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دانشجویان از بستر مناسب به وجود آمده برای
فعالیت حداکثر استفاده را بکنند
بــه گزارش مفــدا تبریز  ،دکتر محمد آقــازاده در
همایش «صاحبان رؤیا نجــات دهندگان زمینند»
عنوان کرد  :جامعه دانشگاهی بدون دانشجو آنچنان
مفهومی ندارد .
وی گفت  :تالش های وزارت بهداشت برای به وجود
آوردن بستر مناسب برای فعالیت های دانشجویی در
دانشگاه ها و رأس آن ها دکتر سیدحسن قاضی زاده
هاشمی ستودنی است .
وی افزود  :در دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز دکتر
محمدحسین صومی همواره نگاه مثبتی به فعالیت
های دانشجویی داشته است و این فعالیت ها را در
کنار فعالیت های درسی در موفقیت دانشجویان مؤثر
می داند و برای حمایت از این فعالیت ها از هیچ چیز

دریغ نمی کند .
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز
تشــریح کرد  :صرف کسب تخصص در یک زمینه
برای موفقیت کافی نیســت و دانشجویان از بستر
مناسب به وجود آمده برای فعالیت های دانشجویی
حداکقثر استفاده را ببرند .
معاون دانشــجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز با اســتقبال دانشجویان حاضر در همایش که
صندلی های تاالر شایانمهر دانشکده پزشکی را پر
کرده بودند مواجه شد و گفت  :امید  ،همت و نشاط
سه عامل اصلی پیشرفت دانشگاه است که منجر به
توانمندی دانشــجویان در عرصه های مختلف می
شود  ،توانمندی و تالش دانشجویان نیز عامل اصلی

موفقیت های دانشگاه است.

همکاری مدیریت امور فرهنگی و نمایندگی دفتر نهاد
رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیشتر می شود
به گــزارش مفدا تبریز  ،در جلســه ای که در اتاق
کنفرانس مجتمع فرهنگی رفاهــی امید با حضور
دکتر محمــد آقازاده معاون دانشــجویی فرهنگی
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز و حجة االســام
والمسلمین یوسف خیری نماینده دفتر نهاد رهبری
در دانشــگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد ظرفیت
ها و پتانســیل های موجود مجموعه مدیریت امور
ی و مسئوالن
فرهنگی و نمایندگی دفتر نهاد رهبر 
و کارمنــدان دو مجموعه امور فرهنگی و نمایندگی
دفتر نهاد رهبری در دانشــگاه علوم پزشکی تبریز
بررسی شد .
در این جلســه برنامه های فرهنگی مشــترکی که
کی تواند با همکاری دو مجموعه برگزار شود مورد
بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مطرح شد که همکاری و تعامل بیشتر
دو مجموعه می تواند حرکت دانشگاه علوم پزشکی

تبریز را در جهت نیل به اهداف جمهوری اســامی
ایران در حوزه فرهنگ سرعت بخشد .
همچنین همکاری های ایــن دو مجموعه در چند

