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مراسم آغاز سال تحصیلی رزیدنتهای جدید و فارغالتحصیلی متخصصان و فلوشیپها

دکتر کریمی :مرکز قلب تهران نمونه عملی مبارزه با
تفکرات منفی است
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مراسم آغاز سال تحصیلی رزیدنتهای ورودی جدید و فارغالتحصیلی

تهـــران بـــه همـــراه اســـاتید ،رزیدنتهـــا ،فلوشـــیپها و

متخصصان و فلوشیپهای مرکز قلب تهران با حضور رئیس

کارکنـــان و خانـــواده فارغالتحصیـــان در ســـالن آمفیتئاتـــر

دانشگاه برگزار شد

ای ــن مرک ــز برگ ــزار ش ــد.

دکتر کریمی پشتکار ،تالش و نادیده گرفتن تفکرات منفی را

دکتــر کریمــی ،بــه بیــان توصیههایــی بــرای فارغالتحصیــان

ازجمله عوامل موفقیت برای فارغالتحصیالن دانست.

و رزیدنتهــای جدیــد پرداخــت و گفــت :بــه فارغالتحصیــان

مراس ــم ش ــروع س ــال تحصیل ــی رزیدنته ــای ورودی جدی ــد

و خانوادههــای آنــان و اســاتید مرکــز کــه بــه پــرورش ایــن

و فارغالتحصیلـــی متخصصـــان و فلوشـــیپهای مرکـــز قلـــب

اســتعدادها میپردازنــد تبریــک عــرض میکنــم .در مرکــز

تهــران روز پنجشــنبه  27مهــر  96بــا حضــور دکتــر کريمــي،

قلــب روزهــای خــوب و شــیرین فــراوان اســت ولــی یکــی از

رئيــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و رئیــس مرکــز قلــب

بهتریــن روزهــای خــوب را بایــد چنیــن روزهایــی کــه عــدهای

وجـود شـما قـرار دارد ،همـراه با انگیـزه پیشـرفت خواهید کرد
و موفـق خواهیـد شـد نمونـه آن همانطـور که بیان شـد مرکز
قلـب تهـران اسـت کـه مـا در عمـل یـا بـا آن تفکـرات مبـارزه
کردیـم یا گـوش ندادیـم تا موفق شـدیم.
در پایان دکتر کریمی از تالش همه اساتید در پرورش و آموزش
رزیدنتها و فلوشیپ ها قدردانی به عمل آورد.
در ادامـه دکتـر پورحسـینی معـاون آموزشـی مرکـز قلـب
ضمـن خیرمقدم به حضور ریاسـت دانشـگاه در مراسـم جشـن
فارغالتحصیلـی رزیدنتهـا و فلوشـیپ ها و آغاز سـال تحصیلی
رزیدنتهـای جدیـد ضمـن ارائـه آمار ده سـاله آموزشـی مرکز
قلـب تهران گفـت :تعـداد فارغالتحصیلان این مرکـز  146تن
در تخصـص قلـب و  48نفـر فلوشـیپ اینترونشـن و  27نفـر
فلوشـیپ اکوکاردیوگرافـی 21 ،نفـر فلوشـیپ الکتروفیزیولوژی
بــرای شــروع تحصیــل و عــدهای دیگــر بــرای پایــان مقطعــی
از تحصیــل فارغالبــال میشــوند ،دانســت.
دکتــر کریمــی بــا توصیــه بــه فارغالتحصیالنــی کــه بــرای
خدمــت بــه شهرســتانها عزیمــت میکننــد اظهــار داشــت:
شــما فارغالتحصیــان بــا همــت ،جدیــت ،تــاش و پشــتکار
میتوانیــد کارهــای بــزرگ و خــوب انجــام دهیــد و شــبیه
اســاتیدی کــه شــانزده ســال قبــل یــک ســاختمان تازهســاز را
بــه یــک محیــط درمانــی و آموزشــی و بســیار بــاارزش تبدیــل
کردنــد ،شــما نیــز بــا تــاش و همــت شــبانهروزی چنیــن عمل
کنیــد و تأثیرگــذار باشــید.
رئیس مرکز قلب با بیان اینکه محیط خوب را کسی برای ما
نمیسازد بلکه باید خودمان آنرا بسازیم و آماده کنیم گفت:
مشکالتی قطعاً در مسیر وجود دارد که حتماً مشکالت مالی
هم بخشی از آن است ولی همین مرکز قلب با وجود مشکالت
متعدد بحمدالله با پشتکار و فداکاری استادان و کارکنان ،همه
آنها مرتفع شد.
وی بـا توصیـه بـه رزیدنتهای جدیـد اظهار داشـت :در جامعه
عدهای همیشـه به بیان مشکالت میپردازند و از وضع نامطلوب
دم میزننـد و انجـام نشـدن کارهـا را مرتـب بیـان میکننـد و
بـا نـق زدن همهچیـز را زیـر سـؤال میبرنـد ،امـا اگـر منطقـی
و واقعـی فکـر کنیـم مانع پیشـرفت آنهـا همان طرز فکر اسـت
پـس توصیـه من به شـما این اسـت که تالش کنیـد و گوش به
آن حرفهـا و تفکـرات ندهید .چراکه بااسـتعداد و انرژی که در

