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تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

قند نیوز

کل ایران سرای من است      

یکی اظ تیواضی ّایی کِ زض کكَض ها آهاض آى تؿیاض 
تاال اؾت ؾطَاى اؾت ٍ َثق گفتِ هحققیي یکیی  
اظ ضیؿک فاکتَض ّای آى ؾییااض اؾیت لیای اییي     
ؾَای پیف هی ایس چطا زض یک کكَض اؾالهی کیِ  
قَاًیي اؾالهی اخطا هیكَز تا تَخِ تِ تاکیس اؾالم 
تطای پیكایطی اظ تیواضی ّا هیعاى ههطف ٍ تَظیع 
زذاًیات تاال اؾت؟ تِ گعاضـ تؿٌین هحویس ضيیا   
هؿدسی ًوایٌسُ هدلؽ تا اقاضُ تیِ اییي کیِ تیط     
اؾاؼ هازُ ّكتن قاًَى خاهع کٌتطی ٍ زذاًییات  

هدلؽ قیَضای اؾیالهی ّیط ؾیای      1385ههطف 
 »: زضنس افعایف یاتس گفیت  10هالیات ٍ زذاًیات 

هتاؾفاًِ ایي افعایف تاکٌَى تحقق ًیافتِ اؾیت ٍ  
اهیسٍاض اؾت کِ تطًاهِ قكن تَؾعِ ََضی تطًاهیِ  
ضیعی قَز کِ ایي افعایف تیِ َیَض ؾیاالًِ اتفیا      

«.تیفتس
تطای لوایت اظ تَلییس زاذلیی   : ّوچٌیي ٍی افعٍز

افعایف هالیات تیط زذاًییات ؾیاالًِ تیطای تَلییس      
زضنیس   40زضنس ٍ تطای ٍاضزات  25هكتطک تایس 

. قؿوت ذطزُ فطٍقی تعییي قَز
ًتیدِ هیایطین یکی اظ عَاهلی کیِ تاعیا افیعایف    

کین تیَزى هییعاى    ( 1: آهاض زذاًییات قیسُ اؾیت   
ؾیاى ٍ زض زؾیتطؼ   آتَظییع  ( 2هالیات زذاًیات  

تیي هطزم
پییف تیٌیی هیكیَز زض ؾیای     :  WHOَثق آهاض 

هیلیَى ًفط تِ علت تیواضی ّیای   10لسٍز  2030
ًاقی اظ زذاًیات فَت کٌٌس کِ اغلة اًْا اظ کكَض 

.ّای تَؾعِ یافتِ ّؿتٌس
زضنیس   200کكَض ّای لَظُ ذلیح فاضؼ لیسٍز  

هالیات زض هَضز زذاًیات زضیافت هیکٌٌس تیا آهیاض   
زضنیس   25ى ضا کاّف زٌّس ٍلی زض ایطاى هالیات ا

.اؾت
زض ایطاى هتاؾفاًِ قَاًیي ؾیرت گیطاًیِ زض هیَضز    
زذاًیات ٍخَز ًساضز ٍلی زض کكَض ّیای نیٌعتی   

.قَاًیي ؾرت گیطاًِ ٍخَز زاضز
ایطلٌس اٍلیي کكَض خْاى اؾیت کیِ هوٌَعییت    ( 1

زض ایطلٌیس  . ؾیااض کكییسى ضا اعویای کیطزُ اؾیت    
ؾیااض کكیسى زض اتَتَؼ ٍ زض ذاضج اظ هٌیعی زض  

هتییط اظ یییک ؾییاذتواى عوییَهی خییطم  3کوتییط اظ 
.هحؿَب هیكَز

زض کاؾتاضیکا ؾیااض کكییسى زض اتَتیَؼ ییا زض    (2
ؾیییااض . ذُییٌَ اتَتییَؼ ٍ قُییاض هوٌییَ  اؾییت 

کكیسى زض پاضک ّای عوَهی ٍ هٌیاَق تفطیحیی   
.ّن قاهل هیكَز

تییاکٌَى ؾیییااض   2006زض کالیفطًیییا اظ ؾییای  (3
کكیسى زض هکیاى ّیای عویَهی تقطیثیا زض تویام      

.هحیٍ ّای زاذلی ٍ ذاضخی هوٌَ  اؾت
ایٌْا ًوًَِ ای اظ قَاًیي ؾیرت گیطاًیِ زض کكیَض    
ّای هرتلف تیاى قس ٍلی هتاؾفاًِ ایي قَاًیي زض 
ایطاى ٍخَز ًساضز ٍ افیطاز تیِ ضالتیی هیتَاًٌیس زض     
اهاکي عوَهی ؾیااض تکكٌس ٍ ّیچ هطخع قیاًًَی  
خلَی آًْا ضا ًویایطز ضاُ لل زض ایطاى اییي اؾیت   
کِ قَاًیي ؾرت گیطاًِ ّوطاُ هالیات تاال زض ایطاى 

