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شمیمنمان و از حجاب تا همجنس گمرایمی 

پرستی... روزگاری مردمان روشن فمکمر ایمن 

سرزمین در پی این بودند تا با فرهنگ سمازی 

در زمینه ی احترام به عقاید از بار اخمتمافمات 

اجتماعی و بین فردی در جامعه بکاهند و بمه 

مردم بیاموزند که داشتن یک مذهب الهی یما 

 ویک شاخه ی دینی متفاوت نبمایمد اتمحماد 

سمبمب و همبستگی جامعه را کمرنگ کنمد 

ایجاد نزاعات خودبرتربینی در بین  اجمتممما  

شود، در زمینه هایی نظیر باورهای فرهنمگمی، 

سیاسی هم  مماداممی کمه و افکار اجتماعی 

تهدیدکننده قوانین مدنی و حقوقی نبماشمد و 

جامعه را از مسیر درست منحرف نسازد بر فرد 

الزم است تا احترام به عقاید و پذیرش تمفماوت 

 ها را سرلوحه زیست اجتماعی خود قرار دهمد.       

اما فراتر از تمام تعاریف ابتدایی که ذکر شد در 

حال حاضر فرهنگ سازی در زمینه احترام بمه 

عقاید در فضای مجازی در موارد غمیمر قمابمل 

اغماضی راهی کج و بیراهه را طی می کمنمد، 

چنان که اگر از کنار مسئله بمی حمجمابمی و 

تاش های یک سری از افراد و گرایم  همای 

سودجو برای گسترش این چنین هنجارشکنمی 

در سنح جامعه بگذری  و به خیال خود مقیمد 

به فرهنگ احترام به عقاید باشمیم  در اداممه 

مسیر به مواردی بس قابل تماممل و شمدیمدا 

مخرب بر خواهی  خورد، مثالی از این مسئملمه 

پیدای  سلسله گرایشات جنسی در ایمران در 

سال های اخیر است، در کشوری که ممذهمب 

واحد و اکثریت مردمان آن دیمن اسمام بما 

قوانینی شدیدا نفی کننده گرایشات ممنمحمرف 

جنسی است، این روزها در فضمای ممجمازی 

گسترش هرچند ک  اما خنرناک پدیده ی ه  

و جنس گرایی درصدد جهت دهی به افمکمار 

عقاید قشر بی تجربه و به اصناح خمام ایمن 

سرزمین است. بروز و گسترش این مسئلمه از 

جمله مواردی است که با قرارگرفتن در لیسمت 

ممنوعیات و خط قرمز های جامعه و نمایمنمده 

ی رسانه ای آن یعنی صدا و سیما در پرداختن 

و آسیب شناسی آن سستمی همایمی صمورت 

گرفته و شاید همین ناآگاهی و کم  آگماهمی 

جامعه علی الخصوص قشر جوان، خود عمرصمه 

را برای گسترش بیمشمتمر و خسمارت همای 

فرهنگی فراه  کرده باشد. به دور از تعصبات و 

جانبداری های کورکورانه و جاهانه باید خوب 

اندیشیدن و ممحمدوده گمذاری در مسما مل 

اعتقادی و بشری آمموزش داده شمود، ایمن 

موضو  البته تنها در محدوده ی افرادی که بما 

باور به اسام قصد زیست دارند منرح می شود 

و در دنیای رها و به تعبیر بهتر وحشی انسمان 

هایی که خود را در بند هیچ قانون مننقمی و 

 الهی نمی کنند کاربردی ندارد.