سال گذشــته و برنامه های مشــترک برگزار شده
و نتایــج حاصل از این برنامه ها و میزان اســتقبال
مخاطبان مورد بررسی قرارگرفت .
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تدویــن شــیوه نامــه حمایــت
مالــی از نشــریات در وزارت
بهداشــت
جلســه شــورای مرکزی خانه نشــریات کشــور روزهای
چهارشــنبه و پنج شــنبه در محل وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی تشــکیل شد.سید سینا دریتیم نماینده
مدیران مســئول منطقه آمایشی  ۲کشــور و عضو شورای
مرکزی در مصاحبه با خبرنگار مفدا تبریز از تدوین شــیوه
نامه حمایت مالی از نشــریات در راســتای برقراری عدالت
جهت تخصیص بودجه متناسب خبر داد .
وی افزود»:حدود  ۸۰۰نشــریه در وزارت بهداشت و درمان
داریم که ســاالنه هزینه های زیادی برای انتشارشان صرف
می شود این درحالی است که متاسفانه اختالف تخصیص
بودجه زیادی بین نشــریات دانشگاه های مختلف و حتی
بین نشریات مختلف یک دانشــگاه وجود دارد به طوریکه
دانشگاهی داریم که تابحال چاپ رنگی نداشته اند  ،بنابراین
تصمیم بر این شــد ساز و کاری مشخص شود که نشریات
کشــور بودجه متناســب با امتیازی که کســب کرده اند
رادریافت نمایند ،لذا طبق شــیوه نامه ،تمام نشریات کشور
به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و براساس
مجموع امتیاز کسب شــده در آن ماه ،نوع چاپ و ضریب
تیراژ چاپ بعدیشــان مشخص خواهد شد.طبق شیوه نامه،
ارزیابی نشریات در دو بخش کمی(توسط شورای متشکل از
نماینده منطقه،نماینده کمیته ناظر و کارشناس دانشگاه) و
کیفی (توسط هیات داوران خانه نشریات کشور) به صورت
ماهانه صورت خواهد پذیرفت».
ایشان در پاســخ به اینکه چه مواردی در بخش های کمی
و کیفی امتیاز دهی خواهد شد گفتند»:تمام موارد مربوط
به نشــریه اعم از کمی شامل سابقه نشــریه ،دوره انتشار
منظم،تعداد گواهی های کارگاه،تعداد مقامهای کسب شده
و  ...و کیفی شامل :ساختار مناسب مطالب از نظر محتوایی،
رعایت اصول طراحی و نگارشــی و  ...طی ماده ها و تبصره
هایی با جزییات دقیق در شیوه نامه گنجانده شده و برای هر
مورد امتیازی در نظر گرفته شده است ،حتی برای مواردی
که نشــریه ای به دلیل چاپ عکس سیاسی یا اخالقی غیر
مجــاز از طرف کمیته ناظر تذکر دریافت کرده اند نیز نمره
منفی در نظرگرفتیم.که در مجموع براســاس امتیاز کسب
شده مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت».
ایشــان خاطر نشان کردند« :شیوه نامه ،پس از تایید نهایی
به دانشگاه های سراسر کشور جهت اجرا ابالغ خواهد شد و
دانشجویان هر گونه اعتراضی نسبت به عدم اعمال صحیح
چک لیست شیوه نامه در مورد نشریشان داشتند میتوانند
در مرحله اول به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه خود
و در صورت عدم حل از طریق نماینده منطقه شان به وزارت
بهداشت اعالم نمایند»
نماینده خانه نشــریات در پایان مصاحبه ،در خصوص تاثیر
شیوه نامه در برقراری عدالت در تامین اعتبار ،جلوگیری از
اسراف و تشویق دانشجویان به افزایش کیفیت نشریه شان
جهت رسیدن به امتیاز مطلوب اظهار امیدواری کرد.
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افزایــش آمادگــی هــای جســمانی و روحــی بــا
ورزش در کنــار تحصیــل موفقیــت بزرگــی به شــمار
مــی آیــد
به گــزارش مفدا تبریز  ،دکتر محمد آقازاده
در مراسم تجلیل از برترین های این المپیاد
ورزشــی منطقــه ای به همه دانشــجویان
ورزشــکار که از دانشــگاه هــای مختلف
شمالغرب کشور در این مسابقات حاضر بودند
خداقــوت گفته و از مربیان و کارشناســان
حاضر در المپیاد به خاطر تالش های شبانه
روزی شان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکــه ورزش و تربیت بدنی به
عنوان عاملی موثر در ســامت جسم و روح
مایه نشــاط دانشــجو در فعالیت تحصیل ،
افزایش انرژی جوانــی و امیدواری به آینده
اســت  ،گفت  :جا دارد از همه زحمتکشان
و تالشــگران این حوزه در ســطح وزارت ،
معاونین دانشجویی فرهنگی و مدیران تربیت
بدنی دانشــگاه ها برای فراهم سازی بستر
مورد نیاز تشکر ویژه کنیم.
وی ادامه داد  :فرصت تحصیلی در دانشــگاه
طبیعتا فرصتی گذراست اما دانشجویانی که
بتواننــد در کنار تحصیل بــا بهره مندی از
امکانات و زمینه های فراهم شــده در بخش
ورزشی  ،آمادگی جسمانی و روحی خود را
افزایش دهند موفقیت بزرگی را به دســت
آورده اند و این با چیز دیگری قابل مقایسه

