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 102 ....................... ی پزشک شرفتهیپ  زاتیها و تجه یهمراه از پژوهشکده فناور  ئتیو ه  نی پی لیف  یمعاون علم و فناور دیبازد

 103 ................................................. تهران در مسابقات کارکنان دولت   یبانوان دانشگاه علوم پزشک بالیوال م یت  یقهرمان

 104 .................................................................................................. ی پزشک   67یدانش آموختگان ورود ییگردهما

 105 ............................................................. ی ملک افضل   نیتهران: دکتر حس  ی پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشک

 105 .......................................................................................ماما در معاونت بهداشت یمراسم بزرگداشت روز جهان

 107 .......................... هفته آموزش  دنی دانشگاه به مناسبت فرارس المللن ی حوزه آموزش ب  یهاو تالش  هات یاز فعال یقدردان 

 108 ............................................. ی در پزشک  نینو یها  یعلوم و فناور ییجشنواره دانشجو نی در اول  یزشیانگ ی سخنران

کودکان یمرکز طب  مارستانیکوچک ب یدوره مسابقات فوتبال جام جهان نی چهارم  ناتیفوتبال در تمر ی مل  میت  یحضور سرمرب

 .............................................................................................................................................................. 109 

 110 ................................................. دارند  ژهیبه توجه و ازیهستند و ن  یو پرچالش  ی اتیها مراکز ح: خوابگاه یدکتر روح اله 

 112 ....................................................................... ی ابوالقاسم فردوس  میو بزرگداشت حک یروز پاسداشت زبان فارس

ما را   یهاشه یها ر: اسطورهیعشری ، دکتر کوثر اثنیابوالقاسم فردوس  میو بزرگداشت حک ی جشن روز پاسداشت زبان فارس

 112 ...................................................................................................................................... دهند ی م  لیتشک 

زبان  ی ریادگیدانشگاه:  المللن ی، مدرس کالج بیابوالقاسم فردوس  میو بزرگداشت حک ی جشن روز پاسداشت زبان فارس

 113 .................................... کنند  تر ارتباط برقرارراحت مارانیو ب دی بتوانند با اسات انیکه دانشجو شودی باعث م یفارس

دو  ی: آموختن فرهنگ و زبان فارسانی، آمنه تق یابوالقاسم فردوس  میو بزرگداشت حک ی جشن روز پاسداشت زبان فارس

 113 .......................................................................................................................... جسم هستند  کیروح در 

: آموختن زبان  المللن ی ب  یانشجود  لیالتحص، فارغیابوالقاسم فردوس  میو بزرگداشت حک ی جشن روز پاسداشت زبان فارس

 114 ....................................................................................... مهم است  اریارتباطات در دانشگاه بس ی برا یفارس

 115 .................... تهران   یتوسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک یی جشنواره دانشجو  نیپنجم یها  دهیاز برگز ریو تقد یمعرف 

 117 .......... تهران   یکبه سمت سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزش یر یگتم دمنصوریانتصاب دکتر س

 118 ..................................................................................................... ی مطهر دی شه  یجشنواره آموزش نی پانزدهم
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تحقق   ی: در راستا یر یم  یتهران، دکتر حاج  یدانشگاه علوم پزشک  ی مطهر دی شه یجشنواره آموزش نی پانزدهم  نی منتخب

 118 ............................................................................................ م یرا برداشت یارتباط صنعت و دانشگاه گام مهم 

و اتاق   یارتوپد  یکارآموز یافزار کاربرد نرم  یپور، از طراح  ی، دکتر مطوریمطهر  دیبرتر جشنواره شه یندها یصاحبان فرا

 119 ............................................................................................................................. خبر داد  یعمل پرستار

  یدانشگاه علوم پزشک  تیموفق دی کل  یو نوآور تی، دکتر مصدق راد: خالقیمطهر  دیبرتر جشنواره شه یندها یصاحبان فرا

 120 .......................................................................................................................................... تهران است 

 121 ............. مفصل زانو خبر داد  ضیتعو سازه ی، کاوه سامع از ساخت شبیمطهر  دیبرتر جشنواره شه یندها یصاحبان فرا

: مهم است که نگاه ما در  زادهیتهران، دکتر عل یدانشگاه علوم پزشک  ی مطهر دی شه یجشنواره آموزش نی منتخبان پانزدهم

 122 ................................................................... باشد  یبر شواهد آموزش یمبتن  ینگاه  یآموزش علوم پزشک توسعه

  یابیارزش  ندیخدا: »فرا دی تهران، دکتر ام یدانشگاه علوم پزشک  ی مطهر دی شه یجشنواره آموزش نی پانزدهم  نی منتخب

 123 ............................ م یاچندگانه و بازخورد مقاوم انجام داده  فیبر تکال دیرا با تأک  «یک ی الکترون یر یادگینو در  ی اوهیش

تهران، دکتر بهرام نژاد استفاده از استدالل   یدانشگاه علوم پزشک  ی مطهر دی شه یجشنواره آموزش نی منتخبان پانزدهم

 124 ......................................................... مهم دانست  ین یرا در آموزش بال ی شیمحور و بازاند ویبر سنار یمبتن ینیبال

گندم کار: دانشگاه علوم   هیتهران، دکتر رق  یدانشگاه علوم پزشک  ی مطهر دی شه یجشنواره آموزش ن یمنتخب پانزدهم

 125 ................................................................... کار در آن دارم  یبرا  ییباال زهیتهران نشاط آور است و انگ ی پزشک

شرکت   رعاملیدانشگاه، مد قاتیتحقجامع  شگاهیمستقر و فعال در آزما ی هابا شرکت یعمومروابط  رینشست مشترک مد

 126 .......................................و رسانه مهم است  یعمومکشور نقش روابط  ی کنون طی: در شراسیفناور نوآورآباد ستیز

  یازها یاز ن  یکی: یشعبان  اهللت یتهران، دکتر عنا یدانشگاه علوم پزشک  ی مطهر دی شه یجشنواره آموزش نی منتخبان پانزدهم

 127 ............................................. ها« است  کولومیکور یسازی مللالن یدر دانشگاه »ب   ی آموزش یها  کولومیکور یضرور

در   المللن ی ب سی پرد ی پژوهش یجلسه شورا  نی دانشگاه، نخست المللن ی حوزه ب  یقاتی تحق  یهاگرنت ی بر تمام یبا اعالم بازنگر

 129 ................................................................................................................................ برگزار شد  1401سال 

  یها مارستانیدر ب  کیآکادم یها  تیفعال  بی، دکتر بدو: ترک2 ی مارستان مرکز طبیاز ب  یراپزشکیدانشکده پ سهیرئ ئتی ه دیبازد

 131 ............................................................................................... .ردیدر تمام دانشکده ها صورت بگ  دیبا یآموزش

 132 .................................................... شدند  یمعرف یعت یشر مارستانیو ب مارانیاز ب تی انجمن حما رهیمد ئت یه  یاعضا

 134 امسال خبر داد  انیآورانه تا پافن  ی مراکز مهارت یانداز دکتر عالمه از راه ، دانشگاه یمعاونت آموزش یات یبرنامه عمل ح یتشر

، نماد ماندگار 2کودکان  ی: مرکز طب ی، دکتر مرتضو 2کودکان  یبه مرکز طب  جمهور،س ی رئ ییاعتبار معاون اجرا صی تخص

 136 ................................................................................................................................. در کشور است  نیریخ

 139 ........................................................... بسته شد  دگانیبرگز یبا معرف  نایابن س ییجشنواره دانشجو نی پرونده هفتم

 141 .................................................................. یتهران: دکتر منوچهر قارون ی پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشک

 142 ................................ ما است  ر یخط  فهیگذشته وظ ی و توسعه دانشگاه در سال ها  شرفتی پ  ریس ی: معرف انیدکتر صادق 

 144 ................ تهران  ی)ره( دانشگاه علوم پزشک  ین یامام خم  یمارستانیدر مجتمع ب  لدایاستاد  یفوق تخصص  کین یکل  یمعرف 



9 
 

 144 ............................................ برگزار شد  یدانشکده توانبخش  یو برتر علم  یفعال فرهنگ  انیاز دانشجو ل یمراسم تجل

 145 ........................ شد  صی خوب ترخ یزاد رها شده با حال عموم کودکان، نو یصورت گرفته در مرکز طب یبا اقدامات درمان

 146 ............................................................ ی دانشکده توانبخش سی دانشگاه با رئ ییو دانشجو  ینشست معاون فرهنگ 

 148 .................. تهران   یدانشگاه علوم پزشک ی حرم مطهر امام رضا )ع( در ستاد مرکز یکانون خدمت رضو  نی حضور خادم

 149 ............................... دانشگاه  یمعاونت ها  تیوب سا یساز کپارچهیطرح  لوتیانتخاب معاونت غذا و دارو به عنوان پا

 150 ........................................................ در معاونت غذا و دارو برگزار شد  یپزشک   زاتیجلسه قرارگاه دارو و تجه   نیاول

 151 .................................... تهران   یدانشگاه علوم پزشک  زهیمم  ئتیدر نشست ه  یعلم ئت ی عضو ه 33 یرتبه علم  یارتقا

 152 ......................................................................................................... ران یا یشناسیی شنوا ییدانشجو ناریسم

  یعصب یراه ها ی: بررسنی ، دکتر احسان نگرانیا یشناسیی شنوا ییدانشجو ناریسم ن ی و دوم ستیب هیافتتاح  هیدر حاش

 152 .............................................................................. یی سالمت اختالل پردازش شنوا تیریدر مد یگام  ییشنوا

  ی در راستا ناریسم ی: برگزارییبابا درضای، سع رانیا یشناسیی شنوا ییدانشجو ناریسم ن ی و دوم ستیب هیافتتاح  هیدر حاش

 153 .......................................................................................... مؤثر است   ندهیدر آ  یشناسیی رشته شنوا شبردیپ

پر استناد   ی: انتشار مقاالت علم ادرسی، رضا فررانیا یشناسیی شنوا ییدانشجو ناریسم ن ی و دوم ستیب هیافتتاح  هیدر حاش

 153 ................................................................................................. کشور دارد   ی علم شرفتیدر پ ییکمک بسزا

 154 ............ کشور  یدولت  یتهران در مسابقات کارکنان سازمان ها و نهادها  یدانشگاه علوم پزشک  بالیوال  میت  یقهرمان بینا

 155 .............................................................................................. برگزار شد  یدکتر بهادر دیاستاد فق  ادبودیمراسم 

 157 .................................................................مرکز قلب تهران با شبکه سالمت سی رئ یفراهان  یمصاحبه دکتر واشقان

 157 ...................... نایس مارستانیب  یوتراپیزید ف با واح یی، آشنانای س مارستانیب یبا بخش توانبخش  ییمجموعه مستند آشنا

 158 .............................................. غذا و دارو سراسر کشور  یدارو به معاونت ها اراتیاخت  ضیجلسه آموزش تفو هیافتتاح

 160 ............بحران شهر تهران تیریو مد یریشگ ی سازمان پ رانیبا مد ییو ماما یدانشکده پرستار  رانینشست مشترک مد

 162 ......................................... برگزار شد  ایتالی دانشگاه در ا ندگانیگروه هشت با حضور نما مانیپ  ینشست مجمع عموم 

 163 ..................................................................... یق یعق یی حی تهران: دکتر  ی پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشک

الملل دانشگاه با مسئوالن دانشکده  نی روابط ب ریمد  داریدر د ییو ماما یدانشکده پرستار یالملل   نی ب یرخداد و افق ها یبررس

 .............................................................................................................................................................. 163 

  یاخالق   یهایژگیدر خصوص و یدانشکده داروساز دیوگو با اساتگفت ، دی پرستی دانشگاه را م یهمه جا  نی مرحوم استاد ام

 164 ........................................................................................................................... ن یمرحوم دکتر غالمرضا ام 

ترومبوز هموستاز، دکتر توگه: ارتباط    قاتیو مرکز تحق یراپزشکیدوجانبه دانشکده پ ینشست انعقاد تفاهم نامه همکار

 166 ...................................................................... دهد   یم انیکار به دانشجو زهیو انگ دید ه،یو علوم پا نی تنگاتنگ بال

  یآموزش دهیآزادبخت استاد برگز الی؛ دکتر ل1401دانشکده ها در سطح دانشگاه سال   یآموزش دهی برگز دیاسات  یمعرف 

 166 ............................................................................................................................................... دانشکده ها 
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 167 .................................................. محالت کم برخوردار در معاونت بهداشت  یطرح توانمندساز ژهینشست و یبرگزار

 ان،یدانشجو یها شه یو اند دهی از ا ی : بهره مندیریشود، دکتر گتم یدانش آموختگان برگزار م کپارچهیجشن   نیهشتم 

 169 .......................................................................................... است   ییدانشجو یجشن ها   یرکن برگزار ن یمهمتر

 170 ............................................................... ها شما درباره انواع روغن یهاو پاسخ به همه پرسش  ی خوراک  یروغن ها

 170 ......... ها برگزار شد دانشکده  المللن یحوزه ب  یگزارش عملکرد فصل  ح یدانشگاه با تشر المللن ی ب ینشست شورا  نی نخست
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 مدیریت جهادی 

دکتر قناعتی: اگر خدا بخواهد هر سختی را به آسانی تبدیل  ،   نعلوم پزشکی تهرا رئیسه دانشگاه  نشست هیئت

 کندمی

رئیسه با اشاره به فرارسیدن سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر گفت: پیروزی خرمشهر  هیئت  در جلسه این هفته رئیس دانشگاه

نمادی است که هر وقت احساس ضعف ایمان داشتیم و دچار شرک شدیم به یاد بیاوریم که اگر خدا بخواهد هر سختی را به آسانی  

 .کندتبدیل می 

 

 

 

 

 

 

 

رئیسه دانشگاه، در  هیئت   1401، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، در جلسه اول خرداد  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

های قرآن و به فرموده امام خمینی )ره(  فرارسیدن سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر گفت: این روز، تجلی آیهسالن مدافعان سالمت با اشاره به 

گویند معجزه زنده کرده مرده توسط حضرت وی افزود: روز آزادسازی خرمشهر برای کسانی که دنبال دلیل هستند و می  اهلل است.یکی از ایام

کننده  آورد تا انسان بفهمد که خدا تعیینهایی را پیش می تواند گواه باشد زیرا خداوند برخی مواقع صحنه ایم میدیده القمر را نعیسی )ع( یا معجزه شق 

 امور است. 

  ایران   »اگر  که  بود  گفته  نیز  صدام و  خورد  گره  جدی  صورتبه  بار  دو  عملیات  این رئیس دانشگاه با زنده کردن خاطره عملیات بیت المقدس گفت:  

 و  داشتیم  ایمان  ضعف  احساس  وقت  هر  که  است  نمادی  خرمشهر  پیروزی:  افزود  داد«  خواهم  آنها  به  را  بصره  کلید  بگیرد  پس  را  خرمشهر  بتواند

کند و به نظرم اخالص و پاکی رزمندگان رمز پیروزی در را به آسانی تبدیل می  سختی  هر  بخواهد  خدا  اگر  که  بیاوریم  یاد  به  شدیم  شرک  دچار

 خرمشهر بود.

یاد  88بهمن، فتح خرمشهر و جریانات سال   22ساله انقالب اسالمی بارها تکرار شده است؛ از   43رئیس دانشگاه با بیان اینکه یاری خدا در تاریخ 

گونه نشد البته ایشان  فت بود که »جمهوری اسالمی سال بعد را نخواهد دید« اما مشاهده کردید که اینکرد و افزود: یکی از سیاستمداران امریکا گ

 االن دنیای فانی را ترک کرده است. 

داوند  کند افزود: خدکتر قناعتی با تأکید بر اینکه اگر خداگونه عمل کنیم و در مسیر الهی و آخرت گام برداریم خدا هم برکت خود را بر ما نازل می

می پیروز  من  رسل  و  من  که  است  داده  وعده  قرآن  باشیم. در  او  رسل  یاوران  جزو  که  کنیم  کاری  باید  است  حق  خدا  وعده  چون  و   شوند 

ای از شهید علی یزدانی فرمانده سپاه سرخس که تبحر خاصی در منهدم کردن تانک دشمن با آرپی جی داشت افزود:  رئیس دانشگاه با بیان خاطره

 فتح المبین و بیت المقدس برای نظامیان جهان قابل درک نبوده و نیست.عملیات 

https://chancellor.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/
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 بحث جمعیت، بحثی فرا نظام است

 دکتر قناعتی با اشاره به برگزاری اولین جلسه قرارگاه جمعیت گفت: مسئله جمعیت ربطی به بقای جمهوری اسالمی ندارد زیرا اگر حفره سیاه 

شود جمعیت  بینی می شدت ازنظر جمعیتی سبز و جوان هستند خطر امنیتی خواهند بود. پیش همسایه ما که به جمعیتی در کشور رخ دهد کشورهای  

میلیون افزایش جمعیت خواهند داشت و اگر افت جمعیت در ایران رخ دهد جمعیت پیر، سربار جامعه خواهند   400میلیون و پاکستان تا    150عراق تا  

 و امنیتی به وجود خواهد آمد.  شد و هزاران مشکل سیاسی، اقتصادی

رئیس دانشگاه با تأکید بر اینکه بحث جمعیت، بحثی فرا نظام است گفت: بحث جمعیت بحث موجودیت این ملت است و ما که به جمهوری 

و رسالت ملی ما این  شود. حتی کسانی هم که به جمهوری اسالمی اعتقاد ندارند باید ملی فکر کنند  اسالمی اعتقاد داریم مسئولیتمان مضاعف می

 است که بجنبیم و روند را اصالح کنیم.

یچ  دکتر قناعتی به همه معاونان خود تکلیف کرد هر یک از وظایف خود در زمینه افزایش جمعیت را احصا کنند و در ادامه تأکید کرد که مجوز ه

نکنند و از معاون آموزشی دانشگاه نیز خواست بحث جمعیت را    ای را بدون اینکه یک سخنرانی در رابطه با مسئله جمعیت داشته باشد صادرکنگره

 در کوریکولوم های آموزشی بیاورد.

عالمه،  در ادامه جلسه حسین نعمتیان مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران گزارشی از امور مالی دانشگاه ارائه کرد و دکتر سید فرشاد  

 دل رئیس بیمارستان رازی گزارش برنامه چهارساله بیمارستان رازی را تشریح کردند. آموزش و دکتر زنده  های هفتهمعاون آموزشی دانشگاه برنامه 

هایی از نامه والمسلمین میر مجید سیدقریشی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بخشاالسالمدر ابتدای این جلسه حجت

 )مشروح سخنرانی( های گذشته بررسی کرد.ته حضرت علی )ع( به مالک اشتر را همچون هف

ب دقیقه  پویش یک  جلسه،  این  در  اینکه  اعضای  توضیح  برای  داشت  اختصاص  پزشکی  دانشکده  استادان  به سخنان  هفته  این  که  مسئوالن  ا 

 رئیسه پخش شد. هیئت

 

دکتر قناعتی: برنامه های حمایت از خانواده و جوانی ،  قرارگاه تعالی سالمت و جوانی جمعیت دانشگاه تشکیل شد

 جمعیت در دانشگاه با جدیت اجرایی شود

منظور تبیین ضرورت اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و  لی سالمت و جوانی جمعیت دانشگاه بهنخستین نشست قرارگاه تعا

 .جوانی جمعیت و تعیین نقش و وظایف دانشگاه برگزار شد

 

https://pr.tums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C:-%D9%85%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85/212788
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در سالن حکیم برگزار شد، دکتر حسین قناعتی    1401اردیبهشت    31، در این نشست که  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

دانشگاه بر ضرورترئیس  به   و   کرد  تأکید  جمعیت  جوانی   و   خانواده  از   حمایت  قانون  مفاد  اجرای   ،  این نشست  اتخاذ  گفت:  و  منظور همفکری 

ها بررسی مباحث تئوری ضروری است اما این مباحث نباید مانع اجرای جدی و مؤثر برنامه   شود. اگرچهراهکارهای مؤثر رشد جمعیت برگزار می

  .شود

روند کشورهای پیشرفته تغییر خواهد کرد افزود: درحال حاضر کشورهای امریکا، چین و المان جز سه    2040رئیس دانشگاه، بابیان اینکه در سال  

این روند براساس فاکتور جمعیت تغییر خواهد کرد و چین در رتبه اول و بعد امریکا و   2040تا سال شوند اما کشور اول پیشرفته جهان شناخته می

 .درنهایت کشورهای هند، پاکستان، اندونزی و برزیل در ده رتبه اول قرار خواهند گرفت

ا بسته شدن پنجره جمعیتی چند سالی  ت:  گفت  و  دانست  مهم  را  زمینه  این   در   ریزی در زمینه رفع دغدغه مقام معظم رهبریدکتر قناعتی، برنامه 

  است  ضروری  و مهم بسیار  تأکیددارند، آن  بر  رهبری که  ایمسئله  روداریم و اگر این پنجره بسته شود باز کردن آن کار دشواری است ازاینفاصله

 .های این حوزه اجرا شودصورت عملیاتی برنامه باید به  و

این بابیان  این مفاد قانونی در دانشگاه قابلرئیس دانشگاه،  بندهای  از  ها و اجرا است گفت: در آموزش پزشکان عمومی و بازآموزیکه بسیاری 

شود. گنجانده  حوزه  این  محورهای  پرستاران  آموزش  شود  قرارگاه  الزم  نیز  واحد  تصمیمات  به  رسیدن  برای   همچنین  یکپارچه   .تهران 

   آنمانع فرزند آوری و راهکار  21شناسایی 

 ملی  ستاد مصوبات  سپس دکتر امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسالمی، 

ایم  اجرای این قوانین را تشریح کرد و گفت: درحال حاضر از این مسئله که جمعیت مزیت است یا مذمت عبور کرده در هادانشگاه نقش و جمعیت

سال    60کشور باالی    جمعیت  از  درصد   32   آینده،  سال  30  در   اند که جمیعت مزیت است. این درحالی است کهیجه رسیده نت  این  به   و جهانیان

 .خواهند بود

های ازدواج جوانان، الگوی  مانع مهم فرزند آوری و رشد جمعیت گفت: تأخیر و چالش  21شناسایی    به   اشاره  با   ی جمعیترئیس کمیسیون جوان

های دوران های آینده زنان، هزینهفرزند، نگرانی از بیکاری سرپرست خانواده، اشتغال و نگرانی   2های بیش از  فرهنگ اجاره مسکن به خانواده

 .شده استترین موانع فرزند آوری شناختهردهی و... ازجمله مهمبارداری، زایمان و شی

برنامه حمایتی پیش را در قالب  از شناسایی موانع، راهکارهایی  افزود: پس  این راستا تمامی دستگاهبینی کردهوی  ازجمله ایم و در  های مرتبط 

 .های علوم پزشکی موظفند به اجرای برنامه کمک کننددانشگاه

عنوان قطب علمی کشور، در این زمینه پیشگام دانست و گفت: اگر این برنامه در دانشگاه علوم  پور، دانشگاه علوم پزشکی تهران را به دکتر بانکی 

 .های دیگر نیز از آن تبعیت خواهند کرددرستی اجرا شود دانشگاهپزشکی تهران به 

 های افزایش جمعیتاهتمام دانشگاه در اجرای برنامه 

های دانشگاه، در اجرای عملیاتی این برنامه گفت: نرخ  ر علیرضا اولیایی منش معاون بهداشت دانشگاه، با تأکید بر بسیج تمامی معاونتدر ادامه دکت

سال آینده باید نرخ   7-6کاهش پیداکرده است و برای جلوگیری از بحران جمعیتی در  1399در سال  1.65در دهه پنجاه به  6.8باروری کشور از 

 .به دونیم برابر افزایش پیدا کند باروری

دکتر اولیایی منش در بخش دیگری از سخنان خود، ساختار قرارگاه سالمت و جوانی جمعیت در دانشگاه را تشریح کرد و گفت: بالفاصله پس از 

 .زایش جمعیت استهای افدهنده اهتمام دانشگاه در اجرای برنامه هفته جمعیت این نشست را در دانشگاه برگزار کردیم که نشان

https://pr.tums.ac.ir/
https://chancellor.tums.ac.ir/
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 .سپس هریک از اعضای جلسه دیدگاه خود را در این زمینه بیان کردند

 

دکتر قناعتی: برنامه های حمایت از خانواده و جوانی ،  قرارگاه تعالی سالمت و جوانی جمعیت دانشگاه تشکیل شد

 جمعیت در دانشگاه با جدیت اجرایی شود

منظور تبیین ضرورت اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و  جوانی جمعیت دانشگاه بهنخستین نشست قرارگاه تعالی سالمت و  

 .جوانی جمعیت و تعیین نقش و وظایف دانشگاه برگزار شد

 

در سالن حکیم برگزار شد، دکتر حسین قناعتی    1401اردیبهشت    31، در این نشست که  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

دانشگاه بر ضرورترئیس  به   و   کرد  تأکید  جمعیت  جوانی   و   خانواده  از   حمایت  قانون  مفاد  اجرای   ،  این نشست  اتخاذ  گفت:  و  منظور همفکری 

ها شود. اگرچه بررسی مباحث تئوری ضروری است اما این مباحث نباید مانع اجرای جدی و مؤثر برنامه راهکارهای مؤثر رشد جمعیت برگزار می

  .شود

حال حاضر کشورهای امریکا، چین و المان جز سه  روند کشورهای پیشرفته تغییر خواهد کرد افزود: در  2040رئیس دانشگاه، بابیان اینکه در سال  

این روند براساس فاکتور جمعیت تغییر خواهد کرد و چین در رتبه اول و بعد امریکا و   2040شوند اما تا سال کشور اول پیشرفته جهان شناخته می

 .درنهایت کشورهای هند، پاکستان، اندونزی و برزیل در ده رتبه اول قرار خواهند گرفت

در این زمینه را مهم دانست و گفت: تا بسته شدن پنجره جمعیتی چند سالی     ریزی در زمینه رفع دغدغه مقام معظم رهبریر قناعتی، برنامه دکت

  است  ضروری  و مهم بسیار  تأکیددارند، آن  بر  رهبری که  ایمسئله  روداریم و اگر این پنجره بسته شود باز کردن آن کار دشواری است ازاینفاصله

 .های این حوزه اجرا شودصورت عملیاتی برنامه باید به  و

این مفاد قانونی در دانشگاه قابل بندهای  از  اینکه بسیاری  بابیان  ها و اجرا است گفت: در آموزش پزشکان عمومی و بازآموزیرئیس دانشگاه، 

شود. گنجانده  حوزه  این  محورهای  پرستاران  آموزش  شود  قرارگاه  الزم  نیز  واحد  تصمیمات  به  رسیدن  برای   همچنین  یکپارچه   .تهران 
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 مانع فرزند آوری و راهکار آن  21شناسایی 

 ملی  ستاد مصوبات  سپس دکتر امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسالمی، 

ایم  تشریح کرد و گفت: درحال حاضر از این مسئله که جمعیت مزیت است یا مذمت عبور کرده اجرای این قوانین را در هادانشگاه نقش و جمعیت

سال    60کشور باالی    جمعیت  از  درصد   32   آینده،  سال  30  در   جمیعت مزیت است. این درحالی است که  که  اندرسیده   نتیجه  این  به   و جهانیان

 .خواهند بود

های ازدواج جوانان، الگوی  مانع مهم فرزند آوری و رشد جمعیت گفت: تأخیر و چالش  21شناسایی    به   اشاره  با   رئیس کمیسیون جوانی جمعیت

های دوران های آینده زنان، هزینهفرزند، نگرانی از بیکاری سرپرست خانواده، اشتغال و نگرانی   2های بیش از  فرهنگ اجاره مسکن به خانواده

 .شده استترین موانع فرزند آوری شناختهجمله مهمبارداری، زایمان و شیردهی و... از

برنامه حمایتی پیش را در قالب  از شناسایی موانع، راهکارهایی  افزود: پس  این راستا تمامی دستگاهبینی کردهوی  ازجمله ایم و در  های مرتبط 

 .های علوم پزشکی موظفند به اجرای برنامه کمک کننددانشگاه

عنوان قطب علمی کشور، در این زمینه پیشگام دانست و گفت: اگر این برنامه در دانشگاه علوم  علوم پزشکی تهران را به  دکتر بانکی پور، دانشگاه

 .های دیگر نیز از آن تبعیت خواهند کرددرستی اجرا شود دانشگاهپزشکی تهران به 

 های افزایش جمعیت اهتمام دانشگاه در اجرای برنامه

های دانشگاه، در اجرای عملیاتی این برنامه گفت: نرخ  یایی منش معاون بهداشت دانشگاه، با تأکید بر بسیج تمامی معاونتدر ادامه دکتر علیرضا اول

سال آینده باید نرخ   7-6کاهش پیداکرده است و برای جلوگیری از بحران جمعیتی در  1399در سال  1.65در دهه پنجاه به  6.8باروری کشور از 

 .ابر افزایش پیدا کندباروری به دونیم بر

دکتر اولیایی منش در بخش دیگری از سخنان خود، ساختار قرارگاه سالمت و جوانی جمعیت در دانشگاه را تشریح کرد و گفت: بالفاصله پس از 

نشان که  کردیم  برگزار  دانشگاه  در  را  نشست  این  جمعیت  برنامههفته  اجرای  در  دانشگاه  اهتمام  ادهنده  جمعیت  افزایش   .ستهای 

 .سپس هریک از اعضای جلسه دیدگاه خود را در این زمینه بیان کردند
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دکتر قناعتی: اهدای عضو حیات معنوی و صدقه ،  مراسم بزرگداشت روز اهدای عضو در دانشگاه برگزار شد

 جاریه است  

نظران و اساتید حوزه اهدا و پیوند اعضا و  مسئوالن، صاحبکه با حضور جمعی از   «در مراسم بزرگداشت روز ملی »اهدای عضو، اهدای زندگی

ها و تعامل و همکاری بیشتر با  های اهداکننده برگزار و بر »افزایش شناسایی بیماران مرگ مغزی با نظارت دقیق تیم درمانی در بیمارستانخانواده

 .تاکید ویژه شد «پزشکان

 

تئاتر سازمان  در سالن آمفی   1401خرداد    2، در مراسم بزرگداشت روز اهدای عضو که دوشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

  ، با بیان اینکه اهدای عضو حیات معنوی و صدقه جاریه است؛ گفت: منشأ تفکر و رئیس دانشگاهگزار شد؛ دکتر حسین قناعتی  مرکزی دانشگاه بر

نوعی  سایر احساس عالیه فقط در مغز نیست در مقاالت علمی اخیر اشاراتی به تفکربا منشأ خارج از مغز هم دارد؛ تجربه پیوند قلب در گیرنده و  

باشد دهنده  حیات  تداوم  نوعی  عضو  پیوند  شاید  باشد.  انسان  وجودی  های  ناشناخته  به  پلی  میتواند  قلب  دهنده  با  عجیب   .ارتباطات 

به عزیزانی که در این   .داد: عمر کوتاه است باید درک و فهم خوبی از آن داشته باشیم. هر فردی توفیق این را ندارد که اهدا عضو کندوی ادامه  

آنها طلب مغفرت و ان مراسم حضور دارند تبریک می  برای عزیزان درگذشته  برای  شاءاهلل میهمان اهل گویم و  باشند و  بیت عصمت و طهارت 

 .جر معنوی بیشتر از خداوند متعال خواستارمخودشان هم ا

 .دکتر قناعتی یادآور شد: باید به حکمت خدا ایمان داشته باشیم و فرهنگ اهدای عضو را در سطح ملی گسترش دهیم

انه و خداپسندانه  در ادامه دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه اهدای زندگی؛ »کار فداکار

وی افزود: از نظر درمانی پیوند عضو، بهترین و تنها راه درمان برخی    .کنداست«؛ گفت: خیلی سخت است اما ایمان به خدا این کار را میسر می 

روی بحث پیوند بیشتر    تواند باعث کیفیت زندگی و افزایش طول عمر برخی افراد شود. همه باید تالشمان این باشد که برها است؛ زیرا میبیماری

 .تمرکز کرده و آن را در کشور افزایش دهیم

ت  دکتر کریمی یادآور شد: این موضوع به دلیل شیوع بیماری کرونا چند سالی مغفول مانده است؛ اما باهمت جمعی وزارت بهداشت این اقدام سرع

 .اند ها بسیج شدهگرفته و همه دانشگاه 

وسیله دیگر افراد نجات دهیم. این یک کار  تصریح کرد: یکی از مظاهر تعالی این است جان افراد را از مرگ حتمی به معاون درمان وزارت بهداشت  

 .فرهنگی است و حتماً باید در توسعه این موضوع تالش کنیم

https://pr.tums.ac.ir/
https://chancellor.tums.ac.ir/
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بیمار  800هزار و    2ال گذشته  آوری وجود دارد و همچنین در سواحد فراهم  22واحد شناسایی و    32دکتر کریمی با بیان اینکه در حال حاضر  

دهی افراد« است، بر اساس نیازسنجی باید این عدالت را  عدالت در نوبت »اند؛ خاطرنشان کرد: چیزی که برای ما مهم است، بحث  پیوند عضو شده 

 .ها مراقبت کنیم برقرار و بر اساس اصول علمی از دستاورد

اند و زندگی دوباره  ن اینکه در این فرصت مغتنم از عزیزانی که ایثارگرانه وارد این عرصه شدهسپس دکتر سعید ناطقی معاون درمان دانشگاه با بیا

گذاری کرد؛ از  شود از این عزیزان تشکر کرد و کار این عزیزان را ارزش دانم چطور میکنم؛ گفت: نمی اند، قدردانی میوطنان خود بخشیدهبه هم 

وی ادامه داد: افزایش شناسائی بیماران    .یدوارم خداوند متعال بزرگی این قلب را به همه ما اهدا کندخودگذشتگی و ایثار شما ستودنی است، ام

ها و افزایش  های ویژه و همکاری مستقیم پرستاران این بخش مرگ مغزی با نظارت و همکاری و تعامل مترون ها، سرپرستاران اورژانس و بخش 

 .های ویژه را باید بادقت بیشتری مدنظر قرار دهیمعامل بیشتر پزشکان اورژانس و بخش شناسائی بیماران مرگ مغزی با همکاری و ت

به  اورژانس در اعالم  ناطقی یادآور شد: هوشیاری تیم پزشکی و پرستاری  بیماران مرگ مغزی به واحدهای شناسائی و فراهمدکتر  آوری موقع 

 .دانشگاه به ما کمک شایانی خواهد کرد

آوری اعضا برای تأمین ارگان برای بیماران نیازمند و منتظر فهرست پیوند،  به اهمیت شناسائی و فراهم اه تصریح کرد: باتوجهمعاون درمان دانشگ

  .رود در این امر مهم و خداپسندانه مشارکت و همکاری داشته باشنداز همه اعضا و خانواده دانشگاه در حوزه ستادی و بیمارستانی انتظار می

کردن دانشگاه امید است نقشی در کمک  P.M.P به لیست انتظار طوالنی بیماران نیازمند به ارگان برای پیوند با افزایش ینکه باتوجه وی با بیان ا

اندازه نام دانشگاه علوم پزشکی تهران باال ببریم دانشگاه را به   P.M.P شاءاهلل بتوانیم شاخصاین صف طوالنی داشته باشیم؛ خاطرنشان کرد: ان

 .انشگاه در این شاخص هم در جایگاه واقعی خود قرار گیردو د

های فارابی، شریعتی و امام خمینی های اولین پیوندهای کلیه، مغز استخوان، کبد، قلب، ریه و قرنیه که در بیمارستاندکتر ناطقی در ادامه به سال

ارگان به همراه شیراز رتبه اول کشور در پیوند    500هزار    8پیوند    )ره( انجام شده اشاره کرد و گفت: در مجموع دانشگاه علوم پزشکی تهران با

 .هزار ارگان، مغز استخوان و قرنیه رتبه اول کشور در پیوند را به خود اختصاص داده است 22هستند. همچنین دانشگاه با پیوند حدود 

از آن، دکتر ساناز دهقانی مسئول گروه فراهم بهداشت، رپس  بیمارستان سینا و مسئول فنی واحد  ئیس واحد فراهمآوری و پیوند وزارت  آوری 

های تواند جان هشت نفر دیگر را نجات دهد؛ گفت: با تالش و پیگیری آوری بیمارستان امام )ره( با اشاره به اینکه یک نفر مرگ مغزی می فراهم

هدای عضو در تقویم، یادآور فتوای روشنگرانه حضرت امام عنوان روز افراوان فتوای تاریخی اهدای عضو از مرگ مغزی سی و یکم اردیبهشت به

ای در قامت قانونی به ثمر رسید و  اهلل خامنههای آیتهای بسیار، با تالش خمینی )س(، در خصوص پیوند مرگ مغزی است که با وجود مخالفت 

  38   اشاره کرد و افزود: پیوند کلیه از اهداکننده زنده:  1400ل  وی در ادامه به پیوندهای انجام شده از ابتدا تا پایان سا .این پروسه آغاز شده است

،  393، پیوند پانکراس: 180  :ریه پیوند  ، 1511  :قلب پیوند  ،8814  ، پیوند کبد:263هزار و  15مغزی:  مرگ اهداکننده از  کلیه پیوند ،899 و هزار

وی با اشاره به از دستاوردهای بسیار مهم پیوند اعضا در ایران از ابتدا تاکنون،    .بوده است 884  و   هزار  14   ، پیوند مغز استخوان: 78پیوند روده:  

ی  مقاومتی« ذخیره  »اقتصاد  زمان  در  همچنین   ها به زندگی وهزار ایرانی و بازگشت آن 65  از  بیش  پیوند  جمعیت؛  ازدیاد  بهباتوجه   تصریح کرد:

هزار نیروی کاری به اقتصاد   65ا در سایر کشورها و افزایش نیروهای کارآمد؛ ورود بیش از  ارزی حدود یک بیلیارد ریال با جلوگیری از پیوند اعض

 .توانیم از جمله دستاوردها این واحد قلمداد کنیمکشور را می

جربه، آموزش،  ها، مکان، تجهیزات، کارکنان آگاه، متخصصان باتآوری و پیوند وزارت بهداشت، نیازها را شامل؛ دستورالعملمسئول گروه فراهم

 .تحقیق، آگاهی جمعی و مددکاری عنوان کرد

های متبوع دانشگاه، همکاری  در بیمارستان  324الزحمه به کارکنان درگیر در فرایند اهدا، اجرایی کرددن دقیق کد  موقع حقدکتر دهقانی، پرداخت به 

ها و »اجرایی  ها، تقویت بازرسی منظم از بیمارستاننی دقیق از بیمارستان ها با بازرسین )حضوری و تلفنی(، انجام شناسایی تلفبهتر پرسنل بیمارستان 
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کردن طرح کوردیناتور پشتیبان« آموزش مباحث مربوط به اهدای عضو جهت پزشکان شاغل در سیستم دانشگاه، جلب همکاری بیشتر پزشکان  

های مبدأ برای نگهداری از موارد مرگ مغزی،  هماهنگی با بیمارستان  های اهدا و پیوند، در زمینه اهدا، تقویت تعداد نیروی انسانی دخیل در بخش 

مشارکت تصمیم گیرندگان ستادی دانشگاه جهت تسهیل روند اهدای عضو، استفاده از فضاهای مجازی دانشگاه برای انجام تبلیغات در خصوص 

واحدهای اهدای عضو، تقدیر از کارکنان درگیر با موضوع اهدا و  سازی فرهنگ اهدا در بین عموم جامعه، اجرایی کردن برنامه ی مددکاری  نهادینه

وی خاطرنشان کرد: در    .آوری و پیوند در کشور دانستهای پژوهشی را از جمله ضروریات گروه فراهم پیوند برای ایجاد انگیزش در آنها و فعالیت

سپاری انتظار فوت نکند و هیچ ارگان پیوندی قبل از پیوند خاکها برای آن است که هیچ بیمار نیازمندی در فهرست  نهایت، تمامی این تالش 

 .نشود

 .ای به عمل آمدهای اهداکننده عضو تقدیر شایستهتوضیح اینکه در پایان مراسم بزرگداشت روز اهدای عضو در دانشگاه از خانواده

 

دکتر قناعتی: برای  ،  رونمایی شدبا حضور خیرین، هنرمندان و ورزشکاران، بخش های جدید موزه تاریخ پزشکی  

 ماندن و ساختن کشور، استقامت داشته باشیم 

با حضور خیرین، هنرمندان و ورزشکاران، بخش سالمت دوران انقالب اسالمی و داروسازی معاصر موزه تاریخ علوم پزشکی دانشگاه  

 .رونمایی شد

 

رئیس  در موزه برگزار شد، دکتر حسین قناعتی،    1401خرداد    2، در این مراسم که دوشنبه  شگاه علوم پزشکی تهرانروابط عمومی دانبه گزارش  

و تنها با  ، ضمن تبریک سالروز آزادی خرمشهر گفت: اینکه آزادسازی چگونه اتفاق افتاد توضیح آن سخت است، چرا که با دست خالی  دانشگاه

 ایمان و باور بزرگ اینکار صورت گرفت. امروز این باور مورد هدف حمله قرار گرفته و انفودمی)اطالع رسانی کذب( فضای مجازی همه باورهای

این    وی افزود: باورهای مذهبی و ملی ما باعث شد که در فشارهای سخت جنگ، استقامت داشته باشیم.  .جوانان را مورد تهاجم قرار داده است

 .مسئله، بارمسئولیت ما را به عنوان هنرمند، خیر و فعاالن عرصه سالمت بیشتر می کند

جهیزات  دکتر قناعتی با اشاره به فرآیند دشوار تولید تجهیزات دانش بنیان گفت: دوستانی که سال های طاقت فرسا برای راه اندازی رباط سینا و ت

ه کوچک ترین اشتباه آنها در طراحی می تواند خسارات جبران ناپذیری در بدن ایجاد کند از این رو این  با تکنولوژی باال کار کرده اند می دانند ک

 .دستگاه ها با دقت بسیار باالیی ساخته شده است

https://pr.tums.ac.ir/
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ان برای کشور رئیس دانشگاه، با اشاره به فرآیند خروج جوانان از کشور گفت: باید استقامت کرد. در عملیات های مختلف جنگی بسیاری از رزمندگ

وی با بیان اینکه دانشگاه    .و هدفی که داشتند مشقات زیادی را تحمل کردند. آنها آنجا استقامت کردند و ما نیز اکنون باید با غیرت استقامت کنیم

: دستاوردهای علوم پزشکی تهران به لحاظ تکنولوژی در حوزه فناوری های سالمت از دیگر دانشگاه های کشور جلوتر است، خاطر نشان کرد

ما مدل    بسیار زیادی در زمینه پزشکی در این دانشگاه تولید شده و بسیاری از آنها در حال صادرات است. این خود باوری را باید حفظ کنیم چرا که

 .های قابل ارائه به دنیا داریم

ور، پژوهش محور و کارآفرین، اکنون نوبت به  دکتر قناعتی سپس به نسل دانشگاه های مختلف اشاره کرد و گفت: پس از دانشگاه آموزش مح

ای انسان  دانشگاه نسل چهار و به عبارتی دانشگاه اجتماعی رسیده است. دانشگاه بدون دیوار که ارتباط ویژه ای با جامعه دارد می تواند الگویی بر

ه مسائل خواهند داشت. از این رو رسالت ما در این جامعه های عالم که فهم بیشتری از مسائل روز دارند باشد و افراد عالم نیز قطعا نگاه بهتری ب

وی افزود: هنرمندان ما باید الگو باشند. ورزشکاران باید مرام ورزشکاری را ترویج دهند و امیدوارم بتوانیم با کمک یکدیگر مسیر   .سنگین است

 .رشد جامعه را هموار کنیم؛ از این جهت بسیار امیدوارم

رضا اولیایی منش،معاون بهداشت دانشگاه، به حضور چهار گروه حاضر در جلسه اشاره کرد و گفت: در این جمع افرادی  در این مراسم دکترعلی

برای سالمت کار می کنند، خیرین سالمت،   تیم پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران که  حضور دارند که خود را وقف سالمت مردم کردند. 

رهنگ سازی سالمت تالش می کنند و همچنین ورزشکارانی که با آنها در ارتباط هستیم و دست همه هنرمندان عزیزی که مدتی است برای ف

وی امکان رفع حوائج مردم از طریق کمک خیرین و فعاالن حوزه سالمت را از الطاف خدا دانست و تصریح کرد: امیدوارم   .آنها را می بوسیم

یم و در فرهنگ سازی سالمت کمک می کنیم از ما نگیرد و بتوانیم تا لحظه ای که نفس  خداوند این توفیقی که همگی در بخش های مختلف دار

 .می کشیم در خدمت مردم باشیم

 در ادامه دکتر احمدیان، معاون پژوهشی پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی، به بیان تجربه و خاطره راه اندازی سیستم راهبری 

جراح از این تکنولوژی    160هزار جراحی در کشور با این تکنولوژی انجام شده و بیش از    7خت و گفت: تا کنون بیش از  جراحی مغز در دانشگاه پردا

 .استفاده کرده اند و امیدواریم بتوانیم این روش را در بیمارستان های دیگر نیز توسعه دهیم

گفت: علی رغم تحریم ها، به همت جوانان این مرز و بوم، جراحی از طریق رباط  سپس دکتر میرباقری، تجربه جراحی با رباط سینا را بیان کرد و 

 .در کشور بومی سازی شد. این روش در بسیاری از کشورها در حال اجراست و موجب شده تا بسیاری از عوارض و خطاهای پزشکی کاهش یابد

اهم که در ایجاد حس وطن دوستی در جوانان تالش کنید چرا که این  وی خروج جوانان از کشور را دغدغه ای بزرگ خواند و گفت: از شما می خو 

وی خاطر نشان کرد: کشور اندونزی به دلیل جزایر زیادی که دارد، عمل جراحی از راه دور بسیار برایش اهمیت    .مسیر تنها راه پبشرفت کشور است

یی از دستگاه ساخت ایران استفاده کند و آن را جایگزین دستگاه آمریکایی دارد. این کشور تصمیم گرفته به دلیل پر هزینه بودن دستگاه های آمریکا

 .کند

 توضیح اینکه در این مراسم سالروز تولد بنی آدم، از خیرین حوزه سالمت، گرامی داشته شد. 
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های علمی  علوم پزشکی تهران: بحران و مشکالت کشور باید ازنظر علمی تحلیل شوند؛ پیشرفت رئیس دانشگاه 

 انکار نیستایران قابل

های مختلف مشهود است، انکار نیست و عرصههای علمی کشور قابلشرفت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه پی

ها را یافت و اجازه  آیند باید ازنظر علمی تحلیل شوند تا منشأ و راهکارهای آن که در کشور به وجود می   ها و مسائلی گفت: بحران

  .ها تداوم یابندنداد بحران 

 

تهران   پزشکی  علوم  ایسنا  گزارش    آزادسازی   سالروز  تبریک  ضمن  استاد«  »مقام  نکوداشت  همایش  هجدهمین  در  قناعتی  حسین  دکتر  –به 

نظیر است که این استعدادهای علمی از  گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر مراکز علمی کشور معدن استعدادهای بزرگ و بی  خرمشهر،

هایی که در فضای مجازی  های تخریبی در فضای مجازی هشدار داد و اشاره کرد: به نغمهوی نسبت به هجمه   برکات سرزمین ایران هستند.

برابر کشورهای   180پردازی در فضای مجازی و ایجاد تنش و بحران درباره ایران،  نید. طبق آمار هجمه و میزان دروغشود، توجه نکشنیده می

شود را باور کنند، نیازمند دانش فضای دیگر است بنابراین همه افراد عالوه بر اینکه نباید هر داده و اطالعاتی که در فضای مجازی منتشر می

 مجازی نیز هستند.

انکار و  های علمی ما قابلقناعتی ادامه داد: دشمنان در تالش هستند، جایگاه علمی کشور را ناچیز جلوه دهند این در حالی است که پیشرفت دکتر

مروز در  شد، اما اپنهان نیست. قبل از پیروزی انقالب، تعداد پزشکان ایرانی بسیار کم بود و در مواقع نیاز از سایر کشورها پزشک به کشور وارد می 

های پزشکی، پزشکان و دانشمندان شاخصی در حال فعالیت هستند و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. امروز دانشگاه علوم پزشکی  همه عرصه 

ای است و صادرات متنوع زیادی را به کشورهای مختلف تهران در زمینه تکنولوژی و مهندسی پزشکی و ساخت وسایل پزشکی در جایگاه ویژه

 د.دار

ها و  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه عرصه علمی کشور در مسیر شکوفایی و پیشرفت روزافزون قرار داد، اظهار کرد: بحران 

م یابند. معتقدم  ها تداوها را یافت و اجازه نداد بحران آیند باید ازنظر علمی تحلیل شوند تا منشأ و راهکارهای آن ها که در کشور به وجود می مسائلی

درصد طبابت یا به بیان باالتر ایجاد سالمت در    70که دانشجو باید قدرت تحلیل داشته باشد و بتواند مسائل مختلف اجتماعی را ببیند. اصوالً  

توانیم طبیب خوبی  نمی   ها و مسئوالن مختلف داشته باشیم.جامعه وابسته به مسائل غیرپزشکی است بنابراین باید ارتباطات اجتماعی با وزارتخانه 

 باشیم و به مسائل سیاسی، اجتماعی، اخالقی و... آگاه نباشیم.

خواهند ما را از فرهنگمان جدا کنند؛ برای  های بسیاری علیه ما وجود دارد و میها و هجمهدکتر قناعتی گفت: در عصری هستیم که پیچیدگی

 یرانیت و انسانیت بیشتر توجه و تمرکز کنیم. ها باید بر اشتراکاتمان ازجمله امقابله با این هجمه 
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به دانشجویان گفت: تالش و جهاد علمی فراوان داشته باشید، زحمت بکشید همان اساتید  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب  طور که 

های  اجازه ندهید دستاوردهای اخالقی و داشتهرسیدند.  های فراوان کشیدند تا به این درجات علمیها سختیها و سالها، روزها، ماهبرجسته ما ساعت

کنند. نباید با هر سختی و فشاری به فکر رفتن از کشور افتاد و نباید فراموش کرد که  راحتی از شما بگیرند. برخی صحبت از مهاجرت میشما را به 

 بسیاری از افراد برای حفظ این کشور از جان خود گذشتند 

نیاز هستند اما همچنان با  اکنون مشغول درمان بیماران هستند، بی پذیر باشید. بسیاری از اساتید که همد: مسئولیتدکتر قناعتی در پایان تأکید کر

ها را فراموش کنید و خودتان را  خواهید شکوفا شوید، خودخواهیآموزند. اگر میکنند و همچنان به دانشجویان علم میمهربانی مردم را درمان می

 رسید که بسیار شیرین است. جایی میکنید، همه وجود خود را به خدا بسپارید که در این صورت به  فدای جامعه و مردم

   استاد برگزیده هجدهمین همایش نکوداشت مقام استاد  10

یرمجلسی:  هیئت علمی برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله دکتر سید حسین م  10به پیشنهاد دانشگاهیان و به انتخاب دانشجویان از  

نگار و  ادیب و استاد پیشکسوت فوق تخصص گوارش و کبد دانشکده پزشکی، دکتر محمد علی سجادیه: استاد پیشکسوت چشم پزشکی، روزنامه 

پژوهشگر تاریخ و زبان، دکتر نصرت اهلل عشقیار: استاد پیشکسوت گروه آسیب شناسی فک، دهان و صورت دانشکده دندانپزشکی، دکتر ایرج 

  دندان   استاد:  سراج  بهمن  دکتر  پزشکی،  دانشکده  داخلی  گروه  استاد:  میرزازاده  عظیم  دکتر   کاشانی: استاد گروه آناتومی دانشکده پزشکی، راگردی  

 دکتر   بهداشت،  دانشکده  پزشکی  شناسی  انگل  گروه  استاد:  محبعلی  مهدی  دکتر  پزشکی،  اخالق  گروه  استاد:  نمازی  حمیدرضا  دکتر  کودکان،  پزشکی

سین زاده اردکانی: استاد گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی و دکترمحمدعلی چراغی: استاد گروه پرستاری ویژه دانشکده پرستاری و  ح  یلدا

 مامایی تقدیر به عمل آمد. 

 

دکتر قناعتی: مراقب باشیم پا روی خون ، در سالروز فتح خرمشهر، دهمین همایش بزرگ ایثارگران برگزار شد

 شهدا نگذاریم

الن آمفی تئاتر  در س رئیس دانشگاهبه مناسبت آزادسازی خرمشهر دهمین همایش بزرگ ایثارگران با حضور دکتر حسین قناعتی،  

 .ستاد مرکزی برگزار شد 

 

دوره شاه سلطان   در  کشور  تسلیم  به  اشاره  با  همایش  این  در  قناعتی  دکتر دفتر امور ایثارگران، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 :سال، توسط نادرشاه افشار، علت این وقایع تاریخی را تغییر نگاه و نگرش بیان کرد و گفت  16حسین به اشرف افغان و بازپس گیری آن پس از 
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های صدر باعث شکست در سالنقالب، نگرش و فکر آقای بنیبعد از ا .در تاریخ ما هم پیروزی انقالب، باوری بود که امام خمینی )ره( به ما داد

حرکت کنیم،  اول جنگ مثل عملیات نصر شد تا اینکه نگاه انقالبی و باورمندانه دوباره حاکم شد. این نگاه برگرفته از قرآن به ما ثابت کرد که باید  

وی افزود: این کارهای بزرگ را جوانان هجده ساله تا بیست و پنج    .مفکر داشته باشیم و ایمان داشته باشیم تا بتوانیم کارهای بزرگ انجام دهی 

به طور مثال شهید حسن باقری بیست و چهار ساله،   .ای مثل شهید باکری شهید همت، شهید باقری و شهدای بزرگ دیگر جنگ انجام دادندساله

   .المقدس بوده و یکی از طراحان بزرگ عملیات بیتوقتی به جبهه رفت یک عکاس بود و وقتی شهید شد، فرماندهی نیروی زمینی سپا

هر وقت تفکرات لیبرالی کدخدایی سراغ ما آمد و این تفکر که باید   :وی با بیان این مسئله که ما پس از جنگ دچار مشکالت بزرگی شدیم افزود

های مومن تا قیامت است. فتح خرمشهر با وجود  آدم  همه به آمریکا پناه ببریم، دچار دردسر شدیم. فتح خرمشهر نقطه عطف ما و کلید راهنما برای  

غیره  تمام امکانات صدام، از مسائل نظامی و حمایت مالی گرفته تا هر چیز دیگر که از طرف بسیاری از کشورها مثل امریکا، فرانسه، عربستان و  

سمومیت اطالعاتی که علیه کشور ما وجود دارد امروز در  صورت می گرفت ناممکن و غیرقابل باور بود. پس از سالها باوجود فشار و تحریم و م

عرصه های مختلف به ویژه در علوم و صنایع پزشکی پیشرفت های چشمگیری داشتیم. به گونه ای که روسیه از ما تقاضای انتقال تجربیات و  

 .دارد کارشناسی مقاومت و پیروزی ما در مقابل این همه تحریم و مشکالت تحمیل شده به کشورمان را

های بزرگ دشمن نشان دهنده عظمت کار ماست و تبلیغات منفی و مسمومیت های اطالعاتی که به  دکتر قناعتی با بیان این نکته که هجمه

کرد: جوانان عزیز نماز بخوانید، مطالعه   توصیه  جوانان  به است،  دیگر  کشورهای   در  مسموم  اطالعات  متوسط  برابر   کشور ما وارد می شود چند ده

ای باشید. کارآفرین باشید. پولدار داشته باشید، مسائل سیاسی و اجتماعی را دنبال کنید. قوی باشید و وقت خود را تلف نکنید. دنبال کار و حرفه

 .عبادت خداوند با عزلت گزینی و گفتن ذکر تنها میسر نمی شود .شوید. چون مسلمان باید قوی و ثروتمند باشد

شوند و رها  زنند خسته می سوره مائده که در شأن ایرانیان است گفت برای کسانی که جا می   54خنان خود با خواندن آیه دکتر قناعتی در پایان س 

کنند عرض میکنم این قطار در حرکت است، خوشا به حال کسی که توفیق همراهی پیدا کند. گاهی ممکن است شکست بخوریم و یا ممکن  می

اعث بر هم ریختن آرامش زندگی ما شود، وظیفه ما این است که ادامه دهیم و تالش خودمان را برای خدمت به  ب ... ها، فقر و است فشار تحریم 

زیادی شهید و جانباز شده اند. باید مراقب   مردم کنیم. برای این چیزی که به دست ما رسیده چهل و سه سال زحمت کشیده شده است و عده

 .باشیم که پا روی خون شهدا نگذاریم

 تر منصور کشاورز مشاور امور ایثارگران و دبیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در این همایش رمز پیروزی عملیات بیت المقدس ودک

های بزرگ  المبین و پیروزی بزرگ رزمندگان اسالم در جنوب کشور، پیشرویعملیات فتح  61آزادسازی خرمشهر را بیان کرد و گفت: نوروز سال  

المقدس شروع شد که در سه مرحله بود و درنهایت سوم خرداد  های بیت عملیات  61المبین و به دنبال آن اردیبهشت سال  رده عملیات فتحو گست

وی افزود: پیروزی های مکرر، لبه پرتگاهی شد که ممکن بود رزمندگان اسالم دچار غرور شوند. اینجا بود که    .همان سال باعث فتح خرمشهر شد

توان در برهه های مختلف کشور از انقالب تا کنون تعمیم داد. می توان گفت خداوند  راحل این جمله تاریخی خود را فرمود. این جمله را می امام  

  .باریتعالی با انقالب اسالمی ایران طرحی را ارائه کرد تا به ظهور منجی موعود ختم شود و این افتخار شامل حال ما شده است

کشاورز ادامه داد: باوجود فشار، سختی و مشکالت و هجمه های مختلف دشمن، اگر بخواهیم سستی کنیم ممکن است خداوند این کار را به  دکتر  

سوره محمد ص است. پس مراقب باشیم تا این فرصت و    58سوره هود و آیه    57سوره توبه، آیه    39افراد بهتر از ما واگذار کند. سند این گفته آیه  

 .لهی را از دست ندهیملطف ا

و تن از  در ادامه مراسم دکتر قناعتی در کنار مسئوالن دانشگاه در امور ایثارگران و معاونت فرهنگی و دفتر نهاد رهبری از سه خانواده شهید و د

 .رزمندگان حاضر در عملیات فتح خرمشهر با اهدای لوح و هدایا تقدیر کردند

 .اجرا کردند سپس گروه هنری حنانه سرود و نماهنگ
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به عنوان   به حاضران  از خوشامدگویی  دانشگاه پس  نمایندگی معظم رهبری در  نهاد  والمسلمین قریشی مسئول دفتر  ادامه حجت االسالم  در 

نورچشمی و یادگاران عزیز هشت سال دفاع مقدس گفت: گرامی داشت سالروز فتح خرمشهر گرامیداشت یک واقعه نیست، بلکه گرامیداشت یک  

واالی انسانی است که پس از قرن ها در این کشور به ظهور رسیده است و گرامیداشت سربندهای یاحسین و یا زهراست که در دشت کربال    ارزش

ون  به خاک نشسته بود و به دست بنی امیه و عباسیون به غارت رفته بود. گرامی داشت یاد و خاطره فرزندانی است که با این سربندها منقمین خ

 .وی در ادامه گفت: سوم خرداد هنوز زنده است و دلیل آن این دشمنی هاست. ایران سرزمینی زنده با آرمان های بزرگ است  . شدنداباعبداهلل

 .در پایان مراسم پس از برگزاری مسابقه به برندگان جوایزی اهدا شد

، مشاوره تغذیه، مشاوره روانشناسی و ترویج باروری سالم  توضیح اینکه در حاشیه برگزاری این همایش غرفه های سالمت با ویزیت رایگان پزشک

 .و فرزند آوری، غرفه تربیت بدنی همچنین غرفه فرهنگی نمایشگاه و عرضه کتاب برپا شد

 

 های مستقر و فعال در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه عمومی با شرکت نشست مشترک مدیر روابط

دکتر ،  های مستقر و فعال در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاهعمومی با شرکتنشست مشترک مدیر روابط

 عمومی دانشگاه قرار گرفته استبنیان در دستور کار روابطهای دانشرسانه ای از شرکت ترابی: حمایت

ایشگاه  های بنیادی و پزشکی بازساختی آزمهای مستقر و فعال در مرکز جامع سلول عمومی با شرکتدر نشست مشترک مدیر روابط 

ای شدن  با رسانهی منسجم، یکپارچه، منظم و هوشمند دررابطه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ایجاد یک برنامه 

 .تاکید شد

 

دکتر در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه برگزار شد؛    1401خرداد    10عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این نشست که  به گزارش روابط 

علوم پزشکی تهران در راستای رسالتش وظیفه دارد که »مدیریت    عمومی دانشگاهعمومی دانشگاه با اشاره به اینکه روابط ماشاءاله ترابی مدیر روابط 

مقام معظم رهبری  های مهم در دانشگاه که امسال نیز بنا به فرمایشات  تصویر و شهرت دانشگاه« را در ابعاد مختلف انجام دهد؛ گفت: یکی از حوزه 

های مناسبی را انجام دهیم و تصویر  های مختلف فعالیتبنیان« است. باید بتوانیم در بخش موردتوجه قرار گرفته است، »توجه به توسعه دانش 

های یکپارچه »وب  تسایتوسعه وب  :عمومی دانشگاه یادکرد و افزودهای مختلف روابطوی در ادامه از برنامه   .مناسب در شأن دانشگاه ایجاد کنیم

های مختلف خدمات، توسعه علمی، پژوهشی و آموزشی اتفاقات خوبی را به نمایش  هوشمند« را در دستور کار داریم برای اینکه بتوانیم در بخش 

 .بگذاریم
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تحقیقات دانشگاه هم اطالعات    بنیان در آزمایشگاه جامعهای مستقر و فعال دانش های ارزشمند شرکت دکتر ترابی یادآور شد: متأسفانه از فعالیت

ران  »تصویر روشن و خوبی« نداریم. در این راستا جلساتی داشتیم برای اینکه بتوانیم این موضوع را در مسیر جدید خودش قرار دهیم البته همکا

ر مدیریت تصویر داریم بحث )حضور( ای که دکنند اما اولین مسئلهایم منتقل میعزیز من توضیحاتی راجع به این تابلوهایی که به نمایش گذاشته 

ایم حاضر هستیم و خودمان را با چه نمادی نمایش  هایی که در آن قرار گرفته است. حضور به این معنا که در واقع ما به چه شکلی در موقعیت

 .دهیم اگر این حضور با اصول خودش تطبیق داشته باشد، باید برای ما ایجاد ارتباط جدید و پایدار کندمی

این حضور در شاخص مدیر روابط  اگر  اما  ایجاد  عمومی دانشگاه تصریح کرد:  ارتباط مناسب  اینکه  نگرفته باشد ضمن  های خودش درست قرار 

زند؛ اگر این دو موضوع درست رعایت شده باشد باید به سراغ عملکرد برویم یعنی ما حاضر شدیم و  های موجود هم صدمه می کند به ارتباط نمی

 .شودخواهیم چه موضوعی را معرفی کنیم اگر به این مراحل درست توجه نشود عملکرد مناسبی دریافت نخواهیم کرد و کار متوقف میحاال می

های این عملکرد و  شود و زمان این است که مزیت وی خاطرنشان کرد: قاعدتاً اگر در این مسیر درست وارد شویم عملکرد درست معرفی می 

کنیم یعنی کسی که با شما آشنا شده حاال حاضر بگذاریم. این تمایز اگر خوب معرفی شود، ایجاد وفاداری در مخاطب شما می تمایزش را به نمایش  

ی منسجم، یکپارچه،  های مختلف حمایت کنیم. برای اینکه این امر مهم را شاهد باشیم باید یک برنامه است برای شما وقت بگذارد و در جنبه

 .ای شدن داشته باشیمبا رسانه طه منظم و هوشمند درراب

های بنیان وجود دارد اشاره کرد و افزود: نباید فقط به موضوع رشد سریع شرکتهای دانشدکتر ترابی در ادامه به سو تفاهمی که در بحث شرکت

نیا صحبت کرد و گفت: یک مدل رشد  بنیان در دهای دانشوی از چهار مدل شرکت .بنیان نگاه کنیم، باید در ادبیات موضوع را حلش کنیمدانش 

طورکلی یعنی فرآورده یا کاری  سریع و مدل دیگری رشد یکنواخت است؛ رشد یکنواخت یعنی مخاطب خاص و رشد سریع یعنی مخاطب عام. به

اال و اسنپ اشاره کنیم چرا که  کهای رشد سریع از جمله؛ دیجیتوانیم به مدلکند. در کشورمان مینوعی با آن ارتباط برقرار میی مردم به که همه

توانند از  مخاطبش عام است. اما اگر شما یک کیت آزمایشگاهی تولید کنید این مدل رشد یکنواخت است چرا که مخاطب خاص دارد. )همه نمی

ای شدن هم پیدا  فاوت رسانه توانند استفاده کنند این مدل تفاوتی که دارد تفاوت حضور است که تهای خاص میها استفاده و آزمایشگاهاین کیت

 .کندمی

ها اصالً غیرانتفاعی هستند چون ما طیفی  های ترویج آموزش و پژوهش است این بنیان شرکت های دانش دکتر ترابی متذکر شد: مدل دیگر شرکت

بعد اجتماعی است. باید بتوانیم افرادی که  بنیان  های دانششرکت  بنیان کامالً غیرانتفاعی تا کامالً انتفاعی و مدل دیگرهای دانشداریم از شرکت

ای کنیم البته ماهیت کار عنوان خروجی داشته باشیم و خوب رسانه کنند را به منصه ظهور برسانیم و از آن کار جدید به  ها را شکوفا می فرصت

 .ای شدن به عهده داریمشما را در رسانه طلبی از شود را نباید نادیده گرفت ما نقش حمایتبنیان که امنیت را شامل میهای دانششرکت

کنیم اما باید خودتان هم از نظر  ای شدن برنامه داشته باشید؛ ادامه داد: کمک می عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه باید در مسیر رسانه مدیر روابط 

های کار شما دقیقاً عملکردی را معرفی کنید؟ مزیت  خواهید چهای است؟ میفکری و ذهنی آمادگی داشته باشید که اصوالً کارتان در چه مرحله

 .توانیم به شما کمک کنیمعنوان رسانه دانشگاه میها کیست؟ و ... آن زمان است که ما به چیست؟ مخاطب این مزیت

زمینه  از  رسانه هایی که میوی یکی  به  دانشای شدن شرکت تواند  دارالفنون معرفی کردهای  پیام  را  )پیام    بنیان کمک کند  تامزتاک  و گفت: 

انجام می دارالفنون( دانشگاه؛ کار گفتمان  را  نیستند و  دهد یعنی حوزهسازی  ادبیات و عملکردش خیلی آشنا  با  های جدیدی که مخاطبان هنوز 

  .خواهیم تصویر مناسبی به این طریق در اذهان شکل بگیردتصویری در ذهنشان وجود ندارد را می

های ماندگاری را برداشته است؛ یادآور شد: فرصت مغتنمی  اینکه دانشگاه در راستای حرکت به سمت دانشگاه اجتماعی گامدکتر ترابی با بیان   

خوبی معرفی  کنند بهی عزیزانی که در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران فعال هستند بتوانند )علمی را که برای جامعه تولید میاست که همه 

مند شوند بنابراین نیاز است که از  ها بهرهوطنان است و باید از آنهای دانشگاه در راستای ارائه خدمت به همتمام فعالیت  و مطرح کنند( چرا که

خواهند وارد فازهای آموزانی که می تمام فرایندهای درمانی، آزمایشگاهی، ترویجی و ... آگاه شوند به طور نمونه؛ کارهای ترویجی که برای دانش
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های  های علمی مطلع شوند که شرکت ها باید در سطح دانشگاه توسعه پیدا کند و گروه سازی را فراهم کنند. این آگاهید و شرایط شبیه علمی شون

  .«های جدیدی را به شما ارائه دهند. »حضور پرقدرت ارتباطات خوب را برای همه رقم خواهد زدتوانند ایدهکنند و میکار میبنیان چهدانش 

اینکه در ادامه شرکت های متقر و فعال در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران نظرات خود را  توضیح 

 .مطرح کردند

،  های مستقر و فعال در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاهعمومی با شرکت نشست مشترک مدیر روابط

هشت: برای معرفی محصوالت پلیمری و چسب زخم چشمی از ظرفیت نماینده شرکت تولید مواد داروئی اردیب

 روابط عمومی و رسانه ها باید بهره بگیریم 

از تمام ظرفیت الهام سنجری تاکید کرد: در زمینه فناوری و تجاری  ای شدن علم کمک  ها برای رسانه سازی محصوالت شرکت 

 .خواهیم گرفت 

 

 

 

 

 

 

 

     دکتر معصومه گیتی   

های  های مستقر و فعال در مرکز جامع سلولعمومی با شرکتعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست مشترک مدیر روابط به گزارش روابط 

یقات دانشگاه در آزمایشگاه جامع تحق  1401خرداد    10بنیادی و پزشکی بازساختی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران که  

های شرکت که در زمینه پلیمرهای  برگزار شد؛ در حاشیه این دیدار الهام سنجری نماینده شرکت تولید مواد داروئی اردیبهشت با اشاره به فعالیت

عدی چسب زخم چشمی تأسیس شده که اواخر این پروژه و در مرحله ی کلینیکال هستیم و پروژه ببایو است؛ گفت: این شرکت با تولید چسب

 .پوستی است که دانش و اطالعاتش در اختیارمان قرار دارد و مراحل آزمایشگاهی آن کامالً تمام شده است

دهنده کامالً پلیمری و در راستای کنیم و مواد تشکیلها وارداتی هستند مطالعه میوی افزود: در حال حاضر بر روی مواد دندانپزشکی که اکثر آن

 .کاری شرکت است

ای که در  گیرد به همین دلیل پروژهبه اینکه اداره سازمان تجهیزات اعالم کردند که ارز زیادی برای وارداتشان تخصیص میدآور شد: باتوجهوی یا

کنند  ایم مطالعه بر روی این موضوع است. حدود دو شرکت داخلی به طور کامالً محدود هستند که در این زمینه فعالیت میسال جدید شروع کرده

کنند و بازار فروششان را که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که پزشکان ما تمایلی به استفاده از این  یعنی مواد اولیه دندانپزشکی را تولید می

ریزی ی که برنامههای بعدای ندارد و کیفیت الزم را هم نداشتند. پروژهداروها ندارند به این دلیل که موادشان ابتدایی است و در تخصصشان استفاده

 .شود و کامالً وارداتی هستند و تولید داخل ندارندصورت چسب تولید می کردیم ترکیبات آرایشی است که به 
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دکتر  ، های مسستقر و فعال در آزمایشسگاه جامع تحقیقات دانشسگاهعمومی با شسرکتنشسسست مشسترک مدیر روابط

 ران برایمان مغتنم استهای دانشگاه علوم پزشکی تهمعظمی: استفاده از ظرفیت

های شرکت در زمینه تولید و توسعه واکسن مبتنی بر فناوری استفاده  گستر رناپ با اشاره به فعالیت مسئول آزمایشگاه شرکت درمان 

 .گفت: ارتباط با برند دانشگاه علوم پزشکی تهران برایمان افتخار است  «mRNA»از 

های  های مستقر و فعال در مرکز جامع سلولعمومی با شرکتهران، در نشست مشترک مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبه گزارش روابط 

در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه   1401خرداد    10بنیادی و پزشکی بازساختی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران که  

آزمایشگاه شرکت درمان پلتفرمبرگزار شد؛ دکتر معظمی، مسئول  ما  فعالیت شرکت  رناپ، گفت: حوزه  و در حال  mRNA   گستر  حاضر  است 

وی با اشاره به    دهند است. مشابه آن کاری که شرکت فایزر و مدرنا انجام می  mRNA  تکنولوژی  با  کرونا  واکسن  توسعه   و  تولید مأموریت ما  

 فاز   برای   بالینی  کارآزمایی  مجوز که  هستیم  منتظر:  گفت  است   شده   منتقل  دارو   و  غذا  سازمان  به   اینکه مرحله فاز حیوانی به پایان رسیده و دیتاها

 انسانی را به ما بدهند. 

