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دکتر حسن احمدی

در فرهنگ دهخدا این چنین آمده است: نوروز به معنی روز اول ماه 
فروردین، رسیدن آفتاب به نقطه اول برج فلکی یعنی حمل و ابتداء بهار 
است و این را نوروز کوچک، عامه و صغیر گویند، و نیز ششم فروردین 
ماه نوروز بزرگ و نوروز خاصه گویند و گفته اند که جمشید)چهارمین 
پادشاه پیشدادی( که او اول جم نام داشت و زمانی که به آذربایجان 
به مشرق  رو  بلندی  بر جای  بزرگی  می رسد، دستور می دهد تخت 
بگذارند و خود تاج بزرگی بر سر نهاده و بر آن تخت بنشیند، همین که 
آفتاب طلوع و پرتو نور بر آن تاج و تخت افتاد، شعاع آفتاب در غایت 
روشنی پدید آمد، مردمان از آن شاد شدند و گفتند این روز نو است 
و چون به زبان پهلوی شعاع را »شید« می گویند، این لفظ را بر حکم 
افزودند و او را جمشید خواندند و جشن عظیم گرفتند و از آن روز این 

رسم پیدا شد.
در ششم فروردین ماه جمشید بر تخت نشست و خاصان را طلبید و 
رسم های نیکو گذاشت و گفت خدای تعالی شما را خلق کرده است، 
باید که به آب های پاکیزه تن را بشوئید و به سجده و شکر او مشغول 
باشید و هر سال در این روز به همین دستور عمل نمایید و گویند هر سال 
از نوروز عامه تا نوروز خاصه که شش روز باشد، حاجت های مردمان 
را برآورده و زندانیان را آزاد می کردند و مجرمان را عفو و به عیش و 

شادی مشغول می شدند. 
نوروز یکی از اولین جشن های آئین زرتشتی بود که با آمدن دین اسام 
در عصر ساسانیان ، آن را پذیرفتند و جشن نوروز را وارد دین جدید 

خویش کرده و با آمیختن اسام به نوروز، جلوه مذهبی دادند.
ظهور اسام و برخورد زیبای آن با دیگر ادیان و آیین ها از جمله اعتقادات 
مذهبی و ملی ایرانیان موجب شد که مراسم و آداب مربوطه، به یکباره 
از جامعه اسامی ایران رخت بر نبندد، فقط با مسلمان شدن تدریجی 
ایرانیان از وسعت آنها کاسته شد و اندک اندک همراه اعتقادات دینی 

اسام این گونه مراسمات شکل تازه ای به خود گرفته اند.
نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در برخی  
 ، قزاقستان   ، قرقیزستان  تاجیکستان، روسیه،  مانند  از کشورها  دیگر 
سوریه، عراق، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکیه، 
ترکمنستان، هند، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است و مردمان آن 

جشن را برپا می کنند. 
در کشورهایی که در آن جشن نوروز برپا می شد، هم اکنون شامل چند 
منطقه است و بعضی رسوم و آیین های نوروزی در این مناطق با یکدیگر 
متفاوت است. برای مثال همانطور که می دانیم در ایران سفره هفت سین 

می چینند ولی در افغانستان سفره هفت  میوه می گذارند و در زمان 
زرتشتیان سفره هفت شین متداول بوده و در بعضی از نقاط در استان 
فارس سفره هفت میم مرسوم بوده است ولی جالب است بدانید در 
میان کشورها، آیین های نوروزی جمهوری آذربایجان بیشترین نزدیکی 
را به آیین های نوروز ایران دارد، با این تفاوت که آنان اعتقادی به عدد 7 

نداشته و از آجیل استفاده می کنند.
سفره هفت سین شامل : سبزه نماد سرسبزی و حیات انسان با طبیعت، 
سنجد نشانگر عشق و از مقدمات تولد و زایش، سکه در آمد و برکت در 
سال جدید، سمنو نشانه رویش گیاهان و جوانه ها، سیب برای محبت و 
مهرورزی، سماق و سیر محرک شادی و چاشنی زندگی بشمار می رود. 
در این میان تخم مرغ نشانه ای از نطفه و نژاد، »آینه« برای روشنایی است 
و حتمًا باید در باالی سفره جای بگیرد. »آب و ماهی« نشانه برکت در 
زندگی هستند و نیز کتاب قرآن که جزء پایه های اصلی سفره هفت سین 

به شمار می آید.
یکی دیگر از آداب و سنت هایی که از گذشتگان بجای مانده، دید و 
گاهی  بازدید در عید نوروز و دیدار برادران و خواهران مسلمان است و آ
از شادی ها و اندوه های آنان که در دین اسام می توان آن را یکی از 
مصادیق »صله رحم« برشمرد. صله رحم درجاتی دارد که با توجه به 
توان فرد، عرف اجتماع، نیاز افراد و برخورد و جواب دهی آنان متفاوت 
و قابل تغییر است و به هر حال تا هر درجه ای که ممکن است باید به 
این برنامه دینی عمل کرد و فرصت مناسبی برای دیدن یکدیگر و زدودن 

غبار و زنگارهای دل از خواهد بود......
با نگاهی گذرا بر تاریخچه نوروز باستانی، به روزگاران خود باز می گردیم 
و هم اکنون که در آخرین روزهای سال قرار داریم و به انتظار سال جدید 
نشسته ایم، این روزها بهترین مجال برای بازبینی و سنجیدن اعمال را به ما 
می دهد. به عبارت دیگر  لحظه تحویل سال تفاوتی با لحظه های دیگر 
ندارد مگر بر سرنقطه پایان، اما مهم تر آن که تدبیر لحظه پایانی سال با 
شیرینی آغاز سالی دیگر همراه است دو لحظه درکنار هم. یکی تمام 
شدن سال و دیگری شروع سالی نو. شاید در پایان سال سنجش صحیح 
و عادالنه کردار خود و نقشی که در زندگی دیگران ایفا کرده ایم، بتواند 
بهترین تدبیر باشد. اما  در آغاز سال نو،یافتن راه مناسب، همراه با انگیزه 

ای تازه و دو چندان ما را در مسیر صحیح زندگی قرار خواهد داد.
دانشگاه علمی کاربردی معلولین و سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک 

سال جدید را به همه شما دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماید.
موفق و سرفراز باشید ...
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هجرت انسان از این 
دنیا به عرش کبریا ...

   مهران اسالمی فرد / دانشجوی کاردانی مراقبت سالمند 



 

 آدمی در مرکز خلقت چو موری بیش نیست   
خلقت انسان بدین صورت نشانی بیش نیست   
کار خالق در پدیداری نظم هندسی   
توأمان با نظم و ترتیبی فرا اندیش نیست   
هجرت انسان از این دنیا به عرش کبریا   
بسته بر اعمال نیک فرد دور اندیش نیست   
هیچ میدانی که انسان بر کمال آمد وجود   
کل شئ هالک را بی گمان تشویش نیست   
گوش کن حرف دلم را با تو گویم آدمی   
زاهد ظاهر نما هم بی غرض درویش نیست   
داستان خلقت آدم چو به خاتم رسید   
ختم شد پیغمبری زیرا که دیگر کیش نیست  

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
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رشته مراقب سالمندی از جدیدترین رشته های مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  
است که به مســـائل بهداشتی، سالمت و بیمـــاری سالمندان و نیز روش هـــــای مداخله 

بهداشتی مبتنی بر تجارب علمی برای این قشر از جامعه می پردازد.

