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طلــوع 
المرد و مهر

امام جعفر صادق )ع(
8 اجتماعی

زيرا   ، كنيد  مصافحه  يكديگر  با 
مصافحه كينه را مي برد 

خبرهایی از دانشکده پرستاری ام البنین)س( المرد

برگزاری کارگاه آموزشی انتقال مصدوم در دانشکده پرستاری المرد
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـکده کارگاه آموزشـی انتقـال مصـدوم 

توسـط واحـد آموزشـی دانشـکده برگـزار گردید. 
معـاون آموزشـی دانشـکده بیان نمـود : در راسـتای اهداف آموزشـی درس 
فوریـت هـای پرسـتاری ایـن کارگاه بـا تدریـس امید سـورغالی از پرسـنل 

مجـرب اورژانـس شهرسـتان المـرد برگـزار گردید. 
طاهره قطبی در این راسـتا افزود : در این کارگاه دانشـجویان ضمن آشـنایی 
بـا اصـول و فنـون صحیـح انتقال مصـدوم به روش هـای مختلـف ، بصورت 

عملـی هـم اقدام بـه انجـام مانورهای صحیـح انتقال مصـدوم نمودند. 
ایـن کارگاه بـا حضـور سـیزده دانشـجو در محـل اورژانـس شهرسـتان بـه 

مـدت 2 سـاعت پایـان پذیرفـت.

برپایی ایستگاه پیشگیری از ایدز در دانشکده پرستاری المرد 
بـه گـزارش روابط عمومی دانشـکده حسـین صفری  در راسـتای برگزاری این ایسـتگاه عنـوان نمود 
: بـا توجـه بـه اینکه شـعار امسـال در زمینـه آگاهی از سـالمتی خود)من هـم آزمایـش اچ آی وی می 
دهـم( انتخـاب شـده اسـت ، با برپایـی این ایسـتگاه  دانشـجویان را به هـدف اصلی  که پیشـگیری و 

آشـنایی با بیمـاری HIV بود آشـنا نمودیم.
رئیـس دانشـکده پرسـتاری افـزود: عالئـم ابتال بـه HIV ایـدز، کاهش وزن بـدن بیـش از ۱0 درصد 
در مـاه، تعریـق شـبانه، سـرفه و تـب، آفت هـای دهانی و تبخـال بی علت و اسـهال طوالنـی مدت و 
بیـش از یـک مـاه اسـت.  اهمیـت خودمراقبتی در زمینـه پیشـگیری از ابتال بـه بیماری هـای عفونی و 
HIV ایـدز بسـیار مهـم اسـت و آمـوزش مهـارت هـای خودآگاهـی، عزت نفـس ، توان حل مسـئله 
و پـر کـردن اوقـات فراغـت به شـیوه هـای جامعه پسـند بـه افراد ، نقـش مؤثـری در کاهـش ابتال به 

بیمـاری های عفونـی دارد.
این برنامه با پخش بروشور و پمفلت آموزشی و پرسش و پاسخ همراه بود.

واحد فرهنگی دانشـجویی و بسـیج دانشـجویی دانشـکده به مناسـبت روز دانشـجو نشسـت بصیرتی سیاسـی بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـکده پرسـتاری المـرد بـه همت 
دانشـکده و جمعـی از دانشـجویان و پرسـنل برگـزار گردیـد.بـا حضور سـرهنگ حسـین صفـری از سـپاه ناحیـه المـرد و رئیس 
روز دانشـجو گفـت: برگـزاری گفتمـان هـای سیاسـی و توجـه دانشـگاه هـا بـه تربیت نیـروی انسـانی فهیم صفـری سـخنران ایـن نشسـت در جمع دانشـجویان پـس از تبریک 
سـاخت بـی آگاهـی نسـبت به جزئیـات سیاسـی و اعتقادی کـه تا کنـون امت ها بـا آن رو به رو بـوده اند و و بصیـر از مهمتریـن رسـالت هـای بسـیج و دانشـگاه ها می باشـد.  
و تصمیـم گیـری هـا موضـع گیری هـای بـدون بصیرت بوده اسـت.بعضـا بـه نابـودی و انحطـاط آنـان نیـز منجـر می شـود ، رفتـار ها 
زمانـی و مکانـی دانشـگاه هـا تعریـف می شـود که هـم اینـک دانشـگاه مطلوب دانشـگاهی اسـت که ضمن ایشـان در ایـن راسـتا افـزود: مطلـوب بـودن بـا توجه به شـرایط 
کارآفریـن هـم باشـد و بتوانـد دانـش آموختگانـی چنـد وجهی تربیـت کند.حفـظ اسـتانداردهای آموزشـی و گسـترش فعالیـت های پژوهشـی، 
مدت 3 ساعت بطول انجامید.ایـن نشسـت در روز هفدهـم آذر مـاه  بـا حضـور 20 نفـر و بـه 

