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موجبات عزیز  همکاران  وتالش  پروردگار  لطف   به 
فراهم ن  ن�ی  

گ
فرهن� یه  ن�ش نوزده  شماره  ی   تهیه 

محتوا ارائه  بخش  در  ما  سعی  شماره  این   شد.در 
ومفید کاربردی  اطالعا�ت  که  بود  براین   بیش�ت 

 را در اختیار شماعزیزان قراردهیم
ح�ت ویا  شده  پرداخته  آن  به  کم�ت  ترجیحا   که 

یاداوری آن ها مفید و مهم باشد
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ق
ش

شگاه ع
صیالن دان

ح
شهدافارغ الت

پس  ،۱۳۳۰ دهه  اوایل  و   ۱۳۲۰ دهٔه   در 
و پهلوی  رضاشاه  حکومت  سقوط   از 
سیایس فعالیت های  بازتر،  فضای   ایجاد 
)تنها تهران  دانشگاه  دانشجویان  ن  ب�ی  در 
زمان آن  عایل  آموزش  مدرن   مؤسسه 
یافت. افزایش  بسیار  ایران(   در 
از توده،  حزب  دوران  این   در 
دانشجویان ن  ب�ی در  بسیاری   نفوذ 
گزارش های به  بنا  چنان که  بود   برخوردار 
دانشجویان از  نیمی  از  بیش   مختلف، 
این حزب یا هوادار  تهران عضو   دانشگاه 
نخست وزیری دوران  در  اما   بودند. 
محبوبیت افزایش  و  مصدق   محمد 
،۱۳۳۰ دهه  اوایل  در  میل   جبهٔه 
به دانشگاه  در  حزب  این   محوریت 
 چالش کشیده شد. پس از وقوع کودتای
سیایس سازمانهای   ،۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ 
دوره برای  میل،  جبهه  دهنده   تشکیل 
 کوتاهی در یک ائتالف ضعیف، تحت نام
مقاومت سیایس به  مقاومت میل   نهضت 
اعتصابهای و  تظاهرات ها  و  زدند   دست 
ن همان سال در دانشگاه  پراکنده ای در پای�ی
ن بازار، از جمله در تاریخ  تهران و همچن�ی
اض به محاکمه  ۱۶ مهر و ۲۱ آبان، در اع�ت
از پس  هفته  چند  شد   برگزار   مصدق 
و ایران  روابط  که  شد  اعالم  وقایع،   این 
 بریتانیا )که در زمان نخست وزیری مصدق
 قطع شده بود( از رس گرفته خواهد شد
 و ریچارد نیکسون نایب ریاست جمهوری
ایران به  رسمی  دیدار  برای  آمریکا   وقت 
 خواهد آمد. این موضوع بهانه الزم برای
به آذر   ۱۶ در  و  کرد  فراهم  را  اضات   اع�ت
 سفارش نهضت مقاومت میل، دانشجویان
و پرداختند  کالسها  در  ا�ن  سخ�ن به   فعال 
را تهران  دانشگاه  محوطه  تمامی   ناآرامی 
از ی  پیشگ�ی برای  وقت  دولت  گرفت.   فرا 
اقدام بعدی تصمیم به رسکوب  هرگونه 
وهای ن�ی و  رسبازان  گرفت.  اضات   اع�ت

به به دانشگاه،  از هجوم  ارت�ش پس   ویژه 
 کالسهای درس حمله کرده و صدها دانشجو

وهای امنی�ت  را بازداشت و زخمی نمودند. ن�ی
، اقدام به شلیک ت�ی کردند  در دانشکده ف�ن
 که موجب مرگ سه دانشجوی این دانشکده
)مهدی( آذر  قندچی،  احمد  نامهای   به 
شد. بزرگ نیا  مصطفی  و  یعت رضوی   رسش
ای  فردای آن روز نیکسون به ایران آمد و دک�ت
دانشگاه در  را  حقوق  رشته  در   افتخاری 
وهای نظامی  تهران که در اشغال مشهود ن�ی
 بود، دریافت کرد  وقایع آذر ۱۳۳۲، نمایانگر

 واکنش دولت کودتا به فعالیتهای دانشجو�ی
 بود و به دنبال آن رسکوب نظام مند تمامی
آذر،  ۱۶ داد  روی  مخالفتها،  دیگر   اشکال 
ایرا�ن دانشجویان  کنفدراسیون   توسط 

