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@گفتوگـو با برگزیـدگان هجدهمین
@
جشـنواره ابنسینا

در هجدهمیـن جشـنواره ابنسـینا کـه بهمـن  1395در تـاالر
ابنسینا برگزار شد ،از  14برگزیده حوزه پژوهشی 16 ،برگزیده

حـوزه آموزشـی 3 ،برگزیـده در بخـش ارائـه خدمـات ویژه و 2
برگزیـده دانشـگاه تهـران تقدیـر بـه عمل آمـد .روابـط عمومی
دانشـگاه هـم بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ایـن برگزیدگان بـا آنها
مصاحبـه کـرد کـه بخـش دوم آن را در این شـماره میخوانید.

بـه معنـای واقعـی کلمـه هسـتند مرتب بـه خـودم میگویم آیا
ایـن انتخـاب بهترین انتخاب بوده اسـت؟
وی افـزود :نکتـهای که از شـروع کار معلمی خودم در دانشـگاه
برایـم بینهایت ارزشـمند بـود حفظ حرمت و کرامـت بیمار بود
البتـه بایـد اعتـراف کنـم کـه ایـن دغدغـه از دوران کارآموزی،
کارورزی و دسـتیاری تخصصـی و دوره فلوشـیپ بـا مـن بوده و
هسـت .من مسئولیتپذیری ،وقتشناسی ،نوعدوستی و شرافت
را از معلمـان بزرگـوارم یـاد گرفتـم و در دورههـای کوتاهمدتـی
کـه در خـارج از کشـور گذرانـدم اهمیـت دادن به ایـن موضوع
را بهوضـوح در آنجـا هم مشـاهده کردم.
دانشـیار بیمارسـتان امـام خمینـی بـا بیـان اینکـه بیمارانی که
در بیمارسـتانهای آموزشـی بسـتری میشـوند بهانـدازه کافی
درد و رنجکشـیدهاند گفـت :هـدف اصلـی ما باید بهبود شـرایط
آنهـا باشـد ومطلوبترین حالت قضیه این اسـت کـه بتوانیم در
علاج بیماریشـان از ابتدا تا انتها در کنارشـان باشـیم و اگر به
علـت العالج بـودن بیماری امـکان بهبودی کامل بیماریشـان
نبـود رنجشـان را کمتـر کنیـم و حفـظ مرتبه معلمی بـه همراه
این هـدف واال چالش عظیمی اسـت.
وی افـزود :از گفتن واقعیتها به بیماران واهمه نداشـته باشـیم
و بـه آنـان در بـاره بیماری و عـوارض آن توضیـح دهیم .بعضی
اوقـات فراگیرانم خیلی تعجب میکنند که من چقدر طوالنی به
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دکتـر رؤیـا سـتارزاده :از گفتـن واقعیتهـا بـه
بیمـاران واهمـه نداشـته باشـیم

شـخصاً معتقد هسـتم بیماران عزیزمان در هر شرایط و فرهنگی

دکتـر رؤیـا سـتارزاده متخصـص قلـب و عـروق و فلوشـیپ

قسـمت عمـده صحبتهای مـا را با تمـام وجود بـه گوش جان

اکوکاردیوگرافی و دانشیار بیمارستان امام خمینی در هجدهمین

میسـپارند و ایـن بزرگتریـن آمـوزش بـه فراگیران عزیز اسـت.

جشـنواره ابنسـینا بهعنـوان برگزیـده الگـوی رفتـاری اخلاق

اینگونـه اسـت کـه فراگیـران اولویتبخشـی بـه منافـع بیمار را

حرفـهای و تعهـد حرفـهای انتخاب شـد.

تمریـن کرده و قـدر بیماران را بیشـتر میدانند.

دکتر ستارزاده در گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص

دکتـر سـتارزاده با نام بـردن از دکتر یلدا ،دکتـر عقیقی و دکتر

علـت برگزیـده شـدن خـود گفـت :روزی کـه از دانشـگاه با من

بهـادری بهعنـوان الگوهـای اخالقـی گفـت :یـک معلـم واقعـی

تمـاس گرفتند و اعلام کردند که بهعنوان الگوی رفتاری اخالق

قطعـاً اخالقگـرا هم هسـت کـه بهحق بـزرگان دانشـگاه ما این

حرفـهای و تعهد حرفهای انتخاب شـدم خیلی خوشـحال شـدم

را بـه مـا آموختهاند.

و اینکـه در ایـن پایش برگزیده شـدم برایم بسـیار هیجانانگیز

وی در خصوص برگزیده شدن در هجدهمین جشنواره ابنسینا

بـود .ولـی از آن روز به بعد دچار احسـاس دوگانهای هسـتم و با

گفت :هجده دوره از جشنواره ابنسینا میگذرد و هر بار با معرفی

یادآوری همه اسـاتید بسـیار کمنظیر دانشـکده پزشکی دانشگاه

برگزیدهها چالشی بهحق پیش میآید که آیا پایشها برای انتخاب

علـوم پزشـکی تهـران که تعـداد قابلتوجهـی از ایـن بزرگواران

الگوها بینقص بوده است؟ تنها نگرانی من در معرفی برگزیدهها

در مجتمـع بیمارسـتانی امـام خمینی (ره) مشـغول بـه معلمی

عدم انتخاب بزرگوارانی است که در همه زمینهها برجسته هستند

بیمارانـم در مورد روند تشـخیص و درمـان آنها توضیح میدهم.

