یکی از محصوالت دانشبنیانی که تولید کرده ،کیت کمکآموزشی
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جراحی جمجمه است.
این مجری فرایند برگزیده ،با بیان اینکه کیت درزمینه آموزش
رزیدنتهای مغز و اعصاب کاربرد دارد افزود :با کمک این کیت،
عملیات دریل ،اره کردن و برداشتن فلپ جمجمه ،بخیه زدن و
دوختن پرده مغز در محیط ایمن و آزمایشگاهی ()Skill Lab
آموزش داده میشود.
وی افزود :این دستگاه از دو بخش تشکیلشده ،یک قسمت آن
مدل جمجمه و بخش دیگر کیت است و این قابلیت را دارد که
الیههای مختلف جمجمه را تحت پوشش قرار دهد و امکان
شبیهسازیهای مختلف را فراهم میآورد.
دکتر قدسی روش ساخت این کیت را با استفاده از پرینترهای
سهبعدی بیان کرد و گفت :این مدل چندین بار توسط جراحان
مختلف مغز و اعصاب آزمایش شد و درنهایت صحت عملکرد آن
و احساسی که شبیهسازی جمجمه به جراح منتقل میکند مورد
تأیید بورد تخصصی جراحان قرار گرفت.
وی افزود :این کیت دارای بردها و حسگرهایی ( )Load Cellاست
که امکان ذخیرهسازی و مقایسه نیروهای واردشده توسط جراح
و رزیدنت را فراهم میآورد تا فراگیران با مقایسه این نمودارها
در مدتزمان کوتاهتری مهارت دریل کردن را بدون اینکه آسیبی
به غشای مغز وارد شود بیاموزند.
این مجری فرآیند برگزیده ،با اشاره به کاربرد کیت در بیمارستانهای
بزرگ دانشگاه گفت :در حال حاضر در بیمارستانهای شریعتی،
امام خمینی و سینا بهعنوان یکی از ابزارهای مرکز مهارتهای
بالینی مورداستفاده قرار میگیرد و امیدواریم بهزودی در سایر
مراکز مهم دانشگاهی دیگر نیز مورداستفاده قرار گیرد.
دکتر قدسی با بیان اینکه این دستگاه با این ویژگیها برای
نخستین بار در دنیا تولید و بهعنوان اختراع ثبتشده است
افزود :این محصول موفق شد بهعنوان یکی از فرآیندهای برتر
در جشنواره شهید مطهری برگزیده شود.
وی در ارزیابی خود از جشنواره شهید مطهری گفت :این جشنواره
عالوه بر اینکه باعث شناخت بیشتر فرآیندها و محصوالت آموزشی
میشود؛ پشتوانه خوبی برای شرکتهای دانشبنیان و متخصصانی
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است که در این زمینه فعالیت دارند.
دکتر قدسی پیشنهاد داد :برای ارزیابی دقیقتر فرآیندهای محصول
محور ،هیئتداوران نمونه کارها را از نزدیک موردبررسی قرار دهند

@ایران در رشته درماتولوژی پیشرفت
@
چشمگیری داشته است

رئیـس مرکـز آمـوزش و پژوهـش بیماریهـای پوسـت و جذام

دانشـگاه ،در گفتوگویـی بـه تشـریح برنامههای تدوینشـده و
چگونگـی برگـزاری کنگـره قـارهای درماتولوژی که اردیبهشـت
 97در تهـران برگـزار خواهد شـد ،پرداخت.
دکتـر علیرضـا فیـروز ،بابیـان اینکـه ،انجمن بینالمللی پوسـت
 )International Society of Dermatology (ISDقدیمیترین
درزمینـه بیماریهـای
و پرمخاطبتریـن انجمـن بینالمللـی
ٔ
پوسـت اسـت کـه اعضـای آن را متخصصیـن پوسـت تشـکیل
میدهنـد ،گفـت :ایـن انجمـن از سـال  1959تأسیسشـده و
درزمینه
هدفـش ارتقای آموزش و همچنین سـرویس به جامعه
ٔ
کنتـرل بیماریهای پوسـت اسـت.
وی افـزود :یکـی از فعالیتهـای ایـن انجمـن بـرای رسـیدن به
این سـه هدف ،برگزاری کنگرههاسـت که در  3رده کنگرههای
بینالمللـی ،قـارهای و منطقهای برگزار میشـوند.
دکتـر فیـروز ،بـا اشـاره بـه چگونگـی برگـزاری ایـن کنگرههـا
گفـت :کنگرههـای بینالمللـی ( )International Congressهر
 4سـال یکبار برگزار میشـوند .نخسـتین کنگره بینالمللی در
سـال  1964و دوازدهمین آن ماه قبل در آرژانتین برگزار شـد.
وی بابیـان اینکـه ،مخاطبین ایـن کنگرهها متخصصین پوسـت در
سراسـر جهـان هسـتند .تصریح کرد :بعضـی از کنگرههـا نیز بهطور
منطقهای ( )Regional Congressو هرسـاله در کشـورهای مختلف
برگـزار میشـود و مخاطبیـن آن درماتولوژیسـتهای همان کشـور و
کشـورهای همسایه هستند.