 جمله،  از  ایمداده  انجام  نیز  ایرسانه   کار چند  همچنین  شویم،می  خوشحال  و  کنیممی  استقبال   ایرسانه  هایموقعیت   دکتر کاظمی تصریح کرد: از

های ها و پتانسیلیقین از ظرفیت به   طعق  اما  داریم،  هارسانه   با  خوبی  ارتباط  و  است   شده  تهیه   نیز  تیزر  و  ایمکرده  شرکت  فارما  ایران  نمایشگاه  در

 دانشگاه علوم پزشکی تهران برایمان مغتنم و ارتباط با برند دانشگاه تهران باعث افتخار است. 

 

 

 
 

با   عمومی  روابط  مدیر  مشترک  دانشگاهشرکت نشست  تحقیقات  جامع  آزمایشگاه  در  فعال  و  مستقر   Tهای 

ای شدن در جهت توریست درمانی  مدیرعامل شرکت کارا یاخته تجهیز آزما: الزم است برای تبلیغات و رسانه

 اقداماتی انجام دهیم

فارس  کشورهای حاشیه خلیج مهندس محمدحسین رهبری زاده، مدیرعامل شرکت کارا یاخته تجهیز آزما گفت: جذب مخاطب از  

 .تری به دست بیماران برسدشود این دارو در ایران باقیمت مناسبباعث می
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در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه برگزار شد؛ مهندس   1401خرداد    10، در این نشست که  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

شده و با تولید کار تی سل برای درمان  تأسیس   1396این شرکت در سال   :محمدحسین رهبری زاده، مدیرعامل شرکت کارا یاخته تجهیز آزما گفت

 .کنیم تالش می  (ALL) سرطان خون لنفاوی کودکان

ها تقاضا  مند هستیم ولی در حال حاضر به مرحله ارائه محصول نرسیدیم و بسیاری از خانوادههای تبلیغاتی عالقه وی ادامه داد: به انجام برنامه

 .باشدپذیر نمیامکان دارند برای فرزندانشان که در مرحله آخر زندگی هستند انجام شود ولی این درخواست در چهارچوب سازمان غذا و دارو نیست و  

ای شدن الزم است در جهت توریست درمانی کار انجام شود و ما هرچقدر بتوانیم مخاطب  مهندس رهبری زاده افزود: برای تبلیغات و رسانه  

 .بیماران برسانیم تر به دستتوانیم این دارو را در ایران باقیمت مناسب فارس جذب کنیم به همان نسبت می هدفمان را از کشورهای حاشیه خلیج

برداری این شرکت بابیان اینکه کارتی سل درمان جدیدی است که در دنیا برای بیماران سرطانی که  در ادامه دکتر سمیرا احمدی، معاون بهره

و اکنون کار تی سل  شرکت نوارتیس و گیالد اولین کار تی سل را ارائه دادند    2017ها ندارند تولیدشده است گفت: در سال  امیدی به سایر درمان

ارسال و  ها در فاز توسعه و گسترش قرار دارند و شرکت ما در مقایسه با دنیا عقب نیست و در سال گذشته پرونده دارویی را به سازمان غذا و دارو 

 .سازی کلین روم هستیماکنون با حکم دانشگاه در حال آماده

زودی انجام دهیم تا وارد فاز رسمی کار آزمایی بالینی تا بتوانیم بازرسی غذا و دارو را به   سازی استوی ادامه داد: اکنون کلین روم در حال آماده

 .شویم و هر چه زودتر به درمان بیماران کمک کنیم

که صحیح  متأسفانه افرادی درزمینه کار تی سل فعال و ادعاهایی دارند   :ای شدن استقبال کرد و گفتوی از حضور در برنامه تامز تاک برای رسانه 

نیست و برنامه تامز تاک برای شروع همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران که مرجعیت علمی خوبی دارد بسیار مناسب است و ما با حضور در  

 .کنند اصول درمان کار تی سل را آموزش دهیمتوانیم با افراد مختلفی که با ما همکاری می این رسانه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pr.tums.ac.ir/
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نماینده   Tهای مستقر و فعال در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاهعمومی با شرکتروابط  نشست مشترک مدیر

 قدر مخاطب بیشتری داشته باشیم فعالیت بهتری را رقم خواهیم زد شرکت لیموژن فارمد: هر چه

از هر موضوعی که در این زمینه   :برداریم، گفتای شدن گام  مند هستیم در زمینه رسانه داج نماینده شرکت لیموژن فارمد با تاکید بر اینکه عالقه 

 .کنیمبتواند به ما کمک کند استقبال می 

های  های مستقر و فعال در مرکز جامع سلولعمومی با شرکتعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست مشترک مدیر روابط به گزارش روابط 

در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه   1401خرداد    10شگاه علوم پزشکی تهران که  بنیادی و پزشکی بازساختی آزمایشگاه جامع تحقیقات دان

ی کنترل کیفی نمونه  برگزار شد؛ در حاشیه این دیدار داج نماینده شرکت لیموژن فارمد با بیان اینکه این شرکت با مدیریت رامین فاضل در حیطه

کارگیری توان و دانش بومی توانسته  بنیان ایرانی است که با به اولین و تنها شرکت دانش کند؛ گفت: لیوژن فارمد  های بایوتک فعالیت می و فرآوری

های دارویی و  به شرکت GLP بسیاری از خدمات کنترل کیفیت داروهای بیوتکنولوژی و دیگر خدمات پیشرفته آزمایشگاهی را بر اساس مجوز

 .فناوری در ایران ارائه دهدمحققان حوزه زیست 

التحصیل رشته بایوتک هم  دهد در حوزه دانشجویان فارغکرد: این شرکت عالوه بر اینکه خدماتش را در حوزه صنعت و دارو ارائه می وی تصریح  

گذار آموزش داده ی سرمایهدهیم که چگونه با صنعت ارتباط بگیرند و در حیطهها آموزش میواردشده و از طریق شتاب دهند بومیکس به آن 

 .کنندگذاری میگذارها در آنجا پروپوزال موردنظر خودشان را انتخاب و سرمایه شود، سرمایهها ارائه می : زمانی که پروپوزالزود. وی شودمی

ی فناوری نوین حضور فعال دارند و در حال حاضر هم دو نفر از همکاران از  وی ادامه داد: در شرکت لیموژن فارمد اساتید و دانشجویان دانشکده 

ها شرکت ها، کنگرهکنیم و در جشنواره ها فعالیت میوی یادآور شد: سه سال است در زمینه رسانه   .های نوین در این شرکت هستنددانشکده فناوری

اندازی  نمونه؛ راه عنوان  ها اشاره کنم بههایی به نقل از دکتر فاضل در صداوسیما منتشر شده است. اگر بخواهم به موانع و چالش کرده و مصاحبه

بینیم در دانشکده کنیم میهایی که در ایران باید داخلی شود ولی برای این کار نیاز به یک سری مواد اولیه دارد، زمانی که بررسی میتکنیک

 .بهداشت دانشگاه اساتید در اختیار دارند ولی این ارتباط گرفتن مقداری دشوار است
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عضو  ،  های مستقر و فعال در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاهعمومی با شرکت وابطشست مشترک مدیر رن

 مدیره شرکت نیکا میعاد سورنا: از فرصت ایجاد شده برای همکاری رسانه ای استقبال می کنیمهیئت

برای معرفی بهتر محصول  ای  های رسانهدکتر خسروی ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با روابط عمومی دانشگاه، از طراحی المان 

 .خبر داد و آن را فرصتی برای ایجاد فهم مشترک در زمینه محصول دانست

های های مستقر و فعال در مرکز جامع سلولعمومی با شرکت ، نشست مشترک مدیر روابط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

برگزار شد؛ در حاشیه این نشست دکتر خسروی، عضو  1401خرداد  10بنیادی و پزشکی بازساختی آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

کند و دیوایسی را برای جداسازی بافی کوت طراحی  سلولی و سل تراپی کار می مدیره شرکت نیکا میعاد سورنا گفت: این شرکت در حوزه  هیئت

وی افزود: در حال حاضر این محصول به صورت    . شود  بازار   وارد   بتواند  تا  است   دارو  و   غذا   سازمان از مجوز  دریافت  مرحله  در   کار  این کرده است. 

 هایش را برطرف کنیم. آن هستیم تا ضعفپایلوت برای شرکت ها ارسال شده و در حال ارزیابی اثربخشی 

  دکتر خسروی برگزاری این نشست با روابط عمومی دانشگاه را در ارتقای سواد رسانه ای موثر خواند و گفت: شرکت های حاضر در جلسه به نوعی 

فراهم نماید. چراکه تجربه قبلی در نبود  استارتاپی هستند و برگزاری این جلسه می تواند زمینه شناخت از رسانه و افزایش دانش در این حوزه را  

ای بسیار های رسانهشناخت و تسلط بر این حوزه، موجب شکست محصول مان شد و در حال حاضر سعی کردیم این مانع را برطرف کنیم و با تیم

 تر کنیم.قوی کارکنیم تا بتوانیم مزایای محصول را نسبت به آنچه وجود دارد برجسته

 محصول  این فهم مشترک در مورد محصول، از طریق یک تریبون دانشگاهی را موجب اعتبار محصول عنوان کرد و گفت:   وی دستیابی به یک

 . سپاسگزارم بسیار فرصت این گذاشتن اختیار در برای شما از و شود تبیین و بررسی معتبر هایرفرنس   با  دانشگاهی تریبون  یک از تواند  می
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دکتر قناعتی از راه اندازی کارخانه دارویی  ،  نوین در آموزش داروسازی برگزار شدپنجمین همایش ملی افق های  

 برای دانشجویان دانشکده داروسازی خبر داد 

دبیر خانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی با همکاری شورای علمی فرهنگی مجموعه داروخانه های دانشگاه، پنجمین همایش  

 .ازی را برگزار کردملی افق های نوین در آموزش داروس

 

در تاالر رازی دانشکده داروسازی برگزار شد، دکتر    1401، در این نشست که یازده خردادماه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

ی پزشکی در سال های اخیر داشته، بارقه های امیدی حسین قناعتی، رییس دانشگاه گفت: داروسازی با تغییرات وسیعی که همانند سایر رشته ها

برای بشریت فراهم کرده است. در این میان هنر ما این است که از این دانش و جنبه های تخصصی داروسازی برای حضور داروسازان بر بالین  

تیک خود، درمان ارائه شود، باعث شده تا  همچنین تغییرات طب شخصی که موجب شده برای هر فرد بر اساس خصوصیات ژن .بیمار استفاده کنیم

وی ایجاد هماهنگی و همکاری بین رشته ای را ضروری خواند و گفت: همکاری های بین رشته ای نیازمند الزاماتی است    .درمان ها نیز تغییر کند

 .دهد که باید برای آن تغییرات زیادی به لحاظ امکانات، فضاها و تخصص های مورد نیاز در دانشکده ها رخ

ی علمی دکتر قناعتی از در نظر گرفتن کارخانه دارویی برای دانشجویان دانشکده داروسازی خبر داد و گفت: قدر دکتر امینی را بدانیم؛ ایشان فرد

های عملی  هستند و با کمک ایشان در حال راه اندازی چند کار بزرگ برای دانشکده هستیم از جمله آنکه کارخانه داروسازی به منظورانجام کار

همچنین شهر علم شهید سلیمانی نوید بزرگی برای حضور شرکت های دانش بنیان و فناور است؛ اگر چه آنها درهمین  .دانشجویان در نظر می شود

 .فضاهای محدود نیز کارهای بسیار بزرگی انجام داده اند

درصد ظرفیت پتروشیمی استفاده می شود و این وظیفه    5تنها از  رییس دانشگاه سپس به برنامه های توسعه ای دانشگاه اشاره کرد و افزود: د  

دانشگاه برای دارو سازی در حال طراحی است.   R&D اساتید است که به توسعه این مسیر توجه کنند. همچنین برنامه های بسیار خوبی در بخش

خرداد و سالگرد رحلت    15وی در پایان ضمن گرامی داشت    .امیدوارم با راهنمایی شما دانشگاه همچنان پیشتاز علم پزشکی و سالمت کشور باشد

 .انحرافات از اهداف استراتژیک مدیریت ماست  این از دانشگاه محیط پاکسازی و داده رخ اعوجاجاتی انقالب مسیر در  امام خمینی )ره( گفت:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران پرچم دار تغییرات علمی و پیشتاز است  

خرداد و سالگرد رحلت امام خمینی   15، دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، ضمن گرامی داشت قیام  دکتر غالمرضا اصغری

وی به بیان ضرورت تغییراتی که در حوزه داروسازی    .خرداد برای آن شکل گرفت  15)ره( ابراز امیدواری کرد که شاهد تحقق آرمان هایی باشیم که  
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ی مورد  به آن نیاز داریم پرداخت و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشجویان نخبه آن می توانند پرچم دار تغییرات در کشور باشند و الگوها

در زمینه تغییرات آموزش داروسازی نیز پیش رو خواهد بود و    نیاز را در این زمینه ارائه دهند. همانگونه که دانشگاه تهران همواره پیش رو بوده، 

 .می تواند الگویی برای آموزش داروسازی کل کشور باشد

حتی خواسته های صنفی نیز باید در جهت نیاز کشور و مردم باشد. بر   :دکتر اصغری، هدف از تغییرات را بهبود سالمت مردم خواند و تصریح کرد

 .داروسازان باید پررنگ تر در تیم سالمت اشتغال داشته باشند تنها با این اندیشه است که به سالمت مردم کمک کنداین اساس اگر می گوییم 

 دانشکده داروسازی؛ معتمد دبیرخانه  

های تخصصی  دکتر محسن امینی، رییس دانشکده داروسازی، با اشاره به سبقه و پیشینه ای که دانشکده در راه اندازی گروه های آموزشی و دوره  

بسیاری از گروه های آموزشی برای نخستین بار در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شکل گرفته است و با توجه به ایت تجربه،   :دارد، گفت

اجرای برنامه ها را دلی  .وزارت خانه نیز این دانشکده را به عنوان پایلوت در اجرای برنامه ها انتخاب کرده است ل اعتماد  وی پیشرو بودن در 

بردم که تامین دارو در بیمارستان وضعیت   پی  شدم،  آشنا  دارویی  یندهایٱدبیرخانه آموزش تخصصی خواند و گفت: در این چندماهی که با فر

ت  مطلوبی ندارد و این همایش ها می تواند موجب بهبود این فرآیندها شود. از سوی دیگر ارتقا کیفیت فرآیندها باعث می شود که برخی معضال

 .همچون عفونت های بیمارستانی بهتر کنترل شوند

شروع چنین برنامه هایی می تواند ثمرات مثبتی در سالمت مردم  :دکتر امینی، بر ضرورت فراهم سازی زیر ساخت های مناسب تاکید کرد و گفت

ا بهره گیری از خرد جمعی آن را در جامعه منتظریم که گروه های تخصصی کوچکتر که برای بیان راهکارها در نظر گرفته شده ب .داشته باشد

 .اجرایی کنند. خوشبختانه هماهنگی مناسبی میان وزارت خانه، دبیر خانه و دانشکده برقرار شده است

 مصرف منطقی دارو؛ نیاز کشور 

یدایش بیماری های مختلف؛ ما امروزه متناسب با رشد علم و دانش و پ  :دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نیز گفت 

ی ناچار به تغییراتی در حوزه آموزش هستیم. همچنین مدل آموزشی که امروزه در داروسازی وجود دارد باید تغییر کند و از تخصص های داروساز

وری خواند و تاکید  وی سوق دادن تحقیقات در کشور به سمت تحقیقات پاسخگو و هدفمند را ضر  .در عرصه آموزش باید بیشتر استفاده شود

اساتید داروسازی در مرجعیت علمی همواره نقش قابل توجهی داشتند و در میان   کنیم،  می  اشاره  علمی  مرجعیت  و  علم  تولید  به  وقتی   کرد:

 .دانشمندان یک درصد جهان قرار می گیرند لذا در تولید دارو می توانند بسیار تاثیر گذار باشند

خاطر نشان کرد: باید در تجویز و مصرف منطقی دارو تالش کنیم تا در این    "امروزه هزینه سالمت در کشور باالست"اینکه  دکتر پناهی با بیان  

وی در پایان افزود: رشته داروسازی فقط جهت تامین و ساخت دارو    .قلم دارو در هر نسخه هست برسیم  2تا  1زمینه به استانداردهای جهانی که  

 .روتکل ها و ارزیابی داروها در مراکز درمانی نیز می تواند کمک کندنیست بلکه در طراحی پ
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دکتر ترابی: برای ،  انتخاب دانشکده بهداشت به عنوان پایلوت طرح یکپارچه سازی وب سایت مراکز دانشگاه

 بهتر دیده و معرفی شدن در فضای مجازی باید با شاخص های بین المللی خود را هماهنگ کنیم

تی روابط عمومی دانشگاه با دانشکده بهداشت به عنوان پایلوت برای یکپارچه سازی وب سایت مراکز و ارتقا جایگاه  نشست مشور 

 .دانشگاه با شاخص های جدید سنجش برگزار شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست مشورتی روابط عمومی دانشگاه برای    1401خرداد    16دانشکده بهداشت، دوشنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

برگزار شد این طرح  پایلوت  عنوان  به  بهداشت  دانشکده  کارشناسان  و  مسئوالن  با  دانشگاه  جایگاه  ارتقا  و  مراکز  سایت  سازی وب    .یکپارچه 

الش بر این است که وب سایت های دانشگاه و مراکز آموزشی از بهترین ابزار  در ابتدای نشست دکتر ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه گفت: ت

  .شود  فناوری رسانه بهره مند شوند. به همین دلیل در مدلی که امروز ارائه می شود ماژول ها طوری کنار هم قرار گرفته اند تا این منظور میسر

های معتبر دانشگاهی به این ترتیبی که فعال ما آن را داریم و ارائه می کنیم، دیده نمی  در داخل افراد بیشتر عالقه به خبر دارند ولی خبر در سایت  

انیم شود. ابتدا باید دستاوردهای مهم علمی و افتخارات نمایش داده شود و ما هم این تغییرات را در فرم و شکل صفحات به وجود آوردیم که بتو

  .به استانداردهای جهانی نزدیک شویم

در سامانه جدید محدودیت زبان و ارائه آن به مخاطبان را نداریم و بستگی به تولید محتوا و ظرفیت واحد دارد که چگونه از آن استفاده   وی افزود:

ه باشیم، که اگر رعایت نشود باعث کاهش رتبه خواهد  داشت   رسانی  روز  به   برای   کند. در استاندارهای جدید وبومتری باید دوره های زمانی مشخص

  .شد

لف  بنابراین برای بهتر دیده و معرفی شدن باید با شاخص های بین المللی خود را هماهنگ کنیم. از این رو دستاوردهای علمی در قالب های مخت

 .را باید به صورت های متفاوت معرفی کنیم تا بتواند واکنش جامعه را نسبت به آن موضوع بسنجیم

سنجش مثل اچ ایندکس و ... تقریبا جای خود را به بحث های آلت متریکس داده که چقدر یک  دکتر ترابی بیان داشت: شاخص های قدیمی  

موضوع از نظر جامعه مد نظر قرار خواهد گرفت و با این شاخص ها سنجیده می شود. سعی شده در قالب جدید وب سایت ها به این موضوعات  

ان از آن جا سایر محتواها و اطالعات را در شبکه های مختلف اجتماعی و ... ارائه  پرداخته شود، در نتیجه یک محتوای مرکزی وجود دارد که بتو

 کرد 

  .در ادامه مهندس سارا نعیمی با ارائه صفحه و پنل جدید برای وب سایت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد و به سواالت حاضران پاسخ داد

دانشکده   الملل  بین  معاون  تکیان  امیرحسین  دکتر  ارائه کرد سپس  را  پیشنهاداتی  علمی  دستاوردهای  دادن  نمایش  بهتر  در خصوص   بهداشت 
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، تغییراتی  در ادامه دکتر عباس استاد تقی زاده معاون اداری مالی و مدیر مرکز فناوری و اطالعات دانشکده بهداشت گفت: این تغییراتی که ارائه شده

ا توجه به اینکه دانشکده بهداشت برای آغاز این امر انتخاب شده است، آمادگی برای  است که برای به روز شدن و جذب مخاطبان الزم است و ب

  .تغییرات وجود دارد

   .در ادامه کارشناسان و حاضران در این نشست نظرات، پیشنهادات و سواالت خود را در خصوص اهداف و جزییات صفحه جدید بیان داشتند

دانشکده بهداشت به عنوان پایلوت این طرح را اجرا کند تا بتوانیم آن را به عنوان نمونه موفق و قابل اجرا  در انتها دکتر ترابی گفت: امیدورایم که 

  .برای دیگر مراکز نیز معرفی کنیم

  توضیح اینکه نشست های مشورتی برای نهایی کردن و تغییرات وب سایت جدید دانشکده با همکاری کارشناسان روابط عمومی دانشگاه، دانشکده 

 بهداشت و مرکز فناوری و اطالعات دانشگاه ادامه خواهد داشت. 

 

دکتر قناعتی: نخستین دستگاه سایبرنایف ،  با نیکوکار و اعضای انجمن خیریه شمس   رئیس دانشگاهنشست  

 شود کشور با کمک خیرین برای دانشگاه خریداری می

مدیره انجمن خیریه شمس و سید هاشم سید احمد کرمانی نیکوکار این مجموعه و مسئوالن  در نشست رئیس دانشگاه با هیئت

 .نظر شدستین دستگاه سایبرنایف در کشور بحث و تبادل انستیتو کانسر، درخصوص تهیه نخ

 

 

 

 

 

 

 

 

در دفتر رئیس دانشگاه تشکیل شد، دکتر    1401خرداد    16زظهر  ، در این نشست که بعداروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

به  را  اینکه خداوند هیچ کاری  بابیان  دانشگاه  رئیس  قناعتی  این سالحسین  افزود: در  است  نکرده  و مساکین سفارش  فقیر  به  ها اندازه کمک 

دسترس بودن خدمات دچار کمبودهایی، امکانات و قابل   های بسیاری در بهبود کیفیت خدمات درمانی صورت گرفته است اما در فراهم بودنتالش 

 . بخصوص در جنوب شهر تهران واسالمشهر هستیم

های عملیاتی جدی را برای پیشبرد کار خود دارند.  های دانشگاه در این زمینه گفت: تمامی واحدهای دانشگاه برنامه رئیس دانشگاه با اشاره به برنامه

  دسترسی بهداشتی  خانه بهداشت را احیا کنیم که مردم جنوب شهر تهران بتوانند به خدمات اولیه 200یم حداقل در حوزه بهداشت نیز در نظر دار

 . اندهای بهداشت را تقبل کردهپیدا کنند. در این زمینه خیرین حوزه بهداشت هزینه ایجاد تعدادی از خانه 
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اینکه حل   بابیان  بیماری  70دکتر قناعتی  افزود:  درصد مشکالت مانند فشارخون، دیابت،  انجام است  های عفونی و...بروشهای پیشگیرانه قابل 

معادل هزار دالر در حوزه درمان میتواند اثر گذار باشد بنابراین هر اقدامی که در حوزه بهداشت صورت گیرد هریک دالر هزینه در حوزه بهداشت  

 .گذاری بهینه در تأمین سالمت مردم استسرمایه

دارد گفت: ایشان   رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از آقای کرمانی نیکوکاری که در حوزه بیماران مبتالبه سرطان فعالیت

میلیون دالر برای دانشگاه تهیه کنیم. چنین   5دو قطعه زمین را به دانشگاه اهدا کردند که امیدواریم با فروش آن، دستگاه سایبرنایف را به قیمت  

 .دستگاهی فعال در کشور وجود ندارد

ای در درمان  دانست و گفت: سایبرنایف دستگاه بسیار پیشرفته  رطانس  درمان  در    دکتر قناعتی با اشاره به اهمیت دستگاه سایبرنایف، آن را راهگشا

ای به  ه صدمهآنک  بدون  شودمی  آن  رسد و باعث از بین رفتنصورت هدفمند به تومور میبا کمک این دستگاه، انرژی زیادی به  و  تومورها است

است  بافت این  معمول  رادیوتراپی  با  سایبرنایف  تفاوت  برسد.  مجاور  بافتهای  از  قسمتی  رادیوتراپی  در  میکه  صدمه  مجاور   .بیندهای 

شان را وقف  های بزرگ از جنس طالی ناب توصیف کرد که حاضرند ثمره زندگیدکتر قناعتی در پایان سخنان خود آقای کرمانی را ازجمله انسان 

 .بگذارند  جایبه   خود  از  را  ارزشمندی  آثار  پایان،بی  معنوی  هایافق    کار خیر کنند و گفت: ایشان الگوی خوبی برای همگان است که با نگاه به

 

 معرفی نیکوکار خرید دستگاه موردنیاز بیماران مبتالبه سرطان

آقا کرمانی نیکوکار حاضر در جلسه را معرفی کرد و گفت: در ادامه دکتر محمدعلی عقابیان، از اساتید انستیتو کانسر و عضو خیریه شمس، حاج

ازاینکه با خیریه شمس آشنا شدند با بیماران ارتباط برقرار کردند و  اند. پسصنعتگر هستند و تاکنون درمانگاه، مرکز دیالیز و مسجد بناکردهایشان  

درحال حاضر نیز دو قطعه زمین را به   .کنند   از نزدیک در جریان مشکالت آنان قرار گرفتند و تصمیم گرفتند در بخش دارویی بیماران کمک

 .شوداند که با فروش آن دستگاه موردنیاز بیماران سرطانی تهیه می نجمن خیریه شمس واگذار کردها

 تأکید بر خرید دستگاه موردنیاز بیماران  

 .توانم به این مجموعه کمک کنمنیکوکار خیریه شمس نیز خواستار خرید سریع دستگاه موردنیاز بیماران شد و گفت: خوشحالم که می

 وقفه انستیتو کانسر به بیماران نیازمند  خدمات بدون 

  کشور   سرطان   درمان   در   انستیتو کانسر و نقش آن   جایگاه   شمس،  خیریه  مدیرههیئت   عضو  و   سرطان   پژوهشکده  رئیس    دکتر محمدعلی محققی

مجموعه از زمان تأسیس آن تاکنون  تا به امروز این انستیتو مرجع بیماران محروم بوده است. اعضای این   1335  سال  از :  گفت   و   کرد  تشریح  را

پیشرفتهقیمتاند که گران متعهد شده و  این مجموعه کار بسیار ترین  به  بنابراین کمک  قرار دهند  اختیار مردم  توقف در  بدون  را  ترین خدمات 

 .گرددطور مستقیم به بیماران بازمیارزشمندی است و نتیجه آن به 

 ه شمس  اساتید انستیتو کانسر بانی تشکیل خیری

دل از اساتید انستیتو کانسر و مدیرعامل خیریه شمس، نیز با اشاره به مبنای تشکیل این خیریه گفت: خیریه شمس به همت اساتید  دکتر کاظم زنده

از شهرستان  انستیتو کانسر  بیماران  از  به آن اضافه شدند. درحال حاضر درصدی  کنند میها مراجعه  انستیتو کانسر تشکیل شد و بعدها خیرین 

 .شود، خدمت به کشور استمی ارائه مجموعه  این در که درمانی  و

 .در پایان نشست رئیس دانشگاه، لوح قدردانی و نشان دانشگاه را به نیکوکار خیریه شمس اهدا کرد
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دکتر ترابی: ایجاد فرم و شکل ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانکمیته مدیریت تصویر و شهرت  

 جذاب و تولید محتوای سناریو محور، عامل مؤثر در جذب مخاطب است 

د محتوا و مضمون مناسب بحث و تبادل  در کمیته مدیریت تصویر و شهرت درخصوص ایجاد فرم و شکل خوشایند و همچنین تولی

 .نظر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

گانه روابط عمومی دانشگاه است که برای  های ششبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیریت تصویر و شهرت یکی از برنامه 

  هاینشان  و  نمادها  درخصوص   شود. در نشست پیشمیشنبه هر هفته نشستی با حضور مسئوالن روابط عمومی واحدها برگزار  پیشبرد آن سه

 .درخصوص فرم و شکل و محتوای تولیدشده بحث و تبادل و نظر شد خرداد 17 نشست در و دانشگاه

 .شده و قابل انجام در حوزه مدیریت تصویر و شهرت در واحد خود توضیح دادندابتدا اعضای کمیته، درخصوص اقدامات انجام  

له ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، اهمیت فرم و شکل و محتوای تولیدشده را تشریح کرد و گفت: در تولیدات روابط عمومی  سپس دکتر ماشاءا

اشد  باید از فرم و شکل، محتوا و مضمون مناسب استفاده کنیم که بتوانیم مخاطب را تحت تأثیر قرار دهیم، اگر هریک از این دو جذاب و غنی نب

 .دهیمدست می  مخاطب خود را از

ارتباط،  دکتر ترابی با اشاره به هرم پویایی برند شامل )حضور، ارتباط، عملکرد، مزیت و وفاداری( گفت: پیش از رسیدن به مرحله حضور و برقراری  

را به منصه ظهور   ترین حضورباید درباره فرم و شکل، محتوا و مضمون این حضور فکر کنیم و بهترین این دو را باهم تطبیق دهیم تا اثربخش

 .برسانیم

شده تولید مدیر روابط عمومی دانشگاه بابیان اینکه فرم و شکل و محتوا هریک تکنیک خاص خود را دارد و باید براساس سناریو از پیش تعیین

 .شود گفت: حضورمان در مراسم مختلف باید واجد سناریو باشد تا مقصود موردنظرمان حاصل شود

های حوزه مدیریت تصویر و شهرت است و  اینکه برگزاری مراسم و جانمایی مناسب نمادها و نشان دانشگاه، یکی از فعالیتدکتر ترابی بابیان   

گردد که از طریق برنامه یک دقیقه با مسئولین درحال پیگیری آن هستیم؛ از اعضای جلسه خواست برای  بخش دیگر آن به اصالح فرآیندها بازمی

های دانشگاه در مراکز و همچنین طراحی سناریو برگزاری و جانمایی ایده آل نمادها و نشان dress code م و شکلهفته آینده، درخصوص فر

 .مراسم و تقویت حس مثبت در محیط، مطالعه و پیشنهادهای خود را ارائه دهند
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،  خواهد کرددکتر قناعتی: اگر مسیر طب سنتی را درست طی کنیم، بخش زیادی از هزینه های درمان را کم  

 افتتاح مرکز تخصصی ناباروری سالمتکده طب ایرانی خارک

با هدف بهره گیری بهینه از تدابیر طب ایرانی در مشکالت ناباروری، مرکز تخصصی ناباروری طب ایرانی، با حضور دکتر حسین  

ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، دکتر روجا رحیمی، رئیس  رئیس دانشگاهقناعتی،   ، دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب 

، در سالمتکده  1401خرداد    17دانشکده طب ایرانی، و دکتر صابر جباری، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، سه شنبه  

 .کار کردخارک دانشکده طب ایرانی آغاز به 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب که دانشکده طب  دانشکده طب ایرانی، دکتر قناعتی در این مراسم، با تأکید بر این م روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

مردم به طب سنتی اعتماد دارند و اگر طب سنتی در مسیر درست حرکت کند،   :ایرانی می بایست برنامه جامعی برای گسترش داشته باشد، افزود

رسانه ها نتایج  می تواند بخش بزرگی از هزینه های درمان را کاهش دهد. ضروری است که مردم با اثربخشی طب ایرانی آشنا شوند و به ویژه در  

 .مثبت آن به مردم معرفی شود

رئیس دانشگاه در ادامه بر لزوم گسترش همکاری های دانشکده طب ایرانی با سایر دانشکده ها و همچنین حضور فعاالنه تر متخصصان طب 

 .ایرانی در کنگره های بین المللی و جهانی شدن این طب تأکید کرد

برپایی کارگاه های آموزشی طب ایرانی، ویزیت   :پیشنهاد برگزاری هفته سالمت طب ایرانی در عراق را مطرح کرد و افزوددکتر قناعتی در ادامه  

 .بیماران و راه اندازی داروخانه های تخصصی طب ایرانی می تواند در برنامه های این هفته سالمت قرار گیرد

دا کارخانه  اندازی  راه  پیشنهاد  دانشگاه همچنین  و همکاری شرکت های  رئیس  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  با حمایت  را  ایرانی  روهای طب 

ش  خصوصی مطرح کرد و گفت: آنچه در دنیای امروز اهمیت دارد این است که داشته های خود را برند کنیم. نباید سنتهای ارزشمند خود را فرامو

جایگاه طب ایرانی را در دنیا ثبت کنیم. راه اندازی کارخانه داروهای طب ایرانی که به  ه های ما بهره ببرند. ما باید  داشت  از   دیگران   کنیم و ببینیم

ر این  وسیله آن داروهای پرمصرف طب ایرانی با بهترین کیفیت و با استفاده از نمادهای سنتی و ایرانی عرضه شوند، گام بسیار مهم و ارزشمندی د

 . مسیر خواهد بود

اقبال جامعه به استفاده از تدابیر طب ایرانی در مشکالت ناباروری سخن گفت و بر لزوم رفع چالش ها و ایجاد نگاه   در ادامه دکتر حسینی یکتا، از

 .مثبت تر و همراه تر نظام سالمت در این حوزه تأکید کرد
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انی در درمان ناباروری و نتایج مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، در ادامه بخشی از اقدامات انجام شده درخصوص بهره گیری از طب ایر

 .مثبت حاصل شده را شرح داد

ب در ادامه، دکتر رحیمی با تأکید بر لزوم همراهی و تعامل بیشتر نهادهای مرتبط برای پیشبرد بهتر امور، از همکاری بسیاری از متخصصان ط

 .روری خبر دادنوین در حوزه زنان با متخصصان طب ایرانی و انجام مطالعات مشترک در حوزه نابا

مقاله در این حوزه، و برگزاری اردوهای جهادی    137عنوان پایان نامه در حوزه ناباروری، تألیف    45رئیس دانشکده طب ایرانی، در ادامه نگارش  

ام شده در این  در استان های مختلف با هدف شناسایی ناباروران و ارائه آموزش های اصالح سبک زندگی را به عنوان بخشی از فعالیت های انج

 .حوزه برشمرد

فعال در حوزه   مراکز  و  نوین  با متخصصان طب  برقراری همکاری های مشترک  و  اینتگریتیو  اندازی کلینیک های  راه  دکتر رحیمی همچنین 

 .ناباروری را از اهداف دانشکده طب ایرانی عنوان کرد

 .بازدید کرد در پایان این نشست، دکتر قناعتی از بخش های مختلف سالمتکده خارک

 .در بازدید از داروخانه سالمتکده، بخشی از داروها به وی معرفی شد

 .رئیس دانشگاه همچنین باحضور در یکی از مطب های سالمتکده و بخش اعمال یداوی با روند درمان بیماران آشنا شد

 .الت ناباروری پذیرای بیماران خواهد بودتوضیح اینکه سالمتکده خارک از این پس، از روزهای یکشنبه تا چهارشنبه در حوزه مشک

 

دکتر قناعتی: سطح پرواز خود را باالتر ببرید  ،  شناسی ایرانافتتاحیه بیست و دومین سمینار دانشجویی شنوایی

 شود را با تحقیق و جستجو کامل کنیدو علمی که به شما تحویل داده می

شناسی با حضور دکتر حسین قناعتی  های نوین در شنوایی شناسی ایران و پرورش ایده بیست و دومین سمینار دانشجویی شنوایی 

 .افتتاح شد رئیس دانشگاه
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در سالن آمفی تئاتر    1401خرداد   18چهارشنبه  دانشکده توانبخشی، در این سمینار که روز   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

های آبادی رئیس دانشکده توانبخشی و استادان و دانشجویان رشته شنوایی دانشگاهستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد، دکتر سید احمدرضا خاتون

 .علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند

های این  ر جمع دانشجویان اظهار خرسندی کرد و با بیان اینکه شما دانشجویان، سرمایه در ابتدای سمینار دکتر قناعتی از حضور در این جلسه و د

آب  این  نگاه  و  هستید  گفتکشور  شماست  به  به  :وخاک  را  شما  مسئولیت  مسئله،  می این  دوچندان  کشور  اخیر  مشکالت  در   .کندویژه 

شور ما افتخارات خود را مدیون زنان و مردانی است که از خود گذشتند تا کشور وی ادامه داد: اگر به تاریخ پرافتخار کشورمان نگاه کنیم، همواره ک

های بسیار زیادی ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی شد و تمدنی را ایجاد کرد سرافراز و سربلند باقی بماند، تلفیق فرهنگ ایران و اسالم باعث پیشرفت

 .تواند راهگشای بشر باشدکه امروزه می

زوم هدفمندی و تعیین نقشه راه سخن گفت و تصریح کرد: اگر انسان نیمی از عمر خود را صرف تفکر و تهیه نقشه راه کند و نیم کتر قناعتی از لد

ود را  دیگر آن را در این مسیر حرکت کند بسیار موفق خواهد بود؛ زندگی با هدف بسیار مهم است بنابراین عمرتان را به بطالت نگذرانید و وقت خ

 .تلف نکنید

خواهد و کسی که هنر استفاده از این فضا را نداند  استفاده از فضای مجازی هنر می :رئیس دانشگاه با تأکید بهره درست از فضای مجازی گفت

 .ای از آن نخواهد داشت، رسالت فضای مجازی، فایده علمی و سرعت در کسب علم استبهره

افزود: تأمین شنوایی صحیح برای افراد بسیار مهم است، یکی از مشکالت افراد از  شناسی  وی در خصوص برگزاری این سمینار و رشته شنوایی 

شود، بنابراین کار شما بسیار مهم است و باید همواره در پی این باشید که سطح پرواز خود را باالتر ببرید و علمی  »خوب گوش نکردن« شروع می 

 .کنید شود را با تحقیق و جستجو کاملکه به شما تحویل داده می 

ای در میان اقیانوس باشد، بنابراین راه پیشرفت و علم برای  های ما در برابر جهل ما بسیار ناچیز است و شاید نقطه دکتر قناعتی تصریح کرد: دانسته

 .همه باز است و هیچ محدودیتی برای هیچکس وجود ندارد

است که در آموزش بخیل نباشید، من آن میزانی از یاد دادن به دیگران یاد   وی ادامه داد: یکی از مواردی که باید همواره به آن توجه کنید این

 .ام، پس هر دانشی که دارید را به دیگران انتقال دهیدام را از هیچ روش دیگری یاد نگرفته گرفته

تا خراب نشود، رابطه خود را با  گذاری بر روی زندگی است، نگاه معنوی داشته باشید و مراقب آن باشید  رئیس دانشگاه گفت: نکته بعدی هدف

ویژه در سنین باالتر به آن نیاز دارد؛ سن جوانی انرژی بسیاری دارد و انسان با گذشت سن  عرفان، موارد شناختی و معارف قطع نکنید زیرا انسان به 

 .شودمتوجه اهمیت این موارد در زندگی می

ادر تأکید کرد و گفت: یکی از مواردی که برای خود من نیز تأسف است دیدار با پدر و مادر دکتر قناعتی در همین راستا به اهمیت احترام به پدر و م

ام اما آنچه  ام دست آنها را بوسیدهام خودم نیز هر گاه با ایشان مالقات داشته است، من همواره در تمام زندگی بر احترام به پدر و مادر تأکید کرده

خورم ام حسرت دیدارش را می ام و اکنون که پدرم را از دست دادهواسطه مشغله زیاد کم دیدار کردها به برای من حسرت است این است که با آنه 

 .ای زندگی کنید که هیچگاه تأسف نخوریدگونه و اشک می ریزم، پس به 

؛ نگذاریم که سایه تردیدها بر آن  ها روند خوبی است و اتفاقات خوبی افتاده استوی ادامه داد: روند علمی کشور باوجود همه مشکالت و تحریم 

توان کارهای بزرگ  غلبه کند، در هر تفکری که هستیم، برای حفظ کشور خودمان تالش کنیم؛ هیچ عذری برای هیچکس نیست و همواره می 

 .کرد
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ده است که این محصوالت دکتر قناعتی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران در قسمت فناوری، بیش از صد محصول »های تک« و صنعتی تولید کر

 .بسیار ارزشمند هستند

اند  یستهدکتر قناعتی با اشاره به اینکه کشور ما کشوری اشرافی است و ما در خانواده اشرافی که بزرگانی مثل ابوعلی سینا، رازی و خیام در آن ز

عنوان  ر آی از دانشمندان ماست و به آثار خیام و خوارزمی به اسکن و ام آتیای از سخنرانی در وین بیان کرد و گفت: پایه سی کنیم خاطرهزندگی می 

تعلق به این خانواده اشرافی التزامی دارد، کشوری که بزرگانی چون این افراد را داشته است و همواره  .گرددپایه اکتشافات تصویربرداری دنیا برمی

دانید باید از وقت خود به بهترین شکل استفاده  را متعلق به فرهنگ ایرانی می   به حضور آنها افتخار کرده، باید این افتخار را حفظ کند پس اگر خود

وچک کنید، دانشجویان ما افراد توانمندی هستند و فقط کافی است که بخواهند تا بتوانند کارهای بسیار بزرگی کنند. کارهای بزرگ از کارهای ک

 .شودشروع می

کرد و گفت: با کارهای کوچک شروع کردیم تا جاییکه توانستیم برای اولین بار در دنیا آنوریسم مغزی    دکتر قناعتی به نوشتن مقاله در گذشته اشاره

توان کارهایی کرد که در حد ارائه جهانی باشد و را با چسب نوکرولیت درمان کنیم که این دستاورد در دنیا به نام ایران ثبت شده است، پس می 

باوری را مدیون تحوالت بعد از انقالب هستیم. کشور ما در صنایع دفاعی و پزشکی کارهای ارزشمندی کرده الزمه آن خودباوری است، ما این خود

تک های آینده این کشور را بسازید، تک مداری و خودسازی شما عزیزان که امیدهای این مملکت هستید پایهامیدوارم که با توان شما، اخالق  .است

 .شما در این مسیر مسئول هستید 

 .گرفت  خواهید جواب  ای از قرآن کریم اشاره کرد و گفت: در راه خدا تنها حرکت کنید نترسیدی در پایان به آیه و

شناسی ایران ابراز خرسندی کرد  مندی از سخنان دکتر قناعتی، از حضور در جمع دانشجویان شنوایی آبادی ضمن تأکید بر بهرهسپس دکتر خاتون 

دانید ما از بدو تولد می شنویم تا هنر  طور که می طور که بارها در قرآن نیز به آن اشاره شده است، هماند و همانو گفت: شنوایی نقش مهمی دار

 .صحبت کردن را یاد بگیریم و بتوانیم صحبت کنیم

های توانبخشی طلبد تمام دانشکده می وی افزود: پزشکی رشد خوبی در سطح دنیا کرده است اما جامعه امروز و آینده، وابسته توانبخشی است و  

 .عنوان خدمت به آن نگاه کننددست هم دهند و به به دست

ان تأکید دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ارائه خدمت است و با توجه به آنکه آینده جامعه ما، آینده سالمندی است و چهل درصد مشکالت سالمند

 .ت زیادی دارد مربوط به شنوایی است توجه به این مسئله اهمی

کمک دانشگاه تحقیقات محصول محور را در اولویت قرار داده است و نیاز است با استفاده درست از فضای مجازی، ارائه ایده، فعالیت مفید و با  

 .اساتید در این مسیر حرکت کنیم

های علوم پزشکی کشور  شکی تهران نماد دانشگاهآبادی با اشاره به سخن رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزدکتر خاتون

 .است و پس برای اینکه بهتر عمل کنیم باید همفکری داشته باشیم

 .وی در ادامه دهه کرامت و فرارسیدن میالد امام هشتم را تبریک گفت و همکاری و همیاری همه دانشجویان را برای اقدامات بزرگ خواستار شد 

واقع و عملیاتی  انشگاه به دلیل نگاه ویژه به توانبخشی تشکر و قدردانی کرد و گفت در این هشت ماه اخیر، رشد به رئیس دانشکده توانبخشی از د

گذاری شده و توانبخشی توانسته است در جامعه خود را نشان دهد. قدر خود را بدانید و خود را مسئول بدانید؛ هرلحظه را غنیمت در توانبخشی پایه

 .بشمارید

 .های بزرگ برداریمدهد بتوانیم قدم  با همفکری که در این جلسات رخ میشاءاهللان 

 .های علمی آغاز شدسپس سمینار با پانل 
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 جشنواره روز بین الملل 

ای بهتر های تهران و علوم پزشکی تهران با شعار همبستگی جهانی برای آینده الملل دانشگاهجشنواره روز بین

 برگزار شد 

روز   دانشگاه بین جشنواره  با شعار  الملل  تهران  پزشکی  و علوم  تهران  آینده "های  برای  بهترهمبستگی جهانی  معرفی    "ای  با  و 

 .المللی دو دانشگاه برگزار شد های بین برگزیدگان فعالیت 

 

تئاتر ستاد مرکزی  در آمفی   1401خرداد   17شنبه  الملل، در این جشنواره که سه معاونت بین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

علوم پزشکی تهران، دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه  رئیس دانشگاهبه صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد، دکتر حسین قناعتی،  

بین  و دکتر سید محمد مرندی، معاونان  آیتی  دانشکده دانشگاه، هیأت الملل دو  تهران، دکتر محمدحسین  اعضای  رئیسه، روسای  از  ها و جمعی 

دانشگاههیأت دانشجویان  و  داشتندعلمی  حضور  مختلف  کشورهای  نمایندگان  و  سفرا  از  تعدادی  و  تهران  پزشکی  علوم  و  تهران   .های 

 

 الملل دانشگاه است های بسیار خوب حوزه بین گذاری تأسیس دانشگاه سبطین در عراق از هدف 

های تهران الملل دانشگاهبرنامه با پخش کلیپ معرفی دو دانشگاه آغاز شد و سپس دکتر قناعتی با ابراز خرسندی از حضور در جشنواره روز بیناین  

 .باشیمالمللی سازی  های مشترک به ویژه در امر مهم بینو علوم پزشکی تهران، گفت: امیدوارم با همکاری دو دانشگاه، بتوانیم شاهد توسعه فعالیت

الملل پرداخت های پیش روی این مجموعه در حوزه بینترین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی تهران و افق رئیس دانشگاه همچنین به تشریح مهم

ه  های حوزهای بسیار خوبی بود که با تالش گذاریالملل دانشگاه در عراق با عنوان دانشگاه سبطین از هدفو اظهار داشت: تأسیس شعبه بین

 .الملل به ثمر رسیدبین

اکنون تعدادی بیمارستان در ذیل خود دارد، افزود: این مجموعه فعالیت وی با اشاره به اینکه دانشگاه سبطین توسط عتبه حسینی ساخته شده و هم 

 .ی تخصصی آغاز کرده استاندازی چندین رشته از جمله پزشکی، پرستاری، مامایی و توانبخشی و همچنین جذب دانشجوی دکتراخود را با راه

اندازی این  دانشگاه علوم پزشکی تهران با راه  :اعالم کرد و افزود Health Promoting University دکتر قناعتی شعار این دانشگاه را 

ژوهش و درمان  شعبه در تالش برای انتقال تکنولوژی و تجارب و دستاوردهای بزرگ جمهوری اسالمی در زمینه نظام سالمت با ترکیب آموزش، پ

 .به عراق است

اتکا بودن و در دسترس بودن سالمت را  رئیس دانشگاه با بیان اینکه دستاوردهای کشورمان پس از پیروزی انقالب اسالمی تعالی، عدالت، قابل 

شته و میزان مرگ و میز توجهی داهای گذشته میزان امید به زندگی رشد قابل برای همه مردم را به ارمغان آورده است، تصریح کرد: طی سال

https://pr.tums.ac.ir/
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از   نیز با کاهشی چشمگیر  به زیر    120نوزادان  به شمار می   20نفر  بزرگ برای نظام سالمت کشور  نفر رسیده است که موفقیتی   .آیددر هزار 

یدواریم در این  المللی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیان داشت: امدانشجوی بین  300وی همچنین با اشاره به تحصیل بیش از یک هزار و  

نقش  مسیر عالوه بر انتقال فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی به دانشجویان بتوانیم بستری برای انتقال و تبادل فرهنگی میان کشورها ایجاد کنیم و

 .آدم اعضای یکدیگرندمؤثری در صلح جهانی و ایجاد همزیستی بیشتر داشته باشیم چرا که ما معتقدیم که بنی 

ر ادامه توضیحاتی در خصوص دستاوردهای این مجموعه در زمینه تکنولوژی ارائه کرد و گفت: طی برآوردهای انجام شده دانشگاه دکتر قناعتی د

اسکن، پت اسکن، اسپکت، جراح رباتیک و محصوالت  تی های پیشرفته سیعلوم پزشکی تهران در عرصه صنعت سالمت چون تولید دستگاه

 .تر عمل کرده استنعتی کشور، موفقهای صدارویی از تمام دانشگاه 

ساز  ها زمینهمیان دانشگاه  شود، ابراز امیدواری کرد که همکاریدرصد از داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می  97اکنون  وی با بیان اینکه هم

 .توسعه بیشتر فناوری و صنعت سالمت کشور شود

لوم پزشکی بر مباحث مربوط به حوزه سالمت از جمله غذا، کشاورزی، هوا و ترافیک، تصریح های غیرعرئیس دانشگاه با اشاره به تمرکز دانشگاه

های مرتبط با سالمت چون افزایش گردوغبار  توانیم برای بسیاری از مقوله المللی میکرد: بدون شک در تعامل با یکدیگر و گسترش همکاری بین

 بینی و اجرایی کنیمهکارهای عملیاتی پیشهای غربی کشور با این پدیده راو درگیر شدن استان 

ها را بر ایجاد روحیه خودباوری،  های اساتید دو دانشگاه که در این جشنواره نیز حضور داشتند، توجه آندکتر قناعتی با قدردانی از زحمات و تالش 

 .دوستی و ماندگاری در جامعه جلب کردحس وطن 

ها توجه داشته باشیم، گفت: برای رسیدن کشور به نقطه فعلی زحمات بسیار زیادی توسط  یش بر این مقوله وی با تأکید بر اینکه امروز باید بیش از پ

علمی و ساله دفاع مقدس کشیده شده است. اعضای هیأتاساتید در مقاطع سخت تاریخ از زمان مرحوم امیرکبیر بزرگ تا دوران جنگ هشت

اند و در این مسیر شهید و کی، علمی و سالمتی جوانان کشور در میدان جنگ را برعهده داشته استادان دو دانشگاه پشتیبانی صنعتی، تکنولوژی

 .اندمجروح شیمیایی بسیار داده

شاءاهلل با کمک هم مشکالت را  باید تمام تالش خود برای حفظ روحیه جامعه دانشگاهی کشور به کار گیریم تا ان :دکتر قناعتی خاطرنشان کرد

 .یماز پیش پا بردار

الملل  الملل دو دانشگاه و تبریک به منتخبان جشنواره روز بین های خود را با قدردانی از تالش حوزه بین پس از آن رئیس دانشگاه تهران صحبت

است  های تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور بسیار بیش از چیزی  های دانشگاهآغاز کرد و گفت: بدون شک ظرفیت 

 .که امروز و طی این برنامه شاهد آن هستیم

های سطح کالن حاکمیت جمهوری اسالمی ایران، از مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری تا  دکتر مقیمی با اشاره به اینکه سیاست

تأکید دارد، اظهار داشت: این موضوع  المللی  تر کشور در عرصه بینهای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی بر حضور فعالمقامات حوزه

 .در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به طور مشخص دانشگاه تهران تحت عنوان دیپلماسی علمی در حال پیگیری است

بان فارسی  کند، خط فکری مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل ز ای که دانشگاه تهران در مقوله دیپلماسی علمی دنبال میوی ادامه داد: کلیدواژه

 .به زبان علم در جهان است

زبان اول علم  15های معتبر علمی، زبان فارسی به عنوان المللی به ویژه تعداد چاپ مقاالت در پایگاهدکتر مقیمی با بیان اینکه طبق آمارهای بین 

 .، انتشار مقاالت علمی استهای ما برای تبدیل این زبان کهن به زبان علم دنیادنیا مطرح است، تصریح کرد: یکی از سیاست 
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های  های مختلف را در پایگاهالمللی، زبان های معتبر چاپ مقاالت بین المللی امروز شاهد آن هستند که نمایهوی اضافه کرد: فعاالن عرصه بین 

 .ج کنیمهای جهانی، سیاست کالن خود را ترویبندیکنند و این فرصت خوبی است که ما نیز در رتبه سازی میخود نمایه

دهد که هرگاه ایران به موفقیتی دست یابد آن را در خدمت ملل مسلمان،  ساله جمهوری اسالمی نشان می تجربه چهل :رئیس دانشگاه تهران افزود

 .دهدکشورهای منطقه و رفاه و آسایش مردم جهان قرار می

سالمی ایران بسیار خوشحال است که سفیران ارزشمندی چون شما  المللی یادآور شد: جمهوری ادکتر مقیمی در پایان خطاب به دانشجویان بین

 .دارد ما باید دست به دست هم دهیم تا با استفاده بیشتر از علم و دانش، توسعه و رفاه همه ملل تضمین شود

 .الملل دو دانشگاه پخش شدسپس پیام تصویری سفیر چین در ایران و کلیپ اساتید و دانشجویان بین

 های دو دانشگاه بزرگ کشور ای برای نمایش توانمندی الملل بهانه جشنواره بین 

الملل دانشگاه به عنوان دیگر سخنران این مراسم، با تبریک ایام مبارک دهه کرامت حدیثی از امام رضا )ع( را در ادامه، دکتر آیتی، معاون بین

دانند و به تعبیری کسی که دین را فهمیده باشد، عالم و بردبار است و  ن میهای فهم در دی قرائت کرد و بیان داشت: ایشان علم و حلم را از نشانه 

 .تواند ادعای دینداری کندکسی که عالم نبوده و بردباری نداشته باشد، نمی 

سازی دانست و المللی  های دو دانشگاه بزرگ کشور در حوزه بینها و توانمندیای برای نمایش ظرفیت الملل را بهانهوی سپس جشنواره روز بین

های مهم و با ارزش در این بحث  الملل نیست، اگر چه به عنوان یکی از شاخصه المللی سازی تنها به معنی پذیرش دانشجوی بینبین  :تصریح کرد

 .آیدبه شمار می

دانشجو در مقطع   50از این تعداد کشور جهان در دانشگاه، تصریح کرد:  54الملل از دانشجوی بین  371دکتر آیتی با اشاره به تحصیل یک هزار و 

  920نفر در مقاطع تخصص و فوق تخصص و بیش از    69دانشجو در مقطع دکترای تخصصی،    112نفر در کارشناسی ارشد،    214کارشناسی،  

 . ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشغول به تحصیل هستنددانشجو در مقطع دکترای حرفه

کنند ضمن اینکه الملل دانشگاه تحصیل مینفر در شعبه کیش پردیس بین  334افزود: از مجموع دانشجویان خارجی،  الملل دانشگاه  معاون بین

 .اندالتحصیل و به کشور خود بازگشتهالمللی دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغنفر از دانشجویان بین  422تاکنون 

الملل را در دستور کار دارد، بیان جدید مدیریتی خود افزایش سطح کیفی دانشجویان بین  الملل دانشگاه در دورهوی با تأکید بر اینکه حوزه بین 

شود و این مجموعه جذب دانشجویان  المللی برای تحصیل در دانشگاه دنبال می داشت: این رویکرد با تکیه بر افزایش درخواست متقاضیان بین 

 .تر به لحاظ علمی را مورد توجه قرار داده استقوی

های بزرگ جهان، کشورهای همسایه و ایجاد شعب دانشگاهی اشاره کرد و  المللی سازی به تعامل با دانشگاههای بینتر آیتی از دیگر شاخص دک

گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأسیس شعبه بین الملل خود در عراق تحت عنوان دانشگاه سبطین موفق عمل کرده و از اکتبر سال جاری 

 .پذیردپنج رشته توانبخشی دانشجو می  و مامایی و پرستاری پزشکی، رشته  هشت در نیز   نیز

 المللی، المللی، اختراعات بینهای دانشی نظیر تعداد مقاالت با کیفیت بینالملل دانشگاه تبادل اساتید و دانشجویان و ظرفیت معاون بین

ای هالمللی سازی دانست و اظهار داشت: دانشگاه به دنبال توسعه و پیشرفت در حوزههای مجهز و پیشرفته را دیگر مظاهر و مصادیق بینزمایشگاه

 .مذکور است و آمار و ارقام کنونی نیز از حرکت رو به رشد این مجموعه حکایت دارد
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المللی سازی، به اساتید، کارشناسان و دانشجویان برگزیده  الملل دو دانشگاه در پیشبرد اهداف بین وی با قدردانی از مسئوالن و فعاالن حوزه بین

 .الملل تبریک گفتجشنواره روز بین

الملل دانشگاه  الملل، رویکرد حوزه بین نیز با ابراز خوشحالی از سومین همکاری مشترک دو دانشگاه در برگزاری جشنواره روز بین   دکتر مرندی

 .تهران در این دوره را افزایش دانشجویان خارجی دانست

م کرد و گفت: آمار و ارقام حاکی از موفقیت بیشتر  نفر اعال  950الملل این مجموعه را حدود  الملل دانشگاه تهران تعداد دانشجویان بین معاون بین 

های پیشرو به دستاوردهای بیشتری  دانشگاه علوم پزشکی تهران در جذب دانشجویان خارجی است که امیدواریم دانشگاه تهران نیز بتواند با سیاست 

 .در این حوزه دست یابد

الملل در رای ارتقای علمی جوانان کشور و ایجاد فرصت تحصیل دانشجویان بین داند که بوی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران وظیفه خود می 

 .ایران تمام تالش خود را به کار گیرد

 معرفی برگزیدگان فعالیت های بین المللی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران

 .ها معرفی شدندالمللی دانشگاهینهای بالملل دو دانشگاه برگزیدگان فعالیتدر پایان با حضور روسا و معاونان بین

ه  از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد عبدالهی، دکتر محمدرضا هادیان رسنانی، دکتر کوروش هالکویی نائینی و دکتر علی اکبری ساری ب

و دکتر محمود قاضی خوانساری به   زاده الملل، دکتر طیبه رستگار، دکتر مجتبی مجتهدزاده، دکتر محیا حسنعنوان برگزیدگان حوزه پژوهش بین 

الملل و دکتر روجا رحیمی، دکتر سید امیرحسین بتولی، دکتر حامد پورآرام، دکتر احمدعلی حنفی علمی برگزیده آموزش بین عنوان اعضای هیأت