و تقدیر مناسب از آنان صورت نگرفته ولی معتقدم جایگاه جشنواره

در اعتیــاد آمــوزش دادهام و بهتدریــج متقاضــی زیــاد شــد و

جایگاه رفیعی است و با معرفی افراد نه حس رقابت بلکه یک

عــاوه بــر پزشــکان از حوزههــای روانشناســی ،رواندرمانــی،

حس خوب برای متعالی شدن ایجاد میکند.

مشــاوره و مــددکاری هــم بــه مــا مراجعــه کردنــد و شــاید
حــدود  3تــا  4هــزار نفــر از عالقهمنــدان را در مرکــز ملــی
مطالعــات اعتیــاد بــه همیــن روش آمــوزش دادیــم .بــه جــرات
میتوانــم بگویــم بخــش قابلتوجهــی از شــاغالن در بخــش
مشــاوره و درمــان اعتیــاد ،بهنوعــی از طریــق کارگاههــای مرکز
مــا آمــوزش دیدنــد .بهتدریــج آموزشهــا را کاملتــر کردیــم و
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه شــاید بخشــی از ایــن آموزشهــا
را بتــوان غیرحضــوری برگــزار کــرد و الزم نباشــد افــراد مقــدار
زیــادی وقــت بگذارنــد و در مرکــز حضــور داشــته باشــند
بــرای همیــن ،مــن حــدود یکصــد دیســک آموزشــی تصویــری
تهیــه کردیــم کــه خــودم آن را تدریــس کــردم و حــدود 300
ســاعت در اختیــار مراجعهکننــدگان قــرار میدهیــم و ســعی
میکنیــم جلســاتمان را بــه رفــع اشــکال ،پرســش و پاســخ و

دکتر مکری :در اسـتفاده از تکنولوژیهای آموزشی
فعالتر باشیم
دکتر آذرخش مکری ،استادیار و معاون آموزشی مرکز مطالعات
اعتیاد و متخصص روانپزشـکی بیمارسـتان روزبه در هجدهمین
جشـنواره ابنسـینا در بخـش آموزشـگر برتـر دانشـگاه (جایـزه
حکیم جرجانی) برگزیده شـد.
آقـای دکتـر ضمن معرفـی خودتـان بفرمایید چه دسـتاوردها و
فعالیتهایی آموزشـی داشـتهاید؟
بنـده دکتـر آذرخـش مکـری ،روانپزشـک و عضـو هیئتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در حال حاضر در بیمارستان
روزبـه و مرکز ملی مطالعات اعتیاد مشـغول کار هسـتم.
فعالیتهــای مــن از حــدود  15ســال پیــش روی آمــوزش
روشهــای درمــان اعتیــاد متمرکــز بــوده و چنــد دارو بــه
نامهــای متــادون ،بوپرنورفیــن و تنتــور اپیــوم را در مرکــز
ملــی مطالعــات اعتیــاد ،کارآزمایــی بالینــی کردیــم و وظیفــه
داشــتیم بــه پزشــکان سراســر کشــور آمــوزش دهیم بــه همین
دلیــل بخــش اول فعالیــت مــن اختصــاص بــه برگــزاری تعــداد
زیــادی کارگاه و دورههــای آموزشــی دارد مــن تاکنــون 135
دوره بــرای پزشــکان برگــزار کــردهام و حــدود  8هــزار پزشــک
را در زمینــه روشهــای دارودرمانــی و درمانهــای غیردارویــی