.ٍيع قَز

خوشمــــــزه های قـــزوین    
ّط قْط ٍ اؾتاًی تطای ذَزـ ًكاًِ ّایی زاضز کِ تیِ ًحیَی قٌاؾیٌاهِ آى قیْط هحؿیَب هیی       

اظ نٌایع زؾتی گطفتِ تا هکاى ّای گطزقاطی ٍ غصاّای هحلی، ّوِ ٍ ّوِ ًوازی اظ ییک   .قًَس
.قْط ٍ اؾتاى هحؿَب هی قًَس

ِ   تطیي اؾتاى اؾتاى قعٍیي، اظ قسیوی ّیای الثیطظ    کیَُ   ّای کكَض تِ زلیل الاَِ قسى تَؾیٍ ضقیت
ِ      هطکعی، کَُ فیطزی   ّای ضاهٌس ٍ ذطقاى اظ هَقعییت خرطافییایی ٍ آب ٍ ّیَایی خالیة ٍ هٌحهیطت

.تاثیط زض ایداز تٌَ  غصایی ٍ غصاّای تَهی ٍ هحلی آى ًیؿت تطذَضزاض اؾت کِ تی

.زض ایي خا هدوَعِ ای اظ غصاّای ؾٌتی اؾتاى قعٍیي ضا تطضؾی ًوَزُ این

تطیي غصاّای ؾیٌتی اؾیتاى قیعٍیي     تطیي ٍ زض عیي لای هعطٍف قیوِ ًثاض، اظ هحثَب:  قیمه نثار*
ی اییي   تط گطزقاطی اؾت کِ ٍاضز ایي اتاى قسُ ٍ تیِ چكییسى َعین ٍ هیعُ     کن .قَز هحؿَب هی

ّای تعضگ ذاًَازگی، اییام عییس، زییس ٍ     غصایی کِ اکثطا، ٌّاام تطپایی هْواًی .غصای لصیص ًپطزاظز
هیطزم   .قیَز  تاظزیس ٍ هطاؾن ٍ تكطیفات هْن تَؾٍ هیعتاى اًتراب ٍ تطای هیْواًاى ععیع، ؾطٍ هی

کف،گَقت گَؾیفٌسی، ذیالی پطتقیای، پییاظ زا ،      ی قیوِ ًثاض اظ تطًح آب اؾتاى قعٍیي تطای تْیِ
 ِ ِ    ظعفطاى، ظضقک، ذالی تازام، ذالی پؿتِ، ضب گَخی ـ   فطًایی ٍ تطذیی اظ ازٍیی عُیط ٍ   ّیای ذیَ

.کٌٌس ی هرهَل قیوِ ًثاض هعطٍف ّؿتٌس، اؾتفازُ هی َعن کِ تِ ازٍیِ ذَـ

ّای هعُیط   ّا ٍ چاقٌی یکی زیاط اظ غصاّای تَهی اؾتاى قعٍیي کِ هولَ اظ ازٍیِ:  کوکو شیرین*
ِ  زٌّسُ غصایی قیطیي ٍ تؿیاض پطَطفساض کِ ًكاى.اؾت ّیای قییطیي ٍ    تیِ اًیَا  ذیَضاکی     ی عالقی

   ٍ ِ      .اؾیت  ...تٌقالتیی ّوچیَى آخییل  ی اییي غیصای لصییص اظ     هیطزم اؾیتاى قیعٍیي تیطای تْیی
.کٌٌس ظهیٌی، ظعفطاى، ترن هط ، هاؾت، ضٍغي، پَزض ّل، آضز، قکط ٍ گالب اؾتفازُ هی ؾیة

هاًیسُ اظ ییک ضٍظ    غصایی ؾٌتی تا َعوی قیطیي، تلری ّط پیاهس یا ذؿتای تطخیای :  پلو شیرین*
زاقیتٌی اظ   ی اییي غیصای لصییص ٍ زٍؾیت     تطای تْیِ .تطز ؾرت کاضی ضا اظ تي ّط اًؿاًی تیطٍى هی

تطًح، ذالی پطتقای قیطیي قسُ، قطتت قَام آهسُ، ذالی تازام، ذالی پؿتِ، ظعفطاى ؾیاییسُ قیسُ،   
.ی هط  اؾتفازُ هی قَز ظهیٌی ٍ ؾیٌِ کطُ، ؾیة

زُیواج یا زُگواغ، اظ زیاط غصاّای ؾٌتی اؾتاى قیعٍیي اؾیت کیِ اغلیة زض فهیل گیطم       :  دُیماج*
ّای ًیاى لیَاـ ذكیک، پٌییط،      ایي ذَضاکی خالة، تا تطکیثی اظ تکِ .قَز تاتؿتاى تْیِ ٍ هیل هی

