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Telegarm channel tabrizmefda
از فعالین عرصه رسانه و تولید
پادکست رادیویی مفدا در
سی و دومین جشنواره ملی
قرآن و عترت دانشگاهیان
تقدیر شد
به گزارش مفدا تبریز  ،جلسه تقدیر از فعاالن
عرصه رســانه و تولید پادکســت رادیویی
مفداتبریز ویژه ســی و دومین جشــنواره
قرآن و عترت دانشــگاهیان با حضور حجة
االسالموالمســلمین دکتر یوســف خیری
نماینده دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم
پزشــکی تبریز  ،دکتر محمدآقازاده  ،دکتر
مهدی نظری و ایوب اندبیلی در اتاق جلسات
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز تشکیل و از تیم رادیویی فعال
مفدای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این
زمینه تقدیر شد.
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نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فعالیت های کمیته
دانشجویی مفدا تبریز بازدید کرد
به گزارش مفدا تبریز  ،دکتر محمدحسین صومی
به همراه دکتر محمدآقازاده و تعدادی از مسئوالن
معاونت دانشجویی فرهنگی از بخشی از فعالیت های
رسانه ای کمیته دانشجویی مفدا تبریز بازدید کرد.
دبیر کمیته دانشــجویی مفدا تبریز پس از بازدید
دکتر صومی از فعالیت های دانشجویان مطرح کرد :
پایگاه اطالع رسانی مفدا تبریز تنها پایگاه دانشگاهی
مفداهای سراســر کشور اســت که با کمک بازوی
توانمند دانشجویی خود هفته نامه خبری نوشتاری
و صوتی تولید می کند.

به همت انجمن اسالمی دانشجویان علوم پزشکی تبریز

نشست «نقش زنان در منشور حقوق شهروندی» در دانشگاه
علوم پزشکی تبریز برگزار شد
کمیته دانشجویی مفدا تبریز
به عنوان فعال محیط زیست
شناخته شد

به گزارش مفدا تبریز  ،در همایش نشانی از
حضور کانون دانشجویی تنفس سبز دانشگاه
علوم پزشــکی تبریز که در ســومین هفته
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار
شــد از امید بیرامی دبیر کمیته دانشجویی
مفدا تبریز به عنوام فعال محیط زیســت از
طرف کانون دانشــجویی تنفس سبز تقدیر
شد.انتشــار هفته نامه های خبری نوشتاری
بــه صــورت اینترنتی و تولیــدات صوتی و
الکترونیکی که از کاغذ درختان استفاده نمی
کند و به محیط زیســت آسیب نمی زند از
جمله دالیل تقدیر از کمیته دانشجویی مفدا
تبریز به عنوان فعال محیط زیست بود.

به گزارش مفدا تبریز روز دوشنبه چهاردهم اسفندماه
نشســت « نقش زنان در منشور حقوق شهروندی» با
حضور دکتر زهرا ســاعی نماینده مردم محترم تبریز
اســکو و آذر شهر در مجلس شــورای اسالمی برگزار
شــد؛به گفته ی دبیر روابط عمومی انجمن اســامی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز علی رغم آنکه
مساعدت ها و هماهنگی های قبلی برای حضور دو تن
از بانوان اصالح طلب در این مراسم انجام شده بود اما
سونیا اندیش ,نماینده مردم تبریز در شورای اسالمی
این شــهر به دالیل نامعلوم حاضر به سخنرانی در این
مراسم نشد.
در ابتدای مراسم  ،ساعی گزارشی از عملکرد فراکسیون
زنان مجلس ارائه داد.
وی گفت  :نظام جمهوری اســامی با توجه به آموزه
های اســامی و با هدف بسط حقوق انسانی و کرامت
انسانی و عدالت اجتماعی و رفاه مردم و فراهم نمودن
امنیت و آرامش و مبارزه با فساد و انحرافات اقتصادی
و سیاسی ایجاد شد و همواره با توجه به رهنمون های
بنیانگذار جمهوری اســامی ,حضــرت امام خمینی
رحمه اهلل علیه و مقام معظم رهبری درک جایگاه زن
و پیگیری حقوق زن را یکی از اساس این نظام دانسته
است.
وی افزود  :نگاه اجمالی به برنامه های جمهوری اسالمی
در سنوات گذشته نشان از توجه به حوزه ی زنان دارد.
ساعی عنوان کرد  :توجه به حقوق زنان و نقش آنها در
توسعه ی پایدار یک کشور و نیز نقش زنان در