با چند مورد جست و جو در این زمینه سمنمد 

 وجودی ایمن ممقمولمه بمر شممما آشمکمار  

خواهد گردید و متوجه موارد بسیاری از تماش 

های فردی و بعضا مکتبی و گروهی بمه قصمد 

اپیدمی کردن این گونه نگرش های تمهماجم  

فرهنگی خواهید شد که من در این مقاله یمک 

نمونه مشاهده ی عینی خمود را پمیمراممون 

موضو  حاد دیگری که شینان پرسمتمی نمام 

گرفته است ذکر می کن : در یکی از صفمحمات 

مجازی مربوط به طرفداران یک خوانمنمده ی 

جوان هالیوودی پستی که از جانب ممدیمر آن 

صفحه به مخاطبان ارا ه شده بمود پمیمراممون 

بررسی جنبه های شینان پرسمتمی در آرمار 

خواننده مذکور و جواب به این سوال بمود کمه 

آیا این خواننده شینان پرست است یا نه؟ در 

ادامه با کندوکاش در آرار و زندگی شخصی او و 

نتیجه گیری کامل دراین باره کمه خموانمنمده 

موردنظر آن ها شینان پرست است، با متنی به 

این صورت مخاطب را به ادامه ی هواداری از او 

تشویق می کرد: به هر حال ما طرفدار استعمداد 

او در خوانندگی هستی  و عقاید همرکمس بمه 

خود او مربوط است... . البته کمه در قسمممت 

نظرات، تعدادی از دنبال کنندگان با فهممیمدن 

این موضو  اعام به تمام کردن طرفداری خمود 

از آن خواننده آمریکایمی کمرده بمودنمد امما 

همچنان عده ی بی شماری با تاریر از صحبمت 

های بی مننق مدیر آن صفحه هواداری گفمتمه 

بودند  که با احترام به عقاید ممتمفماوت قصمد 

دارند باز ه  طرفدار او باقی بمانند! و البته ایمن 

سخن از بنن یک جامعه اسامی به گوش ممی 

رسید، هرچند که در همین جامعمه هم  کم  

نیستند کسانی که با لجاجت های کودکمانمه و 

مننق بی مننقی خود تنها راه سعادت  دنیوی 

را بریدن از تمام قوانین انسمانمی و ممذاهمب 

 هدایت کننده الهی می دانند.

ما به رنگ ها، نژادها، زیبایی، زشتی، زبان هما، 

مذاهب و فرهنگ های قومی و تمفماوت همای 

آفرین  زن و مرد و باقی مخلوقات احترام ممی 

گذاری  چون همه در یک جبهه هستمیم  امما 

سرپیچی از فرامین الهی و قوانین هستی بخ  

آفریدگار سبب یک شکاف عظمیم  و پمدیمدار 

شدن دو جبهه حق و باطل ممی گمردد پمس 

اینجاست که احترام به عقاید و تفماوت هما ی 

جبهه باطل معنایی ندارد و هیچ توجیهی بمرای 

اهل باطل نیست. ابزار درست بمایمد در جمای 

 درست به کار گرفته شود نه در هر جایی!

 احترام به تفاوت ها تا کجا
 فاطمه فرجی

 سردبیر

 سرمقاله

 توجیهی به نام احترام به عقاید
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انسان ها اکنون می داننمد کمه تمنمهما 