مباحثه و  اجتماع  مرکز  که  کشور  از   خارج 
 مخالفان حکومت پهلوی در خارج از ایران
دانشجویان شد  نامیده  دانشجو  روز   بود، 
 پس از آن، هر سال در این روز اعتصابهای
واقع در  و  می انداختند  راه  به   دانشجو�ی 
ان ن  ۱۶ آذرماه به معیار خو�ب برای ارزیا�ب م�ی
 نفرت از حکومت استبدادی و توانا�ی و نفوذ
ن روشنفکران، تبدیل شد این  مخالفان در ب�ی
 روز از آنزمان، همچنان از اهمیت تاریخی

برجسته ای در ایران برخوردار بوده است
این روز، روزی  هرساله توسط دانشجویان 
به مشکالت ن  آم�ی مسالمت  اضات  اع�ت  برای 
کشور اجتماعی  مشکالت  ن  همچن�ی و   خود 
است، کارگری  اضات  اع�ت از  حمایت   مانند 
اضات به دلیل حضور  البته بیش�ت این اع�ت
وهای امنی�ت به خشونت کشیده می شود  ن�ی
دانشجو روز  از  جدا  تابحال   دانشجویان 

بازداش�ت دانشجویان  برای  خود  نوبه   به 
اضات اع�ت از  حمایت  برای  زندان،   در 
اضات اضا�ت را داشته اند؛ اع�ت  رسارسی، اع�ت
در تجمع  ها�ی  با  بیش�ت   دانشجویان 
آغاز در  می شود،  آغاز  دانشگاه ها   نزدیک 

شعارها�ی و  پالکارد  با  دانشجویان   بیش�ت 

می کنند، بیان  را  خود  سیایس   موضع های 
حمایت برای   ۱۳۹۸ سال  در  اضا�ت  اع�ت  در 
دانشجویان کارگران  رسارسی  اضات  اع�ت  از 
انجام اعتصاب غذا  بهش�ت  دانشگاه   در 
خیابان در  را  غذاهای خود  و ظرف   دادند 
 ردیفی قرار دادند، که به نوبه خود منحرص
اضات مانند  به فرد بود، برخی دیگر از اع�ت
در کب�ی  ام�ی دانشگاه  جلو  در  اضات   اع�ت
شخصیت های به  حمله  شعارهای  با   آغاز 
 سیایس مانند خامنه ا�ی و سلیما�ن پیش رفته،

بیش�ت تصاویرشان،  زدن  آتش  ن  همچن�ی  و 
اضات که تابحال انجام شده از جمله  اع�ت
ن دانشگاه ام�ی کب�ی به خشونت کشیده  هم�ی
 شد، و تابحال دانشجویا�ن بودند که در این

اضات کشته و یا زخمی شدند .اع�ت
،۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ کودتای  وقوع  از   پس 
جبهه دهنده  تشکیل  سیایس   سازمانهای 
ائتالف یک  در  کوتاهی  دوره  برای   میل، 
 ضعیف، تحت نام نهضت مقاومت میل به
 مقاومت سیایس دست زدند و تظاهرات ها
ن همان سال  و اعتصابهای پراکنده ای در پای�ی
ن بازار، از جمله  در دانشگاه تهران و همچن�ی
اض به  در تاریخ ۱۶ مهر و ۲۱ آبان، در اع�ت

.محاکمه مصدق برگزار شد
 چند هفته پس از این وقایع، اعالم شد که   
 روابط ایران و بریتانیا )که در زمان نخست
 وزیری مصدق قطع شده بود( از رس گرفته
 خواهد شد و ریچارد نیکسون نایب ریاست
 جمهوری وقت آمریکا برای دیدار رسمی به

.ایران خواهد آمد
اضات  اع�ت برای  الزم  بهانه  موضوع   این 
سفارش به  آذر   ۱۴ در  و  کرد  فراهم   را 
فعال دانشجویان  میل،  مقاومت   نهضت 
ناآرامی و  پرداختند  کالسها  در  ا�ن  سخ�ن  به 
 تمامی محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت.
ی از هرگونه اقدام  دولت وقت برای پیشگ�ی
اضات گرفت بعدی تصمیم به رسکوب اع�ت

