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دانش و فناوری ،باعث سربلندی و عزت جوامع است

درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
در نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
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دانشـگاه علوم پزشـکی تهران در نهمین المپیاد علمی دانشجویان

در گروهــي حيطــه مدیریــت نظــام ســامت ،تيــم فرنــام محبــي،

علوم پزشـکی کشـور 8 ،مدال طال 11 ،نقره و  6برنز بهدسـت آورد.

انســيه ســادات منصــوري و عليرضــا عبدشــاه از دانشــگاه علــوم

در این دوره از رقابتها که  19تا  22شـهریور  96در دانشـگاه علوم

پزشــکي تهــران مــدال طــا بــه دســت آورد و در انفــرادي فرنــام

پزشکی شهید بهشتی برگزار شد ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

محبــي بــه مــدال نقــره رســيد.

تهران در پنج حیطه درمجموع  24مدال گرفتند.

در حيطـه علـوم پايـه فرزانه رحماني مدال طال ،سـيمين سـيدپور

در انفـرادي حیطـه اسـتدالل بالینـی سـجاد احمدی رنانـی مدال

نقـره و پدرام افشـار برنـز را از آن خـود کردند.

طال ،نسـترن مقبولی ،فاطمه نجفی سمنانی و محمدحسین زمانی

در انفرادي حيطه فلسـفه پزشکي محمدحسـین احمديان و آذين

مـدال نقره و محمدرضـا رزاقاف و محمدرضا نادریـان مدال برنز را

ابراهيمي طاليي شـدند .اردشـير خورسـند ،سـامان ميسي چگني

از آن خـود کردند.

و محمـود خدادادگـي نقـره کسـب کردنـد و مجتبي اکبـري برنز
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گرفت .در گروهي تيم محمود خدادادگی ،اردشیر خورسند ،مجتبی

کالن منطقــه انجــام شــد.

اکبری ،مهدی فرهنگیان مدال طال و تيم محمدحسـین احمدیان،

دکتــر هاشــمی افــزود :امیدواریــم از ســال آینــده بتوانیــم ایــن

محمدحسـین عسـکردون ،آذین ابراهیمی ،سـپهر عزیزی صاحب

المپیــاد را در ســطح بینالمللــی و کشــورهای منطقــه و پـسازآن

نشـان برنز شدند.

بــه معنــی واقعــی بینالمللــی برگــزار کنیــم و وزارت بهداشــت

در انفرادي حيطه آموزش پزشـکي حجت دهقان بنادگي و عاطفه

نیــز حداکثــر حمایــت را از برگــزاری ایــن المپیــاد خواهــد داشــت

آريـان مـدال طال ،مليـکا عـرب بافرانـي و مرضيه پورعبدلـي نقره

و بــا همــکاری حــوزه بینالملــل وزارت بهداشــت ،رقابــت در ایــن

و محمـد رحمانـي سـرجمعي برنز گرفتنـد .تيم مهدیـس مروتی،

المپیــاد ،بینالمللــی خواهــد شــد.

عاطفـه آریان ،شـیرین ماوندادی هم مـدال نقره گروهي اين حيطه

وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد :امیــدوارم کــه در کشــف ،پــرورش،

را از آن خـود کرد.

رشــد و ارتقای اســتعدادهای حوزه علوم پزشــکی بیش از گذشــته

مراسـم اختتاميـه ايـن المپيـاد روز چهارشـنبه  22شـهريور  96با

موفق باشــیم.

حضـور دکتر هاشـمي وزير بهداشـت برگـزار و از برگزیدگان فردی

دکتــر هاشــمی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم رقابتهــا و قضاوتهــا

و گروهی المپیاد در حیطههای اسـتدالل بالینی ،آموزش پزشـکی،

در ایــن المپیــاد عادالنــه باشــد ،خطــاب به جوانــان و دانشــجویان

فلسـفه پزشـکی ،مدیریت نظام سالمت و تفکر علمی در علوم پایه،

حاضــر در ایــن المپیــاد ،گفــت :قــدر ایــن دوره از زندگــی خــود را

با اهـدای جوایزی قدرداني شـد.