آسیه درویش، دکتر شعبان علیزاده، بجد، دکتر صادق خداویسی، دکتر مجید داوری دولت آبادی، دکتر اسماعیل حریریان، دکتر خاطره سیالنی، دکتر  

طمه دکتر محمدسلیمانی، دکتر آناهیتا صادقی مرشت، دکتر بهداد قریب، دکتر احسان شریف پاقلعه، دکتر مریم نسیمی، دکتر حسین باقری، دکتر فا

 .دالمللی مورد تقدیر قرار گرفتنهای بینفرزاد فرید و دکتر فاطمه متوسلیان به عنوان برگزیدگان فعالیت

 .در بخش دانشجویی نیز آرون فوما، ارسالن رفیق میرزا، مرضیه زهرا صوفی و قرة العین رضوی تقدیر شدند

المللی، دانشجویان المللی، استاد پیشکسوت برگزیده، استاد وابسته بینهای بینهایی چون برگزیدگان فعالیتمنتخبان دانشگاه تهران نیز در بخش 

 .نفر قدردانی شد 50المللی طی این مراسم معرفی و در مجموع از حدود های بینده و کارشناسان برتر فعالیت المللی برگزیایرانی و بین 

 

دکتر فرزانه فرید: در بین المللی سازی دانشگاه جدی باشیم و اقدام ،  در حاشیه جشنواره روز بین الملل دانشگاه

 کنیم 

دانشگاه، با اشاره به حوزه فعالیت های بین المللی خود تاکید کرد تصمیم بگیریم دانشگاه  عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی  

 .بین المللی باشیم و در این زمینه اقدام کنیم 

، دکتر فاطمه فرزانه فرید عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی و برگزیده حوزه فعالیت  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

للی  های بین المللی، با اشاره به دالیل انتخاب خود به عنوان هیئت علمی برگزیده گفت: موضوع به زمانی باز می گردد که من دانشجوی بین الم

 .داشتم و به زبان انگلیسی تدریس می کردم
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گفت: در این دوران وبینارها و دوره های زیادی را برگزار کردیم.   19وی با اشاره به برگزاری وبینارها و دوره های متعدد آموزشی در دوران کووید 

ی گروه پروتزهای دندانی در ان به زبان انگلیسی  نفر از اعضای هیئت علم  12در هفته گذشته نیز یک دوره انالین برگزاری کردیم و نزدیک به  

 .سخنرانی کردند

المللی سازی دانشگاه    بین   دکتر فرزانه فرید در جمع بندی سخنان خود با تاکید براینکه تصمیم بگیریم بین المللی شویم افزود: باید نسبت به 

 .م جدی بیگیریم و اقدام کنیمتصمیم بگیریم. شاید هنوز کمی تردید داریم ولی باید در این زمینه تصمی

 

 

 

 های دانشگاه در سطح منطقه افتخارآمیز است دکتر باقری: فعالیت، در حاشیه جشنواره روز بین الملل دانشگاه

 .المللی دانشگاه و جذب دانشجویان خارجی را افتخارآمیز دانستهای بین بخشی دانشگاه، فعالیت استاد دانشکده توان 

های  علمی برگزیده حوزه فعالیتبخشی و عضو هیئت، دکتر حسین باقری استاد دانشکده توان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

فعالیتالمبین به سابقه  اشاره  با  بینللی،  مقاطع   المللیبین   دانشجویان  آموزش  در  که  است  سال  10  از  بیش   المللی گفت:های خود در عرصه 

 .کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشارکت دارم

  10طورکلی در این  المللی بپرسید اما به معاونت بین عنوان برگزیده گفت: این را باید از مسئوالن دانشکده و  وی با اشاره به دالیل انتخاب خود به 

کنم به المللی مشغول بودم و سعی کردم علمی را که به دانشجویان خودمان منتقل میهای عملی و تئوری دانشجویان بینسال به تدریس کالس 

 .آنان نیز آموزش دهم

های تدریس به زبان انگلیسی و جذب دانشجویان خارجی برای دانشگاه مزیت المللی اساتید تأکید کرد و گفت:دکتر باقری برافزایش تعامالت بین 

توانند دانش خود را در اختیار دانشجویان  می   بسیاری دارد. در دانشگاه علوم پزشکی تهران اساتید توانمندی داریم که با تقویت زبان انگلیسی

 .المللی را برای اساتید فراهم کندباطات بین المللی قرار دهند و الزم است دانشگاه هم امکان توسعه ارتبین

منطقه  دکتر باقری فعالیت دانشگاه را در منطقه افتخارآمیز دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران توانمندی خودشان را در 

 .ای منطقه سرآمد باشیمالمللی ارتقا دهیم و در کشورهاند و ما باید جایگاه دانشگاه را در عرصه بیننشان داده
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دانشگاه الملل  بین  روز  جشنواره  حاشیه  دانشگاه،  در  پاقلعه:  شریف  لزوماً  دکتر  امریکا،  و  اروپا  غرب  های 

 های برتری نیستند دانشگاه

المللی و مقایسه  های بین بندی رتبه دانشگاه در   500المللی دانشگاه، با اشاره به جایگاه  های بین علمی برگزیده حوزه فعالیت هیئت 

های برتر  سوم دانشگاه دانشگاهی که در امریکا فعالیت دارند تأکید کرد، دانشگاه علوم پزشکی تهران جز یک  500آن با هزار و  

 .امریکا است بنابراین هر دانشگاهی که در غرب اروپا و امریکا باشد، لزوماً دانشگاه برتری نیست 

المللی گروه ایمونولوژی  های بینالمللی، با اشاره به فعالیتهای بینایمونولوژی و برگزیده حوزه فعالیت  گروه   علمی اقلعه، هیئتدکتر احسان شریف پ

المللی در زمینه ارتقا سایت و ترجمه کریکولوم آموزشی گروه به زبان انگلیسی گفت: گروه ایمونولوژی تجربه خوبی در تعامل با دانشجویان بین

با یکایک متقاضیان مصاحبه گرفته طوری به  دارد این گروه هستند.  به  تعداد متقاضی تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی مربوط  بیشترین  که 

  و   شدند  التحصیلفارغ  که  داشتیم  مختلفی  دانشجویان   خوبی داشته و   بازخورد  اقدام   این   شود.شود و استانداردهای دانشگاه به آنان منتقل می می

 .کنندالتحصیالن آفریقایی در کشورهایی مانند فرانسه تحصیل می دیگر رفتند؛ برخی از فارغ رهایکشو به

المللی باید دو  المللی فقط مربوط به حوزه اروپا و امریکا نیست بلکه کل جهان را دربرمی گیرد گفت: در حوزه بیندکتر شریف بابیان اینکه، بین 

نیافته، نگاه حمایتی داشته باشیم و با کشورهایی که از ما بهتر هستند و نه لزوماً  ه نسبت به کشورهای توسعه رویکرد را در نظر بگیریم. نخست اینک 

 .کشورهای اروپایی تعامل برقرار کنیم

در مقایسه با  دانشگاه دارد که    500برشمرد و گفت: امریکا حدود هزار و    500المللی دانشگاه را حدود  علمی گروه ایمونولوژی رتبه بین عضو هیئت

های برتر امریکا هستیم بنابراین لزوماً هر دانشگاهی که سوم دانشگاه توان گفت که ما جز یکالمللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، می رتبه بین 

 .خارج از ایران و در کشورهای غرب اروپا و امریکا باشد دانشگاه برتری نیست

نفس داشته باشیم گفت: من استاد کینگز کالج لندن هم هستم وقتی دستاوردهای شورهای دیگر باید عزت دکتر شریف با تأکید براینکه در ارتباط با ک

ری دانشگاه را به رئیس دپارتمان آنجا معرفی کردم آهی از سر افسوس کشید و گفت کاش من پیش شما بودم. ما معموالً خانه خودمان را جور دیگ

های دانشگاه را شناسایی کنیم تا بتوانیم تعامالت خود را با احترام  باید ظرفیت .و جور دیگر باید دید  ها را باید شستکه چشمبینیم درحالیمی

بندی سخنان خود به اساتید توصیه کرد از دپارتمان خود خارج شوند و علم و دستاوردهای علمی خود  وی در جمع  .نفس پیش ببریممتقابل و عزت 

بگذارند و گفت: در ف به اشتراک  بینعالیترا  به دنبال یادگیری و رفع آن های  نقاط ضعف خود را شناسایی و  باید  به  المللی  باشیم و نسبت  ها 

گذاری معنوی و مادی خوبی برای دانشگاه  کشورهایی که به دانش ما نیاز دارند مانند دانشگاه سبطین عراق دید حمایتی داشته باشیم. این سرمایه 

 .های بیشتری را کسب کنیمتوانیم موفقیت رد می و ایران است و با این دو رویک
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علمی و دکتر آرمان زرگران: اعضای هیئت،  های تهران و علوم پزشکی تهرانالملل دانشگاهجشنواره روز بین

 الملل فعالیت دارند بسیار توانمند هستند  کارشناسانی که در حوزه بین

الملل و دیپلماسی علمی بسیار مهم و پراهمیت است چراکه  الملل دانشگاه تاکید کرد: واحد بین بین الملل معاونت  مدیر توسعه امور بین 

 .دهدنمایش توانمندی علمی دانشگاه را در سطح جهانی نشان می 

های تهران و علوم پزشکی تهران که با شعار »همبستگی الملل دانشگاه، در جشنواره روز بینروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

تئاتر ستاد مرکزی حضوری یدر آمف  1401خرداد    17شنبه  المللی دو دانشگاه سه های بین ای بهتر« و معرفی برگزیدگان فعالیتجهانی برای آینده

الملل دانشگاه با اشاره به اینکه دانشگاه  الملل معاونت بین و غیرحضوری برگزار شد، در حاشیه این مراسم دکتر آرمان زرگران مدیر توسعه امور بین

  :صورت مشترک برگزارکننده این جشنواره هستند؛ گفتعلوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران به 

کردند که البته به علت پاندمی  دادن »همبستگی و وحدتشان« این برنامه را به طور مشترک برگزار میپیش دو دانشگاه برای نشاناز سه دوره  

تر از آن دانشگاه علوم پزشکی  صورت مجازی و حضوری به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد و قبلکرونا وقفه داشت، در سال گذشته برنامه به 

وی افزود: این جشنواره را همیشه   .شود و امسال ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران میزبان این برنامه هستیمجا میبار جابه ال یکتهران که هرس

الملل دو دانشگاه، های بینرئیسه دو دانشگاه و مدیران مرتبط برگزار خواهیم کرد و از برگزیدگان فعالیتبا حضور سفرا، دانشجویان خارجی، هیئت

  .علمی و دانشجویان منتخب تقدیر خواهیم کردضای هیئتاع

عنوان یک دانشگاه الملل است چراکه به مان در حوزه بیندکتر زرگران ادامه داد: یکی از اهداف ما تشویق کردن و توجه به جامعه علمی دانشگاهی 

علمی که داریم از اعضا هیئتعنوان ساختار مدیریتی دانشگاه وظیفه هستند، بهکنند بسیار توانمند  المللی افرادی که در این حوزه فعالیت میبین

های مختلف انتخاب شدند و هر حوزه معاونتی وی تصریح کرد: در جشنواره امسال برگزیدگان در حوزه  .کشند، حمایت کنیمتالش و زحمت می

بر    عالوه  و   های آموزشی، تعداد دانشجویان خارجی و ... به عهده داشت شاخص ی انتخاب برگزیدگان خودش را بر اساس تعداد مقاالت،  وظیفه 

 .ها هم تقدیر شداین امسال از اساتید برگزیده دانشکده 

الملل و دیپلماسی علمی بسیار مهم و پراهمیت است چراکه نمایش توانمندی علمی دانشگاه را در سطح جهانی دکتر زرگران با بیان اینکه واحد بین 

دانشجوی مختلف را از کشورهای دنیا پذیرای آموزششان   300توانمند هستیم که بیش از یک هزار و    قدرآن  ما   دهد؛ خاطرنشان کرد:ن می نشا

ها است دهد. امروز فرصتی برای نمایش این توانمندیالمللی نشان میایم و این اهمیت دانشگاه علوم پزشکی تهران را در سطح منطقه و بینشده

 .کنیممان هستند، تقدیر می دهنده نشان علمیتمامی برگزیدگان که نشان  و از
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باید سفیران ،  های تهران و علوم پزشکی تهرانالملل دانشگاهجشنواره روز بین آرام: همگی  دکتر حامد پور 

 الملل باشیم  دانشگاهمان در حوزه بین

نوعی باید سفیران دانشگاهمان باشیم الملل دانشگاه، گفت: همه ما بهز بین المللی جشنواره روهای بین استاد برگزیده حوزه فعالیت 

 .هایمان را ترویج و توسعه دهیم الملل فعالیت و در حوزه بین 

 

»همبستگی های تهران و علوم پزشکی تهران که با شعار  الملل دانشگاهعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جشنواره روز بینبه گزارش روابط 

تئاتر ستاد مرکزی حضوری در آمفی  1401خرداد    17شنبه  المللی دو دانشگاه سه های بین ای بهتر« و معرفی برگزیدگان فعالیتجهانی برای آینده

غذیه و  و غیرحضوری برگزار شد، در حاشیه این مراسم دکتر مصاحبه دکتر حامد پور آرام عضو گروه تغذیه جامعه و معاون آموزشی دانشکده ت

المللی است؛ گفت: امید داریم بتوانیم با باالترین کیفیت ممکن آموزش شناسی دانشگاه با اشاره به اینکه تالش دانشکده جذب دانشجویان بین رژیم

شان المللیید دیدگاه بینالملل دانشگاه باوی با بیان اینکه همکاران بین  .حل پیدا کنیمها و موانع موجود سعی داریم راه را ارائه دهیم و برای چالش

المللی بهتری داشته کند تا افراد دانش خود را ارتقا دهند و تعامالت و ارتباطات بینرا تقویت کنند؛ تصریح کرد: جذب دانشجویان خارجی کمک می

 .نندکمی  منتقل هم  باشند همچنین در کنار آموزش دانشجو در رشته تخصصی )فرهنگ و جایگاه بلند زبان فارسی( را 

ی دانشجویان  های زبان فارسی برای همههای تهران و علوم پزشکی تهران گذراندن کرسی دهم در دانشگاهدکتر پور آرام ادامه داد: پیشنهاد می

ا شوند  مان و با تمام اعضای هیئت، فیلسوفان و بزرگان کشورمان آشنالملل اجباری شود به این دلیل که دانشجویان بافرهنگ غنی و تاریخیبین
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عنوان سفیر این فرهنگ را توسعه دهند. همه ما توانند به شود و می شان دوچندان میاند عالقه ام وقتی در این حیطه واردشده چرا که مشاهده کرده

 .هایمان را ترویج و توسعه دهیمالملل فعالیتنوعی باید سفیران دانشگاهمان باشیم و در حوزه بینبه 

 

 اکبری ساری: معلمی افتخار بزرگی برایم است دکتر علی، الملل دانشگاهبین در حاشیه جشنواره روز

الملل منجر به تولید محصول مشترک  الملل دانشگاه گفت: تحقیق و پژوهش با همکاری دانشجویان بین پژوهشگر برگزیده حوزه بین 

 .دهدمی  شود و ازنظر علمی، فرهنگی و تبلیغاتی جایگاه کشور را ارتقابین چند کشور می 

الملل منجر به تولید محصول مشترک میان چند تحقیق و پژوهش با همکاری دانشجویان بین  :الملل دانشگاه گفتپژوهشگر برگزیده حوزه بین 

 .دهدشود و ازنظر علمی، فرهنگی و تبلیغاتی جایگاه کشور را ارتقا می کشور می

الملل دانشگاه ضمن ابراز  های بیناکبری ساری، پژوهشگر برگزیده حوزه فعالیت، دکتر علی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

ی نظام سالمت، تحقیق و  دانشگاه باشم و در کنار معلمی در حیطه  معلم  که   است  افتخار   ه شدن در جشنواره گفت: باعث خرسندی از برگزید

  .الملل دانشگاه کمک کنمپژوهش انجام دهم و به دانشجوهای بین

ن انتخاب از جهت تولید دانش و مقاالتی که  الملل دانست و افزود: اینامه بیش از ده دانشجوی بینوی علت انتخاب خود را استاد راهنمای پایان

اند تأثیر داشته است زیرا تقریباً نیمی از دانشجویان مقطع دکترا و دانشجویان گواهی عالی بهداشت عمومی مقاالت  این دانشجویان منتشر کرده

 .اندمتعددی در مجالت معتبر منتشر کرده

الملل و تحقیق و آموزش به دانشجویانی که از  ی روابط بین گ است اما فعالیت در حیطهخود یک افتخار بزرخودیدکتر ساری افزود: معلمی به

 کشور  جایگاه  تبلیغاتی و  فرهنگی  شود که ازنظر علمی،شوند منجر به تولید محصول مشترک میان چند کشور میکشورهای دیگر وارد کشور می 

 .دهدمی  ارتقا را

همه اساتید و دانشجویان توانستند    19گیری کووید  گفت: خدا را شاکرم که امسال با کنترل نسبی همه  وارهوی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشن

 .درستی به وظیفه خود عمل کنیمشویم و امیدوارم که بتوانیم به های آموزشی و پژوهشی دورهم جمعدر کنار فعالیت
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طب سنتی،   دکتر روجا رحیمی: در عرصه،  های تهران و علوم پزشکی تهران  الملل دانشگاهجشنواره روز بین

 المللی خوبی در دانشگاه انجام شده است  داروسازی سنتی و طب پزشکی اقدامات بین

پیشرفت تکنولوژی در دنیای امروز کار سختی نیست  الملل تاکید کرد: با  المللی جشنواره روز بین های بین استاد برگزیده حوزه فعالیت 

 .های علمی با پژوهشگران خارج از کشور فعالیت و ارتباط برقرار کنیم که در زمینه 

های تهران و علوم پزشکی تهران که با شعار »همبستگی الملل دانشگاه، در جشنواره روز بینروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

تئاتر ستاد مرکزی حضوری در آمفی  1401خرداد    17شنبه  المللی دو دانشگاه سه های بین ای بهتر« و معرفی برگزیدگان فعالیتجهانی برای آینده

ا  غیرحضوری برگزار شد، در حاشیه این مراسم دکتر روجا رحیمی دانشیار گروه داروساز سنتی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ب  و

 در  هند  و  چین  استرالیا،  آمریکا،   های مشترکی با کشورهایی از جمله؛الملل انجام داده است؛ گفت: پژوهش اشاره به اقداماتی که در حوزه بین 

المللی  المللی بود و در نگارش هفت کتاب معتبر بینمقاله علمی در مجالت معتبر بین  30گرفته و نتیجه آن چاپ  صورت   سنتی  و  مکمل  طب  یزمینه

ای مخاطبان  هایی در زمینه طب ایرانی و گیاهان دارویی به زبان انگلیسی در داخل و خارج از ایران بروی افزود: کارگاه  .امهم مشارکت داشته

صورت جهانی انجام شود و همکاران  خصوص طب ایرانی که باید به بیشتری کنیم، به   کار   المللر حیطه بین د   خارج از کشور برگزار کردیم اما باید

 . کنماند در این فرصت مغتنم قدردانی میهای خوبی برداشته بنده در این زمینه گام

توانیم با پژوهشگرانی که در خارج از  راحتی میلوژی و فضاهای مجازی که در اختیارمان قرار گرفته به دکتر رحیمی ادامه داد: با پیشرفت تکنو

  کشور در زمینه ی کاری که ما به آن مشغول هستیم ارتباط برقرار کنیم تا کارهای مشترک علمی انجام دهیم چراکه تجربه نشان داده کاری که

توانند از  شود و مخاطبان بیشتری میققان سایر کشورها در آن مشارکت دارند بیشتر دیده و ارجاع داد میشود و محالمللی انجام میصورت بینبه 

تنها مخاطبان داخل کشور بلکه بیرون از کشور هم از نتایج وی تصریح کرد: هدف ما این است که نه   .مان اطالع پیدا کنندهای علمیفعالیت

بنابراین در دنیای امروز کار سختی نیست که در زمینه مهای ما استفاده کنند و بهره پژوهش های علمی با پژوهشگران خارج از کشور ند شوند 

سال است که از ورود طب ایرانی به    15وی خاطرنشان کرد: بیش از    .کنند ارتباط برقرار کنیم و کارهای علمی مشترک انجام دهیمفعالیت می

المللی های بینهایی با عنوان طب ایرانی در کنگرهها، سمینارها، پنلشده و کارگاهالمللی زیادی انجامگذرد ولی کارهای بینجامعه آکادمیک نمی

 .شده استهای مشترکی با سایر محققان خارجی انجام در دنیا برگزارشده و پژوهش 

دهند امید داریم اقدامات زشکی انجام می ی طب سنتی، داروسازی سنتی و طب پهای ارزشمندی که همکاران متخصص در عرصه به تالش باتوجه 

 .المللی داشته باشیمی بینو دستاوردهای بهتری در عرصه
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عنوان  دکتر محمد عبداللهی: با پذیرش دانشجویان بین الملل به،  در حاشیه جشنواره روز بین الملل مطرح شد 

 یک دیپلمات علمی عمل کردیم

دانشکده داروسازی، بر ضرورت جذب بیشتر دانشجویان خارجی تاکید کرد و گفت: از افرادی که  شناسی  استاد برگزیده گروه سم

 .عنوان سفیران علمی ایران یاد خواهد شد این راه را باز کردند در آینده به 

همبستگی  "خرداد با شعار    17به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه جشنواره روز بین الملل دانشگاه که روز سه شنبه  

شناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به  برگزار شد، دکتر محمد عبداللهی، استاد گروه سم "جهانی برای آینده ای بهتر

ی بودم که برای اولین افراد زءج و بودم قدمپیش دیگر کشورهای از  phdانتخاب خود در این جشنواره گفت: به دلیل آنکه در تربیت دانشجویان

به  بار دانشجوی بین الملل پذیرفتم در این جشنواره انتخاب شدم. پذیرش دانشجوی خارجی باعث شد راه برای تحصیل دانشجویان باز شود و آنها  

دارویی پرورش پیدا کردند و   نوعی سفرای ما در کشورهای خود هستند. خوشبختانه دانشجویانی که در دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم

ها پذیرفته شدند که باعث افتخار ما و موفقیت برای  عنوان استادیار در دانشگاههای بسیار خوبی پیدا کردند و به به کشورشان برگشتند، جایگاه 

ن توانمند را موجب افتخار خواند  وی تربیت دانشجویا  عنوان یک دیپلمات علمی عمل کردیم.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. از این نظر ما به 

آن ها  و گفت: با پذیرش دانشجویان بین الملل تجربه های نابی کسب کردم اول اینکه آنها می توانند با فرهنگ ما آشنا شوند و دوم ما با فرهنگ  

می شد تا کاری را مناسب با شرایط کشورشان  المللی خودمان نیز تاثیر می گذارد. این آشنایی باعث  شویم که این مسئله بر فعالیت های بینآشنا می

 های بنده بود و اعتقاددارم دانشجویان قوی تربیت شد و باعث افتخار است. یکی از اولویت کردیم تا مشکالتشان را حل کنند. اینطراحی می 

روز باشیم.  در این زمینه باید پیشتاز، قوی و به   نظیر خواند و تاکید کرد:شناسی جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران را در منطقه بی استاد گروه سم

ها هم منتقل تعداد دانشجویان در دانشگاه باید به گونه ای باشد که از هر ده دانشجو یک نفر خارجی باشد. این مسئله کمک می کند تا فرهنگ 

 عث افتخار است. اند بسیار باکرده دانشگاه علوم پزشکی تهران بودهشود و اینکه در آینده بگویند تحصیل

کنیم همه مطالب را در  ها مصاحبه میی اساتید را مطالعه کردند و زمانی که با آندکتر عبدالهی، خاطرنشان کرد: بسیاری از این دانشجویان رزومه

 . ایمرفته  را راه از نیمی تقریبا اما هستیم تجربه کسب حال در و ایمنرفته   را راه تمام هنوز  دانند. مورد استاد می
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الملل دانشگاه دکتر محمدرضا هادیان: پیروزی فرهنگی و آموزشی گامی پایدار  ،  در حاشیه جشنواره روز بین 

 است

الملل نمایندگان کارگذاران اخالقی ما در منطقه می  پژوهشگر برگزیده حوزه فعالیت های بین الملل دانشگاه گفت: دانشجویان بین 

 .توانیم یک ارتباط دوستی و دائمی با کشورهای منطقه داشته باشیماین طریق ما می باشند و از 

الملل دانشگاه گفت: در های بین، دکتر محمدرضا هادیان، پژوهشگر برگزیده حوزه فعالیتروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

شگاه بود داشته و به روند پژوهشی که برای دانشگاه پژوهشی دان عنوان پازلهایی که در دانشگاه حضور دارم تالش کردم آنچه را که به طی سال

  .و مردم کاربردی باشد کمک کنم

در راستای آموزش   دهند افزود: شرط پژوهشهایی را که در راستای آموزش باشد، انجام می علمی پژوهشدکتر هادیان بابیان اینکه اعضای هیئت

علمی این را در نظر  مشکالت آن را در نظر داشته و اطمینان داشته باشیم اعضای هیئتخدمت به مردم است و ما باید ارتباط با صنعت، مردم و  

  .ها نیز فراهم خواهد شدهای الزم باید برای آن ها و زمینهها، حداقلگیرند و تشویق می

هایی مساعد داشت زیرا این  زمینهالملل در مقاطع تحصیالت تکمیلی فداکاری الزم است و باید در  وی ادامه داد: برای پژوهش دانشجوی بین

باشند و صلح دائمی از بستر آموزش  الملل میهای بیندانشجویان نمایندگان دانشگاه در کشورهای منطقه و پژوهشگر برگزیده در حوزه فعالیت

 این  و  بدهیم  را  آموزش  بهترین   اهآن  به  و   های این کشور آشناعلمی حداقل کشورهای منطقه را با پیشرفتاست، ما باید بتوانیم اعضای هیئت

  .و دائمی داشته باشیم توانیم یک ارتباط دوستی و پیوستهشوند و از این طریق ما میدر منطقه می  ما اخالقی   کارگذاران نمایندگان افراد

دانست و افزود: صلح پایدار وابسته به آموزش  المللی پیروزی فرهنگی و پیروزی آموزشی را گامی پایدار  های بینپژوهشگر برگزیده حوزه فعالیت

ی مردم منطقه ای درخشان برای همهها و آیندهگذاری برای کامیابی انسانترین سرمایهعلمی کشورهای منطقه است و این بزرگ اعضای هیئت

  آموزش   را   افراد  هانسل  طی   و هستند  کشور  این   ی پیشرفتعلمی بستر رودخانه وی در خاتمه گفت: کارشناسان به همراه اعضای هیئت   .است

 .باید محکم باشد، تا ما دوباره و چندباره پیشرفت این کشور ببینیم بستر این دهند،می
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تک اعضای  دکتر شعبان علیزاده: تالش تک، جشنواره روز بین الملل دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران  

 المللی سازی است  بینهیئت علمی دانشگاه حرکت در راستای 

استاد برگزیده حوزه فعالیت های بین المللی جشنواره روز بین الملل دانشگاه تاکید کرد: در دانشکده پیراپزشکی در کنار آموزش،  

 . مان استهای اصلی المللی سازی« یکی از برنامه پژوهش و تحقیقات » بین 

های تهران و علوم پزشکی تهران که با شعار »همبستگی الملل دانشگاه، در جشنواره روز بینمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانروابط عبه گزارش  

در آمفی تئاتر ستاد مرکزی حضوری    1401خرداد    17المللی دو دانشگاه سه شنبه  های بینلیتای بهتر« و معرفی برگزیدگان فعاجهانی برای آینده

و غیرحضوری برگزار شد، در حاشیه این مراسم دکتر شعبان علیزاده استاد و مدیر گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  

عنوان نفر برتر انتخاب کردند و ناگفته نماند تالش گروهی دانشکده  کنم که بنده را به ر می ی اول از دوستانم تشکتهران با بیان اینکه در وهله

توجهی را به  الملل بود البته که عدد قابلزده شد جذب دانشجویان بین پیراپزشکی عامل این موفقیت بوده است؛ گفت: اتفاقاتی که در گروه ما رقم

وی ادامه داد: در تدوین   .ایمهای موفق بودهها و دانشکدهعلمی یکی از گروه نشجو به اعضای هیئتایم، ازنظر تعداد داخودمان اختصاص داده

مدت  های کوتاهها و دورهاندازی رشته های فعال بودیم که منجر به راهمدت و بر پایه مدرک جزو گروههای کوتاهالمللی، دورهکوریکولوم های بین

 .جدید شد

های  المللی بوده است، تا بتوانیم در دورههای منطقه و بینعالیت جدیدی که بسیار ویژه بر روی آن کارشده همکاری با دانشگاهدکتر علیزاده افزود: ف

های مؤثری برداریم؛ مجموع این های همسایه داریم ان شاءاهلل گامهای تقاضامحوری که از دانشگاهعلمی، دورهمشترک تبادل دانشجو و هیئت

تک اعضای دانشگاه برگزیده شدن نیست بلکه  وی با بیان اینکه تالش تک   .شد تا دانشکده ما در این جشنواره انتخاب شود  تالش ها منجر

المللی سازی یکی از  المللی سازی شدن است؛ تصریح کرد: در دانشکده پیراپزشکی در کنار آموزش، پژوهش، تدریس، تحقیقات و نوآوری بین بین

 .هایمان خواهد بودکنند این موضوع یکی از خواسته ست، برای افراد جدیدی که ورود پیدا میمان اهای اصلیبرنامه 

الملل ای در معاونت بینهای بسیار گستردهریزیدکتر علیزاده با اشاره به اینکه بستر مناسبی در این زمینه فراهم شده است؛ خاطر نشان کرد: برنامه

های خودشان قرار داده اند و  المللی داریم و همکاران این موضوع را یکی از اولویتهای بینبا دانشگاه  گیرد و تعامالتی کهدانشگاه صورت می 

 .المللی، تسهیالت مناسب و جذابیت بیشتر می دهندهای بیناهمیت بیشتری به فعالیت

ویژه داشته باشد باید تالش کرد تا کاسته شود به های که ممکن است در برخی مسائل وجود  رئیس دانشکده پیراپزشکی تاکید کرد: برای محدودیت 

 .های مشترک تا نتایج بهتری حاصل شوددر بحث تبادل دانشجو و استاد و دوره

ها را اند به ثمر برسد و نتیجه تالش ریزی کردهکارهایی که برنامهمی گویم و امیدوارم تمام  خدا قوت به همکاران روابط بین الملل و روابط عمومی 

 .هایش مورد استفاده عالقه مندان قرار گیردها منتشر کنید تا درس آموختهانید در دانشگاه و دیگر دانشگاهبتو

 

https://pr.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/


53 
 

 

 

 جام جهانی کوچک

جهانی  پیراهن تیم مرکز طبی کودکان در چهارمین دوره جام،  نشست خبری چهارمین دوره جام جهانی کوچک

 کوچک رونمایی شد 

 .چهارمین دوره جام جهانی کوچک از پیراهن تیم مرکز طبی کودکان رونمایی شدهمزمان با نشست خبری 

 

بیمارستان مرکز طبی کودکان، این نشست خبری با حضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

رمربی تیم مرکز طبی کودکان، دکتر کاظم رهنما عمومی دانشگاه، دکتر رضاشروین بدو رئیس بیمارستان، دکتر نیما رضایی عضو هیئت علمی و س

 در مرکز طبی کودکان برگزار شد.  1401خرداد  19مدیر بیمارستان و بازیکنان تیم مرکز طبی کودکان 

کودکان و  شد از بازیکنان تیم مرکز طبی طور مستمر برگزار می ها هر هفته به سرمربی تیم مرکز طبی کودکان، با بیان اینکه تمرینات آمادگی بچه 

 خانواده آنها برای حضور در تمرینات تشکر کرد و به خبرنگاران برای حضور در این نشست خبری خیر مقدم گفت.
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عضو هیئت علمی دانشگاه از چگونگی برگزاری چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک خبر داد و گفت: چهار مسابقه در جام جهانی کوچک  

احمدی گزارشگر فوتبال در کنار ما خواهند بود. همچنین امسال دومین دوره ای است که تیم دختران بازی خواهند  برگزار خواهد شد که محمدرضا  

 .پردازندهای پیشکسوت و تیم هیئت رییسه دانشگاه به رقابت می ها تیم مرکز طبی کودکان با تیم هنرمندان، فوتبالیستکرد. در این بازی

ها سالمت باشند بنابراین سالمتی  سابقات رویکرد اجتماعی و جهانی دارد افزود: ما زمانی برنده هستیم که بچه دکتر ترابی با بیان اینکه این م

 ها در حکم برنده بودن ماست. بچه 

 وی در ادامه گفت: امیدواریم که این حرکت ثبت جهانی شود تا برای تمام کودکان در جهان اینگونه اقدامات صورت بگیرد به این جهت که از

ها  تواند به وجود بیاورد و انرژی کمک میکند که سالم باشیم، سالم زندگی کنیم و کشور را در بهترین عرصه العاده مثبتی میلحاظ روحی انرژی فوق 

 پیش ببریم.

های گذشته  ون دورهها میزبانان حقیقی این برنامه هستند و امیدوارم همچدکتر بدو ضمن تشکر و خیرمقدم به حاضرین در مراسم بیان کرد: بچه 

 ها ثبت کنیم.بازی خوبی داشته باشیم و لحظات خوب و به یادماندنی در خاطر بچه 

شود. با شرکت در این برنامه ها میتوان همدلی را به آنها ها بودن باعث افزایش روحیه و نشاط می ها و در کنار بچه وی ادامه داد: اینگونه برنامه 

 آموخت.

 کودکان به معرفی خود پرداختند و از احساسشان برای شرکت در این مسابقات گفتند. سپس بازکنان مرکز طبی 

 در پایان نشست از لباس بازیکنان رونمایی شد و دکتر بدو، دکتر ترابی، دکتر رضایی، دکتر رهنما و کودکان پشت آن را امضا کردند. 

 

کوچک با هدف شاد کردن کودکان برگزار  دکتر قناعتی: جام جهانی  ،  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 می شود

چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک، در مرکز طبی کودکان با حضور تیم کودکان مرکز طبی کودکان، هیئت رئیسه دانشگاه،  

 .فوتبالیست های ملی پوش و هنرمندان در مرکز طبی کودکان برگزار شد

 

به    طبی  مرکز  کودکان  فوتبال  تیم   ،1401   خرداد  26، در مسابقات عصرگاه پنج شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .خود را گرم کردند. تیم هیئت رئیسه، هنرمندان و فوتبالیست ها وارد زمین مسابقه شدندسرمربی دکتر نیما رضایی 
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  مسابقه با پخش قران و سرود ملی مزین شد. مجتبی ظریفیان )عمو مهربان( جام مسابقات را به شیوه مرد عنکبوتی از پشت بام مرکز طبی وارد 

 .زمین مسابقه کرد

 شادی کودکان بیمار جام جهانی کوچک و تاثیر آن در  

کودکان بیمار بیان کرد و   شادی   را  با حضور در تیم هیئت رئیسه دانشگاه، دلیل شرکت خود در این مسابقه رئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی  

شاد هستند.    مرکز  این  کودکان  که  راشکر  خدا   گفت: هر اقدامی که برای افزایش روحیه بیماران انجام دهیم در خودمان هم اثر مثبت می گذارد.

 .افزایش روحیه کودکان برسیم در اصلی هدف به   در این مسابقات قرار جدی بازی کنیم و امیدوارم

 ی جام جهانی کوچک باعث افتخار مرکز طبی کودکان برگزار

باعث    دکتر رضا شروین بدو رئیس مرکز طبی کودکان، با ابراز امیدواری از اینکه مسابقات به خوبی و خوشی برگزار شود گفت: برگزاری این مسابقه

تری هم عالقه داشتند بازی را از نزدیک تماشا کنند بس  کودکان   افتخار بیمارستان است و امیدواریم که باعث افزایش روحیه کودکان بیمار شود.

 .به همین دلیل تیم های پزشکی را کنار آنها گذاشتیم که با خیال راحت مسابقات را ببینند

 جام جهانی کوچک و تشویق همگان به فعالیت های اجتماعی 

ین کارها را کار با کودکان بخصوص کودکان بیماران دانست و  تر  لطیف  و  بهترین  از  یکی   دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه نیز

 .کارهای اجتماعی تشویق کند در مشارکت به  را همگان و  بگذارد  مثبت اثر انها روحیه در  گفت: امیدوارم شادی این مسابقات

 بازی تیم ملی دختران  

 .ابتدا دو تیم دختران مرکز طبی به مصاف هم رفتند

  النا    شماره یک دختران، با پیراهن سفید با مدیریت کوثر ذوالفقاری و بازی بازیکنانی به نام های آرنیکا رضایی )دروازه بان و کاپیتان تیم(،تیم ملی  

شماره    کوثر:تیم  میر   سوری،  سوگل   حقیقى،   سنا   میرخانی،  فاطمه   نازنین   احمدی، ملی  تیم  مصاف  به  رفتند  2ذوالفقاری   .دختران 

 عیسا   مهنا   سوری،  زهرا   )دروازه بان و کاپیتان تیم(،  شکری  حلما  های  نام  به  بازیکنانی  و  دوست  جهان  بهاره  مدیریت  با   دختران،  2ره  در تیم شما

 .زدند توپ قرمز پیراهن با یمین آل نورا  فاطمه  آریاندخت اصالنی،  ویناری، بهار  آبادی،

  .نیلوفر اردالن نیز سرمربی تیم ملی دختران بود

 نتیجه پرگل فوتبال ایران )تیم کودکان مرکز طبی( و انگلیس )تیم ورزشکاران( 

  ملی   تیم سرمربی  اسکوچیچ  تیم فوتبال انگلیس با بازی فوتبالیست های ملی پوش و تیم ملی ایران با بازی کودکان بیمار درحال برگزاری است.  

 .مسابقه حضور دارد این در نیز

با نام های محمد معین میان دشتی، سهیل نایبی، کیان صبحانی، مهیار محمودی، محمدرضا    مرکز طبی کودکاندر تیم ملی ایران، پسران  

ی  اویسی، آرش زاللی، محمد امین بندری، امیر علی ابراهیمی، سپهر بوکان، امیر حسین ضافی، امیرعلی پادربند و علی اصغر رحمان پور بازی م

 .کنند

جعلی و مدیر تیم سعید ناصری است. در تیم نمادین انگلیس محمد آقایی، هادی شکوری، علیرضا نیک بخت  محمد پن تیم ورزشکاران  سرمربی

تقوی،   آقا  رضا  مهدوی،  محمدرضا   برومند،  پرویز   زاده،  فنونی   مرتضی    واحدی، احمد    جواد   پاشازاده،  مهدی  شعبانی،  مصطفی    محمدی، 

 .کنند می بازی زاده داداش بهزاد  علی نوری و  رضا، مسعود  درودگر، نیما نکیسا، صادق  منافی،
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 .به سود تیم فوتبال مرکز طبی کودکان به پایان رسید 3-6این مسابقه پرگل با نتیجه 

 ( هنرمندان  تیم)  امریکا   بازی ایران )تیم کودکان مرکز طبی( و

به سرمربی سید جواد هاشمی و مدیر تیم امیر حسین یار یار و با بازیکنان حمید سنایی، محمد مسلمی، حامد تهرانی،    تیم هنرمندان آمریکا 

محمود نجف زاده به    و  نظری  مصطفی   جهان،  امید   مجتبی ظریفیان)عمو مهربان(، فرشید سرباز وطن،  سید  پور،  صالح  مهدی   سیاوش مفیدی،

 .ندمصاف تیم کودکان مرکز طبی رفت

 .به پایان رسید و در ضربات پنالتی تیم مرکز طبی کودکان پیروز میدان شد 5-5مسابقه با نتیجه 

 بازی ایران )تیم کودکان مرکز طبی( و ولز )تیم هیئت رئیسه دانشگاه(

ماشاءاهلل ترابی، دکتر محمد حسین صادقیان، دکتر  هیئت رئیسه دانشگاه با عنوان تیم ولز و با بازیکنانی به نام های دکتر حسین قناعتی، دکتر  

ی  شروین بدو، دکتر حجت رحمانی، دکتر کاظم رهنما، دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر عباس مزینانی، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان و به سرمرب 

 .دکتر محمد جلیلی وارد میدان شدند

 .پیروزی پرگل تیم کودکان مرکز طبی دربرابر تیم هیئت رئیسه دانشگاه به پایان رسید اخرین بازی این دوره از رقابت های جام جهانی کوچک با

 دریافت مدال قهرمانی از رئیس دانشگاه 

پس از پیروزی کودکان مرکز طبی در هر سه رقابت، دکتر قناعتی مدال قهرمانی چهارمین دوره جام جهانی کوچک را برگردن آنان آویخت و  

 .سابقات را باالی سر بردند و در جشن قهرمانی شرکت کردندکودکان قهرمان، جام م

 .دور افتخار کودکان مرکز طبی با نوازندگی نوای »ای ایران« دو کودک مرکز طبی همراه بود 

 .حامی مالی این بازی شرکت میهن بود و به عنوان جایزه، کودکان قهرمان از این کارخانه بازدید خواهند داشت

 

کنم که با نیت خالص در مسابقات  نیما نکیسا: تمام تالشم را می،  قات جام جهانی کوچکچهارمین دوره مساب

 کودکان بیمار حضور داشته باشم

ها جام  گذاری را انجام دادند، وقتی که بچه کسوت فوتبال تاکید کرد: دوستان ما در مرکز طبی کودکان همت کردند و یک بدعت پیش 

 .رند حس قشنگی را شاهد هستیمبمسابقات را باالی سر خودشان می

 1401خرداد    26شنبه  ، در حاشیه چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک که عصرگاه پنجروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

پوش و هنرمندان در مرکز طبی کودکان  های ملیترئیسه دانشگاه، فوتبالیسدر مرکز طبی کودکان با حضور تیم کودکان مرکز طبی کودکان، هیئت

یادماندنی فوتبال ایران با بیان اینکه قاعدتاً این دوره از مسابقات یک بعد کامالً روحی و روانی )یک های به برگزار شد، نیما نکیسا یکی از چهره

اب مرکزی است، در دنیا مرسوم و رایج است که وقتی  دیدگاه و رویکرد جسمانی( دارد؛ گفت: بیشتر حرکات بدن تحت امر سیستم دستگاه اعص

های  رود آن موقع واکنشمی ... و  تاالسمی   عنوان سنبل مطرح است به دیدن یک کودک سرطانی، یا یک بیمار هموفیلی،یک ورزشکار که به

ای از بدنش حذف شده شروع به ترمیم  نوعی تکه بهکند. به طور نمونه؛ چیزی که در بدن بیمار از بین رفته و  فرد تغییر و شروع به )بازسازی( می

 .آیدکند و شور شادی در فرد به وجود میآید که مغز شروع به ترشح سروتونین میقدر برایش انگیزه وجود میکند. آنمی

https://pr.tums.ac.ir/


57 
 

آنجاست که جنگ ناشناخته  شود و  شود، بیمار از یک بی مهارتی کامل تبدیل به یک مهارت میهای الزم ترشح می وی افزود: وقتی که هورمون 

 . وانفعاالت و یک مکانیزم شیمیایی در بدنشود به یک فعلشود. )یعنی یک اتفاق روحی و روانی تبدیل میبدن با آن بیماری شروع می 

ها جام بچه وقتی که   .گذاری را انجام دادنددوستان ما در مرکز طبی کودکان همت کردند و یک بدعت  :کسوت تصریح کرداین فوتبالیست پیش

 .برند حس قشنگی را شاهد هستیمرا باالی سر خودشان می 

قدمی برای روحیه این عزیزان برداریم  ها که بتوانیم یک نکیسا خاطرنشان کرد: همه ما در این مسابقات دور هم جمع شدیم به عشق این بچه 

 .وسالم در دامن گرم خانواده خود باشندها صحیحچه ای را بیمار نبینیم و همه بشاءاهلل خداوند از ما قبول کند و هیچ بچه ان 

قدر به من شعور و درک کنم از اینکه خدایا آنگردد به من و خدای خودم و دائم دعا میکنم و این مسئله بر میبازی با خودم میمن یک عشق

کنم که با نیت خالص در این مسابقات حضور داشته باشم  ها فعالیت کنم. تمام تالشم را می خاطر دل خود این بچه بده که حضور داشته باشم و به 

 .و با یک دل سرتاسر عشق اینجا باشم

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا مهدوی: حضور ما در مسابقات جام جهانی یک وظیفه  ،  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 است

 .ام مسابقات جام جهانی کوچک شرکت کردههای  دوره پیشکسوت فوتبال گفت: با افتخار و کمال میل در همه 

، در مرکز  1401خرداد    26شنبه  ه پنج، چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک عصرگاروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

های مسابقات جام دوره  طبی کودکان برگزار شد؛ در حاشیه این برنامه محمدرضا مهدوی پیشکسوت فوتبال گفت: با افتخار و کمال میل در همه

 .دگی خوبی را شروع کنندتر زنام و امیدوارم خداوند متعال به این کودکان سالمتی عطا کند تا هر چه سریعجهانی کوچک شرکت کرده

بار در سال خیلی کم است و  دهیم و برگزاری این مراسم یکپیشکسوت فوتبال گفت: حضور ما در اینجا یک وظیفه است و کار خاصی انجام نمی

و زیبا دعوت بعمل آوریم  دهم سال آینده از ورزشکاران دیگر برای حضور در این برنامه بزرگبار برگزار شود و این قول را میباید هرچند ماه یک

 .تا همه برای اتفاقات بهتر دست در دست هم دهیم

کنم برنامه جام شان شود و پیشنهاد میتواند باعث تسریع و بهبودی بیماریمهدوی افزود: حضور نزدیک پیشکسوتان و بازی کردن با کودکان می

 .فاقات خوبی را رقم بزنیمجهانی کودک فصلی شود تا بتوانیم با جمع شدن در کنار یکدیگر ات 
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اند و تمام بازیکنان ملی جام جهانی حضور دارند  را تأسیس کرده 98وی در پایان گفت: پیشکسوتان فوتبال موسسه فرهنگی، ورزشی، ملی پوشان 

عضو و درراه خیر قدم    کنم در این موسسهها و مسئولیت اجتماعی هر ورزشکار است و به جوانان توصیه می گونه برنامه و هدف آن معرفی این 

 .بردارند

  

 

 

امید جهان، هنرمند عرصه موسیقی، حضور فعال تر هنرمندان در ،چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 مسابقات جام جهانی کوچک را خواستار شد 

 .امیدواریم این کار تداوم داشته باشدبازیکن تیم هنرمندان با اشاره به تاثیر حضور هنرمندان و ورزشکاران در کنار کودکان گفت: 

وچک، در مرکز طبی کودکان با حضور تیم ، در حاشیه چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزار ش  

در مرکز طبی    ، 1401   خرداد  26کودکان مرکز طبی کودکان، هیئت رئیسه دانشگاه، فوتبالیست های ملی پوش و هنرمندان که عصرگاه پنج شنبه  

و همکارانم از تیم هنرمندان بسیار    امید جهان، بازیکن تیم هنرمندان با ابراز خرسندی از حضور خود در این تیم گفت: من  .کودکان برگزار شد

 خوشحال هستیم که با حضور خود در این مراسم می توانیم به بهبود روحیه کودکان بیمار کمک کنیم. 

اشد و  وی با اشاره به اینکه حضور هنرمندان و ورزشکاران در کنار کودکان باعث خوشحالی آنها می شود افزود: امیدواریم این کار تداوم داشته ب

 برای هنرمندان دیگر نیز در این مراسم شرکت کنند.
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محمدرضا تاتالری: امیدوارم مسابقات مسابقات جام جهانی کوچک که در جهت افزایش روحیه کودکان مؤثر 

 است تداوم داشته باشد 

یه دادن به کودکان مدیرعامل موسسه چتر خوشبختی میهن گفت: در این برنامه حضور یافتیم تا سهم کوچکی برای بهبودی و روح

 .داشته باشیم

، در مرکز  1401خرداد    26شنبه  ، چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک عصرگاه پنجروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

طبی کودکان برگزار شد در حاشیه این برنامه محمدرضا تاتالری مدیرعامل موسسه چتر خوشبختی میهن گفت: در دو سال اخیر با تأسیس مجموعه  

دانیان، توزیع ارزاق، اکرام  های اجتماعی فعالیت خود را آغاز و در بحث آزادی زنی مسئولیتصورت ساختاریافته در حیطه چتر خوشبختی میهن به 

 .کنیم ایتام و بهداشت و درمان، ارسال گروه پزشکی به مناطق محروم، ویزیت و داروی رایگان مخصوصاً در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می 

ضور یافتیم تا سهم کوچکی  وی ادامه داد: در این راستا با کمک دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک ح 

 .برای بهبودی و روحیه دادن به کودکان داشته باشیم

و خواهیم داشت گفت: برای مرکز طبی کودکان یک دستگاه    ها مشارکت داشته تاتالری بابیان اینکه در تجهیز درمانی دانشگاه ازنظر خرید دستگاه

شده که مختص کودکانی است که دچار بیماری صرع هستند و قرار است پیشرفته است تهیهصورت تهاجمی که بسیار تصویربرداری و نوار مغز به 

وی در پایان گفت: با    .برداری برسد و درزمینه صرع کودکان آماده همکاری با دانشگاه و بیمارستان مرکز طبی کودکان هستیمزودی به بهرهبه 

ها که  کنند و برای ساعاتی خوشحال هستند، امیدوارم این نوع برنامه ودل بازی میفراموش و از جان شان را  حضور در این برنامه کودکان بیماری

 .شان بسیار مؤثر است تداوم داشته باشددر جهت افزایش روحیه کودکان و بهبودی

 

 

 

 

 

 

 

 اممهندس سعید تیموری: خوشحالم که سهم کوچکی در اجرای مسابقات جام جهانی کوچک داشته

ها را دارد  گونه فعالیتفرهنگی شهرداری آمادگی حمایت ازاین   -گفت: معاون اجتماعی    6ون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه  معا

  .کندو از همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران درزمینه های مختلف استقبال می 

، در مرکز  1401خرداد    26شنبه  ، چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک عصرگاه پنجزشکی تهرانروابط عمومی دانشگاه علوم پبه گزارش  

 سهم   با ابراز خرسندی از اینکه  6فرهنگی شهرداری منطقه  طبی کودکان برگزار شد در حاشیه این برنامه مهندس سعید تیموری معاون اجتماعی

منطقه سعی کرده در راستای شادی و نشاط برای شهروندان ازجمله افراد  22اجرای این برنامه داشته است گفت: شهرداری تهران در  در کوچکی

 .های مفرحی را ایجاد کندخاص مانند بیماران سرطانی، نوجوانان و جوانان برنامه 
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خدماتی به سمت فعالیت اجتماعی روی آورده و برای شهروندان در پنج های  وی ادامه داد: شهرداری تهران تقریباً یک دهه است که از فعالیت

آفرینی کرده است و بیشترین رسالت شهرداری تهران در بحث مسئولیت اجتماعی  حوزه سالمت فردی، اجتماعی، روحی و روانی، مذهبی نقش 

 .ران به ثمر برسانیممنتی را برای شهروندان ته تحقق پیداکرده است، امیدوارم توانسته باشیم خدمات بی 

ها را دارد و از همکاری با دانشگاه علوم  گونه فعالیتی آمادگی حمایت ازاین شهردار  فرهنگی   -   اجتماعی  معاون   مهندس تیموری در پایان گفت: 

 .کندهای مختلف استقبال میپزشکی تهران در زمینه 

  

 

 

 

 

 

 

 

: مسابقه با کودکان بیمار در مرکز طبی کودکان  مهدی پاشازاده،  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 نشدنی« استبخش و یک روز فراموش»کاری لذت

شاءاهلل هر کمکی  کسوت فوتبال با تاکید بر اینکه هیچ دارویی تأثیرش از اینکه آدم شاد و امیدوار باشد بهتر نیست؛ گفت: انپیش 

 .از دست هر انسانی برمی آید دریغ نکند

 1401خرداد    26شنبه  ، در حاشیه چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک که عصرگاه پنجروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

پوش و هنرمندان در مرکز طبی کودکان  های ملیرئیسه دانشگاه، فوتبالیستر مرکز طبی کودکان با حضور تیم کودکان مرکز طبی کودکان، هیئتد

های به یاد ماندنی فوتبال ایران با بیان اینکه خیلی خوشحال هستم که در این دوره مسابقات شرکت برگزار شد، مهدی پاشازاده یکی از چهره

کنم چرا که از نشدنی برای من است. در این فرصت مغتنم از مدیریت بیمارستان تشکر می بخش و یک روز فراموشکاری لذت :ام؛ گفتهکرد

 .اند؛ بودمنزدیک شاهد زحماتی که در این دوره متقبل شده 

 .روحیه این عزیزان همیشه شاد باشدها خوشحال شوند و دار باشد و بچه وی ادامه داد: کار واقعاً خوبی است، امید دارم ادامه

  

کسوت فوتبال با اشاره به اینکه حضور ورزشکاران و هنرمندان در باالبردن روحیه بیماران اثرگذار است؛ تصریح کرد: وقتی که شما بیمار این پیش

 .کنی، کار خیلی قشنگی استشود مطمئناً روحیه شادی پیدا میهستی و بیماری داری بهت توجه می 

پاشازاده با بیان اینکه در راستای مسئولیت اجتماعی ورزشکاران یک زندگی خصوصی و یک زندگی اجتماعی دارند؛ خاطرنشان کرد: افرادی که 

گیرند و مسئولیت دارند که نسبت به آن موقعیتشان در مسائل اجتماعی شرکت کنند. در شوند خواسته یا ناخواسته موردتوجه قرار می معروف می
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کنند. کار ارزشمند و بزرگی است هرچند که در کشور شوند و معروفیت دارند در این کارها شرکت میهمه افرادی که موفق بودند محبوب میدنیا 

 .ما به نظرم کم است، امید دارم باید بیشتر شاهد این اتفاقات باشیم

های این عزیزان خیلی  انجام و بازی کردیم، خودشان و خانواده  های سندرمی این کار را در استادیوم آزادیوی گفت: چند ماه پیش هم با بچه 

 .گذارد؛ هیچ دارویی تأثیرش از اینکه آدم شاد و امید داشته باشد، بهتر نیستخوشحال بودند مطمئن هستم تأثیر مثبت می

هر کمکی از دست هر انسانی برمیاید دریغ امیدوارم هیچ فردی مبتال به بیماری نشود و روزی شاهد امکانات خوب برای بیماران باشیم، الهی  

 .نکند

  

 

 

 

 

 

 

جشن هزارمین عمل  ،  ایمروند خودباوری و نگاه استراتژیک رسیدهدکتر حسین قناعتی: ما امروز در کشور به یک

 جراحی مشترک آندوسکوپیک قاعده جمجمه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ) ره (

دانشگاهبا حضور   و   رئیس  اساتید  از مسئوالن،  و جمعی  دانشگاه  درمان  معاون  پزشکی،  دانشکده  رئیس  تهران،  علوم پزشکی 

جمجمه در این مرکز برگزار   خمینی )ره( جشن هزارمین عمل جراحی مشترک آندوسکوپیک قاعده کارکنان مجتمع بیمارستانی امام  

 .شد

 

جشن هزارمین عمل جراحی    1401خرداد    19شنبه  مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، پنج روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ی جمجمه با حضور دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمدتقی بیگ محمدی رئیس  مشترک آندوسکوپیک قاعده
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تر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع و جمعی ازمدیران، مسئوالن، اساتید،  دانشکده پزشکی، دکتر سعید ناطقی معاون درمان دانشگاه، دک

 . دستیاران، دانشجویان رشته جراحی مغز و اعصاب در تاالر تصویربرداری مجتمع برگزار شد

فت: این افتخار  جمجمه در مجتمع گ  در ابتدا دکتر قناعتی رئیس دانشگاه ضمن تبریک جشن هزارمین عمل جراحی مشترک آندوسکوپیک قاعده

بزرگی است که امروز در خدمت اساتید بزرگ و محققان این مرکز جشن هزارمین عمل جراحی مشترک آندوسکوپیک قاعده جمجمه را برگزار  

 .کنیممی

انشگاه علوم پزشکی  ایم. در ددر ادامه دکتر قناعتی با اشاره به تاریخچه تحوالت در کشور اظهار داشت: ما اآلن در کشور به یک خودباوری رسیده

اسکن، پت و ... توسط دانشمندان ایرانی طراحی شده است که  تیتهران محصوالت مدرن، با کیفیت و با تکنولوژی پیشرفته همچون دستگاه سی 

نقالب به شاخص  وی افزود: برای فهم دقیق عظمت جریان ا  .ایمروند خودباوری و نگاه استراتژیک رسیدهدهد که امروز ما به یکبه ما نشان می 

دهد که در  برابر نرم دنیا است که به ما نشان می  180اینفودمی یا به بیانی پروپاگان مسموم در فضای رسانه توجه کنید که این شاخص در ایران 

 .شودسازی میهای مهمی در جریان است که علیه آن برنامهمنطقه خاورمیانه در ایران اتفاق 

های صنعتی کشور بیشتر است  های صنعتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجموع فعالیت تمام دانشگاهع پروژهوی با بیان این نکته که مجمو

 .گفت: این درواقع یک نکته مهم و کلیدی است و علت این موفقیت همکاری بین اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و صنعتگران است

با هر انگیزه و با هر ایده در یک نکته با هم مشترک هستیم و آن همان اعتالی کشور است و این مهم  :رئیس دانشگاه در پایان بیاناتش گفت

 .های ما در گرو پیشرفت علمی، اقتصادی و حفظ منافع ملی در کشور باشدشود مگر اینکه فعالیت محقق نمی 

تبریک جشن هزارمین عمل جراحی مشترک آندوسکوپیک  در ادامه دکتر سید موسی صدر حسینی متخصص گوش، حلق و بینی مجتمع ضمن  

قاعده جمجمه گفت: درواقع امروز روز مبارکی است که بیش از هزار عمل جراحی مشترک آندوسکوپیک قاعده جمجمه در این مرکز انجام شده و 

 .و برقرار باشدامیدوارم که با اقداماتی که صورت گرفته است همچنان این عمل جراحی مشترک در این مرکز پایدار 

ها  دکتر مهدی زینعلی زاده رئیس بخش جراحی اعصاب مجتمع ضمن خیر مقدم به اساتید، مسئولین دانشگاه و مجتمع گفت: آرزویی که سال

بزرگ    توانیم بگوییم که در این دنیای پر از علم و دانش دانشگاه و مجتمع توانسته اثری در این صفحه داشتیم امروز به بار نشسته است و می

 .بگذارد که باعث افتخار است

های اساتید مجرب و همکاری تیمی تمامی همکاران دانست و گفت: رسیدن ما به این نقطه مرهون  دکتر زینعلی زاده این موفقیت را مرهون تالش 

ز هزار عمل جراحی مشترک وی در ادامه تاریخچه و گزارش عملکرد بیش ا  .تالش همه عزیزان است چون این یک کار کامالً تیمی بوده است

 .آندوسکوپیک قاعده ی جمجمه در مجتمع را ارائه داد

در ادامه مراسم دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع ضمن خوشامدگویی به اساتید و مسئولین حاضر گفت: مابر این باور هستیم که با  

ی باید هم مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( باشد، درواقع با توجه به اینکه  هایتوجه به حضور اساتید برجسته در این مرکز، جایگاه چنین موفقیت

ای از گزارش  وی با اشاره به چکیده   .ها پتانسیل خوبی دارد توانسته روز به روز نسبت به گذشته جلوتر برود و بهتر شوداین مرکز در تمامی حوزه

عنوان معاون درمان و بعد هم ریاست مجتمع و درواقع  ام در ابتدا به در مجتمع شده سال است که وارد بحث مدیریتی 2عملکرد مجتمع گفت: من 

ای شائبه روزی و بی های شبانههای کووید و موکورمایکوزیس چه تالش های مختلف همچون بحران به عینه دیدم که همکاران این مرکز در حوزه

اند و همه با هم هایی که داشتهها و پشتیبانیدیریت و رهبری مجتمع به خاطر حمایتای دارم از تیم ماند و همچنین تشکر ویژهرا انجام داده

کنیم  هدفمان این است که محیطی را فراهم کنیم که اساتید و کادر درمان بتوانند آموزش و درمان خود را به بهترین شکل ارائه دهند و تالش می 

واقع خودباوری را در مجتمع  مرتفع سازیم و پیرو صحبت رئیس محترم دانشگاه بتوانیم به   های مجتمع راتا جایی که امکان دارد مشکالت و چالش

 .به بهترین شکل معنا کنیم
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این موفقیت  به  اساتید و کارکنان درمانی بخش جراح اعصاب و دیگر همکاران خانواده بزرگ مجتمع که  ارزشمند  از زحمات  در پایان مراسم 

 .تقدیر شداند با اهدای لوح، آمدهنائل 

 

دکتر قناعتی: تلف کردن حتی یک ثانیه ،  علوم پزشکی تهران با دانشجویان رشته پزشکی رئیس دانشگاهدیدار  

 ریزی کنیدرا هم برای خودتان خسارت بدانید و برای کسب علم، معارف و خودسازی خودتان برنامه 

در سالروز میالد حضرت امام رضا)ع(،دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه به همراه دکتر سید فرشاد عالمه معاون آموزشی دانشگاه،  

دکتر محمدحسین صادقیان، معاون دانشجویی فرهنگی و دکتر محمد تقی بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی با دانشجویان  

 .در تاالر ابن سینا دیدار و با نمایندگان دانشجویان به صورت رودررو گفت و گو کرد  1400و    1399رشته پزشکی ورودی سال های  

 

پس از تالوت قرآن علی فروزان فر دانشجوی رشته    1401خرداد    21، در دیدار روز شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش   

در خدمت   که  است  افتخاری  من  برای  اینکه  بیان  با  دانشگاه  رئیس  و مشهدالرضا)ع(،  رهبری  معظم  مقام  از سخنان  کلیپی  و پخش  پزشکی 

 .ن کشور هستید و کسی جز شما نخواهد توانست راه سازندگی کشور را ادامه دهدشما دانشجویان امیدهای آینده ای :دانشجویان هستم گفت

سال تاسیس دانشگاه انجام شده و بزرگان این دانشگاه، چه قبل و چه بعد از    180وی با بیان اینکه حرکت های خیلی خوبی در طول بیش از  

اضافه کرده اند افزود: این دانشگاه یکی از دستاوردهای باعظمت ملت ایران و انقالب قدم های بزرگی را برای دانشگاه برداشته اند و چیزی به آن  

ی و  شاگردی کردن و معلمی در آن افتخار است. امیدوارم ما بتوانیم وظیفه و دین خود را به شما انجام دهیم و شما نیز با درس خواندن،خودساز

 .تغییراتی که در خودتان می دهید دین خود را ادا کنید

دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر انسان بخواهد موجود موفقی باشد هیچ »حد یقف« و »نهایتی« برایش وجود ندارد گفت: به گفته قرآن مجید،  رئیس 

 .»برای انسان چیزی نیست جز به اندازه تالش او« بنابراین برای رسیدن به هدف باید زحمت بکشید و تالش کنید

های گرانبهایی که در اختیار دارید به سرعت می گذرد گفت: اگر از استادان خود بپرسید، خواهند گفت که  دکتر قناعتی با بیان اینکه فرصت  

  »زیباترین و بهترین لحظات زندگی ما زمانی بوده است که دانشجو و رزیدنت بوده ایم«. دوره طالیی دانشجویی به سرعت تمام می شود و دوره 

 .دش را دارد و سخت تر استای آغاز می شود که مسائل و مشکالت خو
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برنامه« توصیه کرد و گفت: زمان های خود را به صورت دقیق احصا کنید و تلف کردن حتی یک ثانیه را »رئیس دانشگاه دانشجویان را به داشتن  

در سختی های زندگی    هم برای خودتان خسارت بدانید و برای کسب علم، معارف و خودسازی خودتان برنامه ریزی کنید زیرا انسان نیاز دارد

 .تاب آور« باشد و تاب آوری به دست نمی اید مگر اینکه تمرین کرده و خودساخته باشد»

ز  دکتر قناعتی داشتن »نیت خوب« را بسیار مهم دانست و گفت: کاری درست است که قبل، حین و بعد از آن خدا را در نظر بگیرند. روزتان را ا

همه چیز میزان می شود و حس می کنید همه کارها »به    که   ه خواب برای خدا در نظر بگیرید؛ خواهید دیدلحظه ای که بیدار می شوید تا لحظ

غم« به سراغتان نمی آید و این  »سرعت« و »تنظیم شده» جلو می رود و اگر استمرار داشته باشد انسان بی نظیری می شوید که »خستگی« و 

 .وعده قرآن است

نکردن خودشان به کوریکولوم های آموزشی« بیان کرد و گفت:   دکتر قناعتی اولین قدم برای دانشجویان را »خودسازی« و گام بعدی را »محدود

استفاده کنید و مواظب    بهینه  صورت  به   مجازی  فضای  از  و   باشید  داشته  اینترنتی  جستجوی   حتما باید در دوران دانشجویان به کتاب سربزنید،

 .عوارض آن باشید زیرا عمرمان را تلف می کند

را   دانشجویان  دانشگاه همچنین  به »گپ  رئیس  و  توصیه  پزشکی  تحصیل  دوران  ابتدای  از همین  تحقیقاتی«  »مراکز  با  زدن« خود  »گره  به 

فرهنگی« نسل جدید و قدیم اشاره کرد و گفت: پدران ما به ما سخت می گرفتند اما ما به فرزندان خودمان سخت نمی گیریم و برایشان رفاه  

ن روزگار باال و پایین های زیادی دارد و آن استقامت و استحکام الزم که باید وجود داشته  کامل ایجاد می کنیم که البته زیاد هم خوب نیست چو

 .باشد به دست نمی آید

واقعی و از وی داشتن ادب و تمرین احترام به استادان را یادآور شد و گفت: وقتی استاد وارد کالس می شود باید تمام قد بایستید. این احترام باید 

 .برابر کسب درآمد کند 10ون کسی که معلم شده از خیلی چیزهای مادی گذشته است و می توانسته بیرون از محیط دانشگاه صمیم قلب باشد چ

  رئیس دانشگاه با تاکید بر اینکه »کمک کنید تا ارزش های اخالقی و اجتماعی حفظ شود« افزود: شما پیشگام جامعه و افرادی هستید که ماهی 

راجعه می شود. ممکن است مردم به اندازه ای که از شما پیام می گیرند از یک روحانی نگیرند. شما حتی اگر پزشک یا  میلیون بار به شما م 60

  متخصص معمولی بشوید وقتی در مطب هستید بسیاری از افراد که به شما مراجعه می کنند از شما الگو می گیرند و حتی نوع راه رفتن، پوشش و 

 .انها الگوستنحوه نگاه کردن شما برای 

ین المللی« و تالش برای اینکه فرد معروف و صاحب نظری در رشته خودشان بشوند تاکید و توصیه  ب  ارتباطات  »داشتن   دکتر قناعتی همچنین بر

 .هایی را برای رسیدن به این موضوع بیان کرد

ایران من، می مانم و تو را می   » از آنان خواست با هشتکرئیس دانشگاه در پایان دانشجویان را به ماندن در کشور و ساختن آن تشویق کرد و  

 .سازم« در یک پویش سهیم شوند

که مراسم جشن آغاز تحصیلی برایشان برگزار نشده، تغذیه    1400و    1399توضیح اینکه مشکالت خوابگاهی، دادن هدیه به دانشجویان ورودی  

خوابگاه و کیفیت تدریس استادان از جمله مواردی که نمایندگان دانشجویان با  ها، سرویس رفت و برگشت    اینترن  رفاهی   دانشجویان، مسائل

 .اعضای هیئت رئیسه دانشگاه مطرح کردند
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خواهیم در دانشگاه انسان تربیت کنیم؛ نباید کسی  دکتر قناعتی: ما می،  رئیسه دانشگاه برگزار شدنشست هیئت

 های ما شودمانع تربیت صحیح بچه

نامه ساماندهی بیماران نیازمند  رئیسه دانشگاه، دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه درباره شیوه هفته هیئت در نشست این  

 .توضیح داد

 

د در سالن شورای ستا  1401خرداد    22، در جلسه  رئیس دانشگاه، دکتر حسین قناعتی،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

  مرکزی با بیان اینکه یکی از شاخص های مدیریت، سرعت و زمان بندی درست کارهاست گفت: الحمداهلل مدیریت جدید دانشگاه از مرحله استقرار 

می  پیگیری  سرعت  به  دانشگاه  های  فعالیت  و  کرده  معاونتعبور  همه  از  قدردانی  جای  که  دارد شود  جلسه  این  در  حاضر  مسئوالن  و   .ها 

اه با تأکید بر عامل زمان در همه کارها و مشخص بودن سقف زمانی کارها افزود: با هماهنگی معاونت توسعه همه پرداختی های رئیس دانشگ

  و    ها بایستی کمتر از یک هفته تعیین تکلیفدانشگاه باید در حداکثر بازه زمانی سه ماه پرداخت شود. ضمن اینکه نامه های کارشناسی پروژه

اندازه دو  سال تعطیل میشود به   7ای که  وی با بیان اینکه پروژه  .بیشتر شود باید در نامه دیگری علت تأخیر گزارش شود  زمان  این  کهدرصورتی

 .تر استشود گفت: با توجه به شاخص های تورم در ایران این عدد در کشور ما خیلی بزرگبرابر آن پروژه خسارت به سازمان وارد می

ها دانشجوی ورودی این سال  500نفر از    80و حضور    1400و    1399اعتی با اشاره به نشست دیروز خود با دانشجویان پزشکی ورودی سال  دکتر قن

کنند، دانست و گفت: خط قرمز من  ها تضعیف میدر این مراسم را دلسردی آنان و وجود جریانی که روحیه دانشجویان را به انواع و اقسام روش

 .کسی بخواهد روحیه و انگیزه دانشجویان را تضعیف کند این است که

عنوان مسئول دانشگاه تا زمانی که هستم اجازه نخواهم داد  ای در دانشگاه را یادآور شد و گفت: من به رئیس دانشگاه الزام رعایت پوشش حرفه

شود. های ما  خواهیم در دانشگاه انسان تربیت کنیم و نباید کسی مانع تربیت صحیح بچه افرادی که با نظام دشمنی دارند به هدفشان برسند. ما می

 .دانشگاه باید با دقت و آرامش، اجرایی شود 1393نامه پوشش دانشجویان مصوبه سال آیین

های دفتر امور جهادی دانشگاه و تعیین  نامه ساماندهی بیماران نیازمند و فعالیتدر این جلسه دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه درباره شیوه

قابل خدمات  سازمان سطح  به  دادخیریه  هایارائه  گزارش  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  خصوص  در  ادامه  در  و  توضیح  دانشگاهی  برون   .ای 

والمسلمین میر مجید سیدقریشی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تبریک میالد االسالمدر ابتدای این جلسه حجت

های مختلف برای ارتقای فرهنگی و دینی کارکنان در زمان نای مشخص جلسات   امام رضا )ع( به مسئوالن دانشگاه توصیه کرد در مناسبت

توضیح اینکه در این جلسه پویش یک دقیقه با مسئوالن که این هفته اختصاص به بیمارستان فارابی داشت برای    .تحلیلی و اخالقی برگزار کنند

 .رئیسه پخش شداعضای هیئت
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ه با دانشکده بهداشت به عنوان پایلوت برای یکپارچه سازی وب دومین نشست مشورتی روابط عمومی دانشگا

 سایت مراکز

دکتر ترابی: در وب سایت دانشکده ها اساس کار بر پایه تولید محتوای مناسب است که با توجه به فعالیتشان  

 صورت می گیرد 

یکپارچه سازی وب سایت مراکز و  دومین نشست مشورتی روابط عمومی دانشگاه با دانشکده بهداشت به عنوان پایلوت برای 

 .ارتقا جایگاه دانشگاه با رویکرد نهایی سازی طرح برگزار شد 

 

بهداشت، یکشنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش   با    1401خرداد    22دانشکده  نشست مشورتی روابط عمومی دانشگاه 

 . ار شدمسئوالن و کارشناسان دانشکده بهداشت به عنوان پایلوت برای نهایی سازی طرح در این دانشکده برگز

الی و در این نشست دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر کاظم ندافی رئیس دانشکده، دکتر عباس استادتقی زاده معاون اداری م

ات دانشگاه،  سرپرست واحد فناوری اطالعات دانشکده، سارا نعیمی رئیس اداره اطالع رسانی الکترونیک، شبنم شادپور کارشناس واحد فناوری اطالع

  شبنم حسن زاده، سمیرا حاج حسینی کارشناسان واحد فناوری اطالعات دانشکده، نسیبه جاللوند مسئول روابط عمومی دانشکده و مهندس داورزنی 

 .کارشناس ناظر شرکت طرف قرارداد حضور داشتند

تریک گفت: کارهایی که در راستای بهبود سایت های مراکز  در ابتدا دکتر ترابی با تاکید بر پایش سایت دانشگاه و مراکز بر اساس شاخص وبوم

 .دانشگاه در حال انجام است بر اساس شاخص های به روز دنیا است تا بتوانیم رتبه علمی و آموزشی خود را نیز در این حیطه ارتقا دهیم

دانشکده ها در این راستا حرکت خواهند کرد. البته  وی گفت: بعد از انجام این کار با مشارکت دانشکده بهداشت این مدلی خواهد بود که تمام  

 .ممکن است بنا به رسالت و نوع دانشکده ها تغییرات جزیی انجام شود

وی افزود: به روز رسانی و   .در وب سایت دانشکده ها اساس کار بر پایه تولید محتوا مناسب است که با توجه به فعالیتشان صورت خواهد پذیرفت

اری اطالعات و محتواها بسیار مهم است و اگر مرکزی در این زمینه فعالیت مناسبی نداشته باشد قطعا در رتبه بندی آن موثر  ترتیب زمانی بارگذ

در  خواهد بود. وبومتریک دو خصوصیت دارد که هم دانشگاه را به صورت کلی ارزیابی می کند و هم مرکز زیر دامنه دانشگاه را به صورت جزیی و  

 .مشابه خود بررسی و رتبه بندی می کند بین تمامی مراکز

سپس مهندس نعیمی مدل و طرح پیشنهادی را برای دانشکده بهداشت با توجه به فعالیت ها و محتواهای موجود نمایش داد و توضیحات مفصلی  

 .در خصوص هر کدام از بخش ها ارائه کرد
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 .د در ادامه حاضران سواالت و نظرات خود را خصوص این طرح مطرح کردن

  در پایان مدل پیشنهادی به تایید حاضران رسید و مقرر شد در زمان پیش رو برای پیاده سازی، آموزش و انجام بقیه مراحل هماهنگی ها صورت 

 گیرد.

