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 مدیریت جهادی 

  دوره نخست آموزش مبانی سئو برگزار شد

به دکتر ترابی: کارگاه برندینگ  آموزشی وب  برگزار  های  منظور تکمیل زندگی دوم دانشگاه در فضای مجازی 

 شودمی

منظور ارتقا رتبه دانشگاه در وبومتریک برگزار و بر به کارگیری محتوای اموزشی ارایه شده در وب سایت  دوره آموزشی مبانی سئو به

 .های مراکز تاکید شد 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان فارابی، دانشکده    1401مرداد  ، در کارگاه یک  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش   نمایندگان  آموزش مبانی سئو، 

 .سازی شده، شرکت کردندصورت آزمایشی در این مراکز پیادهسایت یکپارچه دانشگاه به و عروق که وب   بخشی و پژوهشکده قلبتوان 

 12هزار همکار،    25های دانشگاه گفت: حدود  تصویر کشیدن فعالیتدکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به نهضت بزرگ به  

ها از عظمت طور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارند که بسیاری از آنکننده با مراکز دانشگاه بههزار مراجعه  300تا    200بر  دانشجو و بالغ  500هزار و

 .زنندهای اجتماعی دانشگاه سر می ها و شبکه سایت و کمتر به وب   خبرندهای این مرکز بیفعالیت

کنند افزود: باید محتوایی را  ها پیگیری میسایتهای اجتماعی و وبها و ضروریات خود را از شبکهمندیدکتر ترابی بابیان اینکه مخاطبان عالقه

های اجتماعی دانشگاه کمتر مراجعه شود یعنی ها و شبکه سایتتولید کنیم که موردعالقه مخاطبان و در پاسخ به نیازهای آنان باشد و اگر به وب 

 .ما نتوانستیم موضوع موردعالقه مخاطبان را تولید کنیم

ها محتوای  مدیر روابط عمومی دانشگاه بر ضرورت تولید محتوای مویرگی تأکید کرد و گفت: این نوع تولید محتوا مخاطبان خاص خود را دارد و آن 

 .گونه نحوه ارائه خدمات تغییر خواهد کردند و اینکنروزآمد شده را مرتب پیگیری می 

عنوان متولی  شما به   دکتر ترابی با اشاره به زندگی دوم دانشگاه در فضای مجازی گفت: این جلسه، آموزش تکمیل زندگی دوم دانشگاهی است و

تحقق این امر الزم در جلسات، جستجوگر و مطالبه گر  صورت شفاف ارتباط برقرار کنید و برای  طراحی زندگی دوم دانشگاه، باید با نقش خود به 

 .باشید

https://pr.tums.ac.ir/
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ئو و  مدیر روابط عمومی دانشگاه، با تأکید بر اینکه محتوای آموزشی این جلسات باید درصحنه عمل به اجرا درآید گفت: در این جلسه با مفهوم س

اید  خواهیم کنشگر جدی باشید و اثر آنچه را که آموخته از شما می   کارکرد آن آشنا شدید و باید هرآنچه را آموختید تا جلسه بعد تمرین کنید. ما

 .کارگیریدسایت فعلی خود به بالفاصله در وب

های یکپارچه تمامی مراکز تا  سایتهای یکپارچه تا پایان مرداد خبر داد و گفت: نسخه آزمایشی وب سایتسازی تمامی وب دکتر ترابی از پیاده 

 .گیرد تا جایگاه سازی مناسبی را برای دانشگاه انجام دهیمان قرار میپایان مرداد در اختیارت

خوبی معرفی کنیم افزود: های دانشگاه را به مدیر روابط عمومی دانشگاه، بابیان اینکه رسالت ویژه هریک از ما این است که بتوانیم مجموعه فعالیت

حل ارائه دهد؛ یکایک ما رسالت و نقش مشکالت مردم را شناسایی و برای آن راه  برای تحقق ایده دانشگاه اجتماعی که در دل جامعه نفوذ کند؛

در ابتدای نشست، مهندس سارا نعیمی رئیس اداره    .ریزی کنیمای برعهده داریم و باید خود را با این رویکرد تطبیق دهیم و برای ان برنامه ویژه

این کارگاه در دو روز و برای دو گروه از مراکزی که   .مبانی سئو را آموزش داد  توضیح و رسانی الکترونیک، برنامه آموزشی وب برندینگ رااطالع

های شریعتی، امام خمینی و معاونت کارگاه بعدی یکشنبه برای بیمارستان  .شودطور مجزا برگزار می سازی شده به سایت یکپارچه دانشگاه پیادهوب

 .شودبهداشت برگزار می 

 

 به مناسبت درگذشت دکتر بیژن صدری زاده  رئیس دانشگاه پیام تسلیت 
دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه در پیامی درگذشت دکتر بیژن صدری زاده، متخصص بیماری های عفونی و عضو فرهنگستان  

 .علوم پزشکی ایران را تسلیت گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 :، متن پیام به شرح زیر استروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانه گزارش ب

 انا هلل و انا الیه راجعون 

را که از افتخارات نظام سالمت ایران و جهان بودند موجب تاسف و تالم بسیار شد، مصیبت وارده را به    درگذشت آقای دکتر بیژن صدری زاده

گویم و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب  س محترم فرهنگستان علوم پزشکی ایران، فرهیختگان و خانواده محترم ایشان تسلیت می رئی

 .آمرزش و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت می کنم

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 رئیس دانشگاه ای معاونت بهداشت با حضور افتتاح آزمایشگاه جامع بهداشت محیط و حرفه

های آن در همه زمینه های مرتبط از اولویت دکتر حسین قناعتی: حمایت از معاونت بهداشتی و گسترش فعالیت

 های مهم دانشگاه است
معاونت بهداشت،    یاو حرفه   طی جامع بهداشت مح  شگاهیتهران در افتتاح آزما  یدانشگاه علوم پزشک  سی رئ  ،یقناعت  نیدکتر حس 

  ی آب و برخ  ،ییهوا، مواد غذا  تی ف یک  ی بررس  نهیمهم دانشگاه در زم  یهاشگاه یاز آزما یک یمرجع بهداشت را   شگاهیآزما  یندها یفرا

 . کردبدن عنوان  ی از محصوالت مضر برا

 

عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با همراهی دکتر علیرضا اولیائی  به گزارش روابط 

 2منش معاون بهداشت، دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو، دکتر کاظم ندافی محسن امینی رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه روز یکشنبه  

حرفه   1140مرداد   و  محیط  بهداشت  جامع  »آزمایشگاه  بخش از  و  بهداشت«  معاونت  کردای  جامعی  بازدید  آن  مختلف   .های 

های مهم عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع بهداشت یکی از آزمایشگاهوگو با روابط در پایان این بازدید دکتر قناعتی در گفت 

وا، مواد غذایی، آب و برخی از محصوالت مضر برای بدن دانست و گفت: سیگار از جمله مواردی است که باید  دانشگاه در زمینه بررسی کیفیت ه

ها از جمله کارهای مهمی است که باید در این آزمایشگاه انجام شود  میزان مواد مضر آن برای بدن سنجیده شود که از یک حدی بیشتر نباشد این

 .ه این آزمایشگاه ریفرانس خیلی مهمی برای )بررسی سل( استتر بحث سل است کو اما از آن مهم

شاءاهلل تحت کنترل قرار  تری دوباره برگشته بنابراین مهم است که مانیتور شود و ان وی یادآور شد: متأسفانه سل بیماری است که با حالت مقاوم 

ارائه کردند نشان می  ه کشورهای منطقه از جمله؛ افغانستان، پاکستان و ترکیه شرایط  دهد که نسبت بگیرد. خوشبختانه گزارشی که همکاران 

 .بهتری را در کشور شاهد هستیم

روزتر باشد چرا  شاءاهلل خدمات معاونت بهداشتی بهتر و به دکتر قناعتی با تاکید بر اینکه باید آزمایشگاه جامع بهداشت تجهیز شود؛ تصریح کرد: ان

شدت از معاونت بهداشتی حمایت کنیم و  داشت و به طبع آن دانشگاه علوم پزشکی تهران است که ما به های نظام، وزارت به که جزء سیاست

زمینه فعالیت همه  در  را  آن  سرمایههای  اینکه  برای  دهیم  گسترش  اثربخش ها  بسیار  بهداشت  در  سرمایه گذاری  از  است تر  درمان  در   .گذاری 

وهوا؛ گفت: کار بسیار بزرگی  اندازی آزمایشگاه مرجع غذا، دارو، دخانیات، آباشت، با اشاره به راهدر ادامه دکتر علیرضا اولیائی منش معاون بهد

 .های کشور هستیم که آزمایشگاه مرجع داریمبرای دانشگاه است و جزء معدود دانشگاه
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  .کنند؛ ریفرانس شویموهوا که فعالیت میت، غذا، دارو، آبها و مراکزی که در ارتباط با دخانیاوی افزود: امید داریم برای مراجعه بسیاری از کارخانه

ها شاءاهلل بتوانیم واحدهای صنفی و کارخانه شود، ان دکتر اولیائی منش خاطرنشان کرد: اتفاق بزرگی از لحاظ کسب درآمد برای دانشگاه محسوب می 

 .های استان تهران را حمایت کنیمتحت پوشش دانشگاه و بقیه دانشگاه

های ای معاونت بهداشت، توضیحات مبسوطی را در خصوص ویژگی دکتر منیره کرمی مسئول فنی آزمایشگاه جامع بهداشت محیط و حرفه سپس

 .شود، مطرح کردهایی که به این آزمایشگاه ارسال میاین آزمایشگاه »محیط آزمایشگاه شیمی« و نمونه 

 

 ارات دانشگاه استدکتر حسین قناعتی: دانشکده دندانپزشکی یکی از افتخ

 .علوم پزشکی تهران برگزار شد رئیس دانشگاهنشست شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی با حضور 
 

 

 سیرئ  یقناعت  نیدانشکده با حضور دکتر حس  ی آموزش  ینشست شورا  دندانپزشکی،دانشکده   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 برگزار شد.  ی در دانشکده دندانپزشک  1401سوم مرداد  یآموزش یگروه ها ران یو مد سهیرئ ئتیو ه سیرئ  یسادات موسو هیدانشگاه، دکتر مهد

کرد: با توجه به شاخص ها، نظام    انیاز افتخارات دانشگاه است ب  یک ی  یدانشکده دندانپزشک  نکهیضمن اشاره به ا  ینشست دکتر قناعت  نیا  در

نقاط کشور    یبا پرورش شاگردان خوب و رفتن آنها به اقص  دیداشته است و شما اسات  یقابل توجه   شرفتیسالمت کشور بعد از انقالب رشد و پ 

 بهره مند شوند.  یدر تمام کشور از خدمات خوبتا مردم بتوانند  دی عدالت دار جادیدر ا یمندنقش ارزش

مورد   یارهایو بر اساس مع  یفیک   دیشود با  یانجام م  نهیزم  نیکه در ا  ییکرد: مقاالت و پژوهش ها  دیضمن اشاره به علم نافع تاک  یقناعت  دکتر

 کشور و جامعه باشد.   ازین

و    یآموزش  یفعل  یها  تیدر مورد ظرف  یحاتیتوض ،ی از دانشکده دندانپزشک  یا  خچهیتار انیضمن ب  ینشست دکتر موسو  نیا  یدر ابتدا  نیهمچن

 کرد.  ان یرو ب شیپ یاهداف و چشم انداز دانشکده در سال ها نیوهمچن یدرمان

 داد. حیحضار توض  یدانشکده را برا یاتینکات مهم در رابطه با برنامه عمل یدر انتها برخ یو

 . کردند انیرا ب یدانشکده مطالب تیبهبود وضع نهیدر زم یآموزش یگروه ها ران یدانشکده و مد سیرئ انیپا در
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 شوند  میسه یبه گونه ا رعاملیپدافند غ تهیتمام ارکان دانشگاه، در کم دی: بایدکتر قناعت

حوادث    یانجام شده برا  یها  ینی ب  شی پر خطر است. با توجه به پ  یمسائل جزو کشور ها  گریزلزله و د  ل،یکشور ما از لحاظ س 

 . میشیندیالزم را ب  ریو تداب میریبگ یمسئله را در تهران جد  نی ا دیاستان تهران، با  یع یطب

 

رئیس معاونت درمان، جلسه کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه، با حضور دکتر حسین قناعتی،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

  ل المنابع دانشگاه، دکتر ج  یزیو برنامه ر  تیریمعاون توسعه مد  ان،یابوالفضل ذاکر  دیمعاون درمان دانشگاه، دکتر س  ،یناطق  دیدکتر سع  ،دانشگاه

عامل    ریحوادث و پدافند غ  ریمد  ، ی وسکوئ  دیدانشگاه، دکتر خورش  یروابط عموم  ریمد  ،یغفارزاده، سرپرست معاونت غذا و دارو، دکتر ماشاء اله تراب

 دانشگاه برگزار شد.  یدر ساختمان ستاد مرکز 1401مرداد   کمی روز شنبه  تهیکم یاعضا گریو د

انجام شده   یها  ینیب  شیپرخطر است. با توجه به پ  یمسائل جزو کشور ها  گریزلزله و د  ل،یخاطرنشان کرد: کشور ما از لحاظ س  یقناعت  دکتر

 یی صورت بسته ها  االزم ب  یآموزش ها  دی. بامیشیندیالزم را ب  ریو تداب  میریبگ  یمسئله را در تهران جد  نیا  دیاستان تهران، با  ی عیحوادث طب  یبرا

 کرد.  دیشده در زمان بحران تاک  ی نیب  شیو پ  ازیمورد ن  یداروها  نیبه تام  یو  بتوانند از آن استفاده کنند.  ایبه مردم داده شود تا در صورت وجود بال

در مسئله بحران نقش داشته    یتا تمام ارکان دانشگاه از جمله کارمند، دانشجو و استاد به صورت جد  میشیندیب یریتداب دیدانشگاه گفت: با  سیرئ

ارمندان  کخود و  لیکار تحص انیپا ی برا ز ین ان یدانشجو نیارتقا برخوردار باشد؛ همچن ی برا ژه یو ازیبحران، از امت تهیبا کم  دیاسات یباشند و همکار

 شوند.  میسه  یبه گونه ا دی پدافند با تهیتمام ارکان دانشگاه در کم یعنیبحران بهره مند شوند.  تهیبا کم یارهمک یایخود از مزا یارتقا یبرا

نقاط    دی. بانندیباشند که تمام ارکان آموزش بب یباشد. در رابطه با مانورها بهتر است به گونه ا یمنطق  دیشدن آن ها با  میادامه داد: نحوه سه   یو

و در    ندیتا دانشجو آموزش بب  دیقرار ده  یو اجبار  ی به صورت دوره ا  ی جزوات  توان یآموزش افراد م  یها اعالم شوند. برا  مارستانیتجمع امن در ب

شوند    یجزوات درست طراح  نی. اگر امیدانشجو لحاظ کن  لیکار تحص  انینمره آموزش دانشجو را در پا  نیانگیامتحان آن به سواالت پاسخ دهد و م

 متصل شوند.  ستمیبه س یکند که در بحران آگاهانه و به درست یکمک م
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 دانشگاه برگزار شد زهیمم ئتیجلسه ه نی و پنجاه و هشتم ستیدو

در سالن مدافعان سالمت دانشگاه با حضور    1401مرداد    5دانشگاه روز چهارشنبه    زهیمم  ئت یجلسه ه   نی و پنجاه و هشتم  ستیدو

 دانشگاه موافقت شد.  یعلم ئت یعضو ه  28مرتبه   یدانشگاه برگزار و با ارتقا زه یمم ئت یه  یو اعضا  سیرئ

 

 است:  ریبه شرح ز افتهیارتقا  یاعضا یاسام  ،یمعاونت آموزش تهرانروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  به گزارش 

 :  یبه استاد ارتقاء

 ی از دانشکده دندانپزشک یقوام آباد یاحمد جعفر دکتر

عبدالرحمان دکتر    -یدکتر آرمان طاهر  -دکتر جواد عالقبند راد  -سانیخوشنو   رضایدکتر عل  -اسبق  یاکبر  نی دکتر پرو  -انیموحد  نیرحسیام  دکتر

