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از کدام بخش یا بخش ها بازدید کرده اید؟
 بخش آواز، تاالر رازی دانشکده داروسازی 

ــش  ــورد بخ ــان درم ــه نظرت ــی ب ــوت و ضعف ــاط ق ــه نق چ
ــت؟ ــود داش ــدی وج ــای بازدی ه

اتفــاق خوبــی کــه کــه از نظــر مــن دریــن جشــنواره رخ داد امــکان 
داوری حضــوری بــه عــاوه کــه در ایــن داوری خــود دانشــجو هــا هم 
مشــارکت داشــتند و میتوانســتند  شــرکت کننــده ی مــورد عاقــه 

شــان راحمایــت کننــد. 
نظر شخصی تان درمورد کلیت جشنواره چه بوده است؟

ــوده کــه دانشــجویان  هــدف مــا از برگــزاری ایــن جشــنواره ایــن ب
ــده  ــای آین ــرای مســئولیت ه ــت کشــور ب ــده ی مدیری مشــق کنن
بتواننــد از تجربیــات ایــن جشــنواره اســتفاده کنند؛کــه خداروشــکر 
فکــر میکنــم بــا وجــود کادر اجرایــی و همــکاری دانشــجویان ایــن 

مهــم محقــق شــد.

مصاحبه با شرکت کننده ها

 خاطره قلی زاده ورودی 94 داروسازی، نمایش 
نامه خوانی

نظــر شــخصی شــما راجــع بــه جشــنواره چــه بــوده و چــه 
نقــاط قــوت و ضعفــی داشــته اســت؟

چــون اطــاع رســانی کــم بــود تعــداد شــرکت کننــده هــا هــم کــم 
ــت.ان  ــی س ــوع طبیع ــن موض ــت ای ــون دوره اول هس ــا چ ــود. ام ب
شــاهلل کــه از دوره هــای بعــدی اطــاع رســانی بیشــتر شــود تــا هــم 
ــا بیشــتر باشــد  ــده ه ــا و هــم بازدیدکنن ــده ه ــداد شــرکت کنن تع
ــا  ــده ه ــه جــز شــرکت کنن ــن ک ــا وجــود ای ــن شــخصا ب .خــود م
ــدا کــردم درحالیکــه  ــازه اطــاع پی ــه پیــش ت هســتم دو ســه هفت

نبایــد اینطــور باشــد و بایــد منســجم تــر عمــل شــود. 
ایــن کــه همــه اجراهــا را پوشــش مــی دهنــد و در همــه دانشــکده 

هــا اســت،این خیلــی خــوب اســت. 
ــنواره  ــدن جش ــزار ش ــر برگ ــرای بهت ــما ب ــنهاد ش پیش

ــت؟ ــد چیس ــای بع ــال ه درس
ــد.از  ــتر کنن ــانی را بیش ــاع رس ــد اط ــای بع ــال ه ــت از س بهتراس
ــود امــا بایــد بیشــتر باشــد. طریــق پوســتر تلگــرام و ... .ایــن هــا ب

ســالن هــای کوچکتــر مــی شــود انتخــاب کــرد کــه فضاهــای خالــی 
و تعــداد کــم بازدیدکننــده هــا دیــده نشــود، زمــان اجراهــا خیلــی 
بــد بــود، بعــد از ظهــر و آخــر هفتــه اگــر بــود خیلــی بهتــر بود.ایــن 
زمــان هــا االن اکثــرا بچــه هــا ســر کاس هســتند.ولی خــب چــون 
دوره اول هســت احتمــاال در دوره هــای بعــدی بهتــر خواهــد بــود.

