
دوهفته نامــه دانشــجویی، سیاســی و اجتماعــی
 بســیج دانشــگاه بیــن المللــی امــام رضــا )علیــه الســام(
 ســال دوم، شــماره 15، نیمــه اول مــرداد مــاه 1399

آموزش مجازی،
فرشته نجات یا سوهان اعصاب!

ترم خوب من !
اندر مزایای ترم های شیرین کرونایی

اولویت صاحبان صندلي هاي سبز  بهارستان
 اگر این مجلس، انقالبی ترین مجلس است،

پس اولویت های آن چیست؟

 موفقیت دست یافتنی است . . .
گفت و گو اختصاصی با مخترع دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(



دوهفته نامه دانشجویی، سیاسی و اجتماعی
 بسیج دانشگاه بین المللی امام رضا )علیه السالم(

 سال دوم، شماره 15، نیمه اول مردادماه 1399

مدیر مسئول: سعید ثقفی
سردبیر: سیداحمد هاشمی

روابط عمومی: احسان آقاسی زاده
ســیدعلی  هاشــمی،  ســیداحمد  تحریریــه:  تیــم 
میربمانــی، روح هللا خانــی و احســان آقاســی زاده

گرافیک و صفحه آرایی: سیدعلی میربمانی 

تمام!
حـال  در  اکنـون  هـم  کـه  شـماره ای 
مطالعـه آن هسـتید آخریـن شـماره 
نشـریه دانشـجویی خط شـکن در نیم 
سـال تحصیلی دوم 99-98 می باشد. 
در ایـن سـال تحصیلـی و بـا عنایـت 
خـدای متعـال توانسـتیم 9 شـماره از 
نشریه را به چاپ برسانیم. خط شکن 
را تجربـه  زیـادی  فـراز و نشـیب های 
کرده است و  با هر سختی موجود از 
جمله شرایط کرونایی کشور که امکان 
حضور تیم تحریریه بصورت فعال  و 
حضـوری جهـت اجرای بهتـر برنامه ها 
وجود نداشت، توانست بکار خود ادامه 
دهـد. از جملـه مـواردی که خط شـکن 
سـعی بـر اسـتمرار آن داشـت، تبدیـل 
دوهفته نامـه  بـه  انتشـار  بـازه  شـدن 
بـود کـه بـا وجـود تاخیـر شـماره آخـر 
می تـوان نمـره قابـل توجهـی را بـه آن 
اعطـا کـرد. خـدارا شـکر کـه توانسـتیم 
تشـکیاتی در خط شـکن ایجـاد کنیـم 
کـه تیـم تحریریـه تقریبا 8نفـری را به 
رشـد برسـاند و ایـن یعنـی بـه معنـای 
بـه سـرانجام رسـاندن رسـالت بسـیج 
دانشـجویی می باشـد. از ایـن حیـث 
که بسـیج دانشـجویی سرشـار تجربه 
از فعالیت در زمینه نشریات مکتوب و 
الکترونیک شده است، آمادگی خودمان 
برای انتقال این سرمایه به گروه های 
دانشـجویی از جمله گروه های علمی 

و کانون هـا اعـام می داریـم.

 این نسخه از نشریه تقدیم می شود به روح بلند مرتبه شهید صیاد شیرازی:
شــهید علــی صیــاد شــیرازی متولــد 23 خــرداد مــاه 1323 و فرمانــده اســبق نیــرو زمینــی ارتــش 

جمهــوری اســالمی ایــران و عضــو شــورا عالــی دفــاع ملــی بــوده اســت.
از عملیــات هــای مهــم ایشــان میتــوان به عملیات مرصــاد در مرداد ماه ســال 1367 اشــاره کرد 

که جلوی نفوذ گروهک تروریســتی مجاهدین خلق را گرفت و آنها را شکســت داد.
در تاریخ 21 فروردین ماه سال 1378، گروهک مجاهدین خلق در طی عملیاتی تروریستی، 

