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 دیدار مدیر 5بکه بهدا5ت 5هرستان رى با @�
خانوادم 5هدا

هم زمان با روز گرامی داشت شهدا، مدیر شبکه شهرری با خانواده 

شهدا دیدار و از آنان قدردانی کرد.

دکتر فاطمه تاجیک مدیر شبکه شهرری روز یکشنبه 22 اسفند 95، 

به همراه عباس رحیمی مسئول حراست در منزل کفایت خانی فرزند 

شهید و یکی از کارکنان شبکه حاضرشده و از ایشان قدردانی کرد.

دکتر تاجیک زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را یک وظیفه 

بسیار  ما  برای  وظیفه  این  روزها  این  گفت:  و  دانست  همگانی 

نسل  تا  کنیم  به گونه ای عمل  باید  است، چون  سنگین تر شده 

جوان که دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده اند، بتوانند به اهمیت 

مجاهدت ها و رشادت های این بزرگ مردان پی ببرند.

کفایت خانی نیز ضمن تشکر از مدیر شبکه و همراهان، چنین 

اقداماتی را مایه دلگرمی دانست و ابراز امیدواری کرد که خانواده 

شهدا با گفتار و رفتار خود الگوی مناسبی برای نسل جدید باشند.

در این دیدار هدایایی از سوی مدیریت و واحد فرهنگی شبکه 

بهداشت شهر ری به خانواده خانی اهدا شد.

نشست دانش افزایی استادان با موضوع مدیریت @�
استرس برگزار 5د

ـــی  ـــاد نمایندگ ـــتادان نه ـــی اس ـــت هم اندیش ـــت مدیری ـــه هم ب

مقـــام معظـــم رهبـــری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران، دومیـــن 

جلســـه کارگاه هم اندیشـــی اســـتادان دانشـــکده داروســـازی 

ـــفند 95  ـــترس روز یکشـــنبه، 22 اس ـــت اس ـــا موضـــوع مدیری ب

ـــزار شـــد. برگ

در ایـــن جلســـه دکتـــر کاظـــم زاده عطوفـــی، روانشـــناس بالینـــی 

و عضـــو هیئت علمـــی دانشـــکده علـــوم رفتـــاري و ســـامت 

ــان ســـبک  ــه بیـ ــران بـ ــوم پزشـــکی ایـ ــگاه علـ روان دانشـ

ـــاد جســـمانی، روان شـــناختی، اجتماعـــی  زندگـــی ســـالم در ابع

و معنـــوی پرداخـــت و گفـــت: ُبعـــد جســـمانی ســـامت شـــامل 

ـــم  ـــه و رژی ـــا تغذی ـــه ب ـــود ک ـــدن می ش ـــی ب ـــامت عموم س

ـــد؛  ـــه دســـت می آی ـــی ب ـــی مناســـب، ورزش و خـــواب کاف غذای

ـــي،  ـــای زندگ ـــري مهارت ه ـــامل یادگی ـــناختی ش ـــد روان ش ُبع

افزایـــش اعتمادبه نفـــس و به کارگیـــری راهکارهایـــی بـــراي 

ـــامل  ـــز ش ـــی نی ـــد اجتماع ـــود؛ بع ـــدي می ش ـــش رضایتمن افزای

افزایـــش شـــبکه حمایـــت اجتماعـــي، افزایـــش روابـــط دوســـتانه، 

فعالیـــت اجتماعـــي جدیـــد و مشـــارکت در برنامه هـــای گروهـــي 

ـــای  ـــي، فعالیت ه ـــای مذهب ـــوی، فعالیت ه ـــد معن ـــت و ُبع اس

ـــي  ـــداف زندگ ـــي و توســـعه اه ـــاي زندگ ـــه، توســـعه معن خاقان

را در برمی گیـــرد.

وی در بخشـــی از ایـــن کارگاه توصیه هایـــی بـــرای مقابلـــه 

ـــه  ـــرای مقابل ـــت: ب ـــرد و گف ـــه ک ـــترس ارائ ـــا اس ـــازگارانه ب س

بـــا اســـترس بایـــد در محیـــط زندگـــی خـــود تغییراتـــی ایجـــاد 

ــات  ــد، گاهـــی اوقـ ــد و از کمال گرایـــی روي برگردانیـ کنیـ

ـــام  ـــود در انج ـــرعت خ ـــد، از س ـــی کنی ـــوید و بچگ ـــه ش بچ

کارهـــا بکاهیـــد، همـــواره بـــراي تغییـــر آماده باشـــید، بـــه 

ـــپس  ـــنجید و س ـــان را بس ـــد، محدودیت هایت ـــات بروی تعطی

نـــه بگوییـــد، اهـــداف کوتاه مـــدت تعییـــن کـــرده و آن هـــا 

ــول  ــران محـ ــه دیگـ ــا را بـ ــد، کارهـ ــدی کنیـ را اولویت بنـ

ــي  ــان زندگـ ــي خودتـ ــي مالـ ــوب توانایـ ــد، در چارچـ کنیـ

کنیـــد، نظم دهنـــده حرفـــه ای باشـــید، یـــك زنـــگ تفریـــح 

ـــه  ـــد، ب ـــان در نظـــر بگیری ـــراي خودت ـــرار ب ـــراي ف ـــي ب ـــا زمان ی

ـــید  ـــوخ طبع باش ـــید، ش ـــا ببخش ـــود غن ـــوی خ ـــی معن زندگ

ـــد. ـــن کنی ـــازی را تمری و آرام س

توضیــح اینکــه در حیــن نشســت تبادل نظــر و پرســش و پاســخ 

بیــن اســاتید و کارشــناس و شــرکت در فعالیت هــای گروهــی 

انجام شد.
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اورژانس و کت لب ا بیهارستان سیفا افتتاح 5د@�
اورژانـس و کت لب 2 بیمارسـتان سـینا با حضـور دکتر صالحي 

افتتـاح و تعـداد 7 تخـت جدیـد به بخـش فک و صـورت اضافه 

شـد و دسـتگاه انژوگرافـی جدیـد و پیشـرفته ایـن مرکـز بـه 

بهره بـرداری رسـید.

در مراسـم افتتاحیه بخش های جدید بیمارسـتان سـینا که 22 

اسـفند 95 برگـزار شـد، دکتـر صالحـی رییـس سـازمان انرژی 

اتمـی و دکتـر حریرچـی قائم مقـام وزیـر و معـاون کل وزارت 

بهداشـت از بخش های مختلف فک و صـورت، نورولوژی، ام اس، 

آل تـی ام، کـت لب و اورژانس بیمارسـتان سـینا بازدید کردند و 

در جریـان روند رسـیدگی بـه بیماران قـرار گرفتند.

در حاشـیه ایـن مراسـم، دکتـر صالحـی بیمارسـتان سـینا را 

از پیشـرفته ترین مراکـز درمانـی کشـور دانسـت و گفـت: ایـن 

بیمارسـتان بـا مدیریت شایسـته دکتـر پورمند با بیـش از 500 

تخـت، انـواع فلوشـیپ هـا و تخصص هـای الزم را ارائـه می دهد 

و در زمینـه بیمـاری  ام اس مرجـع کشـوری اسـت.

رییس سـازمان انرژی اتمی، با اشاره به زمینه همکاری مشترک 

ایـن سـازمان بـا وزارت بهداشـت گفـت: یکـی از برنامه هـای 

تکنولوژی و فناوری هسـته ای، ساخت تجهیزات پزشکی است و 

طی 2-3 سـال اخیر انواع سـانتریفیوژهای تولید دارو و واکسـن 

را طراحـی، سـاخته و تحویل حوزه سـامت داده اسـت که این 

نمونـه ای از همکاری مؤثر و مفید اسـت.

وی افـزود: یکـی دیگـر از همکاری های سـازمان انـرژی اتمی با 

وزارت بهداشـت ایجاد بیمارسـتان تخصصی هسـته ای است که 

بـه مجموعـه دسـتگاه های پیشـرفته پرتودهـی تجهیز می شـود 

و بـرای نخسـتین بـار در غـرب آسـیا بـا به کارگیـری دسـتگاه 

سـیکلوترون بـه معالجـه انـواع سـرطان ها می پـردازد. تاکنـون 

قدم هـای بلنـدی در ایـن زمینه برداشته شـده و به زودی شـاهد 

کلنـگ زنـی آن خواهیـم بود.

سـپس دکتـر حریرچـی قائم مقـام وزیـر و معـاون کل وزارت 

بهداشـت، بیمارسـتان سـینا را از بزرگ تریـن و پـر ارجاع تریـن 

مراکـز درمانـی کشـور و در بعضـی تخصص هـا منحصربه فـرد 

دانسـت و افـزود: این دومین دسـتگاه انژوگرافی محیطی اسـت 

کـه در ایـن بیمارسـتان راه انـدازی می شـود.

وی افـزود: بـا اجـرای طرح تحول سـامت 100 بیمارسـتان هر 

روز هفته و به صورت 24 سـاعته آمادگی پذیرش بیماران سـکته 

مغـزی و قلبـی را دارند تا در کمترین زمـان ممکن انژوگرافی و 

اقدامـات درمانـی برای پیشـگیری از بروز عارضـه در عضله قلب 

و سـلول های مغز صـورت گیرد.

دکتـر حریرچـی با بیـان اینکـه مهم تریـن عامـل مرگ ومیر در 

ایـران بیماری های قلبی و عروقی اسـت افـزود: در کنار اقدامات 

پیشـگیرانه نظیـر ورزش، مصـرف کم چربـی، مقابلـه بـا چاقی و 

کم تحرکی بایسـتی اقدامات روز و علمی دنیا در باالترین سـطح 

به مـردم عزیزمان ارائه شـود.

قائم مقـام وزیـر بهداشـت، تصریـح کـرد: بیماری هـای غیرواگیر 

اقدامات پیچیده و گران تری را نیاز دارد که ما در بیمارستان های 

دولتی بدون هیچ هزینه ای این خدمات را که در بیمارستان های 

خصوصـی هزینه ای بیـش از 50 میلیون تومان به ازای هر بیمار 

دارد با کمال افتخـار ارائه می دهیم.

در ادامـه، دکتـر پورمنـد رییـس بیمارسـتان سـینا با اشـاره به 

رسـیدن حداقـل زمـان نوبت دهـی بیماران بـا به کارگیـری این 

دسـتگاه گفـت: پیش ازاین حـدود 350 بیمار در مـاه برای یکی 

از اقدامـات تخصصـی قلـب و عـروق، رادیولـوژی و جراحی های 

اندوواسـکوالر به بیمارسـتان سـینا مراجعه می کنند که با کمک 

ایـن دسـتگاه پذیرش بیمـاران بـه دو برابر افزایـش می یابد.

دکتـر پورمند بیمارسـتان سـینا را جز 8 بیمارسـتانی بیان کرد 

کـه در سـاعات اولیـه بیمـاران مبتابه گرفتگی حـاد عروق مغز 

و قلـب را درمـان می کنـد و افـزود: متخصصـان مقیـم مرکز در 

مدت زمان متوسـط 26 دقیقـه برای بازکردن رگ هـای بیماران 

خودشـان را می رسـانند و قبـل از اینکـه عضـات قلـب و یـا 

سـلول های مغـز دچـار نکـروز شـود بیمـار را درمـان می کنند.

وی افـزود: بـرای خریـد این دسـتگاه 4 میلیـارد و 400 میلیون 

تومـان هزینه شـده که بـا اسـتفاده از آن عاوه بـر صرفه جویی 

اقتصـادی کیفیـت زندگی بیمـاران نیز بهبـود میابد.
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توضیـح بخش هـای  نیـز در  بیمارسـتان سـینا  برکتـی مدیـر 

افتتاح شـده گفت: اورژانس بیمارسـتان سـینا با صرف هزینه ای 

بالغ بر 2 میلیارد 500 میلیون تومان، ظرف مدت 7 ماه بازسازی 

شـد و تعـداد تخت هـای آن از 37 بـه 57 تخـت افزایش یافت.

وی افـزود: بـه بخـش فـک و صورت نیز بـا هزینـه ای بالغ بر 50 

میلیـون تومـان در زمـان کوتاهی، 7 تخت اضافه شـد.

شتباهانخساتادانشاگششاعلوماپزشاکیاتهارانادشااارآماانا

علشیاکشاوش

براساس اعام فدراسیون سرآمدان علمی، دانشگاه علوم پزشکی 

تهـران بـا یـک هـزار و 149 امتیـاز در رتبه نخسـت سـرآمدان 

علمی کشـور قـرار گرفت.

فدراسـیون سـرآمدان علمی وابسـته بـه معاونت علمی ریاسـت 

جمهوری اسـت که به منظور دسـتیابی به مرجعیت علمی جهان 

تشکیل شـده و از سـرآمدان برتـر علمی کشـور حمایت می کند.

دکتر سـعید سـرکار، عضـو هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی 

تهـران و دبیـر فدراسـیون سـرآمدان علمـی ایـران، دراین بـاره 

توضیـح داد و گفـت: پـس از ابـاغ سیاسـت های کلـی مقـام 

معظـم رهبـری در زمینه کسـب مرجعیت علمـی جهان تاکنون 

اقدامـی صـورت نگرفتـه بـود تـا اینکه بـه همت معاونـت علمی 

ریاسـت جمهـوری در این خصـوص برنامه ریزی و شـاخص ها و 

معیارهایـی تعییـن شـد که متمرکز بـر کیفیت تولیـدات علمی 

بـود و نـه کمیت آن.

وی افـزود: بـه این منظـور بیش از 70 مجله معتبـر علمی طراز 

اول جهان مانند نیچر و سـاینس و... با شـاخص های باالی تأثیر 

مجلـه )IF( و ایگـن مجله )Eigen Factor( شناسـایی و افرادی 

کـه در ایـن مجـات مقالـه منتشـر کردنـد امتیازبنـدی شـدند 

کـه بـه راین اسـاس 100 نفـر از افرادی کـه باالتریـن امتیاز را 

داشـتند را انتخاب شدند.

دکتـر سـرکار معیـار ارزیابـی اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه ها 

را براسـاس کارنامـه 5 سـال اخیـر آنـان بیان کـرد و گفت: این 

100 نفـر بـه دو گروه الف و ب تقسـیم شـدند کـه موردحمایت 

مادی و معنوی فدراسـیون سـرآمدان علمی وابسـته به معاونت 

علمی ریاسـت جمهـوری قـرار می گیرند.

دبیـر فدراسـیون سـرآمدان علمـی، بـا اشـاره بـه رتبه بنـدی 

براسـاس شـاخص های سـرآمدی گفـت:  دانشـگاه های کشـور 

فدراسـیون سـرآمدان علمی جلسـات متعـددی را برگـزار کرده 

کـه در نشسـت اخیـر آن از سـه دانشـگاهی که باالتریـن امتیاز 

سـرآمدی را کسـب کردنـد با حضور دکتر سـتاری قدردانی شـد. 

به راین اسـاس دانشگاه علوم پزشکی تهران با 9 هیئت علمی سرآمد 

و هـزار و 149 امتیـاز رتبه نخسـت، دانشـگاه تحصیات تکمیلی در 

علوم پایه زنجان با 600 امتیاز و دانشـگاه تربیت دبیر شـهید رجایی 

با 481 امتیاز رتبه سوم را کسب کردند.

 برگزارى مراسم بزرگدا5ت مقام 5هدا در مجتهع @�
بیهارستانی امام خهیفی )رم(

ــه همــت دفتــر امــور ایثارگــران مجتمــع بیمارســتانی امــام  ب

خمینــی )ره( و دانشــگاه، مراســم بزرگداشــت مقــام شــهدا در 

مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره( برگــزار شــد.

ــران و کارکنــان  ــا حضــور خانواده هــای شــهدا، اســاتید، مدی ب

ایــن مجتمــع، مراســم بزرگداشــت مقــام شــهدا 21 اســفند 95 

در تــاالر مرکــز تصویربــرداری برگــزار شــد.

در ایــن گردهمایــی، پــس از تــاوت قــرآن و پخــش کلیپ های 

یــادآوری مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس، حجت االســام 

پــروازی از مدرســین حــوزه علمیــه و رزمنــدگان دوران دفــاع 

مقــدس ســخنرانی کرد.

وی بــا تعریــف کــردن خاطراتی از شــهید همــت و دوران جنگ 

بــه شــرایط ســخت آن روزهــا پرداخــت و تصریــح کــرد: بــدون 

خلــوص نیــت و انگیــزه کار کــردن بــرای رضای خــدا، گذراندن 

آن شــرایط غیرممکــن می نمــود.

حجت االســام پــروازی در ادامــه بــا بررســی تحلیلــی شــرایط 

ــای  ــیم ویژگی ه ــه ترس ــاب، ب ــس از انق ــور پ ــی کش اجتماع

برجســته چهــار نســل در طــی ایــن دوران پرداخــت.

