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دوهفتهنامه خبری و اطالع رسانی تبریز •

سال چهارم شماره  49نیمه دوم خرداد 1400

نشست هماندیشی بررسی
راهکارهای مشارکت حداکرثی در
انتخابات برگزار شد
حجت االســام دکرت خیری ،مســئول نهاد منایندگی مقام
معظم رهربی در دانشگاه علوم پزشکی تربیز پس از شنیدن
پیشنهادات و انتقادات دانشجویان ،ضمن تشکر از آنها ،بیان
داشــت :مطالبی که بیان کردید قابل استفاده بود و اکرث آنها
قابل پیگیری در شورای نظارت و شورای فرهنگی است.
ادامه در صفحه 2

صفحه 3

حضور دانشگاهیان علوم پزشکی تبریزدر انتخابات ۱۴۰۰

دانشــگاهیان علوم پزشــکی تربیز همگام با دیگر اقشار جامعه در
انتخابــات  ۱۴۰۰رشکــت و بار دیگر با آرمان های امــام(ره) و مقام

معظم رهربی تجدید بیعت کردند و گامهای محکمی درجهت توسعه
برداشتند.

انجام بیش از ۳هزار رپید تست برای عوامل اجرایی
انتخابات توسط دانشجویان همتایارسالمت دانشگاه
علوم پزشکی تبریز

پنج شنبه ۲۶ ،۲۵ ،و  ۲۷خرداد ماه در مرکز نوآوری و کار آفرینی
دانشگاه فرهنگیان شعبه استان آذربایجان رشقی برگزار شد.
بر اســاس این گزارش ،حضور دانشــجویان داوطلب دانشگاه
علوم پزشــکی تربیز بنا به درخواســت مرکز بهداشت شهرستان
تربیز از مجموعه دانشــجویی همتایاران سالمت دانشگاه برای
غربالگــری کوویــد ۱۹-عوامل اجرایی انتخابــات در قالب ۱۰
گروه دو نفری شامل یک ثبات و یک منونه گیر به صورت رپید
تست انجام گرفت.

به گــزارش مفدا تربیــز ،طــرح غربالگری کوویــد ۱۹-عوامل
اجرایی انتخابات با حضور فعال دانشــجویان همتایار سالمت
دانشگاه علوم پزشکی تربیز در روز های سه شنبه ،چهارشنبه و

صفحه 2

مناظرهسیاسیمیانمنایندگانستادهای
انتخاباتیعبدالنارصهمتیومحسن
رضائی برگزار شد
صفحه 4

ویژه برنامه تریبون آزاد دانشجویی در
دانشگاه علوم پزشکی تربیز برگزار شد
صفحه 5

برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی با
حضور سه تن از اعضای شورای اسالمی
شهر تربیز برگزار شد

صفحه 6
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گزارش تصویری /حضور دانشگاهیان علوم پزشکی تبریز در انتخابات ۱۴۰۰