دکتر فیروز ادامه داد :سـومین دسـته از کنگرهها در حد وسـط

کشورهای همسـایه منجمله عراق ،ترکیه ،افغانستان ،پاکستان

دو کنگـره ذکرشـده به نـام کنگرههـای قـارهای (Continental

و کشـورهای حـوزه خلیجفـارس و شـمال ایـران  ...و در سـطح

 )Congressو هـر دو سـال یکبـار برگزار میشـود کـه تاکنون

آسـیا کشـورهای بنـگالدش ،هنـد ،چین هسـتند ضمـن اینکه

پنـج دوره آن به ترتیب در کشـورهای کلمبیا ،روسـیه ،آفریقای

معرفـی ایـن کنگـره در سـطح بینالمللـی ،قـارهای و منطقهای

جنوبـی ،فیلیپیـن و امـارات متحـده عربـی برگزارشـده اسـت.

نیز آغازشـده اسـت.

گـروه هدف درماتولوژیسـتها کشـور میزبان و کشـورهای همان

دکتـر فیـروز بابیـان اینکـه ،پیشبینـی میکنیـم علاوه بر 50

قاره هسـتند.

تـا  70سـخنران دعوتشـده از طریـق  ISDحداقـل حـدود

وی در خصـوص رونـد انتخـاب کشـور ایـران بهعنـوان میزبـان

 100شـرکتکننده نیـز از کشـورهای مختلـف در ایـن کنگـره

برگزارکننـده کنگـره بینالمللـی درماتولـوژی در سـال 2018

حضـور یابنـد ،تصریح کـرد :این فرصت بسـیار خوبی اسـت که

میلادی گفت :سـال گذشـته در کنگره منطقهای کـه در ایران

مدعویـن بـا آداب و فرهنـگ مـا و وضعیـت درماتولـوژی و نیـز

برگزار شـد افرادی نیز از هیئتمدیره  ISDدر این کنگره حضور

درماتولوژیسـتهای ایران آشـنا شـوند البته تبـادل علمی در این

داشـتند که برنامه بسـیار خوب علمی توسط متخصصین ایرانی

کنگـره موجـب میشـود کـه ایـران نیـز فعالیتهای پژوهشـی

موجـب شـد کـه مـا را بـرای داوطلبـی کنگـره قارهای تشـویق

درزمینـه ی درماتولـوژی بـا کشـورهای
و آموزشـی مشـترک
ٔ

کنند .این پیشـنهاد منجر شـد تا پروپوزالی تهیه کنیم و با ذکر

شـرکتکننده را برقـرار کنـد.

شـرایط میزبانی ایران و مرکز پوسـت و جذام و همچنین شرایط

وی ادامـه داد :ضمنـاً بـرای معرفی این کنگره در سـطح کشـور

درماتولـوژی در ایـران ،بـه همـراه نامـه حمایتی از دفتـر روابط

اولیـن جلسـه کمیته برگـزاری کنگره روز دوشـنبه خـرداد 25

بینالملـل وزارت بهداشـت ،بـه هیئتمدیره  ISDارسـال کنیم.

اردیبهشـت ،با حضور نمایندگانی از دفتر روابط بینالملل وزارت

دکتـر فیروز افزود :این پیشـنهاد به همراه پیشـنهاد کشـورهای

بهداشـت ،معاونـت تحقیقـات و فنـاوری و دفتر روابـط عمومی

دیگـر که درخواسـت میزبانی این کنگره را در سـال  2018داده

دانشـگاه ،مدیران گروههای پوسـت سراسـر کشـور ( 11گروه)،

بودنـد در چندیـن جلسـه هیئتمدیـره  ISDموردبررسـی قـرار

روسـای مراکـز تحقیقاتی پوسـت از سراسـر کشـور ( 8مرکز) و

گرفـت کـه نهایتـاً در آخرین کنگـره بینالمللی که ماه گذشـته

همچنین نمایندگانی از انجمن متخصصین پوسـت تشکیل شد.

