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رویکرد دانشگاه، نظارت مؤثر و اثربخش@@
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای اجرای مسئولیت 

نظارت بر عملکرد مراکز درمانی سرپایی و بستری محدوده تحت 

پوشش، برنامه هایی را تنظیم و اجرا کرده است. در این خصوص با 

دکتر صدف علی  پور معاون درمان دانشگاه به گفت وگو نشستیم.

باید مورد  و  چه مراکزی در حوزه نظارتی معاونت درمان است 
بازدید قرار گیرد؟

حوزه نظارتی شامل مراکز تشخیصی- درمانی سرپایی یا بستری 

دولتی و خصوصی است. مراکز سرپایی شامل مطب های پزشکان 

عمومی و متخصصین و مطب های مامایی، درمانگاه ها، دفاتر کار 

)بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تغذیه، گفتاردرمانی، کاردرمانی، 

فیزیوتراپی، عینک سازی، مراکز مراقبت بالینی، مراکز جامع توان بخشی، 

مراکز MMT( و مراکز تصویربرداری است و مراکز بستری شامل 

بیمارستان های دولتی و خصوصی و مراکز جراحی محدود است.

 چه محورهایی در نظارت بر مراکز بستری مدنظر قرار دارند؟
محورهای عمومی مشتمل بر واحدهای کنترل عفونت، تجهیزات، 

تغذیه، آزمایشگاه، اتاق عمل، ساختمان، اعتبارات، پرتوها، دندانپزشکی، 

پرستاری، آمار و مدارک پزشکی و کلینیک ویژه و محورهای خاص 

مشتمل بر بلوک زایمان، بیماری های صعب العاج MS، تاالسمی، 

هموفیلی و... و بخش های ویژه در برخی از بیمارستان هاست.

 نحوه بازدید مراکز درمانی به چه صورت است؟
بازدیدها طبق چک لیست به صورت روتین و سازمان دهی شده در 

قالب زمان بندی صبح، ظهر، شب انجام می شوند؛ که بازدیدهایی 

نیز به صورت موردی به منظور رسیدگی به شکایات و تائید محل 

ارائه خدمات و یا ارجاع از مراجع قانونی عاوه بر موارد روتین و 

حسب نیازها و درخواست های موجود، انجام می گیرد.

نحوه ارائه گزارش بازدید به مراکز چگونه است؟
در بازدیدهای صورت گرفته از بیمارستان های دانشگاهی، گزارش 

بازدید در یک پکیج ماهیانه به صورت فایل اکسل تجمیعی شامل 

شیتهای متعدد مربوط به بازدید هر بخش و واحد، با حذف موارد 

تکرار و با تأکید بر اولویت ها، به هر بیمارستان به صورت جداگانه 

اعام می شود و هر بیمارستان موظف به حل مشکات مطرح شده 

و ارائه پاسخ مکتوب نهایت تا ماه آینده است. در خصوص بازدید 

مؤسسات و بیمارستان های خصوصی، گزارش بازدید برای مسئول 

زمانی کوتاه جواب آن  فاصله  و در  ارسال می شود  فنی مذکور 

خواسته می شود. البته تمامی موارد در بازدید بعدی چک می شود 

تا از اصاح وضعیت اطمینان حاصل شود.

 آیا ازنظر شما این تعداد بازدید برای داشتن نظارت مؤثر کافی است؟
تعداد بازدید به تنهایی تعیین کننده تأثیرگذاری نظارت نیست و 

فاکتورهای مختلفی بر این امر اثرگذار است. ازجمله میزان اطاعات 

بازدیدکنندگان، کیفیت تهیه چک لیست ها، روش های بازخورد و 

پی گیری و عوامل دیگر. ولی در خصوص سؤال شما باید بگویم 

که به ناچار فرکانس بازدیدها بر اساس منابع انسانی و مالی موجود 

برنامه ریزی می شود و طبعًا در صورت دسترسی به منابع بیشتر 

در برخی موارد بازدیدها به تعداد بیشتر و با فواصل زمانی کمتر 

باید انجام شود.