و  4نفـر هـم فـوق تخصص جراحی قلـب جـزو فارغالتحصیالن
مرکـز قلـب بشـمار میرونـد و  13نفر هم فـوق تخصص داخلی
قلب هسـتند .در سـال جـاری  25نفر فارغالتحصیل رشـتههای
مختلـف داشـتیم کـه شـبیه سـال قبـل درصـد باالیی بـه این
مرکـز اختصـاص پیدا کـرده بـود و باالترین رتبهها و بیشـترین
درصدهـا متعلـق بـه ایـن مرکز بوده اسـت.
سـپس دکتـر سـاالری فـر معـاون درمـان مرکـز قلـب و رئیس
بخـش قلـب هـم از حضـور رئيس دانشـگاه و رئیـس مرکز قلب
در ایـن مراسـم تشـکر کـرد و در خصـوص طـول عمـر مفید و
امیـد بـه زندگـی و تقسـیم طول عمـر در بخشهـای مختلف و
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دکتـر بزرگـی عضـو هیئتعلمی و مجری برنامه مراسـم جشـن
بـا تهیـه کلیپ و سـخنان میـان برنامـه و طرح سـؤاالت متعدد
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بـه حـال و هـوای این مراسـم غنای خاصی بخشـید.
در پایان از فارغالتحصیالن با اهدا لوح و تندیس ویژه قدردانی
به عمل آمد.
اسامی فارغالتحصیالن حاضر بدین شرح است:
فلوشیپ ها:

دکتر ناصر گیالنی الریمی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی  -دکتر
منصور جهانگیری فلوشیپ الکتروفیزیولوژی  -دکتر مهدی عیسی
پور مقدم فلوشیپ الکتروفیزیولوژی  -دکتر بهزاد رحیمی درآباد
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی  -دکتر مهدی حسن آبادی فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی  -دکتر رضا لشکری فلوشیپ اینترونشنال
کاردیولوژی  -دکتر ناصر سعادت فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
 -دکتر فلورا فالح فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  -دکتر وحیده منتظری
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استفاده بهینه از آن مطالبی را بیان کرد.

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  -دکتر مهرداد شیخ وطن

وی در رابطه با کار حرفهای پس از دوران تحصیل در رشتههای

 - PhD by research -دکتر شهرام ربانی PhD by research

پزشکی گفت :به این حرفه هم میتوان یک نگاه مادی ،هم یک نگاه

رزیدنتهای تخصصی:

حرفهای و هم میتوان یک نگاه مسئوالنه حرفهای که تأثیرگذاری

دکتر سید ابوالفضل محسنی زاده  -دکتر مسیح تاج الدینی -

خیلی زیادی در جامعه داشته و بسیار مؤثر است ،داشته باشیم.

دکتر زهرا شجری  -دکتر الناز سلیمی هیزجی  -دکتر محمدرضا

در ادامه رزیدنتهای جدید به معرفی و سوابق علمی و تحصیالتی

ایری  -دکتر سید فرشاد صدری جوکندان-دکتر علیرضا جلیل

خود و سـپس فلوشـیپ هـا و رزیدنتهـای فارغالتحصیل نیز با

زاده خوئی -دکتر سید وحید هاشمی پور  -دکتر مهتاب باقری-

معرفـی خـود و تحصیالت همچنین به بیـان مطالب و خاطراتی

دکتر منوچهر ضیافت -دکتر نیلوفر اخوان خالقی  -دکتر آرش

از دوران تحصیل در مرکز قلب تهران پرداختند.

شکاری گوگ تپه  -دکتر پویا نظامی  -دکتر حامد وحیدی