آشنایی با رشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی کهریزک 

مراقبت سالمندان
   الهه فرهادی / دانشجوی کارشناسی مدیریت سامت خانواده 



فــارغ التحصیــان ایــن رشــته قــادر بــه ارزیابــی نیازهــا ، اولویــت 
بنــدی مشــکات و برنامــه ریــزی و اجــرای مراقبــت هــای 
ــه  ــته  ب ــن رش ــن ای ــود . همچنی ــد ب ــالمندان خواهن ــامت س س
مســائل بهداشــتی، ســامت و بیمــاری ســالمندان و نیــز روشــهای 
مداخلــه بهداشــتی بــرای ایــن قشــر از جامعــه دارد. هــدف دیگــر 
ــئله  ــل مس ــاق و ح ــر خ ــای تفک ــش مهارته ــته افزای ــن رش از ای
بــرای کمــک بــه کاهــش مشــکات ســالمندان اعــم از حقوقی و 

ــت. ــردی  … اس ــی و کارک اجتماع
ســالمندی پدیــده ای اجتنــاب ناپذیــر اســت و هیــچ مرجعــی قــادر 
بــه متوقــف کــردن ایــن  پدیــده نیســت و تنهــا راهــکار، برخــورد 
منطقــی و عاقانــه نســبت بــه ایــن موضــوع اســت.  مراقبــت هــای  
ــی،  ــت زندگ ــش کیفی ــی، افزای ــای اجتماع ــتی، مراقبت ه بهداش
ــه تنهــا از درصــد  ــود عملکــرد فیزیکــی ســالمندان ن افزایــش بهب
مــرگ و میــر آنــان بــر اثــر بیماری هــای حــاد و مزمــن مــی کاهــد، 
بلکــه افزایــش طــول عمــر را بــا برخــورداری از  رفــاه بیشــتر همــراه  
ــه ابعــاد مختلــف ایــن قشــر و نیازهــای  مــی ســازد. بی توجهــی ب
ســالمندان می توانــد مانعــی جــدی در برابــر توســعه قلمــداد شــود، 
بــه ایــن صــورت کــه اگــر نیازهــای روانــی، اجتماعــی، فرهنگــی 
ــای الزم   ــود و قابلیت ه ــه ش ــده گرفت ــر نادی ــن قش ــادی ای و اقتص
را بــرای زندگــی نداشــته باشــند، چگونــه می تــوان انتظــار توســعه 
بیشــتر را داشــت، در حالــی کــه مهمتریــن عامــل توســعه، نیــروی 

انســانی اســت.

 اهداف دوره آموزشی رشته مراقبت سالمندان
 افزایــش دانــش و مهــارت پایــه و کاربــردی در زمینــه ســامت و 

مراقبــت هــای جامــع ســالمندان
 افزایـش مهـارت هـای تفکـر خـاق و حل مسـئله بـرای کمک به 
تحلیل مشـکات سـالمندان اعم از حقوقی و اخاقی و یافتن راه حل 

هـای مناسـب و مدیریت حل مسـائل مرتبط با سـالمندان
 توسـعه توانمندی دانشـجویان برای کسـب دانش تحقیق و بررسـی 
منتقدانـه از تحقیقـات منتشـر شـده و ایجـاد توانمندی هـای الزم برای 

انجام تحقیقات در زمینه سـالمند شناسـی و سـامت سـالمندان
 ایجــاد یــک پایــه تحقیــق در ســامت ســالمندی جهــت کمــک 

بــه سیاســت گــزاری هــا
 ایجاد مهارت ها ی ارتباط و کار عملی با سالمندان

 افزایــش اگاهــی در مــورد سیاســت هــای اجتماعــی و دولتــی کــه 
در زندگــی ســالمندان تأثیــر مــی گــذارد و یــا نیــاز بــه تأســیس آن 

وجــود دارد .
 افزایــش توانایــی درک و ارزیابــی و مراقبــت هــا و خدمــات 
ــا ســالمندان و ســرویس هایــی کــه در اختیــار ســالمندان  مرتبــط ب

ــرار دارد . ق

 بازار کار رشته سالمت سالمندی
دانشــجویان فــارغ التحصیــل مراقبــت ســالمندی مــی تواننــد 
بــه عنــوان پژوهشگر،کارشــناس بهداشــت خانــواده و ســامت 
امــور  کارشــناس  همچنیــن  بهداشــت،  مراکــز  در  ســالمندی 

ســالمندی در دانشــگاه هــا شــوند.
ــش  ــت پوش ــالمندان تح ــی از س ــه برخ ــه اینک ــا توج ــن ب همچنی
ســازمان بهزیســتی قــرار دارنــد، دانــش آموختــگان ایــن رشــته قــادر 
خواهنــد بــود بــه عنــوان مددیــار یــا مــددکار ایفــای نقــش نماینــد.

ــا مقطــع  PHD ســالمندی ادامــه  قابــل ذکــر اســت افــرادی کــه ت
تحصیــل دهنــد، مــی تواننــد بــه عنوان مــدرس در دانشــگاه مشــغول 
خدمــت شــوند. همچنیــن کارشناســان ارشــد ایــن رشــته در اخــذ 
مجــوز احــداث ســرای ســالمندان، مراکــز روزانــه و دیگــر مراکــز 

مرتبــط بــا ســالمندان در اولویــت هســتند.

منبع: مرکز رشد فناوری های سامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
رشته های دانشگاهی

 از دیگر اهداف این رشته، 
افزایش عملکرد فیزیکی 
سالمندان است. بطوری 

که فرد سالمند مستقل 
بوده و با ارزیابی خود 

نسبت به گذشته  احساس 
پوچی و نا کارآمدی نکند.

آذر 1400
9



فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
سخن بزرگان

مسئول صفحه شکوه قاسمی بختیاری / دانشجوی کاردانی مددکاری خانواده

سردار دل ها
از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی     
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توحید
می گفت:»شـــرط رســـیدن بـــه شـــهادت، دل بریـــدن از 
ـــا  ـــام شـــهدای م ـــات و تعلقـــات دنیـــوی اســـت.« تم تمـــام مادی
ـــد و  در درجـــه اول هجـــرت را ازقلـــب هـــای خـــود آغـــاز کـــرده بودن
آن دل بریـــدن از دل مشـــغولی هایـــی اســـت کـــه در ایـــن راه همچـــون 

ـــود. ـــی ش ـــناخته م ـــروردگار ش ـــوی پ ـــه س ـــرت ب ـــدی در هج س
 مهم ترین چیزی که باید ترویج کنیم:

مـــا کـــه امـــروز مســـئولیتی بـــر دوش داریـــم در میدانهـــای گوناگـــون، 
ـــام  ـــد انج ـــل بای ـــن دلی ـــه ای ـــان ب ـــام جانم ـــا تم ـــئولیت را ب ـــن مس ای
بدهیـــم کـــه امـــروز مصـــداق حقیقـــی و اســـام مجســـم نظـــام 
ـــن  ـــد: امیرالمومنی ـــی گوین ـــور م ـــت. چط ـــامی اس ـــوری اس جمه
ــام  ــم، نظـ ــام مجسـ ــروز اسـ ــود، امـ ــق بـ ــرآن ناطـ ــی )ع( قـ علـ
جمهـــوری اســـامی اســـت و همـــان چیـــزی اســـت کـــه امـــام 

ـــه خاطـــرآن جـــان داد.همـــۀ ارزشـــها و همـــه  ـــه الســـام ب حســـین علی
ــود:  ــه داد ، فرمـ ــزرگ را کـ ــان های بـ آن انسـ

ــی  ــن قربانـ ــدا ،ایـ ــان )خداونـ ا اْلُقْربـ
َ

ــذ ــا َهـ ــْل ِمّنـ ـ ــا َتَقَبّ نـ َربَّ
ــر( ــا بپذیـ ــدک را از مـ انـ

ایــن ارزش اســت. بــرای این جمع شــدیم، بــرای این لباس پوشــیدیم، 
بــرای ایــن تــوی میــدان هــا وجــود داریــم. حــاال چــه کســی چــه می 
گویــد، مهــم نیســت، اهمیتــی نــدارد. اینکــه توی خــط باشــیم، توی 
راه باشــیم، پشــت ســر حرکــت کنیــم، تندتــر نرویــم، کندتــر نرویــم، 
ــدارد انســان ُحــب یــک کســی را  ایــن اهمیــت دارد... . اشــکال ن
بیشــتر داشــته باشــد یــا حــب کســی را کمتــر ، امــا اصــول را نبایــد 
خدشــه دار کنــد. ایــن ُحــب نبایــد بــر اصــول اثــر بگــذارد. اگــر اثــر 

گذاشــت، مــن خودباختــۀ آن شــخصم.