آیا برنامه ای برای تغییر روند کار نظارتی در نظر دارید؟
در حدود 2/5 سال پیش تعدادی از چک لیست ها یکسان سازی شد 

و در طی ماه های اخیر تمامی چک لیست های نظارتی این معاونت 

توسط کارشناسان و مدیران، بازبینی و سنجه ها به موارد عملی تر 

فرایند علمی، فرکانس موردنیاز  تبدیل شد. همچنین طی یک 

بازدیدها در حال بررسی است تا بر آن اساس برنامه ریزی انجام شود.
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 در صورت مشاهده تخلف در بازدیدها، چگونه برخورد می شود؟
در بازدیدهای صورت گرفته از مراکز سرپایی، پس از بازدید نخست 

در صورت وجود تخلف، تذکر شفاهی در نوبت اول و در صورت 

تکرار در نوبت دوم تذکر کتبی داده می شود. در صورت عدم اجرای 

موارد مطروحه در بازدید بعدی، از مسئول فنی یا پزشک مربوطه 

دعوت حضوری جهت اخذ تعهد )کتبی یا شفاهی( برحسب مورد 

به عمل می آید و در صورت تکرار تخلفات مراتب جهت ارجاع به 

مراجع قضایی به واحد شکایات ارسال می شود.

روند نظارت در واحد شکایات چگونه است؟
شکایات ارائه شده به این معاونت و یا ارجاع شده از مراجع )وزارت 

بهداشت، مراجع قضایی...( حسب ضوابط با درخواست پرونده و 

توضیحات از مرکز مربوطه، حضور و مصاحبه در محل، فراخوان 

مسئولین مرکز، بررسی و پیگیری و پاسخگویی به نحو مقتضی 

صورت می پذیرد. از طرف دیگر مواردی که در بازدیدها مشاهده 

واحد  از طریق  دارد  مراجع قضایی  به  ارجاع  به  نیاز  و  می شود 

شکایات صورت می پذیرد.

در اخبار دانشگاه، در مورد اعضای هیئت رئیسه دانشگاه مطالب زیادی 
می خوانیم. این بازدیدها با چه فواصلی و به چه هدفی انجام می شود؟

بازدیدهای هیئت رئیسه در قالب تیمی متشکل از دو عضو هیئت رئیسه 

و یکی از مدیران حوزه درمان از بیمارستان های تحت پوشش به صورت 

سرزده و عمومًا در نوبت شب انجام شده و گزارش آن عاوه بر بازخورد 

بیمارستانی در جلسه هیئت رئیسه طرح و ارائه می گردد. این بازدیدها 

از سال 94 به طور متوسط 3 بار در طول ماه انجام می شود. اولویت 

در بازدیدهای مذکور، بخش های اورژانس و بخش های ویژه است ولی 

در اغلب بازدیدها بخش های مستقل حتی فضای آموزشی رفاهی 

بازدید می شود. در هر دوره شش ماهه، محورهای اصلی برای بازدید 

در معاونت درمان تعیین و در همه بازدیدهای دوره زمانی مربوطه 

توسط هیئت رئیسه محترم موردتوجه ویژه قرار می گیرد، به عنوان مثال 

در شش ماه اخیر اولویت های تعیین شده شامل 3 محور بود: تعیین 

تکلیف به موقع بیماران در اورژانس و پیگیری مناسب مشاوره ها، 

مستندسازی های مناسب و رضایتمندی کارکنان.

نقش ستاد هدایت در بازدید و نظارت چیست؟
بازدیدهای ستاد هدایت توسط متخصصین طب اورژانس و پزشکان 

عمومی مقیم ستاد هدایت در قالب زمانی عصر و شب همه ایام 

هفته و صبح روزهای تعطیل و در مأموریت های تفکیک شده انجام 

می شود؛ که شامل بازدید از اورژانس های بیمارستانی )برحسب 

اولویت( و همچنین بخش های ویژه ICU,NICU است. در این بازدید 

وضعیت رسیدگی به بیماران، سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف، 

حضور پزشکان مقیم، رعایت اصول اولیه تعهد حرفه ای، وضعیت 

مدیریت تخت بیمارستان برای بیماران اورژانس، روند اندیکاسیون 

بستری بیماران در بخش های ویژه موردبررسی و بازخوردهای آن 

به بیمارستان ها داده می شود.