نشست صمیمی فرمانده سپاه شهرستان در دانشکده پرستاری المرد
بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـکده سـرهنگ حسـن عبدالـه زاده  فرمانده سـپاه ناحیـه المرد به همـراه نماینده بسـیج دانشـجویی 

شهرسـتان بـه مناسـبت روز دانشـجو از دانشـکده پرسـتاری المرد بازدیـد نمودند.
در ایـن دیـدار سـرهنگ عبدالـه زاده پـس از تبریک روز دانشـجو عنوان نمود: بسـیج دانشـجویی همیـار و همگام با دانشگاههاسـت 

و بـدون هیـچ چشـم داشـتی در امـورات فرهنگـی جهـت کمـک بـه دانشـجویان فعالیـت 
میکنـد. دانشـگاهها بایـد نقـش بیرونـی و نمود آنها در سـطح شهرسـتان بیشـتر شـود. 

در ادامـه ایشـان خواسـتار برنامـه ریـزی و تعامـل گروهـی در اردوهـای جهـادی جهـت 
کمـک بـه مناطـق محـروم ، راه اندازی بسـیج جامعه پزشـکی در شهرسـتان و تعامل بیشـتر 
اسـاتید واحـد هـای آموزشـی در سـطح شهرسـتان جهت پیشـبرد علـم و تجهیـزات کمک 

شدند. آموزشـی 
این نشسـت پس از 2 سـاعت با قرائت نماز جماعت ظهر با پایان رسید.

برنامه کوهنوردی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو 
بـه مناسـبت روز دانشـجو برنامه کوهنـوردی تنـگ ترمان با همراهـی جمعی از دانشـجویان 

پسـر دانشـکده و پرسـنل برگزار گردید.
معـاون فرهنگـی دانشـجویی دانشـکده  ضمـن تبریـک روز دانشـجو هدف از برگـزاری این 
برنامـه عنـوان نمـود: کـوه نـوردی را مـی تـوان بـه عنـوان بازتابـی از زندگی واقعـی نگاه 
کـرد کـه در آن بـرای رسـیدن بـه قلـه ، کـه هـدف شماسـت ، باید سـخت بکوشـید. هدف 
اصلـی از ایـن برنامـه ایجـاد شـور و اشـتیاق و تعامـل گروهـی بین دانشـجویان می باشـد.

جـواد سـالمی افـزود:  کـوه نوردی سـیاحت در طبیعـت را پیـش رو می گـذارد و  مهارت 
هـا و ارزش هـای زیـادی را ماننـد آمادگـی بـرای مواجه با مشـکل ، هوشـیاری ، بردبـاری ، اتکا به خـود و کار گروهی توسـعه 

مـی دهد. 
این برنامه از سـاعت ۷ صبح تا سـاعت 14 همراه با صرف صبحانه و ناهار انجام پذیرفت.