دکتر ترابی: دانشگاه اجتماعی بستر مناسبی است که ناامیدی را به  ، دومین جلسه کارگروه دانشگاه اجتماعی 

 امید و نشاط تبدیل کند 

  22دومین جلسه کارگروه دانشگاه اجتماعی با حضور دکتر ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه و اعضای این کارگروه، یکشنبه 

 .، در دفتر روابط عمومی دانشگاه برگزار شد1401خرداد  

 

، دکتر ترابی در ابتدای این نشست، با تأکید بر این نکته که دانشگاه اجتماعی بحث جدی  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

این فضا را تغییر دهیم و از بین تمام دانشگاه است، گفت: متأسفانه امروزه تفکر انتقادی، تفکر غالب شده است. وظیفه بزرگ ما این است که 

مشکالت موجود، به آنچه امید و نشاط ایجاد می کند، بپردازیم. وقتی ناامیدی به امید و شادی بدل می شود، مشکالت هم آسان تر برطرف  

 .خواهند شد

یش ها و برنامه هایی را طراحی کنیم که به  وی در ادامه هدف از دانشگاه اجتماعی را حرکت به سوی شکوفایی عنوان کرد و افزود: ما باید پو

 . این مسیر کمک کند

تمام مدیر روابط عمومی دانشگاه در ادامه با تأکید بر لزوم خودباوری، افزود: دانشگاه اجتماعی بستر مناسبی برای فرهنگ سازی است. باید در 

 .مواج اجتماعی بهره ببریمهای دانشگاه برای اثرگذاری بر اواحدها، برنامه داشته باشیم و از ظرفیت

د دکتر ترابی همچنین در این نشست بر لزوم توجه به نیازهای جامعه و نیازسنجی قشرهای مختلف، استفاده از سرمایه های اجتماعی، جلب اعتما

 .و ایجاد ذهنیت مثبت در جامعه و تقویت و توسعه حرکت های تأثیرگذار تأکید کرد

 .نیز در این نشست، ایده ها و پیشنهادهای خود را در مسیر تحقق اهداف این کارگروه مطرح کردنداعضای کارگروه دانشگاه اجتماعی 
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تهران پزشکی  علوم  دانشگاه  فرزانه  استاد  پیکر  تشییع  انسانی ،  مراسم  امین  استاد  مرحوم  قناعتی:  دکتر 

 فرهیخته، بااخالق و تبلور فردی اثرگذار در جامعه بودند 

  علوم  رئیس دانشگاهعلمی دانشکده داروسازی با حضور دکتر حسین قناعتی،  مراسم تشییع پیکر دکتر غالمرضا امین عضو هیئت 

 .پزشکی تهران جمعی از مسئوالن، کارکنان، شاگردان و ارادتمندان ایشان در دانشکده داروسازی دانشگاه برگزار شد

 

این مراسم که روز سه به گزارش روابط  برگزار شد، دکتر حسین قناعتی رئیس    1401خرداد    24شنبه  عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در 

عنوان رئیس دانشگاه خیلی سخت است که در محضر اساتید بزرگواری  مبارکه »إنّا للّه وإنّا إلیْه راجعون« و اینکه حقیقتاً به دانشگاه با اشاره به کالم  

خواهد قسمتی از پیام ایشان را به دوستداران استاد که در این مراسم حضور دارند در خصوص استاد مرحوم امین صحبت کنم؛ گفت: اما دلم می 

صراحت عرض کنم که آنچه ام، به ام و دو فلوشیپ گذراندهکردهعنوان فردی که در خارج از ایران تحصیلای دینی کرده باشم؛ بهمنتقل کنم و اد

نظیر است، البته از نگاه استاد امین گیاهان دارویی  که در دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله؛ »اساتید، امکانات و جریان علمی« وجود دارد بی 

 .نظیر استهزار گونه گیاهی( در ایران داریم هم بی  8از  که )بیش

و مهد علم   وی افزود: ایران قبل از اسالم نیز مهد اخالق و انسانیت بوده اگر به تاریخ بنگریم، بعد از تلفیق فرهنگ ااسالم و ایران به اوج رسیده

کنید از ابوعلی سینا گرفته تا علم ریاضیات، م بزرگی از ایران را مشاهده میای از علم دنیا را بنگرید تقریباً بدون اغراق ریشه و سه بوده هر گوشه 

که تبدیل به دانشگاه تهران و بعد هم    دارالفنون) بازکرده  را  راه  این  امیرکبیر  شهید  مرحوم   دار است.شناسی و هر علم دیگر، این افتخار ریشهستاره

 .کنددانشگاه علوم پزشکی تهران( شده است البته که این امر مهم رسالت ما را دوچندان می

د، معلم دکتر قناعتی در ادامه یادآور شد: باید کاری کنیم که این زنجیره حرکت امتداد پیدا کند، معلم فقط فردی نیست که بیاید آموزش ارائه ده

ن از  الت مهم و اصلی دارد؛ ایجاد انگیزه علمی، اخالق، انسانیت و تبلور یک موجودی که بتواند برای جامعه اثرگذار باشد که مرحوم استاد امیدورس

 .این لحاظ کامل بودند

لی مهم است، به قول سخنان  رئیس دانشگاه تصریح کرد: نکته بعدی اینکه ایجاد جرقه در ذهن دانشجو که ادامه راه را چطور ادامه دهد چرا که خی

های بقیه اساتید و  به صحبت بیاموزد «. باتوجه  علم  من  به   اینکه  نه  بدهد  یاد  را  علم  کسب  روش  من  به  که  هستم   اساتید »ستایش گرمعلمی

 .دوستان و شرح حالی که من از زندگینامه استاد امین مطالعه کردم، ایشان این صفات را کامل داشتند
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برابر نرم دنیا    180اند؛ خاطرنشان کرد: ایران اسالمی چه کرده است که  اینکه در دنیای امروز امید جوانان ما را مورد هدف قرار داده   وی با اشاره به

 .در فضای مجازی شاخص مسمومیت اطالعاتی علیه ایران وجود دارد

  و  منش اخالقیات، که کنیم  کاری باید  بین دانشجویان از بین برود،عنوان معلم این است که نگذاریم امید در دکتر قناعتی ادامه داد: رسالت ما به

شاءاهلل با کمک همدیگر بتوانیم این کشور را بسازیم فردی از بیرون برای ساخت که خاصه دانشگاه است مورد توجه قرار گیرد. ان   انسانی  رفتار

 .کشور نخواهد آمد این مسیر باید باعزت ادامه داشته باشد

توانند  ی، باورداشتن خود، اعتقاد و ایمان داشتن میاانسان های عاشق با راهبری، منتوری، هدایت، اقتدار، عزتمند :گفت   رئیس دانشگاه در پایان

های ماندگاری را ثبت کنند. خیلی مهم است که استاد امین همه این موارد را داشتند. روح استاد شاد باشد و برای خانواده محترمشان صبر  حرکت

سوی رسیم شادمان به است. امیدوارم وقتی به این نقطه می و اجر از خداوند متعال خواستارم، این مسیری است که همه ما خواهیم رفت، امر الهی 

 .خداوند و جهان آخرت حرکت کنیم

ربانی در ادامه دکتر محسن امینی رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه استاد مرحوم امین )آموزگار بود و قلب مه 

 .گداز دکتر امین شریک بدانیدگویم ما را در غم جان خانواده ایشان تسلیت می داشت(؛ گفت: همه داغدار این مصیبت هستیم. به

اند در تاریخ دانشکده ماندگار است؛ تأسیس موزه نفیس گیاهان دارویی کشور که خیلی  وی ادامه داد: کارهایی که دکتر در این دانشکده انجام داده 

هایی که تدریس آوری این گیاهان داشتند. به یاد دارم در کالسولیتی که در جمعالمللی است و حساسیت و مسئارزشمند در سطح ملی و بین

های  ها گنجینههای وحشی که در طبیعت وجود دارد اینپرداختند تاکید داشتند که نمونه آوری گیاهان دارویی میکردند وقتی به نحوه جمع می

 .ها بسیار واجب استیات این گنجینهارزشمندی است که هدیه خداوند به زمین است، حفظ طبیعت و ح

دهد یادگاری است که دکتر امین برای دانشکده ما گذاشتند؛ دکتر محسن دکتر امینی یادآور شد: چیزی که این مصیبت عظیم را کمی تسلی می  

د ایشان و کارهای شایسته و ارزشمندی  به یادگار برای ما مانده است. امیدوارم که وجو ... امینی عزیز که با همان ویژگی، متانت، ادب، شخصیت و 

  .ای خودشان برای دانشکده انجام دادند همواره چراغ روشن دانشجویان عزیزمان باشدکه دکتر در طول حیات حرفه

االسالم والمسلمین میر مجید سید قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، ضمن عرض تسلیت مصیبت وارده  سپس حجت 

جبران نیست. باید راحتی قابل به خانواده عزیز دکتر امین و همکاران دانشگاه؛ گفت: درگذشت نابهنگام استادی اندیشمند از میان اساتید حقیقتاً به 

 .ها بگذرد تا استادی به مقام استادی امین تبدیل شودسال

دانیم. یکی از دستاوردهای مهم ادیان الهی و انبیا برای ما این بود که  نمیرفته  وی یادآور شد: البته ما به لحاظ باوری که داریم ایشان را ازدست 

کننده است. چشید و این برای انسان بسیار دلگرمدر قرآن آمده است که شما همگی مرگ را می .ما مرگ نداریم مرگ گودال ما نیست معبر ماست

 . امین بمانیم یا غیر امین بمانیم اما .ایم و برای ابدیت قرار است که بمانیمروزی به دنیا آمده

ها هدیه خداوند  فرمودند که اینکردند میآوری میشود؛ تصریح کرد: وقتی ایشان گیاهان را جمعوی با اشاره به اینکه از دکتر امین به نیکی یاد می

ها ها و انسانرود اما امینود. گیاهان از بین میهای بزرگ خلقت برای همه ما و نیکان روزگار ببرای ما هستند. خود دکتر امین هم یکی از هدیه 

 .روندمانند. خوشا آنانی که از این دنیا با دست پر و نیکی تمام می باقی می

سوره    155های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به آیه مبارکه  فراورده  پس از آن، دکتر سید حمید خوئی، رئیس مرکز رشد فناوری 

شما را با امورى همچون ترس،    یهمه   یقینبه   الصّابرین«  وبشّر  ۗ  »ولنبْلونّکمْ بشیْءٍ من الْخوْف والْجوع ونقْصٍ من الْأمْوال والْأنْفس والثّمرات  بقره  

دیری نگذشته در   .ده به صابران؛ گفت: عزیزان دکتر امین ما هم رفتو بشارت کنیم؛ آزمایش مى  هاها و میوهها و جانگرسنگى و کاهش در مال
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کسوت و فرزانه دیگری هم دیدیم و تشییع کردیم و معلوم نیست نوبت بعدی همین مکانی که پیکر استاد امین حضور دارد، پیکر اساتید پیش

 .کیست؟

 وی افزود: امروز فردی را تشییع کردیم که به معنای واقعی مرد و انسان

 .نفس، علم بودندف، حیا، عزت بود. ایشان انسان و مرد ادب، وقار، اخالق، شر 

 .مرد علم بود مردی که هم علم او را در جای خوب نشانده بود و هم او علمش را در جای خوب نشانده بود

احترام است؛ تصریح کرد: در این مراسم دریایی از علم را دکتر خوئی با اشاره به اینکه پیکر استاد امین به سه دلیل »انسان، عالم و علم« قابل

 .زودی این علم جایگزین شود و در خاک نماندکنیم خدا کند که بهاریم تشییع مید

مراکز علمی بیش از اینکه   .های معنوی و اساسی دانشکده داروسازی و فارماکوگنوزی ایران بوداز سرمایه   و  دکتر امین یکی از برندهای شاخص 

های من شوند. یکی از نگرانی های معنوی تعیین و تألیف میها و سرمایهند، باارزش گذاری شوهای مادی قیمتبا ابزارهای تکنولوژیک یا سرمایه

راحتی و آسانی جایگزین نشوند؛ اعتبار معنوی این فضای آموزشی کهن و دیرینه  روند به نوی که از دست می مع  هایسرمایه   این    این است که

 .خدایی نکرده رو به کاستی برود

دانم فردی از ایشان بدی دیده  کنند بعید میتوفیقات الهی بود که نصیب استاد امین شد که همگی از ایشان به نیکی یاد میوی خاطرنشان کرد: از  

 .باشد

االسالم میر مجید سید قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام  توضیح اینکه پیکر استاد فرزانه دکتر غالمرضا امین پس از قرائت نماز به امامت حجت

ری در دانشگاه، از مقابل دانشکده داروسازی تا درب اصلی دانشگاه تهران بر روی دوش شاگردان و دوستداران آن استاد فقید تشییع و معظم رهب

 .زهرا )س( شدبرای مراسم تدفین، راهی بهشت

 

برگزار های بهداشت و درمان دانشگاه  نامه سطح خدمات میز خدمت معاونتنخستین نشست هماهنگی توافق

 شد

های بهداشت و درمان دانشگاه را ارائه نامه سطح خدمات میز خدمت معاونتدکتر ترابی هدف از نخستین نشست هماهنگی توافق 

 .رجوع عنوان کردخدمت در زمان کمتر و باکیفیت بیشتر به ارباب 

رجوع با حضور دکتر ماشاءاله ترابی، رئیس دبیرخانه  به اربابسازی فرایند خدمات  عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه کوتاه به گزارش روابط 

 G6 در سالن  1401خردادماه    24هوشمند و میز خدمت دانشگاه و کارشناسان میز خدمت معاونت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه، سه شنبه  

 .ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد

های گذشته در مجموعه دبیرخانه هوشمند رجوع از موضوعاتی بوده که از سال خدمات به ارباب سازی فرایند  دکتر ترابی، با بیان اینکه بحث کوتاه 

ها با موفقیت اجرا شده است و پیاده های ستادی دانشگاه و دانشکده برنامه در تعدادی از معاونت  این   :گفت    شدهو میز خدمت دانشگاه پیگیری می 

 . ت درمان در دستور کار قرار گرفته استسازی و توسعه آن در معاونت بهداشت و معاون

الکترونیک بتواند    خدمت  میز   رئیس دبیرخانه هوشمند و میز خدمت دانشگاه در مورد مراحل اجرای این برنامه گفت: نخستین گام برای این که

کند در هر واحد چه خدمتی ارائه  نامه مشخص مینامه سطح خدمات را امضا کنیم که مفاد این توافق وارد فرآیند کاری شود باید با واحدها توافق 

نامه یا دستورالعملی ییننیازهایی الزم است و بر اساس چه قانون و آشود، مخاطبان آن خدمت چه کسانی هستند، برای انجام این خدمت چه پیشمی
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گیرد، ممکن است نیازمند تغییراتی باشد زیرا در این فرم درج  وی افزود: سپس با مذاکره و تبادل نظری که صورت می .این خدمات باید ارائه شود

 شود یا نه؟  صورت غیرحضوری انجامرجوع بهشود در چه مدت زمانی این کار انجام می شود و آیا امکان دارد که کار ارباب می

کند که توقع من این است که بتوانم خدمات حوزه یعنی واحد مربوطه عنوان می شودمی ثبت  اساس یک انتظاراتیدکتر ترابی تصریح کرد: براین

عد از اصالح کند برای اینکه، این خدمت انجام شود چه مراحلی باید انجام شود و سطح خدمت بترتیب ارتقا دهم و سپس مطرح میاینخود را به

افزارها اساس لیست نرم شود و براینهای مهم است در این کار در نظر گرفته می قدر صرفه در زمان که یکی از شاخص کند، چه چه تغییراتی پیدا می 

در تعامل باشد را به این صورت عادی باید با آنها  تماس است و به  در  آنها  با  که  هاییسازمان  لیست  کند،می  استفاده   هایی که از آنیا اپلیکیشن

 .کنیمنامه اضافه میتوافق 

جمع یک  به  داد: سپس  ادامه  دانشگاه  خدمت  میز  و  هوشمند  دبیرخانه  می رئیس  کدام  بندی  و  تغییر  قابل  فرایندها  این  بخش  کدام  که  رسیم 

 موجودمان  امکانات  از  توانمی  دولتی  هایسازمان    اناست که می  موارد   استفاده است که در میز خدمت الکترونیک انتقال پیدا کند و کدامقابل  یک

  با   و    توانند استفاده کنندیا استفاده از استعالم هویتی که مجوزهای خاص برای دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم شده را می   دولت  شبکه   در

 .شویمفاز عملیاتی می  وارد ما توافقنامه این امضای

خدمت دانشگاه گفت: این جلسه با حضور کارشناسان معاونت درمان و معاونت بهداشتی برگزار شد که یک فرم را رئیس دبیرخانه هوشمند و میز  

  هایآموزش   قاعدتاً  که  کنند  توجیه   را   کارشناسان   های خود را کامل کنند وصورت نمونه کار تکمیل کردیم و قرار شد که بر اساس این مدل فرمبه 

فعالیتازاین  که  کردند  خرسندی  ابراز  نیز   کارشناسان  همچنین  شود   داده  رابطه دراین   الزم سریعپس  را  کمتر،  ها  مراجعین  حضور  با  و  تر 

رجوع وی افزود: بحثی که وجود داشت این بود که ارباب   .دهند  ارائه  را  خدماتشان  باالتری  باکیفیت  و   تر از گذشتهالکترونیک، کامل  صورتبه    مدون

بار در میز خدمت یک ثبت آزمایشی داشته باشند تا با فرایند آشنا شود ما خواهش کردیم که همکارانی که حضور داشتند خود یکباید با مکانیسم 

 .درک کنند  کامالً را آن   کار آشنا شوند و سادگی

وانسته بودیم به این دو حوزه ورود کنیم  ای بود که به دلیل بیماری کرونا نتدکتر ترابی خاطرنشان کرد: معاونت بهداشت و معاونت درمان دو حوزه 

ها نیز باید  های ستادی در زیر مجموعه های خدمتی این دو معاونت است که پس از اجرا و تکمیل اجرای این برنامه در بخش و بحث زیرمجموعه 

های  کنندههداشت، آن ارتباطی که با مراجعههای بها باید خاص بیمارستان تنظیم شود یا در شبکهاجرایی شود، اما در واحدهایی مانند بیمارستان

 .شود اجرایی واحدها صورت کامل در همهریزی کرد تا این فرایند به شود برنامه شاءاهلل میخودشان برای صنوف مختلف دارند که ان 
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نگذارید   دکتر قناعتی:،  برگزار شد  1401اولین گراندراند ماهانه مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( در سال  

 کسی امید شما را خدشه دار کند

ساله با درد شدید گردن پرداخته    48اولین گراندراند ماهانه مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( به ارائه مطلب در مورد یک بیمار  

 .شد

 

با حضوردکتر   1401خرداد    25مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، این برنامه چهارشنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

علوم پزشکی تهران ، دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع وجمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، دستیاران،   رئیس دانشگاهحسین قناعتی  

 .کارورزان و کارآموزان این مرکز در تاالر شهید مجتمع برگزار شد

قناعتی ضمن خوشحالی از برگزاری گراندراند علمی، آموزشی در مجتمع گفت: آموزش پزشکی قسمتی از آموزش در کشور است که موفق  دکتر  

 .شده رسالت خود را که همان زدن به نقطه هدف است را به خوبی و بهترین شکل انجام دهد

اری جلسات آموزش پزشکی مثل گراندراندها یک نعمت بزرگ است که  رئیس دانشگاه با اشاره به یکی از خوبی های آموزش پزشکی گفت: برگز 

 .استنسل های مختلف می توانند با هم در کنار هم بنشیند و تبادل علمی داشته باشند و از تجارب هم استفاده کنند و در واقع یک مسیر دوطرفه  

ل آن به بهترین شکل مشخص می شود گفت: در تجربه شخصی  وی با بیان این مطلب که هر موقع مشکلی از طریق خرد جمعی مطرح شود راه ح

بنده هر موقع موضوعی در یک جمعی مطرح و در واقع خرد جمعی آن صورت می گیرد ایده های جالب، متفاوت و جدیدی گفته می شود و به  

خداوند بی پایان و ظرفیت های ما محدود روایت رسول اکرم )ص(:هر کسی یک عقلی دارد بنابر این خداوند به هرکسی نعمتی داده و نعمت های  

 .است پس باید در مسائل از خرد جمعی استفاده شود

ووید در ادامه دکتر قناعتی ضمن تشکر از زحمات اساتید مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( در دوران کووید گفت: اساتید این مرکز در دوران ک 

اده اند و همه اساتید با تمام توان به درمان بیماران خود پرداختند و در واقع آن چیزی که در خون  زحمات بسیاری را برای درمان بیماران انجام د

د دفاع همه ما ایرانی ها وجود دارد و باید همه ما این خون را زنده نگه داریم و ما به نسلی تعلق داریم که شجاعانه میجنگد و از ارزش های خو

 .ولی در حوزه دفاع شجاع و مستحکم هستندمی کنند و در عین حال که مظلومند 

رئیس دانشگاه خطاب به دانشجویان و دستیاران حاضر در جلسه نیز گفت: نگذارید کسی امید شمار را خدشه دار کند و درواقع تالش و حرکت  

ریعت و...کارهای بزرگی را در این  سال در کشور انجام شده و اساتید برجسته ای همچون استاد یلدا، استاد شمس ش  43های بسیار خوبی در این  

 .مرکز انجام داده اند و وظیفه شما عزیزان هست که این راه را ادامه دهید

https://pr.tums.ac.ir/
https://chancellor.tums.ac.ir/
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ی تلفیق  دکتر قناعتی در پایان بیاناتش گفت: انشااهلل بتوانیم این آرامش را همراه با اخالق مداری ، انسانیت ، تجلی ارزش های ایرانی ، اسالم

 .قوا جلو برویمکنیم و با سالح علم و ت 

در ادامه دکتر صالحی معاون امور دانشگاهی مجتمع ضمن خیرمقدم به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و اساتید پیشکسوت در اولین جلسه  

از یک    گفت: باعث افتخار بنده است در جایگاهی باشم چه از باب مسئولیت و چه از باب آموزش که بعد  1401گراندراند ماهانه مجتمع در سال  

  وقفه چندماهه به علت درگیری کشور با ویروس منحوس کووید مجدداً محفل علمی جلسات گراندراند با حضور اساتید بزرگوار مجتمع برگزار شود 

ور  های آخر هرماه با حضوی افزود: امیدوارم طبق روال سنوات گذشته جلسات آتی گراند راند در چهارشنبه   .که جای بسیار شکر و سپاس دارد

 .قدم به سمت ارتقای کیفیت درمان و آموزش در سطح کشور باشیمها برگزار شود و ثابت علمی، دستیاران همه رشته اساتید، اعضای هیئت

 معاون امور دانشگاهی مجتمع با اظهار امیدواری از برگزاری دوباره جلسات گراندراند درمجتمع گفت: این جلسات آمورشی با کمک ، همیاری و 

صورت بحث تاریخی و هم  عنوان یک رویداد علمی ماژور درمجتمع هم بههای مختلف ان شاءاهلل ادامه پیدا کند و بهها و گروهایی بخشافزهم

 .شوددار باشد و درواقع این جلسات گام مهمی در ارتقای آموزش محسوب میآموزشی همیشه ادامه 

پیشکسوت   استاد  خلوت،  علی  دکتر  به سپس  که  مفتخرم  گفت:  مجتمع  دستیاران  و  اساتید  به  خیرمقدم  مجتمع ضمن  یک  روماتولوژی  عنوان 

سال در بین    2دانشجوی مدرسه طب توفیق حضور در جلسه گراندراند این مرکز را داشته باشم و خدا را شاکر هستم که این بالی جهانگیر پس از  

است و امیدوارم که این محفل علمی کما فی السابق باکیفیت بهتر و باالتر برگزار و تداوم   شدهما کمرنگ شده و غم دوری به لذت اجتماع تبدیل

 .نظیری هستند کمال استفاده را ببریمهای علمی و بی پیدا کند تا بتوانیم از تجربیات اساتید و پیشکسوتان که گنجینه 

 .گراندراند مجتمع و کسب علم و اخالق از محضر اساتید برای دستیاران پرداختدر ادامه دکتر خلوت به بیان خاطراتی از حضور خود در جلسات 

 .های خود قرائت کرد که با استقبال بسیار روبرو شدپایان دکتر خلوت شعری از سرودهدر   

 هاستزندگی مزرعه صلح و صفاست چشمه خوبی 

 ای در بنشانی در خاک حاصل اش خرمنی از مهر و وفاست دانه 

 ورزید مهر باید افشاندعشق باید 

 زیستن با مردم مهربانی است به خود 

 آید این ندایی است که از قلب تو برمی 

 مردمی باید بود

 مردمی باید زیست

 مردمی باید رفت

البه  ساله با درد شدید سمت چپ گردن باسابقه بیماری هیپرلیپیدمی و مبت  48همچنین در این جلسه دکتر شهرام صمدی با معرفی بیمار آقای  

علمی بخش غدد و متابولیسم( ،دکتر حمید نظر اساتید همچون دکتر بهجتی )عضو هیئتکووید و مشکوک به تیروئید پرداخت و موردبحث و تبادل

 .علمی قرار گرفتو سایر اعضای هیئت (علمی بخش پوست، تر زهرا صفاریان )عضو هیئت(های عفونیعلمی بخش بیماریعمادی )عضو هیئت

پرسیده شد و به سه نفر از دستیاران که   case report کنندگان پاسخ دادند و همچنین سواالتی در موردهای شرکتن اساتید به سؤالدر پایا
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توضیح اینکه جلسات گراندراند ماهانه مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( آخرین چهارشنبه   .قیدقرعه جوایزی اهدا شدجواب درست داده بودند به 

 .شودبرگزار می هرماه 

 

جلسه هماهنگی وبسایت جدید مرکز قلب تهران با حضور رئیس این مرکز و مدیر روابط عمومی دانشگاه برگزار  

 شد

 .سایت جدید مرکز قلب تهران به عنوان پایلوت سایت یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی تهران، به زودی رونمایی خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرداد در جلسه ای با حضور دکتر علی واشقانی فراهانی    25مرکز قلب تهران، روز چهارشنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران  گزارش  به 

ز قلب تهران، دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسین نوید، معاون درمان و مسئول سایت مرکز قلب، مهندس  رئیس مرک

سارا نعیمی، رئیس اداره اطالع رسانی الکترونیک روابط عمومی دانشگاه، مهندس حسین سید اسماعیل مسئول آی تی، سید محسن اسماعیلی  

 زقلب، هماهنگی های نهایی برای سایت یکپارچه دانشگاهی و سایت مرکز قلب به عنوان پایلوت بیمارستانی انجام شد. مدیر روابط عمومی مرک

داد.  خبر  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درخور  هایی  ویژگی  با  آن  طراحی  و  جدید  سایت  فرد  به  منحصر  های  قابلیت  از  ترابی،   دکتر 

توا وظیفه همه واحدهای دانشگاهی است ولی در این سایت، نهایت ارزش را به گیرنده خدمت داده مدیر روابط عمومی دانشگاه گفت: تولید مح

 شده است. 

خواند.  دانشگاه،  بیمارستانی  پایلوت  را  تهران  قلب  مرکز  و  برد  نام  جدید  سایت  برای  دانشگاه،  اولویت  را  ها  بیمارستان  هم  نعیمی   مهندس 

های سایت آنان با سایت جدید دانشگاه، توضیحاتی را ارائه کرد و  ی پژوهشی و درمانی دنیا و قابلیتهای آموزشوی در مقایسه سایت بیمارستان

 دسترسی بیماران، پزشکان و گیرندگان خدمت را از مزایای سایت جدید خواند. 

آنها، بخش دسترسی    coهیئت علمی، صفحه متخصصان و    cvمهندس نعیمی بخش های مهم سایت را برشمرد و به قسمتهای تجربه برتر،  

 مخاطبان، خبر و غیره اشاره کرد.

  در جلسه دوم تبیین سایت پژوهشکده قلب و عروق، با سه زیرمجموعه، مرکز تحقیقات فناوری های نوین، مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه، و مرکز 

 تحقیقات قلب و عروق، درسالن آموزش مرکزقلب تهران انجام شد. 
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ر ترابی، دکتر فرزاد مسعود کبیر رئیس پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه، دکتر اکبر شفیعی مسئول روابط بین الملل  این جلسه نیز با حضور دکت

روابط عمومی و مسئول بازنگری،   IT   پژوهشکده، مسئول  تعامل،  نحوه  و پیرامون  برگزار  تحقیقاتی،  مراکز  از  نمایندگانی  به همراه  مرکزقلب، 

 ت جدید پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی، تبادل نظر به عمل آمد. بارگذاری و تولید محتوای سای

 

دکتر ترابی: دانشکده توانبخشی در مرزهای دانش و در  ،  نشست هماهنگی ارتقای سایت دانشکده توانبخشی

 مسیر نیازهای مردم حرکت می کند

دانشگاه در سالن شورا دانشکده توانبخشی  نشست هماهنگی تغییر وب سایت دانشکده توانبخشی با حضور مدیر روابط عمومی  

 .برگزار شد

 

با حضور دکتر ماشاءاله ترابی   1401خرداد    28وز شنبه  دانشکده توانبخشی، این نشست ر  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .مدیر روابط عمومی دانشگاه و دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی رئیس دانشکده برگزار شد

در ابتدای این جلسه دکتر خاتون آبادی ضمن قدردانی از حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه و هیئت همراه در دانشکده، از اهمیت بحث روابط  

مومی در هر سازمان سخن گفت و اظهار کرد: یکی از دغدغه های من در همه دوران، توجه به بحث روابط عمومی بوده است؛ روابط عمومی به  ع

 .عنوان تابلوی یک سازمان است و توجه به آن، توجه به کل سازمان است
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رخ داده از فعالیت ها و اقدامات این واحد در راستای بهبود وضعیت روابط    وی با بیان تغییراتی که در این دوره در واحد روابط عمومی دانشکده

عمومی دانشکده سخن گفت و اظهار کرد: به دنبال این تغییرات، شاهد عملکرد خوب واحد روابط عمومی دانشکده در مقایسه با گذشته هستیم و  

 .این مسئله با آماری که وجود دارد مشهود است

امه داد: خدا را شکر در دوره ای هستیم که همه حرف همدیگر را می فهمیم و در سطح دانشکده در تراز مدیریت ها و همچنین  دکتر خاتون آبادی اد

ی که صورت در تراز کارشناسی، یک تعامل دو طرفه همراه با اشتیاق و انگیزه برای پیشبرد اهداف دانشکده داریم که به امید خداوند با راهنمایی های

 .اهد این انگیزه در آینده نیز باشیممی گیرد، ش

وی افزود: در حوزه معاونت های درمان، آموزش و بین الملل همکاری های مختلف با دانشکده صورت گرفته است و در حوزه روابط عمومی نیز  

 .این اتفاق در حال شکل گیری است که امید است نهایت استفاده را از آن داشته باشیم

توانبخشی بر تعیین مدت زمان برای تحقق اهداف پیش رو تاکید کرد و گفت: دانشکده توانبخشی بحث دانشگاه اجتماعی را به  رئیس دانشکده  

طرق مختلف در برنامه های خود جای داده است که در همین راستا همکاری با معاونت بهداشت که به دنبال پویش یک دقیقه با مسئولین رخ 

 .برای انعقاد تفاهم نامه مشترک و ورود توانبخشی به حوزه بهداشت هموار شدداد، اتفاق افتاد و مسیر 

  دانشگاه های دانشکده جمله از دانشکده این: کرد تصریح  توانبخشی دانشکده همکاران جمع در حضور از خرسندی اظهار ضمن ترابی دکتر سپس

 .نیاز به خدمات این دانشکده در جامعه رو به افزایش است  و  کند  می  رکتح  سالمندی  جامعه  به   توجه  با  مردم  نیازهای  و  دانش  مرزهای  در  که  است

وزه هایی وی ادامه داد: برنامه ای که ما در روابط عمومی به دنبال آن هستیم این است که با به کارگیری امکانات الزم، مرجعیت رسانه ای را در ح

اثر گذار است زیرا اگر بهترین دانشمندان دنیا را هم داشته باشیم، اگر رسانه ای  که دارای مرجعیت علمی هستند فراهم کنیم. این نکته مهم و  

نشود انگار کاری نشده است؛ پس این بحث مهمی است و برای تحقق این هدف، یکی از ابزارهایی که می بایست سامان دهی شود وب سایت  

شاره کرد و گفت: هیچ یک از دانشکده ها از نظر ساختار وب سایت و توسعه  وی با بیان رنکینگ سایت دانشگاه، به رتبه سایت دانشکده ها ا   .است

هایی که اتفاق افتاده است، نتوانسته موفق عمل کند و این مسئله ای بود که موجب شد بحث یکپارچه سازی وب سایت دانشکده ها با همکاری  

 .اکنون در جلسات توجیهی آن و واحدهای پایلوت هستیممعاونت توسعه و مشارکت واحد فناوری اطالعات دانشگاه اتفاق بیفتد که  

دکتر ترابی از ویژگی های سایت جدید سخن گفت و ادامه داد: می بایست به گونه ای عمل کنیم که اگر فردی واژه توانبخشی را در گوگل، 

کاری همه گروه های دانشکده برای تولید  جستجو کرد اولین گزینه پیشنهادی سایت دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران باشد و الزمه آن هم 

وی افزود: در همین راستا، رسانه سینا در دانشگاه همه محتواها را جمع آوری می کند و آن را در  .محتوای مورد نیاز کاربر به صورت متوالی است

  .سایت مرتبط نمایش می دهد که این امتیاز سایت را افزایش می دهد

دانشگاه از تحول سامانه رزومه اساتید دانشگاه سخن گفت و همکاری همه همکاران را برای تحقق هدف پیش رو در زمینه  مدیر روابط عمومی  

 .تغییر وب سایت دانشکده خواستار شد 
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وب برندینگ در دانشکده  در ادامه مهندس سارا نعیمی اظهار کرد: این پروژه فناوری در رسانه است که وب برندینگ یک شاخه آن است؛ ساختار 

 . بومتریک و شاخه های آن حرکت کرده اند الگو گرفته شده است ها یک فرایند مطاالعاتی بوده است و از دانشکده های دنیا که در حوزه

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن  و سایت  وب  شدن  پایلوت  برای  توانبخشی  دانشکده  ظرفیت  از  و  کرد  ارائه  بهداشت  دانشکده  سایت  تغییر  از  گزارشی   .گفتی 

  مهندس نعیمی در ادامه ویژگی های سایت جدید را شرح داد و از نحوه آموزش و همکاری دانشگاه با دانشکده در راستای انتقال اطالعات سایت 

 .فعلی به سایت جدید مطالبی ارائه کرد و به پرسش های حاضران پاسخ داد

 .حاضران رسیددر پایان صورتجسله پایلوت وب سایت دانشکده توانبخشی به امضای 
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های مختلف در دانشگاه دکتر ترابی بر نقش مهم روابط عمومی درزمینه سازی برای همکاری با حامیان برنامه

 تأکید کرد 

گذاری  شود به بررسی و چگونگی جذب سرمایه های هر هفته در دفتر روابط عمومی دانشگاه برگزار می که شنبه HSR در جلسه کمیته

 .دانشگاه تأکید شد جمعی در  

 

 

با   1401خرداد  28به که روز شن  HSR، دکتر ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در جلسهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

های مختلف در دانشگاه  حضور اعضای این کمیته برگزار شد، با اشاره به نقش مهم روابط عمومی درزمینه سازی برای همکاری با حامیان برنامه 

ادامه داد: در خلق  وی  .شودگفت: حلقه اتصال وقایع، همکاری مشترک و فضای کار مشترک در دانشگاه توسط روابط عمومی دانشگاه فراهم می

 .شودسازی محسوب میها، شبکه ها ازجمله وظایف مهم روابط عمومی یک اکوسیستم نوآوری در سازمان

بنیان را ازجمله مصادیق بارز در این زمینه خواند و به ادامه  های دانشمدیر روابط عمومی دانشگاه برگزاری جلسات متوالی روابط عمومی با شرکت

های  ها را از جنبه وی افزود: ما در روابط عمومی باید از مدل ثبت وقایع استفاده کنیم یعنی تمامی رویدادها و برنامه    .کرد  و گسترش آن تأکید

کنیم که اجزای برند را  ایم؛ درواقع سعی می درجه است که درگذشته راجع به آن صحبت کرده  360مختلف ثبت و انتشار دهیم و این همان مدل  

 .نگاری برند است به تصویر بکشیمکه همان روزنامه از زبان مخاطب 

عنوان حرکتی اجتماعی یادکرد و  دکتر ترابی از برگزاری چهارمین جام جهانی کوچک که در چند روز اخیر در مرکز طبی کودکان انجام گرفت به 

رخه این حرکت اجتماعی از درون خود آن کامل  افزود: در جلساتی که برای برگزاری این برنامه صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که باید چ

 .های این مراسم افتادیمشود؛ بدین منظور به فکر حامی برای تأمین هزینه

که در روابط عمومی باید یک سیستم تحقیق و توسعه توانمند داشته باشیم گفت: در این سیستم باید  مدیر روابط عمومی دانشگاه با تأکید بر این  

کنیم؛ در غیر این  ایم برسیم یا خیر و با این کار خألهای خود را پیدا می ایم به اهدافی که داشته ها بپردازیم و ببینم آیا توانسته امه مرتب به پایش برن

ه  رسیم زمانی که افقی وجود نداشتایم. پس به این نتیجه می کنیم کار خود را به نحو احسن انجام دادهرسیم و فکر می صورت به یک روزمرگی می 

کنیم به ما کمک  ها تحقیق می کنیم بهترین کار است، اما زمانی که برای اجرای مراسم و برنامهشویم که کاری که می باشد ما به این قانع می 

جام  گذاری جمعی در  وی ادامه داد: نمونه این سرمایه    .گذاری جمعی شودکند تا ابعادی که از چشممان افتاده روشن شود و منجر به سرمایهمی

ای صرف کند از حامی و پشتیبان برای اجرای آن استفاده جای اینکه دانشگاه بخواهد هزینهوضوح دیده شد و در این برنامه به جهانی کوچک به

 .شودگذاری جمعی محسوب مینوعی سرمایهکردیم؛ حضور هنرمندان و پیشکسوتان فوتبال نیز به 
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ژوهشی روابط عمومی خبر داد و گفت: در این برنامه به دنبال مشارکت دانشجویان بادانش آموزان در  های جدید پدکتر ترابی در پایان از برنامه 

توانند در این پذیر و افرادی که میتوان سرمایه ریسکفیلدهای پژوهشی در حیطه سالمت و علوم پزشکی هستیم این کار بسیار بزرگی است و می 

 .ب کنیمکار مشارکت داشته باشند را ان شااهلل جذ

 

تاکید دکتر قناعتی بر افزایش بهره وری در آموزش با »تبیین ، رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهرانجلسه هیئت

 دروس«، »مباحثه« و »تشویق« دانشجو

 .الملل دانشگاه گزارش دادندرئیسه دانشگاه معاونان درمان، بهداشت، غذاو دارو و نیز معاون بین در نشست این هفته هیئت 

 

در سالن شورای ستاد   1401خرداد    29، در جلسه  رئیس دانشگاه، دکتر حسین قناعتی،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارش    به

ها را طوری برگزار کنند  ها گفت: استادان باید کالسهای درسی دانشجویان و افزایش کیفیت آموزش وری کالس مرکزی با تأکید بر میزان بهره 

 .دطور کامل برای دانشجو تفهیم شود و منحصر به ارائه اسالید نباشکه مطالب به

ها نیز از نظر  تبیین« دروس و با »مباحثه« و »تشویق« دانشجو حالت »فعال آموزشی« ایجاد کنند و شکل کالس »وی افزود: استادان بایستی با  

 .وری بیشتر شودفیزیکی از شکل سنتی به حالت مشارکت همگانی در اموزش تبدیل شود تا بهره

جویی در مصرف انرژی گفت: تعویض برخی وسائل پرمصرف مثل کولرهای گازی  أکید بر صرفهرئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با ت

 .کندجویی در این بخش هزینه تعویض را جبران میشود هزینه برق تا یک ششم کاهش یابد که صرفهقدیمی باعث می 

درصد است افزود: اگر فقط   53در کشور آلمان این عدد حدود  درصد است و    38های ایران  وری )راندمان( نیروگاهدکتر قناعتی با بیان اینکه بهره

وی با بیان اینکه در کشور ما از لحاظ فرهنگی کمتر به بحث راندمان  .  درصد بهره وری افزایش یابد هیچ خاموشی در کشور نخواهیم داشت  2

می )بهره توجه  و  وری(  کرد  اشاره  در کشور  نان  و  برق  آب،  نادرست سوخت،  به مصرف  بی شود  دلیل  به  متأسفانه  بهرهگفت:  به  وری،  توجهی 

 .شودهای ملی دور ریخته میسرمایه

شود وری در آموزش پزشکی را یادآور شد و گفت: در امتحانات بورد امریکا سؤاالتی طرح می دکتر قناعتی در پایان سخنان خود توجه به بحث بهره

 .کنندکه میزان توجه اقتصادی دانشجو را هم محاسبه می
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های این معاونت و دکتر علیرضا اولیایی منش درباره وضعیت بهداشت محیط در منطقه  در ادامه دکتر سعید ناطقی، معاون درمان درباره نظارت

 .های بهداشت، درمان و غذا و دارو گزارش دادندتحت پوشش دانشگاه و برنامه جامع نظارت و بازرسی مشترک معاونت 

های پخش  غذا و دارو هم درباره آخرین وضعیت تأمین دارو در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه و بازرسی از شرکت  دکتر جالل غفارزاده، معاون

 .دارو درخصوص جلوگیری از احتکار دارو و الزام به ثبت اطالعات در تی تک توضیح داد

 .المللی و راهکارهای ارتقای آن را تشریح کردهای بیننکینگ الملل دانشگاه جایگاه دانشگاه در ردر پایان نیز دکتر محمدحسین آیتی معاون بین

های از والمسلمین مجید قریشی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری همچون جلسات قبل بخشاالسالمدر ابتدای جلسه نیز حجت

 .نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر را بررسی کرد

 .رئیسه پخش شدآبان داشت برای اعضای هیئت 13قیقه با مسئوالن که اختصاص به داروخانه توضیح اینکه در این جلسه پویش یک د

 

دکتر قناعتی: کارکنان با اخالق و موقعیت شناس، موجب  ،  به تیم والیبال زنان رئیس دانشگاه سفر مشهد، هدیه  

 رشد دانشگاه می شوند 

کشور را تبریک گفت و سفر به مشهد مقدس را به  رئیس دانشگاه، کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات دستگاه های اجرایی  

 .اعضای تیم هدیه داد

 

قناعتی، رئیس دانشگاه، در دیدار با اعضای تیم والیبال دانشگاه، ضمن قدردانی ، دکتر حسین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ینه  از تالش آنها گفت: کسب آبرو برای دانشگاه، کار بسیار بزرگی است و به من به سهم خود از شما قدردانی می کنم و امیدوارم که در همه زم

 .ها قهرمان باشید

خاطرنشان کرد: می دانیم که فیزیولوژی بدن انسان به گونه ای است که اگر ترکیبات   "سالم استعقل سالم در بدن  "وی با یادآوری اینکه  

ار  شیمیایی و آنزیم های الزم برای تنظیمات بدن به درستی ترشح نشود در فکر انسان تاثیر می گذارد لذا ترویج ورزش از اهمیت زیادی برخورد

 .است

یادمی گیرد    "ستیزه جو"باشد و نه    "رقابت جو"جب توسعه و رقابت سالم خواند و گفت: وقتی انسان  دکتر قناعتی، ترویج ورزش حرفه ای را مو

و در   که در شرایط قانومند رقابت کند و تالش می کند که استعدادهای بیشتری را از خود نشان دهد. کار تیمی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است

 .د با یکدیگر هماهنگ کار کنند، تا هدف واحدی با کیفیت باال فراهم کنندمدیریت بسیار مهم است که افراد بتوانن
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ر بود که  رئیس دانشگاه مسئله ارتقا روحی و دستیابی به بصیرت را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: پوریای ولی، از پهلوانان و ورزشکاران بنام کشو

خداوند دریچه ای از معرفت، معنویت و بصیرت برای او گشود و او تبدیل به یکی   وقتی در مسابقه ای، تعمدا زمین خورد و پشتش به خاک رسید،

 .از پایه های یک نحله عرفانی و فکری شد و به هدف اصلی دست پیدا کرد

زی به  وی لذت های دنیوی را محدود خواند و گفت: مقام، جاه، ثروت و همه لذت های دنیوی محدود هستند و معموال توام با رنج هستند و رو

اختیار  پایان می رسند. اما اینکه پس از آن چه می شود و چه تاثیری بر ما می گذارند آن مهم است. اگر انسان باور داشته باشد که همه امور در  

وانند بر هوای  که بت  دانست  کسانی  را  افراد  ترین  شجاع"   دکتر قناعتی  .خداوند است، دیگر نگران نمی شود و با شادابی و سرافرازی زندگی می کند

امیدوارم   .و گفت: اعتماد به نفس، غالبا در ورزشکاران تقویت می شود و این باعث می شود که برای خود ارزش قائل باشند "نفس خود غلبه کنند

 .موفق باشید و کمک کنید تا دانشگاه در زمینه های دیگر نیز بدرخشد

یادآور شد: هر کدام از شما در موقعیتی که هستید، اگر با اخالق کار کنید و موقعیت  وی نقش کارکنان را در پیشرفت دانشگاه پررنگ دانست و  

 .شناس باشید، قطعا دانشگاه رشد خواهد کرد

در این مراسم همچنین دکتر صادقیان، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات دستگاه های اجرایی کشور را  

د و گفت: رییس دانشگاه از ابتدا خواستند که هم به جوانان بهاء دهیم و هم استعدادها را کشف کنیم. البته این شما بودید که  موجب افتخار خوان

 .توانستید توانمندی خود را به روز نگهدارید و دانشگاهیان را خوشحال کنید

 

سینا باید نماد    دکتر ترابی: رسانه ،  دومین نشست اعضای کمیته رسانه سینا روابط عمومی دانشگاه علوم تهران

 مناسبی از الگوهای دانشگاه را به نمایش بگذارد

سازی آنها برای  ها برای معرفی بهتر از فعالیت واحدها و آماده ها و بیمارستانها، دانشکده در راستای برقراری تعامل میان معاونت

 .د واحدها »نشست کمیته رسانه سینا دانشگاه« تشکیل شدفرهای منحصربه های عمومی، نقاط قوت و ویژگی حضور در عرصه

 

عمومی دانشگاه و اعضای  سینا با حضور دکتر ترابی، مدیر روابط ، دومین جلسه کارگروه رسانه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

های غرفه رسانه سینا در  ، در سالن حکیم سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد. در ابتدا کلیپی نیز از فعالیت1401خرداد    30این کارگروه، دوشنبه  

 .عمومی دانشگاه به نمایش گذاشته شدروز روابط 
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اند؛ گفت: موضوع مهمی عمومی دانشگاه ضمن تشکر از همه بزرگوارانی که سروقت تشریف آوردهاله ترابی مدیر روابط در این نشست دکتر ماشا  

وی با بیان اینکه باید بود.  ای« است و پخش کلیپ در ابتدای جلسه هم به این موضوع اشاره کرده  که باید به آن بپردازیم بحث »جریان رسانه 

دهیم برای این است که )جریان ی مهم این است که تمام کارهایی که خصوصاً در رسانه سینا انجام میرد؛ افزود: نکتهدرستی منتشر کپیام را به

 .ی دانشگاه( به وجود بیاوریمای مناسب را در پیکره رسانه 

ی جریان ست و یادآور شد: ما در مجموعه ها به آن توجه کرد دانتواند در رسانه هایی که میی فعالیتای را شامل همهدکتر ترابی جریان رسانه 

  یک    شود. زمانی کههای ترویجی شامل داخل و خارج از دانشگاه میهای ترویجی بزرگ و مهم توجه کنیم؛ این حرکتای باید به حرکت رسانه 

شود  ای که تهیه می برنامه  آن   قالب  در   باید  بنابراین  سازیم؛ می  ای   رسانه  جریان   ایجاد  برای    کنیم درواقع از آن یک الگویی می معرف  را  موضوع

دررابطه  الزم  اجزای  رسانه تمام  اخالق  ارزش با  و  باشدای  دانشگاه«  الگوهای  از  مناسبی  »نماد  بتواند  تا  بگنجانیم،  آن  در  را  دانشگاه   .های 

  مهمی   موضوع  که  چرا  دهیم  قرار  نظر  تبادل  و  موردبحث  فمختل  جلسات   ای را باید درعمومی دانشگاه تصریح کرد: بحث جریان رسانه مدیر روابط 

رساند؛ به لطف  ای جدید دانشگاه را به منصه ظهور می ها جریان رسانه کنیم بخشی از این پویش هایی که برگزار می است به طور نمونه در پویش 

 .باشد را رقم بزنیم نفعان دانشگاههای مخاطبان و همه ذیای که معرف دیدگاهخدا توانستیم جریان رسانه 

گذاریم باید بتوانیم این جریان را در هایش را به نمایش میکنیم و چارچوبای را کامل میتدریج جریان رسانهدکتر ترابی خاطرنشان کرد: داریم به

کند؛ البته نیاز داریم که بتوانیم سناریو    دهیم بر عیارش اضافهشاءاهلل هر فعالیتی که انجام می آل و در مسیر تعالی خودش قرار دهیم، ان ی ایدهنقطه 

 .بندی برسیمها داشته باشیم در این جلسات سعی داریم که سناریوی کارهای واحدهای مختلف مطرح و به یک جمعدر برنامه 

خالقیت همکاران واحدها  های مشترک وجود دارد و با  شود یک الگوی ثابت در نظر گرفت اما جنبههای خودش را دارد نمیالبته هر واحدی ویژگی

 .ای داردهای آن مجموعه اضافه کرد؛ بنابراین تشکیل این جلسات اهمیت ویژهتوان به ارزش می

های ها و برنامه لیست اولیه از فعالیت گروه عمومی دانشکده پیراپزشکی در خصوص تهیه چک سپس در ادامه محمد معین افشاری مسئول روابط 

 .در خصوص مرجعیت دانشکده پیراپزشکی مطالب مبسوطی را مطرح کرد(TUMS' TALKS) دارالفنون پیام  نامهفرد و شرکت در برمنحصربه

عمومی دانشگاه است که برای پیشبرد آن دوشنبه هر هفته نشستی با حضور  گانه روابط های شش توضیح اینکه؛ کمیته رسانه سینا یکی از برنامه

 .شودبرگزار میعمومی واحدها مسئوالن روابط 
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 رتبه بندی علمی در سطح ملی و جهانی 

 افتخاری دیگر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران، این بار علیرضا سلمانی

مسابقات جهانی  علیرضا سلمانی دانشجوی شاهد و ایثارگر نخبه و تیم همراهش موفق به کسب دو مدال طال )در دو حیطه مستقل( 

 .اختراعات و خالقیت اروپا و جایزه ویژه مسابقات جهانی اختراعات جایزه بزرگ اروپا به میزبانی کشور رومانی شدند

 

دفتر امور ایثارگران، علیرضا سلمانی دانشجوی شاهد و ایثارگر نخبه در رشته کارشناسی    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ارشد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و تیم همراهش موفق به کسب دو مدال طال )در دو حیطه مستقل( مسابقات جهانی اختراعات و 

 یزه بزرگ اروپا به میزبانی کشور رومانی شدند. خالقیت اروپا و جایزه ویژه مسابقات جهانی اختراعات جا

کشور از جمله فرانسه، آلمان،   35مخترع از   600برگزار شد و در جریان آن بیش از    1401خردادماه    7تا    5این مسابقات به میزبانی کشور رومانی  

 . داشتند شرکت …کانادا، آمریکا، هلند، روسیه، اسپانیا، کره جنوبی، چین و 

بخشی و سالمت  هاجر صادقی دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم توان   "های  یرضا سلمانی و تیم همکارش به ناملع  اختراع  دو

ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مائده فخرالدینی، دانشجوی کارشناسی مامایی  اجتماعی تهران، سید رضا موسوی، دانشجوی کارشناسی 

و چند نفر دیگر از دانشجویان فعال در   "سنقلی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشگاه آزاد اردبیل، لیال ح

های بازار و صرفه بودن، تأثیر اجتماعی و اقتصادی، فرصتبه هزینه و مقرون ها که ازنظر نوآوری، ماهیت طرح، کم زمینه پژوهش سایر دانشگاه 

 داوران جشنواره قرار گرفت و مدال طال و جایزه ویژه این جشنواره جهانی را از آن خود کرد. ه دهی هیئت غیره، مورد ارزیابی و نمر

 پیرامون این موفقیت، با این دانشجوی نخبه مصاحبه کردیم.

   دادید؟  ارائه رومانی در را اختراعاتی چه 

که درزمینه فنی مرتبط با تجهیزات پزشکی )بخش نیازهای انسانی و    است  دور«  راه  از  کنترل  باقابلیت  بخشیتوان   سیستم  »طراحی  اول  اختراع 

بخشی در نقاط مختلف بدن همچون دست، پا، کمر، زانو، آرنج و سر است.  های توان طور ویژه مرتبط با سیستمزیر بخش سالمتی و بهداشتی( و به 

کنترل دما، کنترل حرکات انگشتان، مغناطیس و فروسرخ درمانی و اصالح (، Vibrationبدین منظور از گرما درمانی، سرما درمانی، ایجاد لرزه )

از عوارض ناشی از آسیب  انگشت به جهت پیشگیری  این آسیبحرکت  بالقوه و کنترل  افراد  های  بیماران دچار محرومیت حسی و سایر  ها در 

 د.ای و مردم عادی جامعه کاربرد دارهای بازی رایانهبازان، بازیکنهمچون تنیس 
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شود. یکی از عمده  های مختلفی انجام می رفته است که به صورت بخشی یا بازتوانی نیروی ازدست از مراحل درمان قبل از بهبودی کامل، توان 

م گیرد. سیسترفته مورد استفاده عموم قرار میعنوان یک بخش کلینیکی برای بازتوانی نیروی ازدست بخشی فیزیوتراپی است که به های توان روش

رفته در  شده است، همانند یک مرکز فیزیوتراپی عمل کرده و موجب بازتوانی نیروی ازدست حمل طراحیصورت قابلبخشی که به هوشمند توان 

  بخشی، قابلیت شارژی بودن، ریموت های توان طورکلی از یک پردازنده، مانیتور و المانشود. سیستم هوشمند به ناحیه مدنظر و تقویت آن ناحیه می 

ریزی است و جهت بازتوانی نیروی عضالنی دست و تحریک  برنامه صورت پرتابل و قابلشده است؛ که به کنترل و یک پنل کنترل کاربری تشکیل

تواند در کنترل این عوارض مؤثر باشد. تولید حل این سیستم میشود؛ که با راهعضالت، افزایش گردش خون و کاهش التهاب در محل استفاده می

های روزمره به جهت رفع خستگی و استرس، چه  تواند به افراد جهت پیشگیری و کنترل مشکالت عضالنی استخوانی و تنش وه این سیستم می انب

 در بیماران چه افراد عادی کمک بسیار بزرگی کند. 