انجام بیش از ۳هزار رپید تست
برای عوامل اجرایی انتخابات توسط
دانشجویان همتایار سالمت دانشگاه
علوم پزشکی تربیز
به گزارش مفــدا تربیز ،طرح غربالگری کووید ۱۹-عوامل
اجرایــی انتخابات بــا حضور فعال دانشــجویان همتایار
ســامت دانشــگاه علوم پزشــکی تربیز در روز های سه
شنبه ،چهارشنبه و پنج شــنبه ۲۶ ،۲۵ ،و  ۲۷خرداد ماه در
مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشگاه فرهنگیان شعبه استان
آذربایجان رشقی برگزار شد.
بر اســاس این گــزارش ،حضــور دانشــجویان داوطلب
دانشگاه علوم پزشکی تربیز بنا به درخواست مرکز بهداشت
شهرستان تربیز از مجموعه دانشجویی همتایاران سالمت
دانشــگاه بــرای غربالگــری کوویــد ۱۹-عوامــل اجرایی
انتخابات در قالب  ۱۰گروه دو نفری شــامل یک ثبات و
یک منونه گیر به صورت رپید تست انجام گرفت.
در روز نخســت اجرای این طرح ،دانشجویان دانشگاه از
ســاعت  ۸تا  ۱۸فعال بودند و در ایــن روز ،از هزار و ۱۰۵
نفر منونه اخذ شد .روز دوم اجرای این طرح از ساعت  ۸تا
 ۲۰برگزار شد و در این مدت از یکهزار و  ۵۹۷نفر از عوامل
اجرایی انتخابات منونه گیری گردید .از اتفاقات برجسته
برگزاری روز دوم طرح غربالگری کووید ۱۹-عوامل اجرایی
انتخابــات ،بازید بهروز مهدوی ،فرمانــدار تربیز ،و دکرت
احمد مردی ،رئیس مرکز بهداشــت تربیز ،از فرآیند منونه
گیری بود.
روز ســوم اجــرای ایــن طرح ،از ســاعت  ۸آغاز شــد و تا
ســاعت  ۲۲ادامه یافت و در این مدت ۶۸۰ ،رپید تســت
انجام گرفت .از اتفاقات مهم روز ســوم اجرای این طرح،
حضور تیم خربی شــبکه خرب و نیز شــبکه یک برای ثبت
و انعکاس فعالیت های دانشجویان همتایار بود .همچنین
در روز سوم ،دکرت خداداد خدادادی ،رئیس اداره مشاوره و
سالمت دانشجویی دانشگاه ،از فعالیت های دانشجویان
همتایار دانشگاه ،بازدید کرد.
گفتنی اســت در این سه روز ،فرشاد آریادوست ،رسپرست
آزمایشــگاه مرکــز بهداشــت شهرســتان تربیــز در کنــار
دانشجویان همتایار سالمت حضور داشت و تجهیزات مورد
نیاز را در اختیار آنها قرار می داد.
شایان ذکر است از بیش از ۳هزار تست اخذ شده در مدت
ســه روز ،تنها  ۲۰مورد مثبت مشــاهده گردید و مراتب به
رسپرســت آزمایشــگاه مرکز بهداشــت شهرســتان تربیز
منعکسگردید.

به همت نهاد رهبری دانشگاه؛

نشست هماندیشی بررسی راهکارهای مشارکت
حداکرثی در انتخابات برگزار شد
به گزارش مفــدا تربیز ،به همت نهــاد منایندگی مقام معظم
رهربی در دانشــگاه علوم پزشکی تربیز ،نشست هم اندیشی
بررســی راهکارهــای مشــارکت حداکــری در انتخابــات،
چهارشــنبه ۱۹ ،خرداد ماه ســال جاری ،بــا حضور منایندگان
بســیج دانشــجویی ،هیئــات دانشــگاه ،انجمن اســامی و
کانونهــای حورا و موعود در ســالن جلســات ســتاد مرکزی
دانشگاه ،برگزار شد.
در این نشســت حجت االســام دکرت یوسف خیری ،مسئول
نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشــگاه علوم پزشکی
تربیز پس از شــنیدن پیشــنهادات و انتقادات دانشــجویان،
ضمن تشــکر از آنها ،بیان داشــت :مطالبی کــه بیان کردید
قابل استفاده بود و اکرث آنها قابل پیگیری در شورای نظارت و
شورای فرهنگی است.
وی با بیــان اینکه تاخیر در انجام برخــی از برنامه و کارها به
علت تغییراتی اســت که در مســئولیتهای اعضای شــورای
نظارت صورت گرفته اســت ،خاطر نشان کرد :البته این مورد
مجوزی برای کم کاری و کوتاهی نیست؛ اما تالش میکنیم
تا درخواست دانشجویان در رسیع ترین زمان ممکن رسیدگی
شود.
مســئول نهــاد منایندگی مقام معظــم رهربی در دانشــگاه با
اشــاره به اهمیت برگزاری جلســات ،تاکید کرد :باید جلسات

