مصاحبه با خانم مریم السادات مرتضوی

هصبحجِ ثب خبًن هزین السبدات هزتضَیبى
ثب سالم ٍ تطکز اس ایٌکِ دػَت هب را پذیزفتیذ ،خَاّطوٌذ است ضوي هؼزفی خَدً ،سجت خَد را ثب ایثبرگز ثیبى کٌیذ.
هي هزین السبدات هزتضَیبى ثبثکی هتَلذ  3اردیجْطت سبل ّ 66ستن  .در یک خبًَادُ ً 5فزُ هذّجی ثشرگ ضذم فزسًذ اٍل خبًَادُ
ّستن ٍ دٍخَاّز کَچکتز اس خَدم دارم ،پذرم آسادُ ّستٌذ.تحصیالت اثتذایی را ّوبًٌذ ثچِ ّبی دیگز در هذارس دٍلتی گذراًذم سبل
اٍل راٌّوبیی در هذرسِ تیشَّضبى پذیزفتِ ضذم ٍلی ثؼذ پذرم صالح داًستٌذ کِ در هذارس ًیوِ دٍلتی اداهِ تحصیل ثذّن ٍ اس سبل
ّ 1331ن درایي داًطگبُ ٍ در رضتِ پشضکی تحصیل هیٌوبین .
سهبًی کِ داًطگبُ قجَل ضذیذ چِ احسبسی داضتیذ ؟
خجز قجَلی داًطگبُ را دائی ام ثِ هي اعالع دادًذ ٍ
رتجِ ای کِ قجَل ضذم رتجِ داخل سْویِ ثَد ٍ هي در
هقبثل ػول اًجبم ضذُ قزار گزفتن چَى رتجِ خَدم ثب
رتجِ ای کِ پذیزفتِ ضذُ ام خیلی هتفبٍت ثَد ثب ٍجَد
ایي کِ استبداى ٍ ٍ اػضبی فبهیل اًتظبر ّویي رتجِ ای
سْویِ ای را اسهي داضتٌذ ٍلی هي خَدم خیلی
راضی ًجَدم چَى ضزایظ رٍس اهتحبًن خیلی ثذ ثَد ٍ
ّویي اهز ثبػث ضذ استزس هي سهبى اهتحبى سیبد
ضَد ٍ رتجِ ای کِ هذ ًظزم ثَد را ًگیزم.
چگًَِ ثزًبهِ ریشی کزدیذ کِ در ایي رضتِ ٍ ایي
داًطگبُ قجَل ضذیذ ؟
هي اس ّوبى اثتذا داًص آهَس درسخَاًی ثَدم ،در
کالس چْبرم اثتذایی ،دػَتٌبهِ هذرسِ تیشَّضبى را
دریبفت کزدم ٍ ثِ هحض اهتحبى دادى قجَل ضذم .در
آًجب ّن ّویطِ جشٍ ًفزات اٍل تب سَم ثَدم .
ٌّگبهی ّن کِ ٍارد هذرسِ ًیوِ دٍلتی ضذم آًجب ّن درسخَاى ثَدم ثِ خبعزّویي ّوِ اًتظبر داضتٌذ کِ هزین هزتضَی اهتحبى
کٌکَرش رٍ خیلی خَة ثذّذ.
اس ایي ّوِ هغبلؼِ خستِ ًوی ضذیذ ؟
ًِ هي ّیچ ٍقت اس درس خَاًذى خستِ ًوی ضَم ٍ ثزاین ػبدت ضذُ است ٍ اگز یک رٍس درس ًخَاًن احسبس ثذی دارم ٍ فکز هیکٌن
ٍقتن ثِ ثغبلت گذضتِ است.
ثزای رفغ خستگیتبى چِ کبرّبیی اًجبم هی دادیذ ؟
هي ّیچ ٍقت ثزًبهِ ای ثزای رفغ خستگی ًذاضتن چَى تقزیجب ّویطِ درس هی خَاًذم ٍ سهبًی ّن کِ درس ًوی خَاًذم ثبس کتبة
هتفزقِ هی خَاًذم یؼٌی ثبسّن کتبة ٍ درس ثَد هي ثزای تفزیح ّن هغبلؼِ هی کٌن .
