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یک پرس امتحانات با 
مخلفات

گروه های جزوه نویسی 
چرا و چگونه به گروهک 
تروریستی تبدیل می شوند 

معرفی کتاب : مدرسه 
رویایی -کتابی برای رسیدن 
به دانشگاه رویایی

قرار بــود ریفــرم اوضاع را بهتــر کند و 
کیفیت آموزش مطالب علمی را باال ببرد 
اما اکنون شــواهد جور دیگری نشان می 
دهند. علیرغم تالش هایی که برای سامان 
دادن به این مجموعه ی از هم گســیخته 
شــده است؛ ریفرم، معایبی دارد غیر قابل 
چشم پوشــی که کار تحصیل در طب را 

سخت تر می کند.

کمیت قاتل کیفیت
در ریفــرم به دلیل جمــع آوری انبوهی 
از مطالــب مربــوط به یک دســتگاه در 
یک بخش، زمان اختصاص داده شــده به 
آموزش هر درس کاهش می یابد که این 
خود باعث پایین آمــدن کیفیت تدریس 
استاد و مطالعه دانشجو می شود؛ چرا که 

اصال زمانی برای تثبیت دروس باقی نمی 
ماند.

غار نشینی و عزلت گزینی
همــان گونه که مطلع هســتید، تحصیل 
در طب نیازمند ممارســت و تالش بسیار 
است؛ اما آیا تنها باید برای مطالعه و حفظ 
کردن دروس زمان گذاشته شود؟ آیا نباید 
به عنــوان یک حکیم آینــده  و نه صرفا 
طبیب  بیش تر با جامعه و اجتماع مواجه 

بود؟
پیــش از ریفــرم علیرغــم دروس زیاد و 
زمان فشــرده، امکان و فرصت برای بلوغ 
اجتماعی از طریق ارتباط با جامعه و انجام 
فعالیت های چند بعــدِی خارج از درس 
وجود داشــت اما اکنون بــا این حجم از 

فشردگی مباحث و امتحانات حتی ارتباط 
با خانواده به کلی قطع می شود. در چنین 
شــرایطی فاتحه ی بلوغ اجتماعی خوانده 

شده است.

چاه و سنگ و جماعت عاقالن
برنامــه ریــزی زمانــی دروس در ریفرم 
ناکارآمد است چرا که برای بعضی دروس 
بیــش از حــد معمول و اهمیــت و برای 
برخی دیگر بســیار کمتر از حد نیاز زمان 
اختصاص داده شده است)چه در تدریس 

و چه در تمرین و تکلیف!(

منبع عالمت سوالی بزرگ
در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی، مباحثی که قرار است 

مطالعه شوند در مجموعه ای تحت عنوان 
درسنامه کنار هم گرد آمده اند.

وقتی از اســاتید درباره ی منبع امتحانات 
سوال می شــود، پاسخ می دهند: مطالب 
مطرح شــده در کالس به همراه درسنامه 
و کتاب مرجع. اما سوال اصلی اینجاست؛ 
با توجه به حجم وســیع دروس و مباحث 
و همچنین برنامه ریزی ضعیف ریفرم به 
نحــوی که در یک ترم چندین دســتگاه 
گنجانده شده اســت مطالعه ی  چندین 

مرجع برای هر بخش امکان پذیر است؟
موضوع بعدی سردرگمی در منابع است. 
در بعضــی مباحث درســنامه به نحوی 
تالیف شده است که تفاوت های فاحشی 
بــا تدریــس اســتاد در کالس دارد. این 
در حالی اســت که منبــع اصلی امتحان 

مشخص نشــده است. برای مثال دانشجو 
جــزوه کالســی را مطالعه مــی کند و با 
ســواالتی مواجه می شــود کــه از نکات 
جزئی و بلکه حفظی درسنامه آمده است؛ 
و بالعکس گاهی درســنامه مطالعه شده 
است و از مورد های مطرح شده در کالس 

سوال پرسیده می شود.
مالحظه می فرمائید که انتخاب و مطالعه 
منبــع برای چنــد ده بخــش و چندین 
دستگاه کاری سخت و گیج کننده است.

همه ناراضی!
وقتــی اســتاد از ریفــرم ناراضی باشــد 
ناخــودآگاه کیفیت تدریس را کاهش می 
دهد که این خــود صدمه و نقصی بزرگ 

است.

و در نهایت چه باید کرد؟
ذکر مطالب مطرح شــده از برای نادیده 
گرفتــن زحمات مســئوالن نبــود بلکه 
مقصود بیان کردن ســرفصل مشــکالت 
ریفرم بود. شکوفایی ریفرم نیازمند برنامه 
ریزی دقیق، مشــخص کردن تمام نکات 
مانند منابع، نحوه تدریس و ... ، نظارت بر 

عملکرد و غیره است.

امید اســت در آینــده ای نه چندان دور، 
شــاهد برنامه ای جامــع و متکامل تر با 
عملکردی بهتر در تدریس دروس پزشکی 

باشیم.

ثنا نیازی

ریفرم در دانشکده پزشکی شهید بهشتی ...

ریفرم بهشت شداد 

 تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اّوِل اهمیت اســت.  این را من از این  جهت می گویم که باید یک فرهنگ بشود.

 این نو اندیشی، فقط مخصوص اساتید نیست؛  مخاطب آن، دانشجویان و کّل محیط علمی هم است.  البته برای نوآوری علمی - که در فرهنگ

 معارف اسالمی از آن به اجتهاد تعبیر می شود - دو چیز الزم اســت:  یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی.  البته قدرت علمی چیز مهمی

 است . هوش وافر، ذخیره علمی الزم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی اســت که برای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛  اما

 این کافی نیست . ای بسا کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخیره انباشــته علمی آنها هیچ جا کاربُرد ندارد؛ کاروان علم را جلو

 نمی برد و یک ملت را از لحاظ علمی به اعتالء نمی رســاند. بنابراین جرأت علمی الزم اســت.... اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش بروید، باید

 جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشــجو باید از قید و زنجیره جزمیگری تعریفهای علمی القاء شده و دائمی دانستن آنها خالص شوند

 البته اشتباه نشود؛ من کســی را به آنارشــیزم علمی و به مهمل گویی علمی توصیه نمی کنم. در هر زمینه ای، کسانی که از دانشی برخوردار

 نیســتند، اگر بخواهند به خیال خودشــان نوآوری کنند، به مهمل گویی می افتند. ما در زمینه برخی از علوم انســانی و معارف دینی این را

 می بینیم. آدمهای ناوارد بدون این که از ذخیره و ســواد کافی برخوردار باشــند، وارد میدان می شــوند و حرف می زنند و به خیال خودشان

 نوآوری می کنند؛ که در واقع نوآوری نیســت، مهمل گویی است. بنابراین در زمینه مســائل علمی، من این را توصیه نمی کنم. باید فراگرفت؛

سرمقاله : آموزش دغدغه اصلی
اگر از دانش  آموزان سال آخر دبیرســتان که در حال تالش برای کسب رتبه برتر کنکور 

و قبولی در رشته و دانشگاه دلخواهشان هســتند درباره هدفشان از دانشگاه رفتن بپرسیم 

بی تردید مهم ترین هدف را تحصیل علم و دانش و کســب تخصص بــرای حضور  مفید در 

جامعه می دانند. اگرچه برای ما که چند ترمی را در دانشــگاه ســپری کرده ایم خودبه خود 