ایشــان را در مقابل خانه اش ترور کردند.
پیکر مطهر این شهید واال مقام، در قطعه 29 بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شده است.
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و  اســاتید  همــه  بــه  ســام 
ســخت  دانشــجویان  مخصوصــا 
کــوش تــرم بهمــن ۹۸ کــه بــا هــزار 
خریــد  قبیــل  از  مشــکل  یــک  و 
بســته اینترنتــی، قطعــی اینترنت، 
گــوش دادن صداهای ظبط شــده 
ثقیــل وســنگین اســاتید، حضــور 
و غیــاب لحظــه ای و امتحاناتــی بــا 
رعایــت بهتریــن مــوارد مراقبتــی 
بــرای جلوگیــری از تقلــب باالخــره 
توانســته اند ایــن تــرم متفــاوت را 
پــاس کننــد ودر دفترچه خاطرات 
بــا  کــه  زمانــی  کننــد.  بارگــذاری 
تــرم  ایــن  بررســی  بــه  دوســتان 
نشســتیم یــاد داســتان معــروف، 
نفــت و قیــف بشــکه افتادیــم کــه 
قیــف  هســت  نفــت  موقــع  یــه 
بشــکه  هســت  قیــف  نیســت، 
نیســت، کــه خــدا رو شــکر ایــن 
و  همیشــه  ارزشــمند  داســتان 
هــرروز درایــران یــاداوری میشــه. 

ده
 زا

دی
ها

ی 
عل

ترم خوب من!
داســتان ایــن تــرم هم ایــن طوری 
ــود،  ــت نب ــود، اینترن ــود اســتاد ب ب
دانشــجو  بــود  اســتاد  اینترنــت 
قطــع میشــد و دانشــجو رو وصــل 
کردیم، ســامانه قطع شــد خاصه 
داســتانی داشــتیم. راســتی رفیــق 
تــرم  ایــن  بــود.  ارزیابــی  عجــب 
ــه  ــه اگ ــود ک بعضــی از ســواالت ب
اســتادم  حضــوری  کاس  تــوی 
بــودی بــازم نمیشــد جــواب بــدی. 
ــن همــه پیشــرفت  ــر از ای هللا اکب
در ســواالت. البتــه خســته شــده 
بودیــم از ســواالت یکنواختــی کــه 
از ابتــدای تاســیس دانشــگاه تــا 
حــاال بــرای اســاتید طراحــی شــده 

ــا یکــم خاقیــت! ــود باب ب
کرونا مچکریم...
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کرونا که آمد تغییرات موقتی بسیاری را در 
سـبک زندگـی و روابط اجتماعـی و برگزاری 
مناسـبت هـا و... را بـه وجـود آورد. بخـش 
پراهمیـت آمـوزش هم از این غافله عقب 
نماند و خود را با این تغییرات همگام کرد و 
در نتیجه پدیده ای ارائه شد به نام آموزش 
مجازی! در ابتدا قرار بود کرونا شـر خود را 
از سـر مـردم شـریف کـم کنـد و فقـط یـک 
ترم تحصیلی با این شیوه آموزش سروکار 
داشته باشیم؛ اما به هر دلیلی مطمئنا ترم 
آینده هم مجازی خواهد بود و باید خیلی 
بیشتر خودمان را با شرایط هماهنگ کنیم. 

شروع
در ابتـدا سـامانه ای بـه ایـن منظـور طراحی 
شـد و دانشـجویان برای اطاع از وضعیت 
تحصیل خود، فوج فوج به سمت آن رفتند. 
از آنجا که آموزش عالی برای چنین اتفاقی 
آمادگـی نداشـت و حتی فکر مجبـور بودن 
به گذراندن چنین وضعیتی هم به سرش 
خطور نمیکرد؛ در عملیاتی پارتیزانی شرایط 
را برای کسب علم دانشجویان فراهم آورد 
کـه چـون کار اضطـراری و سـریع بـود ایـراد 
های بسیاری هم داشت و شکایت بسیاری 
از دانشـجویان را در پی داشـت. مسئولین 
با قوت هرچه تمام تر بهبود این شرایط را 
پیگیری کردند و اکنون این سامانه مشکات 

اولیه را ندارد و بسیار بهتر شده است.
اولین مشکات

آری این سـامانه از لحاظ فنی رشـد خوبی 
داشته؛ البته این به معنی بی نقص بودن 
سـامانه نیسـت و هنـوز هـم از لحـاظ فنـی 
نیاز به پیشرفت زیادی دارد که امیدواریم 
مسئولین آموزشی با جدیت هرچه تمام تر 
پیگیر این مشکات باشند و در ترم تحصیلی 

آینده شاهد این مشکات نباشیم.
امـا مشـکلی کـه درحـال حاضـر بیشـتر از 

هـر چیـزی دانشـجویان را آزرده خاطر میکند، 
قوانینی هستند که با این تغییرات خود را وفق 
ندادنـد و تناقضـات و نقـص هـای آن تمرکزی 