صفار از دانشکده    وایدکتر ه  -زیدکتر محسن پرو  -ینیمع  دیدکتر مج  - ینعلیز  یمحمد حاج  یدکتر عل  -یفراهان   ی واشقان  یدکتر عل  -انیرستم

 ی پزشک

 از دانشکده بهداشت  انیپو یجعفر میابراه دکتر

 ی راپزشکیاز دانشکده پ یشاهمراد الیل دکتر

 ی پزشک نینو هاییاز دانشکده فناور یدکتر جواد ورد 

 ی پزشک خیاخالق و تار قاتیاز مرکز تحق  فیشر یپونه ساالر دکتر

 : یاریبه مرتبه دانش ارتقاء 

بازرگان  -انینب  نیدکتر محمدحس  -یزنجان   ی ادیاور  الیدکتر ل  -یحسن  خ یدکتر شهرزاد ش  - پور  یمحسن  حانهیر  دکتر بهناز  دکتر فرناز    -یدکتر 

 ی از دانشکده پزشک یدکتر قربانگل اصحاب -بهفر میدکتر مر -یدیسع می دکتر مر -یجانیدکتر ندا عل -یخاتم

 از گروه معارف یغالمرضا نورمحمد دکتر

 ی اصل روستا از دانشکده دندانپزشک  یحور دکتر
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 برگزار شد نیاربع ارتیارائه خدمات سالمت در ز شیهما

 م یموکب داران هست یهمراه مردم و حام ینیحس  نیدر اربع ،یاجتماع: به عنوان دانشگاه یقناعت دکتر

ارائه   یگروه ها  انیم  ییو انسجام و هم افزا یبخش  نی ب یهماهنگ  تیبه منظور تقو ن،ی اربع ارتیارائه خدمات سالمت در ز   شیهما

 حوزه سالمت برگزار شد.  یمواجهه با نقاط بحران یبه راهکارها یابیکننده خدمات سالمت و دست 

 

مهم خواند و گفت:    اریبس  یمعنو  یرا از جلوه ها  نی، اربعرئیس دانشگاه  ، یقناعت  نی، دکتر حسروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

بودند و    اهلل  یع  فنا ف  نیماندگار نشدند. امام حس  خیدر تار  شانیا  اری  72و    نیکدام به اندازه امام حس  چیبشر آمده اند اما ه  خیدر تار  یادیافراد ز

 شوند.  یآنها درخشان تر م ینور اله  امتیکردند که تا ق دایپ یآنچنان عظمت

 .  شودی موجب رشد بشر نم ییبه تنها یدست بشر گفت: تکنولوژ یو ساخته ها یبا اشاره به رشد تکنولوژ یو

 گردد. یانسان ها باز م   یکند، قطعا برکات آن به زندگ تیاگر در راه خدا فعال تیبشر

  یکرد: حضرت امام، با نگاه  حیخواند و تصر  ریاخ  یاقدامات خوب بشر در سالها  نیرا از جمله نقاط مثبت و مهم تر  ی دانشگاه، انقالب اسالم  سییر

 گرفت. دهیاز آن بود را ناد ریرا رقم زد و هر چه غ ی مبارزه با استبداد و کفار، انقالب اسالم یو برا ییخدا

از حرکت انسان دوستانه    ینماد  ، ینیحس  نیاربع  یرو  ادهیو خداپسندانه خواند و گفت: پ  ی انسان  یرا امر  ینیدر ادامه حرکت موکب داران حس   یو

 . رندیگ یرا م نیدهند و دست زوار امام حس یکنند و هر چه دارند در طبق اخالص قرار م یاست که در آن مردم به هم کمک م

: به  جلوه گر خواهد شد و گفت  یبه خوب  امتیدانست که اعمال آنها در ق  ریمهم و پرچم دار کار خ  ییاجرا  ی دانشگاه، موکب داران را بازو  سییر

 .میموکب داران هست یهمراه مردم و حام ینیحس نیدر اربع ،یعنوان دانشگاه اجتماع

که از دستمان بر   یهرکار نهیزم نی را دارد، خاطر نشان کرد: در ا ینیخدمت به زوار حس یآمادگ ز یتهران ن یدانشگاه علوم پزشک  نکه یا  انیبا ب یو

  ی برا  یبه افتخار  دوارم یتهران واگذار شده است که ام  ی عراق به دانشگاه علوم پزشک نیدانشگاه سبط  تیمسئول  نیداد. همچن  میانجام خواه  دیایب

 شود..  لیتبد انیعیش

   نیدر اربع یجامعه پزشک  ریخط  فهیوظ

و   نیاز خدام الحس  یسالمت کشور، ضمن قدردان  نیریبهداشت و درمان مجلس و مجمع خ  ونیسیکم  سیرئ  ،یاریشهر  ینعلیادامه دکتر حس  در

 دارند از محرم و صفر است.  عییگفت: هر آنچه اسالم و تش یپزشک میت
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در امر سالمت، اقدام    نیریخ  یمجمع در کنار فعال ساز  نیسالمت خواند و گفت: ا نیریرا از اهداف مجمع خ  یو توسعه فرهنگ اسالم  اءیاح  یو

 کند.  بیرا نص یاباعبداهلل و اشاعه فرهنگ اسالم یبرا یخدمت گذار قیخداوند توف زیکه امسال ن دوارم یکرده و ام زین یبه فرهنگ ساز

  ریخط  اریسالمت را بس  نیریو خ  یجامعه پزشک  فهیپس از دوسال، وظ  ن یمراسم اربع  یکرونا و برگزار  یماریب  دیبا اشاره به موج جد  ،یار یشهر  دکتر

 خواند. 

 مخلص، مومن و پرتالش   ییرویداران؛ ن موکب

خواند و    عیمخلص، مومن، پرتالش و واکنش سر  ییروهایموکب داران را ن  ات،یعتبات عال  یستاد بازساز  ندهینما  ،یگ یب  لیمهندس اسماع  سپس

از آنها در حال خدمت  یکردند و هنوز تعداد یاعالم آمادگ یامدادرسان یخوزستان برا ل یبودند که در زمان س یافراد نیگفت: موکب داران نخست

 .هستند یرسان

که توانستند به   یفعال هستند به نحو اریبس زیما ن یدرمان یکرد: موکب ها حیفعال دانست و تصر اریبس یروها یموکب دار تهران را از ن 500 یو

 کنند. ی خدمت رسان نیمراسم اربع یهزار زوار، در طول برگزار 5

 به شعور است ی نی شور حس لیتبد  نی اربع هدف 

 یها  یژگیاز و  یکیگفت:    هودهی ب  یاز انجام کارها  زیاسالم بر پره  دیبا اشاره به تاک  ه،یوفق  یول  ندهیعسگر، نما  یقاض  نیاالسالم والمسلم  حجت

  از شده باشد.    یحساب شده و هدف گذار  شانیکارها  دیکه مومنان با  یمعن  نیآنها از انجام کار لغو عنوان شده است به ا  زیمومنان در قرآن، پره

اشان از امروز درخشان تر   ندهیکه آ ندیحرکت نما ینباشد و به گونه ا کسانیشده که دو روزشان  دیکه به مومنان تاک دیا دهیبارها شن گرید یسو

 باشد. 

که از قبل بهتر   میکن  یخدمت رسان  یبه گونه ا  دیبا  زین  ینیدر مناسک د  م،یریدر نظر بگ  یاصل اساس  کیموارد را به عنوان    نیافزود: اگر ا  یو

 باشد. 

عنوان کرد و گفت:    نیاز مندرس شدن د  یریرا زنده نگهداشتن اسالم و جلوگ  ینیعسگر، هدف عزاداران حس  یقاض  نیاالسالم والمسلم  حجت

است و اگر در   نیهم هم  نی. هدف اربعابندیو جهالت نجات    یسرگردان  ،یبود که مردم از نادان  نیا  یخون گلگونش را نثار کرد، برا  نیامام حساگر  

  ل یبه شعور تبد  ینیدر آن شور حس  دیاست و با  ییبایجلوه ز  نی. اربعمیانجام نداده ا  یدر اصل خدمت  م،یکن  جی بس  ییمایراهپ  یآن فقط مردم را برا

 شود. 
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 به مناسبت درگذشت دکتر منوچهر دوایی  رئیس دانشگاهپیام تسلیت 

 گفت.  تیرا تسل  رانیا  یفرهنگستان علوم پزشک ،عضوییدرگذشت دکتر منوچهر دوا یامیدر پ رئیس دانشگاه یقناعت نی دکتر حس

 

 

 

 

 

 

 

 

 است:  ری به شرح ز امیمتن پ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 راجعون  هیهلل و انا ال انا

  ی محترم فرهنگستان علوم پزشک  سیوارده را به رئ  بتیشد، مص  اریموجب تاسف و تالم بس  یمتخصص جراح  ییدکتر منوچهر دوا  یآقا  درگذشت

صبر    شانیبازماندگان ا یآن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب آمرزش و برا  یو برا  میگویم  تیتسل  شانی و خانواده محترم ا  ختگانیفره  ران،یا

 کنم. یمسئلت م ییبایو شک

 ی قناعت نی حس دکتر

 تهران یدانشگاه علوم پزشک  سیرئ
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 در دانشگاه  ینیحس نیمراسم اربع یستاد برگزار ریبه سمت دب  یناطق دیانتصاب دکتر سع

مراسم    یستاد برگزار  ریمعاون درمان دانشگاه را به سمت دب  یناطق  دی دکتر سع  یدر حکم  رئیس دانشگاه  ،یقناعت  نی دکتر حس

 در دانشگاه منصوب کرد.  ین یحس  ن یاربع

 

 است:  ریمتن حکم به شرح ز ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 ی ناطق دیدکتر سع یآقا جناب

 محترم درمان  دانشگاه معاون

 سالم و احترام  با

ها، تعهد   یبه توانمند  تیو با عنا  ینیحس  نیهرچه باشکوه تر  مراسم اربع  یبه برگزار  ژهیدر خصوص توجه و  یمقام معظم رهبر   اتیمنو  یدر اجرا 

 .  دیشو یدر دانشگاه منصوب م ینیحس نیمراسم اربع یستاد برگزار  ریابالغ به عنوان دب نیبه موجب ا ،یارزشمند جنابعال اتیو تجرب

  أت یمحترم ه  یاعضا  یاز امکانات موجود و جلب همکار  یدانشگاه و بهره مند  یواحدها  هیمعاونت ها و کل  ری رود با تعامل سازنده با سا  ی انتظار م 

 . دییمبذول فرما ژهیمراسم فوق، اهتمام و یجهت برگزار یزیامور محوله، نسبت به برنامه ر ریدانشگاه عالوه بر تدب یو کارکنان گرام یعلم

عصر)عج( در انجام امور    یتوجهات حضرت ول  هی)ع( و در سا  نیحضرت اباعبداهلل الحس  اتیاست با استعانت از درگاه خداوند متعال و عنا  دیام 

 . دیباش دیاوست، موفق و مو یمحوله، آن چنان که مورد رضا

 ی قناعت نی حس دکتر

 دانشگاه سیرئ
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 آموختگان دانشگاه برگزار شددانش یل ی التحصفارغ نییآ نیهشتم

 که مشکالت جامعه را حل کند  یهدف دانشگاه گسترش علم نافع است، علم نی: مهمتریقناعت دکتر

  ی علم شرفتیگذشته در پ د یاسات  یآموختگان دانشگاه، با اشاره به تالش هادانش  یل یالتحصفارغ  نییآ نی در هشتم  رئیس دانشگاه

ها    نی کرد، از مشکالت نترسند و با همت خود بهتر  د یتاک   النیسازمت وطن« به فارغ التحص  ی مانم و م  یهشتک »م   شنهادیکشور و پ 

 به وجود آورند یاسالم   رانیا ی را برا

 

با    1401مرداد    6روز پنج شنبه    19مراسم از ساعت    نیدفتر ارتباط با دانش آموختگان، ا،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 یلی آموخته سال تحصدانش   900و حدود    دهیبرگز  دیها، اساتدانشکده  سهیرئ  ئتیدانشگاه، روسا و ه  سیرئ  ،یسازمان نظام پزشک  سیحضور رئ

 برگزار شد.   یدانشکده پزشک یهزار نفر درمحوطه جنوب  2از  ش یب یتیبا جمع شانیهابه همراه خانواده  1401-1400

آغاز و در ادامه    ران یا  ی اسالم  یجمهور   یاحترام به سرود مل  یدانشکده بهداشت و ادا  انیاز دانشجو  ی کی  ،یمراسم با تالوت قرآن دکتر سجاد  نیا

فق  یپیکل استاد  بهادر   دیاز سخنان  پ  نیشیپ  سیرئ  یدکتر مسلم  دانشگاه و سپس  آموختگان  دانش  با  ارتباط    ی روسا  یریتصو  کیتبر  امیدفتر 

 شرکت کننده در مراسم پخش شد.    انیبه دانشجو هادهدانشک

  شه یهم  نجاید؛ایاشده  لیالتحصکه فارغ  میبگو  توانمی گفت: من نم  النی به فارغ التحص  کیدانشگاه، ضمن تبر  سیرئ  یقناعت  نیدکتر حس  سپس

 شما خواهد بود.  خانه

 ریرکبیمرحوم ام  نینو  یو تکنولوژ  نیفرهنگ نو  ن،یتمدن نو  ن،یعلم نو  گذاران یافزود: بن  م،یخانه  متعهد باش  نیبه ا  دیما باهمه   نکهیا  انیبا ب  یو

ما است و    اهدانشگ  هیپست، تلگراف، تلفن و دارالفنون که پا  یکند. راه انداز  جادیرا در کشور ا  یراتییفرصت داشت تا تغ  یسه سال و اند  یبود. و

فراتر از    یلیمتناسب نبودند. او خ  یبود که حاکم وقت و مردم با و  یطیدر شرا  شانیا  ی بود. زندگ  شانیاقدامات ا  نیدر کشور از مهمتر  گریموارد د

در    دیبا  نیبنابرا  میکنی استفاده م  شانیما هنوز از زحمات ا  د یدان  ی وجه دلسرد نشد و سخت کار کرد و همانطور که م  چ یبه ه  ی زمان خود بود ول

 . میهمه زحمت متعهد باش نیمقابل ا

  شیرا بهتر از پ رانمانیو ا میستی ایم نی. بنابرامیما کنار بکش شودینم  لی دل هانیو مشکالت وجود دارد اما ا یدانشگاه ادامه داد: البته سخت سیرئ

 .میسازیم

هدف ما گسترش علم   نیترتهران ارائه کرد و افزود: مهم  یاز عملکرد دانشگاه علوم پزشک   یاز سخنان خود، گزارش   یگریدر بخش د  یدکتر قناعت 

  ی کعلوم پزش  یکه دانشگاه ها  میگوی . با افتخار مخوردیکه به درد کشور و مردم م  میریبگ  ادیرا    ییزهایفقط چ  میخواهینافع در کشور است؛ ما م
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 یکه مشکل  رندیقرار بگ  ییها  تیکند که به درد جامعه برسند و در موقع   تیرا ترب  یتهران توانسته افراد  یکشور و به خصوص دانشگاه علوم پزشک

 از مشکالت کشور را حل کنند. 