آذر 1400
11



12

Sport

ورزش در 
سالمندان

 الهه فرهادی/ دانشجوی کارشناسی مدیریت سامت سالمند
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بـا افزایـش سـن و شـروع دوران سـالمندی، فعالیتهـای بدنـی افـراد 
کاهـش پیـدا کـرده و ضعـف قـوای اندامهـا، اختـال در سیسـتم 
دسـتگاه گـوارش، کاهـش هضـم و جذب غـذا و… و نیـز اختال 
و فقـدان تعـادل روانـی، افسـردگی، نا امیـدی و احسـاس بیهودگی 
و نظایـر آن در بسـیاری از سـالمندان بـروز مـی نمایـد. بـی توجهی 
و عـدم رسـیدگی بـه جسـم و روان در این دوران موجب تسـریع در 

پیـری و نهایتـًا منجـر بـه مـرگ زودرس می شـود.
طبــق تحقیقاتــی کــه دانشــمندان انجــام داده انــد، بخــش عمده ای 
ــه  ــا ب ــود و ی ــران نم ــط ورزش جب ــوان توس ــی ت ــوان را م ــت ت از اف

تأخیــر انداخــت.

بطــور کلــی ورزش یکــی از بهتریــن راههــای بدســت آوردن 
ســامتی بــوده و بایــد بــه اقتضــای ســن و تــوان فــرد مســن، 

حــرکات ورزشــی مناســب و صحیــح اســتفاده کــرد.
از رشـته هـای ورزشـی کـه مناسـب سـالمندان باشـد، مـی تـوان بـه 
پیـاده روی، شـنا، یـوگا، ایروبیک، گلف و نرمش های کششـی تعادلی 

کرد. اشـاره 
نخسـتین اقـدام انتخـاب نـوع ورزش مناسـب بـرای فـرد سـالمند و 
دومیـن گام تعییـن مدت و شـدت مناسـب ورزش اسـت. به عنوان 
مثـال، مناسـب ترین ورزش بـرای سـالمندی که ضعف تعـادل دارد 

تمرینـات تعادلی و چند حسـی اسـت.

 ســالمندان ورزش را از کجــا و چگونه
 شروع کنند ؟

ــخص  ــب، ش ــی مناس ــه ورزش ــک برنام ــه ی ــروع و تهی ــرای ش  ب
ــا یــک  ــه پزشــک خــود مراجعــه نمــوده و ب ــد ب ســالمند ابتــدا بای
معاینــه کامــل و بررســی وضعیــت قلــب و عــروق و دیگــر اجــزای 
بــدن، متناســب بــا تــوان جســمی برنامــه ورزشــی دریافــت نمایــد.

 ورزش را بــا حــرکات ســبک شــروع نمایــد و بتدریــج بــدن خــود 
ــه  ــر را ادام ــنگین ت ــی و س ــرکات اصل ــپس ح ــد ، س ــرم کن را گ
دهــد. ســفت شــدن و درد مفاصــل در افــراد مســن صرفــًا در اثــر 

آرتــروز نیســت بلکــه بدلیــل عــدم تحــرک اســت.
 افـراد سـالمند هرگـز در انجام ورزش افراط نکننـد و به میزان توان 

و آمادگی وضعیت جسـمانی خود توجه داشـته باشند.
 بـرای رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب بدنـی، ممکـن اسـت چنـد 
هفتـه و حتـی چنـد مـاه طـول بکشـد و بـا قطـع فعالیـت ورزشـی 
وضعیـت خـوب بدنـی از بین مـی رود . سـالمندان هنـگام بیماری 
حتی سـرماخوردگی سـاده بایسـتی فعالیت ورزشـی را تا پایان دوره 

بیمـاری خـود قطـع نمایند.
 فـرد سـالمند پـس از اتمـام حرکات ورزشـی، به تدریـج باید بدن 
خـود را سـرد و آرام کنـد و  هرگـز بـه یکبـاره حرکات تند و شـدید 
را قطـع نکنـد. بـه عنوان مثـال بعد از یـک راهپیمائی تند و سـریع، 
بمـدت 2 دقیقـه باید آهسـته راه رفت و هنـگام دوش گرفتن از آب 

ولرم اسـتفاده کرد.
بـا داشـتن یـک برنامـه ورزشـی و فعالیـت فیزیکـی منظـم مـی 
تـوان ابعـاد مختلـف کیفیت زندگـی بخصوص عملکـرد فیزیکی 
باعـث  و  داده  افزایـش  فـرد  در  را  زندگـی  در  نقـش  ایفـای  و 
اسـتقالل بیشـتر فـرد سـالمند در انجـام کارهـای روزانـه شـد و 
در نتیجـه بـه فرآیند پیری موفق کمک بیشـتری نمود. همچنین 
کیفیـت زندگی سـالمندان بـا ورزش هـای منظم افزایـش یافته، 
بدیـن ترتیـب مـی تـوان از تجربیات ارزشـمند آنان در راسـتای 

اعتـالی جامعـه اسـتفاده بهتـری نمود.

 MBA منبــع: گــروه مهرمنــدان، جمعــی شــاخص از فــارغ التحصیــان رشــته
دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران، و هــدف از ایــن مقالــه کمــک به قشــر 

ســالمندان می باشــد.

 انجام حرکات ورزشی 
باعث سرعت جریان 

خون در رگها و بافتهای 
بدن سالمند گردیده و در 

نتیجه تحریک استخوانها 
باعث جذب بیشتر کلسیم 

و جلوگیری از پوکی 
استخوان های فرد سالمند 

خواهد شد.



جشنواره پژوهشگران برتر 
موسسه خیریه کهریزک

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
گزارش خبری

آذر 1400
14

  محمدرضا همتی/ خبرنگار

بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش در سـومین جشـنواره تجلیـل از پژوهشـگران و فنـاوران برتـر بـه میزبانـی آسایشـگاه خیریه کهریزک اسـتان البـرز، از 
پژوهشـگران و فنـاوران برتـر موسسـه خیریـه کهریـزک تجلیل شـد. 

بـه گفتـه دکتـر احمـدی مدیرعامل موسسـه خیریـه کهریزک و ریاسـت مرکـز آموزش علمـی- کاربـردی آسایشـگاه معلولین و سـالمندان کهریزک، 
گرچـه مـدت کوتاهـی اسـت کـه از عمر این دانشـگاه علمی کاربـردی می گذرد  امـا در همین این مدت، فعالیت هـای مهمی در حوزه آمـوزش و پژوهش 

انجـام شـده و خوشـبختانه توانسـتیم در سـال ۱۴۰۰ جـزء ۱۰ مرکز علمی کاربـردی برتر آن هم در بیـن ۶۰۰ مرکز علمی کاربردی کشـور قرار بگیریم.



ــران از  ــردی تهـ ــی کاربـ ــگاه علمـ  دانشـ
موسســـه خیریـــه کهریـــزک بـــه عنـــوان 
ـــوم  ـــل س ـــگاه نس ـــرو و دانش ـــه پیش موسس
ـــی اســـت  ـــد کـــه در جایگاه ـــی کن ـــاد م ی
ـــت و  ـــوأم اس ـــل در آن ت ـــا عم ـــم ب ـــه عل ک
ـــوزش  ـــرادی را آم ـــد اف ـــی توانن ـــم م ـــا ه ب
ـــه کمـــک  ـــه جامع ـــده ب ـــد کـــه در آین دهن
کننـــد. هـــدف از راه انـــدازی دانشـــگاه  
تقویـــت و ارتقـــاء دانـــش پرســـنل و تربیـــت 
ـــم  ـــه بتوانی ـــت ک ـــی اس ـــش آموختگان دان
بـــرای آسایشـــگاه هـــای کشـــور نیـــروی 
انســـانی پـــرورش داده و آنهـــا را بـــه جامعـــه 
ـــا رو  ـــه م ـــه جامع ـــرا ک ـــم، چ ـــل دهی تحوی
ـــزم  ـــا خـــود را مل ـــه کهنســـالی اســـت و م ب

ـــم. ـــی دانی ـــات م ـــن خدم ـــه ای ـــه ارائ ب

همزمان با هفته جهانی 
پژوهش دو طرح 

پژوهشی)طرح پازل فیبر 
نوری و اتاق تکنولوژی 

آموزشی( با حضور 
مدیرعامل موسسه خیریه 

کهریزک در آسایشگاه 
خیریه کهــریزک البــــرز 

افتتاح شد.