اظ ًکیات   .قیَز  ذیاض، ؾثعی ذَضزى، گطزٍ، پیاظ زا ، ظضزچَتِ ٍ زض نَضت توایل ٌّسٍاًِ تْیِ هی
هیطزم قیعٍیي    .ی هیل کطزى آى اقاضُ کیطز  تَاى تِ ًحَُ خالة تَخِ زض هَضز ایي غصای ؾٌتی هی

کٌٌیس ٍ پیؽ اظ قیکل زازى تیِ      تطای ذَضزى زیواج اظ زؾتاى ذَز تطای لقوِ کیطى اؾیتفازُ هیی   
الثتِ تطذی زیاط تا کویک اؾیتکاى کویط تاضییک تیطای لقویِ        .کٌٌس ی زلرَاُ، آى ضا هیل هی لقوِ

.تطًس گطفتي زیواج تْطُ هی

ّایی کِ هرتم اؾتاى قعٍیي تیَزُ ٍ تیِ عٌیَاى غیصای ؾیٌتی ٍ       یکی اظ آـ:  آش دوغ قسوین*
ـ  زض ٍاقع یکی اظ ضالیت  .ضٍز تَهی ایي اؾتاى، تِ قواض هی ّیایی اؾیت کیِ ّیط کیستاًَی       تیطیي آ

َعین پییاظزا  ٍ ؾییطزا  زض کٌیاض گَقیت قلقلیی، تؿییاض عیالی ٍ          .تَاًس آى ضا تْیِ کٌس ایطاًی هی
ی ایي آـ ؾیٌتی، ٍؾیَاؼ ظییازی زض     هطزم اؾتاى قعٍیي زض تْیِ .ضؾس زاقتٌی تِ ًظط هی زٍؾت

زٌّس ٍ اغلیة اظ هیَازی هاًٌیس ًریَز، لَتییاقطهع، عیسؼ، تیطًح،         اًتراب هَاز اٍلیِ تِ ذَز ضاُ ًوی
اٍقیات هوکیي    الثتیِ گیاّی   .کٌٌس ؾثعی آـ، زٍ  چکیسُ، پیاظ زا ، ؾیطزا  ٍ ًعٌازا  اؾتفازُ هی

 .ی آقپع ٍ افطاز ذاًَازُ، هَازی تِ اییي آـ ايیافِ ییا اظ آى کؿیط قیَز      اؾت تٌاتط ؾلیقِ ٍ شائقِ

کٌٌس ّای ؾطخ قسُ ضا ضٍی آى ضیرتِ ٍ ؾطٍ هی قلقلی  ّا پؽ اظ َثد آـ زٍ ، گَقت آى
هیطزم اؾیتاى    .آییس  ّای ؾٌتی زض اؾتاى قعٍیي تِ قواض هی ًَ  زیاطی اظ آـ:  آش ماش پیازو*

ّای تْیِ قیسُ زض ؾطاؾیط خْیاى، اظ     قعٍیي، تطای َثد ایي آـ ذَقوعُ ٍ لصیص، علیطغن توام آـ
هَاز انلی اٍلیِ زض تساضک آـ هاـ پیاظٍ ضا تطًح آقیی، عیسؼ، هیاـ،     .کٌٌس ؾثعی اؾتفازُ ًوی
قیایس   .زٌّیس  تلثلی، گَقت، پیاظ، زاضچیي، پیاظزا ، ًوک ٍ فلفل تكیکیل هیی   لَتیاقطهع، لَتیاچكن

َثد آـ تسٍى ؾثعی، تسٍض اظ تهَض تاقس؛ ٍلی زضؾت کطزى ٍ چكیسى ایي غصای لصیص، 
.ذالی اظ لُف ًرَاّس تَز                                                   

.

کافِ اًتراتات*
زاًكدَیاى آگاُ ٍ تییساض زاًكیااُ علیَم پعقیکی      

ّوِ ی قوا ععیعاى تِ کافِ ی اًتراتیات  !   قعٍیي
اضزیثْكیت،    26الیی 17زعَت ّؿتیس زض ضٍظ ّای 

هقاتل ؾلف ؾطٍیؽ لًَض تیِ  2الی  11اظ ؾاعت 
لًَض پطقَض قوا تاعا  ّن فکیطی ٍ  . ّن ضؾاًیس

اقتطاک زیسگاُ ّایتاى  تطای اًتراب تْتطیي ًاهعز 
 4اًتراتاتی ٍ اتراش تْتطیي تهوین تطای هیسیطیت  

هٌتظیط  . ؾالِ  ی آیٌیسُ ی کكیَضهاى هیی تاقیس    
.لًَض پطقَض ٍ افکاض ّویكِ تیساض قوا ّؿتین

اذتتاهیییِ ّكییتویي خكییٌَاضُ فطٌّاییی ٍظاضت  *
فطٍضزیي تا اٍی اضزیثْكت تا  25تْساقت اظ تاضید 