حیطه های وسیع تری در دانشگاه تعریف می شود و اغلب دانشجویان در زمینه های مختلفی 

اعم از فعالیت های فرهنگی، سیاسی و شــاید حتی اقتصادی مشغول شوند، تجربه کسب 

کنند و شــاید عده ی معدودی حتی تا جایی در این فعالیت ها پیش روند که رشــته اصلی 

آن ها را تحت الشعاع قرار داده و آینده شغلی و حرفه ای شان براساس آن فعالیت های جانبی 

تعریف شــود. اما برای قاطبه ی دانشــجویان کماکان آموزش، مهم ترین هدف و رســالت 

دانشگاه است. بر همین اســاس باید همواره اهم تالش مســئولین و عامه ی دانشجویان، 

نه صرفا فعالین دانشــجویی، متوجه بحث آموزش و ارتقاء کیفیت آن در دانشگاه باشد. از 

دوران مدرســه عادت داریم مدام درباره نقص های مختلف سیســتم آموزشی بشنویم. در 

دانشگاه هم غر زدن های ســال باالیی ها را درباره ی فالن درس و استاد و ... زیاد شنیده ایم 

اما سوال اینجاســت که چرا با وجود این همه حرف گرهی از کار گشــوده نمی شود و جز 

برخی تغییرات کوچک که حکم درمان عالمتی و مســکن دارند اتفــاق بزرگی نمی افتد. 

اگر بخواهیم ایراد را در خودمان جســت وجو کنیم بهتر اســت یادمــان بیفتد که چند بار 

شــده در روزهای درگیری با یک درس و امتحان خاص این همــه از ایراداتش بنالیم و بعد 

از گذراندن آن دوره هنوز به فکرش باشــیم و اصال به آن اهمیت بدهیم. متاسفانه بیشتر ما 

پس از گذشتن مشکل از خودمان حس می کنیم دیگر کار تمام شده است. انگار نه انگار که 

مشکل به قوه خود باقیست و گریبان آیندگان را نیز خواهد گرفت. تا وقتی که حل مشکالت، 

حتی اگر صرفا مشکل خودمان نباشد، برایمان دغدغه نشود، تا زمانی که غر زدن و نالیدن 

به انتقاد منطقی و تخصصی تبدیل نشــود و تا وقتی که تالش هایمان برای حل مشکالت از 

موارد مقطعی به فعالیت های منظم و همســو تغییر نکند همین آش است و همین کاسه.

ما در مجموعــه ی انجمن اســالمی برآنیم تا آغازگر ایــن حرکت باشــیم و بتوانیم به 

یاری دانشــجویان دغدغه مند و همکاری سایر تشکل های دانشــجویی دانشگاهی بسازیم 

که در آن مدیران و دانشــجویان در ارتباط با هم برای رســیدن به ایده آل های آموزشــی 

بکوشــند. به این امید که دانشــگاهمان را نه تنها در کشــور بلکه در دنیــا بیش از پیش 

مطرح کنیم و خروجی های دانشــگاهمان نگین درخشــان جامعه ی پزشــکی باشــند.

حسین نخعی - مدیر مسئول نشریه نجوا

نباید صرفًا مصرف کننده فرآورده های علمی دیگران بود.  باید علم را به معنای حقیقی کلمه تولید 

کرد. البته این کار، روشمندی و ضابطه الزم دارد.  مهم این است که روح نوآوری علمی در محیط دانشگاه 

زنده شود و زنده بماند. خوشبختانه من این شوق و میل را در دانشجویان احساس کرده بودم و در اساتید 

هم آن را می بینم.  اینها باید دست به دست هم بدهد و سطح علمی کشور را باال ببرد. فقط وقتی که علم 

با هدایت ایمان، عواطف صحیح و معرفت روشن بینانه و آگاهانه همراه شود. 

کالم رهبری :  فرهنگ  نوآوری  علمی

2۱ آذر ماه ۱۳۹۰ - دانشگاه افسری ارتش



2 دی  ماه ۱۳۹۶   شماره ۱۰
حاشیه 

ریفرم و طرح  دکترپیوندی 

فسیلنامه

     اندکــی مکاشــفت در بــاب فصــل امتحانات ، 
این فصل ســرد بی بخار، جالد خوشــی ها،درد بی 
درمان،پُر فورجه اما خالی از تفریح ، انســان همیشه 
در جستجوی حکمت خلقت آن کوشیده،این گرگی 
که جلد گوسفند پوشــیده،تمام زمان و انرژی مان را 
دوشــیده و آن را در ظرفی جوشیده و به سامانه سما 

نوشانیده .
امتحانات در عوالم متنوعه

   امتحانات در عالم تشــبیه به شمشیر دولبه میمانند 
؛ اگر خوب جزوه ها و درســنامه ها را خوانده باشید 
، یک لبه ، و اگر از پیروان مکتب  » از شــنبه ی بعد 

شروع میکنم « باشید ، لبه ی دیگر کاربرد دارد .
   در طول ترم که به امتحان نزدیک میشــدم هر شب  
رویــای صادقه ای به بالینم میامــد : در یک جاده ی 
بیراهه ی خاکی پر از دســت انــداز پیش میرفتم و 
تابلوهــای راهنمایی و رانندگی تــا کیلومتر ها دیده 
میشــدند ؛ تابلوهایی که به رنگ قهــوه ای بودند و 
عالمت سه نقطه )...( روی خود داشتند . در جاده که 
پیش میرفتم آن عالیم تکرار میشدند . کنار جاده هم 
صحنه ای عجیب دیــدم ؛ هفت گاو الغر هفت گاو 
چاق را با ولع میخوردند و یک لیوان آب هم رویش.
    بعد از هفت شب کابوس دیدن،آن را برای دوست 
ترم آخرُمعبر خوابم تعریف کردم . آن دوســت هم 
چون ابن ســیرین به تعبیر کابوســم پرداخت ؛ عرق 
خود را پاک کرد و گفت :» تابلوها نشــانه ی اخطار 
برای نزدیــک شــدن امتحانــات بودند.رنگ قهوه 
ای هــم خبر از نتیجه ی امتحانــات برای تو میدهد.
عالمت ســه نقطه هم که واکنشت را به امتحان نشان 
میدهد؛واکنشی که در مقام ادب،جز با سه نقطه قابل 
بیان نیســت.«در مورد صحنه ی دلخراش گاو ها هم 
آن پیر دانا فرمود:»گاوهای چاق نماد امتحانات هستند 
و گاوهای الغر هم که نقش نمونه ســواالت را بازی 
میکنند.به این مفهوم که نمونه ســوال ها امتحانات را 

قورت میدهند و یک لیوان آب هم روش ! « 
از آن شــب به این نکته ی طالیی پی بردم که منجی 
شب های تاریک امتحان ، شاه کلید قفل امتحانات ، و 
نوش داروی به موقع سهراب فورجه ها ،همان نمونه 

ی عزیز است.
شِب امتحان

   خواب شــیرین شب امتحان از مبارک ترین و نادر 
ترین گونه های خواب است . ساعتی از آن به سالی 
ارزش دارد و بــه لحظه ای میگذرد.این خواب نقش 
تعیین کننده ای در قبولی شما دارد . ساعتی خوابیدن 
، علی رغم باارزش بودن ، شــما را به جمع مردودین 
نزدیک میکند . اگر درس نخوان هستید ، تصور کنید 
که شــب امتحان پلی است که از روی آن در حال رد 
شــدنید ؛ خوابیدن مصادف با سقوط شما به ته دره 
اســت . )اگر ترســیدید، بعد از اتمام این متن ایمان 
بیاورید درس بخوانید تا شــب امتحان کمی بیشــتر 

بخوابید(

   شب امتحان است و باال رفتن سرانه ی مصرف قهوه.
دوســتی آنقدر شب امتحان قهوه خورده بود که چند 
روز بعد برای اهدا خون مراجعه کرد.اما هماتوکریتش 
10 درصد بیشــتر نبود . انقدر کافئین در خونش بود 
که خود مولکول های کافئین عمل اکسیژن رسانی را 
بر عهده گرفتند .خالصه خونش را قبول نکردند و او 
خونش-که چه عرض کنم!کافئینش - را به کارخانه 
های قهوه سازی فروخت تا کافئین را بازیافت کنند .

