با ًاهص آغاص هی کٌن
کَ تِوت فشاهْضیص سا بش رُي ّ قلبن ًضًٌذ
اًساى ُایی کَ فقط دس هیاى بِاًَ ُا صًذگی هیکٌٌذ ّبَ دًبال بِاًَ ای ُستٌذ
بشای...
ًوی گْین بشای چَ
کَ حتی خجالت هی کطن اص گفتٌص دس هقابل پشّسدگاسی کَ اص سّح صیبای خْدش
دس ها دهیذٍ
ّ اًتظاس پشّساًیذى آى سا اص ها داسد ًَ بَ صّال کطیذًص سا
ّ اها ها چَ کشدین ؟ اص خْدت بپشط...
سالم بَ ُوَ داًطجْیاى گشاهی
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باالخشٍ بعذ اص هشاست ُای صیاد ایي ضواسٍ ُن بَ چاپ سسیذ،اهیذّاسین خْضتْى
بیاد.بَ ُش حال بچَ ُای ایي ضواسٍ خیلی کوک کشدى ّ ّاقعا ّقت گزاضتي،
ُویي جا اصضْى تطکش هی کٌن کَ با کوکطْى قسوتی اص هطکالت هجلَ سّ حل
کشدى اًّن بذّى ُیچ گًَْ اًتظاسی.
حاال حشفای خْدهْى ،اگَ هجلَ بَ دستتْى سسیذ کَ البتَ فکش ًکٌن جض تعذاد
اًذکی کسی حتی اص ّجْدش باخبشباضي اصتْى هیخْام کَ اًتقاداتتْى سّ بَ هي یا
ُشکذّم اص بچَ ُا کَ هی ضٌاسیي اطالع بذیي.خْضحال هیطین ًظشات ضوا سّ
بطٌْین ّ اص اًِّا بِشٍ بگیشین.اگَ خْد هجلَ بذستتْى ًشسیذ هی تًْیي بَ سایت
داًطگاٍ هشاجعَ کٌیي ّبشیي بَ قسوت هعاًّت داًطجْیی(هعاًّت داًطجْیی ّ
فشٌُگی) ّ دس قسوت ًطشیات هطالب هجلَ سّ ببیٌیي ّ یا ایٌکَ بَ ّبالگ
ها( )maok.blogfa.comسشی بضًیذ.اص ُشکذّم اص ایي ساٍ ُا هی تًْیي بَ هطالب
هجلَ دستشسی پیذا کٌیي.
دس آخش اگَ دّست داضتیي هی تًْیي با ها دس تِیَ ضواسٍ ی بعذی ًطشیَ
ُوکاسی کٌیذ چشا کَ بَ ُوکاسی ضوا ًیاصهٌذین یا هی تًْیي هطالبی کَ فک هی
کٌیي هی تًَْ بَ دسد ها ّ بقیَ دّستاًتْى بخْسٍ بَ ها تحْیل بذیي تا بَ اسن
خْدتْى دس هجلَ چاپ بطَ.
هْفق باضیذ

_ يّ ضٕال؟يي پرضى،بيًبرضتبٌ آرايع يي خٕاد يبَّ؟
اگّ يي خٕاد كجبي دَيب رضًّ  03-03تب داَػجٕ أَى
دختر كّ يبغبهللا تٕ حرف زدٌ كى ًَيبرٌ يّ دفّ ٔارد
بيًبرضتبٌ بػٍ ٔ ايٍ آرايػٕ بٓى بسٍَ.خذاييع ٔجذاٌ
خٕدت قبٕل يي كُّ كّ بيًبر خٕدتى ايُجٕري اريت
بػّ ،حتًب ييگي َّ .پص چرا برای ٔرٔد ٔ خرٔج
داَػجْٕبی طبنقبَی فکری ًَي كُيٍ؟
_داَػجٕيبٌ گرايی ،احيبَب كّ ييذَٔيٍ تقهب چيّ؟ اگّ
ًَيذَٔيٍ ييػّ كهًّ اي يعبدل كپي برابر اصم .حبال فك
َكُى اضتبدا از ايٍ قضيّ آگبِ ببغٍ .ييگيٍ چرا؟ چٌٕ آخّ
دٔ َفر كّ ايٍ عًم قبيح رٔ اَجبو دادٌ ،انبتّ بال بّ دٔر،
چطٕر ييػّ يّ َفرغٌٕ  81بػّ بخت برگػتّ ديگّ 81؟
بّ َظرتٌٕ َحِٕ تصحيح برگّ ْب چّ جٕرِ؟اصال
تصحيحي در كبر ْطت؟
_چرا برخٕرد ًّْ بب داَػجٕ ايُقذ بذِ؟ يگّ أَب از تٕ
خيببٌٕ أيذٌ ايُجب ،کّ يثم خيببَٕی ببْبظ رفتبر يی
کُيٍ انبتّ ًٌْٕ خيببَٕػى ًّْ از ْى تٕقع احتراو دارٌ
چّ برضّ بّ داَػگبِ کّ غُيذيى يّ يحيظ فرُْگی ٔ
آيٕزغيّ کّ انبتّ فقظ غُيذيى خذاييع کى ديذيى.
_خيهی کالفّ و ،از ايٍ ًّْ ضردرگًی ٔ بی ْذفی
خطتّ غذو ٔ ًَی خٕاو ًْيُجٕری ٔقتى تهف بػّ چکبر
کُى آخّ؟ چرا؟ چيسی غذِ؟ يی خٕاو ٔاضّ ارغذ
غرکت کُى ايب از ْرکطی يی پرضى فقظ بٓى يی گّ
بخٌٕ ايب بّ َظرت يٍ خٕدو ايُٕ ًَيذَٔطتى .ايٍ ًّْ
کالش ٔ کبرگبِ انکی ٔاضّ رٔظ تحقيق ييسارٌ کّ
أَى بچّ ْب ازظ چيسی يبد ًَيگيرٌ ايُقذ کّ فٕريبنيتّ
برگسار ييػّ ،ای کبظ ًٌْٕ اَذازِ درببرِ ارغذ
بًٌٕٓ اطالعبت ييذادٌ.

_ چی شده چرا ناراحتی؟ تو که همه جزوتو حفظ
بودی؟ استاد یه هفته قبل امتحان  871اسالید
بهمون داد گفت که سواالش از اینه منم با کلی
وقت گذاشتن حفظشون کردم سرجلسه استاد در
حال خندیدن میگه هیچی از جزوه خودم ندادم،
براساس اطالعات عمومی تون جواب بدین! آخه
یکی نیست بگه اینجا کالس هوشه مگه.......

_اضتبدا کجبٌ؟ کجب ييػّ پيذاغٌٕ کرد؟ فقظ
ًْيػّ يّ اتبقبيی ْطت کّ رٔظ َٕغتّ فالٌ اضتبد
ايب ْر ببر کّ ييری اضتبد يٕرد َظر أَجب
َيطت؟ تبزِ يی پرضی کجب ْطتٍ ٔ کجب ييػّ
پيذاغٌٕ کرد؟ ْيچکی خبر َذارِ ٔنی غًب
داَػجٕی عسيس َباييذ َببظ جٕيُذِ يببُذِ اضت
ًٌْٕ طٕر کّ از اضًت يعهٕيّ ايُجب ببيذ
خٕدت ًّْ چی رٔ بجٕيی ،پص بذٔ ،خذا قٕت.

_ داَػجٕای کبريُذ يگّ گُبِ کردٌ کّ کبريُذٌ
ٔ ييخٕاٌ ادايّ تحصيم بذٌ يگّ َّ ًْيٍ خٕد
غًب َيطتيٍ کّ ْی بًٌٕٓ ييگيٍ ادايّ تحصيم
بذيٍ ٔ تٕ يّ يقطع ًََٕيٍ پص چرا ببْبغٌٕ راِ
ًَيبيٍ ٔ يراعبتػَٕٕ ًَی کُيٍ؟ بعضيبغَٕى ايُقذ
خطتّ ييػٍ کّ فقظ ييخٕاٌ اَصراف بذٌ .پبی
عًم کّ ييبد ٔضظ ًّْ حرفبغٌٕ يبدغٌٕ ييرِ.

يب کّ حرفًٌٕ رٔ زديى غًب يطئٕالٌ گرايی ْى فقظ يی خَٕيٍ ٔ يی خُذيٍ کّ چّ خٕغٍ ايٍ داَػجٕا،
اگّ فکر يی کُيٍ تقصير از غًب َيطت يب يُتظريى ،يُتظر پبضخ ْبی غًب.
( چُذ يٕرد از اَتقبدايی کّ از طرف داَػجْٕب بّ يب گفتّ غذ ٔ يب أٌ ْب رٔ بّ رغتّ تحرير در آٔرديى).
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نگیم بهتره ولی ...
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_ دانشگاه های ما ،جایی که مهم ترین قشر کشور
ما گذرش حداقل یه بار در طول عمرش به اونجا
میفته  .این قشر کشور ما مهم ترین چیز براش
شخصیت و غرورشه بنابراین وقتی بعضی افراد این
نکته رو فراموش می کنن باید توجه داشته باشن که
این دانشجو به غیر از مدرک چیزی رو با خودش به
شهر و روستاش نمیبره اون وقت باید به حال
خودشون تاسف بخورن .بعضی از مسئولینی که
حتی به شکایت دانشجوا گوش نداده و پشت
کارمندشونو گرفتن ،البته تقصیر تو کارمند هم نیست
وقتی که حتی با سمت های باالی دانشگاه هم کاری
داری و میگه برو پیش فالن کارمند و فالن کارمندش
توی اتاقش نیست و گرم حرف زدن با همکارش شده
و  54دقیقه تو رو کاشته و و قتی هم به رئیسش
میگی ،اون میگه :اشکال نداره منتظر باشین میاد و
چیزی به کارمندش نمیگه بنابراین ازتو هم که یه
کارمند ساده ای انتظاری بیشتر از این نخواهد بود
بعضی وقت ها هم اصال دانشجو جرات نمی کنه
اعتراضشو به کسی بگه ،چرا؟ چون می ترسه کسی
به حرفش گوش نده و مقصر شناخته بشه.
این قضیه ی گوش ندادن به حرف دانشجو مربوط به
همه جاس از خوابگاه گرفته تا دانشگاه .وقتی که
حتی یکی از مسئولین میگه :در صورت پیش
اومدن مشکل بین استاد و دانشجو ،اگه مقصر استاد
باشه یه جوری حل وفصلش می کنیم و اگه مشکل از
طرف دانشجو باشه به راحتی از تقصیرش نمی
گذریم ،به نظر شما چی باید گفت؟ وقتی که دانشجو
حتی حق حرف زدن و اعتراض نداره و کسی پشتش
نیست پس چرا بهش میگین بیا دانشگاه؟ بهش میگین
اینجا جایی هستش که می تونی حرفتو بزنی.چرا؟ به
قول یکی از اساتید اگه حرف و اعتراضی با نهایت
ادب گفته بشه چه اشکالی می تونه داشته باشه؟