دانشگاه ما    ن یا  یانجام شده در مراکز پژوهش  یپژوهش  یاز کارها  یاریدانشگاه گفت: بس  یمراکز پژوهش  یها   تیدانشگاه با اشاره به فعال  سیرئ

باال، از   ندکسیکرونا و اچ ا  وعیرشد انتشارات دانشگاه باوجود ش   ،یاپی پ  یبرتر در آموزش و پژوهش در سال ها   ی. احراز رتبه هاردیگ  یانجام م

 . تهران است  یدانشگاه علوم پزشک یها تیفعال نیمهمتر

از   یک یکرد:  حیدرخشان را در کارنامه خود دارد، تصر یو استعدادها یالملل ن یب انیتعداد دانشجو نیشتریدانشگاه ب نیا نکه، یا  انیبا ب  یقناعت دکتر

تهران    یدانشجو از پنجاه کشور در دانشگاه علوم پزشک  1371است، تعداد    یساز  یالمللن یدانشگاه انجام گرفته بحث ب  نیکه در ا  یخوب  یکارها

 و مسئوالن امروز است.  نی شیزحمات مسئوالن پ یثمرها  نهایا که همه کنندیم لیتحص

شد که قرار بود دانشگاه آکسفورد آن را    یاندازراه   نیبه نام دانشگاه سبط  یبزرگ دانشگاه  یگذار  هیسرما  ه یافزود: در کشور عراق با سرما  یو

  ته به ما واگذار شد. الب  یتهران به طور رسم  ی دانشگاه به عنوان شعبه دانشگاه علوم پزشک  نیکند و خوشبختانه با تعامالت انجام شده ا  تیریمد

  ی پزشک  انیگروه دانشجو  نیه اکتبر نخستبا عراق است که از ما  ییاجرا  ت یریآن با ما و مد  یوپژوهش  یعلم  تیریدرصد درآمد و مد  ستیحدود ب

 خواهندکرد.  لیعراق در آنجا شروع به تحص

 ی اریرتبه را در جهان دارد. بس نیما چهلم یتهران گفت: دانشکده داروساز  یدانشگاه علوم پزشک یبا اشاره به رتبه دانشکده داروساز یقناعت دکتر

 . شودیدانشگاه انجام م نیا ییمختلف دارو یهاکشور است در پژوهشکده ازیکه مورد ن ی قاتیو تحق شرفتهیمدرن پ یاز کارها

  م یداشته ا  ییدالر صرفه جو  ونیلی م  300دانشگاه،    انیدانش بن  یو شرکت ها  ییدارو  یفراوان در پژوهشگاه ها  یداروها  دیبا تول  نکهیا  انیبا ب  یو

تول  اردیلیکرد: دو هزار م  حیتصر از محصوالت  بن  یهادانشگاه و شرکت  یدیتومان  با کمک مراکز    ییفروخته شده است. داروها  انیدانش  که 

 شده است.  دیو هم صادرات تول یمصرف داخل یضد سرطان که تماما توسط محققان ما هم برا یدانشگاه مانند، داروها ییدارو یهشپژو

بار در  نیاول یبرا کیربات یاشاره کرد و افزود: دستگاه جراح زیدانشگاه ساخته شده ن یقاتیز تحقکه در مراک ییدستگاه ها دیدانشگاه به تول سیرئ

 از افتخار ما است.  گر ید یکی نیعرصه شده و ا نی است که وارد ا یکشور نیدوم رانیساخته شد و ا  کایآمر ینچیداو یکمپان

  میکشور دار نیاز ا گر یو تعداد پنج سفارش د میبه فروش رساند یدستگاه را در کشور اندونز ن یادامه داد: در آبان ماه سال گذشته دو عدد از ا یو

  را تعداد پنج عدد از آن    میبه علت تحر  ه یاسکن که کشور روس  اکی. دستگاه کاردمیداشته ا  یعملکرد خوب  کایآمر  یهای که در رقابت با کمپان

 است.  گریاز موارد د زیتقاضاکرده ن

دانشگاه    نیا  یاز پتنت ها  ی کیاسکن کرد و در مورد    اکیو کارد  یتیکروسی دستگاه ها از جمله، دستگاه م  گریهم به ساخت د   ی اشاره ا  یقناعت  دکتر

شد که به   شنهادیرگ و معتبر جهان پبز یاز شرکت ها ی کیو کشور ما است توسط  ایاز دانشمندان معروف دن ی کیگفت: پتنت دکتر عبداالحد که 

  ی باق  ران یکشور ا  ی افتخار برا  نینشود و ا   یکار عمل  ن یشد که ا  نیبر ا  میبا مشورت با مقامات باال تصم  یدالر فروخته شود ول  ون یلیم  5  متیق

 بماند.  

مرهون زحمات   هاشرفتیپ  نیکشور گفت: تمام ا  یعلم  شرفتیبر پ  یمبن   یکنون  دیگذشته و تالش اسات  دیبر زحمات اسات  دیدانشگاه با تاک  سیرئ

  ی از افتخارات  یکه دادم قسمت  یحاتیتوض  نیدر کشور ماندند و ا  یداشته باشند ول  یراحت  یزندگ  گرید  یدر کشورها  توانستندی است که م  یافراد

 با همت آنها به دست آمده است.   کهاست 

آپ ساخته خواهد  صدها استارت یتهران و برا 17و هشت هکتار در منطقه  ستیدر ب یمانیسل دیشه  یشهرک علم  میبگو دانمی افزود: الزم م یو

 داشت.  میخواه تریو قو  اتریپو یدانشگاه ز،یعز النیکه در حال انجام است و با کمک شما فارغ التحص ییشد و ان شاءاهلل با کارها
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مان و با کمک    یدوره کار   انیتا پا  میدواریجهان است و ام  یهادانشگاه  نیبپنجاه در    صدویگفت: در حال حاضر رتبه دانشگاه ما س  یقناعت  دکتر

 . میبرسان ستیدو ریشما آن را به ز

 داد. انیسازمت وطن( به سخنان خود پا یمانم و م ی)هشتک م شنهاد،یدانشگاه، با پ سیرئ

را   یاستاد بهادر ادی آغاز و  یآموختگان دانشگاه سخنان خود را با قرائت شعرسرپرست دفتر ارتباط با دانش ی ریمراسم دکتر گتم نیاز ا یبخش در

دوست نباشم هرگز،  چه    یاز خاک درت حاصل بود،  در دلم بود که ب  ی را روشن  دهیتوام منزل بود، د  یباد آنکه سرکو  ادیداشت و گفت:    یگرام

ادامه داد: در ابتدا    یو  و خون در دل و پا در گل بود.  دمید  یخرابات شدم،  خم م  فانیحر  ادیمن و دل باطل بود،  دوش با    یتوان کرد که سع

ها ختگان بودند شروع کنم. مدتآمو و ستون دفتر ارتباط با دانش   کپارچهیجشن    گذارهیکه پا  یاستاد بهادر  ادی سخنانم را بدون    امدیکه دلم ن  میبگو

 یزحمات و تالش دکتر بهادر  اصلجشن را که ح  نی. امروز امیداشت  یاحساس دلتنگ  میشدی م  شانیبعد از از دست دادن استاد هر وقت وارد اتاق ا

دانشگاه  سیرئ ی هاتیاز حما یقدردان نیو همچن شانیهاو خانواده انیبه همه دانشجو رمقدمیسپس ضمن خ یو .میگو یم کیاست به شما تبر

واسطه موفقت شما و به همه استادان دانشگاه  به   تانیهابه خانواده  طورنیهم  م،یگویم  کینخبه کشور تبر  انیگفت: امروز را به همه شما دانشجو

 . کنندیزحمات چندساله خود را مشاهده م جیکه نتا

 نکنند.   یکوتاه یتالش چیخواست نسبت به تعهدات خود به کشور از ه  انیاز دانشجو انیدر پا  یریگتم دکتر

داشت و از فارغ    یرا گرام  یاستاد بهادر  ادی  الن،یبه فارغ التحص   کیکشور ضمن تبر   یسازمان نظام پزشک  سیزاده، رئ  سیدکتر محمد رئ  سپس

 خود را به کشور ادا کنند. نیمردم د علم و دانش در دانشگاه تالش کرده و با خدمت به شرفتیپ یخواست برا النیالتحص

 ، یدولت ییحیاستاد دکتر  زیدانشگاه برگزار شد و  در بخش مراسم قرائت سوگندنامه ن دهیآموختگان برگزاز استادان و دانش  ریادامه، مراسم تقد در

اعضا  یکی دانش  یاز  با  ارتباط  تبردفتر  ضمن  دانشگاه  دانش  ک یآموختگان  همه  به  به مجدد  گفت:  دانشگاه  وآموختگان  خانواده   ژهیطور  از 

جامعه    لیافراد را تحو  نیبهتر  میدواریدانشگاه دادند و ما هم ام  لیرا تحو  ییدانشجو  یهانمونه   نیکه بهتر  کنمی دانشگاه تشکر م  آموختگاندانش 

ارتباط خود را با   میکنیو از همه شما دعوت م  دیآموختگان دانشگاه هستاز دفتر ارتباط با دانش  یافزود: از امروز همه شما عضو  یو  .میداده باش

آن را تکرار    انیدر ادامه سوگندنامه را قرائت کرد و دانشجو  ی. دکتر دولتدیو اقدامات خود قرار ده  هاتیفعال  انیو ما را در جر  دیدانشگاه حفظ کن

 کردند.

 راغب بود.  یزنده توسط مصطف ی قیموس یاجرا  زیبخش آن ن انیو پا انیتوسط دانشجو یق یزنده موس یمراسم اجرا نیگر ا آغاز
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 دانشگاه سهیرئ ئتینشست ه

باور و   تیدانشگاه موجب تقو یو دستاوردها  یقاتیفناورانه و تحق یها شرفتیپ ی: معرفیقناعت دکتر

 شود یم ینیدآفریام

در    یمقاطع مختلف پزشک  انی دانشجو  یهاونیپاو  تیو وضع  ییامور دانشجو  تیریمد  یهادانشگاه چالش   سهیرئئت یدر نشست ه 

 شد.  یبررس هامارستانیب

 

 

 

 

 

  

 

 

، با  ،  رئیس دانشگاه  یقناعت  نیدانشگاه، دکتر حس  سهیرئئتیه  1401مرداد    9در نشست  ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

بر همگان روشن است »ال تظلمون و ال تظلمون«    شانیا  امیعاشورا اشاره کرد و گفت: پ)ع( در روز  نیامام حس  امیمحرم  به پ  ی سوگوار  امیا  تیتسل

 .  میدرست عدالت قدم بردار ریهمگان راهگشا باشد و در مس یبرا امیپ نیا دوارمیبه شما ظلم شود. ام  دیبگذار دیو نبا دید ظلم کنینبا

  تیارشد یبه معنا  یدر فرهنگ ژاپن یگفت: بازنشستگ یبازنشستگ یهاچالش با مسئوالن در حوزه  قهیدق کی  پیدانشگاه پس از پخش کل سیرئ

 .میارتباط خود با بازنشستگان را قطع کن دینبا   زی. در دانشگاه نردیگ ی قرار م شتریعنوان مشاور و ارشد مورداستفاده باست و  بازنشسته به 

در چارچوب قواعد و ضوابط و در حد معقول    خواهمی مهم دانست و افزود: از معاونت توسعه م  یحفظ حرمت بازنشستگان را امر  یقناعت  دکتر

با دانشگاه حفظ شود. م  یانهیزم ارتباط بازنشستگان  را دا  یهابخش   ای  هاکینیکل  توانی را فراهم کند که  کرد که توسط    ریوابسته با دانشگاه 

 که حرمت بازنشستگان حفظ شود.   میکن یکار دیهمه ماست و با یرو شیپ ریمس یه شود. بازنشستگادار شستگانبازن

کرد   دیتأک  دهندی خدمت ارائه م  رندگانیکه به گ  ینسبت به نحوه خدمت  رانیفراگ  نشیب  یابیاز سخنان خود بر ارز  یگریدانشگاه در بخش د  سیرئ

  رندگان یکه به گ  ینسبت به کارشان و نحوه خدمت   رانیفراگ  نشیاما ب  ردیگ  یقرارم  یاب یو گفت: درحال حاضر مهارت و آموزش افراد مورد ارز

  ی ابیارز نیموردسنجش قرار دهد و ا یاگونه را به  ماران یبا ب  رانینحوه تعامل فراگ خواهمی لذا از دکتر عالمه م شودینم زیآنال دهندی خدمت ارائه م

 آنان اثرگذار باشد.   یلی التحصدر فارغ

 انیدکتر ذاکر  ،یمومن  یکرد و گفت: از آقا  یابیآن را مثبت ارز  یبرگزار  جیآموختگان دانشگاه، نتادانش  یلیالتحصفارغ  نییبا اشاره به آ  ،یقناعت  دکتر

 یهایوانمنددستاوردها و ت  یدر معرف  نیآئ  نیا  ی. برگزارکنمیخوب برنامه تشکر م  ی در اجرا  یر یدکتر گتم  ن یو همچن  مشانی و ت  انیو دکتر صادق

دانشگاه آشنا    یقاتیفناورانه و تحق  یهاشرفتیو پ  هات یآموختگان با واقعدانش   نیمؤثر بود. والد  اریها بسدر آن  ینیدآفریها و امدانشگاه به خانواده

 کرده است.  شرفتیپ یپزشک  یهای تکنولوژ دیتول نهیحد در زم نیه کشورمان تا ا شدند و باورشان شد ک
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امام    ی سوگوار  امیا  تیدر دانشگاه، با تسل  یمقام معظم رهبر  یندگیمسئول نهاد نما  یشیقر  دیمج  دیس  نیوالمسلماالسالم حجت   ز،یاز دستور ن  شیپ

 ( ی. )مشروح سخنرانمیاست پاس بدار ستهیگونه که شارا آن   امیا نیکرد ا دی)ع( تأک نیحس

 شد.  یبررس هامارستان یدر ب یمقاطع مختلف پزشک  انیدانشجو یهاونیپاو تیو وضع ییامور دانشجو تی ریمد یهاچالش  زیادامه نشست ن در

 

 ماست  یو شرع یمل  ،یاخالق فهیعضو، وظ وندی: نگاه گسترش خدمت به مسئله پیدکتر قناعت
که    یمورد توجه واقع شود. زمان  دیاست که با  یمهم   اریعضو، مسئله بس  وندیگفت: پ   یدکتر قناعت  وند،یپ  یجلسه شورا  نی در دهم

 بود.  م یخواه   مارانیبه فکر ب طینگرش، نگرش خدمت باشد، در همه شرا

 

،  رئیس دانشگاه معاونت درمان، دهمین جلسه شورای پیوند، با حضور دکتر حسین قناعتی،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

فتوحی، معاون تحقیقات و فنآوری، دکتر ماشاءاله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه، دکتر اکبر  

ماری  علی گنجعلی خان، مدیر تعالی بالینی امور بیمارستان ها، جناب آقای مومنی، مدیر حراست، دکتر محمد حسن شعبانی, رئیس اداره پیوند و بی

 .در سالن شورا ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد 4011های خاص و دیگر مدعوین روز شنبه هشتم مرداد 

دکتر قناعتی خاطرنشان کرد: پیوند عضو، مسئله بسیار مهمی است که نباید مغفول واقع شود. زمانی که نگرش، نگرش خدمت باشد، در همه  

 .استشرایط به فکر بیماران خواهیم بود؛ تغییر نگاه ما به مسئله پیوند وظیفه اخالقی، ملی و شرعی م

ما وی در رابطه با بخش های پیوند گفت: باید نگاه، نگاه گسترش باشد. من پیشنهاد می کنم اعمال جراحی پیوند عضو در دانشگاه متمرکز شود. 