این مسیر نشــان می دهد نظام اسالمی به حضور
زنان در عرصه ی اجتماعی و سیاسی بی توجه نبوده
و با رعایت موازین قانونی و شرعی حقوق زنان فقط
می تواند از یک «مسیر اعتدالی» حل و فصل شود.
ساعی عنوان کرد  :توجه به حقوق زنان و نقش آنها
در توســعه ی پایدار یک کشور و نیز نقش زنان در
این مسیر نشــان می دهد نظام اسالمی به حضور
زنان در عرصه ی اجتماعی و سیاسی بی توجه نبوده
و با رعایت موازین قانونی و شرعی حقوق زنان فقط
می تواند از یک «مسیر اعتدالی» حل و فصل شود.
وی ادامه داد  :زنان مــی توانند با توجه به این که
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند یکی از
ارکان اصلی توسعه کشور باشند .
وی عنوان کرد  :در بســیاری از کشور های جهان
زنان مشکالت زیادی در رابطه با زندگی و سالمت و

شغل و درآمد دارند و از طرفی در نهاد های تصمیم
گیر و تصمیم ساز جایی ندارند و دانش و توانمندی
آنها به رســمیت شناخته نمی شود ؛ بوجود آوردن
این شرایط نیازمند سیاست گذاری مناسبی است
تا مشکالتی از این دست را از سر راه خود بردارند.
نماینده مردم تبریز  ،آذرشــهر و اسکو در مجلس
شورای اســامی راه حل برون رفت از این شرایط
پیچیده و چندگانــه ی مطالبات و تحقق نیازهای
واقعــی زنان را از طریق توازن سیســتم ارزشــی
حاکمیت و در نظر گرفتن تمییز نیازهای واقعی و
نیازهای ضدارزشی دانست.
دکتر ســاعی در ادامه افزود :مطالبــات زنان نباید
حساسیت زا باشد و فضای مجازی ,فضای رسیدن
به مطالبات را تیره تر میکند.
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ادامه از صفحه 1
وی در پاسخ به سوالی در باره ی مطالبه ی دختران خیابان
انقالب و پیگیری وضعیت این افراد پس از دستگیری عنوان
کرد« :هر مطالبه ای چه در حوزه
ی زنان و چه در سایر حوزه ها باید در بستر قانونی
مطرح شود و این هنجار شکنی و ساختار شکنی نیز از نظر
ما صحیح نبوده و این کار ساختار شکنی محسوب می شود
و هر اعتراضی باید از کانال مشخص خود پیگیری شود».
وی در ادامه افزود« :بعضی از دختران خیابان انقالب مراحل
قانونی پس از دستگیری  ،با قید وثیقه آزاد شده اند».
دکتر ســاعی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان
مبنی بر اینکه این ساز و کار و کانال قانونی چگونه ایجاد می
شــود بیان کرد  :مجلس در صدد است تا قانونی را تصویب
کند تــا اعتراضات بتوانند به شــیوهای قانونی و در محلی
مشخص انجام شوند.
وی پس از این موارد گزارشــی از فراکسیون زنان و خانواده
ارائه کرد و افزود  :فراکســیون زنان مجلس بدنبال تصویب
الیحه ی منع خشونت علیه زنان است.
در انتهای مراســم تعدادی از دانشجویان با عنوان اینکه از
پاسخ دکتر ساعی قانع نشده اند عنوان کردند لفظ ساختار
شــکن برای این افراد مناسب نبوده و تمام اعتراضات تاریخ
یک ساختار شکنی تلقی میشوند