زمایشگاهی )لیشمانیوزیس  آ  تشخیصی  کیت  درب  بدون  های  میکروتیوب  همراه  به  جلدی   لیشمانیوز  آزمایشگاهی  تشخیصی  کیت  دوم  اختراع 

صرفه است. لیشمانیوز پوستی )سالک( به شود که بسیار سریع، مقرون شناسی استفاده میهای پزشکی و انگل انسانی( به روش مولکولی برای آزمایش

االنه بیش از یک و نیم میلیون نفر  که موارد جدید سطوریآید به حساب میعنوان یکی از معضالت بهداشتی کشورهای جهان ازجمله ایران به به 

ای داخل سلولی از خانواده تریپانوزوماتیده و جنس لیشمانیا است؛ یاختهمیلیون نفر در معرض ابتال قرار دارند لیشمانیوز، انگل تک  350بوده و حدود  

های ا این کیت را اختراع کنیم. امروزه روشهای شناسایی این انگل بر آن شده تگیر بودن و همچنین خطرناک بودن سایر روش که به علت وقت 

های مزمن لیشمانیا و تعیین گونه کاربرد فراوان دارد. کیت شناسایی لیشمانیا به  برای تعیین مقدار کم انگل در زخم   PCRمولکولی مانند انواع  

شود اده از این مواد لیشمانیا شناسایی میو استف  PCRی روش  واسطه شده است؛ که بهمحصولی است که از چند محلول مجزا تشکیل  PCRروش  

شده دارای  خطر و سریع و دقیق جهت شناسایی لیشمانیا مطابق نقشه کار است. این کیت شامل ویال پرایمر، میکروتیوب طراحی که روش ارزان بی 

شده است که به روش  نزن سولفونه( تشکیل جایگاه نگهداری آب مقطر و مسترمیکس است و دارای ویال استخراج )کو پلیمر استایرن ـ دی وینیل ب

 لیشمانیا شناسایی خواهد شد.  PCRاستاندارد 

 دادند؟  انجام مستقلی کار هرکدام یا بوده تیمی کار آیا 

  مالکیت  سازی،تجاری   پتنت،  محوریت  و   فکری  مالکیت  حوزه  در   دانش  کسب  مطالعه،  تالش،  هاماه  حاصل  و   انجام  تیمی  صورتبه   هاپروژه  این

 پیگیری مداوم است.  و صنعتی

اعات این  ف در  یا  شدهثبت ) هستند  ایمرحله  چه  در  اختر ؟   یا  شدهعرضه  بازار  به آیا  و ( است  ثبت  شر  ختر

 شده است. شده و تاکنون به بازار عرضه نشده است ولی نمونه اولیه ساخته اختراع قبل از ارائه در جشنواره ثبت

   آورانفن   خود   آیا  
 
اع  مستقیما است؟  را   خود   اختر حمایت کرده  آنان  از  دیگری  جای  یا  دانشگاه  یا  و  دادند  ارائه  رومانی   به 

 شده است. در ایران انجام  WIPA نمایندگی دفتر باراهنمایی و مخترعین توسط  جشنواره به  اختراعات ارائه  

 . بدهید آن اهمیت و شده دریافت جایزه تخصصی  سطح  مورد  در مختصری توضیح  

الی   26کشور دنیا شرکت کرده بودند. این مسابقات در تاریخ    35اختراع از بیش از    600(، بیش از  Euroinventدر جریان این مسابقات جهانی )

زیر نظر سازمان مالکیت  ( و  IFIAالمللی مخترعان )به میزبانی کشور رومانی برگزار شد. حامی اصلی این جشنواره فدراسیون بین   2022می سال    28

ترین مخترع، جایزه زن مخترع، جایزه  فکری اختراعات جهان بوده است. سطوح مختلفی از جوایز در این جشنواره از قبیل جایزه بزرگ، جایزه جوان

 ویژه، مدال طال، مدال نقره، مدال برنز وجود داشت که این اختراع موفق به اخذ مدال طال و جایزه ویژه شد. 
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 ی است، توضیح دهید. نقد  غیر اگر جایزه محتوای و جایزه  مورد در اًلطف 

 WIIPAالمللی مدال طال و سرتیفیکیت است و جایزه ویژه گواهی و تندیس اختصاصی جشنواره است؛ که به امضای رئیس  جایزه این جشنواره بین

(Word Invention Intellectual property Association رسیده است. امضای جناب آقای )Mohd Mustafa Al Bakri 

Abdullah    و پروفسورprof Jon SANDU    ضمیمه است. اهدای جوایز توسط نمایندگانWIIPA    در ایران و با حضور مسئولین کشوری

 اهدا خواهد شد. 

 مچنین اختراع دوم موفق به کسب مدال طالی این مسابقات شد. ه
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 دانشجویان  

 خوابگاه کیش افتتاح شد با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل اتاق معاینه پزشک 

با حضور معاون دانشجویی فرهنگی پردیس بین الملل اتاق معاینه پزشک ویژه دانشجویان و میهمانان خوابگاه سارا در جزیره کیش  

 .دانشجو ویزیت شدند 100افتتاح شد و در اولین روز افتتاح این اتاق بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

 

همزمان با سفر معاون دانشجویی و    1401خرداد    27پردیس بین المللی کیش روز جمعه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

  استادیار ش به این جزیره اتاق معاینه پزشک واقع در خوابگاه دانشجویی این پردیس افتتاح و طی آن دکتر الهه بهاروند احمدیفرهنگی پردیس کی

 .للی دانشگاه را ویزیت کردالم بین دانشجوی 100 از بیش دانشگاه داخلی هایبیماری

که یکی از اولویت های ما در معاونت دانشجویی فرهنگی پردیس ارتقای دکتر کوثر اثنی عشری در جریان افتتاحیه این رویداد گفت: از آنجایی  

شاخص های سالمت جسم و روان دانشجویان است حضور پزشکان و دستیاران محترم دانشگاه به صورت متناوب می تواند به تحقق اهداف  

تکمیل طرح پایش سالمت دانشجویان بین    پردیس بین الملل در جزیره کیش کمک کند و در صدد هستیم طی یک برنامه ریزی منظم ضمن

 .المللی در این جزیره بتوانیم از ظرفیت حضور پزشکان با تخصص های مختلف برای انجام چکاپ های دوره ای بهره مند شویم

 .در این مراسم مدیر اجرایی،مسئول واحد دانشجویی و تعدادی از دانشجویان بین المللی پردیس کیش نیز حضور داشتند
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 بین المللی سازی 

 نشست رئیس امور بین الملل دانشگاه اسکودار ترکیه با رئیس دانشکده توانبخشی

رئیس امور بین الملل دانشگاه اسکودار ترکیه در نشستی با دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی رئیس دانشکده توانبخشی، به منظور  

 .گسترش فعالیت های مشترک دو دانشکده دیدار کرد

 

با حضور دکتر پیمان   1401دانشکده توانبخشی، این نشست روز دوشنبه نهم خرداد ماه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ی جوزانی رئیس امور بین الملل دانشگاه اسکودار، دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی رئیس دانشکده توانبخشی و اعضای هیئت رئیسه در  جعفر

 .سالن شورا برگزار شد

ئیسه های علمی مشترک، اعضای هیئت ردر این جلسه دکتر خاتون آبادی ضمن اظهار خرسندی از برگزاری این نشست به منظور گسترش فعالیت

های  های مشترک آموزشی، پژوهشی و فعالیت دانشکده توانبخشی را به میهمانان معرفی و اظهار کرد: دانشکده توانبخشی از برقراری همکاری

بین دانشکده ایران و ترکیه استقبال می علمی  این گونه فعالیتایدو کشور  برنامه ریزی و گسترش  برای  را قدمی  این جلسه  برگزاری  ها کند و 

 .داندمی

های مشترک دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه اسکودار ترکیه با برگزاری  دکتر خاتون آبادی تصریح کرد: شروع فعالیت

اتید و سخنرانی مشترک آغاز شده است که امید است به یاری خداوند پس از توافقات دوجانبه مسیر برای ارتباطات پژوهشی، آموزشی، تبادل اس

های آموزشی، شناسایی  های گروهوی افزود: در همین راستا شناسایی توانمندی   .ها به صورت عملیاتی پیش روددانشجویان هموار شود و فعالیت 

 .های آموزشی و پیشبرد امور به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک بسیار مهم استاساتید برتر در هر حوزه برای برگزاری دوره

 .های آموزشی تاکید کرددانشکده توانبخشی بر اهمیت تعامل روابط عمومی هر دو دانشگاه برای اطالع رسانی برنامه رئیس 

ر  دکتر جعفری جوزانی نیز ضمن ارائه مطالبی در خصوص نحوه فعالیت دانشگاه اسکودار، اظهار کرد: این دانشگاه بزرگترین دانشگاه خصوصی کشو

های  خیر ارتباطات بین الملل خود را به ویژه با کشور ایران به طور چشمگیری گسترش داده است و همواره از همکاریهای اترکیه است که در سال

های مشترک دانشگاه اسکودار با مراجع علمی  وی در ادامه گزارشی از تفاهم نامه  .کندهای ایران استقبال می مشترک با مراجع علمی و دانشگاه 

های علمی و پژوهشی ارائه کرد و از تحصیل دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در سه رشته فیزیوتراپی، گفتار درمانی و  همکاریایران برای 

  .شنوایی شناسی در این دانشگاه سخن گفت
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و ترکیه، این اقدام برای هر  دکتر سیامک بشر دوست معاون بین الملل دانشکده توانبخشی اظهار کرد: با توجه به شباهت فرهنگی دو کشور ایران 

  .دو دانشگاه دستاوردهای بزرگی به همراه خواهد داشت

  .های آموزشی مشترک سخن گفتدکتر آذر مهری معاون آموزشی دانشکده نیز از تبادل استاد و دانشجو و همچنین برنامه 

های  شی دانشکده توانبخشی نحوه همکاری برای اجرا پروژههای پژوهدکتر حمید دالوند معاون پژوهشی دانشکده ضمن ارائه گزارشی از فعالیت

  .تحقیقاتی مشترک را شرح داد

های پژوهشی بحث و تبادل های بالینی، توانمندی هر دپارتمان برای حضور در بیمارستان، برگزاری کارگاه و فعالیتدر پایان در خصوص فعالیت

 .نظر شد

 

 نشگاه علوم پزشکی تهران در شهر کربال الملل دابازدید وزیر بهداشت از شعبه بین

الملل این  علوم پزشکی تهران از شعبه بین  رئیس دانشگاه اللهی، وزیر بهداشت با همراهی دکتر حسین قناعتی  دکتر بهرام عین 

 .کرد  دیدن – سبطین دانشگاه  – دانشگاه در شهر کربال 

 

در حاشیه این بازدید برگزار شد، مسئوالن ایرانی    1401خرداد    13، در نشستی که روز جمعه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .نظر کردندبا مسئوالن سالمت و آموزش پزشکی عتبه حضرت امام حسین )ع( دیدار و تبادل

علمی که تمایل داشته باشند با  جانبه با دانشگاه سبطین گفت: با مأموریت هر یک از اعضای هیئتوزیر بهداشت ایران با تأکید بر همکاری همه

 .عتبه امام حسین )ع( و دانشگاه سبطین همکاری کنند موافقت خواهد شد

 با نام دانشگاه سبطین )ع(، با همکاری عتبه حضرت امام حسین )ع( در  الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر کربال توضیح اینکه شعبه بین 

 .اندازی استحال راه

های جاری و حقوق  گذاری و همه هزینه ای که بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و عتبه حضرت امام حسین )ع( شده، سرمایهنامهبر اساس تفاهم

»مرکز سالمت و آموزش پزشکی عتبه« است و مدیریت آموزش و تأمین استاد با دانشگاه علوم    با  سبطین  دانشگاه    در  … استادان و کارکنان و  

 .پزشکی تهران خواهد بود
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بین  مدعو  استاد  گواهی  اعطای  پورتسموث مراسم  دانشگاه  استاد  پرویز،  امجد  پروفسور  به  دانشگاه  المللی 

 انگلستان برگزار شد

های  للی دانشگاه علوم پزشکی تهران به پروفسور امجد پرویز، مدیر آکادمی اروپایی جراحی الممراسم اعطای گواهی استاد مدعو بین 

 .کولورکتال رباتیک و استاد دانشگاه پورتسموث انگلستان برگزار شد

 

با حضور دکتر علیرضا کاظمینی، رئیس    1401خرداد    21الملل، این مراسم شنبه  معاونت بین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

کتر امیر کشوری رئیس بخش جراحی چهار کولورکتال  الملل دانشکده پزشکی و دبیمارستان امام خمینی )ره(، دکتر محمدرضا کرامتی، معاون بین

 .بیمارستان امام خمینی )ره( در ستاد مرکزی برگزار شد

الملل دانشکده پزشکی به معرفی اجمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت و گفت: این مجموعه  در آغاز مرضیه صنعت خانی، کارشناس بین 

 .مرکز تحقیقاتی است 100بیمارستان آموزشی و بیش از  17دانشکده،  11با  برترین دانشگاه در حوزه پزشکی در ایران

گروه آموزشی است، اظهار    38ترین دانشکده زیرمجموعه دانشگاه، مشتمل بر  ترین و بزرگ وی با اشاره اینکه دانشکده پزشکی به عنوان مهم

المللی  دانشجوی بین   600هزار دانشجوی ایرانی و    7اکنون بیش از  علمی، همهیأت عضو    200داشت: این دانشکده با برخورداری از یک هزار و  

 .دارد

با اساتید گروه جراحی کولورکتال  سپس معاون بین الملل دانشکده پزشکی هدف از برگزاری این نشست را آشنایی بیشتر پروفسور امجد پرویز 

 .المللی دانشگاه به وی دانستدعو بینبیمارستان امام خمینی )ره( و اعطای رسمی گواهی استاد م

ای آنالین به میزبانی بیمارستان امام خمینی و حضور وی در کنگره  2021دکتر کرامتی سابقه همکاری این گروه با دکتر پرویز را مربوط به سال  

رسد طرفین باید نسبت به  گفت: به نظر می  ها پیرو تعامالت ایجاد شده،مندی برای توسعه همکاریوی همچنین با ابراز عالقه   .)ره( عنوان کرد

 .های آموزشی در زمینه جراحی کولورکتال اقدام کنند تدوین برنامه 

های مرتبط با این حوزه الملل دانشکده پزشکی همچنین توضیحاتی در خصوص گروه جراحی کولورکتال بیمارستان امام خمینی، جراحی معاون بین

 .ورکتال ارائه کرددر بیمارستان و مرکز تحقیقات کول
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تهران، گفت دانشگاه علوم پزشکی  از فرصت حضور مجدد در  ابراز خرسندی  با  نیز  پرویز  امجد  پروفسور  ادامه،  توانمندی  :در  های  خوشبختانه 

پیشرفتقابل امام  بیمارستان  و گروه جراحی کولورکتال  دارد  این مجموعه وجود  و مهارتتوجهی در  تعداد  لحاظ  به  و    هایهای خوبی  جراحی 

 .های مرتبط داشته استتحقیقات در حوزه 

ها و امکانات مورد نیاز برای انجام پژوهش با توجه به مراجعه موارد مختلف درمانی به این بخش، داده  :استاد دانشگاه پورتسموث انگلستان افزود

اجرای پروژه برای  این فرصت بسیار خوبی  بموجود است و  با    .ودهای تحقیقاتی پیشرفته خواهد  تعامالت  از گسترش  استقبال  با  وی همچنین 

 .های آموزشی خبر دادمدت و برگزاری کارگاههای آموزشی کوتاهدانشگاه علوم پزشکی تهران، از امکان تعریف برنامه تبادل فلوشیپ، برنامه

  .المللی میان دو مجموعه دانستهای بینو برنامه های آموزشی جراحی کولورکتال را الزمه اجرای دوره ها پروفسور پرویز همچنین تدوین برنامه

 .های آتی پرداختندها و نقطه نظرات در خصوص همکاریپس از آن، سایر اساتید حاضر نیز ضمن معرفی خود، به طرح دیدگاه

 .ه پروفسور پرویز اعطا شدالمللی دانشگاه بالملل، گواهی استاد مدعو بین در پایان با حضور مسئوالن، اساتید و نمایندگان معاونت بین

المللی با دانشگاه  کشور جهان به عنوان استاد مدعو بین   30استاد محقق و استاد برجسته از حدود   100تاکنون بیش از    1392توضیح اینکه از سال  

 .اندعلوم پزشکی تهران همکاری داشته 

  

 رگزار شددوره آموزشی طب مکمل برای دانشجویان عراقی در دانشکده طب ایرانی ب

 .دانشجویان بین الملل دانشکده پرستاری در دوره ای یک هفته ای با طب ایرانی آشنا شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده طب ایرانی، دوره آموزشی یک هفته ای آشنایی با طب ایرانی برای هفت نفر از    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 رگزار شد.  در دانشکده طب ایرانی ب 1401خرداد  25تا  21دانشجویان عراقی دانشکده پرستاری در روزهای 

این دانشجویان همگی مشغول به تحصیل در ترم سه تحصیلی هستند و برای گذراندن بخش عملی واحد درسی طب مکمل به دانشکده طب  

 ایرانی آمدند. 
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ایرانی برای  در روز نخست این دوره آموزشی، دکتر رودابه بهرام سلطانی، معاون بین الملل دانشکده طب ایرانی، مقدمه و معرفی کوتاهی از طب  

 این دانشجویان ارائه و آنها را با مبانی این طب آشنا کرد. 

با اعمال یداوی شامل بادکش خشک    .این دانشجویان در طول این دوره یک هفته ای، به طور گردشی در مطب پزشکان مختلف حضور پیدا کردند

 زدید کردند و با انواع داروهای طبیعی و گیاهان دارویی خام آشنا شدند. و تر، ماساژ و طب سوزنی آشنا شدند. از داروخانه دانشکده طب ایرانی با

از فرآیند  دانشجویان عراقی از آزمایشگاه دانشکده طب ایرانی هم بازدید کردند و با بانک مفردات گیاهی و معدنی آشنا شدند. همچنین با چند نمونه  

اشکال دارویی براساس روش های طب ایرانی و راه های اصالح فرموالسیون و   های روتین ساخت دارو مانند عصاره گیری، اسانس گیری، تهیه

 بهبود آنها آشنا شدند. 

بودند   در پایان این دوره آموزشی، این گروه از دانشجویان بین الملل از کیفیت و جذابیت دوره و تدریس استادان دانشکده طب ایرانی بسیار راضی

 حضور بیشتر در سالمتکده های دانشکده ابراز تمایل کردند.  و برای آشنایی بیشتر با طب ایرانی و

 

ایتالیا  1401خرداد    27تا   5 با نهمین نشست منطقه،  به میزبانی دانشگاه ساپینزا  ای مجمع جهانی سالمت 

 مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

ارکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران  با مش (World Heath Summit) ای مجمع جهانی سالمتنهمین نشست منطقه 

 .در رم برگزار شد 

 

 1401خرداد  27تا  25ای مجمع جهانی سالمت الملل، نهمین نشست منطقهمعاونت بین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

 .نرانی پرداختبه میزبانی دانشگاه ساپینزا برگزار شد و وزیر علوم و تحقیقات ایتالیا در افتتاحیه آن به سخ

االختیار دانشگاه در پیمان گروه هشت به صورت مجازی در خصوص طی روز نخست این گردهمایی بین المللی، دکتر علی جعفریان، نماینده تام

 .های سالمت سخنرانی کردپایداری نظام مالی سالمت در بعد نظام

نشگاه نیز به عنوان رئیس نشست هوش مصنوعی و سالمت در این نشست  های پیمان گروه هشت دادکتر امیرحسین تکیان، دبیر اتاق همکاری

سازی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت  وی طی روز دوم این برنامه و در پنل تغییرات آب و هوایی، سخنرانی خود با موضوع مدل  .حضور داشت

 .تقبال حاضران قرار گرفتغذایی جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه آینده را ارائه کرد که مورد اس
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ای مجمع جهانی سالمت نقش فعالی  همچنین نمایندگان دانشگاه در تهیه و تصویب قطعنامه پایانی پیمان گروه هشت در نهمین نشست منطقه

 .نظر پرداختندحث و تبادلهای عضو پیمان چون موناش استرالیا، ساپینزای ایتالیا و چریته آلمان به بداشتند و در حاشیه آن با نمایندگان دانشگاه

الملل دانشگاه و دکتر تکیان با حضور در دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در رم، دانشگاه علوم در پایان نشست، دکتر آیتی، معاون بین

شگاه به دانشجویان و متقاضیان مند با این دفتر برای معرفی دانالمللی آن را معرفی و بر ارتباط مداوم و نظامهای بینپزشکی تهران و فعالیت

 .ایتالیایی تأکید کردند

 

 ای مجمع جهانی سالمت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شدنهمین نشست منطقه

با مشارکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران   (World Heath Summit) ای مجمع جهانی سالمتنهمین نشست منطقه 

  .در رم برگزار شد 

 

 1401خرداد  27تا  25ای مجمع جهانی سالمت الملل، نهمین نشست منطقهمعاونت بین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

 .نرانی پرداختبه میزبانی دانشگاه ساپینزا برگزار شد و وزیر علوم و تحقیقات ایتالیا در افتتاحیه آن به سخ

االختیار دانشگاه در پیمان گروه هشت به صورت مجازی در خصوص طی روز نخست این گردهمایی بین المللی، دکتر علی جعفریان، نماینده تام

 .های سالمت سخنرانی کردپایداری نظام مالی سالمت در بعد نظام

نشگاه نیز به عنوان رئیس نشست هوش مصنوعی و سالمت در این نشست  های پیمان گروه هشت دادکتر امیرحسین تکیان، دبیر اتاق همکاری

 .حضور داشت

با موضوع مدل تغییرات آب و هوایی، سخنرانی خود  برنامه و در پنل  بر امنیت غذایی  وی طی روز دوم این  تغییرات آب و هوایی  تأثیر  سازی 

 .تقبال حاضران قرار گرفتجمهوری اسالمی ایران در چهار دهه آینده را ارائه کرد که مورد اس

ای مجمع جهانی سالمت نقش فعالی  همچنین نمایندگان دانشگاه در تهیه و تصویب قطعنامه پایانی پیمان گروه هشت در نهمین نشست منطقه

 .نظر پرداختندحث و تبادلهای عضو پیمان چون موناش استرالیا، ساپینزای ایتالیا و چریته آلمان به بداشتند و در حاشیه آن با نمایندگان دانشگاه

الملل دانشگاه و دکتر تکیان با حضور در دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در رم، دانشگاه علوم در پایان نشست، دکتر آیتی، معاون بین

شگاه به دانشجویان و متقاضیان مند با این دفتر برای معرفی دانالمللی آن را معرفی و بر ارتباط مداوم و نظامهای بینپزشکی تهران و فعالیت

 .ایتالیایی تأکید کردند
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 همکاری و مشارکت 

 نشست معاون آموزشی دانشگاه با استادان منتخب آموزشی دانشکده ها  ، هفته آموزش

استادان شاخص   با  دانشگاه  پزشکی  آموزش علوم  توسعه  و  مرکز مطالعات  مدیر  و  دانشگاه  آموزشی  معاونت  نشست صمیمانه 

 .دانشکده ها در حوزه آموزش در سالن شورای معاونت آموزشی برگزار شد 

 

، معاونت آموزشی دانشگاه در اولین روز از هفته آموزش از اساتید منتخب و شاخص حوزه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 آموزش دانشگاه قدردانی کرد. 

زش دانشگاه، نشست صمیمانه معاونت آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و  ماه و در اولین روز از کنگره هفته آمواردیبهشت  31روز شنبه  

 . ها در حوزه آموزش در سالن شورای معاونت آموزشی برگزار شد توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با استادان شاخص دانشکده 

 های اصلی معاونت تکریم و نکوداشت اساتید در حوزه آموزش یکی از برنامه  

د فرشاد عالمه، معاون آموزشی دانشگاه ضمن تبریک هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران از حضور اساتید در این نشست قدردانی  دکتر سی

کرد و گفت: در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران که صدها استاد برجسته و نخبه مشغول فعالیت هستند انتخاب اساتید منتخب کاری بس  

 دشوار است.  

های حوزه آموزش نکوداشت اساتید برجسته آموزشی و تکریم جایگاه معلمی است بر آن شدیم تا برای ود: با توجه به این که یکی از برنامهوی افز

 ای مجزا در طول هفته آموزش به این مهم بپردازیم.اولین بار در برنامه 

ها را معرفی کنند. سپس کیفیت و کمیت آموزشی اساتید  آموزشی دانشکدهعلمی تاثیرگذار ها خواسته شد تا اعضای هیئتبر این اساس از دانشکده 

 ها طی برگزاری دو نشست قدردانی شود.استاد منتخب دانشکده  17شدگان از  معرفی شده نیز در معاونت آموزشی بررسی و مقرر شد از بین معرفی

 تقویت روحیه قدرشناسی در دانشگاه یک راهبرد انگیزشی مؤثر 

های معاون آموزشی دانشگاه، تقویت  نژاد، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ادامه ضمن تشکر از پشتیبانیدکتر مافی 

ر و ترویج روحیه قدردانی و سپاسگزاری را یکی از وظایف مسئوالن حوزه آموزش دانشگاه دانست و گفت: امیدواریم با گام برداشتن در این مسی

علمی جدید  های اساتید دانشگاه در کسوت معلمی را به تصویر درآوریم تا چراغ راهی برای اعضای هیئت ها و ایثارگریزحمات، تالش  ای ازگوشه 

های نوین پزشکی، های دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، فناوری استاد دانشکده  9وی گفت: در این نشست از    و دانشجویان دانشگاه باشد.
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های پزشکی، بهداشت، پرستاری و شناسی و طب ایرانی تقدیر خواهد شد و نشست دوم با حضور منتخبان دانشکدهلوم تغذیه و رژیمبخشی، عتوان 

 خردادماه برگزار خواهد شد.  3شنبه مامایی و مجازی در روز سه

 های خود از حوزه آموزش دانشگاه پرداختند.در ادامه هر یک از اساتید به بیان خواسته 

انی ایان جلسه نیز با اهدای لوح یادبود از دکتر تبسم هوشمند و دکتر حمید محمود هاشمی از دانشکده دندانپزشکی، دکتر یلدا حسین زاده اردکدر پ

شکی،  های نوین پزو دکتر فرهاد نجم الدین از دانشکده داروسازی، دکتر رضا صفدری از دانشکده پیراپزشکی، دکتر الهه متوسلی از دانشکده فناوری

شناسی و دکتر روجا رحیمی از دانشکده طب  بخشی، دکتر لیال آزادبخت از دانشکده علوم تغذیه و رژیمدکتر منصوره عادل قهرمان از دانشکده توان 

 ایرانی قدردانی شد. 

 

 اطات و روابط عمومی  بروز ارت

 طریق روابط عمومی امکان پذیر استدکتر زنده دل: معرفی برند معتبر دانشگاه از  ،  نمایشگاه روز روابط عمومی

رازی،   بیمارستان  رئیس  دانشگاه،  عمومی  روابط  دستاوردهای  معرفی  و  عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز  گرامیداشت  با  همزمان 

 .دستاوردهای روابط عمومی را موجب شکوفایی و معرفی بهتر دانشگاه دانست

، دکتر ابوالفضل زنده دل، رئیس بیمارستان رازی، درحاشیه نمایشگاه روز روابط عمومی که  بط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران روابه گزارش  

فت: دستاوردهای روابط عمومی که در روزهای آینده به صورت کامل عملیاتی می شود،  اردیبهشت در طبقه نهم ستاد مرکزی برگزار شد، گ   27

 بسیار ارزنده هستند و می تواند موجب شکوفایی و پیشرفت هرچه بیشتر روابط عمومی در معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد. 

ورمیانه خواند و گفت: همه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی وی دانشگاه علوم پزشکی تهران را یکی از برندهای معتبر دانشگاهی در خا

 دانشگاه وقتی می تواند نمود خوبی داشته باشد که به صورت جامع در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی معرفی شود. 

گفت: با توجه به رسالتی که این   دکتر زنده دل، بیمارستان رازی را یکی از مراکز پر مراجعه و قطب علمی بیماری های پوست عنوان کرد و

بیمارستان در حوزه خدمت رسانی، حفظ مرجعیت علمی در حوزه پوست و هم توسعه دستاوردهای پژوهشی دارد، روابط عمومی می تواند در معرفی  

 هر سه جنبه بسیار کمک کننده باشد.
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روابط عمومی، توانمندی های حوزه توانبخشی را به  دکتر خاتون آبادی: با کمک ، نمایشگاه روز روابط عمومی

 نمایش می گذاریم

نه  همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و معرفی دستاوردهای روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشکده توانبخشی، راه اندازی ساما

 .هیئت علمی خواند رزومه اساتید را تحول بزرگی در جهت نمایش هویت و شناسنامه علمی اعضای

مایشگاه روز روابط  ، دکتر سیداحمدرضا خاتون آبادی، رئیس دانشکده توانبخشی، درحاشیه نروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

اردیبهشت در طبقه نهم ستاد مرکزی برگزار شد، گفت: با توجه به ارتقای سالمت و سطح بهداشت و درمان در جامعه، امروزه    27عمومی که  

روابط عمومی  توانبخشی جز الینفک بهداشت و درمان شده و فکر می کنم با توجه به انتشار اطالعات و آگاهی رسانی و فعالیت هایی که در حوزه  

ر صورت گرفته است، توانبخشی می تواند بسیار خوب در جامعه نهادینه شود و ثبات یابد و به مرحله ای برسیم که بتوانیم خدمت صادقانه را د

 جامعه ارائه دهیم. 

شگاه علوم پزشکی تهران به عنوان  وی افزود: با کمک روابط عمومی می توانیم توانمندی های حوزه توانبخشی را به نمایش بگذاریم و آنچه در دان

 نماد آموزش عالی در حوزه توانبخشی و درمان وجود دارد را معرفی کنیم.

خاطر نشان کرد: با    "روابط عمومی در دوره جدید، توانست در دانشکده توانبخشی جایگاه خود را بیابد"رئیس دانشکده توانبخشی، با بیان اینکه  

یتم، دغدغه روابط عمومی را داشتم، لذا حامی حوزه روابط عمومی بوده و هستم. از این رو الزم است اطالع رسانی  توجه به اینکه از ابتدای مسئول

رم در را به گروه های آموزشی بیشتر کنیم تا بتوانیم نمایش بهتری از توانمندی هایمان در بعد آموزشی، پژوهشی و درمانی داشته باشیم. امیدوا

 روابط عمومی پویا و فعال برخوردار شویم.  بازه زمانی کوتاه از یک

اندازی  دکتر خاتون آبادی، اساتید دانشگاه به دلیل مشغله های کاری برای سال های متمادی امکان به روز سازی رزومه کاری خود را نداشتند، راه  

رد و هویت و شناسنامه علمی آنها را به روز رسانی  سامانه رزومه اساتید، تحول بزرگی است که می تواند توانمندی های اساتید را به نمایش بگذا

وی برقراری ارتباط بهتر میان دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده ها را از وظایف روابط عمومی ها دانست و گفت: قطعا در دانشکده   کند.

 توانبخشی سعی می کنیم که این ارتباط بهتر برقرار شود. 
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 دکتر جمشیدی: روابط عمومی خوب، نمودار و نمایه هر حرکتی است، روابط عمومینمایشگاه روز 

  همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و معرفی دستاوردهای روابط عمومی دانشگاه، رئیس بیمارستان شریعتی، فعالیت های اخیر 

 .تروابط عمومی را موجب رشد و ارائه بهتری از خدمات دانشگاه دانس

می  ، دکتر احمد رضا جمشیدی، رئیس بیمارستان شریعتی، درحاشیه نمایشگاه روز روابط عموروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

اردیبهشت در طبقه نهم ستاد مرکزی برگزار شد، گفت: معتقدم که یک روابط عمومی خوب، نمودار و نمایه هر حرکتی است و تقویت روابط    27که  

های  وی فعالیت  عمومی در دانشگاه و بیمارستان نیز باید از اولویت های مسوالن باشد چرا که روابط عمومی وسیله ارتباط با خارج از مرکز است.

روابط عمومی را موجب اشاعه امید دانست و تصریح کرد: روابط عمومی از یک سو نشان می دهد که مجموعه چگونه و در چه سطحی کار می  

می کند و از سوی دیگر با نمایش فعالیت ها، خصوصا با معرفی کارهای درمانی و پژوهشی امید به جامعه تزریق می کند. لذا حضور یک روابط عمو

 و موثر نقش بسیار مهمی در تمام حیطه های کاری به خصوص در بیمارستان ها دارد.فعال 

گاه می  رئیس بیمارستان شریعتی، سامانه رادیویی سینا، را وسیله ارتباط دانشمندان کشور با مردم و جامعه خواند و گفت: از این طریق پیام دانش

گی در دانشگاه داریم که شاید برای جامعه شناخته شده نباشند از این رو سامانه رزومه اساتید  تواند به جامعه منتقل شود. ما افراد و دانشمندان بزر

 می تواند این شناخت و حتی ارتباطات بین المللی را بیشتر کند و نقطه عطفی خواهد بود. 

 ند ارائه بهتری از خدمات دانشگاه باشد. وی افزود: سامانه مهر موجب رشد روابط عمومی و ارتباط تصویری با جامعه می شود. همچنین می توا 

 

 

های قلب و  عمومی را در زمینه پیشگیری از بیماری دکتر علیرضا حاج قاسمی: نقش روابط،  نمایشگاه روز روابط عمومی

 عروقی مهم خواند 

رسانی  اطالع  :دانشگاه،مدیر بیمارستان مرکز قلب تهرانهمزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و معرفی دستاوردهای روابط عمومی  

های کلی درمان کشور های قلبی و عروقی و کاهش هزینه و آگاه کردن مردم در بهبود شرایط و سبک زندگی آنها در پیشگیری از ابتال به بیماری

 .نقش بسزایی دارد

می، مدیر بیمارستان مرکز قلب تهران درحاشیه نمایشگاه روز روابط عمومی  عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حاجی قاسبه گزارش روابط 

عمومی کاری تخصصی و  عمومی گفت: امروزه کار روابط اردیبهشت در طبقه نهم ستاد مرکزی برگزار شد،ضمن عرض تبریک روز روابط   27که  

 .شده است ای است و نسبت به گذشته متفاوتکنندهای است زیرا جامعه، جامعه سؤالحرفه

 مدیر بیمارستان مرکز قلب تهران افزود: در جامعه امروزی اغلب مردم از سطح فکر و سواد باالیی برخوردار هستند، 
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ها نیز  کنند همچنین سرعت انتشار اخبار رسانه دهد، عموم مردم نسبت به آن حساس هستند و پیگیری می اخبار و اتفاقاتی که در جامعه رخ می 

وی گسترش اخبار درست و پیشگیری از انتشار اخبار نادرست و اخباری   .عمومی در این وضعیت بسیار مهم استست که نقش روابط یافته اافزایش

 .عمومی عنوان کردتواند تأثیرات منفی به بار داشته باشد را از وظایف بااهمیت حوزه روابط که می

های ی تخصصی در ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی در زمینه تخصصی بیماریدکتر حاج قاسمی با بیان اینکه مرکز قلب تهران بیمارستان

خصصی ت حیطه  در    علمی این مرکز،ها و اطالعات اعضای هیئتهای دانشگاه و با اتکا به تواناییخوشبختانه با حمایت :قلب و عروق است گفت 

 .قلب و عروق در کشور پیشرو هستیم

علمی است زیرا اعضای هیئت  های قلبی بیمارستانی نمونهبیماری  زمینه  در  کشور  سطح   تهران افزود: این مرکز درمدیر بیمارستان مرکز قلب   

وی تصریح کرد: ما انتظار    .شود در سطح بسیار باال و به روزی استرو سطح خدماتی که ارائه می کنند ازاینوقت واقعی کار میصورت تمامبه 

ای شود شامل خدمات تخصصی و خدمات ویژه می   ارائه  کشورمان  رانبیما  به  که  درمانی   خدمات   عمومی دانشگاه، انواعروابط   کمک  با  که   داریم

خوبی به مردم معرفی شود، زیرا حوزه کاری اساتید صرفاً در این بیمارستان است و الزم است  اساتید مرکز به  و  است  نیازمند  آن   که جامعه به

 .عمومی در این حوزه ورود کندروابط 

های قلب و عروق اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که الزم است در زمینه سالمت و پیشگیری از بیماری  عمومیدکتر حاج قاسمی به اهمیت روابط

شود و آن نقش  گذاری میای قرار گرفته و روی آن سرمایهیادآور شوم رویکردی است که خوشبختانه در بیمارستان مرکز قلب موردتوجه ویژه

تکنولوژی، تحرک    به شرایط کنونی زندگی و رشد و توسعه های قلب و عروق است که باتوجه بیماری  رسانی بیمارستان در زمینة پیشگیری ازاطالع

پزشکی    معضالت   ترینمهم  از  یکی  عروق  و  قلب   هایکه بیماریطوریهای قلب و عروق رشد چشمگیری دارد به عموم مردم کم شده و بیماری

های مردم در بهبود شرایط و سبک زندگی آنها در پیشگیری از ابتال به بیماری  کردن  آگاه  و  رسانیاطالع   بنابراین   در دنیا و از جمله کشور ما است،

 .دارد بسزایی نقش   های کلی درمان کشورقلبی و عروقی و کاهش هزینه 

  بتوانیم   را  تهران  جمعیت  تا   ایمداده  توسعه   و   افزاری را تهیهای را شروع کردیم و نرممدیر بیمارستان مرکز قلب تهران افزود: ما در این زمینه برنامه

که تهیه شده    افزارینرم   طریق   از  مردم  و   شوند   پوشش قرار دهیم و در یک بازه زمانی مناسب از مردم تهران دعوت کنیم تا غربالگری  تحت

  و  اطالعات  نیازی به مداخالت درمانی دارد،   که فردی هر و  شوندمی غربالگری  عروقی و قلبی هایبیماری  نظر  از   کنند واطالعاتشان را وارد می 

ما در جهت معرفی این سامانه و    به   تواندمی    دانشگاه  عمومیروابط   زمینه   شود که در اینبه آنها داده می   پیشگیری  زمینه  در  الزم  هایآموزش

 .اجرای این برنامه مؤثر باشد
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عبداللهی: روابط عمومی دانشگاه از حالت سکون خارج و بسیار فعال شده دکتر  ،  نمایشگاه روز روابط عمومی

 است

 .رئیس بیمارستان امیراعلم گفت: روابط عمومی دانشگاه در این سال های اخیر به صورت علمی اداره می شود و اثرات آن هم مشاهده می شود

، دکتر حامد عبداللهی، رئیس بیمارستان امیراعلم، در حاشیه نمایشگاه روز روابط عمومی و  اه علوم پزشکی تهران روابط عمومی دانشگبه گزارش  

نهم ستاد مرکزی برگزار شد ضمن تبریک روز روابط عمومی گفت: در نگاه  اردیبهشت در طبقه    27معرفی دستاوردهای روابط عمومی دانشگاه که  

  اداره  علمی   اول تحول بنیادی در روابط عمومی دانشگاه در این سال های اخیر مشاهده می شود و کامال مشخص است که این واحد به صورت

ومی دانشگاه از حالت سکون خارج و بسیار فعال شده افزود: ما  وی با بیان اینکه واحد های روابط عم  .مشاهده می شود  هم  آن  اثرات  و  شود  می

رید که به تهیه اخبار و تولید محتوا به خصوص در دوران کرونا به روابط عمومی کمک و اخبار مربوط به بیمارستان  دا  تیمی  امیراعلم   در بیمارستان

 .را در سایت بیمارستان و دانشگاه بارگذاری و منعکس می کند

للهی ادامه داد: ما در بیمارستان ظرفیت های خوبی از جمله کاشت حلزونی داریم که در خاورمیانه حرف اول را می زند و اگر به شکل  دکتر عبدا

 .مناسب اطالع رسانی شود بیماران زیادی از سایر کشورها مراجعه خواهند کرد

آموزش عالی کشور و مجموعه ای از اولین ها دانست و افزود: وجود رسانه   نماد   در پایان رئیس بیمارستان امیراعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران را

رسد که  های مانند رزومه اساتید، سامانه مهر، رادیو سینا و رزومه اساتید بسیار ضروریست و امیدواریم از نظر کیفتی هم این رسانه ها به حدی ب

  .فعالیت های دانشگاه را به بهترین شکل معرفی کند

  

 

 

 
 

 

 

 

مهندس سورکی: روابط عمومی یک کار تخصصی است و نیاز به نیروی انسانی  ،  نمایشگاه روز روابط عمومی

 متخصص دارد 

امام خمینی، یکپارچه از سامانهسایتسازی وب معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی  های سینا، مهر و رادیو سینا را  ها و رونمایی 

 .روزرسانی اطالعات دانشگاه مؤثر استنوآوری ارزشمندی دانست که در به

، محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی با تبریک روز روابط  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ستاوردهای روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  در بازدیدی که از د :روزی همکاران این عرصه گفتوقفه و شبانه عمومی و قدردانی از تالش بی 

شود گفت:  وی بابیان اینکه امروزه داشتن اطالعات جدید سرمایه محسوب می   .کارهای بسیار نوآورانه و جدیدی را مشاهده کردم  داشتم   تهران

شود. بنابراین هرکس که  ه محسوب میشد ولی امروزه داشتن اطالعات جدید سرمایعنوان سرمایه محسوب میبه   مالی  منابع  فقط   ازاینپیش
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تواند سرمایه باالتری داشته باشد. خوشبختانه تا جایی که مشاهده کردم جزء برندهای خوب در سطح تری داشته باشد میروز و غنیاطالعات به 

 .کشور و جهانی هستیم

یکپارچه سورکی  وبمهندس  گفسایتسازی  و  دانست  خوبی  بسیار  اقدام  را  دانشگاه  نوآوریهای  و  کارها  از  یکی  کردم  ت:  مشاهده  که  های 

کند. با تالش و کمک همه  ها جلوگیری میهای دانشگاه است که بسیار خوب است و از پراکندگی سایت سایتسازی وبسازی و یکسان یکپارچه

 .سیمتوانیم به هدف و ایده آن مدنظر دکتر ترابی بر ها و سایر مراکز تابعه می همکاران در بیمارستان 

ها های بیمارستانهای بیمارستانی خواستار شد و گفت: بعضی از سایتسایتروزرسانی اطالعات وب مهندس سورکی همکاری روابط عمومی در به 

به  چندجانبهاطالعاتشان  همکاری  امکان  صورت  در  نیست.  بیمارستانروز  در  به ای  اطالعاتشان  که  گیرد  صورت  از ها  بسیاری  شود.  روز 

  اطالعات    کنند و الزم است اینها مراجعه میسایترجوع، به وب عنوان ارباب کنندگان درون جامعه علوم پزشکی نیستند و خارج از دانشگاه به مراجعه

کنند و من نیز تاحد امکان  روزرسانی اطالعات بیمارستان تالش می امام خمینی همکاران روابط عمومی برای به  بیمارستانی  مجتمع در . شود روزبه 

  .کنمبه تأمین تجهیزات و منابع مالی موردنیاز این حوزه کمک می

تواند به پزشکان، پیراپزشکان و مردم در  ها میسامانه مهندس سورکی با اشاره به رونمایی از سه سامانه رادیو سینا، رزومه اساتید و مهر گفت: این 

پزشکان سامانه بسیار خوبی است. با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران برند است و  cv دسترسی به اطالعات تازه کمک کند. سامانه

تواند کمک کند که به اطالعات موردنظرشان  می cv و سامانه  روز پزشکان دارنداساتید بسیار خوبی دارد؛ بسیاری از افراد جامعه نیاز به اطالعات به 

 .دهددسترسی پیدا کنند. دو سامانه دیگر نیز اطالعات خوبی در اختیار عموم و دانشگاه قرار می 

ها ن حوزهمعاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی، روابط عمومی را یک کار تخصصی دانست و تأکید کرد: نیروی انسانی که جذب ای

شود بر اساس استانداردها و تکنولوژی های روز ها بارگذاری میشود باید از تخصص کافی برخوردار باشد تا اطالعاتی که در سایت و سامانهمی

 .توان دنیای ارتباطات و روابط عمومی را مدیریت کردباشد چراکه با دیدگاه سنتی نمی 
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 است  دکتر علیزاده: روابط عمومی بخشی از یک سازمان نیست، بلکه همه سازمان  ،نمایشگاه روز روابط عمومی

تواند الگوی خوبی برای سایر  های روابط عمومی را آغازگر تحولی در این حوزه دانست که میرئیس دانشکده پیراپزشکی فعالیت

 .ها باشدها و سازماندانشگاه

، دکتر شعبان علیزاده رئیس دانشکده پیراپزشکی با تبریک روز روابط عمومی به نمایندگی از  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

عنوان چشم اندرکاران این حوزه، بخصوص همکاران روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، گفت: روابط عمومی به بزرگ پیراپزشکی به دست   خانواده

های جدیدی را به منصه  عنوان یک نوآور، در حوزه روابط عمومی نیز نوآوریکند و دانشگاه علوم پزشکی تهران به وظیفه می و گوش سیستم انجام 

 .ته استظهور گذاش

نمایشگاه روابط عمومی، نشان می  اینکه  بابیان  بر  دهد افق جدیدی در فعالیتدکتر علیزاده  افزود: عالوه  های روابط عمومی پدیدار شده است 

و  دانشگاه علوم پزشکی تهران    رسانی و اشاعه و گسترش دانش که الزمهای که رویکرد کالسیک دارد؛ سبک جدیدی از اطالعکارهای روزمره

 .المللی آن است درحال انجام استهای ملی و بینمأموریت

تواند  های جدیدی را آغاز کرده که میها دانست و افزود: روابط عمومی دانشگاه، کارهای روابط عمومی را الگویی برای سایر دانشگاه وی فعالیت

 .ها معرفی کندانها و سازمآغازگر تحول در این حوزه باشد و مدل خوبی را به سایر دانشگاه 

پیراپزشکی حوزه  دانشکده  دانست و گفت: در  نوین  و  پویا  روابط عمومی  نیازمند  را  دانشکده  این  پیراپزشکی،  دانشکده  پاراکلینیک،  رئیس  های 

ارند و باتوجه  های بسیار مهمی درسانی پزشکی فعالیتهای پزشکی، انفورماتیک پزشکی، هوش مصنوعی، اطالع ها و فوریتتصویربرداری، مراقبت 

ها را به مخاطبان  این حوزه صورت گرفته نیاز به یک روابط عمومی بسیار پویا و نوین داریم که بتواند این فعالیت  از  هریک  در  که  هاییپیشرفت   به

 .آن منتقل و متقابالً بازخوردها را دریافت کند

ها نیروی ها و بیمارستاندهی کند افزود: ازنظر ساختاری، بسیاری از دانشکدههای جدید را به بهترین نحو ممکن سامانتواند ایدهروابط عمومی می 

توانند بسیاری از خألها بخصوص کمبود نیروی  های جدید میکارگیری علم روز و تکنولوژیانسانی زیادی ندارند اما با استفاده از نوآوری و به 

 .جبران کنند  انسانی را

ها باید بخشی از  است افزود: تمامی سازمان   پذیریم روابط عموی بخشی از یک سازمان نیست، بلکه همه سازمان دکتر علیزاده با تأکید براینکه ب

رسانی کنند. واحدهای دانشگاه نیز در کنار آموزش، پژوهش و تشخیص و درمان، بخشی کارشان را صرف روابط عمومی و مشارکت در زمینه اطالع

 .و اشاعه دانش اختصاص دهندرسانی از فعالیت خود را به اطالع 

شد روز میبار به های جدید روابط عمومی گفت: اگر رزومه اساتید هرچندسال یکاندازی سامانه رئیس دانشکده پیراپزشکی با اشاره به تأثیر راه 

با راهالمللی دانشگاه رونق بیشتری میتعامالت ملی و بین اتصال آن  گرفت.  از سامانهاندازی سامانه رزومه اساتید و  به با بسیاری  روزرسانی  ها، 

 .شوداطالعات با زحمت کمتر و کارایی بیشتر انجام می 
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عمومی  روابط  روز  تصویر کشیدن ،  نمایشگاه  به  و  برای رصد  را  بهتری  و  رویکرد جدید  عمومی  روابط  تکلو: 

 گرفته است های دانشگاه پیشفعالیت

های دانشگاه را  های روز دنیا مجموعه فعالیت ها و رسانهعمومی دانشگاه، همگام با تکنولوژی مدیر مجتمع بیمارستانی یاس، روابط 

 .کشد به تصویر می 

اردیبهشت و روز روابط عمومی    27، علیرضا تکلو مدیر مجتمع بیمارستانی یاس، با تبریک  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

ها پیش،  وی افزود: روابط عمومی از سال.  های دانشگاه به تصویر کشیده است بازدید کردمهای روابط عمومی که کل کارها و فعالیتگفت: از غرفه 

  با    گرفته و همگامهای دانشگاه را رصد و به تصویر کشیده و در این دوره مدیریتی نیز، رویکرد بهتری را پیشامی فعالیتفعالیت خوبی داشته و تم

هایی که در داخل و خارج از مجموعه دانشگاه  روز کرده است و بهتر از قبل تمامی فعالیتهای روز دنیا عملکرد خود را به های و تکنولوژیسانه ر

 .کشد می  تصویر  به  شود راالمللی انجام میهران، وزارتخانه و حتی در سطح بین علوم پزشکی ت

های رییس دانشگاه باعث رقم های دکتر قناعتی قدردانی کرد و گفت: حمایتهای دکتر ترابی و حمایتمدیر مجتمع بیمارستانی یاس، از تالش

 .خوردن اتفاقات خوبی در دانشگاه شده است

تر شدن است و توانش را بر این گذاشته که  این مرکز در حال بزرگ :قدردانی از همکاران روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس گفتتکلو با  

تنهایی مجموعه روابط عمومی بیمارستان یاس را  هایش معرفی و رصد شود. بشخصه از خانم احمدی همکار خوب و محترمی که به تمامی فعالیت

 .کنمشکر میکنند تمدیریت می

شود که انتظار مدیر مجتمع بیمارستانی یاس، روابط عمومی را چشم و گوش سازمان دانست و گفت: کارهای خوبی در واحدهای دانشگاه انجام می

و انگیزه خوبی را    کند تأثیر بیشتری دارد ها را رصد و بازگو میها را به تصویر بکشد و زمانی که روابط عمومی این فعالیترود روابط عمومی آن می

 .کندایجاد می
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 بازدید معاون علم و فناوری فیلیپین و هیئت همراه از پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی 

و   ها  فناوری  پژوهشکده  در  ایران  از محصوالت ساخت  هیئت همراه  و  فیلیپین  و توسعه  در بخش تحقیق  فناوری  و  علم  معاون 

 .بازدید کردند تجهیزات پیشرفته پزشکی 

 

ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه، دکتر رونا کریمستینا گوارا معاون پژوهشکده فناوری  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ها و  واقع در پژوهشکده فناوری  IACTن در مرکز  بنیاهای دانشعلم و فناوری فیلیپین و هیئت همراه از محصوالت ساخته شده توسط شرکت

 بازدید کردند. 1401اردیبهشت  31تجهیزات پیشرفته پزشکی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( روز شنبه  

رفته های پیشدکتر سعید سرکار رئیس پژوهشکده، دکتر علیرضا احمدیان معاون پژوهشی و دکتر علیرضا میرباقری رئیس مرکز آموزش مهارت

های های حوزه سالمت شرکتبالینی ایران هیئت بازدیدکننده را همراهی کردند. دکتر سعید سرکار ضمن خوشامدگویی، به امکانات و توانمندی

 بنیان اشاره کردند و به اجرایی شدن توافقات دوجانبه همکاری بین دو کشور تأکید کردند.دانش 

عنوان روشی کم  های مغز و اعصاب، فک و صورت، ستون فقرات و ارتوپدی به نویگیشن در جراحی   دکتر احمدیان بر ضرورت استفاده از دستگاه

بر بیش از  برداری از ضایعات مغزی و تاکنون بالغعمل جراحی نمونه   30منظور افزایش دقت در جراحی اشاره کرد. وی گفت: که ماهانه  تهاجم به

 شده است. هزار عمل جراحی توسط دستگاه نویگیشن انجام  7
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ها و محصوالت کاربردی این مرکز در زمینه مهندسی پزشکی،  در ادامه تیم بازدیدکننده از دستاوردهای این مرکز دیدن کردند و از نزدیک با ظرفیت 

 جراحی رباتیک، ناوبری جراحی و...آشنا شدند. 

 

 ولت قهرمانی تیم والیبال بانوان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسابقات کارکنان د

 .بانوان والیبالیست دانشگاه موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات والیبال کارکنان دولت شدند

 

تا پنجشنبه    1401اردیبهشت    27معاونت فرهنگی و دانشجویی، این مسابقات از روز سه شنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران، آموزش و پرورش گلستان، دانشگاه علوم پزشکی    4به میزبانی بانک مرکزی با حضور    1401اردیبهشت    29

برد پیاپی موفق به کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات و ورود به   3دانشگاه علوم پزشکی تهران با  مازندران و بانک مرکزی برگزار شد،  

 .مرحله مسابقات کشوری شد

 :اداره مسابقات مدیریت تربیت بدنی نتایج این مسابقات را به شرح ذیل اعالم کرد

 1401اردیبهشت  27روز اول سه شنبه 

 (0) مازندران پزشکی  علوم دانشگاه – ( 2دانشگاه علوم پزشکی تهران )

  1401اردیبهشت  28روز دوم چهارشنبه 

 (0) گلستان پرورش و آموزش – ( 2دانشگاه علوم پزشکی تهران )

  1401اردیبهشت  29روز سوم پنجشنبه 

 (0) مرکزی بانک – ( 2دانشگاه علوم پزشکی تهران )

ری نیا )مرکز بهداشت جنوب(، طاهره رضایی و مریم نعمت الهی )مرکز طبی کودکان(، سیده کاملیا داوودزاده )دانشکده  توضیح اینکه، زهرا مختا

بیمارستان بهرامی(، پریوش خادمی )بیمارستان امام  ) ، مریم مالیجردی(مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه IT) مجازی(، حلیمه شاه علی

)دانشکده دندانپزشکی(، مینا اکبریان )بیمارستان رازی( و پریناز قزلی جهرمی )بیمارستان شریعتی( اعضای تیم والیبال   خمینی)ره((، سکینه نظمی

 .اشتدانشگاه در این مسابقه بودند و مربیگری تیم بر عهده زینب اینانلو بوده و لیال حاتمی نیز به عنوان سرپرست تیم در این مسابقه حضور د
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 پزشکی  67وختگان ورودیگردهمایی دانش آم

 .پزشکی در موزه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد   67گردهمایی دانش آموختگان ورودی

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر حسین ملک افضلی 

دکتر حسین ملک افضلی، استاد ممتاز دانشگاه  در پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی تهران فرازی شنیدنی از زندگی نامه  

 .برگرفته از کتاب تاریخ شفاهی به اشتراک گذاشته شده است

 

  

 

 

 

 

 

 

 مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما در معاونت بهداشت  

ماماهای منتخب حوزه  به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ماما، با حضور معاون بهداشت دانشگاه، مدیران و کارشناسان این حوزه، از  

 .عمل آمدبهداشت دانشگاه تقدیر به

 

، به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ماما در  1401اردیبهشت  31معاونت بهداشت، روز شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

از ماماهای منتخ بهداشت دانشگاه،  اولیائی منش معاون  با حضور دکتر علیرضا  به نشستی صمیمانه  تقدیر  بهداشت دانشگاه   .عمل آمدب حوزه 

زاده معاون اجرایی معاونت بهداشت، دکتر مسعود رفعتی مدیر  در این مراسم دکتر سعید تاملی معاون فنی معاونت بهداشت، دکتر محمد رضا قیوم

ه، اعظم سادات نیاکان رئیس گروه شبکه بهداشت درمان شهرستان اسالمشهر، دکترنرجس توکلی کیا سرپرست گروه سالمت جمعیت و خانواد

شبکه  خانواده  بهداشت  مسئول  کارشناسان  و  مادران  کارشناس سالمت  زینب محقق  دکتر  باروری،  و  مادران، جمعیت  های شهرستان  سالمت 

سالمت حضور های  ها، مراکز جامع خدمات سالمت و پایگاهاسالمشهر، ری و مرکز بهداشت جنوب و جمعی از ماماهای شاغل در ستاد شبکه
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 .داشتند

ای دارد و شغلی بسیار مهم و منحصر بفرد است.  دکتر اولیائی منش ضمن گرامیداشت روز جهانی ماما گفت: ماما در نظام سالمت جایگاه ویژه

ایه خدمت بوده و هستند  گیری بیماری کرونا و بعد از آن همواره در حال ارماماها در همه مقاطع زمانی، چه قبل از دوران کرونا و چه در زمان همه 

  جمعیت   جوانی    اند. معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به قانون حمایت ازوقفه، باعث ارتقای سالمت مادران شدههای بی و همیشه با جدیت و تالش 

راستای تحقق اهداف قانون جوانی    های با کیفیت در های مناسب و مشاورهتوانند با ارایه آموزش که می  هستند  هاییگروه   موثرترین   از  ماماها:    گفت

 .جمعیت از جمله افزایش زایمان طبیعی و فرزندآوری نقش کلیدی و مهمی داشته باشند

ی دکتر تاملی، ضمن گرامیداشت روز ماما و قدردانی از زحمات همکاران ماما و خدمات ارزشمند مامایی در نظام سالمت گفت: حرفه مامایی قدمت

تولید نسل بشریت دارد و محدود به امروز و دیروز زندگی بشر نیست. وی همچنین گفت در تاریخ علم پزشکی، از بقراط،  مصادف با تاریخ حیات و  

های اصلی وی در ادامه گفت: حرفه مامایی از پایه .کنندمی یاد مامایی  حرفه در خدماتش خاطر  به  پزشک بزرگ یونانی به عنوان مادر بزرگ مرد

 .خدمات ارزشمند مامایی را ارج می نهیمنظام سالمت است، 

 بخصوص  ماماها   از   دکتر تاملی با بیان این نکته که هر تخصصی باید باالترین سطح علم را داشته باشد، افزود: همه ماماهای ما نمونه هستند و

خصوص ارتقای کمی و کیفی خدمات سالمت    ای داشته باشند و درانتظار داریم که نسبت به آموزش مراقبین سالمت اهتمام ویژه  منتخب  ماماهای

 .برنامه ریزی منظم داشته باشند

یت تحت  دکتر توکلی کیا، در این مراسم با اشاره به روز جهانی ماما و تبریک به همکاران ماما گزارش جامعی از عملکرد و اقدامات ماماها در جمع

های سالمت مادران داشته  توسط ماماها، نقش بسیار بارزی در ارتقای شاخصشک تالش ایثارگرانه و خدمات سالمت  پوشش ارایه داد و گفت: بی 

مت  است. روز جهانی ماما، فرصت مناسبی است تا ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه این عزیزان و ارایه خدمات این حوزه در حفظ، تأمین و ارتقای سال

 .باشیم  های صادقانه این عزیزانشائبه و تالش خانواده، قدردان زحمات بی 

با  در ادامه جلسه نیاکان ضمن تبریک روز ماما، در مورد مشکالت ماماها از جمله عدم تخصیص حق فنی به ماماها، عدم عقد قرارداد بیمه  ها 

 .ماماهای دارای نظام پزشکی که منجر به ایجاد مشکالتی متعددی در نظام ارجاع مادران باردار شده است، مطالبی را بیان کرد

های تحت پوشش جنوب تهران،  مامای نمونه معاونت بهداشت دانشگاه شامل، ماماهای ستاد معاونت و منتخب شهرستان  20مراسم از    در پایان

 .شهرستان ری و اسالمشهر با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل به عمل آمد
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 دانشگاه به مناسبت فرارسیدن هفته آموزش الملل های حوزه آموزش بینها و تالشقدردانی از فعالیت 

الملل در شورای مدیران معاونت  های حوزه آموزش بین به مناسبت فرارسیدن هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، از تالش 

 .الملل تقدیر شد بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سالن شورای این معاونت   1401خرداد    2الملل، در این نشست که دوشنبه  معاونت بین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ها و زحمات حوزه آموزش دانشگاه به ویژه همکاران معاونت آموزشی پردیس الملل دانشگاه از تالشر محمدحسین آیتی، معاون بینبرپا شد، دکت

های پزشکی،  المللی سازی دانست و گفت: دانشکدهوی یکی از رویکردهای اصلی دانشگاه در دوره مدیریتی جدید را بین  .الملل تقدیر کردبین

  54دانشجوی خارجی از    300های دانشگاه با آموزش بیش از یک هزار و  الملل و سایر گروه ها و دانشکده نپزشکی پردیس بین داروسازی و دندا

 .کنندالمللی سازی ایفا میکشور جهان، نقش کلیدی را در مسیر بین

 و از فعال شدن دفتر مطالعات و توسعه آموزش  های اخیر را تشریحالملل طی ماهالملل دانشگاه سپس دستاوردهای حیطه آموزش بینمعاون بین

(EDO)  ها یاد کردالملل با مرکز تحقیق و توسعه آموزش دانشگاه به عنوان بخشی از این پیشرفتو ارتباط نزدیک معاونت آموزشی پردیس بین. 

ریزی جدی صورت گرفته ضمن انشگاه برنامهعلمی دهای توانمندسازی ویژه اساتید و اعضای هیأتدکتر آیتی افزود: در راستای برگزاری دوره

وی از افزایش سطح کمی و کیفی در   .المللی تعریف شده استهای آموزشی جدیدی چون هوش مصنوعی نیز برای دانشجویان بین اینکه دوره

ها و امتحانات ی بر برگزاری کالس الملل به عنوان دیگر دستاورد این حوزه نام برد و گفت: این در حالی است که نظارت جد پذیرش دانشجویان بین 

 .ها انجام شده استگیری کرونا و مشکل رفت و آمد آن الملل با تکیه بر مسائل ناشی از همه و رفع مشکالت دانشجویان بین 

های  ف فعالیتالملل با معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت بهداشت را نیز نقطه عطدکتر آیتی همچنین تعامل نزدیک معاونت آموزشی پردیس بین

 .انجام شده، عنوان کرد

الملل دانشگاه، وجود نیروی انسانی پر تالش و  الملل ضمن تشکر از توجه معاون بینسپس دکتر سید مهدی رضایت، معاون آموزشی پردیس بین 

های شعبه جزیره  ا استفاده از ظرفیت های حوزه آموزش دانشگاه دانست و اظهار داشت: بالملل را یکی از مزیت کارا در معاونت آموزشی پردیس بین 

  .الملل مطابق با تصمیمات دانشگاه و وزارت بهداشت در مسیر صحیح خود پیش می رودالملل، پذیرش دانشجویان ایرانی و بین کیش پردیس بین 

الملل ن از حوزه آموزش بینهای مختلف دانشگاه به ویژه معاونت آموزشی و مدیران و مسئوالن ارشد آهمدلی بخش  وی همچنین از حمایت و

 .تقدیر کرد
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الملل قدردانی کردند و کیک گرامیداشت  الملل از زحمات معاونت آموزشی پردیس بیندر پایان این بخش، اعضای شورای مدیران معاونت بین 

 .هفته آموزش نیز بریده شد

 

 شکی  سخنرانی انگیزشی در اولین جشنواره دانشجویی علوم و فناوری های نوین در پز

در اولین و بزرگترین جشنواره دانشجویی علوم و فناوری های نوین    "حال خوب و بد در محیط"سخنرانی انگیزشی دکتر آذرخش مکری با موضوع  

  .در پزشکی برگزار شد

 

، اولین و بزرگترین  1401اردیبهشت    27دانشکده فناوری های نوین پزشکی، سه شنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

علوم پزشکی تهران؛ دکتر سعید سرکار،    رئیس دانشگاهجشنواره دانشجویی علوم و فناوری های نوین در پزشکی با حضور دکتر حسین قناعتی،  

پزشکی و جمع کثیری از استادان و دانشجویان از داخل و  رئیس ستاد توسعه فناوری نانو؛ دکتر حسین قنبری، رئیس دانشکده فناوری های نوین  

 خارج دانشگاه برگزار شد.  

ه در این جشنواره دکتر آذرخش مکری در یک سخنرانی انگیزشی گفت: در محیط هایی که نظام سلسله مراتب وجود دارد شما در دقایق اولیه مقایس

انکار می کند. چندین دهه مطالعه علوم اعصاب نشان داده است که انسانها و موجودات   ای از خود با دیگران خواهید داشت. البته که هرکس این را

زیباتر است، پولدارتر یا موفق تر است. در همان چند    همگی مقایسه گر هستند. در کسری از ثانیه برای مثال میگوییم فالنی از ما کوتاه تر است، 

دچار مقایسه برای جایگاه خود می شوید و این مقایسه تاثیر عجیبی در احساسات شما   لحظه اول که شما وارد یک محیط می شوید بالفاصله

تی  خواهد داشت. خیلی از افراد این را انکار می کنند و میگویند ما مقایسه گر نیستیم و متکی به خویشتن هستیم، ولی در مطالعات علوم شناخ

، راجع به هوش،  10تا    1ر را متوجه می شوند. وقتی به شما می گویند به خودتون از  خالف این می باشد. حال می خواهم بگویم چگونه این انکا

بخشندگی، اخالق، تیپ، وضعیت مالی و هر چیزی که قابلیت مقایسه کردن دارد نمره دهید، در همان لحظات اول با سیستم سنجش فکر اسامی  

که از شما می پرسند فکر می کنی چقدر باهوش هستید اول از همه اسامی  دوستان و اطرافیان شما در نت های مغزی شما می آید؛ یا زمانی  

 دوستانتان به ذهن شما می آید؛ چرا که انسانها شدیداً مقایسه گر هستند. حال این چه اهمیتی دارد.  