   دوســت دیگری شب امتحان کارهای محیرالعقول 
میکرد ؛ مثال فروردین ماه برای چهارشنبه سوری چند 
ماه بعد بمب و ترقه دست ساز تولید میکرد . یکی از 
رفقا هم صدها مستند شبکه چهار را شب های امتحان 
دیده بود. شــاید سوال پیش بیاید که چرا همه ی آنها 
اینچنین مشغول میشدند ؟ برای آن که درس نخوانند!
   شــب امتحان ،دعا ها و توبه های بندگان به درگاه 
خدا افزایش پیدا میکند. » قول میدم از امتحان بعد،تو 
طول ترم بخونم«از پر کاربرد ترین دیالوگ های نفس 

لوامه در این شبهای عزیز است .
   از روابــط حســنه ی به وجود امده به واســطه ی 
خالصه ها و نکته ها ی شب امتحان هم که به اندازه 

کافی شنیده اید.
از تو میپرسند 

   پرسش هایی که در امتحان میایند  در برابر پرسش 
هایــی که در عمق جانتان شــکل میگیرد و شــما با 

شرمندگی پاسخی برایش پیدا نمیکنید .
    »پس این جای سختش کی تموم میشه؟«پرکاربردترین 
پرسشــی است که تا مغز اســتخوانتان فشار میاورد.

پاسخی حس نمیکنید ؛به جز »هرگز«
    یک مدل پرســش خانمان سوز دیگر است وقتی 
که اعضای فامیل میپرســند  »درست کی تموم میشه 
؟ « در حالــی که فقط ده واحد پاس کرده اید و فقط 
نمــره دو واحد وارد ســامانه شــده . در جواب این 
سوال،اشــکی رو گونه تان میغلتــد و در حال افتادن 

فریاد میزند:»سالها«
    در بعضی کالسها،دانشــجو موظف است که نفس 
نکشــد و پلک نزند.این کارهــا در پروتکل کالس 
چرخانی استاد خالف محسوب میشود.بعد از امتحان 
پرسشــی که بی رحمانه به روح و روان شالق میزند 

این است»امتحان یا انتقام؟مسئله این است«
   اغلب دانشــجویان ،پزشــکی را با کتب النگمن و 
جانکوییــرای جنین و بافت شــروع میکنند ؛  اما در 
ادامه به جای این کتاب ها،پاسخ دادن به این پرسش 

را کافی میبینند:»باچند تا نمونه پاَسم ؟ «
روز امتحان 

    روز امتحان بــرای همه خواندن خالصه ها برای 
درس خوانان و حفظ کردن نمونه سوالها برای درس 
نخوان ها همراه اســت ؛طوری که ســالم کردن به 

یکدیگر در مرام نامه ی این روز مکروه است .
    از آداب مخصوص روز امتحان ،حذف درخواستی 
ســواالت اســت . به این طریق که اگر از نمره 19/5 

خود راضی نیستید ، دوســتان خود را جمع میکنید   
،به گروه مربوط به امتحان مراجعه که چه عرض کنم، 
حمله میکنید و سوالی را که پاسخ درست آن ، اظهر 
من الشــمس در درسنامه آمده و با کلید هم مطابقت 
دارد حــذف میکنید . در کل بــرای عده ای،امتحان 
بدون حذف ســوال مانند ساالد بدون سس است و 

از گلویشان پایین نمیرود .

وحدت امتحانی 
  در تاریــخ ، بارها دیده شــده که دانشــجویان هر 
ورودی با شــروع دانشــگاه دســته دســته شده و 
سالمشان هم گران میشود . اما هنگام امتحانات اندک 
مثقال واحد عملی ، دوباره به هم بازگشته ، وحدت 
خود را نشان میدهند. در روزهای منتهی به امتحانات 
اناتومی عملی ، مخصوصا اســکلتی، دانشجویان در 
تجمع های قانونی موسوم به ریویو عروق و اعصاب 
و توبرکل ها و شــیارها را به هم نشان میدهند و در 
درس به هم کمک میکنند و بهتــر یاد میگیرند.این 
وحدت علمی-اجتماعی معموال با افزایش جمعیت 
ورودی همراه است؛وقتی مردودی های ترم های قبل 

هم برای تمرین به ورودی مزبور اضافه میشوند !

هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم
   تکامل شــکار و شــکارچی در حد اعالء آن بین 
دانشجویان و مراقبان سر جلسه امتحان دیده میشود.
به نظر میرسد بیشتر و دقیقتر شدن مراقبان ، موجب 
پیشرفت دانشجویان شــده است. به طوری که این 
آهوان بیشــه تقلب ، هرروز با روش های جدیدتر 
شیرهای مراقب را به دست شکست میسپارند. آنها 
برای کمک به دوســتان خود از روشــهایی استفاده 
میکنند که به هیچ زبانی قابل ترجمه نیســت. آنقدر 
این روش انتقال کار شــده و پیچیده اســت که اگر 
ماشــین رمزشــکن نازیها را هم بیاوریم از کارش 

استعفا میدهد .
   امتحان دهندگان از این نظر عمدتا دو نوعند :

 1-اصولگــرا: این دســته میایند و ســر جای خود 
مینشینند و امتحانشان را میدهند و میروند بدون آن 
که کوچکترین برهم کنشــی با محیط اطراف داشته 

باشند.آنها به آنچه بلد بود و نبوده اند قانعند.
2-اصالح طلبان : اینها میایند ســر جلســه ، سعی 
میکنند به شما کمک کنند ؛ به همان اندازه که شما به 
آنها کمک کرده اید. اگر خیلی با شما حال کنند حتی 
ســواالتی را که غلط زده اید به شما گوشزد میکنند 

تا اصالح شوید.
در آخــر هم گلــه ای میکنیم از آنها که با بیســت 
شدنشــان ما را از حــق طبیعی مــان دور میکنند  
وازمقدار واقعی معدلمان که روی نمودار است  دو-

سه نمره کم میکنند و آبروی ما را َچکی !

امین خلیلی �

صفر تا صد امتحانات مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی

یک پرس امتحانات با مخلفات نامه ای به آموزش
آبتین فوالدی

آموزش عزیز؛ سالم

امیدوارم خوب و خوش باشی

آخرین باری که خیلی یادت کردم فرجه امتحان 

تغذیه بود. ریزمغذی های درون گوشت و ماهی 

را مــی خواندم و مدام یــادت می کردم. آخر تو 

 PHD که میدانی من قرار است پزشک شوم نه

تغذیه. خیلی برایم ســخت بود کــه بیایم و ازت 

عذرخواهی کنم که بیش از حد در یادم بوده ای. 