ـــرا  ـــر زه ـــدی و دکت ـــادات محم ـــه الس فاطم
ــاور  ــوان فنـ ــه عنـ ــب بـ ــه ترتیـ ــور بـ نامورپـ
ـــم  ـــن مراس ـــر در ای ـــاور برت ـــته فن ـــر و هس برت

برگزیـــده شـــدند.

فاطمه السادات محمدی در 
خصوص طرح پازل فیبر نوری 
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کودکان اوتیسم عنوان کرد:
 ایــن طــرح در  ســطح 1 و 2 و ۳ کــودکان 
انــدازی  راه  و  ســازی  پیــاده  ُاتیســم 
شده اســت .بــه گفتــه ایــن فنــاور برتــر، 
در ایــن طــرح از اتــاق تاریــک اســتفاده 
باعــث  اتــاق  تاریکــی  کــه  شده اســت 
می شــود  بیرونــی  هــای  مولفــه  حــذف 
و مجموعــه کامــًا تاریــک و فقــط بــا 
نــور آن وســیله کار صــورت می گیــرد. 
بــا قــرار  تاریــک، کــودک  اتــاق   در 
دادن قطعــات پــازل در مــکان درســت، 
باعــث روشــن شــدن دیگــر قطعــات پــازل 
و شــنیدن صــدای حیوانــات و یــا اســم 
ــم  ــن طــرح مــی توانی ــوه می شــود. در ای می
صــدای دســتگاه را قطــع کنیــم و درمانگــر 
آن بیــان کنــد کــه بــرای کــودک نیــز 

می شــود. پذیرتــر  آمــوزش 
دکتـــر زهـــرا نامورپـــور یکـــی دیگـــر از 
ـــزک  ـــه کهری ـــر آسایشـــگاه خیری ـــاوران برت فن
بـــه عنـــوان  البـــرز هـــم کـــه  اســـتان 
هســـته فنـــاور برتـــر در ســـومین جشـــنواره 
پژوهشـــگران و فنـــاوران برتـــر  انتخـــاب شـــد.

 دکتر زهرا نامورپور در ارتباط با 
طرح خود گفت:

با  که  آموزشی  تکنولوژی  اتاق  طرح   
شناختی  توانبخشی  افزار  نرم  از  استفاده 
تلفیقی کار می کند، جزو ایده هایی بود که 
نوآور  ایده های  طرح  در  گذشته  سال  در 
مطرح و امروز با حمایت های موسسه خیریه 

کهریزک افتتاح شد.
به  مبتا  برای کودکان  ابتدا  در  افزار  نرم   
با  ادامه  در  و  تدوین  شناختی  اختاالت 
برای  افزار  نرم  این  تغییرات صورت گرفته، 

افزار  نرم  این  شد.  اجرا  قابل  هم  بزرگساالن 
یک درمانگر به شمار می آید و همه افراد با 

آموزش های ساده می توانند با آن کار کنند.
،توجـــه  شـــناختی  توجـــه  ارزیابـــی   
اشـــتراکی،توجهات پایدار،حافظـــه و ســـایر 
حـــوزه هـــای عملکـــردی اجرایـــی و تمـــام 
حـــوزه هـــای توانبخشـــی در داخـــل ایـــن نـــرم 
افـــزار بـــه کارگیـــری شده اســـت و بانـــک 
اطاعاتـــی ایـــن نـــرم افـــزار کامـــل در اختیـــار 
ــن  ــت. همچنیـ ــر آن اسـ ــت و کاربـ مدیریـ
ـــد  ـــای جدی ـــات و آموزش ه ـــوان اطاع می ت
را بـــه آن اضافـــه کـــرد و از آن بـــه عنـــوان 

نـــرم افـــزاری پویـــا نـــام بـــرد.
 در این نرم افزار در حوزه سنجش می توان 
کرد،  مشاهده  را  مددجو  پیشرفت  کامًا 
از  توانبخشی  و  ثانویه  اولیه،  های  ارزیابی 
به شمار می آید  افزار  این نرم  امکانات ویژه 
که در قالب یک نمودار پیشرفت بیمار در آن 

قابل مشاهده است .

ـــرح  ـــن دو ط ـــای از ای ـــت رونم ـــر اس ـــایان ذک ش
همزمـــان بـــا جشـــنواره تجلیـــل از پژوهشـــگران 
و فنـــاوران برتـــر موسســـه خیریـــه کهریـــزک 

برگـــزار شـــد.



فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
دیدگاه ویژه

رانندگـــی فعالیتـــی پیچیـــده اســـت کـــه بـــرای بســـیاری از 
بزرگســـاالن ابـــزار مهـــم جابجایـــی بـــه شـــمار می آیـــد. هنـــگام 
ـــی  ـــی، و فیزیک ـــناختی، حس ـــف ش ـــتگاههای مختل ـــی، دس رانندگ
بـــرای راه انـــدازی وســـیله نقلیـــه و حرکـــت ایمـــن در جـــاده بـــه کار 
گرفتـــه می شـــود و توانایـــی راننـــده بـــرای هدایـــت امـــن وســـیله 
ـــر عوامـــل شـــناختی، حســـی، و فیزیکـــی اســـت.  ـــه تحـــت تأثی نقلی

سه عامل سلسله مراتبی موثر بر رانندگی ایمن 
عبارتند از:

  ســـطح اول تصمیمـــات راهبـــردی اســـت و شـــامل انتخـــاب 
ـــل از نشســـتن پشـــت فرمـــان انجـــام  ـــدگان قب ـــی اســـت کـــه رانن های
می دهنـــد و آن تعییـــن مقصـــد و انتخـــاب مســـیر اســـت. ایـــن 
ـــد.  ـــی رخ ده ـــی طوالن ـــی مدت ـــد ط ـــزی می توان ـــه ری ـــد برنام فراین
ـــن   در ســـطح دوم، راننـــدگان تصمیمـــات حســـاب شـــده ای در ای
زمینـــه می گیرنـــد کـــه چگونـــه وســـیله خـــود را هدایـــت کننـــد 
ـــده  ـــال، رانن ـــور مث ـــه ط ـــردد. ب ـــن گ ـــطح اول تأمی ـــداف س ـــا اه ت

توانایی رانندگی 
در اختالل شناختی 

خفیف

  دکتر سمیرا سنگی /مدیر پژوهش مرکز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک
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تصمیـــم  اســـت  ممکـــن 
بگیـــرد قبـــل از پیچیـــدن الیـــن 

ــرعت  ــا سـ ــد یـ ــر دهـ ــود را تغییـ خـ
خـــود را بیشـــتر کنـــد تـــا از اتومبیـــل 

دیگـــر ســـبقت بگیـــرد. ایـــن قبیـــل تصمیمـــات 
ـــرانجام،  ـــود. س ـــاذ می ش ـــه اتخ ـــد ثانی ـــرف چن ظ

مهارتهـــای اولیـــه ماننـــد فرمـــان را گرفتـــن و ترمـــز 
ـــا در  ـــود. اینه ـــام می ش ـــی انج ـــطح عملیات ـــردن در س ک