بحــث و ویزیــت بیمــاران اختصــاص دهیــم .در حــال حاضــر
در بیمارســتان روزبــه اصــرار دارم دانشــجویان دیســکها را
در منــزل ببیننــد و کالس درس را بــه بحثهــای گروهــی و
برداش ـتهای شــرکتکنندگان اختصــاص دهیــم کــه بــا ایــن
کار هــم در وقــت اســاتید صرفهجویــی میشــود و از طرفــی
دســتیاران هــم بهراحتــی میتواننــد مطالــب را در گوشــی
تلفــن همــراه خــود آپلــود کننــد و در متــرو و جاهــای دیگــر
گــوش کننــد و کالسهایمــان نیــز پربارتــر میشــود.
نظرتـان را در بـاره برگـزاری جشـنوارهها بهویـژه جشـنواره
ابنسـینا بفرماییـد؟
بدون اینکه بخواهم اعتراضی به گسـترش فعالیتهای پژوهشـی
داشـته باشـم حسـم ایـن اسـت که مـا ممکـن اسـت در بخش
آمـوزش قصـور کنیـم یعنـی تمرکـز ،بیشـتر روی فعالیتهـای
پژوهشـی باشـد .برگـزاری ایـن جشـنوارهها میتوانـد تعادلـی
را بیـن ایـن دو برقـرار کنـد .مـا بایـد تأکید داشـته باشـیم که
بخـش مهمـی از فعالیت دانشـگاه ،آموزش دادن علـم موجود و
انتقال آن به نسـل بعد و دانشـجویان جوان اسـت به نظرم باید
در زمینـه اسـتفاده از تکنولوژیهـای آموزشـی فعالتـر باشـیم
و خالقیتهـای بیشـتری به خرج دهیـم .امیدوارم جشـنوارهها
کمکـی بـرای گسـترش این نـوع فکرها باشـد و بـه معرفی این
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روشها اقدام کند.
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چه پیامی برای همکاران دارید؟
مـن عضـو کوچکـی از دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران هسـتم
نظـرم این اسـت کـه بایـد روی آمـوزش جوانها و دانشـجویان
پزشـکی بیشـتر مانـور دهیـم و بهنوعـی اجـازه دهیـم کـه آنها
بتواننـد ذهنشـان را فعـال و درگیـر کننـد و از حالـت آمـوزش
پذیـر غیرفعـال در کالس که فقط جزوه برمیدارد خارج شـوند
زیـرا امـروزه انفجـار علمـی مجـال آن را نمیدهـد کـه فقط به
کالس و جـزوه و امتحـان بسـنده کنیـم بسـیار مهـم اسـت که
خالقیتهـا شـکل بگیرد.
تأکیـد دارم کـه مـا بایـد روی تکنولوژیهـای آموزشـی جدیـد
متمرکز شویم و از سیستم تصویربرداری و سیستمهای اینترنتی
و شـبکههای مجـازی بـرای آمـوزش اسـتفاده کنیم تـا بتوانیم
در ارتقـای آموزش فعالیت مثبتی داشـته باشـیم.

خانـم دکتـر ضمـن معرفی خودتـان بفرمایید چه دسـتاوردها و
فعالیتهایی آموزشـی داشـتهاید؟
فاطمه نادعلی ،عضو هیئتعلمی دانشـکده پیراپزشـکی هسـتم.
مـن سـعی کـردم بـرای دانشـجویان بخصـوص دانشـجویان
کارشناسـی ارشـد به روش سـنتی درس ندهم و از روش PBL
یـا  Problem Based Learningبـرای تدریـس اسـتفاده و فکر
میکنـم دانشـجویان از ایـن بابـت خیلـی راحت هسـتند چون
باالخـره این روشـی اسـت که در دنیـا در مقاطـع تحصیلی باال
مرسـوم اسـت .ما بایـد تجربیات خودمـان ر ا در طـول زمان به
آنهـا منتقـل کنیم.
عالوه بر این چه اصولی را رعایت میکنید؟
من مقید به کالسهایم هسـتم اگر قرار باشـد کالسـی تشـکیل
نشـود حتماً به دانشـجویان اطالع میدهم .در کالس درس هم
مقیـد هسـتم آخرین دسـتاوردها را مطـرح کنم تا دانشـجویان
در جریـان آخریـن مسـائل علمـی قـرار گیرنـد ولـی متأسـفانه
دانشـجویان نمیتواننـد در فیلـد فعالیـت کنند بـه همین دلیل
آموزشهـا ناقص اسـت.
چه راهکاری دارید؟
اگـر بتوانیم در بیمارسـتانها فعالیت کنیـم آموزشها بخصوص
برای مقاطع ارشـد و دکترا بسـیار تکمیلتر خواهد شـد.
رابطه شما با دانشجویان چگونه است؟
رابطه دوستانه و صمیمی دارم.
چه پیامی برای هیئتعلمی دارید؟
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دکتـر فاطمـه نادعلـی :اعضـای هیئتعلمـی باید
فقـط تسـلیم علم باشـند

هسـتند بیشـتر از ارتقـای شـخصی خودشـان به ارتقـای علمی

دکتـر نادعلـی ،دانشـیار دانشـکده پیراپزشـکی در هجدهمیـن

سیسـتم فکـر کننـد چون هر کـدام از مـا عنصـری از مجموعه

جشـنواره ابنسـینا در بخـش پیشکسـوت آموزشـی دانشـگاه

هسـتیم کـه بایـد ارتقـای علمی سیسـتم را بـاال ببریـم .به نظر

برگزیده شـد.

مـن ارتقـای علمـی فقـط مقالـهای کـه خـاک بخـورد نیسـت؛

روابـط عمومـی دانشـگاه بـه همین مناسـبت بـا دکتـر نادعلی،

بایـد ببینیم یـک عضو هیئتعلمی چقدر توانسـته در سیسـتم

دکتـرای تخصصـی هماتولـوژی و بانک خون گفتوگـو کرد که

مداخله و فعالیت کند و چقدر توانسـته راهکارهای علمی بدهد.