خودشان می توانند جهمان زیمبما را از 

خنرات زیست محینی مختلفی کمه آن 

را تهدید می کند نجات دهند. در واقم  

هر فرد به تنهایی می تواند یمک نماجمی 

برای این کره خاکی باشد و این ها فقمط 

و فقط با رعایت یک سری از اصول سماده 

و آسان قابل انجام است. هرکسی بمایمد 

بنگرد که تاکنون چه قدمی برای جهانمی 

که زندگی خود را مدیون آن است انجمام 

داده است، چه رفتارهای آسیب رسانی را 

باید ترک کند و چه عادات شایسته ای را 

به مجموعه عادات زندگی خمود اضمافمه 

کند. آموزش همای فمردی پمیمراممون 

مسئولیت های شهروندی در جهت حفظ 

محیط زیست در کشور ما متاسفانه دیمر 

 لیوان خودت را داشته باش
 معصومه فرجی

95پرستاری   

به راه افتاده است و هنوز نتوانستمه بمه 

طور وسی  خود را منرح کند و نیازمنمد 

توجه بیشتر است، به طور مثال در کمره 

ی جنوبی سال هاست که لیموان همای 

کاغذی در آبخوری ها جایگزین لمیموان 

های پاستیکی شده انمد. حمتمی در 

کشورهای اروپایی و بعضی کشمورهمای 

آسیایی داشتن ظروف شخصی در بعضی 

اماکن عمومی مثمل رسمتموران هما و 

هواپیما این روزها باب شمده اسمت تما 

مصرف کمتر پاستیک دنیا و موجوداتی 

که روی آن زیست می کنند را از خنمر 

مرگبار تلنبارشدن پاستیک ها نمجمات 

دهند. حال شما آبخوری های دانشمگماه 

ما را بنگرید، یک آبخوری کوچک با یک 

سنل زباله ی بزرگ کنارش پر از لیموان 

 یک راهکار کوچک برای قدمی بزرگ

یکبار مصرف، در عرض تنها یک روز آن 

سنل های یک متری پر از لیموان ممی 

شوند و حتی این زباله راه  به سممت 

مراکز بازیافت ه  نیست و مستقیما بمه 

همراه زباله های دیمگمر راهمی داممان 

طبیعت می شود که البته دراین ممورد 

باید سازمان های مربوطه هم  بمابمت 

سهل انگاری ها و ک  کاری هایشان در 

زمینه بازیافت زباله ها مورد سمرزنم  

قرار گیرند ولی شما تصور کنمیمد کمه  

داشتن یک لیوان کوچک میان خرواری 

از وسایل همراه می تواند تا چه اندازه از 

حج  زباله های پاستیکی ک  کنمد و 

یک راهکار هرچند کوچک برای هدفمی 

بزرگ باشد، فرهنگ سازی اسمتمفماده 

محدود از پاستیک در دانشگاه همایمی 

که باید مهد آموزش و تربیت در این باره 

و شرو  فرهنگ سازی برای جامعه پی  

روی محصان خود باشند یک مسمئملمه 

واقعا مه  است که نباید مورد غفلت قرار 

گیرد. در این مقاله سعی بر این داشت  تا 

با معرفی یک راهکار کوچک و پمیم  

زمینه سازی برای ارا ه ی راهکمارهمایمی 

دیگر در جهت حفظ محیط زیسمت بمه 

شما تنها یک نکته را یادآوری کن : شما 

تنها می توانید ناجی زمین بماشمیمد و 

زندگی را برای خودتان و آیمنمدگمان از 

آلودگی و تباهی رهایی بخمشمیمد پمس 

برای حفظ آن قدم بردارید همر چمنمد 

 کوچک.
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ماجرای ما با دیدن اطاعیه ورزشی در 

کانال مفدا شرو  شد، فراخوانی بمرای 

دختران ورزشکار دانشگاه کمه المبمتمه 

تعداد کثیری از آن ها تنهما در زممان 

قبل از ورود به دانشگاه ورزشکار بموده 

اند و متاسمفمانمه در ممجممموعمه ی 

دانشگاهی ما هنوز برنامه های جام  و 

منظمی برای ورزش دختران در نمظمر 

گرفته نشده است. بما رمبمت نمام و 

هماهنگی های الزم تمرینات مما آغماز 

گردید و به دلیل ترافیک استمفماده ی 

گروه های آموزشی فرزندان کارکنان و 

رشته های ورزشی آقایان از تنها سالمن 

ورزشی استاندارد دانشگاه، تی  ما کمه 

متشکل از ورزشکاران رشته بدمینتمون 

بود تنها یه یک تمرین دوسماعمتمه در 

صمبمح   8تما 7ساعات آغازین روز ) 

