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و نشست کشهوری مهدیهران مسهئهول 

نمایندگان کمیته ناظر دانشگاه های علهوم 

در  8931مهرمهاه  5پزشکی روز جمعه 

محل دانشکده تغذیه دانشهگهاه شهههیهد 

بهشتی برگزار گردید. از برنامه های ایهن 

نشست یک روزه که با حضور دکهتهر   

گانی مدیر کل فرهنگی وزارت بهههداشهت 

برگزار شد، یک کارگاه دو ساعته حه هو  

پهاسه  و سپس جلسه پرسش و نشریات 

یک ساعته بود که در ادامه هم بهه درازا 

پهاسه  و کشیده شدن جلسه پهرسهش 

مدیران مسئول نشریات با نهمهایهنهدگهان 

کمیته ناظر کشوری و دکتر   گانی ایهن 

مسئله را روشن ساخت که یک نشهسهت 

یک روزه به هیچ عهنهوان پهاسه  گهوی 

جلسات بحث نشریاتی و نیازسنجی ههای 

این حوزه نیست. در پایان نشهسهت نهیهز 

انتخابات کمیته ناظر کشوری در ساعهتهی 

ع ب تر از موعد م رر  برگزار شد و بدیهن 

ترتیب پرونده تنها نشهسهت سهراسهری 

نشریات دانشگاه های علوم پزشکی کشهور 

 بسته شد.  31در سال 

گمان ما بر این بود که با رشد فناوری هها 

و رسانه های پیشرفته ای که ایهن روزهها 

غیر فراغت جهامهعهه و تمام اوقات فراغت 

خصوصا قشر دانشجو را پر کهرده اسهت، 

کهم و نشریات دانشجویی کم مخهاطهب 

بی توجهی دانشجویهان و طرفدار شده اند 

حتی فرهیخته دانشگاه نصیب آن ها شده 

است، اما با این مشاههداتهی کهه اخهیهرا 

حاصل شد گویا سردمهداران فهرههنهگهی 

دانشگاه های علوم پزشکی ههم عهالقهه 

چندانی به این حیطه و این قشر دست بهه 

همیشه در حاشیه ندارند. بیشتریهن و قلم 

صفتی که برای فعاالن نشریهات بهه کهار 

برده می شود دغدغه مند بهودن اسهت، 

دانشجویی که دغدغه دارد یعنی مشکالت 

اگهر و جامعه را می بیند و درک می کند 

ارائه راه حهل بهرای ایهن و برای ارزیابی 

قلم به کار گیهرد، پهس و مشکالت کاغذ 

بهترین عرصه بهرای کهار او نشهریهات 

دانشجویی هستند، قشری تماما فرهنگهی 

ن اد که تنها هدفشان از کار در نشریات و 

بیان مشکالت و بررسی راه حل هاست، یا 

بعضا صدای افرادی هستند که شنیده یها 

یا و نماینده دردهایی که دیده نمی شوند 

به فراموشی سپرده شده اند، اما بها بهی 

توجهی بعضی از معاونین فرههنهگهی در 

دانشگاه های خصوصا کم برخوردار کشور 

حال و روز نشریات دانشجویی آن دانشگاه 

ها خیلی خوب نیست و شاید به خاموشی 

مطلق گراییده است. برگردیم به مسئهلهه 

اصلی یعهنهی نهادیهده گهرفهتهه شهدن 

غیرمنصفانه نشریات دانشجویی از سهوی 

مسئولین ممتاز فرهنگی وزارت بهداشهت 

که با شواهد و اسناد محکمی قابل دنبهال 

کردن از جانب فعاالن نشریات دانشجویی 

ست، چرا که این حق برای آنان محفهو  

است تا بدانند که چرا نشسهت کشهوری 

مدیران مسئول نشریات دانشگاههی بهه 

صورت فشرده طی یک روز و در تهههران 

که از نظر موقعیت جغرافیایی ههم مهی 

توانست بهانه خوبی برای حضور دکهتهر 

الری باشد از جانب وی مورد غفلت قهرار 

نیز جای بحث و  88گرفت. حواشی تیتر 

بررسی بیشتر دارد امها ههمهیهن کهه 

بزرگترین رویداد نشریاتهی کشهور ایهن 

چنین  با کش و قوس ههای فهراوان از 

جهت تاری  بهرگهزاری و داوری ههای 

ضعیف برگزار گردیهد، خهودد دلهیهل 

دیگری بر کم کاری در زمینه نشهریهات 

است. درست است که این بی توجهی ها 

مانعی بر سر راه فعاالن دغهدغهه مهنهد 

نشریات نیست چون آنهان خهم مشهی 

اصالح را همیشه پی گرفته اند و ههیهچ 

گاه هدفی برای دیده شدن خود نداشهتهه 

اند اما به عنوان یک عضو این جامعهه ی 

بزرگ فرهنگی باید بگویم کهه بها ایهن 

اتفاقات پیش آمده این فرضیه بهیهش از 

پیش در اذهان شکل می گیرد که رشهد 

فرهنگی، انت ادگری و انت ادپذیری و نیهز 

گسترد رسانه های دانشجویی در دستور 

کار معاونت فرهنگی وزارت قرار نداشته یا 

از ارزد بسیار پایینی برخوردار اسهت و 

تبعا نیازی هم در این باره احساس نهمهی 

شود که پیگیری ضعیف معاونت فرهنگهی 

را در امر نشست ها و رویدادهای بهزرگ 

نشریاتی سبب شهده اسهت. حهال اگهر 

ح ی تا چنین باشد دیگر نبایهد مهدعهی 

فرهنگ سازی ریشه ای در دانشهگهاه و 

پرورد صفات انت هادپهذیهری در نهههاد 

 دانشجویان بود.
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رشته های علوم پزشکی  حذف و فنهاوری 