بـرای کار کردن نمیگذارد. 
از جمله این مشکات اینست که تکلیف درس 
های عملی هنوز مشـخص نشـده، بعضی از 
دانشـجویان از امکانـات مناسـب بـرای انجـام 
تکالیف و پیگیری امور درسی در این سامانه 
برخوردار نیستند، ارائه و تحویل تمرین و انجام 
کارهای تحقیقاتی گروه بسیار سخت است. 
الحق و االنصاف بعضی اساتید بسیار همراهی 
میکنند و فشار های ناشی از این شوک بزرگ 
را کاهـش میدهنـد امـا بعضی از اسـاتید هم 
بی توجه به شرایط، به علت نداشتن قوانین 
صحیح و روشن در زمینه آموزش مجازی، فقط 
دردسرهای خود و سردرگمی های دانشجویان 
را افزایـش میدهنـد که امیدواریم مسـئولین 
دقـت الزم را در وضـع قوانیـن و تضمین الزام 
عملی به آنها توسـط دانشـجویان و اسـاتید را 

در نظر بگیرند.
هشدار فراموشی

بـه  بـرای پرداختـن  اینجـا فرصـت زیـادی  در 
جزئیـات و تمـام مسـائل نبـود لـذا در اولیـن 
شماره خطشکن پاس حتما پیگیر مطالبات 
دانشجویان خواهیم بود تا تمام این معضات 

رفـع شـوند. بـا ما همراه باشـید.

سوهان اعصاب؟؟

آموزش مجازی
فرشته نجات یا 
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پس از پايان مجلس دهم و شروع 
مجلس يازدهم، صندلي هاي سـبز 
بـراي  را  خـود  صاحبـان  بهارسـتان 
مجلـس  شـناختند.  آينـده  4سـال 
يازدهم در حالی شروع به کار میکند 
که شرايط در مقايسه با دوره هاي 
قبلي متفاوت است؛ از جمله شرايط 
تـورم، بيـکاري و مشـکات توليـد تا 
تعـارض و نقـص قوانيـن کـه بایـد 
اصاح شـوند. برای اين منظور يک 
مجلس قوي و کارآمد الزم است تا 
کمر همت ببندد و چنین مشکاتی 
هـا  اولويـت  جملـه  کنـد.از  حـل  را 

ميتـوان بـه مـوارد زير اشـاره کرد:
نگاه طبیبانه و راهبردی مجلس 

یازدهم به مسائل اقتصادی
کـه میتـوان محور هـای اصلی آن را 
»طـرح نجـات ارزش پـول ملـی« و 
»حفـظ قـدرت خرید مـردم« عنوان 
بـا افـت ارزش  کـرد. متاسـفانه مـا 
پـول مواجـه هسـتیم و قیمـت دالر 
هـم سـر بـه فلـک کشـیده اسـت و 
ایـن امـر باعـث افزایـش قیمـت هـا 
شـده اسـت. مـردم خودشـان را بـا 
اینکـه  ولـی  شـرایط وفـق میدهنـد 
هـروز یـک اتفـاق ناگوار جدیـدی در 
انتظارشـان باشـد و از فـردای خـود 
خبر نداشته باشند باعث نارضایتی 
شان میشود. این درحالی است که 
درآمـد مـردم رشـد نداشـته اسـت و 
افزایـش حقـوق در بهتریـن شـرایط 
ایـن  و  اسـت  بـوده  حدود15درصـد 
دومینـو ناگـوار باعـث پاییـن آمـدن 
قدرت خرید مردم شده است.براین 
منظـور مجلـس بایـد مسـئله مهـار 
و هدایـت نقدینگـی و مسـئله مهـار 
خلق پول بی ضابطه نظام بانکی را 

در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.
تحقق مجلس انقالبی و 

اجتماعی
مجلـس شـورای اسـامی بـه عنوان 
رکـن اصلـی قانونگـذاری و از مهـم 
ترین ارکان نظام مقدس اسـامی، 

نقشـی حیاتـی در دمیـدن مجـدد 
روح عدالتخواهـی، آزادیخواهـی و 
دیگـر آرمـان هـای انقاب اسـامی 
دارد. کشـور  حکومتـی  بدنـه  در 