نیست.
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز تشــریح کرد  :درواقع کسب
مدال و مقام در مســابقات بهانــه ای برای
فعالیت ورزشــی و ارتقای سالمت جسمانی
و روحی دانشــجویان اســت تا با استفاده از
خدمات بهینه امکان رشــد در ســایه لطف
الهی فراهم شود و دست یابی به این موفقیت
 ،خود پایه های پیشــرفت کشور و نظام را
تضمین خواهد کرد.
وی افزود  :بســتر و شــرایط فراهم شده در
حــوزه ورزش های قهرمانی و همگانی برای

منطقه شــمالغرب کشور در مقایسه با سایر
دانشگاه های علوم پزشکی در کنار تالش و
فعالیت بی وقفه می تواند برای حفظ اعتبار
منطقه در کشور موثر باشد.
وی گفت  :آنچنان که بر می آید دانشــگاه
های ما توانسته اند جایگاه الزم و خوبی را در
سطح کشور نیز کسب کنند و ارتقای بیشتر
این موقعیت هم یقینا قابل دسترس است.
دکتر آقــازاده در پایان از نــگاه صمیمانه و
کمک های مســتقیم دکتر محمدحســین
صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم
در این حوزه قدردانی کرد

اولین المپیاد ورزش های همگانی پسران دانشگاه
های علوم پزشکی شمالغرب کشور از سطح باال و قابل
قبولی برخوردار بود

جواد حاتمی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز و یکی از مدال آوران این المپیاد منطقه ای
در گفتگو با خبرنگار مفدا گفت  :من در بخش
آمادگی جسمانی این المپیاد شرکت کرده بودم
و مسابقات با حضور و شرکت شش دانشگاه علوم
پزشکی تبریز  ،ارومیه  ،اردبیل  ،زنجان  ،مراغه
و سراب برگزار شد که موفق به کسب مقامسوم
شدم.
وی ادامه داد  :سطح مسابقات باال و خوب بود اما
کم و کاستی های اندکی نیز به چشم می خورد
که برای بار اول قابل قبول بود و امید است برای
سال های بعد به حداقل ممکن برسد.
وی با اشــاره به برگزاری این مسابقات در ۱۳
رشــته افزود  :ورزشکاران دانشــگاه ها در این
مسابقات بسیار پرقدرت و آماده حاضر شدند و
علی رغم دیر اعالم شدن زمان مسابقات و نبودن
امکانات آیتم های ورزشــی  ،توانستم دو هفته
مرتب تمرین کنم که با وجود نرسیدنم به رکورد
تمرینات در مسابقه و استرس ناشی از رقابت فکر

می کنم عملکرد بدی نداشتم.
عضو انجمن ورزشی دانشــکده پیراپزشکی و
نماینده تربیت بدنی دانشجویان این دانشکده
در دانشــگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت :
مسابقات به نوعی ارزیابی و سنجش ورزشکاران
بود که جنبــه تدارکاتی برای آمادگی و حضور
در المپیاد کشوری را داشت و امیدوارم که سال
های آتی نیز برگزار شــود و به امید خدا با توان

و تجربیات بیشتر در آن شرکت خواهیم کرد.
وی در پایان با قدردانی ویژه از مربی خود شهریار
مختاری  ،دکتر بهرام جمالی مدیر تربیت بدنی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عیوضی مسئول
ورزش های همگانی بابت حمایت های تمام و
کمال از دانشجویان برای استمرار این پشتیبانی
های دلگرم کننده و موفقیت روزافزون دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ابراز امیدواری کرد.

هفته نامه خبری و اطالع رسانی مفدا تبریز

سال اول  ،شماره سیزدهم  ،آذر ماه 96

اولیــن جشــنواره منطقــه ای فنــاوری  ،کارآفرینــیو
تحقیقات دانشــجویی در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز
برگــزار شــد
بــه گزارش مفــدا تبریز  ،اولین جشــنواره
منطقهای شــبکه همکار شــمالغرب کشور
با شــرکت دانشجویان دانشــگاه های علوم
پزشکی ،همدان  ،قزوین ،گیالن ،کردستان
،زنجان ،اردبیل ،آذربایجان غربی ،آذربایجان
شرقی روزهای  ۲۵و  ۲۶آذر ماه در دانشکده
داروسازی جدید دانشگاه علوم پزشکی تبریز
برگزار شد .
در این جشــنواره برای عموم دانشــجویان
دانشــگاه های علوم پزشکی نامبرده امکان
حضور فراهم گردیده بود و به تمام شــرکت
کنندگان گواهی معتبر حضور در جشنواره
از ســوی معاونت تحقیقات و فناوری اعطا

خواهد شد .
در این جشــنواره برای اولین بار  ۱۲کارگاه
ی تحقیقات ،کارآفرینی
آموزشی در  ۴حیط ه 
،مدیریت ،فناوری

برگزار گردید .
همچنین برای شــرکت کننــدگان برتر در
جشــنواره  222میلیون ریال جایزه در نظر
گرفته شده بود.