نطر شماراجع به بقیه شرکت کننده ها چیست؟
ــود و  ــاال ب ــا ب ــان واقع ــدم و سطحش ــح را دی ــیقی صب ــرای موس اج

ــتم. ــار نداش انتظ

مهران نعمتی زاده، ورودی 94پزشکی، آوازسنتی

نظرتــان درمــورد نقــاط قــوت و ضعــف بخشــی کــه درش 
شــرکت داشــته ایــد چــه بــوده اســت؟ بــه هــر حــال اولیــن 
ســال اســت کــه برگــزار مــی شــود و خیلــی نظــام بنــدی دقیــق 

نبــود و مشــخص نبــود کــه هــر بخــش دقیقــا چــه طــور بایــد اجــرا 
ــرار  ــه ق ــتند ک ــنتی نمی دانس ــاپ و س ــای پ ــا خواننده ه ــود؛ مث ش

اســت نوازنــده داشــته باشــند یــا خیــر. 
نظرتان درمورد سایر کسانی در این حوزه شرکت کردند چه بود؟ 

خیلی خوب بودند، اکثرا باتجربه اند. 
ــن  ــه در ای ــال( اســت ک ــک س ــدود ی ــی) ح ــدت کم ــودم م ــن خ م
ــد،  زمینــه فعالیــت می کنــم امــا بقیــه بچه هــا، کــه بیشــتر کار کردن

ــد.   ــد و خیلــی قــوی بودن وقــت گذاشــته بودن
نظر شخصی شما درمورد کلیت جشنواره چه بود؟

وجــود ایــن چنیــن شــور و نشــاطی در دانشــگاه خیلــی خــوب اســت؛ 
باعــث می شــود بچــه هــا در ایــن جــو قــرار بگیرنــد کــه بعــدا بــرای 

جشــنواره هــای بزرگتــر پیــش زمینــه و آمادگــی داشــته باشــند.
ســال هــای قبــل کــه جشــنواره ســیمرغ در ســطح کشــوری برگــزار 
 شــد، دانشــگاه عملکــرد ضعیفــی داشــت و دانشــجویان دیــدی 
دربــاره ی جشــنواره نداشــتند؛ همیــن کــه ایــن پیــش زمینــه امســال 
ــرکت کننده ها  ــه ش ــد ک ــک می کن ــیار کم ــود بس ــد، خ ــم ش فراه

بیشــتر شــوند.
پیشنهادی برای بهبود برگزاری جشنواره درسال های بعد دارید؟

کمــی منظــم تــر باشــد؛ یعنــی، در بخــش هــای مختلــف بایــد توضیح 
داده شــود کــه قواعــد اجــرا بــه چــه شــکل اســت. مثــا در جشــنواره 
ســیمرغ، از قبــل یــک دفترچــه راهنمــا وجــود دارد کــه دســتورالعمل 
هــا را دارد. وقتــی جزئیــات مشــخص باشــد، همــه بــا شــرایط یکســان 

ســنجیده می شــوند.

ویــژهنــامــه
ــی  ــری و ادب نخســتین جشــنواره فرهنگــی، هن
ــران ــوم پزشــکی ته دانشــجویان دانشــگاه عل

عاتکه برجسته
رییس کمیته تخصصی نشریات دانشجویی

ــاالی  ــای ب ــن تقاض ــری وهمچنی ــی سراس ــنواره فرهنگ ــزاری جش برگ
ــریات  ــا، نش ــت کانون ه ــم از فعالی ــی اع ــای فرهنگ ــرای برنامه ه اج
دانشــجویی و غیــره انگیــزه به وجــود آمــدن نخســتین جشــنواره 

ــد. ــی ش ــری و ادب ــی، هن فرهنگ
بــا حمایــت کامــل معــاون دانشــجویی دانشــگاه و روحیــه دانشــجومدار 

کمیته هــای  تشــکیل  طریــق  از  شــد  گرفتــه  تصمیــم  ایشــان، 
دانشــجویی کلیــه امــور برگــزاری جشــنواره پیگیــری و هدایــت شــود. 
پــس از اطاع رســانی از طریــق ارســال پوســتر بــه تمامــی دانشــکده ها 
و بیمارســتان ها، بــار اصلــی تبلیغــات، اطاع رســانی و جمــع آوری 
آثــار بــر دوش دبیــران کمیته هــا بــود کــه از طریــق ایجــاد گروه هــای 
مجــازی ایــن امــر صــورت گرفــت و تحویــل آثــار بــه صــورت حضــوری 
ــنواره  ــه جش ــه دبیرخان ــجویی ب ــای دانش ــه از کمیته ه ــال روزان و ارس