برگزاری نشست 
بصیرتی سیاسی در 
دانشکده پرستاری 

المرد

گفتگویی هفته نامه طلوع المرد و مهر با سرکار خانم محدثه مظفری کار آفرین جنوب فارس:

 افتتاح اولین فینگر فود با کادر و مدیریت بانوان در شهرستان المرد
خودتان را معرفی و سابقه کاری و تحصیلی 

خود را شرح دهید ؟
اینحاب محدثــه مظفری از خانواده 
ایثار گر شهرســتان المرد می باشم، 
فارغ تحصیل رشته هنرهستم و دارای 
نوین  CBT)روش های  گواهینامــه 
تدریــس( و KAB همچنین مدرس 
و آزمونگر بین المللی در رشته های 
آشپزی ،شــیرینی پزی،کافی شاپ و 
مدرس مرکز فنی حرفه و آموزشگاه 
های آزاد در رشته های فرش دستباف 
، چرم دوزی ، گل سازی،سفره آرایی 
،ســفالگری،تابلوهای مسی و ... می 

باشم.
من عالوه بر انجام فعالیت در رشته 
های هنر  در دانشگاه علمی کاربری 
المرد )با سمت کارگزین( ،بیمه ایران 

و ... همکاری و فعالیت داشته ام.
شرکت پاتوق سالمتی کد بانو کی تاسیس 

شده  چه فعالیتهای انجام می دهد ؟ 
این شرکت  در تاریخ 4 اردیبهشت 
9۷ تاسیس شده و در زمینه امورات 
آشپزخانه و رســتوران ، تهیه و طبخ 
و توزیع غذا در ادارات، رستوران و 
ناظران بهداشت،بسته  با نظارت  بوفه 

بنــدی و تولید مواد غذایی فعایت می نماییم 
.این شــرکت تمایل به همــکاری در زمینه 
دریافت سفارشــات ویژه برای مراســمات 

مختلف در مدارس و ادارات و ...را دارد.
آیا تا کنون در نمایشــگاه هایی  که در سطح کشور 

برگزار می شود شرکت کرده اید ؟
بله من در نمایشــگاههای متعددی تهران ، 
رامسر ، اصفهان،شیراز نمونه کارهای خود را 

به نمایش گذاشته و شرکت داشته ام. 
چند سال سابق کار در زمیته های هنری دارید و در 

چه آموزشگاههایی تدریس داشته اید؟
دارای 8 سال سابقه کاری در آموزشگاههای 
آزاد و فنی حرفه ای، کانون  های شهرستان  
،  مرکز آموزش خانه کارگر شهرهای المرد و 
مهر،اشکنان ، مدرس مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی و بهزیستی ، دور های کریستال 
، چرم  و آشــپزی را ویژه بانوان آموزش می 

دهم.
چه راهکارهایی را برای تشــویق دانش پژوهان در 
بهره گیری و یاد گیری بهتر از کالسهای آموزشی و 

هنری دارید؟
من همیشه به یک جمله اعتقاد دارم و همیشه 
بیان کردام و اینکه ) هنر نزد ایرانیان است و 
بس ( به عنــوان یک خواهر از تمامی بانوان 
توانمند این شهرستان می خواهم که در این 

دوره ها شــرکت کنند تــا از این طریق هم 
باعث رشــد موقعیت اجتماعی خود شوند و 
همچنین به نوعی باعث گســترش فرهنگ و 
هنر در شهرستان شوند و بانوان دیگر نیز که 
دوست دارند شغل های خانگی داشته باشند 
نیز می توانند با شــرکت در این کالسها و 
کســب اموزش و مهارت الزم به این هدف 

برسند. 
آیا بانوان المرد توانایی باالیی دارند؟ 

تا کنون بانوان مستمد و توانمند این شهرستان 
با عالقه و توانایی خود در کالسهای آموزشی 
نشان داده اند که در دستیابی به بهترین ها از 
هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.و بنده در 
نظر دارم جهت تکمیل کادر شرکت و مغازه 
خود از کارآموزان و مدد جویان خود استفاده 
نمایم که این به نوبه خود نوعی اشتغال آفرینی 

در سطح شهرستان المرد می باشد.
کالم آخر: 

در پایان از جناب آقای ریسی رییس و خانم 
رضوی از اتاق اصناف  جناب آقای جمالی و 
خانم بهزادی عضو شورای اسالمی شهر المرد 
و خانم کاظم زاده رئیس اداره بهزیســتی و 
رئیس کمیته امداد امام خمینی و سایر افرادی 
که در این زمینه ما را یاری نمودندتشــکر و 

قدردانی می نمایم. 