دکتــر محمدآقــازاده در جمــع کمیتــه اجرایی
دومیــن المپیــاد ورزش هــای دانشــجوبان

پســر دانشــگاه هــای شــمالغرب کشــور حضور
یافــت

به گزارش مفدا تبریز  ،دکتر محمداقازاده در جمع کمیته
برگزاری دومین المپیاد ورزش های همگانی حاضر شد و
پس از اشاره بهبرگزاری همرمان مسابقات در یک روز این
موضوع را حاصل توامندی دانشجویانو کارمندان دانشگاه
علوم پزشکی تبریز دانست .دکتر بهرام جمالی در این جلسه
به ارائه گزارش مســابقات پرداخت و به برگزاری موفقیت
آمیز و اتمام مســابقات اشاره کرد و افزود  :تا ساعتی دیگر
اختتامیه المپیاد برگزار می شود .
جمالی همچنین از همکاری و حمایت مجموعه معاونت
دانشجویی فرهتگی و در رأس آنها دکتر محمدآقازاده تشکر
کرد .

همایــش مســابقه کتابخوانــی «چــرا باحجاب

سردار رحیم نوعی اقدم در نشستی صمیمی با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

فقط خدایی شدن کافی نیست ،ما طبیب
مجاهد می خواهیم

ســردار نوعی اقــدم در ابتدای همایش
وعده صادق از دوبرادر شهید خود گفت
و خاطراتــی را از آن دو گرانقدر اینگونه
تعریف کــرد  :ما چهار برادر با نام های
رحیم ،ســلیم ،سلمان و سلیمان بودیم
که در بحبوحه عملیات کربالی  ،۵پدرم
با من تماس گرفت و گفت :رفتن چهار
پســر به جبهه همزمان با هم ،برای من
سنگین است؛ تو و سلیمان بمانید و به
سلیم و سلمان بگو برگردند.
سلیم دانشجوی ترم آخر رشته پزشکی
دانشگاه تهران بود و سلمان هم در همین
رشته در دانشــگاه مشهد تحصیل می
کرد ،من پیام پدر را به ســلیم و سلمان
رســاندم ،اما ایشان در جواب گفتند :به
پدر سالم برسان و بگو ما نمی خواهیم
با زنده ماندن ،پزشک جسم افراد باشیم
بلکه می خواهیم بــا رفتن ،طبیب روح
مردم قرار گیریم.
وی در ادامــه افزود  :مارا خدا پیروز کرد
اما فقط خدایی شدن کافی نیست .خیلی
آدم هارا داریم که نماز می خوانند خمس

و زکات می دهند اما حماسی نیستند .ما
طبیب مجاهد می خواهیم .ما کســی را
می خواهیم که بتواند در خط مقدم نبرد
وظیفه ی خــود را انجام دهدخط مقدم
دفاع از جمهوری اسالمی به دانشجو نیاز
دارد.

فرمانده قــرارگاه حضــرت زینب(س)
در ســوریه در ادامه به تشریح مواضع و
سیاســت های ایران در مقابله با داعش
و حضور در سوریه و عراق پرداخت و در
پایان به سواالت دانشجویان پاسخ داد.