هؿییلَلیي،لًییَض ٍظیییط تْساقییت ٍ خوعییی اظ  
ٍ زاًكیدَیاى زض پیطزیؽ تلیاتط تْیطاى     ٌّطهٌساى 
خكٌَاضُ زض زٍ ترف ًْایی ٍ ًیوِ ایي .تطگعاض قس

ًْییایی زاٍضی قییس کییِ زض آى ّییعاضاى زاًكییدَ اظ 
قطکت کطزًیس  ... ٍآظاز پعقکی،زاًكااُ ّای علَم 

ٍ ضاُ یافتااى تِ هطللِ ًیوِ ًْایی ّفتِ ای ٌّطی 
ضا زض پییطزیؽ تلییاتط تْییطاى زض کٌییاض ٌّطهٌییساى ٍ 

تدطتیِ  ... ٍهَؾییقی  تلیاتط، اخطاّیای زاًكیدَیی   
.کطزًس

زکتییط ؾیییس ؾییعیس اؾییکَیی هعییاٍى تْساقییتی  *
زاًكااُ علَم پعقکی قعٍیي زض خلؿِ ّواٌّای ٍ 
تطًاهِ ضیعی ّفتِ ؾالهت زض زفتط ضیاؾت زاًكااُ 

 40علَم پعقکی قعٍیي تیاى کطز کلیِ افطاز تاالی 
تِ نَضت ضایایاى   96ؾای زض قْط قعٍیي زض ؾای 

هعایٌِ قسُ تا آظهایف قٌس ذیَى ٍ اًیساظُ گییطی    
فكاض ذَى آًْا، افطاز زض هعطو ذُیط، قٌاؾیایی،   
زاضٍ تدییَیع قییسُ ٍ تییا تَنیییِ ّییایی تْساقییتی   

زکتط اؾیکَیی زض اییي خلؿیِ    . پیایطی هی قًَس
زض لیای  : زضتاضُ َطح ؾفیطاى ؾالهت عٌَاى کیطز 

ًفط ؾفیط ؾالهت ذاًَاض خصب قسُ  26000لايط
ذاًَازُ ضا تحت پَقف قطاض  45000اًس کِ لسٍز 

تِ گفتِ زکتط اؾکَیی زض ایي َطح یک . هی زٌّس
ًفط اظ اعًای ذاًَازُ تطای قطکت زض کالؼ ّیا ٍ  
اًتقای آهَظـ ّا تِ ذاًَازُ اًتراب ٍ تا فطاگییطی  
هُالة تِ نَضت لًَضی ٍ غیط لًَضی ٍ اًدیام  
آى زض ذاًِ ّا تاعا ًفَش تِ ًاطـ ذاًَازُ ّیا زض  
ظهیٌِ ؾیالهت قیسُ ٍ ضفتاضّیای غیطتْساقیتی ضا     

.ترییط هی زّس

  

  فراخوان

 اهوس دس کَ کساًی هیشود دعوت شوا اص بٌابشایي. ُستٌذ هٌذ عالقَ ًشش اهش دس کَ است کساًی آوسدى ُن گشد ًششیَ ایي اُذاف اص یکی عضیض دوستاى

: قضویي پضشکی علوم داًشگاٍ شاعش دوستاى بشای خوب خبش یک و بزنن ها به سری َی حتوا داسًذ آتش بش دستی...و تایپ طشاحی،
 چاپ ًششیَ دس آثاس کٌٌذٍ اسسال ًام بَ اشعاس ایي است رکش بَ الصم.کٌذ هٌتشش ، اعضا اًتخاب بَ شعش یک چاپ دوسٍ ُش دس داسد قصذ ًششیَ ایي

.شذ خواُذ دادٍ توضیح تلگشاهی کاًال دس هتعاقبا آثاس اسسال ًحوٍ.باشٌذ استباط دس ها با تلگشاهی کاًال طشیق اص و بشتابٌذ شاعش ٌُشهٌذاى لزا. شذ خواُذ

  .ٌُش بَ هٌذ عالقَ دوستاى ُوَ اص تشکش با
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: مسابقه
 پایان در سین هفت ی سفره از عکاسی ی مسابقه آثار ارسال جهت شده تعیین مهلت پایان با

 های مقام به که گردید گزینش برتر طرح 3 شده فرستاده آثار بین داوری از پس 95 سال

 شایسته دهم الی چهارم های مقام همچنین .گرفت خواهد تعلق ارزنده هدایای سوم تا اول

.گردیدند انتخاب تقدیر

 تمام از و کردند  یاری مسابقات این داوری و برگزاری در را ما که دوستانی تمام از

.داریم را تشکر کمال فرستادند نشریه برای را خود ارزشمند آثار که دانشجویانی

:برتر های طرح

 پرستاری 6 ترم .حبیبی مونا  :اول رتبه

عمل اتاق 8 ترم .سزنقی همتی زینب :دوم رتبه

 عمل اتاق 8 ترم .کبیری الهه :سوم رتبه

 بسیج، دفتر به مراجعه با را خود جوایز توانند می عزیزان این

.کنند دریافت مامایی و پرستاری دانشکده در واقع



دو هفته نامه                                      

حبه قند                                      
                                    1شماره 