در ضمن مسئولین ما برای چی در دانشگاه ها و حتی
خوابگاهها حضور دارند؟ مگر نه اینکه باید به
مشکالت دانشجو رسیدگی کنن یا شایدم من اشتباه فکر
میکنم شاید فقط اینجا هستند که دانشجوها رو توبیخ کنن
و با اونها به بدترین وجه ممکن رفتار کنن؟ خانم یا
آقای محترم مگر نه اینکه تو ادعای مسلمونیت میاد ؟
مگر نه اینکه حالل و حروم سرت میشه؟ اگه آره چرا
فقط پشت میزت نشستی و داد میزنی ؟ تو که ارباب
رجوعت به غیر از دانشجوها کسی نیستن ،یه دانشجو
سوالی داره ،اگه از تو نپرسه و تو براش توضیح ندی،
به نظر خودت نه به نظر من دانشجو ،باید از کی
بپرسه؟ از مردم کوچه و خیابون؟ با وجود این همه
سوال ،من بازم نمیدونم چه جور کارمندا رو استخدام
می کنن و اصال چه شرایطی باید داشته باشن یا اینکه
چه جور کارشون رو انجام بدن ،فکر کنم بهشون میگن
واسه اینکه کارتون راحت بشه بهتره جوری رفتار کنی
که دانشجو توبه کنه و دیگه پیش شما نیاد .من تا اینجای
دوران تحصیلم یاد گرفتم که اگه سوالی داشتم باید خودم
جوابشو بگردم و پیدا کنم اونم از بچه های دانشجوی
دیگه که البته سمت ترم باالیی را در دانشگاه ها بر
عهده دارند و وظایف کارمندان محترم را برعهده
گرفتند البته بدون هیچ گونه جیره و مواجب.

خالصه ی کالم ،من در میان کالف سردر گمی هایم
گم شده ام ،و هر گام و قدمی که برمیدارم چشم هایم به
من می گویند مقصدت دارد ناپیدا و ناپیداتر می شود،
چراغ راهی پیدا کن ،اما چشم هایم هم نمی فهمند یا
نمی دانند که پیدا کردنش چه سخت است در میان
کسانی که فقط این ادعا را دارند و خالی از هر نوری
هستند حتی برای خود چه برسد به من.
(خطاب من فقط به عده ای از کارمندان محترم و حتی
مسئولین است ،چرا که ما در دانشگاه خود افراد زحمت
کش بسیاری داریم که حتی بیشتر از وظیفه ی خود به
ما کمک می کنند .از آنها بسیار سپاسگزاریم و
امیدواریم روزی از آنها قدردانی شود).

 خسته نباشید
طبق معمول همیشگی سر ساعت نى و نیم بى استاد
گفتیم خستى نباشید ،استادم گفت خاال تنبلی شما بى

قانون خانمانى راه رفتن رازیر پا گذاشتى و شروع
کردیم بى دویدن کى نگو چند نفر هنوز نرفتن و عده
ای قاه قاه بومون خندیدن و عده ای عصبانی کى

کنار چرا از کلمى مثبت استفاده نمی کنین و نمی

مگر اینجا دبیرستانى و این بچى بازیا چیى؟مام گوش

گین خدا قوت  .منم گفتم استاد خرف شما درست

نکردیم و بى راه خود ادامى دادیم و عین کسایی کى

ولی می ترسیم اگى بگیم خداقوت شما ندونین کى

کمک می خواستن برای سرویسا دست تکون دادیم
کى هیچکدومش هم مال ما نبود و بى سرویس هم

معادلى کلمى ی خستى نباشید و باز از اول شروع

نرسیدیم.آخى یکی نبود بى ما بگى سرویس بره کى

کنین و همى و البتى استاد زدن زیر خنده البتى منم

چیزی نمیشى و ما گم نمیشیم اما چى میشى کرد دیگى

شانس آوردم کى استادمون استاد خوبی بود و

ترم اولی بودیم.تازه بعدن معلوم شد استادم بومون
گفتى وقت اومدن بى کالس مثل الک پشتن و وقت

گرنى جام بیرون کالس بود نى تو کالس و با اون

رفتن عین خرگوش.آخى شما بگین وقتی استاد و

خنده ی زیبا بر لب.

سرویس با آدم همکاری نکنن چى جور میشى خانمانى
راه رفت؟ولی خاال جدا از نصیخت و بزرگتری و
اینا ،آدم وقتی مخبوبى و همى دوسش دارن کى

 ترم اولی
ترم اولی کى باشی همى بوت نصیخت می
کنن ،یکی از نصیختاشونم این بود کى تو دانشگاه

خودش باشى،خود خودش،اگى بخوان ادای چیزی
رو دربیارن کى هرگز نبودن مسلما گند خواهند زد
و در البى الیش سوتی هم خواهند داد.

مثل یى خانوم برین و بیاین و بچى بازی در
نیارین،مام گفتیم بزرگی گفتن ،کوچیکی گفتن
،ختما چیزی میدونن .فرداش رفتیم دانشکده و
خانمانى راه می رفتیم و ساکتم شدیم و کمتر خرف

 کالس من
امروز ازمیان دفتر خاطرات قسمت خاکستری مخ چند تا از

زدیم کى اولین چیزی کى بومون گفتن این بود کى

بچى های باحال دانشگاه یى دفى یى فصل جالبش رو برام ورق

چتون شده؟افسرده شدین؟شماها کى خیلی شلوغ

زدن و رفتیم سراغ خاطرات ترم اولشون :ترم اول کى فقط

بودین؟خالصى چند نفر همینو گفتن،ناگفتى نماند ما
کى شانس نداریم در خین این خانمانى راه رفتن

از دانشگاه یى ساختمانشو می شناختم کى بدنبال همکالسیوای

چند بارم کم مونده بود کلى پا بشیم.بى هرترتیبی

محترم کالس رو یافتم بعد اتمام کالس کیفم رو سرکالس

بود تا آخرین کالس خودمون رو خفظ کردیم تا

گذاشتم و رفتم بیرون تا یى هفتى فقط سر اون کالس می

اینکى ساعت بى پنح و نیم رسید و بخث سر رفتن
سرویسا و گفتیم کى استاد پنح و نیم بریم .استادم
قبول نکرد گفت باید یى ربع بى شیش برین.شد

نشستم وبعد کم کم یاد گرفتم کى اینجا با دبیرستان کلی فرق
داره.

ساعت یى ربع بى شیش کى ما عین جت از استاد
خداخافظی کردیم و بى امید اینکى همى رفتن

اس ذکز وام معذوریم چون خود همکالسیای شما اس ما خواسته و به ایه شزط بزامون تعزیف
کزدن.

 سوسک
 فضولی
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تو سالي داًطگاٍ ًطستَ تودین کوی دورتز اس
کوذای تچَ ُا .دیذین یَ کاغذ اس الی یکی اس ایي
کوذا تطزیفطو آوردٍ تود تیزوى .خذاییص اولص تا
ًیت درست پاضذین کَ تزگَ رو تشارین تو کوذ
اهاًویذوًن چی ضذ یَ دفَ خن ضذین و چوثاتوَ سدین
رو تزگَ ،فک کٌن تزگَ اًتخاب واحذ تود دوص
داضتین تذوًین هال کذوم یک اس ضلختَ ُای داًطکذٍ
ص .خن ضذین رو تزگَ چوى هی تزسیذین اگَ تزگَ رو
کاهل تیارین تیزوى هوکٌَ دیگَ داخل ًزٍ هجثور
ضذین تطیٌین و سزهوى رو تگیزین روش .هطغول تودین
کَ یَ دفَ ُی دوستن هیگفت تلٌذ ضو تلٌذ ضو هٌن
گفتن اٍ هگَ چی ضذٍ تشار کارهو تکٌن کَ تعذ اس
سواجتای فزاوى گزدى خود را تَ عقة کج کزدٍ و یک
عذد داًطجو را تا خٌذٍ ای هلیح تز لة رویت ًوودٍ
و خوب خجالت کطیذٍ و تزگَ را تَ داخل سزاًذٍ و
تا هذت ُا جلوی چطن آى داًطجو ظاُز ًگزدیذٍ و
ایي است عاقثت فضولی کزدى ،کَ ضایع ُن ضذین و
چیشین ...دستگیزهوى ًطذ.



رّ تختن دراز کطیذٍ
بْدم ّ داضتن جسٍّ هی
ًْضتن کَ یکی از بچَ ُا
یَ دفَ ای خطکص زد ّ بَ
زیر تختن اضارٍ کرد هٌن
بی ُْا سرهْ کردم زیر
تخت ّ یَ دفَ یَ سْسک
عیي جت از زیر تخت در
اّهذ ّ هي با آخریي
تْاًی کَ داضتن جیغ زدم
کَ از صذای جیغن ًاظوَ ی
اتاقوْى
بَ
خْابگاٍ
تطریف آّرد ّ گفت ضوا
دخترا با ایي ُیکلتْى
خجالت ًوی کطیي از ایي
چیس ریس هی ترسیي ضوا
هثال قرارٍ زًای آیٌذٍ
بطیي یکی ًبْد بِص بگَ
ًَ کَ خْدت زى ًیستی ّ
ًوی ترسی ،حیف...