کفایت کرده و به آماده سمازی خمود 

پرداخت. البته در طول تمرینات نفراتی 

حذف و اضافه شدند تا تی  به صمورت 

نفره در آمد. با سنح تمرینات  5یک تی  

متوسط یک آمادگی اولیه طی سه هفتمه 

حاصل شد و بنا به پیشنهاد مربی تی  مما 

برای تمرین با حریفانی که آشنایی با آن 

ها نداشتی  و سنح باالتری از بمازی مما 

داشتند به سالن ورزشی دیگری خارج از 

دانشگاه رفتی . بازیکنمانمی کمه در آن 

مجموعه ورزشی خود را برای مسمابمقمات 

انتخابی بدمینتون نوجوانان آمماده ممی 

کردند توانستند مقداری مما را بما جمو 

مسابقات و حریفان قدرتمند تمر آشمنما 

سازند و این یمک نمقمنمه قموت بمرای 

تمرینات ما شد. با گذراندن حدود یکمماه 

از تمرینات و بروز و رف  مصدومیت همای 

بسیار باالخره روز اعزام به بازی هما فمرا 

رسید. توجه شایسته ی مسئوالن ورزشی 

دانشگاه به تی  های اعزامی باعث شد تما 

با روحیه خوبی وارد رقابت ها شویم . در 

نمفمر  5تبریز و در سالن مسابقات که ما 

هیچ یک تابحال تجربه ی شمرکمت در 

مسابقات رسمی را نداشتی  اسمتمرو و 

دلهره ی بسیاری وجودمان را فرا گرفمت. 

در نخستین رقابت تیمی متاسمفمانمه بما 

وجود تاش بسیار تی  ما نتوانست از سد 

تی  بدمینتون گیان بگذرد و این مسئله 

به شدت از اعتماد بنفس اعضمای تمیم  

کاست. خستگی، استرو فراوان و البمتمه 

حیرت در مواجهه با تی  های قدرتممنمد 

این دوره از مسابقات به شدت روی تمیم  

 ما فشار می آورد.

در رقابت دوم تی  ما به مصاف تی  قمدر 

دانشگاه بابل رفت و یک نتیجه نمااممیمد 

کننده دیگر برای ما رق  خورد. البته کمه 

تمام تی  ها حداقل یک سال بمرای ایمن 

رقابت ها تمرین کرده بودند اما ما ه  از 

این که با وجود تاش هایمان نتوانسمتمه 

بودی  ذره ای از ضعف خود را جمبمران 

 کنی  شدیدا سرشکسته شدی .

مسابقات در روزهای آتی ه  ادامه یافتند 

و در مسابقات آزاد ه  جز یک پمیمروزی 

در مسابقات انفرادی نتیجه ی دیمگمری 

حاصل نشد. بدون هیچ تجربه یا تمریمن 

طوالنی مدت تی  بدمینتون و والیبال ما 

با تمام توان  جنگید اما جنگیدن تنمهما 

کافی نبود. عملکرد ضعیف دانشگاه علوم 

پزشکی اردبیل در این دوره از رقابت هما 

تنها یک پیام را اعام می کرد، ایمنمکمه 

دانشگاه ما به تدوین برنامه های منظ  و 

بیشتری در حینه ی ورزش دخمتمران 

نیاز دارد و جز یک آینده نگری کلمی و 

اهمیت دادن به مسئله ورزش دخمتمران 

هیچ چیزی نمی تواند وضعیت دانشمگماه 

علوم پزشکی اردبیل را در میمدان همای 

سختی چون المپیاد قهرمانی که حقیقتا 

برای ورزشکاران مبتدی و بی تجربه ای 

مثل ما ک  از یک المپیک نبود بمهمبمود 

ببخشد و البته این امر حتما مسمتملمزم 

نگاه ویژه ی مسئوالن مرتبط دانشگاهمی 

و همچنین اهتمام دانشجویمان دخمتمر 

 دانشگاه ماست.

 

 فاطمه فرجی
96پرستاری   

 المپیاد یا المپیک!
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فیل  سرخ پوست دومین ساخته نمیممما 

جاویدی است. جاویدی پنج سال بعد از 

ساخت فیل  ملبورن موفق شمده اسمت 

نظر تماشاگران را بمه جمدیمدتمریمن 

 «اش جلمب کمنمد. داسمتمان ساخته

ماجرای یک زنمدان را در »پوست سرخ

کنمد کمه  روایت می 89۳۱حدود سال 

قرار است تخریب شود و زندانمیمان بمه 

زندان دیگری منتقل شوند. در این بین، 

شود که یک زنمدانمی گم   مشخص می

 شده است.