شــدم» برگزار شــد

به گزارش مفداتبریز ،همایش مســابقه کتابخوانی «چرا
باحجاب شدم» در تاالر لک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشــکی تبریز به همت کانون صراط این دانشگاه با
خضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد و
از برگزیدگان اینمسابقه تقدیر شد .
کتاب«چرا با حجاب شدم؟» محتوای معرفی شده توسط
این مسابقه بود .
ای کتاب نوشتههای خانم مژده بهروزی ،به قلم آقای محمد
رحمتی شهرضا ،باشمارگان ده هزار نسخه ،در۱۱۲صفحه
ازسوی انتشارات جوانان موفق ،به چاپ رسیده است.
در این کتاب ،یکصد دلیل برای انتخاب پوشــش اسالمی
ذکرشده است که درچهارفصل شامل«:برهان گویا ،دالئل
عقلی ومنطقی برای انتخاب پوشش اسالمی»« ،برساحل
وحــی ،حجــاب درقــرآن»« ،درمحضرنــور ،حجاب در
روایات»و«چراغ راه ،داستانها و مطالب عبرت آموز»تدوین
یافته است.
برخی ازموضوعات کتاب شامل« :چراحجاب فقط برای زنان
باشد؟»« ،پیشینه حجاب»« ،تحصیل آری! اختالط نه!»،
«حجاب و امنیت»« ،استعمار»« ،بی حجابی آفت روح»،
«آمارهاچه میگویند؟»« ،پاسخ به سه شبهه»« ،حجاب
و رضایت همســر»« ،گوهرنایاب»« ،حجــاب وجذابیت
زن»« ،سقط جنین»« ،حجاب و احترام به زن»« ،حجابِ
«ســن حجاب»« ،حضرت زهــرا(س) ،الگوی
گفتاری»،
ّ
حجاب»« ،زکات زیبایی»« ،حجاب درکربال»« ،درخدمت
«حدحجاب دربرابرمحارم»« ،چادربهتراست
شــیطان»،
ّ
یامانتو؟»« ،چشــم برزخی»« ،گرســنه شکم وشهوت»،
«نتیجه پایداری درحجاب»« ،اتومبیل همگانی»« ،سخن
بزرگان»و«سخن شهدا»می باشد.
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دکتر محمد آقازاده

سردبیر

ایوب اندبیلی

همکاران
صفحه آرا و طراح
کانال تلگرامی

جلسه شورای مرکزی همتایاران سالمت روان
بامعاونت دانشجویی فرهنگی برگزارشد

به گزارش تبریزمفدا این جلســه با هــدف ارائه گزارش
عملکرد و درخواست برای حل مشکالت
و موانع موجــود برای اجرایی کردن اهــداف همتایاران
سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.
طی جلســه مذکــور اکثریت اعضای شــورای مرکزی و
دبیرسابق و فعلی همتایاران با ارائه توضیحات کامل درباره
اساســنامه و فعالیت های همتایاران سالمت روان ضمن
تشــکر از همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی خواستار
همکاری بیشتر جهت حل مشکالت و موانع پیشرو شدند.

دکتر مهدی نظری  ،محمود فیضی  ،فهیمه عبداهلل زاده  ،امید بیرامی  ،پرویز پور حسن
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اولیــن جشــنواره اســتارت اپــی کانــون کاف دانشــگاه
علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد
بــه گــزارش مفــدا تبریــز  ،اولیــن برنامــه
کانــون کاف دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز
بــا محوریــت ارائــه طــرح هــای کتــاب
ارســالی توســط شــرکت کننــدگان در ایــن
اســتارتاپ فرهنگــی برگــزار شــد.
در ایــن برنامــه  ۶طــرح کاندیــدا از آثــار
ارســالی توســط صاحبــان آن هــا ارائــه و
ایــده هــای مدنظــر موجــود بیــان شــد کــه
نتایــج نهایــی آن هــا یکشــنبه  ۲۶آذرمــاه
همزمــان با اختتامیه دانشــگاهی جشــنواره
وزارت بهداشــت اعــام مــی شــود.
برنامــه معرفــی اســامی و ارائــه طــرح

کاندیداهــای رتبــه برتــر ایــن جشــنواره
کشــوری کــه در دو بخــش بــوک آپ و آی
آپ برگــزار مــی شــود  ،بــا بخــش هــای
مختلــف از جملــه اجــرای گــروه موســیقی
دانشــگاه و قرعــه کشــی مشــهدمقدس
همــراه بــود.
همچنیــن در ایــن مراســم اولیــن کتــاب
کانــون کاف بــا عنــوان «موانــع پژوهــش
دانشــجویی» رونمایــی و بــه دکتر مهســتی
علیــزاده مدیرگــروه پزشــکی اجتماعــی
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی
تبریــز تقدیــم شــد.

