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بررسی ابعاد مختلف سالمت کارکنان دانشگاه و مواجهات شغلی آنان

مرکز مطالعه کوهورت سالمت کارکنان دانشگاه
افتتاح شد
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مرکـز مطالعـه کوهـورت سلامت کارکنـان دانشـگاه بـا حضور

پیشــرفته آن را کــه بــا حمایتهــای معاونــت علمــی و فنــاوری

وزیر بهداشـت ،معـاون علمی و فنـاوری رئیسجمهـور و رئیس

رئیسجمهــور و توســط شــرکتهای دانشبنیــان طراحــی و

دانشـگاه افتتاح شـد.

ســاخته شــده ،بازدیــد کــرد.

پیــش از افتتــاح آزمایشــگاه کوهــورت ســامت کارکنــان کــه

پـس از بازدیـد ،دکتـر جعفریان رئیس دانشـگاه در نشسـتی به

بهصــورت طوالنیمــدت ابعــاد مختلــف ســامت جســمی،

معرفـی بخشهای مختلف آزمایشـگاه جامع تحقیقات دانشـگاه

روانــی ،اجتماعــی کارکنــان دانشــگاه و مواجهــات شــغلی آنــان

بـه مسـاحت  10هـزار و  800مترمربـع در  11طبقه پرداخت و

را موردبررســی قــرار میدهــد ،وزیــر بهداشــت از قســمتهای

گفـت 6 :هـزار متـر از این فضا بـرای فعالیتهای آزمایشـگاهی

مختلــف آزمایشــگاه جامــع پیــش بالینــی کــه  18تیرمــاه بــه

طراحی شـده است.

بهرهبــرداری رســیده بــود دیــدن کــرد و از نزدیــک تجهیــزات

وی یـادآور شـد ،در سـال  1380بنـای ایـن مرکـز بهمنظـور
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تأسـیس خوابـگاه درحـال سـاخت بود کـه این پـروژه متوقف و

ایجــاد آن آغــاز شــده اســت.

تصمیـم گرفته شـد به آزمایشـگاه جامـع تغییر کاربـری دهد و

رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه ســالن کنفرانــس  72نفــری کــه

در سـال  92بـه بهرهبرداری رسـید.

در طبقــه دوم ایــن مرکــز واقــع شــده گفــت :در ایــن طبقــه

دکتـر جعفریـان تصریـح کـرد :در فـاز اول ،آزمایشـگاه معاونت

 700مترمربــع فضــای آزمایشــگاهی بــرای برگــزاری کارگاههــا

غـذا و دارو بهعنـوان نخسـتین گـروه و قطـب آزمایشـگاههای

و کالسهــای آمــوزش عملــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی

کنتـرل غـذا و دارو در سـطح تولیـد و عرضه در طبقـه اول این

وجــود دارد.

مرکز مسـتقر شـد.

وی افــزود :آزمایشــگاه مطالعــات بالینــی (كارآزمایــی بالینی) و

رئیــس دانشــگاه ،از راهانــدازی بیوبانــک در آینــده خبــر داد و

هــم ارزی زیســتی (بیواکــی واالنســی) در بــال شــمالی طبقــه

گفــت :زیرزمیــن دوم بهمنظــور ایجــاد بیوبانــک ذخیرهســازی

ســوم و آزمایشــگاه کنتــرل محصــوالت و فرآوردههــای مرتبــط

نمونههــای بیولوژیــک در دمــای منفــی  80درجــه بــرای

بــا حــوزه تجهیــزات پزشــکی در بــال جنوبــی آن در حــال

مطالعــات طوالنیمــدت آیندهنگــر در حــال آمادهســازی

تکمیــل و راهانــدازی اســت.

اســت .در زیرزمیــن اول نیــز آزمایشــگاه جامــع پیــش بالینــی

دکتــر جعفریــان طبقــات چهــارم و پنجــم ایــن مرکــز را مربوط

اســتقرار یافتــه اســت.

بــه آزمایشــگاه جامــع تحقیقاتــی بیــان کــرد و گفــت :حــدود

وی بــا اشــاره بــه مرکــز مطالعــه کوهــورت ســامت کارکنــان

یــک و نیــم میلیون یــورو توســط وزارت بهداشــت و یکمیلیون

گفــت :زیرســاختهای ســختافزاری و نرمافــزاری موردنیــاز

یــورو از ســوی دانشــگاه بــرای خریــد تجهیــزات ایــن مرکــز

ایــن مرکــز که بــا حمایت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت

ســرمایهگذاری شــده و در حــال حاضــر  85دســتگاه فعــال در

بهداشــت تجهیــز شــده در طبقــه همکــف قــرار دارد.

ایــن آزمایشــگاه وجــود دارد.