شأن علمی دانشگاه

!!نسوزانیم را 

ٌس ٍقت پیف تیتط تأهل تطاًایعی اظ ذثطگصاضی زاًكدَ تَخِ ام ضا تِ ذَز خلة چ
:تیتط ذثط تسیي تطتیة تَز . کطز

گوكیسُ ای تیِ ًیام    / ٍقتی قأى علوی زاًكااُ ظیط ذاکؿیتط ؾییااض هیی ؾیَظز     
!!ًظاضت

قاًًَی تَؾٍ قَضای هطکیعی   82ٍ اظ آى عدیة تط ّن ایي اؾت کِ زض ذطزاز هاُ 
اًًثاَی زاًكدَیاى ٍظاضت تْساقت تهَیة قس کیِ تیِ ٍاؾیُِ آى، زاًكیدَیاى     
ؾیااضی کِ زض هطاکع علوی، ؾیااض اؾتعوای کٌٌس، اتتسا تصکط قفاّی ٍ ؾپؽ زٍ 

.تطم اذطاج هی قًَس
زضٍاقع آى چِ کِ عدیة اؾت، ایي قاًَى ًیؿت، ًقى آى زض ضٍظ ضٍقي اؾیت،کِ  

!زاًكااُ ذَزهاى ضا ّن گطیثاى گیط کطزُ اؾت 
هي تِ زًثای زاللیل هتعسز ایي هَيَ  ًیؿتن، الثتِ قطاض تیط ًازییسُ گیطفتي ٍ ییا     
اًکاض ایي زالیل ًیؿت، تِ ذهَل ایٌکِ ذة یکیی اظ علیل آى هیی تَاًیس عیازی      
قسى ههطف ؾیااض تاقس کِ ًِ تٌْا زاًكااُ، تلکِ خاهعِ ها ضا ًییع اظ اییي قاعیسُ    

عیازی قیسى زض هیس، زض    !!!!!!! هؿتثٌی ًکطزُ اؾت، کِ اهاى اظ اییي عیازی قیسى   
ٌّداضقکٌی، زض چِ ٍ چِ ٍ چِ ٍ لاال ّن کِ ؾیااض کكیسى آى ّین زض یکیی اظ   

هایط ؾییااض کكییسى    !! ٍ یا لتی چطا ضاُ زٍض تطٍین؟؟؟!!! تعضگ تطیي هطاکع علوی
آى ّن هاط هیكَز زض !! تِ عقیسُ تؿیاضی کِ ّؿت!! زلیل تط ضٍقٌفکطی ًیؿت؟؟

!!زاًكااُ تَز ٍ تِ ایي قیَُ ازعای ضٍقٌفکطی ًکطز؟؟
زلیل زیاط هی تَاًس ّویي تیتط ذثطگصاضی زاًكدَ تاقس یعٌی گوكسُ ای تِ ًیام  

ذة ها هٌکط آى ًویكَین اها هي تِ زًثای زالیل ضیكِ ای تط اظ ایي لطف ! ًظاضت
.ّا ّؿتن

ًویساًن اؾن ایي زاللیل ضا چِ هیتَاى گصاقت کِ هٌاؾة تط تاقس، هیثال ٍخیساى،   
!!لفظ لطین، ضعایت قاًَى، یا التطام تِ لق زیاطی

ًویساًن، اها هي تِ عٌَاى زاًكدَی ایي زاًكااُ، کِ تیطای خایایاُ ذیَزم تیالـ     
لق زاضم اگیط ٌّدیاضی زض خاهعیِ ام تَؾیٍ ّطکؿیی ٍ تیِ       ! کطزُ ام، لقی زاضم

ّطعلتی قکؿتِ هی قَز، زض زاًكااُ کِ هحل علن اؾت، هحل زاًف اؾت، هحل 
کِ ٍقتی پا ضا اظ زض زاًكااُ . ایي ٌّداض قکٌی ّا ضا ًثیٌن)!( فطٌّای قسى اؾت 

هي زض ایي هکاى اهي ّؿتن اظ ٌّدیاض  . زاذل تاصضم تاَین ایٌدا قثیِ هأهي اؾت
.قکٌی ٍ آثاض ؾَء آى

یکی زیاط اظ هَاضزی کِ ذالی اظ لُف ًیؿت زض اییي هُلیة تیِ آى اقیاضُ قیَز،      
ؾیااض کكیسى کاضگطاى هحتطهی اؾت کِ زض هحََیِ زاًكیااُ هكیرَی تیِ کیاض      

