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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

2
به مناسبت هفته وحدت و روز دانشجو ؛
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع صمیمی
دانشجویان خوابگاهی حضور یافت

2
مشارکت  ۶۰نفر از اساتید ،کارکنان و دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در برنامه «اهدای خون»

دکتر رضا برادران زنده و همیشه جاوید در
دانشگاه ما خواهد بود

بــه گزارش مفدا تبریز ،مراســم گرامیداشــت روز
دانشجو به همت بسیج دانشــجویی دانشگاه علوم
پزشــکی تبریز روز هشــتم آذرماه در تاالر شایان
مهر این دانشــگاه با حضور دکتــر محمد آقازاده و
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
عزت اهلل ضرغامی رییس سابق صدا وسیما مهمان
ویژه این برنامه بود که با گالیه از تقســیم بندی ها
و قبیلگی های موجود در کشور عنوان کرد  :تقسیم
بندی جامعــه به اصولگرا و اصــاح طلب را قبول
ندارم .بایــد مرزهای قبیلگی و نخ نما را کنار بزنیم
تا نیروهای توانمند بتوانند به کشور خدمت کنند.
وی در قســمتی دیگر از سخنرانی خود به گزارش
 ۲۰۱۶یونسکو اشاره کرد و گفت  :در گزارش ۲۰۱۶

یونســکو و اعالم رتبه بندی جهانــی در خصوص
شــاخص توسعه نیروی انســانی ( )HDIکشورها ،
جمهوری اسالمی در مرز طبقه باال و خیلی باال قرار
گرفته است ،این جایگاه افتخار آفرین است.
وی با یادآور شــدن قدمت تاریخی دانشــگاه تبریز
افزود :دانشگاه تبریز با قدمت  ۷۰ساله از پایگاه های
علمی و آموزش مهم کشور می باشد.
ضرغامی خاطر نشــان کرد  :دستاوردهای پزشکی
ایران بعد از پیروزی انقالب بسیار برجسته و افتخار
آفرین است.
رئیس سابق صدا و سیما به نقش دانشگاه در کشور
نیز اشاره کرد و گفت :دانشگاه ها ،نقش بسیار مهمی
در پیشرفت های همه جانبه کشور دارند.

وی در آخر گفت :توانمندی دانشگاه باید در خدمت
حل مشکالت و بهبود زندگی مردم قرار گیرد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

3
درد دل دکتر محمد حسین صومی ،رئیس
دانشگاهعلومپزشکیتبریزبادانشجویان
قدیموحاضر

4
اولینآییناختتامیههشتمینجشنوارهفرهنگی
هنری «صنوبر» برگزار شد

اراده ی بی مثال دانشجویان منجر به افتخار آفرینی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کشور شد
بــه گزارش مفدا تبریز  ،دکتر محمد آقازاده روز ۱۲
آبان ماه در مراســم تجلیل از برترین های جشنواره
فرهنگی هشتم وزارت بهداشت که در تاالر دانشکده
تازه تاسیس داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
برگزار شــد  ،خطاب به شــرکت کنندگان گفت :
اراده بی مانندی که شــما فرهیختگان صاحب آن
هستید بار دیگر افتخارآفرینی های ارزشمندی را در
جشنواره کشوری وزارت بهداشت رقم زد که من نیز
در کنار تک تک شما از کسب رتبه ها و جوایز بخش
های مختلف لذت بردم.
وی افزود  :چیزی که مشــخص می باشد آن است
که تالش های شــبانه روزی شــما عزیزان در کنار
آموزش و اخذ تخصص باعث نیل دانشگاه به جایگاه
و رتبه برتر فرهنگی در سطح کشور شده است و این
موفقیت چیزی است که دکتر صومی رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی تبریز به دفعات از آن در جلسات و