دانشگاهی چه با مسئوالن و چه با دانشجویان به صورت منظم
برگزار شــود و بنده این انتقاد دانشجویان را می پذیرم و از طرف
خودم و از طرف مدیریت این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
حجت االسالم خیری در پاسخ به مناینده هیات عاشقان ثارالله
که چرا با وجود دو بار در خواســت مجوز برای برگزاری کرســی
آزاداندیشی ،این درخواستها پیگیری نشده است ،بیان داشت:
قبال کرســی های آزاد اندیشــی را نهاد برگــزار میکرد و بالطبع
مشکلی برای برگزاری کرسی نداشتیم؛ اما مدتی است که آیین
نامــه برگزاری تغییرکرده اســت و طبق آییــن نامه جدید متولی
برگزاری کرسیها نیست.
وی افــزود :طبــق آیین نامه جدید اگر  ۵دانشــجو درخواســت
برگزاری کرســی آزاداندیشی را بدهند ،در صورت تایید میتوانند
کرسی برگزار کنند.
مســئول نهاد منایندگــی مقام معظــم رهربی در دانشــگاه،
شورای فرهنگی دانشگاه را مجموعه بسیار مهمی در دانشگاه
دانســت و خاطر نشــان کرد :بحث بی اعتنایی به نامه هایی
که دانشــجویان به شورای فرهنگی و شــورای نظارت ارسال
کردهاند را پیگیری خواهم کرد.
گفتنی اســت که در ابتدای این نشســت دانشجویان به بیان
دغدغهها و پیشــنهادات خود پرداختند و راهکارهایی را برای
افزایش مشارکت در انتخابات بیان کردند.
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ویژه برنامه مناظره دانشجویی میان
منایندگان تعدادی از تشکل های
دانشجویی دانشگاه های تربیز برگزار
شد

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

مناظرهسیاسیمیانمنایندگانستادهایانتخاباتی
عبدالنارص همتی و محسن رضائی برگزار شد
بــه گــزارش مفدا تربیــز ،ویژه برنامــه مناظره سیاســی میان
منایندگان ســتادهای انتخاباتی عبدالنارص همتی و محســن
رضائی به همت معاونت مطالبه گری و گفتامن ســازی بسیج
دانشــجویی دانشگاه علوم پزشــکی تربیز در روز یکشنبه۲۳ ،
خرداد ماه جاری ،در سالن شهید شایان مهر دانشکده پزشکی
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
بر اســاس این گزارش ،با توجه بــه تغییر رنگ بندی کرونایی
شهر تربیز از زرد به نارنجی ،مسئوالن برگزاری مراسم از تعداد
محــدودی برای رشکت حضوری دعوت کــرده بودند و بخش
اعظمــی از مخاطبان از طریق صفحات اینســتاگرامی ،این
برنامه را دنبال می کردند.
در ابتدای این برنامه ،مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی تربیز اظهار کرد :بسیج دانشجویی دانشگاه همواره به

دنبال ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه و بسرتسازی برای
ایجاد فضای تضارب آراء بوده اســت .دکرت مهدی صادقی با
اشاره به اینکه بسیج دانشجویی در انتخابات پیش رو نیز این
سیاســت را در پیش گرفته اســت ،ادامه داد :در این راستا از
همه مســئوالن و منایندگان ســتادهای کاندیداهای ریاست
جمهوری برای حضور در مناظره دعوت کرده بود.
وی با بیان اینکه تنها منایندگان ســتادهای عبدالنارص همتی
و محسن رضائی در مناظره حضور یافتند ،افزود :دانشجویان
از برگزیدگان جامعه هســتند و باید در راستای توسعه فضای
سیاسی کشور نقش ایفا منایند.
در ادامــه ایــن برنامه ،با حضــور بابک علیــاری ،قائم مقام
ســتاد اســتانی و رئیس ســتاد شهرســتان تربیــز عبدالنارص
همتی و غالمرضا منصوری ،دســتیار ارشــد و معاون سیاسی