اطالعات سالمت جایگزین آن شده اسهت  

این رشته برای دانشجویانی مناسب اسهت 

که تمایل دارند در مراکز بهههداشهتهی و 

درمانی به فعالیت های فناوری اطهالعهات  

بپردازند. با رشد همه جانبه فناوری ههای 

نوین  شاهد رشد فنهاوری اطهالعهات در 

درمان و تح ی ات پزشکی هستیم،  و ایهن 

روزها بیماران می توانند با شماره پهرونهده 

پزشکی خود به به تمام اطالعات پزشهکهی 

خود  دسترسی پیدا کنند و هم چنین بها 

استفاده از سیستم های اطالعات سهالمهت 

در کمترین زمان بههتهریهن خهدمهات را 

 دریافت کنند. 

بازار کار این رشته در م طع تحهصهیهلهی  

لیسانس نسبتا خوب است ؛ و چون رشتهه 

ای نوپا است اعالم نیاز مندی بخش ههای 

بهداشتی و درمانی به نیروههای فهنهاوری 

اطالعات سالمت از آمار خوبی بهرخهوردار 

 است .

دانش آموختگان این رشته در بخش ههای 

بارها  برام اتفا  افتاده است کهه از مهن 

پرسیدند  دانشجوی چه رشته ای هستی ؛  

و من هر دفعه بعد ازاینکهه اسهم رشهتهه 

تحصیلی ام  را گفتم؛ مجبور شدم یک بهار  

دیگر رشته ام  و تاریخچه اد و همچنیهن  

بعد از اتمام دوره دانشجویی ام در کهجها 

مشغول به کار خواهم شد را توضیح بدههم 

، البته این اتفا  عجیبی نهیهسهت؛ چهون 

رشته تحصیلی من یک رشته بسیار نهوپها 

است که چند سالی می شود که دانشهگهاه 

های علوم پزشکی کشور اقدام بهه جهذب 

دانشجو و تربیت آن ها در این رشته کرده 

اند؛ فرصتی را که به من داده شده غنیمت 

می شمارم ؛ در مورد رشته تحصیلی ام و 

آینده شغلی آن برای آن هایی که هنوز بها 

این رشته آشنا نیستند یا مهی خهواههنهد 

دانشجوی این رشته شونهد تهوضهیهحهات 

 مختصری را ارائه کنم؛

این رشته در آمریکا و در م اطع کهاردانهی  

و کارشناسی  وجود دارد؛ و در ایران مدتی 

است که رشته مدارک پزشکی از لهیهسهت 

مختلف آموزشی : آموزد کارکنان مرتهبهم 

یا جدید در زمینه روند گهردد امهور در 

 بخش فناوری اطالعات سالمت، 

و در بخش خدماتی :  تحلیل سازمانهدههی 

اطالعات و کدگذاری اطالعهات پهزشهکهی 

بیماران  و کدگذاری مالی اطالعات پزشکی 

، تحلیل شاخص های آماری ، مشارکت در 

 طراحی فرم ها و...

در بخش مدیریتی : مدیریت بخش فناوری  

 اطالعات سالمت،

بخش پژوهشی:  انهجهام پهژوههش ههای  

کاربردی در حوزه سیستم های اطالعهاتهی، 

مشارکت در طراحی و جمع آوری اطالعهات 

 پژوهشی و... است.

این مطالب به طور خالصه توضیحاتی را در 

مورد رشته تحصیلی من بود؛ البتهه  ایهن 

رشته مشکالت خودد را هم دارد که چون 

یک رشته نوپاست طبیعی به نظر می آیهد  

ولی امید است با گذشت زمان این رشهتهه 

جایگاه واقعی خود را پیدا کند و پیشهرفهت 

 های خوبی داشته باشد.

 معصومه پورکریم

 HITدانشجوی 

 
 هستم HITمن دانشجوی 

 تجربه نگاری

HE
AL
TH

 



7 

 ماهنامه فرهنگی سرو

 8031مهرماه  03شماره پنجم، سال دوم، 

قبول شوم. به فکر افتادم. باورتان می شهود  

نمی دانستم تعهد خدمت را انتخاب کنهم و 

سال ها در منط ه ای محروم زندگی کهنهم 

ولی پزشک باشم یا نه پرستار باشم و زندگی 

شیک در مناطق مرکزی داشته بهاشهم. بها 

تح یق از پرستاران متوجه شدم تنها رشهتهه 

پیراپزشکی که بازار کار خوبی دارد در حهال 

حاضر پرستاری است، دکترا دارد، شهرایهم 

مهاجرت به خارج دارد و ارزشهش در آن 

سوی دنیا خیلی خوب است. پرستار آن جها 

قدرت نسخه نویسی دارد و آن قدرها هم از 

 پزشک و دندانپزشک رویای من دور نیست. 