ــام نســل امنیتــی،  ــا ن ــه اســتعاره ب وی از نســل اول انقــاب ب

ــی، سیاســی، از نســل  ــا ویژگــی نظام ــی، از نســل دوم ب نظام
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ســوم بــا ویژگــی سیاســی، اجتماعــی و باالخــره از نســل چهارم 

ــای  ــرد و ظرافت ه ــاد ک ــادی ی ــی، اقتص ــی اجتماع ــا ویژگ ب

ــرای  ــی ب ــی امنیت ــل نظام ــذاری نس ــن قانون گ ــی بی هماهنگ

دورانــی کــه جوانــان ویژگی هــای اجتماعــی اقتصــادی دارنــد 

را گوشــزد کــرد.

ــگ محمــدی عضــو هیئت علمــی  ــر بی ــه جلســه، دکت در ادام

و مســئول دفتــر امــور ایثارگــران مجتمــع بــا بیــان خاطراتــی 

ــاره  ــا درب ــرد ت ــوت ک ــن دع ــاع مقــدس از حاضری از دوران دف

مســائل روز مرتبــط با موضــوع مقاومــت ایثارگرانــه دیدگاه های 

خــود را مطــرح کننــد.

ــر محققــی  ــرداری، دکت ــز تصویرب ــی رئیــس مرک ــر قناعت دکت

هیئت علمــی و عضــو بنیــاد نیکــوکاری مرکــز کنتــرل ســرطان، 

دکتــر کیهانــی دوســت عضــو هیئت علمــی بخــش کــودکان و 

دکتــر رئیــس کرمــی رئیــس بخــش کــودکان مجتمــع بــه بیان 

دیدگاه هــای خــود در ایــن زمینــه پرداختنــد.

در پایــان نیــز بــا اهــدای لــوح قدردانی، کتــاب طبیبان عرشــی 

)یادنامــه شــهدای دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهــران( و شــاخه گل بــه خانواده هــای شــهدا، نســبت بــه آنهــا 

ادای احترام شد.

 مراسم تکریم و جشن بازنشستگی معاون مرکز @�
بهدا5ت جفوب تهران برگزار 5د

مراســم تکریم و جشــن بازنشســتگی لیدا فقیه نصیــری، معاون 

مرکــز بهداشــت جنــوب تهــران بــا حضــور مســئوالن معاونــت 

بهداشــت، همــکاران ســابق و فعلــی ایــن مرکــز برگزار شــد.

در ایــن مراســم کــه روز چهارشــنبه 18 اســفند 95 در مرکــز 

بهداشــت جنوب برگزار شــد، دکتــر تأملی، معــاون فنی معاونت 

بهداشــت، دکتــر قیــوم زاده، رئیــس مرکــز بهداشــت جنــوب 

تهــران، دکتــر حســینی ســده، رئیــس ســابق ایــن مرکــز، دکتر 

ــران گروه هــای گســترش و  ــر نیک فرجــام، مدی معتمــد و دکت

بیماری هــای معاونــت بهداشــت، مســئوالن و کارشناســان ایــن 

معاونــت حضــور داشــتند.

ــد از  ــا تمجی ــی در ســخنانی ب ــر تأمل ــوم زاده و دکت ــر قی دکت

خدمــات ارزنــده معــاون مرکــز بهداشــت جنــوب تهــران، از وی 

ــن  ــن از شــرکت کنندگان در ای ــد ت ــه، چن ــی و در ادام قدردان

مراســم، در خصــوص ویژگی های مدیریتی و شــخصیتی ایشــان 

مطالبــی را بیــان کردنــد.

فقیـه نصیـری معـاون مرکز بهداشـت جنـوب تهـران نیز ضمن 

قدردانـی از همـکاران، متنی را برای حاضـران خواند و در پایان 

هدایـای مسـئوالن و واحدهـای مختلف سـتادی به ایشـان اهدا 

شد. متنی که توسط فقیه نصیری قرائت شد

پیــام رییــس دانشــگام بــه مفاســبت روز اا @�
اســنفد، روز »گرامــي دا5ــت 5ــهدا«

دکتــر علــی جعفریــان، رییــس دانشــگاه بــه مناســبت روز 22 

اســفند روز »گرامــي داشــت شــهدا« در پیامــی از جایــگاه رفیع 

معنــوی آنــان تجلیــل کــرد.

 متن پیام به شرح زیر است:

»هیچ کــس حقــي بــه انــدازه شــهدا بــر بشــریت نــدارد« امــام 

خمینــي )ره(

شــهدا عــاوه بــر جایــگاه رفیــع معنــوي کــه قلم هــا از توصیــف 

ــي  ــد و حق ــتقال ملت ان ــعل دار آزادي و اس ــد مش آن ناتوان ان

بــزرگ بــر بشــریت دارنــد. معبــري کــه شــهدا بــا خون خــود از 

میــان میــدان نیرنــگ و غفلــت گشــودند و رنــگ و بــوي ایثــار 

و شــهادت بــه آن دادنــد، مي توانــد در زمــان حاضــر راهنمــاي 

مــا در انجــام وظائفمــان باشــد.

اینجانــب بــه مناســبت روز 22 اســفند کــه روز »گرامي داشــت 

شــهدا« نام گــذاري شــده، بــه نمایندگــي از اســاتید، کارکنــان 
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ــار  اخبـ
ــاه کوتـ

5ــهارم امش
مفسش اسنفد 

و دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکي تهـــران ضمــن عــرض 

ــز  ــوح شــهید عزی ــه روح پرفت ــران، ب ــه همــه ایثارگ ــرام ب احت

محمدســعید محققــي کــه باقیمانده جســمش پس از 33 ســال 

ــراي  ــتم و ب ــام و درود مي فرس ــد، س ــن آرمی ــاك میه در خ

خانــواده گرامــي ایشــان خصوصــًا اســتاد گرامــي جنــاب آقــاي 

دکتــر محمدعلــي محققــي طــول عمــر مقــرون بــا ســامتي و 

سربلندي مسئلت مي نمایم.

عیادت دانشجویان دانشکدم ففاورى هاى نوین @�
پز5کی از سالهفدان

با مدیریت و برنامه ریزی کمیته دانشجویی دانشکده فناوری های 

نوین پزشکی، جمعی از دانشجویان این دانشکده به همراه دکتر 

خسروانی از 220 تن از سالمندان آسایشگاه کهریزک عیادت کردند.

نوین  فناوری های  دانشکده  دانشجویی  معاون  دکتر خسروانی 

پزشکی در خصوص این برنامه گفت: آسایشگاه سالمندان و معلولین 

کهریزک در سال 1352 به همت مرحوم دکتر محمدرضا حکیم 

زاده بنیان گذاری شد و در حال حاضر این آسایشگاه بیش از هزار 

و 750 تن از عزیزان را مورد محبت و پرستاری قرار داده است.

ایشان ادامه داد: نمی توانم بیان کنم که آیا دانشجویان بیشتر تحت 

تأثیر عمیق مواجه با مادران سالمند و بسیار مهربانی قرار گرفتند 

که چشم به درب دوخته بودند تا کسی به عیادت آنها برود و 

یا این عزیزان سالمند و پدران و مادران ما بودند که این چنین 

شادی عمیق خود را از دیدار دانشجویان با دعا بیان می کردند.

دکتر خسروانی افزود: دانشجویان ما چنان تحت تأثیر این فضای 

عاطفی و معنوی قرار گرفتند که قرار شد سال آینده مجدد با 

امکانات و تعداد بیشتر به عیادت این عزیزان بروند.

توضیح اینکه، در این دیدار که روز چهارشنبه 19 اسفندماه سال 

جاری از دو بخش سالمندان به انجام رسید، با اهدای هدایایی از 

سالمندان آسایشگاه عیادت و دلجویی شد.

�@ 

برگزارى مراسم کا5ت نهال در بیهارستان @�
5ریعتی

اعضای هیئت علمی و کارکنان بیمارستان شریعتی، مراسم نمادین 

روز درخت کاری را با کاشت نهال هایی در این مرکز برگزار کردند.

این مراسم، چهارشنبه 18 اسفند در هفته منابع طبیعی و در 

محوطه بیمارستان برگزار شد.

در این مراسم، دکتر سروش رئیس بیمارستان شریعتی، چند تن 

از اعضای هیئت علمی و کارکنان این مرکز، با کاشت نهال های 

میوه در حیاط بیمارستان، پیوند خود را با طبیعت نشان دادند 

دوستدار  بیمارستان  عنوان  با  را  مراسم  این  یادبود  تابلوی  و 

محیط زیست امضا کردند.

جشفوارم آموز5ی بیهارستان 5ریعتی برگزار 5د@�
جشـنواره آموزشـی بیمارسـتان شـریعتی بـا حضـور اسـتادان، 

دسـتیاران و اعضـای هیئت علمـی رشـته های مختلـف و معرفی 

دستیاران برتر بورد تخصصی سال 95 روز چهارشنبه 18 اسفند 

95 در تاالر شـهید پیرویان بیمارسـتان شـریعتی برگزار شـد.

در ایـن مراسـم کـه بـه همـت معاونـت آموزشـی بیمارسـتان 

شـریعتی برگزار شد، استادان پیشکسـوت، اعضای هیئت علمی، 

دسـتیاران، دانشجویان و سرپرسـتاران این مرکز شرکت کردند.
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دکتر سـهراب پور معاون آموزشـی بیمارسـتان شـریعتی ضمن 

خوشـامدگویی، دستاوردهای آموزشـی بیمارستان را افتخارآمیز 

دانسـت و گفت: دسـتاوردهای این بیمارسـتان منحصـر به امور 

آموزشـی نیسـت و این مرکز تنها بیمارسـتانی است که در میان 

بیمارسـتان های کشـور بیشـترین تعـداد تولیـد مقالـه را دارد و 

ایـن افتخار بزرگی اسـت.

دکتر سـروش رئیس بیمارسـتان شـریعتی نیز خدمـت به مردم 

را برتریـن عبادت هـا دانسـت و گفـت: کاری کـه انسـان از تـه 

قلـب انجـام دهـد، باعث خوشـحالی اسـت و مـن عاشـقانه کار 

کـردن را از اسـتادانی همچـون اسـتاد هدایـت و دیگر اسـتادان 

آموختـم. بیمارسـتان هـم  مدرسـه اسـت و هم معبـد. چون هم 

یـک محیـط آموزشـی اسـت و هـم اینکه خدمـت به مـردم در 

آن انجـام می شـود کـه از عبادات اسـت.

دکتر سـروش در ادامـه از فراگیران به عنوان سـرمایه های اصلی 

ایـن مرکز و کشـور یاد کـرد و گفت: هنـوز راه طوالنی پیش رو 

داریـم و نباید به کارهایمان مغرور شـویم.

وی از استادان درخواست کرد که شاگردان خود را تنها نگذارند 

و در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد تا در سـال 96 دسـتیاران این 

مرکز موفق تر باشـند.

دکتـر ملـک زاده معـاون تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت 

و اسـتاد گـروه گـوارش و کبـد دانشـگاه، دربـاره نقـاط قـوت 

بیمارسـتان شـریعتی گفـت: مـا بایـد بـه توانایی هـای فـردی و 

جمعـی خود در بیمارسـتان توجه داشـته باشـیم. آنچـه در این 

بیمارسـتان انجام شـده، جـای تقدیـر دارد و ان شـاءالله همدلی 

بیشـتری بـه وجـود آید.

در ادامــه مراســم، دکتــر نفیســی اســتاد روماتولــوژی و رئیــس 

دانشــکده پزشــکی نیــز از اســتادان خــود در ایــن بیمارســتان 

یادکــرد و گفــت: هنــوز آن اســتادان الگــوی مــا هســتند و بعــد 

ــه  ــر ب ــالیان از آن اســتادان قدیمــی، عاقه مندت از گذشــت س

آمــوزش ندیدیــم.

دکتر نفیســی همچنین فرصت های آموزشــی برای دانشــجویان 

را بی نظیــر و تکــرار نشــدنی دانســت و بــه دانشــجویان 

توصیــه کــرد تــا فــارغ از مشــکات و دغدغه هــای روزمــره بــه 

ــد. ــوزی بپردازن علم آم

در ایــن مراســم همچنیــن از اســتادان پیشکســوت و بازنشســته 

ــراح و  ــدی ج ــی هرن ــادر اعلم ــر به ــه دکت ــز ازجمل ــن مرک ای

متخصــص ارتوپــدی، دکتــر محمــود اکبریــان فــوق تخصــص 

روماتولــوژی، دکتــر مرتضــی انصــاری فــوق تخصــص انکولوژی، 

دکتر محمدحســین بشــیری جــراح و متخصص زنــان و زایمان، 

دکتــر محمــد پژوهی فــوق تخصص غــدد، دکتر محمــد جهانی 

ــص  ــوق تخص ــان ف ــر خطیبی ــوژی، دکت ــص انکول ــوق تخص ف

گــوارش و کبــد، دکتــر رجبیانــی متخصــص پاتولــوژی، دکتــر 

ــر  ــاب، دکت ــز و اعص ــص مغ ــراح و متخص ــتوده ج ــعود س مس

حســین اصــل ســلیمانی فــوق تخصــص گــوارش، دکتر حســین 

محمــود زاده متخصــص جراحــی عمومــی، دکتــر مســعود مهــر 

آذیــن متخصــص جراحــی مغــز و اعصــاب و دکتــر ناجــی فــوق 

تخصــص روماتولــوژی قدردانــی شــد.

بخـش دیگـری از ایـن مراسـم بـه معرفی دسـتیاران برتـر بورد 

تخصصـی سـال 95 بیمارسـتان شـریعتی اختصاص داشـت.

در ایـن مراسـم، از پرسـتاران ایـن مرکـز کـه در حـوزه آموزش 

فعالیـت می کننـد قدردانی شـد و سـوپروایزران آموزشـی دفتر 

پرسـتاری ایـن مرکـز بـه اسـامی لیـا ترکمـن، علـی کریمی و 

علیرضـا رضایـی لـوح تقدیـر دریافـت کردنـد. همچنیـن هدیه 

ویـژه ای بـه زهـرا سـلطان محمـدی پرسـتار نـاب بیمارسـتان 

شـریعتی اهدا شـد.

نمایش فعالیت های آموزشـی بیمارستان در قالب چند نماهنگ، 

از دیگر بخش های این مراسم بود.

خانه بهدا5ت عبدل آباد افتتاح 5د@�
مراسـم افتتاح سـومین پروژه یکی از خیرین دانشگاه در منطقه 

عبدل آباد شـهر ری برگزار شد.

مراسـم افتتاحیـه خانـه بهداشـت عبدل آبـاد با حضـور مهندس 

سـرلک خیـر این پـروژه، مسـئوالن دانشـگاه و کانـون خیرین، 

روز چهارشـنبه 18 اسـفند 95 در منطقه شـهرری برگزار شـد.
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ــار  اخبـ
ــاه کوتـ

5ــهارم امش
مفسش اسنفد 

ایـن خانـه بهداشـت کـه در منطقـه عبدل آباد شـهرری احداث 

شـد، سـومین خانه بهداشت اسـت که توسـط این خیر در سال 

95 و در منطقه ری احداث شـده اسـت.

ــر شــبکه بهداشــت و درمــان ری  دکتــر فاطمــه تاجیــک مدی

در خصــوص ضــرورت احــداث خانــه بهداشــت در ایــن منطقــه 

گفــت: بــا عنایــت بــه اینکــه جمعیــت عبدل آبــاد حــدود هــزار 

و 350 نفــر اســت و بافاصلــه ای کــه نســبت بــه روســتا و مرکــز 

ــن  ــه در ای ــرد ک ــن ضــرورت ایجــاب می ک ــتی دارد، ای بهداش

منطقــه بــرای ارائــه خدمــات اولیــه بهداشــتی خانــه بهداشــتی 

بنــا شــود.

وی افـزود: البتـه پیـش از احـداث خانـه بهداشـت عبدل آبـاد، 

خدمـات بهداشـتی اولیه در فضایی که بسـیج در اختیار شـبکه 

ری گذاشـته بـود، بـه شـهروندان ایـن منطقه ارائه می شـد.

دکتـر تاجیـک ادامـه داد: در تاش بودیم تا فضای مناسـب تری 

بـا امکانـات بهتـری در اختیـار بگیریم کـه خدا را شـکر باهمت 

مهنـدس سـرلک که مـدام ما را در سـاخت و تجهیـز خانه های 

بهداشـت حمایـت می کرد، ایـن ملک خریداری و متناسـب نیاز 

ما بازسـازی و به دانشـگاه واگذار شـد.