 فیلم نامه خوب

یکی از نقاط قوت فیل ، فیل  نامه بسیار 

خوب آن است که نیما جاویمدی خمود 

نوشته است. او با طرح گره اصلی فیلم  

در همان لحظات ابتدایی قصه، مخاطب 

کند و در ادامه با  را با داستان همراه می

شمود  پرداخت خوب داستان باعث ممی

تماشاگر دو شخصیت اصلی و مماجمرای 

قصه را کنجکاوانه دنبال کند. اگمرچمه در 

نیمه اول، فیل  برای لحظماتمی از ریمتم  

کشد که اتمفماقمات  افتد، اما طولی نمی می

انگیزی که با فاصله منماسمبمی در  هیجان

دهمد، یمکمی پمس از  طول قصه رخ می

کند و ایمن  دیگری تماشاگر را غافلگیر می

 غافلگیری تا پایان فیل  ه  ادامه دارد.

 آن روی دیگر نوید

هایمی  هر چند که نوید محمدزاده در نق 

بازی کمرده، »پوست سرخ«که تا پی  از 

خودش را تکرار نمکمرده و نمقم  یمک 

شخصیت عصبی و بمرون گمرا، نمممود 

همای او  متفاوتی در هر کدام از کماراکمتمر

 »نعمت جاهمد«داشته است، اما کاراکتر 

هایی که تا بمه  به طور کلی با همه کاراکتر

حال بازی کرده متفاوت است. شخصمیمت 

مثل همه افراد نمظماممی،  »نعمت جاهد«

یک فرد آرام، خونسرد و البته بسیار جدی 

های درونی شخصیت اش  است که در الیه

شود و  نشانی از عاطفه و مهربانی پیدا می

خرابی کمه  با آن شخصیت به اصناح کله

های او سراغ داری ، هیچ نسبتمی  از کاراکتر

ندارد. هرچه بازی پریناز ایزدیمار در ایمن 

کمنمد، در  فیل  تماشاگر را غافلگیر نمممی

عوض نوید محممدزاده آن روی دیمگمر 

اش در بازیگری را به مخاطب رابت  توانایی

 کند. می

سرخپوست در جشنواره فیل  فجر به طرز 

ها آن را  غریبی گل کرد. خیلی وعجیب 

بهترین فیل  جشنواره فجر سال گذشمتمه 

دانند. حاال که از روزهای پر تب و تاب  می

ایم  بما قضماوت  جشنواره فاصله گرفتمه

 شود فیل  را تحلیل کرد. تری می منصفانه

های بازیگران را  گروه مخالفان فیل  بازی

دوست ندارند و بمه نمظمرشمان رونمد 

دراماتیک فیل  مشکل دارد. گروه موافقان 

اما معتقدند این فیل  یک نمونه درست از 

ای که  تواند باشد. نمونه سینمای ایران می

بقیه کارگردانان ه  به آن رجو  کنند، با 

 داشتنی. ای متفاوت و دوست قصه

قسمت خوب فیل  فضاسازی آن اسمت. 

فضاسازی که به طراحی صحنه و دکمور 

گردد. ایده فرار زنمدانمی از دسمت  برمی

بان در محیط بسمتمه زنمدان هم   زندان

های خموبمی  بندی جذاب است. فیل  قاب

ها در  دارد که آن حس محصور بودن آدم

فضای زندان را خیملمی خموب تمداعمی 

 کند. می

نوید محمدزاده بازی استانداردی دارد. 

شاید چون شخصیت رییس زندان کمه 

شمود  به واسنه عشق گاهی رقیمق ممی

تر است اما پریناز ایزدیمار واقمعما  جذاب

رسمد کمه  بازد. به نظر ممی قافیه را می

اش بیمن عشمق بمه  حتی راکورد بازی

اش به عنوان ممددکمار  رییس و وظیفه

تواند حفظ کند  اجتماعی را درست نمی

اش شده بازی خنثایی که تموی  و نتیجه

 زند. ذوق می

در ذهن مخاطب این فیل  می تواند بمه 

عنوان یک خاطره هیجمان انمگمیمز از 

نشستن پای پرده سینما در ایمن سمال 

های بی حسی سینما رمبمت شمود و 

مسلما به همان اندازه که یک فیملم  از 

رای مثبت داوران جشنواره  و  منتقدان 

فیل  می تواند سمود بمبمرد، رضمایمت 

مخاطبان ه  می تواند امتیاز بمزرگمی 

برای درخش  آن باشد و به جر ت می 

توان گفت که سرخپوست از ممعمدود 

فیل  هایی است که جدا از بحث فمروش 

گیشه توانسته سنح باالیی از رضمایمت 

 تماشاگران فیل  را نیز کسب کند.