ٍ علت تَخِ تِ ایي هَيَ  ّن ایي اؾت کِ ذیة تیِ ّیط لیای، هحییٍ      ! ّؿتٌس
زاًكااُ، هحیُی فطٌّای ٍ علوی هیثاقس، پؽ ؾیااض کكیسى زض آى تَؾیٍ ّیط   
کؿی لای زاًكدَ ٍ یا لتی کاضگط هَقتی کِ زض فًای زاًكااُ هكیرَی فعالییت   

.اؾت، اًدام قَز ًقى ٌّداض ٍ هایِ آظاض ٍ ؾلة آضاهف اؾت
! اها چِ هی کٌٌس آى ّا کِ زؾت تِ چٌیي ٌّداض قکٌی ظالواًیِ ای هیی ظًٌیس؟   

لق ! ؾیااض کكیسى زض هحیٍ علوی ظیط پا گصاقتي لق اؾت! تلِ!! گفتن ظالواًِ
کیِ   کِ زاًكااُ هي قاى علوی ذَز ضا لفیظ کٌیس،  ! هي، کِ زاًكااُ اهي ٍ پاکی

.هي تساًن ایي خا لطیوی زاضز عاضی اظ ّطگًَِ تی قاًًَی
ایي خولیِ  ! لتوا تاضّا ٍ تاضّا قٌیسُ ٍ یا ذَاًسُ ایس کِ ؾیااض کكیسى هًط اؾت

علیت آى چیؿیت؟؟؟   . یکی اظ ضایح تطیي خوالتی اؾت کِ زض زًیا تِ کاض هیی ضٍز 
تطاؾاؼ تحقیقیی کیِ اظ   !! ذة ٍايح اؾت علت آى، هًطات فطاٍاى ؾیااض هیثاقس

زاًكدَیاى تِ عول آهسُ اؾت، هیعاى ههیطف ؾییااض زض تییي زاًكیدَیاى علیَم      
آى ّا کِ ذَز تیكیتط  ! چِ غن اًایع!!! پعقکی ًؿثت تِ ؾایط ضقتِ ّا تیكتط اؾت

تعیس ًیؿت اظ ! ًا تاٍضی! قایس ّن ًاآگاّی ًِ! هی زاًٌس، ًاآگاُ تط تِ ًظط هی ضؾٌس
تِ ّویي هٌظَض تهوین گطفتن لیؿتی اظ هًطات ! عسم تاٍض تِ هًطات ؾیااض تاقس

تِ زٍؾتاى پیكٌْاز هیکٌن ایي تطگ اظ نفحِ ًكطیِ ضا تیِ زییَاض   . آى ضا تْیِ کٌن
اتا  یا هحل کاض یا ّط هکاًی کِ تیف اظ ّوِ زض هعطو زیس اؾت قطاض زٌّس، تلکِ 
تا تکطاض آى ّا ایي آگاّی تِ تاٍض تثسیل قسُ ٍ تقیِ زٍؾیتاى زاًكیدَ ّین ًفیؽ     

!ضالتی زض َّای زاًكااُ تکكٌس
اظ زؾت زازى هَ.1
آب هطٍاضیس.2
!ایداز چیي ٍ چطٍک زض نَضت.3
يایعات قٌَایی.4
ؾطَاى پَؾت.5
فؿاز زًساى ّا.6
پَکی اؾترَاى..7
ظذن هعسُ.8
ترییطقکل زازى ؾلَی ّای خٌؿی زض ظًاى.9
ؾطَاى ضلن ٍ ؾقٍ خٌیي زض ظًاى.10

ٍ تؿیاضی عَاضو ًاگَاضی اظ ایي قثیل، کِ ًِ تٌْا فطز، کِ خاهعِ ای ضا ٍیطاى هی 
.کٌس

تِ عٌَاى پیكٌْاز ٍ ضاُ لل خْت ضفع ایي هعًل زض زاًكیااُ کیِ لیای هیتَاًیس     
تَؾٍ زاًكدَ، یا لتی کاضگطاى ٍ ؾایطیي ایداز قسُ تاقس، تٌْا یک فکیط ٍ ییک   

.پیكٌْاز کافی ًیؿت ٍ هؿلوا ّن فکطی زض ایي ظهیٌِ کاض ؾاظ ذَاّس تَز
اها چِ تْتط کِ آغاظ ایي ضاّکاض ّا اظ ّویي خا تاقس تِ عٌَاى هثای تِ عٌَاى یکی 
اظ ضاّکاض ّای خسیس زض ایي ظهیٌِ هیتَاى تیِ ًهیة کیطزى تاتلَّیای ّكیساض تیِ       
هوٌَعیت ؾیااض ٍ یا قطاض زازى خطیوِ تطای افطازی کِ قاًَى ضا ظیط پا هی گصاضًیس  