دکتـر تاجیـک در خصـوص میـزان نیـاز بـه سـاخت خانه هـای 

بهداشـت در منطقـه ری گفت: به جز دوخانه بهداشـت شـهرک 

کمیتـه و خانـه بهداشـت روسـتای تقی آبـاد کـه اسـتیجاری 

هسـتند، ازنظـر سـاخت خانـه بهداشـت فعـًا تأمین هسـتیم و 

ان شـاءلله بتوانیـم زمینـی در ایـن مناطـق خریـداری و این دو 

خانـه بهداشـت هـم احداث شـوند.

مدیر شـبکه بهداشت ری در خصوص نیازمندی مراکز بهداشتی 

تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 6 مرکـز بهداشـتی داریـم کـه 

زمیـن ندارنـد و در فضـای اسـتیجاری ارائه خدمـت می کنند و 

امیدواریـم خیریـن عزیـز مـا را در تأمیـن منابـع الزم کمـا فی 

السـابق همراهـی کنند.

وی در پایان ضمن اشـاره بـه حضور مؤثر خیرین در این منطقه 

گفـت: در حال حاضر خانه های بهداشـت صادق آبـاد، عبدل آباد، 

زمان آبـاد، کریم آبـاد، ده خیـر و کلیـن توسـط خیرین بناشـده 

اسـت. مـن از حمایت هـای خیرین که همیشـه کارگشـا بودند، 

به ویـژه مهندس سـرلک و حمایت های چترروز مدیـر امور مالی 

دانشـگاه بـه خاطـر حمایت هـا و توجـه ویژه به بخش بهداشـت 

و نیازهای بهداشتی تشکر می کنم.

 جلسه کهیته ایدز استان تهران برگزار 5د@�
جلســه کمیته ایــدز اســتان تهــران بــا حضــور دکتــر محمــد 

ــدز  ــر کمیته ای ــگاه و دبی ــت دانش ــاون بهداش ــریعتی مع ش

اســتان تهــران، دکتــر ســعید تأملــی معــاون فنــی معاونــت 

ــور  ــر ام ــرکل دفت ــر ســیاوش شــهریور مدی بهداشــت و دکت

اجتماعــی فرهنگــی اســتانداری و رئیــس کمیته ایــدز اســتان 

ــت بهداشــت  ــفند 95 در معاون ــنبه 16 اس ــران روز دوش ته

برگــزار شــد.

 ایــن جلســه در راســتای اجــرای دســتورالعمل ســاختار اجرای 

ــرای  ــر اج ــارت ب ــتانی نظ ــای اس ــوری و گروه ه ــه کش کمیت

 )SIP( ــت اچ آی وی ــرل عفون ــی کنت ــتراتژیک مل ــه اس برنام

ــتراتژیک  ــی اس ــه مل ــن برنام ــازی چهارمی ــور پیاده س به منظ

ــکیل  ــرای تش ــی الزم ب ــت اچ آی وی و هماهنگ ــرل عفون کنت

SIP اســتانی تشــکیل شــد.

ــه  ــر اجــرای برنام ــه کشــوری نظــارت ب ــح اینکــه کمیت توضی

)SIP کشــوری( کمیتــه ای کارشناســی اســت کــه شــورای عالی 

ســامت و امنیــت غذایــی مأموریت نظــارت بر اجــرای برنامه را 

بــه آن محــول نمــوده اســت. در گروه اســتانی، گروهــی متناظر 

بــا کمیتــه نظــارت بــر اجــرای برنامــه کشــوری و متشــکل از 

نماینــدگان دفتر امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری، معاونت 

بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، اداره پیشــگیری و 

درمــان ســوءمصرف مــواد، ســازمان آموزش وپــرورش، ســازمان 

زندان هــا، اداره بهزیســتی، دبیرخانــه شــورای هماهنگــی مبارزه 

بــا مــواد مخــدر، اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســت.

دکتــر علــی نیک فرجــام رییــس گــروه مدیریــت بیماری هــای 

واگیر معاونت بهداشــت، کارشناســان گروه مدیریت بیماری های 

واگیــر معاونــت بهداشــت و اعضــای ایــن کمیتــه نیــز در ایــن 

جلسه حضور داشتند.
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 برگزارى جلسه هم اندیشی پیوند کبد اطنال@�

ـــر  ـــور دکت ـــا حض ـــال ب ـــد اطف ـــد کب ـــی پیون ـــه هم اندیش جلس

جعفریـــان رئیـــس دانشـــگاه، دکتـــر علـــی پـــور دبیـــر شـــورای 

ـــم  ـــد و اعضـــای تی ـــر شـــعبانی رئیـــس اداره پیون ـــد، دکت پیون

جراحـــی پیونـــد کبـــد اطفـــال برگـــزار و در آن بـــه اهـــم 

ـــه شـــد. ـــن بخـــش پرداخت ـــت ای ـــا تقوی ـــط ب ـــات مرتب موضوع

ـــزاری  ـــت برگ ـــامدگویی و عل ـــن خوش ـــور، ضم ـــی پ ـــر عل دکت

جلســـه، از دکتـــر بـــدو رئیـــس بیمارســـتان مرکـــز طبـــی 

کـــودکان خواســـت تـــا گـــزارش خود را در ســـه محـــور وضعیت 

موجـــود، چالش هـــا و برنامه هـــای آینـــده بیـــان کنـــد.

ــن  ــودکان ضمـ ــی کـ ــز طبـ ــس مرکـ ــدو، رییـ ــر بـ دکتـ

گزارش هـــای پیوندهـــای انجام شـــده بـــرای اطفـــال در دو 

ـــودکان  ـــی ک ـــز طب ـــی )ره( و مرک ـــام خمین ـــتان ام بیمارس

ـــه  ـــال ب ـــد اطف ـــی کب ـــل جراح ـــال کام ـــده را انتق ـــه آین برنام

ـــانی  ـــروی انس ـــذب نی ـــس از ج ـــی پ ـــز طب ـــتان مرک بیمارس

ـــرد. ـــوان ک ـــه عن ـــزات مربوط ـــل تجهی ـــرب و تکمی مج

ـــرات  ـــه نظ ـــام نقط ـــه اع ـــی ب ـــم جراح ـــای تی ـــپس اعض س

خـــود پرداختـــه و داشـــتن آمـــوزش مـــداوم، نیـــروی انســـانی 

ـــن بخـــش  ـــت ای ـــزات را باعـــث تقوی ـــل تجهی مجـــرب و تکمی

ـــتند. دانس

ــزاری  ــت: برگ ــد گف ــورای پیون ــس ش ــان رئی ــر جعفری دکت

جلســات هماهنگــی بیــن تیــم جراحی باعث مشــخص شــدن 

مشــکات، تقویــت روحیــه همدلــی و اعتمادبه نفــس می شــود 

و درنهایــت اعتمــاد مــردم را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ـــات  ـــده اقدام ـــاه آین ـــا 2 م ـــد ت ـــرر ش ـــه مق ـــن جلس در ای

ـــال  ـــد اطف ـــد کب ـــس ازآن جراحـــی پیون ـــاز انجـــام و پ موردنی

ــه  ــر گرفتـ ــتان از سـ ــترک 2 بیمارسـ ــوان کار مشـ به عنـ

شود.

ـــه @� ـــد کلی ـــدازى پیون ـــه رام ان ـــزارى جلس  برگ
ـــال اطن

ـــی  ـــور بررس ـــال به منظ ـــه اطف ـــد کلی ـــدازی پیون ـــه راه ان جلس

ـــد  ـــی پیون ـــریع تر جراح ـــه س ـــر چ ـــدازی ه ـــای راه ان راهکاره

ـــر  ـــد، دبی ـــورای پیون ـــت ش ـــور ریاس ـــا حض ـــال ب ـــه اطف کلی

ـــا جراحـــی  ـــط ب ـــن مرتب ـــد و مدعوی شـــورا، رئیـــس اداره پیون

ـــد. ـــزار ش ـــال برگ ـــه اطف ـــد کلی پیون

ـــد  ـــورای پیون ـــر ش ـــان و دبی ـــاون درم ـــور، مع ـــی پ ـــر عل دکت

ـــس  ـــدو رئی ـــر ب ـــن از دکت ـــه مدعوی ـــامدگویی ب ـــن خوش ضم

بیمارســـتان مرکـــز طبـــی خواســـت گـــزارش خـــود را در 

ـــه راه انـــدازی پیونـــد  مـــورد جلســـات برگـــزار شـــده مربـــوط ب

ـــد. ـــه نمای ـــال ارائ ـــه اطف کلی

ـــام  ـــه و اع ـــات را ارائ ـــزارش جلس ـــدو گ ـــر ب ـــه دکت در ادام

ـــای  ـــه حمایت ه ـــبت ب ـــز نس ـــی نی ـــروه جراح ـــر گ ـــرد مدی ک

ـــد. ـــاعد داده ان ـــول مس ـــروق ق ـــی ع ـــروه جراح گ

ــتان  ــه بیمارسـ ــش کلیـ ــس بخـ ــی رئیـ ــر اصفهانـ دکتـ

ــد  ــش پیونـ ــدازی بخـ ــرای راه انـ ــود را بـ ــی خـ آمادگـ

ــرد. ــام کـ ــه اعـ کلیـ

ـــت:  ـــتان گف ـــوژی بیمارس ـــش اورول ـــدی از بخ ـــر ارش دکت

ـــتان  ـــود بیمارس ـــش از خ ـــن بخ ـــان ای ـــت جراح ـــر اس بهت

تأمیـــن شـــوند ضمـــن اینکـــه دکتـــر پورمنـــد رئیـــس 

ـــه  ـــول هم ـــم ق ـــینا ه ـــتان س ـــه بیمارس ـــد کلی ـــش پیون بخ

ـــه را داد. ـــن زمین ـــکاری در ای ـــوع هم ن

دکتـــر جعفریـــان، رییـــس دانشـــگاه در پایـــان گفـــت: بـــا 

ـــتان،  ـــد در بیمارس ـــم پیون ـــی تی ـــات هماهنگ ـــزاری جلس برگ

ـــی  ـــروه جراح ـــای گ ـــوژی و حمایت ه ـــراح اورول ـــی ج معرف

ـــی  ـــن جراح ـــال 96 ای ـــت س ـــا اردیبهش ـــم ت ـــروق امیدواری ع

راه اندازی شود.
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برگزارى کرسی آزاداندیشی با موضوع بررسی @�
ابعاد طرح تحول سالمت

به همت انجمن اسـامی دانشـجویان دانشکده پزشکی، اولین 

برنامه کرسـی های آزاداندیشـی دانشـگاه علوم پزشکی تهران، 

با موضوع »بررسـی ابعاد طرح تحول سـامت« برگزار شـد.

در ابتـدای ایـن برنامـه کـه روز دوشـنبه 2 اسـفند 1395 در 

تـاالر ابن سـینای دانشـکده پزشـکی برگـزار شـد، بیانیـه این 

تشـکل دانشـجویی خوانده شـد.

در ادامـه دکتـر ایـرج حریرچـی قائم مقام وزیر، معـاون کل و 

سـخنگوی وزارت بهداشـت بـه معرفـی طـرح تحول سـامت 

پرداخـت و پـس ازآن همراه دکتـر عباس کبریایـی زاده مدیر 

گـروه اقتصـاد و مدیریت دارو دانشـکده داروسـازی دانشـگاه 

علـوم پزشـکی تهـران و دکتـر سـیدرضا رییس کرمـی رییس 

بخـش اطفـال بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( در میزگرد این 

برنامـه در خصـوص ابعـاد مثبت و منفی طرح تحول سـامت 

بـه بحـث و تبادل نظـر پرداختند.

در بخشـی دیگر از این برنامه، تریبون آزاد و پرسـش و پاسـخ 

دانشـجویان شرکت کننده در کرسـی آزاداندیشی برقرار بود و 

در ایـن قسـمت شـرکت کنندگان به طور شـفاهی و یـا کتبی، 

سـؤاالت خـود را از مهمانـان برنامـه می پرسـیدند و در ادامه 

شـنوای پاسـخ های آنان می شدند.

در انتهـای برنامـه، دکتـر جعفریـان رییـس دانشـگاه علـوم 

پزشـکی تهـران ضمن خیرمقـدم، بر اهمیت تقویـت فضاهایی 

مانند جلسـه کرسـی های آزاداندیشـی حاضر کـه در آن بحث 

و تبادل نظـرات کارشناسـی صـورت می پذیـرد، تأکیـد و در 

ادامـه ابراز امیـدواری کرد تا برنامه هـای این چنینی در فضای 

دانشـگاه به خصـوص در فضاهای دانشـجوی تـداوم پیدا کند.

توضیـح اینکـه، دکتـر حلب چی معاون دانشـجویی دانشـگاه، 

دکتر شـریعتی معاون بهداشـت دانشـگاه، دکتر توکلی معاون 

انسـانی دانشـگاه، دکتـر علی پـور  توسـعه سـازمان و منابـع 

معـاون درمـان دانشـگاه و دکتـر مهرپـور رییس دفتر توسـعه 

آمـوزش دانشـکده پزشـکی نیـز از دیگـر مسـئوالن حاضر در 

بودند. این جلسه 

�@ IT  با حضور رییس دانشگام جلسه 5وراى 
برگزار 5د

در جلسـه شـورای IT دانشگاه گزارش پیشـرفت مصوبات قبلی 

نظیر سـامانه سـیپاد، طراحی و جسـتجوی وب سـایت دانشگاه، 

طراحی و اجرای سـامانه احراز هویت متمرکز دانشـگاه و ارزیابی 

وب سایت های وابسته به سایت دانشگاه موردبررسی قرار گرفت.

در این جلسـه که بعدازظهر روز یکشـنبه 1 اسفند 95 در سالن 

شـورای دانشـگاه تشکیل شـد، دکتر امینی مشـاور عالی رییس 

دانشـگاه بـه بیان دسـتور جلسـه پرداخـت و گفت: ایـن آخرین 

جلسـه شـورای IT دانشـگاه در سـال 95 اسـت کـه به منظـور 

بررسـی میزان پیشرفت مصوبات جلسـات قبلی برگزار می شود. 

سـپس دکتـر زراعتـی مدیر آمـار و فنـاوری اطاعات دانشـگاه، 

در خصوص فعالیت های انجام شـده مشـکات پیش رو و نقشـه 

راه سـامانه های سـیپاد )سـامانه یکپارچه آموزشـی، پژوهشی و 

دانشـجویی(، احراز هویت متمرکز دانشگاه، طراحی و جستجوی 

وب سـایت دانشـگاه و ارزیابی وب سـایت های وابسـته به سـایت 

دانشـگاه ازجمله وب سایت های انگلیسی توضیحاتی را ارائه کرد.

سـپس اعضـای شـورا در خصـوص هر یـک از محورهـا به بحث 

پرداختند. تبادل نظـر  و 

دکتـر جعفریـان رییـس دانشـگاه نیـز بـه جمع بنـدی مباحـث 

مطرح شـده پرداخـت و گفـت: بـا راه انـدازی سـامانه سـیپاد و 

یکپارچه سـازی سـامانه های قبلی بسـیاری از مسائلی که در این 

زمینـه وجـود دارد برطرف می شـود لذا باید تأکید شـود که این 
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سامانه طبق زمان بندی تعیین شده قابل بهره برداری باشد.

وی در خصوص سـامانه احراز هویت متمرکز گفت: این سـامانه 

بایـد قابلیتی داشـته باشـد که افراد بـا ورود بـه آن فقط یک بار 

بـرای همیشـه اطاعـات خود را ثبـت کنند و بـرای برنامه ریزی 

مختلـف دیگـر نیـازی نباشـد افـراد مدارک شناسـایی خـود را 

دوبـاره ارائه دهند.

دکتـر جعفریـان در خصـوص سـاماندهی وب سـایت انگلیسـی 

دانشـگاه گفت: برای طراحی وب سـایت انگلیسـی دانشگاه، باید 

عـاوه بـر نیازهـای دانشـجویان بین الملل بخشـی را بـه معرفی 

ظرفیت هـا و دسـتاوردهای دانشـگاه اختصـاص دهیم.

وی افـزود: معاونت هـا بایـد تولید محتوای وب سـایت انگلیسـی 

را موردتوجـه قـرار دهنـد و فـردی را به عنـوان متولـی ایـن امر 

در نظـر بگیرند.

رییس دانشگاه تأکید کرد: عاوه بروز رسانی بخش اطاع رسانی 

سـایت انگلیسـی بایسـتی سـامانه های دانشـگاه نیز متناسـب با 

نیاز مخاطبان دو زبانه طراحی شوند.