نشســت های مختلف دانشــگاهی و وزارتخانه ای
یاد کــرده و فعالیت های فرهنگی قابل تحســین
دانشجویان را عامل آن دانسته است.
وی همچنین با اشــاره به افتتاح دانشــکده جدید
داروســازی که میزبان برگزاری این مراســم بود و
حدود یــک ماه پیش با حضور معــاون اول رئیس
جمهور به بهره برداری رسید  ،گفت  :دانشگاه علوم
پزشکی تبریز در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰هزار متر
مربع پروژه بهره برداری شده یا درحال بهره برداری
را در دست اجرا دارد که این مساحت حتی باالتر از
فعالیت های عمرانی استانی است و تالش بی وقفه
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز باعث رسیدن
به این مهم شده است.
دکتر آقازاده در پایان با قدردانی از زحمات و فعالیت
های درخشان دانشــجویان در بخش های مختلف

فرهنگی و هنری  ،به اهمیت واالی آن ها در عرصه
دانشــگاهی و جامعه اشــاره کرده و تداوم این راه
ارزشمند را از آنان خواستار شد
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به مناسبت هفته وحدت و روز دانشجو ؛

مشــارکت  ۶۰نفــر از اســاتید،
کارکنان و دانشــجویان دانشگاه
علــوم پزشــکی تبریــز در برنامه
«اهــدای خــون»
به گزارش مفدا تبریز  ،محمد خانشــی با اشــاره به اینکه
«مراســم اهــدای خون ،اهــدای زندگی» توســط کانون
هاللاحمر دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز به مناسبت روز
دانشجو برگزار شده بود ،اظهار کرد :این اقدام روز شنبه ۱۸
آذرماه انجام شد.
وی با بیان اینکه مراسم «اهدای خون سالم ،اهدای زندگی»
سومین سال برگزاری خود را تجربه میکند ،گفت :با توجه
به اینکه دانشجویان این دانشگاه در بیمارستانها درگیر این
امر هستند و از اهمیت به سزای «اهدای خون» باخبرند ،از
اینرو این مراسم را ترتیب داده و در تالشیم که امر حسنهی
اهدای خون را در محیط دانشگاه نهادینه کنیم.
وی با اشــاره به آثار ارزشــمند اهدای خون ســالم ،ادامه
داد :امروز دانشــجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تبع
دانشجویانی که زمانی خون خود را در راه صیانت از امنیت
کشور دادند ،خون خود را به همنوعان خود اهدا میکنند.
خانشی افزود  :در ســال اول برگزاری این مراسم ۲۰ ،الی
 ۳۰نفر ،در ســال دوم  ۴۰الی  ۵۰نفر و در سال جاری نیز
حدود  ۶۰نفر در این امر خیر مشارکت داشتند؛ خوشبختانه
هر سال مشارکت دانشجویان ،اســاتید و کارمندان در امر
ارزشمند «اهدای خون» با رشد مواجه بوده است.
به گفتهی وی ،در این مراسم ارزشمند ،عالوه بر دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،اساتید و کارمندان این دانشگاه
نیز مشارکت داشتند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع
صمیمیدانشجویانخوابگاهیحضوریافت
به گــزارش مفدا تبریز  ،دکتر محمد آقازاده
روز  ۱۲آبان ماه در مراسم تجلیل از برترین
هــای جشــنواره فرهنگی هشــتم وزارت
بهداشــت که در تاالر دانشکده تازه تاسیس
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار
شد  ،خطاب به شرکت کنندگان گفت  :اراده
بــی مانندی که شــما فرهیختگان صاحب
آن هســتید بار دیگــر افتخارآفرینی های
ارزشمندی را در جشــنواره کشوری وزارت
بهداشت رقم زد که من نیز در کنار تک تک
شما از کســب رتبه ها و جوایز بخش های
مختلف لذت بردم.
وی افزود  :چیزی که مشخص می باشد آن
است که تالش های شبانه روزی شما عزیزان
در کنار آمــوزش و اخذ تخصص باعث نیل
دانشــگاه به جایگاه و رتبه برتر فرهنگی در
سطح کشور شده است و این موفقیت چیزی
اســت که دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم
پزشکی تبریز به دفعات از آن در جلسات و
نشست های مختلف دانشگاهی و وزارتخانه

