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رئیس دانشگاه :دانشجو باید در کنار علم ،مهارتهای اجتماعی را هم بیاموزد

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
برگزار شد
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا بیشــترین تعداد دانشــجوی

مـــورد قدردانـــی قـــرار گرفتنـــد.

نمون ــه ،در بیس ــت و شش ــمین جش ــنواره دانش ــجوی نمون ــه

از س ــه ه ــزار و  105دانش ــجوی داوطل ــب در وزارت عل ــوم

کشــوری برگزیــده شــد.

 27دانشـــجوی نمونـــه و از یـــک هـــزار و  247داوطلـــب

در ایـــن جشـــنواره کـــه روز چهارشـــنبه  15اســـفند 96

وزارت بهداش ــت  13دانش ــجوی نمون ــه ک ــه  5نف ــر از آن ــان

بـــرای نخســـتین بـــار خـــارج از نهـــاد ریاســـت جمهـــوری

از دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران بودن ــد تجلی ــل ش ــدند.

و بـــه میزبانـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران برگـــزار

دکتــر صدیقــی ،دبیــر جشــنواره بــا اشــاره بــه رونــد داوری

شـــد ،دکتـــر کریمـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی

برگزی ــدگان گف ــت :داوطلبان ــی ک ــه در س ــامانه جش ــنواره

تهـــران و رئیـــس دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس بـــه دلیـــل

نامنویس ــی ک ــرده بودن ــد ابت ــدا م ــورد ارزیاب ــی دانش ــگاهی

داشـــتن بیشـــترین تعـــداد دانشـــجوی نمونـــه کشـــوری

ق ــرار گرفتن ــد و از می ــان آن ــان  972نف ــر از دانش ــگاههای
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وزارت عل ــوم و  467نف ــر از دانش ــگاههای وزارت بهداش ــت

برگ ــزاری جش ــنواره را نم ــادی از توج ــه ب ــه فرهیخت ــگان و

حائ ــز ش ــرایط دانش ــگاهی ش ــدند ک ــه از تع ــدادی از آن ــان

جامع ــه دانش ــگاهی دانس ــت و گف ــت :یک ــی از تکالی ــف م ــا

در دانشـــگاهها قدردانـــی شـــد.

ای ــن اس ــت ک ــه کل ای ــام س ــال کس ــانی ک ــه در راه عل ــم و

وی افـــزود :درمجمـــوع  220دانشـــجو بـــه رقابـــت وزارت

دانـــش تـــاش میکننـــد را موردتوجـــه قـــرار دهیـــم.

عل ــوم و بهداش ــت راه یافتن ــد و از ای ــن تع ــداد ب ــر اس ــاس

دکت ــر غالم ــی ب ــا تأکی ــد براینک ــه دانش ــجویان بای ــد ن ــگاه

ســـهمیهای کـــه ســـالها بیـــن دو وزارتخانـــه توافـــق شـــده

تیزبی ــن و نقادان ــه داش ــته باش ــند اف ــزود :ای ــن ویژگ ــی در

 27نفــر از وزارت علــوم و  13نفــر از وزارت بهداشــت منتخــب

دانشــجویان باعــث میشــود کــه بــه آینــده امیدوارتــر شــویم

نمون ــه کش ــوری ش ــدند.

چراک ــه آن ــان پ ــس از قب ــول مس ــئولیت در آین ــده ،نواق ــص

دبی ــر جش ــنواره ب ــا اش ــاره ب ــه آم ــار برگزی ــدگان در گروهه ــا

کار را میشناســـند و بـــرای رفـــع آن اقـــدام میکننـــد.

و مقاطــع مختلــف تحصیلــی گفــت :در حــوزه وزارت بهداشــت

مـــا هـــم بایـــد زمینـــه رشـــد بیشـــتر ایـــن دانشـــجویان را

 1نفــر در مقطــع دکتــرای تخصصــی بالینــی 5 ،نفــر در مقطع

فراه ــم کنی ــم.

دکتـــرای تخصصـــی 3 ،نفـــر در مقطـــع دکتـــرای حرفـــهای،

وی بـــا اشـــاره بـــه حمایـــت از نخبـــگان کشـــور گفـــت:

 2نفـــر در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد و  2نفـــر در مقطـــع

هرچن ــد تس ــهیالتی ک ــه در اختی ــار نخب ــگان ق ــرار میگی ــرد

کارشناس ــی برگزی ــده ش ــدند.

چشـــمگیر نیســـت امـــا نشـــاندهنده توجـــه جامعـــه بـــه

وی ب ــا اش ــاره ب ــه نس ــبت جنس ــیت برگزی ــدگان در ح ــوزه

ایـــن قشـــر فرهیختـــه اســـت.