در آرژانتیـن برگزار شـد ضمـن انتخاب اینجانـب بهعنوان عضو

دکتر فیروز محورهای موردبحث در این کنگره را انواع بیماریهای

هیئتمدیـره ایـن انجمـن میزبانی کنگـره قـارهای  2018تحت

پوسـتی برحسـب شـیوع در جهان مثل ،اگزما ،آکنه ،سـرطانهای

عنـوان 2018 ISD Continental Congress of Dermatology

پوسـت ،جراحیهـای پوسـتی ،زیبایی و لیـزر عنوان کـرد و گفت:

( )CCD2018بـه ایران واگذار شـد.

در ایـن کنگـره ،پنلـی در خصوص وضعیـت درماتولـوژی در ایران

رئیـس مرکـز آمـوزش و پژوهـش بیماریهـای پوسـت و جذام

برگزار خواهد شـد.

دانشـگاه خاطرنشـان کـرد :ایـن کنگـره طبـق برنامـه 5 ،تـا 7

وی ادامـه داد :انجمـن  ISDنیز در پنلی بـه معرفی فعالیتهای

اردیبهشـت سـال  1397در مرکـز همایشهـای بینالمللـی

ایـن انجمـن خواهـد پرداخت و جایـزه ماریا دوران کـه نام یکی

صداوسـیما و بـا همـکاری  ISDبرگـزار خواهـد شـد.

از اعضـای درگذشـته  ISDاسـت بـه یـک خانم بهعنـوان برنده

دکتر فیروز در خصوص سـخنرانان شـرکتکننده در این کنگره

اهـدا خواهـد کـرد .همچنیـن  ISDاز دو نفـر از متخصصیـن

گفـت :علاوه بر اینکـه اعضـای هیئتمدیـره  ISDسـخنرانانی

جـوان خانـم در رشـته پوسـت دعـوت میکنـد تـا در خصوص

را معرفـی خواهـد کـرد ،ایـن کنگـره از طریـق مرکز پوسـت و

فعالیتهـای پژوهشـی خـود سـخنرانی کنند.

جـذام دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و  ISDدر سـطح آسـیا

دکتر فیروز در ادامه تصریح کرد :البته ما در حال مذاکره با  ISDهستیم

معرفـی خواهد شـد.

تا پنلی در خصوص وضعیت درماتولوژی در کشورهای شمال ایران

وی افـزود :گـروه هـدف در ایـن کنگـره درماتولوژیسـت هـای

برگزار کنیم تا همکارانی که از این کشورها در این کنگره حضور دارند

قـاره آسـیا هسـتند ،البتـه گـروه هـدف اول درماتولوژیسـتهای

به معرفی وضعیت درماتولوژی در کشورهای خود بپردازند.
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وی در پایان سخنان خود گفت :این مرکز تاکنون  4مورد از

استان گلستان هستم .پدرم جانباز  55درصد و مادرم خانهدار

کنگرههای منطقهای را با همکاری  ISDبرگزار کرده که آخرین

است .خواهر کوچکم سال آخر دبیرستان تحصیل میکند .من

آن اردیبهشتماه سال قبل در تهران بود .عالوه بر سخنرانی در

در سال  84وارد رشته کارشناسی خدمات بهداشتی درمانی

این کنگره مقاالتی هم بهصورت پوستر و هم بهصورت پوستر

شدم .در کنکور کارشناسی ارشد سال  89رتبه یک سهمیه را به

الکترونیک در فضایی که بدین منظور تعبیه خواهد شد ارائه میشود.

دست آوردم و در سال  ،91با معدل  38/17فارغالتحصیل شدم.

سایت کنگره همجهت اطالعرسانی ،ثبتنام و دریافت خالصه

همان سال با کسب رتبه پنج کشوری در مقطع دکترای مدیریت

مقاالت به نشانی  ir.www.ccd2018راهاندازی شده است.

خدمات بهداشتی درمانی این دانشگاه پذیرفته شدم.
لطفاً از نحوه جانبازی پدر بگویید.
پـدرم متولـد سـال  43و جـزو آن دسـته از جوانـان اسـت کـه
سربازیشـان متقـارن با شـروع انقالب و آغازیـن روزهای جنگ
بـود .پـدرم هـم بنـا بـه مقتضیـات زمـان خـود جهـت دفـاع از
مرزهـای کشـور اسلامی و دفـاع از اعتقـادات خود ،لبـاس رزم
پوشـید و بـه جبهه رفت .بعد از خدمت سـربازی هـم داوطلبانه
در جبهـه مانـد .او در تیـم خنثیسـازی میـن کار میکـرد .در
سـال  63و در حیـن یـک عملیات ،ماشـین روی مین میرود و
وضعیـت بدی اتفاق میافتد .براثـر انفجار تعدادی از همرزمانش
بـه شـهادت میرسـند و عـدهای هـم زخمـی میشـوند .پـدرم

@فرهـاد حبیبـی :ایثارگـری زمان و
@
مـکان نمیشناسـد

براثر شـدت جراحات وارده دسـت راسـت خود را از دسـت داد
و ترکشهـای زیـادی بـه بدنـش وارد شـد .علاوه بـر اینها ،به
دلیـل مـوج انفجـار دچار مشـکالت عصبی هم هسـت.