شانزدهم آذر روزدانــــــــــــــــشجو
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 ی� از مهم ترین شب های ایران باستان شب یلدا می باشد که از
 دیرباز تا به امروز مورد توجه و اهمیت ایرانیان واقع شده است
 جشن ها و شب نشی�ن ها�ی که در این شب توسط مردم در اقیص
 نقاط کشور برگزار می شود یک سنت دیرینه محسوب می شود که
ی کم نشده است بلکه جایگاه ن ن نه تنها از ارزش آن چ�ی  تا امروز ن�ی
رسوم و  آداب  است.   کرده  پیدا  ایرانیان  نزد  در  ای  ویژه   بسیار 
 کشور ما در شب یلدا متفاوت تر از سایر کشور ها می باشد امروز
 ما قصد داریم هر آنچه که مربوط به این شب عزیز و خاص است
  در بخش فرهنگ و ه�ن نمناک برای شما کاربران عزیز بازگو کنیم.
ن غروب آفتاب از  شب یلدا بلندترین شب سال که به زمان ماب�ی

ن تا طلوع آفتاب 1 دی ماه یع�ن  تاریخ 30 آذر یع�ن آخرین روز پای�ی
ن روز زمستان مربوط می شود مصادف با انقالب زمستا�ن  نخست�ی

ن علت از آن تاریخ به بعد طول  در نیمکره شمایل می باشد به هم�ی
.شب کوتاه تر و طول روز بیش�ت می شود

 یلدا برگرفته از یک واژه رُسیا�ن می باشد که به تولد و زایش مع�ن
 شده است. رسیا�ن زبان رایج مسیحی ها بوده است که از تحقیق
 و برریس در کتب تاریخی واژه نامه ها کسب شده است دانشمند
و�ن با نام میالد اک�ب از شب  بزرگ و تقویم شناس ابوریحان ب�ی
 یلدا یاد می کند و آن را میالد خورشید دانسته است.  واژه یلدا به
 طور دقیق مشخص نیست که چطور و چه زما�ن به زبان فاریس
مسیحیان که  است  آمده  بر  تاریخ  از  گونه  این  است  کرده   ورود 

 می کردند دچار سخ�ت های فراوا�ن بودند
گ

 اولیه که در روم زند�
ایران می آنها تصمیم به مهاجرت به   در همان حال عده ای از 
 کنند و به خاطر نزدیک بودن فرهنگ ها این واژه رسیا�ن به زبان

فاریس راه پیدا می کند
 همانطور که می دانید تاریخچه و پیشینه یلدا به زمانهای بسیار
 گذشته برمیگردد ویل مشخص نیست قدمت دقیق آن به چه زما�ن

را پیش  سال  هزار  شناسان هفت  باستان  از  بسیاری  دارد   تعلق 
 برای تاریخ شب یلدا مطرح کرده اند. ظروف سفایل دوران قبل از
 تاریخ را به استناد گرفته اند چرا که نقوش حیوا�ن ماه های ایرا�ن

البته اند  ها هک شده  این ظرف  داخل  قوچ  و  عقرب   همچون 
 ناگفته نماند نقوش کشفیات باستان شنایس و کتیبه ها نادرند ویل
ن میتوان  باستان شناسان بر این باورند که تا 7000 سال پیش ن�ی

ن مربوط به شب یلدا را رصد کرد .آی�ی
ی که به عنوان شب یلدا به رسمیت شناخته ن  با تمام این تفاس�ی چ�ی
 شده است به 500 سال پیش از میالد برمیگردد و تاریخ وارد شدن
 آن به تقویم رسمی ایرانیان باستان به زمان داریوش یکم مربوط
..می شود تقویمی که شامل گاه شماری مرصی ها و بابیل ها است
ن که دراز ترین و تاریک ترین شب پای�ی  دانستیم که آخرین شب 
 سال محسوب می شود با نام شب یلدا جایگاه ویژه ای در میان
با انواع و  ایرانیان کسب کرده است و مردم ایران تا سپیده دم 

 اقسام برنامه های مفرح در کنار یکدیگر این شب دراز را به خویسش
ی می کنند تا تاری� و رسدی و اندوه غیبت خورشید روحشان  س�پ