دبیرستان شما می گویید شاگرد    ایشان در ادامه گفت: انسان ها در محیط ثابتی که زندگی می کنند جایگاهی برای خودشان دارند. برای مثال در 

 "برکه کوچک"اول یا اوضاعم خوب است و وقتی شما به محیط بزرگتر وارد می شوید ناگهان مقایسه گری شما تغییر می کند. این را اصطالحاً  

بزرگی بالمنازع نیستید.    می گویند. شما در یک برکه کوچک ماهی بزرگی بودید ولی وقتی وارد برکه بزرگتر مثل دانشگاه می شوید دیگر ماهی

بی انگیزه شدم و مدام سردرد دارم و بی حوصله می شوم. بخش بزرگی از این به برکه کوچک بر می    وقتی شما مدام می گویید حال من بد است، 
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قدر میانگین شما با  گردد. شاید بگویید برای تورم و آلودگی و غیره است ولی این حاالت ناشی از تصور شما در جایگاه محیطی شماست. هر چ

 میزان جایگاه مورد نظر بیشتر باشد حال شما بدتر خواهد شد. حاال باید چه کرد؟ 

در ادامه ایشان گفت: شما لحظه به لحظه مقایسه می کنید و اینکه در کدام دهک هستید. دهک های پایین و یا دهک های باال. دهک پایین 

دچار حسادت می شوید و در دهک های باال حالت تمسخر است. از نظر سالمت روان به صورت مرتب پایین بودن باعث استهالک می شوید حال 

و آنهایی که مدام در دهک باال هستند نیز دچار تمسخر و حال بد می شوند. وقتی یکی از شما باالتر باشد کار برتر او را می بینید  تون بد می شود 

 و احساس می کنید او دارد به شما الهام می کند. چطور حال خوب داشته باشیم؟ 

رد دچار حال بد می شوید. اگر پایین هستید سعی کنید برکه بزرگتر چون برکه بهم می خو  شما عادت کردید ماهی بزرگی در برکه خود باشید، 

نروید. همیشه دهک پایین به صورت مزمن بودن بدن و ذهن شما را مستهلک می کند. هر چقدر رنک شما باالتر باشد بیشتر عمر می کنید. در  

سته ها بیشتر عمر می کنند چون شرایط مزمن استرس را  نوک یک هرم بودن بدن را مصون می کند. گروه های حیوانات را نگاه می کنید سرد

ای تجربه نمی کنند. قدرت و پلکان باالتر مصونیت بدنی به شما می دهد. سعی کنید در سیستم هایی بروید که همیشه دهک پایین نمانید. برکه ه

  در   که   است  درست.  کنید  عوض  را  ای   مقایسه  نظام روید.  بزرگ را انتخاب نکنید؛ برکه هایی را انتخاب کنید که بتوانید در آن پلکان را باال ب

  باشد   جشنواره   نباشد  درس  فقط   گویند  می  همین  برای .  کند  می  مصون  را   شما  پیچیده  خویشتن.  دارم  ورزشی  مدال  ولی  هستم  پایین  دهک  دانشگاه

  سعی .  است  فعال  حسادت  مکانیسم  پایین  دهک  در  که  است   این  بعدی  قسمت    ری هم باشد. بیایید خویشتن را پیچیده کنیم.هن  فعالیت  باشد   ورزش

  معیارها   باید  سیستمها .  بدهند  گرفتن  الهام  اجازه  باال  های  دهک  مقابل  در .  کند  می  کار  مغزش  چطور  فالنی  که  بگیرید  الهام  باال   های  دهک   از  کنید

 کنند، که انسان ها همیشه در دهک پایین نمانند.  چرخشی را ها شاخص و

ش می بینید بخش زیادی از حال بد و خوب به چیزهایی که اصال اطالعاتی از آن نداریم برمیگردد. ما در محیط های سلسه مراتبی هستیم، فرامو

اد بودن افراد صرفا نداشتن استرس و برنامه شاد  نکنید انسانها ماشین های متحرک مقایسه گری هستند که در دهک پایین و دهک باال هستند. ش

 و ... نیست بلکه داشتن سیستم دینامیک و چرخشی بین دهک ها نیز هست.  

 

ضور سرمربی تیم ملی فوتبال در تمرینات چهارمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی کوچک بیمارستان مرکز ح

 طبی کودکان 

فوتبال جام جهانی کوچک با حضور دارگان اسکوچیچ، صادق درودگر، محمد پنجعلی و هفته دوم تمرینات چهارمین دوره مسابقات 

 .سعید ناصری در بیمارستان مرکز طبی کودکان ادامه یافت 

اردیبهشت    29بیمارستان مرکز طبی کودکان، دومین جلسه اردوی آمادگی تیم کودکان    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

هی صادق درودگر عضو هیئت رئیسه در حیاط غربی بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد که تیم پسران با همرا  18تا    16ساعت    1401

سازمان لیگ، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، محمد پنجعلی مربی سابق فوتبال و سعید ناصری پیشکسوت فوتبال در اقدامی  

 انجام شد.  SMEHیم پس از تمرینات بازی تدارکی بین تیم کودکان با ت .ارزشمند در جمع کودکان حاضر شدند و به تمرینات ادامه دادند
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 ها مراکز حیاتی و پرچالشی هستند و نیاز به توجه ویژه دارنددکتر روح الهی: خوابگاه

ها را تشریح های خوابگاهها و همچنین ظرفیت و چالشها، برنامه های دانشجویی، به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه سرپرست مدیریت خوابگاه 

  .کرد

های دانشجویی با اشاره به برگزاری  ، دکتر نیره سادات روح الهی، سرپرست مدیریت خوابگاهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

شود و هرسال شعارهای مخصوص ها در نظر گرفته میگاهعنوان هفته خواب اردیبهشت به 30تا  24ساله از ها گفت: همهمراسم ویژه هفته خوابگاه 

 .شودهای خوابگاه اجرا می به خود را دارد و براساس آن برنامه

آوری است. بر این اساس  وی از مشاوره روانشناسی تمامی دانشجویان خوابگاهی خبر داد و گفت: شعار امسال تمرکز بر مقوله روانشناسی و تاب

های پیشگیری از اعتیاد و نحوه انتقال منظور ارائه مشاوره روانشناسی و آموزش نیروی انتظامی و سازمان انتقال خون به  گاه،دانش  مشاوره مراکز  از

هایی را  تک دانشجویان ارائه دادند. همچنین کالس ها و مشاورهای الزم را در اتاق تک دعوت کردیم که آموزش   هاخوابگاه   در  حضور   برای  خون

 .ش زندگی خوابگاهی برای دانشجویان برگزار کردیممنظور آموزبه 

ها  ها و دانشکدهها با دانشجویان خوابگاهی گفت: در راستای همدلی دانشگاهرئیسه دانشکده های دانشجویی با اشاره به دیدار هیئتسرپرست خوابگاه 

آمدند و با دانشجویان صحبت و  دو دانشکده به خوابگاه می  رئیسه یک یابعدازظهر اعضای هیئت  7تا   5با دانشجویان خوابگاهی، هرروز از ساعت  

 .کردنددانشجویان نیز مشکالت خود را مطرح می

های  ها برشمرد و گفت: افزون بر این از ناظم های هفته خوابگاه های ورزشی و فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه دکتر روح الهی برگزاری جشنواره

حال پرچالش خواند و گفت:  وی خوابگاه را مرکزی حیاتی و درعین  .شودها اداره نمیها خوابگاهکه بدانند، بدون آن نمونه خوابگاهی قدردانی شد  

 .شوندها در آینده دچار مشکالت روحی بسیاری میاگر برای رفاه پزشکان، پرستاران و کادر درمان آینده اقدام نکنیم آن 

ا مسائل مالی و فرسودگی بنای آن دانست و گفت: تعداد دانشجویان خوابگاهی زیاد است و دانشجویان  ها رترین چالش خوابگاهدکتر روح الهی مهم

ها فرسوده است و نیاز به بازسازی  پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران را دارند منتها اکثر خوابگاهبا ورود به این دانشگاه از خوابگاه نیز انتظاری هم

ها را خورد خورد انجام ازنظر خالی کردن فضای خوابگاه برای بازسازی دچار محدودیت هستیم و مجبوریم بازسازی دارد که هم ازنظر مالی و هم  

 آیدهم به چشم نمیدهیم که آن

در    های اداری را از دیگر مسائل خوابگاهی برشمرد و گفت: بر بودن بروکراسیها و زماننامه های دانشجویی، قدیمی بودن آیینسرپرست خوابگاه

اداری و مناقصات هم معموالً   هایبروکراسی   روند    ها اقدام کردیم اما باید مورد تأیید وزارت بهداشت هم قرار بگیرد.نامهروزرسانی آیینزمینه به 

 .کنند که به نتیجه برسندای دارند انقدر پافشاری میبر است و دانشجویان درکی از این شرایط ندارند و وقتی خواسته زمان
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ها وجود دارد متأسفانه تمایل کمی برای مشارکت در عرصه خوابگاه :ها خبر دارد و گفتدکتر روح الهی از تالش برای تعامل با خیرین و شهرداری

 .ها بیایند و شرایط دانشجویان را ببینند قطعاً به این مجموعه کمک خواهند کرداما اگر به خوابگاه

  4هزار تن برشمرد و با اشاره به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه گفت: کوی پسران    4ر دانشجویان خوابگاهی را  های دانشجویی، شماسرپرست خوابگاه 

  و   درصد پیشرفت دارد  85واحد خوابگاهی دارد. در کوی پسران دو خوابگاه دیگر درحال ساخت است که یکی    5واحد خوابگاهی و کوی دختران  

وی افزود: خارج از  .اندازی کردآن را راه توانمی حمایت درصورت که داشته  پیشرفت درصد 20  برداری برسد و دیگریبهرهاه به مهرم  امیدواریم

نوعی مجموعه خوابگاهی است  پسران به   انقالب  خوابگاه  که  داریم  پسران  خوابگاه  4  و   آذر ویژه دختران  16کوی هم دو خوابگاه حافظیه و خوابگاه  

 .شده استتشکیل  خوابگاه 5و از 

  شده بازسازی  سوئیت  66  ظرفیت  به  آن  بلوک  دو  که   شدهبلوک تشکیل  4دکتر روح الهی با اشاره به ظرفیت خوابگاه متأهلی گفت: خوابگاه متأهلی از

مشکالتی که داریم سرعت  لیل  د  به  ولی    برداری برسد برداری است و دوتای دیگر هم درحال بازسازی است که امیدواریم به بهرهبهره  درحال  و

کردم تازمانی که به خوابگاه نیامده بودم فکر نمی  :ها شد و گفتوی در پایان سخنان خود خواستار رسیدگی ویژه به امور خوابگاه   .آن پایین است

در مراکز درمانی نقش مهمی دارد؛  ها  برانگیز باشد. از آنجاکه رضایتمندی دانشجویان خوابگاهی در عملکرد آنمسئله خوابگاه آنقدر حیاتی و چالش 

 .ها سری بزنند و از نزدیک با دانشجویان صحبت کنندخوب است که همکاران به خوابگاه
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 روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 

ها  عشری: اسطورهدکتر کوثر اثنی،  جشن روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

 دهند های ما را تشکیل میریشه

هایشان را معرفی  الملل دانشگاه تاکید کرد: از دانشجویان تا اساتید دانشگاه باید گنجینه معاون دانشجویی فرهنگی معاونت بین 

 .کنند و افرادی که سرآمد هستند را در دنیا نشان دهند چرا که این برای ما بسیار اهمیت دارد 

 1401اردیبهشت    25، مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی روز یکشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

الملل  اونت بین عشری معاون دانشجویی فرهنگی معبرگزار شد؛ در حاشیه این مراسم دکتر کوثر اثنی رئیس دانشگاهسینا با حضور  تاالر ابن در  

اند و ممکن است  ها درگذشته قرون ما را ساخته دهند؛ گفت: همینهای ما را تشکیل میها ریشهدانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اسطوره

مان نقش ایفا  و زندگی ها در رفتارها  ی اینایم و چه مواردی در فرهنگ ما بوده است ولی همه یادمان برود از قدیم و ایام چه چیزهایی داشته 

شود ولی ریشه در فرهنگ ما دارد، یادآوری شود و با آن آشنا شویم  صورت داستان تعریف میوی ادامه داد: اگر اتفاقاتی که درگذشته به   .کنندمی

شویم و آن زمان است  یمان نزدیک مخصوص نسل جدید ما که ممکن است آشنایی کامل با این مسائل نداشته باشند به فرهنگ و ریشه واقعی به 

 .جور که باید حقیقتاً زندگی کنیمکه آن

ها را باید برایمان ناپذیر است؛ تصریح کرد: این اسطورهعشری با اشاره به اینکه یک ایرانی قوی، بافرهنگ، بااصالت، مغرور و شکست دکتر اثنی 

هایی ر دنیا سرآمد هستند و قابل قیاس با بسیاری از کشورها و گنجینهوی خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران د  .یادآوری کنند

طور که در کشور که این اساتید در دنیا شناخته شوند و حرفشان را بزنند و همانطوریبه  دهیم  گسترش  باید  را   ارتباطاتمان   که وجود دارند نیستند.

 .یمان به گوش همه برسدشوند در خارج هم به همین شکل باشند تا صداباعث پیشرفت می

هایشان را معرفی کنند و افرادی که سرآمد  الملل دانشگاه گفت: از دانشجویان تا اساتید دانشگاه باید گنجینه معاون دانشجویی فرهنگی معاونت بین

 .هستند را در دنیا نشان دهند، این برای ما بسیار اهمیت دارد
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و   فارسی  زبان  پاسداشت  روز  فردوسیجشن  ابوالقاسم  حکیم  بین،  بزرگداشت  کالج  دانشگاه: مدرس  الملل 

 تر ارتباط برقرار کنند شود که دانشجویان بتوانند با اساتید و بیماران راحتیادگیری زبان فارسی باعث می

 .انی آشنا هستند های ایر الملل دانشگاه گفت: در کالج خیلی از دانشجوها با شعرا و اسطوره مریم عابدینی، مدرس کالج بین 

 1401ردیبهشت  ا  25، مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی روز یکشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

: وقتی دانشجوهای خارجی وارد ایران الملل دانشگاه گفتو برگزار شد؛ مریم عابدینی، مدرس کالج بین رئیس دانشگاهسینا با حضور  در تاالر ابن

کنند و بافرهنگ ایران آشنا و زبان فارسی را یاد  نیستند از اینرو در کالس ها زبان فارسی شرکت می   بلد  را  فارسی  زبان   هاآن   از   خیلی   شوندمی

  اساتید،  با راحتیبه  دانشگاه  شود که بتوانند با مردم جامعه ارتباط داشته باشند و در محیطوی ادامه داد: یادگیری زبان فارسی باعث می  .گیرندمی

 .رتباط برقرار کنندسایر دانشجوها ا و بیماران

ها حافظ،موالنا ها سوال کنید خیلی از آنمریم عابدینی بابیان اینکه در کالج خیلی از دانشجوها با شعرای ایرانی آشنا هستند گفت: اگر از هریک از آن 

 .ایرانی بیشتر آشنا شوند بافرهنگ  که  شودها باعث می و فردوسی رامی شناسند و آشنایی با این اسطوره

 

 

 

 

 

 

 

 

آمنه تقیان: آموختن فرهنگ و زبان ،  جشن روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

 فارسی دو روح در یک جسم هستند

باشیم،  خواهیم ارتباط بسیاری عمیقی بافرهنگ و مردم یک کشور داشته  الملل دانشگاه تاکید کرد: در »آموزش و یادگیری« اگر می مدرس کالج بین

 .باید زبان آن کشور را یاد بگیریم

 1401اردیبهشت    25ان فارسی روز یکشنبه  ، مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

با اشاره به بیت »حدیث عشق    الملل دانشگاهتقیان مدرس کالج بین  برگزار شد؛ در حاشیه این مراسم آمنه رئیس دانشگاهسینا با حضور  در تاالر ابن 

خواهیم ارتباط بسیاری عمیقی بافرهنگ و  که آشنا سخن آشنا نگهدارت« ؛ گفت: در آموزش و یادگیری اگر می   -نگویم مگر به حضرت دوست  

شایم )یاد بگیریم( و در مورد زبان فارسی هم به همین  ی کوچک حتماً باید آن زبان را بگمردم یک کشور داشته باشیم حتی در یک مجموعه 

کنم آموختن فرهنگ و زبان فارسی که دو  کنم زمانی که در ایران و خارج از کشور زبان فارسی را تدریس می وی افزود: احساس می  .صورت است

یگری باشد و ضرورت آشنایی با یکی از این دو  شود هرکدام مکمل دقدر این دوبه هم نزدیک هستند که باعث میروح در یک جسم هستند و آن
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ای دیگری را در برخواهد گرفت و این آشنایی بسیار مهم و در روابط روزمره بسیار مؤثر است و روابطی که دانشجویان  مؤلفه که آشنایی با مؤلفه 

 .خواهند زندگی کنند به آن نیازمند هستندعنوان دانشجو و افرادی که در ایران می چه به 

تواند داشته باشد بسیار عمیق و مهم آموز میالملل دانشگاه با بیان اینکه نقش ادبیات در مجموع زندگی انگیزشی که هر زبان درس کالج بینم

ها چه در غالب شعرا و اشعار عمیق فارسی  است؛ تصریح کرد: به هر نسبتی که آشنایی بیشتر با ادبیات فارسی داشته باشند و شناخت اسطوره

 .کندتر میتر و سهل کند و فهم فرهنگ را برایشان شیرین تر می ها عمیقانده شده زندگی برای آن گنج

 

  

 

 

 

 

 

 

الملل: آموختن التحصیل دانشجوی بین فارغ ،  جشن روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

 زبان فارسی برای ارتباطات در دانشگاه بسیار مهم است 

 .زبان خوب و جذابی است الملل زبان فارسی از کشور نیجریه گفت: زبان فارسیالتحصیل دانشجوی بین کاظم عبداهلل فارغ 

 1401اردیبهشت    25، مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی روز یکشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

الملل زبان فارسی از کشور  التحصیل دانشجوی بینو برگزار شد؛ در حاشیه این مراسم کاظم عبداهلل فارغ رئیس دانشگاهسینا با حضور در تاالر ابن

فارسی مهم و   زبان  آموختن:  گفت  شودمی   تدریس  فارسی    زبان  به   زبان خوب و جذابی است و در ایران فقطنیجریه بابیان اینکه زبان فارسی 

  دانشجویان   همه   من  نظر   هایی که ما باید مطالعه کنیم فارسی است و بهکنند و رفرنس ضروری است و اکثر اساتید با زبان فارسی صحبت می 

کردم اشتم، فکر می بودم و دوستی ند تنها نبودم،  بلد  فارسی آمدم ایران  به  که اول هایسال در  من  وی افزود: .الملل باید فارسی را یاد بگیرندبین

ها سختشان است  آن   و   کردمهای ایرانی دوست ندارند با ما صحبت کنند و خیلی سخت گذشت بعد که رفتم کالج متوجه شدم اشتباه میکه بچه 

زبان    آموختن  من  نظر  به  دلیل  همین  به  کردم  پیدا  زیادی  دوستان   فارسی را آموختم  زبان  بعدازاینکه  و  کنند  صحبت   که با زبان دیگری با من

 .فارسی برای ارتباطات در دانشگاه بسیار مهم است
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 معرفی و تقدیر از برگزیده های پنجمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  3نوزدهمین برنامه هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران که پنجمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش است، سه شنبه  

صورت مجازی و حضوری در سالن دارالفنون سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران  به  16:30تا    13:15خرداد ماه، ساعت  

 .برگزار شد

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش، در ابتدا دکتر فرشاد عالمه، معاون آموزشی دانشگاه، ضمن   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

های توسعه آموزش تأکید های دانشجویان در حوزه فعالیتی، بر یکی از اهداف مهم این جشنواره ازجمله استفاده از نظرات و پیشنهادخوشامدگوی

می حاصل  دانشجویی  جشنواره  از  که  محصوالتی  است  امید  گفت:  و  و کمککرد  یابد  بهبود  معرفی  شود  جشنواره  این  هدف  باشد.  راه  کننده 

های نوآورانه خود را به  است. وی در ادامه از همه فراگیران که ایده  10وزه توسعه آموزش دانشجویی در سطح کالن منطقه  های شاخص حفعالیت

 مرحله اجرا درآوردند تشکر کرد. 

را دخیل کردن  های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  دکتر محبوبه مافی نژاد، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، ازجمله رسالت

گیری از قوه خالقیت، شور و اشتیاق و انگیزه باالی دانشجویان دانشجویان در امر توسعه آموزش بیان کرد. دکتر مافی نژاد اشاره کرد که بهره

بر محورهای پنجمین  وی در ادامه عالوه بر اینکه مروری    .های توسعه آموزش لحاظ شود عنوان یک نیروی حرکت مؤثر در پیشبرد پروژهتواند به می

 جشنواره توسعه آموزش داشت، به گزارشی اجمالی از روند داوری پنجمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش اشاره کرد و درنهایت از تیم کمیته

 اجرایی دانشجویی قدردانی کرد.
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م در دانشجویان علوم پزشکی اشاره کرد و ادامه  های نرعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به مهارتسپس دکتر امیرعلی سهراب پور، عضو هیئت 

 ها نیز مهم است.  های نرم و تعامل بین انسانشود بلکه مهارتداد که فقط نمره نیست که باعث ممتاز شدن می 

ی، ارتباط مؤثر،  اند از لیدرشیپ یا رهبرهای نرم عبارتمهارت نرم از بین صدها مهارت نرم موجود، اشاره شد. مهارت  10در این سخنرانی به  

العمر و  نفس، نگرش پذیرنده یا یادگیری مادامهمدلی، کنترل استرس، اخالق کاری مستحکم، تواضع، توجه به جزئیات یا کنجکاوی، اعتمادبه

 درنهایت نگرش مثبت. 

کلیپ بر پخش  برگزاری جشنواره عالوه  پژوهشدر حین  و  ایده  فرایند،  در حوزه  دانشجویان  برگزیده  آثار  کلیپهای  تهیه،  واحد  های  در  شده 

 شد. توانمندسازی و مشارکت آموزشی نیز پخش می

 عناوین آثار برگزیده به تفکیک محورهای جشنواره به شرح ذیل است: 

 محور فرایند آموزشی: 

 رتبه اول: 

-1400ینی در نیمسال اول تحصیلی  بازطراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مجازی آموزش داخلی کارآموزان رشته پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خم

 CIPPبا استفاده از مدل ارزشیابی  1401

 رتبه دوم: 

 طراحی و اجرای دوره آموزشی مبتنی بر بازی جهت آشنایی با مطالعات )تفکر نقادانه( 

 محور ایده نوآورانه آموزشی: 

 رتبه اول: 

 های آماری به روش خودآموزی آموزش مهارت

 رتبه دوم: 

 ان کمردرد و گردن درد برای دانشجویان فیزیوتراپی با استفاده از یک سامانه هوشمند مبتنی بر موبایل آموزش تشخیص و درم

 محور طرح پژوهش در آموزش: 

های یادگیری و آمادگی برای یادگیری خودراهبر در دانشجویان جدید دانشکده پزشکی در نیمسال اول بررسی تأثیر منتورینگ مجازی بر سبک

 تحصیلی
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با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی  انتصاب دکتر سیدمنصور گتمیری به سمت سرپرست دفتر ارتباط 

 تهران 

علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر سیدمنصور گتمیری را به سمت سرپرست دفتر ارتباط با   رئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی،  

 .دانش آموختگان منصوب کرد 

 

 ، متن حکم به شرح زیر است: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 جناب آقای دکتر سیدمنصور گتمیری 

 دانشیار محترم دانشگاه 

 با سالم و احترام 

نی و درخشان خود دارای جایگاهی ممتاز در کشور است، برای اعضای اداء دین به سازمانی مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران که با سابقه طوال

 تواند منشأ برکات بسیار باشد. هیأت علمی دانشگاه ما نعمتی بزرگ و فرصتی مغتنم است و می 

فتر ارتباط با دانش  نظر به تخصص، تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با توجه به ابعاد شخـصیتی شما، بدین وسیله به عنوان سرپرست د

 شوید تا با تکیه بر تجارب باال و ارزنده مدیریتی خود انجام وظیفه نمائید. آموختگان دانشگاه منصوب می 

م  انتظار می رود با تعامل سازنده با سایر دانشکده ها و معاونت ها و بهره مندی از توان کارکنان موفق آن حوزه و جلب همکاری اعضای محتر

 نشگاه عالوه بر تدبیر امور محوله، نسبت به برنامه ریزی جهت امور مربوط، اهتمام ویژه مبذول فرمایید. هیأت علمی دا

 عصر )ع( در انجام امور محوله، آن چنان که مورد رضای اوست، موفق و موید باشید. تعالی و عنایات حضرت ولی امیدوارم با استعانت از درگاه باری

 دکتر حسین قناعتی 

 اهرئیس دانشگ
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 پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  

تهران پزشکی  علوم  دانشگاه  مطهری  شهید  آموزشی  جشنواره  پانزدهمین  در ،  منتخبین  میری:  حاجی  دکتر 

 راستای تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه گام مهمی را برداشتیم 

عنوان  دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ما فراتر از یک دانشگاه است«؛ گفت: این دانشگاه به »منتخب فرایند برگزیده دانشگاهی با تاکید بر اینکه  

 .حل مناسبی داشته استدانشگاه مادر همیشه نیازهای جامعه را بررسی و برای آن راه 

، در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری که پیش از ظهر چهارشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

انشگاه برگزار شد؛ در حاشیه این جشنواره دکتر سید حسین حاجی میری به عنوان منتخب  در تاالر دارالفنون سازمان مرکزی د  1401خرداد    4

شیابی  فرایند برگزیده دانشگاه با اشاره به اینکه کسب رتبه برتر دانشگاهی در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی؛ »طراحی، اجرا و ارز

آفرینی در صنایع دارویی؛ که گامی در راستای تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه است« را به  برنامه توانمندسازی دانشجویان داروسازی جهت ارزش 

ام  خود اختصاص داده بود؛ گفت: در این طرح سعی کردیم بتوانیم بستر تعامل بین دانشگاه و صنعت را فراهم کنیم و یک نیازسنجی درستی را انج

وی یادآور شد: در این زیرساخت توانستیم    .های صنعت ارتقاء دهیمهای دانشگاه و ورودیروجی عنوان خدهیم، و بتوانیم توانمندی دانشجویان را به 

 .عنوان یک کار گروهی در دانشکده داروسازی، ارتباط تنگاتنگ با صاحبان صنایع دارو و سازمان غذا و دارو برقرار کنیمبه 

ل بود که بتوانیم یک زیرساخت مناسب بدون محدودیت دسترسی برای تمام  شک  دکتر حاجی میری تصریح کرد: اساس این فرآیند از اول به این

خواهند در اختیار دانشجویان سراسر کشور و یک بستر فراگیر و دموکرات شده برای تمامی صاحبان صنعت که تجربه و دانش خودشان را می 

رساخت را تقویت و محتوای بیشتری در اختیار آن و بستر تعاملی بیشتری  همکارانشان در آینده قرار دهند، فراهم کنیم که ان شاء اهلل بتوانیم این زی

 .برقرار کنیم تا هدفمان هر چه زودتر محقق شود

رو هستیم که این موضوع را بیشتر به ما یادآوری کرد که با دنیای متفاوتی روبه   19این منتخب برگزیده دانشگاه، خاطر نشان کرد: پاندمی کووید  

آید و تغییر نسل و مواجه با دانشجویانی که تقاضاهای متفاوتی دارند؛ ضرورتی است که بتوانیم  حساب میزی یک ضرورت بههای مجازیرساخت

 .آموزشی را برای آینده نوآوری کنیم که خوشبختانه جشنواره شهید مطهری بستری را برای این موضوع فراهم کرده است

آید و کانونی برای خلق  حساب میام به علوم پزشکی تهران برای من بخش مهمی از قلب وزندگی دکتر حاجی میری با اشاره به اینکه دانشگاه  

حل داشته است به طور  عنوان دانشگاه مادر همیشه نیازهای جامعه را بررسی و برای آن راهارزش ها است؛ افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران به 

دانشگاه   » .را بررسی کردیم تا در شرایط سخت و بحران دانشگاه راهکارهای مناسبی را ارائه دهد نمونه؛ در این طرح ما ارتباط دانشگاه و صنعت

 .« علوم پزشکی تهران برای ما فراتر از یک دانشگاه است
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برتر جشنواره شهید مطهری فرایندهای  نرم،  صاحبان  از طراحی  پور،  مطوری  کارآموزی  دکتر  کاربردی  افزار 

 پرستاری خبر داد ارتوپدی و اتاق عمل 

افزار تسهیلگر آموزش بالینی مجازی، در حیطه  علمی پرستاری دانشگاه و همکارانش با طراحی و ارزشیابی نرم دکتر پگاه مطوری پور عضو هیئت

 .محصوالت آموزشی موفق به دریافت رتبه برتر دانشگاهی شدند

اپلیکیشن موبایلی  :افزار کاربردی توضیح داد و گفت ، دکتر مطوری پور درباره طراحی این نرمروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش   

وی افزود: این طرح در اوج پاندمی کرونا    .های گوارش مقطع کارشناسی پرستاری باشداحی کردیم که تسهیل گر آموزش بالینی در کارآموزیرا طر

 . یمکردهایی از کارآموزی را به شکل مجازی برگزار می اجبار تقلیل پیداکرده بود باید ساعت اجرا شد. باتوجه به اینکه بخشی از روزهای کارآموزی به

صورت مجازی آموزش کافی و باکیفیتی را دریافت نکنند، اپلیکیشنی را طراحی کردیم که مورد  ازآنجاکه این خطر وجود داشت که دانشجویان به

و تأیید هیئت گوارش  بالینی  دوره  براساس طرح  و  پرستاری  موبای  .بود  رشته   این  معتبر  منابع   علمی  برنامه  این  مؤثر  نتایج  به  اشاره  با  لی وی 

کارگیری این برنامه ازنظر یادگیری و آموزش بهتر و انگیزه بیشتر در کنار سامانه نوید دانشگاه تأثیر معناداری  اجرا شد گفت: به   پایلوت  صورتبه    که

 .دریافت کردیمگذرد و تاکنون بازخوردهای خوبی را  های کارآموزی گوارش می ترم از اجرای پایلوت آن برای تمامی گروهداشت. درحال حاضر یک 

های دیگر کارآموزی، این برنامه    الین برای داریم درنظر : گفت و داد خبر پرستاری  هایبه سایر کارآموزی برنامه این  توسعه از پور  دکتر مطوری

 .را طراحی کنیم. در این راستا برای کارآموزی ارتوپدی و اتاق عمل پرستاری نیز درحال طراحی برنامه هستیم

مندی و خواستار شد و گفت: باتوجه به اینکه عالقه   را  آموزشی  محصوالت  حیطه  هایطرح  تعداد  پذیرش  افزایش   علمی دانشگاه،این عضو هیئت

جای یک  حوزه محصوالت آموزشی به   در   دهمسازی، اپلیکیشن و وب بیشتر است؛ پیشنهاد میستقبال از حوزه طراحی و تولید تکنولوژی، شبیها

  دهیم؛ البته اکنون هم   افزایش  را  هاطرح   تعداد   هایی که استقبال بیشتر استفرایند، دو فرایند را به سطح کشوری وارد کنیم. بهتر است در حوزه 

وی در پایان سخنان خود بابیان اینکه چندین سال در این دانشگاه درس خواندم و باتمام وجود به عضو    .تقدیر استدر سطح مطلوبی است که قابل 

طلبد که  می  و  است  بیشتر  مسئولیتمان   ازآنجاکه با دانشجویان نخبه کشور سروکار داریم :کنم افزودعلمی بودن این دانشگاه افتخار میهیئت

 .خوبی انجام دهیمپذیری و وجدان کاری بیشتری داشته باشیم و امیدوارم این مسئولیت خطیر را به مطالعه، مسئولیت
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برتر جشنواره شهید مطهری نوآوری کلید موفقیت دانشگاه ،  صاحبان فرایندهای  دکتر مصدق راد: خالقیت و 

 علوم پزشکی تهران است

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکارانش با ارائه فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی  راد، عضو هیئت محمد مصدق  دکتر علی 

مدل بهبود کیفیت آموزش تیم حیطه مدیریت نظام سالمت المپیاد، رتبه برتر دانشگاهی در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی را  

 .بدست آورند

، دکتر مصدق راد در توضیح این فرایند و نتایج مؤثر آن گفت: این برنامه آموزشی را با استفاده روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

خودشان اجرا و ارزشیابی کردیم. نتیجه این شد که در المپیاد دوازدهم هر سه نشان طالی   مشارکت با  و نوشتیم دانشجویان برای علمی مدل  از

ر حیطه گروهی  انفرادی، از سه نقره دو نقره و از سه برنز دو برنز انفرادی و همچنین سه دیپلم افتخار را دانشجویان ما دریافت کردند. افزون براین د

 .شجویان دانشگاه، طالی گروهی را کسب کردندنیز دان

های قبل در حیطه مدیریت نتیجه خوبی گرفتیم. در دوره نهم های قبلی گفت: در مقایسه با دوره وی با مقایسه نتیجه عملکرد دانشجویان با دوره 

زدهم با استفاده از این مدل توانستیم سه  که در دوره دوادانشجوی ما فقط یک نقره انفرادی و یک طالی گروهی دریافت کردند درصورتی   10

 .طال، دو نقره و دو برنز انفرادی و سه دیپلم افتخار و یک طالی گروهی را به دست اوردیم

اس  دکتر مصدق راد از استمرار و ارتقا فرایند مدل بهبود کیفیت آموزش تیم حیطه مدیریت نظام سالمت المپیاد دانشجویی خبر داد و گفت: براس

هایی که از  کارگیری درسبه   و  یافته توسعه   مدل   هایی که از این فرایند داشتیم آن را ارتقا دادیم و امسال در دوره چهاردهم براساسبی ارزشیا

 .دهیم تا شاهد نتایج بهتری در حیطه مدیریت المپیاد دانشجویی کشور باشیمهای قبل گرفتیم؛ فرایند را اصالح و ارتقا می دوره

طورجدی گذاران و مدیران نظام سالمت کشور و دانشگاه از نظرات اساتید و دانشجویان به علمی دانشگاه، پیشنهاد داد، سیاست این عضو هیئت

های دانشگاه  EDC دهیم و با توسعهآموزش می   دانشجویان  به  را  پزشکی  علوم  با  مرتبط  مباحث   های علوم پزشکیدر دانشگاه :استفاده کنند افزود

  از   دهممی  پیشنهاد   در این راستا .شده که قابل قدردانی است و شاهد نتایج بهتری نیز خواهیم بودتجربه آموزشی اساتید تقویت   دانش، مهارت و

ای جز تغییر نداریم. بنابراین خالقیت و نوآوری شانس دانشگاه علوم  دنیا درحال تغییر است ما هم چاره .کنیم  استفاده  دانشجویان  و  اساتید  مشارکت

یافته در حوزه  توانیم از تجارب کشورهای توسعهپزشکی تهران در این بازار رقابتی است. دنبال این نباشیم که چرخ را از نو اختراع کنیم بلکه می

گروهی    آموزش علوم پزشکی استفاده کنیم و آن را متناسب با ساختار، فرهنگ و فرایندهای کاری خود تطبیق دهیم. درواقع با استفاده از مشارکت

 .توانیم نتیجه بهتری بگیریمو استفاده از نظرات و خرد جمعی اساتید و دانشجویان می 

عنوان بهترین دانشگاه علوم پزشکی کشور باشم گفت:  دکتر مصدق راد بابیان اینکه باعث افتخار من است که عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران به 

خانواده خود است من هم نگران این دانشگاه هستم و انتظار دارم از حضور متخصصان و متعهدان در دانشگاه  ای که نگران آینده  مانند عضو خانواده

تواند به ما کمک کند که به نتیجه  کند لزوماً دشمن ما نیست و میبیشتر استفاده شود. باید دامنه فکری را بازکنیم و بپذیریم کسی که انتقاد می

 .زمینه توسعه دانشگاه مشارکت داشته باشند  در  اعضا  همه  و   سیستم مشارکتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران باشیم  بهتری برسیم. امیدوارم شاهد

گذاری  وی در پایان سخنان خود خالقیت و نوآوری را کلید موفقیت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانست و افزود: در این زمینه باید بیشتر سرمایه

 .تواند باشدب استفاده شود. این دانشگاه توان بالقوه بسیار باالیی دارد و جایگاه آن بهتر از جایگاه فعلی میهای مناسو از استراتژی 
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 ساز تعویض مفصل زانو خبر داد کاوه سامع از ساخت شبیه ، صاحبان فرایندهای برتر جشنواره شهید مطهری

ساز جراحی تعویض کامل  اتیدش، در زمینه طراحی و ساخت شبیه ای دانشگاه با همکاری اسکاوه سامع دانشجوی دکترای حرفه

 .تقدیر کشوری را در حیطه محصوالت آموزشی دریافت کردند مفصل زانو رتبه قابل 

ساز تعویض مفصل زانو را آموزش بهتر دستیاران ارتوپدی و  ، سامع هدف از طراحی شبیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

مکاری استاد نبیان و استاد ارشادی در دو فاز فلوشیپ های جراحی زانو بیان کرد و در توضیح آن گفت: این طرح به سرپرستی استاد زنجانی و ه

صورت مرور متون و نظرسنجی از مخاطبان شامل فراگیران ارتوپدی و اساتید این رشته در قالب جلسات اجرا شد.در فاز اول نیازسنجی پروژه به

د: در فاز دوم نمونه اولیه ساخته شد و توسط اساتید  وی افزو  .آوری شدساز جمعها و موارد انتظار این شبیه بحث گروهی متمرکز، انجام شد و ویژگی

حاضر در مرحله ساخت نمونه نهایی محصول    درحال.  شد  اعمال  که   کردند  مطرح  محصول  سازیبهینه   منظوربه   تحت جراحی قرار گرفت و نکاتی را

 .قرار داریم

نگارش و ثبت است که امیدوارم در آینده نزدیک    درحال   علمی  قالهم  دو   سامع با اشاره به تدوین مقاله دستاوردهای فاز اول و دوم پروژه گفت:

کارگیری این محصول، در بهبود  تأثیر به  مدت این پروژه گفت: یکی از اهدافمان سنجش مدت و میانوی بابیان اهداف کوتاه  .هر دو منتشر شود

عنوان یک نمونه تجاری  درنهایت امیدوارم پروژه به سمت تجاری شدن پیش برود و این محصول را به   و  است  ارتوپدی  دانشجویان   سطح آموزش

 .تولید کنیم

ویژه سازها در همه سطوح آموزش پزشکی به سازها را در آموزش پزشکی ضروری دانست و گفت: نیاز به استفاده از شبیه کارگیری شبیهسامع به  

کنند و همچنین تغییر  شود. باتوجه به افزایش انتظار بیماران از کیفیت درمانی که دریافت میازپیش احساس میهای اخیر در جهان، بیشدر سال

سازها آموزش فراگیران به شیوه سنتی که همان کار بر روی بیمار حقیقی است را سخت کرده به همین دلیل استفاده از شبیه   برای    برخی قوانین، راه

باشدمی افتخار می   .تواند سودمند  اینکه  بابیان  امیدوارم سرآمدی وی در پایان سخنان خود  افزود:  این دانشگاه را دارم  کنم شانس تحصیل در 

 .های آینده حفظ شوددانشگاه در سال
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دکتر علیزاده: مهم است ،  منتخبان پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تهران

 آموزش علوم پزشکی نگاهی مبتنی بر شواهد آموزشی باشد  که نگاه ما در توسعه

 .خواهیم دادمنتخب فرایند برگزیده دانشگاه گفت: کسب رتبه اول در سطح کشور نقطه شروع است و ما این برنامه را توسعه 

، در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری که پیش از ظهر چهارشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 . در تاالر دارالفنون سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد  1401خرداد  4

صورت تیمی رتبه اول  عنوان منتخب فرایند برگزیده دانشگاه گفت: فرایندی که ما موفق شدیم بهدکتر مریم علیزاده به  در حاشیه این جشنواره

ی علمی با ترکیب رویکردهای رسمی و غیررسمی در جهت توسعه مند در توانمندسازی آموزشی اعضای هیئتکشوری را کسب کنیم رویکرد نظام

وی بابیان اینکه    .ی مدیریت و رهبری آموزشی موفق شد که رتبه اول کشور را کسب کندن فرایند در یک حیطه ای معلمی بود و ایهویت حرفه 

شده است گفت: این فرایند هفت گام اصلی داشت و هدف اصلی آن این بود که ما بتوانیم توانمندسازی اعضای  شروع   1392این فرایند از سال  

سازی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنیم و برای اینکه این کار با یک  مند پیادهصورت یک رویکرد نظامرا به علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هیئت

 .نیازسنجی شروع کردیم

حال بررسی کنیم  دکتر علیزاده ادامه داد: هدف نیازسنجی این بود که لزوم اجرای این برنامه را در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشخص و درعین 

علمی باید ایجاد کنیم تا یک معلم موفق هایی در عضو هیئتکاری قرار است انجام شود و چه توانمندیی توانمندسازی آموزشی چههکه در حیط

 .ی هفت گام در این چند سال اجرا و در حال حاضر هم ادامه دارددر دانشگاه شود و پروسه 

یک نقطه شروع برای ما است و ما دیدگاه نقد  ی اول را کسب کند اما اینرتبه وی گفت: با توجه به اینکه این فرایند توانسته در سطح کشور  

کیفیت  محورمان را به این برنامه داریم و از برنامه های مشخصی که داریم این است که بتوانیم ارزشیابی تأثیر بلندمدت برنامه را روی ارتقای  

 .آموزش دانشگاه بررسی کنیم

ی است گفت: این نکته که ما در توسعه علمی نسبت به این برنامه  های ما عموماً در سطح واکنش اعضای هیئتزیابی دکتر علیزاده بابیان اینکه ار

ی آموزش کاری انجام دهیم  نگاهی مبتنی بر شواهد آموزشی داشته باشیم مهم است و اگر بخواهیم در حیطه عنوان معلمآموزش علوم پزشکی به 

 .شده را بررسی و از آن استفاده کنیمکه در این حوزه انجام  هاییها و تجربه باید پژوهش

کنیم و   منتخب فرایند برگزیده دانشگاه افزود: ما باید کار تیمی مؤثری داشته باشیم و اعضای گروه را درست انتخاب و از قدرت کار تیمی استفاده

 .ن بازاندیشی و تأمل داشته باشیم که بتوانیم نقاط ضعفمان را بهبود دهیمنقدپذیر باشیم و نقد افراد مختلف را سرلوحه کار قرار دهیم و در کارما
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ای از کالم خودش که )من معلم هستم، غرق در شادی فهمیدن و فهمانیدن، مست جاری شدن واژه و دکتر علیزاده در خاتمه به بیان دل نوشته 

یری نیست جز خوانش یک فهم بلند، رمز پرواز تو این است فقط یک  ی پرتکرارم، یادگرقص کلمات، بیخود از خود شب و روز غرق در اندیشه

فهمد(  های تو را می ی پروانه شدن یا به سودای سگال« عشق را جاری کن در کالسی که قدم جمله »ننشیند قلمت بر صفحه جز در اندیشه 

 .پرداخت

 

 

آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم   پانزدهمین جشنواره  امید خدا: »فرایند ،  پزشکی تهران منتخبین  دکتر 

 ایم ای نو در یادگیری الکترونیکی« را با تأکید بر تکالیف چندگانه و بازخورد مقاوم انجام دادهارزشیابی شیوه 

 .کنندفراگیران پیدا می منتخب فرایند رتبه برتر دانشگاهی تاکید کرد: اگر به آموزش اهمیت داده شود اساتید انگیزه بیشتری برای ارائه خدمت به 

خرداد    4از ظهر چهارشنبه  ، مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری پیش  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 .در تاالر دارالفنون سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد 1401

عنوان منتخب فرایند رتبه برتر دانشگاهی  در حاشیه این جشنواره دکتر آزاده امید خدا دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به 

ای نو در یادگیری الکترونیکی با رویکرد  حیطه یادگیری الکترونیک؛ »طراحی، اجرا و ارزشیابی شیوه   با اشاره به اینکه کسب رتبه برتر دانشگاهی در

م انجام  طراحی تکالیف چندگانه و بازخورد مداوم« را به خود اختصاص داده بود؛ گفت: این فرایند را با تأکید بر تکالیف چندگانه و بازخورد مقاو

با تکالیف ایم یک تعامل دوطرفه و سازنده باشد تا دررابطه در »سامانه نوید« تعاملی که با دیگران داشته   19وید ایم، سعی کردیم در دوران کوداده

باتوجه و  دهیم  ارائه  مناسب  بازخوردهای  اصالحی دانشجویان  اقدامات  انجام  با  و  شد  انجام  ترم  سه  در  کار  این  دانشجویان  بازخوردهای  به 

 .ه تدریس، بارگذاری تکالیف و پاسخ بسیار افزایش پیدا کرده بودمندی دانشجویان از شیورضایت

ها مجازی شده بود، مجبور بودیم در سامانه نوید با دانشجویان در عسل این فرایند دوران کووید بود و به دلیل اینکه آموزشوی یادآور شد: ماه

فزایش پیدا کند و دانشجو فکر نکند فقط درس در سامانه نوید گذاشته  ارتباط باشیم در نتیجه سعی کردم از سیستمی استفاده کنیم تا تعامل ا

 .شود و استادکار دیگری با دانشجو نداردمی

شد، کالس  منتخب فرایند رتبه برتر دانشگاهی، تصریح کرد: در حقیقت زمان بسیار زیادی برای خواندن تکالیف و دادن بازخورد اختصاص داده می

قدم شدم. در حال حاضر آموزش حضوری شده  گرفت ولی به علت رضایت و بازخورد دانشجویان در این راه ثابتا میحضوری زمان بسیار کمتری ر

 .کنیمتوان تعامل داشت ولی در زمان حضوری از هر دو شیوه استفاده می و مثل دوران کووید نمی 
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گذارند مند هستند و زمان بیشتری می دی که در این زمینه عالقه دکتر امید خدا خاطرنشان کرد: اگر به آموزش بیشتر اهمیت داده شود و اساتی

دهد تا برای دانشجویان  ای درس را ارائه می اهمیت الزم داده شود و ویژگی این اساتید نسبت به اساتید دیگر دیده شود و اینکه با چه روش و گونه 

هایی که تازه به ما  تر آند برای اساتید انگیزه باشد، مخصوصاً اساتید جوان توانی این موارد میراحتی یاد بگیرند همه جذاب باشد تا درس را به 

سال   10علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشم در مرکز دیگری  وی گفت: قبل از اینکه عضو هیئت  .اند تا به این سمت حرکت کنندپیوسته

های ی کاری خودم را ادامه دهم و به دلیل ظرفیت ال هستم که توانستم حیطه کارمند بودم ولی با ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران بسیار خوشح

های خودشان را داشته باشند؛ بسیار خوشحال هستم دانشگاه این اجازه را به من داده مندیتوانند عالقه ی اساتید میزیادی که وجود دارد همه 

 .ازنظر آموزش در اختیار دانشجویان باشم

 

  

دکتر بهرام نژاد استفاده از ،  ین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تهرانمنتخبان پانزدهم

 استدالل بالینی مبتنی بر سناریو محور و بازاندیشی را در آموزش بالینی مهم دانست

های  دانشجویان پرستاری در بخش دکتر فاطمه بهرام نژاد با بررسی و تدوین استدالل بالینی و بازخورد محور در آموزش بالینی  

 .های ویژه موفق به دریافت رتبه برتر دانشگاهی شد مراقبت 

علمی دانشکده پرستاری و مامایی در مورد این فرایند ، دکتر فاطمه بهرام نژاد عضو هیئت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش   

  گفت: فرایندی که من برگزیده شدم، فرایندی برای بررسی و تدوین استدالل بالینی و بازخورد محور در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در

 .های ویژه بودهای مراقبتبخش 

صورت های ویژه بههای مراقبتزیده دانشگاهی، افزود: از زمان ورود خود به دانشگاه مشاهده کردم که بیشتر آموزش روی بخشمنتخب فرایند برگ

رو بر اساس سرچ و جستجویی که  داشته باشد وجود ندارد، ازاین   باید  دانشجو  برای  که  یاددهی  و  یادگیری   آن   اوقات  گاهی   طلبانه است وفرصت

های خود ادامه داد: در  وی در شرح فعالیت .انجام دادم به این نتیجه رسیدم که از استدالل بالینی مبتنی بر سناریو محور و بازاندیشی استفاده کنم

کردم مشتاق ادامه کار شدم و ردی که از دانشجویان ترم یک و دو دریافت  طی چهار سال با دانشجویان این کار را دنبال کردم و بر اساس بازخو

 .مطهری آشنا شدم که در اصل این فرایند بخشی از آن برای ارائه به جشنواره طراحی شد بعدها با جشنواره

ایند سناریونویسی و بازاندیشی هستم و در نظر توسعه این فرهمچنان درحال :دکتر بهرام نژاد با اشاره به بازخورد دانشجویان و همکاران بالین گفت

 .صورت آفالین هم آنالین طراحی کنمرا به  فرآیند این  های مجازیدارم که بخش 

دارد بحث تعامل و ارتباطات است گفت: به دلیل اینکه در دنیای امروز   وجود   که  چیزی  ترینمهم  اینکه   بیان با  منتخب فرایند برگزیده دانشگاهی 

... انسانی برای دانشجوی علوم پزشکی، پرستاری، دندانر علوم پزشکی، ارتباطات و آشنایی با علوم خصوص دبه   بسیار  نقش  ارتباط   پزشکی و 
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بار با دانشجویان داشته باشیم تا های ماهانه هرچند ماه یکاگر این امکان برای معاونت آموزشی وجود دارد، ما نشست که دارم تقاضا  دارد، مهمی

ه نظرم اگر شرایطی فراهم شود تا دانشجویان با اعضای ب  کنیم،  ریزیبرنامه  آن  اساس  بر  و  نیازسنجی    ا و مشکالتی که دانشجویان دارند را هچالش

بتوانیم به ارتقاهیئت باشند  برای    چیزی   آن  و   نیازها  اساسبراین   و  کنیم  کمک  پزشکی   علوم  حرف    علمی و معاونت آموزشی تعامل داشته  که 

 .سالمت جامعه الزم است را به بهترین نحو پاسخگو باشیم

کنند تا اعضای آن خانواده به ای گرم و صمیمی دارد که همه تالش میوی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران برای من حکم خانه 

صمیمی باشد و تالش کند تا یک مراقبت ایمن و مبتنی بر نیازها  شاءاهلل همیشه این خانه گرم و وری داشته و سالمت باشند. ان بهترین نحو بهره

 .و سالمت جامعه برای افراد کشور عزیزمان فراهم کند

 

  

دکتر رقیه گندم کار: دانشگاه  ،  منتخب پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ی کار در آن دارم علوم پزشکی تهران نشاط آور است و انگیزه باالیی برا

منتخب پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تهران، آزمون ارزیابی مهارت تیمی دستیاران را بسیار  

 .پرکاربرد خواند که می تواند جایگزین آزمون پذیرش نیز قرار گیرد 

، در حاشیه اختتامیه پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری که پیش از ظهر چهارشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

در تاالر دارالفنون سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد؛ دکتر رقیه گندم کار، طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون قضاوت موقعیتی را   1401خرداد    4

در آزمونی مهم به منظور ارزیابی مهارت تیمی دستیاران دانست و گفت: مهارت رهبری تیمی برای پزشکان بسیار مهم است چرا که باید در آینده 

ختلف درمانی فعالیت کنند. از سوی دیگر، سنجش این مهارت، روش ارزیابی خاصی دارد و این آزمون می تواند روش مناسبی برای  گروه های م

وی از طراحی و اجرای اینکار برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: برای اجرای این آزمون مسیر نظام مندی را در نظر گرفتیم.   ارزیابی باشد.

نفر از متخصصان این حوزه مصاحبه انجام دادیم. در نهایت از نظر متخصصان برای طراحی سئواالت    15مرور کاملی انجام و سپس با  در ابتدا  

طح استفاده کردیم. اینکار در دو فاز آزمایشی و مرحله اصلی انجام شد و خوشبختانه نتایج نشان داد که مهارت رهبری تیمی در دستیاران از س

 ر است و در نهایت آزمون نیز از نتایج ارزشیابی خوبی برخوردار بود. خوبی برخوردا

نه کنیم.  دکتر گندم کار، این آزمون را پر کاربرد خواند و تاکید کرد: در نظر داریم تا این آزمون را در دانشگاه برای رشته های دیگر نیز نهادی

وی   این فرآیند رتبه اول کشوری و رتبه اول در سطح دانشگاه را کسب کرده است.همچنین می توان از آن به عنوان آزمون پذیرش استفاده کرد. 

خوشحالم  به کسانی که قصد دارند در این مسیر وارد شوند توصیه کرد که حتما از تجربه افراد با سابقه استفاده کنند و خاطر نشان کرد: من بسیار 
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ر در این دانشگاه هر لحظه نشاط آور است و انگیزه بسیاری برای کار در این دانشگاه  که عضوی از جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. حضو

 دارم.

 

مدیرعامل شرکت  ،  های مستقر و فعال در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاهعمومی با شرکت نشست مشترک مدیر روابط

 مهم است عمومی و رسانه زیست فناور نوآورآبادیس: در شرایط کنونی کشور نقش روابط

گرایی را  ای کار نکنیم و فاصله ایجاد شده و درونتواند کمک کند که جزیرهعمومی دانشگاه می نسرین سیدپور تاکید کرد: روابط 

 .مرتفع کنیم

های های مستقر و فعال در مرکز جامع سلولعمومی با شرکت، در نشست مشترک مدیر روابط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه   1401  خرداد  10بنیادی و پزشکی بازساختی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران که  

تأسیس شد    1398برگزار شد؛ در حاشیه این دیدار نسرین سید پور مدیرعامل شرکت زیست فناورآبادیس با بیان اینکه این شرکت تقریباً در سال  

ک فرصت برای شرکت ما بود به این دلیل که اکثر  رو شدیم؛ این تهدید یبه کار با کرونا روبه   شروع  زمان  از   و از هیچ جا گرند نگرفته است؛ گفت: 

ها دوست داشتند مراحل پیرینیکال واکسن و مشابه به آن را بررسی کنند درنهایت این شرکت در مکان بسیار مجهزی که همان بیمارستان شرکت

های قلب را در  یمون، گوسفند که دریچهتری مانند مهای بزرگهای عمل بسیار مجهزی برای کارهای حیوانی حتی در اسکیل قلب است و اتاق 

وی در ادامه با اشاره به مواردی که در نشست مطرح شده بود؛ یادآور شد:    .های قوی دارد شروع به کارکردسازیکنند و مدلآنجا بررسی می 

موردی که برای ما بسیار جالب بود    کننده و مؤثر باشد و توانند بسیار کمکهای دیگر می مدلینگ حیوانی برای دانشجویان، ساخت دارو و روش 

دادند ها برای اینکه بتوانند در جشنواره خوارزمی، این سینا مقاله ارائه دهند ولی قبل از آن باید کارهای پژوهشی انجام می آموزان بودند آن دانش 

کاری کردیم  عنوان یک پژوهشگر بسیار کمبه های حیوانی و سلولی یکی از نیازهایشان بود و آن زمان یک باگی را حس کردیم که درنتیجه تست 

شود با این مراحل آشنا  آموز وارد دانشگاه میوی ادامه داد: زمانی که یک دانش   .آموزان هنوز با مراحل پژوهش و مراکز ناآشنا هستندکه دانش 

ها و از همان ابتدا خودمان، مراکز رشد، شرکتهای زیادی داریم که  مدرسه ایجاد نشده درنتیجه ما پتانسیل  در  درستی  زیرساخت   نیست چرا که

 .توانند در زمینه پژوهش، تحقیق و تولید کمک کنند را معرفی کنیمدانشجویانی که می 

المللی است؛ ها در سطح ملی و بینمدیرعامل شرکت زیست فناور نوآورآبادیس با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه

مراکز جامع سلولدانش   با  را  ارتباطمان  که  کنیم  تالش   باید   کرد:  تصریح ندهیم.  از دست  از مجهزترین آموزان  بنیادی یکی  است که  های  ها 

ای هم ندارد درنتیجه استارت از همان صورت مجازی هیچ هزینهآموزان تهیه کنیم، بهتواند حمایت کند. باید مجالتی مختص دانش ها را میشرکت

آموز، دانشجو، استاد و مراکز به شرایط کشور رسانه تأثیر بسیار مهمی دارد در ارتباط دادن دانشوی خاطرنشان کرد: باتوجه   .خوردنا میزمان ب

شوند های خارج از دانشگاه میشوند متوسل به شرکتآموز و دانشجو کارآموز میتواند اثرگذار باشد، زمانی که دانش صنعت به یکدیگر که می 
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علت اینها به وجودمی آید به کنند و گپتیجه دانشجویانمان در مرکز سلولی به دنبال سلول هستند و در این میان یک سری افراد سو استفاده می درن

 .کنیمای عمل میکه جزیره

گرا هستند و کمک بسیار سخت است و درون بینم که ارتباط گرفتن برایشان  ها را پر کند بنده دانشجویانی را می تواند این گپ عمومی می روابط 

 .گرایی را حل کندعمومی بتواند این درون بسیار بزرگی است که روابط 

 

اهلل شعبانی:  دکتر عنایت ،  منتخبان پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سازی کوریکولوم ها« است مللیالیکی از نیازهای ضروری کوریکولوم های آموزشی در دانشگاه »بین

الملل دانشگاه عنوان فرآیند رتبه برتر دانشگاهی جشنواره آموزشی  اهلل شعبانی مدیرگروه زبان خارجه و رئیس کالج بین دکتر عنایت

انگلیسی در دوهای آموزشی؛ »طولی سازی برنامه آموزشی درهمشهید مطهری در حیطه تدوین و بازنگری برنامه ره  تنیده زبان 

 .پزشکی عمومی« را به خود اختصاص داد 

ی شهید مطهری که پیش از ظهر چهارشنبه  ، در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره آموزشروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

علمی دانشگاه اهلل شعبانی عضو هیئتدر تاالر دارالفنون سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد؛ در حاشیه این جشنواره دکتر عنایت  1401خرداد    4

رتبه برتر دانشگاهی با اشاره به اینکه در حیطه    عنوان منتخب فرایندالملل دانشگاه به علوم پزشکی تهران و مدیرگروه زبان خارجه و رئیس کالج بین 

تنیده زبان انگلیسی در دوره پزشکی عمومی« را به خود اختصاص داده های آموزشی؛ »طولی سازی برنامه آموزشی درهمتدوین و بازنگری برنامه 

ریکولوم آموزش دانشجویان بود به این دلیل ی کواست؛ گفت: هدف از اجرای این فرایند )پروژه( شکستن واحدهای زبان تخصصی در طول دوره

آموختگی شده و تا زمان دانش ها فشردهبینند که در دو سال و نیم آن با زبان تخصصی انگلیسی میهای که امروز دانشجویان دررابطه ی آموزشعمده

ی تحصیل دهند و یا  خواهند ادامه رسید و در جایی که می التحصیلی خواهند  ها به نیازهای زبان بعد از فارغی بسیار زیادی دارد و بعضاً آنفاصله

ی به  وارد بازار کار شوند بنابراین در این پروژه سعی شد وضع موجود زبان انگلیسی در دانشگاه مورد بررسی قرار بگیرد و در قالب یک مطالعه

های رسمی و عالی در هر کشور که  به زبان منتخب باتوجه های  کاوی وضع آموزش زبان انگلیسی در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و در دانشگاه

ی پایلوت انجام شود و نتایج حاصل از آن برای اصالح و ارتقای  درنهایت با تعریف کوریکولوم طولی آموزش زبان انگلیسی سعی شد یک مطالعه

ی به کاوی به این نتیجه رسیدیم وضع موجود آموزش زبان انگلیسی در کوریکولوم  وی ادامه داد: در مطالعه  .کوریکولوم مورداستفاده قرار بگیرد

س  دنیا بسته به زبان رسمی و مادری و زبان مورداستفاده در نظام آموزش عالی بسیار متنوع است که در دانشگاه باید مدل خاص خود را بر اسا
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علمی نفع اعم از؛ دانشجویان، اعضای هیئت های مختلف ذیی نیازسنجی تعریف و گروه اساس مطالعهیننیازهای دانشجویان طراحی شود و برا

 .ی نیازسنجی مشارکت کردندگذاران در مطالعههای بالینی و سیاست زبان انگلیسی، گروه 

های چهارگانه زبان  دانشجویان بر اساس مهارتبندی و نیازهای عمده  ها تقسیمدکتر شعبانی تصریح کرد: نتایج حاصل از آن بر اساس شایستگی 

مهارت زیر  طبقهو  دانشجویان  موردنیاز  تخصصی  دستور  و  واژگان  عمومی های  پزشکی  دانشجویان  تحصیلی  مقاطع چهارگانه  در  و  شد  بندی 

اجرا شد که نتایج   1400یلوت در تابستان بندی و از علوم پایه فیزیولوژی، پاتولوژی، کارآموزی و کارورزی و درنهایت در قالب یک برنامه پاتقسیم

وی با اشاره به اینکه پایلوت این برنامه برای بار دوم به اجرا در خواهد آمد؛ خاطرنشان   .حاصل از این اجرا در ارتقای کوریکولوم استفاده شد

وم اصلی دانشجویان اجرا کنیم و بعد از رشته عمومی  در ابتدای سال تحصیلی بتوانیم این برنامه را در کورویکول 1402  سال  در  که  داریم  امید   کرد:

رشته  کارشناسیسایر  سطح  در  حداقل  برنامه undergraduate) های  و  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  رشتهمورد  برای  ای  مشابه  های ی 

 .های کارشناسی تعریف و به اجرا درخواهد آمددندانپزشکی، داروسازی و سایر رشته 

تاکید کرد بین دکتر شعبانی  از نیازهای ضروری کوریکولوم های آموزشی مورداستفاده در دانشگاه  سازی کوریکولوم ها است یعنی  المللی: یکی 

المللی است، امروز در ها نیست بلکه به معنای پاسخگویی به نیازهای متنوع بینهای آموزشی مورداستفاده در سایر دانشگاهبرداری از برنامهکپی

باید پاسخگوی نیازهای آندرصد دانشجویانمان بیندانشگاه بیش از ده   ها باشد  المللی هستند با نیازهای متنوع و متفاوت؛ کوریکولوم های ما 

المللی در آموزش و در کنار تقویت، ترویج و گسترش  سازی کوریکولوم های آموزشی و استفاده از زبان بین المللیبنابراین یکی از نیازهای جدی بین

 .های پیشرو دانشگاه در ارتقای آموزش باشدتواند یکی از برنامهفارسی می زبان شیرین 

یک احساس قلبی و دلی است و دانشگاه علوم پزشکی تهران خانه دوم همه ما است و احساس تعلق به آن :الملل دانشگاه؛ گفترئیس کالج بین

تکمان بر روی دانشگاه است، ممکن است در زندگی شخصی و  ق تک ی حس تعلدهندهکنیم نشانهایمان و قلبمان نصب میآرمی که بر لباس

آید ای ما از این دانشگاه میکنیم که بخش مهمی از هویت شخصی و حرفهای خودمان با مسائلی و مشکالتی مواجه باشیم اما فراموش نمی حرفه

 .کنم بسیار مفتخر هستموظیفه می عنوان معلم کوچکی که در دانشگاه انجامو به 
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گرنت تمامی  بر  بازنگری  اعالم  بینبا  حوزه  تحقیقاتی  دانشگاههای  پژوهشی ،  الملل  شورای  جلسه  نخستین 

 برگزار شد 1401الملل در سال پردیس بین

های پیش روی  با تشریح گزارشی از تازه ترین اقدامات و برنامه  1401الملل در سال  اولین جلسه شورای پژوهشی پردیس بین 

 .این حوزه برگزار شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد عبداللهی  

با حضور دکتر محمدحسین آیتی، معاون   1401خرداد    7الملل، این نشست شنبه  معاونت بین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

الملل، دکتر  رضایت، معاون آموزشی پردیس بین   الملل، دکتر سید مهدیالملل دانشگاه، دکتر سیدمجتبی دقیقی، معاون پژوهشی پردیس بین بین

الملل، دکتر رضا یزدانی و دکتر بهاره یزدی زاده، مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر امید امینیان، رئیس دانشکده پزشکی پردیس بین

ضا دلنوازی، معاون پژوهشی دانشکده داروسازی  الملل، دکتر محمدر بهراد تنباکوچی، رئیس و معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین

محمد مصدق راد و شناسی، دکتر محمدرضا هادیان، دکتر علی الملل، دکتر لیال آزادبخت، معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیمپردیس بین

دانشکده اساتید  عبدالهی،  محمد  پژوهشیدکتر  شورای  اعضای  و  داروسازی  و  توانبخشی  بهداشت،  بین   های  شدپردیس  برگزار   .الملل 

امیدوارم با حضور اساتید برجسته حاضر در این جلسه که همگی از فعاالن  :الملل دانشگاه در آغاز ضمن خیرمقدم به حاضران، گفتمعاون بین

 .المللی سازی را در تحقیقات علوم پزشکی جلو ببریمعرصه پژوهش دانشگاه هستند، بیش از پیش بتوانیم مفهوم بین 

نامه دانشجویان خارجی را برعهده ندارد و تمامی مصادیقی که به  الملل تنها مسئولیت هدایت پایاندکتر آیتی افزود: معاونت پژوهشی پردیس بین 

هد های این معاونت خواالملل پیگیری کرد از مسئولیتهای پژوهشی که بتوان در حیطه بینالمللی سازی و تحقیقات مربوط باشد و فعالیتبین

 .بود

الملل پرداخت و گفت: های آتی معاونت پژوهشی پردیس بینهای انجام شده، در حال اجرا و برنامه سپس دکتر دقیقی به تشریح بخشی از فعالیت

 .ایش یابدیافته افزاند و تالش شده سطح تسهیالت تخصیص الملل مورد بازنگری قرار گرفته های تحقیقاتی حوزه بین های اخیر تمامی گرنتدر ماه

الملل و موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه با تغییرات اعمال رئیسه پردیس بینهای در هیأت الملل از تصویب این گرنت معاون پژوهشی پردیس بین

ل نیز به تازگی الملبا مشارکت نویسنده بین Q1 هاینامه تشویق مقاالت منتشره در ژورنالشده خبر داد و بیان داشت: این در حالی است که آیین

 .به زودی اعالم خواهد شد Q1 هایوی تصریح کرد: فراخوان گرنت تشویق مقاالت منتشره در ژورنال  .تدوین شده است
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های این آکادمی بررسی  های گذشته، گفت: در این راستا گرنت دکتر دقیقی با اشاره به ارتباط مؤثر این معاونت با آکادمی علوم جهان اسالم طی ماه

اق دانشگاهو  شبکه  در  عضویت  راستای  در  بهرهداماتی  برای  اسالم  جهان  مجازی  ظرفیتهای  از  استبرداری  شده  انجام  شبکه  این   .های 

بین پردیس  پژوهشی  تفاهممعاون  انعقاد  درصدد  داد:  ادامه  هستیمنامه الملل  آن  اجرایی  معاون  و  دبیرکل  با  نشستی  طی  مذکور  شبکه  با   .ای 

الملل  ای با همکاری مدیریت روابط بین نامهالمللی اشاره کرد و افزود: شیوه های مستقل بینانجام شده برای حمایت از پروپوزالهای  وی به فعالیت

 .در این باره تنظیم و پس از تصویب نهایی ابالغ خواهد شد

نامه  علمی پژوهشی، شیوهط اعضای هیأتدکتر دقیقی با بیان اینکه همچنین با رویکرد جذب دانشجویان خارجی مقطع دکترای تخصصی توس

  204الملل بازنگری شده است، گفت: از مجموع اساتید دانشگاه،  جذب دانشجویان پژوهشی استاد محور با همکاری معاونت آموزشی پردیس بین

آن  هیأت نفر  اعضای  را  می ها  تشکیل  پژوهشی  که  علمی  ی  20دهند  پراستناد  پژوهشگران  جز  اساتید  این  از  هستندنفر  درصد   .ک 

ها برای اتقای فعالیتهای  تری از توان آن وی اضافه کرد: این تعداد حاکی از ظرفیت بسیار باالی اساتید پژوهشی دانشگاه است که باید به شکل جدی

 .الملل استفاده کنیمپژوهشی دانشجویان بین

بین به آمادهمعاون پژوهشی پردیس  اشاره  با  بین نامه جذب پ سازی شیوهالملل  الملل پسا دکترا، اظهار داشت: تمام تالش ما همکاری ژوهشگر 

 .المللی استهای بینهای مختلف با دانشگاه علوم پزشکی تهران و اعتالی جایگاه این مجموعه در رنکینگ المللی در رشتهمحققان برتر بین 

نامه و طرح  الملل بر جلسات آزمون جامع و دفاع از پایان بین   های آموزشی و پژوهشی پردیسدکتر دقیقی افزود: همچنین با هدف نظارت معاونت

المللی سازی مراکز وی با تأکید بر اهمیت تدوین معیارهای بین  .شودنامه دانشجویان خارجی، دستورالعملی تدوین شده که پس از تصویب ابالغ می

ها و مراکز تحقیقاتی، بازنگری  الملل پژوهشکدهخوان معرفی رابطان بین تحقیقاتی دانشگاه، بیان داشت: در این مسیر نیز اقداماتی چون اعالم فرا

الملل  سایت مراکز با همکاری کالج بینالمللی سازی مراکز و ارائه محتوی انگلیسی وبالملل، ارتقای تعامل و بین و تدوین شرح وظایف رابطان بین 

 .دانشگاه انجام شده است

بین پردیس  پژوهشی  بمعاون  با  برنامه الملل  خصوص  در  توضیحاتی  بین یان  دانشجویان  سمپوزیوم  دومین  گفت:  معاونت،  این  آتی  الملل  های 

 .تحصیالت تکمیلی دانشگاه آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد

فعالیت شد: همچنین  یادآور  دقیقی  آموزشیدکتر  کارگاه  برگزاری  دیگری چون  بین -های  پردیس  آموزشی  معاونت  با همکاری  الملل، پژوهشی 

های  علمی و فرصتالمللی نظیر اسکوپوس، حمایت از سفرهای علمی اعضای هیأتهای بینحمایت از مجالت انگلیسی زبان نمایه شده در ایندکس

المللی  نهای بیها پژوهشی و تحقیقات مشترک و امتیازدهی به فعالیتالمللی مدعو برای برگزاری دورهمطالعاتی دانشجویان، دعوت از اساتید بین

 .نامه ارتقاء نیز در دستور کار قرار داردعلمی در آییناعضای هیأت

المللی ارتباط با صنعت دانشگاه، پیشنهادات خود را به معاونت پژوهشی پردیس های بینوی همچنین از حاضران خواست در راستای ارتقای فعالیت

 .الملل اعالم کنندبین

ها و پیشنهادات خود را در خصوص مباحث مطرح شده بیان کردند و برخی از مسائل  الملل دیدگاهپژوهشی پردیس بین پس از آن اعضای شورای  

 .الملل نیز تشریح شدهای پردیس بینهای موجود در حوزه پژوهش دانشکده جاری و چالش

ها و قوانین و مقررات مربوط به  سازی سیاستاتی، یکسان های تحقیقالمللی، تعریف مگاپروژههای بینسازی مدیریت گرنت در این بخش یکپارچه 

پایان مشاور  و  راهنما  بین نامهاساتید  دانشجویان  بین های  پردیس  خارجی  دانشجویان  و  اساتید  مقاالت  کتابچه  تدوین  از المللی،  حمایت  الملل، 

های ها و برگزاری کارگاههای پژوهشی دانشکدهلیتبا رویکرد تقویت فعا Undergraduateالمللی مقطع  های پژوهشی دانشجویان بین طرح

گرفت قرار  تأکید  مورد  خارجی  دانشجویان  ویژه  آزمایشگاه  در  کار  و  شیمیایی  و  زیستی  ایمنی  تحقیق،  روش  اخالق،  موضوع  با   .جنرال 

جمع در  آیتی  اطالعدکتر  گردهمایی  این  جامعبندی  گرنت رسانی  خصوص  در  بینتر  حوزه  دانشگهای  دانستالملل  ضروری  را   .اه 
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ریزی در این باره تأکید کرد و خواستار دریافت  های تحقیقاتی، بر لزوم انجام کار کارشناسی و برنامه وی همچنین با استقبال از تعریف مگاپروژه

 .نظران حوزه پژوهش در این راستا شدهای صاحبپیشنهادات و دیدگاه

 

دکتر بدو: ترکیب فعالیت های آکادمیک در  ،  2مارستان مرکز طبی  بازدید هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی از بی

 .بیمارستان های آموزشی باید در تمام دانشکده ها صورت بگیرد

)حکیم(    2هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی در سالروز آزادسازی خرمشهر از بیمارستان مرکز طبی  

 .بازدید کردند

 

دانشکده پیراپزشکی، اعضای هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی،    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 )حکیم( بازدید کردند.  2همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر از بیمارستان مرکز طبی  1401خرداد  3سه شنبه 

ین دشتی معاون بین الملل، دکتر افضل شمسی معاون اداری  دکتر شعبان علیزاده رئیس دانشکده، دکتر ناهید عین اللهی معاون آموزشی، دکتر نسر

مالی، دکتر لیال شاهمرادی معاون پژوهشی، دکتر فاطمه شیخ شعاعی معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر وحید چنگیزی و دکتر میترا زارع مدیران 

 نشکده پیراپزشکی در این بازدید حضور داشتند.گروه های آموزشی و دکتر بهرام نیک منش رئیس مرکز تحقیقات زئونوز به نمایندگی از دا

زشی دکتر رضا شروین بدو رئیس بیمارستان، دکتر قاسم رجبی مدیر بیمارستان، دکتر حسین امیرزرگر معاون درمان، دکتر پژمان روحانی معاون آمو

 . نیز میزبان نمایندگان دانشکده پیراپزشکی بودند  2و رقیه عابدی مترون بیمارستان مرکز طبی 

ده  در این بازدید دکتر رضا شروین بدو رئیس بیمارستان مرکز طبی ضمن خیرمقدم به اعضا بیان کرد: در این جلسه میزبان همکارانمان از دانشک

وی    پیراپزشکی هستیم که می توانیم برای راه اندازی بسیاری از واحدهای بیمارستان در خدمت این عزیزان باشیم و از نظراتشان استفاده کنیم.