ای یاد کــرده و فعالیت های فرهنگی قابل
تحسین دانشجویان را عامل آن دانسته است.
وی همچنین با اشــاره به افتتاح دانشــکده
جدید داروســازی که میزبان برگزاری این
مراســم بود و حدود یک ماه پیش با حضور
معاون اول رئیس جمهور بــه بهره برداری
رســید  ،گفت  :دانشگاه علوم پزشکی تبریز
در حال حاضــر نزدیک بــه ۵۰۰هزار متر
مربع پروژه بهره برداری شده یا درحال بهره
برداری را در دست اجرا دارد که این مساحت

حتی باالتر از فعالیت های عمرانی اســتانی
است و تالش بی وقفه مجموعه دانشگاه علوم
پزشکی تبریز باعث رسیدن به این مهم شده
است.
دکتر آقازاده در پایان با قدردانی از زحمات و
فعالیت های درخشان دانشجویان در بخش
هــای مختلف فرهنگی و هنری  ،به اهمیت
واالی آن ها در عرصه دانشــگاهی و جامعه
اشاره کرده و تداوم این راه ارزشمند را از آنان
خواستار شد.

روایت روز دانشجو توسط انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاهعلومپزشکیتبریز

نباید جایگاه روز دانشجو تنزل یابد
به گزارش مفدا به نقل از دبیر روابط عمومی
انجمن اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
روز شــنبه مورخــه  ۱۸آذر کل واحدهای
انجمن اسالمی واقع در دانشکدههای دانشگاه
علوم پزشــکی تبریز با قرار دادن عکس سه
آذر اهورایی(قندچی،شریعت رضوی و بزرگ
نیا) ،به همراه خرما و پوستر اتفاقات سال ۳۲
به تبیین وقایع روز دانشجو و علت نامگذاری
این روز به نام دانشجو پرداختند.
به گفتهی مجتبــی آزادوار برگزاری یادواره
شهدای روز دانشــجو با هدف تبیین وقایع
ایــن روز و تاکید بر این موضــوع که نباید
چنین روزی را به برگزاری مراســم جشــن
و شــادی پرداخت زیرا علت نامگذاری این
روز به عنوان روز دانشــجو ،شهادت سه آذر
اهورایی اســت کــه در اعتــراض به حضور
نیکسون در دانشگاه به درجه رفیع شهادت
رسیدند میباشد ،لذا نباید جایگاه این روز را

با برگزاری مراسمهای مبتذل تنزل بخشیم .
وی افزود :متاسفانه عمق حادثه با برگزاری
این مراســم مشــخص گشــت زمانی که
دانشجویان با گرد میزها جمع میشدند و از
این که پارچه سیاه و خرما تعجب کرده و از
ما فلسفهی کار را جویا میشدند.
در ادامه آزادوار به گفتهی مقام معظم رهبری
اشاره کرد و گفت خدا لعنت کند کسی را که

بینش سیاســی را از دانشجویان ما بگیرد و
همچنین گفت دانشجو باید سیاسی باشد و
به مسائل ریز و کالن کشور آگاه باشد.
وی با اشاره به کالم شــهید بهشتی یادآور
شد :دانشجو موذن جامعه است و برای این
که نماز جماعت قضا نشود بیداری وی الزم
است.
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روز دانشجو روز خیزش جامعه دانشجویی
عدالت خواه ایران علیه استکبار جهانی
به گزارش مفدا تبریز  ،ششــمین شماره ی
نشــریه صوتی «رادیو دانشجو» مصاحبه با
دکتر محمدحسین صومی را به مناسبت روز
دانشجو در بخش اصلی مصاحبه های خود
قرار داده است .
گفتگو با وی در مورد روز دانشــجو و برنامه
های در نظر گرفته شــده برای دانشجویان
 ،ســطح علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
و برنامه های آینده نگر وی برای پیشــرفت
دانشــگاه از جمله بخش های این مصاحبه
است .

