــکاری ب ــچ هم ــاف از هی ــق واالنص ــد و الح ــخگو بودن ــه پاس همیش

ــد. ــغ نکردن دری
معاونــت محتــرم آمــوزش دانشــگاه آقــای دکتــر محرابــی ،معاونــت ســابق 

پژوهشــی آقــای دکتــر موســوی
ــر  ــای دکت ــاب آق ــگاه جن ــجویی دانش ــر دانش ــرم و پیگی ــت محت مدیری

علمــداری 
مرد دوست داشتنی مدیریت دانشجویی آقای عابدینی 

خانم ها اسماعیلی ، حیدری ، اکبری ، رحیمی ، ذاکریان ،شفایی---- 
مسئوالن و سرپرستان محترم خوابگاه های دانشجویی 
پیمانکار محترم سلف آقای شریفی و همکاران ایشان 

رانندگان محترم وسایل نقلیه عمومی دانشگاه
و همه عزیزانی که ما را در پیمودن این مسیر یاری نمودند.

در پایــان در پیشــگاه خداونــد پاســخگو خواهــم بــود  اگرآگاهانــه ذره ای در 
پیگیــری و حــل مشــکات شــما خوبــان کوتاهــی کــرده باشــم.
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مسابقهنظرسنجی و مسابقهنظرسنجی ومسابقهنظرسنجی و

جذابیت کدام بخش بیشتر است؟

مایل هستید کدام بخش تداوم داشته باشد؟

از دیــدگاه نویســنده اگــر بخواهیــم رابطــه بیــن ادبیــات و طبابــت را حفــظ 
کنیــم مهمتریــن عامــل کدامیــک میتوانــد باشــد؟

الف( انگیزه فردی                                     ب( عاقه
ج( آموزش و ایجاد فضای مناسب فعالیت           د( انگیزه

الگوی استاد برگزیده این شماره چه کسی بود؟
الف( دکتر روزبهی                ب( دکتر نیک اقبال

ج( دکتر جان نثار                 د( دکتر محمودی

آرمان اصلی نشریه آرمان چیست؟
الف( رساندن حرف دانشجو به مسئولین          

ب( رسیدگی به مشکات             
ج( معروفیت بین دانشجویان       

د( اعتقاد به جمله: »دانشگاه منشاء همه تحوالت است«

کیفیت نگارش این شماره را چگونه برآورد میکنید؟ 
عالی                                             متوسط                                        ضعیف

کیفیت مطالب و جامعیت آن ها را چگونه برآورد میکنید؟
عالی                                             متوسط                                        ضعیف

جایزه+
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میزان رضایتمندی شما از نشریه چقدر است؟
عالی                                             متوسط                                        ضعیف

میزان دانش و مهارت نویسندگان چقدر است؟
عالی                                             متوسط                                        ضعیف

نوع آوری و تنوع متن ها چگونه می باشد؟
عالی                                             متوسط                                        ضعیف

هرچه می خواهد دل تنگت بگو!

نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی و سال ورودی:

arman.yums@gmail.com :لطفا از طریق ایمیل

یا شماره تلگرامی 09373940809

پاسخهای خود را برایمان ارسال فرمایید

ــی  ــز نفیس ــه جوای ــد قرع ــه قی ــدگان  ب ــرکت کنن ــر از ش ــه نف ــه س ب
ــدا خواهــد شــد. اه





آرمانآرمانآرمان
گاهنامه فرهنگی اجتماعی شورای صنفی

دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد

نشانی نشریه: یاسوج - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  – 
معاونت دانشجویی و فرهنگی

پست الکترونیکی:
arman.yums@gmail.com