ـــده در  ـــن ش ـــداف تعیی ـــه اه ـــتند ک ـــی هس ـــع رفتارهای واق
ـــق می بخشـــند؛ خـــودکار و واکنشـــی  ـــاال را تحق ســـطوح ب
هســـتند )ظـــرف چنـــد هـــزارم ثانیـــه رخ می دهنـــد( و 

ــد،  ــرورت می یابنـ ــم ضـ ــی کـ ــب خیلـ ــه اغلـ اگرچـ
ـــد. در  ـــر دارن ـــگیری از خط ـــی در پیش ـــت حیات اهمی

مجمـــوع، تصمیمـــات راهبـــردی، برنامـــه ریـــزی 
ـــذار  ـــی تأثیرگ ـــر رانندگ ـــی در ام ـــده و عملیات ش

هســـتند. 
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ـــه اختـــال شـــناختی خفیـــف ، کاهـــش   در برخـــی افـــراد مبتـــا ب
ـــری از  ـــوع دیگ ـــت . ن ـــده اس ـــاهده ش ـــی مش ـــه انتخاب ـــطح توج س
توجـــه کـــه مشـــاهده شـــده در اثـــر اختـــال شـــناختی خفیـــف 
ـــه  ـــده ای ک ـــت. رانن ـــدار اس ـــه پای ـــود، توج ـــال می ش ـــار اخت دچ
ــه پایـــدار خـــود را از دســـت داده، ممکـــن اســـت نتوانـــد  توجـ
بـــه مـــدت طوالنـــی بـــر کاری کـــه در حـــال انجـــام آن اســـت 
تمرکـــز کنـــد؛ در اصـــل، کاهـــش میـــزان توجـــه بـــه صـــورت 
آمادگـــی حـــواس پرتـــی در می آیـــد. توجـــه متنـــاوب نیـــز حائـــز 
ـــای  ـــواع کاره ـــن ان ـــز بی ـــر تمرک ـــارت از تغیی ـــت و عب ـــت اس اهمی
ـــی  ـــط رانندگ ـــد محی ـــر دی ـــامل تغیی ـــد ش ـــت و می توان ـــف اس مختل
بـــا اســـتفاده از آینه هـــای بغـــل و عقـــب باشـــد. مشـــاهده شـــده 
ـــناختی  ـــال ش ـــر اخت ـــت تأثی ـــز تح ـــه نی ـــوع توج ـــن ن ـــه ای ـــت ک اس
خفیـــف قـــرار می گیـــرد . توانایـــی انجـــام چنـــد کار حیـــن 
ــا سرنشـــین (  رانندگـــی )ماننـــد رانندگـــی و صحبـــت کـــردن بـ
تقســـیم توجـــه بـــه شـــمار می آیـــد و گـــزارش شـــده اســـت کـــه 
ـــز  ـــارت نی ـــن مه ـــف در ای ـــناختی خفی ـــال ش ـــه اخت ـــا ب ـــراد مبت اف

کمبودهایـــی دارنـــد .

ـــی  ـــر رانندگ ـــد ب ـــه می توان ـــت ک ـــری اس ـــوزه دیگ ـــه، ح   حافظ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــول ای ـــن اص ـــی تری ـــی از اساس ـــذارد. یک ـــر بگ تأثی
ـــه  ـــد و نحـــوه ب ـــه خاطـــر بیاورن ـــن جـــاده را ب ـــد قوانی ـــدگان بتوانن رانن
راه انداختـــن خـــودرو را بداننـــد. نکتـــه دیگـــری کـــه شـــاید بـــه 
ـــد  ـــد بتوانن ـــدگان بای ـــه رانن ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــم نباش ـــدازه مه ـــن ان ای
ـــی  ـــدف رانندگ ـــا ه ـــد ت ـــر بیاورن ـــه خاط ـــنا را ب ـــای آش ـــیر مکانه مس

  تحقیقـــات نشـــان می دهـــد 
ــی و  ــای اجرایـ ــه، کارکردهـ حافظـ
ـــی  ـــرد رانندگ ـــا عملک ـــی ب ـــه، همگ توج
ارتبـــاط دارنـــد. افـــرادی کـــه اختـــالل 
ـــی  ـــم در یک ـــت ک ـــد، دس ـــف دارن ـــناختی خفی ش
ــتند  ــالل هسـ ــار اختـ ــناختی دچـ ــای شـ از حوزه هـ
کـــه بـــر حســـب ماهیـــت نقـــص آنهـــا، بیشـــتر در معـــرض 
ـــخص  ـــًا مش ـــد کام ـــر چن ـــد. ه ـــرار می گیرن ـــادف ق ـــر تص خط
اســـت کـــه راننـــدگان دارای زوال عقـــل متوســـط تـــا شـــدید نبایـــد 
ـــن  ـــه بی ـــی ک ـــرای رانندگان ـــت ب ـــینند ، وضعی ـــان بنش ـــت فرم پش
ـــرار  ـــط ق ـــل متوس ـــتانه زوال عق ـــال و آس ـــناختی نرم ـــت ش وضعی
دارنـــد، چنـــدان مشـــخص نیســـت. توجـــه، بیشـــترین حـــوزه 
ـــع  ـــورد پژوهـــش واق ـــا رانندگـــی اســـت کـــه م ـــط ب شـــناختی مرتب
ـــال  ـــا اخت ـــه ب ـــه را در رابط ـــواع توج ـــان ان ـــت و محقق ـــده اس ش

شـــناختی خفیـــف مـــورد بررســـی قرارداده انـــد.
ـــه اختـــال  ـــه طـــور مثـــال، برخـــی افـــراد مبتـــا ب  ب
ـــه  ـــی را در زمین ـــف، اختاالت ـــناختی خفی ش
ـــد.   ـــان داده ان ـــود نش ـــز از خ ـــه متمرک توج
توجـــه متمرکـــز را می تـــوان توجـــه 
ـــد  ـــرد و کل فراین ـــور ک ـــی تص اساس
ـــه  ـــه نمون ـــیله نقلی ـــک وس ـــدن ی ران
ـــی  ـــه انتخاب ـــت. توج ـــارز آن اس ب
نیـــز در رانندگـــی اهمیـــت دارد؛ 
بـــر  می شـــود  باعـــث  زیـــرا 
تمرکـــز  خاصـــی  محرکهـــای 
ـــط  ـــر مرتب ـــم و محرکهـــای غی کنی
ـــرای راننـــده  ـــم. ب ـــده بگیری را نادی
ایـــن امـــر می توانـــد بـــه معنـــای 
گاهـــی از تمرکـــز توجـــه بیشـــتر  آ
ـــدم  ـــو و ع ـــوار جل ـــه س ـــه دوچرخ ب
توجـــه بـــه تابلوهـــای تبلیغاتـــی باشـــد.
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ـــر  ـــت در اث ـــن اس ـــا ممک ـــن کاره ـــک از ای ـــر ی ـــردد. ه ـــن گ تأمی
ـــار  ـــی( دچ ـــوع یادزدایش ـــًا از ن ـــف )عمدت ـــناختی خفی ـــال ش اخت
اختـــال شـــود و حافظـــه مبتنـــی بـــر شـــناخت و یـــادآوری نیـــز 

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــت تأثی تح
  ارزیابی هـــای رانندگـــی عامـــل مهمـــی بـــه شـــمار می آیـــد تـــا 
ـــاده  ـــی در ج ـــه رانندگ ـــت ب ـــن اس ـــه ایم ـــی ک ـــا زمان ـــالمندان ت س
ـــتن  ـــت داش ـــر صاحی ـــده دیگ ـــه رانن ـــی ک ـــا زمان ـــد. ام ـــه دهن ادام
ــه  ــی خاتمـ ــه رانندگـ ــد بـ ــدارد، بایـ ــی نـ ــه رانندگـ ــی نامـ گواهـ
ـــرا  ـــد، زی ـــز باش ـــش برانگی ـــیار چال ـــد بس ـــر می توان ـــن ام ـــد. ای ده
ـــت و  ـــن تر اس ـــراد مس ـــی اف ـــرای جابجای ـــی ب ـــزار مهم ـــی اب رانندگ
ـــرکت  ـــی و ش ـــات اجتماع ـــات و ارتباط ـــه خدم ـــی ب ـــکان دسترس ام
در اجتماعـــات را برایشـــان فراهـــم می ســـازد. متأســـفانه، شـــواهد 
ــه ای از  ــر مجموعـ ــی بـ ــف رانندگـ ــی توقـ ــر منفـ ــی از تأثیـ حاکـ
ـــود در  ـــت خ ـــی از هوی گاه ـــی، و آ ـــبک زندگ ـــردی، س ـــل ف عوام