برگزارى کهیته دانشگاهی بررسی علل مرگ @�
مادر باردار

ــدف بررســی  ــا ه ــاردار ب ــادر ب ــرگ م ــه دانشــگاهی م کمیت

پرونده هــای مــادران متوفــی مراکــز درمانــی تحــت پوشــش 

سه شــنبه 10 اســفند 95 بــا حضــور دکتــر علــی پــور معــاون 

درمــان، دکتــر شــریعتی، معــاون بهداشــت، متخصصــان گروه 

زنــان و زایمــان، تعــدادی از اعضــاء هیئت علمــی گروه هــای 

ــوارش،  ــوژی، گ ــی، نفرول ــب، عفون ــی، قل ــی بیهوش تخصص

هماتولــوژی، گــروه مــادر، نــوزاد و مامایــی معاونــت درمــان 

و کارشناســان معاونــت بهداشــتی برگــزار شــد.

دکتــر تهرانیــان رییــس گروه مــادر، نــوزاد و مامایــی معاونت 

ــورد  ــزارش 4 م ــه، گ ــتور جلس ــق دس ــگاه طب ــان دانش درم

ــتان های تحــت پوشــش را  ــر در بیمارس ــادری اخی ــرگ م م

ــی  ــات درمان ــوص اقدام ــی در خص ــات کامل ــه و توضیح ارائ

ــرد. ــان ک ــوارد را بی ــک از م انجام شــده در هــر ی

ــده در  ــای طرح ش ــوص پرونده ه ــور در خص ــی پ ــر عل دکت

ایــن کمیتــه افــزود: در ایــن مــوارد گاهــی تمامــی اقدامــات 

ــام  ــر انج ــاردار پرخط ــادر ب ــه م ــک ب ــرای کم ــی ب منطق

ــع  ــه دلیــل عــدم مراجعــه به موق ــی متأســفانه ب می شــود ول

ــکاران  ــاش هم ــی، ت ــای قبل ــرانه داروه ــع خودس ــا قط ی

می مانــد. بی نتیجــه 

دکتــر شــریعتی هــم گفــت: مصوباتــی کــه در ایــن جلســات 

ــت  ــود در معاون ــن می ش ــادر تدوی ــرگ م ــش م ــت کاه جه

بهداشــت بــا اجــرای برنامــه مراقبــت قبــل از بارداری شــامل 

شناســایی بیماری هــای زمینــه ای و پرخطــر بــا اجــرای کامل، 

ــا  ــد در بازدیده ــای خــارج بیمارســتانی بای ــق راهنماه مطاب

مــورد نظــارت قــرار  گیــرد و مرتبــًا وضعیــت بیمارســتان ها و 

مراکــز درمانــی ارائه دهنــده خدمــت به مــادران بــاردار پایش 

گــردد. متأســفانه پاییــن بــودن ســواد ســامت، پاییــن بــودن 

ســطح اقتصــادی – اجتماعــی و عــدم مراجعــه افــراد منجــر 

ــود. ــاب می ش ــای قابل اجتن ــه مرگ ه ــوع این گون ــه وق ب

ــر در  ــی حاض ــای هیئت علم ــاتید و اعض ــه اس ــح اینک توضی

ــر  ــورد ه ــود را در م ــنهاد ها خ ــرات و پیش ــه نظ ــن جلس ای

ــادران  ــرگ م ــه م ــر ب ــل منج ــه و عل ــا ارائ ــک از پرونده ه ی

ــتای  ــی را در راس ــی و مداخات ــه را بررس ــر مطروح پرخط

کاهــش مورتالیتــی و موربیدیتــی مــادران بــرای ابــاغ و اجرا 

در بیمارســتان های تحت پوشش بیان کردند.

و @� راهبردى سیاست ها  آموز5ی خرید  کارگام   
اقدامات برگزار 5د

دکتــر حریرچــی در کارگاه آموزشــی خریــد راهبــردی یکــی از 
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مهم تریــن ویژگــی راهکارهــای پیشــنهادی متخصصــان بــرای 

نظــام ســامت را کاربــردی بــودن آن دانســت.

راهبــردی  بین المللــی خریــد  آموزشــی ســه روزه  کارگاه 

ــر بهداشــت،  ــام وزی ــا حضــور قائم مق ــات ب سیاســت ها و اقدام

مســئوالن WHO و مســئوالن مرتبــط کشــور شــنبه 7 اســفند 

ــزار شــد. ــات ســامت برگ ــی تحقیق 95 در موسســه مل

ــر  ــام وزی ــی قائم مق ــر حریرچ ــن کارگاه دکت ــه ای در افتتاحی

بهداشــت ضمــن خوشــامدگویی به مهمانان، مشــاوران ســازمان 

بهداشــت جهانــی و همــکاران در خصوص نظام ســامت کشــور 

گفــت: نظــام ســامت کشــور مــا مانند اکثــر نظام های ســامت 

ــای  ــه بازبینی ه ــاج ب ــه احتی ــرار دارد ک ــه ای ق ــا، در مرحل دنی

مکــرر و تدویــن یــک اســتراتژی مناســب دارد؛ بنابرایــن بــرای 

ــی  ــوان طبیبان ــتان را به عن ــما دوس ــا ش ــر م ــن ام ــق ای تحق

ــتم  ــائل سیس ــکات و مس ــت، مش ــه الزم اس ــیم ک می شناس

بهداشــت و درمانــی را بررســی کــرده و بــرای برطــرف کــردن 

آن برنامــه ارائــه دهیــد.

وی افــزود: بــرای ایــن رفع مشــکات ایــن سیســتم، درمان های 

کلــی خیلی راهگشــا نیســت و نیــاز به اســتراتژی هایی مناســب 

بــا وضعیــت فعلــی و ریــز اقدامــات متناســب داریــم. همچنیــن 

راه حل هایــی پیشــنهادی باید بــرای مدیران اجرایــی در وضعیت 

ــا درنظرگرفتــن جریان هــای  کنونــی کشــور اجرایــی بــوده و ب

مؤثــر دیگــری کــه در کشــور در این امــر دخالت دارنــد ازجمله 

ــط  ــای مرتب ــایر وزارتخانه ه ــامی، س ــوری اس ــس جمه مجل

بــا امــر ســامت، بخــش خصوصــی، انتظــارات مــردم انتخــاب 

شــوند؛ کــه بتوانیــم تصمیم گیــری خوبی داشــته باشــیم باشــد 

امیــدوارم در ایــن ســه روز کارگاه آموزش هــای خوبــی ببینیــم 

و راهکارهــای مناســبی بــرای حــل مشــکات پیــدا کنیم.

در ادامه دکتر مجدزاده رییس موسســه ملی تحقیقات ســامت 

ــوع  ــبرد موض ــه روزه را پیش ــن کارگاه س ــدف از ای ــگاه ه دانش

موردنظــر، تشــریک دیدگاه هــا و تبادل نظــر پیرامــون موضــوع 

دانســت و آن را صرفــًا برگــزاری یــک کارگاه آموزشــی نخوانــد.

 Dr.Siddiqi ــور ــا حض ــه روزه ب ــن کارگاه س ــه ای ــح اینک توضی

نماینــده ســازمان بهداشــت جهانــی در ایــران و 6 تــن دیگــر از 

دبیرخانــه ســازمان بهداشــت جهانــی و ســه تــن از متخصصیــن 

اقتصاد و سیاســت گذاری ســامت از ســایر نهادهــای بین المللی 

برگزار می شود.

 کارگام آموز5ی مدیران بیهارستان هاى دولتی @�
در دانشگام برگزار 5د

کارگاه آموزشـی مدیـران بیمارسـتان های دولتی کشـور صبح 

سه شـنبه، 3 اسـفند 95 بـا حضـور مدیـران بیمارسـتان های 

دانشـگاه های شـهید بهشـتی، ایران، علوم بهزیستی، مازندران 

و بابـل در سـالن G6 سـتاد مرکزی دانشـگاه آغاز بـکار کرد.

دکتـر نمـازی معـاون توسـعه و مدیریـت منابـع دانشـگاه در 

حاشـیه این کارگاه آموزشـی، گفت: همکاران معاونت توسـعه 

وزارت بهداشـت بـا همـکاری سـازمان WHO دوره هایـی را 

در حـد مربیگـری گذرانده انـد کـه در ایـن چهـار روز مطالب 

آموزنـده ای را در قالـب 7 دوره من جملـه دوره هـای رهبـری 

و برنامه ریـزی و دوره هـای امـور مالـی، مدیران بیمارسـتان ها 

را بـه مدیـران بیمارسـتان ها آمـوزش می دهنـد. ایـن 7 دوره 

تـا پایـان شـهریور 96 بایـد به اتمام برسـد.

به عنـوان سـرگروه  دانشـگاه   8 در حـال حاضـر  افـزود:  وی 

انتخاب شـده اند کـه دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران، سـرگروه 

بهزیسـتی،  علـوم  ایـران،  بهشـتی،  شـهید  دانشـگاه های 

مازنـدران، بابـل اسـت و مقررشـده در هـر دوره 30 نفـر از 

بیننـد. مدیـران آمـوزش 

دکتـر نمـازی بابیـان اینکـه، این دوره هـا به طـور همزمان در 

8 دانشـگاه تـا پایـان شـهریور 96 برگـزار می شـود، تصریـح 

کـرد: مدیـران بایـد در هرمـاه یـک دوره بگذراننـد. گذراندن 

ایـن دوره هـا بسـیار مثمـر ثمـر خواهـد بـود. چـون مدیـران 

می تواننـد بـا به کارگیـری مباحثـی که در دوره های آموزشـی 

گذرانده انـد مشـکات و مسـائل را به خوبی رفع ورجـوع کنند.

معـاون توسـعه دانشـگاه بیـان کرد: معاونت توسـعه دانشـگاه 

علـوم پزشـکی تهـران، برنامه ریـزی ایـن دوره هـا و معاونـت 

علـوم هـم رابـط علمـی ایـن دوره هـا را بـه عهده دارند.
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وی در پایـان خاطرنشـان کرد: این کارگاه بـا محورهای نقش 

و کارکـرد بیمارسـتان در نظـام سـامت و روندهـای مؤثـر بر 

بیمارسـتان های آینـده، اصاحـات سـازمانی، خودگردانـی و 

تأثیـر آن بـر مدیریـت بیمارسـتان، حکمرانی در بیمارسـتان، 

تئـوری و عمـل، ابزارهـای برنامه ریـزی و مدیریت پـروژه و... 

تا پایان روز جمعه 6 اسـفندماه 96 ادامه داشـت.

 انتصاب سرپرست جدید مرکز ر5د ففاورى سالمت@�

دکتـر علـی جعفریـان در حکمـی دکتـر محمدرضـا منظـم 

فنـاوری  رشـد  مرکـز  سرپرسـت  به عنـوان  را  اسـماعیل پور 

دانشـگاه منصـوب کـرد. سـامت 

در بخشـی از ایـن حکـم آمـده اسـت: امید اسـت با اتـکال به 

محتـرم  اعضـاء  مشـارکت  جلـب  متعـال،  خداونـد  عنایـات 

و  برنامه ریـزی  بـا  دانش بنیـان،  شـرکت های  و  هیئت علمـی 

نظـارت دقیـق بـر امـورات محولـه در جهـت توسـعه هـر چه 

بیشـتر آن مرکز موفق باشید.

برگزارى جلسه اعضا ستاد اجرایی طرح تحول @�
نظام سالمت

در نشسـت ایـن هفتـه اعضـای سـتاد اجرایـی طـرح تحـول 

بیمارسـتانی،  پیشـرفت هتلینـگ  بـه آخریـن  سـامت  نظـام 

آخریـن وضعیـت اجـرای تفاهم نامه هـای توسـعه، چالش هـای 

مربوط بـه دسـتورالعمل ارسـالی محدودیت هـای آنتی بیوتیکی 

در بیمارسـتان ها، مشـکات داروخانه های بیمارستانی و گزارش 

مالـی بسـته های طـرح تحـول سـامت پرداخته شـد.

در ایـن نشسـت که روز دوشـنبه 2 اسـفند 95 بـا حضور رییس 

دانشـگاه و اعضـای سـتاد اجرایی طـرح تحول نظام سـامت در 

سـالن شـورای سـاختمان مرکزی دانشـگاه علوم پزشکی تهران 

برگـزار شـد، دکتـر علی پـور معاون درمـان دانشـگاه اعام کرد 

مرحلـه اول ارتقـاء هتلینـگ بخش هـای اکثـر بیمارسـتان ها به 

پایـان رسـیده و ارتقـای هتلینـگ مرحلـه دوم بیمارسـتان ها از 

75 تـا 80 درصـد پیشـرفت کرده اند.

 وی در ارتباط با تفاهم نامه های توسـعه اورژانس و کلینیک های 

ویژه گزارشی در خصوص پیشرفت بیمارستان ها ارائه داد.

در ادامـه دکتـر حاجـی محمودی معـاون غذا و داروی دانشـگاه 

در خصـوص مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال سـخنانی 

را بیـان کرد.

داروخانه هـای  در خصـوص مشـکات  دکتـر غامـی  سـپس 

بیمارسـتانی گزارشـی ارائـه داد و مـواردی را ازجملـه تأخیر در 

وصـول مطالبات از بیمه هـای پایه، تأخیـر در پرداخت مطالبات 

داروخانه ها توسـط دانشگاه، نارضایتی شـرکت های تأمین کننده 

دارو بـه دلیـل افزایش طلبشـان از داروخانه هـا را از مشـکات 

داروخانه های بیمارستانی اعام کرد.

بازارچه کانون خیریه باران امید برگزار 5د@�

ـــاران امیـــد در اولیـــن  اعضـــای کانـــون خیریـــه تـــازه تأســـیس ب

تـــاش خـــود مبـــادرت بـــه برپایـــی بازارچـــه مقابـــل ســـر 

ـــزی  ـــس مرک ـــع در پردی ـــکی واق ـــکده پزش ـــی دانش درب قدیم

ـــد. ـــگاه کردن دانش

ـــنبه  ـــنبه و چهارش ـــای سه ش ـــه در روزه ـــه ک ـــن بازارچ در ای
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ــار  اخبـ
ــاه کوتـ

5ــهارم امش
مفسش اسنفد 

10 و 11 اســـفند 95 برگـــزار شـــد، محصوالتـــی چـــون زیورآالت، 

صنایع دســـتی و مـــواد غذایـــی بـــه فـــروش رســـید. عوایـــد 

حاصـــل از ایـــن بازارچـــه، صـــرف امـــور خیریـــه خواهـــد 

شد.

ــی در @� جلســه 5ــوراى اعتباربخشــی بین الهلل
حــوزم دانشــجویی برگــزار 5ــد

ــوزه  ــی در حـ ــی بین المللـ ــورای اعتباربخشـ ــه شـ در جلسـ

دانشـــجویی کـــه روز شـــنبه 14 اســـفند 95 برگـــزار شـــد، 

دکتـــر صادقـــی مشـــاور و مســـئول کمیتـــه اعتباربخشـــی 

معاونـــت دانشـــجویی بـــرای کارشناســـان معاونت هـــای 

دانشـــجویی فرهنگـــی دانشـــکده ها کـــه در ایـــن جلســـه حضـــور 

داشـــتند، کلیاتـــی از وضعیـــت اعتباربخشـــی بین المللـــی و 

ـــرد  ـــان ک ـــجویی را بی ـــوزه دانش ـــا ح ـــط ب ـــاخص های مرتب ش

ـــا  ـــل فرم ه ـــت تکمی ـــه وضعی ـــبت ب ـــان نس ـــپس کارشناس و س

ـــکده ها  ـــتی های دانش ـــن کاس ـــه و همچنی ـــتندات مربوط و مس

ـــد. ـــه کردن ـــی ارائ توضیحات

در ادامـه مقـرر شـد به منظور آمادگـی معاونت های دانشـجویی 

فرهنگـی دانشـکده ها و مدیریت هـای معاونـت دانشـجویی تـا 

انتهای سال جاری، تمامی شاخص ها و مستندات مورد بازنگری 

مجـدد قـرار گیرد تا در صـورت مراجعه کارشناسـان بین المللی 

اعتباربخشـی مؤسسـه ASIC مدارک آماده ارائه باشـد.

ــت  ــای معاون ــان مدیریت ه ــز کارشناس ــه نی ــای جلس در انته

توضیحــات الزم را بــرای فعالیت هــای صــورت گرفتــه در حــوزه 

اعتباربخشــی دانشــجویی ارائــه دادنــد و همچنیــن نحــوه 

دسترســی بــه اطاعــات موردنیــاز دانشــجویان از قبیــل قوانین، 

مقــررات، آیین نامه هــا و غیره که در ســایت معاونت دانشــجویی 

بارگذاری شده، برای همکاران تشریح شد.

