
مصاحبه با بازدیدکننده

از کدام دانشکده هستید و چه رشته ای می خوانید؟
پیراپزشکی، مدیریت بهداشت

از کدام قسمت ها بازدید کرده اید؟
انیمیشن، فیلم کوتاه داستانی و بخشی از فیلم های مستند

نقات ضعف و قوت قسمتی که بازدید کرده ایذ چه بوده است؟
خیلی از بچه ها تازه کار بودند؛ اما به نسبت این که کار اولشان بود، 
وقت گذاشته بودند و با انگیزه کار کرده بودند . اکثرا در مورد نقاط 

ضعف دانشگاه، اساتید و یا سیستم دانشگاه کار کرده بودند و از طنز 
برای نمایش استفاده کردند. در قسمت مستندها، مستندی که در 

مرکز طبی فیلمبرداری شده بود؛ یعنی، »این فوتبالو همه می برن« 
خیلی خوب بود.

نظر شخصی شما درمورد کلیت جشنواره چیست؟
با توجه به این که اولین بار است که برگزار می شود، خیلی خوب 

است؛ این که دارد جدی اجرا می شود، مثال برنامه ریزی و زمان بندی 
برای پخش قسمت های مختلف وجود دارد که دقیق رعایت می شود. 

البته باید ببینیم داوری ها به چه شکل انجام می شوند.

پیشنهادی اگر دارید می فرمایید؟
قبل از برگزاری جشنواره، خوب است که یک سری کارگاه های 

آموزشی در همین حیطه ها برگزار شود تا بعد از شرکت در کارگاه ها 
هرکس، کار خود را ارائه دهد.

محمد معین افشاری 
دبیــر کمیتــه اجرایــی جشــنواره و مشــاور جــوان معاونــت 

دانشــجویی فرهنگــی
ثبــت ۹۵۰ اثــر در ۷ حیطــه جشــنواره، آمــاری بــود کــه باعــث مســرت ما 

شــد، کــه ایــن آمــار هــم از نــکات مثبــت جشــنواره به شــمار مــی رود.
برگــزاری یــک جشــنواره فرهنگــی داخلــی، موضوعــی اســت کــه ســال ها 

مــورد توجــه دانشــجویان فعــال فرهنگــی دانشــگاه بــوده و بنــده معتقــدم 
دکتــر داوود جهانســوز از بانیــان اصلــی برگــزاری این چنیــن جشــنواره ای 
بودنــد کــه بنــده هــم در جلســات اتــاق فکرشــان حضــور داشــتم و نتایــج 

خوبــی از آن جلســات بــه دســت آمــد.
اصــوال دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه عنــوان دانشــگاه مــادر در علــوم 
ــه ظرفیــت حــدود ۱۴ هــزار دانشــجو، خواســتگاه  ــا توجــه ب پزشــکی، ب
دانشــجویان بــا اســتعداد و توانمنــدی اســت کــه بســیاری از آنهــا هنــوز 

ــده اند. ــناخته نش ش
معاونــت دانشــجویی فرهنگــی، بــا توجــه بــه رســالت خــود کــه حمایــت 
از دانشــجویان توانمنــد در امــور فرهنگــی، هنــری و ادبــی اســت؛ خواهــان 
فرآینــدی اســت تــا اســتعدادهای موجــود در دانشــگاه، شــناخته شــده و 

ضمــن حمایــت تقویــت شــوند.
نخســتین جشــنواره فرهنگــی، هنــری و ادبــی دانشــجویان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران بــا هــدف شناســایی اســتعدادهای موجــود در دانشــگاه، 
ــت  ــجو و در نهای ــی دانش ــاالن فرهنگ ــدان، فع ــت هنرمن ــت، تقوی حمای
ــا نشــاط، فرهنگــی و هنــری بیــن  ایجــاد یــک جــو رقابتــی دوســتانه، ب

دانشــجویان دانشــگاه آغــاز بــه کار کــرد.
ــه  ــوان ب ــم می ت ــکات مثبتــی کــه در ایــن جشــنواره شــاهد آن بودی از ن
همــکاری بســیارعالی دبیــران کانون هــای فرهنگــی هنری دانشــگاه اشــاره 

کــرد کــه بــه جــد، بــازوی اجرایــی قــوی جشــنواره هســتند و بــه کمــک 
ایــن دوســتان آمــار خیــره  کننــده ای ثبــت شــد .