باید در تمام  افزود: بخشی که به نظر می رسد مورد غفلت واقع شده این است که ترکیب فعالیت های آکادمیک در بیمارستان های آموزشی 

روی  دانشکده ها صورت بگیرد در حالی که صرفا در دانشکده پزشکی اتفاق افتاده است. وقتی، چنین سرمایه هایی داریم، چرا استفاده نکنیم؟ ما  

خانه  شکده پیراپزشکی واقعاً حساب می کنیم . اتفاقاً قسمت های حیاتی بیمارستان مانند آزمایشگاه، رادیولوژی، اورژانس، مدارک پزشکی و کتابدان

 که می خواهیم از نظم در راه اندازی آنها یقین حاصل کنیم، کلیدش در دستان شما بزرگواران است. 

بیمارستان در شرایط خاصی بنا نهاده شده ولی شاید بزرگترین نقطه قوت آن این است که در یکی از    رئیس بیمارستان مرکز طبی بیان کرد: این

صی  محروم ترین نقاط تهران، اینچنین سازه ای در اختیار مردم قرار گرفته است. با توجه به ترافیک تهران رساندن بیماران به خدمات فوق تخص
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بود. با توجه به اینکه سیاست دانشگاه تامین تجهیزات الزم بود و در سالهای اخیر به خاطر تحریم بسیار سخت است. در کل شرایط واقعاً سخت  

های ظالمانه ای که علیه ملت مظلوم ما اعمال می شد در شرایط خاص اقتصادی بودیم با مشکالت بسیاری مواجه شدیم. محدودیت زمین، بحث  

. امیدوارم این بیمارستان، با نظارت دلسوزانه شما بزرگواران بتواند به کشورمان خدمت کند.  تورم و مشکالت اقتصادی از جمله این مشکالت بود

نده  به نظر بنده بزرگان این کشور در همه حوزه های آموزشی، اقتصادی و سایر حوزه ها معموال از این مناطق رشد خواهند کرد و حیف است که آی

انات و خدمات بهداشتی درمانی در نیمه شمالی تهران تحت تاثیر قرار بگیرد و باعث این شود که  کشور بخاطر شرایط ترافیکی و یا فراوانی امک

 کسی در این منطقه رشد نکند. 

دکتر شعبان علیزاده رئیس دانشکده پیراپزشکی نیز در این جلسه گفت: باعث افتخار است که در خدمت شما هستیم. خدا قوت عرض می کنم به  

ان. امیدوارم با همفکری با یکدیگر بتوانیم گوشه ای از زحماتی که بر دوش شما هست را کاهش دهیم، قطعاً زحمات اصلی همه همکاران بیمارست

مت  بر دوش شما عزیزان است. حوزه های پیراپزشکی تنوع بسیاری دارند، مانند علوم آزمایشگاهی، رادیوتراپی و رادیولوژی، مدیریت اطالعات سال

بیمارستانی و اطالع رسانی پزشکی و سایر حوزه ها، واقعاً  انفورماتیک و مدارک   اتاق عمل و فوریت های پزشکی و پیش  پزشکی، هوشبری، 

 دانشکده پیراپزشکی بسیار مشتاق به همکاری است و امیدوارم که در این بیمارستان که هنوز شروع به کار نکرده و بستر موجود است بتوانیم

 شیم. همکاری مفیدی با شما داشته با

ت.  رئیس دانشکده پیراپزشکی در ادامه افزود: حوزه هایی که ما در دانشکده پیراپزشکی می توانیم در خدمت شما باشیم یکی حوزه آزمایشگاه اس 

نیاز قطعاً در این جلسه اول شاید نتوان خیلی تخصصی نظر داد اما در دانشکده به صورت ویژه روی این پرونده کار خواهیم کرد و هر جایی که  

به  باشد فعالیت خواهیم کرد. در سایر حوزه ها هم از همکارانم به صورت ویژه درخواست می کنم که مرکز طبی را نه بعنوان یک کارجانبی بلکه  

هر جا احساس   عنوان یکی از وظایف اصلی در اولویت کاری خود قرار دهند تا انشاء اهلل بتوانیم خروجی مناسبی برای این مرکز داشته باشیم. متعاقباً

شد که در حوزه پاراکلینیک و پیراپزشکی می توان کمک کرد ما قطعاً خوشحال می شویم که همکاری کنیم. در بحث واحد بانک خون نیز به  

اه اندازی  دلیل حضور گروه هماتولوژی و انتقال خون در دانشکده و ارتباطات خوبی که با سازمان انتقال خون داریم در بحث تائیدیه های الزم و ر

 استاندارد این واحد به صورت ویژه همکاری خواهیم کرد.

)حکیم( مطرح کردند و مراتب مورد بحث و تبادل   2در ادامه این بازدید هر یک از اعضا نظرات خود را درخصوص راه اندازی بیمارستان مرکز طبی  

 نظر قرار گرفت. 

 شریعتی معرفی شدند  اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی برگزار و حسن حمزه زاده به عنوان مدیرعامل این تشکل  

 .نهاد انتخاب شد مردم 
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بیمارستان شریعتی، اولین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

رکتی مدیر بیمارستان شریعتی  در بیمارستان شریعتی با حضور دکتر احمدرضا جمشیدی، رئیس و دکتر حسن ب  1401صبح امروز دوشنبه نهم خرداد  

 برگزار شد. 

رییس پور به عنوان نایب در این نشست، حسن حمزه زاده به عنوان مدیرعامل، محمدعلی روحی فرد پور به عنوان رییس هیئت مدیره، احمد خاقانی

ایت از بیماران و بیمارستان شریعتی انتخاب  دار و شراره نیک گفتار به عنوان دبیر انجمن حمحسینی به عنوان خزانه هیات مدیره، محمدکاظم شاه

 شدند. 

زاده، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی با قدردانی از حضور چشمگیر خیرین و نیکوکاران  در ابتدای این نشست حسن حمزه

ت که به پشتوانه آن مشکالت و کمبودهای ضروری در مراسم مجمع عمومی این تشکل مردم نهاد، قدردانی کرد و آن را سرمایه ارزشمندی دانس

توانیم اعالم  های اعضای هیئت مدیره در امور خیر گفت: امروز با افتخار می وی سپس با اشاره به سوابق فعالیت   بیمارستان برطرف خواهد شد. 

بیمارستان شریعتی حضور دارند و این جمع به یاری  کنیم که عصاره خیرین کشور در جمع هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران و  

 خداوند خواهند توانست کارهای بزرگی را در بیمارستان شریعتی که عمده مراجعاتش از قشر ضعیف جامعه هستند سامان دهند.

ارستان شریعتی بنیادش با  سپس دکتر احمدرضا جمشیدی، رییس بیمارستان شریعتی با قدردانی از توجه خیرین به بیمارستان شریعتی گفت: بیم

کند. رئیس بیمارستان شریعتی با  ای ارائه میعنوان یک بیمارستان مؤثر در عرصه خدمات سالمت مردم، خدمات گستردهخیرین گذاشته شده و به 

زیاد است که اغلب توسط    قدراشاره به هزینه بسیار زیاد خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارائه شده در این بیمارستان افزود: این خدمات گاهی آن 

شوند. دکتر جمشیدی افزود: بهترین پشتیبان ما در بیمارستان  شود و گاها پیمانکاران ما هم دچار مشکل می دولت به صورت کامل جبران نمی 

ه صورت منسجم انجام شود ها بهای ما این بود که این کمکایم، اما همواره یکی از دغدغه ها کمک گرفتهخیرین هستند و در موارد بسیاری از آن

شود. رییس بیمارستان شریعتی در پایان از خدمات مستمر نازک فردوس، مدیرعامل  ها برطرف می که الحمدهلل با تشکیل این انجمن این دغدغه 

کر قدردانی  بیمارستان  در  و  شریعتی  بیمارستان  و  بیماران  از  حمایت  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  و  ماموت  نیکان  خیریه   د. موسسه 

  یکی    های سرکار خانم فاطمه عرب ساخته شده، اما االن وی همچنین با اشاره به ساختمان خیرساز امیرالمؤمنین )ع(، گفت: این ساختمان با کمک

 . است ساختمان این   تجهیز ما مشکالت از

  این   داراولویت  نیازهای  جریان  در  نزدیک  از  و  کردند  بازدید  شریعتی  بیمارستان   هایبخش   برخی  از  مدیره  هیئت  اعضای  نشست،  این  پایان  در

آمادهتجهی  حال  در   ساختمان  از  همچنین.  گرفتند  قرار   بیمارستان و  کردند. ز  بازدید  شریعتی  بیمارستان  و  بیماران  از  حمایت  انجمن   سازی 

 با تشکیل مجمع عمومی و توسط هیئت امنا انتخاب شدند.   1401اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی دوم خرداد  

پور، پور، محمودرضا جمشیدی، اشکان تقی فرد، احمد خاقانیکنندگان در مجمع عمومی، حسن حمزه زاده، محمدعلی روحیبر اساس آرای شرکت

نقی  عنوان اعضای هیات مدیره مجمع خیرین بیمارستان شریعتی انتخاب شدند. همچنین آقایان علی حسینی و نازک فردوس به شاهمحمدکاظم  

 البدل انتخاب شدند. تنعمی و مجید خلیلی به عنوان اعضای علی

 البدل انتخاب شدند. نی به عنوان بازرس علیبر اساس انتخابات انجام شده نادر ریاحی و احمد حیدری به عنوان بازرس اصلی و احمد مهدی سلطا
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دانشگاه آموزشی  معاونت  عملیاتی  برنامه  راه،  تشریح  از  فن دکتر عالمه  مهارتی  مراکز  پایان  اندازی  تا  آورانه 

 امسال خبر داد 
خبر داد و بر  برنامه مهم آموزشی    80معاون آموزشی دانشگاه در یک مصاحبه خبری به مناسبت هفته آموزش از تدوین و اجرای  

آورانه تأکید کرد. در توانمندسازی فراگیران، ایجاد تعادل بین آموزش و درمان، ایجاد مرکز نوآوری در آموزش و مراکز مهارتی فن 

این مصاحبه دکترسید محمد توانگر عضو هیئت علمی و استاد گروه آموزشی آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان  

 .تی را مطرح کرد که چکیده پاسخ ها را در ادامه بخوانید و فیلم مشروح را ببینیدمصاحبه گر سواال

 

، دکتر سید فرشاد عالمه معاون آموزشی دانشگاه، یکی از اهداف و شعارهای مهم این دوره  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

التحصیالن است  آموزشی ایجاد توانمندی الزم در فارغترین هدف معاونت  معاونت آموزشی دانشگاه را توانمندسازی فراگیران بیان کرد و گفت: مهم

 شود بلکه باید در عملکرد فراگیران به نمایش درآید.  و این میزان مهارت تنها با نمره سنجیده نمی

ر در کنار حسنی  ایم همیشه رتبه یک کشور باشیم گفت: این اماون آموزشی دانشگاه بابیان اینکه ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران عادت کردهمع

را از دست بدهیم. بنابراین باید با دقت و سرعت به    که دارد ایراد هم دارد و نباید باعث شود که درجا بزنیم چون ممکن است در آینده این رتبه 

های بندیه را در رتبهالملل است تا بتوانیم جایگاه دانشگاسمت ارتقا و پیشرفت حرکت کنیم. یکی از نکات مهم در این راستا تقویت حوزه بین

 المللی حفظ و ارتقا دهیم.بین

 امعهدکتر عالمه با اشاره به موانع پیش روی جامعه آموزشی دانشگاه گفت: برخی موانع بیرونی مانند دریافت حقوق، مسائل معیشتی و رفاهی به ج

هایی را ایجاد کرده که با . بخصوص در این دوران، چالشدهدشود و فعالیت اعضای علمی و فراگیران را تحت شعاع قرار می آموزشی تحمیل می 

علمی و هایی که صورت گرفته امیدواریم شاهد رفع دغدغه اعضای هیئتتعامالتی که وجود دارد باید سعی کنیم موانع را برطرف کنیم. با رایزنی 

 فراگیران در حوزه آموزش باشیم. 

علمی برنامه و پروژه جدی در معاونت آموزشی گفت: این برنامه باتوجه به نظرات اعضای هیئت  80معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به تدوین  

برنامه عالقه  به حوزه آموزش و بر مبنای  به  های کالن کشور و دانشگاه تدوین و در هیئتها و سیاست مند  رئیسه دانشگاه مصوب و درنهایت 

شده است. درحال کارگروه تشکیل و مجری و مدیر پروژه انتخاب  8ها،  ور پیگیری و اجرای برنامه منظشده است. به ها ابالغها و بیمارستاندانشکده

 روند. بندی شده و به شکل متوازن پیش می ها اولویتحاضر پروژه
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باشد افزود: بررسی کوریکولوم  ها گنجانده نشده  دکتر عالمه بابیان اینکه تقریبا هیچ برنامه مهم و جدی در حوزه آموزش وجود ندارد که در این برنامه 

 شود.ها پیگیری میهایی است که در دانشکده منظور توانمندسازی فراگیران یکی از پروژهها و و احصای توانمندی های الزم به 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزش تحصیالت  در کنار آموزش تحصیالت تکمیلی تأکید کرد و گفت: این دانشگاه، در زمینه آم  undergraduateوی بر توجه به آموزش  

های کشور است ولی این موضع نباید ما را از توجه به  های بالینی حرف جدی برای گفتن دارد و جز بهترین دانشگاهو تخصص   PhDتکمیلی،  

 است.  undergraduateهای مهم آموزشی توجه به حوزه رو یکی از برنامه بازدارد. ازاین  undergraduateآموزش 

تعادل   اداره تخت دکتر عالمه ایجاد  برای  نیاز به طرح و برنامه جدی دارد و گفت:  نکته بسیار مهمی دانست که  را  های  بین آموزش و درمان 

ه  بیمارستانی نیاز به توسعه امور آموزشی و درمانی داریم. در این زمینه با همکاری معاونت درمان و دانشکده پزشکی کارهای جدی صورت گرفت

شوند باید در  علمی درمانی یا آموزشی جذب دانشگاه می عنوان هیئتکه هر گروه چگونه دیده شود و افرادی که بهاست. در این برنامه مهم است  

  EDC   ها باید به شکل درستی انجام شود گفت: درگذشته در ها و دورهوی با تأکید براینکه ارزشیابی اساتید، طرح درس  بخش مرتبط کار کنند.

 هایدوره  طرح  بالینی  مقاطع  در  بخصوص  هارشته   از   بعضی شده که نیاز به ویرایش و اجرایی شدن دارد.  زمینه انجامدانشگاه کارهای خوبی در این  

 . نه یا است رسیده موردنظر توانمندی به دوره پایان از  بعد شده، بخشی وارد که کارورزی دانیمنمی  جامع شکل   به  و ندارند جدی

 بسیار  مقوله  دو  این  بین  تعامل:  گفت  آموزشی شوند یا نیرویکار محسوب می  نیروی   جزء  دستیاران  که  مسئله  این  طرح  با  دانشگاه،  آموزشی  معاون

صورت جدی اجرا کنیم. نقش دستیاران  شده است که باید بتوانیم آن را به دانشگاه تعریفR&D  در   زمینه  این  در  هاییپروژه  و   است  جدی  و  مهم

به  شود  باید  مشخص  هستیم.درستی  آن  پیگیری  درحال  اما  است  بری  زمان  بسیار  کار  و  دارد  باالدستی  قوانین  به  نیاز  کار  این   البته 

ای و سطوح مختلف رشته دکتر عالمه، بابیان اینکه در دانشگاه به مرکز نوآوری و ایده پردازی آموزشی نیاز داریم گفت: در این مرکز ارتباط بین

آورانه را از دیگر مراکز موردنیاز  وی مراکز مهارتی فن  د و در نهایت به محصوالت آموزشی جدیدی می ر سیم.اساتید و دانشجویان شکل می گیر

های مختلف پزشکی عمومی و پرستاری مراکز مهارت  اندازی این مرکز تا پایان امسال خبر داد و گفت: الزم است در رشته دانشگاه برشمرد و از راه 

های روز به فراگیران  های متناسب با تکنولوژیآورانه ایجاد شود تا آموزشهای تخصصی، مراکز مهارتی فن در حوزه  صورت جدی فعال وبالینی به 

 . دهیم گسترش آینده در و کنیم اندازیراه  را مراکز  ارائه شود. امیدوارم بتوانیم امسال این

های چهارساله از برنامه   و   برزمان  و   بزرگ  هایایده  جزو   را   آموزش  کیفیت  تضمین  مرکز  ایجاد  و   الکترونیک  آزمون  مرکز  گسترش   عالمه  دکتر

 دانشگاه برشمرد. 
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،  2دکتر مرتضوی: مرکز طبی کودکان  ،  2جمهور، به مرکز طبی کودکان  تخصیص اعتبار معاون اجرایی رئیس

 نماد ماندگار خیرین در کشور است 

، درخصوص تأمین اعتبار تجهیز این مرکز و 2کت مترو از مرکز طبی کودکان  جمهور و مدیرعامل شردر بازدید معاون اجرایی رئیس 

 .ایجاد خط مترو برای دسترسی مناسب بیماران رایزنی شد 

 

جمهور، مسعود درستی مدیرعامل شرکت ، دکتر سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

ریزی منابع دانشگاه،  عه مدیریت و برنامه، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان معاون توس2مترو، محمدحسین مطهری نیکوکار پروژه مرکز طبی کودکان  

ریزی بودجه، دکتر شروین بدو رییس مرکز طبی مور مالی و برنامهدر ا رئیس دانشگاهدکتر سعید ناطقی معاون درمان، دکتر محمود بیگلر، مشاور  

بازدید و درخصوص مسائل پیش روی    2از مرکز طبی کودکان    1401خرداد    9کودکان و دکتر علی اعتمادیان مشاور امور توسعه دانشگاه، عصرگاه  

 .پروژه گفتگو کردند

 2رکز طبی  جمهور به تکمیل پروژه متخصیص اعتبار معاون اجرایی رئیس 

ام افزود: در بازدیدها صرفاً  به جلسات کالس اخالق واردشده  کنممی  احساس  آیم می  مرکز  این  از  بازدید   دکتر مرتضوی بابیان اینکه هربار که به

کز اثرات تربیتی بسیار  دهم؛ بلکه معتقدم مدیران نیاز به حضور در مراکزی دارند که تربیت عملی شوند. این مرجنبه اجرایی کار را مدنظر قرار نمی 

می احساس  من  و  دارد  مدیران  برای  واردشده باالیی  اخالق  کالس  جلسات  در  می  تشویق  را  انسان  اینجا   ام.کنم  خیر  کار    .کندبه 

دارم در  جمهور ساخت این مرکز را کار بزرگی دانست و با گرامیداشت یاد والدین مطهری نیکوکار این پروژه گفت: تمایل  معاون اجرایی رئیس 

ایشان اقدام  من  شود.  ساخته  پروژه  این  مستند  باید  معتقدم  و  کنم  تشکر  مطهری  آقای  از   .دانممی  اهلل  سبیل  فی  جهاد  زمره  در  را   جلساتی 

ه  س  از  کمتر  در  دیگر،  متعدد  موارد  و   هاسازی زیرساختفرد این مرکز گفت: تغییر کاربری، اخذ پروانه، آمادهوی با اشاره به الگوی ساخت منحصربه

 .سال، نماد ماندگار مرحوم مطهری و کار شایسته و ارزشمندی است

نظیر دانست و گفت: دولت برای توسعه و تقویت چنین مراکزی در خدمت خیرین دکتر مرتضوی این بیمارستان را در نوع خود در تهران و ایران کم

 .کنیمشود. برای ایجاد دسترسی مترو نیز با شهرداری صحبت میه میخواهد بود و امسال، اعتبارات تکمیل پروژه تخصیص داد
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 2تالش مدیرعامل مترو در ایجاد دسترسی به مرکز طبی کودکان 

:  گفت   کنیم  ایجاد   سازی بیمارستان، ایستگاه مترو این مرکز را نیز کنیم هم پای همکاران در آمادهمدیرعامل مترو تهران، بابیان اینکه تالش می  

است و تالش می   این  اندازیراه برنامه شهرداری  فراهم شودخط در  این مرکز  به  بیماران  ترافیک،    .کنیم دسترسی  افزود: در طرح جامع  وی 

شود و در مجاورت بیمارستان  از ایستگاه آزادگان به سمت غرب منشعب و از داخل پایانه آزادگان رد می  که  داریم  کیلومتری  2  حدود   آنتن   خط

بندی باید در اولویت قرار  اندازی این خط به لحاظ زمانرسد راه از اینجا رد خواهد شد اما به نظر می   11دهد. در آینده نیز خط  حکیم سرویس می 

 .گیرد

 برداری ک به بهره، نزدی2مرکز طبی کودکان 

نیکوکار محترم در طول سه سال گذشته و تالش همکاران    زحمات  با    جمهور گفت:دکتر ذاکریان با اشاره به نتایج بازدید معاون اجرایی رئیس 

 .برداری استمرکز طبی کودکان، این بیمارستان در حال رسیدن به بهره 

به حمایت اشاره  با  امعاون توسعه دانشگاه  نیاز به حمایت معاونت اجرایی  جرایی رئیس های معاون  جمهور گفت: تجهیزات تخصصی بیمارستان 

جمهور دارد به این منظور از دکتر مرتضوی دعوت کردیم و ایشان دستوراتی را صادر کردند که امیدواریم بخشی از نیازهای مرکز تأمین  رئیس 

 .شود

جمهوری از این امر نیز حمایت کردند که  این مرکز دانست و گفت: معاون اجرایی رئیس دکتر ذاکریان نکته مهم دیگر را ایجاد دسترسی مترو به  

 .امیدواریم این مهم هر چه زودتر به نتیجه برسد

، گفت: اهمیت ساخت این پروژه را نیز  2معاون توسعه دانشگاه، با اشاره به ساخت پارک علم و فناوری شهید سلیمانی در کنار مرکز طبی کودکان 

 .تحضار دکتر مرتضوی رسانیدم و خواستیم که برای احداث این فضا کمک کنندبه اس

 ماندهباقی  2اندازی فاز اول مرکز طبی کودکان یک ماه دیگر به راه 

ود: با  مانده است افزدرصد آن باقی  40شده و تهیه  2کودکان  طبی مرکز تجهیزات درصد60  دکتر ناطقی معاون درمان دانشگاه بابیان اینکه اعتبار

 .حذف ارز ترجیحی، درحال حاضر به مبالغی برای تجهیز این مرکز و آزمایشگاه آن نیاز داریم

، در یک  2معاون درمان دانشگاه با اشاره به حمایت دکتر مرتضوی در تأمین بخشی از منابع موردنیاز این پروژه گفت: فاز اول مرکز طبی کودکان 

تخت فعال، آزمایشگاه و پشتیبانی و حراست تعدادی    60بخش، اورژانس، حدود    2اتاق عمل،    2اندازی  رای راهشود. در فاز اول بماه آینده کامل می

  و   برداری رسیدن کامل این مرکز افزود: فازهای بعدیوی با اشاره به زمان بهره  .اندهای دیگر فراخوان شده بینی و از بیمارستاننیروی انسانی پیش 

 .بردسال و نیم تا دو سال زمان می یک حدود بیمارستان  ظرفیت تکمیل

   های بیشتر، نیازمند حمایت 2اندازی مرکز طبی کودکان راه

اتاق   12تخت بیمارستانی،  266هزار متر زیربنا،  30بیمارستان با   :شده در این مرکز را شرح داد و گفتمطهری، نیکوکار پروژه نیز اقدامات انجام

مرا  63عمل،   و  بخش  ویژه  ساخته  31قبت  تهران  محروم  منطقه  در  اورژانس  می تخت  ارائه  را  کشور  کودکان  موردنیاز  خدمات  و   .دهدشده 

شده است؛ تأمین تجهیزات و نیروی  بینینظیر در این مرکز پیشهای تشخیصی، درمانی، آموزشی و پشتیبانی کموی بابیان اینکه تمامی بخش 

ترین مسائل پیش روی این مرکز برشمرد و بر حمایت مسئوالن در رفع این  عنوان مهمن دسترسی مترو را به انسانی موردنیاز و همچنین امکا

 .مسائل تأکید کرد
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شده دکتر بدو رئیس مرکز طبی کودکان درباره اقدامات انجام  ای، رادیوتراپی و آزمایشگاه کودکان، مرجع جنوب تهران و کل کشورپزشکی هسته 

این مرکز، مرجع کودکان جنوب تهران خواهد   آزمایشگاه: گفت و  بیمارستان و تأمین نیروی انسانی موردنیاز آن توضیح داد عه توس   در زمینه طرح

ای کودکان در کشور دانست و گفت: وی مرکز طبی کودکان را تنها مرکز پزشکی هسته  .بود چون چنین آزمایشگاهی در جنوب تهران وجود ندارد

  کل   نیاز   توانیماندازی آن می شده که با راه بینیز نیازهای جدی کشور است به همین دلیل بخش رادیوتراپی در این مرکز پیش رادیوتراپی کودکان ا

 .حمایت بیشتری دارد به  نیاز  نیز بخش این اندازیراه. کنیم تأمین را کشور

 ترین پردیس سالمت کشور ، بزرگ 2مرکز طبی کودکان 

این   اعتمادیان  بزرگ دکتر  را  برای  پروژه  تنها مرکزی است که  ترین پردیس سالمت کشور دانست و گفت: در چهار دهه اخیر این بیمارستان، 

 .شودتخت و در سی هزار مترمربع ساخته می  260کودکان با 

ی به خدمات تخصصی و را اختصاص آن به کودکان و کاهش فاصله شمال تا جنوب تهران در دسترس  2ترین ویژگی مرکز طبی کودکان  وی مهم

نظیر بین دانشگاه، شهرداری و نیکوکار پروژه است و باعث  فوق تخصصی باکیفیت، برشمرد و گفت: نحوه ساخت این بیمارستان مدل مشارکتی کم

 .شده که ظرف سه سال این بیمارستان ساخته شود

ای را خواستار شد و گفت: شهرداری در این مدت  هیزات سرمایهدکتر اعتمادی امکان دسترسی مترو به این مرکز و همچنین حمایت در تأمین تج

 .های دکتر مرتضوی و شهرداری از این پروژه ادامه یابدبه پیشرفت پروژه کمک شایانی داشته و درخواست ما این است که حمایت
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 پرونده هفتمین جشنواره دانشجویی ابن سینا با معرفی برگزیدگان بسته شد 

اختتامیه و معرفی برگزیدگان هفتمین جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران باحضور مسئوالن دانشگاه  مراسم  

 .و دانشجویان برگزیده در تاالر ابن سینا برگزار شد 

 

تا   14از ساعت    1401خرداد ماه   9معاونت فرهنگی و دانشجویی، این مراسم روز دوشنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ئیس دانشکده پزشکی، دکتر محمود با حضور دکتر محمد حسین صادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر محمد تقی بیگ محمدی ر  16

ر  مطهری نیا مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، دکتر فاطمه خوشنوا مدیر امور سالمت دانشجویان و دبیر علمی جشنواره، دکتر مهدی ابراهیمی مدی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به  امور دانشجویی، کارشناسان امور فرهنگی و اجتماعی و دانشجویان برگزیده در تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی  

سم صورت حضوری و همراه با پخش آنالین از تلویزیون اینترنتی رسانه دارالفنون معاونت برای آگاهی دانشجویانی که امکان مشارکت در این مرا

 .را ندارند، برگزار شد

  سرود   پخش با های دانشکده پزشکی ثبت شد و مراسمبرگزیدگان و مسئوالن فرهنگی دانشگاه بر روی پله    از  پیش از آغاز رسمی مراسم، عکسی

 .ساختمان متروپل در آبادان آغاز شد  درگذشتگان احترام  به  سکوت   دقیقه یک و قرآن  قرائت و

 راه   چراغ گفت: فرهنگ   برنامه  فوق  و  اجتماعی فرهنگی،  های  فعالیت  نقش  اهمیت دکتر مطهری نیا مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، ضمن تاکید بر

ابعاد فرهنگی و   گسترش  هدف  با و  هدفمند  صورت  به ها  رویداد  سایر  و مسابقات  ها،  جشنواره نده است و بایدآی در  کشور و  دانشگاه  وضعیت  بهبود

 .اجتماعی دانشجویان برگزار شود

ت  سرع  به  اختتامیه  مراسم  این دبیر جشنواره ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای جشنواره دانشجویی ابن سینا گفت: تالش شد  خوشنوا   دکتر در ادامه

تقدیر قرار گ برگزیدگان هرچه زودتر مورد  تا  به تعویق نیفتد  اختتامیه  اجرای مراسم  برگزار شود و  تابستانی  امتحانات و تعطیالت  از   .یرندقبل 

زود: فعالیت های فوق برنامه می تواند ما را در دستیابی به زندگی بهتر و درک بهتر از ابعاد شخصیتی کمک کند و باید سعی شود  وی در ادامه اف

 .زمانی را به فعالیت های اینچنینی در کنار فعالیت های روزمره اختصاص داد

کادر درمان و شهدای مدافع سالمت توسط معاونت فرهنگی و    که به منظور ارج نهادن به تالش ”در ادامه پس از پخش فیلم “مدافعان سالمت

 اهمیت  که  کرد  ایراد پزشکی به نمایندگی از معاون فرهنگی و دانشجویی سخنانی  دانشکده  رئیس  محمدی  بیک  دکتر دانشجویی ساخته شده است،

 .حفظ اعتقادات و فرهنگ های اجتماعی از اهم سخنان ایشان بود
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برگزیدگان محور آموزش و پژوهش را شامل شد و در   اول  بخش  در  که  شد   انجام  بخش  اد برگزیدگان، اهدای هدایا در دوتوجه به تعد با در ادامه

از محورهای هنری ادبی، قرآن و عترت، فعال دانشجویی، محور فعالیت های دانشجویی و عام المنفعه و بین الملل   تقدیر  نیز بخش دوم جشنواره

 .در دستور کار قرار گرفت

فاخر گروه موسیقی   اجرای استاد سعید رضایت بودیم و  زیرنظر ر این برنامه شاهد اولین اجرای رسمی گروه تازه تاسیس کر دانشجویی دانشگاهد

بود جشنواره  این  بخش  زینت  و  ختام  حسن  بود  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  از  متشکل  که  ضرب  ضد  دانشجویی   .کانون 

 .ثبت نام کننده بررسی شد 279توضیح اینکه در این جشنواره مدارک  

 برگزیدگان هفتمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

    برگزیده بخش 

 1    واجارگاه تدبیر کیانا    ر سر آمد تحصیلیآموزش محو

 2    دررودی علیرضا    آموزش محور سرآمد تحصیلی

 3    شریف مهدوی  پویا    آموزش محور سرآمد تحصیلی

 4    غالمزاده مرسا    آموزش محور سر آمد تحصیلی

 5    تنها رحمانی رستگار    آموزش محور سرآمد تحصیلی

 6    احمدی سادات نگار    تالشگر برگزیده در حوزه توسعه آموزش آموزش محور 

 7    عسگری پروانه    آموزش محور تالشگر برگزیده در حوزه توسعه آموزش 

 8    بابایی  میرزا عطیه     پژوهش

 9    ایمانی دانیال    پژوهش

 10    الرعایا امین آریا    پژوهش

 11    دولتشاهی مهسا    پژوهش

 12    نقشی  سینا     پژوهش

 13    زاده عالم سینا  امیر سید    قرآن و عترت  

 14     مقدم علمی احمد     قرآن و عترت

 15    حقیقی محدثه    هنری ادبی

 16    محمدی فاطمه    هنری ادبی

 17    زاده حیدر ملیکا    هنری ادبی

 18    محتشم علی محمد    فعالیتهای داوطلبانه و عام المنفعه
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 19    چراغی محمد    فعال دانشجویی فرهنگی 

 20    فتحی نازنین     ورزشی

 21    لو محمد علی مهدیه    ورزشی

 22    مهربان عادل صادق محمد    ورزشی

 23    سوراتو  منسا منده    بین الملل

 24    آودو آسوما    بین الملل

 

 تهران: دکتر منوچهر قارونیپادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی 

در پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی تهران فرازی شنیدنی از زندگی نامه دکتر منوچهر قارونی، استاد دانشگاه برگرفته از  

 .کتاب تاریخ شفاهی به اشتراک گذاشته شده است 
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 سال های گذشته وظیفه خطیر ما است دکتر صادقیان: معرفی سیر پیشرفت و توسعه دانشگاه در 

جلسه شورای معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با هدف بیان تجربه های مشترک و هم افزایی درباره فرصت های پیش روی  

 .دانشگاه در عرصه های فرهنگی و دانشجویی به میزبانی دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

این جلسه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش   با حضور دکتر محمدحسین   1401خرداد    16معاونت فرهنگی و دانشجویی، 

  فرهنگی   دانشجویی،  شگاه، دکتر زینب کدخدا رئیس دانشکده دندان پزشکی، دکتر رضا امیرزرگر معاونصادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی دان

و دانشجویی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دکتر لیال شیربیگی معاون    فرهنگی  معاون  پورآرام  حامد دکتر  پزشکی، دندان   دانشکده  اجتماعی  و

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر ملیحه   آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده طب سنتی،دکتر فاطمه حاجی بابایی

شیخ شعاعی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و مدیران  برازنده معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده داروسازی، دکتر فاطمه  

 برگزار شد.  13تا  11معاونت فرهنگی و دانشجویی در سالن شورای دانشکده دندانپزشکی از ساعت 

در راستای کمک به    در ابتدای جلسه دکتر کدخدا گفت: معاون فرهنگی و دانشجویی باید جوان و پر انرژی باشد تا بتواند همگام با دانشجویان

سترده بر دستیابی آنها به امکانات تالش کند و همزمان از تجربه های اساتید و بزرگان دانشگاه نیز بهره ببرد. وی در ادامه افزود والیت پرچمی گ

نشگاهی با شاکله خوب  سر دانشگاه است و به برکت وجود حضور و رهنمودهای مقام معظم رهبری با وجود نامالیمات و دشمنان فراوان شاهد دا

فرهنگی هستیم و معتقدیم این عرصه فضای کافی برای فعالیت های بیشتر دارد و پیشرفت خود را تا تعالی در عرصه های فرهنگی، دانشجویی و 

 اجتماعی ادامه می دهیم.

پیشرفت و توسعه دانشگاه در سال های گذشته   خرداد گفت: معرفی سیر  15در ادامه دکتر صادقیان ضمن تسلیت ایام رحلت امام خمینی )ره( و قیام  

وظیفه خطیر ماست و موظیم که تالش و فداکاری همکارانمان در نسل های قبل را ارج نهیم. وی در ادامه افزود موجب مباهات و افتخار ماست  

ن دور، رویایی بیش نبود ولی امروز با  که توانسته ایم امروز پیشرفتی بزرگ در عرصه پزشکی داشته باشیم، عرصه ای که در سال های نه چندا

در تالش خانواده بزرگ علوم پزشکی کشور شاهد رشد فزاینده کشور در این زمینه هستیم و نسل جوان باید بداند که در فاصله کمتر از نیم قرن  

هستیم که در منطقه و جهان نام آور این کشور پزشکان درجه دو و سه خارجی در حال فعالیت بودند و امروز شاهد پزشکان و اساتیدی ایرانی  

 هستند. 

دا  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با تاکید بر اهمیت نقش مسائل فرهنگی در آینده دانشجویان و دانشگاه گفت دانشجویان امروز مدیران فر

رویارویی با چالش های آینده زندگی و دانشگاه در  هستند و امروز باید در مدیریت، تصمیمات و سایر امور دانشگاه شریک باشند و از امروز توانایی 

https://pr.tums.ac.ir/


143 
 

در دستور کار معاونت قرار دارد و توسعه خوابگاه های    "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"آنها تقویت شود. وی درادامه افزود قانون  

ی دانشگاه است که برای هریک از بخش  متاهلین، گسترش تسهیالت و وام های ویژه متاهلین و بهبود وضعیت آنها یکی از مهمترین دغدغه ها

 های معاونت برنامه مدونی ترتیب داده شده است تا بتوانیم در ابعاد مختلف به این امر کمک کنیم. 

در ادامه مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی به تشریح خدمات و رویدادهای مهم در حوزه های فرهنگی، دانشجویی، هنری، ورزشی و خدمات  

پرداختند که در زمینه ورزشی برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، رویداد های ورزشی، موفقیت های ورزشی در سطح استان، آکادمی مشاوره ای  

 فرزندان پرسنل و المپیاد ورزشی و در زمینه دانشجویی گسترش وام های دانشجویی و برقراری ارتباط موثر بین دانشکده ها و امور دانشجویی 

هتر به دانشجویان اهم این فعایت ها بود. در زمینه امور سالمت دانشجویان ادغام مرکز مشاوره و مرکز بهداشت مهترین برای خدمات رسانی ب

و    اتفاق ماه های جاری در این حوزه بود که برکات فراوانی در افزایش خدمات رسانی به دانشجویان را با خود به همراه داشت.در امور فرهنگی 

 لیت های فرهنگی فراوانی بودیم که جشنواره ابن سینا و فرهنگی و جام پانتومیم تنها بخشی از این فعالیت ها بود.اجتماعی نیز شاهد فعا

تند در ادامه جلسه معاونان دانشکده ها به ارائه گزارشی از دستاوردهای بخش خود پرداختند و در مورد مسائل مطرح شده به بحث و گفتگو پرداخ

 ها در این عرصه استفاده کردند.  و از تجربه های دانشکده

تلف در انتها دکتر صادقیان افزود: برگزاری جلسه ها در فضاهای مختلف دانشگاه باعث آشنایی بیش از پیش معاونین با امکانات دانشکده های مخ

دا در  را  معاونان  شورای  های  جلسه  شدیم  برآن  ازینرو  شود،  می  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  مختلف  فضاهای  کنیم. و  برگزار  ها   نشکده 

ه  وی در ادامه افزود: تالش های فراوانی برای افزایش بودجه ی فعالیت های فرهنگی برای دانشجویان انجام شده است و در برخی موارد موفق ب

یط بهتری را برای دانشجویان  جذب امکانات و دریافت امتیازهایی از سوی وزارتخانه شده ایم و سعی می کنیم با مدیریت منابع و امکانات موجود شرا

 گرامی محیا کنیم.

توضیح اینکه جلسه های شورای معاونان فرهنگی و دانشجویی به صورت ماهیانه و منظم برای بیان تجربه های مشترک و هم افزایی نسبت به 

رای بهبود کیفیت خدمات دانشکده چالش ها و فرصت های پیش روی دانشگاه در عرصه های فرهنگی و دانشجویی برگزار می شود تا حاضرین ب

 ها با اشتراک قرار دادن راهکار ها و دیدگاه های خود تالش کنند. 

در پایان پس از تقدیر از دکتر آذرخش مکری برای اجرای برنامه به وقت خودشناسی، دکتر حامد شفارودی برای خدمات ارزنده ایشان در زمان  

عودیان مشاور اجرایی معاونت مقرر شد در هفته آینده معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشکده ها، تصدی سمت مدیر تربیت بدنی و دکتر یوسف مس

فهرست برنامه های فرهنگی خود را به منظور برنامه ریزی برای تقویت محتوای برنامه های پیشنهادی و جذب و تخصیص منابع مالی به معاونت  

 ارائه کنند. 
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 تخصصی استاد یلدا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( دانشگاه علوم پزشکی تهران  معرفی کلینیک فوق 

کلینیک فوق تخصصی استاد یلدا با کادری مجرب و استادان متخصص و متعهد زیرمجموعه مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( و 

ارائه خدمات درمانی و تخصصی و خدمات تشخیصی  تحت نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در زمینه  

 مانند نوار عضله، نوار قلب، اسپیرومتری، نوار مغز، الکتروکاردیوگرافی و غیره فعالیت می کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراسم تجلیل از دانشجویان فعال فرهنگی و برتر علمی دانشکده توانبخشی برگزار شد

 .ه توانبخشی با اهدای لوح قدردانی شد از برترین های علمی و فعاالن فرهنگی دانشکد

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانشکده،   فرهنگی  آموزشی،  دانشجویان  هایبرترین   از  تقدیر   دانشکده توانبخشی، مراسم  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 . شد  برگزار  دانشجویان استقبال با  و  دانشکده اساتید و معاونان رئیس،  حضور  با  ، در آمفی تئاتر دانشکده توانبخشی 1401خرداد  10 شنبه  سه روز

  98.99  ورودی  سه   های توانبخشیشد و از فعاالن حوزه دانشجویی فرهنگی و دانشجویان رتبه اول گروه   برگزار  دانشکده   و بااجرای گروه موسیقی 

 با اهدا لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد. 1400و 
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ابتدای مراسم   آبادی رئیس دکلمهدر  ابادان قرائت شد و سپس دکتر سید احمدرضا خاتون  با مردم داغدیده حادثه مترو پل  برای همدردی  ای 

را در عرصه دانشکده ضمن تبریک والدت حضرت معصومه )س(، تالش  این  ها و زحمات دانشجویان  ارزشمند خواند و  های علمی و فرهنگی 

 آینده سازان کشور برشمرد.  موفقیت را آغاز راه ایشان به عنوان

ریک آغاز دهه کرامت به مواردی در خصوص اخالق  تب ضمن  در ادامه مراسم دکتر نعمت اهلل روح بخش معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده نیز

 .کرد اشاره دانشگاهی هایمحیط  در ای حرفه  پوشش و دانشجویی شان  رعایت لزوم و  حرفه ای

 1398.1399  ورودی  هاگروه   اول  رتبه   دانشجویان  و  فرهنگی  عرصه  فعاالن  از  پایان  در  و  یافت  ادامه   مسابقه  برگزاری  و   دهزن  موسیقی    مراسم با اجرا   

 . شد قدردانی  لوح اهدا با دانشکده  1400و 

 

 با اقدامات درمانی صورت گرفته در مرکز طبی کودکان، نوزاد رها شده با حال عمومی خوب ترخیص شد 

تشخیصی و پیگیری های الزم از سوی مسئوالن مرکز طبی کودکان، نوزاد رها شده با حال خوب ترخیص شد و خوشبختانه با اقدامات  

 .هیچ عارضه غیرقابل درمانی برای نوزاد اتفاق نیفتاده است 

 

  

 

 

 

 

 

 

های ویژه نوزادان، در  بیمارستان مرکز طبی کودکان، پزشک و سرپرستار بخش مراقبت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .کردند مصاحبه با واحد روابط عمومی این مرکز در حاشیه ترخیص نوزاد رها شده، جزئیات بیشتری را بیان

های ویژه نوزادان در مورد انتقال نوزاد به مرکز طبی کودکان گفت: نوزاد یکم خرداد با هماهنگی اورژانس سمیه رستملی، سرپرستار بخش مراقبت

، مسئوالن  قضاییههای اولیه قرار گرفت. ششم خرداد طبق صالحدید قوه اجتماعی به بیمارستان امیرالمؤمنین منتقل شد و تحت درمان و مراقبت 

های ویژه نوزادان این مرکز صورت  اورژانس اجتماعی و دکتر رضا شروین بدو، رئیس، هماهنگی های الزم برای انتقال نوزاد به بخش مراقبت 

 .گرفت

تقال نوزاد فراهم رستملی گفت: با اعزام رزیدنت و پرستار به بیمارستان امیرالمؤمنین، شرایط ایمن به منظور پیشگیری از هایپوترمی در جریان ان

وی افزود: دوازدهم خرداد پس از گذشت یک هفته از بستری، نوزاد با حال عمومی خوب، می تواند شیر بخورد و کامالً سرحال است و   .شد

ییه و پس  قضاگونه عالئمی به نفع عفونت نداشته و قابل ترخیص است. با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز اورژانس اجتماعی و رابط قوههیچ

 .از صورتجلسه حراست بیمارستان، نوزاد تحویل بهزیستی شد
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دا  دکتر کیوان میرنیا، فوق تخصص نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با وضعیت کنونی این نوزاد گفت: نوزاد ابت

ت و به دلیل عفونت تنفسی به این بیمارستان منتقل و سایر اقدامات توسط همکاران در بیمارستان امیرالمؤمنین تحت درمان و مراقبت قرار گرف 

 .تشخیصی برای بررسی شرایط بیمار انجام شد

شد. در تصویربرداری از ریه شواهدی  پنه می دکتر میرنیا ادامه داد: نوزاد در بدو ورود برای تغذیه با شیر به لحاظ تنفسی مشکل داشت و دچار تاکی

 .بیوتیک قرار گرفتیده شد که تحت درمان با آنتی به نفع آسپیراسیون د

کند، در برقراری  زمایش ها، نوزاد شرایط خوبی داشته، شیر را تحمل می آدکتر میرنیا اظهار داشت: در حال حاضر با تکمیل واکسنیاسیون و بررسی 

 .ارتباط مشکلی نداشته و بدون نیاز به اکسیژن تنفس می کند

 از اینکه هیچ عوارض غیرقابل درمانی برای نوزاد اتفاق نیفتاده و درحال حاضر با حال خوب قابل ترخیص   وی افزود: خوشحال هستیم

 

 نشست معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با رئیس دانشکده توانبخشی 

رئیسه دانشکده توانبخشی  دکتر صادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با دکتر خاتون آبادی رئیس و همچنین اعضای هیئت  

 .دیدار کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدحسین  با حضور دکتر    1401خرداد    17دانشکده توانبخشی، این جلسه روز سه شنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

  برگزار    سایر اعضای هیئت رئیسه در سالن شوراخاتون آبادی رئیس دانشکده و    رضا  احمد  سید  دکتر  دانشگاه،  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  صادقیان

 . شد

  های  فعالیت  گسترش  راستای  در  رئیسه   هیئت  اعضای  با  جلسه  برگزاری  و  دانشکده  در  صادقیان  دکتر  حضور  از  آبادی  خاتون  دکتر  نشست  این  در

در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی بر آن همواره تاکید می شود بحث    که   مباحثی  از  یکی :  گفت  و  کرد  قدردانی   دانشکده  دانشجویی  فرهنگی

سالمت دانشجویان و غربالگری آنهاست که باتوجه به تمرکز بر سالمت روحی و جسمی دانشجویان و پرسش هایی که برای اجرای آن وجود دارد  

 این جلسه برگزار شده است.  

ور فرهنگی و دانشجویی بر عهده معاونت بود، اما به دلیل کثرت کارها و تفاوت دیدگاه هر  سپس دکتر صادقیان اظهار کرد: در گذشته همه ام

شود.   انجام  معاونت  حمایت  با  و  ها  دانشکده  در  دانشجویان  امور  برخی  که  است  آن  بر  تصمیم  آن،  اهداف  و  شرایط  به  توجه  با   دانشکده 
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یریت امور سالمت دانشجویان ارائه کرد و گفت: این مرکز با هدف توجه به  دکتر صادقیان گزارشی از تخصیص مرکز مشاوره به یک مرکز مد

 سالمت جسم و روح دانشجویان فعالیت می کند و مشاوره های مختلف را در زمینه های روحی و جسمی از دانشجویان دارد اما از آنجا که سلیقه

ری با اعضای هیئت رئیسه هر دانشکده برای ارتقای سطح ارائه خدمات  دانشجویان توانبخشی به طور مثال با رزیدنت جراحی متفاوت است، همفک

ات هر  این مراکز با توجه به نیاز دانشجویان هر رشته الزامی است، باید بدانیم در هر حوزه به دانشجویان چه پکیجی را ارائه می کنیم و امکان

 دانشکده را برای آن در نظر بگیریم.

ور که کوریکولوم آموزشی مناسب در دانشگاه داریم، نیازمند یک کوریکولوم فرهنگی هستیم که در آن به سالمت  دکتر صادقیان تصریح کرد: همانط

 دانشجویان به طور همه جانبه توجه شود.

باطی سپس دکتر خوشنوای گفت: اکنون چالشی که با آن مواجه هستیم این است که خیلی از فعالیت ها در مراکز انجام می شود اما پل های ارت

یل برای گسترش آن وجود ندارد، سالمت ابعاد مختلفی دارد و ما باید سعی کنیم که به طور همه جانبه به آن توجه کنیم؛ یکی از مهم ترین دال

نجام  برگزاری این جلسات با اعضای هیئت رئیسه این است که اساتید با دانشجویان آشنا هستند و امکان بررسی اینکه چه فعالیت های می توان ا 

ارائه خدمات   انجام شده در راستای  از اقدامات  باشد فراهم می شود. وی گزارشی  نیاز دانشجویان    برای   رایگان  پاراکلینیک داد که پاسخگوی 

 .داد خبر نزدیک آینده در نیز دندانپزشکی  خدمات رایگان  ارائه امکان از و کرد ارائه  دانشجویان

پایش و غربالگری دانشحویان ارائه کرد و گفت: طرح سنجش سالمت برای دانشجویان قبال اجرا    طرح  خصوص  در  توضیحاتی  نیز  حبیبی  دکتر

شده بود اما اکنون به صورت سیستمی تحت عنوان طرح نظام پایش و غربالگری دانشحویان در طول تحصیل آنها انجام می شود؛ بحث اول  

آن سنجیده می شود و همکاران دانشکده توانبخشی نیز در قسمت بینایی سنجی سالمت جسم دانشجویان است که همه موارد سالمت جسمی در  

کمک بسیاری می توانند کنند. وی افزود: در بخش بعدی سالمت روان دانشجویان سنجیده می شود که پرسشنامه هایی در این راستا تهیه شده  

جه به آنکه اکنون با مشکالتی نظیر فرار مغز ها و ... روبرو  و مشکالت دانشجویان بررسی می شود، بحث بعدی بحث فرهنگی است که با تو

 هستیم، می باید به آن نیز پرداخته شود تا در طول تحصیل دانشجویان، سالمت فرهنگی آنها را نیز تقویت کنیم.

د و کم کم در جامعه گسترده می دکتر خاتون آبادی اظهار کرد: اگر دانشجویان وضعیت خوبی داشته باشند به هیت علمی نیز انتقال پیدا می کن

 شود که مشارکت خود دانشجویان را می طلبد.

 این جلسه با ارائه پیشنهادها و بحث و تبادل نظر حاضران به پایان رسید. 
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 حضور خادمین کانون خدمت رضوی حرم مطهر امام رضا )ع( در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کرامت و والدت با سعادت امام رضا)ع(، خادمین کانون خدمت رضوی حرم مطهر با حضور در ستاد   فرارسیدن دهه به مناسبت  

ها را به سوی بارگاه ملکوتی امام هشتم روانه و قطرات اشک را بر چشمان کارکنان ستادی  مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دل 

 .دانشگاه جاری کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

با استقبال حجت االسالم و المسلمین ابوالفتح   1401خردادماه    17، مراسم روز سه شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 .بود همراه  دانشگاه ستادی کارکنان  فاری معاون دفتر نهاد معظم رهبری در دانشگاه، محمود اشتیاقی رئیس اداره رفاه وغ

 خدام حرم رضوی در این مراسم با به همراه داشتن پرچم حرم مطهر علی ابن موسی الرضا)ع(، به طبقات مختلف ستادی دانشگاه رفتند. 

  ایجاد   کارکنان  وجود  در  را  خاصی  معنوی  حس  و   عطرآگین  خوانی،   نوحه  با   را  فضا   کبر عبادی در وصف آقا امام رضا)ع(در ادامه محمود اشتیاقی و ا

 .کردند

در پایان حجت االسالم والمسلمین غفاری با اهدای لوح تقدیر از زحمات خادمین حرم مطهر رضوی قدردانی کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی  

 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در صحن آقا امام رضا)ع( با نیت خالصانه همراه و همیار شما عزیزان خواهد بود. تهران برای  
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 انتخاب معاونت غذا و دارو به عنوان پایلوت طرح یکپارچه سازی وب سایت معاونت های دانشگاه

  .منظور ارتقای رتبه دانشگاه در سامانه وبومتریکس برگزار شد نشست هماهنگی و ارائه مدل وب برندینگ معانت غذا و دارو به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت غذا و دارو، نشست هماهنگی و ارائه مدل وب برندینگ معاونت غذا و دارو به منظور    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

با حضور دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو، دکتر ماشاءاله ترابی    1401خرداد    17ارتقای رتبه دانشگاه در سامانه وبومتریکس روز سه شنبه  

 اسان معاونت غذا و دارو برگزار شد. مدیر روابط عمومی دانشگاه و مسئوالن و کارشن

ب شد؛  در ابتدای نشست دکتر ترابی گفت: معاونت غذا و دارو با توجه به پیگیری های آقای دکتر غفارزاده، به عنوان پایلوت وب سایت جدید انتخا

 که بعد از تکمیل طرح به عنوان نمونه برای بقیه واحدها در نظر گرفته می شود. 

 504انشگاه افزود: ما در این خصوص بحث وبومتری دانشگاه را داریم، که در رنکینگ بین المللی رتبه دانشگاه در حال حاضر  مدیر روابط عمومی د

  به   بتوانیم  تا  کنیم  می  ایجاد  ها  سایت  وب  در  را  تغییرات  این  ما  هستند؛  بندی  رتبه  این  در   است و در بین زیرمجموعه های دانشگاه، تعداد کمی

ن اطالعات به سایت داشته  افزود  برای  مشخص  زمانی  های  دوره  باید  وبومتری  جدید  استاندارهای  در:  گفت  وی .شویم  نزدیک  هااستاندارد  این

 باشیم که اگر رعایت نشود باعث کاهش رتبه خواهد شد. 

تغییرات صورت پذیرد و خدمات باید ساختار پیدا دکتر غفارزاده ضمن استقبال از این طرح و ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه گفت: حتما باید 

 کند تا بتواند به ساختار دانشگاه کمک کند.