ـــت. ـــف اس ـــناختی خفی ـــاالت ش ـــه اخت ـــان ب مبتای
ــر  ــی بـ ــف رانندگـ ــرات توقـ ــی تأثیـ ــه بررسـ ــات در زمینـ تحقیقـ
ــر  ــم تغییـ ــم در زندگـــی و هـ ــر مهـ ــالمندان، آن را یـــک تغییـ سـ
ــازگاری  ــد سـ ــن فراینـ ــه متضمـ ــد کـ ــداد کرده انـ ــاری قلمـ رفتـ
ـــه  ـــگران س ـــت. پژوهش ـــی  اس ـــرک اجتماع ـــرش و تح ـــت، پذی هوی
ـــا  ـــک چالش ه ـــر ی ـــه ه ـــناختند ک ـــی را بازش ـــف رانندگ ـــه توق مرحل

و فرصت هایـــی را بـــرای مداخلـــه ایجـــاد می کننـــد.

 این مراحل و چالش های مربوطه عبارت است از:
ــه . 1 ــیدن بـ ــادل و رسـ ــاد تعـ ــری – ایجـ ــم گیـ ــش از تصمیـ ــه پیـ مرحلـ

ــی آگاهـ
مرحله تصمیم گیری – تصمیم گرفتن و پذیرفتن آن. 2
ـــا . 3 ـــدن ب ـــار آم ـــد و کن ـــای جدی ـــن راهه ـــف – یافت ـــس از توق ـــه پ مرحل

ـــا آنه
ـــد  ـــی نکن ـــر رانندگ ـــرد دیگ ـــم می گی ـــالمند تصمی ـــه س ـــی ک هنگام
ـــرات  ـــا شـــماری از تغیی ـــاز رانندگـــی از او ســـلب می شـــود، ب ـــا امتی ی
ــد  ــان می دهـ ــواهد نشـ ــود. شـ ــه می شـ ــی مواجـ ــی و عاطفـ عملـ
کـــه بـــرای کمـــک بـــه کنـــار آمـــدن بـــا توقـــف رانندگـــی، کار 
ـــف  ـــی عواط ـــت بررس ـــص جه ـــر متخص ـــک درمانگ ـــا ی ـــردن ب ک
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مربـــوط بـــه از دســـت دادن، کمـــک بـــه حفـــظ خـــود 
ـــاوره  ـــی مش ـــری )یعن ـــم گی ـــد تصمی ـــهیل فراین ـــدی و تس کارآم
ســـوگ( می توانـــد مفیـــد باشـــد . همچنیـــن، ثابـــت شـــده اســـت 
ـــی دوران  ـــد ط ـــه می توانن ـــاالنی ک ـــه همس ـــتن ب ـــی داش دسترس
ـــای  ـــابق و اعض ـــده س ـــه رانن ـــد و ب ـــت کنن ـــرد حمای ـــذار از ف گ
ـــار  ـــی کن ـــف رانندگ ـــا توق ـــه ب ـــد ک ـــک کنن ـــواده اش کم خان
ـــف  ـــال توق ـــه دنب ـــی،  ب ـــد . از طرف ـــر باش ـــد موث ـــد، می توان بیاین
ـــای  ـــد و راهه ـــدان را بپذیرن ـــن فق ـــد ای ـــدگان بای ـــی، رانن رانندگ
جدیـــدی را بـــرای متحـــرک مانـــدن پیـــدا کننـــد. تحقیقـــات 
نشـــان می دهـــد ســـالمندانی کـــه قبـــًا راننـــده بودنـــد، پـــس 
از توقـــف رانندگـــی عمدتـــًا بـــه دوســـتان و خانـــواده متکـــی 

می شـــوند تـــا اساســـًا راننـــده آنهـــا باشـــند.
ـــرای جابجایـــی  اگرچـــه اکثـــر افـــرادی کـــه رانندگـــی نمی کننـــد ب
بـــه طـــور خودمانـــی وابســـته بـــه خانـــواده و همســـاالن خـــود 
ـــود روشـــهای  ـــا هـــدف بهب ـــکار عمل هـــای رســـمی ب هســـتند، ابت
ـــه  ـــا ب ـــالمندان مبت ـــرای س ـــد ب ـــع می توان ـــل در جوام ـــل و نق حم
ـــیار  ـــد، بس ـــی نمی کنن ـــر رانندگ ـــه دیگ ـــناختی ک ـــاالت ش اخت
ـــتفاده  ـــدن اس ـــگان ش ـــای آن رای ـــه نمونه ه ـــد. از جمل ـــد باش مفی
ـــی  ـــار و تاکس ـــوس، قط ـــد اتوب ـــل مانن ـــل و نق ـــبکه های حم از ش

ـــت. ـــالمندان اس ـــرای س ب

ــل/  ــناختی و زوال عقـ ــی از اختـــاالت شـ ــی ناشـ ــم عصبی-روانـ ــاب عائـ ــع: کتـ منبـ

ـــکاران  ـــنگی و هم ـــمیرا س ـــر س ـــه دکت ـــکاران،2020، ترجم ـــوس و هم ـــدو متئ ـــف: ریمان تالی



 1.پایبندی به دعا و نیایش
 2.ارتباط مستمر و خالصانه با خدا 

پــس بــا کســانی رفیــق شــوید کــه شــما را بــه یــاد خــدا بیندازند، 
چــون یکــی از افســوس هــای انســان در روز قیامــت، ایــن اســت 
کــه چــرا بــا کســی رفیــق و همنشــین شــد کــه او را از یــاد خــدا 

غافــل نمــوده و بــه دنیــا ســرگرم کــرد.

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
آیات نورانی

شکوه قاسمی بختیاری/ دانشجوی کاردانی مددکاری خانواده

شرط شایستگی افراد برای 
مصاحبت و همنشینی 



خیریـــه  موسســـه  خـــاق  مددجویـــان 
کهریـــزک، دور ریـــز را بـــه آثـــار مانـــدگار 

ــاختند. ــدل سـ ــری بـ هنـ
بـــه مناســـبت روز دانشـــجو در 1۶ آذرمـــاه 
ـــع  ـــک روزه صنای ســـال جـــاری، نمایشـــگاه ی
دســـتی معلولیـــن شـــامل انـــواع تولیـــدات 
و محصـــوالت هنـــری بـــا رویکـــرد حفـــظ 
ـــی  ـــز علم ـــت مرک ـــه هم ـــت ب ـــط زیس محی

ـــن و ســـالمندان  ـــردی آسایشـــگاه معلولی کارب
کهریـــزک برگـــزار شـــد. 

 دورریزی که طال شد
ایــن نمایشــگاه صنایــع دســتی از همــان ابتــدا 

بــا اســتقبال  بازدیدکننــدگان روبــرو شــد.
ـــک روز  ـــی ی ـــه در ط ـــگاه ک ـــن نمایش در ای
برگـــزار شـــد، از پســـماند صنایـــع کـــه اگـــر در 

دســـتان توانمنـــد و هنرمنـــدان معلـــول موسســـه 
ـــد  ـــت، بای ـــرار نمی گرف ـــزک ق ـــه کهری خیری
بی مصـــرف  به صـــورت  گوشـــه ای  در 
و در انتظـــار تجزیـــه طوالنی مـــدت دپـــو 
می شـــد، بـــا خاقیـــت ایشـــان بـــه انـــواع 
ـــع چرمـــی،  محصـــوالت هنـــری شـــامل صنای
ملزومـــات خانگـــی، مـــس و فیـــروزه، 
ـــل  ـــرق کاری تبدی ـــای مع ـــورآالت و تابلوه زی

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
گزارش ویژه

بیژن ادبی/ خبرنگار

نمایش تلفیق علم و عمل
به مناسبت روز دانشجو

نمایشگاه صنایع دستی مددجویان کهریزک توسط مرکز علمی و کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک برگزار شد.

