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 کیلومتر دور تر از سبزوار 1200 ،شرق کشور زشکیدانشجویان علوم پ پژوهشییازدهمین کنگره 

  

در همان دوره شهرستان زاهدان به عنوان محل برگزاري دوره ي  به پایان رسید. 94دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  میزبانیدهمین کنگره ي علمی شرق کشور با 
هیئت علمی یکی از قطب هاي  400هزار نفري یکی از کالن شهر هاي کشور با احتساب دانشگاه تیپ یک و حدود  600یازدهم انتخاب شد. شهر زاهدان با جمعیت حدود 

  همانان از این دانشگاه بسیار باال باشد. علمی کشور محسوب می شود. همین موارد باعث شد که انتظارات م

انی با پای پوستر نقش دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در این کنگره بود. آماده سازي پوستر ها تا آخرین لحظات حضور در سبزوار ادامه داشت. روز هاي 6یک سخنرانی و 
  شب حرکت انجام شد.  22پرینت پوستر ها ساعت  نظرات دکتر مجددي تغییرات در پوستر ها و ارائه سخنرانی اعمال می شد.

 

  انتخاب دکتر مجددي به عنوان داور و ناظر این کنگره و حضور ایشان همراه دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در مسیر و شهر زاهدان

خانم اهتمام، آقاي زارعی، آقاي یاژن به عنوان داور و هم چنین نفر شامل کارشناس دفتر پژوهش هاي دانشجویی خانم دارینی، دبیر دفتر  9اعضاي تیم علوم پزشکی سبزوار 
 ارائه دهنده سخنرانی، خانم چزانی، خانم سلطانی، آقاي ساعدي، آقاي حیطه و خانم احمدي نژاد بود. 
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  صبح روز سه شنبه به سمت فرودگاه مشهد  7حرکت از سبزوار ساعت 

زاهدان رزرو شده بود. اعضا یک ساعت و نیم زود تر فرودگاه رسیدند تا با یک استراحت مختصر آماده پرواز شوند. ولی چند دقیقه از مشهد به سمت  11:55بلیط هواپیما ساعت 
 فراهم شد. قبل از زمان پرواز خبر تاخیر سه ساعته به ما رسید که فرصت براي مرور و توضیح بیشتر در مورد سبک و شیوه ي ارائه سخنرانی و پوسترها 

  

اي ددي در فرودگاه برسلط به موضوع، بیان علت انجام مقاله و ارائه صحیح روش ها، بیان نتیجه ي نهایی به صورت کوتاه و مختصر و... موضوعاتی بود که دکتر مجت
  دانشجویان بیان کرد. همچنین دکتر حداقل به دو رتبه این کنگره امید داشت. 

 شکی سبزوار براي مسافرتباز هم مسیر زمینی قسمت دانشجویان علوم پز
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اه علوم ما و اعضاي دانشگ چند دقیقه قبل از ساعت اعالم شده ي شرکت هواپیمایی براي حرکت با تاخیر هواپیما باخبر شدیم که پرواز سه شنبه به سمت زاهدان لغو شد.
می سمت زاهدان حرکت کنیم هر چند که دیگر به مراسم افتتاحیه و پذیرش ن پزشکی بجنورد به سرپرستی دکتر یونسی که به جمع ما پیوسته بودند قرار شد با اتوبوس به

میدان  رد کرایه شده بود.رسیم. ساعت سه و نیم بعد از صرف نهار در ملک آباد بزرگراه مشهد به سمت جنوب حرکت کردیم. اتوبوس صرفا براي دانشجویان سبزوار و بجنو
  توقف داشتیم و سفارش ساندویچ از نیم ساعت پیش داده بودیم.  غدیر بیرجند واقع در کمربندي شهر براي شام

 

  صبح 3هندوانه در ساعت 

  

صبح ایستگاه بازرسی باعث شد  2:30بعد از برنامه هاي مرفه در اتوبوس کم کم خستگی باعث خواب دانشجویان شد. در حوزه ي استحفاظی شهرستان زاهدان ساعت 
  زاهدان بود و وقتی براي خواب نداشتیم. هندوانه صرف شد.دانشجویان بیدار شوند. نزدیک 

  

  بالخره زاهدان 4:30ساعت 

م. بخش شدی آموزشی براي اسکان وارداردوگاه تفریحی  بههمه ساکت به شهر نگاه می کردیم. شهر در عمق قربت و سکوت!!! بدون هیچ گفت و گویی از اتوبوس پیاده و 
استراحت داشتیم. دکتر مجددي و دکتر یونسی به خانه ي معلم  7خواهران و برادران توسط اعضاي کمیته تحقیقات دانشگاه زاهدان که منتظر ما بودند مشخص شد. تا ساعت 