جشن ریحانه النبی در دانشگاه
علوم پزشکی تبریز برگزار شد
بــه گــزارش مفــدا تبریز،جشــن بــزرگ ریحانــه النبــی بــه
مناســبت میــاد حضــرت زهــرا (س)  ،بــه همــت هیئــت
فاطمیــون  ،بــا همــکاری دفتــر نهــاد نمایندگــی رهبــری و بــا
حضــور دانشــجویان دختر و مســئوالن دانشــگاه علوم پزشــکی
تبریــز در ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
ســخنران ایــن برنامــه حــاج آقــا یزدانــی معــاون دفتــر
نمایندگــی نهــاد رهبــری در دانشــگاه علــون پزشــکی تبریــز
بــود کــه پیرامــون شــخصیت و فضیلــت هــای حضــرت زهــرا
(س) و نقــش زن در جامعــه اســامی و خانــواده صحبــت نمود.
برنامــه هــای شــاد و متنــوع همچــون مدیحــه ســرایی و
مولــودی خوانــی از جملــه برنامــه هــای ایــن جشــن بــود

دکتر مهدی نظری  ،محمود فیضی  ،فهیمه عبداهلل زاده  ،امید بیرامی  ،پرویز پور حسن ،رضا رنجی ،لیال ستاری
زه را رنجب ر ،اعظم فرهادی  ،محمدامین صفری

پریسا افتخاری
@tabrizmefda

آیین اختتامیه سومین هفته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با
استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد
بــه گــزارش مفــدا تبریــز ،آییــن اختتامیــه
ســومین هفتــه فرهنگــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تبریــز بــا حضــور پــر شــور
دانشــجویان علــوم پزشــکی تبریز و مســئوالن
ایــن دانشــگاه در تــاالر شــهید شــایانمهر
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــز برگــزار شــد.
محمــود فیضــی رییــس ســومین هفتــه
فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
در ایــن آییــن ضمــن خوشــامد گویــی بــه
حاضــران در آییــن اختتامیــه و تکریــم از
مســئوالن و همــکاران در عرصــه امــور
فرهنگــی طــی هفته فرهنگــی دانشــجویان را
بــه فعالیــت در حــوزه فرهنگــی بعنــوان یکــی
از زمینــه هــای رشــد دعــوت کــرد.
در ادامــه دکتــر محمدآقــازاده معاونــت
دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علوم پزشــکی
تبریــز بــا سپاســگذاری از حضــور پرنشــاط
دانشــجویان در اختتامیــه ســومین هفتــه
فرهنگــی بــر اســتفاده دانشــجویان برتــر از
فرصتهــای ایجــاد شــده و عملــی کــردن
توانمندیهــای خــود در چارچــوب معیــن
تاکیــد نمــود.
در ادامــه برنامــه ،از خانــم رســتمی مســئول
کانونهــای فرهنگــی ،حمیــد راســتی دبیــر
برگــزاری ســومین هفتــه فرهنگــی وبهنــام
امینــی دبیرکمیتــه نظــارت بــر برگــزاری
ســومین هفتــه فرهنگــی و دیگــر مســئوالن
بــرای برگــزاری هفتــه فرهنگــی تجلیــل
و ســپس بااهــدای لــوح تقدیــر از دبیــران

کانونهــا تقدیــر شــد.همچنین در ایــن
آییــن کانونهــای برترســومین

هفتــه فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــز کــه بــا همــت کمیتــه داوری ســومین
هفتــه فرهنگــی ســنجش شــده بودنــد
معرفــی شــدند .مهمانــان هنــری برنامــه