 در جست و جوی سرخپوست

 شبن  نباتی
96مامایی   
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 قلب زندگی
 سعید حامی
95پرستاری   
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 ادبی

 زندگی انحنایی است

 که گاه سربه باال و وگاه سر به پایین 

 هر از گاهی صفری 

 زندگی همچون قلب ماست ریت  هایی از جنس شادی و غ  

 هر دم خاموش

 شودقلب زندگیمان گاه یک خط صاف می

 یکنواخت و پوچ و مرگ

 در خط صافمان حیاتی نداری  

 بی معنی است

 محرک های قلب زندگیمان کجایند؟ در این دنیای فانی

 ساده است

 محبت و کمک

 که نجات بخ  خط صاف زندگیمان هستند

 اما عشق است که محرکه ی وجودی ناتمام زندگیمان است

 عشق به نجات بخ  کل به خود به دیگران به همه کس

 شوی  ؟راستی،چرا به خودمان عاشق نمی

 میدانی حقیقتی که در این دنیا حاک  است چیست؟

 خودمان

 خودمان حقیقت برتری 

 حقیقتی از جنس عزت.اعتماد و عشق

 مایه ی حیات خودمانی 

 زیبایی دنیا همه در لبخند تو بند است 

 دنیایی که در حصاری از انرژی احاطه شده است

 انرژی از جنس گاهی شادی گاهی غ  

 همه متن یک انرژی کامل هستی  

 قوی، باعزت، خاق

کنی  که انگار هیچ انرژی در گاهی آنچنان آن حصار را قوی تصور می

 ما نیست

 آری

 قدرت مایی 

 صدا مایی 

 زیبایی مایی 

 ماها همان انرژی هستی  که به یکدیگر می دهی  

 شویی  مایی  که هیچ وقت تمام نمی

 بشکنی  حصار ها را خودمان باشی ، خود

 زندگی کنی 

 آری این زندگی است که آغوش  را باز کرده و منتظر شکوفایی ماست

 با عشق زندگی کنی .
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 می چکد قنره قنره اشک آهمان

 می شکند رنگ یکپارچه ی دل 

 آه از پی آه

 گردم؟در پی چیزی می

 در پی کجایی ؟

 جدایی یا رسیدن

 تا کی حسرت 

 در پی فردایی  یا حسرت گذشته

 حسرت واژه ای منفی خوبی است

 در این دنیا مسافر کدام کسان هستی ؟

 خودمان یا دیگران؟

 حسرت فکر مجازی است

 گوید که.....