سخن آخر؟
هدف از نظارت کمک به ارتقاء عملکرد مراکز ارائه خدمات درمانی 

و استقرار و حفظ استانداردهای درمانی است. رویکرد فعلی دانشگاه 

و  مؤثر  نظارت  به سمت  نظارت  روند  معاونت درمان هدایت  و 

اثربخش است. 

راه اندازی واحد مراقبت در منزل در @@
بیمارستان ها

واحد مراقبت در منزل باهدف ساماندهی، تداوم و هماهنگی در 

ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن 

و به صرفه در منزل راه اندازی شد. به همین منظور روابط عمومی 

معاونت درمان با خورشید وسکویی مدیر امور پرستاری دانشگاه 

گفت وگو کرد.
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واحد مراقبت در منزل باهدف ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه 

مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، مراقبت ایمن و به صرفه 

در منزل، در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان ها و مراکز 

درمانی، کاهش هزینه های درمانی- مراقبتی، کاهش دوران نقاهت، کنترل

در راستای برنامه راه اندازی واحد مراقبت در منزل مستقر در 

بیمارستان ها، مصاحبه ای با خورشید وسکویی مدیر امور پرستاری 

دانشگاه صورت گرفت:

هدف از راه اندازی واحدهای مراقبت در منزل در بیمارستان ها چیست؟
 طبق دستورالعمل اباغی معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی، واحد مراقبت در منزل باهدف ساماندهی، تداوم 

و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان، 

مراقبت ایمن و به صرفه در منزل، در راستای کاهش زمان بستری در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی، کاهش هزینه های درمانی- مراقبتی، کاهش 

دوران نقاهت، کنترل و کاهش عفونت های بیمارستانی، توان بخشی 

و بهبود کیفیت خدمات پرستاری و درنهایت افزایش رضایت مندی 

بیماران و خانواده ها ایجاد می شود.

در حال حاضر واحدهای مراقبت در منزل در بیمارستان های تحت 
پوشش دانشگاه تهران راه اندازی شده است؟

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور ساماندهی اورژانس بیمارستان های 

امام خمینی )ره( و شریعتی از فروردین سال 1395 واحد مراقبت در 

منزل، توسط معاونت درمان دانشگاه راه اندازی شده بود که اهداف و 

وظایف آن با ساختار ارائه شده از سوی معاونت پرستاری مشابهت دارد 

اما پس از اباغ دستورالعمل، واحد فوق، در 7 بیمارستان دیگر دانشگاه 

نیز راه اندازی گردید که درمجموع در حال حاضر از 13 بیمارستان 

دانشگاه 9 بیمارستان دارای واحد مراقبت در منزل است. مسئول 

واحد مذکور از بین پرستاران باسابقه تعیین گردیده که زیر نظر دفتر 

پرستاری بیمارستان، با شرح وظایف اباغی، خدمت می نمایند. در 4 

بیمارستان باقیمانده نیز، واحدهای مراقبت در منزل در آینده نزدیک 

راه اندازی خواهد شد.

وظایف مسئول واحد مراقبت در منزل در بیمارستان ها چیست؟
طبق دستورالعمل اباغی، وظایف مسئول واحد مراقبت در منزل در 

بیمارستان ها عبارت است از: برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران 

بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل، آشناسازی 

تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات در منزل، برگزاری 

جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان و بخش های درمانی جهت 

توسعه مراقبت در منزل، کمک به شناسایی بیماران بستری واجد 

شرایط جهت مراقبت در منزل، ارائه آموزش های الزم جهت مراقبت 

در منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آنان، بررسی سطح نیاز 

بیماران به مراقبت در منزل و تائید برنامه های درمانی و مراقبتی، 

هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران، تبیین 

فرآیند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش 

تا مرکز و منزل، دریافت معرفی نامه های صادره از بخش های درمانی 

در موردنیاز به مراقبت در منزل بیماران )قبل و در هنگام ترخیص(، 

معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد، نظارت بر قرارداد 

اولیه فی مابین مرکز و بیمار

نظارت بر واحدهای مراقبت در منزل در بیمارستان ها به چه صورت است؟
نظارت مستقیم بر نحوه عملکرد واحد، بر عهده مدیریت پرستاری 

بیمارستان است. مدیریت امور پرستاری دانشگاه، نظارت بر حسن انجام 

فعالیت های واحدهای مذکور در بیمارستان ها را بر عهده خواهد داشت.