اما خب آمدم. خواستم حاللم کنی. 

خب حق بــده میان بینایی و خون و گوارش باید 

تغذیه هم می خواندم. قول می دهم دیگر پشــت 

ســرت حرف نزنم. خودت میدانی درســها زیاد 

است و فرصت خواندنشان اندک. تماس با بیمار 

داشتیم ، تماس با جامعه بود ، ژنتیک ...! ژنتیک ! 

صبر کن ببینم. حاال دارد یادم می آید. سر فرجه 

ژنتیک هم خیلی یادت کردم . کی قرار است من 

ژنی را PCR کنم؟ خودت قاضی شــو و بگو. 

شاید البته بیشــتر باید گروه را یاد می کردم تا تو 

را. شرمنده اشتباه کردم . ببخش. حالل کن. آخر 

تو که ژنتیک را همزمان با EBM  نداشــته ای. 

البته اینطور که یادم می آید سر EBM  هم ذکر 

خیر حضرتعالی بود. 

اصال بیا مرور کنیم کال چه زمانی در یاد و خاطر 

 IT ما دانشــجویان بــوده ای. ترم یــک برایمان

گذاشــته بودی کــه Paint کار کنیم. مهارت 

مطالعه گذاشــته بودی . و زبان ! بی انصاف برای 

من ســه ترم زبان گذاشته بودی که تنها فایده ای 

که نداشــت یادگیری زبان بود. رفیق بنده خدایم 

که 5 تــرم مورد تفقدت بود. کمی منصف باش. 

آخــر روان شناســی و بهداشــت ؟! آینده ی من 

کجایش وابسته به این علوم است؟ 

ترم سوم کنار اعصاب ، انگل شناسی گذاشتی دم 

نزدم. آخر آزمایشگاه انگل به چه کارم می آید؟ 

کی قرار اســت قند خون مریض را اندازه بگیرم 

که ترم چهارم بیوشــیمی عملی برایم گذاشتی؟ 

ترم پنج هم همینطور! مثال درس ....نه! می ترسم 

امانت دار نباشی و نامه ام را منتشر کنی آخه هنوز 

نمرات این ترمم وارد نشده اند.

درس هــای دیگر کــه خودم می دانــم و تو هم 

میدانــی اما نمی توانم بگویــم کدامند را چه می 

گویی؟

حاال که می بینم یک بار نشده که خودت باعث 

نشــده باشی یادت کنم. اصال خوب کردم یادت 

کردم. حاللیت چه بطلبم؟ حقت بوده. این تویی 

که بایــد حاللیت بطلبی . اما بــدان حاللت نمی 

کنم. تو جوانــی ام را گرفتی امــا به جای خیلی 

چیزها که 5 ســال دیگر باید به عنوان پزشک بلد 

باشم هیچ به من ندادی.

نه، حاللت نمی کنم.

دکتــر پیوندی در مصاحبه ای که در تاریخ 
مهره ماه ۱۳۹۴ انجام شــده است وضعیت 
طرح ریفرم را مناســب ارزیابی کرده اند !

در ادامه بخشــی از این مصاحبه را که از 
سایت باشــگاه خبرنگاران جوان تهیه شده 

 : با هم خواهیم خواند  است 

دکتر پیوندی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
بــا خبرنــگار  بهشــتی در گفت وگــو  شــهید 
بهداشــت و درمــان  گــروه علمــی  حــوزه 
پزشــکی باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفت: 
طــرح ریفورم از ۱0 ســال پیش در دانشــگاه 
شــهید بهشــتی بنــا بــه مقتضیــات چالش ها و 
مشــکالت آمــوزش پزشــکی شــروع شــد.

پیونــدی ادامــه داد: ایــن طرح بــا کمک و 
حمایت اســاتید دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی شــروع و در ادامه مجوزهای الزم از 
وزارت بهداشــت اخذ شــد . ایــن بدین معنی 
اســت که ماهر چند ســال بر اســاس نیازهای 
تربیت  را  داخل کشور ، دانشــجویان خودمان 
و هدایت می کنیم. مشــکالت نظام ســالمت 
در داخل کشــور ما ممکن است با کشورهای 
غربــی یا شــرقی متفــاوت باشــد ، بنابراین ما 
بایســتی هزینه  و ســرمایه گذاری  کنیم که در 
راســتای رفع نیازهــای مردم خودمان باشــد. 
براین اســاس طــرح ریفورم شــکل گرفت تا 
دانشــجویان ما براین اســاس آمــوزش ببینند.

وی افزود: خوشــبختانه بازده ی خوبی داریم، 
رضایمتندی خیلــی خوبی از این طرح وجود 
دارد و در عیــن حال هر طوری که می خواهد 
منجر به تغییر شود و اتفاق بیافتد . ممکن است 
ناخودآگاه مشــکل و چالشــی بوجود آید که 
ما براین اســاس بعد از گذشــت ۱0 سال یک 
طــرح ریفــورم در ریفورم یعنــی، اصالح در 
اســاتید دانشگاه  از  اصالح گروهی را متشکل 
علوم پزشــکی مشخص کردیم تا یک بررسی 
اجمالی بر روی آن داشــته باشــند تــا بعد از 
رفع نواقص و مشــکالت آن بتوانیم این طرح 
را بعنوان الگوی ملی در ســطح کشــور ارائه 
دهیم. تا دانشــگاههای دیگــر بتوانند با انجام 
این طرح به چالش های آموزش پزشــکی در 
کشــور پایان بدهنــد و ما بتوانیم دانشــجویی 
بهتــر همراه تــر بــا مــردم، بــا هزینــه  کمتر و 
موثرتــر پرورش بدهیم کــه در نهایت موجب 
شــوند. کشــورمان  عزیز  مردم  رضایت مندی 

دکتر پیونــدی در پایان گفــت: این طرح در 
رده های مختلف دانشجویی وجود دارد و این 
روند ادامه خواهد داشــت، ایــن طرح بعنوان 
پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
از ۱0 ســال پیش شروع شــده و ادامه دارد . 
همچنین در دو دانشــگاه مازندران و شاهرود 
هم مقــداری از این طرح را انجــام می دهند.

حــال که زمــان زیــادی از ایــن مصاحبه می 
گــذرد بــا وجــود مشــکالت فراوانــی کــه 
در طــرح ریفــورم وجــود دارد و ادامــه نیز 
بایســتی دید مســئولین جدید دانشــگاه  دارد 
نیــز بــا همیــن دیــد مثبــت تغییــرات را می 
نگرنــد یــا اوضــاع تغییــر خواهــد کــرد ...

نشریه انجمن اسالمی دانشجویان پزشکی ۱۳۴۸  ) نجوا (

انجمن اسالمی دانشجویان پزشکی در ماهی که گذشت ...
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ایستاده ایم

حضور پر حرارت دانشجویان در یک تریبون آزاد ...

کیفیت پایین سیستم آموزشی دانشکده پزشکی شهید 
که  آزادی  تریبون  در  دانشجویان  تا  باعث شد  بهشتی 
برگزار شد تماما از مشکالت خود سخن بگویند . اما غافل 

از آنکه معموال گوش شنوایی نیست ... 

پشت پرده اعتراض دانشجویان به مشکالت آموزشی
 هزاران مشکل داریم ...