زضؾت اؾت کِ ّطکؽ ؾْوی زض ایي ظهیٌِ زاضز ٍلی چِ تْتط کیِ اظ  . اقاضُ کطز
قیوا ذَاًٌیسگاى   . ذَزهاى قطٍ  کٌین تا تِ ًتیدِ ؾطیع تط ٍ هُلَب تطی تطؾین

تعضگَاض ًیع هیتَاًیس پیكٌْازات ٍ ضاّکاضّای ذَز ضا تا ها زض ایي ظهیٌیِ زض هییاى   
.تاصاضیس

الثتِ،تَنیِ ای ّن تطای آى زؾتِ اظ زٍؾتاًی کِ تِ تَّن ضٍقٌفکطی ایي کیاض ضا  
تاٍض ! ضاُ تطای اثثات ضٍقٌفکطی علی الرهَل زض زاًكااُ ظیاز اؾت !هیکٌٌس زاضم

کٌیس اگط کوی تیكتط تِ زضٍؼ ٍ هُالة علوی عٌایت زاقتِ تاقیس ٍ یا ؾطی ّن 
تِ تحقیق ٍ پػٍّف تعًییس تعییس هییساًن کؿیی قیوا ضا زض ظهیطُ ضٍقیٌفکطاى ٍ        

!تالقاطاى عطنِ زاًكااُ قطاض ًسّس
هَفق ٍ پایٌسُ تاقیس                                  

حرف اول

سالمی به شما دانشجویان گرامی کهه سهوار بهر اسهب همهت، بها 

اراده ای از کههههوه سههههاخته، بههههر لشههههکرجهل وسسههههتی تاختههههه، و 

.)!!(پهلوانانه واحدهای خود را پاس می کنید

.خداقوت

)!( ما جمعهی از دانشهجویان همهین دانشهگاه: رض ازمزاحمتغ

در نظرداریم تا دراین نشریه کمهی بیشهتر بهه دغدغهه ههای یه  

بشناسههیم، را دانشههجو بپههردازیم، کمههی بیشههتر مشههکالت خودمههان 

کمهههی بیشهههتر بهههه دنبهههال راه حهههل باشهههیم  وفقهههط کمهههی بیشهههتر از 

.مسئولییییین توضیح و رسیدگی بخواهیم

بههه صههد کههردن ایههن جماعههت زمههانی ممکههن میشههه کههه دانشههجو 

و اگههه خههواب بمونههه، نمههاز « دانشههجومن ن امتههه » بیههدار باشههه 

.امت قضا میشه

.گروه نشریه رسما از شما دعوت به همکاری میکند

سوژه ها واتفاقات جالبی که در دانشگاه می بینیهد و مشهکالت •

تههیم . دانشههجویی خودتههون رو مههی تونیههد بهها مهها در میههان بگ اریههد

.نشریه بنا به درخواست های شما اونا رو پیگیری میکنه

اگر در زمینه های مختلد مثل شهعر، طراحهی و کاریکهاتور، •

اسهتعدادی داریههد و مایهل بهه همکههاری ...عکاسهی، خبرنگهاری و

.هستید، ما پ یرای شماییم

:و در آخر باید بگم 

تو در این کوش که در این موج ساحل باشی 

همچو گجت در پی حل مسائل باشی

ودر این چند صباحی که تو دانشجویی 

«حید باشد که ز کار همه غافل باشی » 

                                  

تضمین ازشعرحافظ                                      

دنیا دست کیه

 ُ اظ ًظییط  ؟ؾییالم تییط ٍ تییچ علییَم پعقییکی لییالتَى چُییَض
تطین ؾط انل هُلة ضاؾتف ترَایس هیریَاین ییِ    پعقکی؟؟

هیثال اگیِ یقیِ گییطی      .لای زاًكیدَیی اًدیام تیسین    کاض تا
هؿلَلیي تاقِ ّؿتیس؟؟ الثتِ یقِ گیطی انُالح ذَزهیًَی  

هیرَاین ییِ هیَضز ذیلیی فیَضی تیا ّین       ...هُالثِ گطی تاتا
 .هعایٌِ کٌین کِ اؾن قطیفكَى ًظام ؾالهت اییطاى ّؿیت  
ًظاهی کِ االى زضگیطـ ّؿتین ٍ ذیلی اظ ها قایس تا آذیط  

اگیِ   .ٍکیاض زاضیین   عوط تا اییي ًظیام ًیِ چٌیساى ؾیالن ؾیط      
ذَزهَى فکطی تِ لیالف ًکٌیین خواعیت زیایِ ای زلیف      

افیطاز ؾیاؾیت گیصاض ٍ ؾیاؾیت      .تطای ها ًویؿَظُ التویاال 
هساض تَ ایي لَظُ التویاال عیسُ ای ّؿیتٌس کیِ اظ قیطایٍ      