در ادامـه میخوانید:

هیئتعلمـی بایـد اثـر مانـدگاری برای سیسـتم داشـته باشـند

به نظرم اعضای هیئتعلمی در طول مدتی که مشـغول فعالیت

امـا از برخـی ،چنـد مقالـه و کتـاب کـه بـرای ارتقای شـخصی

خودشان است باقی نمیماند.

دندانپزش ــکی ک ــودکان و حاص ــل س ــالها فعالی ــت در کن ــار
همکاران ــم ب ــوده اس ــت .در دو س ــال گذش ــته موف ــق ش ــدیم

چه توصیهای دارید؟

دوره فلوش ــیپ دندانپزش ــکی بیمارس ــتانی را پ ــس از س ــالها

توصیـه مـن این اسـت کـه دانشـجویان از حالـت خمودگی که

راهانــدازی کنیــم کــه البتــه همــه همکارانــم در راهانــدازی آن

اآلن دارنـد خـارج شـوند و به این فکـر نکنند که بعـد از فراغت

مش ــارکت داش ــتند و زحم ــت کش ــیدند و م ــن ه ــم بهعن ــوان

از تحصیـل ،کارشـان چـه میشـود بلکه بایـد به آینـده امیدوار

مس ــئول گ ــروه س ــهم کوچک ــی در ای ــن کار داش ــتم .تص ــور

باشـند و خـوب درس بخوانند.

میکنـــم مشـــارکت و همدلـــی همگانـــی در بیـــن همـــکاران

اعضـای هیئتعلمـی هـم تلاش کننـد کـه فقـط تسـلیم علم

بـــرای برنامهریـــزی آموزشـــی و یکسانســـازی شـــیوههای

باشـند و در مـورد خواسـتههای خودشـان تسـلیم نباشـد اگـر

آمــوزش و ارزیابــی دانشــجویان در دانشــکده مــادر و پردیــس

علمـی حرکـت کنیم بسـیاری از مشـکالت ما حل خواهد شـد.

بینالملـــل گام مهمـــی بـــرای ارتقـــا حـــوزه آمـــوزش بـــوده
اســت و امیــدوارم بتوانیــم بــا تــاش و همــت بلنــد دوســتانم
در گ ــروه ،گامه ــای بلندت ــری برداری ــم.
چه اصولی را هنگام آموزش رعایت میکنید؟
م ــن س ــعی ک ــردهام هم ــان چی ــزی را ک ــه از معلم ــان خ ــودم
یادگرفت ـهام رعای ــت کن ــم .معلمان ــم ب ــه م ــن ی ــاد دادن ــد ک ــه
هرچ ــه را میدان ــم در اختی ــار دانش ــجو ق ــرار ده ــم .همی ــن
ج ــا وظیف ــه خ ــود میدان ــم از پیشکس ــوتهای رش ــته خ ــودم
ســرکار خانــم دکتــر محمودیــان ،آقــای دکتــر کوثــری و دکتــر
افشــار کــه زحمــات زیــادی بــرای مــن کشــیدند تشــکر کنــم.
بنــده نیــز همیشــه ســعیام بــر ایــن بــوده بــا دانشــجو ارتبــاط
خوب ــی داش ــته باش ــم .چ ــون تص ــور میکن ــم اگ ــر ارتب ــاط،

دکت ــر س ــراج :ارتب ــاط صمیمان ــه ب ــا دانش ــجو،
انتقـــال مفاهیـــم را بهتـــر میکنـــد
دکت ــر بهم ــن س ــراج ،دانش ــیار و مدی ــر گ ــروه دندانپزش ــکی
کـــودکان دانشـــکده دندانپزشـــکی در هجدهمیـــن جشـــنواره
ابنس ــینا در بخ ــش آموزش ــگر برت ــر دانش ــگاه (جای ــزه حکی ــم

ارتباط ــی صمیمان ــه باش ــد مفاهی ــم ه ــم در ح ــوزه نظ ــری و
ه ــم در ح ــوزه عمل ــی بهت ــر ب ــه دانش ــجو منتق ــل میش ــود.
نظرتـــان را در رابطـــه بـــا برگـــزاری جشـــنوارهها بهویـــژه
جشـــنواره ابنســـینا بفرماییـــد؟

جرجان ــی) برگزی ــده ش ــد.

همـــه جشـــنوارهها میتواننـــد انگیزههایـــی را در حوزههـــای

روابـــط عمومـــی دانشـــگاه بـــه همیـــن مناســـبت بـــا دکتـــر

مختل ــف آم ــوزش ،پژوه ــش و درم ــان ب ــرای اف ــرادی ک ــه در

ســـراج گفتوگـــو کـــرد کـــه در ادامـــه میخوانیـــد:

محی ــط دانش ــگاه فعالی ــت میکنن ــد ،ایج ــاد کنن ــد .دوس ــتانی
ک ــه بههرح ــال م ــن را انتخ ــاب کردن ــد لط ــف داش ــتند البت ــه

آقـــای دکتـــر بفرماییـــد چـــه دســـتاوردها و فعالیتهایـــی

بنــده مدعــی نیســتم.