 تاکسی زرد
هي ُویطَ برای رفت ّ آهذ از تاکسی استفادٍ هی کردم اًّن زردش اگَ
تاکسی زرد ًبْد هیرفتن با خط ّاحذ.یکی از رّزایی کَ هی خْاستن باز با
تاکسی برم یکی از ُوکالسیای کرهاًطاُی ُن کٌارم بْد ُرچی هٌتظر
تاکسی زرد ًوی اّهذ،تا ایٌکَ ُوکالسین گفت هی خْای چکار کٌی؟ گفتن
ضذم
هٌتظر تاکسی ُستن.گفت خْب چرا باُاش ًرفتی ،گفتن کی اّهذ کَ هي ًذیذم .گفت
ُوْى سبسٍ ،گفتن ًَ هي فقط بازرد هیرم گفت اًّن تاکسیًَ.ویذًّن چرا االًطن
باّرم ًطذ سبسم تاکسیَ.ایي ُیچی یَ بار دیگَ م هٌتظر تاکسی بْدم کَ از ضاًسن
یکی از بچَ ُا زًگ زد ّ هطغْل حرف زدى ضذم کَ دیذم بعذ از ایي ُوَ هذت
تاکسیَ دارٍ رد هیطَ دًبالص دّیذم کَ بِص ًرسیذم ّ رفت ّ راًٌذٍ ُای دیگَ کَ
اًّجا بْدى ّ هاضیٌطًْن ًَ زرد بْد ّ ًَ سبس .هٌن گفتن با ضخصی ًویرم گفت ًَ
خاًن ضخصی ًیست ًگا ایي ضکل کٌیي کَ رّضَ ،گفتن:حتوا؟ راست هیگیي؟ ّاقعا؟
اًّن گفت خاًن بَ کی قسن بخْرم کَ تاکسیَ هٌن سْار ضذم باالخرٍ،اًّام کلی بِن
خٌذیذى.

دنیای درون من
تعامل بین شخصیت،اندیشه،رفتار
شخصیت شما تابع اندیشه های شماست ،ما آن چیزی هستیم که می اندیشیم.هستی ما با افکارمان بلندی می
گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم .فکر شما عمل شما را تعیین می کند و عمل شما هم متقابال
تعیین کننده ی واکنشی است که دیگران نسبت به شما نشان خواهند داد .پس همواره سعی کنید خود را بهتر و
مهم تر جلوه دهید تا دیگران هم در مورد شما همین گونه فکر کنند.
جلب احترام دیگران نسبت به خود بستگی به خود فرد دارد.
-1نخستین مرحله برای جلب احترام دیگران آن است که فکر کنید قابل احترام هستید.به خود احترام بگذارید
تا دیگران نیز به شما احترام بگذارند.
حضرت علی(ع) می فرمایند  :از کسی که برای خود و جایگاه خود در این عالم ارزش قائل نیست ،دوری
کنید زیرا چنین فردی هیچگاه برای شما ارزش قائل نخواهد بود.
-2دومین مرحله این است که از خود چهره ای متشخص و خوب جلوه دهید.همیشه این را بخاطر داشته باشید
که شخصیت شما تابع تفکری است که نسبت به خود دارید و در قالبی قرار می گیرید که نیروی فکرتان آن
را ساخته است ،کارهای شما از طرف اندیشه های شما هدایت می شوند .شما همان آدمی هستید که در فکر
خود تصور می کنید و دیگران همان فکری را نسبت به شما می کنند که شما نسبت به خود دارید.
 -3همواره سعی کنید که ارزشهایتان را دائم به خود گوشزد کنید و به خود بقبوالنید که خیلی عالی هستید و
از عهده هرکاری بخواهید برمی آیید و می توانید بهتر از این باشید و تجدید نظری در عملکرد خود داشته
باشید .
عبارات زیر را هرگز از یاد نبرید

-1ظاهر یک فرد متشخص را داشته باشید.
-2کارتان را با اهمیت تلقی کنید.
-3روزی چند بار با اندیشه های مثبت به خود دل و جرات دهید.
-4در تمام موقعیت های زندگی از خود بپرسید ،آیا این طرز فکر یک انسان متشخص است ؟ و سپس از
جواب خود پیروی کنید.
-5چگونه در خود به تفکر و تخیل خالق دست یابیم.
-6کلمه ناممکن را از فرهنگ لغت خود حذف کنید.
-7افکار و ایده های خود را مرور کنید.

-8ایده هایتان را بکار ببرید.
-9خصوصیاتی را در خودتان پرورش دهید که جالب توجه باشد و باعث شود که مردم در اثر معاشرت با
شما به برداشت های ارزشمندی برسند.
-10شخصیت خود را زیر ذره بین ببرید تا بتوانید عوامل(( ناهنجار)) را از آن خارج کنید ،بخصوص
عواملی که امکان دارد از آنها آگاه نباشید زیرا همین عوامل ناهنجار منفی هستند که باعث دور شدن دیگران
از اطراف ما می شوند.

سهیال امیدی  .کارشناس روان شناسی بالینی
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ّاقعا هی خْای؟یا فقظ دس حذ یک جولَ قؾٌگَ؟ ؽاد بْدى اًّقذم کَ
تْ فکش هی کٌی عخت ّ دعت ًیافتٌی ًیغت فقظ یَ ساصٍ کَ اًّْ بایذ خْدت
کؾف کٌی .بشای کؾف ُش چیضین یَ عشی ّعایل الصهَ ،کَ ّعایل ایي کاس ها تِیَ ػ
خیلی عخت ًیغت .یکی اص ّعایلؼ رٌُوًَْ .ها بَ کوک ایي ّعیلَ کَ ؽایذم صیاد
جذیؼ ًگشفتین هی تًْین یَ فشد ؽاد باؽین پظ تا ایٌجا فِویذین کَ ها بَ دّ چیض ًیاص داسین
یکی خْدهْى ّ یکی رٌُوْى ،کَ ُش دّؽن دس دعتشط ،هی بیٌی اص چَ چیضایی غافل بْدی بشای
ؽاد بْدى؟
ها بایذ یَ چیضایی سّ تْ رٌُوْى تغییش بذین اّل ایٌکَ بایذ تْ صهاى حال صًذگی کٌین ،صهاًی کَ بَ قْل
ًْیغٌذٍ کتاب ساص ؽاد صیغتي توام داسایی ها ُغتؼ پظ ها بایذ بشای اعتفادٍ ُش چَ بیؾتش اص ایي داسایی
تالػ کٌین ،هي چٌذ تا اص ساُاؽْ کَ آقای اًذسّ هتیْط دس کتابؼ بَ اّى ُا اؽاسٍ کشدٍ بشاتْى هیگن:
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اّلیي ساُؼ دّسی کشدى اص اًتظاس بشای هْقعیت ُای بِتشٍ ،حتوا هیگی یعٌی چی؟تْضیح هیذم:یعٌی
ایٌکَ تْ بایذ اص ایي جولَ کَ هیگَ هي ّقتی خْؽحال هی ؽن کَ....اعتفادٍ ًکٌی ،هثال تْ هیگی صهاًی هي
ؽاد هیؾن کَ بَ سؽتَ هْسد عالقَ ام دس داًؾگاٍ بشعن ،خْب آیا ّقتی سعیذی ؽادیتْ پیذا کشدی؟ هغلوا
ًَ چْى تْ عادت کشدی بَ اعتفادٍ اص جولَ هي ّقتی خْؽحال هی ؽن کَ ....بعذ اص اّى کَ دس سؽتَ
هْسد عالقَ ات تحصیل کشدی
باص هیگی هي ّقتی خْؽحال هیؾن کَ بشم عشکاسّ .ایي هاجشا ُن چٌاى بشای تْ اداهَ خْاُذ داؽت ّ تْ
هِن تشیي داسایی تْ کَ ُوْى صهاى حال بْدٍ اص دعت دادی .تْ هی تًْغتی ُوْى هْقع ُن کَ بَ
داًؾگاٍ ّاسد ؽذی ؽاد باؽی ّلی ایي هْقعیت ُا سّ بَ عادگی ّ با یَ جولَ اص خْدت گشفتی .هثال یکی
اص فشصت ُات آؽٌا ؽذى با دّعتای جذیذ بْد ،یکی دیگَ ؽن قشاس گشفتي تْ دس هْقعیت ُایی بْد کَ
هی تًْغتی اعتعذاداتْ بیؾتش ؽکْفا کٌی ّهحبْب ُوَ باؽی ّ خْدتن کَ هیذًّی هحبْب دیگشاًن بْدى
خْدػ باعث ؽاد بْدى هیؾَ .دیذی با اًتظاس چَ فشصت ُایی سّ اص دعت دادی .ایي اّلیي ساٍ اعتفادٍ
اص صهاى حال بْد.
ساٍ دیگَ ػ بخؾٌذگیَ .با گفتي ایي کلوَ حتوا فقظ بخؾیذى دیگشاى تْ رٌُت اّهذٍ اها هي یا حتی
ًْیغٌذٍ کتاب فقظ هٌظْسهْى دیگشاى ًبْدىُ ،ن خْدت ّ ُن دیگشاى .ؽایذ حظ کشدٍ باؽی کَ
ّقتی اص دّعتت ًاساحت هیؾی عش یَ هْضْعی ّ بشای بشطشف کشدى ایي ًاساحتی تالػ ًوی کٌی
ّدائوا علت ًاساحتی تْ رٌُتَ ،دس ّاقع داسی تْ گزؽتَ عیش هی کٌی ّ ًکتَ ی هِن تش ایٌکَ تْ بیؾتش
اریت هیؾی ّدس خْدت فشّ هیشی ًَ طشف هقابلت پظ با تقْیت حظ بخؾٌذگیت دس ّاقع اّل بَ خْدت
لطف کشدی ّ بَ ؽاد بْدى ًضدیک تش ؽذی .اگَ یادت باؽَ
هي گفتن بایذ تْاًایی بخؾیذى خْدتن داؽتَ
باؽی ،بعضی ّقتا آدم اؽتباُاتی هی کٌَ ،آدهَ
دیگَ ،اّى اؽتباٍ ًکٌَ کی بکٌَ ،بٌابشایي ها ًبایذ
دائن خْدهْى سّ بشای ایي اؽتباُات عشصًؼ کٌین بلکَ
بایذ بذًّین ؽادتشیي آدها کغایی ُغتٌذ کَ اص اؽتباُاتؾْى دسط