نخستین جشفوارم آموز5ی تحصیلی جایزم ملی @�
ایثار برگزار 5د

به مناسـبت سـی امین سـالگرد طرح شاهد، نخسـتین جشنواره 

آموزشـی تحصیلـی جایـزه ملی ایثـار باهدف تحـرک و افزایش 

انگیزه تحصیلی، شناسـایی چهره ها و اسـتعدادهای موفق شاهد 

و ایثارگـر، فرصت آفرینـی بـرای اسـتعدادهای برتـر آموزشـی و 

تحصیلـی دانش آموزان و دانشـجویان برگزار شـد.

ــت،  ــر بهداش ــمی، وزی ــر هاش ــور دکت ــا حض ــنواره ب ــن جش ای

ــرورش،  ــر آموزش وپ ــن احمــدی دانــش آشــتیانی وزی فخرالدی

ــرح  ــو ط ــی عض ــتگاه های آموزش ــا و دس ــای وزارتخانه ه روس

شــاهد، ســردار انصــاری قائم مقــام بنیــاد شــهید و امــور 

ایثارگــران و معاونــان بنیــاد، دانش آموزان، دانشــجویان و طاب 

شــاهد و ایثارگــر صبــح روز سه شــنبه 10 اســفند، در دانشــکده 

ــزار شــد. ــران برگ ــی دانشــگاه ته تربیت بدن

در ابتـدای ایـن همایـش، حجت االسـام سـید حسـن مؤذنـی 

معـاون فرهنگـی و امور اجتماعی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 

گزارشـی از رئـوس جشـنواره ارائه کرد.

ســپس احمــدی دانــش، با گرامی داشــت یاد و خاطــره 36 هزار 

دانش آمــوز شــهید در خصــوص برنامه های آموزش وپــرورش در 

جهــت حمایت از فرزندان شــهدا و ایثارگران ســخنرانی کرد.

ــر  در ادامــه، دکتــر هاشــمی ضمــن تشــکر از دانشــجویان برت

ــم  ــور را عل ــک کش ــروت ی ــن ث ــر، ماندگارتری ــاهد و ایثارگ ش

دانســت و از آنــان خواســت بــا بــاال بــردن تــوان علمــی کشــور، 

بــه معرفــی فرهنــگ اصیــل ایــران در داخــل و خــارج کشــور 

مبــادرت کننــد.

دکتر میرزاده رئیس دانشـگاه آزاد اسـامی، حضور قشـر زیادی 

از دانشـجویان شـاهد و ایثارگر در این دانشـگاه را مایه مباهات 

این دانشـگاه برشمرد.
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سـپس دکتر رحیمی مدیرکل امور دانشـجویان شـاهد و ایثارگر 

وزارت بهداشـت، بیانیـه هیئـت داوران جشـنواره را قرائـت کرد 

و نسـبت بـه اسـتمرار ایـن جشـنواره در سـال های آتـی اظهـار 

امیـدواری کرد.

ــاب  ــجو و ط ــوز، دانش ــم از 72 دانش آم ــن مراس ــان ای در پای

ــه  ــر ب ــر علمــی و تحصیلــی تقدی ایثارگــر دارای رتبه هــای برت

عمــل آمــد. از دانشــگاه علوم پزشــکی تهران نیز، محمدحســین 

ــکی  ــته پزش ــر رش ــاهد و ایثارگ ــر ش ــجوی برت ــی دانش زمان

موردتقدیر قرار گرفت.

 اختتامیه فلو5یپ مدیران 5بکه هاى بهدا5تی @�
درمانی قطب تهران

اختتامیـه فلوشـیپ مدیـران شـبکه های بهداشـتی و درمانـی 

قطـب تهـران بـا حضـور دکتـر علـی اکبـری سـاری رییـس 

دانشـکده بهداشـت دانشـگاه، دکتر سـعید تأملـی معاون فنی 

معاونـت بهداشـت دانشـگاه و دکتـر علـی محمـد مصدق راد 

از اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه روز چهارشـنبه 11 اسـفند 

95 در دانشـکده بهداشـت برگـزار شـد.

ایـن دوره بـه مـدت 6 هفته پیاپـی با شـرکت 33 مدیر گروه 

تخصصـی معاونت هـای بهداشـت دانشـگاه های قطـب تهـران 

از 4 تـا 11 اسـفند 95 برپا شـد.

توضیح اینکه قطب تهران شامل دانشگاه های علوم پزشکی تهران، 

ایران، شهید بهشتی، قم، قزوین، ساوه و اراک است.

و @� آیین نامه   آ5فایی دانشجویان جدید با 
5یوم نامه انضباطی

دهمیـن کارگاه آموزشـی آشـنایی بـا آیین نامـه و شـیوه نامه 

انضباطی دانشـجویان برای آشـنایی هر چه بیشتر دانشجویان 

جدیـد بـا قوانیـن و مقـررات موجـود در شـوراهای انضباطی 

دانشـکده  در   95 اسـفند   10 سه شـنبه  روز  دانشـگاه ها 

شـد. برگزار  توانبخشـی 

ایـن کارگاه آموزشـی بـا همـکاری دفتـر شـورای انضباطـی 

دانشـگاه و معاونت دانشـجویی دانشـکده توانبخشـی در قالب 

کارگاه آموزشـی دو سـاعته بـا ارائـه پمفلـت و اسـایدهای 

آموزشـی بـرای آشـنایی دانشـجویان ورودی سـال تحصیلـی 

96-95 برگـزار شـد.

در ایـن کارگاه مهنـدس سـیدصومعه دبیـر کمیتـه انضباطـی 

آیین نامه هـای  و  مقـررات  شـرایط،  دانشـگاه،  دانشـجویان 

انضباطی را برای دانشـجویان شرح داد.

بهرم بردارى کامل از 5بکه وایرلس در خوابگام هاى @�
دانشجویی

دانشگاه،  دانشجویی  معاونت  اطاعات  فناوری  واحد  به همت 

رایگان  دانشجوی ساکن خوابگاه ها، خدمات  هزار   4 از  بیش 
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دسترسی به اینترنت وایرلس و منابع علمی را دریافت می کنند.

حامد صمدپور مسئول واحد فناوری اطاعات این معاونت گفت: 

در حال حاضر این واحد افتخار دارد به بیش از 4 هزار دانشجوی 

ساکن در تمامی ساختمان های خوابگاهی )شامل گلستان حافظیه، 

بوستان انقاب 1، 2، 4، 5، 6 و 8، دمشق، سمیه، قدس، وصال، 

گلستان 1 تا 4 کوی، بوستان 1 تا 5 کوی و نسترن 1 و 2( اینترنت 

وایرلس رایگان ارائه کند که تعداد افراد متصل در ساعات پیک 

تا 2 هزار نفر به صورت همزمان می رسد. این رقم، در نوع خود 

نیز دانشجویان گرامی می توانند در ساختمان  و  کم نظیر است 

معاونت دانشجویی دانشگاه با اکانت خود از اینترنت استفاده کنند.

مسئول واحد فناوری اطاعات معاونت گفت: تا قبل از سال 93 

اتاق های دانشجویی  از شبکه کابلی در  تمامی خوابگاه ها صرفًا 

برخوردار بودند و تا حدود هزار و 400 کاربر در این شبکه وجود 

از راه اندازی شبکه وایرلس از 200 کاربر همزمان  داشت. پس 

در سال 93 به حدود 500 کاربر در سال 94 و هزار و 600 تا 

هزار و 800 کاربر در سال 95 رسیدیم. به مرور از کاربران شبکه 

کابلی کاسته شده است، به طوری که هم اکنون حدود 10 تا 20 

و حدود  استفاده می کنند  کابلی  از سیستم  دانشجویان  درصد 

300 مگابیت از اینترنت دانشگاه در خوابگاه ها استفاده می شود.

صمدپور افزود: بنده و همکاران واحد فناوری اطاعات معاونت 

دانشجویی در تاش هستم با تمهید سیاست های الزم و تدوین 

دستورالعمل استفاده از اینترنت در خوابگاه ها، در آینده تا فراهم 

شدن و ارتقای زیرساخت های موجود تعداد اتصال همزمان برای 

هر دانشجو را که در حال حاضر یک اتصال است را افزایش دهیم 

که در این صورت پیش بینی می شود تعداد کاربر همزمان در این 

شبکه به باالی 3 هزار نفر برسد.

و @� با 0مش درخواست فرصت مطالعاتی  موافقت 
مأموریت

هفتــاد و نهمیــن نشســت شــورای بــورس دانشــگاه بــا 

ــای  ــه در حوزه ه ــورت گرفت ــای ص ــزارش فعالیت ه ــه گ ارائ

فرصت هــای مطالعاتــی، بورس هــا و مأموریت هــای آموزشــی 

و کنگره هــای بین المللــی برگــزار شــد.

در نشســت چهارشــنبه 4 اســفند 95 در ســتاد مرکزی، دکتر 

ــه  ــاره ب ــا اش ــل دانشــگاه ب ــاون بین المل ــد مع ــرب خردمن ع

اینکــه طــی ایــن نشســت پمفلتهــای مربــوط بــه برنامه هــای 

آموزشــی دانشــگاه کــه دانشــجوی خارجــی جــذب می کننــد، 

در اختیــار روســای دانشــکده ها قــرار می گیــرد، اظهــار 

 Degree Base داشــت: ایــن برنامه هــا مربــوط بــه دوره هــای

و Certificate Base دانشــگاه اســت که پذیرش دانشــجویان 

خارجــی در ســال 2016 میــادی براســاس آن هــا صــورت 

گرفتــه اســت.

ــد از روســای دانشــکده ها خواســت در  ــرب خردمن ــر ع دکت

ارتبــاط بــا گروه های آموزشــی نســبت بــه بازبینــی برنامه های 

آموزشــی بــرای ســال 2017 اقــدام کنند.

در بخــش پایانــی ایــن نشســت، معــاون بین الملــل دانشــگاه 

گزارشــی از فعالیت هــای صــورت گرفتــه در حوزه هــای 

فرصــت مطالعاتــی، بورس هــا و مأموریت هــای آموزشــی 

ــدای  ــت: از ابت ــرد و گف ــه ک ــی ارائ ــای بین الملل و کنگره ه

ســال 92 تاکنــون بــا نزدیــک بــه 150 درخواســت فرصــت 

مطالعاتــی، مأموریــت خــارج و داخــل کشــور و تمدیــد بورس 

ــت شــده اســت. ــی موافق تحصیل

ــر  ــداد 16 نف ــن تع ــه داد: از ای ــد ادام ــرب خردمن ــر ع دکت

ــر در  ــًا 11 نف ــال 93 و مجموع ــر در س ــال 92، 9 نف در س

ســال های 94 و 95 اعــزام شــده اند و 13 نفــر نیــز در 

ــتند. ــزا هس ــذ وی ــه اخ مرحل

وی همچنیــن گزارشــی از وضعیت شــرکت اســاتید، کارکنان 

و دانشــجویان دانشــگاه در کنگره هــای بین المللــی ارائــه 

کــرد و بیــان داشــت: طــی ســال جــاری 102 نفر درخواســت 

شــرکت در کنگره هــای بین المللــی را ارائــه و 59 نفــر از 

آن هــا اطاعــات خــود را تکمیــل کرده انــد.

طی  که  است  حالی  در  این  افزود:  دانشگاه  بین الملل  معاون 

بین الملل  معاونت  کارشناسان  دسترسی  امکان   95 سال 

جهت  اساتید  بین المللی  کنگره های  فرم های  به  دانشکده ها 

بررسی سریع تر و حذف مدارک دستی فراهم شد.
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 دیدار مدیر امور ایثارگران دانشگام با خانوادم @�
5هید بصیرى

مدیــر امــور ایثارگــران همــراه بــا کارشناســان ایــن مدیریــت با 

خانــواده بصیــری دیــدار کرد.

ــا  ــدار ب ــفند 95 و در دی ــنبه 3 اس ــي روز سه ش ــر مقیم دکت

خانــواده شــهید بصیــری بــه فرزنــد این شــهید گفت: شــهیدان 

بــا فــراغ بــال و آرامــش خاطــر بــه اســتقبال شــهادت رفتنــد، 

ایــن ســرافرازان نماد پایمردي ، ایثار و ازخودگذشــتگي هســتند 

و بهتریــن الگــو بــراي جامعــه اســامي بــه شــمار مي رونــد.

ــگاه شــهدا درخشــان و اجــر خانواده هــاي  ــه داد: جای وي ادام

شــهدا کمتــر از آن هــا نبــوده اســت.

ــود  ــان خ ــار ج ــا نث ــز ب ــهداي عزی ــت: ش ــي گف ــر مقیم دکت

باالتریــن نــوع ازخودگذشــتگي را بــه نمایــش گذاشــتند و مــا 

ــن  ــیره و روش ای ــج س ــتاي تروی ــود در راس ــام خ ــد اهتم بای

ــم. ــکار گیری ــواران را ب بزرگ

ــجایاي  ــان س ــا بی ــه ب ــن جلس ــري در ای ــهید بصی ــد ش فرزن

ــاز  ــت نم ــوار هیچ وق ــهید بزرگ ــت: ش ــود گف ــدر خ ــي پ اخاق

ــردي  ــه تأخیــر نمي انداخــت و همــواره ف اول وقــت خــود را ب

ــود. ــن ب باایمــان و متدی

وی همچنیــن بــه نحــوه شــهادت ایــن شــهید واالمقام در ســن 

53 ســالگي در شــهر خرم آبــاد اشــاره کــرد و گفــت: از شــهید 

بزرگــوار چهــار پســر و دو دختــر بــه یــادگار مانــده اســت.

ــهید  ــزز ش ــد مع ــري فرزن ــن بصی ــه محمدحس ــح اینک توضی

بصیــري از همــکاران شــاغل در بیمارســتان امــام خمینــي )ره( 

اســت. همســر ایشــان تحصیات حــوزوي دارد. فرزنــد دخترش 

دانشــجوي ممتــاز روانشناســي و پســرش دانش آمــوز و قــاري 

قرآن است.

فاز پایانی مرحله تسهیل 5رکت در کفگرم هاى @�
اعضاى هیئت علهی دانشگام

در جلسه شورای مدیران معاونت بین الملل که روز شنبه 30 بهمن 

95 با حضور دکتر عرب خردمند، معاون بین الملل دانشگاه برگزار 

شد، سرپرست مدیریت بورس ها و مأموریت های آموزشی معاونت 

بین الملل به موضوع اجرایی شدن فاز پایانی مرحله تسهیل شرکت 

در کنگره های اعضای هیئت علمی دانشگاه اشاره کرد.

انصاری پور گفت: تسهیل شرکت در کنگره های اعضای هیئت علمی با هدف 

عملیاتی شدن نقشه چهارساله دانشگاه )96-92( مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از امور کنگره اعضای هیئت علمی با 

آغاز به فعالیت معاونت های بین الملل در دانشکده ها به کارشناسان 

این حوزه واگذار شد، افزود: با این اقدام در کنار صرفه جویی در 

وقت، هزینه ها نیز به شکل هدفمندی کاهش یافته است.

سرپرست مدیریت بورس ها و مأموریت های آموزشی معاونت بین الملل 

تصریح کرد: در این مسیر با تکمیل فرم های مربوط به کنگره ها توسط 

شرکت کنندگان، دسترسی به فرم های تکمیل شده و صدور اباغ قبل 

از سفر با دریافت روادید و بلیط انجام خواهد شد.

قدردانی از برگزیدگان الهپیاد علهی دانشجویان @�
علوم پز5کی کشور
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در نشستی صمیمانه در مرکز رشد استعدادهای درخشان ضمن 

قدردانی از اعضای تیم های المپیاد و اساتید آنها، پیشنهاد های 

بیشتر  راستای عاقه مند کردن هر چه  در  سازنده حاضران 

دانشجویان به شرکت در رقابت هایی همچون المپیاد و همچنین 

تقویت بیشتر شرکت کنندگان بازگو شد.

این نشست با حضور دکتر پاساالر، رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان، 

اعضای تیم های تفکر در علوم پایه، استدالل بالینی و فلسفه پزشکی و 

همچنین اساتید این گروه ها دکتر رایکا جمالی، دکتر سروری، محمد 

پیری، فرهاد پیشگر و کارشناس مربوطه، زهرا محمدی چهارشنبه 27 

بهمن 95 در مرکز رشد استعدادهای درخشان برگزار شد.

از پیشنهاد های مفید سازنده ای که اکثریت دانشجویان به آن اشاره 

کردند، اتخاذ روشی جدید برای قرار گرفتن شرکت کنندگان در محیطی 

چون المپیاد پیش از برپایی المپیاد بود تا با بودن در فضایی همانند 

المپیاد، بتوان عواملی چون مدیریت زمان، کار گروهی و فشارهای 

محیطی را تجربه کرد و در رقابت اصلی با آمادگی بیشتر حاضر شد.

ایجاد باشگاهی همچون دانش پژوهان جوان برای تربیت دانشجویانی 

که بتوانند المپیادی شوند و هم چنین تقویت مهارت هایی چون 

پروپوزال نویسی، کار گروهی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی سطح 

باال برای شرکت کنندگان از دیگر پیشنهاد های این جمع صمیمی بود.