آموزشـــی داشـــتهاید؟
ب ــه نظ ــرم ه ــر کاری ک ــه انج ــام دادهام ج ــزو وظای ــف م ــن

چه پیامی برای همکاران دارید؟

بـــوده اســـت .دســـتاورد شـــاخصی کـــه بخواهـــم عـــرض

م ــن کوچکت ــر از ای ــن هس ــتم ک ــه بخواه ــم پیام ــی بده ــم

کنـــم مربـــوط بـــه همـــهی اعضـــای هیئتعلمـــی گـــروه

ولـــی ضمـــن ســـپاس از همـــه همـــکاران از خـــدای بـــزرگ
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س ــامتی و ش ــادی هم ــه دوس ــتان دانش ــگاهیام را از خ ــدای

حاصــل از ایــن تحقیقــات ،کشــف منبــع جدیــد تولیــد تبائیــن

ب ــزرگ آرزومن ــدم و امی ــدوارم در کن ــار ه ــم ب ــرای س ــربلندی

و افزایــش تولیــد آن اســت افــزود :بیشــتر در زمینــه مهندســی

دانش ــگاه در هم ــه حوزهه ــا گامه ــای ارزش ــمندی برداری ــم.

ســلولی و کشــف منابــع جدیــد تولیــد دارو فعالیــت دارم.
اســتاد دانشــگاه تهــران ،رمــز موفقیــت خــود را در مطالعــه
بســیار و تمرکــز بــر روی موضــوع ترکیبــات دارویــی دانســت
و گفــت :ســعی میکنــم ارتباطــم را بــا محققــان کشــورهای
دیگــر تقویــت کنــم.
وی بــا ارزیابــی خــود از جشــنواره ابنســینا گفــت :جشــنوارهها
موجــب افزایــش انگیــزه در اســاتید و دانشــجویان میشــوند
و اخیــراً بــا جشــنواره ابنســینا کــه در زمینــه پزشــکی اســت
آشــنا شــدم.
دکتــر نقــوی در توصیــه خــود بــه محققــان جــوان گفــت :جــدا
از مســائل مالــی روی تحقیقاتــی متمرکــز شــوید کــه نتیجــه
خوبــی بــرای کشــور بــه همــراه دارد.

دکتــر نقوی :محققان بــر روی تحقیقاتی متمرکز
شــوند که نتایــج مفیدی به همــراه دارد
دکتــر محمدرضــا نقــوی یکــی از دو برگزیده دانشــگاه تهران در
هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا رمــز موفقیــت محققــان را در
مطالعــه بســیار و تمرکــز بــر روی یــک موضــوع خاص دانســت.
دکتــر نقــوی اســتاد دانشــگاه تهــران کــه بــا ارائــه  140مقالــه
در ژورنالهــای معتبــر بینالمللــی و  16 h-Indexبهعنــوان
پژوهشــگر برگزیــده هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا برگزیــده
شــد ،بــا اشــاره بــه بخشــی از افتخــارات خــود گفــت :براســاس
پایــگاه  ISCبهعنــوان دانشــمند پرتالیــف ایرانــی در حــوزه
علــوم کشــاورزی شــناخته شــدم همچنیــن بهعنــوان برگزیــده

دکتــر نجــات بــر آمــوزش و نقــش محــوری
دانشــجویان تأکیــد کــرد

و نمونــه و برگزیــده جشــنواره بینالمللــی دانشــگاه تهــران طی

دکتــر ســحرناز نجــات آموزشــگر برتــر جشــنواره ابنســینا،

ســالهای مختلــف معرفــی شــدم.

اصلیتریــن وظیفــه اســاتید را آمــوزش دانســت و تأکیــد کــرد

وی بــا اشــاره بــه زمینــه تحقیقات خــود گفت :عمــده تحقیقاتم

نبایــد نقــش محــوری دانشــجویان ،تحــت تأثیــر معیارهــای

در زمینــه بررســی امــکان افزایش تولیــد تبائین هــا و کدئینها

ارتقــا فرامــوش شــود.

و همچنیــن تاکســول و ویتافریــن اســت کــه در داروســازی

دکتــر نجات اســتاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیســتی دانشــکده

مورداســتفاده قــرار میگیــرد و بــرای انجــام ایــن تحقیقــات بــا

بهداشــت کــه در هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا بهعنــوان

شــرکتهای داخلــی و خارجــی همــکاری دارم.

آموزشــگر برتــر برگزیــده شــد ،برگــزاری جشــنوارهها را باعــث

ایــن برگزیــده جشــنواره ،بــا بیــان اینکه یکــی از دســتاوردهای

دلگرمــی اســاتید دانســت و افــزود :اینگونــه جشــنوارهها باعث

جشــنواره خوارزمی ،پژوهشــگر نمونه کشــوری ،اســتاد برجسته
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و یـــژ ه

میشــود اســاتید احســاس کننــد که دیده میشــوند و کارشــان

در هجدهمیــن جشــنواره ابــن ســینا بهعنــوان آموزشــگر برتــر

مــورد ممیــزی قــرار میگیــرد و ایــن دلگرمــی اســت کــه افــراد

دانشــگاه (حکیــم جرجانــی) برگزیده انتخاب شــد.