 دیگران از ریشه ی گل بودند

 ما بوته ای 

 بوته ای خاکستری

 خاکستری ه  رنگ خوبی است 

ما در پی دیگرانی  و دیگران ه  در دیگران های دیگر و دیگر 

 ها ه  در آرزوی نامعلوم

 ما انسانی  هر کس ریشه ای زیبا در این خاک خدا دارد

 زیبایی را باید خودمان بسازیی  

 خودمان

 میل زندگیمان را خودمان میسازیی 

 فردا اینجاست خودمان فردایی 

 سفری در پی  داریی  

 سفری از جنس خود 

 سفر بخیر 

 حسرت یا خود



10 

 جشنواره قرآن و عترت در دانشگاه ما

تَبَارَکَ الََّذِی نَزََّلَ الْفُرْقَانَ عَملَمع عَمبْمدِهِ 

لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا )سموره ممبمارکمه 

  8فرقان/ آیه 

قرآن و عترت )علیه  السام  دو ودیعمه 

ی گران بهای رسول خات  )ص  بوده و 

شرط بهره مندی از هدایت و نجمات از 

گمراهی، تمسک به این دو است. بنا بمر 

این باور، در جامعه اسامی بر همگان و 

به ویژه بر دستگاه های حاکمیتی واجب 

است که در توسعه فرهمنمگ اسماممی 

مننبق با شاخصه های قرآن و عمتمرت 

بکوشند. بدیهی است جامعه فرهنگی و 

دانشگاهی در صدر این دستگاه ها قمرار 

داشته  و باید در جهت ترویمج و نشمر 

آموزه های قرآن و عترت و ایجاد انس و 

شور قرآنی در بین مخاطبان خود بمیم  

از پی  اهتمام ورزد. در ایمن راسمتما، 

جشنواره سمراسمری قمرآن و عمتمرت 

طمرح ریمزی  89۱۳دانشگاهیان از سال 

همه ساله به اجرا درممی آیمد.  وگردیده 

بیست و چهارمین دوره از این جشنمواره 

نیز همچون سنوات گذشته، در سمنمح 

ویژه   –دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

در دو  -اساتید، دانشجویان و کارکنان 

سراسری برگزار شده و مرحله دانشگاهی 

نفرات برتر اساتید و دانشمجمویمان بمه  و

جشنواره ملی قرآن و عترت )عملمیمهم  

السام  معرفی می شوند. ایمن دوره از 

بخم  آوایمی، ممعمارف  7جشنواره در 

قرآنی، پژوهشی، فن آوری، ادبی، هنمری 

و تیمی برگزار می شود که شایمان ذکمر 

است بخ  تیمی از دوره جماری بمه 

مسابقات جشنواره قرآن و عترت )علیهم  

السام  اضافه شده اسمت. بمر اسماو 

گزارش آماری به عمل آممده از ممرکمز 

قرآن و عترت وزارت بهداشت و آموزش 

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با 

نفر از متسابمقمیمن ایمن  ۱185معرفی 

دانشمگماه  ۳بین در جشنواره، از دوره 

 برتر کشور قرار دارد. 

معماونمت از عمل آمده  بهطبق گزارش 

دانشجویی دانشمگماه عملموم -فرهنگی

پزشکی اردبیل در خصوص بخ  آوایی 

نمفمر شمرکمت  985بین از جشنواره، 

مرحله دانشمگماهمی در نفر  58کننده، 

 11فایل صموتمی که حا ز رتبه شدند 

رتبه اول این آزمون جهت داوری مجدد 

عمتمرت و به دبیرخانه جشنواره قرآن 

)علیه  السام  در وزارت بمهمداشمت 

ارسال شد. بر اساو لیست راه یافتگمان 

در اواخمر ممرداد  کهبه مرحله کشوری 

 11نفر از بین ایمن  8۳اباغ شد،  89

نفر به مرحله کشوری راه پیدا کرده اند. 

 درمرحله کشوری این دوره از جشنواره 
در شهر همممدان  89دهه اول آبان ماه 

 برگزار خواهد شد.

ذکر است در بخ  معارف قرآنی به الزم 

 77نفر شرکت کننده،  1۱11نیز  از بین 

نفر موفق به راه یابی به مرحله کشموری 

نفر از آن ها حما مز  ۳جشنواره شدند که 

رتبه های برتر شدند. در بمخم  ادبمی 

از نمفمر  1جشنواره نیز، در رشته شعر 
شرکت کنندگان دانشگاه علوم پزشمکمی 

آن خمود از اردبیل رتبه های برتر را 

 کردند.

آمار ارا ه شده، دانشگاه علموم به با توجه 

و پزشکی اردبیل درخش  بسیار خوب 
قابل تحسینی در این دوره از جشمنمواره 

عترت )علیه  السام  داشته کمه و قرآن 

نشان از عاقمندی و استعداد ک  نظمیمر 

کارکنان دانشمگماه و اساتید، دانشجویان 

 در این زمینه است.

 

 محمدحسام امینی نسب
97هوشبری   

 گزارشی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
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