هی گیشى ًَ ایٌکَ اًّْ هثل چوبق دائوب تْی عش خْدؽْى بضًٌذ .ایٌن دّهیي ساَُ اص دعت ًذادى
صًذگی تْی صهبى حبل بْد .تب ایٌجب هب اّلیي کبس ّ بشای ؽبد بْدى یبد گشفتین کَ خْدػ ساٍ ُبیی
بشای سعیذى بِؼ ّجْد داؽت یعٌی دّسی اص اًتظبس بشای هْقعیت بِتش ّ بخؾٌذگی .دس ّاقغ ایي هب
ُغتین کَ اًتخبة هی کٌین هِبس صًذگی سّ دس دعت بگیشین ّ دس صهبى حبل صًذگی کٌین یب خْدهْى
سّ دس اعبست پشیؾبًیِبی گزؽتَ قشاس بذین.
کبسایی دیگَ ای کَ هب هی تًْین اًجبم بذین یکیؼ ایٌَ کَ :
صًذگی سّ خیلی عخت ًگیشین ،چشا ُویؾَ اص ُشچیضی بذتشیي بشداؽتْ هی کٌین ًوًَْ ػ ایٌکَ
فکش هی کٌین اگَ کغی هیگَ ایي کبسی کَ هي بِت هیگن دسعتَ ،تْ رُي خْدت هیگی ایي ُذفؼ
ساٌُوبیی هي ًبْدٍ اّى فقط هی خْاعتَ بگَ کَ اّى بیؾتش اص هي هی فِوَ ،اهب چشا فکش ًوی کٌی اّى
دّعت داسٍ ّ ععی هی کٌَ کبسی کٌَ تْ ُویؾَ بِتشیي ببؽی ،حتی اگَ قصذػ ایي ًبْدٍ ببؽَ ،ببصم
هِن ًیغت هِن ایٌَ کَ تْ بِتشیي بشداؽتْ کشدی ّ فشصت داؽتي یک اًذیؾَ ی هثبتْ اص خْدت
ًگشفتی ّ بَ خبطش ایي هغئلَ کْچیک رٌُتْ کَ هی تًَْ عشؽبس اص اًذیؾَ ُبی خْة ببؽَ بیخْدی
دسگیش ًکشدی ّ ُن چٌبى ّ بب لبی خٌذاى بَ صًذگیت اداهَ دادی دس غیش ایي صْست تْ ًَ تٌِب بب
ُشببس سّبشّ ؽذى بب ایي هغبئل خْتْ اریت کشدی بلکَ کن کن دیذ بذی ًغبت بَ آدهب پیذا هی کٌی
دیذی کَ بِت هیگَ ُوَ ی آدهب بذىُ ّ ،یچ قصذ خیشی
دس استببط بب تْ ًذاسى ،ؽبیذ ایي چیضا دس ظبُش بَ ًظش تْ بی اُویت بیبد اهب ایٌکَ فکش کٌی ُوَ
اطشافیبًت بذ ُغتي خیلی صّد صًذگی سّ بشات عخت هی کٌَ ّ جلْی ؽبد بْدى تْ سّ ُن هیگیشٍ.
کبس دیگَ ای کَ هی تْ ًین اًجبم بذین ایٌکَ :
ععی کٌین قغوتی اص ّقتوًْْ بَ دیگشاى اختصبؿ بذینُ ،شکظ ّقتی احغبط کٌَ هفیذ ّاقغ ؽذٍ ّ
کغی سّ حتی بب یَ ؽبخَ گل ّ یب ایٌکَ گْػ دادى بَ حشفبػ ؽبد کشدٍ دس خْدؽن ایي احغبط ایجبد
هیؾَ.
ایٌب چٌذ تب اص کبسایی بْد کَ هی تًْغتی بشای ؽبد بْدى خْدت اًجبم بذی ّ هي فقط قغوتی اص اًِّب
سّ بشات گفتن کَ البتَ فقط خًْذى یب ؽٌیذى ایي کبسا هِن ًیغت ،توشیي کشدى بشای اًجبم ایي گفتَ ُب ّ
ؽٌیذٍ ُب ُن الصهَ ،پظ اص ُویي االى ؽشّع کي ،بشّ ببیي دّعتت چشا ًبسحتَ ّ اگَ الصم داسٍ بَ
حشفبػ گْػ بذٍ دس آغْؽؼ بگیش ّ کوکؼ کي کَ ُش دّتْى بتًْیي ؽبد ببؽیي.
خالصَ ی حشفبیی کَ ایٌجب خًْذی_ بشای ایٌکَ بتًْی ؽبد ببؽی_ ایٌَ  :بشای ؽبد بْدى اص خْدت
ؽشّع کي ،ؽبدی جبیی جض دس ّجْد ّ رُي خْدت ًیغت فقط تْ ببیذ پیذاػ کٌی ،فقط خْدت.
ًْؽتَ ؽذٍ بب اعتفبدٍ اص کتبة ساص ؽبد صیغتي ًْؽتَ ی اًذسّ هتیْط تشجوَ ی ًذا ؽبد ًظش
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دل غُري
با اینکه پیش منی دل من شور میزند
طىس غاعراوً

دست دل من نیست که دلم شور میزند
این مهر تو در سینه من جای گرفته ،این

امتحان آمذ ،بیا تا امتحان بازی کىیم.

است که هرلحظه دلم شور میزند

امتحان آمذَ ،لی اوگار حص درش ویطت.

در اوج پریدن هوس این دل من نیست ،در

اوذکی ما را از مػرَط گػته ترش ویطت.

عشق تو غرقم که دلم شور میزند

آن کً غیریىی خُاب آمذ بً چػماوع ٌمی
می گسیىذ خُاب غیریه ،وی کتاب مبٍمی
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میترسم از آن روز که من باشم و تو نه ،ای
وای خدایا دل من شور میزند

رَ بً کُي َ دغت َ صحرا ،خُظ بخُان َ
خُظ گسیه.

درگیر تو هستم خبر از غیر ندارم در فکر دلم

عاقبت فُقع کمی پاییه رَد ومريٌ ،میه.

باز که فقط شور میزند

کص ز مػرَطی َ تجذیذی ومردي تا بحال

در ناز نگاهت عاشق تر از من کیست؟

لیک دَران جُاوی می رَد ضُی زَال

از چشم حسودان دل من شور میزند

پص از ایه دَران خُظ تا حذ ممکه دل
مکه.

این شور دلم وزن تمام ابیاتم با اینکه

بی خیال درش ٌا َ امتحان َممتحه.

خموشم ،دل من شور میزند

آخرظ ایه حرؼ ومري زار َ پیرت می کىذ

در سینه نگه دار راز دل تنگم انگار که از

در غل َ زوجیر خُد مذرک اضیرت می کىذ.
فی المثل غاگرد اَل گػتً ای در ایه میان
آخرظ چً؟ ٌم تُ مذرک می بریٌ ،م
دیگران

روز عزل این دل من شور میزند
زهرا معینی منش.ترم هفت
پزشکی هسته ای

رضا بهرامی گرجی .ترم پنج
پزشک هسته ای

لحظاتی با سهراب از زبان خودش
هي کاضی ام اها در قن هتْلذ ضذٍ ام،
ضٌاسٌاهَ ام درست ًیست .هادرم هی
داًذ کَ هي رّز چِاردُن هِر ( 6اکتثر ) تَ
دًیا آهذٍ ام ،درست سر ساعت  ،21هادرم
صذای اراى را هی ضٌیذٍ است .
کْچک تْدم کَ پذرم تیوار ضذ ّ تا پایاى
زًذگی تیوار هاًذ .پذرم تلگرافچی تْد  .در
طراحی دست داضت ،خْش خط تْد ،تار
هی ًْاخت ّ اّ هرا تَ ًقاضی عادت داد .
الفثای تگراف (هْرش) را تَ هي آهْخت .در
چٌاى خاًَ ای خیلی چیس ُا هی تْاى یاد
گرفت .
هي قالی تافی را یاد گرفتن ّ چٌذ قالیچَ
از رّی ًقطَ ُای خْدم تافتن .چَ عطقی
تَ تٌایی داضتن .دیْار را خْب هی چیذم .
طاق ضرتی را درست هی زدم  .آرزّ داضتن
هعوار ضْم ّلی حیف دًثال هعواری
ًرفتن .خاًَ ها ُوسایَ صحرا تْد .توام
رّیاُاین تَ تیاتاى راٍ داضت ّ پذر ّ
عوُْاین ضکارچی تْدًذ ُ .وراٍ آًِا تَ
رفتین.
هی
ضکار
تسرگ کَ ضذم ،عوْی کْچک تیراًذازی را
تَ هي یاد داد .اّلیي پرًذٍ ای کَ زدم یک
سثسٍ قثا تْدُ .رگس ضکار خطٌْدم ًکرد

کفش هایم کو؟
چه کسی بود صدا زد سهراب؟
آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ
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اها ضکار تْد کَ هرا پیص از سپیذٍ دم تَ صحرا هی
کطیذ .در ضکار تْد کَ ارگاًیسن طثیعت را تی پردٍ
دیذم .تَ پْست درخت دست کطیذم .در آب رّاى دست
ّ رّ ضستن .در تاد ،رّاى ضذم .چَ ضْری ترای تواضا
داضتن ،اگر یک رّز طلْع ّ غرّب آفتاب را ًوی دیذم
تْدم.
گٌاُکار
تاتستاى ُا تَ کُْپایَ هی رفتین تا اسة ّ قاطر ّ االغ
سفر هی کردین .در یک سفر راٍ هیاى کاضاى ّ قریَ
ترزک را تا پالکی پیوْدین .در گْضَ تاغ ها یک طْیلَ تْد
،چارپا ًگَ هی داضتین  .پذر تسرگ هي یک هادیاى سپیذ
داضت ،تٌذ ّ سرکص تْد ّ هرا هی ترساًذ.
هي از خیلی چیس ُا هی ترسیذم  :از هادیاى سپیذ پذر
تسرگ ،از هذیر هذرسَ ،از قیافَ عثْش ضٌثَ  .چقذر از
ضٌثَ ُا تیسار تْدم .خْضثختی هي از صثح پٌجطٌثَ
آغاز هی ضذ .عصر پٌجطٌثَ تکَ ای از تِطت تْد .ضة
کَ هی ضذ در دّر تریي خْاب ُاین طعن صثح جوعَ را
هی چطیذم.
هٌثع :از کتاب ٌُْز در سفرم(خْدًْضت زًذگی ًاهَ
سِراب سپِری تَ کْضص پریذخت سپِری)

هصاحبه با دکتر اهیرحسیي هاشویاى از اساتیذ گروه
آهار داًشکذه بهذاشت داًشگاه علىم پسشکی
کرهاًشاه
ًام و ًام خاًىادگی؟

امیرحسین هاشمیان

هحل تىلذ؟ تهران
هحل زًذگی؟ چالوس
رشته تحصیلی دبیرستاى؟ ریاضی فیزیک

هذرک تحصیلی از دیپلن به بعذ؟کجا؟
کارشناسی ارشد( علوم
کارشناسی(دانشگاه شیراز)
دکترا( دانشگاه تربیت مدرس)
پزشکی شیراز)

دوراى داًشجىیی شوا چگىًه بىده؟با وقفه یا
بیوقفه؟ دانشجوییم بعد از  7سال گذشت از اخذ دیپلم
بوده (بدلیل خوردن به انقالب فرهنگی) و تو سربازی
امتحان دادم و سال  56وارد دانشگاه شدم ،ارشدم
بالفاصله بعد از کارشناسی ( 77-77فارغالتحصیل
شدن)ولی دکتری سال 28

برای کارشناسی انتخابم توسط یکی از دوستان نزدیکم بوده،
خودم هیچ آشنایی با این رشته نداشتم و بعد از معرفی توسط
ایشون عالقمند شدم و بقیه مقاطع رو با عالقهای که در من ایجاد
شده بود ادامه دادم و اآلن این رشته را با هیچ رشتهی دیگر
عوض نمیکنم.