گفت وگو با دانشجوی برگزیده دومین @@
همایش و فن بازار ملی سالمت

حمیده حسن زاده تلوکی فارغ التحصیل رشته مامایی و دانشجوی 

مسابقه  بخش  در  آموزشی،  مدیریت  رشته  ارشد  کارشناسی 

دانشجویی دومین همایش و فن بازار ملی سامت با ارائه نمونه 
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دهانه  میزان گشودگی  اندازه گیری  )پروتوتایپ( دستگاه  اولیه 

رحم برگزیده شد.

ملی  بازار  فن  و  همایش  دومین  دانشجویی  مسابقه  بخش  در 

سامت که در تاریخ 17 آبان 95 برگزار شد، 100 دانشجو در 

حوزه پایان نامه، پروتوتایپ، پتنت و طرح و ایده نوآورانه از کل 

برتر  دانشگاه های  علوم پزشکی کشور و همچنین  دانشگاه های 

وزارت علوم ثبت نام کردند که از میان آنها 12 نفر )2 پتنت، 3 

پروتوتایپ، 3 پایان نامه، 4 طرح و ایده نوآورانه( به عنوان برگزیده 

معرفی شدند. دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه 

علوم پزشکی تهران به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان عزیز به 

انجام طرح های کاربردی با بهره گیری از تجربه دانشجویان موفق 

در حوزه فناوری و آشنایی بیشتر با این عزیزان اقدام به مصاحبه 

با دانشجویان برگزیده کرد که به تناوب به اطاع خواهد رسید. 

در این مصاحبه با حمیده حسن زاده تلوکی به گفت وگو نشستیم.

حمیده حسن زاده تلوکی فارغ التحصیل رشته مامایی در مقطع 

کارشناسی از دانشگاه آزاد اسامی واحد بابل است. وی پس از 

گذراندن دوسال طرح در بیمارستان رازی قائم شهر و شش ماه 

کار در بیمارستان شفا بابلسر، هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی 

کاری  باسابقه  قائم شهر(  بهداشت شهرستان  )شبکه  مازندران 

10 سال مشغول به کار است. همچنین در حال حاضر در مقطع 

کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد اسامی 

واحد ساری درحال تحصیل است.

دوران  از  این دستگاه گفت:  ایده شکل گیری  توضیح  در  وی 

دانشجویی و با فراگرفتن مامایی سؤال های بسیاری در این حوزه 

در ذهنم به وجود می آمد و یکی از این سؤال ها این بود که آیا 

ممکن است اندازه گیری دهانه رحم را دقیق تر انجام داد و یا به 

بیان بهتر چگونه می شود میزان گشودگی دهانه رحم را در زمان 

نزدیک به زایمان دقیق تر اندازه گرفت؟

حسن زاده کاربرد این دستگاه را در زمینه زنان و زایمان و به منظور 

اندازه گیری میزان گشودگی دهانه رحم در زمان زایمان بیان کرد و 

گفت: در خصوص این طرح باید گفت که دو هدف اولویت داشت، 

تماس  در  بیمار  بدن  با  که  اینکه دستگاهی ساخته شود  یکی 

نباشد و دیگر اینکه این اندازه گیری دقیق و تکرارپذیر باشد که 

هر دو هدف در این دستگاه محقق شد به طوری که این دستگاه 

در زمان استفاده با بدن بیمار در تماس نبوده و اندازه گیری را 

به صورت دقیق و تکرارپذیر ممکن می سازد.

این دانشجوی برگزیده با بیان اینکه یکی از اهداف طرح تحول 

سامت، اولویت قرار دادن ارتقاء سامت، در چارچوب سیاست های 

زایمان طبیعی  ترویج  افزایش جمعیت( و  کلی جمعیت )طرح 

است افزود: یکی از فاکتورهای مهم زایمان طبیعی اندازه گیری 

میزان گشودگی دهانه رحم در زمان زایمان است و این دستگاه 

در این زمینه، بسیار مفید و کاربردی است. عاوه بر این وجود 

این دستگاه در حوزه آموزش نیز برای آشنایی دانشجویان رشته 

مامایی و پزشکی با مقیاس دقیق اندازه گیری بسیار مفید است.