مــا ان شــاءهلل در طــی یــک هفتــه آخــر جشــنواره برنامه هــای متنوعــی 
بــرای بــه نمایــش گذاشــتن آثــار دانشــجویان هنرمنــد دانشــگاه خواهیــم 
داشــت کــه از تمــام دانشــجویان دعــوت می کنــم حتمــا در ایــن برنامه هــا 
حضــور داشــته باشــند و ضمــن حمایــت از دوستانشــان در داوری هایــی 

کــه توســط بازدیدکننــدگان صــورت می گیــرد، شــرکت کننــد.
ــل  ــاه عوام ــتراحت کوت ــد از اس ــنواره و بع ــان جش ــس از پای ــدوارم پ امی
ــن  ــارب ای ــت تج ــرای ثب ــت ب ــم داش ــت هایی خواهی ــزاری، نشس برگ
جشــنواره و برنامه ریــزی بــرای ســال های آینــده کــه بــا توجــه بــه تجربــه 
خوبــی کــه از اولیــن جشــنواره بــه یــادگار خواهــد مانــد، ســال های بعــد 

هــم شــاهد برگــزاری آن خواهیــم بــود.
ــر ایجــاد یــک  در کل احســاس می کنــم هدفــی کــه ذکــر کــردم مبنی ب
شــور، نشــاط مثبــت و مشــارکت حداکثــری دانشــجویان عزیــز دانشــگاه، 
ــه آن دســت یافتیــم و به عنــوان نخســتین جشــنواره یــادگار خوبــی از  ب

خــود بــه جــا گذاشــتیم.
ــدد  ــای متع ــم در برنامه ه ــا می کن ــجویان تقاض ــام دانش ــم از تم ــاز ه ب
و متنــوع جشــنواره حضــور داشــته باشــند و از هنــر دوســتان خودشــان 

دیــدن کننــد.

ویــژهنــامــه
ــی  ــری و ادب نخســتین جشــنواره فرهنگــی، هن
ــران ــوم پزشــکی ته دانشــجویان دانشــگاه عل
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از کدام بخش یا بخش ها بازدید کرده اید؟
مــن بــه دلیــل گرفتــاری هــای متعــدد در رابطــه بــا همین جشــنواره، 

تــازه رســیده ام و توانســتم آخریــن فیلــم پخــش شــده را ببینم
چــه نقــاط قــوت و ضعفــی کــه بــه نظرتــان درمــورد بخــش 