شود  انجام  مختلف  های  قسمت  در  پیوند  مبحث  آموزش  باید  کنیم.  برطرف  را  موجود  های  ضعف  مطلوب،  های  روش  با  توانیم   .می 

ما باید در بحث پیوند عضو، رتبه دانشگاه را ارتقا ببخشیم. آمارها نشان دهنده حرکت رو به جلو دانشگاه هستند؛ با همت و    دکتر ناطقی گفت: 

 تخصص پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند این فعالیت ها به صورت گسترده تر و با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. این جلسه تشکیل 

ار پیوند دانشگاه را ارائه کنیم و از نظرات اساتید استفاده کنیم تا در معاونت درمان فراهم سازی شرایط را به بهترین شکل ممکن  شد تا بتوانیم آم

  .پیش ببریم. مبحث آموزش پیوند موضوع مهمی است که بهتر است به آموزش پرستاران و پزشکان اضافه شود

یوند یک بیمارستان را به عنوان مرجع انتخاب کرد. در بیمارستان امام خمینی )ره( با توجه به  وی به عنوان پیشنهاد گفت: می توان برای هر پ

یافت خواهد  کاهش  مشکالت  از  بسیاری  صورت،  این  در  که  شد،  خواهد  فراهم  عضو،  اهدای  برای  کافی  فضای  کلینیک،  مهدی   .تاسیس 
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به صورتی باشد که در صورت نبود اساتید هم بتوانیم پیوند را انجام دهیم و کار    معاون درمان به همتا پروری تاکید کرد و گفت: باید همتا پروری

 . عقب نیفتد

یوند  در ادامه دکتر شعبانی گزارشی از آمار پیوند و فراهم آوری اعضا پیوند دانشگاه ارائه کرد. حاضرین در جلسه مشکالت مربوط به بخش های پ

 .کردندرا مطرح و پیشنهادات خود را ارائه 

 

 دانش یساز یو تجار یفکر یها ییدارا تیریمد یشست الگون

تسهیقناعت  دکتر نگاه  مند  لی:  بهره  و  سل   یگر  و  ذوق  فناور  قه،یاز  گسترش  ا  یموجب  حوزه طب   یرانیدر 

 شود یم 

فکری و تجاری سازی دانش، بر لزوم تسهیل گربودن اقدامات مدیریتی  در نشست الگوی مدیریت دارایی های   رئیس دانشگاه

 .تأکید کرد

  

 

 

 

 

 

دانشکده طب ایرانی، نشست الگوی مدیریت دارایی های فکری و تجاری سازی دانش به    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

همت دانشکده طب ایرانی و همکاری مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی و مرکز تحقیقات رادیوتراپی آنکولوژی  

 ، در سالن حکیم ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد. 1401مرداد  10ه انستیتو کانسر، با حضور دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، دوشنب

  دکتر قناعتی برقراری همکاری های بین بخشی را باعث هم افزایی دانست و افزود: طب ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، برند مهمی است 

باتوجه به راه اندازی شعبه عراق دانشگاه، من به ویژه بر راه اندازی  و من بسیار به آن حساس هستم و پیوسته به گسترش آن توصیه می کنم.  

 داروخانه و مرکز طب سنتی در آنجا تأکید دارم.
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رئیس دانشگاه با تأکید بر این نکته که اقدامات درست مدیریتی باید تسهیل گر باشد، گفت: یک تصمیم کوچک اما درست یک مدیر می تواند  

شکالت جامعه بردارد. برای حل مشکالت نیاز به دویدن نداریم، تنها باید برنامه صحیح، سیاستگذاری درست و روش  یک سنگ بزرگ را از مسیر م

 کارآمد را برگزینیم.

محصول فناورانه و داروهای های تک تولید کرده است. سیاست دانشگاه   100وی در ادامه افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکنون بیش از  

 مسیر موفق و ایجاد فضا برای شرکت های استارتاپی است. ادامه این 

ه داشت  دکتر قناعتی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به عامل زمان و اثر آن بر فناوری، گفت: هیچ کس نباید مانع رشد دیگری شود اما باید توج 

 خودش ارزشمند خواهد بود. که رقبا در حرکت هستند، علم با سرعت در حال رشد است و هر چیزی در بازه زمانی

های رئیس دانشگاه توجه به علم مارکتینگ و تجاری سازی را بسیار مهم دانست و گفت: مالک موفقیت، تنها اختراع یا تولید نیست؛ باید از فرصت 

اهیم داد و دیگران از داشته های ما  ها را از دست خوایجاد شده بهره برد. اگر نتوانیم ذوق و سلیقه و نگاه تسهیل گر مدیریتی داشته باشیم، فرصت 

 بهره مند خواهند شد. 

اه  دکتر قناعتی ضمن توجه دادن به اهمیت حوزه پتنت، گفت: دانشگاه نباید تنها بر شاخص های کمّی مقاله، تمرکز کند؛ بلکه مسیر علمی دانشگ

حل شوند و حرکت و نگاه مثبت باشد. اگر یک استاد،  باید به سمت و سوی تجاری سازی علم پیش برود. در مسیر پژوهش می بایست چالش ها 

در مسیر پژوهش های خود یک کشف داشته باشد و مشکلی را حل کند، بهتر از این است که صدها مقاله داشته باشد. اثر و نتیجه وزن علمی و  

  شیب علمی دانشگاه باید در جامعه ملموس باشد.

سترش مراکز طب سنتی، گفت: اگر در حوزه طب سنتی سرمایه گذاری درست انجام شود، ظرفیت  رئیس دانشگاه در ادامه با تأکید بر ضرورت گ

های طب سنتی می تواند کل هزینه های دانشگاه را تأمین کند. جای تأسف است که کشور همسایه ما پاکستان، با ظرفیت یک دهم گیاهان 

خود استفاده بهینه نمی کنیم. ایران به راحتی می تواند یکی از کشورهای بزرگ  برابر صادرات دارد و ما از ظرفیت های    10دارویی ما، بیش از  

ایج  سرمایه دار باشد، درصورتی که درست برنامه ریزی کنیم و در عرصه های مختلف از توانمندی های خود بهره ببریم. من بسیار امیدوارم که نت

 اشد. این نشست، به صورت عملی بر مسیر فناوری دانشگاه اثرگذار ب

دکتر روجا رحیمی، رئیس دانشکده طب ایرانی درخصوص اهداف برگزاری این نشست گفت: باتوجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال 

»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده است، برگزاری نشست »الگوی مدیریت دارایی های فکری و تجاری سازی دانش« در راستای  

 امسال در دستور کار قرار گرفت.شعار 
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وی در ادامه تأسیس دانشکده طب ایرانی را نخستین گام احیای طب ایرانی برشمرد و گفت: خلق ثروت و تجاری سازی علم از اولویت های  

سنتی و فرآورده های  دانشکده طب ایرانی است که در همین راستا، اقداماتی صورت گرفته است. راه اندازی مرکز رشد فناوری طب و داروسازی  

ل  طبیعی به عنوان یکی از مراکز رشد پیشرو که موفق به کسب رتبه اول فناوری دانشگاه شده، یکی از این اقدامات بوده است. این مرکز در طو

تحقیقا با مرکز  نامه همکاری  تفاهم  برقراری  است که  به ثمررسانده  را  دانش  تجاری سازی  از  نمونه های موفقی  پرتودرمانی فعالیت خود،  ت 

قاله، به  آنکولوژی انستیتو کانسر یکی از این نمونه های موفق بوده که می تواند الگویی برای مراکز تحقیقاتی باشد که عالوه بر تحقیق و تولید م

 سایر محصوالت دانشی و تولید علم نافع هم بپردازند. 

ب دهنده طب ایرانی و داروسازی سنتی را از دیگر اقدامات حوزه فناوری و  رئیس دانشکده طب ایرانی، ورود به فاز اجرایی مرکز نوآوری و شتا

 تجاری سازی دانش طب ایرانی و داروسازی برشمرد که می تواند گام های مهمی در این مسیر محقق کند.

بهداشت، انجام پژوهش های    دکتر حمیدرضا بنفشه، رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، با بیان این مطلب که سیاست کلی وزارت

و  کاربردی در راستای رفع نیازهای جامعه و حل مشکالت است، افزود: در حوزه فناوری، دوره اولیه که ایجاد ساختار است پشت سر گذاشته شده  

 اکنون باید بر روی عملکرد این ساختارها تمرکز کنیم که این سرمایه ها منجر به تولید کارآمد شوند. 

در ادامه از لزوم ایجاد کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف موضوعی و با حضور اساتید صاحبنظر سخن گفت و افزود: می  دکتر بنفشه  

های  بایست با بهره گیری از توانمندی صاحبنظران از پروژه های ملی دارای اولویت و ضرورت باالتر حمایت کنیم تا در مسیر تبدیل به پروپوزال

 صوالت و خدماتی که مشکالت نظام سالمت را برطرف می کنند، قرار بگیرند. شفاف و تولید مح

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، یکی از بحث های مورد تأکید در وزارت بهداشت را افزایش عمق تولید عنوان کرد و گفت: از 

علم داخلی تولید می شوند، عمق تولید خود به خود اتفاق می افتد و این   آنجایی که داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی برپایه منابع داخلی و

 مزیت ارزشمندی است که این حوزه بر داروهای شیمیایی دارد.

  دکتر بنفشه در ادامه، تدوین مدل توسعه صادرات در حوزه محصوالت دانش بنیان، توسعه زیرساخت ها، ساختارمند کردن استارتاپ استودیوها و 

 .برشمرد بهداشت  وزارت  اهداف از را پتنت ثبت حوزه در فکری های دارایی مدیریت ساماندهی و  فکتوری ها، استارتاپ

ورده  دکتر مهناز خانوی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور فعالیت های دانش بنیان، در این نشست پیرامون رویکرد کارگروه حمایت از فرآ

 بنیان و فناوری های نوین سخن گفت و به معرفی و بیان اقدامات این کارگروه پرداخت.های سالمت محور دانش 
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ایجاد پنجره واحد برای تسریع مجوزهای فرآورده های دانش بنیان، تقویت اعتبار شتاب دهنده ها برای تسریع فرآیندهای دانش بنیان، صدور 

نش بنیان، و حمایت از توسعه صادرات فرآورده های دانش بنیان بخشی از این اقدامات  ضوابط و دستورالعمل های اجرایی حمایت از فرآورده های دا

 است. 

دکتر رضا فریدی مجیدی، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه، پیرامون چالش های ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی 

حوزه کسب و کار دارند و می بایست با مدیریت صحیح منابع، فضای کسب و کار را  سخن گفت و تصریح کرد: دانشگاه ها نقش بسیار مهمی در  

قدم    بهبود ببخشند. دانشگاه امسال سهم عمده ای از پژوهش ها را به فناوری اختصاص داده است و امیدواریم بتوانیم در راستای نیازهای جامعه،

 های بزرگی برداریم. 

فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی، با بیان این مطلب که تجاری سازی اختراع    دکتر حسین رضایی زاده، رئیس مرکز رشد

 فرآیندی پرهزینه، طوالنی و با نتایج غیرقطعی است، درخصوص الگوی مدیریت دارایی های فکری در دانشگاه های علوم پزشکی سخن گفت. 

توضیحاتی ارائه کرد و فرآیند تغییرات سازمانی تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم و  وی همچنین پیرامون آیین نامه مالکیت دارایی های فکری  

 کارآفرین را شرح داد.

دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با تأکید بر رشد روزافزون کشورها در استفاده از طب های سنتی،  

 سنتی در خلق ثروت مبتنی بر دانش سخن گفت. پیرامون ظرفیت طب ایرانی و داروسازی 

وی همچنین درخصوص وضعیت اقتصادی و تجارت طب سنتی و نرخ رشد تجارت گیاهان دارویی در دنیا توضیحاتی ارائه کرد و بازار جهانی این  

 حوزه را با جایگاه ایران مقایسه کرد.

بودی از مرحوم دکتر پیمان حداد، رئیس فقید مرکز تحقیقات رادیوتراپی  نشست الگوی مدیریت دارایی های فکری و تجاری سازی دانش با یاد

سر  آنکولوژی انستیتو کانسر و مراسم امضای تفاهم نامه و اهدای درآمد شرکت دانش بنیان به مرکز تحقیقات رادیوتراپی آنکولوژی انستیتو کان

 پایان یافت. 
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 دکتر فرخ شادان  ادبودیمراسم  هیدر حاش

 شناس بود فهی: استاد شادان، دانشمند، مهربان و وظیقناعت دکتر

را ستود و از خداوند    شانی ا  یاخالق   ی ایو سجا  ی استاد فرخ شادان، منش، وجهه علم  ادبودیدانشگاه در مراسم    سی رئ رئیس دانشگاه

 طلب مغفرت کرد.  شانیا  یبرا

  

 

  

 

 

 

 

 

یس دانشگاه،  ئ، مراسم یادبود مرحوم استاد فرخ شادان در تاالر ابن سینا برگزار شد، دکتر حسین قناعتی، رروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .بود شناسفهیوظدر حاشیه این مراسم، گفت: ایشان فردی ساده، شاد، دانشمند، مهربان و 

جذاب و شیرین مباحث    یقدربهبود و    رینظی ببود تدریسش    شیآالیبدرس استاد شادان گفت: ایشان فردی بسیار ساده و    یهاکالس از    یاخاطره   انیبابوی  

که هنوز هم مباحث کالسی ایشان را به خاطر دارم. درس ریه و نحوه ایجاد آمفیزم را که از طریق دو بادکنک مرتبط در کالس آموزش داد،    کردندی مرا مطرح  

 .در خاطرم هست

بودند و سجایای اخالقی زیادی داشتند. امیدوارم که   یاوارسته ان انسان کرد: ایش  خاطرنشان "میاداده ازدست استاد بزرگی را   قطعاً"اینکه   انیبابرئیس دانشگاه، 

 .باشند تیباهل در بهشت خداوند، منعم و بر سر سفره 
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  ریشهرت و تصو تیریمد تهینشست کم

 شودیم  دیمختلف تول  یهادانشگاه در رشته  یهاشرفتیپ  شیمنظور نمابه   یموضوع  ی: سرخط خبرهایتراب  دکتر

  ت یمرجع  نهی تالش در زم  ورماه،یدر شهر  های روابط عموم  یابیخودارز   دی آغاز دور جد  ،ید یدر آثار تول  یفرهنگ   یهاارزش توجه به  

محورها  یارسانه با مرجع  ی در  تول  یعلم  ت یمرتبط  و  رو  دی دانشگاه  هفتگ  یدادها یسرخط  موضوع  یمهم  کم   ،یو    ته یدر نشست 

 شد.   یبررس ریشهرت و تصو تیریمد

 

 

 

 

 

 

 

 

، دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی  1401مرداد    11، در کمیته مدیریت شهرت و تصویر  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

شده که تدوین    برگ  12عمومی واحدها در    لیست خودارزیابی روابطها در شهریورماه گفت: چکدانشگاه، با اشاره به خودارزیابی روابط عمومی 

 .های کمیته منطبق شودلیست را مورد بازبینی قرار دهد تا با برنامه ها، براساس محور فعالیت خود، این چک هریک از کمیته

ی کمیته مدیریت شهرت و تصویر  هاای و استودیو شفا به مجموعه برنامه مدیر روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به گنجاندن دو مقوله مرجعیت رسانه 

رسانه  تامزتاپ میگفت: مرجعیت  قالب  مناسبیای در  است سناریوهای  امر الزم  این  برای  و  دربیاید  نمایش  به  برنامه    تواند  های تدوین شود. 