ســتاد انتخاباتی محســن رضایی ،و با اجرای حمید راستی،
دانشجوی رشــته پزشکی دانشگاه ،فرآیند رسمی مناظره آغاز
شد.
در ابتدا از هر کدام از طرفین در قالب  ۱۰دقیقه به ایراد نظر
کلی و دفاع از مواضع کاندیداهای مورد حامیت خود پرداختند
و سپس در قالب  ۷بخش  ۶دقیقه ای (هر طرف  ۳دقیقه) به
نقد و بررسی دیدگاه های طرف مقابل پرداختند.
پاسخ به ســواالت کتبی حضار توسط طرفین مناظره از دیگر
بخش های این برنامه بود.
شایان ذکر اســت این برنامه به صورت زنده از طریق صفحه
رســمی بسیج دانشــجویی دانشگاه در اینســتاگرام به نشانی
 @bsd_tbzmedپخش گردید و فایل کامل مراسم نیز جهت
مشاهده دانشگاهیان در هامن صفحه ذخیره شده است.

به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

کرسی آزاداندیشی با موضوع «چه فرقی می
کند چه کسی رئیسجمهور باشد؟» در دانشگاه
علوم پزشکی تربیز برگزار شد
به گزارش مفدا تربیز ،کرســی آزاداندیشی با موضوع «چه فرقی
می کند چه کســی رئیس جمهور باشــد؟» بــه همت جمعی از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربیز در تاالر لک دانشکده
پزشکی روز چهارشنبه ۲۶ ،خرداد ماه جاری ،برگزار شد.
این کرســی آزاد اندیشی در قالب مناظره میان سپهر محمودی
آذر ،دانشــجوی رشــته پزشــکی دانشگاه ،و حســن محمدی،
دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ،و با داوری «ساسان نویدی»
برگزار گردید و اجرای آن را دکرت حســن امینی ،رزدینت جراحی
عمومی دانشگاه ،بر عهده داشت.
در این کرسی آزاد اندیشی« ،لزوم مشارکت مردم در انتخابات»،
«تغییر سیاست های کشور با تغییر دولت ها»« ،حدود اختیارات
رئیسجمهور برای ایجاد تحول در کشور»« ،معیارهای انتخاب
رئیس جمهور اصلــح»« ،نقد عملکرد دولت های گذشــته» و
«عالج و راهکار مشــکالت کشور» مورد بررســی قرار گرفت و

مناظره کنندگان به بیان دیدگاه های خویش پرداختند.
ادامه این برنامه با پرســش های شــفاهی رشکــت کنندگان و
پاسخ های ســپهر محمودی آذر و حسن محمدی همراه بود و
در بخش پایانی این کرســی آزاداندیشی« ،ساسان نویدی» به
عنوان داور در مدت  ۳۰دقیقه به جمع بندی مطالب ارائه شده
پرداخت.
گفتنی اســت کرسی آزاداندیشی با موضوع «چه فرقی می کند
چه کسی رئیس جمهور باشد؟» به صورت زنده از طریق سایت
«آپارات» برای مخاطبان پخش گردید.
بر اساس این گزارش ،کرسی آزاداندیشی با موضوع «چه فرقی
می کند چه کســی رئیس جمهور باشــد؟» با درخواست سپهر
محمودی آذر ،عطاالله عطایی ،سیدمحمد صادقی ،علی جوان
بخت و روح الله حســینی ،از دانشــجویان دانشگاه ،و موافقت
هیات نظارت بر تشکل های اسالمی دانشگاه برگزار شد.