مطمئنـا عملکـرد بسـیار ضعیـف و 
ناکارآمدی مجلس دهم و صد البته 
نتوانسـتند  کـه  گذشـته  مجالـس 
جایـگاه وکیـل الدولـه بـودن را بـه 
نحو شایسته به سرانجام برسانند 
و از طرفـی ناکارآمـدی دولـت هـای 
یازدهـم و دوازدهـم باعـث کاهش 
اعتماد اجتماعی به مجلس شورای 
اسـامی و دولـت شـده اسـت. لـذا 
مجلس یازدهم در برهه ای بسیار 
حسـاس و تعییـن کننده قـرار دارد 
کـه بایـد بـه صـورت کامـا انقابـی 
کـم  جبـران  ضمـن  هشـیارانه  و 
کاری و انفعـال مجالـس گذشـته، 
نمایندگی مردم را به جایگاه واقعی 
خـود بازگردانـده و بـه عنـوان وکیل 
الدوله، صدای مستضعفین اقشار 
مختلـف مـردم و نیازهای اساسـی 
مجلـس  باشـد.همچنین  جامعـه 
بایـد بـا شـفافیت همـراه باشـد.تا 
مجلس شـفاف نباشـد،نمیتواند با 
دیگر دستگاه های اجرایی و حتی 
مردم ارتباط درستی داشته باشد.

نظارت بر نمایندگان مجلس امری 
مهم اسـت. 

مجلس عدالت محور
قشـر مسـتضعف و کمتربرخـوردار 
همـواره بـه عنـوان بدنـه اجتماعـی 
متعهـد و پـای کار نظـام اسـامی 
مطـرح بـوده و هسـت. امـا نحـوه 
و  هـا  اولویـت  گـذاری،  قانـون 
پرداخـت هـای مجلـس گذشـته و 
دولـت مسـتقر همـواره در جهـت 
تضعیف بیشتر و نادیده گرفتن این 
قشـر مظلوم جامعه شـده اسـت. 
لذا مجلس یازدهم وظیفه دارد با 
پرداخـت دقیـق در جهـت تثبیت و 
اعتای آزادی ها و عدالت اجتماعی 
بـه معنـای واقعـی کلمـه از قشـر 
مسـتضعف جامعـه حمایـت کنـد.

به بهانه تحول اساسی در مجلس و حذف مجلس ناتوان دهم

اولویت صاحبان صندلي هاي سبز  بهارستان

مجلس يازدهم 
در حالی  شروع 

به کار می کند که 
شرايط در مقايسه 
با دوره های قبلی 

متفاوت است؛ 
از جمله شرايط 
تورم، بيکاری و 

مشکات تولید تا 
تعـارض و نقـص 
قوانيـن که بایـد 

اصاح شوند.
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انتظار می رود در 
انتخاب مسئولیت 

ها از سطح 
ریاست مجلس 

تا نواب و روسای 
کمیسـیون هـا همـه 
و همـه بـر اسـاس 
شاخص های تراز 

انقاب اسامی 
انتخاب شود.

پیگیری مسئله ی اصالح 
ساختار بودجه کشور

از  ای  عمـده  بخـش  متاسـفانه 
زیرسـاخت هـای اقتصـادی کشـور 
رهـا شـده انـد و بـه گونه ای اسـت 
کـه یـا برنامه درسـتی بـرای آنها در 
نظـر گرفتـه نشـده و یـا اگـر برنامـه 
خوبی وجود دارد، عملیاتی نشده 
اسـت. بـا توجـه بـه اعـام رئیـس 
بازرسـی کشـور،0 22 هزار میلیارد 
تومـان مالیـات معوقه وجـود دارد 
و از این 220 هزار میلیارد تومان، 
78هـزار میلیارد تومان مربوط به 
اشخاص حقیقی و حقوقی است. 
این درحالی است که درآمد حاصل 
از گران کردن بنزین توسط دولت 
31هزار میلیارد تومان بوده است. 
مشـخص اسـت که دولت نظارتی 
برای گرفتن درسـت مالیات اتخاذ 
بـا  بایـد  مجلـس  و  اسـت  نکـرده 
جدیـد،  مالیاتـی  قوانیـن  تعریـف 
پایـدار  درآمدهـای  تحقـق  باعـث 
و پـاک بـرای دولـت شـود. )ماننـد 
نامولـد  هـای  ثـروت  بـر  مالیـات 
همچـون خانـه هـا و خودروهـای 
لوکـس و گـران قیمت(همچنیـن 
مجلس باید با تشکیل فراکسیونی 
بـا موضوعیـت اصـاح سـاختاری 
بودجه باعث ممانعت از اقدامات 
مخـرب دولـت در راسـتای تامیـن 