 .های کمیته پیگیری کنیداستودیوشفا را نیز در کنار دیگر فعالیت

م دانشگاه گفت: سرخط خبرها با سناریو ساده و بیان کوتاه رویدادهای مهم یک هفته دانشگاه،  دکتر ترابی در توضیح تولید سرخط خبرهای مه 

های تخصصی آغازشده است. تصمیم داریم مرجعیت رسانه را با تولید سرخط خبرهای موضوعی دانشگاه مانند پیوند، و... ادامه دهیم و پیشرفت 

 .ماه منتشر کنیم 6تا  3مربوط به هر حوزه را در بازه زمانی حدود 

آوری  مدیر روابط عمومی دانشگاه، با تأکید برتوجه به محتوای مناسب در تولید سرخط خبرها گفت: تیم تولید محتوا باید محتوای پرباری را جمع

پیرامون دانشگاه ایجاد   درجه 360گونه فضای های دانشگاه بازنشر داد. این های مختلف منتشر کرد و در تمامی گروهدر قالب   کند که بتوان آن را

 .شوندها و موضوعات دانشگاه آشنا میشود که تمامی اعضای خانواده دانشگاه با پیشرفتمی

ها و دستاوردهای دانشگاه در تقویت مبنی بر تأثیر معرفی فناوری رئیس دانشگاهبا اشاره به تأکید     دکتر ترابی در تکمیل این بخش از سخنان خود،

های  طور کامل ظرفیتصورت مویرگی در شهر نفوذ دارد، بهرسانی آن به باور و امیدآفرینی افزود: شبکه بهداشت و درمان دانشگاه که عمق خدمت

داند چگونه با بیمارستان  ناراحتی چشم داشته باشد نمی    شناسد و اگر بیماری به این شبکه مراجعه کند وهای تخصصی را نمیر بخش دانشگاه د

 .مهای بالقوه دانشگاه کمک کنیفارابی ارتباط برقرار کند و بیمار را به آن مرکز ارجاع دهد. بنابراین ما باید به حل این مسائل و تبدیل ظرفیت 
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با ایام محرم و     و   شودمنظور معرفی دانشگاه برگزار می تر ترابی، با تأکید بر برگزاری آیین دانشجویان ورودی جدید گفت: ازآنجاکه این آئین بهدک

 .متبرک به فضای معنوی شود  تواند رنگ و بوی این ایام را به خوب بگیرد وصفر متقارن شده است می 

 .های کمیته بیان کردندمنظور پیشرفت برنامهنقطه نظرات خود را به در ادامه هریک از اعضای کمیته 

 

 در امور پارلمانی و مجلس شورای اسالمی  رئیس دانشگاهانتصاب دکتر علیرضا منادی سفیدان به عنوان مشاور  
عنوان مشاور خود در امور را به  دانیسف   یمناد   رضایدکتر عل   یتهران در حکم   یدانشگاه علوم پزشک  س یرئ  ، یقناعت  نی دکتر حس

 منصوب کرد.  ی اسالم یو مجلس شورا  یپارلمان

 

 :متن حکم به شرح زیر است، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 دانیسف یمناد  رضایدکتر عل  یآقا جناب

 محترم دانشگاه   اریدانش

 سالم و احترام   با

  ی اعضا  یممتاز در کشور است، برا  یگاهیجا  یو درخشان خود دارا  یتهران که باسابقه طوالن   ی مانند دانشگاه علوم پزشک  ی به سازمان  نید  اداء

 باشد. اریمنشأ برکات بس تواندی مغتنم است و م یبزرگ و فرصت یدانشگاه، نعمت یعلمئتیه

و مجلس   یدانشگاه در امور پارلمان  سیعنوان مشاور رئبه   لهیوسن یبد  ،یجنابعال  یتیو با توجه به ابعاد شخـص  یبه تعهد و سوابق ارزشـمند علـم  نظر

در امور    شما  یمشارکت و همراه  دی. بدون ترددیینما فهیوظخود انجام  یتیریتجارب باال و ارزنده مد  بره ی تا با تک  دیشوی منصوب م  ی اسالم  یشورا

 داشته باشد.  یسازمان شرفتیدر پ یینقش به سزا تواندی م یاسالم یمرتبط با مجلس شورا

 . دیباش دیموفق و مؤ اوست، یکه مورد رضاچنان)ع( در انجام امور محوله، آن عصریحضرت ول اتیو عنا یتعالیبا استعانت از درگاه بار دوارمیام 

 ی قناعت نی حس دکتر

 دانشگاه سیرئ
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 نشست هیئت رئیسه دانشگاه برگزار شد

دکتر قناعتی: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان الگو و نماد تحول و پیشرفت نظام سالمت کشور شناخته 

 می شود
 .دانشگاه، اهداف و برنامه معاونت های مختلف مطرح شد با حضور معاون آموزش و توسعه وزارت بهداشت، برنامه چهارساله 

 

با حضور دکترابوالفضل    1401مرداد    23، در نشست هیئت رییسه دانشگاه که روز یکشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در سالن شورا برگزار شد، دکتر حسین قناعتی،  باقری فرد، معاون آموزش و دکتر بهروز  

آن رییس دانشگاه به ارائه گزارشی از برنامه های کالن دانشگاه پرداخت و گفت: مدیریت ما مبتنی بر برنامه و برمبنای نظارت و پایش مستمر  

 .است

ساله دانشگاه و فعالیت های انجام شده پرداخت و گفت: در فرمایشات مقام رهبری بارها بر نگاه علم    4  وی سپس به ارائه بخش هایی از برنامه

تی در دست  گرایانه تاکید شده و از این رو ما نیز محور فعالیت های خود را بر حرکت های مبتنی بر علم بنا کرده ایم چرا که معتقدیم دانشگاه امان

 .ه وری آن تالش کردیمماست و مدام برای افزایش بهر

تصریح    "دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان الگو و نماد تحول و پیشرفت نظام سالمت کشور شناخته می شود"رییس دانشگاه با بیان اینکه  

اینکه   با وجود  اختیار داریم،    10کرد:  را در  اساتید  زشکی تهران است.  درصد مقاالت منتشر شده در کشور متعلق به دانشگاه علوم پ  34درصد 

 .همچنین به جزمسائل آموزشی و پژوهشی، تولیدات فناورانه دانشگاه از مجموع دانشگاه های فناور کشور بیش تر است

محصول فناور در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: در زمینه محصوالت دارویی نیز بسیاری از داروهای با    182دکتر قناعتی، از تولید  

تولید و صادر می شود. همچنین دستگاه ها و تجهیزات     وژی باال توسط شرکت های دانش بنیان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، تکنول

 .نوآورانه زیادی در دانشگاه تولید شده است

عنوان شعبه بین الملل دانشگاه علوم وی در ادامه به راه اندازی شعبه بین الملل دانشگاه در کشور عراق اشاره کرد و گفت: دانشگاه سبطین، به  

هریور  پزشکی تهران راه اندازی شده است و همچنین شهر شهید سلیمانی، به عنوان شهر علم و فناوری دانشگاه به زودی فاز اول خود را تا پایان ش

 .ماه به اتمام می رساند

در زمینه واکسیناسیون فعالیت     ت: با وجود کمبود ها از دوستانی کهدکتر قناعتی، فعالیت های بهداشتی را از اولویت های دانشگاه دانست و گف 

 .کردند و به سرعت آن را به سامان رساندند قدردانی می کنم
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وی در ادامه خاطر نشان کرد:با همدلی مناسبی که میان دولت، مجلس و کل کشور شکل گرفته است باید بتوانیم کارهای خوبی را به سرانجام  

 .برسانیم

 

 گاه علوم پزشکی تهران، گل سرسبد علمی کشور دانش 

  در ادامه دکتر بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران را مرکزی با عظمت و قدمت خواند که 

ه گل سر سبد حوزه علمی کشور است و کمتر ارائه گزارش از فعالیت های آن، تنها گوشه ای از خدماتش بشمار می رود و تاکید کرد: این دانشگا

 .از آنچه امروز در گزارش ها مطرح شد، از آن انتظار نمی رود

زه  وی افزود: اعتقاد قلبی دارم که فعالیت های روزمره در کشور، با حضور و بی حضور مسئوالن نیز اتفاق می افتد اما مهم این است که در حو

که موجب پیشرفت شود و باید تمام توان را بگذاریم تا سطح دانش و آگاهی جامعه را باالتر ببریم و این    آموزش و توسعه به گونه ای عمل کنیم

 .هنر ماست که از منابع موجود بتوانیم کار عظیمی را برای جامعه پدید بیاوریم

فت: اکنون تمام دغدغه ما بر این است که چه  وی از دغدغه های وزارت بهداشت، برای سامان دهی فعالیت ها و یکپارچه سازی امور خبر داد و گ

 .کنیم تا حال بهداشت کشور بهتر شود و اگر دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه تحولی در این حوزه دارد، از آن استقبال می کنیم

همچون دانشگاه علوم پزشکی    دکتر رحیمی، راه اندازی مهدی کلینیک را فرصتی مناسب برای دانشگاه خواند و گفت: کمتر مرکزی می تواند

 .تهران، مدیریت این مجموعه عظیم را به خوبی بر عهده گیرد

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانه اول ماست 

،  سپس دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، با بیان اینکه من همه تحصیالتم دانشگاه تهران بود و اینجا خانه اول ماست 

ان کرد: عمر کوتاه است و فرصتی چندانی برای خدمت نداریم. هنر ما این است که روزمرگی را از بین ببریم، فرآیندهای جدید بیاوریم و  خاطر نش

 .تغییرات ایجاد کنیم. اگر اینگونه عمل کردیم تاثیرگذار خواهیم بود

تهران برای حفظ این جایگاه کار بسیار دشواری را در پیش وی افزود: اول شدن سخت است و اول ماندن سخت تر؛ لذا دانشگاه علوم پزشکی  

 .دارد. کوچکترین تغییر در فعالیت ها و فرآیندهای این دانشگاه، موجب واکنش در کل کشور می شود. اینجا به نوعی وزارت خانه کوچکی است

پیشرفت آموزش تاکید کرد و گفت: یکی از اقدامات    معاون آموزشی وزارت بهداشت، آموزش را شاخص توسعه پایدار خواند و بر ضرورت توسعه و

د شکسته  کالن وزارت بهداشت، واگذاری بسیاری از امور به دانشگاه هاست. این مسئله که وزارات بهداشت اجازه ورود به دانشگاه ها را نمی داد بای

 .شود

دهیم اما از واگذاری برخی امور به آنها واهمه داریم! قطعا حاکمیت دکتر باقری فرد، افزود: چطور مسئولیت تربیت دانشجویان را به دانشگاه ها می  

که بر مراکزی که  نمی تواند تا این حد وارد اجرا شود بلکه باید به وظیفه نظارتی خود بپردازد و اجرا را به دانشگاه ها واگذار نماید. اکنون می بینیم  

 .ردفعالیت های مهارتی انجام می دهند، اصال نظارت وجود ندا

اکنون   نگاه داریم  را  باید بتوانیم عضو هیات علمی خوب، متخصص و متعهد  اشاره کرد و گفت:  از کشور  وی سپس به مسئله خروج نخبگان 

 .پیشنهاداتی برای تغییر احکام حقوقی در حال اجراست

رداخت و گفت: قرار شد معاونت پژوهشی معاون آموزشی وزارت بهداشت، در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله جذب اعضای هیات علمی پ

برای جذب اعضای هیات علمی پژوهشی نظر دهد. در بحث جذب دانشجویان خارج از ظرفیت نیز، باید بتوانید برای امکانات و خوابگاه های آن  

 .ی استنیز برنامه ریزی و اعتبارات مورد نیاز را پیگیری نمایید. همچنین آیین نامه جذب و ارتقا در حال بازبین
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 علوم پزشکی تهران، سومین نشست قرارگاه جوانی جمعیت برگزار شد رئیس دانشگاهبا حضور 

ها برای اقناع مردم و ترویج فرزند آوری استفاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: از ظرفیت رسانه

 کنیم 

کمیته در سومین   جمعیت، مصوبات  جوانی  قرارگاه  و  نشست  پشتیبانی  مراقبت،  و  درمان  عمومی،  روابط  و  رسانه  تخصصی  های 

 .هوشمندسازی، غذا و دارو، بهداشت، دانشجویی فرهنگی و... بررسی شد

 

  

 

 

 

 

 

 

، دکتر علیرضا اولیایی منش، معاون 1401مرداد    23حاشیه نشست قرارگاه جوانی جمعیت  ، در  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

شده را ارائه  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به محورهای موردبررسی در این قرارگاه گفت: ابتدا دبیرخانه گزارشی از اقدامات انجام 

 .شده توضیح دادندهایی که تاکنون انجام وبات و فعالیتهای تخصصی در خصوص مصکرد و سپس هریک از کمیته 

شامل رسانه و روابط عمومی، درمان و مراقبت، پشتیبانی و هوشمندسازی، غذا    های تخصصی قرارگاه جوانی جمعیت رادکتر اولیایی منش کمیته

ها و ها که با حضور معاونتنشست تقریباً تمامی کمیتهو دارو، بهداشت، علمی، دانشجویی فرهنگی، رصد و پایش و... بیان کرد و گفت: در این  

 .شود درخصوص یکایک بندهای قانونی جوانی جمعیت گزارش عملکرد ارائه کردندمدیران دانشگاه برگزار می 

زود: درمورد  های تخصصی صورت گرفته افمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بابیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در هریک از کمیته

ارد هم درحال مصوباتی که وابسته به منابع مالی است، تا تأمین منابع موردنیاز، اقدامات اولیه آغازشده و پیگیری مصوباتی که به منابع مالی نیاز ند

 .انجام است

معاون مربوطه است اگر اقدامی نیاز به    ها، در اختیارها گفت: ابالغ مصوبات کمیتهدکتر اولیایی منش با اشاره به روند تصویب هریک از کمیته

 د. وشامنای دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح میرئیسه و درصورت نیاز در هیئت مصوبه دانشگاه را داشته باشد در هیئت

انات برای مادران شده در قرارگاه جوانی جمعیت گفت: در زمینه ایجاد امکمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در توضیح مصوبات مطرح

 .شاغل، ایجاد مهدکودک و خوابگاه متأهلین کارهای بزرگی در دانشگاه صورت گرفته است

های فرهنگی،  ها، به کمیته رسانه و روابط عمومی گفت: آموزش کارکنان معاونتدکتر اولیایی منش با تأکید بر انعکاس هریک از مصوبات کمیته

ها نیز استفاده  شده و در کنار آن باید از ظرفیت رسانه کننده مستقیم دارند برای اقناع مردم انجام ها که مراجعه بهداشت و مراکزی مانند بیمارستان

 .کنیم
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 علوم پزشکی تهران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به کشور رئیس دانشگاهپیام 

مرداد ماه، سالروز بازگشت آزادگان غیور بـه ایران اسالمی در پیامی نوشت:. این روز بزرگ،  26قناعتی، به مناسبت  دکتر حسین  

ها شکنجه و دوری از خانواده و وطن، بـه شرف  ای اسـت کـه پس از تحمل سال یادآور بازگشت غرورآفرین مردان و زنان آزاده 

 .افتخار آزادگی نائل شدند

 

 

 

 

 

 

 

 ، متن پیام به شرح زیر است: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

از مومنان مردانی هستند کـه بـه پیمانی    من الْمؤْمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللّه علیْه فمنْهم مّن قضى نحْبه و منْهم مّن ینتظر و ما بدّلوا تبْدیلًا

  احزاب؛   سوره . اندخدا بسته بودند وفا کردند بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم بـه راهند و پیمان خودرا دگرگون نکرده  کـه با 

 23 آیه

اسالمی،  مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان غیور بـه ایران اسالمی را گرامی میداریم. بدون شک یکی از روزهای ماندگار تاریخ پرشکوه انقالب    26

که هیچگاه از ذهن و دل ملت ما فراموش نخواهد شد، روز بازگشت سرافرازانه آزادگان عزیز بـه میهن اسالمی اسـت. این روز بزرگ، یادآور 

 ل شدند. ها شکنجه و دوری از خانواده و وطن، بـه شرف افتخار آزادگی نائای اسـت کـه پس از تحمل سال بازگشت غرورآفرین مردان و زنان آزاده

گرفتن از زندگی ام  ساز اسالم و سیره ائمه اطهار و با درس    ارزشمندی هستند کـه با الهام از مکتب انسان   های  بدون شک آزادگان دالور، گنجینه 

دوران دشوار  المصائب، حضرت زینب»س« و همچنین حضرت سیدالساجدین، امام زین العابدین)ع(، کـه اسوه صبر و پایداری می باشند، توانستند 

 اسارت را پشت سر نهاده و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسالمی ثبت کنند.

