دفترنهاد نمایندگی ولیفقیه
دانشگاه علوم پزشکیمشهد

مقام معظم رهبری در جمع دانشجویـان

( 1۲تیر :)1395

با حضور قشرهای مختلف دانشگاهی؛

مراسم تشییع پیکرمرحوم دکتر میر نقی موسوی
برگزار شد.
پیک ــر مرح ــوم دکت ــر می ــر نق ــی موس ــوی ،عض ــو هیئ ــت علم ــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و رئیــس بیمارســتان خاتــم النبیاء
(ص)  28مهرمــاه بــا حضورقشــرهای مختلــف دانشــگاهی ،در حــرم
محب ــان ای ــن
مطه ــر رض ــوی تش ــییع و جه ــت وداع ب ــا مری ـدان و ّ
اســتاد فقیــد بــه بیمارســتان خاتــم النبیــاء(ص) منتقــل گردیــد.

دانشـــجو نیـــروی مـــورد امیـــد یـــک کشـــور اســـت ،دانشـــجو اســـت
کـــه میتوانـــد در مقابـــل مشـــکالت ب ِایســـتد؛ دانشـــجو ،هـــم جـــوان
اس ــت ،ه ــم عال ــم اس ــت؛ او اس ــت ک ــه ف ــردای کش ــور را بای ــد اداره
بکنـــد ،او اســـت کـــه بایـــد آگاه باشـــد تـــا ســـنگر ایســـتادگی را در
مقابـــل زیادهخواهـــان و فرصتطلبـــان و دیگـــران تقویـــت بکنـــد.
 . . .موجـــودی دانشـــجو در کشـــور یـــک ثـــروت عظیـــم اســـت .مـــا
نزدیـــک پنـــج میلیـــون دانشـــجو در کشـــور داریـــم کـــه ایـــن یـــک
فرص ــت بزرگ ــی اس ــت .همــهی مس ــئولین کش ــور در برنامهریزیه ــا،
در آیندهنگریهـــا بایـــد ایـــن موضـــوع را در نظـــر بگیرنـــد؛ پنـــج
میلیــون دانشــجو .روزبـهروز هــم بیشــتر میشــوند ...ایــن یــک نقطـهی
توجـــه بشـــود ،همچنانکـــه
اهم ّیتـــی اســـت .و ّ
قـــ ّوت بســـیار بـــا ّ
ایـــن جوانهـــا هـــم تذ ّکـــر دادنـــد ،کـــه نقـــاط قـــ ّوت مـــا آمـــاج
تهاجـــم دشـــمن اســـت؛ یعنـــی قطعـــاً دشـــمنان نظـــام جمهـــوری
اســـامی بـــر روی ایـــن مجموعـــهی دانشـــجویی مـــا برنامهریـــزی
توجـــه بایســـتی
دارنـــد ،برنامـــه دارنـــد اجـــرا میکننـــد ،بـــا ایـــن ّ
بـــه آینـــده نـــگاه کنیـــم و برنامهریـــزی کنیـــم و اقـــدام کنیـــم . . .

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی نهـــاد نمایندگـــی مقـــام

معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مشـــهد،
در مراســـمی کـــه بـــه همیـــن منظـــور در بیمارســـتان خاتـــم
النبیـــاء برگـــزار شـــد ،دکتـــر فرهـــودی ســـخنانی را در بـــاب
شـــخصیت انقالبـــی و خـــدوم مرحـــوم دکتـــر میـــر نقـــی موســـوی
بیـــان و بـــا اشـــاره بـــه آیاتـــی از قـــرآن کریـــم اظهـــار داشـــت:
مشـــیت الهـــی و تقدیـــر همـــه مـــا آن اســـت کـــه روزی ایـــن
دنیـــا را تـــرک خواهیـــم کـــرد و خوشـــا بـــه حـــال کســـانی کـــه
همچـــون دکترموســـوی بـــا پشـــتوانهای از خدمـــت خالصانـــه بـــه
مـــردم و بویـــژه اقشـــار محـــروم جامعـــه ،دنیـــا را تـــرک کننـــد.
در حاشـــیه ایـــن مراســـم ،دکتـــر مهرابـــی بهـــار رییـــس دانشـــگاه
علـــوم پزشـــکی مشـــهد در جمـــع خبرنـــگاران گفـــت :دکتـــر
موســـوی شـــخصیتی برجســـته در ابعـــاد گوناگـــون علمـــی،
اخالقـــی ،شـــغلی و روابـــط اجتماعـــی بـــود کـــه رفتنـــش
ضربـــه ای بـــزرگ را بـــر پیکـــره جامعـــه دانشـــگاهی وارد کـــرد
و شـــاید ســـال هـــا طـــول کشـــد تـــا نیروهایـــی همچـــون
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ایشـــان تربیـــت شـــده و خـــاء بوجـــود آمـــده را رفـــع کننـــد.
وی ،شـــاخص بـــودن عملکـــرد مدیریتـــی دکتـــر موســـوی در حـــوزه
ه ــای مختل ــف پزش ــکی را ه ــم ی ــاد آور ش ــد و نمون ــه ی موف ــق ای ــن
امــر را ،تاســیس و مدیریــت بیمارســتان خاتــم النبیــاء (ص) و تجهیــز
آن ب ــا کم ــک خیری ــن در ط ــول س ــال ه ــای 84ت ــا 95عن ــوان ک ــرد.
دکترجبارونــد ،اســتاد گــروه چشــم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی
نیـــز ،بـــه شـــخصیت دلســـوز و مردمـــی دکتـــر موســـوی و روحیـــه
خســـتگی ناپذیـــر ایشـــان در خدمـــت رســـانی بـــه اقشـــار مختلـــف
جامعـــه اشـــاره کـــرد و گفـــت :در طـــول ســـال هـــای همـــکاری بـــا
دکت ــر موس ــوی هرگ ــز س ــراغ ن ــدارم بیم ــاری ب ــه دلی ــل مس ــائل و
محدودیـــت هـــای مالـــی از اجـــرای درمـــان محـــروم شـــده باشـــد.
عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مشـــهد افـــزود:
دکتـــر موســـوی همـــواره ســـکاندار خدمـــات چشـــم پزشـــکی در
شـــرق کشـــور و اســـتان خراســـان بـــوده و امیدواریـــم راه و منـــش
علم ــی و اخالق ــی ایش ــان از س ــوی دانش ــجویانش م ــورد الگوگی ــری
قـــرار گرفتـــه و در آینـــده شـــاهد حضـــور نیروهایـــی شایســـته
همچ ــون دکت ــر موس ــوی در بی ــن جامع ــه ب ــزرگ پزش ــکی باش ــیم.
مـــادر مرحـــوم دکتـــر موســـوی نیـــز در ســـخنی کوتـــاه بـــا
خبرنـــگاران گفـــت :فرزنـــدم ســـید میـــر نقـــی موســـوی
هماننـــد بـــرادر شـــهیدش؛ ســـید عســـگر موســـوی
همـــواره مایـــه افتخـــار و ســـربلندی خانـــواده بـــوده اســـت.
خانـــم حســـینی ،از دانشـــجویان مرحـــوم دکترموســـوی در دهـــه
هشـــتاد نیـــز بـــا ابـــراز تاًثـــر شـــدید از درگذشـــت دکتـــر موســـوی،
شـــخصیت اســـتاد فقیـــد خـــود را ممتـــاز و الهـــام بخـــش دانســـت
و افـــزود :عملکـــرد اخـــاق مـــدار و مبتنـــی بـــر ارزش هـــای
انســـانی دکتـــر موســـوی ،از مهمتریـــن ویژگـــی هـــای ایشـــان
اســـت کـــه هرگـــز از خاطـــر دانشـــجویان پـــاک نخواهـــد شـــد.
پـــس از پایـــان مراســـم ،پیکـــر مرحـــوم دکتـــر موســـوی جهـــت
خاکســـپاری بـــه زادگاهـــش در شهرســـتان بهشـــهر منتقـــل گردیـــد.
مرحـــوم دکتـــر موســـوی در طـــول حیـــات پربـــار خـــود مقـــاالت
متعـــددی را در حـــوزه چشـــم پزشـــکی بـــه رشـــته تحریـــر
درآورد و بـــا عضویـــت در کمیتههـــای علمـــی ،تخصصـــی و
اجرایـــی خدمـــات ارزنـــده ای را بـــه حـــوزه ســـامت ارائـــه نمـــود.
وی همچنیـــن در ســـال هـــای  84و 85بـــه عنـــوان پزشـــک نمونـــه
(از س ــوی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی) ،پژوهش ــگر برت ــر (پانزدهمی ــن
کنگـــره چشـــم پزشـــکی کشـــور) و رییـــس نمونـــه بیمارســـتانهای
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مشـــهد معرفـــی و مـــورد تجلیـــل
قـــرار گرفـــت« ...یـــادش جاودانـــه و راهـــش پـــر رهـــرو بـــاد»