اًگیشُ اصلی ضوب در اًتخبة ایي رضتِ ٍ ٍرٍد ثِ داًطگبُ چِ ثَدُ است ؟
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ثِ ًظزهي کسی کِ رضتِ پشضکی را اًتخبة هی کٌذ ثبیذ اداهِ تحصیل ثذّذ چَى دکتزای ػوَهی ثِ تٌْبیی خیلی کبرثزد ًذارد .هي اس
اٍل قصذ قجَل ضذى دررضتِ پشضکی را ًذاضتن ٍ ثیطتزثِ رضتِ ّبی ػلَم پبیِ هثل صًتیک ،سیست ضٌبسی سلَلی ٍ هلکَلی ػالقِ
داضتن ٍ ٍقتی در کٌکَر قجَل ضذم ٍ ثب رتجِ ای کِ کست کزدم هی تَاًستن رضتِ ّبی دارٍسبسی ،دًذاًپشضکی یب پشضکی را اًتخبة
کٌن حتی اس هطبٍر ّن کوک گزفتن ٍ ػلی رغن تَصیِ ّبی هطبٍرٍ هبدرم رضتِ پشضکی را اًتخبة کزدم  ،چَى دٍست داضتن رضتِ ای
را اًتخبة کٌن کِ ّوِ جبًجِ ثبضذ ٍ ػلت اًتخبثن ّن ّویي ثَد ٍلی در حبل حبضز اس رضتِ پشضکی راضی ًیستن سیزا اس ًظز هي ّوِ
جبًجِ ًیست ٍ خیلی تک ثؼذی است  .حجن سٌگیي کتبة ّب ٍ گستزدُ ثَدى ایي رضتِ ثبػث ضذ اًتظبراتی کِ هي اس ایي رضتِ داضتن
ثزآٍردُ ًطَد ،ثخص ػوذُ رضتِ پشضکی خَاًذًی ٍ passiveاست ٍ خیلی ثِ فیشیک ٍ ضیوی ٍ دارٍسبسی ٍاثستِ است ٍ ثِ ًظز هي
خیلی اس فیشیکذاًبى ٍ ریبضیذاًبى ثِ پیطزفت ػلن
پشضکی کوک کزد ُ اًذ.
خبعزُ جبلجی اس دٍراى دثیزستبى ٍ کٌکَر کِ هَجت
ضذ ضوب هصصن تز ٍ ثذٍى ٍقفِ ثِ تالش خَد اداهِ
دّیذ ثِ خبعز داریذ؟
خبعزُ جبلجی ًذارم فقظ  11رٍس در کالس کٌکَر
ضزکت کزدم ٍ آًجب هؼلن فیشیکی داضتین کِ هزا
خیلی تطَیق هی کزد ٍرتجِ ٍ تزاسم را پیگیز ثَد ٍآى
رٍسّب خیلی ثِ هي اعویٌبى هی دادًذ کِ حتوب در
رضتِ پشضکی قجَل هی ضَم.
خبًَادُ چِ ًقطی در هَفقیت ضوب داضتٌذ ؟
پذرم ّیچ ٍقت رٍی رضتِ خبصی اصزار ًذاضتٌذ ٍلی
هبدرم اس ّوبى اٍل دٍست داضتٌذ رضتِ دارٍسبسی را
اًتخبة کٌن .