رایط  اینجانب این روز بزرگ را بـه همه آزادگان سرافرازکشور به ویژه آزادگان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران که هنوز هم در سخت ترین ش

خدمات جهادی به بیماران مبتال به کرونا، یاد و خاطره رشادتها و جانبازی های ایام دفاع مقدس را زنده می کنند و    با ارائه   19همه گیری کووید

 ستارم. خانواده محترم این عزیزان تبریک و تهنیت عرض می نمایم و سالمتی، سربلندی و توفیق روزافزون تمامی دوستان را از درگاه ایزد منان خوا

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 جلسه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه

 دکتر قناعتی: همه ما باید متعهد باشیم طرح دارویار که در مراحل ابتدایی است به بهترین نحو شکل بگیرد 

دارو و ملزومات پزشکی در سطوح مختلف    در راستای سیاست های دولت مردمی و به منظور تشدید نظارت ها و کنترل زنجیره تامین

 رئیس دانشگاهتولید، توزیع و عرضه سومین ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه به ریاست دکتر حسین قناعتی  

 برگزار شد 

 

معاونت غذا و دارو، این جلسه با حضور دکتر قناعتی، دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

نشگاه، آرش لشکری مدیر کل  دکتر علیرضا اولیایی منش معاون بهداشت، دکتر سید احمد رضایی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات دا

حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر حیدر محمدی دبیر قرارگاه طرح دارویار سازمان غذا و دارو، مهندس سعید 

  29ئیس داروخانه  کاظمی سرپرست دفتر فناوری اطالعات سازمان غذا و دارو، رضا عیدی زاده نماینده فرمانداری تهران، دکتر وحیده چاالکی ر

در سالن حکیم ساختمان مرکزی دانشگاه   1401مرداد    26فروردین و نمایندگانی از سازمان های بیمه گر )تامین اجتماعی و سالمت( روز چهارشنبه  

 .برگزار شد

خوب دارد، یک وجه، هماهنگی  در ابتدای جلسه دکتر قناعتی در خصوص طرح دارویار گفت: قدم مبارکی که در این طرح برداشته شد، چند وجه 

بین بخشی است که موجود است و کمک می کند که قوت سازمان های دولتی و قدرت حاکمیت باالتر رود و دولت برای کارهای بهتر اختیارات 

ه بر کار اختصاصی بیشتری داشته باشد؛ واقعا یکی از مشکالت کشور ما این است که دولت درگیر کارهای روزمره است و این طرح دارویار عالو

 .به این طرف حرکت کنند  خودش این کمک را هم کرد که اجزای مختلف سیستم

درصد حداقل سرانه مصرف در بیمارستان ها پایین بیاید؛ این امکانات   30تا    25رئیس دانشگاه افزود: در بررسی های میدانی به نظر می رسد حدود  

و ... قطعا کمک می کنند که مصرف غیرمنطقی دارو پایین    over-the-counter  (OTC) ایغیر از اینکه در داروخانه های آزاد و داروه

 .بیاید و به اقتصاد سالمت کمک ویژه ای خواهد کرد

ف وی در ادامه خاطر نشان کرد: همه ما باید متعهد باشیم که این طرح که جوان و در مراحل ابتدایی است به بهترین نحو شکل بگیرد؛ نقاط ضع

 .ا و برطرف و نقاط قوت طرح، تقویت شودپید

حترم  دکتر قناعتی گفت: طرح دارویار طرحی است که باید در آن مداخله و ارزشیابی مکرر داشته باشیم و بازخورد این ارزشیابی ها را مسئوالن م

 .واهد بودنیز بپذیرند و اعمال کنند که در دراز مدت شاهد یک کار بزرگ و الگویی برای کارهای دیگر کشور خ
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 .رئیس دانشگاه تاکید کرد: این طرح یک کار بزرگ ملی است و دانشگاه آمادگی همکاری و حمایت از این طرح را در زمینه های مختلف دارد

 

ای  در ادامه دکتر غفارزاده ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از زحمات حاضرین در راست  بحث هماهنگی، جز الزامات اولیه مدیریت سالمت است 

اجرای طرح دارویار گفت: این جلسه به لحاظ اهمیتی که دارد الزم است با آمادگی مضاعف در راستای اجرای دستورجلسات اقدام شود تا اگر  

 .موضوعات طرح و بحث شود بتواند به بحث های کالن کشور و حداقل استان تهران کمک کند و هماهنگی ها را افزایش دهد

 .بحث هماهنگی، جز الزامات اولیه مدیریت سالمت است معاون غذا و دارو افزود:

یل دکتر غفارزاده در خصوص استفاده از گزینه تکرار در نسخه نویسی الکترونیک توسط پزشکان تاکید کرد و گفت: این امر برای پیشگیری از تحم

 .هزینه باال برای بیماران ضروری است 

اشاره و تاکید کرد: نواقص و مشکالت موجود در این سامانه بایستی با برنامه ریزی   ttac مانهمعاون غذا و دارو به مشکالت موجود در مورد سا

 .دقیق مرتفع و با هماهنگی به کل استان تهران تعمیم داده شود

پزشکی تهران و مقایسه با  در ادامه دکتر علیرضا رستمی مشاور بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو به ارائه گزارشی از بازرسی های دانشگاه علوم  

تیر ماه که طرح آغاز شد تا به امروز   23باب داروخانه مستقر است که از صبح روز   491سایر دانشگاه های کشور پرداخت و گفت: در این دانشگاه 

 .درصد و نزدیک به دو نوبت از هر داروخانه بازدید شده است 185رسیده است یعنی   910تعداد بازرسی به عدد 

افزود: تعداد کشف تخلف گرانفروشی در این طرح فقط سه درصد است که در مقایسه با طرح اول بازرسی ویژه در سه ماه گذشته که ضریب  وی  

درصد به سه درصد نشان از عمق و جدیت کار دارد و االن دیگر در این خصوص میشود   22درصد بوده است و این تغییر از    22تخلف گرانفروشی  

 .ه کمترین میزان تخلف نزدیک می شویممدعی بود که ب

تفاوت شده است و    بازرسی بدون استثنا خرید نامحسوس داشته اند و این موضوع باعث ایجاد  910نکته ای که وجود دارد این است که همه این 

 .درصد از اینجا نشات می گیرد 3به   درصد 22این کاهش 

رصد بازدید از داروخانه ها و تعداد بازرسی های صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی تهران با دکتر رستمی گفت: در مقام مقایسه، با توجه به د

 .داروخانه در بین دانشگاه های بزرگ، می تواند از جایگاه باالیی برخوردار باشد 491

ف عدم حضور مسئول فنی و تخلف وی افزود: در راستای درصد کشف تخلف و اینکه چند درصد بازرسی ها منجر به کشف شده است، در جمع تخل

 .درصد دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه باالتر قرار گرفته است 6/5حوزه قیمت با 

 34مشاور بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو در خصوص اجرای طرح در داروخانه های بیمارستانی گفت: براساس مشاهدات میدانی بازرسان از  

بازرسی    52درصد طرح دارویار را از حیث به روزرسانی تعهدات اجرا می کنند و این نتیجه حاصل از    100تان،  بیمارس  25داروخانه تحت پوشش،  

 .به عمل آمده است

نرسیده اند و    100وی افزود: البته به این معنی نیست که بقیه بیمارستان ها طرح را اجرا نمی کنند بلکه منظور این است که شاید هنوز به نقطه  

 .ا هم خدمت رسانی ادامه دارد و پرداختی جیب بیمار تغییر نکرده استالبته آنج

های   his بیمارستان های تحت پوشش گزارش کاملی ارائه داد و عنوان کرد کلیه his دانشگاه در خصوص it در ادامه مهندس سالمی کارشناس

 .شفافیت کامل حاصل نشده است الزم پیاده سازی شده اند ولی به دلیل عدم ابالغ کامل در مورد کسورات هنوز
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ه  دکتر محمدی اعالم کرد: در فازهای بعدی، طرح دارویار برای داروهای وارداتی نادر نیز اجرا خواهد شد؛ وی هم چنین در خصوص شرایط و نحو

 د. بهره مندی دهک های مختلف جامعه و اتباع خارجی از خدمات رایگان بیمه توضیحات کاملی ارائه دا

ئی منش به لزوم افزایش تعامل و هماهنگی در برنامه های نظارتی تاکید کرد و گفت: خوب است سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران  دکتر اولیا

کنند عمل  پیش  از  تر  هماهنگ  نظارتی  های  برنامه  زمینه  در  یکدیگر  امور  در  تداخل  بدون  و  ها  حریم  حفظ  با  بهشتی  شهید   .و 

س اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه سالمت خواستار رفع مشکالت عدم ورود برخی از پزشکان در چرخه تکمیل  در ادامه دکتر حسن سعیدی رئی

 . نسخ الکترونیک از دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی شد

و بیمه سالمت  در  نسخه  تکرار  گزینه  در خصوص  مشکل  نبود  زمینه  در  چنین  هم  بیمه سالمت  کل  اداره  داد  نماینده  خبر  اجتماعی   .تامین 

دارویار  در پایان جلسه جاوید عبدالمحمدزاده مدیر درمان اداره تامین اجتماعی گزارشی مفید و جامع از فعالیت های تامین اجتماعی در اجرای طرح  

 .ارائه داد

 

 بالینیالمللی کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیشپنجمین سمپوزیوم بین

 بالینی اثرگذار برای تمام کشور استحرکت علمی آزمایشگاه پیشدکتر قناعتی: 

  26های داخلی و خارجی چهارشنبه  بالینی با همکاری دانشگاه المللی کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش پنجمین سمپوزیوم بین 

های برتر مرتبط با این  عرفی تکنولوژی روزترین اطالعات، تبادل افکار متخصصان، توسعه، ترویج و مبه  با هدف ارائه  1401مرداد  

 .حوزه به صورت آنالین آغاز به کار کرد

 

 علوم پزشکی تهران با بیان اینکه آزمایشگاه پیش  رئیس دانشگاهبالینی،    آزمایشگاه پیش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ها، در تهران تاسیس شده است بیان داشت: این آزمایشگاه با   بالینی به عنوان یک آزمایشگاه مهم و اولین آزمایشگاهی که در کشور و در دانشگاه

کند و در   های فناورانه را به شدت پیگیری می  های پیشرفته که توسط چند شرکت دانش بنیان ساخته شده است امر فعالیت استفاده از تکنولوژی

 .راستای شعار و برداشت صحیح مقام معظم رهبری که تولید دانش بنیان اشتغال آفرین است، کار می کنند

هزاراسکن برای محققین سرتاسر    6پروژه و    900ت خود، خوش درخشیده و قریب به  بالینی در پنج سال فعالی  وی تصریح کرد: آزمایشگاه پیش

ها از خدمات آزمایشگاه پیش    ها و پژوهشگاهعضو هیئت علمی سراسر دانشگاه   422نظیر بوده و با استفاده  کشور انجام داده که در نوع خود بی

  .بالینی تعامل خوبی صورت گرفته است
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کند و محرکی    های روز دنیا این مسیر را طی می  دامه با اشاره به اینکه آزمایشگاه با به کارگیری تیم پیشرفته و تکنیکدکتر حسین قناعتی در ا

بالینی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند بیان    دانشگاه در شرف تاسیس مشابه این آزمایشگاه پیش  8شده است برای سایر مراکز که  

  17هایی که اعالم شده است در  ت علمی شما فقط برای خود دانشگاه نیست و اثر گذار برای تمام کشور است و با شاخصداشت: حقیقتا حرک

های پزشکی    های سراسر کشور مقام اول را داشته و حرکت ما از لحاظ چیرگی بین همه دانشگاهشاخص دانشگاه تهران در کشور در میان دانشگاه 

  .اول استو غیر پزشکی کشور همچنان 

تر و هموارتر  وی افزود: آزمایشگاه پیش بالینی به شبکه آزمایشگاهی کشور متصل است به همین علت خدمات تحقیقاتی برای محققین راحت 

 .است

دستاوردهای مهم  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با اشاره به اینکه درب دانشگاه به روی محققان باز است خاطر نشان کرد: یکی از  

ایاز اندو شبکهکارگاه آموزش دیده  206هزار نفر در قالب    10بالینی با رویکرد تصویر برداری است در همین راستا    ما ترویج، آموزش و تحقیقات پیش

 .متخصصان را دور هم گرد آوردند که این کار ارزشمند است که باید حفظ و تقویت شود

 بالینی  ه پیش پروژه در آزمایشگا  ۹14ثبت  

 - بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در افتتاحیه این مراسم با ارائه گزارش عملکرد این مرکز علمی  دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه پیش 

ی راه اندازی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور  1396بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال    تحقیقاتی گفت: آزمایشگاه پیش

 .های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران استهای موجود در این آزمایشگاه ساخت شرکت شد و باعث افتخار است که تمام دستگاه

اد رادیو  بالینی گفت: این آزمایشگاه تنها مرکزی در دانشگاه است که مجوز از سازمان انرژی اتمی دارد، یعنی ما از تمام مو  رئیس آزمایشگاه پیش

 .توانیم برای کارهای تحقیقاتی و آموزشی استفاده کنیم اکتیو می

شد یا به    اندازی این مرکز یا انجام نمی   ها قبل از راه   پروژه در این مرکز ثبت شده است و این پروژه  914وی افزود: در چهار سال گذشته حدودا  

هم نسبت    1401بالینی رشد صعودی داشته است و در سال    ها در آزمایشگاه پیش  پروژه  شد اما هر ساله  ها انجام داده می  سختی در بیمارستان

 .ها بیشتر خواهد بود به سال گذشته تعداد پروژه 

 ساعت ارائه خدمات  5600هزار اسکن و   6ثبت 

اسکن در این مرکز انجام شد،   6000و نزدیک به بالینی با اشاره به اینکه در دوران کرونا آزمایشگاه به رشد خود ادامه داد  رئیس آزمایشگاه پیش 

بازدید از آزمایشگاه قبل از شیوع کرونا انجام شده که از زمان    3000ها خدمات ارائه و بیش از    ساعت در این مدت با دستگاه   5600بیان داشت:  

 .آغاز بیماری کرونا بازدیدها کاهش پیدا کرده است

ها برای بسترسازی پژوهش و   های آموزشی دانست و گفت: این دوره م این مرکز را برگزار کردن دورههای مه دکتر محمدرضا آی یکی از ویژگی 

 .های ما باشند شود تا پژوهشگران بتوانند پژوهش تالیف کنند و بعدا جزو مشتری های موجود برگزار می آشنایی با دستگاه 

 بالینی  هزار نفر در آزمایشگاه پیش   10آموزش به  

های آموزشی درحد یک دانشگاه و دانشکده عمل کرده است گفت: از    بالینی با بیان اینکه آزمایشگاه در برگزار کردن دوره س آزمایشگاه پیشرئی 

کارگاه در سطوح مقدماتی تا فوق پیشرفته   206هزار نفرساعت آموزش داده شده که معادل    40هزار نفر و    10اندازی در این مرکز به    زمان راه

 .ستا
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های بزرگ )کرمانشاه، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، اصفهان، بوشهرو.    بالینی در دانشگاه  مرکز پیش  9یا    8وی با بیان این موضوع که درحال حاضر  

کنند و  یافت میهای خود را از این آزمایشگاه در اندازی است گفت: این مراکز تمام مشاوره .( با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران درحال راه

   .کند های ما به آنها بسیار کمک می تجربه 

  المللی کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش   دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه افتتاحیه پنجمین سمپوزیوم بین 

اس اشاره به اینکه دانشگاه تهران جزو پیشگامان فناوری در کشور  با  تولیدات  بالینی  از مجموع  باالتر  تولیدات محصوالت فناورانه که  ت گفت: 

 .های پزشکی و غیر پزشکی در سطح کشور است و داروهای بسیار پیشرفته با تکنولوژی باال دارد دانشگاه

های فناوری کشور )شهرک   پارکآباد برای پارک فناوری در نظر گرفته شده که یکی از بزرگترین    هکتار زمین در یافت  28وی با بیان اینکه حدود  

شرکت و استارت آپ بزرگترین پارک فناوری کشور خواهد بود که تا آخر شهریور    500علمی شهید سلیمانی( است، بیان داشت: این مرکز با حضور  

 .رسد ماه فاز یک پروژه به پایان می

 نهادینه شدن آزمایش    باشد که زمینه بالینی کشور می   لینیک جامع پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین ک  توضیح اینکه آزمایشگاه پیش 

کند. این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات با تکنولوژی   بالینی و فرهنگ تحقیقات بنیادین مبتنی برای فیزیک تصویربرداری را فراهم می   های پیش

کشور متصل  های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است. همچنین این مجموعه به شبکه آزمایشگاهی کل    باال است که همگی توسط شرکت