وزارت بهداشـــت گفـــت :در بیـــن منتخبـــان ایـــن حـــوزه 7

وزیــر علــوم بابیــان اینکــه کل هزینــه فرصتهــای مطالعاتــی

آق ــا و  6خان ــم هس ــتند.

دانشـــجویان نخبـــهای کـــه بـــه خـــارج از کشـــور رفتنـــد

در ادامـــه نماینـــدگان انجمنهـــای دانشـــجویی مطالبـــات

پرداخـــت میشـــود گفـــت :چنانچـــه دانشـــجویی بخشـــی

دانشـــجویان را مطـــرح کردنـــد.

از ای ــن هزین ــه را ش ــخصاً پرداخت ــه ک ــرده اع ــام کن ــد ت ــا
وج ــه پرداخت ــی او بازگردان ــده ش ــود.

ÁÁتأکیـــد بـــر توجـــه ویـــژه بـــه نخبـــگان
کشـــور

بهعنـــوان هیئتعلمـــی دانشـــگاهها گفـــت :جـــذب

س ــپس دکت ــر غالم ــی ،وزی ــر عل ــوم تحقیق ــات و فن ــاوری،

هیئتعلمـــی روشهـــای خـــاص خـــود را دارد ولـــی بایـــد

دکتـــر غالمـــی بـــا اشـــاره بـــه جـــذب دانشـــجویان نخبـــه

بازنگ ــری انج ــام ش ــود ک ــه دانش ــجویان نخب ــه در اولوی ــت
قـــرار گیرنـــد.
وی اف ــزود :ن ــگاه م ــا ب ــه دانش ــجویان کش ــور بهط ــور ع ــام و
ب ــه دانش ــجویان نخب ــه بهط ــور خ ــاص بهعن ــوان آیندهس ــازان
کشــور اســت و مــا بــرای فراهــم کــردن حضــور مؤثــر آنــان
در آینــده تــاش خواهیــم کــرد.

ÁÁفرهنگ الزمه توسعه پایدار

دکت ــر هاش ــمی وزی ــر بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی

نیـــز در ســـخنانی الزمـــه رســـیدن بـــه توســـعه پایـــدار را
دنفسا ن ف س ا

 164هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

توجــه بــه فرهنــگ دانســت و گفــت :انســجام توســعه پایــدار
نیازمنـــد گفتگـــو و تفاهـــم اســـت و بایـــد واقعیتهـــا را بـــه
رس ــمیت بشناس ــیم و ب ــه حق ــوق هم ــگان احت ــرام بگذاری ــم.
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وی بـــا تأکیـــد براینکـــه گفتمـــان فرهنگـــی بایـــد در کنـــار

وزیـــر بهداشـــت یکـــی از مســـائل امـــروز کشـــور را انتظـــار

مباحــث علمــی و آموزشــی جامعــه دانشــگاهی بــکار گرفتــه

بـــرای اســـتخدام در دولـــت دانســـت و گفـــت :دانشـــجویان

شــود گفــت :بایــد بتوانیــم در جامعــه سختکوشــی ،انضبــاط،

نمونــه بایــد کارآفریــن و درآمــدزا باشــند دولــت هــم وظیفــه

خودبـــاوری ،حـــس نوعدوســـتی ،کار گروهـــی و عشـــق بـــه

دارد ب ــه بخ ــش خصوص ــی رون ــق ببخش ــد و زمین ــه کار در

خدم ــت را تقوی ــت کنی ــم .ب ــاور قلب ــی ب ــه اینک ــه میتوانی ــم

بخـــش خصوصـــی فراهـــم کنـــد.

در ح ــوزه عل ــم و دان ــش و کس ــب مه ــارت پیش ــرفت کنی ــم

وی بابیـــان اینکـــه شـــیوه آمـــوزش ســـنتی بایـــد بازنگـــری

یک ــی از مؤلفهه ــای مه ــم فرهنگ ــی اس ــت.

ش ــود اف ــزود :ب ــرون داد مراک ــز علم ــی و دانش ــگاهی بای ــد

دکت ــر هاش ــمی بابی ــان اینک ــه عل ــم ب ــدون فرهن ــگ موج ــب

ث ــروت آفرین ــی باش ــد.

بدبخت ــی بش ــر اس ــت اف ــزود :در ق ــرن گذش ــته ک ــه سراس ــر
از دســـتاوردهای دانشبنیـــان اســـت هرکجـــا کـــه اخـــاق
ورودی نداش ــت ،آن دس ــتاوردها ه ــم از بی ــن رفت ــه اس ــت.