و در محـــل دانشـــگاه عرضـــه شـــد.

 یک تیر و دو نشان
 آرزو والئـــی: هـــم اهـــداف موسســـه 
ــاء  خیریـــه کهریـــزک  در خصـــوص ارتقـ
ــد،  ــق شـ ــان محقـ ــای مددجویـ مهارت هـ
هـــم ماهیـــت محیـــط زیســـتی آثـــار را در 

ــرار دادیـــم. اولویـــت قـ

ــز  ــی مرک ــور فرهنگ ــر ام ــی مدی  آرزو والئ
علمــی کاربــردی آسایشــگاه معلولیــن و 
ســالمندان کهریــزک بــا تقدیــر از هنرمنــدان 
معلــول و توانمنــد موسســه، اظهــار داشــت: 
ــن  ــوت ای ــا دع ــجو و ب ــبت روز دانش ــه مناس ب
رییــس  معــاون  ســالجقه  دکتــر  موسســه، 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــور و ریی جمه
آسایشــگاه  بــه  نمایشــگاه  از  بازدیــد  بــرای 

ــد.  ــزک آم ــه کهری خیری
 عــاوه بــر ایشــان و هیــات همراه، ریاســت 
ــتان  ــردی اس ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
تهــران شــرق دکتــر واحــدی و معاونیــن وی 
و نیــز دکتــر حســن احمــدی رئیس دانشــگاه 
کهریــزک از محــل نمایشــگاه دیــدار کردند 
و بــه 4 نفــر از  دانشــجویان بــه همراهــی 
مدیــر فرهنگــی و امــور دانشــجویی و مدیــر 
ــوح  ــز ل ــنگی نی ــمیرا س ــر س ــش دکت پژوه

تقدیــر اهــدا کردنــد. 
ــد  ــه می دانی ــه ک ــزود: همان گون ــی اف  والئ
توانمندی هــای  افزایــش  و  مهارت آمــوزی 
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و در محـــل دانشـــگاه عرضـــه شـــد.

 یک تیر و دو نشان
 آرزو والئـــی: هـــم اهـــداف موسســـه 
ــاء  خیریـــه کهریـــزک  در خصـــوص ارتقـ
ــد،  ــق شـ ــان محقـ ــای مددجویـ مهارت هـ
هـــم ماهیـــت محیـــط زیســـتی آثـــار را در 

ــرار دادیـــم. اولویـــت قـ

ــز  ــی مرک ــور فرهنگ ــر ام ــی مدی  آرزو والئ
علمــی کاربــردی آسایشــگاه معلولیــن و 
ســالمندان کهریــزک بــا تقدیــر از هنرمنــدان 
معلــول و توانمنــد موسســه، اظهــار داشــت: 
ــن  ــوت ای ــا دع ــجو و ب ــبت روز دانش ــه مناس ب
رییــس  معــاون  ســالجقه  دکتــر  موسســه، 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــور و ریی جمه
آسایشــگاه  بــه  نمایشــگاه  از  بازدیــد  بــرای 

ــد.  ــزک آم ــه کهری خیری
 عــاوه بــر ایشــان و هیــات همراه، ریاســت 
ــتان  ــردی اس ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
تهــران شــرق دکتــر واحــدی و معاونیــن وی 
و نیــز دکتــر حســن احمــدی رئیس دانشــگاه 
کهریــزک از محــل نمایشــگاه دیــدار کردند 
و بــه 4 نفــر از  دانشــجویان بــه همراهــی 
مدیــر فرهنگــی و امــور دانشــجویی و مدیــر 
ــوح  ــز ل ــنگی نی ــمیرا س ــر س ــش دکت پژوه

تقدیــر اهــدا کردنــد. 
ــد  ــه می دانی ــه ک ــزود: همان گون ــی اف  والئ
توانمندی هــای  افزایــش  و  مهارت آمــوزی 

اولیــه  اصــول  از  مددجویــان  حرفــه ای  
ــدرج در اهــداف و اساســنامه  توانبخشــی من
موسســه خیریــه کهریــزک و مطابــق بــا 
اســتانداردهای بین المللــی ایــن حوزه اســت. 
تفــاوت ایــن کار با دیگــر فعالیت های مشــابه 
ــان  ــار، مددجوی ــرای اولین ب ــه ب ــود ک ــن ب ای
ــتی،  ــط زیس ــول محی ــظ اص ــزه حف ــا انگی ب
فعالیت هــای مانــدگار هنــری انجــام دادنــد. 
آن هــم بــا اســتفاده از پســماند صنایــع کــه بــه 
ــام،  ــن  اق ــود، از ای ــتفاده نب ــل اس ــر قاب ظاه
ــد.  ــه ش ــد و عرض ــری تولی ــوالت هن محص
ــاری  ــی، آث ــی کــم  بهــا و دورریختن از کاالی
ــز  ــادی نی ــاظ م ــه لح ــه ب ــت ک ــکل گرف ش
ارزشــمند هســتند. در حقیقــت مددجویــان، 
ــد.  ــه کردن ــتفاده بهین ــع اس ــز صنای از دورری

ـــاجقه  ـــر س ـــرد: دکت ـــح ک ـــی تصری  والئ
در جریـــان همیـــن برنامـــه و ســـخنرانی، 
ـــول داد کـــه یکـــی از واحدهـــای آموزشـــی  ق
محیـــط  درســـی  واحـــد  دانشـــگاه ها، 

زیســـت هـــم باشـــد. 

در این نمایشگاه عالوه 
بر اینکه نشان دادیم 

توانبخشی معلولین چه 
اثرات مثبتی در بهره گیری 

از توانمندی های آنان 
دارد، کمک به حفظ محیط 

زیست عاری از هرگونه 
آلودگی را نیز یادآور شدیم.

دانشــگاه  ایــن  اهــداف  از  یکــی   
مهارت آمــوزی اســت و یکــی از مــواردی 
کــه باعــث شــد بــا حمایــت ســازمان محیــط 

ــم،  ــام دهی ــن کار را انج ــم ای ــت بتوانی زیس
مــوادی اســت کــه بــرای ســاخت آن هــا بــه 
کار گرفتیــم. مــوادی مرکــب از دورریــز 
صنایــع، چــوب و پارچــه بــه وســایل زیبایــی 
کــه در نهایــت گران قیمــت هــم شــدند.
ـــماند  ـــروزه پس ـــه ام ـــان این ک ـــا بی ـــی ب  والئ
ــط  ــات محیـ ــن معضـ ــع از بزرگتریـ صنایـ
از  بســـیاری  افـــزود:  اســـت،  زیســـت 
محصـــوالت هنـــری تولیـــد شـــده کـــه در 
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــا م ـــره م ـــی روزم زندگ
ـــن  ـــی معلولی ـــد توانبخش ـــرد، در واح ـــی گی م
از محـــل دورریـــز ضایعـــات و پســـماند 

صنایـــع حاصـــل می شـــود.