بدانیــد چراکــه در ســالهای آینــده متوجــه خواهیــد شــد کــه
شــما بــه نســبت دوســتان و همکالسـیهایتان ،بهتریــن اســتفاده

ÁÁکشوری موفق است که تعداد عالمان و
پژوهشگران آن بیشتر باشد

وزیر بهداشــت اضافه کرد :ســعی کنید دوســتان و همکالسـیهای

وزیــر بهداشــت در مراســم اختتاميــه ايــن المپيــاد گفــت :امســال

خــود را بــه این مســیر بکشــانید زیــرا زندگــی بهســرعت میگذرد

ســطح کمــی و کیفــی المپیــاد علمــی دانشــجویان دانشــگاههای

و بایــد بتوانیــد بــرای دردهــای جامعــه و کشــور و ملــت خودتــان

علــوم پزشــکی نســبت بــه ســالهای گذشــته ،رشــد فراوانــی

چارهاندیشــی کنیــد و بهترینهــا را بخواهیــد و هماننــد جوانانــی

داشــته و خوشــحالم کــه بــه آمایــش ســرزمینی در حــوزه آموزش

کــه در دوران جنــگ تحمیلــی حضــور داشــتند ،در ســاخت و

ـطح 10
پزشــکی اهمیــت داده شــده و رقابــت دانشــجویان در سـ ِ

پیشــرفت کشــور پیشقــدم باشــید .ایــن همــان مســیری اســت

را از ایــن فرصــت کردهایــد.

و دانش محقق میشـود و کشـوری موفق اسـت که تعـداد عالمان
و پژوهشگران آن بیشتر باشد.
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دکتـر هاشـمی در پایان یادآور شـد :خوشـحالم کـه در این المپیاد
نه به سـمت تولید مقاله ،بلکه به سـمت تولیـد محصوالت حرکت
کردید و امروز دادوبیداد کردن و رگهای گردن را برجسـته کردن،
موجـب سـرافرازی کشـورها نیسـت بلکه دانـش و فنـاوری ،باعث
سـربلندی و عزت جوامع مختلف اسـت.
توضيـح اينکـه بر اسـاس اعالم دبیرخانـه ،در نهمیـن دوره المپیاد
حـدود  2هزار دانشـجوی علوم پزشـکی در  ۵حیطـه با یکدیگر به
رقابـت پرداختنـد و در هر حیطـه دو گروه بـرای راهیابی به مرحله
دوم انتخاب شـدند.
مرحلـه دوم نهمیـن دوره المپیاد با حضور حدود  ۴۵۰دانشـجو در
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلید خورد و شرکتکنندگان
در قالـب گروهی با یکدیگر بـه رقابت پرداختند.

رویرهشیرهش

 158هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

که همسنهای شما چندین دهه پیش رفتند.

ایــده اولیــه برگــزاری ایــن المپیــاد ،ســال  ۱۳۷۹در دانشــگاه علوم

دکتر هاشـمی خاطرنشـان کرد :حدود  80درصد از جوانانی که در

پزشــکی اصفهــان مطــرح و از حــدود ســال  ۱۳۸۵اقدامــات اولیــه

دوران دفاع مقدس حضور داشتند ،کمتر از  25سال سن داشتند و

بــرای طراحــی آن شــروع شــد؛ المپیــاد علمــی دانشــجویان علــوم

شـما جوانان هم از همان جنس هسـتید البته مطالبه امروز کشـور

پزشــکی کشــور ،رقابتی ســاالنه اســت که بــا هــدف توانمندکردن

با دوران دفاع مقدس ،متفاوت اسـت و مردم ایران از این خوشـحال

دانشــجویان در حــوزه مهارتهایــی چــون حــل مســئله ،تفکــر

میشـوند کـه هرروز بشـنوند جوانان ایرانـی در حوزههای مختلفی

نقادانــه و کار تیمــی طراحــی شــده اســت.

در سـطح بینالمللی و جهانی ،خوش درخشیدهاند.

ایـن رقابتها اکنون  ۹سـال اسـت کـه در دو مرحله دانشـگاهی و

وزیر بهداشـت تأکید کرد :امروز پیشـرفت مردم ایران از مسـیر علم

کشـوری و بـا محوریـت حیطههای مختلـف برگزار میشـود.