جاهایی که تا به اآلى کارکردیذ؟ در حال حاضر کجا هشغىلیذ؟
علوم پزشکی کرمانشاه

اولیي حقىقتىى یادتىى هست؟صرف چه کاری شذ؟
حولوحوش  73هزار تومان سال  ،77صرف کرایهخانه و
مخارج اول زندگی

وضعیت خاًىادگیتىى چطىر بىده؟آیا پشتىاًهای هن داشتیي؟
پشتوانه فکری تا حدودی داشتم ولی از لحاظ مالی هیچ
پشتوانهای نداشتم .مسلما ً هر جوانی اوایل زندگی مشکالتی دارد
به خصوص اگر خانواده پولداری هم نداشته باشد .بیشتر خانواده

چه هىقع ازدواج کردیذ؟ قبل یا بعذ از چه هقطعی؟

پشتوانه فکری من بودن که البته برای من خیلی تأثیرگذار بوده.

چه تأثیری در زًذگیتاى داشت؟ به ًظرتىى باعث
پیشرفت شوا شذ یا پس رفت؟

تفاوت رفتاری داًشجىیاى اهروز و دیروز؟ آیا وضعیت

اواخر دوران ارشد ازدواج کردم ولی توصیه میکنم
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چرا ایي رشته؟اًتخاب یا سرًىشت؟

که دانشجویان این کارو نکنند چرا که در دوران تحصیل
ازدواج کردن خیلی رو تحصیل و خانواده تأثیر داره.
البته میگن که برای بعضیا ممکن است تأثیر مثبت داشته
باشه(.در کل ایشون جز اون دسته از آدمایی بودن که
ازدواج روشون تأثیر مثبت داشته ).

داًشجىها در حال پیشرفت است یا پس رفت؟آیا فقط خىد
داًشجى هقصر است یا....؟
خیلی فرق کرده اوالً احترامی که ما اون موقع برای اساتیدمون
قائل بودیم خیلی بیشتر بود و فاصلهی بین استاد و دانشجو
کامالًحفظ میشد اما اآلن نه ،کمتر هستش .قبالً سرکالسا بچهها
خیلی محترمانه با استاد برخورد میکردن و استاد هم بالطبع به
همین صورت .اآلن رشته به رشته فرق می کنه کما اینکه در
بعضی از رشتهها بدتر شدن .بعضی از بچهها میگن اون موقع
اساتید خیلی جدی بودن و صمیمیتی نبوده اما در واقع صمیمیت
داشتن ،با احترام استاد را رعایت نکردن خیلی فرق داره چنان که
ما با استادمون خیلی صمیمی بودیم به حدی که حتی بعضی مواقع
بعد از کالس مارو تا خوابگاه هم می رسوند (.البته با رعایت
چارچوب و حفظ احترام استاد) اون موقع امکانات دسترسی به
اطالعات جدید خیلی سختتر بود ولی ما خیلی بیشتر تالش
میکردیم برای دسترسی به اطالعات اما اآلن اینترنت هست و
دانشجویان به راحتی می تونند اطالعات رو پیدا کنند .انگار
تکنولوژی جدید باعث شده دانشجوها یه خورده تنبل بشن
درحالیکه تکنولوژی هر چقدر پیشرفت کنه انتظار داریم شوق و
ذوق افراد برای دسترسی به اطالعات جدید بیشتر بشه.

اون موقع ما امید به آینده مون خیلی بیشتر بود اما اآلن
امید به آینده به دلیل افزایش تعداد فارغالتحصیالن و نبود

استاد از تحقیقات و مقاله هاتون بگین؟

بازارکار ،کم شده.اون دوره تعداد دانشجوها خیلی کمتر بود

بیش از  51مقالهی انگلیسی،بیش از  51مقالهی فارسی .در

ولی اآلن دانشجویان به راحتی تو رشتههای مورد عالقه شون

حدود  82تز دانشجویان ارشد ،تخصص و فوق تخصص مشاور

قبول میشن و امکانات واسه شون خیلی بیشتره فقط چون

یا راهنما بودم و در بیش از  28تز دانشجویان پزشکی مشاور

آینده کاریشون معلوم نیست یه مقدار ناامید شدن.

بودم ،بیش از  588طرح تحقیقاتی مشاور یا همکار بودن.

همه چی دست به دست هم داده ،فقط دانشجوها مقصر
نیستند .در برنامهریزی کالن آموزشی هم مشکل وجود داره

2طرح تحقیقاتی مجری بودن و کتاب ندارم ولی در دست بررسی
دارم.

که ما نهایتا نتیجهاش را در دانشجوها میبینیم البته باید توجه

نکته :انتخاب واحدهای چند برگی رو دیدین .اونا ابتکار

داشته باشیم که این بیانگیزگی فقط مختص دانشجو نیست و

ایشون بوده چرا که قبال تک برگی بوده و امکان گم شدن برگه

گریبان اساتید را هم گرفته.

انتخاب واحد و پیش آمدن مشکل واسه دانشجو وجود داشته اما

چً احساسی داریه موقع تدریس؟ وسبت بً قبل
تغییر کردي؟
نه هیچ فرقی نکرده مثل همون سالهاست .هر دوره رو با
دید تازهای شروع میکنم و هر کالس برای من یه تجربه تازه
س چون نه تنها سعی میکنم به بچهها مطالب جدیدتری را
بگم حتی از کالسهام هم چیزهایی یاد میگیرم .گرچه بعضی
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مواقع کالسها برای من به حدی سنگین و غیرقابلتحمل
میشد که به بچههای کالس میگفتم که اگه من به دیوار درس
میدادم واسه من راحت تر بود تا واسه شما .البته بچههایی
هم داشتم که سرکالس خیلی اکتیو بودن و اون بحثهای علمی
که بین من و دانشجوها بوده وهست باعث ایجاد یه رغبتی
میشه برای ادامهی کارم.

تلختریه وشیریهتریه لحظً تدریسم؟
همه زمان هاش واسه من شیرین بوده فرق نداشتن .حاال

اآلن دیگه نه.حاال هی بنالین چرا چهار برگیه؟

اطالعات خودتون رو چطور بًروزمیکىید؟

که شما اصرار می کنین یکی از بدترین کالسام زمانی بود که

با استفاده از اینترنت و کتاب و البته کتابخانهی سیاری که

دانشجوها سرکالس مجله می خوندن یا خیلی بیادبانه

همیشه با خود دارم و بیش از  2888فایل کتاب در زمینهی

کفششون رو درمی آوردن و چهارزانو روی صندلی

رشته خودم است.

مینشستند.

آیا سطح فرٌىگی داوشگايٌای ما اون قدر پیشرفت

شیرینترین (با خنده) موقعی که دانشجو موبایلش زنگ
می خوره و جلسهی بعد باید شیرینی بیاره.

چً حسی داریه وسبت بً کلمًی خستً وباشیه؟
من به این کلمه زیاد توجه نمیکنم و کار خودمو انجام میدم و
تا اون جایی که الزم هست و باید ،به تدریسم ادامه میدم و بعد
هم میگم سالمت باشید

کردي کً بگیم اووی کً اومدي با اووی کً ویومدي
خیلی فرق داري؟
اآلن نه ولی قبال چرا .و متأسفانه دوره به دوره کم رنگ تر
میشه.

وقطً عطف زودگیتون از وظر شغلی چً دوريای بودي؟

قبولی تو دوره PHD

تب بحبل چَ شبیعَُبیی رّ در هْرد خْدتْى
شٌیذیي؟
خیلی سخت گیره ،سر امتحان خیلی بداخالقه .والبته ایشون
ازما می پرسن هستم یا نه؟ که ما مطمئنا ً میگیم نه استاد
بسیار گرامی ما

برًبهَ کْدک ًگبٍ هیکٌیذ؟بَ کذّم عالقوٌذیذ؟
بله خیلی .تنسی تاکسیدو،پلنگ صورتی،سندباد.

بَ ًظرتْى برای بچَُب خْبَ؟
آره خیلی خوبه مخصوصا ً کارتونای قدیمی چون کارتونای
جدید بیشتر اعصاب آدمو خرد میکنند و کارتونای قدیمی خیلی
لطیف و آموزنده بودند.

ًحٍْ تذریس اسبتیذ رّ چطْر هیبیٌیذ؟جْابگْی
داًشجُْب ُست؟
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منکه سرکالس بقیه اساتید حضور ندارم .ولی همکاران من
از نظر سطح علمی بسیار باال و بهروز هستند و مطمئنا ً این
توانایی باعث افزایش اعتبار و ارزش دانشکده بهداشت در
بین دانشکدههای دانشگاه شده است و مسلما ً به بهترین وجه
جوابگو هستند

ًظرتْى راجع بَ جبیگبٍ داًشجْ در برابر
اسبتیذ؟آیب حقی ّاسَ اًتقبد دارى؟
بله حتما ً ،انتقاد حق هرکسی هست به شرطی که درست و
علمی باشه .چون از همین انتقادات به نظر من مدرس میتونه
در روند آموزشش تجدیدنظر بکنه.مورد خیلی جالبش رو
ایشون زمانی میدونن که سر کالس زبان آلمانی بودن و
تدریس مدرسشون متناسب با متدای جدید تو دنیا نبوده و
ایشون با اطالع از این وضع به استاد انتقاد کردن و استاد از
جلسهی بعد شیوهی جدید را بکار گرفتن و تغییرات جالبی در
یادگیری بچهها بدست آوردن به نحوی که قبالًبچهها فارسی
فکر می کردن و بعد به آلمانی ترجمه میکردن اما بعداً آلمانی
فکر میکردند و آلمانی جواب میدادند

ًظرتْى راجع بَ کرهبًشبٍ ؟
خودم وهمسرم از لحاظ سابقهی چند نسل قبل به کرمانشاه
برمیگردیم و از آنجاییکه خاک کرمانشاه دامنگیره ما چند
سالی است که ماندگار شدیم .مسلما ً اگه عالقه نداشتیم خیلی
زودتر از اینها میرفتیم ولی موندیم علیرغم مشکالتی که
اینجا وجود داره از جمله مشکالت آب و هوایی و دوری از
خانواده.