به گــزارش مفدا تربیز ،ویژه برنامه مناظره دانشــجویی
میــان منایندگان تعدادی از تشــکل های دانشــجویی
دانشــگاه هــای تربیز به همت معاونــت مطالبه گری و
گفتامن سازی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
تربیز در روز چهارشــنبه ۲۶ ،خرداد ماه جاری ،در تاالر
شهید شایان مهر دانشکده پزشکی برگزار شد.
ایــن برنامــه گفتگو محور بــا محوریــت تعمیق فضای
تضارب آراء و توسعه فضای فکری جریانات دانشجویی
از طریــق مباحثــه و تبادل نظر از ســاعت  ۱۴با اجرای
حمید راستی ،دانشجوی رشــته پزشگی دانشگاه علوم
پزشکی تربیز ،آغاز شد.
مناظره کنندگان عرفان خیرخواه ،دبیر سیاســی انجمن
اســامی دانشــجویان دفرت تحکیم وحدت دانشــگاه
تربیز ،محمد فرهمند ،دبیر انجمن اسالمی دانشجویان
دانشــگاه تربیز ،امیررضا عبدی ،دبیر جامعه اســامی
دانشجویان دانشــگاه آزاد تربیز ،دکرت مهدی صادقی،
مسئول بسیج دانشــجویی دانشگاه علوم پزشکی تربیز
بودند کــه هر کدام در قالب زمان هــای  ۵دقیقه ای و
ترتیب قرعه کشی شده به ایراد نظرات خود در خصوص
فضــای سیاســی حاکم بــر جامعــه در ایــام منتهی به
انتخابات و همچنین تحلیــل مواضع جریانات مختلف
دانشجویی پرداختند.
شــایان ذکر اســت این برنامه به صــورت زنده از طریق
صفحه رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه در اینستاگرام
بــه نشــانی  bsd_tbzmedپخش گردیــد و فایل کامل
مراسم نیز جهت مشاهده دانشگاهیان در هامن صفحه
ذخیره شده است.
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گزارش تصویری /حضور دانشگاهیان علوم پزشکی تبریز در انتخابات ۱۴۰۰

ویژه برنامه تریبون آزاد دانشجویی در
دانشگاه علوم پزشکی تربیز برگزار شد
به گزارش مفدا تربیز ،ویژه برنامه تریبون آزاد دانشجویی
به همت معاونت مطالبه گری و گفتامن ســازی بســیج
دانشــجویی دانشگاه علوم پزشــکی تربیز در فضای باز
مقابل مجتمع فرهنگی و رفاهی امید در روز ســه شنبه،
 ۲۵خرداد ماه جاری ،برگزار شد.
بر اســاس این گزارش ،این ویژه برنامه با هدف تعمیق
و گســرش فضای آزادی بیان در دانشگاه و ارج نهادن
به دیدگاه های تفکرات و جریانات مختلف دانشجویی
از ساعت  ۱۲:۳۰با تالوت آیاتی از کالم الله مجید آغاز
شد و تا  ۱۳:۳۰ادامه یافت.
در ویــژه برنامه تریبون آزاد دانشــجویی ،دانشــجویان
رشکــت کننــده در برنامه به ترتیب به ایــراد نظر و ارائه
دیدگاه شــان در موضوعات سیاسی روز و رشایط حاکم
بر جامعه در ایام منتهی به انتخابات پرداختند.
شــایان ذکر اســت این برنامه به صــورت زنده از طریق
صفحه رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه در اینستاگرام
بــه نشــانی  bsd_tbzmedپخش گردیــد و فایل کامل
مراسم نیز جهت مشاهده دانشگاهیان در هامن صفحه
ذخیره شده است.

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛

برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور سه تن از اعضای
شورای اسالمی شهر تربیز برگزار شد
به گزارش مفدا تربیز ،ویژه برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی
با حضور سه تن از اعضای فعلی شورای اسالمی شهر تربیز
و کاندیداهای دوره آتی این شــورا بــه همت معاونت مطالبه
گری و گفتامن ســازی بســیج دانشــجویی دانشــگاه علوم
پزشــکی تربیز در سالن شهید شــایان مهر دانشکده پزشکی
در روز سه شنبه ۲۵ ،خرداد ماه جاری ،برگزار شد.
بر اســاس ایــن گزارش ،در ایــن ویژه برنامه ،محمدحســن
اســوتچی ،ســعید نیکوخصلــت و علی آجــودان زاده حضور
داشــتند و اجــرای این برنامه را حمید راســتی ،دانشــجوی
رشــته پزشکی دانشــگاه ،بر عهده داشــت .با توجه به تغییر