پرستاری هسهتهم.  7حاال من دانشجوی ترم 

از دوران دانشجویی شروع کرده ام بهه کهار 

کردن و این برایم خیلی مهم بود که زودتهر 

به پول برسم. این را ههم مهی دانهم کهه 

پرستاری ت ریبا هر سال استهخهدام دارد و 

تعداد افرادی که جذب می کهنهد حهداقهل 

بیشتر از سایر رشته های پیرا پزشکی اسهت. 

البته ف م بیمارستان هم نیست. اگر کهمهی 

زرنگ باشی در درمانگاه های خصوصی کهار 

دبیرستانی که بودم در مدرسه تیزهوشان 

درس می خواندم. جو حاکم بر آن را کهه 

می دانید  همه آمده اند کهه پهزشهک، 

دنداپزشک و یا داروساز شوند. چنهد روز 

به کنکور مانده بود. یکی از دوستانم کهه  

مادرد پرستار بود گفت: اگر نتهوانهم از 

یکی از  این سه رشته قبول شوم، مانهنهد 

مادرم پرستار خواهم شد. آن مهوقهع بها 

نیشخندی به او نگاه کهردم و گهفهتهم 

پرستار  من هرگز نمی خهواههم مهالفهه 

بیمار را تمیز و مرتب کهنهمذ ذههنهم از 

فکرهای آلوده و کوته بینانه مسموم بهود. 

آن موقع نمی دانستم پرستار این کارهارا 

نمی کند. حتی نمی دانستم با این حرفم 

 چ در دوستم را ناراحت کردم.

روزها گذشت و موقع انتخاب رشته شهد.  

من به بالین عالقه داشتم هرطور که شده  

می خواستم محیم کارم بهیهمهارسهتهان 

باشد. با نوجه به رتبه ام می توانستهم از 

رشته های تعهد خهدمهت پهزشهکهی و 

همچنین همه ی رشته های پیراپزشکهی 

پیدا می کنی. خدمات پرستاری در منزل هم 

از کارهایی است که پول خوبی به همراه دارد 

که می شود کنار کار اصلی در بیهمهارسهتهان 

 داشت و به میزان دریافتی خود افزود.

ت ریبا یکسال دیگر من یک پرستار خهواههم 

شد و این را لمس کرده ام که پرستهاری آن 

چیزی نبود که من در دبهیهرسهتهان فهکهر 

میکردم. پرستاری پرستیژ کاری خوبی دارد 

البته اگر پرستار با سوادی بهاشهی. درسهت 

است که سختی هایی دارد. شهیهفهت شهب 

ات را تغییر مهی دههد،  هایش برنامه زندگی

پانسمان و بخیه و ساکشن کردن هایش دل 

و جرئت می خواهد، روحیه ای خسهتهگهی 

ناپذیر و مهارت ارتباطی خوبی الزم دارد و 

کار انرژی بری است اما مگر سایر رشته ههای 

این ها را ندارند  در عوض وقهتهی دردی از 

بیمار کم می کنی و درح ت دعا می کهنهد 

می دانی چه حس خوبی به تو دست  مهی 

دهد  من پرستاری را م دس میدانم به قهول 

یکی از اساتید، پرستاران افراد انتخاب شهده 

 ای هستند.

 زهرا عزیزیان

 دانشجوی پرستاری

 
 من دانشجوی پرستاری هستم

 تجربه نگاری
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دانشجویانی که رشته اتا  عمل را انتخاب 

می کنند معموال با رتبه های خوبهی وارد 

دانشگاه می شوند و معموال فکر می کننهد 

که در این حرفه کار بخصوصی را انهجهام 

نخواهند داد و همانطور که در فیلم ها می 

بینند کارشان دادن قیچی و پنس و آماده 

کردن اتا  خواهد بود ولی بها ورود بهه 

دانشگاه و شروع کارآموزی ها متوجه مهی 

شوند که رشته شان بار علمی فراوانی دارد 

و به جرئت کسی که علم به نسبت خوبهی 

از بدن انسان و تکنیک های جراحی ندارد 

نمی تواند بعنوان تکنولوژیست فرد موفهق 

 موثری باشد.و 

تکنولوژیست ها در کسوت کمهک جهراح 

در طول عمل به عنوان یار موثر و دسهت 

به دور از و راست جراح ظاهر می شوند 

هر اغراقی بدون وجود یک کمک کنهنهده 

کار بلد هیچ عمل و پروسه ای و حرفه ای 

 نمی تواند به نتیجه ای بیانجامد.