در این مصاحبه خاطره ای شیرین از دوران
دانشجویی «صومی» نیز خواهیم شنید .
عالقه مندان برای شنیدن مصاحبه ی رییس

دانشگاه علوم پزشــکی تبریز پیگیر شماره
ی ششم نشــریه ی صوتی «رادیو دانشجو»
باشند.

به مناسبت روز جهانی معلولین و  ۱۶آذر؛

دانشــجویان دانشــگاه علــوم
پزشــکی تبریــز از موسســه خیریه
فیــاض بخــش تبریــز بازدیــد
کردنــد
به گزارش مفدا تبریز ،پیشــنهادهایی در کالس ورودی ۹۶
کاردرمانی مبنی بر بازدید دانشــجویان از موسسات خیریه
مطرح شد.
بعد از بررســی پیشــنهادها در کالس تصمیم بر این شد
دانشجویان از موسسه خیریه فیاض بخش بازدید کنند .
با هماهنگی ریاســت کمیته فرهنگی دانشکده توانبخشی
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز و نیز کمک و هماهنگی دفتر
بسیج دانشکده توانبخشی جمعی از دانشجویان کاردرمانی
ورودی  ۹۶به عیادت معلولین و سالمندان موسسه خیریه
فیاض بخش تبریز رفتند.

یادداشت ویژه؛

درد دل دکتر محمد حسین صومی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با دانشجویان قدیم وحاضر
گانــدی میگوید (:اگر جرات زدن حرف حق را نداری
الاقل برای کسانی که حرف نا حق میزنند دست نزنید(
سالم امروز  ۱۶اذر است روزی که سه نفر دانشجوبان
به خاطر ایســتادگی در مقابل عمال ســتم به خون
خویش غلطیدند اگرچه حاکمان وقت به زعم خویش
صدای عدالت طلبی را خاموش کردند ولی درو دیوار
دانشــگاهی که با نگاه غربی ساخته شده بود به لطف
الهی به نماد ظلم ســتیزی حق جویی راستگویی و
دینداری تبدیل شد وبساط ظلم را در هم پبچید این
روز بزرگ بر همه دانشگاهیان مخصوصا دانشجویان
بزرگوار مبارکباد
در گذر زمان دانشجویان رسالتمدار یعنی کسانی که با
بهره مندی از استعداد و در سایه تالش از سد کنکور
رد شــده ولحظه ای از اموختن غفلت نمی ورزیدند
چون درد مردم داشــتند به صورت خودجوش از حق
دفــاع میکردند انروزها که اعتــراض به وضع موجود
هزینه هایی چون زندان شکنجه وشهادت را به ارمغان
مــی اورد وارزوهای دور ودرازی چون رفاه و موقعیت
اجتماعی بدنبال فارغ التحصیلی از دانشگاه را ناممکن
می ســاخت دانشــجوی مبارز بودن هنر بزرگی بود
یادشان گرامی باد
ادامه دهنــدگان راه همین خوبان روزگار بودند که از
ســال  ۴۲امام شهدا را یاری کردند ودر سالهای قبل
انقالب با روشنکری پلی بین متدینین ومبارزان خارج
دانشــگاهی با بدنه دانشــجویی زده وحرکتی عظیم
را موجب شــدند واکاوی حرکتهــای عدالت جویانه
دانشجویی ومرور زندگی پایداران به عهد پیشین نشان
میدهد که انان درد ارزشهای اعتقادی ومردم راداشتند
خیل عظیمی از انان مفاهیم ارزشــی چون دین خدا
قــران وامامت را خوب درک کــرده بودند ودر مقابل
هزینه ای که از وجود خود میپرداختند هرگزنشستن
بــر اریکه قدرت وحاکمیت بــر ارکان تثلیث زر وزور
وتزویر را بــه مخیله خود خطــور نمیدادند واگر به