در پایان از زحمات شرکت کنندگان و اساتید آنها در هشتمین 

المپیاد علمی دانشجویان که توانستند درمجموع در مراحل انفرادی 

7 مدال خوش رنگ کسب کنند و در مرحله گروهی نیز دو تیم، 

مدال های طا و برنز را از آن خود کردند تقدیر و قدردانی شد.

پیش ازاین شرکت کنندگان حیطه مدیریت در نظام سامت مورد 

تقدیر قرار گرفته بودند.

و @� اصالت   جلسه آ5فایی با ساختار برچسب 
سالمت کاال برگزار 5د

تهـران،  اصنـاف  اتـاق  و  دارو  و  غـذا  معاونـت  همـکاری  بـا 

جلسـه ای باهـدف آگاه سـازی و آشـنایی با سـاختار برچسـب 

اصالـت و سـامت کاال دوم اسـفند 95 در محل اتـاق اصناف 

برگزار شـد. تهـران 

مهندس بیتا نافعی کارشـناس کنترل مواد غذایی و آرایشـی، 

بهداشـتی معاونت غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران 

در خصـوص سـاختار برچسـب اصالـت و سـامت کاال گفـت: 

برچسـب اصالـت و سـامت کاال به عنـوان یکـی از مهم تریـن 

آن  از  صحیـح  اسـتفاده  صـورت  در  کـه  اسـت  روش هایـی 

می تـوان از سـالم بـودن مـواد غذایـی آشـامیدنی، آرایشـی و 

بهداشـتی مطمئن شـد.

 وی اظهار داشـت: هر شـهروند حداقل باید در مورد اطاعاتی 

ماننـد نـام و نـام تجـاری محصول، نـام و کشـور تولیدکننده، 

تاریخ تولید، انقضاء و سـری سـاخت محصول، پروانه بهداشتی 

ورود، مواد تشـکیل دهنده، آرم سـازمان غـذا و دارو و عامت 

اسـتاندارد ایران آگاهی داشـته باشند.

نافعـی در ادامه افـزود: بهترین راه شناسـایی محصوالت اصل 

از تقلبـی سـامانه مدیریـت و نظـارت بـر محصـوالت سـامت 

سـازمان غـذا و دارو اسـت. در صـورت بروز مشـکات ناشـی 

از اسـتفاده محصـوالت وارداتـی امـکان پیگیـری و رسـیدگی 

موضـوع به دلیل وجود مسـتندات و مـدارک مربوط به کاالی 

موردنظـر در سـازمان غـذا و دارو میسـر خواهد بود.

رهگیـری  برچسـب  در خصـوص  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  وی 

اصالـت کاال )شناسـه رهگیـری: کـد 20 رقمـی UID همـان 

شناسـه رهگیـری که برای بررسـی آن می توان کـد مذکور را 

از طریـق وب سـایت www.ttac.ir کنتـرل نمـود( و همچنین 

)سـری سـاخت محصـول یـا LOT کـه همـان شـماره سـری 

سـاخت اسـت کـه کـد مذکـور می بایسـت بـا شـماره سـری 

سـاخت حک شـده و بر روی بسـته بندی کاال یکسـان باشـد( 

و )تاریـخ انقضـاء یا EXP کـه همان تاریخ انقضای کاال اسـت 

کـه تاریـخ یادشـده می بایسـت با تاریـخ انقضای حک شـده بر 

روی بسـته بندی کاال یکسـان باشـد( تأکیـد کـرد.

در  بهداشـتی  آرایشـی،  و  غذایـی  مـواد  کنتـرل  کارشـناس 

انـواع برچسـب رهگیـری اصالـت کاال گفـت: کـد  خصـوص 

اصالـت کاال همـان کـد 16 رقمی اصالـت کاال اسـت که باید 

ابتـدا الیـه روبـی برچسـب را بخراشـید و کـد مذکـور را از 
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http://www.ttac.ir/ یـا سـامانه پیامکـی  طریـق وب سـایت 

20008822 و یـا تلفـن گویـای 6185-021 بررسـی نمایید 

و بـه خاطـر داشـته باشـید که تنهـا وب سـایت معتبـر جهت 

تنهـا   ،/http://www.ttac.ir وب سـایت  کاال  اصالـت  بررسـی 

تلفـن گویـای معتبر جهـت بررسـی اصالت کاال تلفـن گویای 

6185-021 و همچنیـن تنهـا سـامانه پیامکی معتبر بررسـی 

اصالـت کاال سـامانه پیامکـی 20008822 اسـت.

در پایـان جلسـه ماکت هـای آموزشـی کاال و برچسـب کاال، 

بروشـورهایی با عناوین سامت و ایمنی کاالهای سامت محور 

تولیـد داخل و کاالهای سـامت محور وارداتـی، بین حاضرین 

توزیع و آموزش داده شـد و با حاضرین در جلسـه به پرسـش 

و پاسخ پرداخته شد.

مشارکت بیش از 0م8 دانشجوى جدید در طرح @�
سفجش سالمت

سـامت  سـنجش  طـرح  گفـت:  هاشـمی  سـیدرضا  دکتـر 

دانشـجویان جدیدالورود امسـال نیز همانند سـال های گذشته 

توسـط مرکز بهداشـت و درمان دانشـجویان در نیم سـال اول 

تحصیلـی 96 - 95 اجـرا شـد.

رئیـس مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـجویان افـزود: قریـب 

بـه 15 سـال اسـت کـه طـرح سـنجش سـامت دانشـجویان 

جدیـد در ایـن مرکـز اجـرا می شـود کـه امسـال نیـز تعـداد 

864 دانشـجو )61 درصد دختران و 39 درصد پسـران( مورد 

معاینـه و انجـام آزمایـش قـرار گرفتند.

در  دانشـجویان  حضـور  و  ثبت نـام  نحـوه  خصـوص  در  وی 

ایـن طـرح گفـت: سـه سـال اسـت کـه ثبت نـام دانشـجویان 

به صـورت الکترونیکـی از طریـق سـایت پرسـاد و تعیین وقت 

قبلـی صـورت می پذیـرد و دانشـجویان در زمان هـای تعییـن 

شـده بـه مرکـز مراجعـه می کننـد. در بـدو ورود یـک پرونده 

الکترونیکـی سـامت جهـت تمامـی دانشـجویان تشـکیل و 

تـا پایـان تحصیـات دانشـجو موجـود اسـت کـه در صـورت 

مراجعـات بعـدی دانشـجویان تشـکیل و تـا پایـان تحصیات 

دانشـجو موجود است. در صورت مراجعات بعدی دانشجویان، 

اطاعـات مربوطـه در آن ثبـت و قابل پیگیـری اسـت.

دکتـر هاشـمی ادامه داد: در طرح سـنجش سـامت معاینات 

بالینی دندانپزشـکی، بینایی سـنجی، واکسیناسیون )هپاتیت و 

کـزاز(، سـنجش چاقـی، آزمایش های خـون و ادرار )در همان 

محـل انجـام می شـود( و توسـط پزشـکان ایـن مرکـز صورت 

می پذیـرد کـه بعـد از حـدود یـک هفتـه از طریـق ارسـال 

پیامـک بـه دانشـجو اعـام می شـود تـا بـرای دریافـت نتایج 

بررسـی وضعیـت سـامت و آزمایش هـا بـه مرکز بهداشـت و 

درمـان مراجعـه کنند.

رئیـس مرکـز بهداشـت و درمان دانشـجویان افـزود: با اجرای 

طـرح سـنجش سـامت دانشـجویان جدیـد و انجـام معاینات 

و آزمایش هـای مختلـف، می توانیـم یـک پرونـده از وضعیـت 

سـامت دانشـجو در طـول تحصیـل داشـته و پیگیـر رونـد 

سـامت آنـان تا پایـان تحصیل باشـیم. همچنیـن در مواردی 

کـه دانشـجویان دچـار اختـال و یا بیمـاری خاصی هسـتند 

کـه در برخـی مـوارد خـود آنهـا اطاعـی از آن ندارنـد، برای 

پیگیری هـای بعدی به پزشـکان متخصص در دانشـگاه معرفی 

می شوند.

 فعالیت فش کانون دانشجویی فرهفگی در دانشگام@�

کارشناس مسئول کانون های دانشجویی گفت: 19 کانون دانشجویی 

دارای مجوز رسمی فعالیت در مدیریت امور هنری و فوق برنامه 

وجود دارد که در زمینه های خیریه عمومی، خیریه تخصصی، نقد 
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ــار  اخبـ
ــاه کوتـ

5ــهارم امش
مفسش اسنفد 

دانشجویی، فرهنگی آموزشی، فرهنگی اجتماعی، ادبی، هنری، 

نمایشی، انیمیشن سازی، مذهبی، فرهنگ سامت، اخاق حرفه ای، 

پیوند اعضاء و سایر موضوعات مرتبط کار می کنند.

فرزاد سلطانپور در ارتباط با فعالیت 19 کانون دانشجویی فرهنگی 

در دانشگاه گفت: در کانون های مذکور از 15 دانشجو و در برخی 

از آنها مانند »بنی آدم« و »قطره« تا حدود 500 دانشجو به عنوان 

عضو فعال به فعالیت می پردازند.

وی ادامه داد: دانشجویان عاقه مندی که قصد تشکیل کانون و 

فعالیت در زمینه خاص را دارند، می توانند جهت مشاوره و آگاهی 

از فرآیند صدور مجوز کانون به مدیریت امور هنری و فوق برنامه 

مراجعه و اساسنامه ای متناسب با نوع فعالیتی که تمایل به انجام 

هیئت  به عنوان  نفر   5 کنند. حضور حداقل  ارائه  دارند،  را  آن 

از دیگر  ارائه مدارک شناسایی و تحصیلی  مؤسس و همچنین 

شرایط ایجاد کانون است.

به  توجه  کانون،  ایجاد  مراحل  میان  در  یادآور شد:  سلطانپور 

ابعاد شکلی و محتوایی اساسنامه متناسب با آئین نامه کانون های 

آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت  اجتماعی مصوب  و  فرهنگی 

پزشکی اهمیت ویژه ای دارد و در آخر پس از ارائه کلیه مدارک 

و اساسنامه نسبت به استعام انضباطی دانشجویان اقدام و در 

صورت تأیید مراتب مجوز ایجاد کانون صادر می شود.

توضیح اینکه، مدیریت امور هنری و فوق برنامه در صورت تعریف 

برنامه یا طرح فرهنگی نوآورانه توسط کانون ها، پس از بررسی و تأیید 

برنامه، در برخی موارد تمام و یا بخشی از بودجه موردنیاز اجرای آن 

فعالیت، البته متناسب با اهمیت آن را پرداخت می کند.

 بازدید نهایفدگان دانشگام علوم پز5کی کابل @�
از بیهارستان 5ریعتی

نماینـدگان دانشـگاه علـوم پزشـکی کابـل و هیئـت همـراه در 

دپارتمـان تغذیـه ایـن دانشـگاه سه شـنبه 10 اسـفند بـا حضور 

در دفتـر ریاسـت بیمارسـتان شـریعتی بـا دکتر سـروش رئیس 

بیمارسـتان شـریعتی، دکتر علی عسـگری معاون درمان و دکتر 

جعفـری مدیـر درمان بیمارسـتان شـریعتی دیـدار کردند.

در ایـن دیـدار دکتـر سـروش ضمـن خوشـامدگویی بـه ایـن 

نماینـدگان دربـاره خدمـات بیمارسـتان شـریعتی توضیح داد و 

بـرای همکاری های علمی و آموزشـی با دانشـگاه علوم پزشـکی 

کابـل اعـام آمادگـی کرد.

دکتـر محمـودی معـاون بین الملـل دانشـکده علـوم تغذیـه و 

دربـاره  می کـرد،  همراهـی  را  هیئـت  ایـن  کـه  رژیم شناسـی 

همکاری هـای واحدهـای تغذیـه دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران 

بـا دانشـگاه کابـل توضیـح داد و گفـت: دپارتمـان علـوم تغذیه 

در دانشـگاه کابـل به تازگـی بـا همکاری دانشـکده علـوم تغذیه 

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران راه انـدازی شـده اسـت و برنامه 

آموزشـی گروه تغذیه برای آنان بازنویسـی و همچنین دو دیپلم 

یک سـاله تدوین شـده اسـت.

وی همچنیـن گفـت: در ایـن راسـتا آمـوزش دوهفتـه ای بـرای 

استادان دانشگاه کابل در دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین 

بیمارسـتان شریعتی در نظر گرفته شـده که پس ازاین دوره، این 

متخصصـان تغذیه به افغانسـتان بازخواهند گشـت و به تدریس 

دانشـجویان دانشـگاه کابل خواهند پرداخت.

دکتر محمودی همچنین از پذیرش دانشجو از کشور افغانستان 

در دو مقطع ارشد و دکتری تغذیه خبر داد. دکتر حسینی عضو هیئت علمی 

گروه تغذیه نیز ضمن همراهی این گروه برنامه های پژوهشگاه علوم غدد 

درباره تحقیقات تغذیه را به بازدیدکنندگان معرفی کرد.

اعتباربخشی نهایی بیهارستان تخصصی @�
پوست رازى
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ارزیابان اعتباربخشـی ملـی با حضور در بیمارسـتان تخصصی 

پوسـت رازی، اسـتقرار نظـام اعتباربخشـی ملـی نسـل سـوم را 

مـورد ارزیابی قـرار دادند.

ــان  ــور ارزیابـ ــا حضـ ــال 95، بـ ــفند سـ ــم اسـ ــم و دهـ نهـ

ـــام  ـــتقرار نظ ـــی اس ـــی دو روز چگونگ ـــی، ط ـــی اعتباربخش مل

ـــورد  ـــت رازی م ـــی پوس ـــتان تخصص ـــی در بیمارس اعتباربخش

ارزیابـــی قـــرار گرفـــت.

ـــان ضمـــن حضـــور در مراســـم افتتاحیـــه و بیـــان اهـــداف  ارزیاب

ایـــن دوره، در تمـــام واحدهـــا، بخش هـــا و قســـمت های 

بیمارســـتان نیـــز حضـــور پیـــدا کردنـــد و بـــا مصاحبـــه و 

ـــی بیمارســـتان را  ـــی مل ـــتانداردهای اعتباربخش مشـــاهده اس

ـــد. ـــرار دادن ـــی ق ـــورد ارزیاب م

ارتقـا سـطح کیفیت خدمـات، بهبـود نتایج ایمنـی و رضایت از 

بیمارسـتان از مهم تریـن نکات موردتوجه ارزیابـان بود. در پایان 

با برگزاری مراسم اختتامیه، دوره ارزیابی به اتمام رسید.

 بازدیـد کار5فاسـان بانـک ملـت از پـروژم @�
فارابـی توسـعه بیهارسـتان 

کارشناسان اداره کل اعتبارات بانک ملت با حضور در پروژه مرکز 

آکادمیک بیمارستان فارابی، چگونگی پرداخت تسهیات برای 

ادامه پروژه توسعه فضای فیزیکی این بیمارستان را مورد بررسی 

قرار دادند.

شیخ االسـام، دریایی و جعفری کارشناسـان اداره کل اعتبارات 

بانک ملت روز دوشـنبه 9 اسـفند 1395 با حضور در بیمارستان 

فارابـی بـا دکتـر صنعتـکار، قائم مقـام ریاسـت این بیمارسـتان 

دیـدار و در راسـتای چگونگـی پرداخـت تسـهیات بـرای ادامه 

سـاخت و تکمیـل پـروژه مرکـز آکادمیـک و تقویـت تعامـات، 

بحـث و تبادل نظـر کردند.

در ادامـه ایـن بازدیـد نماینـدگان بانـک ملـت از طـرح توسـعه 

فضـای فیزیکـی بیمارسـتان و محـل سـاخت مرکـز آکادمیـک 

فارابـی بازدید و گزارش روند پیشـرفت پـروژه را از زبان نماینده 

پیمانکار شـنیدند.

توضیـح اینکـه در ایـن دیـدار، پیران مدیـر امـور اداری، رنجبر، 

مدیـر امـور مالـی و منتـی مدیـر حقوقـی و سرپرسـت روابـط 

عمومی بیمارستان نیز حضور داشتند.

ههایش »رتیفوپاتی نوزادان نارس« برگزار 5د@�

سـومین همایـش کشـوری رتینوپاتـی نـوزادان نارس بـا هدف 

ارائـه جدیدتریـن دسـتاوردها در زمینه آسـیب شـبکیه نوزادان 

نـارس، در سـالن همایش هـای رازی برگزار شـد.