همانطور که از اسم این رشهتهه مشهههود 

است عمده امور این رشته کهار عهمهلهی  

است، بنابراین بیشتر آموزد ها به صورت 

دروس تهئهوری تها و عملی خواهد بود 

 یلدا شکری

 دانشجوی اتاق عمل

 
 من دانشجوی اتاق عمل هستم

زمانی که دانشجو با چشم خود نبیند و سختی 

کار را لمس نکند، موثر واقع نخواهد بود. ایهن 

رشته یک رشته ی نوپها اسهت ولهی طهبهق 

استانداردهای جهانی و بر اساس یک بهرنهامهه 

آموزشی هدفمند، دانش آموختگان این رشتهه 

بعد از اتمام تحصیل نه تنها به عهنهوان یهک 

کارشناس تخصصی در ارت ا سهطهح کهیهفهی 

پروسه های جراحی در کنهار مهتهخهصهصهان 

جراحی در اتا  عمل قعالیت می کنند، بلهکهه 

قادر به ارائه خدمات اثربخش در جهت ارته ها 

سطح سالمت جامعه بشری در کشور و سهطهح 

 بین المللی می تواند ایفای ن ش کنند.

 تجربه نگاری
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 من دانشجوی مامایی هستم

 ساجده کوهی

 دانشجوی مامایی

زمانی که  رشته ی مامایهی را انهتهخهاب 

کردم تصور من از زایمان و کارهای مرتبم 

با  مامایی مثل معاینه نوزاد و مادر بهاردار 

یک تصور نسبتا بچگانه  بود، مثال فکر می 

کردم در زایمان همه امور بت قهاعهده ی 

خودد پیش می رود و پروسه آسانی دارد 

و تمام زایمان ها مانند هم هستنهد و یها 

اینکه گمان می کردم مباحث زنهان جهزو 

مباحث آسان هستند اما حاال می بینم کهه 

هر زایمان دقی ا مانند یهک تهخهم مهر  

شانسی است، اصال معلهوم نهیهسهت چهه 

اتفاقی قرار است بیفتد و هیهچ زایهمهانهی 

شبیه آن یکی نیست و در ضمن مبهحهث 

زنان جز سخت ترین مباحث علمی اسهت 

و برای تسلم بر آن باید به بسهیهاری از 

بخش های دیگر هم تسلم داشته باشی و 

آن قدر باید مطالعه ات زیاد بهاشهد کهه 

بتوانی ف م یک مشاوره ساده دوران بلو ، 

دوران باروری، بارداری و شهیهردههی و 

یائسگی را به یک خانم ارائه بدهی، حهاال 

وای به حالی که بخواهی  خانمی را کهه 

در این دوران مشکلی پیدا کهرده و بهه 

بیمارستان یا درمانگاه یا مطبی  کهه در 

آن کار می کنی مراجعه کرده برای حهل 

مشکلش چاره بیابی. این زمان زمانهی اسهت 

که تو باید تعداد زیادی از کتب را بهه یهاد 

داشته باشی و ضمن آن هم در بالین تجهارب 

زیادی داشته باشی تا بتوانی مشهکهل او را 

مدیریت و حل کنی . البته این را باید بگویهم 

که با وجود تمام سختی ها و دشواری ههای 

رشته و حرفه مامایی به ههیهچ عهنهوان از 

انتخابم پشیمان نیستم و به نظرم اگر روزی 

صدبار خدا را شکر کنم که وارد رشته ای بهه 

 این زیبایی شده ام باز هم کم است.

 تجربه نگاری
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 علیرضا فرج نژاد من دانشجوی رادیولوژی هستم

 دانشجوی رادیولوژی

رشته رادیولوژی یا همان تکنولوژی پهرتهو 

شناسی از رشته های پیراپزشکی محسوب 

می شود. رشته رادیولهوژی، تها مه هطهع 

کارشناسی در ایران وجود دارد و بهرای 

کارشناسی ارشد باید گرایش ههای آن را 

بخوانید. قبل از کنکور اصال به رادیهولهوژی 

فکر نمی کردم هیچ، حتی زمان انهتهخهاب 

رشته هم انتخابش نکرده بهودم. وقهتهی 

ها را در سایت سهنهجهش  خواستم کد می

تکهنهولهوژی ” ثبت کنم، ناگهان چشمم به 

افتاد. من هم از ههمهه جها “  پرتوشناسی

خبر از اسمش خوشم آمد و انتهخهابهش  بی

کردم. خدا خواسته از همین رشهتهه ههم 

 قبول شدم.

اوایل قبولی احساس خوبی نداشتم؛ ولهی 

ای نداشتم. در دانشگهاه ثهبهت نهام  چاره

 تجربه نگاری

به بعد )یعنی شروع سهال سهوم ،  5از ترم 

کار دانشجویی در بیمارستان به دانشجهوهها 

تهوانهنهد در  شود. دانشجویان مهی داده می

 بیمارستان کار کنند.