روز فردای پیروزی می اندیشــیدند چیزی جز اجرای
عدالت در جامعه وبهروزی مردم وحاکمیت ارزشهای
الهی نبود مدینه فاضله ای که در ان از فســاد اداری
ومالی ورانت مدیریتی واقتصادی تهمت وافترا خبری
نبود واینچنین بود که امیدوار به کســب رضایت خدا
ومردم هر ضربه ای را متحمل شــدند تعدادی از این
گروه در مسیر پیروزی به لقا معبود شتافتند و گروهی
از ایشــان با پایــدارای به عهد پیشــین در حد توان
صادقانه در ایجاد نهادهای حاکمیتی وتثبیت انقالب
از وجود خویش مایه گذاشتند به یاد اوریم دانشجویان
عزیزی که در هویزه به حق پیوستند یا مروری کنیم
در زندگی دانشــجویان شــهیدی که اینروزها دیوار
شرقی ورودی جدید ما با عکس انها مزین شده است
که علیرغم قبولی در رشته های پر طرفدار واینده دار
از صندلی دانشگاه به جبهه شتافتند وبا خدای خویش
معامله کردندیا جهادگرانی که در مسیر سازندگی با
کمترین امکانات بهترین نتابج را به مردم محروم هدیه

کردند بیاد دارم در اخرین انتخابات قبل از شــهادت
مرحوم مهندس بهروز پور شــریفی به عنوان بازرس
انتخابات در ساعت  ۱۲شب به ستاد انتخاباتی ایشان
در مرند رســیدم حدود دوازده ونیم به ستاد امد بعد
از احوالپرســی متوجه شدم شام نخورده نان وپنیری
اوردنــد وهمانجا ان طراح با صفا وبی ادعای پل خیبر
دردمندانــه از درد عظیم تهمت افترا ســخنها گفت
دیدم مبارز قبل انقالب جهادگر سالهای  ۵۸ورزمنده
سالهای گذشته بی ادعا به اینده خوب مردمش چشم
دوخته وچه زیبا دردهای جانکاهی را تحمل میکند او
یادگار همان دوران بود ما در سالهای اخیر نیز تالش
ارزشمند دانشجویان عزیز در جبهه مقاومت اسالمی
را شــاهد بودیم اری جنبش دانشــجویی ماپیشینه
ارزشمندی دارد وامدار هزاران انسان بزرگی است که
جان خود را در مســیر صداقت وپاکی هدیه کرده اند
امروز جامعه ما به پیشــرفتهای عظیمی نایل شده به
عنوان یک ناظر بی طرف باید به حرکتهای دانشجویی