ًیاظی تِ ترییط قطایٍ ًساضًیس ٍ فقیٍ    هَخَز ؾَز هیثطًس ٍ
 .لیاال ّیط چیی قیس قیس      .هیرَاى ذَزقَى ضٍ کاض تاقیٌس 

هؿییلوا عییسُ ای ّیین ّؿییتٌس کییِ زلؿییَظًس ٍ قهییس زاضًییس 
اناللی ایداز کٌٌس ٍلی تٌظطم ایي عسُ ی زٍم تِ لواییت  

لاال ها چٌس ًفیط  . خطیاى زاًكدَیی علَم پعقکی ًیاظ زاضًس
اییي هیَضز فیَضی    تیَ   ظتَىای علَم پعقکی تا اخیا ّ اظ تچِ

يعف ذیلی لاز تكریم زازیین کیِ تیِ     6هعایٌِ کطزین ٍ 
ًظطهَى اگِ تْكَى ضؾیسگی خسی ًكِ هیتًٌَس ظهیٌِ ؾاظ 

يییعف تییِ  6ایییي  .هییسی تاقییٌسآؾییطَاى ذُطًییاک ًاکاض
ت زضهاى تط ؾالهت؛ پعقک ظزگیی ًظیام   یاٍلَ: تكریم ها

ؾییالهت ٍ لًییَض شی ًفعییاى زض ؾییَُح هرتلییف تهییوین  
گیییطی؛ عییسم قییفافیت اَالعییات زض ترییف زضهییاى ٍ عییسم 

تحَی ًظام ؾالهت؛ اخطای کاهل َطح پعقک ذاًَازُ؛ َطح
ٍ     .هعًل پیطی خوعییت  ییا   اگیِ هیَضزی ضٍ قثیَی ًساضییس 

 .هَضزی قوا تكریم زازیس لتویا تیِ اَیال  هیا تطؾیًَیس     
ّن تطضؾی کٌین ٍ ًؿیرِ   قهس ها ایٌِ ایي هَاضز يعف ضٍ تا

ای تطاقَى تپیچین ٍ ایي ًؿرِ ضٍ تیطای هؿیلَلیي هحتیطم    
اگِ ًوک گییط هُالیة هیا قیسیس      .تلٌس پایِ کكَض تفطؾتین

زض يیوي ّیط ًظیطی     .هٌتظط قواضُ ّای تعسی هیا تاقییس  
.ها اضؾای کٌیس تِ ٍتالگ زاقتیس   نحثتی

؟؟؟؟حال نظام سالمت کشور خوب یا بد

  زؾت تٌظطتَى زًیا زاضم ؾَای !زاضم هََّهَ لطفای تاتا گَـ گَـ کیِ؟ گَـ زؾت زًیا
  هیكِ ؾَالن پؽ !ًیؿتین؟ زًیا ایي اظ خعئی ها چِ؟ هاِ ها تِ چی یعٌی چِ؟ ها تِ کیِ؟ ّا؟

  .کافیِ تاصضُ ضٍظهَى فقٍ ًیؿت هْن ذیلی تاِ یکی ّؿتین؟ قایس کی زؾت قوا ٍ هي
  اگِ ٍکیلی ذسا ٍلی .هحتطهِ تاقِ چی ّط ًظطتَى .ًویكِ تاٍضم هي ًِ ّویٌِ؟ ّن قوا ًظط
  قثَی هیان هي کِ ترَضی ََضی تچطذی؛ ََضی تایس تَ تاِ تیاز ّویٌدَضی تاتایی یِ

  ضٍ ذَزقَى زًیا زض ای عسُ اگِ .ّویٌِ ّن زًیاهَى ّا؟ هیکٌیس؟ قثَی هي خاى ًِ هیکٌیس؟
  هیای؟ چی قاتلوِ ضٍی ها فقٍ ها قاتلوِ تِ ّوِ تعًي زاز ٍ تسًٍي زیاطاى اظ تط کكیسُ اتَ

  تچطذیس یکن( !!!!تِ تِ)پعقکی علَم قیطیي زضؾای ذًَسى کٌاض زض هیرَام هلتوؿاًِ اظتَى
.تَز گفتي هي اظ ...ای  قاتلوِکدای تثیي..چطا  ٍ کیِ زؾت ٍاقعا زًیا

حمیده شهسواری :مدیر مسئول

فرنوش زرآبادی پور                          :سردبیر

فاطمه و زهرا همدانی، عاطفه یعقوبی      :هیئت تحریریه

محدثه علی اکبری، هدی خدا مرادی، فاطمه صفری

مهسا شاه بابا شاه وردی، فرشته حسینی

سمیه یعقوبی : کاریکاتوریست

فاطمه محمد قلیها: طراح

شهال رضایی                                  : اجرایی مدیر 

الهام حسن نیا : ویراستار

نگین سامانی پور: روابط عمومی