دانشجوی مقطع  PhDرشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و فرزند
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جانباز جنگ تحمیلی گفت :وظیفه امروز ما نهتنها دفاع از مرزهای هوایی،

نقش والدینتان را در موفقیت خود چگونه ارزیابی میکنید؟

دریایی و خاکی بلکه دفاع از مرزهای سالمت و بهداشت کشور است.

من فرزند اول خانواده هستم و فقط یك خواهر کوچکتر از

همزمان با فرارسیدن یومالله سوم خرداد و پاسداشت مقام شامخ ایثارگران

خودم دارم .پدرم هم جانباز پنجاهوپنج درصد است و از مشکالت

و یادگاران آنان ،گفتوگویی دوستانه با فرهاد حبیبی دانشجوی مقطع

عصبی رنج میبرد .ولی بااینوجود من هرگز کم و کسری در

 PhDرشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی انجام دادیم.

زندگی نداشتم .این به آن معنی نیست که هر چه میخواستم

او در این مصاحبه از رشادتهای پدرش و صبوریهای مادرش

برایم فراهم بود ،برعکس چون ما در خانوادهای متدین زندگی

میگوید و اینکه چگونه توانست علیرغم مشکالت زندگی ،از

میکنیم ،نگاه ما به مسائل مادی نیست و سعی میکنیم از هر

پلههای پیشرفت علمی باال برود و با بینشی درست از کنار تمام

چه داریم بهترین استفاده را ببریم .پدرم به درس خواندن من

موانع گذشته و تبدیل به یکی از دانشجویان برتر علمی دانشگاه شود .با

بسیار عالقهمند بود و اصرار و امید پدرم باعث شد من در مقطع

آرزوی موفقیت برای این دانشجوی بااخالق ،پای صحبت با او مینشینیم.

کارشناسی متوقف نشوم و تا این مرحله پیش بیایم .او همین
نظر را نسبت به خواهر کوچکترم هم دارد .مادرم هم که واقعاً

ضمن عرض سالم و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید ،لطفاً

در هیچ موردی کوتاهی نکرد و همواره یار و یاور من بود .او آن

خودتان را معرفی کنید.

قدر عشق و عالقه خود را نثارم میکند که من فقط با یادآوری
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لبخند او سرشار از انرژی میشوم .از خداوند متعال بابت داشتن

چنین پدر و مادر فداکار و مهربانی سپاسگزارم و تمام موفقیت

مدتهـا جسـتجو میکردنـد .همیـن سـعی و تلاش آنهـا بـود

خود را در زندگی اول به خدا و بعد به والدینم مدیونم.

کـه باعـث شـد جامعه بشـری به ایـن نقطه از پیشـرفت برسـد
و مـا در واقـع مدیـون زحمـات پیشـینیان هسـتیم؛ بنابرایـن با

آیا شما شناخت کافی از رشته تحصیلی خود داشتید؟

جرئـت میگویـم اگر حس یادگیـری در وجود ما نهادینه شـود

درواقع ،وقتی بهعنوان یک جوان 18ساله وارد این رشته و این

و بـه یادگیری به چشـم غـذای روح توجه شـود ،درس خواندن

دانشگاه شدم ،نه شناخت خوبی از رشتهام داشتم و نه از دانشگاهم.

بهصـورت لـذت درمیآیـد و هرلحظـه بـرای یادگیـری و انتقال

تصورات ما در زمان دانشآموزی با واقعیتهایی که در دانشگاه

تجربیـات خـود بـه دیگـران بیتابتر میشـویم.

با آن مواجه میشویم یکی نیست .من دوست داشتم مثل پسر
داییام وارد فیلد پزشکی شوم بنابراین در رشته تجربی درس

نظر شما در مورد ایثارگران چیست؟

خواندم و در هر کاری او را الگو قرار میدادم .ولی با کمک یکی

درسـت اسـت کـه پـدر مـن یـک ایثارگـر اسـت ولی خـود من

از اقوامم که هم از من بزرگتر بود و هم شناخت بهتری از من

هرگـز شـرایط زندگـی او را تجربـه نکردهام و آنچـه من در مقام

روحیات من داشت ،این رشته را انتخاب کردم .من هم میخواهم

ایثارگـران میگویـم بـا آنچه آنها کردهاند بسـیار متفاوت اسـت.