 را تضعیف نکرده و با آسما�ن روشن به رختخواب رفته به راح�ت
ن ن کهن در اول�ی احت کنند.  طبق سنت های دیرینه در آی�ی  اس�ت

ن گذاشته و  روز دی ماه شاهان ایرا�ن تاج و تخت شاهی را زم�ی
 با لبایس سپید به سمت صحرا�ی می رفته و بر روی فرش سفید می
 نشستند و نگهبانان و دربانان کاخ شاهی و همه خدمتکاران و برده

گ
 می کردند و هم�

گ
 ها در سطح شهر آزاد شده و مثل دیگران زند�

 چه رئیس و چه پادشاه و چه مردم عادی به طور یکسان و در یک
 جایگاه بودند. البته ناگفته نماند صحت و سقم
ای افسانه  تنها  که شاید  ثابت نشده  گفته   این 
ایرانیان  بیش نباشد.  جشن یلدا امروزه توسط 
 با شب نشی�ن اقوام و خانواده در کنار یکدیگر
 برگزار می شود بدین گونه که اعضای خانواده
 در این شب مهم گردهم آمده و افراد مسن
وع به تعریف کردن قصه های کهن  خانواده رسش
و انار  و  آجیل   ، هندوانه  خوردن  که  کند   می 
نمادین از جنبه های  مختلف  میوه های  و  ی�ن   ش�ی
 این شب عزیز می باشد اغلب این میوه ها دانه های زیادی
 دارند و به نوعی جادوی رسای�ت به شمار می روند که انسان ها
ن وی باروری را در خود ن�ی  با توسل به برکت پردانه بودن آن ها ن�ی
 افزایش می دهند و هندوانه و انار را به خاطر رسخی رنگ شان

 از خورشید در شب تصور می کنند
گ

.نمایند�

ن های رایج و معروف و مرسوم شب یلدا می توان به آتش  از آی�ی
 روشن کردن،قصه گو�ی ریش سفیدان و بزرگان،خوردن تنقالت و

.تفآیل بر حافظ اشاره کرد

 از آنجا�ی که آتش روشن کردن در دیدگاه گذشتگان نماد روش�ن و
ن بعیصن ها آن را برای رفع تاری� و نح�  خورشید بود و همچن�ی
 اهریمن میشناختند از این رو برای فراری دادن تاری� ها و قوای
 اهریمن آتش روشن می کردند تا محفیل گرم در کنار یکدیگر ایجاد

کنند

 در شب یلدا خانواده ها دور هم جمع می شوند و به شعرخوا�ن
تر ها گوش فرا می دهند. پ�ی تر ها و  ها و داستان خوا�ن بزرگ 
 قصه ها�ی غ�ی واقعی و کوچک که قهرمان های آن پریان و دیوها
 و جانوران هستند و مطمئنا شنیدنش برای هر کود� خوشایند و

 .جذاب می باشد
 و بسته به فرهنگ هر شهر یا استا�ن قصه های مربوط به خودشان
میان در  ی  شبس�ت کرد  ن  حس�ی قصه  مثال  عنوان  به  میشود   نقل 
رایج ها  ن خراسا�ن  ب�ی در  داستان های شاهنامه  و  ها   آذربایجا�ن 

می باشد

تاریخچه آداب و رسوم شب یلـــــــــــــــــــدا

آتش روشن کردن در یلدا

قصه خوا�ن و مثل گو�ی در شب یلدا
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مبارک باد

حرفه ای مهارتهای  و  علمی  اصول  زمینه  در  که  فردی   پرستار 
 مراقبت، درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده و در آن مهارت
و بیماران  ن  مراقب�ی تمام  به  گذشته  در  هرچند  باشد.    داشته 
 ناتوانان پرستار می گفتند ویل امروزه پرستار فردی است که دارای
در پرستارا�ن  ایران  در  است.  زمینه  این  در  دانشگاهی   تحصیالت 
پرستاری ای  دک�ت و  ارشد  کارشنایس  کارشنایس،  تحصییل   مقاطع 
 وجود دارند. رشته های جدیدی در مقطع کارشنایس ارشد با مبنای
ن آموزش مداوم  پرستار وظیفه مدار راه اندازی شده است، همچن�ی
ایران عملیا�ت با همکاری سازمان نظام پرستاری در کل   پرستاران 