االى کِ داًطگبُ قجَل ضذیذ ٍ دٍرُ دثیزستبى ٍ
کٌکَررا پطت سزگذاضتِ ایذ آیب ثِ اداهِ تحصیل
درایي رضتِ یب رضتِ ی دیگزفکزهی کٌیذ؟
اًگیشُ هي ثزای رسیذى ثِ جبّبی ثبالتز ّویطِ در ٍجَدم سًذُ ثَدُ ٍّست .چَى هي ّیچ ٍقت آدهی ًجَدم کِ دریک ًقغِ ثبیستن ٍ
دٍست ًذارم سًذگی ام تک ثؼذی ثبضذ ٍلی اگز قزاراست ثِ جبّبی ثبالتزی دست پیذا کٌن ً ،ویخَاّن فقظ درایي رضتِ ثبضذ سیزا هي
ثِ ٌّزّن خیلی ػالقِ دارم ٍ ًقبضی هی کٌن ٍ دٍست دارم در ایي سهیٌِ ّن فؼبلیت خَد را اداهِ ثذّن  .ثِ اداهِ تحصیل ّن فکز
هیکٌن چَى احسبس هی کٌن خیلی چیشّب راٌَّس یبد ًگزفتِ ام ٍلی هیذاًن اگز ثِ خَدم هغوئي ثبضن ٍ اػتوبد ثِ ًفسن ثبال ثبضذ ثِ
اهیذ خذا ثِ ّوِ چیشّبیی کِ دٍست دارم خَاّن رسیذ .
حضَردر کالس تب چِ هیشاى در جْت رسیذى ضوب ثِ هَفقیت هَثز است ٍ اصَال یبدداضت ثزداری درسهبى ثزگشاری کالس چِ فبیذُ
ّبیی دارد ؟
هي درکالس ّن یبدداضت ثزداری هیکزدم ّن ًویکزدم ٍ .لی اغلت اٍقبتی کِ اس ایي رٍش استفبدُ هیکزدم ٍاقؼب جَاة هی داد ٍهغبلت
را ثْتز هی فْویذم ٍلی خیلی اٍقبت ّن ضزکت در کالس هفیذ ًجَد ثِ خبعز دارم کِ ثِ کالس ثبکتزیَلَصی ػالقِ داضتن ّوِ کالس ّب
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را ضزکت هی کزدم ٍلی اهتحبى ثبکتزی را خَة ًذادم ػلی رغن ایٌکِ خیلی ایي درس را دٍست داضتن ٍلی هؼتقذ ّستن اگزدر عَل
تزم ثیطتز ٍ ثْتز هغبلؼِ کٌین درآى درس هَفق تز خَاّین ثَد .
چِ تَصیِ ّبیی ثزای داًطجَیبى داریذ؟
در یک کلوِ سًذگی کٌٌذ ّ ،وِ ٍقتطبى را ثزای درس ًگذارًذ چَى خذا یک ثبر اًسبى را آفزیذُ ٍ یک ثبرّن فزصت سًذگی ثِ هب دادُ ،
پس ثْتزاست عَری ثزًبهِ ریشی کٌٌذ کِ ثتَاًٌذ ّن درس ثخَاًٌذ ّن ثِ تفزیحبت سبلن ثزسٌذ .
چِ ثزًبهِ ّبی تفزیحی ثزای خَد داریذ ؟آیب ٍرسش
ّن هیکٌیذ؟
ثِ ٍرسش ػالقِ دارم ٍ ٍرسش هی کٌن سبلْبی اٍل ثِ
کالس ًقبضی ّن هیزفتن ٍلی اس سهبًی کِ درس ّبین
سیبد ضذ ًتَاًستن اداهِ ثذّن .
در کذام قسوت داًطگبُ رٍش تحقیق را تذریس
هیکٌٌذ ؟ آیب ثزای داًطجَیبى ّن هثوز ثوزاست ؟
در هزکش استؼذادّبی درخطبى ایي رٍش آهَسش دادُ
هیطَد  ،هي در ایي کالس ّب ّن ضزکت کزد ُ ام ،ثذ
ًیست ٍلی خت خیلی ّن ػبلی ًیست چَى اس عزیق
هذرس آهَسضی دادُ ًویطَد خَد

داًطجَیبى

هغبلت را ثِ ّن یبد هی دٌّذ ٍ یبد هیگیزًذ ٍلی در
کل ثذ ًیست .
چِ هؼیبرّبیی ثزای اًتخبة دٍست داریذ ؟
هي دٍستی ثب ّوِ ًَع ضخصیتی را تجزثِ کزد ُ ام .