ــد.  ــام می ش انج
ــه ذکــر اســت تشــکیل گروه هــای مجــازی توســط دانشــجویان  الزم ب
کلیــد اصلــی و قــوه محرکــه ایــن جنبــش بــود و بــر مشــکل پراکندگی 

جغرافیایــی دانشــگاه فائــق آمــد.
جشــنواره شــامل ســه بخــش اصلــی فرهنگــی، هنــری و ادبــی بــا زیــر 
ــد نشــریات دانشــجویی، هنرهــای نمایشــی،  ــی مانن شــاخه های فراوان
هنرهــای تجســمی، ادبیــات، صنایــع دســتی و غیــره اســت تــا کلیــه 
دانشــجویان بتواننــد فرصتــی بــرای ارائــه اثــر داشــته باشــند. همچنیــن 
داوری آثــار بــه دو بخــش داوری جشــنواره و اثــر منتخــب دانشــجویان 
تقســیم شــد تــا ســلیقه و روحیــات دانشــجویان نیــز در نظــر گرفتــه 

شــود.
بــه جــرات می تــوان گفــت نخســتین جشــنواره یــک حرکــت خالــص 

ــان  ــروی بی پای ــا و نی ــل از ایده ه ــی مراح ــت. در تمام ــجویی اس دانش
ــرکت کنندگان  ــتیاق ش ــاید اش ــد و ش ــه ش ــک گرفت ــجویان کم دانش
حضــور خــود دانشــجویان در تمامــی جوانــب اجرایــی جشــنواره بــود.

نکتــه دیگــر آن کــه پتانســیل بــاالی دانشــجویان در زمینه هــای 
فرهنگــی ثابــت کــرد جشــنواره فرهنگــی کشــوری بــه تنهایــی 
ــد جوابگــوی نیازهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران باشــد  نمی توان
ــتعداد  ــوق ذوق و اس ــاالنه مش ــی س ــنواره داخل ــک جش ــزاری ی و برگ

ــد. ــت آن باش ــب تقوی ــان و موج جوان
ــه  ــی ب ــر حلب چ ــان دکت ــروی ایم ــت و نی ــا حمای ــنواره ب ــن جش ای
دانشــجویان و ایده هــای خاقانــه شــان در کنــار اســتفاده از تجربیــات 

ــه پیــش رفــت.  کارشناســان فرهنگــی دانشــگاه شــکل گرفــت و ب
ــدن و  ــناخته مان ــاالنه آن، از ناش ــزاری س ــداوم در برگ ــت ت ــد اس امی
بــه هــدر رفتــن اســتعدادهای جــوان جلوگیــری کنــد و پویایــی ایــن 
ــر  ــگ، ادب و هن ــوس فرهن ــه داشــتن فان ــت موجــب روشــن نگ حرک

ــوم شــود. ایــن مــرز و ب
در طــول یــک مــاه گذشــته، مــن شــاهد تــاش شــبانه روزی همکارانــم 
در اداره امــور هنــری و فوق برنامــه، روابط عمومــی و دانشــجویان 
فعــال در گــروه برگزارکننــده نخســتین جشــنواره بــودم و از بردبــاری، 

دقــت و پیگیــری دلســوزانه ایشــان کمــال تشــکر را دارم.

مصاحبه با بازدیدکننده ها

حیطه موسیقی
ــدام دانشــکده هســتید و در چــه رشــته ای مشــغول  از ک

ــه تحصیــل هســتید؟ ب
پزشکی، پزشکی

از کدام قسمت بازدید کرده اید؟
تک نوازی ها

نقاط ضعف و قوت قسمتی که بازدید کرده اید چه بوده است؟
ــو  ــاز پیان ــده س ــه نوازن ــود ک ــن ب ــت ای ــود داش ــه وج ــی ک ضعف
ــن  ــه خاطــر ای ــوازد و ب ــورد بن ــا کیب ــد ب ــه بای ــع شــد ک ــازه مطل ت
ــرا  ــود را اج ــرده ب ــن ک ــه تمری ــه ای ک ــی نتوانســت قطع ناهماهنگ