از فرصت استفاده کنم و پیامی به خوانندگان شما بدهم و آن این

معتقـدم ایثارگـری جـز از عهـده مردان بـزرگ خـدا برنمیآید.

است که همه ما قرار نیست پزشک باشیم .ما باید سعی کنیم

اینکـه کسـی بتوانـد از همهچیز خود بگذرد و در سـیاهی شـب

هر جا که هستیم و در هر مقامی که قرار میگیریم مفید باشیم.

بـه دل دشـمن بزنـد و از مـرگ و شـهادت و اسـارت و جراحت

هیچوقت از اینکه پزشک نیستید ناراحت نباشید ولی اگر زمانی

نترسـد کار هر کسـی نیسـت .من به خاطر داشتن چنین پدری

متوجه شدید که کمکاری کردهاید باید ناراحت باشید .من از پدر

واقعـاً بـه خودم میبالـم و از خداونـد میخواهم کـه این بینش

و مادرها هم میخواهم روی بچهها برای پذیرش در رشته پزشکی

و بصیـرت را چـراغ راه همـه ما قـرار دهد .البتـه ایثارگری زمان

فشار نیاورند .فکر کردن صرف به رشتههای پزشکی انرژی ما را

و مـکان نمیشناسـد و مـا امـروز هم شـاهد حضور مـردان خدا

میگیرد و ما را از ادامه مسیر بازمیدارد .قبل از انتخاب رشته

در قالـب مدافعـان حـرم هسـتیم .در اینجـا فرصـت را غنیمـت

باید خودمان را بشناسیم .متأسفانه این مهارتها در مدارس به

میشـمارم و بر روح بلند شـهدای حرم درود میفرسـتم که در

دانشآموزان یاد داده نمیشود و همه ما با تصوراتی که برای

ایـن زمـان با ایثـار جان و تن خـود ایثار را دوبـاره معنی کردند

خودمان ساختهایم سر امتحان کنکور میرویم و اگر در رشتههای

و آزادمنشـی را بـرای مـا بـه ارمغـان آوردنـد و نشـان دادند که

پزشکی پذیرفته نشویم ،احساس سرخوردگی میکنیم.

ایثـار هرگـز در ایـن کشـور نمیمیـرد ،راه شـهادت همـواره باز
اسـت و مـا هرگـز زندگی بـا ذلـت را نمیپذیریم.

حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران چه تأثیری در پیشرفت

همچنین جا دارد از مادرم که بهنوبه خود و در جبهه خود ،ایثار را

علمی شما داشت؟

به منصه ظهور رسانید تشکر کنم .همین روحیه ازخودگذشتگی

مـن منکـر تأثیـر جو خـوب این دانشـگاه و حضور اسـاتید تأثیر

والدینم است که من را هرلحظه بیشتر به آنها وابسته میکند و

گزار آن نمیشـوم .همانطور که میدانید این دانشـگاه محیطی

من از اینکه تاکنون نتوانستهام کاری برایشان انجام دهم شرمنده

پویـا دارد و بـودن در چنیـن جـوی باعـث رشـد بهتـر آدم در

هستم .اگر ایثار این زنان و مردان نبود ،ما اآلن این راحتی خیال

زمینههـای متفـاوت میشـود ولـی ایـن بـه آن معنا نیسـت که

را نداشتیم .امیدوارم خداوند عنایتی بفرماید تا ما هم بتوانیم در

تحصیـل در دانشـگاههای دیگر باعث سـرخوردگی میشـود .ما

عرصه علم راه این عزیزان را ادامه دهیم و از دانش خود در

اگـر هـدف خودمـان را پیـدا کنیم و به نیـروی خودمـان ایمان

راستای حل مشکالت سالمت مردم کشورمان قدم برداریم.

بیاوریـم ،هر جا که باشـیم میتوانیم درس بخوانیم .کسـانی که

ما باید در تمام جبههها آمادهباشیم و نهتنها از مرزهای آبی

قبـل از مـا درس میخواندنـد ،امکانـات مـا را نداشـتند و گاهی

و دریایی و خاکی که از مرزهای سالمت و بهداشت و علمی

زیـر نـور شـمع مطالعـه میکردنـد و بـرای داشـتن یـک کتاب

کشور هم دفاع کنیم.
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