کسـری بودجه شـود.
نظارت و بازرسی دقیق مجلس 

بر صنف های گوناگون
قانونگـذاری  جنبـه  کـه  همانقـدر 
مهـم  اسـامی  شـورای  مجلـس 
بازرسـی  و  نظـارت  جنبـه  اسـت، 
آن هـم اهمیـت دارد. نماینـدگان 
اسـتفاده  بـا  تواننـد  مـی  مجلـس 
از ایـن ابـزار هـا مانـع ایجـاد فسـاد 
در دسـتگاه هـای گوناگـون کشـور 
بایـد  مجلـس  شـوند.همچنین 
تاطـم و تزلـزل در بـازار کـه بـدون 
هیـچ نظـارت و برنامـه خاصـی رها 
نظـارت  و  برنامـه  اسـت.با  شـده 
مختلـف  هـای  صنـف  در  دقیـق 
باعـث ایجـاد تثبیت بازار و کسـب 

و کارهـا شـود.

 تاش برای بهبود محیط کسب 
و کار و ایجاد اشـتغال به ویژه در 
سـطح خـرد و میانـه ) بـا پیگیـری 
تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب 

و کارها( 
 تـاش بـرای رونـق تولیـد ملی و 
جلوگیری از تخریب آن به وسیله 
نظارت هـای  تشـدید  )بـا  قاچـاق 
مالی در مسئله قاچاق با اتکاء به 
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

)1397
اشـراف  ایجـاد  بـرای  تـاش   
اقتصـادی بـر شـریان های حیاتـی 
از  جلوگیـری  بـرای  اقتصـاد 

فسادهای کان
 مقابلـه بـا پرداخـت حقوق هـای 

نجومی به مدیران
کـردن   عملیاتـی  و  اقـدام  البتـه 
تولیـد  جهـش  باعـث  بـاال  مـوارد 
و محقـق شـدن شـعار سـال نیـز 

میشـود.
مناسـب  هـای  گزینـه  تعییـن   
جهـت ایفـای نقش های اساسـی 

و مسئولیت های مجلس
انتخـاب  در  رود  مـی  انتظـار 
مسـئولیت هـا از سـطح ریاسـت 
روسـای  و  نـواب  تـا  مجلـس 
کمیسـیون هـا همـه و همـه بـر 
اساس شاخص های تراز انقاب 
اسامی انتخاب شود. امیدواریم 
مهـم  هـای  مسـئولیت  انتخـاب 
بدون دخالت دستگاه های خارج 
بـا شایسـته  و صرفـا  از مجلـس 
گزینی صورت پذیرد و این بار حول 
شـاخص ها و نه حول اشـخاص، 
وحدت صورت بگیرد.وحدت حول 
و  برنامـه  نظیـر:  هایـی  شـاخص 
استراتژی داشتن برای هر پست 
و مقام، سـابقه مدیریتی داشتن 
)لزوما سابقه مدیریت کان برای 
پست ریاست(، سامت شخصی 
و مدیریتی داشته باشد.  امیدوارم 
نماینـدگان مجلـس دوره یازدهم 
که با عنوان مجلس قوی و کارآمد 
بـه ایـن دوره راه یافتنـد بـا عمـل 
و رفتـار انقابـی خـود باعـث بـروز 
امید و اصاح دید مردم نسبت به 
مجلس شوند و به دلیل باال بودن 
مجلسـی،قطعا  چنیـن  از  توقـع 
مطالبه گری فعالین دانشـجویی 
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دست یافتنی است
مسیر رشد و موفقیت ، هرگز صاف و هموار نبوده است . 
در راه رسـیدن به موفقیت باید سـختی های بسـیار کشید. 
هیـچ وقـت نبایـد منتظـر زمـان مناسـب بود بلکـه باید فقط 
از همیـن لحظـه شـروع کـرد. در ایـن راه ممکـن اسـت شـما 
شکست بخورید و یا از سوی دیگران دچار یاس و ناامیدی 
شـوید اما برای رسـیدن به اهدافتان تنها باید تاش کنید. 
مهاتمـا گانـدی رهبـر هندوسـتان میگویـد: هیـچ گاه اجـازه 
نخواهـم داد تـا کسـی بـا پاهـای آلـوده بـر روی ذهنـم قـدم 
بگذارد! در این مقاله میخواهیم به معرفی یکی از نخبگان 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( در رشته مهندسی پزشکی 
بپردازیم. کسـی که نشـان داد موفقیت با تاش و پشـتکار 
بسـیار زیـاد بـه دسـت مـی آیـد و هیـچ چیـز نمیتوانـد او را 
محدود کند. امیرحسـین عامی متولد سـال1377 مشـهد و 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسـی رشـته مهندسـی پزشکی 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( و رتبه 2 کارشناسی ارشد 
وزارت بهداشـت در سـال 1398 مـی باشـد . بـرای آشـنایی 