ــد. کن
ــاره  ــورد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــم می ت ــش ه ــن بخ ــوت ای ــاط ق از نق
ــد و  ــی بودن ــد، اســاتید خوب ــه نظــر می دادن ــه اســتادانی ک ــرد ک ک
ــه  ــه جــز مســئله ای ک ــود و هماهنگــی ب فضــا، فضــای درســتی ب

ــود. ــو گفتــم خــوب ب ــه پیان راجــع ب
نظر شخصی تان درمورد کلیت جشنواره چه بود؟

ایده ی خیلی خوبی است و می توان به آن بیشتر پر و بال داد.
پیشنهادی برای بهبود برگزاری جشنواره در سال های بعد دارید؟

مــی شــود جشــنواره را بیشــتر توســعه و گســترش داد؛ مثــا بیشــتر 
ــرکت  ــا ش ــود ت ــغ ش ــتر تبلی ــود، بیش ــرف زده ش ــاره ی آن ح درب

کننــده هــا بیشــتر شــوند.

حیطه تئاتر
ــدام دانشــکده هســتید و در چــه رشــته ای مشــغول  از ک

ــه تحصیــل هســتید؟ ب
 دانشکده پیراپزشکی، اچ آی تی 

از کدام بخش ها بازدید کرده اید؟
فقط نمایش نامه خوانی

نظــر شــخصی شــما راجــع بــه کلیــت برگــزاری جشــنواره 
چــه بــود؟ 

برگــزاری چنیــن جشــنواره هایــی خیلــی خــوب اســد از ایــن جهــت 
کــه بچــه هــا بــا چنیــن محیــط هایــی آشــنا مــی شــوند و از طرفــی 
جنبــه تفریحــی هــم دارد، ولــی خــب مقــداری زمــان هــا بــا کاس 

هــا تداخــل داشــت و امــکان حضــور نداشــتیم.
ــد  ــای بع ــال ه ــزاری در س ــود برگ ــرای بهب ــنهادی ب پیش

ــد؟  داری
اگــر زمــان بنــدی بهتــر انتخــاب مــی شــد مثــا بعدازظهــر بعــد از 
ســاعت ســه بهتــر بــود و اکثــرا بچــه هــا ایــن زمــان کاس ندارنــد.
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نمایشگاه / اختتامیه اجرای صحنه ای استندآپ مجری گری هنرهای تجسمی، 
ادبی و نشریات

بخش 
جشنواره

سالن شهدا/تاالر ابن 
سینا سالن رازی پله های پزشکی دانشکده بهداشت سالن شهدا دانشکده 

پزشکی مکان اجرا

۱۷-۱۵ /۱۵-۸ ۱۶-۱۳ ۱۳-۱۲ ۱۱:۳۰-۱۰ ۱۷-۱۲ ساعت اجرا

نمایشگاه آثار 
تجسمی، ادبی و 

نشریات

۱۵-۸

غرفه فصل نو فصل 
همدلی

۱۵-۸

اختتامیه

تاالر ابن سینا

۱۷-۱۵

جهانی بدون جنگ

)علیرضا سمیعی(

۵۰ دقیقه

هنوز برف می باره

)محمدحسن کافی(

4۰ 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

نمایشگاه آثار 
تجسمی، ادبی و 

نشریات

بی
ری

تق
ن 

زما
ت 

مد
ر( 

 اث
ب

اح
ص

ر )
آثا

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

نمایشــنامهخوانی/آمفیتئاتــردانشــکدهبهداشــت گــزارشتصویــریروزدومجشــنواره-موســیقی/تاالررازی-

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

رسانه فرهنگی، هنری، اجتماعی و صنفی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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ویراستار: شهرزاد دانشمند
صفحه آرا: پدرام سلیمی
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نوشین روزگرد، فاطمه هدایتی،
الهام جلدی، سپهر حاتم پور

عکاس: نوید محمدی، محمد زروانی