حسن زاده افزود: در حال حاضر کشور در حال آماده شدن برای 

شروع کسب وکارهای دانش بنیان و در حال بهبود شرایط است. 

موانع و مشکات پیش رو در این طرح نیز ازاین دست بودند برای 

منابع  تأمین  بخش  در  به حمایت  می توان  به طور خاص  مثال 

مالی و سرمایه گذاری برای نمونه سازی و ارتقای محصول، تست 

و تولید آن اشاره کرد.

وی توکل به خداوند، داشتن اعتمادبه نفس، امید به دستیابی به 

نتیجه مطلوب، تاش در آن زمینه و داشتن تیمی کارا و همسو 

با هم را از عوامل دستیابی به هر هدفی دانست افزود: قرارگیری 

در یک تیم خوب می تواند بسیاری از موانع و ناامیدی های روحی 

پیش رو را هضم کرده و با انرژی بخشی موجب هم افزایی افراد 

در گروه شود. کارگروهی و هم فکری مهم ترین عامل رسیدن به 

موفقیت در این طرح بوده است.

حسن زاده با اشاره به اعضای این تیم گفت: تیمی که روی این 

طرح کار می کرد متشکل از سه ماما حمیده حسن زاده تلوکی، ماما 

مریم نیک پور، ماما مژگان فیروز بخت و یک مهندس مکانیک 

مهندس محمدرضا حسن زاده تلوکی بود. ازآنجایی که تنها همکار 

مهندس این طرح که کار طراحی مهندسی و ساخت را به عهده 

داشت برادرم بودند انجام این طرح هزینه زیادی نداشت و برای 

ساخت نمونه اولیه مقرون به صرفه بود و این پروتوتایپ با حداقل 

هزینه ارائه شد.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به محصولی مفید برای جامعه 

بایستی دانشگاه ها و سازمان های  ایده نشأت گرفته  از یک  که 

مربوطه در زمان درست و به موقع حمایت های الزم را به عمل 

آورند افزود: برای ارتقای این طرح و هرچه زودتر کاربردی شدن 

هر چه سریع تر  است  دارد الزم  نیز  باالیی  ارزش افزوده  آن که 

حمایت هایی درزمینه تأمین منابع مالی و ارائه تسهیات مربوط 

به تولید و اخذ مجوزهای الزم از سوی دانشگاه علوم پزشکی و 
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وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری صورت پذیرد.

توسعه  و  تحقیق  بخش  در  این طرح  کرد:  تصریح  حسن زاده 

ناب مستقر در مرکز رشد  پویش  دانش بنیان هوشمان  شرکت 

بابل طراحی و ساخته شد و به ثبت رسید و  دانشگاه صنعتی 

برای تجاری سازی آن الزم است حمایت های بیشتری در خصوص 

تجاری سازی این طرح )مانند تأمین هزینه خرید تجهیزات الزم 

و تهیه مجوزهای مربوطه( صورت پذیرد.

این دانشجوی برگزیده، مشوق اصلی خود در اجرای این طرح را 

خانواده اش دانست و به دانشجویان عاقه مند به پژوهش و تولید 

فناوری توصیه کرد: اگر دوست دارید در این مسیر گام بردارید، 

مطالبی که در کتاب ها مطالعه می کنید را به بوته عمل بگذارید 

و از خود پرسش های متناظر و درست بپرسید، زیرا مغز برای 

کردن  عمل  با  فقط  و  است  پاسخ  دنبال  به  پرسش ها همیشه 

این فرایند مغز را  می توان به درک بهتر در موضوعی رسید و 

خاق تر می کند. با خاق کردن مغز می توان بسیاری از راه های 

رسیدن به پاسخ پرسش ها را یافت و از بین آنها بهترین را برگزید 

و به آن عمل کرد. این عمل می تواند بسیار مؤثرتر و مفیدتر برای 

خود فرد و جامعه باشد.