بیشـتر با ایشـان مصاحبه زیر را از دسـت ندهید.

 خودتان را معرفی کنید.
امیرحسـین عامـل ، فـارغ التحصیل دانشـگاه امـام رضا)ع( 
و اکنـون در مقطـع کارشناسـی ارشـد مشـغول بـه تحصیـل 

می باشـم. 
با توجه به اینکه پدر و مادر من هر دو فرهنگی بودند عاقه 
بـه مطالعـه و پیشـرفت از همـان ابتـدای دوران تحصیـل در 
مـن نهادینـه شـده بـود . بـه طوریکه با تشـویق پـدر و مادرم 
در سال چهارم ابتدایی من یکسال تحصیلی را بدون رفتن 
به مدرسـه و در دوماه گذراندم و به اصطاح آن را جهشـی 

خواندم تا یکسـال از این نظر جلو افتاده باشـم .

مختصری از فعالیت هایتان در طول دوره کارشناسی بگویید. 
آیا در کنار درس فعالیت دیگری نیز داشتید ؟

در سـال اول و دوم دوره کارشناسـی بیشـتر درگیـر درس 
خواندن و باال بردن معدلم بودم و در سال تحصیلی 97-96 
توانسـتم رتبه اول را در بین دانشـجویان مهندسـی پزشکی 
کسـب کنـم و همچنیـن در دروسـی مثـل الکترونیک کمک 
استاد )Teacher Assistant( شوم. دراواخرترم چهار رفته 
رفته با افزایش اطاعات در این رشته و با توجه به عاقه ای 
که داشتم به سمت یادگیری مهارت هایی متناسب با رشته 
مهندسی پزشکی رفتم. از جمله کارگاه ها و دوره هایی که 
شرکت کردم می توانم به دوره طراحی و ساخت تجهیزات 
دندانپزشکی ، دوره تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی ، دوره 
تعمیرات تجهیزات عمومی پزشکی ، دوره بازاریابی و فروش 
در حوزه سامت و ... اشاره کنم. با توجه به مهارت هایی 
که بدسـت اوردم توانسـتم مدرک فنی و حرفه ای در حوزه 
تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی را کسب کنم. در این زمینه 
به تمام دانشجویان و افرادی که در رشته مهندسی پزشکی 

موفقیت
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مشغول تحصیل هستند توصیه می 
کنـم پـس از کسـب دانش علمی الزم 
در این حوزه ، به فراگیری مهارت های 
فنی بپردازند چون دانش فنی در این 

رشته بسیار حائز اهمیت می باشد.

آیا ثبت اختراع نیز داشته اید ؟
بـه  توجـه  بـا  و   97 سـال  در  بلـه، 
بازدیـدی کـه از آسایشـگاه معلولیـن 
فیاض بخش مشـهد داشـتم ایده ای 
در زمینـه سـاخت وسـیله ای جهـت 
کمـک بـه معلولیـن بـه ذهنـم خطـور 
کرد که با تحقیقاتی که در این زمینه 
زیـادی  توجـه  شـدم  متوجـه  داشـتم 
بـه حـوزه توانبخشـی و بـه خصـوص 
ساخت تجهیزات در جهت رفاه بیشتر 
معلولین نشده است . در حالیکه یکی 
از زیـر شـاخه هـای رشـته مهندسـی 
پزشکی  گرایش توانبخشی می باشد. 
در اردیبهشت سال 97 پروژه ساخت 
و طراحی »قاشق الکترومکانیکی ویژه 
معلولین جسـمی« اسـتارت زده شـد 
و پس از نوشـتن پروپوزال و جزئیات 
طـرح ، بـه کمـک دکتـر سـید احسـان 
تهامی مدیرگروه دانشگاه آزاد اسامی 
)واحد مشهد( که استاد راهنمای این 