دکتــر جعفریــان از ایجــاد مرکــز جامــع پزشــکی بازســاختی

رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه راهانــدازی آزمایشــگاه تحقیقاتی

و ســلولهای بنیــادی خبــر داد و گفــت 10 :میلیــارد تومــان

محصــوالت دخانــی و مــواد ممنوعــه گفــت :توافــق اولیــه برای

اعتبــار از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری

ایجــاد آزمایشــگاه مرجــع اعتیــاد بــا حمایــت معاونت بهداشــت

بــرای ایجــاد ایــن مرکــز در نظــر گرفتــه شــده کــه حــدود یک

وزارت بهداشــت صــورت گرفتــه قــرار اســت بــال شــمالی طبقه

میلیــارد تومــان آن در اختیــار دانشــگاه قــرار گرفتــه مراحــل

ششــم بــه ایــن بخــش اختصــاص یابد.
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وی افــزود :قــرار اســت در طبقــه هفتــم هــم آزمایشــگاههای

وی افـزود :بیـش از یکسـال از توافقـات اولیـه و ابلاغ اعتبار از

مرکــز پزشــکی بازســاختی و ســلولهای بنیــادی احــداث شــود

معاونت پژوهشـی وزارت بهداشـت میگذرد اما فعالیت رسـمی

و طبقــه هشــتم نیــز بــه دفتــر تجاریســازی دانشــگاه و بخــش

و تعییـن مجـری و کمیتـه راهبری و مشـاورین از آذرماه سـال

اداری مرکز پزشــکی بازســاختی اختصــاص دارد.

 1395آغاز شـد.

دکتر جعفریان در پایان سـخنان خود افزود :نقطه قوت دانشگاه

مجــری طــرح کوهــورت ســامت کارکنــان بــا اشــاره بــه زمــان

اعضـای هیئتعلمـی توانمند و زیرسـاخت مناسـب بـرای انجام

آغــاز فعالیــت ایــن مرکــز گفــت :در حــال حاضــر فــاز صفــر

فعالیتهـای تحقیقاتـی اسـت و تـداوم ایـن فعالیتهـا نیـاز به

مطالعــه تکمیل شــده و کلیــه امکانات و ابزارهای ســختافزاری

حمایتهای وزارت بهداشـت و معاونت علمی و فناوری ریاسـت

و نرمافــزاری و همچنیــن نیــروی انســانی موردنیــاز تأمیــن

جمهوری دارد.

شــده و انشــاءالله از هفتــه آینــده فــاز پایلــوت کــه بــا هــدف

پـس از ارائه گزارش از سـوی رئیس دانشـگاه ،دکتـر قاضیزاده

اعتبارســنجی روشهــا ،ابزارهــا ،تســت نرمافزارها ،سیســتمهای

هاشـمی وزیر بهداشـت ضمن قدردانی از تالشهایی که تاکنون

امنیتــی و حفاظــت دادههــا خواهــد بــود بــه مــدت دو مــاه بــه

صـورت گرفتـه بر ضرورت حمایتهای معاونـت علمی و فناوری

طــول میانجامــد و پــسازآن ،فــاز ثبتنــام مطالعــه شــروع

ریاسـت جمهوری تأکید کرد.

خواهــد شــد کــه در ســطح دانشــگاه اطالعرســانی خواهد شــد.

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور نیز فعالیتهای

وی بـا بیـان اینکـه یـک میلیـارد تومـان بـرای ایـن پـروژه

ایـن مرکـز را افق جدیدی دانسـت کـه همه دانشـگاههای علوم

سـرمایهگذاری شـده اسـت افزود :این مطالعه نیاز به تسـتهای

پزشـکی باید به سمت آن بروند.

مختلـف ادیومتـری ،اسـپیرومتری ،بیناییسـنجی ،نـوار قلـب،

در ادامـه مرکـز مطالعـه کوهـورت سلامت کارکنـان دانشـگاه

تسـتهای مربوط به سلامت دندان ،معاینات پزشکی ،بیوبانک،

افتتـاح شـد و مـورد بازدیـد قـرار گرفـت.

تسـتهای تنسـنجی و ارگونومیکی و ...همچنیـن نرمافزارهای

دکتر منظم مجری طرح کوهورت سلامت کارکنان ،در توضیح

الزم و شـبکه داخلـی و  ...دارد کـه با اعتبار یـک میلیارد تومان

این مرکز گفت :وضعیت سلامت کارکنان ازنظر جسـمی روانی،

تهیـه و آمـاده بهرهبرداری شـده اسـت.

اجتماعـی ،اقتصـادی و شـرایط کار در یـک بـازه زمانی طوالنی

توضیـح اینکه ایـن بازدید بعدازظهـر روز چهارشـنبه  11مرداد

موردبررسـی قرار میگیرد.

 96صـورت گرفت.