 .در ادامه مهندس سارا نعیمی با ارائه صفحه و پنل جدید برای وب سایت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد و به سواالت حاضران پاسخ داد

پیشنهادها نظرات،  نشست  این  در  حاضرین  پایان  کردند.   در  عنوان  جدید  صفحه  جزییات  و  اهداف  خصوص  در  را  خود  سواالت   و 

توضیح اینکه مقرر شد نشست مشورتی برای آمادگی پایلوت شدن و معرفی به مدیران معاونت غذا و دارو در جلسه شورای مدیران معاونت، هفته  

 آینده با حضور روابط عمومی دانشگاه برگزار شود. 
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 دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو برگزار شداولین جلسه قرارگاه 

با هدف تامین استراتژیک دارو  1401اولین جلسه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

 .ماهه واحدها برگزار شد 6و ملزومات مصرفی پزشکی برای مصرف میانگین 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت غذا و دارو، اولین جلسه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه دانشگاه علوم   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

اهانی  پزشکی تهران با حضور دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه، دکتر مهدی خداپرست رئیس بیمارستان فارابی، دکتر علی واشقانی فر

ه تجهیزات  رئیس بیمارستان مرکز قلب تهران، نمایندگانی از مجموعه داروخانه های سیزده آبان، مدیر اداره نظارت بر امور دارو و مخدر و رئیس ادار

چهارشنبه   روز  دارو  و  غذا  معاونت  پزشکی  ملزومات  شد  1401خرداد    18و  برگزار  دارو  و  غذا  معاونت  شورای  سالن  محل   .در 

دکتر غفارزاده در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین هدف از برگزاری این جلسه را ارائه آخرین وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی مراکز  

 .اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین استراتژیک نیازهای دارویی عنوان کرد  درمانی تابعه و

به علت معاون غذا و دارو در ادامه تاکید کرد: با توجه به دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران دارو و اقالمی که در بازار وجود دارد ولی  

عه داروخانه های سیزده آبان و بیمارستان های مرکز قلب تهران و فارابی  کمبود منابع و یا نقدینگی با کمبود آن ها مواجه هستیم توسط مجمو

وی در بحث انبارداری گفت:   .ماه تامین شود  6مشخص شود و معاونت غذا و دارو موارد اعالمی را جمع بندی و برآورد کند تا منابع برای حداقل  

ستراتژیک وجود دارد؛ تامین اعتبار انبار استراتژیکی که کلنگ زنی شده ضمن بررسی فضاهای موجود و ظرفیت هایی که برای تبدیل به انبار ا

  زودتر انجام شود ولی تا آن زمان، خرید ها طی مذاکره با شرکت ها در خود شرکت به صورت امانی نگهداری شود که مشکل انبار مانع از تهیه 

 .ماهه نشود 6نیازهای استراتژیک بخصوص در حد  

این جلسه به موضوع اشتراک گذاشته شدن موجودی و فراهم شدن امکان تبادل دارو بین واحدها از طریق زنجیره تاکید کرد و دکتر غفارزاده در  

 .افزود: در این خصوص مکاتبه ای که با سازمان غذا و دارو انجام شده است، پیگیری شود

پزشکی سرمایه ای گفت: باتوجه به دغدغه جدی که در این خصوص    همچنین معاون غذا و دارو در مورد لوازم مورد مصرف دستگاه های تجهیزات

 .وجود دارد، نیاز ها از طریق معاونت درمان برآورد شود تا کمبود ها مانع استفاده از دستگاه ها نباشد

شود، ضمن اینکه در جلسات در ادامه مقرر شد جلسه ای در هفته آتی با حضور ریاست دانشگاه و با مشارکت معاونت های درمان و توسعه برگزار 

  ریاست   دارویی،  های  کمبود   بعدی این قرارگاه معاونین توسعه و درمان یا نمایندگان معاونت ها حضور فعال داشته باشند؛ همچنین در گروه مجازی

جایگزین نمودن داروها در موارد  دانشگاه، معاونین ذیربط و روسای بیمارستان ها اضافه تا مطالب به اشتراک گذاشته شوند و در کمبودها مدیریت  
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تفاده کمبود توسط گروه بالینی داروسازی در دستور قرار گیرد تا برای هر بیمارستان با توجه به لیست کمبودها تا حد امکان از بحث جایگزین اس

 .شود

 

 عضو هیئت علمی در نشست هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران   33ارتقای رتبه علمی 

 .عضو هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفت و ارتقا مرتبه علمی ایشان به تصویب رسید  33ئت ممیزه دانشگاه، پرونده  در نشست هی

 

 

 

 

 

 

 

 

در    1401خرداد    18معاونت آموزشی، در دویست و پنجاه و هفتمین نشست هیئت ممیزه که    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

می به مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت  عضو هیئت عل  20عضو هیئت علمی به مرتبه استادی،   12سالن مدافعان سالمت دانشگاه تشکیل شد،  

  علمی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

 اعضای هیئت علمی ارتقا یافته به مرتبه استادی: 

 دکتر نرگس قلی زاده، دکتر حمید کرمانشاه از دانشکده دندانپزشکی 

دکتر صدیقه مرجانه حجازی، دکتر محمدتقی بیگ محمدی،  دکتر مهدی عقیلی، دکتر مهدی زمانی، دکتر پدرام نورمحمدپور، دکتر مهرشاد عباسی،  

 دکتر علی حسین ثابت از دانشکده پزشکی 

 دکتر مهدی یاسری و دکتر سارا امامقلی پور سفیددشتی از دانشکده بهداشت 

 دکتر نسترن قطبی از دانشکده توانبخشی

 اعضای هیئت علمی ارتقا یافته به مرتبه دانشیاری:  

  عباسی،   آرش  دکتر  الدینی،¬نیا، دکتر زهرا میرسپاسی، دکتر رضوان هاشمی، دکتر سیدمحمود سجادی جزی، دکتر مسیح تاجدکتر علی صادقی  

  یزدی، کاجی محمد دکتر, معماری فریدون دکتر محمدپور، مسعود دکتر کاظمی، محمدعلی دکتر پسیخانی، دلدار مریم دکتر گرانپایه، لعبت دکتر

 فیعی اسفیدواجانی، دکتر الهام شیرعلی، دکتر خدیجه ادبی باویل علیائی از دانشکده پزشکی  ش علیرضا کمتر

 دکتر خدیجه اوتادی از دانشکده توانبخشی
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 دکتر نسیم وثوقی از دانشکده فناوری های نوین پزشکی  

 دکتر اسماعیل محمدنژاد از دانشکده پرستاری و مامایی 

 ت  دکتر صادق خداویسی از دانشکده بهداش

 پرستاری  های¬دکتر اعظم رحمانی از مرکز تحقیقات مراقبت

 اعضای هیئت علمی ارتقا یافته به مرتبه استادیاری: 

 دکتر محمدجعفر کندی از دانشکده پیراپزشکی 

 

 شناسی ایرانسمینار دانشجویی شنوایی

افتتاحیه بیست و دومین سمینار دانشجویی شنوایی ایراندر حاشیه  احسان نگین: بررسی راه دکتر  ،  شناسی 

 های عصبی شنوایی گامی در مدیریت سالمت اختالل پردازش شنوایی  

شنوایی  دانشجویی  سمینار  علمی  ایده دبیر  پرورش  و  ایران  شنوایی شناسی  در  نوین  مورد  های  در  اطالعات  تبادل  شناسی، 

 .شناسی عصبی را گامی نوین در درمان مشکالت سیستم شنوایی عنوان کرد شنوایی 

 های نوینشناسی ایران و پرورش ایده در حاشیه بیست و دومین سمینار دانشجویی شنوایی   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش

 تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد، در سالن آمفی  1401خرداد  18شناسی که روز چهارشنبه در شنوایی 

ر را دارم که دبیر علمی این همایش باشم و  افتخا  این دکتر احسان نگین، دکتری تخصصی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:  

صورت فیزیکی این روز را جشن بگیریم یکی از پنل هایی که در خدمتتان هستم،  شویم و به توانستیم دوباره دورهم جمعبعد از دو سال و نیم ما  

شناسی عصبی  ترم جدیدی را وارد می کنیم که ادیولوژی یا همان شنواییاختالل پردازش شنوایی است که در موردش صحبت خواهد شد و یک

های عصبی را مورد بررسی قرار دهیم تا از سالمت این سیستم اطمینان پیدا کنیم و اگر مشکلی داشت  مام راهاست و هدف این است که بتوانیم ت

 بخشی و درمان برطرف شود . از طریق مدیریت، توان 

 رآورده کنیم. خوبی برگزار شده باشد و توانسته باشیم انتظارات را در این زمینه بدبیر علمی این سمینار گفت: امیدوار هستم سمینار به
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سعیدرضا بابایی: برگزاری سمینار ، شناسی ایراندر حاشیه افتتاحیه بیست و دومین سمینار دانشجویی شنوایی

 شناسی در آینده مؤثر استدر راستای پیشبرد رشته شنوایی

ه سنتی به شیوه مدرن است،  سنجی در حال تغییر از شیو شناسی دانشگاه، با اشاره به اینکه رشته شنوایی دانشجوی ارشد شنوایی 

 .شناسی باعث ارتقا این رشته دانستهای نوین در شنواییشناسی و پرورش ایده برگزاری سمینار شنوایی 

 نوین  هایایده  پرورش و  ایران شناسیشنوایی  دانشجویی سمینار دومین و بیست  حاشیه در ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش

  ارشد   دانشجوی  بابایی  رضا  سعید  شد،   برگزار  دانشگاه  مرکزی  ستاد  تئاترآمفی   سالن  در  1401  خرداد  18  چهارشنبه  روز  که  شناسیشنوایی   در

شناسی گفت: بخش ایده  های نوین در شنوایی پردازی سمینار ملی دانشجویی و پرورش ایده شگاه و دبیر اجرایی و دبیر بخش ایده دان  شناسیشنوایی 

های هشناسی در حال پوست انداختن از شیوشناسی در حال برگزاری است و ما معتقد هستیم که رشته شنوایی بار در رشته شنوایی پردازی برای اولین

 های جدید و مدرن است.سنتی به شیوه 

  را  انداز روشنی  خورد یک اتفاق خجسته برای نسل جدید رشته ما باشد تا در آینده چشموی گفت: امیدوار هستیم این اتفاقی که امروز رقم می

 .ببریم  پیش را هدف  این تا  باشیم تأثیرگذار جدید نسل روی بر بتوانیم  و  باشیم  داشته رو پیش

 

دا و دومین سمینار  افتتاحیه بیست  ایراننشجویی شنواییدر حاشیه  پر  ،  شناسی  مقاالت علمی  انتشار  رضا فریادرس: 

 استناد کمک بسزایی در پیشرفت علمی کشور دارد 

شناسی در درمان بیماران با مشکالت شنوایی  شناسی دانشگاه گفت: دستاورد تحقیق و پژوهش در حیطه شنوایی کارشناس شنوایی 

 .مؤثر است 

 نوین  هایایده  پرورش و  ایران شناسیشنوایی  دانشجویی سمینار دومین و بیست  حاشیه در ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش

شناسی  تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد، رضا فریادرس، کارشناس شنوایی در سالن آمفی   1401خرداد    18شناسی که روز چهارشنبه  شنوایی   در

های ایمپلنت است که از طریق عمل جراحی و روش تهاجمی، یکی بر  من در مورد دو نوع سمعک  دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: عنوان مقاله 

وی   شود.شود و دیگری ایمپلنت گوش میانی بر روی استخوان کار گذاشته می کند کاشته می از طریق شنوایی استخوانی کار می روی جمجمه که 

کنند، در خصوص هدف از کنند و نتایج را گزارش میشود و بر روی موردهایشان تحقیق میبا بیان اینکه این ایمپلنت در کشورهای دیگر کار می

 را  نتایج و  دهم  انجام تحقیقاتی  کنندمی  استفاده  هاسمعک نوع  از  که  افرادی  روی  بر  کشورمان  در  گرفتم  تصمیم  فت: من نیزنوشتن مقاله خود گ 

 .دهم ارائه  نمونه صورتبه 
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ام و امیدوار  رفته گ  یاد  خوبی  بسیار  هایدرس   اساتید  از   و  است   افتخار  باعث  این آموخته این دانشگاه است افزود:  فریادرس با اشاره به اینکه دانش 

 هستم در مقاطع باالتر به دانشگاه برگردم.

 

 

 

 

 

 

 
 

 کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی کشورایب قهرمانی تیم والیبال دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسابقات  ن

مسابقات والیبال کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی کشور در حالی به پایان خود رسید که بلندقامتان والیبال دانشگاه عنوان نایب  

 .قهرمانی را از آن خود کردند

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی، با برگزاری مسابقات والیبال کارکنان سازمان ها و نهادهای  ه علوم پزشکی تهرانروابط عمومی دانشگابه گزارش  

به مسابقات قهرمانی دستگاه های اجرایی کشور، تیم والیبال بانوان دانشگاه  دولتی در سطح کشور و راهیابی یک تیم به عنوان قهرمان از هر منطقه  

  علوم پزشکی تهران با درخشش و فاصله بسیار زیاد از تیم های دیگر به عنوان قهرمان مسابقات منطقه یک کارکنان دولت وارد مسابقات کشوری

 .شد

بر صفر در مقابل آنها   2خراسان رضوی به عنوان اولین رقیب خود توانستند با نتیجه  بانوان والیبالیست دانشگاه در این مسابقات با بازی با تیم  

 .بر صفر این تیم را شکست دادند  2دومین مسابقه در مقابل تیم اصفهان بار دیگر مقتدرانه و بدون واگذاری هیچ گیمی با نتیجه  در پیروز شوند و
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بر این تیم فائق آمده و وارد مرحله نیمه نهایی مسابقات   1بر    2نمایندگان دانشگاه در سومین مسابقه خود در مقابل تیم استان مرکزی با نتیجه  

قهرمانی دستگاه های اجرایی کشور شدند و در ادامه مسابقات در مرحله نیمه نهایی با پیروزی پرافتخار در مقابل تیم خراسان جنوبی با    والیبال

 .بر صفر وارد مرحله فینال مسابقات شدند  2نتیجه 

تیم برای کسب مقام قهرمانی می جنگی   از   یکی   مصدومیت  با   دانشگاه  تیم دند ودر مرحله فینال شاهد یک مسابقه جذاب و دیدنی بودیم. دو 

 .به تیم اصفهان واگذار کرد 1بر  2بازیکنان موثر، مسابقه را با نتیجه 

ها و نهاد بانوان پر تالش والیبالیست دانشگاه با افتخار برای اولین بار موفق به کسب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی مسابقات کارکنان سازمان  

 .ور شدندهای دولتی سراسر کش

ی اعضای تیم والیبال بانوان دانشگاه را در این مسابقات، زهرا مختاری نیا )مرکز بهداشت جنوب(، طاهره رضایی و مریم نعمت الهی )مرکز طب

بیمارستان  مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه(، مریم مالیجردی )   IT) کودکان(، سیده کاملیا داوودزاده )معاونت توسعه(، حلیمه شاه علی

، مینا اکبریان )بیمارستان رازی( و پریناز قزلی جهرمی  (، پریوش خادمی )بیمارستان امام خمینی)ره(، سکینه نظمی )دانشکده دندانپزشکی(بهرامی

م را بر عهده و نرگس حجت االسالمی )بیمارستان شریعتی( تشکیل داده و زینب اینانلو و سیده کاملیا داوودزاده به ترتیب مربی و سرپرستی تی

 .داشته اند

 مراسم یادبود استاد فقید دکتر بهادری برگزار شد 

مراسم یادبود چهلم استاد فقید دکتر مسلم بهادری با حضور جمعی از فرهیختگان و استادان برجسته و پیشکسوت پزشکی در قطعه  

 .نام آوران بهشت زهرا برگزار شد

 

 

دفتر ارتباط با دانش آموختگان، در مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم استاد مسلم بهادری    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

برگزار شد، دکتر سیدمحمدرضا سیداحمدیان دبیر دفتر ارتباط    1401خرداد    19رئیس سابق دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، که پنجشنبه  

دری فقدان این استاد فرهیخته را خالء بزرگی در جامعه پزشکی کشور خواند و گفت: استاد با دانش آموختگان، ضمن گرامی داشت یاد استاد بها

 بهادری به تمام شاگردان و همکاران خود نگاه ویژه ای داشت. مانند یک پدر محبت می کرد و با حضورش آرامش را به همه ما القا می کرد. 

سیح دانشوری در سخنانی گفت: در تمام دوران کاری خود با استاد بهادری همواره از در ادامه دکتر محمدی استاد گروه پاتولوژی بیمارستان م

 ایشان آموخته ام. نبود استاد فاجعه ی بزرگی در حوزه پزشکی کشور محسوب می شود. 
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این استاد    سپس دکتر اکبری ساری عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن عرض تسلیت به جامعه پزشکی به خصوص فرزندان

رای  فقید، مسئولیت پذیری و تعهد کاری استاد بهادری را ستودنی خواند و افزود: هر زمانی که استاد بهادری را می دیدم نشاط و شوق فراوان ب

ود دانشگاه تدریس در چهره ی مهربانش موج میزد. حتی پس از بازنشستگی نیز تدریس را بدون هیچ چشم داشتی در دانشگاه ادامه داد و مشتاق ب

 علوم پزشکی تهران پی در پی در حال پیشرفت و ترقی باشد. 

تاد  دکتر شکروی از دانش آموختگان و از حامیان بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری نیز ضمن گرامیداشت یاد استاد بهادری گفت: از زمانی که اس

 شگاه بودم و افتخار می کنم ساعاتی را در خدمت استاد تلمذ کردم.بهادری را جلسات پاتولوژی دیدم همواره شاهد دلسوزی ایشان برای دان

مهندس صابر اسماعیلی داماد استاد بهادری، ضمن قدردانی از حاضرین برای شرکت در مراسم چهلم استاد، گفت: سخن گفتن از مردان بزرگ کار  

افرادی خالء بزرگی بین دوستان و بازماندگان ایجاد می کند.یاد ساده ای نیست. افرادی مانند استاد بهادری اندک هستند و از دست دادن چنین  

 استاد بهادری همیشه در قلب و ذهن ما ماندگار خواهد بود. 

سال  دکتر ابراهیم رزم پا پیشکسوت گروه پزشکی نیز یاد و خاطره استاد بهادری راگرامی داشت و گفت: استاد برای من با همه فرق داشت. من در  

 ماندنم دلیل تنها و کردم نظر صرف تصمیمم از  م و تصمیم گرفتم از ایران مهاجرت کنم وقتی با استاد بهادری بیشتر آشنا شدمبازنشسته شد 97

 . باد گرامی یادش کرد می پرهیز غیبت  از همیشه و بود درستکار فردی ایشان. بود بهادری استاد کشور در

استاد بهادری را    84ارتباط با دانش آموختگان در پایان این مراسم گفت: از زمان دانشجویی تا سال  دکتر سیدمنصور گتمیری سرپرست جدید دفتر  

می شناختم ولی از آن سال به بعد افتخار داشتم در دفتر دانش آموختگان در کنار استاد خدمت کنم. شخصیت ایشان در زندگی من نقش بسیار 

یشه برای برنامه های دفتر دانش آموختگان ایده های جدید داشت و حتی در دوران بیماری از فکر  وی افزود: استاد بهادری هم سازنده ای داشت. 

 کردن به فعالیت های دفتر فارغ نبود انصافا از این حیث نمونه ی بینظیری بود که نشان دهنده تکامل شخصیتی ایشان بود.

بهادری بودم کسی را تا به این اندازه ندیدم که جوارح خود را برای پیشرفت  دکتر گتمیری ادامه داد: در تمام این سال ها که در خدمت استاد  

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم    اندیشه ها و افکار سازنده خود به خدمت بگیرد. مایه مباهات و افتخار ما بود که در خدمت استاد بودیم.

ر دانشگاه منجله نقش  د  ایشان  که   بسیاری  های   بنا  سنگ   حفظ   در  ریم به خصوص  بتوانیم هرچه از ایشان آموخته ایم در زندگی مان بکار بگی

دانشکده پزشکی در کشور و به خصوص تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه و بنیاد علمی فرهنگی استاد    20ایشان در تاسیس بیش از  

 بهادری تالش کنیم.
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 تهران با شبکه سالمتمصاحبه دکتر واشقانی فراهانی رئیس مرکز قلب 

دکتر علی واشقانی فراهانی رئیس مرکز قلب تهران در شبکه سالمت در مورد تعرفه های پزشکی و بحث تمام وقتی پزشکان در 

 .بیمارستان های دولتی صحبت کرد

 

 بیمارستان سینا آشنایی با واحد فیزیوتراپی ، مجموعه مستند آشنایی با بخش توانبخشی بیمارستان سینا

بخش توانبخشی بیمارستان سینا، شامل درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، واحدهای فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی است  

سال پیش به صورت گسترده و یکپارچه با حمایت ریاست و مدیریت بیمارستان و به کمک خیرین تجهیز و شروع به فعالیت   2که از  

اولین قسمت مجموعه مستند آشنایی با بخش توانبخشی بیمارستان سینا با واحد فیزیوتراپی این مرکز درمانی آشنا    در  .کرده است 

از ساعت    .خواهید شد تا    8واحد فیزیوتراپی در طبقه زیر زمین ساختمان درمانگاه تخصصی بیمارستان واقع شده و همه روزه 

 .تماس حاصل کنید 63121323  ی کسب نوبت با شمارهبرا .آماده ارائه خدمت به مراجعین است 13:30
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 افتتاحیه جلسه آموزش تفویض اختیارات دارو به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

افتتاحیه جلسه آموزش تفویض اختیارات به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور به میزبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  

 .مکاری سازمان غذا و دارو با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه برگزار شدپزشکی تهران و با ه

 

معاونت غذا و دارو، افتتاحیه جلسه آموزش تفویض اختیارات به معاونتهای غذا و دارو سراسر   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

تر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر  کشور با حضور دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران و دک

و    حمیدرضا اینانلو مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل، دکتر عباس مهدی زاده مدیر راهبری، پایش و امور استانها سازمان غذا و دارو و مدیران

پزشکی ایران، شهیدبهشتی، البرز، مشهد، تبریز، اصفهان،  کارشناسان مدیریت نظارت بر امور دارویی و مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم  

 .در سالن دارالفنون ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 1401خرداد  24گیالن و تهران روز سه شنبه 

یزبانی را به ما داد؛ خداوند را شاکرم  در ابتدای جلسه دکتر غفارزاده ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، گفت: از اینکه سازمان غذا و دارو توفیق م

تی  و از حضور همکارانمان از مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهیدبهشتی، البرز، مشهد، تبریز، اصفهان، گیالن و تهران احساس خوشبخ

 .دارم

به دانشگاه ها، شاهد تجربه موفق و ایجاد سهولت  معاون غذا و دارو افزود: به دلیل تجربه تفویض اختیارات در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی  

وی افزود: امروز شاهد تفویض در حوزه مدیریت دارو هستیم   .دستیابی تولید کننده به خدمات مربوطه در دانشگاه استان محل سکونت خود، بودیم

 .لویت قرار می دهدو حداقل نتیجه این فرآیند بحث تسهیل در تولید است که دولت در راستای شعارهای سال در او

یا در    دکتر غفارزاده اظهار داشت: البته ناگفته نماند ما تحت پرچم سازمان غذا و دارو بحث رصد و پیگیری دانشمندانی را که در این مجموعه ها

 .مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی با عنوان شرکت های دانش بنیان یا هسته های رشد زحمت می کشند؛ برقرار می کنیم

ل تکمیلی  معاون غذا و دارو در ادامه تاکید کرد: به نظر می آید که این موضوع برای شروع الزم بود ولی کافی نخواهد بود و به حول قوه الهی مراح

 .و همچنین ارتباط با دانشمندان و کارشناسانی که می توانند محصوالتی را فرموله و نهایی بکنند، داشته باشیم

دگی  غفارزاده در پایان گفت: ما به عنوان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به سابقه دیرینه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران آمادکتر  

یت  رفاین را داریم که در تکمیل این دوره ها و دوره های بیشتر، با مجوز سازمان غذا و دارو در خدمت دانشگاه های علوم پزشکی باشیم؛ و از ظ

 .دانشکده داروسازی و معاونت غذا و دارو این دانشگاه نیز استفاده خواهیم کرد
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 همین که اراده در یک مجموعه شکل بگیرد زمینه ساز کارهای بزرگ در آن مجموعه خواهد شد 

 .یرفتند، قدردانی کرددکتر بیگلر در ابتدا از دکتر غفارزاده که میزبانی این اقدام مهم را در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران پذ

یرد  معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو گفت: این اراده در حوزه های دیگر اتفاق افتاده و همین که اراده در یک مجموعه شکل بگ

باید انجام شود؟ چرا اصال    وی در ادامه افزود: چرا واقعا ما باید به سمت تفویض برویم؟ کاری  .زمینه ساز کارهای بزرگ در آن مجموعه خواهد شد

یستی با این کار باید اتفاق بیفتد؟ تکالیف ستاد چیست؟ این ها سواالتی است که باید در ابتدا پاسخ داده شود؛ و این موارد موضوعاتی است که با

آفرینی می کند وظیفه اش صدور   آموزش، گفتمان، طرح قوانین و مقررات در بدنه کارشناسی در سطح ستاد جا بیفتد؛ کارشناسی که در ستاد نقش

زهای پروانه، بازدید میدانی روتین، واردات روتین و خیلی از کارهای دیگری که در ستاد انجام میشود؛ نیست و وظایف دیگری دارد و باید در مر

 .مطالبه گری حرکت کند

در پست های مربوطه است و این زمانی میسر است که بخش  دکتر بیگلر اظهار داشت: یکی از دغدغه های سازمان غذا و دارو استقرار کارشناسان  

 .عمده ای از تکالیف اجرایی به دانشگاه های علوم پزشکی تفویض شود

باید در سطح دانشگاه به سمت سیاستگذاری، برنامه ریزی، تدوین دستورالعمل    ما:  کرد  خاطرنشان  دارو  و   غذا  سازمان    معاون توسعه مدیریت و منابع 

وی افزود: دغدغه ما افزودن نیرو نیست، بلکه به دلیل بهره مندی دانشگاه ها از ابزارهای   .های روان و شفاف و آسان کردن مسیرها پیش برویم

 .از امور را به بخش خصوصی تفویض شود برخی   ح معاونت غذا و دارو کاری متعدد تفویض باید صورت پذیرد؛ در دانشگاه ها نیز در سط

 دانشگاه و دهیم قرار  دکتر بیگلر در پایان گفت: ما وظیفه خود می دانیم تا بسته حمایتی و رفاهی در اختیار افرادی که وارد این عرصه می شوند؛

 .کنیمه در این زمینه نیاز به توسعه فضا و نیرو دارند حمایت ک را هایی

   آموزش های کافی داده شده است  GMP در حوزه

پزشکی    دکتر اینانلو ضمن قدردانی از معاونت غذا و دارو برای میزبانی جلسه؛ درگذشت دکتر غالمرضا امین استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم

ن امر گسترش روزافزون بازار دارویی کشور در زمینه شرکت وی در ادامه در مورد چرایی تفویض به دانشگاه ها گفت: علت ای  .تهران راتسلیت گفت

 .های تولیدی، وارد کننده ها، داروخانه و ... است

آموزش های کافی به کارشناسان این حوزه داده شده است    GMP مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: در حوزه

 .حوزه دارو از کارشناسان رسمی استفاده شود تا بتوان در آینده از تجربیات آنها بهره مند شدو پیشنهاد این است که در 

در زمینه آموزش نیز می توان بسته های آموزشی در اختیار معاونت های غذا و دارو قرار داد و از آموزش های مجازی و آنالین   :دکتر اینانلو گفت

 .کرد برای بازرسی و کارشناسی در محل استفاده

 در برون سپاری فرآیندهای سازمان غذا و دارو محدودیتی نداریم 

ز  در ادامه دکتر مهدی زاده گفت: در برون سپاری فرآیندهای سازمان غذا و دارو محدودیتی نداریم و می توانیم زمانی را که صرف دریافت مجو

هش میکنم همکاری الزم را با کارشناسان سازمان غذا و دارو در بحث  وی در ادامه افزود: خوا. می کنیم صرف سیاستگذاری و برنامه ریزی کنیم

 .تفویض داشته باشید و ما حمایت های الزم را در این خصوص خواهیم داشت
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 نشست مشترک مدیران دانشکده پرستاری و مامایی با مدیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 

مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با  نشست مشترک هیئت رئیسه، مسئوالن و  

های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  حضور معاون و مدیران سازمان بازیابی، توانمندسازی و مشارکت 

 .پیرامون ظرفیت های همکاری در این دانشکده برگزار شد 

 

در سالن   1401خردادماه    23دانشکده پرستاری و مامایی در ابتدای این نشست که دوشنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

نشکده برگزار شد، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم به مدعوین با اشاره به ظرفیت های دانشکده  شورای یک دا

دانشکده    206التحصیل و جایگاه آن در بین  هزار فارغ  15دانشجو ،    1300هیئت علمی،    60پرستاری و مامایی گفت: دانشکده با برخورداری از

های جدیدی را ایجاد و در آن مسیر تواند ظرفیت ر توانمندی بالقوه ای دارد که در حوزه های پاسخگویی اجتماعی میپرستاری و مامایی کشو

حرکت کند، حرکت به سمت دانشگاه های مسئول در قبال جامعه که رسالت دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد ما را به این سمت رهنمون  

ردم ورود کرده و همکاری با سازمان مدیریت بحران شهر تهران یکی از اولویت های برنامه چهارساله آینده این کرده که در حوزه های مورد نیاز م

  آموزش   های  دوره  برگزاری   وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: دانشکده با چنین بستری آمادگی الزم را در راستای  .دانشکده می باشد

 .از سطوح فنی تا مقطع پسا دکترا را دارد و از آن استقبال می کند  فراگیران این سازمان برای تخصصی

گفت: پروپوزال این طرح در حال بازنویسی است که در زمینه آموزش، پیشگیری،    "برای زنان  زنان "  عنوان  با  پروژه  مگا  به   اشاره  با   رئیس دانشکده

حمایت سازمان مدیریت بحران شهر تهران می توان از ظرفیت بانوان در    مداخله، مشاوره، خود مراقبتی زنان طراحی شده است که با همکاری و 

 .حوزه مراقبت بحران نیز بیشتر استفاده کرد

اینترنت نیز قرار دارد از پیشنهاد آن سازمان برای استفاده از این    بستر  بر   که   67568خط آماده    30دکتر نیکبخت نصرآبادی با اشاره به وجود  

خط مشاوره رایگان توسط خیرین خریداری شده و برای    که   مواقع خطر در تهران استقبال و اضافه کرد  Hot line شماره ای به عنوان   5خطوط  

 .استفاده عموم مردم می باشد

ملی و بین المللی مدیریت بحران و مرکز نوآوری مدیریت بحران از آمادگی این دانشکده برای کمک    دکتر نیکبخت نصرآبادی با اشاره به دو مرکز

 .به راه اندازی این واحد استقبال کرد
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های نیروی انسانی دکتر زهرا عباسی مسئول مهارت های بالینی و خطر و حوادث و پدافند غیر عامل دانشکده، گزارش اجمالی از تاریخچه ، ظرفیت 

مرکز  و   و  کرونا  دوران  در  دانشجویان  و  اساتید  داوطلبانه  های  فعالیت  و  اجتماعی  های  مشارکت  درباره  و  داد  ارائه  دانشکده  آموزشی  فضای 

  واکسیناسیون و کلینیک مجازی و مشاوره رایگان به اقشار جامعه نیز سخن گفت، وی بستر و ظرفیت دانشکده را در جهت همکاری با این سازمان 

 .شمردمساعد بر

های اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن ابراز خرسندی از ظرفیت  دکتر مظفری معاون بازیابی توانمندسازی و مشارکت

ر دهای نیروی انسانی متخصص و توانمند دانشکده پرستاری و مامایی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با همکاری های دوجانبه این دو سازمان،  

ه جهت ارتقاء مدیریت بحران برای آحاد جامعه قدم موثری برداریم و ضمن اشاره به وظیفه اصلی این سازمان که رهبری بحران و هماهنگی دستگا

 .های این سازمان داشتها و برنامه های اجرایی در زمان بحران شهر تهران است نگاهی اجمالی به اهم فعالیت

  دوره   در   متفاوت  های  مهارت  کسب  و   ده با چنین ظرفیت نیروی انسانی می تواند با آشنایی با ادبیات بحران دکتر مظفری اذعان داشت: دانشک

ارتقاء آگاهی جامعه داشته باشد  ،  حوزه  این  تخصصی  های وی همچنین از آمادگی الزم برای    .همکاری های مشترک را با سازمان در جهت 

انشکده در جهت آشنایی با مدیریت بحران خبر داد و همکاری های مشترک درحوزه علمی برگزاری آموزش های ضمن خدمت برای مجموعه د

پژوهشی را از ظرفیت های این سازمان برشمرد. دکتر مظفری از مرکز ملی و بین المللی مدیریت بحران در دو فضای متفاوت سخن گفت و  

خبر داد و گفت: این سازمان برای اولین بار    "آموزش همگانی شهر آماده"  همکاری دانشکده را در این مرکز را خواستار شد و همچنین از کمپین

میلیون   2سال   4است که در قالب همکاری مشترک با ارگان های مختلف با شعار هر خانواده یک امدادگر وارد عمل شده است تا بتواند در طی  

یز ظرفیت های نیروی انسانی را فراهم کند این سازمان می تواند آموزش های  نفر از افراد جامعه را با مدیریت بحران آشنا سازد که اگر دانشکده ن

 .الزم را برای آنان نیز فراهم سازد

اساتید دانشکده می توانند از این فرصت در   :را یکی دیگر از اقدامات در حال اجرای این سازمان دانست و گفت   "رادیو شهر آماده"دکتر مظفری  

وی همچنین از تشکیل تیم عملیاتی حامی در حوزه های   .علمی خود برای ارتقا آگاهی جامعه به خوبی استفاده کنندجهت ارائه آموزش های  

تواند در حوزه های روانی، مشاوره، مادر و کودک با این مختلف پرستاری و مامایی توسط ظرفیت های دانشکده استقبال کرد گفت: دانشکده می 

 .شته باشد تا بتوان اقشار جامعه را در این حوزه ها توانمند ساختسازمان همکاری های الزم را دا

دکتر مظفری مشارکت و حمایت از کنفرانس های علمی جهت تبادالت و ارتقاء سطح آگاهی، خدمت رسانی داوطلبانه در حوزه های تخصصی و 

 .ری های دوجانبه این دو سازمان برشمردتشکیل شورای هماهنگی مشارکت های سمن ها در بحران ها را از اقدامات در جهت همکا

های دکتر نصیری مشاور رئیس سازمان در امور بازیابی با اشاره به ظرفیت های خوب دانشکده پرستاری و مامایی بیان کرد: با این بستر فعالیت  

عه مانند سالمندی و مادر و کودک به خوبی  مشترک مطلوبی بین این دو سازمان قابل اجرا خواهد بود که می توان آن در گروه های آسیب پذیر جام

سطح    استفاده کرد، همچنین می توان از این ظرفیت ها در راستای آموزش های الزم برای ارتقاء دانش و توانمندی افراد عالوه در عرصه بالین در

 .شهری نیز بهره برد

اره کرد و گفت: با ایجاد چنین شبکه ای می توان در مواقع  وی همچنین به شبکه سازی نیروهای انسانی در گروه های مختلف تخصصی نیز اش

توان  بحران از افراد آموزش دیده در جهت ارائه خدمات مراقبتی، فنی و تجهیزاتی نیز استفاده کرد که با وجود این افراد متخصص دوره دیده می  

 .تا حد امکان بحران را به خوبی مدیریت کرد

های همکاری های دوجانبه همراه مدیریت بحران شهر تهران نیز ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات خود در زمینهمدیران گروه های آموزشی و تیم  

 .در خصوص پیشنهادات ارائه شده بحث و بررسی کردند
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 نشست مجمع عمومی پیمان گروه هشت با حضور نمایندگان دانشگاه در ایتالیا برگزار شد 

با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در رم، پایتخت ایتالیا   (M8 Alliance) نشست مجمع عمومی پیمان گروه هشت 

 .برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه    30الملل، نشست مجمع عمومی پیمان گروه هشت با شرکت نمایندگان  معاونت بین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 .به میزبانی دانشگاه ساپینزا برگزار شد 1401خرداد  25عضو این پیمان چهارشنبه 

بین آیتی، معاون  این نشست که دکتر محمدحسین  دبیر  در  تکیان،  امیرحسین  دکتر  و  دانشگاه  به اتاق همکاریالملل  پیمان گروه هشت  های 

نمایندگی از دانشگاه شرکت داشتند، برنامه نشست جهانی مجمع جهانی سالمت که به میزبانی مشترک سازمان جهانی سالمت، مجمع جهانی  

 .در برلین برگزار خواهد شد، بررسی و کلیات آن به تصویب رسید 1401سالمت و پیمان گروه هشت در مهرماه 

های آینده نیز به بحث و بررسی گذاشته  های نشست تخصصی توسط پیمان گروه هشت و کلیات برنامه عمل این گروه برای سال دوره   برگزاری

 .شد و به تصویب رسید

  2023ای پیمان گروه هشت و سازمان جهانی سالمت به میزبانی کنسرسیوم سالمت جهانی، طی سال  همچنین مقرر شد دهمین نشست منطقه

 .نگتن برگزار شوددر واش

  در آیین افتتاحیه مجمع عمومی پیمان گروه هشت نشان دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایندگی از رئیس محترم دانشگاه، توسط دکتر آیتی به 

 .ای اعطا شدالمللی مجمع جهانی سالمت و نهمین نشست منطقه پروفسور گائودی، رئیس بین 

خرداد در دانشگاه ساپینزای ایتالیا که از اعضای پیمان گروه هشت است،    27تا    25جمع جهانی سالمت از  ای متوضیح اینکه نهمین نشست منطقه

 .برگزار شد

 .نمایندگان دانشگاه عالوه بر شرکت در مجمع عمومی پیمان گروه هشت، به عنوان سخنران و رئیس جلسات در این نشست نیز حضور داشتند
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر یحیی عقیقی پادکست نام آوران 

در پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی تهران فرازی شنیدنی از زندگی نامه دکتر یحیی عقیقی، استاد دانشگاه برگرفته از  

 .کتاب تاریخ شفاهی به اشتراک گذاشته شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستاری و مامایی در دیدار مدیر روابط بین الملل دانشگاه با  بررسی رخداد و افق های بین المللی دانشکده  

 مسئوالن دانشکده 

الملل دانشگاه پیرامون بحث و بررسی درباره فعالیت های بین الملل  جلسه ای با حضور دکتر محمدحسین نکوفر مدیر روابط بین 

تقرار و توسعه رشته پرستاری انفورماتیک در حوزه بین  دانشکده و نحوه همکاری با دانشگاه کوئینز لند استرالیا و همچنین نحوه اس

 .الملل، در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد

 

دانشکده پرستاری و مامایی، در ابتدای این جلسه که با حضور دکتر محمد حسین نکوفر   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

ن مدیر روابط بین الملل دانشگاه، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس دانشکده، دکتر هومن شهسواری معاون آموزشی، دکتر شهرزاد غیاثوندیا

در دفتر  1401خرداد ماه    28ون بین الملل و دکتر آسیه درویش مسئول واحد انفورماتیک دانشکده  معاون اداری مالی، دکتر آرپی مانوکیان معا
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ریاست دانشکده برگزار شد، دکتر مانوکیان ضمن خیر مقدم با بیان اهداف برگزاری این نشست که بحث و بررسی در زمینه همکاری با دانشگاه  

 .جرایی کردن رشته پرستاری انفورماتیک است، جلسه آغاز شدکوئینز لند استرالیا و همچنین رفع ابهامات در ا

  دکتر نکوفر ضمن ابراز خرسندی از ظرفیت و فعالیت های دانشکده در همکاری و مشارکت در برنامه های بین المللی سازی دانشگاه، گزارشی از 

و  دانشگاه از سر تا سر دنیا جهت اجرای برنامه مشارکت آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه داد  1000فرایند مکاتبه همکاری با بیش از 

برآمدیم   بیان کرد که یکی از این دانشگاه ها، دانشگاه کوئینز لند استرالیا بود که استقبال خوبی را از این همکاری نشان داده است که درصدد آن

کولوم که در رشته مورد نظر آنان رشته همکاری آموزشی مشترک را ایجاد کنیم، وی در ادامه به جزییات چگونگی جذب و همکاری اساتید و کوری

 .آموزشی در این حوزه نکاتی را بیان کرد

دکتر نکوفر اذعان داشت: جذب دانشجوی بین الملل بصورت مشترک با تلفیق کوریکولوم های هر دو دانشگاه می تواند شروع خوبی را برای بسط  

ویب رشته های جدید می توان رنکینگ  دادن همکاری های آموزش بین المللی و اعتبار سنجی دانشگاه بهمراه داشته باشد و همچنین با تص

وی همچنین درباره امکان جذب دانشجو رشته های بین الملل از داخل کشور نیز    .دانشگاه را در بین دانشگاه های دیگر در سطح باالیی نشان داد

ری رشته های مصوب دانشگاهی  بیان کرد: می توان با طرح این رشته در شورای گسترش دانشگاه های وزارت متبوع، آن را در مسیر قرارگی

 .پیگیری کرد

دکتر نیکبخت نصرآبادی ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه با اشاره به ظرفیت دانشکده در پذیرش مسئولیت مدیریتی و آموزشی رشته های  

عهده گرفتن مدیریت کار در مسیر ارتقا ظرفیت خوبی در همکاری مطلوب با دانشگاه کوئینز لند استرالیا را داراست و می تواند با بر :پرستاری گفت

 .توانمندی علمی و حرفه ای دانشگاه گام بردارد

را به فرجام    فرایندها  این  بتوان  تا   شود  تسهیل  ممکن  راه  ترین  ساده  و   رئیس دانشکده تاکید کرد: اجرایی سازی یک فرآیند باید به کوتاه ترین

 .یل پیشنهادات می باشدمطلوبی محقق ساخت و اراده دانشکده انجام این قب

شود عملیاتی  بسرعت  امور  و  انجام  آموزشی  تطبیق  کمیته  در  پیشنهادی  کوریکولوم  بازنویسی  باید  تاکیدکرد:  نصرآبادی  نیکبخت   .دکتر 

ز جذب دو استاد  دکتر آسیه درویش مسئول واحد انفورماتیک دانشکده توضیحات اجمالی درباره دوره مجازی رشته انفورماتیک پرستاری ارائه داد و ا

 .مطرح بین الملل برای همکاری در این رشته خبر داد و در ادامه درباره ابهامات جذب اساتید و چگونگی و بستر آموزش بحث و تبادل نظر شد

بین دانشگاهی   دکتر شهسواری و دکتر غیاثوندیان معاون آموزشی و مالی اداری دانشکده نیز دیدگاه ها و نظرات خود را در زمینه همکاری مشترک

 .در سطح بین الملل بیان کردند

 

می را  دانشگاه  جای  همه  امین  استاد  خصوص گفت،  پرستیدمرحوم  در  داروسازی  دانشکده  اساتید  با  وگو 

 های اخالقی مرحوم دکتر غالمرضا امین ویژگی

 .« تمام تالشتان را بکنید تا بهترین باشیدکرد: »ناامید نباشید به آینده نگاه کنید و  مرحوم دکتر غالمرضا امین همیشه توصیه می 

علمی دانشکده داروسازی با حضور دکتر  هیئت، مراسم تشییع پیکر دکتر غالمرضا امین عضو  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ه گزارش  ب

در دانشکده    1401خرداد    24شنبه  اگردان و ارادتمندان ایشان سه علوم پزشکی تهران جمعی از مسئوالن، کارکنان، ش رئیس دانشگاهحسین قناعتی،  

های اخالقی مرحوم دکتر غالمرضا امین داروسازی دانشگاه برگزار شد. در حاشیه این مراسم به سراغ دوستداران استاد رفتیم و در خصوص ویژگی

 .صحبت کردیم
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زد، با مهربانی بسیار زیاد همراهمان بود. معلم ی دانشگاه: ایشان همیشه لبخند میعلمی دانشکده داروساززاده اردکانی عضو هیئتدکتر یلدا حسین

 .بسیار خوب و توانمند بودند. واقعاً دانشجویانش را دوست داشت

د که تمام علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه: استاد امین یکی از اساتید بزرگ دانشکده ما بودندکتر مهناز خانوی عضو هیئت

بار آقای دکتر را زیارت کرده باشند منش استاد و لبخند پرانرژی ایشان قطعاً در شخصیت و  افراد از دانشجویان و همکاران و هر عزیزی که یک

آور در این  ها اثرگذار بوده است. در دورانی که فناوری فضیلت نبود و بحث تحقیق در دانشگاه فقط اهمیت داشت آقای دکتر بسیار نوروحیه آن 

گفتند در نهایت  کردند میهای بسیار مؤثری داشتند. آقای دکتر تکه کالمی داشتند که هروقت راجع به گیاهان صحبت میزمینه بودند و فعالیت

 .»این نقاش بزرگ است که این را طراحی کرده است

ناامید نبود، آدمی نبود که وقتی ببینیش انرژی منفی  علمی دانشکده داروسازی دانشگاه: مرحوم امین اندکتر محمد عبداللهی عضو هیئت سانی 

کرد، انرژی مثبت بود. دانشجویان باید یاد بگیرند که ناامید نباشند و بگیری. همیشه بااحتیاط بود حتی موقعی که بیمار بود شاد با همه برخورد می

کرد. ایشان خیلی اخالق مدار بود.   امیدوارتر از هر فرد دیگری سپری می اش را واقعاًزندگی   و   حال که بیمار بود کاربا مشکالت بسازند. بااین 

 .دادندمرحوم امین بهترین فردی بودند که راجع به گیاهان دارویی نظر می 

ترین کالم  قشنگشد.  دکتر روجا رحیمی رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه: استاد مفرح ذات بود و واقعاً انسان روزش با دیدن استاد ساخته می 

 .ی من استاستاد هم وقتی خبر فوت ایشان را شنیدیم و خیلی بازتاب در فضای مجازی داشت این بود که »دانشگاه خانه 

اخالق دانشکده بود  عنوان یکی از افراد نیک و خوش دکتر امید سبزواری رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی ایران: آقای دکتر امین همواره به  

 .بودند معلمی اصول به  معتقد   تهو پیوس

مداری، تواضع و آموزش  علمی دانشکده داروسازی: استاد در دانشکده به نجابت، علم توأم با عمل، اخالق دکتر منان حاجی محمودی عضو هیئت

 .ای با دانشجویان داشتدقیق معروف بودند. ارتباط خیلی خوب و عاشقانه 

گرفتند و برای کمک به دانشجویان در هر  علمی دانشکده داروسازی: دست تمام دانشجوهای خودشان را می هیئت زاده عضو  دکتر محمد شریف 

ی عمده استاد کار،  کردند. دغدغهای از جمله؛ آموزش، پژوهش، فناوری و ... به طور جد پیگیر بودند و از هیچ تالش و کوششی دریغ نمیحوزه

 .ها بودی افراد در این زمینه و کمک به همه زایی، فناوریشغل، دانشجو اشتغال

  .علمی دانشکده داروسازی: بسیار همراه دانشجو بود. انسانی بااخالق و متدین بوددکتر محمدرضا فاضلی عضو هیئت

 .بود ما همه الگوی   علمی انستیتو پاستور ایران: دکتر امیندکتر سروش سرداری عضو هیئت 

استاد تم بود که همیشه مسائل  ام گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه: بزرگ دکتر خیراله غالمی  این  ایشان  ترین حسن اخالق 

  .فرمودند که »ناامید نباشید به آینده نگاه کنید و تمام تالشتان را بکنید تا بهترین باشیدداد. همیشه میدانشجوها را در رده اول قرار می 

های ایشان دانشجو را  علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی: یک معلم بسیار تأثیرگذار بودند. کالس تدکتر حمیدرضا منصف عضو هیئ

های درس مرحوم شدند برای این بود که کالسگویم که خیلی از دانشجویان که جذب گروه فارماکوگنوزی میکرد. من به جرات میجذب می

 .امین خیلی با حرارت و گویا بود

ای ایجاد ی این است که پدرم چه عشق و عالقهدهندهبینید نشانحسن امین فرزند مرحوم استاد غالمرضا امین: همین جمعیتی که شما میدکتر م
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کرد، برای پدرم گشت عین یک حرم. این مکان را پرستش می پرستید بعضی روزها دور این دانشگاه میمرحوم استاد امین همه جای دانشگاه را می

   .ی ما این است که عاشق اینجا باشید و همدیگر را دوست داشته باشیمانشگاه عبادتگاه و عاشق دانشگاه بود. پیامش برای همه د

 

دکتر توگه:  ،  نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه دانشکده پیراپزشکی و مرکز تحقیقات ترومبوز هموستاز

 انگیزه کار به دانشجویان می دهدارتباط تنگاتنگ بالین و علوم پایه، دید و 

با   انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه  دکتر غالمرضا توگه، رئیس مرکز تحقیقات تحقیقات ترومبوز هموستاز، در حاشیه نشست 

الین  دانشکده پیراپزشکی با تاکید بر حفظ امید و انگیزه دانشجویان برای نیل به آینده ای موفقیت آمیز، درخصوص اهمیت ارتباط ب

 .و علوم پایه، مطالبی مطرح کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

؛ دکتر لیال آزادبخت استاد برگزیده 1401معرفی اساتید برگزیده آموزشی دانشکده ها در سطح دانشگاه سال  

 آموزشی دانشکده ها  

دکتر لیال آزادبخت، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان استاد  

 .برگزیده شد  1401برگزیده آموزشی دانشکده ها در سطح دانشگاه در سال 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش، به مناسبت هفته آموزش دانشگاه، اساتید برگزیده آموزشی   تهرانروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به گزارش 

رسی نظرات و دیدگاه های اساتید برگزیده در زمینه معلمی  دانشکده ها انتخاب واز ایشان تقدیر به عمل آمد. در قالب گفتگویی صمیمانه، به بر

 .پرداخته شد

خود  در همین رابطه دکتر لیال آزاد بخت استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن معرفی 

های غذایی با خطر ابتال به بیماری های غیر واگیر برشمرد. وی ادامه داد    زمینه مورد عالقه خود را بررسی دریافت های غذایی و ارتباط دریافت

وی افزود: موفقیت  .عالوه بر کتاب های تخصصی علم تغذیه، به کتاب های انگیزشی، کتاب های حوزه اخالق و دیوان اشعار نیز عالقه مند است

من موانع و مشکالتی است که بر سر راه رشد و بالندگی دانشجویان قرار دانشجویان بهترین تجربه برای من بوده است و از تجربیات تلخ برای  

 .دارد
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ا باشد،  دکتر آزادبخت در ادامه ویژگی های یک استاد دانشگاه را برقراری تعامل موثر با دانشجویان دانست و اینکه با آخرین یافته های علمی آشن

واند الگوی  نکته مهم را که داشتن ایمان و اعتقاد است را بیان کرد که می ت 2دیگر اینکه ایده های نو و خالقانه در ذهن دانشجویان ایجاد کند و 

 .وی در ادامه افزود: برای افزایش کیفیت تدریس، انجام مطالعات دانش پژوهی در حوزه آموزش مهم است  .رفتاری خوبی برای دانشجویان باشد

 

 

 

 

 

 

 

 رگزاری نشست ویژه طرح توانمندسازی محالت کم برخوردار در معاونت بهداشت  ب

های روانی و اجتماعی استان تهران با هدف، ارزیابی اولیه اجرای طرح توانمندسازی  آسیب پنجمین جلسه کارگروه پیشگیری از  

 .محالت کم برخوردار کشور برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

های روانی و اجتماعی استان  معاونت بهداشت، پنجمین جلسه کارگروه پیشگیری از آسیب روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

در سالن غدیر معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، ارزیابی اولیه اجرای طرح    1401خرداد    30تهران روز یکشنبه  

 .شهرداری تهران بود 17زی محالت کم برخوردار کشور در منطقه توانمندسا

ابتدا دکتر سعید تاملی معاون فنی معاونت بهداشت، با بیان خیر مقدم به مدعوین در خصوص ضرورت اجرای طرح به وضعیت اجتماعی و   در 

اقتصادی، اهمیت کمک به محرومین، اهمیت وجه اجتماعی عدالت و کمک به همنوعان به آیات قرآن و روایات اسالمی و سخنان امام )ره( اشاره 

ها خصوصا وزارت کشور  ها فقط خاص کشور ما نیست و در تمام کشورهای جهان دیده می شود. دکتر تاملی با تشکر از همه دستگاهکرد که آسیب 
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هایی مثل طرح  شود. ایشان پیشنهادی را نیز مطرح کرد که طرح  کاربردی  و  علمی  وجهه  تقویت  به  منجر  باید  هاجلسه  این   و نیروی انتظامی گفت:

 .ها تعریف شده و به صورت مجزا انجام نشودردار در قالب کارهای جاری دانشگاه و سایر سازمان محالت کم برخو

طرح   98ها گفت: از سال در ادامه پارسا گوهری دبیر ستاد توانمندسازی محالت کم برخوردار کشور ضمن تأکید بر حذف موازی کاری در سازمان

های خدمات رسان هم افزایی ندارند و موازی  و ایراد عمده مواجه شدیم اول این که دستگاهتحول شروع شده است. در ابتدای اجرای طرح با د

محله    2020یابی این اشکاالت داشت. ما در سطح کشور  کاری می کنند دوم عدم مشارکت مردم منطقه است. هفتاد جلسه اول اختصاص به ریشه

کردیم سیستان و بلوچستان بیشترین  کم برخوردار را دارد در حالی که قبالً فکر می  محله بیشترین محالت 260کم برخوردار داریم که تهران با  

دهند برای ما  ها کار را انجام می ربط انجام شد. برای ما مهم نبود که کدام دستگاههای ذیمحالت کم برخوردار را دارد. تقسیم کار بین دستگاه 

 . مهم این بود که کار انجام شود

گزارش طرح را به مقام معظم رهبری ارایه دادیم و طرح مورد تایید ایشان قرار گرفت و در عین حال    1400فت: در آبان سال گوهری در ادامه گ

های آلوده باشید، سوم به مردم  چند تذکر هم دادند اول اینکه کار نباید وارد بوروکراسی اداری شود چون شکست خواهد خورد، دوم مراقب دست 

خواهید انجام بدهید کار را تمام کنید بعد به مردم اطالع دهید همچنین رسیدگی به مشکالت آموزش، بهداشت، درمان و  را می نگویید که این کار 

 .مسکن بسیار مورد تایید ایشان قرار گرفت

که اجرای طرح    در ادامه نشست زهرا مرتضوی، کارشناس مسئول واحد سالمت روان مرکز بهداشت و درمان جنوب تهران، با بیان این مطلب

ی  محالت کم برخوردار بسیار به ما کمک کرد که پوشش حمایتی خود از مردم را بیشتر کنیم. ایشان در ادامه جزئیات فرایند اجرای طرح را برا

 .حضار تشریح کرد

توانمندسازی محالت کم برخوردار کشور، همکاری  های دولتی که در قالب ستاد ها و ارگان در این نشست مقامات مسئول و نمایندگانی از دستگاه

 .های خود را در خصوص اجرای این طرح بیان کردندکنند حضور داشتند و نظرات و دیدگاهمی

ات دکتر عباس مزینانی مدیر گروه تخصصی سالمت روانی و اجتماعی معاونت بهداشت، در پایان جلسه ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این جلس

 .ان از طریق هم افزایی سازمانی و بین دستگاهی گام های مؤثری در خصوص رفع مشکالت نیازمندان محالت کم برخوردار پایتخت برداشتبتو

 .های روانی و اجتماعی استان تهران پس از قرائت مصوبات به پایان رسیدنشست کارگروه پیشگیری از آسیب

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

دانش   یکپارچه  برگزار می شودهشتمین جشن  های  ،  آموختگان  اندیشه  و  ایده  از  مندی  بهره  دکتر گتمیری: 

 دانشجویان، مهمترین رکن برگزاری جشن های دانشجویی است 

در نخستین جلسه هم اندیشی برگزاری هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان با دانشجویان و نمایندگان دانشکده های دانشگاه  

 .نگی، اجتماعی جامعه و پرهیز از نوسانات سیاسی دانشجویان تاکید شد بر رعایت استانداردهای فره

 

 

 

 

 

 

 

 

رتباط با دانش آموختگان، دکتر سیدمنصور گتمیری سرپرست دفتر ارتباط با دانش  دفتر ا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

و کارشناسان دفاتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده های تابعه و    مسئوالن  حضور  با  1401  خردادماه  30  دوشنبه  که   آموختگان در این جلسه

جمعی از دانشجویان در سالن اجتماعات این دفترتشکیل شد، نیز ضمن گرامیداشت یاد استاد بهادری برگزاری هشتمین جشن یکپارچه را حاصل 

ا دانشجویان عزیز برگزار کنندگان این جشن بزرگ هستید و  تجربه برگزاری هفت جشن گذشته و یاری دانشجویان عنوان کرد و گفت: امروز شم

شرایط و موقعیت    امسال  جشن  برگزاری  برای   وی افزود:.ما در کنار شما تالش خواهیم کرد این یادگاری استاد بهاری به بهترین نحو برگزار کنیم

 . با همیاری دانشجویان امکان پذیر نخواهد بودها بسیار فرق کرده که یکی از مهمترین آنها هزینه های برگزاری جشن است که جز 

ریم  سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان، با اشاره به محدودیت زمانی باقی مانده تا روز جشن تصریح کرد: تا زمان برگزاری یکماه فرصت دا

ی افزود: ما برای یکسان سازی و برگزاری این و.  و با تشکیل کمیته های مدیریت اجرایی و دانشجویی تمامی برنامه را تدوین و مدیریت کنیم

ازه دهید جشن نیاز به ایده ها و نظرات شما داریم تا این مراسم را به بهترین نحو برگزار کنیم . ضمن اینکه با توجه به شرایط دانشگاه نباید اج

مجاز است دو همراه داشته باشد تا ازدحام مانع نظم    دکتر گتمیری ادامه داد: هر دانشجویی  .نوسانات سیاسی این جشن را تحت الشعاع قرار دهد

وی . جشن نشود. ضمن اینکه با رعایت استاندارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، مدیریت دانشگاه را در هر چه بهتر برگزار شدن جشن یاری کنید

عکس، موسیقی، تجلیلی از اساتید و دانشجویان برتر و  برپایی نمایشگاه از دستاوردهای دانشکده ها، ایجاد غرفه های دارویی و پذیرایی، آتلیه  

شدن  قرائت دسته جمعی سوگندنامه را از مهمترین برنامه های این جشن عنوان کرد و مسئولین دانشگاه را حامی دانشجویان در هرچه بهتر برگزار  

 .دانست
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 ها  روغنهای شما درباره انواع روغن های خوراکی و پاسخ به همه پرسش 

 .دهد های خوراکی پاسخ می دکتر احمد اسماعیل زاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی، به سواالت مطرح شده در خصوص روغن 

های خوراکی و چربی سومین عنصر مهم غذای انسانی بعد از قندها معاونت بهداشت، روغن روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

  چرب   اسیدهای  حاوی  انرژی،  تامین  بر   عالوه  ی که شوند و از آنجایها جزء کاالهای ضروری محسوب می و پروتئین هستند و در سبد غذایی خانواده

هستند، نقش مهمی در تامین سالمت و ادامه حیات انسان دارند.   (A,K, E,D) چربی  در  محلول  هایویتامین مورد نیاز بدن برای جذب  ضروری

حضور دکتر احمد اسماعیل زاده متخصص  در همین راستا گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه نسبت به سواالت متداول مردم با  

 .های خوراکی پاسخ دادتغذیه و رژیم درمانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سواالت مطرح شده در خصوص روغن 

  

 

 

 

 

 

 

 

ها برگزار الملل دانشکدهالملل دانشگاه با تشریح گزارش عملکرد فصلی حوزه بیننخستین نشست شورای بین

 شد

ها و با تأکید  الملل دانشکده حوزه بین   1401الملل دانشگاه با ارائه گزارش عملکرد سه ماهه اول سال  نخستین نشست شورای بین 

 .رو برگزار شدهای پیش المللی و تشریح چالش های بین های خالقانه در فعالیت بر نوآوری
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در ستاد مرکزی برگزار شد،    1401خرداد    30الملل، در این نشست که دوشنبه  معاونت بین ی دانشگاه علوم پزشکی تهران روابط عمومبه گزارش  

سبطین، دکتر سید مهدی رضایت، معاون آموزشی  رئیس دانشگاهمقام  یعتی، قائمالملل دانشگاه، دکتر محمد شردکتر محمدحسین آیتی، معاون بین

الملل، دکتر  معاون پژوهشی پردیس بین الملل، دکتر امید امینیان، رئیس دانشکده پزشکی پردیس بینالملل، دکتر سید مجتبی دقیقی،  پردیس بین

الملل، دکتر سیدرضا حسینی سده، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی  الملل، دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه امور بین محمدحسین نکوفر، مدیر روابط بین 

الملل دانشگاه، دکتر الملل، دکتر عنایت اله شعبانی، رئیس کالج بینالمللی سازی الکترونیک معاونت بین ر بین و دکتر فاطمه حاج علی عسگری، مدی 

 .ها حضور داشتندالملل دانشکدهالملل دانشگاه و معاونان بینالملل دانشگاه، دکتر آزاده شادمهر، دبیر شورای بین محمدرضا خامی، مشاور معاون بین

الملل ای با معاونان بینهای دورهالملل تا پیش از سال جاری، میزبان نشست ی، ضمن خیرمقدم به حاضران، گفت: معاونت بیندر آغاز دکتر آیت

 .ها به صورت یک هفته در میان بوده استدانشکده

طور که باید  شد و آن جازی برگزار می گیری کرونا در دو سال گذشته، این جلسات اغلب به صورت مالملل دانشگاه افزود: با تکیه بر همه معاون بین

 .الملل دانشگاه را توسعه بخشدها و مدیران حوزه ستادی بینالملل دانشکدهنتوانست ارتباط میان معاونان بین 

توجه به تحوالت    شناسی این جلسات را در دستور کار خود قرار داد، اظهار داشت: باالملل طی ماه های اخیر آسیبوی با اشاره به اینکه معاونت بین 

شناسی، فرآیند برگزاری جلسات به شکل جدید با کمی تأخیر صورت  الملل و انجام این آسیب ها، تغییر تعدادی از معاونان بیندر سطح دانشکده 

 .ای شدهای دورهالملل دانشگاه جایگزین نشستگرفت و در نهایت شورای بین 

انشگاه به صورت یک هفته در میان و در دوشنبه هر هفته با حضور مدیران و معاونان ستادی و  الملل ددکتر آیتی تصریح کرد: نشست شورای بین

 .ها برگزار خواهد شدالملل دانشکدهمعاونان بین

الملل به ن الملل از تصمیمات این حوزه، دکتر شادمهر، دبیر شورای بیالملل دانشگاه با بیان اینکه به منظور اطالع و آگاهی معاونان بینمعاون بین

رویکرد جاری با هدف افزایش تعامل میان ستاد و   :الملل نیز حضور خواهد داشت، گفتنمایندگی از آنها در جلسات شورای مدیران معاونت بین 

لی مورد الملهای بینها و موانع پیش روی واحدها برای اجرای برنامه گذاری در این حیطه و رفع چالشالملل، تسهیل سیاست صف در حوزه بین 

 .توجه قرار گرفته است

شود و ما امیدواریم در کنار یکدیگر زمینه پیشبرد ها انجام می المللی سازی در سطح دانشکدهبخش مهمی از فرآیند بین :دکتر آیتی تأکید کرد

 .الملل دانشگاه را بیش از پیش فراهم کنیماهداف بین 

ارائه گزاش   بینفعالیتسپس دکتر شادمهر گفت:  اولین نشست شورای  الملل دانشکدههای  ها طی سه ماهه نخست سال جاری در دستور کار 

 .الملل قرار داردبین

فرد دانشکده خود را با دیگر حاضران به اشتراک بگذارند  الملل خواست تجربیات منحصربه الملل دانشگاه همچنین از معاونان بین دبیر شورای بین 

 .های پیش رو را مطرح کنندا و دغدغههترین چالشو مهم

هایی چون جذب دانشجو، توانمندسازی  های سه ماهه نخست سال جاری در حیطه ها به تشریح گزارش فعالیتالملل دانشکدهدر ادامه معاونان بین 

هیأت دورهاعضای  برگزاری  بینعلمی،  وبینارهای  و  آموزشی  هیأت های  اعضای  و  اساتید  بین  علمیالمللی، حضور  رویدادهای  بازدید در  المللی، 

های آموزشی جدید برای جذب دانشجویان  سازی برنامهالمللی، آمادهها، جذب اساتید مدعو بینهای دانشکدهها و ظرفیتمدعوین خارجی از توانمندی

های انجام شده در راستای دانشجویان و فعالیت  ها و پذیرشمدت، همکاری با دانشگاه سبطین برای تعریف دورههای کوتاهالمللی، برگزاری دورهبین

 .المللی پرداختند جذب گرنت های بین 
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المللی، بر لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع مشکل کمبود های بینها در فعالیتهای خالقانه دانشکدهها همچنین ضمن بیان برخی از نوآوریآن

علمی با ایجاد شفافیت  الملل، افزایش رضایت میان اعضای هیأتی مکاتبات مربوط به حوزه بین بندها، بازبینی در دسته نیروی انسانی در دانشکده 

الملل تأکید ها در مورد زمان شروع به تحصیل دانشجویان بینرسانی دقیق به دانشکده الملل و اطالع های مرتبط با دانشجویان بین در نحوه پرداخت

 .کردند

های مطرح شده توسط  ها و چالشها را بسیار ارزشمند دانست و گفت: دغدغه بندی این نشست، گزارش دانشکدهالملل دانشگاه در جمعمعاون بین

 .ها تا حد امکان اقدام خواهد شدبندی و نسبت به رفع آن الملل، جمعمعاونان بین

بین  به تهیه گزارش عملکرد حوزه  اشاره  با  به صورت ماهانه، اطالدکتر آیتی  ها و دیگر واحدهای  رسانی آن در سطح دانشکدهعالملل دانشگاه 

های خود در اختیار روابط  ها خواست گزارشی از فعالیتالملل دانشکدهزیرمجموعه و دریافت بازخوردهای بسیار مثبت در این زمینه، از معاونان بین

 .الملل قرار دهندعمومی معاونت بین 

المللی، از همکاری  ها برای معرفی رشته مقاطع جدید ویژه دانشجویان بین یگیری تعدادی از دانشکده الملل دانشگاه همچنین با اشاره به پمعاون بین 

 .بسیار خوب معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این باره خبر داد

ملل ضمن بازنگری تمامی الالملل نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی هستیم، گفت: معاونت پژوهشی پردیس بینوی با بیان اینکه در حیطه پژوهش بین

الملل را به تازگی تدوین کرده با مشارکت نویسنده بین Q1 هاینامه تشویق مقاالت منتشره در ژورنالالملل، آیینهای تحقیقاتی حوزه بینگرنت 

 .ساز تحول در این حیطه باشدتواند زمینه که می

ها خبر داد و یادآور شد: این اقدام  الملل دانشکدهدانشگاه برای معاونان جدید بین   المللوی همچنین از امکان برگزاری تور آشنایی با معاونت بین

های بسیار خوبی دارند و بازدید از الملل دانشگاه نیز ظرفیت الملل و کالج بینتاکنون برای تعدادی از معاونان انجام شده ضمن اینکه پردیس بین 

 .دها می تواند در برنامه این تور گنجانده شوآن

های ها و فعالیتترین برنامهها گزارشی از مهمالملل دانشکدهالملل دانشگاه، معاونان بین در پایان مقرر شد طی جلسات پایان هر فصل شورای بین

 .واحد خود ارائه دهند

  

 

 

 