تــاش کننــد بــه بهترین صــورت کار خــود را انجــام دهند.

دکتــر امانــی تحصیــات خــود را در مقطــع دكتراى داروســازى

ایــن برگزیــده جشــنواره ،با اشــاره بــه نحوه تدریس خــود گفت:

عمومــى از دانشــگاه علــوم پزشــكى تهــران و دكتــراى تخصصى

ســعی میکنــم خــود را بهجــای مخاطبــی بگــذارم کــه تــازه

فارماســیوتیكس از دانشــگاه برادفــورد انگلســتان گذرانده اســت

میخواهــد بــا موضوعــات آشــنا شــود و مطالــب را بهصــورت

و متولد ســال  1358اســت.

عملــی و بــا ذکــر مثــال ارائــه میدهــم تــا دانشــجویان بتواننــد

گفتوگــوی روابــط عمومــی دانشــگاه بــا دكتــر امیــر امانــی را

آن را بهتــر درک کننــد.

در ادامــه میخوانیــد:

دکتــر نجــات تأکیــد کــرد :نکتــه مهمــی کــه بهعنــوان
اســتاد نبایــد فرامــوش کنیــم اینکــه اصلیتریــن مخاطــب مــا

باســام و تبریك برای برگزیده شــدن در هجدهمین جشــنواره

دانشــجویان هســتند.

ابنســینا ،ضمــن معرفــی خودتــان در خصــوص علــت برگزیــده

وی افــزود :درســت اســت کــه همــه مــا مشــغلههای متفاوتــی

شــدن در ایــن جشــنواره را بفرمایید؟

داریــم و معیارهــای ارتقــا نیــز اکثــراً بــر پژوهش اســتوار اســت

مــن دکتــر امانی؛ عضــو هیئتعلمــی و مدیــر گــروه نانوفناوری

ولــی فرامــوش نکنیــم اینجــا هســتیم بــرای اینکــه علــم خــود

دانشــکده فناوریهــای نویــن پزشــکی هســتم؛ علــت برگزیــده

را بــه دانشــجویان منتقــل کنیــم و اصلیتریــن وظیفــه یــک

شــدن مــن ســوابق نمــرات در سیســتم شــعاع و کیفیــت

اســتاد آمــوزش اســت.

تدریــس بــود همچنیــن مجــری اصلــی برنامــه بازنگــری

ایــن برگزیــده جشــنواره در پایــان ســخنان خــود تصریــح کــرد

کوریکولــوم مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرای تخصصــی

البتــه اســاتید دیگــری بیــش از مــن شایســتگی برگزیده شــدن

رشــته نانوفنــاوری پزشــکی بــودم کــه ســال  93ابــاغ شــد در

در ایــن جشــنواره را دارنــد و الزم میدانــم از هیئترئیســه

ضمــن مجــری نــگارش کوریکولــوم تلفیقــی بــرای دانشــجویان

دانشــکده و همــکاران گرامــی کــه مــن را معرفــی کردنــد

بینالملــل هــم بــودهام.

تشــکر کنــم.
چه مواردی را در آموزشهایتان رعایت میکنید؟
مــن معمــوالً ســعی میکنــم در بعــد آموزشــی تــا حــد امــکان
ارتبــاط خوبــی بــا دانشــجو داشــته باشــم؛ ازنظــر بعــد کمیــت
هــم ســعی میکنــم تدریــس را بهطــور کامــل و حتــی بیشــتر
از آن انجــام دهــم و تــاش میکنــم در تدریــس از آموزشهای
مجــازی در حــدی کــه مجــاز اســت اســتفاده کنــم .همچنیــن
در کالسهــا و کارگاههایــی کــه  EDCدانشــگاه برگــزار میکند
شــرکت میکنــم و بهــره میبــرم.
نظرتان درباره برگزاری جشنواره ابنسینا چیست؟
جشــنوارهها بهطورکلــی محلــی اســت کــه شناســاییها انجــام
میشــود و محــل بــروز افــرادی اســت کــه احیان ـاً موردتوجــه

دكتــر امیــر امانــی :امیــدوارم بتوانیــم معلمــان
خوبــی بــرای دانشــجویان باشــیم
دكتــر امیر امانی ،دانشــیار دانشــکده فناوریهای نوین پزشــکی

بیشــتری بودهانــد .بــه نظــرم چنیــن جشــنوارههایی بــه افــراد
انگیــزه میدهــد .هــم بــه کســانی کــه انتخابشــدهاند و
هــم انگیــزهای بــرای بزرگوارانــی کــه در ایــن زمینــه ،فعالیــت
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دکتــر شــیوا شــیرازیان ،اســتادیار گــروه دهــان و فــک و صورت
دانشــکده دندانپزشــکی هســتم .در زمینه آموزش ،من در گروه