طی  ۶۴سال گذشــته نگاهی کرد و انتظارات رابیان
داشت من در اینجا الزم است انتظارات دو نظریه پرداز
انقالب که عمیقا با مفاهیم حرکتهای دانشجویی اشنا
بودند وبا ان همراهی کرده اند را نقل کنم
شهید بهشتی می فرماید  :دانشجو مؤذن جامعه است
اگر خواب بماند نماز امت قضا میشود.
رهبر معظم انقالب در دو مقطع میفرمایند :به نظر من
دانشــجوی مو ّفق کسی است که خوب درس بخواند؛
خوب تهذیب اخالق کند و خوب به ورزش بپردازد.
این یک نوع سیاسی کاری و تقلب است که آدم تصور
کند فعالیت سیاســی در دانشــگاه فقط با فحاشی و
اهانت کردن حاصل میشود...
از طرفی شــب  ۱۵اذر بدون اطالع قبلی ساعتها در
جمع های دانشجویی حضور یافتم ما بیش از  ۹هزار
دانشــجو در مقاطع مختلف داریم در بین انها تعداد
قابل توجهی جوان مستعد عالقمند به کشور ومردم
وارزشــهای اعتقادی در اتاقهای کوچــک خوابگاه با
امکاناتی محدود ولی قلبهایی بزرگ وچشمانی بصیر
در قالب انتظارات رهبری بی ادعا تا نیمه های شــب
درس میخوانند به روزهای خوبی می اندیشــند که
در محیطــی پایبند به اخالقیات وعدالت محور نقش
افرین باشند واز اموخته های خود بهره بگیرند علیرغم
رضایت نســبی از حوزه دانشــجویی تعدادی ازاین
دوستان از امور اموزش و بعضی از مدرسین به شدت
شــاکی بودنددرد اور است در دانشگاه ما استاد ناتوان
از جواب به ســواالت علمی حضور یابد مدرس بذر نا
امیــدی به اینده را در کالس درس بکارد بر اطالعات
قبلی اخذ شده از مالقات با دانشجویانی که به نوعی به
خاطر جایگاههایی که کسب میکنند با بنده در تماس
هستند نظر انداختم احساس شرمندگی کردم چون
گاهی همه مطالبات دانشجویی منتقل نمیشود الزم
اســت معاونتهای مربوطه وروسای دانشکده هابیشتر
پای درد دل قاطبه دانشجویان بنشینند
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جلســه نیازســنجی همتایاران با حضوردانشجویان
ومشــاورین دانشــکده ها برگزارشد
به زعم بنده به پشــتوانه مطالبی که از آن دو بزرگوار انقالبی
اموخته ام دانشجو کسی اســت که وظایف فردی را به خوبی
انجام میدهد دربعد وظیفه اجتماعی با درک درســت از زمان
مکان ومفاهیم اذان با زبانی درست جامعه رابیدار میکند دردش
درد مردم اســت برای اربابی کار نمیکند برای خوشــایند باند
وگروه سیاســی از کلمه مقدس دانشجو سو استفاده نمیکند
ما از این دانشــجویان وظیفه شناس در داخل وخارج تشکلها
کم نداریم به شــرطی که خود را بیش از پیش با فضیلت های
دانشــجویی بیارایند وبر مبنای فطرت پاک دانشجویی سخن
برانند از بیان حق ابایی نداشته باشند انتقال دهنده نگاه طیف
عظیم دانشجویی باشند
دانشجو کلمه مقدس وزیبایی اســت سالهای طوالنی از ورود
به اول راهنمایی ومواجهه با معلمان تربیت شــده در دانشگاه
تا ثبت نام به عنوان دانشجو در ذهن خود به تقدیس دانشجو
پرداختــه ام و در طول زمان فهمیــده ام صرف حضور به هر
طریقی در دانشــگاه انسان را دانشجو نمیکند سخنی از استاد
اخالق وعلم مرحوم دکتر ســلیمی خلیق یادم هســت چون
فهمید یک نماینده کالس در درس فیزیولوژی مردود شده وبا
متر خود استاد ودانشگاه را می سنجد با تاسف فرمود فرزندانم
دانشگاه محل تعلیم وتربیت اســت در انتخاب نماینده دقت
کنید کســی که در خواندن دروس خود مشکل دارد نمیتواند
نماینده دانشجویی شود نماینده دانشجویی باید خود به اصول
بنیادین دانشجویی یعنی تالش برای اموزش بهتر پایبند باشد
تا مطالبات واقعی کالس ومردم رامنتقل کند فرد لنگ راهنمای
خوبی نخواهد بود
در طی  ۳۳سال گذشته دانشــجویان زیادی را دیده ام خوب
وبد از یک طرف مدعیانی را سراغ دارم که به تبع فرهنگ ساده
زیستی دانشــجویی وجود دوغذا در سر سفره افطار را بر نمی
تابیدند حال چون به جایگاهی رســیده اند زیر میزی را مباح
میشمارند وبا هیچ عددی سیر نمیگردند
و از طرف دیگر بی ادعا دانشــجویانی همانطور که روزتحصیل
فرصت آموزش را امانت میدانستند االن حالوت خدمت به مردم
را با دنیایی که صاحبان زر وزور وتزویر وقابلیان زمانه برای خود
ساخته اند عوض نمیکنند
به پشتوانه تجربه معتقدم امروز دانشجو دورسالت عمده دارد
اوال نباید اجازه دهد علم نمایندگی خواســته یا ناخواسته در
اختیــار غاصبان این نام مقدس قرار گیــرد تا با خرقه وچوب
شــبانی امیال خود را به حساب دانشــجویان بگذارد و دوما با
حفظ قداست کسوت دانشــجویی با بصیرت ومستقل با زبان
وبیانی درســت بر علیه هر انچه واقعا منکر است بتازد دانشگاه
جای مقدسی است اســاتید کارمندان دلسوز توانمند دیندار
ومتعهد کم نیســتند نعمتهای بــزرگ وامانتهای عظیمی با
عنوان دانشجو در انجا حضور دارند دانشگاه از دیر باز به پاکی
وخردورزی شهره بوده وبه همین علت اگاهانه ونااگاهانه مورد
تهاجم بوده واست دانشگاه میراث گرانبهای خوبان ما است باید
پاک زیبا دوست داشتنی بماند واساتید ودانشجویان ان در پاکی
جامعه بکوشند حرمت انرا با تمام مشخصات حفظ کنیم.
شرح این هجران واین سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دگر
دانشجوی همیشگی دانشگاه دکتر محمد حسین صومی