هــای بازدیــدی بــه نظرتــان آمــده اســت؟
ــم پاســخ بدهــم .بنظــرم چــون  ــی ســخت اســت کــه االن بتوان خیل
ایــن دوره اول اســت قاعدتــا بایــد یکســری کاســتی ها و نواقــص آن را 
بپذیریــم و بیشــتر کار کنیــم کــه بــه شــکلی مــدون بــا تنظیــم یــک 
شــیوه نامــه خــوب و چــک لیســت خــوب جلــو برویم.همانطــور کــه 
میدانیــد مهــم تریــن هــدف مــا ایــن بــوده کــه دانشــجو هایــی کــه 
درحیطــه هــای غیــر آموزشــی پژوهشــی فعالیــت میکننــد )کــه بــه 
ــودن« می باشــد(  نظــر مــا الزمــه ترقــی شــخصیتی »چنــد بعــدی ب
ــاد  ــدی ایج ــه من ــم عالق ــم .ه ــاد کنی ــن فضــا را در دانشــگاه ایج ای
ــد و  ــت نمیکنن ــا فعالی ــن حیطــه ه ــه در ای ــرادی ک ــرای اف ــم ب کنی
ــن زمینــه هــا را و آنهــا  ــراد برجســته در ای هــم شناســایی کنیــم اف
ــه معرفــی کنیم.امیــدوارم کــه در حــوزه اســتقبال برنامــه  ــه بقی را ب
هــم اســتقبال بیشــتر شــود و هــم اینکــه اعضــای هیئــت علمــی و 
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــه ماس ــرکت کنند.برنام ــه ش ــان در برنام کارکن
ــوب و  ــع عی ــا رف ــال ب ــر س ــم و ه ــام دهی ــن کار را انج ــتمر ای مس
ــن اســت کــه روی دوش  ــن کار ای ــوت ای ــی نقطــه ق نواقــص احتمال
دانشــجو هــا ایــن برنامــه میچرخــد و اگــر نقطــه ضعفــی هــم باشــد 
نارســایی آن از ماســت و ممکــن اســت هماهنگــی هــا اشــکال داشــته 
ــی آشــنا  ــا همچیــن تنظیمات ــه هــر حــال دانشــگاه ب باشــد چــون ب
نیســت و عــادت نــدارد و منجــر بــه ایجــاد محدودیــت هایــی می شــود 
ــه  ــده ن ــه در آین ــتم ک ــبین هس ــی خوش ــن خیل ــوع م ــا در مجم ام
چنــدان دور ایــن برنامــه وارد تقویــم دانشــگاه شــود و مثــل امســال 
ــون هــای دانشــجویی  کــه تشــکر میکنــم از همــه دانشــجویان ، کان
و بچــه هایــی کــه بــا عالقــه منــدی آمدنــد و شــاهد زحمــات شــان 

هســتیم ایــن برنامــه ادامــه پیــدا کنــد ان شــااهلل .
ــوده  ــورد کلیــت جشــنواره چــه ب ــان درم نظــر شــخصی ت

اســت؟
ــجویان  ــان دانش ــی می ــد فرهنگ ــوای جدی ــال و ه ــک ح ــاد ی ایج
ــادی  ــای زی ــدی ه ــی توانمن ــه خیل ــم ک ــا معتقدی ــه م ــگاه ک دانش
ــه  ــه جنب ــد ب ــا می توانن ــش حتم ــوزش و پژوه ــار آم ــد و در کن دارن

ــد ــم بپردازن ــی ه ــی و فرهنگ ــر اجتماع ــای دیگ ه
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ــه درش  ــی ک ــف بخش ــوت و ضع ــاط ق ــورد نق ــان درم نظرت
ــت ؟ ــوده اس ــه ب ــتید چ ــرکت داش ش

ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــت ش ــد رعای ــی بای ــه خیل ــی ک ــی از نکات یک
ــه  ــانی هرچ ــالع رس ــد در اط ــکاری کنن ــد هم ــی بای ــئولین خیل مس
بیشــتر .خیلــی خــوب اســت کــه کانــال داریــم بــرای دانشــجوها امــا 
ــا  ــه بچــه ه ــد پرباشــد ک ــه االن بای ــی نیســت و ســالنی ک ــن کاف ای
ــد  ــه داده ان ــه کار را ارائ ــی ک ــا بچــه های ــد و ب ــده بگیرن ــد و ای ببینن
آشــنا شــوند و وارد کار شــوند و راهنمایــی بگیرنــد ایــن شــرایط وجــود 
نــدارد و نقطــه ضعــف بــزرگ تجمیــع نشــدن بچــه هاســت و ســاعاتی 
ــوان  ــد و می ت ــد حضــور یابن ــا بتوانن ــه بچــه ه ــود ک انتخــاب نمی ش
گفــت در ایــن چنــد ســال اولیــن ســالی ســت کــه دانشــگاه بــه صورت 
دانشــجو محــور یکســری کار فرهنگــی انجــام مــی دهــد کــه ایــن قابل 