  لم رفتیم. کشک زابلی صبحانه ي خاص زاهدان بود.منتقل شدند. ما هم براي صرف صبحانه با سرویس دانشگاه به همراه همه دانشجویان شرکت کننده به خانه مع
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  آغاز رقابت ها -سالن همایش ها دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  

میته بیر کها براي الصاق به د بعد از صرف صبحانه و رفتن به دانشگاه علوم پزشکی وارد سالن همایش ها شدیم. متوجه شدیم که کارگاه ها روز قبل برگزار شده بود. پوستر
) دکتر مجددي، دکتر 29/2/95به صورت سخنرانی و پوستر ارائه شد. در روز اول (چهار شنبه  پنلتحقیقات زاهدان دکتر واحدي تحویل داده شد. مقاالت دو روز در قالب هشت 

  بودند. A پنلفرجام، دکتر سراوانی، مهندس میري و دکتر صفري هیئت رییسه 

اول مسابقات علوم پایه با عناوین تاثیرات نیکوتین بر کلیه در دوران جنینی، اثر عصاره ي پیاز  پنلرائه سخنرانی ها دعوت می کرد. موضوع دکتر مجددي از دانشجویان براي ا
  بر موش هاي بیمار، تاثیر گیاه بومادران بر سرطان سینه و... ارائه و داوري شد. 

  

رقابت بین پوستر ها شروع شد. دانشگاه علوم پزشکی  Dپنل 3:30کرد و سپس براي نهار به سلف دانشگاه رفتیم. ساعت بعد از یک میان وعده به روش قبل ادامه پیدا B  پنل
یافتن  نامتیاز می گرفت. بعد از پایاسبزوار یک پوستر با ارائه خانم چزانی و داوري آقاي یاژن فعالیت داشت. از همه پوستر ها بازدید شد و هر پوستر سه بار داوري می شد و 

بانه مرفه با مسابقه شبازدید از موزه شهر زاهدان داشتیم و سپس براي صرف شام به دانشکده دندونپزشکی با فضاي بسیار دلنشین منتقل شدیم. آخر شب برنامه جنگ  D پنل
  هاي استند آپ کمدي و آواز و موسیقی سنتی صورت گرفت.
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استراحت کردیم. سعید یاژن تا صبح براي ارائه سخنرانی فردا تمرین می کرد. روز پنج شنبه دوباره براي صرف صبحانه به  7:30دقیقه به اردوگاه برگشتیم و تا  23:30ساعت 
ددي و آقاي با هیئت داوران خانم عربپور، آقاي محقق، دکتر یونسی، دکتر مج F پنلخانه معلم رفتیم و بعد براي ادامه رقابت ها به سالن همایش دانشگاه حضور پیدا کردیم. 

در اهداکنندگان خون شهرستان سبزوار بر حسب شاخص هاي  HIVو  B,C ارائه ي سخنرانی آقاي یاژن با عنوان بررسی فراوانی هپاتیت 11:15افکار شروع شد. ساعت 
  به مدت یازده دقیقه انجام شد که با تشویق ممتد شرکت کنندگان همراه شد. 92-88دموگرافی بین سال هاي 

  

  

پوستر دانشگاه ما آغاز شد خانم دارینی، آقاي زارعی، خانم اهتمام، خانم سلطانی، آقاي حیطه  5از پایان یافتن همه ي سخنرانی ها و صرف نهار ارائه ي پوستر ها با شرکت بعد 
د از شهر تور بازار گردي تدارك دیده شد و در نهایت براي صرف و خانم احمدي نژاد به ارائه ي پوستر ها پرداختند و آقاي یاژن یکی از داوران این بخش بود. سپس براي بازدی

  شام و مراسم اختتامیه به دانشکده دندون پزشکی بازگشتم.

  اختتامیه و خداحافظی با کنگره

رتبه  شیتوانبخمام در بخش پوستر هاي و خانم اهتخود معرفی شد  پنلدر مراسم اختتامیه از دکتر مجددي تجلیل به عمل آمد. آقاي سعید یاژن به عنوان رتبه ي نخست در 
  اول را کسب نمود

.   
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و یک تجربه ي بسیار مناسب  پاسخ داده شدتوقع داشت   بدین صورت به حداقل انتظار مبنی بر کسب دو رتبه در کنگره شرق کشور که دکتر مجددي در فرودگاه از دانشجویان
  براي بقیه دانشجویان به دست آمد تا براي سال هاي آینده در این کنگره ها نقش بهتري ایفا کنند. 

ري) به دیار سربداران صبح در نهایت با هواپیما عازم مشهد شدیم و با سرویس دانشگاه همراه با آقاي نبوي (باغج 9بعد از پایان مراسم اختتامیه به اردوگاه بازگشتیم و ساعت 

 .بازگشتیم

.   

  

  