برگزاری مراسم سوگواری دههی اول محرم در
مسجد الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی

حجـــت االســـام نظافـــت :اگـــر بخواهیـــم حســـینی
بمانیـــم ،بایـــد اهـــل «مبـــارزه بـــا نفـــس» باشـــیم
همزمـــان بـــا فرارســـیدن دهـــهی اول مـــاه محـــرم
الحـــرام ،مراســـم عـــزاداری بـــا حضوراســـاتید و
دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دفتـــر نهـــاد نمایندگـــی
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دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی مش ــهد ،ای ــن مراس ــم ب ــه م ــدت
 12ش ــب ،ب ــا حض ــور حجتاالس ــام نظاف ــت و مداح ــان اه ــل بی ــت
(علیه ــم الس ــام) در مس ــجد الزه ــرا دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی مش ــهد

نشست ستاد ازدواج دانشجویی با رابطین
فرهنگی دانشگاه های استان خراسان رضوی

واقــع در انتهــای بلــوار باهنــر ،کــوی پردیــس دانشــگاه برگــزار گردید.
در دو شـــب نخســـت برگـــزاری ایـــن مراســـم حجـــت االســـام
نظافـــت مباحثـــی را در خصـــوص جریان«حـــق و باطـــل»
در واقعـــه عاشـــورا مطـــرح و اظهـــار داشـــت :نهضـــت امـــام
حســـین (ع) ،در امتـــداد قیـــا م پیامبـــران و صالحـــان و یکـــی
از مهمتریـــن مبـــارزات در تاریـــخ بشـــر اســـت کـــه در آن
رویاروی ــی ب ــزرگ و سرنوش ــت س ــاز گ ــروه ح ــق ،در مقاب ــل گ ــروه
باطـــل بـــرای تحقّـــق آرمانهـــای الهـــی مشـــاهده مـــی شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه عهدشـــکنی کوفیـــان؛ علیرغـــم دعـــوت آنـــان از
ام ــام حس ــین(ع) ،ای ــن موض ــوع را ناش ــی از ت ــرس و دنی ــا پرس ــتی
آنـــان دانســـت و افـــزود :مانـــدن در جنـــاح «حـــق» همـــواره
مس ــتلزم اس ــتقامت و همت ــی بلن ــد و نی ــز پرهی ــز از ل ــذت های ــی
اس ــت ک ــه چش ــم انس ــان را نس ــبت ب ــه حقای ــق ف ــرو م ــی بن ــدد.
حجـــت االســـام نظافـــت ،بـــه حضـــور پرشـــور قشـــرهای مختلـــف
مردمـــی و بویـــژه جوانـــان در عـــزاداری هـــای ایـــام محـــرم نیـــز
اشـــاره کـــرد و افـــزود :اگـــر بخواهیـــم حســـینی بمانیـــم و بهـــره
ای را کـــه از ایـــن مراســـم برداشـــت مـــی کنیـــم در زندگـــی
مـــا مانـــدگار شـــود ،در گام اول بایـــد «مبـــارزه بـــا نفـــس» را
بـــا اراده ای محکـــم آغـــاز و در گام بعـــدی بـــه «نشـــر معـــارف
حســـینی» در زندگـــی خـــود و فضـــای جامعـــه بپردازیـــم.
وی در پایـــان تاکیـــد کـــرد :اینکـــه در مراســـم ســـید الشـــهدا(ع)،
ذکـــر مصیبـــت و ســـوگواری شـــود امـــری پســـندیده اســـت
امـــا مهمتـــر از آن ،تبییـــن اهـــداف واقعـــه عاشـــورا و زمینـــه
ســـازی جهـــت تحقـــق آن در فضـــای اجتماعـــی خواهـــد بـــود.