از نظر سختی کار، رادیولوژی چون با اشعهه 

ایکس سر و کار دارد بایهد دقهت داشهتهه 

باشیم، خدای ناکرده، با اشتباه خودمان یها 

مریض دچار بیماری نشویم و همچنهیهن از 

آنجا که بیشتر مراجعین احساس ناراحهتهی 

دارند، باید صبر و حوصله زیادی در برخهورد 

با مریض و همراهان وی داشته باشیهم، بهه 

 های تروما. خصوص در بخش

به دلیل همین سختی کار و اشعه ایهکهس، 

سهال  05کارمندان بخش رادیولهوژی بها 

 شوند. خدمت بازنشست می

کردم. هفته های اول دانشگاه فهمیدم کهه 

با اشعه ایکس سر و کار داریم و احهتهمهاال 

سرطان هم بگیریمذ به فکر انصراف افتهادم، 

رفتم از دانشجویان ترم بهاالیهی و کهادر 

رادیولوژی بیمارستان تح یق کردم، راضهی 

 شدم که این رشته را ادامه بدهم.

ام راضی هستم.  االن بعد از دوسال از رشته

آینده شغلی رادیولوژی در اردبیل ت هریهبها 

است. از شهرهای دیهگهر اطهالع  52-52

 دقی ی ندارم.

سال اول دانشگاه، ف م تئوری هست و در 

شود، سهال دوم و  کالس درس برگزار می

سوم، هر هفته دو روز تا وقهت اداری در 

شوید، تحت عهنهوان  بیمارستان حاضر می

کارآموزی. سال چهارم ف م بیهمهارسهتهان 

روید؛ البته اگر درسی را نیفتاده باشید.  می
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پزشکی و دندانپزشکی اینها دومهورد از 

شغل های لوکس کشوری چهون ایهران 

هستند که جدای از درآمهد خهوبشهان 

دارای احترام اجتمهاعهی بهاالیهی ههم 

هستند. البته این مشاغل در همه جهای 

دنیا جایگاه برتر دارند اما در کشهور مها 

گویی به عنوان ممتازترین مشهاغهل و 

اهداف برای محصلین و دانشهجهویهان 

محسوب می شود چنهان کهه سهاالنهه 

هزار نفر از دانش آمهوزان و  122حدود 

پشت کنکوری های رشته تهجهربهی یها 

حتی رشته های دیگر را وارد رقهابهت 

سخت و طاقت فرسای کنکور تجربی می 

کند. البته هر پدیده ای که مهحهسهنهات 

بزرگی چون ثروت و شان اجتماعی بهاال 

را عاید انسان کند مطمئنا به مرور زمهان 

به سمت راه های بیراهه و ت لهب ههای 

بزرگ کشیده می شود، مانند ههمهیهن 

خبرهایی که روزانه در صفحات مهجهازی 

و خبرگذاری های مختلف منتشهر مهی 

شود، در میان این خبرهای قابل تامل و 

بعضا عجیب هستند مواردی کهه واقهعها 

نیازمند بحث و تحلیل هستند، این کهه 

چرا عده ای حتی حاضرند برای تحصیل 

در رشته های پزشکی تابعیت خهود را 

تغییر دهند یا برای بهههره مهنهدی از 

سهمیه های تاثیرگهذار ایهثهارگهران بهه 

سواستفاده از این م وله بپردازند، و البتهه 

مساله اعمال نفوذ بعضی سیاسهتهمهداران 

برای تحصیل فرزندانشان در این رشته ها 

و اتفاقات پشت پرده انت ال دانشهجهویهان 

دانشگاه های خارجی به دانشهگهاه ههای 

ممتاز داخلی هم از بزرگتریهن حهاشهیهه 

 های موجود در ایهن بهحهث هسهتهنهد.

بی عدالتی در کنکوری که بهزرگهتهریهن 

چالش پیش روی نسل جوان ما بهعهد از 

معضل بیکاری ست بزرگترین منشا ایهن 

قبیل مشکالت و ت لب های بزرگ اسهت. 

این که با گذشت سی و انهدی سهال از 

جنگ هنوز هم سهمیه های ایثارگری در 

کنکور وجود دارد و اعمال می شهود، یها 

دادن امتیازات بی حساب و کهتهاب بهه 

فرزندان اعضای هیئت علمی در غهالهب 

تغییر رشته از مواردی چون دامپزشهکهی 

به پزشکی و تغییر دانشگاه نشان از بهی 

کفایتی قوانین در اجهرای ایهن آزمهون 

بزرگ و سرنوشت ساز است. اگر برابری و 

انصاف کامل در کنکور رعایت مهی شهد 

تبعا شاهد این حجم از دورزدن ها و حهق 

خوری های آشکار و پنهههان نهبهودیهم، 

درکنار این مشکالت درگیری دیگری کهه 

در باب کنکور وجود دارد ن ایص سیستهم 

آموزشی ماست، اینکهه کهتهاب ههای 

درسی ما به قدر کفایت پهاسهخهگهوی 

کنکور نیستند و یک مهحهصهل بهرای 

کسب یک رتبه متوسم در کنکور ناچار 

درسهی  به خرید کتهاب ههای کهمهک

مختلف با هزینه های سنگین می باشد 

هم بار دیگری است رو ههجهمهه ی 

مشکالت تلنبار شده. ف م تصهور ایهن 

که یک دانش آموز با وجهود شهرایهم 

اقتصادی ضعیف کشور و به دنبهال آن 

معضالت اجتماعی مختلف چگونه مهی 

خواهد با غول کنکور در یهک فضهای 

عاری از عدالت و سرشار از محرومهیهت 

روبه رو شود، تمام امید انسهان را بهه 

 یهههاس مهههبهههدل مهههی سهههازد. 