روز پنج شـنبه 5 اسـفند 1395 سـالن اصلی همایش های رازی 

تهران، میزبان متخصصین چشم پزشکی، اطفال و نوزادان، پرستاران و 

اپتومتریست ها از سراسر کشور در سومین همایش کشوری رتینوپاتی 

نـوزادان نارس بود.

در ایـن برنامـه 31 سـخنرانی در زمینـه جنبه هـای مختلـف 

رتینوپاتـی نـوزادان نـارس )ROP( و جدیدتریـن دسـتاوردهای 

ایـن حـوزه ارائه شـد.

در حاشــیه ایــن همایــش، از دکتــر مرجــان ایمانــی و رحیمــه 

قاســمی صومعــه از بخــش ROP بیمارســتان فارابــی به عنــوان 

ــی و  ــناس وزارت ــیدی کارش ــال و از رش ــتار فع ــک و پرس پزش

ــتان  ــری ROP از بیمارس ــامانه غربالگ ــناس س ــلیمی کارش س

فارابــی بــه دلیــل تــاش بــرای هماهنگــی گروه هــای آموزشــی 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.

توضیــح اینکــه، ســامانه کشــوری غربالگــری رتینوپاتی نــوزادان 

نــارس توســط بیمارســتان فارابــی راه انــدازی و هدایت می شــود 

و اعضــای هیئت علمــی گــروه رتین بیمارســتان فارابــی آموزش 

نیروی انسانی متخصص کل کشور را بر عهده دارد.
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ــار  اخبـ
ــاه کوتـ

5ــهارم امش
مفسش اسنفد 

کارگام توانهفدسازى مدیران پرستارى @�
بیهارستان هاى دانشگام برگزار 5د

مدیران پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران 

بیمارستان  در  پرستاران  توانمندسازی  آموزشی  کارگاه  در 

کردند. شریعتی شرکت 

سخنرانی  تاالر  در   95 اسفند   5 پنج شنبه  که  کارگاهی  در 

ارتقای  و  آموزش  باهدف  بیمارستان شریعتی  داستانی  شهید 

شد،  برگزار  بیمارستان ها  پرستاری  مدیران  توانمندی های 

خورشید وسکویی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نیروی  مدیریت  و  اعتباربخشی  سنجه های  بر  تأکید  ضمن 

انسانی درباره نحوه چیدمان نیروها، محاسبه ساعات اضافه کار 

مهارت های  زمینه  در  کارکنان  و سنجش  بهره وری  ارتقای  و 

ارتباطی توضیح داد.

تابعه دانشگاه  اینکه مدیران پرستاری بیمارستان های  توضیح 

کارگاه  این  در  سوپروایزران  و  سرپرستاران  از  نمایندگانی  و 

داشتند. حضور 

بخش نابارورى و سالمت مردان در بیهارستان @�
5ریعتی رام اندازى 5د

در نشســتی کــه پنج شــنبه 5 اســفند 95 در دفتــر ریاســت 

بیمارســتان شــریعتی برگــزار شــد، دکتــر کاظمینــی، رئیــس 

ــاز  ــام آغ ــن اع ــریعتی ضم ــتان ش ــوژی بیمارس ــش ارول بخ

بــه کار بخــش آندرولــوژی در بیمارســتان شــریعتی، دربــاره 

هفتــه ســامت مــردان و ویزیت رایــگان در درمانــگاه مطالبی 

را بیــان کــرد.

دکتــر کاظمینــی بــا اشــاره بــه جایــگاه بخــش ارولــوژی در 

ارتقــای ســامت مــردان گفــت: بخــش ارولــوژی بیمارســتان 

شــریعتی نیــز از دیربــاز بــا کمک هــای دکتــر مهربــان و دیگر 

اســتادان درزمینــه ســامت مــردان فعالیــت داشــته اســت اما 

ــت های  ــن سیاس ــرایط و همچنی ــه ش ــه مجموع ــه ب ــا توج ب

جمعیتــی کشــور ایــن ضــرورت وجــود داشــت کــه بخشــی 

به عنــوان آندرولــوژی درزمینــه نابــاروری و ســامت مــردان 

آغــاز بــه کار کنــد.

رئیــس بخــش ارولــوژی و پیونــد بیمارســتان شــریعتی ایــن 

بخــش را یکــی از چهــار بخــش ART دانشــگاه علوم پزشــکی 

تهــران دانســت و گفــت: ایــن بخش هــا در بیمارســتان 

ــام خمینــی )ره(  ــرزا کوچــک خــان آرش و ام شــریعتی، می

وجــود دارد و ازآنجاکه فنــاوری تولیدمثل زیرشــاخه مدیریت 

ــم  ــه ه ــان وزارت خان ــت درم ــد اســت، از طــرف معاون پیون

ــدازی ایــن بخــش صــورت گرفتــه  ــرای راه ان حمایت هایــی ب

کــه جــای تشــکر داد.

دکتــر کاظمینــی افــزود: بــرای راه انــدازی دوره فلوشــیپ هم 

پیگیری هایــی انجام شــده و انشــاء اللــه بــه زودی جــذب 

ــم انجــام می شــود. ــتیار ه دس

در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر حســینی عضــو هیئت مدیــره 

انجمــن ارولــوژی ایــران بــا اشــاره بــه تبییــن ناقــص 

مشــکات نابــاروری در جامعــه گفــت: هــر جــا زوج نابــارور 

وجــود دارد گفتــه می شــود کــه خانــم بــه پزشــک مراجعــه 

کنــد، درحالی کــه در 50 درصــد ایــن مــوارد، آقایــان  دچــار 

ــتند. ــکاتی هس مش

ــه  ــکاتی ازجمل ــه مش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــینی ب ــر حس دکت

ــاط دارد،  ــردان ارتب ــز به ســامت م ــا نی ســرطان ها و تروماه

آمــوزش و اطاع رســانی را در ایــن زمینــه بســیار مهــم 

ــرد. ــوان ک عن

پس ازاین نشست، اعضا از برنامه ویزیت رایگان سامت مردان 

در اتاق 203 درمانگاه شهید داستانی بازدید کردند.
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 بازدید دکتر خرازى از مرکز طبی کودکان@�

ــوم و  ــعه علـ ــتاد توسـ ــر سـ ــرازی دبیـ ــال خـ ــر کمـ دکتـ

فناوری هـــای علـــوم شـــناختی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 

ریاســـت جمهـــوری و هیئـــت همـــراه 7 اســـفند 95 از 

ــتان مرکـــز طبـــی کـــودکان دیـــدن کـــرد. بیمارسـ

در ایـــن بازدیـــد، دکتـــر بـــدو رئیـــس بیمارســـتان ضمـــن 

خیرمقـــدم، تاریخچـــه کوتاهـــی از فعالیت هـــای گســـترده 

ــی و  ــات تخصصـ ــورد خدمـ ــان و در مـ ــتان را بیـ بیمارسـ

ــه  ــار بـــاالی مراجعیـــن بـ ــر، آمـ فـــوق تخصصـــی کم نظیـ

ــن  ــت ایـ ــغال تخـ ــب اشـ ــس و ضریـ ــا و اورژانـ درمانگاه هـ

بیمارســـتان توضیحاتـــی را ارائـــه کـــرد.

ســـپس دکتـــر کجبـــاف زاده، دکتـــر حمیدیـــه، دکتـــر کدیـــور، 

ـــر  ـــی، دکت ـــر ربان ـــور، دکت ـــر محمدپ ـــدی، دکت ـــر محم دکت

قهوه چـــی و دیگـــر اعضـــای هیئت علمـــی بیمارســـتان، 

هرکـــدام فعالیت هـــای بخـــش خـــود را تشـــریح کردنـــد.

ـــام  ـــورد انج ـــاب در م ـــش اعص ـــس بخ ـــدی رئی ـــر محم دکت

بیـــش از 600 مـــورد video EEG monitoring و اهمیـــت 

ـــه داد. ـــی ارائ ـــودکان توضیحات ـــرع ک ـــی ص جراح

ـــوم و  ـــعه عل ـــتاد توس ـــت: کار س ـــرازی گف ـــر خ ـــه دکت در ادام

فناوری هـــای علـــوم شـــناختی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 

ــناختی اســـت و  ــوم شـ ــوزه علـ ــوری در حـ ریاســـت جمهـ

 cognitive assent center مهـــم  زمینه هـــای  از  یکـــی 

ــان،  ــناختی( اســـت. در ایـــن میـ ــای شـ ــز ارزیابی هـ )مرکـ

تشـــخیص مشـــکات شـــناختی در کودکـــی بســـیار مهـــم 

ـــی  ـــرورت خاص ـــتا از ض ـــن راس ـــرمایه گذاری در ای ـــت و س اس

ـــت. ـــوردار اس برخ

وی افـــزود: آزمایشـــگاه ملـــی نقشـــه برداری مغـــز یکـــی از 

ـــریع و تســـهیل  ـــد در تس ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــات مهم اتفاق

ـــن  ـــه متخصصی ـــات تشـــخیصی ب ـــای پژوهشـــی و اقدام طرح ه

ـــد. ـــده باش ـــط کمک کنن ذی رب

دکتـــر خرازی ادامه داد: در زمینه ســـامت ســـرمایه گذاری های 

ـــای کار  ـــوز ج ـــا هن ـــت، ام ـــده اس ـــور انجام ش ـــادی در کش زی

بیشـــتری وجود دارد.

ـــن  ـــزه کار در ای ـــص و انگی ـــرد: تخص ـــاره ک ـــن اش وی همچنی

حـــوزه در اســـاتید ایـــن بیمارســـتان بســـیار بـــاال اســـت 

ــه  ــز بـ ــاز نیـ ــزات موردنیـ ــات و تجهیـ ــت امکانـ و الزم اسـ

ـــت  ـــروری اس ـــن ض ـــد. همچنی ـــش یاب ـــبت افزای ـــن نس همی

ــط  ــای مرتبـ ــا تکنیک هـ ــوزه بـ ــن حـ ــت اندرکاران ایـ دسـ

و روز دنیـــا آشـــنا شـــوند. بـــرای همیـــن ســـتاد آمادگـــی 

دارد تـــا تعـــداد محـــدودی را بـــرای فراگیـــری و آمـــوزش 

دراین ارتبـــاط بـــه خـــارج از کشـــور اعـــزام کنـــد.

در پایـــان مقـــرر شـــد تـــا ارتباطـــات پژوهشـــی و علمـــی 

ــناختی  ــوم شـ ــای علـ ــوم و فناوری هـ ــعه علـ ــتاد توسـ سـ

معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و مرکـــز طبـــی 

کـــودکان در قالـــب تفاهم نامـــه و طرح هـــای مشـــترک 

ادامه یابد.

افتتاح بخش اNICU بیهارستان بهرامی@�

ـــامت، روز  ـــول س ـــرح تح ـــگ ط ـــرای هتلین ـــتای اج در راس

ــداد 14  ــا تعـ ــش NICU2 بـ ــفند 95 بخـ ــنبه 2 اسـ دوشـ

ـــی  ـــن بیمارســـتان بهرام ـــا کمـــک دانشـــگاه و خیری تخـــت و ب

ـــد. ـــاح ش افتت

ـــدادی از  ـــور تع ـــا حض ـــه ب ـــش ک ـــن بخ ـــاح ای ـــم افتت در مراس

خیریـــن و مســـئوالن بیمارســـتان و دانشـــگاه برگـــزار شـــد بـــر 

توجـــه بـــه کمبـــود تخت هـــای ویـــژه نـــوزادان در تهـــران، 

ـــرق  ـــروم ش ـــه مح ـــتان در منطق ـــن بیمارس ـــدن ای ـــع ش واق

تهـــران و بـــار مراجعـــه بیمـــاران از شـــهرهای اطـــراف و شـــمالی 
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تأکیـــد و بیـــان شـــد کـــه افتتـــاح ایـــن بخـــش می توانـــد 

تأثیـــر بســـزایی در رفـــع ایـــن کمبـــود و درمـــان نـــوزادان 

نیازمند به تخت NICU داشـــته باشد.

در @� مامایی  و  ارزیابی ر5ته بهدا5ت بارورى 
دانشکدم پرستارى و مامایی

دکتـر نجمـه تهرانیـان دبیـر و دکتـر پرویـن عابـدي و دکتـر 

افسـانه کرامت اعضاي هیئت ممتحنه، ارزشیابي و برنامه ریزی 

رشـته بهداشـت باروري و مامایي روز سه شنبه 10 اسفند 95 

بـا حضور در دانشـکده پرسـتاری و مامایی بـه ارزیابي مقاطع 

 )Ph.D( کارشناسـي، کارشناسـي ارشـد و دکتـراي تخصصـي

رشـته بهداشـت باروري و مامایي در این دانشـکده پرداختند.

و  ارزشـیابي  ممتحنـه،  هیئـت  اعضـای  اولیـه  نشسـت  در 

برنامه ریـزی رشـته بهداشـت بـاروري و مامایي )بـورد( دکتر 

ضمـن  دانشـکده  آموزشـی  معـاون  نیـری،  دهقـان  ناهیـد 

خوشـامدگویی بـه اعضـای بـورد تدوین و حرکت در راسـتای 

برنامـه عملیاتـی مـدون در دانشـکده را مبنـای فعالیت هـا و 

برنامه هـای عملیاتـی گروه هـای آموزشـی دانسـت و از ارائه و 

بررسـی برنامـه عملیاتـی 2 سـاالنه و برنامـه عملکرد سـاالنه 

مدیران گروه های آموزشـی با حضور کمیته مشـورتی انتخاب 

مدیـران گروه هـای آموزشـی یـاد کرد.

وی همچنیـن بـا اشـاره به جـذب اعضـای هیئت علمـی برای 

گروه بهداشت باروری، بارداری و زایمان از جذب هیئت علمی 

بالینی در سـال آینده خبر داد.

در ادامه دکتر زهره خاکبازان، مدیر گروه آموزشـی بهداشـت 

بـاروری، بـارداری و زایمان نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص 

فعالیت هـا و عملکرد گروه پرداخت.

مـژگان هاشـم زاده مسـئول امـور بالین گـروه مامایـی نیز به 

ارائـه توضیحاتـی در نوبت هـای کارآمـوزی و چگونگی حضور 

دانشـجویان در محیط هـای کارآمـوزی و کارورزی پرداخـت 

آرش،  بهارلـو،  بیمارسـتان های  بـا  دانشـکده  همـکاری  از  و 

مجتمـع بیمارسـتانی امـام خمینی )ره(، بیمارسـتان ولیعصر، 

بیمارسـتان یـاس و مرکـز طبـی کـودکان به عنـوان فیلدهای 

بالینـی دانشـجویان سـخن گفت.

توضیـح اینکـه هیئـت اعزامـی از بـورد در ادامـه از کتابخانه، 

مرکز مهارت های بالینی، کاس های درس دوره 31 کارشناسی، 

تعدادی از دانشـجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری 

ورودی مهـر 95 و بهمـن 94 بازدیـد و بـا برخـی از اعضـای 

هیئت علمـی گروه دیدار کردند.

فرزان در مجتهع بیهارستانی @� از دکتر  تقدیر 
امام خهیفی )رم(

مراسـم تقدیـر از تاش هـا و زحمـات صادقانـه دکتر فـرزان در 

طول دوره ریاسـت بـر بخش ارتوپدی مجتمع بیمارسـتانی امام 

خمینـی )ره( و معارفـه دکتـر مرتضـوی سرپرسـت جدیـد این 

بخش، روز دوم اسفند 95 در کاس آموزش ارتوپدی برگزار شد.

دکتــر خراســانی رئیــس مجتمــع، بــا اشــاره بــه خدمــات اســتاد 

پیشکســوت، دکتــر فــرزان گفــت: در طــول مدت ریاســت ایشــان 

شــاهد ایجــاد و ارتقــاء خدمــات فــوق تخصصــی ارتوپــدی ازجمله 

ســتون فقــرات، اطفال، هیــپ و زانو در مجتمع و همچنین کســب 

رتبــه ای برتــر بــورد تخصصــی بوده ایــم.

دکتــر فــرزان اســتاد پیشکســوت رشــته ارتوپــدی نیــز با اشــاره 

ــه ســمت سرپرســتی بخــش  ــر مرتضــوی ب ــه انتصــاب دکت ب

ــال ها  ــج س ــیدن نتای ــر رس ــه ثم ــاهد ب ــه ش ــدی از اینک ارتوپ

معلمــی در دانشــگاه و بخــش ارتوپدی اســت، اظهار خوشــحالی 

کــرد و در ادامــه افــزود: امــروز شــاگردانم مراحــل عالــی علمــی 



اا

را طــی کــرده و عهــده دار مســئولیت اداره بخش هــای ارتوپــدی 

در مراکــز متعددی هســتند.