 شده است.]۱[  پرستار نمی تواند مرکز درما�ن مستقیل داشته باشد

یا درمانگاه  بیمارستان،  مانند  شده  تأسیس  درما�ن  مراکز  در   بلکه 
 مطب عضوی از تیم درما�ن است. در ایران سازمان نظام پرستاری
می توانند پرستاران  می باشد.  پرستاران  صنفی  سازمان  عنوان   به 
باشند. ل  ن م�ن در  پرستاری  خدمات  وارائه  مشاوره  مراکز    مؤسس 
تعداد برابر  سه  پرستاران  تعداد  می بایست  استانداردها،   براساس 
ازای در  یا  باشد  بیمارستا�ن  تخت های  تعداد  برابر  دو  یا   پزشکان 
ن همچن�ی باشد.  داشته  وجود  پرستار  سه  جمعیت،  نفر  هزار   هر 

 استانداردهای جها�ن نشان می دهد در بخش داخیل و جراحی، هر
 ۴ تا ۶ بیمار باید یک پرستار داشته باشند )که در ایران، هر ۱۲ بیمار

 یک پرستار دارند

 مقام های خانه پرستار در ایران می گویند ساالنه بیش از ۷۰۰ پرستار
 ایرا�ن کشور را ترک می کنند.در حال حا�ن بیش�ت پرستاران ایرا�ن به
الیا و امارات رفته و در آنجا حقو�ت به مراتب  آمریکا، کانادا و اس�ت
ین ین حقوق پرستاران با کم�ت  باالتر از ایران دریافت می کنند. کم�ت
تا ۵۵ هزار دالر در سال است و ان تحصیالت در آمریکا، ۵۲  ن  م�ی
 باالترین آن ۱۸۶ هزار دالر در سال )چاپ در۱۳۸۹( باالترین حقوق
پزشک حقوق  ین  کم�ت و  بوده  سال  در  دالر  هزار   ۶۶۵  پزشک، 
 ۱۱۷ هزار دالر در سال )چاپ در۱۳۸۹(. در همان کشورها، حقوق
ن حداک�ش ۱۸۶ هزار دالر در سال، یع�ن به نسب�ت حدود  پرستاران ن�ی
 ۳ تا ۴ برابر، اما در ایران این اختالف گاهی به ۴۰۰ برابر می رسد. بنا
 به اعتقاد برخی از پزشکان، کارانٔه پزشکان در اجرا همیشه باالتر از
 پرستاران بوده است و طبیعی است با افزایش تعداد بیماران، کارانٔه
مقداری پرستاران  کارانه  می کند؛ ویل چون  پیدا  افزایش  ن  ن�ی  آن ها 
آنها حقوق  در  چندا�ن  تغی�ی  ن  ن�ی بیماران  افزایش  است،   حداقیل 
که آنها�ی  اعتقاددارند  پرستاران  برخی  مقابل  در  نمی کند.   ایجاد 
ند، ویل پرستاران از حداقل ی می گ�ی  کم�ت کار می کنند حقوق بیش�ت

 حقوق برخوردار می شوند
استفاده مجوز   ، درما�ن مراکز  در  پرستار  کمبود  ان  ج�ب راستای   در 
این با  داده شده است.  به بعد  شش  ترم  پرستاری  دانشجویان   از 
کت ها به بیمه ن کاهش یابد الزام رسش  ترتیبات فشار کاری پرستاران ن�ی
)پرستاران ن  اطالع طرف�ی با  و  شفاف  قرارداد  عقد  پرستاران،   کردن 
الزامات از  پرستاران،  به  ارائه نسخه سوم قرارداد  و  کت ها(   و رسش
ی در ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ با عنوان ک�ت پرستاران است.بنابر خ�ب  استخدام رسش
یفی مقدم محمد رسش می شوند!«،  پرستار  ماهه   ۶ که   »دیپلمه ها�ی 
 عضو شورای عایل نظام پرستاری، تربیت کمک پرستار به بهانٔه رفِع
وی پرستاری در بیمارستان هارا، »ظلم« مضاعف در حق  کمبود ن�ی

بیماران می داند

پرستار چه ک� است؟

پیشینه پرستاری درایران مراقبت از بهبودی عمومی بیماران