طرح بودند توانستیم طرح اولیه این 
وسیله را پیاده سازی کنیم. در بهمن 
ماه سال 97 پس از تکمیل طرح و رفع 
نواقص موجود طرح وارد مرحله ثبت 
اختراع شـد و به ثبت رسـید. در حال 
حاضر این طرح مراحل تجاری سازی 
و ارائـه صنعتـی را طـی مـی کنـد وبـه 
زودی شاهد ارائه آن به بازارهستیم. 
در اینجـا بایـد از تمـام زحمـات دکتـر 
تهامـی کـه الگـوی بسـیار خوبـی بـرای 
مهندسـی  دانشـجویان  همـه  و  مـن 
پزشـکی مـی باشـند کمـال قدردانـی را 
بـه جـا بیـاورم . مطمئنا بدون حمایت 
ها و تشویق های ایشان تکمیل طرح 

ممکـن نبود .
برای کنکور کارشناسی ارشد چند ساعت 

در روز مطالعه داشتید ؟
با توجه به اینکه دوره تحصیل در مقطع 
کارشناسی را در 7 ترم به تمام رساندم 
زمـان خوبـی بـرای مطالعه و جمع بندی 
دروس جهت آمادگی در کنکورکارشناسی 
ارشـد داشـتم و تقریبـا از اوایـل بهمـن 
مـاه شـروع بـه مطالعه کـردم . در اوایل 
مـن  روزانـه  مطالعـه  سـاعت  میانگیـن 
حـدود 5 سـاعت در روز بـود ولـی رفتـه 

رفتـه بـا توجـه بـه برنامـه ریـزی کـه کرده 
بـودم بـه ایـن سـاعت مطالعـه افـزوده 
شـد. بـه طوریکـه در اواخـر فروردین ماه 
میانگیـن سـاعت مطالعاتـی مـن بـه 10 
سـاعت در روز رسـیده بود و درفروردین 
مـاه بـه طـور کامـل مطالعـه درس هـا را 
تمام کرده بودم و بیشتر به تست زدن 
و مـرور درس هـا مـی پرداختـم. با توجه 
به تاخیر یکماهه  که در برگذاری کنکور 
ارشد اتفاق افتاد فرصت بیشتری را برای 
جمع بندی و بررسی کنکورهای سال قبل 
پیـدا کـردم و بـه تسـلط در دروسـی کـه 
مطالعه کرده بودم رسیدم.با همین روند 
مطالعاتـی توانسـتم رتبـه 2 کنکورارشـد 
وزارت بهداشـت را در سـال 98 کسـب 

کنم .
آیا آزمون های آزمایشـی نیز شـرکت کرده 

بودید ؟
خیر ، الزم به ذکر است که هیچ کاس 
کنکوری ثبت نام نکردم و حتی در یک 

آزمون آزمایشی هم شرکت نکردم.
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چـه چیـزی انگیـزه شـما را بـرای مطالعـه 
افزایـش میـداد ؟

مهم ترین چیزی که به من در خواندن 
و مطالعه انگیزه می دهد عاقه بسـیار 
مهندسـی  رشـته  بـه  کـه  اسـت  زیـادی 
اینکـه دوسـت دارم در  پزشـکی دارم و 
ایـن رشـته چـه از لحـاظ علمـی و چـه از 
لحـاظ فنـی پیشـرفت کنـم . در کنـار این 
عاقه تشویق های خانواده ام نیز بسیار 

تاثیرگـذار بـود .

چـرا دانشـگاه امـام رضـا )ع( را انتخـاب 
کردیـد؟ و از ایـن انتخـاب راضی هسـتید؟
از اواخر دوران دبیرستان عاقه زیادی 
به رشته مهندسی پزشکی پیدا کردم 
و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن رشـته هنـوز 
در دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع 
کارشناسی پذیرش نداشت و با توجه به 
تحقیقاتی که کردم به نظرم دانشگاه 
امام رضا )ع(  سطح علمی و فرهنگی 
خوبـی بـرای تحصیـل در ایـن رشـته را 
فراهم کرده بود. با توجه به اینکه اکثر 
فعالیت های من در زمینه مهندسـی 
پزشـکی از سـال دوم دوره کارشناسـی 
و در ایـن دانشـگاه اسـتارت خـورد بـه 
نظرم دانشـگاه و اسـاتید موجود تاثیر 
زیـادی را در رشـد علمـی و تحصیلـی 
مـن داشـتند و از اینکـه ایـن محیـط را 
انتخـاب کـرده ام به احسـاس رضایت 
دارم و از همینجـا از تمامـی اسـاتیدی 
کـه بـه نحوی در رشـد علمـی اینجانب 