در جشنوارههای دیگری هم انتخابشدهاید؟

خودمــان در مــورد ارتقــای نحــوه ارزیابــی دانشــجویان فعالیــت

خیر

داشــتم و سیســتم ارزیابــی دانشــجو را در گــروه ارتقــا دادیــم.
راهنمای آموزش را طراحی و در دانشــکده هم دوره مهارتهای

چه پیامی برای اعضای هیئتعلمی دارید؟

ارتباطــی را راهانــدازی کردیــم .بــا همــکاری اســاتید محتــرم

مــن کوچکتــر از آنــم کــه بخواهــم پیامــی بدهــم امیــدوارم

دانشــکده ،کارگاههایــی را بــرای توانمندســازی اســاتید برگــزار

همــه مــا در درجه اول بتوانیــم معلمان خوبی برای دانشــجویان

کردیــم .در زمینه پروفشنالیســم هــم فعالیت داشــتیم و کارگاه

باشــیم و در کنــار آن بــه پژوهــش ،تحقیــق و فنــاوری بهانــدازه

توانمندســازی اســاتید را در زمینــه تعهد حرفهای در دانشــکده

کافــی بپردازیم.

برگــزار کردیــم .در زمینــه تدویــن شــیوهنامههای دانشــکده

توضیــح اینکــه دکتــر امانــی در زمــان برگزیده شــدن  54مقاله

همــکاری داشــتم و عضــو کمیته ارزشــیابی دانشــکده بــودم .در

خارجــی و  3مقالــه داخلــی منتشــر و  10مــورد پایاننامــه را

زمینــه ارزیابــی دانشــجو هــم توانســتیم ارزیابیهــا را در گــروه

هدایــت کرده اســت.

ارتقــا ببخشــیم و در ایــن زمینــه کارگاههــای متعــددی را برای
توانمندســازی اســاتید دانشــکده برگــزار کردیــم .همچنیــن در
کمیتههــای مختلــف از جملــه ارزیابــی هیئتعلمــی و غیــره
عضــو بــودم و ســعی کــردم تــا جایــی کــه از دســتم برمیآیــد
در زمینــه افزایــش کیفیــت آمــوزش در دانشــکده تــاش کنــم.
در کارتان چه اصولی را رعایت میکنید؟
ســعی کــردم در حــد تــوان بــر اســاس اصــول آموزشــی کــه
یــاد گرفتــم در زمینــه آمــوزش پزشــکی بیشــتر فعالیــت کنــم
و آنهــا را بــه کار ببنــدم .جــا دارد از اســاتید خــودم تشــکر
کنــم کــه الگوهــای بســیار خوبــی در ایــن زمینــه هســتند و
مــن بــا دیــدن زحمــات ایــن بزرگــواران الگــو میگیــرم کــه
بیشــتر تــاش کنــم و اینکــه فکــر میکنــم آمــوزش همیشــه

دکتــر شــیوا شــیرازیان :همیشــه در آمــوزش ،جــا
بــرای ارتقــا وجــود دارد
دکتــر شــیوا شــیرازیان ،در هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا
در بخــش جایــزه تالشــگر جــوان در عرصــه آمــوزش علــوم
پزشــکی برگزیــده شــد.
روابــط عمومــی دانشــگاه به همین مناســبت با دکتر شــیرازیان،
دکتــرای تخصصــی بیماریهــای فــک و صــورت گفتوگــو
کــرد کــه در ادامــه میخوانیــد:
 13تشهبیدرا یدرا
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خانــم دکتــر ضمن معرفــی خودتــان بفرماییــد چه دســتاوردها
و فعالیتهایــی آموزشــی داشــتهاید؟

جــا بــرای ارتقــا دارد و هــر چــه مــا تــاش کنیــم میتوانیــم
آمــوزش بهتــری را ارائــه دهیــم و درنتیجــه میتوانیــم ســامت
جامعــه را بیشــتر تأمیــن کنیــم.
نظرتان در مورد جشنواره ابنسینا چیست؟
شــاید هــدف اکثر کســانی کــه در جشــنواره برگزیده میشــوند
در درجــه اول ایــن نبوده که برای جشــنواره کاری کرده باشــند.
یــک ســری اهــداف بهمنظــور ارتقــای آمــوزش داشــتهاند و در
ایــن راه گام برداشــتهاند ولیکــن جشــنواره میتوانــد انگیــزه
بیشــتری بدهــد و کســانی کــه احیان ـاً نیــاز بــه تشــویقهای
بیرونــی بــرای افزایــش توانشــان و افزایــش کاراییشــان در این

زمینه دارند ،میتواند انگیزه خوبی باشد.