علیرضــا رنجــی پــور و هاشــم چاووشــی دو
هنرمنــد اســتان آذربایجــان شــرقی بودنــد.
از دیگــر بخشهــای ایــن برنامــه اجــرای
زنــده اعضــای کانــون تئاتــر و گــروه موســیقی
بــود و در پایــان برنامــه قرعــه کشــی ســفر بــه
مشــهد بین حضــار صــورت گرفــت و چندنفر از
دانشــجویان حاضــر برنــده ســفر زیارتــی برنامــه
آییــن اختتامیــه ســومین هفته فرهنگی شــدند.
ســومین هفتــه فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی
تبریــز بــا مشــارکت  ۲۸کانــون دانشــجویی و
بــا اجــرای بیــش از  ۷۰برنامــه در طــی یــک
هفتــه برگــزار شــد.کانونهای برتــر ســومین
هفتــه فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
طبــق اعــام روابــط عمومــی کمیتــه داوری این
برنامــه بــه شــرح زیــر اســت:

کانون فیلم ( کانون برتر سال) مقام اول
کانون تئاتر (کانون برتر سال) مقام دوم
کانون رسا (کانون برتر سال) مقام سوم
کانون قران (کانون برتر سال) مقام سوم
کانون آراز (فعالترین کانون)
کانون تئاتر (پرمخاطب ترین)
کانون یارادان( اقتصادیترین)
کانون عکس (ویژه مشترک )
کانون رسا (ویژه مشترک)
کانون افق (خالق ترین )
کانون فیلم (غرفه برتر)
کانون موعود (منظم ترین)
کانون کاف (باالترین رضایت)
کانون آراز (برترین هفته)
کانون زبان (تخصصی ترین کانون)
کانون شعر وادب (طرح برتر )
کانون اندیشه وتعالی( طرح برتر )
کانون نسیم ( طرح برتر )
کانون چتر سبز (طرح برتر )

نتایجانتخاباتنمایندگانمدیرانمسئولنشریاتدانشگاهیعضوکمیته
ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشخص شد
بــه گــزارش مفداتبریــز در انتخابــات
نماینــدگان مدیــران مســئول نشــریات
دانشــگاهی عضــو کمیتــه ناظــر بــر
نشــریات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
چهــار نفربــه نامهــای طــا عبــد داورپنــاه
مدیــر مســئول نشــریه تمنــای وصــال،
رامیــن قاســمی مدیــر مســئول نشــریه
 ، X ray timesعرفــان نظــام دوســت
مدیــر مســئول نشــریه همتایــاران و رضــا
قاســم زاده مدیــر مســئول نشــریه نگــرش
بــه رقابــت پرداختند.ایــن چهــار کاندیــدای
کــه در روزهــای  8 ،7و  9اســفند ثبــت
نــام و در  10و  11اســفند خــود را تبلیــغ و
معرفــی کــرده بودنــد ،روز شــنبه  ،دوازدهم
اســفندماه از طــرف مدیــران مســئول

نشــریات دانشــگاهی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تبریــز رامیــن قاســمی و طــا
عبــد داورپنــاه بــه عنــوان اعضــای اصلــی
و رضــا قاســم زاده بــه عنــوان عضــو علــی
البــدل شــورای ناظــر بــر نشــریات دانشــگاه
علــوم پزشــکی تبریــز  ،بــه مــدت یــک
ســال انتخــاب و جایگزیــن ســعید جعفــری
 ،کاظــم صفایــی و آقــای محمــد توکلــی
شــدند.الزم بــه ذکــر اســت بــه زودی ابــاغ
اعضــای جدیــداز طــرف ریاســت محتــرم
دانشــگاه امضــا خواهــد شــد و ایــن افــراد
طــی نامــه ای بــه مدیــر کل فرهنگــی
وزارت بهداشــت معرفــی خواهنــد شــد.
محمــد پارســایی مســئول خانــه نشــریات
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در گفتگوی

کوتــاه بــا خبرنــگار مفــدا ضمــن آرزوی توفیــق بــرای
اعضــای جدیــد ،از زحمــات اعضــای ســابق ایــن کمیته
صمیمانــه تشــکر و قدردانــی مــی کــرد.