و ی در پایان سخنان خود افزود: خوشحالم از این که به لطف 

خدای بزرگ که همیشه شامل حالم بوده و به کمک و پشتیبانی 

از  یکی  پاسخ  توانستم  همراهم هستند،  که همیشه  خانواده ام 

سؤال هایی که در ذهنم بود را به صورت یک محصول کاربردی و 

مفید تبدیل کنم تا خدمتی به هم وطنان و جامعه ام کرده باشم.

دانشـگاه به راین باور اسـت که با تشـویق محققین و شناسـایی 

و حمایت از اسـتعدادهای درخشـان گامی سـودمند در راستای 

پویایـی بیشـتر تحقیقات کاربردی و محصول محور در دانشـگاه 

بردارد و موجبات پیشـرفت و خودکفایی کشـور را فراهم نماید؛ 

بنابراین دانشـگاه علوم پزشـکی تهران از سـال 1394 به منظور 

توسـعه و ترویـج فرهنگ فناوری و حمایـت از طرح های فناورانه 

روز 20 آبـان کـه مصـادف بـا روز جهانـی علـم در خدمت صلح 

و توسـعه اسـت را به عنـوان »روز فنـاوری سـامت« اعام کرده 

اسـت و بر همین اسـاس اولین همایش فناوری سـامت در آبان 

سـال 94 بـه همراه نمایشـگاه محصـوالت دانش بنیان دانشـگاه 

علوم پزشـکی تهـران به منظور بزرگداشـت مقام پژوهشـگران و 

فنـاوران برتـر در حوزه های گوناگون علوم پزشـکی و شناسـایی 

و معرفـی آخریـن و برتریـن دسـتاوردهای فناورانـه و نوآوری ها 

در ایـن عرصه برگزار شـد.

رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  راستای  در  نیز  در سال 95   

جهت تحقق هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی و با رویکرد حمایت از 

توانمندی ها و تولیدات دانش بنیان داخلی و ایجاد فضایی مطلوب 

برای فناوران حوزه علوم پزشکی کشور، مقرر شد روز فناوری 

سامت به صورت ملی برگزار شود و دومین همایش و فن بازار 

ملی سامت با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران ذیل دفتر 

همکاری دانشگاه صنعت و جامعه و با شعار دانشگاه فناور، محور 

اقتصاد دانش بنیان برگزار شد.

از ویژگی های این برنامه اضافه شدن بخش دانشجویی به همایش 

بود که ان شاءالله با هماهنگی مرکز رشد استعدادهای درخشان 

دانشگاه و همچنین سایر نهادهای دانشجویی و نظرات سازنده 

پررنگ تر  آینده شاهد حضور  در سال های  عزیز  دانشجویان 

دانشجویان باشیم. همواره نقطه نظرات سازنده و پیشنهادهای 

دانشگاهیان از جمله دانشجویان عزیز مورد استقبال قرار می گیرد.

گفت وگو با دانشجوی برگزیده در جشنواره @@
دانشجوی نمونه

وحدت پورطهماسبی، دانشجوی مقطع دکترای تخصصی 

ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موفق به کسب عنوان 

دانشجوی نمونه در بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه 

کشوری در سال 95 شد.
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پورطهماسبی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی در رشته 

ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران از برگزیدگان بیست 

و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه، در بین دانشجویان وزارت 

علوم و وزارت بهداشت حائز باالترین معدل 19.60 بوده است. 

باال  تأثیر  با ضریب   ISI و  Pupmed مقاله انتشار 20  همچنین 

)Impact Factor(، همکاری در چندین طرح تحقیقاتی مصوب 

دانشگاه، تألیف و ترجمه کتاب های متعدد در زمینه ویروس شناسی 

را در کارنامه خود دارد و برگزیده جشنواره دانشجویی ابن سینا در 

سال 1394 بوده است.

در عرصه فعالیت های فرهنگی ایشان، می توان به فعالیت به عنوان 

دبیر کانون فرهنگی ابن سینا و مفاخر پزشکی دانشگاه، عضو هیئت 

تحریریه نشریه دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی شهریار دانشگاه و 

عضو فعال کانون دانشجویی هال احمر دانشگاه اشاره کرد.

وی برگزیده برتر دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا در سال 1384 

در بخش آموزشی است و همچنین موفق به کسب جایزه تحصیلی 

بنیاد ملی نخبگان در دو سال متوالی شده است.