رنگ بندی کرونایی شــهر تربیز از زرد به نارنجی ،مسئوالن
برگــزاری مراســم از تعداد محدودی بــرای رشکت حضوری
دعوت کرده بودند و بخش اعظمی از مخاطبان این برنامه از
طریق صفحات اینستاگرامی ،این برنامه را دنبال می کردند.
یــن برنامه با هدف بررســی عملکرد اعضــای پنجمین دوره
شورای اسالمی شهر تربیز و ارائه راهکاری برای برون رفت
از مشکالت و نارسائی های سیستم مدیریت شهری در دوره
آتی این شورا برگزار شد.
در ابتدای این برنامه ،هر کدام از مدعوین به مدت  ۵دقیقه
به بیان عملکرد گذشــته خود و برنامه های شــان برای دوره

آتی ســخن گفتند و ســپس در بخش سواالت کتبی ،یک به
یک به سواالت حضار پاسخ دادند.
در بخش ســواالت شــفاهی نیز ،دانشــجویان یــک دقیقه
فرصت داشتند که سواالت خود را مطرح کنند .فضای حاکی
از منطق و استدالل و احرتام به نظرات مخالف از مهم ترین
جنبه های این مراسم بود.
شــایان ذکر است این برنامه به صورت زنده از طریق صفحه
رسمی بســیج دانشجویی دانشگاه در اینســتاگرام به نشانی
 bsd_tbzmedپخش گردید و فایل کامل مراســم نیز جهت
مشاهده دانشگاهیان در هامن صفحه ذخیره شده است.

مشاهده آلبوم کامل تصاویرhttps://b2n.ir/j12962 :
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نشستهماندیشیبررسیراهکارهایمشارکت
حداکرثیدرانتخابات

مشاهده آلبوم کامل تصاویر:

https://b2n.ir/u90628

برگزاری برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور
سه تن از اعضای شورای اسالمی شهر تربیز

مشاهده آلبوم کامل تصاویر:

https://b2n.ir/w80272

مناظره سیاسی میان منایندگان ستادهای
انتخاباتی عبدالنارص همتی و محسن رضائی

مشاهده آلبوم کامل تصاویر:

برگزاریویژهبرنامهمناظرهدانشجوییمیانمنایندگان
تعدادی از تشکل های دانشجویی دانشگاه های تربیز

مشاهده آلبوم کامل تصاویر:

اقتدار ملی نظام در عرصه بین المللی با مشارکت و حضور مردم عجین شده است
تماشا https://b2n.ir/x33655

دوهفتهنامه خبری مفدا تبریز
سال چهارم شماره  49نیمه دوم خرداد 1400
ارتباط و اطالعرسانی:
تلگرام:
اینستاگرام:

@tabrizmefda
@mefdatabriz

https://b2n.ir/j25780

https://b2n.ir/u34945

برگزاری ویژه برنامه تریبون آزاد دانشجویی در
دانشگاهعلومپزشکیتربیز

مشاهده آلبوم کامل تصاویر:

https://b2n.ir/r34957

انجام بیش از ۳هزار رپید تست برای عوامل اجرایی
انتخاباتتوسطدانشجویانهمتایارسالمتدانشگاهعلوم
پزشکیتربیز

مشاهده آلبوم کامل تصاویر:

مردم در جمهوری اسالمی نقش اساسی و محوری دارند
تماشا https://b2n.ir/k07598

صاحب امتیاز :معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول :دکتر مهدی نظری
سردبیر :لیال دشتی
همکاران :دکتر غالمعلی دهقانی ،محمود فیضی ،دکتر عباس یاوری ،مهندس جواد ناعمی،
دکتر خداداد خدادادی ،دکترعلی اصغر مغانی ،امیر قربانی عظمی ،زهرا آقائی
صفحهآرا :مجتبی فروتنی

https://b2n.ir/e78380