دستگاه های اجرایی ما چون سهازمهان 

سنجش و وزارت آموزد و پهرورد و 

هم چنیهن وزارت بهههداشهت بهایهد 

پاسخگوی مشکالت پیش آمده باشنهد، 

این مشکل به قدری بزرگ و ضرررسان 

است که نمی توان از آن چشم پوشیهد. 

این که دولتی بیاید و دم از تهدبهیهر و 

امید بزند یعنی باید حداقل نیم نگاههی 

به این مساله داشته باشد، شاید عوارض 

آن به این زودی ها خود را نشان ندههد 

اما در آینده اثرات کامال مهخهربهی بهر 

اقتصاد، اجتماع و حتی فرهنگ خواههد 

داشت. یک نمونه مثال بارز آن خهالهی 

ماندن رشته ههای کهاربهردی مهثهل 

مهندسی و امثال آن و تحلیهل رفهتهن 

قوای اقتصادی مملکت خهواههد بهود، 

رشته های علوم انسانی هم بها تهوزیهع 

کمتری از نخبگان کشوری رو به ضعهف 

خواهد گذاشت و این در حالی ست کهه 

جامعه پزشکی ما اشباع از یهک سهری 

نخبگان کشوری در یک سو و پزشکهان 

ناشایست و ناکارآمد حاصل از امتیهازات 

و سهمیه های ویژه از سهوی دیهگهر 

خواهد بود. گذشته از این سخنهان ههر 

مشکلی نیاز به یک یا چند دغدغه منهد 

دارد که عمق فاجعه را دریابند، درگیر و 

دار تحریم های ظالمانهه و مشهکهالت 

عدیده اقتهصهادی چشهم پهوشهی از 

مشکالت داخلی خصوصا زمینهه ههای 

پراهمیتی مانند تحصیل و اشهتهغهال 

همچون آتش انداختن بهه انهبهار کهاه 

است، اگر دغدغه مندی اولویت بزرگهان 

و دولتمردان مها بهاشهد، بهیهان ایهن 

مشکالت راه را برایشان باز می کند تها 

قدم هایی برای پیشهرفهت مهمهلهکهت 

بردارند و اگر دغدغه مندی نباشد تدبیر 

  .و امید هم راه به جایی نمی برد

 معصومه فرجی

 دانشجوی پرستاری

 گره کنکور
 را باز کنید 
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غالب افرادی که نگاهی به عکس ههای 