دیدار مسئوالن ارشـد دانشگاه علوم پزشکی
مشهد با خانواده های شهدای این دانشگاه

همزم ــان ب ــا هفتــهی دف ــاع مق ــدس ،جمع ــی از مس ــئوالن
ارشـــد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  ،بـــا حضـــور در منـــزل دو
خانـــواده شـــهید ایـــن دانشـــگاه ،یـــاد و خاطـــره شـــهدای
گرانقـــدر هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس را گرامـــی داشـــتند.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی نهـــاد نمایندگـــی
دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی مش ــهد ب ــه نق ــل از وب دا،

دکت ــر مصطف ــی مهراب ــی به ــار ب ــه هم ــراه حج ــت االس ــام دکت ــر
طباطباي ــي مس ــئول نه ــاد رهب ــري ،حج ــت االس ــام والمس ــليمن
دکتـــر ابراهيمـــي معـــاون دانشـــجويی فرهنگـــي و دکتـــر عليرضـــا
ابراهيمـــي مشـــاور رییـــس دانشـــگاه در امـــور ايثارگـــران بـــا
خانـــواده شـــهیدان معذرتـــی و قلـــی نیـــا ثانـــی دیـــدار کردنـــد.
دکتــر مهرابــی بهــار رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در ایــن

دی ــدار ب ــا گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره ش ــهدای انق ــاب اس ــامی و
هشــت ســال دفــاع مقــدس اظهــار داشــت :بــه طــور حتــم جانفشــانی
و رش ــادت ه ــای ش ــهدا و رزمن ــدگان هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس،
انقــاب اســامی را بیمــه کــرد و اقتــداری کــه امــروز ایــران اســامی
در منطقــه و جهــان دارد بــه برکــت خــون شــهدا و ایثارگــران اســت.
دکتـــر طباطبايـــي مســـئول دفتـــر نهـــاد رهبـــري در دانشـــگاه نیـــز
ضم ــن گراميداش ــت هفت ــه دف ــاع مق ــدس ،از رش ــادت و دالور م ــردي
ه ــاي ش ــهدا و ايثارگ ــران ي ــاد ک ــرد و اف ــزود :امني ــت ام ــروز کش ــور
مـــا بـــه خاطـــر از خودگذشـــتگي و ايثارگـــري هميـــن شهداســـت.
با هدف معرفی برنامه های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود
صورت گرفت؛

حضور نماینده دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی در
محل ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود

همزمــان بــا آغــاز ثبــت نــام دانشــجویان جدیدالورود دانشــگاه
عل ــوم پزش ــکی ،نماین ــده دفت ــر نه ــاد جه ــت معرف ــی برنام ــه
هــای فرهنگــی و جــذب دانشــجویان مســتعد در ایــن حــوزه،
در محـــل ســـتاد اســـتقبال از دانشـــجویان مســـتقرگردید.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی نهـــاد نمایندگـــی
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مشـــهد ،در فرآین ــد ثب ــت ن ــام

دانشـــجویان ورودی جدیـــد کـــه از  4الـــی  8مهرمـــاه در مســـجد
پردیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی صـــورت گرفـــت ،دانشـــجویان
ع ــاوه ب ــر ط ــی نم ــودن مراح ــل ثب ــت ن ــام تحصیل ــی ،ب ــا مراجع ــه
بـــه نماینـــده دفتـــر نهـــاد بـــا برنامـــه هـــای فرهنگـــی و فعالیتهـــای
متن ــوع ای ــن مجموع ــه آش ــنا و ضم ــن دریاف ــت بروش ــورهای مربوط ــه،
آمادگ ــی خ ــود را در قال ــب تکمی ــل ف ــرم ه ــای اولی ــه اع ــام نمودن ــد.
بازدیـــد مســـئول نهـــاد رهبـــری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی
از محـــل ســـتاد اســـتقبال از دانشـــجویان جدیدالـــورود
در چهارمیـــن روز ثبـــت نـــام دانشـــجویان جدیدالـــورود ،دکتـــر
طباطبایـــی مســـئول نهـــاد رهبـــری در محـــل ثبتنـــام دانشـــجویان
جدیدالـــورود حضـــور یافتـــه و ضمـــن گفتگـــو بـــا مســـئوالن
مربوطـــه در جریـــان فرآینـــد ثبـــت نـــام دانشـــجویان قـــرار گرفـــت.
وی همچنیـــن ،از غرفـــه فرهنگـــی دفتـــر نهـــاد ،بازدیـــد و
گزارشـــی کوتـــاه از میـــزان ثبـــت نـــام و اســـتقبال دانشـــجویان
جهـــت مشـــارکت در برنامـــه هـــای ایـــن مرکـــز را دریافـــت نمـــود.