ÁÁتوســعه علمــی و انســانی پیشنیــاز
توســعه کشــور

وزی ــر بهداش ــت ب ــا اب ــراز خوش ــحالی از اینک ــه دانش ــگاهها،

در ادامــه دکتــر جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــور،

فرص ــت پرداخت ــن ب ــه هم ــه جنبهه ــا رادارن ــد گف ــت :هی ــچ

ضمــن تبریــک بــه دانشــجویان نمونــه کشــوری خطــاب بــه

کشـــوری بـــه پیشـــرفت و ســـعادت نمیرســـد مگـــر آنکـــه

آنــان گفــت :نخبــه بــودن نتیجــه تــاش خودتــان ،اســاتید

ب ــه عل ــم و دان ــش و پژوه ــش احت ــرام بگ ــذارد.

بزرگــوار و خانوادههــای محترمتــان اســت.

دکتـــر هاشـــمی آمـــوزش و پژوهـــش را ماننـــد آب بـــرای

وی نی ــاز ام ــروز و ف ــردای ای ــران را ب ــه توس ــعه و پیش ــرفت

جامعـــه بشـــری حیاتـــی دانســـت و گفـــت :خوشـــحالم کـــه

دانســـت و گفـــت :مهمتریـــن پیشنیـــاز توســـعه کشـــور،

ایـــن جشـــنواره زمینـــه توجـــه بـــه آمـــوزش و پژوهـــش و

توســـعه علـــم و فنـــاوری اســـت و نبایـــد تنهـــا بـــه توســـعه

فرهنـــگ را فراهـــم آورده اســـت.

منابـــع طبیعـــی اتـــکا کـــرد چراکـــه دیـــر یـــا زود تمـــام

وی بابیـــان اینکـــه دانشـــجویان نمونـــه بـــاور دارنـــد کـــه

میشـــود و ایـــن منابـــع انســـانی اســـت کـــه میتوانـــد

ای ــن ابت ــدای راه اس ــت اف ــزود :نمون ــه ب ــودن در ای ــن اس ــت

جایگزینـــی بـــرای منابـــع طبیعـــی پیـــدا کنـــد.

ک ــه ب ــرای ای ــران و م ــردم کش ــورتان اثرگ ــذار باش ــید و ب ــه

معـــاون اول رئیسجمهـــور بـــا تأکیـــد بـــر آسیبشناســـی

م ــردم آرام ــش و آس ــایش و ب ــاور مل ــی را هدی ــه دهی ــد.

مس ــائل گف ــت :بای ــد تصمیمات ــی ک ــه بهاش ــتباه اتخاذش ــده

فعالی ــت و نق ــد کنن ــد.
معــاون رئیسجمهــور ،توســعه علمــی و انســانی را پیشنیــاز
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پیشــرفت کشــور دانســت و گفــت :بایــد بــه ســمت توانمنــدی
انســانی و توســعه شــرکتهای دانشبنیــان و اقتصــاد
دانشبنیــان حرکــت کنیــم.
در ادامــه مراســم نیــز از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و
دانشــگاه تربیــت مــدرس و دانشــجویان نمونــه قدردانــی شــد.
اســامی دانشــجویان نمونــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
بدیــن شــرح اســت:
ســارا هرسینی دانشجوی مقطع دکترای حرفهای پزشکی
محمدحســین زمانی دانشجوی دکترای حرفهای پزشکی
محمدرضا نادریان دانشــجوی مقطع دکترای حرفهای پزشکی
شــهابالدین رضایــی دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد
را شناس ــایی کنی ــم و دیگ ــر در آین ــده ب ــر اس ــاس آن عم ــل
نکنی ــم.
وی آیندهنـــگاری در مســـائل کشـــور را ضـــروری دانســـت
و گفـــت :یکـــی از مباحثـــی کـــه نیـــاز بـــه آیندهنـــگاری
دارد جمعیـــت اســـت و از روزی کـــه تولـــد اتفـــاق میافتـــد
بایـــد بـــرای فضـــای آموزشـــی ،اشـــتغال و دیگـــر مســـائل
آن فکـــر کـــرد.
دکت ــر جهانگی ــری بابی ــان اینک ــه ب ــار توس ــعه علم ــی کش ــور
ب ــر دوش دانش ــگاهها اس ــت اف ــزود :بای ــد محی ــط دانش ــگاه
مســـتقل و امـــن باشـــد و دانشـــجو و اســـتاد بهراحتـــی

دنفسا ن ف س ا
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و یـــژ ه

علــوم تغذیــه
فاطمــه بهــرام نــژاد دانشــجوی مقطــع دکتــرای تخصصــی
پرســتاری