شاهزادگان و همسران شاهان قهاجهاری 

می اندازند واکنش یکسانی دارند و آن 

به تمسخر گرفتن معیارهای زیبایی آن 

روزگار است، دختران و زنانی که به قول 

مادران قدیمی چند پرّه گهوشهت روی 

استخوانشان هست و موی پشت لهب و 

ابروهای پیوندی شان نشان دهنده عاری 

بودن آن ها از دغدغه اپیالسیون و امثال 

آن است. در کنار این طرز فکر ایهرانهی 

نگاه یک صفحه مجازی خارجی به ایهن 

پدیده بسیار جالب توجه بوده است، این 

صفحه در کنار قرار دادن عکسی از ایهن 

شاهزادگان متنی به ایهن مضهمهون را 

منتشر کرده بود: زیبایی طبیعی و دست 

نخورده شاهزادگان ایرانی قاجهار قهابهل 

ستایش است. کامال واضهح اسهت کهه 

نگرد جوامع روشن فکر و متمدن تر به 

لحا  ساختارهای فرهنگی، چون اروپا و 

قاره آمریکا در تشریح این مساله کهامهال 

فر  دارد و این فر  اساسهی نشهان از 

برتر بودن سطح تفکر آنان نسهبهت بهه 

مساله زیبایی و معیارههای آن اسهت، 

البته نمی توان این ویژگهی را خهاص 

تمام جوامع اروپایی و آمریکایی دانست 

اما همین که تعداد انهدک یها شهایهد 

بیشتری از آن ها این چنین نهگهرشهی 

داشته و سعی در گسترد آن داشهتهه 

باشد، خود جای ت دیر دارد و مسلما بها 

ریشه دواندن و اپیدمی کردن بیهشهتهر 

می تواند به سادگی در م ابل باورههای 

غلم جهانی پیرامون مهتهراژههای بهی 

اعتبار زیبایی بایستد. کمهپهیهن ههای 

مختلفی که این روزهها در فضهاههای 

مجازی مختلف وجود دارد نظیر تشویق 

به استفاده کمتر از موارد مضری چهون 

اپیالسیون و استفاده از کفش پهاشهنهه 

بلند یا رژیم های سخت و پهرعهوارض 

الغری هم تالد های عده ای روشهن 

فکر را پیهرامهون رههاسهازی زنهان و 

دختران از معضل زیبایی و زیهبهاسهازی 

نشان می دهد. البته پیشرفهتهه بهودن 

کشورها تنها عامل موثر در چگهونهگهی 

درک مردم از زیبایی نیست و اکهنهون 

دیده می شود که در کشورهای آسیهای 

شرقی همچون کره جنوبی بها وجهود 

پیشرفت فو  سریع در جهنهبهه ههای 

مختلف اما همچنان معضهل جهراحهی 

های بی شمار زیبایی ) معضل از جههت 

سوگیری شدت یافته مردم به سهمهت 

ظاهربینی و قضاوت ها و واکنش ههای 

صرفا بر اساس ظاهر  در ایهن کشهور 

گسترد بسیار یافته و حتی این پیشرفته 

شدن در زمینه جراحی پالستیک و بهاال 

رفتن احتمال موف یت این گونه جراحهی 

ها بر پرطرفدارشدن آن ها بیش از پیهش 

تاثیر گذاشته است و عهوارض جهبهران 

ناپذیری را در موارد بسیاری بهه دنهبهال 

دارد. اما سوالی که در این زمینهه واقهعها 

مطرح است این است کهه چهرا مهردم 

زیبایی یک               
 تلقین است! 

 فاطمه فرجی

 سردبیر نشریه سرو
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کشوری چون کره جنوبی بها داشهتهن 

چشم های بادامی و ریز باید به سهمهت 

بزرگ کردن چشم از راه جراحی ههای 

دردناک و پر هزینه و به تبع آن تغییهر 

این گونه ظاهر طبیعی و مختص نهژاد 

خود پیش برود  یا کشوری چون ایران 

که از نژادها و قومیت ها با چهره ههای 

متنوع و ویژگی های ظاهری متهمهایهز 

تشکیل یافته است، همه ی این تفهاوت 

های ظاهری را به سمت یهک چهههره 

واحد که متشکل از بینهی کهوچهک و 

عروسکی با لب های بزرگ و گونه ههای 

برجسته و ابروان پر مهو اسهت سهو  

دهد  آیا پاس  ف م ایهن اسهت کهه 

اکنون معیارهای زیبهایهی در جهههان 

همین ویزگی هاست  اصال چه کسی یا 

چه سازمانی این معیارها را تعریف کرده 

است  اگر به مساله ابهتهدایهی یهعهنهی 

معیارهای زیبایی قاجاری برگردیهم آیها 

این سوال مطرح نمی شهود کهه چهرا 

زیبایی آن ها را قبول نهداریهم  چهون 

معیارهای هر زمانه با هم فهر  دارد و 

چه بسا مردمان صد سال بعد با مشاهده 

چهره های حال ما ههمهان حسهی را 

داشته باشند که ما در مورد زیبهارویهان 

قاجار داریمذ حتی درمورد کشهورههای 

مختلف علی رغم تالد های برنهدههای 

طمع کار آرایشی جهت تهرویهم مهدل 

های محدود زیبایی در کل جهان ایهن 

 معهیهارههای زیهبهایهی مهتهفهاوتهنهد. 

آنچه که مسلم است این است که ایهن 

معیارهای زیبایی هم چون مسایل دیگر 

با گذشت زمان دستخود تغیهیهر مهی 

شوند و بسته به فرهنگ ها و نهژادهها 

هنوز تفاوت های عمده ای باهم دارنهد، 

همین امر نشان می دهد که هیچ معیار 

ثابتی برای زیبایی وجود ندارد و ههیهچ 

کس نمی تواند کسهی را بهه خهاطهر 

منطبق نبودن با معیهارههای زیهبهایهی 

کنونی یا معیارهای خاص کشوری دیگر 

سرزنش کند پس فرهنگ ما هم بهایهد 

تعریف از زیبایی خود را تغییر دههد تها 

تل ین یک سری ع اید بی ثبات و بهی 

اساس درمورد زیبایهی افهراد نهتهوانهد 

تغییری در نگرد مثبت جامعه نسهبهت 

به مساله زیبایی شناختی به وجود آورد. 