 .است تا محققان بتوانند با کمترین هزینه از خدمات این آزمایشگاه استفاده کنند
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 رتبه بندی علمی در سطح ملی و جهانی 

   بندی موضوعی شانگهاینظام رتبه 2022تشریح جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در گزارش 

علوم   ، ی پرستار  ، ی بهداشت عموم  ی ها تهران در رشته   ی دانشگاه علوم پزشک   ، ی شانگها  ی موضوع  ی بند نظام رتبه  2022طبق گزارش 

  ی وتکنولوژ ی و ب   ی داروساز   ، ی ن ی بال   ی پزشک  ی ها شد و در رشته   ی جهان  201- 300حائز رتبه    ی پزشک   ست ی ز   ی و مهندس   یی غذا   ی و فناور 

 جهان را به دست آورد.   301- 400رتبه  

 
 

میالدی برای ششمین   2022بندی موضوعی شانگهای در سال  الملل، نظام رتبهمعاونت بین ،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ن در هفت حوزه موضوعی حضور  های برتر دنیا را منتشر کرد که بر اساس آن، دانشگاه علوم پزشکی تهرابندی موضوعی دانشگاهسال متوالی، رتبه 

 .یافت

- 300اهلل، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران در رتبه  های علوم پزشکی بقیهبر اساس این گزارش در رشته پزشکی بالینی دانشگاه

های علوم پزشکی  و دانشگاه   130-400شاپور اهواز و علوم پزشکی ایران در جایگاه  های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی جندی، دانشگاه 012

 .اندقرار گرفته  401-500مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز در رتبه 

اند  شده  201-300های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی مشهد حائز رتبه  همچنین در رشته بهداشت عمومی دانشگاه

های  و دانشگاه   301-400های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مازندران و علوم پزشکی شهید بهشتی جایگاه  دانشگاه و  

 .اندرا به دست آورده 401-500شاپور و علوم پزشکی شیراز جایگاه علوم پزشکی جندی 

صفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و تربیت مدرس موفق  های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ادر رشته پرستاری دانشگاه

 .انددانشگاه برتر جهان در این حوزه قرار گرفته  300اند و در میان شده  201-300به کسب رتبه 

 401-500هران جایگاه  های علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی تبریز و تو دانشگاه  301-400طی این گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه  

های علوم پزشکی  ، دانشگاه201-300علوم پزشکی تبریز رتبه    اند و در رشته بیوتکنولوژی دانشگاهرشته داروسازی و علوم دارویی را به دست آورده 

- 500درس جایگاه  های صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مو دانشگاه  301-400تهران، علوم پزشکی مشهد و تهران رتبه  

 .اندرا کسب کرده 014
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، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رتبه  101-150، دانشگاه تبریز در جایگاه  76-100همچنین در رشته علوم و فناوری غذایی دانشگاه تهران در رتبه  

  201-300مدرس و ارومیه در رتبه    های علوم پزشکی تهران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، تربیتو دانشگاه  151-200

 .اند قرار گرفته

رتبه   کسب  با  نیز  پزشکی  زیست  مهندسی  رشته  در  تهران  پزشکی  علوم  جمع    201-300دانشگاه  دارد  300در  حضور  جهان  برتر   .دانشگاه 

در هر حوزه موضوعی،   Q1ر نشریاتدانشگاه را بر اساس پنج معیار تعداد مقاالت منتشر شده د  800بیش از یک هزار و    2022شانگهای موضوعی  

المللی به کل مقاالت منتشر شده در حوزه، تعداد مقاالت منتشر شده در نشریات برتر میانگین تأثیر استنادی نرمال شده مقاالت، نسبت مقاالت بین

 .بندی کرده استالمللی مشهور رتبهو تعداد برندگان جوایز بین  (TOP)در هر حوزه

تا    2016هایی که تعداد معینی از مقاالت را در بازه زمانی  فقط دانشگاه  Q1دی در شاخص تعداد مقاالت منتشرشده در نشریاتبناین نظام رتبه 

و یا در حوزه   Q1مقاله در نشریات  300هایی که در حوزه پزشکی حداقل  اند، مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال دانشگاهمنتشر کرده  2020

ها در حجم انتشارات خود باید به این موضوع گیرند. بنابراین دانشکده اند، مورد ارزیابی این نظام قرار می مقاله چاپ کرده  50ل  دندانپزشکی حداق

 .توجه کنند

بود که براین    2022نیز مبنای محاسبه شاخص استناد شانگهای موضوعی    2020تا    2016های  استنادهای صورت گرفته به مقاالت طی سال

ای به رشته دیگر متفاوت است و مقاالت قدیمی تر نسبت به مقاالت جدید فرصت بیشتری برای دریافت اد استنادهای دریافتی از رشتهاساس تعد

درصد    24درصد و    29های پزشکی، امتیاز این معیار بین  شوند و هرچند در بیشتر حوزهسازی میاستناد دارند. پس استنادها قبل از مقایسه نرمال

 .درصد امتیاز را به خود اختصاص داده است  31از است اما در حوزه بهداشت عمومی این معیار کل امتی

المللی عالوه بر کسب امتیاز  المللی به کل مقاالت منتشر شده در حوزه های موضوعی نیز مقوله همکاری های بین در شاخص نسبت مقاالت بین

 .صورت غیرمستقیم بر شاخص استناد نیز تأثیر گذاشته است  در این شاخص باعث افزایش تعداد استنادها شده و به

های مذکور مورد ارزیابی قرار داده است ضمن نیز تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت برتر در حوزه موضوعی خاص را طی سال  TOPمعیار

 .کنداینکه شانگهای مجالتی خاص در هر حوزه موضوعی را بررسی می 

بندی موضوعی سنجند در حالی که تمرکز نظام رتبهها را میهای مطرح بیش از هر چیز نتایج فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاهبندیرتبه توضیح اینکه  

 .ها استهای تحقیقاتی دانشگاه شانگهای کامالً بر فعالیت
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 ان ـدانشجوی

 رکیه آغاز شد مدرسه تابستانی علوم پزشکی کاربردی ویژه دانشجویان دانشگاه سلیمان دمیرل ت 

الملل معاونت  مدرسه تابستانی علوم پزشکی کاربردی ویژه دانشجویان دانشگاه سلیمان دمیرل با همکاری مدیریت توسعه امور بین 

 .ها و مراکز علمی ترکیه آغاز شدهای علمی دانشگاه با دانشگاه الملل دانشکده پزشکی و میز همکاری الملل، معاونت بین بین 

 

الملل دانشگاه با اعالم این  الملل، دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه امور بین معاونت بین،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

های علوم پزشکی تهران و سلیمان دمیرل ترکیه و در قالب  دانشگاهنامه همکاری  خبر گفت: این مدرسه تابستانی در راستای عملیاتی سازی تفاهم

 .آغاز و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت 1401مرداد  22یک برنامه مشترک تبادل دانشجو از شنبه 

ی کاربردی، تصریح  وی با اشاره به شرکت تعدادی از دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشگاه سلیمان دمیرل در مدرسه تابستانی علوم پزشک

رل، کرد: این برنامه به دنبال ترسیم نقشه راه همکاری دو دانشگاه به صورت متناوب ادامه خواهد داشت و در فصل زمستان، دانشگاه سلیمان دمی

 .میزبان دانشجویانی از دانشگاه ما خواهد بود

شریعتی، فارابی، مرکز طبی کودکان و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم های  دکتر زرگران افزود: مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، بیمارستان 

 .میزبان این دانشجویان است

پزشکی،  های بیهوشی، چشمهای آموزشی این دوره را شامل مباحثی در حوزههای علمی دانشگاه با کشور ترکیه سرفصلمسئول میز همکاری

 .داخلی، کودکان و غدد و متابولیسم عنوان کرد

ای دانست و های علمی و آکادمیک با این دانشگاه ترکیههدف اصلی از برپایی مدرسه تابستانی علوم پزشکی کاربردی را توسعه همکاریوی  

 .المللی خدمات سالمت با مشارکت دو دانشگاه در اسپارتای ترکیه برگزار شداظهار داشت: این در حالی است که خرداد ماه سال جاری کنگره بین

های سراسر جهان هستند، تصریح کرد:  های تابستانی دانشگاه آماده پذیرش دانشجویان از دانشگاه گران با تأکید بر اینکه مدارس و دوره دکتر زر

دهد که تجاربی متفاوت از زندگی در محیطی جدید را  المللی قرار میها فرصت بسیار مناسبی را در اختیار متقاضیان و دانشجویان بین این برنامه

 .سب کنند و با فرهنگ غنی کشورمان در مدت زمان کوتاهی آشنا شوندک

کننده در این مدرسه تابستانی با پایان دوره ضمن آشنایی با حوزه علوم  الملل دانشگاه خاطرنشان کرد: دانشجویان شرکتمدیر توسعه امور بین 

 .انشگاه علوم پزشکی کشور را دریافت خواهند کردترین ددانشگاه علوم پزشکی تهران؛ قدیمی Certificateپزشکی در ایران، 
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 همکاری و مشارکت  

   :معاون آموزشی دانشگاه در بازدید از دانشکده بهداشت 

در جایگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران شک و تردیدی وجود ندارد؛ اعضای هیئت علمی و 

 دانشجویان سرمایه واقعی دانشگاه هستند

دانشکده    یآموزش  یگروه ها  رانیبا معاونان و مد  یو در نشست  دیدانشگاه از دانشکده بهداشت بازد  یعالمه معاون آموزشدکتر  

 شرکت کرد. 

 

  دانشگاه،   آموزشی   معاون  عالمه  فرشاد  سید  دکتر  ،1401  مرداد  اول   دانشکده بهداشت، شنبه ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش

خوانساری مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه، دکتر سارا پورشهیدی مدیر امور آموزشی دانشگاه، آزاده اشتییاقی مدیر امور عمومی    قاضی  محمود  دکتر

آموز پویان معاون  ابراهیم جعفری  و  دانشکده  رئیس  ندافی  به همراه دکتر کاظم  دانشگاه  آموزشی  از قسمت معاونت  دانشکده  های مختلف  شی 

 .های آموزشی دانشکده بهداشت شرکت کردنددانشکده بازدید و در انتها در نشستی با رئیس، معاونان و مدیران گروه 

های آن، کتابخانه  آزمایشگاهدانشکده، گروه پاتوبیولوژی و   NGSدر برنامه بازدید، دکتر عالمه و هیئت همراه از گروه ویروس شناسی و آمایشگاه

 .شود قرار گرفتندها ارائه می و سالن مطالعه دانشجویان، مدیا لب دانشکده و آزمایشگاه مرکزی بازدید کردند و در جریان کارها و خدماتی که در آن 

رساله آموزشی، تعداد گروه ها،  سپس همگی در سالن شورای دانشکده گرد هم آمده و معاون آموزشی دانشکده توضیحاتی در خصوص برنامه چها

 .های مختلف بیان داشتاساتید و دانشجویان در رشته مقطع 

 . های آموزشی هریک مسایل و مشکالت و موارد مورد درخواست را مطرح کردندهمچنین مدیران گروه

هداشت پاسخ برخی از مواردی که مطرح شده بود را  در ادامه ابتدا دکتر قاضی خوانساری با تشکر از خدمات ارائه شده و در حال ارائه در دانشکده ب

 .ارائه داد 

 .توان در این سامانه بهره گرفت توضیحاتی ارائه داددکتر پورشهیدی نیز مطالبی در خصوص سامانه نوید و امکاناتی که می 

تهران شک و تردیدی وجود ندارد و اعضا    معاون آموزشی دانشگاه نیز با بیان این نکته که؛ در جایگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

  ارائه   به  همچنان  دارد   وجود  …هیئت علمی و دانشجویان سرمایه واقعی دانشگاه هستند، گفت: این دانشکده با تمام کمبودهایی که در تجهیزات و

 .دارد ترمناسب  امکانات و تجهیزات داشتن  برای بیشتری بسیار استحقاق  بهداشت  دانشکده و پردازدمی خدمات
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  های نوین درآمدی نیز بیاندیشیم که البته این اصالًشود به روش وی افزود: باید در کنار کارهای علمی و خدماتی که به جامعه و کشور داده می 

های موجود ایجاد ارزش افزوده کرده و متنفع شدن از آن را  توانیم با توجه به پتانسیلبدان معنا نیست که تفکر درآمدزایی ایجاد کنیم ولی می

 .داشته باشیم

الن است که خوشبختانه  های دانشگاه مدنظر قرار گیرد توانمدسازی فارغ التحصیدکتر عالمه گفت: یکی از مهمترین نکاتی که باید در تمام دانشکده 

افتد و فارغ التحصیالن این دانشکده افراد توانمندی هستند که در سایر سطوح مشغول  درصد در دانشکده بهداشت اتفاق می  90این مورد بیش از 

 .به ارائه خدمت هستند

شنهادات و مسایل مطرح شده پاسخ گفت و مقرر  وی همچنین درباره سامانه سیپاد و برطرف کردن برخی موارد مرتبط با آن توضیحاتی داد و به پی

شد در مواردی که نیاز به پیگیری و بررسی باشد این امر هم از طرف دانشکده و هم از طرف معاونت آموزشی دانشگاه تا حصول نتیجه پیگیری  

 .شود

 ؛ دانشگاه تکریم شد 1400به بهانه روز خانواده، از بازنشستگان سال 

 بازنشستگان، رشته ارتباط خود با دانشگاه را حفظ کنند دکتر ذاکریان: 

 شد.  یدانشگاه قدردان 1400از همکاران بازنشسته سال  ی بازنشستگان، در مراسم میبه مناسبت روز خانواده و تکر

 

 

 

 

 

 

دکترسیدابوالفضل ذاکریان، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، در مراسمی  ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانه گزارش  ب

  تهران   پزشکی  علوم  دانشگاه  وارد دانشجو  عنوان  به  پیش  سال  چهل  حدود  در   که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد، گفت: 

رآمده بودند. این مسئله نشان می دهد که ما همچون  د دانشگاه استخدام به  تازه  آنزمان در اند شده بازنشسته  امروز که  همکاران از بسیاری و  شدم

 عضای یک خانواده مدت زمان زیادی را در کنار هم هستیم. ا

امداد است و بهتر   سال خدمت را امری دشوار خواند و گفت: کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران همچون دوی  30وی ترک فیزیکی کار پس از  

 است این مسئله به گونه ای طی شود که بتوانید تجربیات ارزشمندتان را در اختیار نفر بعدی قرار دهید. 

نیم با  دکتر ذاکریان، با بیان اینکه قصد نداریم رشته ارتباط دانشگاه با بازنشستگان به صورت کامل گسسته شود، خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوا

 همفکری شما، ادامه مسیر برای بازنشستگان را بهبود بخشیم. 
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ه چندان  معاون توسعه دانشگاه، تکریم پیشکسوتان را از آموزه های دینی، مذهبی و فرهنگی خواند و تصریح کرد: بنده و همکاران نیز در آینده ای ن

 دور، در همین مسیر قرار خواهیم گرفت.

سال پشت میز    30بهبود شرایط فیزیکی استفاده کنید و ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهید چرا که  وی افزود: از فرصت پیش آمده برای  

 نشینی، قطعا کمبودها و نیازهایی را ایجاد کرده است.

زنشسته را از خانواده دکتر ذاکریان در ادامه ضمن قدردانی از همکارانی که در برگزاری این مراسم کمک کردند، گفت: با کمال افتخار، عزیزان با

 خود می دانم و شما نیز ما را از تجربیات و رهنمودهای خود محروم نکنید. 

 در این مراسم همچنین چند تن از همکاران بازنشسته دانشگاه به بیان خاطرات و تجربیات خود پرداختند.

 سالمندی سالم داشته باشید 

ندان دانشگاه، در خصوص ارتقای سبک زندگی سالمندی گفت: در تالشیم تا دوران سپس دکتر شروان شعاعی، از مرکز تحقیقات سالمت سالم

 بازنشستگی برای شما دورانی پر از نشاط، امید و اثربخشی باشد و سالمندی سالمی را پیش رو داشته باشید. 