در نشســـت اعضـــای ســـتاد ازدواج دانشـــجویی بـــا رابطیـــن
فرهنگــی دانشــگاه هــای اســتان خراســان رضــوی برنامــه هــا
و فعالی ــت ه ــای پی ــش بین ــی ش ــده در پنجمی ــن جش ــنواره
ی مســیر خوشــبختی بررســی و مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـتاد ازدواج دانشـــجویی
اســـتان خراســـان رضـــوی ،در ای ــن جلس ــه دکت ــر طباطبای ــی

رییـــس ســـتاد ازدواج دانشـــجویی اســـتان ،بـــه اهمیـــت و جایـــگاه
ازدواج و ضـــرورت اهتمـــام بـــه ایـــن امـــر بویـــژه در بحـــث ازدواج
دانشـــجویی اشـــاره و خاطـــر نشـــان کـــرد :کار در حـــوزه ازدواج
دانشـــجویی بایـــد بـــه عنـــوان یـــک تکلیـــف و فعالیتـــی فراتـــر از
یـــک رســـالت ســـازمانی تلقـــی شـــود و بـــه عنـــوان یـــک ســـنت
حس ــنه در فض ــای دانش ــگاه م ــورد تش ــویق و تروی ــج ق ــرار گی ــرد...
مدیــر ســابق ســتاد ازدواج دانشــجویی اســتان نیــز در ایــن نشســت،
ب ــه ارای ــه گزارش ــی از عملک ــرد ای ــن س ــتاد در ح ــوزه ه ــای اجرای ــی
و مالـــی چهارمیـــن جشـــنواره مســـیر خوشـــبختی پرداخـــت و در
ش ــرح ای ــن گ ــزارش گف ــت :در جش ــنواره س ــال گذش ــته ،مجموع ــا
بی ــش از  ۹ه ــزار دانش ــجو ش ــرکت داش ــتند ک ــه  ۳ه ــزار نف ــر آن ــان
دانشــجویان مجــرد و  ۳۲۲۰زوج هــای دانشــجو را شــامل مــی شــد.
غالمـــی مقـــدم افـــزود :دانشـــجویان در طـــول برگـــزاری
جشـــنواره از برنامـــه هـــای متنوعـــی از جملـــه آزمـــون هـــای
آنالیـــن ( ۳آزمـــون در بخـــش مجردیـــن و  ۳آزمـــون در بخـــش
متاهلیـــن) ،کارگاه هـــای آموزشـــی( ۱۵۰جلســـه ویـــژه مجردیـــن
و  ۱۲۰جلســـه ویـــژه متاهلیـــن) و مجموعـــا  ۴۰همایـــش
برخـــوردار شـــدند کـــه در پایـــان جشـــنواره نیـــز بالـــغ بـــر ۲
هـــزار نفـــر از ایـــن افـــراد بـــه ســـفر شـــمال اعـــزام شـــدند...
در ادامـــه دکتـــر روحانـــی ،مدیـــر ســـتاد ازدواج دانشـــجویی
اســـتان بـــه تشـــریح چشـــم انـــداز هـــا و اقدمـــات انجـــام شـــده در
راســـتای اجـــرای کامـــل پنجمیـــن جشـــنواره مســـیر خوشـــبختی
پرداخـــت و ضمـــن یـــادآور شـــدن ایـــن مطلـــب کـــه بخـــش
عمـــده ی برنامـــه هـــا و فعالیـــت هـــای ایـــن جشـــنواره همچـــون
ســـال گذشـــته انجـــام خواهـــد شـــد ،از جملـــهی مهمتریـــن
کمـــی
اهـــداف پیـــش بینـــی شـــده در ایـــن جشـــنواره را افزایـــش ّ
آمـــار مخاطبـــان ،اســـتفاده حداکثـــری از اســـاتید بومـــی و غیـــر
بومـــی  ،بهـــره گیـــری از ظرفیـــت رســـانه هـــا و شـــبکه هـــای
اجتماعـــی در انتشـــار محتـــوای برنامـــه هـــا ،تولیـــد و عرضـــه
محص ــوالت روانش ــناختی  ،تاس ــیس مراکزمش ــاوره ،و ....ب ــر ش ــمرد.
گفتنـــی اســـت؛ در ایـــن نشســـت دکتـــر مرتضـــی روحانـــی
بـــه عنـــوان مســـوول جدیـــد ســـتاد ازدواج دانشـــجویی
اســـتان خراســـان رضـــوی معرفـــی و از زحمـــات آقـــای
غالمـــی مقـــدم مســـوول پیشـــین ایـــن ســـتاد قدردانـــی شـــد.
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