در بخشـی دیگـر از ایـن مراسـم، دکتـر خراسـانی، دکتر سـید 

جـواد مرتضـوی را به عنـوان سرپرسـت جدیـد بخـش ارتوپدی 

مجتمع معرفی کرد.

و @� ففاورى طب سفتی  جلسه 5وراى مرکز ر5د 
گیاهان دارویی برگزار 5د

نحـوه واگـذاری فضاهـای آزمایشـگاهی، تولیـدی و اداری و 

چگونگـی تعامـل حقوقـی بـا شـرکت ها بررسـی شـد.

چهارمیـن جلسـه شـورای مرکـز رشـد فناوری طب سـنتی و 

گیاهـان دارویـی، روز دوشـنبه 9 اسـفندماه بـا حضـور دکتر 

حسـین رضایـی زاده و اعضـای شـورای مرکـز رشـد در محل 

سـامتکده احمدیـه برگزار شـد.

دکتـر رضایـی زاده رییـس مرکـز رشـد فنـاوری طب سـنتی 

و گیاهـان دارویـی در ابتـدا از آماده سـازی اولیـه سـالن های 

اتـاق تمیـز در سـاختمان هروی دانشـکده خبـر داد و چالش 

اصلـی را چگونگـی واگـذاری واحدهـا و تعامـات حقوقـی بـا 

کرد. عنـوان  شـرکت ها 

در ادامـه شـورای مرکـز در خصـوص نحوه واگـذاری و تعامل 

بـرای سـالن های اتاق تمیـز، چگونگی عقد قـرارداد و مدت و 

مهلـت آن و نیـز دوره تنفـس و هزینه هـا بـه گفتگو نشسـتند 

کردند. تصمیم گیـری  و 

اتاق های  واگذاری  مجوز  پیرامون  سپس  رشد  مرکز  شورای 

اداری با تعرفه مصوب، تفاهم نامه با مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد 

دارو، تفاهم نامه با پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، طرح 

طاحا، فهرست تعرفه کوریدور، منطقه آزاد ارس و بررسی سایر 

درخواست ها به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

بازدید رئیس دانشگام کابل از دانشکدم پرستارى @�
و مامایی

دکتر شیرین آقا ظریف به همراه مسئوالن مرکز تحقیقات سامت غضنفر 

و شرکت Conceil Sante از دانشکده پرستاری و مامایی بازدید کردند.

نیکبخت  علیرضا  دکتر  اسفند 95،   8 یکشنبه  روز  بازدید  در 

به  دانشکده ضمن خوشامدگویی  بین الملل  معاون  نصرآبادی، 

هیئت مهمان از کشور دوست و همسایه بر قرابت فرهنگی دو 

کشور ایران و افغانستان تأکید کرد و حسن همجواری دو کشور را 

فرصتی برای انتقال دانش و تبادالت علمی بین دو کشور دانست.

وی با اشاره به جذب دانشجویان افغان در مقاطع کارشناسی و 

کارشناسی ارشد در قالب تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه علوم 

پزشکی تهران و وزارت علوم افغانستان، برای جذب دانشجویان 

افغان در دوره دکتری نیز ابراز امیدواری کرد.

دکتر افسانه صدوقی اصل، مدیر توسعه روابط بین الملل دانشکده در 

ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص تاریخچه شکل گیری دانشکده 

پرستاری و مامایی تهران و امکانات و ظرفیت های آن پرداخت.

دانشجو،  و  استاد  تبادل  کوتاه مدت،  دوره های  برگزاری  از  وی 

همکاری های مشترک تحقیقاتی، برگزاری کارگاه های بین المللی 

آناین و سایر موضوعات مرتبط به عنوان بسترهای موجود دانشکده 

برای همکاری های بین المللی نام برد.

دکتر شیرین آقا ظریف، رییس دانشگاه کابل نیز با معرفی اجمالی 

از این دانشگاه به ظرفیت های موجود برای همکاری های علمی، 

تحقیقاتی و آموزشی اشاره کرد.

به  نیز  ادامه معاونان و مدیران گروه های آموزشی دانشکده  در 

ارائه توضیحاتی در خصوص واحدهای درسی، مقاطع تحصیلی، 

امکانات و ظرفیت های دانشکده پرستاری و مامایی تهران پرداختند.

هیئت اعزامی افغانستان بعد از اتمام نشست از واحدهای آزمایشگاه، 

کتابخانه، IT و کاس های آموزشی بازدید کردند.



4ا

ــار  اخبـ
ــاه کوتـ

5ــهارم امش
مفسش اسنفد 

از @� کابل  دانشگام علوم پز5کی  بازدید رییس 
دانشکدم علوم تغذیه و رژیم 5فاسی

در راستای ایجاد تعامل بین دانشگاه علوم پزشکی کابل و دانشگاه 

علوم پزشکی تهران، رییس دانشگاه علوم پزشکی کابل و هیئت 

همراه جهت تحقق پروژه تغذیه اتحادیه اروپا از دانشکده علوم تغذیه 

و رژیم شناسی بازدید کردند.

در ابتدای نشستی که روز یکشنبه 8 اسفند 95 با حضور دکتر 

ظریف، رییس دانشگاه علوم پزشکی کابل، معاونین، دکتر شریف 

رییس انستیتو تحقیقاتی غضنفر، دکتر موسوی مسئول پروژه تغذیه 

اتحادیه اروپا برگزار شد، دکتر سیاسی رییس دانشکده علوم تغذیه و 

رژیم شناسی ضمن خوشامدگویی به مدعوین ابراز امیدواری کرد که 

این دانشکده و اعضای هیئت علمی آن بتوانند در پیشرفت اهداف 

این پروژه، کشور دوست و همسایه را یاری کنند و این جلسات و 

نشست ها سرآغازی برای برقراری تعامل بین دانشکده علوم تغذیه 

و رژیم شناسی و دانشگاه علوم پزشکی کابل باشد.

دانشکده ضمن عرض  بین الملل  دکتر مریم محمودی معاون 

خیرمقدم به دکتر ظریف و هیئت همراه، برنامه حضور آنان در 

دانشگاه را اعام کرد.

در ادامه دکتر ظریف رییس دانشگاه علوم پزشکی کابل، ضمن ابراز 

خرسندی از حضور در ایران و تأکید بر بی نظیر بودن ایران ازلحاظ 

آکادمیک در منطقه گفت: بسیار عاقه مند به ادامه همکاری با 

این دانشگاه هستیم.

دانشگاه، شیوه جذب  دپارتمان های  وی همچنین در خصوص 

دانشجویان، رویکردهای آموزشی و بیمارستان ها توضیحاتی ارائه 

کرد و همچنین به معرفی هیئت همراه پرداخت.

در پایان اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی 

پاسخ هایی در زمینه های  و  پرداختند و پرسش  به معرفی خود 

مختلف مطرح شد.

نخستین گردههایی دانش آموختگان ر5ته @�
فیزیوتراپی دانشگام برگزار 5د

دانشگاه در سالن  فیزیوتراپی  دانش آموختگان رشته  گردهمایی 

آمفی تئاتر دانشکده توانبخشی برگزار شد.

به همت دفتر دانش آموختگان دانشکده توانبخشی و با همکاری دفتر 

دانش آموختگان دانشگاه، نخستین گردهمایی دانش آموختگان ده 

دوره اول )1353-1343( رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران با هدف بررسی فرصت های همکاری مشترک و ارتباط مؤثر 

دانشکده توانبخشی با دانش آموختگان و بهره گیری از نظرات و 

تجارب آنان در راستای ارتقای علمی رشته فیزیوتراپی و همچنین 

فراهم شدن فضای گفتگو و تجدید خاطرات دوران دانشجویی، روز 

پنج شنبه 5 اسفند 95 در سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.

دکتر بهادری، رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، ضمن 

ابراز خرسندی از حضور دانش آموختگان در گردهمایی، یکی از اهداف 

تأسیس دفتر دانش آموختگان را بهره گیری از نظرات دانش آموختگان 

در بهبود برنامه های دانشگاه عنوان کرد.

و مؤسسات  دانشکده ها  تمامی مؤسسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 

فیزیوتراپی شاگردان مستقیم و غیرمستقیم اولین دانش آموختگان 

دوره های رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، بر 

لزوم توجه به رشته های توانبخشی جهت تغییر و بهبود برنامه های 

تحول سامت تأکید کرد.

دکتر بهادری همچنین مهمترین کار دانش آموختگان را انسجام، 

همفکری و همکاری آنان جهت ارتقاء رشته فیزیوتراپی دانست.

بخش ویژه و مهم این گردهمایی به نکوداشت مقام استاد محسن 

هاشمی، پیشکسوت رشته فیزیوتراپی دانشگاه به دلیل تأثیرگذاری 

فعالیت ها و اقدامات ایشان در معرفی رشته فیزیوتراپی در نظام 

سامت جامعه و ارائه خدمات درمانی به بیماران در سطح جامعه 

اختصاص داشت که در این بخش، دانش آموختگان به ذکر خاطرات 
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دوران دانشجویی خود با ایشان پرداختند.

استاد محسن هاشمی نیز در سخنانی ضمن ابراز خوشحالی از حضور 

شاگردانش در دانشکده از خاطرات و فعالیت های خود در زمان 

خدمت در دانشگاه و انجمن علمی فیزیوتراپی با نگاه به تحوالت 

و دستاوردها پرداخت.

آخرین سخنران این گردهمایی، دکتر بهروز عطارباشی مقدم، رئیس 

دانشکده توانبخشی و رئیس و عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی 

این دانشکده بود.

دوازدههین نشست پژوهشی تاریخ پز5کی @�
اسالم و ایران برگزار 5د

دوازدهمین نشست پژوهشی تاریخ پزشکی اسام و ایران در قالب 

برنامه ای مشترک میان گروه تاریخ پزشکی دانشکده طب سنتی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 

اسامی ایران و دفتر مطالعات تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز و با حمایت دفتر طب سنتی وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی، با موضوع طبقات اطباء ایران: ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی 

بخاری، روز پنج شنبه 5 اسفند 95 در محل سالن غدیر فرهنگستان 

علوم پزشکی برگزار شد.

دکتر آرمان زرگران، دبیر نشست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران در این رابطه گفت: این نشست از سلسله نشست های 

پژوهشی حول موضوع تاریخ پزشکی ایران است که از دهمین دوره 

آن تحت عنوان طبقات اطباء ایران به بررسی ادواری تاریخ پزشکی از 

عصر باستان تا دوران معاصر می پردازد.

در این نشست اساتیدی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شیراز، 

تبریز، خرم آباد و دانشگاه های تهران و شیراز از رشته های مختلف 

تخصص های پزشکی، ادبیات و تاریخ در قالب دو پنل تخصصی به 

ارائه سخنرانی پرداختند.

در این نشست از مقام شامخ علمی استاد دکتر حسن تاجبخش استاد 

ممتاز دانشگاه تهران تجلیل به عمل آمد و نیز از کتاب هدایه المتعلمین 

فی الطب نوشته اخوینی بخاری تصحیح شده توسط استاد دکتر منیژه 

عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رونمایی شد.

از دیگر برنامه های علمی این نشست می توان به ارائه پژوهش های 

دانشجویی صورت گرفته پیرامون اخوینی بخاری در قالب پوستر اشاره 

کرد. دو مجموعه مقاله علمی منتشر شده در مجات معتبر داخلی و 

بین المللی در مورد اخوینی بخاری و دستاوردهای علمی وی، یکی به 

زبان انگلیسی و دیگری فارسی به مناسبت این نشست منتشر و در 

اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

رام اندازى سالن مجهز بدنسازى در دانشگام علوم @�
پز5کی تهران

با هدف توسعه و گسترش فضاهای ورزشی در سطح دانشگاه، سالن 

مجهز بدنسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران )سالن مرکزی دانشگاه( 

در مجموعه ورزشی بزرگ شهید چمران دایر شد.

در این سالن ورزشی که به عنوان سالن بدنسازی مرکزی در سطح 

دانشگاه دایر شده است، انواع وسایل مجهز بدنسازی در دو بخش 

دیجیتالی و مکانیکی ازجمله تردمیل، دوچرخه ثابت، اسکی فضایی، 

ویبراتور، اورکراس، دستگاه های جلوپا، پشت پا، پرس پا، الری، پرس 

سینه، سرشانه، جلو بازو و سایر تجهیزات جهت استفاده ورزشکاران و 

عاقه مندان به این رشته ورزشی در نظر گرفته شده است.

توضیح اینکه سالن بدنسازی مرکزی دانشگاه با تغییر کاربری سالن 

قدیمی و تکمیل و به روزرسانی تجهیزات قبلی در فضایی به مساحت 

بالغ بر 250 مترمربع در طبقه همکف مجموعه ورزشی بزرگ شهید 

چمران راه اندازی شد.
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بازدید رییس و مسئوالن دانشکدم پرستارى و @�
مامایی از دانشکدم مجازى

در راستای ایجاد تعامل بین دانشکده مجازی و دیگر دانشکده های 

دانشگاه و همچنین مجازی سازی فعالیت های آموزشی دانشکده پرستاری 

و مامایی، رییس، معاونین و اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و 

مامایی از واحد تولید محتوای الکترونیکی دانشکده مجازی بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید که روز سه شنبه 3 اسفندماه 95 با حضور دکتر 

چراغی، رییس، معاونان و اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و 

مامایی برگزار شد، دکتر مرعشی معاون مجازی سازی دانشکده مجازی 

ضمن خوشامدگویی به مدعوین ابراز امیدواری کرد که این نشست ها، 

کارگاه ها و بازدیدها سرآغازی باشد برای برقراری تعامل بین دانشکده 

مجازی و دانشکده های دانشگاه تا در راستای پیشبرد مجازی سازی 

برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشگاه، به آشنایی هرچه بیشتر اساتید 

با فرآیند مجازی سازی منجر شود.

در ادامه دکتر چراغی رییس دانشکده پرستاری ضمن قدردانی از 

دکتر کاویانی و معاونت مجازی سازی دانشکده مجازی، از همت و 

اراده دانشکده مجازی در راستای تعامات با دانشکده های دانشگاه در 

جریان مجازی سازی نیز ابراز خشنودی کرد.

وی ضمن اشاره به سابقه همکاری دانشکده پرستاری در جریان 

مجازی سازی، از آمادگی کامل دانشکده پرستاری جهت همکاری 

با دانشکده مجازی در خصوص مجازی سازی برنامه ها و فرایندهای 

دانشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این تعامات بیشتر از پیش 

گسترش یابد و در آینده شتاب بیشتری بگیرد.

در جریان این نشست، طرفین ضمن بحث و تبادل نظر، ابراز تمایل 

کردند تا همکاری های مشترک در زمینه های مجازی سازی آموزشی 

و پژوهشی گسترش پیدا کند.

در پایان دکتر چراغی و همراهان وي از واحد تولید محتواي الکترونیکي 

و اتاق آکوستیک دانشکده مجازي بازدید کردند و از نزدیک در جریان 

فرآیند تولید محتوای الکترونیکی مانند سخنراني همزمان شده با 

اسایدها در محیطي اختصاصي و چگونگی ضبط صدا و فیلم برداری 

قرار گرفتند.

کفنرانس رویکرد طب سفتی و مکهل در حوزم @�
سرطان برگزار 5د

کنفرانس علمی یک روزه رویکرد طب سنتی و مکمل در حوزه سرطان 

مبتنی بر شواهد، با همکاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران، انجمن علمی طب سنتی ایران، دانشکده طب سنتی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه های رادیوتراپی و آنکولوژی 

دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، 28 بهمن 95 در 

محل ساختمان هروی دانشکده طب سنتی برگزار شد.

در این کنفرانس که با حضور دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب 

سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر مصدق رییس دانشکده 

طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، متخصصان 

طب و داروسازی سنتی، پزشکان عمومی و متخصصین کلینیکال 

آنکولوژی شرکت کردند.

در ابتدای برنامه، دکتر رضایی زاده دبیر علمی کنفرانس با بیان 

چالش های موجود در درمان بیماران مبتا به سرطان، هدف از برگزاری 

این کنفرانس را ایجاد قرابت و همگرایی در حوزه ارائه خدمات طب 

سنتی و مکمل به بیماران مبتا به سرطان و کمک به کاهش عوارض 

ناشی از درمان و افزایش کیفیت زندگی این بیماران بیان کرد.

در ادامه، دکتر غزاله حیدری راد متخصص طب سنتی در خصوص 

مرور عملکرد درمانگاه طب سنتی بخش پرتودرمانی بیمارستان شهدای 

تجریش به ارائه سخنرانی پرداخت.

در پایان، چالش های رویکرد تلفیقی در درمان بیماران مبتا به سرطان 

در پانلی علمی با حضور متخصصین بررسی شد و به پرسش ها پاسخ 

داده شد.