گفت وگویی با این دانشجوی نمونه انجام دادیم:

ضمن تبریک برای این موفقیت، لطفاً خودتان را معرفی بفرمائید.
با سام و خسته نباشید، اینجانب وحدت پورطهماسبی، متولد 

1364 از اردبیل هستم. ورودی سال 91 در مقطع دکترای رشته 

ویروس شناسی از دانشکده بهداشت دانشگاه تحصیل می کنم.

مقطع  در  که  است  این صورت  به  اینجانب  تحصیلی  سوابق 

کارشناسی سال 84 در دانشگاه تهران در رشته زیست شناسی 

قبول شدم و سپس در سال 89 در مقطع کارشناسی ارشد در 

رشته ویروس شناسی پزشکی ادامه تحصیل دادم. در حال حاضر 

پزشکی  علوم  دانشگاه  در  رشته  دکترای همین  دانشجوی  نیز 

تهران هستم و امسال توانستم در جشنواره دانشجوی نمونه جزء 

برگزیدگان باشم.

جشنواره دانشجوی نمونه کشوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
جشنواره خیلی خوبی بود، اولین سالی بود که در این جشنواره 

حضور یافتم و آبان ماه مدارکم را به سامانه جشنواره دانشجوی 

نمونه کشوری ارسال کردم. امتیازدهی دانشجوی نمونه در سه حیطه 

آموزش، پژوهش و فرهنگی است که در مرحله اول در داخل دانشگاه 

و با توجه به نوع امتیازات کسب شده به عنوان دانشجوی برتر انتخاب 

و به ستاد کل جشنواره دانشجوی نمونه کشوری معرفی شدم. در 

آنجا داوری نهایی انجام شد و موفق به کسب امتیازات الزم شدم.

کسب این موفقیت ها را مرهون چه می دانید؟
لطف و عنایت خداوند و توکلی که به خداوند داشتم. همچنین 

دعای پدر و مادرم که خیلی در این امر نقش داشت و تاش و 

پشتکار و زحماتی که در این راه کشیدم. اساتید دانشمند دانشگاه 

و همچنین اساتید راهنمای خوبی که بسیار برایم زحمت کشیدند. 

همه اینها در کنار هم باعث شد که بتوانم به این مهم دست یابم.

چه احساسی در لحظه اهدای جوایز داشتید؟
بسیار احساس  برسد،  این مرحله  به  مطمئنًا هر دانشجویی که 

از  را  وقتی جایزه  و خوشایندی خواهد داشت. همچنین  خوب 

دستان دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و دکتر هاشمی 

وزیر بهداشت دریافت کردم، بسیار حس خوبی به من دست داد. از 

اینکه بنده از بین حدود 40 دانشجوی برگزیده ازلحاظ معدل هم 

نفر اول بودم و همچنین تمامی مقاالت چاپ شده در مجله های 

ISI با ایمپکت فاکتور باال به چاپ رسیده است و توانستم امتیازات 

الزم را به دست بیاورم.

چه سخنی برای سایر دانشجویان نخبه دانشگاه علوم پزشکی تهران دارید؟
سخن بنده برای دانشجویان عزیز این است که در تمام کارها و 

زمینه ها چه علمی و چه غیرعلمی توکل بر خدا داشته باشند، تاش 

کنند و پشتکار داشته باشند و در کنار تحصیل به جنبه های دیگر 

زندگی هم بپردازند تا بتوانند به ایده آل ها و اهدافی که دارند 

برسند. دانشجویان حتمًا تاش، پشتکار و توکل بر خدا را سرلوحه 

زندگی خود قرار دهند.

و سخن آخر؟
زندگی  در  و  بودند  بنده  الگوی  که  عزیزم  مادر  و  پدر  از  ابتدا 

اساتید  از  و سپس  می کنم  تشکر  بسیار  می بوسم،  را  دستشان 

عزیزم، خصوصًا اساتید راهنما دکتر جزایری، دکتر نصیر طوسی، 

دکتر سید محمد علویان که در زمینه های مختلف به خصوص 

از  ممنون هستم.  کردند،  من کمک  به  بسیار  پژوهشی  زمینه 

اساتید گروه ویروس شناسی نیز سپاسگزاری می کنم که در این 

راه برایم زحمات زیادی کشیدند.