کانون «کاف» دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،الگویی
برای حرکت به سمت کارآفرینی خواهد شد!
اولین نشست هماهنگی شورای نظارت بر

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه با
نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی

در ابتدای جلسه آقای خواجه بیشک نماینده انجمن های
علمی در مورد رســالت «انجمن های علمی دانشجویی»
توصیفاتی را بیــان نمودند و جناب آقای دکتر آقازاده نیز
اهمیت این فضا را در سیاســت های علمی وزارت تبیین
فرمودند.
در نهایت قول همکاری ســه تشکل انجمن های علمی
دانشــجویی  ،کمیته تحقیقات دانشــجویی و استعداد
درخشان برای پیشبرد اهداف علمی و هم افزایی توانمندی
های دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت.

بهگــزارش مفــدا تبریــز ،محمــود فیضــی
در اولیــن جشــنواره کارآفرینــی و اســتارتاپ
فرهنگــی کشــور ،ضمــن تشــکر از حضــور پــر
شــور دانشــجویان گفــت :حضــور دانشــجویان،
انــرژی مضاعفــی بــه برگــزار کننــدگان ایــن
جشــنواره مــی دهــد و قطعــا در آینــده
شــاهد برنامــه هایــی بــا ســطوح خیلــی باالتــر
خواهیــم بــود.
مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــز افــزود :دانشــجویان همانطــور کــه در
انتخــاب رشــته تحصیلــی ،بــازار کار را هــم
مدنظــر قــرار میدهنــد ،بعــد از حضــور در
دانشــگاه نیــز بایــد بــه فکــر کارآفرینی باشــند
و امیدواریــم ایــن کارآفرینــی بــا تــاش هــای
دانشــجویان ،در حــوزه فرهنگــی بــه ثمــر
نشــیند.
وی عنــوان کــرد :از باورهــا و روش هــای
ســنتی بایــد فاصلــه گرفــت و بــا دیــدی بازتــر
نســبت بــه مقولــه اشــتغال نگریســت.
فیضــی تشــریح کــرد :شــناخت ظرفیتهــا و
فرصــت آفرینــی ،مهــم تریــن دســت آورد این
برنامــه هاســت و نــام کارآفرینــی مــی توانــد
وارد واژگان دانشــگاهی شــود.
مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــز تشــریح کــرد :کلمــات را بــا توجــه بــه
پیشــرفت علــوم وارد واژگان مــی کنیــم ولــی
بــه صــورت صحیــح اســتفاده نمیکنیــم  ،بایــد

ایــن روش هــا را در کارهــای ســازمانی وارد
کنیــم و بــاور داشــته باشــیم کــه مــی تــوان
نتیجــه گرفــت.
وی در ادامــه افــزود :مفاهیمی کــه وارد واژگان
فکــری و فرهنگــی یــک جامعــه مــی شــود
بایــد بــا فرهنــگ و باورهــای آن جامعــه نیــز
مطابقــت داشــته باشــد تــا بتوانــد موفق شــود.
فیضــی تصریــح کــرد :بیشــتر دانشــجویان
سرشــار از اســتعداد هســتند ،ظرفیــت هــای
فکــری حداقــل در بخــش فرهنگــی بایــد بــه
کار گرفتــه شــود و روش هــای کار کانــون کاف
فکــری و عملــی اســت و اولین گام ،شناســایی
ظرفیــت هــای دانشــجویان اســت و در دومین
گام بــه کار گیــری ظرفیــت هاســت.
مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم فرهنگی

گفــت :هــدف ایــن اســت کــه ایــن کانــون
الگویــی بــرای حرکــت بــه ســمت کارآفرینــی
باشــد و در ایــن در دومــاه اخیــر کانــون کاف
ده هــا میلیــون درآمــد داشــته اســت و هیــچ
هزینــه ای را از دانشــگاه دریافــت نکرده اســت
ایــن موضــوع نشــان دهنــده ایــن اســت کــه
امیــد و انگیــزه در فعالیــت هــای کانــون کاف
مــی توانــد راه داشــته باشــد.
وی در آخــر از دانشــجویان خواســت منتظــر
فرصــت هــا نبــوده و خــود فرصــت هــا را
بیافریننــد و بــا شناســایی ظرفیــت هــا و
پتانســیل های خــود و محیــط پیرامــون ،روند
شــغل یابــی و اشــتغال زایــی را دنبــال کننــد.