مصاحبه اختصاصی نشریه نجوا با دکتر سیدطبایی 

ریفرم و دانشکده پزشکی چرا و چگونه ؟

سیر تحصیل شما از ابتدا تا امروز بعنوان هیات علمی 
انگل شناسی دانشگاه چگونه بود؟

بنده ســال ۶2 در کنکور سراســری در رشته بهداشت 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی پذیرفته شدم.
سال ۷0 و ۸۶ به ترتیب مدرک فوق لیسانس و دکترای  
خود را در رشته انگل شناسی از دانشگاه تربیت مدرس 
کســب کردم و از همان موقع )سال1۳۷1( در دانشگاه 

شهیدبهشتی  فعالیت  میکنم.

زود برویم سراغ مبحث جذاب ریفرم ! شما چقدر با 
شروع این کار موافق بودید و چطور طراحی شد ؟

دلیل عمده شروع بحث ریفرم ، فراموشی مطالب علوم 
پایه در دانشــجویان استاجری و ظرفیت پذیرش باالی 
دانشکده که باعث کاهش کیفیت کالسها می شد ، بود.
بنابراین تیمی از سوی دانشگاه مامور شد تا در این رابطه 
تحقیق کرده و سازوکاری برای تغییر این سبک ارائه کند.
مقاومت زیادی از ســوی گروه ها بوجود آمد که علت 
آن کاهش و خرد شدن تعداد واحد دروس آنها بود . در 
نهایت گروه هایی که به اصطالح زور بیشــتری داشتند 

واحدهای بیشتری را نصیب خود کردند .

مشکل ریفرم  بنظر شما چه بود ؟

ریفرم خیلی خوب طراحی شد ، هنوز هم بهترین طرح 
آموزش پزشــکی است  اما مشکل اصلی این بحث این 
بود که طراح و مجری یکی بود. تیم کارایی برای اجرای 
این طرح نبوده و نیســت . االن برای مثال جنین شناسی 
از یک دســتگاه که ارائه میشود بعضا از بقیه دروس این 
دستگاه منفک و بی ربط است. درصورتی که ارائه دروس 
به سبک ریفرم باید به گونه ای باشد که مطالب دروس 

دستگاه به هم مربوط بوده و دانشجو را ملزم به یادگیری 
تمام قسمت ها کند . یا در زمینه طرح سوال گاها میبینیم 
که یک درس یک واحدی از طرف ســه استاد ، سه نوع 
ســوال متفاوت طرح میشــود. این عدم یکپارچگی در 
اجرای این طرح و ارائه دروس مشکل طرح ریفرم است .

آیا حجم زیاد مطالبی که به دانشجوی پزشکی ارائه 
میشود واقعا الزم است ؟ نمیتوان مباحث را با جزئیات 

کمتر به دانشجو ارائه داد ؟

 non-core و کدام ها core بحث اینکه چه مطالبی
برای یک دانشجوی عمومی است مهم است  و گروه ها 
بایــد حجم مطالب را باتوجه به تعداد واحدی که دارند 
ارائه دهند . اما ســرفصل هایی که در دانشــگاه ما ارائه 
میشود ، مطابق اســتانداردهای جهانی آموزش پزشکی 

است و بیشتر از آن نیست .

دلیل 4 ترمه کردن علوم پایه و حذف کردن الکتیو ها 
را چگونه ارزیابی میکنید ؟

عمال چیزی که دانشــگاه از دروس الکتیو انتظار داشت 
تامین نشد . در واقع دانشگاه بدنبال تحرک دانشجویی در 
زمینه ی پژوهش بود که الکتیو ها  این خواسته ی دانشگاه 
را محقق نکردند . این دروس باید در راستای ایجاد دید 
در مورد روش های جدید تشخیص و درمان بیماری ها 

گام برمیداشتند که گویا خیلی موفق نبودند.

 راهکاری هم برای موثر تر واقع شدن الکتیو ها در نظر 
دارید یا حذف آنها را بهترین راهکار میدانید؟

جهت موثرتر واقع شدن الکتیو ها بنظر من الزم است که 
در قالب ارائه ی دانشجویی ارائه شوند .  بدین صورت 

که استاد بعنوان مربی دانشجو در زمینه ی سرچ اطالعات 
ایفــای نقش کند و در انتهای دوره دانشــجو با ارائه ی 
مطلب ، گذراندن دوره بگیرد و فارغ از نمره باشــد که 
دانشجو برای انتخاب درس صرفا نمره را در نظر نگیرد. 
چرا که بنظر من  الکتیو نباید درس ارزیابی دانشجو باشد 
و درسی تکمیلی جهت ارتقاء سطح فکری دانشجو ست. 
از طرفی بر این عقیــده ام که این درس بصورت واحد 
اضافی ارائه شود و دانشجو بتواند بدون درگیری ذهنی 

بیشتر از 20 واحد بردارد .

 این پیشــنهاد شما مطرح شده اســت و یا روی آن 
بصورت جدی کار شده است؟

خیر . مدت ها پیش این ایده را در جلسه ای ارائه دادم که 
در حد همان ایده ماند و روی آن کار نشد و از طرفی هم 

خواستار بیان ایده از طرف ما نشدند .

گروه های علوم پایه اصوال در زمینه ی پژوهش خیلی 
با دانشــجوی پزشکی همکاری نمیکنند . نظرتان در 

مورد این موضوع چیست ؟

بین پژوهشــگر و دید پژوهشی تفاوت بسیاری وجود 
دارد. پژوهشگر کسی ست که وقت کافی برای حضور 
فعال در ازمایشــگاه را داشته باشد. دانشجوی پزشکی 
فرصت حضور فعال در آزمایشگاه را ندارد و لزومی هم 
ندارد. دانشجوی پزشکی باید دید پژوهشی داشته باشد 
برای دوران استاجری و اینترنی و کار تحقیقاتی دانشجوی 
پزشکی سرچ اطالعات است . چرا که پژوهشگری در 
ازمایشگاه کار دشواری ست و از طرفی با نمونه ی زنده 
در ارتباط اند و نیاز به حضور مسمتر و فعال درآزمایشگاه 

دارد.

بازخورد درس انگل عملی در آینده ی پزشکی یک 
دانشجوی پزشکی چیست؟

دروس عملی تنها برای ارتقاء توانایی فیدبک دانشجو به 
درس تئوری ســت.  درک ورود انگل به گلبول قرمز و 
مقایسه ی اندازه ی آن با گلبول قرمز تنها با دیدن الم در 
زیر میکروسکوپ امکان پذیر است . دانشجو باید دید 
کلی از اندازه ی میکرون داشــته باشد که بتواند مفهوم 
اندازه ی 2 میکرونی انگل را درک کند. و از طرفی سبب 

پایداری بیشتر مطلب در ذهن دانشجو می شود.

در آزمایشــگاه انگل درگیری دانشجو در مقایسه با 
دیگر دروس عملی کمتر است نظر شما در این رابطه 

چیست؟

از ترم گذشته که همکاران قارچ شناسی بیشتری به گروه 
اضافه شدند تقویت قابل توجهی در کالس قارچ شناسی 
در حال مشاهده است.  بطوری که دانشجو نمونه برداری 
میکند. اما مسئله ی قابل توجه در مورد ازمایشگاه انگل 
شناســی درگیری با مجموعه ی بزرگی از یوکاریوت 
هاست که مشابه سلول های انسانی اند و مکانیسم های 
درگیری زیادی دارنــد و حجم اطالعات زیادی را باید 

ارائه دهیم.