در مورد این کلمات چند کلمه بگین؟
ایراى :خیلی نسبت بهش حس ناسیونالیستی دارم .حاضر
نیستم آنرا با هیچ جای دنیا عوض کنم.

عشق

داًشجْیی:ممکنه خوب باشه.

کت ّ شلْار :لباس رسمی کارم ،تقریبا ً  71سال میشه
سرکار کت و شلوار میپوشم.

در آخر استبد سؤالی کَ ازتْى ًپرسیذین ّ شوب
هی خْایذ تْضیح بذیذ؟
همیشه از موفقیتهای دانشجوهام احساس شادی کردم
و هر کدومشون رو که در مراحل بعدی تحصیلشون دیدم
خیلی خوشحال شدم به خصوص موقع فارغ التحصیلی
شون.

اگَ ایشْى از هْفقیت هب داًشجُْب خْشحبل
هیشي هطوئي ببشیي کَ حقیقتَ چرا کَ اگَ شوبم
جبی هب بب ایشْى هصبحبَ هیکردیي جس صذاقت
ّ هِربًْی چیسی کوتر تْی چشوبشْى ًوی
دیذیي.
ازشْى هوًٌْین ًَ فقط بَ خبطر ایٌکَ بب هب
هصبحبَ کردى بَ خبطر ایٌکَ بب حرفبشْى بَ هب
ثببت کردى کَ بب هب ُستي اگَ خْد هب
بخْاین.هوٌْى از شوب استبد بسیبر بسیبر عسیس
هب.

ػشیشم کجایی؟تیا تا اسگؼٌگی ًوزدی! هاُیتاتَ طْختَ تْ تا کثزیت ًن سدتْ تیار ًویخْاد تفلْى
تیاری ،خیلی طادٍ ص حتی تزای تٌثلی هثل تْ کَ خْب هی ػٌاطوت ّحتی حاضزًیظتی صثح تا ػة
جاتْ جن کٌی...
غذای ایي تار ها :کشک بادمجان
الویه با کالباس

ُوًْطْر کَ هیثیٌیذ هْاد السم اّى:

هْاد السم:
طیة سهیٌی آتپش ػذٍ هتْطط ۲ :ػذد

تادهجاى  4ػذد

کالثاصّ۶ :رق

پیاس تشرگ یک ػذد

خیار ػْر ۶ :ػذد

گزدّ تَ هیشاى دلخْاٍ

طفیذٍ تخن هزؽ  ۳:ػذد (آتپش ػذٍ)

ًؼٌاع تاسٍ خْرد ػذٍ یک ّ ًین لاػك غذاخْری

ُْیج پختَ ػذٍ هتْطط  ۲ :ػذد

رّع تِیَ :

طض هایًْش ۲ :لاػك غذا خْری
هاطت چکیذٍ ۳ :لاػك غذاخْری
ًوک ّفلفل ّآتلیوْ تَ همذار السم
طزس تِیَ:
ُوَ هْاد را تَ صْرت ًگیٌی خزد کزدٍ
ّهخلْط هیکٌین ّدر ظزفی دیگز طض هایًْش
ّهاطت چکیذٍ ًّوک ّفلفل ّآتلیوْ را کاهال
هخلْط کزدٍ ّتَ هْاد اضافَ هی کٌین ّدر یخچال
لزار هی دُین طپض در ظزف هْرد ًظز ریختَ
ّتا طض تِیَ ػذٍ رّی آى را پْػغ هیذُین ّ
تا گْجَ ّ خیار ػْر ُّْیج ًّخْد فزًگی
تشییي هی کٌین.

اهیذّارم تپشیذ ّتخْریذ ّ طیز ػیي ّ
ها رّ اس دػای خیزتْى تی ًصیة
ًشاریذ.

تادهجاى ُا را پْطت هیگیزین ّ تزع هیشًین ّ همذاری
ًوک هیپاػین رّی تزع ُا ّ هیگذارین  44دلیمَ تواًذ ّ
تؼذ آى را هیؼْیین ّ هیگذارین آتغ کاهال تزٍ.پیاس رّ
خالل خالل تزع هیشًین ّ طزخ هیکٌین .تادهجاى ُا رّ
طزخ هیکٌین ّ تا گْػتکْب لَ هیکٌین پیاس داؽ ّ
ادّیَ ّ گزدّ ّ ًؼٌاع رّ تَ ظزف هحتْی تادهجاى
اضافَ هیکٌین ّ رتغ طاػتی هیگذارین ّ در آخز تْی
ظزف طزّ غذا رّ هیکؼین ّ تا ًؼٌاع داؽ ّ کؼک تشییي
هیکٌین.
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من و کامپیوتر
ّرّد تَ  Gmailتا چٌذ حطاب کارتری تَ
صْرت ُوسهاى

غایذ غوا ًیس تَ هاًٌذ تطیاری از کارتراى
دارای تیع از یک حطاب کارتری در
ضرّیصدٌُذٍ ایویل ُ Gmailطتیذ.
در ایي صْرت پیع از ایي ترای چک
کردى ایویلُای خْدً ،اچار تْدیذ پص از ّارد
غذى تَ ُر یک از ایویلُای خْد ،ترای چک
کردى ایویل دیگر ،از حطاب خْد خارج غْیذ
ّ تا ّارد کردى هجذد ایویل ّ پطْرد تَ
حطاب دیگر خْد ترّیذ.
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یا ًِایتا ً چٌذ هرّرگر هختلف را ُوسهاى
تاز کردٍ ّ یا از افسًَّ ُای هخصْص ایي
کار اضتفادٍ کٌیذ .اها تا اضتفادٍ از قاتلیتی
جذیذی کَ تَ تازگی تَ  Gmailاضافَ
غذٍ اضت ،در صْرت داغتي چٌذ حطاب در
 Gmailهیتْاًیذ تَ طْر ُوسهاى ّ چٌذگاًَ
ّارد آًِا غْیذ ّ ایویلُای خْد را چک کٌیذ.
در ایي ترفٌذ قصذ دارین تَ هعرفی رّظ اًجام
تپردازین.
کار
ایي
تذیي هٌظْر:
اتتذا ّارد یکی از حطابُای کارتری خْد در
 Gmailغْیذ.
اکٌْى از تاالی صفحَ تر رّی Settings
کلیک کٌیذ.

حال تَ تة  Accounts and Importترّیذ
ّ تر رّی Google Account settings
کلیک ًواییذ.
در صفحَ جذیذ در کٌار گسیٌَ Multiple
 ،sign-inتر رّی  Editکلیک کٌیذ.
در صفحَ تعذ ،گسیٌَ On - Use multiple
Google Accounts in the same web
 browserرا تَ حالت اًتخاب درتیاّریذ ّ
تیک کلیَ گسیٌَُای هْجْد در آى را تسًیذ.
در ًِایت تر رّی دکوَ  Saveکلیک کٌیذ.
اکٌْى قاتلیت ّرّد چٌذگاًَ ُوسهاى در حطاب
ُای کارتری گْگل کَ ً Gmailیس یکی از
اضت.
غذٍ
فعال
آًِاضت
ترای ّارد غذى تا حطاب دیگر تَ طْر
ُوسهاى ،هجذد ّارد  Gmailخْد غْیذ.
در تاالی صفحَ در هحلی کَ آدرش ایویل غوا
درج غذٍ اضت ،یک فلع کْچک رّ تَ پاییي
ّجْد دارد.
تر رّی آى کلیک کٌیذ ّ گسیٌَ Sign in to
 another accountرا اًتخاب کٌیذ.
در صفحَ تاز غذٍ تایطتی ًام کارتری ّ رهس
عثْر حطاب دیگرتاى را ّارد کٌیذ.
پص از ّارد کردى اطالعات ،خْاُیذ دیذ کَ
هجذد تَ صٌذّق ایویل خْد تاز هیگردیذ.اکٌْى

فراموش شده
سیثایی سى
آیا طثك حذیث(( :ػمْل الٌساء فی جوالِي ّ جوال
الزجالِن فی ػمْلِن))
ػمل سى در جوال اّ خالصَ هی ضْد ّ جوال هزد در
ػمل اّ تا ّسیلَ ای تزای سزسًص سى ّ تزتزی هزد
تاضذ؟
درتارٍ ایي حذیث ضزیف اضارٍ تَ چٌذ ًکتَ ضایاى
تْجَ است:
.1اتتذا السم است تَ ایي ًکتَ تْجَ ضْد :سیْر جاى
آدهی ،تَ ایواى است.

سضت رّ تَ طْر هؼوْل احساص ضزهٌذگی دارًذ.
چٌاى کَ فمز تَ ّیژٍ تزای هزداى ایي چٌیي حالتی را
ایجاد هی کٌذ.
اهام ػلی (ع) ًیش در ایي تارٍ هی فزهایذ :فمز هْجة
کاستی در دیي ّ سزگطتگی ػمل است ّ هایَ کیٌَ ّ
دضوٌی است.
.3اس آًجا کَ هزد ّ سى در کٌار یکذیگز تایذ سًذگی
هطتزک داضتَ تاضٌذ ،تزای آًکَ در کٌار ُوذیگز
کاهل ضذٍ ّ سًذگی هطتزکطاى اس حالت خطکی ّ
خستَ کٌٌذگی خارج ضْد ،خذاًّذ در ُز یک اس آًاى
صفاتی لزار دادٍ است کَ هْجة جلة ًظز طزف

چٌاًکَ خذای سثحاى فزهْد:

هماتل هی ضْد .هثال سًاى ُوْارٍ تَ دًثال هزداًی

(حثة الیکن االیواى ّ سیٌَ فی للْتکن)

تْدٍ اًذ کَ اس تؼمل ،درایت ّ دّراًذیطی تیطتزی

((خذا ایواى را تزای ضوا دّست داضتٌی گزداًیذ ّ آى
را در دل ُای ضوا سیٌت داد)).
تٌاتزایي فزاتز اس سیثایی ُای ظاُزی آًچَ دلٌطیٌی
را در ُن ًطیٌی پایذار هی کٌذ ّ دّستی ّ هحثت را
تذاّم هی دُذ پاکی ّ ایواى است ّ اس ایي جِت هیاى
سى ّ هزد تفاّتی ًیست.