دراین بین اصل ماجرا این است کهه در 

دنیای پر تالطم این روزها کسی نهمهی 

تواند ادعا کند که زیبایی مطلهق کهدام 

است و زشتی اگر هست کدام، این ف م 

تفکر آدمی است که اندازه گیهری ایهن 

چنین مسائل کیفی را شکل داده و گهذر 

سالیان دراز از عمر جهان ههم کهامهال 

نشانگر دگرگونی تفکر آدمی در تهمهام 

زمینه ها از ابتدا تا کنون بوده است. این 

م اله روشنگر موضوع درک از زیبایی و 

چگونگی تحلیل برخوردها در جامعه مها 

و جوامع دیگر است تا دعوت به تامل در 

این زمینه داشته باشد، که اگر زیهبهایهی 

ظاهر تعریفی داشته باشد یه هیهنها بهی 

اعتبار است و پوچ و هرکس باید آن را 

در ذهن خود تجزیه و تحلیل کند که آیا 

زیبایی واقعی در طرز نگاه کردن مها و 

نحوه قضاوتمان درمورد آن است یا تایید 

اکثریت افراد و پیش بردن آن تهوسهم 

عده ای سودجو به جهههات دلهخهواه و 

سودسازی شرکت های بزرگ آرایشی در 

جهان. زیبایی و ویژگی های یک چهههره 

زیبا تنها یک تل یهن بهزرگ از طهرف 

جامعه جهانی است و چنین مسالهه ای 

وجود ح ی ی ندارد، از خال های بهزرگ 

فرهنگی ما پیروی کورکورانه از عه هایهد 

تحمیل شده ی غربی ست، غهربهی کهه 

اکثریت مردمانش به سادگی در چهره و 

لباس معروفند درحالی که بهزرگهتهریهن 

کارخانه های تولید پهوشهاک و لهوازم 

آرایشی را دارند و مگر به جز بازارسهازی 

ها و تبلیغات پوچ زیبایی های ساختگهی 

می توانند این چنین سهودآوری ههای 

عظیمی را عهایهد خهود و اقهتهصهاد 

مملکتشان کنند و در آخر در مهجهالت 

معتبر خود سخن از جراحی های زیبایی 

بینی بسیاری که روزانه در ایران انهجهام 

می شود بیاورند و ما و فرهنگ زیبهایهی 

شناختی ضعیفمان را به باد تهمهسهخهر 

 بگیرند ذ
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 “کفرناحوم” معرفی و ن د فیلم

 من نباید به دنیا می آمدم
 معصومه فرجی

 دانشجوی پرستاری

کفرناحوم از زاغه ای در حهاشهیهه ی 

بیروت یک داستان تراژیک را روایت مهی 

کند، این فیلهم از امهتهیهاز ویهژه ای 

برخوردار است و آن بازی درخشان زیهن 

ساله آن است که بهه  80الرافعی، بازیگر 

خوبیِ یک بازیگر بزرگسال توانسته ابعهاد 

ن ش را به نمایش بگذارد. ایهن فهیهلهم 

لبنانی یک مهوضهوع پهرمهخهاطهب در 

سینمای درام جهان یعنی روایت زندگهی 

سخت کودکان در شرایطی طاقت فهرسها 

و بیان حرف های ناگفته آن ها را پهی 

گرفته و به سبب بازی سازی فو  العهاده 

و ارتباط گیری موثر با مخاطب جهوایهز 

بسیاری نظیر جهایهزه ههیهئهت داوران 

جشنواره کن را از آن خود کند و بعد از 

آن غالب جوایز این فیلهم مهربهوط بهه 

رضایت مخاطبان و تاثیرگذاری فیلم بهر 

 آنان بوده است.

دنیایی که کودکان در آن مجبورند جهور 

زندگی خود و دیگران را بکشند، دنیایهی 

کودکانه نیست و تبعا آرزوهها و حهرف 

های کودکانه هم در کار نیست، درسهت 

مثل تالد قهرمان نوجوان فیلهم بهرای 

مهاجرت به دنیایی عاری از خشونهت و 

رهایی از اجبارهای دشهوار و دردنهاک 

زندگی و در نهایت گله او از بهه دنهیها 

آمدن در چنین خانواده و دنهیهای بهی 

 رحمی.

فیلم به لحا  فیلمنامه و صحنه سهازی 

ایرادی به خود ندارد و بزرگترین ن هطهه 

قوت آن همان جریان داستان سهاده و 

 روان و بدون ابهام آن است.

چه یک درامر معمولی باشیهد یها یهک 

درامر حرفه ای این فیلهم حهرف ههای 

زیادی برای گفتن دارد و مهی تهوانهد 

مخاطب را به خوبی بهه دنهبهال خهود 

بکشاند. یکی از اعجازهای فیلهم پهایهان 

نسبتا خود آن است که شاید در انتههها 

بسیاری از تماشاگران را غافلگیر کهنهد، 

چرا که به واسطه دردهایی که ن ل مهی 

کند که انگارکسی از عهده حل آن هها 

برنمی آید باعث می شهود کهه حهس 

ناتوانی شخصیت اصلی فیلم را ال ا کهنهد 

در حالی که این قهرمان کوچک با تالد 

برای ارتباط گرفتن با جهان پیرامهون و 

بیان گرفتاری هایش خواهد توانست راهی 

 برای خود باز کند.

یکی از دیالوگ های درخشان فیلم شهایهد 

مربوط به بخش آوارگان سوری باشد کهه 

دخترک سوری با زین این گونه سخن می 

 گوید:

میثون: به هر حال از این کشور میرم، از ” 

 “این جا میزنم بیرون.

 “زین: کجا میری ”

میثون: به سوئد ..... اونجا بچه ها به مرگ ” 

 “طبیعی میمیرن.

فیلم به وضوح این پیام را منت ل می کنهد 

که: کودکان بزرگترین قربانی خودخواههی 

 و جنگ و ستیزهای بزرگترها هستند.
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