شیوه ی تدریس اساتید چه تاثیری بر بازخورد مطلب 
ارائه شده دارد ؟

معضل بزرگی کــه در جامعه ی ما برای آموزش وجود 
دارد این است که اساتید برای اموزش استخدام نمیشوند. 
یعنی استادی که استخدام میشود از لحاظ توان تدریس 
و تاب آوری ارزیابی نمیشــوند. قدرت اداره ی کالس 
ارتباط چندانی با سواد اســتاد ندارد و اساتید باسوادی 
بودند که حتی تا پایان مدت کارشــان همچنان در حال 

کسب تجربه در راستای شیوه ی تدریس بودند.

آینده ی خود را چگونه میبینید ؟
من از کارم بشــدت لذت میبرم و از حضور در محیط 
کارم راضــی ام  بطوری که حتی چیدمان محیط کارم را 
بصورتی که دوست دارم تغییر میدهم چرا که معتقدم باید 

از حضور در محیط کارم لذت ببرم .

مصاحبه کنندگان : سینا احمدی و مریم شمسی  �

-توتوچان دخترکی آن سوی پنجره-
نویسنده: تتسوکو کورویاناگی

»از داشــتن چشــم اما ندیدن زیبایی، داشتن گوش 
اما نشــنیدن موســیقی، داشــتن عقل اما آگاه نشدن 
از حقیقت، داشــتن قلبی که هرگز نتپیده پس هرگز 

نسوخته باید ترسید.«
 

ژاپن را اگر آرمان شــهر آمــوزش و پرورش خالق 
تصور کنیم، »مدرسه ی رویایی« راهنمایی برای ترسیم 

این آرمان است.
»توتوچان« دخترکی سرزنده، کنجکاو و خالق است 
کــه با قوانین از پیش تعیین شــده ی دنیای بزرگ تر 
ها در مدرســه کنار نمی آید. در کالس درس آرام و 
قرار ندارد و برای همه ی قوانین مدرسه دلیل منطقی 

میخواهد.
 سرنوشــت این ذهن خالق و متفــاوت را آدم هایی 
تعیین میکنند که اندیشــه ی متفــاوت در چارچوب 
ذهنشان تعریف نشده است. آنها توتوچان را در اولین 

سال دبستان از مدرسه اخراج می کنند.
کتاب بــا ورود توتوچان به مدرســه ی جدید آغاز 
میشود. نویســنده ما را با دنیایی جدید آشنا می کند. 

مدرســه ای رویایی کــه کالس هایش در واگن های 
قطار و در میان گل و گیاهان تشکیل می شود. مدرسه 
ای که در آن هر دانش آموز مجاز است سوال بپرسد، 
به چالش بکشــد و به چالش کشیده شود. مدیری که 
معتقد اســت بزرگ ترین نعمــت هر کودک طبیعت 
اوســت و می کوشــد دانش آموزان را از طبیعت و 

استعداد ذاتی خود دور نکند. 
نقطه ی عطف آشــنایی با این دنیای رویایی آنجاست 
که در می یابیم »توموئه« بر خالف نامش یک مدرسه 
ی رویایی نیســت بلکه بخشی از خاطرات نویسنده، 
تتسوکو کورویاناگی، شخصیت مشهور رسانه ای ژاپن 

از اولین تجربه های دانش آموزی خودش است. 

کورویاناگی میکوشــد با ترســیم دوباره ی »توموئه« 
و تحولی که آقای »کوبایاشــی« -مدیر مدرســه- در 
زندگی اش ایجاد کرده است به خوانندگان وعده دهد 
که آموزش مبتنی بر خالقیت نه تنها شدنی است بلکه 
تجربه شده است. او دست خوانندگان را می گیرد، به 
دنیای ساده، زیبا و بچگانه ی توتوچان میبرد و داستانی 
شیرین را در تلخ ترین روزهای تاریخ ژاپن روایت می 
کنــد. روزهایی که زیر غرش آتش جنگ جهانی دوم 
مدرســه ای رویایی وجود داشت  که در آن کودکان 
بلنــد بلند می خندیدند و بی پروا برای آینده ای بهتر 

رویا می بافتند.
اگر در نبرد تن به تن با درســنامه هــا و جزوه ها و 

کالس هــا اوقاتی بــرای فراغت یافتید، مدرســه ی 
رویایی را بخوانید چرا که باید از زندگی در جامعه ای 
که چشم دارد اما نمی بیند، گوش دارد اما موسیقی را 
نمی شــنود، عقل دارد اما از حقیقت آگاه نمی شود و 
قلب دارد اما هرگز نتپیده پس هرگز نسوخته، ترسید .

نویسنده : ساینا مردانی �

به بهانه بررسی مشکالت 
آموزشی ...

معرفی کتاب : 
مدرسه رویایی 

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

روزی درویــش وار همراه یاران نشســته 
بودیم که مارا گفتند ای آسوده خیاالن کوته فکر 
برخیزید! بهشتی شوید و پزشکی بخوانید!نمی 
دانم شاید هم گفتند پزشکی بخوانید و بهشتی 
شــوید..!فی الواقع وعده های فراوان بدادند.
ما را خیال فرش های قرمــز و درختان انگور 
و نهر عسل و حوریان سیاه چشم عنان اختیار 
از کف بربود و الجرم عازم پیکار هفت خوان 
کنکور که خدایش لعنت کناد شــدیم. عاقبت 
بعد از درآمدن پدر و جیب پدر  و مافیها  اندک 
رتبه ای به ما دادند و مارا شوری بر لحظه وصال 
به جان افتاد.آن موقع بود که در پوســت خود 
نمی گنجیدیم و بی اختیار روزهای فراوان در 
آب و کف وان حمام از فرط شــادمانی دست 
و پــا میزدیم.باالخره لحظه موعود فرا رســید 
و مارا به بهشــت جــاودان وارد کردند.هفت 
در نمایان گشــت که هرکدام یکسال را گفتند 
باید بدان وارد شــوید.همین که داخل شدیم 
درهارا از پشت بســتند و آتش ها برافروختند.
خیال کردیم که برایمان جشــن آغازی گرفته 
اند و بسی شادمان گشــتیم و به سان االغی که 
کوه را کاه پندارد جفتک هــا انداختیم.اندکی 
که گذشــت شســت های پایمان خبردار شد 
آتشــی که به پا کرده اند هیزمش از ترم باالیی 
ها و سنگ است و مارا نیز ناچار فرجام همین 
خواهد بود!پس نعره ها زدیم و جامه ها دریدیم 
و عریان خود را به در و دیوار کوفتیم.به نشان 
مهربانی و  با غایت دلسوزی تازیانه ها بر لوب 
های پیشین و پســین مغزی مان زدند و روز و 
شــب زقّوم ها به خوردمان دادند تا عمق لذت 
بهشتی شــدن بر وجودمان مستولی گردد .بعد 
از آن هر ترم مارا در آتشــی بس ســوزنده تر 
افکندند و گفتند ای آســوده خیاالن کوته فکر 
بچشید! این اســت آنچه انتظارش را داشتید..

محمد شریفیان

دانشگاه ...