تزخْردار تاضٌذ ّ در هماتل هزداى ًیش تَ دًثال سًاًی
تْدٍ اًذ کَ اس جوال ّ سیثایی تیطتزی تزخْردار
تاضٌذ .تٌاتزایي ّجْد لٍْ ی تؼمل تیطتز در هزداى
تاػث جلة تْجَ سًاى ضذٍ ّ ًیش سیثایی ّ جوال در
سًاى هْجة جلة تْجَ هزداى ضذٍ است; لذا در
رّایات ُن تْجَ سیادی تَ ایي هطلة ضذٍ است،
ایٌکَ هی فزهایذ :اگز هی خْاُیذ ُوسز اًتخاب کٌیذ

.2اهیزالوْهٌیي (ع) در ایي حذیث ضزیف درصذد

اس سیثایی اّ تپزسیذ ّ یا اس هْی سزش تپزسیذ ّ...اس

ًکُْص سًاى ًیستٌذ; تلکَ هوکي است درصذد تیاى

ُوَ ایٌِا فِویذٍ هی ضْد کَ ػاهل جذب سًاى تَ

حالت طثیؼی سًاى تاضذ .تَ ایي هؼٌا کَ سًاى در

ّسیلَ هزداى ُواى سیثایی آًاى است گزچَ ایي تَ

حالت ػادی ّ طثیؼی ،تْجَ تیطتزی تَ جوال ّ سیٌت

هؼٌای ًفی تْجَ تَ تؼمل سى ًیست تلکَ تَ هؼٌای

خْیص دارًذ ّلی هزداى در حالت ػادی ّ طثیؼی

گزایص تیطتز هزداى تَ سیثایی سًاى است .لذا

تْجَ کوتزی تَ جوال ّ سیٌت داضتَ ّ تیطتز تَ تؼمل

اهیزالوْهٌیي(ع) فزهْد :خذاًّذ ػشّجل چِزٍ (ّ

ّ دّراًذیطی تْجَ دارًذ .تَ ػثارت دیگز هی تْاى

سیثایی) سى را در رخسار اّ ّ چِزٍ ( ّ سیثایی) هزد

گفت; تَ طْر هؼوْل سًاى ،تا سیثایی خْدضاى،

را در اًذیطَ ّ گفتارش لزار دادٍ است.

تیطتز احساص ضخصیت ّ جایگاٍ در هیاى دیگزاى
دارًذ ّ تا سزافزاسی تیطتز تَ اتزاس ػمیذٍ ّ تَ
کارگیزی ػمل خْد الذام هی کٌٌذ در حالی کَ سًاى

هٌثغ :کتاب ضخصیت ّ حمْق سى ًْضتَ ی سیذ
اتزاُین حسیٌی
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یادگاری هایی از شهدا
بخشی از وصیت نامه زیبای شهید مصطفی چمران

اینها را به نیت آن ننوشته ام که کسی بخواند و بر من رحمت آورد بلکه نوشته ام که قلب آتشینم را تسکین دهم و آتشفشان
درونم را آرام کنم.هنگامی که شدت درد و رنج طاقت فرسا می شد آتشی سوزان از درونم زبانه می کشید و دیگر نمی
توانستم آتشفشان وجود را کنترل کنم ،آنگاه قلم به دست می گرفتم و شراره های شکنجه و درد را ذره ذره از وجودم می
کندم و بر کاغذ سرازیر می کردم  ...و آرام آرام به سکون و آرامش می رسیدم .آنچه در دل داشتم بر روی کاغذ می نوشتم
و در مقابلم می گذاشتم و در اوج تنهایی خود با قلب خود راز و نیاز می کردم آنچه را داشتم به کاغذ می دادم و انعکاس
وجود خود را از صفحه مقابلم دریافت می کردم واز تنهایی به در میآمدم...
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اینها را ننوشته ام که بر کسی منت بگذارم ،بلکه کاغذ نوشته ها بر من منت گذاشته اند و درد و شکنجه درونم را تقبل کرده
اند...اینجا قلب می سوزد اشک می جوشد وجود خاکستر می شود و احساس سخن می گوید.اینجا کسی چیزی نمی خواهد
انتظاری ندارد ادعایی نمی کند  ...فریاد ضجه ای است که از سینه ای پردرد به آسمان طنین انداخته و سایه ای کمرنگ از
آن فریادها بر این صفحات نقش بسته است.
چه زیباست راز و نیازهای درویشی دلسوخته و ناامید در نیمه شب ،فریاد خروشان یک انقالبی از جان گذشته در دهان
اژدهای مرگ ،اعتراض خشونت بار مظلومی زیر شمشیر ستمگر ،اشک سرد یاس و شکست بر رخساره زرد دلشکسته ای
در میان برادران به خاک و خون غلتیده ،فریاد پرشکوه حق ،از حلقوم از جان گذشته ای علیه ستمگران روزگار.چه خوش
است دست از جان شستن و دنیا را سه طالقه کردن ،از همه قید و بند اسارت حیات آزاد شدن ،بدون بیم و امید علیه
ستمگران جنگیدن ،پرچم حق را در صحنه خطر و مرگ برافراشتن ،به همه طاغوتها نه گفتن ،با سرور و غرور به استقبال
شهادت رفتن.
جایی که دیگر انسان مصلحتی ندارد تا حقیقت را برای آن فدا کند ،دیگر از کسی واهمه نمی کند تا حق را کتمان
نماید...آنجا ،حق و عدل ،همچون خورشید می تابد و همه قدرتها و حتی قداستها فرو می ریزند و هیچکس جز خدا  -فقط
خدا -سلطنت نخواهد داشت.من آن آزادی را دوست دارم و از اینکه در دوره های سخت حیات آن را تجربه کرده ام
خوشحالم و به آن اخالص و سبکی و ایثار و لذت روحی و معراج که در آن تجربه ها به آدمی دست می دهد حسرت می
خورم.خوش دارم که کوله بار هستی خود را که از غم ودرد انباشته است بر دوش بگیرم و عصا زنان به سوی صحرای
عدم رهسپار شوم.

سیاسی

نهم دی دیوم الهی دیگر
یکی از روزهای الهی در تاریخ انقالب اسالمی ایران روز نهم دی  8811است .نظام اسالمی ایران طی سالهای پس
از پیروزی انقالب اسالمی همواره با انواع بی رحمی ها و شکاکی های دشمن مواجه شده است از ترور شخصیت
های برجسته ویاران امام در اوایل انقالب تا 1سال جنگ تحمیلی بر ملت ایران و تهاجمات فرهنگی و تحریم های
اقتصادی که تنها هدفشان ظلم بر ملت ایران بوده است اما در سال  8811و در جریان انتخابات ریاست جمهوری
یکی از حربه های کثیف دشمن که از سالهای تاریخ صدر اسالم تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته ،فتنه ای بود
که علیه این ملت استفاده شد.جریانی که در سال  11اتفاق افتاد مستقیما توسط دشمنان قسم خورده این ملت و نظام
اسالمی هدایت می شد که با بی بصیرتی بعضی از خواص ،بی تدبیری داخلی و همکاری عناصر خود فروخته و
فضای غبارآلود به اوج خود رسید .طی جریان فتنه و فتنه گری فرهنگ ملت ایران که از یک سو به پیشینه تاریخی
غنی خود و از سوی دیگر به آموزه های اسالمی خصوصا نهضت عاشورا وصل بوده بار دیگر قدرت خود را به
منسه ظهور رسانید و با تدبیرهای حکیمانه و امام گونه مقام معظم رهبری مردم والیت مدار ایران اسالمی با خلق
یک یوم هللا دیگر در تاریخ انقالب اسالمی حماسی بودن خود را به استکبار جهانی به اثبات رسانیدند اما با گذشت
 4سال از حماسه  9دی بار دیگر ملت والیی ایران نشان دادند که اطمینان خاطر آنها به ناخدای کشتی انقالب حد و
مرزی ندارد و با خلق حماسه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایستادگی و پایبندی خود را به نظام و والیت
ارزش های انقالب نشان دادند و اما باید با درس گرفتن از حوادث و التهاب های تاریخی همواره نگاه رو
به جلو را مدنظر قرار داد و مخصوصا جامعه نخبه ای کشور یعنی دانشجویان با شناسایی گلوگاههای کشور در
عرصه های مختلف از جمله اقتصادی و علمی حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری را پیگیری کنند چرا
که دنیای غرب و استکبار جهانی به خیال خودشان با تحریم های اقتصادی می توانند ملت ایران را زمینگیر کنند و
شاید با ذوق و شوقی که از طرف دولت جدید برای مذاکرات نشان داده شد بیشتر به توهم خودشان اعتقاد پیدا کرده
باشند اما باید گفت که روحیه ی استکبار ستیزی ملت ایران که ریشه ی آن در اعتقادات میهنی و مذهبی است تمام
توطئه های دشمن را نقش بر آب می کند و اقشار و صنوف مومن و متدینش خاصه قشر روشنفکر جامعه اساتید،
دانشجویان و کارکنان دانشگاهی ،دانشگاه های سراسر کشور ایران اسالمی ضمن تبعیت از منویات مقام عظمای
والیت و رهبری زیرکانه ایشان تحرکات و رفتارهای دشمن غدار را زیر نظر دارد تا انشاا ...گزندی به آثار و
زحمات ماندگار معمار انقالب پیر جماران و شهدای عزیز تا رسیدن به دست آیندگان نرسد.