موثـر بودند تشـکر می کنم.
اکنون مشغول به چه کاری هستید ؟

با توجه به اینکه اطاعات علمی و فنی 
خوبی در زمینه تجهیزات دندانپزشکی 
داشـتم و حـدود 2 سـال در ایـن حـوزه 
مشغول به کار بودم در تابستان سال 
98 بـه راه انـدازی مجموعـه ای بـا نـام 
» ONIX-TEB« پرداختم که در زمینه 
تولیـد ، تعمیـرات و فـروش تجهیزات 
دندانپزشـکی فعالیـت دارد و اعضـای 
دانـش  بـا  افـرادی  غالبـا  را  تیـم  ایـن 
مهندسـی پزشـکی تشـکیل داده اند . 
بـا توجـه بـه اینکـه مقطـع کارشناسـی 
ارشـد را در شـهر تهـران مشـغول بـه 
تحصیـل هسـتم ایـن مجموعه نیز به 
شهر تهران منتقل گردید. همزمان با 
فعالیت در این مجموعه، مشغول به 
تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد و در 
زمینه تحقیقاتی، پردازش سیگنال های 

 

 

مغزی نیز می باشـم.
آیا از جایگاهی که دارید راضی هستید؟

بـه طـور کلـی از شـرایط حـال حاضـر 
رضایـت نسـبی دارم چـون بـه تمامـی 
فعالیت هایی که انجام داده ام و در 
حوزه ای که ورود کرده ام عاقه داشتم 
ولی با توجه به اینکه اعتقاد دارم باید 
در هـر حالـی و هـر سـنی مشـغول بـه 
یادگیـری دانـش جدیـد و بـه روز بود و 
معتقـدم هنـوز در ابتـدای راه در ایـن 
رشـته هسـتم و بـا جایگاهـی کـه مـد 
نظرم هست خیلی فاصله دارم ، سعی 
و تحصیلـی  کاری  زمینـه  در  تـا  دارم 
اطاعاتـم را روز بـه روز افزایـش دهـم 
تـا رشـد کنـم و بـه جایـگاه مـد نظـرم 

دراین رشـته برسـم.
در رسـیدن به موفقیت های خود چیزی 

را موثـر مـی دانید ؟ 
بـه نظـرم عامـل اصلـی موفقیـت هـر 
فـردی در وهلـه اول باورهـا و انتخـاب 
های خود شـخص اسـت که به نظرم 
اگر عنصر«عاقه« به انجام هر کاری و 
در هر زمینه ای ، در انتخاب های فرد 
و تصمیم گیری هایش لحاظ شود می 
تواند در کنار پشتکار فرد، موفقیت را 
تضمین نماید. در کنار عاقه و پشتکار 
هـر فـردی، خانـواده نیزعامـل بسـیار 
مهمی است که میتواند موفقیت فرد 
را سرعت ببخشد و محیط الزم جهت 
دسترسی به موفقیت را فراهم آورد. در 
اینجا باید از تمام تشویق ها و حمایت 
هـای پـدر و مادرعزیـزم کـه همیشـه و 
درهمه حال پشتیبان و مشوق انتخاب 
ها و تصمیمات زندگی ام  بوده اند و 
محیط الزم جهت رسیدن به اهدافم را 
فراهم کرده اند کمال تشکر و قدردانی 
را بـه عمـل بیـاورم. بـی شـک عامـل 
اصلـی در رسـیدن بـه اهدافـم کمـک 
هـا و حمایـت هـای مـادی و معنـوی 

ایشـان می باشد.
بعنـوان آخریـن سـوال، چـه نکتـه ای را بـه 

دانشـجویان می گوییـد؟
خوانـدن  کنـار  در  حتمـا  دانشـجویان 
درس، مهـارت هـای دیگـری را جهـت 
ورود بـه بـازار آمـوزش ببیننـد و پـس 
از کسـب مهـارت هـا و دانـش کافـی 
در زمینـه ای کـه عاقـه و توانایی الزم 
وکار  و کسـب  کـرده  ورود   ، دارنـد  را 
خودشان را راه اندازی کنند و به دنبال 
اسـتخدام دولتی در این رشـته نباشـند.