ســتایش است. 
نظرتــان درمــورد ســایر کســانی کــه در ایــن حــوزه شــرکت 

کردنــد چیســت؟
مــن بــا دو ســه نفــر از ایــن دوســتان بــه عناویــن مختلــف همــکاری 
ــی  ــتند و خیل ــده هس ــت بن ــودن دوس ــب ب ــل از رقی ــته ام و قب داش
لــذت بخــش اســت کــه رقابتــی ســالم داشــته باشــیم و تجربیــات را 

بــه اشــتراک بگذاریــم
پیشنهادی برای بهبود برگزاری در سال های آینده دارید؟

ــد یکســری  ــار آن بتوانن ــه دار باشــد و در کن ــن مســیر ادام حتمــا ای
حمایــت هــا در بخــش هــای مختلــف در غالــب ارتبــاط بــا ارگان هــای 
ــد  ــی کنن ــا اســتعداد را معرف ــای ب رســمی خــارج دانشــگاه، بچــه ه
تــا بچــه هــا رشــد کننــد و ســطح کاری آنهــا رشــد کند.چــرا نبایــد 
دانشــجوی دانشــگاهمان چنــد بعــدی رشــد کنــد! ؟بچــه هــا بــا یــک 
امیــد وارد دانشــگاه تهــران مــی شــوند و اگــر حمایــت نبیننــد قطعــا 

ســرخورده و ناامیــد می شــوند کــه بــه ضــرر همــه اســت. 
درمورد آثارتان توضیح کوتاهی می دهید؟ 

مــن دو اثــر در ایــن جشــنواره داشــتم کــه یکــی از آنهــا« چــی یــاد 
گرفتیــم پــس« و دیگــری بــرای مرکــز پژوهــش هــا بــود .در اثــر اول 
ــرار داده ایــم چــون واقعیــت ایــن  آمــوزش دانشــگاه را مــورد نقــد ق
اســت کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه عنــوان دانشــگاه تــراز 
ــی برخــوردار  ــا کیفیت ــی خــوب و ب ــوزش خیل ــد از آم اول کشــور بای
ــم  ــک فیل ــب ی ــص را در قال ــا و نواق ــود ه ــری کمب ــا یکس ــد. م باش
ــه  ــمی ک ــه در مراس ــم ک ــش دادی ــراق  نمای ــری اغ ــب یکس و در غال
ــرای  ــا ب ــه ای در آنه ــه دغدغ ــم ک ــش بدهی ــتند نمای ــئوالن هس مس
تفکــر در آمــوزش ایجــاد کنیــم.در کار دوم مــان  به قســمت پژوهشــی 
نقــد وارد کــرده ایــم چــون در قســمت پژوهشــی هــم ماننــد آموزشــی 
ــه چالــش  بایــد خیلــی ســرامد باشــیم.در قالــب طنــز مشــکالت را ب
ــت  ــال نخس ــی در س ــر کریم ــر دکت ــم در براب ــن فیل ــیدیم و ای کش
ریاســت و ســایر هیئــت رئیســه پخــش شــد و نظــرات خوبــی دادنــد 
کــه پژوهــش مــا مشــکل هایــی دارد .فیلــم اولمــان هنــوز جایــی کــه 

مســئولین باشــند اکــران نشــده اســت.