مهرداد مرادی ترم  4رشته ی فوریت های پزشکی
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دنیایی پر از تازگی

آموزش پروپوزال نویسی
قسمت اول
بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران تازه کار درک درستی از معنا ،کارکرد و اهمیت پروپوزال پژوهشی ندارند .کیفیت
پژوهش نسبت مستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد .هدف از پروپوزال پژوهشی آن است که دیگران باور کنند که شما قصد
انجام پروژه پژوهشی ارزشمندی را در سر دارید و شایسته انجام آن هستید و برنامه کاری مناسبی برای تکمیل آن دارید .
اصولا هر پروپوزال پژوهشی باید همه عناصر کلیدی مندرج در فرآیند پژوهش را داشته باشد و اطالعاتی کافی را به
خواننده بدهد تا او بتواند به ارزیابی پژوهش پیشنهادی بپردازد .پروپوزال باید حاوی اطالعاتی باشد که خوانندگانش متقاعد
شوند که شما ایده پژوهشی مهمی در سر دارید ،دریافت درستی از مباحث مهم مربوط به آن دارید و در نهایت آنکه روش
شما روشی معتبر است .کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه پیشنهادی  ،بلکه به چگونگی نگارش
پروپوزال شما بستگی دارد  .این خطر وجود دارد که یک پروژه پژوهشی خوب به دلیل آن که پروپوزال آن نگارش خوبی
ندارد رد شود  .از این رو به صالح است که نگارش شما منسجم  ،روشن و برانگیزاننده باشد.
قبل از اینكه تصمیم به اجراي یك طرح تحقیقاتي بگیرید .بسیار مهم است كه دریابید آیا موضوع پیشنهادي در منطقه مورد
نظر و یا مناطق مشابه مورد بررسي قرار گرفته است یا خیر؟ تنها در سه وضعیت زیر می توان به انجام تحقیق روی
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موضوعی که قبال روی آن کار شده است اقدام کرد)1 :در شرایط زمانی متفاوت انجام شده باشد )2در شرایط جغرافیائی
مختلف انجام شده باشد  ) 3درصورت عدم دستیابی به نتایج کافی .به هنگام پیشنهاد پروژه  ،باید به موارد زیر جهت
انجام آن توجه نمود :نیروي انساني ،زمان ،تجهیزات و امكانات ،منابع مالي .همچنین از جمله مهمترین شرایط برای انتخاب
موضوع عدم تضاد و مواجهه آن با مالحظات اخالقی است .لذا بایستي طرح پیشنهادي خود را از نظر مالحظات اخالقي
مورد بازنگري دقیق قرار دهید.

عنوان
عنوان پژوهش بایستی جامع و كامل باشد یعني بیانگر محتواي پژوهش باشد ،تا حد امکان کوتاه باشد ،فاقد کلمات اختصاری
و عاری از پیش داورى باشد .عنوان را غیر سوالی مطرح نمائید .در تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان
ضرورت دارد .یک عنوان خوب نه تنها توجه خواننده را جلب می کند بلکه باعث می شود اوجهت گیری مثبتی به پروپوزال
پیدا کند.

بیبن مسئله
بیان مسئله اولین بخش مهم یک طرح تحقیقاتي است که به مشخص کردن عنوان طرح از طریق باز نمودن جزییات آن می
پردازد .بیان مسئله به رساندن اهمیت مساله به دیگران و نظم دادن به فکر محقق و مشخص کردن چهارچوب کاري کمک
می کند .در بیان مسئله نكات زیر آورده مي شود :اطالعات زمینه اي (توضیح مختصر از خصوصیات بیماری یا موضوعی
که برای تحقیق مد نظر است ،اطالعات و آمار مربوط به وضعیت بهداشتي و خدماتي) ،توصیف دقیق مسأله (نحوه بروز یا
وقوع ،وسعت و شدت ،عوامل دخیل در بروز مسأله ،نحوه برخورد فعلي با مشكل) و فواید پژوهش (چه نتایجي از حل مشكل
انتظار مي رود) .بیان مسأله را باید به صورتي بنویسیم كه مختصر و شامل نكات اصلي باشد.

دنيايی پر از تازگی
مرور متن
مطالعه كليه مطالبي كه مستقيم و يا غير مستقيم با موضوع پژوهش در ارتباط است .مرور متون جنبه های مختلف مساله را به ما
نشان می دهد و مارا با کارهايی که ديگران انجام داده اند ،آشنا می نمايد .اطالعاتی برای مرور متون شامل :مجالت الکترونيکی،
کتابهای موجود ،پايان نامه هاي دكترا و كارشناسي ارشد داخل و خارجی ،فصلنامه ها و نشريات علمی ،مقاالت چاپ شده و ارائه شده
در همايشهای علمی می باشد.

اهداف پژوهش
اهداف پژوهش بايد از بطن مسأله استخراح شده باشند ،واقع بينانه باشند ،قابل دسترس باشند،قابل اندازه گيري يا سنجش باشند .اهداف
 3دسته هستند :هدف کلی ،اهداف ويژه يا اختصاصی و اهداف کاربردی.

هدف کلی:
آنچه را مطالعه بطور كلي به آن دست خواهد يافت را بيان می كند .هدف کلی در قالب يك جمله (عنوان پروپوزال به همراه کلمه
"تعيين") و بطور رسا و قابل فهم بيان مي گردد.

اهداف ویژه یا اختصاصی:
اهدافي كه از شكستن هدف كلي به اجزا كوچكتر به دست خواهند آمد .هدف اختصاصی بايد صريح ،روشن و بدون ابهام ،قابل اندازه
گيري و داراي زبان علمي باشند .برای نوشتن اهداف از افعال عملي مانند تعيين ،مقايسه ،محاسبه و ...استفاده می شود.

هدف کاربردی:
هدفی که در رابطه با بكارگيري نتايج طرح تنظيم مي شود .در واقع نتيجه عملی که از طرح انتظار می رود به صورت هدف کلی
نوشته می شود.

فرضیه های پژوهش:
پيش گويي رابطه يك يا چند عامل با مسئله مورد مطالعه مي باشد كه از طريق آزمايش علمي صحت يا سقم آن تعيين مي گردد..
ويژگيهاي فرضيه تحقيقي شامل :به صورت جمله خبري بيان مي شود ،بيانگر ارتباط دو يا چند متغير است ،بر اساس مطالعات يا
بررسي هاي قبلي بيان ميشود ،باي د قابليت آزمون داشته باشد .يك فرضيه خوب بايد كوتاه ,رسا و قابل فهم باشد .فرضيات مختلف يك
طرح نبايد با يكديگر تناقض داشته باشند.

سؤاالت پژوهشی
در تحقيقات توصيفي كه صرفا ً به بيان آنچه در جامعه مي گذرد پرداخته مي شود نيازي به ارائه فرضيات نيست و از سؤاالت براي
رسيدن به اهداف استفاده مي شود.
در پژوهش هايي كه هدف كشف روابط علت و معلولي است نوشتن فرضيه ضروري مي باشد و در پژوهش هاي توصيفي که محقق
نمي تواند چگونگي پديده ها را پيش بيني كند ،فرضيه اهميت كمتري دارد.

روش و مراحل تحقیق
یكي از اركاى تذقيق و یا پژوُص كَ در پروپوزال هطرح هي ضود ،تعييي ًوع تذقيق و هرادم اًجام آى است .در ایي هورد هذقق
ضوي اضارٍ بَ ًوع تذقيق ،هرادم اًجام آى را ضاهم :ابسار گردآوري دادٍ ُا ،روش گردآوري اطالعات ،جاهعَ آهاري و دجن ًووًَ ،
روش اًتخاب ًووًَ از جاهعَ آهاری ،ابسار تجسیَ و تذليم دادٍ ُا و باالخرٍ روش ُاي تجسیَ و تذليم دادٍ ُا( روش ُای تذليم کيفی
و کوی) را توضيخ هی دُذ.

اگر هایم ُستيذ با بقيَ ی قسوت ُای پروپوزال آضٌا ضویذ ،با ها در ضوارٍ بعذ ُوراٍ ضویذ.
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خالصه خبرهایی از فعالیت های بسیج
_اردوی جهادی رهپىیان انتظار
این اردوی جهادی در تاریخ  2999/7/99لغایت  2999/8/4در منطقه
شهرستان گیالنغرب با فعالیت هایی در زمینه ی دندانپسشکی ،مامایی،
بهداشتی و فرهنگی انجام شد.

فعالیت دندانپزشکی

فعالیت بهداشت محیط
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فعالیت بهداشت خانواده

فعالیت فرهنگی

خالصه خبرهایی از فعالیت بسیج

کرسی های برگزار شده در نیمسال اول 92-93
_رابطه اخیر با آمریکا
این کرسی در مهرماه با حضور  200دانشجو برگزار شد و از آقای منکرسی معاونت سیاسی و امنیتی استانداری جهت داوری این
کرسی دعوت بعمل آمد.

_ ماهواره و خانواده ایرانی()1
این کرسی در تاریخ  1392/8/28با حضور  180دانشجو برگزار شد و از آقای بهرام فاضلی رئیس دانشکده علمی کاربردی فرهنگ

و هنر جهت داوری این کرسی دعوت بعمل آمد.

_ ماهواره و خانواده ایرانی()2
این کرسی در تاریخ  1392/9/19با حضور  190دانشجو برگزار شد و از آقای محمد رشیدی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهت
داوری این کرسی دعوت بعمل آمد.
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مسابقه ی عکس --آموزش زبان انگليسي

مسابقه ی دقت

بخُن َبخىذ َ البً الظ كهمً اي یا اصطالحي بً گىجیىً نغاتت اضافً كه.
ٌركجاٌ ،رزمان ٌَمیػً َ از ٌر چیس مي تُوي چیسي یاد بگیري حتي از داضتاوي
خىذي دار بً زبان اوگهیطي.
THE MASTER OF THE COLLEGE

حذش بسویذ َ جایسي بگیریذ

An Oxford student was showing some friends round
the university.
”he said.،“There s one of the colleges

وً از ما ،از خُد اضتاد مُرد وظر

ضختً َنی....ارزغػُ داري .حذش
بسن ،تىبهي وكه غایذ یً چیس خُب
گیرت اَمذ.

” pointing to a row of windows on the first ،“And there
”are the windows of the master of the college ،floor
“.He picked up a stone and threw it through one of the
angry face looked out of the broken ،windows. A red
window.
،” said the student proudly،“And there
”“is the master of the college himself.

(پاضخ خُد را بً ضردبیر اطالع
دٌیذ ،بً صُرت حضُری یا از
طریك ایمیم)
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ترجمً:
یك داوػجُ داوػگاي آكطفُرد در حال وػان دادن داوػگاي بً
تعذادي از دَضتاوع بُد .اَ گفت" :آوجا یكي از داوػكذي ٌای ما
مي باغذ َ با اغاري بً ردیفي از پىجري ٌا در طبقً اَل ادامً داد
آوجا ٌم پىجري ٌاي اتاق رئیص داوػكذي مي باغذ.
اَ ضىگي برداغت َ بً ضمت یكي از پىجري ٌا پرتاب كرد .یك
چٍري ي ضرخ َ عصباوي از پىجري غكطتً بً بیرَن وگاي كرد.
داوػجُ با غرَر گفت :اَ خُد رئیص داوػكذي مي باغذ.