شــاغل هســتند و در رشــته خــودم از مــن خیلــی بهترنــد .هــم
در کار و هــم در آمــوزش بــه درجــات خیلــی خوبــی رســیدهاند

سخن پایانی؟

و ایــن بــرای مــن یــک افتخــار اســت .همیشــه بــه همــکاران

یکــی از اســاتید میگفتنــد اگــر هــر جایــی کــه هســتیم یــک

فعلــی کــه رزیدنتهــای ســابق مــن هســتند میگویــم کــه

قــدم بــه جلــو برداریــم و خودمــان از خودمــان شــروع کنیــم

باعــث افتخــار مــن هســتید و ایــن یعنــی اینکــه مــن کارم را

میتوانیــم گام مؤثــری بــرای پیشــرفت همــه اعضــا داشــته

خوب انجــام دادهام.

باشــیم مــن بهعنــوان عضــو کوچــک هیئتعلمــی دانشــگاه

دکتــر حاجــی محمــدی بــا اشــاره بــه تفــاوت نســل جدیــد

علــوم پزشــکی تهــران بــه دوســتان توصیــه میکنــم اگــر هــر

و قدیــم گفــت :نســلی کــه آمــوزش میدهــد بــا نســلی کــه

کــدام از مــا تــاش کنیــم یــک قــدم بــرای ارتقــای کیفیــت

آموزشگیرنــده اســت معمــوالً دارای یک فاصله ســنی هســتند

آموزشــی در دانشــگاه برداریــم انشــاءالله روزب ـهروز پیشــرفت

کــه در زمــان فعلــی یــک مقــدار مسئلهســاز شــده زیــرا نســل

دانشــجویان و دانشــگاه را شــاهد خواهیــم بــود.

جدیــد بــا نــت ســروکار دارد و بــا دنیــای تکنولــوژی آشناســت.
مــا بایــد ایــن فاصلــه را خــوب درک کنیــم و از آن بهــره ببریم.
اگــر مــا مــدام بــه آموزشگیرنــدگان بگویم که نســل مــا چنین
و چنــان بــود کمکــی بــه آنــان نمیکنــد چونکــه نســل مــا
وقــت خــودش را در کتابخانــه میگذرانــد و هیچوقــت بــا لــپ
تــاب و گوشــی تلفــن همــراه بــاالی ســر بیمــار نبــود .مــا بایــد
ایــن تفــاوت را ببینــم و بــه نفــع آمــوزش اســتفاده کنیــم بایــد
تکنولوژیهــای جدیــد را بشناســیم و خودمــان را بـهروز کنیــم
تــا بتوانیــم بــه آموزشگیرنــدگان آمــوزش دهیــم .مــا بایــد
نیازهــای نســل جدیــد را بشناســیم و آنهــا را بــرآورده کنیــم.
برگزیــده هجدهمیــن جشــنواره ابنســینا افــزود :تفــاوت مهــم
دیگــر نســل جدیــد بــا نســل قدیــم این اســت کــه نســل جدید
عــادت کــرده اســت کــه همهچیــز ســریع در اختیارش باشــد و

دکتــر حاجیمحمــدی :دوســت دارم دانشــجویانم
از خــودم بهتر شــوند
دکتــر فاطمه حاجــی محمدی ،متخصص بیهوشــی بیمارســتان
امیراعلــم در هجدهمین جشــنواره ابنســینا بهعنوان آموزشــگر
برتــر دانشــگاه (جایزه حکیــم جرجانی) برگزیده شــد.
دکتـر حاجـی محمـدی متولـد  1343دوره دکتـرای عمومی و
تخصص خود را در دانشـگاه علوم پزشـکی تهران گذرانده است.
وی پس از برگزیده شــدن بهعنوان آموزشــگر برتر در جشــنواره
ابنســینا در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت:
بهعنــوان یــک معلــم ،آموزشگیرنــدگان خــودم را دوســت دارم
و دلــم میخواهــد آنچــه را بلــدم بــه آنهــا یــاد بدهــم و دوســت
دارم دانشــجویانم از خــودم بهتــر شــوند .خوشــبختانه خیلــی از
رزیدنتهــای ســابق مــن اآلن در دانشــگاه علوم پزشــکی تهران

خانوادههــا هــم حمایــت بیشــتری از آنــان دارنــد کــه منحصــر
بــه ایــران هــم نیســت .نســل جدیــد عــادت کــرده کــه حتــی
استادشــان هــم همیشــه در دســترس باشــد .مــا اگــر بهعنــوان
آموزشدهنــده ،نســل جدیــد را درک کنیــم میتوانیــم راحتتر
ارتبــاط برقــرار کنیــم و راحتتــر آمــوزش دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه تأثیــرات برگــزاری جشــنوارهها بهویــژه
جشــنواره ابنســینا گفــت :مــا همــه بــه تشــویق و انگیــزه
احتیــاج داریــم؛ جشــنوارهها میتواننــد انگیــزه ایجــاد کننــد
تــا همــه رشــد کننــد.
دکتــر حاجــی محمــدی در پایــان بــا بیــان اینکــه آمــوزش بــه
نســل جدید کار ســختی اســت ،گفت :درعینحال آموزش دادن
بــه ایــن نســل میتوانــد بــرای مــا هــم تفریــح ،هــم لذتبخش
و هــم چالشــی باشــد کــه بــرای رشــد خودمــان مفید اســت.
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