یکشنبه ۲۷ آبان تاریخ 
اجرا

اجرای دوم اجرای اول نام شرکت کننده

آواز

از 
ساعت 

۱۰

۱۰:۴۹-۱۰:۴۲ ۱۰:۰۷-۱۰ مهران نعمتی زاده

۱۰:۴۲:۱۰:۵۶ -۱۰:۰۷
۱۰:۱۴ مهدی پورمحمدی

۱۱:۰۳-۱۰:۵۶ -۱۰:۱۴
۱۰:۲۸ محمدحسن کافی

۱۱:۱۰-۱۱:۰۳ -۱۰:۲۱
۱۰:۲۸ سینا هلیلی

۱۱:۱۷-۱۱:۱۰ -۱۰:۲۸
۱۰:۳۵ متین ابراهیمی

۱۱:۲۴-۱۱:۱۷ -۱۰:۳۵
۱۰:۴۲ علیرضا سمیعی

زمان اجرا ابزار نام شرکت کننده

تک 
نوازی

از 
ساعت 

۱۲

۱۲:۱۵-۱۲ تار محمدحسین شاه 
رضایی

۱۲:۳۰-۱۲:۱۵ سنتور محسن نوری

۱۲:۴۵-۱۲:۳۰ سه تار نوید عطایی

۱۳-۱۲:۴۵ سه تار امیر محمد 
عسگری نژاد

۱۳:۱۵-۱۳ پیانو فاطمه افرا

زمان اجرا نام گروه

گروه 
نوازی

از 
ساعت 
۱۴:۳۰

۱۵-۱۴:۳۰
مه نوا سنتی

۱۵:۳۰-۱۵ چکاوک

۱۶-۱۵:۳۰ مه نوا پاپ

ویــژهنــامــه
نخســتین جشــنواره فرهنگــی، هنــری و ادبــی 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران

گــزارشتصویــریروزاولجشــنواره-اکــرانفیلمدرتاالرکاووســی

معاونت دانشجویی فرهنگی
شتی ردمانی تهران دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

رسانه فرهنگی، هنری، اجتماعی و صنفی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

سردبیر: زهراولی زاده

ویراستار: شهرزاد دانشمند

صفحه آرا: پدرام سلیمی

اعضای هیئت تحریریه:

نوشین روزگرد، فاطمه هدایتی،

الهام جلدی، سپهر حاتم پور

عکاس: نوید محمدی، محمد زروانی

دوشنبه ۲۸ آبان یکشنبه ۲۷ 
آبان

تاریخ 
اجرا

اجرای صحنه ای استندآپ مجری گری نمایشنامه خوانی

ش 
بخ

ره
وا

شن
ج

سالن رازی پله های 
پزشکی

دانشکده 
بهداشت

دانشکده 
بهداشت

را
اج

ن 
کا

م

۱۶-۱۳ ۱۳-۱۲ ۱۱:۳۰-۱۰ ۱۶-۱۳

را
اج

ت 
ساع

جهانی بدون 
جنگ

)علیرضا سمیعی(

۵۰ دقیقه

هنوز برف 
می باره

)محمدحسن 
کافی(

۴۰ دقیقه

دانشگاه علوم 
پزشکی بوق

)علی بهاری(

۲۰ دقیقه

دزد کیه؟!

)علیرضا سمیعی(

۲۰ دقیقه

رامتین 
فرهادی

۱۵ دقیقه

علیرضا 
سمیعی

۱۵ دقیقه

خلیل زمانی

۱۵ دقیقه

علی پروهان

۱۰ دقیقه

فهیمه نیکوند

۱۰ دقیقه

کیمیا کریمیان

۱۰ دقیقه

امیرحسین 
عالمی

۱۰ دقیقه

احمد مهری

۱۰ دقیقه

دانیال 
روستایی

۱۰ دقیقه

صلح جهانی

)علیرضا 
سمیعی(

۴۰ دقیقه

آخرین پرونده

)عرفان 
شریفی(

۳۰ دقیقه

عروسک خیالی

)زهرا محرمیان 
معلم(

۲۰ دقیقه

چهار صندوق

)نرگس مهریان(

بی
ری

تق
ن 

زما
ت 

مد
ر( 

 اث
ب

اح
ص

ر )
آثا
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