بــه گــزارش تبریزمفــدا جلســه نیازســنجی
همتایــاران ســامت روان بــا حضــور
مشــاورین اداره مشــاوره و دانشــکده هــای
پزشــکی وتوانبخشــی وپرســتاری ؛خانــم
شــریفی  ،اقــای خنیــا  ،خانــم آقاخانــی و
خانــم شــیرزاده و همچنیــن دبیــر و اعضای
شــورای مرکــزی وکارگــروه نیازســنجی
همتایــاران برگزارشــد.
درخواســت تشــکیل جلســه مذکــور بــا
هــدف بررســی مشــکالت دانشــجویان و
نحــوه تعامــل دانشــجویان بــا مشــاورین
دانشــکده هــا ازســوی کارگــروه نیازســنجی

همتایــاران مطــرح وبــا اســتقبال تعــدادی
ازمشــاورین مواجــه شــد.
طــی ایــن جلســه حاضریــن بــا بحــث
پیرامــون نحــوه تعامــل دانشــجویان بــا
مشــاورین دانشــکده هــا و چگونگــی
اطمینــان خاطریافتــن دانشــجو از بیهــوده
نبــودن مراجعــه بــه مشــاور جلســه را پیش
بردنــد.
در پایــان جلســه تصمیماتــی مبنــی بــر
معرفــی بیشــتر مشــاورین دانشــکده هــاو
حمایــت هایشــان ازدانشــجویان گرفتــه
شــد.

در دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

اولین آیین اختتامیه هشتمین جشنواره فرهنگی هنری «صنوبر» برگزار شد
بــه گــزارش مفــدا تبریــز ،اولیــن آییــن
اختتامیــه هشــتمین جشــنواره فرهنگــی
وزارت بهداشــت بــا نــام «صنوبــر» همزمــان
بــا روز دانشــجو بــا حضــور مســئوالن معاونــت
فرهنگی و دانشــجویی ،دانشــجویان ،اســاتید و
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در
دانشــکده جدیــد داروســازی ایــن دانشــگاه
برگــزار شــد.
همــه برنامــه هــای ایــن مراســم کــه از آثــار
برگزیــده هشــتمین جشــنواره فرهنگــی
هنــری وزارت بهداشــت بــود ،بخــش کارکنان،
اعضــای هیئــت علمــی و جامعه پزشــکی را در
برمیگرفــت .
ایــن مراســم بــا برنامــه هــای متنوعــی همــراه
بــود کــه از آن جملــه میتــوان بــه اجــرای
ســه قطعــه موســیقی و تئاتــر خیابانــی
تابلوهــای ســامت اشــاره کــرد.
طــی اختتامیــه هشــتمین جشــنواره فرهنگی
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در بخــش
کارکنــان «بهــروز زینــل زاده تبریــزی»،
«صــادق رضاییــان» و «داود هاشــمی»
بــه ترتیــب مقــام اول ،دوم و ســوم را در
خوشنویســی نســتعلیق کســب کردنــد.
در بخــش خوشنویســی شکســته نســتعلیق
«بهــروز زینــل زاده تبریــزی»« ،مریــم عبــاس
زاده» و «ســید داود هاشــمی» بــه ترتیــب
خائــز مقــام هــای اول تــا ســوم شــدند.
در بخــش نقاشــی و تصویرســازی نیــز «ایمــان
کوهــی»« ،تهمینــه خانــی و «شــهناز واحــد
بارنجــی» بــه ترتیــب مقــام اول ،دوم و ســوم