در آزمون سخت عشقت کم نیاوردم
مشروطی حتی ترم آخر هم نیاوردم

در پاسخ پرسیدن از راز بقای عشق
برهان ترد غیرمستحکم نیاوردم

پشت سرم حرف زیادی بود پیش از این
ازحرف بدخواهان به ابرو خم نیاوردم

داروی درد مزمن مردم شدم اما
تنها برای درد خود مرهم نیاوردم

ابلیس خود را خفه کردم با خیال تو
نامی ز حّوا گندم و آدم نیاوردم

شعری برایت بافتم با تار و پود عشق
اما برایت برگه ی شعرم نیاوردم

گم کرده بودم دست و پایم را به طوری که
از خاطرم رفت و گل مریم نیاوردم..

محمد علی ساکی

نشریه انجمن اسالمی دانشجویان پزشکی ۱۳۴۸  ) نجوا (



برداشــت اول : ترم یک : تشکیل گروه های جزوه 
نویسی 

هنگامی که دانشــجوی ترمک به تازگی پای خود را 
به دانشکده پزشکی شــهید بهشتی می گذارد عموما 
مفاهیمی چون جزوه دکتر عمارلو یا جزوه پرفســور 
مصالیــی از دوران کنکور همچنــان در ذهنش باقی 
مانده اســت . گویی که جزوه اســتاد همانند دوران 
کنکــور می تواند برای وی معجــزه کند . البته انتظار 
بیجایی نیســت . با توجه به سیستم ریفورم و پراکنده 
شدن گروه های آموزشــی در دستگاه های مختلف 
نظارت بر درســنامه های تهیه شده توسط هر گروه 
بسیار پایین آمده است . لذا آن منبع آموزشی که قرار 
بود به مطالعه دانشجویان نظم و ترتیب ببخشد عموما 
بی اســتفاده مانده اســت . بنابراین نیاز به یک گروه 
جزوه نویسی برای کسب نمره در ترم یک و معموال 
در ذهن یک دانشجو با تجربه یا جویای نام ایجاد می 
شود . بماند که تمامی اعضای جذب شده توسط وی 
برای رســیدن به اهداف تحصیلی وارد آن نمی شوند 
. گویی گروه های جزوه نویسی مکانی برای آشنایی 
دانشجویان و پیمودن گام های خیر بعدی می باشد ... 

برداشت دوم : ترم دوم : آزمون دستگاه اسکلتی 

گروه های جزوه نویسی در این زمان با پدیده ای رایج 
میان دانشجویان پزشکی شهید بهشتی روبرو می شوند 
: بهمن 9۳ خوانی . پدیده ای خانمان سوز که معموال 
واردات آن به گروه جزوه توسط همان افرادی صورت 
می گیرد که هدف اصلی اشان آشنایی با دیگران بوده 
اســت . جمالتی چون : چرا دوباره جزوه بنویسیم ؟ 
کار بیهــوده نکنیم . بی منت جــزوه بدهیم و غیره از 
عبارات رایج استفاده شــده توسط این قشر زحمت 
کش اســت . بسته به مقاومت ریاســت گروه جزوه 

نویسی دو رخداد محتمل است : 
1-تکمیل جزوات بهمن 9۳ و رهایی یافتن از غرولند 

های بیکران این جماعت 
2-نوشــتن جزوات به صــورت تولید ملی و به جان 

خریدن تنبلی های آینده همان جماعت

برداشت سوم : ادامه راه گروه های جزوه نویسی 

بعد از آنکه ریاست گروه جزوه راه دوم  یعنی نوشتن 
جزوات دستگاه ها از نو  را انتخاب کرد جماعت فوق 
الذکــر ویژگی جدیدی از خود نمایان می کنند که آن 
را می توان گوشی به اختیار توصیف کرد . گوشی به 
اختیاران نه تنها خودشان هیچ فعالیتی در گروه جزوه 
نویسی ندارند بلکه سایر اعضا گروه جزوه نویسی را 
نیز به تنبلی و اعتراض های مدنی علیه ریاست گروه 
جزوه فرا می خوانند . از هر فرصتی برای جدل و رفع 
و رجوع مشکالت شخصی ) واژه تازه وارد به فرهنگ 
دانشکده پزشکی ( خود استفاده می کنند . اینجاست 
که مسئول مفلوک سعد حریری طور استعفای خود را 
داده و گروهک تروریســتی تکفیری باقی مانده را به 

حال خود رها می کند . 
برداشت چهارم : پایان راه گروه های جزوه نویسی 

پس از استعفای ناگهانی نخستین مسئول گروه جزوه 
عموما این اجتماع از هم می پاشد . دعوا های تلگرامی 
و تنبلی های پی در پــی به همراه کیفیت رو به افول 
جزوات باعث بسته شــدن پرونده این نوع گروه ها 

خواهد شد . 

اما چه باید کرد ؟ 

برای جلوگیری از تکرار پی در پی چنین تجربه های 
تلخــی در ترم های متمادی بایســتی از گروه جزوه 
نویســی موفق بهمن 9۳ الگوبــرداری کرد . حضور 
تمامی افراد ورودی در این گروه ها و تکمیل جزوات 
با استفاده از کتب مرجع و درسنامه ها از جمله حیاتی 
ترین کار هایی است که می تواند ما را به این هدف-
یعنی داشتن گروه های جزوه نویسی سودمند و بدون 
دعوا - همراهی کند . شــاید بتوان تجلی این اتفاق را 
در تیم های علمی انجمن اسالمی در ترم های مختلف 

مشاهده کرد ... 
پارسا قابوسی �

نشریه اجتماعی  سیاسی  فرهنگی  صنفی
■ سال دوم ■ شماره ۱۰■ دی ماه ۱۳۹۶ ■ بها رایگان !  ■

.......... انجمن اسالمی )۱۳۴۸(  صاحب امتیاز
 مدیرمسئول.............................  حسین نخعی
.................................... محمد شریفیان  سردبیر
.....................................................  دهم  شماره
................................... پارسا قابوسی  گرافیست

همکاران این شماره : 
سینا احمدی - امین خلیلی  - محمد شریفیان - آرین 

شیرانی - مریم شمسی- هلیا عاشوری زاده -  آبتین 
فوالدی - پارسا قابوسی - ساینا مردانی  حسین نخعی  

ثنا نیازی

مقام معظم رهبری : 
برای کار  ایجاد میکند  برای دانشجو  تشکل های دانشجوئی فرصتی هم 
نیاز  یک  را  این  و  دارم  اعتقاد  دسته جمعی  کار  به  من  و  دسته جمعی. 
دانشجو میدانم؛ کسب مهارتهای گوناگون؛ مهارتهای سیاسی، اجتماعی .