اغلت آًْب کسبًی ثَدًذ کِ هي در کٌبر آًْب احسبس
آراهص داضتن خَضجختبًِ آًْب ثبػث ضذًذ کِ هي ًلغشم ،دٍستبًن اس قطزّبی هختلفی ثَدًذ ّوِ آًْب را دٍست داضتن ٍ دارم ٍثْتزیي
خبعزات سًذگی ام هزثَط ثِ دٍستبًن هی ضَد .
دٍستبًتبى چِ تبثیزی در رًٍذ هَفقیتتبى داضتٌذ ؟
دٍستبًن ّویطِ حبهی هي ثَدًذ ثخصَظ دٍستی داضتن کِ خیلی دختزخَثی ثَد ٍ آى سهبى کِ درالوپیبد ضزکت هی کزدین اس هذرسِ
ثبّن ثِ خبًِ هی آهذین ٍ درس هی خَاًذین ٍ خیلی کوک حبل هي ثَد ٍ ایي رٍش درس خَاًذى ثبػث ضذ هزحلِ اٍل الوپیبد را ضزکت
کٌن ٍ قجَل ضَم
ثِ ػٌَاى فزسًذ آسادُ چِ اًتظبراتی اس جبهؼِ داریذ؟
ّوِ اًتظبراتی کِ جَاى ّب اس جبهؼِ دارًذ هي ّن دارم ٍلی چَى جَ خبصی ٍجَد دارد فقظ هی داًن اگز خَدضبى ّن چٌیي هَقؼیتی را
داضتٌذ اس ایي اهتیبس استفبدُ هی کزدًذ .در ّوِ دًیب رسن ثز آى است کِ ػذُ ای اگز خذهتی ثِ جبهؼِ ثکٌٌذ اهتیبسی را ثزای آًْب در
ًظز گزفتِ هیطَد ّوبًغَر کِ ثچِ ّبی ّیئت ػلوی اسایي اهتیبس استفبدُ هی کٌذ درصَرتی کِ پذر خبًَادُ ثبالی سزضبى ثَدُ
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ٍاهکبًبت ّوِ جَرُ ثزایطبى فزاّن ثَدُ ٍلی یک فزسًذ آسادُ ٍ ضْیذ ّ،ویطِ ًجَد پذررا احسبس کزدُ است .هي هؼتقذم ثچِ ّب ثبیذ
جزات داضتِ ثبضٌذ ٍ اس حقطبى ٍ اهتیبسی کِ ثِ آًبى تؼلق گزفتِ دفبع کٌٌذ ٍثِ هَاسات آى سؼی کٌٌذ اًتظبرات جبهؼِ اس خَدضبى را
ثزآٍردُ سبسًذ .
اس خبعزات پذرتبى در هَرد دفبع هقذس ثزایوبى ثگَییذ ؟ ایي خبعزات چِ تبثیزی دررًٍذ سًذگی ضوب گذاضتِ است ؟
ثؼضی اٍقبت یک سزی خبعزات اس دٍراى سًذاى تؼزیف هی کزدًذ ٍ حتی گبّی هی خَاستٌذ خبعزاتطبى را ثِ صَرت هکتَة درآٍرًذ،
هي کال ثِ کسبًی کِ در جٌگ ضزکت کزدًذ ارادت خبصی دارم ،ثزای ضْذا احتزام خبصی قبئل ّستن ثِ خبعز ایٌکِ اس جبًطبى گذضتٌذ
ٍ رفتٌذ  .اگز دیگزاى ّن ایي هسئلِ را کِ کسبًی ثَدًذ کِ رفتٌذ ٍ ضْیذ ضذًذ ٍ ایي کطَر رٍی خَى آًْب ثٌب ضذُ را ثپذیزًذ خیلی
راحت تز ثب هسبئل کٌبر هی آیٌذ ٍ کوتز احسبس دلشدگی هی کٌٌذ .
کالم آخز اگز پیبهی ثزای هب داریذ ثفزهبییذ؟
هی خَاّن ثزایتبى یک ثیت ضؼز ثخَاًن
ػطق هی ٍرسم ٍاهیذ کِ ایي في ضزیف
ثب تطکز اس ٍقتی کِ در اختیبر هب قزار دادیذ.

چَى ٌّزّبی دگز هبیِ حزهبى ًطَد