ایــن جشــنواره را کســب کردنــد.
در بخــش فیلــم موبایلــی «فریبــا راســتی»
مقــاوم اول را کســب کــرد.
در بخــش عکاســی شــهال دمنابــی ،ســهیال
شــریفی ،مهــدی مقــرب و علــی همراهــی
بــه ترتیــب مقــام اول ،دوم و ســوم را کســب
کردنــد.
همچنیــن در بخــش تحقیــق و پژوهــش زهرا
ادیــب و بهــرام جلیــل زاده مشــترکا مقــام اول
را کســب کردنــد.
در بخــش شــعر کالســیک عبدالحســن
کاظمــی و افســانه امینــی مقــام اول ،مهــدی
محمــد زاده مقــام دوم و حســین اســکندری
مقــام ســوم را کســب کردنــد.
در بخــش شــعر طنــز حســین اســکندری،
امیــد آهــرون و زهــرا اســدالهی بــه ترتیــب
مقــام اول ،دوم و ســوم را کســب کردنــد.
در بخــش نثــر نویســان نیــز ســولماز
پوررنجبــر ،هــادی صــادق پــور ،حکیمــه نیک
نفــس بــه ترتیــب مقــام اول ،دوم و ســوم را
کســب کردنــد.
در بخــش ترانــه ســرایان مهــدی محمــدزاده،

حســین اســکندری و امیــد آهــرون بــه ترتیب
مقــام اول ،دوم و ســوم را از آن خــود کردنــد.
همچنیــن در بخــش ادبــی دانشــجویان
«محســن مفــرح» مقــام اول« ،مهــدی
اصغــری» مقــام دوم و «ســهیال منافــی»،
«ســارا حاجــی ســلمانی» و «محمــد نقــدی»
مشــترکا مقــام ســوم را در شــعر کالســیک بــه
دســت آوردنــد.
در بخــش شــعر نــو دانشــجویان میرکاظــم
ســید اکبــری ،رضــا ناصــری بــه ترتیــب مقــام
اول و دوم را کســب کردنــد.
در بخــش شــعر طنــز طاهــره ابــاذری هریس،
مهــدی اصغــری ،ســعید جعفــری بــه ترتیــب
مقــام اول ،دوم و ســوم را کســب کردنــد.
در بخــش نثــر طنــز دانشــجویان رضــا آقــا
بیگــی ،ســعید جعفــری ،مهــدی اصغــری
بــه ترتیــب مقــام اول ،دوم و ســوم را کســب
کردنــد.
در بخــش نثــر ادبــی نیــز یعقــوب قاســمی،
پریــا دیدارلــو ،ســارا پیــر شــیخی بــه ترتیــب
مقــام اول ،دوم و ســوم را کســب کردنــد.
در بخــش ترانــه ســرایان ،کاوه معتمدیــان،
مهــدی اصغــری عظمــی ،حســن مهــدوی
بــه ترتیــب مقــام اول ،دوم و ســوم را کســب
کردنــد.
در بخــش داســتان کوتــاه دانشــجویان
«ســپیده لطفــی»« ،حســین دهقانــی» و
«همــا یلــداری» بــه ترتیــب مقــام اول ،دوم و
ســوم را از آن خــود کردنــد.