بزرگداشت

در درجه ی اول آن چه که منابع مطالعاتی یک دانشجو 
را بــرای آمادگی جهت امتحان در مــورد یک درس 
اختصاصی )مثل دستگاه ها( مشخص می کند، هدف 
آن دانشجوست که میخواهد نمره خوبی به دست بیاورد 

یا اینکه کسب دانش برای وی اهمیت بیشتری دارد. 
در حالت اول دانشجو معموال هیچ نیازی به مطالعه ی 
کتب مرجع نمی بیند و مســتقیما به سراغ درسنامه ها 
و جزوات می رود. گاهی دانشــجو پا را فراتر هم می 
گذارد و و نه تنها مســتقیما )و بدون هیچ مطالعه ای!( 
به نمونه ســواالت رجوع می کند، بلکه تنها منبعش را 
هم همان نمونه ســواالت قرار می دهد)شواهد حاکی 
از موفقیت چشــمگیر موارد این چنینی،که فراوان هم 
هستند، می باشد!(. بحثی که پیش می آید این است که 
با این روش تا چه اندازه به علم آموزی افراد کمک می 
شود و دانشجویان حاصل تا چه اندازه با سواد خواهند 

شد؟

برای دریافت پاسخ به بررسی دو مورد می پردازیم:

1- متاسفانه درســنامه های موجود با حداقل ویرایش 
چاپ می شــوند؛ دقیق تر بررســی کنیم به این نتیجه 
خواهیم رسید که اکثرا پس از تالیف در همان سال های 
ابتدایی مختصری ویرایش می شــوند و پس از آن تنها 
در ابتدای هر ترم پایین صفحه ی اول تغییر میکند! در 
ایــن اثنا عالوه بر اینکه دیگر خبری از به روزرســانی 
علمی درسنامه نیست، اشکاالتی که از آخرین ویرایش 
باقی مانده اند هم به قوت خود پایدار می مانند. عالوه 
براین، به وفور دیده شده است که استادی که بخشی را 
که تدریس می کند، نقشی در نوشتن درسنامه نداشته 
و بعضا حتی درسنامه را از نزدیک ندیده است؛ بدیهی 
است که در این شــرایط مطالعه ی درسنامه ای که تا 
حد زیادی متناسب با سلیقه و روش تدریس نویسنده  
آن است، ســود چندانی نخواهد داشت و دانشجو به 
ناچار سراغ منبع دیگری )که معموال جزوات هستند( 

خواهد رفت. با این وجود نباید از اعتبار درسنامه هایی 
همچون بیوشیمی مقدمات 2 که حاصل نظم بی بدیل 
گروه بیوشمی است، گذشــت اما به هر حال اینگونه 

درسنامه ها کم هستند.
2- جزوات آموزشی که نوشــته ی دانشجویان گروه 
های جزوه نویســی هســتند، به لحاظ تطابق با استاد 
مربوطه نسبت به درســنامه ها در وضع خیلی بهتری 
هستند و در نتیجه در اکثر موارد بهتر از درسنامه ها به 
کسب نمره ی دلخواه کمک می کنند اما نباید فراموش 
کرد که این ها نتیجه ی کار دانشــجویان هستند و تبعا 
اعتبار علمی الزم را ندارند؛ عالوه بر این ،هستند گروه 

های جزوه نویسی که هدف اصلی آن ها جزوه نویسی 
نیســت و در این حالت جزوات به مراتب سطح پایین 

تری پیدا می کنند.
بنا بر این دالیل، دانشجوی فارغ التحصیل، با آن چه که 
آرمان ها مشــخص کرده اند، فاصله ی زیادی خواهد 

داشت. 
در آخر هم اشــاره ای داشته باشیم به دانشجویانی که 
هدف اصلیشان علم است نه نمره! این دسته که بسیار 
نادر هستند خود به دو دسته تقسیم می شوند: یکی آن 
هایی که در اثر فشــار های وارده از جانب نمرات، در 
میانه ی راه دست از رفرنس خواندن بر می دارند و به 

راه می آیند و ســراغ درسنامه، جزوه، نمونه سواالت و 
تقلب و ... می روند و دسته ی دیگر کسانی که در برابر 
نمره گرفتن مقاومت می کنند... . بد نیست این مسئله 
را ذکر کنیم که در دانشگاه هایی که منبع امتحانات یک 
رفرنس معتبر است)و نه درسنامه و جزوه(، چنین تقسیم 
بندی هایی وجود ندارد و یک دانشجوی وظیفه شناس 
می تواند با مطالعه ی رفرنس، عالوه بر کســب دانش 

الزم، نمره ی دلخواه را نیز به دست آورد.

 
آرین شیرانی �

چه می شود که هدف تحصیلی دانشجویان پزشکی شهید بهشتی فراموش می شود ؟ 

گروه های جزوه نویسی دانشکده پزشکی

دروس اختصاصی . بعضا مشکل اصلی این روز های دانشجویان پزشکی ...

آسیب شناسی منابع مطالعاتی دانشجویان دانشکده 
حافظ شیرازی ...

آبتین فوالدی 

با هم قرار کردیم به بهانه بزرگداشت خواجه حافظ 

شــیرازی متنی بنویســم. اول خیال کــردم که چه 

غوغایی بکنم. چه ســنگ تمامی بگذارم آنچنان که 

در خور و لیاقت حافظ باشــد. اما از شما چه پنهان 

یک ماه است مشغول تفکرم که چه بنویسم؟ یا بهتر 

بگویم ؛ از کجا شروع کنم؟ کدام جنبه حافظ را در 

فضای محدود این ســطور بیاورم که بتوانم بگویم 

تا آنجا که مجاز بودم کم نگذاشــتم؟ پاسخی البته 

نیافتــه ام. هر طور که بگویم ، هر چه را که اشــاره 

کنم ، با هر لحنی که بنویســم باز هم آن نمی شود 

که می خواهم.

شاید بگویید که فالنی حافظ را ستایش می کند. پناه 

بر خدا اگر چنین باشد اما آدمی هیچ چیزی واالتر از 

عشق و رفاقت در ذهن ندارد و هر آنکس که برایش 

این مفاهیم را تداعی کند را مستحق برترین و نیک 

ترین صفاتی که می شناسد ، می داند.

آری برای من حافظ چونان یار و رفیقی اســت که 

در تلخ ترین و هم چنین در شــیرین ترین لحظات 

زندگی که شاید هیچ کسی مگر خدا همراهم نبوده 

نیز مرا تنها نگذاشته، با اشعارش که تجلی معرفت او 

از خداست ، درد هایم را تسکین داده و با تعابیرش 

دلم را جال بخشیده است.

با اشــعار حافظ می توان انســانیت را تمام و کمال 

آموخت، می توان بعض رازهای هستی را دریافت 

و به جرات بیش از هر کار دیگری می توان عاشــق 

شد. می توان عاشق شد و شیوه عاشقی را بلد شد. 

می توان عاشق شد و عشق را در هر کجا دید. گزافه 

نمی گویم ؛ به قول اســتاد شجریان که خود حافظ 

شناسی بزرگ اســت و لقب صدای حافظ را دارد، 

تمام دیوان حافظ این بیت است که:

 عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید 

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی   

فرهنگ ایرانیان چیزی است که سایر ملل حسرتش 

را دارنــد اما در زادگاهش تنها نامش مانده اســت. 

فرهنگ ما همین حافظ اســت. نه اینکه سایر کتب 

و اشــعار ما نباشــد . ولی در خانه همه ما حداقل 

یک دیوان از حافظ هســت. حافظ را نمی توان با 

نگهداری دیوانش شناخت. درسهایش را نمی توان 

با یک فال در شــب عید و یک فال در شــب یلدا 

آموخت. حافظ را باید زندگی کرد. حافظ را زندگی 

کردن یعنی مهرورزی به انســان هــا، یعنی رفق و 

رفاقت در معنای خاص کلمه، یعنی همان که از اول 

گفتم، عاشــق بودن.آدمی مگر می شود عاشق باشد 

و چیزی جز انســان اشرف مخلوقات را به نمایش 

گذارد؟!

این را از من داشــته باشید که اگر حافظ را زندگی 

کنید روزی با شــما هم قرار می کنند که درباره اش 

بنویسید و آن روز در می یابید که هر چه می نویسید 

آن نمی شود که می خواهید.

پدیده عجیب گوشی به اختیار 
شدن دانشجویان گروه جزوه 

را به کجا می کشاند ؟ 
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