ــی  ــز علمـ ــی مرکـ ــور فرهنگـ ــر امـ  مدیـ
ـــالمندان  ـــن وس ـــگاه معلولی ـــردی آسایش کارب
ــط زیســـت را از  ــظ محیـ کهریـــزک، حفـ
ـــردی  ـــی کارب ـــگاه علم ـــی دانش ـــداف عال اه
ــظ  ــه حفـ ــک بـ ــمرد و کمـ ــور برشـ کشـ
ـــه آلودگـــی  محیـــط زیســـت عـــاری از هرگون

را وظیفـــه یکایـــک هموطنـــان دانســـت.
 شـــایان ذکـــر اســـت کـــه نمایشـــگاه بـــه 
ـــن  ـــردی معلولی ـــی کارب ـــز علم ـــت مرک هم
معلولیـــن  آسایشـــگاه  ســـالمندان  و 
وســـالمندان کهریـــزک برگـــزار شـــد و 
برگـــزار کننـــده آن واحـــد فرهنگـــی و امـــور 
ـــی از دانشـــجویان  ـــود و جمع دانشـــجویی ب
ـــن نمایشـــگاه  ـــزاری ای ـــان برگــ ـــز در جری نی

مشــــــارکت مــــــوثر داشـــتند.
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 سالم، لطفًا خودتان را برای خوانندگان نشریه ایده دانشجو معرفی کنید

اکنون  هم  و  دارم  سال سن  هستم، 40  میثم عرب  من  با سام.   
دانشجوی ترم دوم رشته کارشناسی ناپیوسته مددکاری خانواده در مرکز 
علمی کاربردی سالمندان و معولین آسایشگاه خیریه کهریزک هستم.

 ازمعلولیت خودتان بگویید و چطور شد که تصمیم گرفتید؛ ادامه  تحصیل 
دهید؟

 وقتی 2۳ ساله بودم، بر اثر سانحه تصادف دچار معلولیت ضایعه 
نخاعی از ناحیه گردن شدم. دو سال بعد از معلولیت به کهریزک آمدم 
و تاکنون در این مرکز زندگی می کنم. از نوجوانی و جوانی در تاش 
بودم و هیچگاه نمی توانستم یکجا بنشینم و شاهد گذر وقت و عمر 
خود باشم. از آن مهم تر اینست که معتقدم باید هر روز من بهتر از روز 
قبل باشد. بنابراین وقتی دانشگاه کهریزک راه اندازی شد، بافاصله 
ثبت نام کردم و با وجود تمام سختی ها، درحال حاضر خودم را یکی 

از موفق ترین دانشجویان این دانشگاه می دانم.
 این را هم اضافه کنم که من اولین فرد معلولی هستم که اقدام به 
تحصیل در دانشگاه کهریزک کرده و خوشحالم که با این کار، روح 
مادر عزیزم را شاد می کنم. چرا که او همیشه دوست داشت من ادامه 
تحصیل بدهم  و حاال فکر می کنم او مرا می بیند که با ذوق و شوق 

دانشجو هستم و در حال کسب مدارج علمی می باشم.
 در ابتدا گفتید که از یکجا نشستن بیزار هستید، قبل از اینکه دانشجو 

شوید، چه می کردید؟

 با توجه به وضعیت جسمانی که دارم، در رشته هایی مثل بوچیا و 
تنیس روی میز فعالیت می کردم که این فعالیت همچنان ادامه دارد. 
همین قدر بگویم که در هر دو رشته نه تنها در سطح استان، بلکه در 
سطح کشوری هم عنوان دار هستم. به عنوان نمونه نفر سوم پارالمپیک 

کشوری در سال 1۳99 در رشته تنگه توپی به دست آوردم.
 رابطه شما با دیگر دانشجویان دانشگاه چگونه است؟

 ما دوستان خوبی برای هم هستیم و مانند همه دانشجویان دیگر، در 

رسیدن به هدف عالی تحصیل به هم کمک می کنیم. گاهی آنها 
سواالتی دارند که من میتوانم پاسخگو باشم و گاهی من اشکاالتی 
دارم که از همکاسی هایم کمک می گیرم. در مجموع باید بگویم 
رابطه، یک رابطه کاما عادی است و معلولیت من هیچ مانعی برای 

رفاقت بین ما ایجاد نکرده است.
 نگاه و نظر شما درباره موفقیت چیست؟

 فکر می کنم موفقیت در آرامش و شادی انسان نهفته است. وقتی 
که کسی بتواند در رشته تحصیلی یا ورزش مورد عاقه خود تاش کند 
و آن تاش منجر به دیده شدن او و گرفتن رتبه عالی شود، این همان 
موفقیت است. این همان گمشده ای است که باید به دنبالش بود و 
از آن لذت برد. من خوشحالم که به دنبال موفقیت حرکت می کنم و 

خوشحال از این اقدام هستم.
 با دوستان همنوع خود چه صحبتی دارید؟

 به همه دوستان خود می گویم هیچگاه دست از تاش بر ندارید و 
در هر رشته یا حرفه ای که استعداد و توانایی دارید ،فعالیت کنید. چرا 
که با تاش و پشتکار انسان به قدرت دست پیدا می کند و امید به 

زندگی در او بیشتر تقویت می شود.
اش     درباره  دارید  دوست  شما  و  نشده  پرسیده  که  هست  مطلبی  آیا   

صحبت کنید؟
گفتنی ها را گفتم، فقط مانده تقدیر و تشکر از همه کسانی که به 
من کمک کردند تا در راه تحصیل به موفقیت های فعلی برسم. چه 
از طرف فامیل ، خویشاوندان و چه از جانب اساتید ، دوستان و حتی 
پرستاران و مدیران کهریزک. البته مسئولین دانشگاه جای خود دارند و 

سپاسگزار همه آنها هستم و خواهم بود.
 سخن پایانی شما را بشنویم

به مردم خوب کشورم می گویم به معلولین به دید ترحم نگاه نکنید. 
آنها هم مانند شما انسان هستند،فکر  و توانایی دارند و می توانند برای 
زندگی خود تصمیم بگیرند. معلولین قسمتی از بدنه جامعه هستند و باید 

باور کنید آنها هم انسان های کارآمدی می توانند باشند اگر بخواهند...

فصلنامه دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی سالمندان و معلولین کهریزک
گفتگوی ویژه

دانشجوی موفق
گفتگویی کوتاه با میثم عرب، دانشجوی معلول و توانمند رشته کارشناسی 

مددکاری اجتماعی

 پگاه فرشیدفر/ دانشجوی کارشناسی مددکاری خانواد
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آشنایی با رشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی کهریزک 
این شماره؛ مددکاری اجتماعی خانواده 

مددکاری حرفه ای است مبتنی بر دانش ها و مهارت ها که بر توانایی ها و 
استعداد افراد و گروه ها و اجتماعات تکیه می نماید بنابراین دانش از یک 
سو و مهارت از سوی دیگر در تعمیم این حرفه نقش دارد. تا از این طریق 

بتوان به افراد، گروه ها و اجتماعات کمک و یاری حرفه ای نمود. از آنجا 
که یکی از نهادهای اجتماعی مهم هر جامعه ای خانواده است. بنابراین 

رشته مددکاری خانواده، نقش مهمی را در حل مشکالت خانواده و به 
دنبال آن حل مشکالت جامعه ایفا می نماید.

در جامعه شهری، صنعتی و به ویژه کالن شهرها که نقش خانواده در کنار 
سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است، مددکاری 

خانواده می تواند در تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، کار و کار آفرینی 
و سایر مواردی که در یک خانواده مشهود است، تأثیر گذار باشد. در 

موارد زیادی مشکالت مربوط به روابط اجتماعی افراد درون خانواده 
ریشه دارند و این بخش، مهم ترین زمینه ای است که مددکاری اجتماعی 

تحت عنوان مددکاری خانواده به آن می پردازد.
هدف از ایجاد و تدریس این رشته، استفاده بهینه از شیوه های خدمات 

مددکاری اجتماعی به خانواده ها است تا توان آنها را در حل مسائل 
مختلف خانواده باال ببرد. یعنی این که در این نوع مددکاری، رفتار افراد 

در ارتباط با مسائل و مشکالت آنها مورد مطالعه قرار گرفته و این افراد می 
آموزند که چگونه با یکدیگر مسائل خود را حل کنند.

مکان های هدف:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان بهزیستی
نهادهای بهداشت و درمان در دانشگاه ها

مراکز تعلیم و تربیت از مهد کودک تا دانشگاه
نهادهای عمومی خیریه ای و شوراهای محله شهرداری ها