 ÁÁنشســت صمیمــی رئیــس دانشــگاه بــا
دانشــجویان نمونــه کشــوری
دکتــر کریمــی رئیــس دانشــگاه ،پــس از برگــزاری بیســت و
شش ــمین جش ــنواره نمون ــه کش ــوری ،در نشس ــتی صمیم ــی
ب ــا پن ــج دانش ــجوی نمون ــه دانش ــگاه دی ــدار و گفتگ ــو ک ــرد.
در ای ــن نشس ــت ک ــه ش ــامگاه سهش ــنبه  15اس ــفند  96در

19

دفت ــر رئی ــس دانش ــگاه تش ــکیل ش ــد ،ابت ــدا دانش ــجویان ب ــه

نمون ــه ای ــن اس ــت ک ــه کارآفری ــن ،ن ــوآور و مب ــدع باش ــند

معرف ــی خ ــود و رش ــته تحصیلیش ــان پرداختن ــد.

افـــزود :دانشـــجویی کـــه وارد دانشـــگاه تهـــران میشـــود

س ــپس دکت ــر حل ــب چ ــی ،مع ــاون دانش ــجویی دانش ــگاه ب ــه

بایـــد دورنمـــای آینـــده خـــود را ترســـیم کنـــد و باوجـــود

نح ــوه برگزی ــده ش ــدن آن ــان در جش ــنواره نمون ــه کش ــوری

هم ــه مش ــکالت ببین ــد ک ــه آی ــا ای ــن رش ــد در آین ــده ه ــم

اشـــاره کـــرد و گفـــت :دانشـــجویانی کـــه در ســـه محـــور

ادامـــه پیـــدا میکنـــد؟

آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی امتیــازات الزم را بــه دســت

وی افـــزود :رشـــد شـــما تاکنـــون بـــا شـــیب تنـــد همـــراه

میآوردنـــد بهعنـــوان دانشـــجوی نمونـــه دانشـــگاهی در

بـــوده اســـت امـــا ادامـــه ایـــن مســـیر ســـختتر میشـــود؛

ســـطح کشـــور معرفـــی میشـــوند.

بنابرای ــن نبای ــد فک ــر کنی ــد ک ــه اکنونک ــه نمون ــه ش ــدید

وی افـــزود :از بیـــن هـــزار و  250داوطلبـــی کـــه در ایـــن

دیگ ــر کار تم ــام اس ــت بلک ــه ای ــن ت ــازه آغ ــاز راه ــی ب ــرای

جشـــنواره نامنویســـی کـــرده بودنـــد 470 ،نفـــر حداقـــل

آین ــده خواه ــد ب ــود.

امتیـــاز الزم را کســـب کردنـــد کـــه پـــس از ارزیابیهـــای

رئیــس دانشــگاه نقــش دانشــگاه را تربیــت انســان کامــل

مختل ــف ،از ای ــن تع ــداد  13نف ــر بهعن ــوان س ــهمیه وزارت

دانســت و گفــت :دانشــگاه نبایــد فقــط متخصصــان ماهــر

بهداش ــت انتخ ــاب ش ــدند ک ــه  5نف ــر از آن ــان از دانش ــگاه

تربیــت کنــد بلکــه بایــد در کنــار آمــوزش علــم ،مهارتهــای

علـــوم پزشـــکی تهـــران هســـتند.

اجتماعــی را بــه آنــان بیاموزد تــا بتواننــد با بیمــار ،همراهان

معـــاون دانشـــجویی دانشـــگاه تصریـــح کـــرد :برگزیـــدگان

بیمــار و جامعــه ارتبــاط مؤثــری برقــرار کننــد.

دانش ــگاه س ــه نف ــر در مقط ــع دکت ــرای حرفــهای پزش ــکی،

وی در پایــان ســخنان خــود بــه دانشــجویان توصیــه کــرد،

یــک نفــر در مقطــع دکتــرای تخصصــی پرســتاری و یــک نفــر

در کنــار علمآمــوزی ،ورزش کننــد ،کتــاب غیردرســی

ه ــم در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد عل ــوم تغذی ــه هس ــتند.

بخواننــد و روی مهارتهــای ارتبــاط خــودکار کننــد و

ســـپس دکتـــر کریمـــی رئیـــس دانشـــگاه ،خطـــاب بـــه

گفــت :تشــویق گاهــی هدیــه یــک جملــه زیبــا و یــا یــک

دانش ــجویان گف ــت :نمون ــه ب ــودن خ ــوب اس ــت ام ــا مهمت ــر

اشــاره اســتاد اســت کــه میتوانــد مســیر زندگــی انســان

از آن حفـــظ نمونـــه مانـــدن اســـت.

را تغییــر دهــد همــه مــا اســتادانی را داشــتیم کــه دیــدن

رئیـــس دانشـــگاه بابیـــان اینکـــه انتظـــار از دانشـــجویان

رفتــار آنــان باعــث پیشــرفتمان شــده اســت.