نیازهای تغذیه ای ما تغییر می کند. همچنین فعالیت  وی توجه به تغذیه سالمندی را از ضروریات خواند و گفت: فراموش نکنیم که با افزایش سن،  

د  های فیزیکی نیز عنصر گم شده بسیار مهمی است که باید به آن توجه نمایید. فعالیت فیزیکی، لزوما به معنی ورزش حرفه ای نیست و می توان

 فعالیت های ساده روزانه را شامل شود.

به سالمت دهان نیز اهمیت دهید، خاطر نشان کرد: از شما می خواهم که کنش گری اجتماعی   دکتر شعاعی، با بیان اینکه در کنار سالمت زندگی

 داشته باشید چرا که بزرگ ترین نقش شما، حضور در فعالیت های اجتماعی و داوطلبانه است. 

 ند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همه بازنشستگان بتوانند در کنار یکدیگر برای جامعه اثربخش باش
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 معاون غذا و دارو دانشگاه:  

 طرح دارویار باید به گونه ای مدیریت شود تا آب در دل مردم تکان نخورد 
در سطوح مختلف    یدارو و ملزومات پزشک   نیتام   رهینظارت ها و کنترل زنج  دی و به منظور تشد  یدولت مردم  یها  استیس  یدر راستا

دانشگاه با حضور دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو   یپزشک  زاتیدارو و تجه  ژهیو  ریستاد تداب  نی و عرضه دوم  عیتوز  د،یتول

 برگزار شد. 

 

غذا و دارو، دکتر سید  معاونت غذا و دارو، این جلسه با حضور دکتر جالل غفارزاده معاون   ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

دیر  ابوالفضل ذاکریان معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع، دکتر سید احمد رضایی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات، رضا مومنی م

مایت از حقوق  حراست دانشگاه، دکتر مجتبی مجتهدزاده رئیس مجموعه داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران، آرش لشکری مدیر کل ح

به  مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگانی از معاونت بهداشت، درمان و سازمان های بیمه گر )تامین اجتماعی و سالمت( روز یکشن

 .در سالن حکیم ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد 1401مرداد  2

دارویار بحث اصلی در حال حاضر موضوع بستری است که در این مورد در   دکتر غفارزاده ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت: در طرح

حال بررسی مشکالت و رفع آن هستیم. و اجرای طرح دارویار یک اتفاق بزرگ است که در مقابل محاسن زیادی که دارد یک سری مشکالت نیز  

 .دارد که می توان با هم اندیشی موانع را مرتفع کرد

افزود دارو  و  غذا  نخوردمعاون  تکان  مردم  دل  در  آب  تا  شود  مدیریت  ای  گونه  به  باید  و  است  شده  محول  ما  به  که  است  تکلیفی  این   :. 

 .وی در ادامه از حاضرین خواست تا نقطه نظرات، مشکالت و گزارشات خود را در اجرای طرح دارویار عنوان کنند 

حکومتی در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در اجرای این طرح گفت: به دلیل  مدیر کل حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات  

اینکه اولین بار است این طرح بزرگ در ابعاد وسیع صورت گرفته و آشنایی با این طرح وجود نداشت و زیرساخت های آن به طور کامل فراهم  

 .ور جدی با متخلفین برخورد خواهد شدنشده است، با شکایات زیادی رو به رو خواهیم شد که پس از بررسی به ط 

ر ادامه دکتر علیرضا رستمی مشاور بازرسی  د  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین ها در زمینه نظارت و کشف تخلفات 

نگونه که مستحضر هستید در حوزه دانشگاه  ویژه معاونت غذا و دارو به ارائه گزارشی از بازرسی های معاونت در طرح دارویار پرداخت و گفت: هما

مورد بازرسی صورت گرفته و در این دوره بازرسی بیش    624،  1401مرداد    1داروخانه تحت پوشش داریم، تا روز شنبه    491علوم پزشکی تهران  

ازرسی صورت گرفته؛ که از این موارد  درصد ب  127از یک دور از داروخانه های تحت پوشش بازرسی انجام شده و وارد دور دوم بازرسی شده ایم و  
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مورد آزادفروشی اجباری یعنی از پذیرش بیمه ای خودداری کرده و اجبارا بیمار را به خرید آزاد سوق داده اند، پنج مورد    15مورد گرانفروشی،    23

 .درصد است 9/6مورد تخلف مشاهده شده میزان آن  43عدم ارائه خدمات و در مجموع 

 .ادامه گفت: در حوزه آزادفروشی اجباری باید یک تشریک مساعی بین دانشگاه و بیمه ها صورت گیرددکتر رستمی در 

  .مورد بازرسی انجام شده است  37بیمارستان تحت پوشش داریم که  34وی افزود: در خصوص بیمارستان ها نیز 

م پزشکی تهران یکی از بهترین معاونت هایی است که در سطح کشور مشاور بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو گفت: معاونت غذا و دارو دانشگاه علو 

 .در زمینه نظارت و کشف تخلفات اقدامات موثری داشته است 

فروردین گزارشی از اجرای طرح دارویار در حوزه سرپایی، بستری و کارکرد نرم    29در ادامه مجموعه داروخانه های بیمارستانی دانشگاه و داروخانه  

 .تبط ارائه دادند و نظرات، پیشنهادات و مشکالت خود را در اجرای طرح دارویار عنوان کردند افزارهای مر

ک  در ادامه شرکت های بیمه گر در خصوص نحوه محاسبات انواع بیمه ها و بیمه روستایی، نرم افزارهای مورد استفاده و نحوه به روزرسانی هری

 .ص کسورات توضیحاتی ارائه دادند از آنها، عدم نگرانی از سوی دانشگاه ها در خصو

یلی  دکتر غفارزاده در پایان به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخت و مقرر شد: در خصوص داروخانه هایی که آزادفروشی اجباری انجام می دهند خ

 .یز در جلسات حضور داشته باشندسریع برخورد شود، گزارشی از مشکالت مربوط به نرم افزارها تهیه شود و نمایندگان بیمارستان مرکز قلب ن

 

 ران یدر ا 2020استخوان در سال  ی پوک یتومان؛ برآورد بار اقتصاد اردیل یهزار م 7

نتا  ی دانشگاه علوم پزشک  سمیپژوهشگاه علوم غدد و متابول  سی استوار، رئ  ن یدکتر افش  در کشور    ر یپژوهش اخ  ج یتهران گفت: 

 . داشته است نهیکشور هز  یبرا 2020دالر در سال   ون یلیم  3۹3مرتبط با آن    یها  یاستخوان و شکستگ   ینشان داده است که پوک 
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گزارش   تهران به  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  پزشکی    ،روابط  علوم  دانشگاه  استاد  استوار  افشین  دکتر  متابولیسم،  و  غدد  علوم  پژوهشگاه 

ها همراه پذیری و شکنندگی استخوان استخوان را شایع ترین بیماری متابولیک استخوان خواند که با کاهش توده استخوانی و آسیب   پوکی   تهران،

 ی ایجاد کند.تواند تغییرات جدی در زندگاست و شکستگی حاصل از آن می 

شیوع پوکی استخوان به طور چشمگیری در سراسر جهان افزایش    اخیر  های  دهه  در  اینکه   بیان   با  دانشگاه،  متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه رئیس  

 رح است. اقتصادی مرتبط با پیری جمعیت مط-یافته و به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده است، گفت: این بیماری به عنوان یک تهدید اجتماعی

  2020ل  دکتر استوار با اشاره به پژوهش اخیری که در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با هدف برآورد بار اقتصادی پوکی استخوان در ایران در سا

سال با    50  انجام شده است، تصریح کرد: ما در این مطالعه بار اقتصادی ساالنه پوکی استخوان و شکستگی های منتج از آن را در جمعیت باالی

 استفاده از یک رویکرد مبتنی بر شیوع و از دیدگاه اجتماعی برآورد کردیم.

هزار شکستگی ناشی از پوکی استخوان در ایران رخ    154، حدود  2020استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: تنها در سال 

 میلیون دالر هزینه برای جامعه داشته است.  393داده است و پوکی استخوان و شکستگی های مرتبط با آن 

درصد    3وی ادامه داد: بر اساس این مطالعه سهم زنان ایرانی در ابتال به پوکی استخوان باالتر از مردان است این درحالیست که مردان تا میزان  

 بیش از زنان شکست ناشی از پوکی استخوان را تجربه کرده اند. 

 . داشتند وقوع اول سال در را میر و  مرگ تعداد بیشترین مهره  های لگن وکرد: شکستگی دکتر استوار اضافه 

  استخوان   پوکی  با  مرتبط  های  شکستگی  از  ناشی   مرگ  مورد  3554   حدود  2020رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با بیان اینکه در سال  

  های   هزینه  نتیجه،  در  و  لگن  شکستگی  از  ناشی  عوارض  تعداد  لگن،  قبلی  های  شکستگی  با  افراد  تعداد  سن،  افزایش  با:  افزود  است،  داشته  وجود

 سال بیشترین سهم را در هزینه ها دارند.  80والنی مدت افزایش می یابد به طوری که گروه سنی باالی ط مراقبت

(و  29.65%)  (QALY loss)  رفته  دست  از   یفیتک  با   زندگی  سالهای  ، (٪47.44رئیس پژوهشگاه اظهار کرد: هزینه مستقیم پزشکی و غیرپزشکی )

 ( مؤلفه های اصلی بار اقتصادی پوکی استخوان در این مطالعه بودند. %9.4مراقبتهای طوالنی مدت برای شکستگی لگن قبلی )

  آمارها نشان میدهد بار اقتصادی پوکی استخوان در ایران قابل توجه است. مداخالت پیشگیری از پوکی استخوان و به ویژه شکستگی های مرتبط 

نند غربالگری و پیشگیری، می تواند هزینه بیماری را کاهش دهد و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد. اگرچه مطالعات بیشتری برای با آن، ما

 شناسایی مداخالت مقرون به صرفه و امکان پذیر در ایران مورد نیاز است. 
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 دانشگاه از مرکز قلب تهران  یمعاون آموزش دیازدب

و با دکتر    دیآموزش از مرکز قلب تهران بازد  نهی موجود در زم  یچالش ها   یهمراه به منظور بررس  ئتیعالمه و ه  دفرشادی دکتر س

 . و گفت وگو کردند دارید یمرکز و معاونان و سی رئ یفراهان 

 

دکتر عالمه معاون آموزشی دانشگاه علوم    1401مرداد    8مرکز قلب تهران، روز شنبه  ،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

بیماری های داخلی، دکتر قاضی   خوانساری مدیر تحصیالت پزشکی تهران به همراه دکتر عظیم میرزاده مشاور معاون آموزشی و مدیر گروه 

حمد تکمیلی و دکتر سارا پور شهیدی مدیر امور آموزشی دانشگاه از مرکز قلب تهران بازدید و با دکتر علی واشقانی فراهانی رئیس، دکتر علی م

 .ار و گفتگو کردندحاجی زینعلی معاون آموزشی، دکتر حسین نوید معاون درمان و دکتر مسیح تاج دینی معاون پژوهشی مرکز قلب تهران دید

ماه اخیر ارائه و در ادامه چالش های موجود در مسیر    6ساله مرکز در امر آموزش و همچنین دستاوردهای    20در این جلسه گزارشی از فعالیت های  

 .آموزش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در آخر راه حل های عبور از این چالش ها پیشنهاد شد

کتر عالمه به همراه دکتر فراهانی و هیئت های همراه از حوزه آموزش، کتابخانه دکتر عارفی، انیمال لب، پاویون ها، بخش  در پایان این جلسه د

CCUکت لب، اورژانس و درمانگاه های مرکز قلب تهران دیدن کرد ،. 
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 ی شناس ییشنوا یبه مناسبت روز مل  یدانشکده توانبخش سیرئ امیپ

 گفت.  کیعرصه تبر نی را به تالشگران ا ی شناس ییشنوا یروز مل  یام یدر پ  یاحمدرضا خاتون آباد  دی دکتر س

 

 

 

 

 

 

 

 

  پیامی   در  توانبخشی  دانشکده  رئیس  آبادی  خاتون  احمدرضا  سید  دکتر  توانبخشی،  دانشکده ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ه گزارشب

 :پیام به شرح زیر است  متن.  گفت  تبریک  دانشکده  دانشجویان  و   همکاران  ویژه  به   تبریک  عرصه  این  تالشگران  به   را   شناسی   شنوایی   ملی  روز

براساس مستندات قرآنی انسان اشرف مخلوقات است و این برتری انسان نسبت با سایر خالیق در مهندسی آن نهفته است. یکی از مواردی که 

منابع به آن اشاره شده است شنوایی است. به کرات در متون مختلف از شنوایی به عنوان یکی از حواس برتر یاد شده است به طوری که  در کلیه  

جایی  نوزاد انسان در طی یک سال فقط با شنیدن به عنوان اولین حس ارتباطی شروع به ارتباط با محیط می کند که البته به مرور رشد می کند تا  

 زش های بسیار پیچیده ای توسط حس شنوایی صورت می گیرد. که پردا

  متعال   خداوند  از  و  کنم  عرض  تبریک  شناسی  شنوایی  جامعه  و از این رو جای دارد روز ملی شنوایی شناسی را به همکاران دانشکده، دانشجویان  

 .خواستارم پیش از بیش  خدمت توفیق و سالمتی  آرزوی عزیزان همه برای

 احمدرضا خاتون آبادی سید 

 رئیس دانشکده توانبخشی 
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 نیاربع ارتیارائه خدمات سالمت در ز شیهما هیدر حاش

 می)ع( در حوزه سالمت هست نیخادم زائران آقا اباعبداهلل الحس می کنی: افتخار میزیعز دکتر 

  ی است؛ گفت: در ط   نیریما ش  یارائه خدمت به زائران برا   نکهیبر ا  د ی)عج( با تأک  یگانه حضرت مهد چهل   یمسئول موکب درمان

ا اباعبداهلل الحس   دنی که راه رس  میدیرس  جهی نت  نی چند سال گذشته به  آقا  خاص    ین یریاما ش  های به تمام سخت )ع( باتوجه   نیبه 

 خودش را دارد. 

 

منظور »تقویت هماهنگی  ، در حاشیه همایش ارائه خدمات سالمت در زیارت اربعین که به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

بحرانی حوزه سالمت« برگزار    کننده خدمات سالمت و دستیابی به راهکارهای مواجهه با نقاطهای ارائه افزایی میان گروهبخشی و انسجام و هم بین

شروع شده است؛    1390گانه حضرت مهدی )عج( با اشاره به اینکه راهپیمایی اربعین از اوایل سال  شد؛ دکتر عزیزی مسئول موکب درمانی چهل

 .کنیمساله در مسیر نجف تا کربال، چهل موکب درمانی دایر میگفت: الحمدهلل با همکاری کادر درمان همه 

های گذشته شاهد بودیم اما با توکل به خداوند متعال و برکت آقا ها و پاندمی بیماری کرونا که در سالبه تمام محدودیتشد: باتوجه   وی یادآور

 م. های درمانی را در کشور عراق برپا کردیامام حسین )ع( و عنایت خاص امام زمان )ع(، بر حسب وظیفه موکب

ت که خادم این زائران در حوزه سالمت هستیم، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به زائران خدمات درمانی ارائه دهیم وی با بیان اینکه افتخار ما این اس

طورکلی همه ایم به کنیم که تاول پای حضرت رقیه )س( را درمان کردهو به طور مثال پای زائری که نیاز به درمان را التیام بخشیم احساس می

 . شوندیت وارد کار میدوستان و همکاران با این ن

اباعبداهلل  مسئول موکب درمانی چهل گانه حضرت مهدی )عج( ادامه داد: در طی چند سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که راه رسیدن به آقا 

ای ما همیشه شیرین  ها اما شیرینی خاص خودش را دارد و همیشه به هدف رسیدیم و ارائه خدمت به زائران بربه تمام سختی الحسین )ع( باتوجه

 .بوده است

های پزشکی و بهداشتی  آورند واکسن کرونا )دوز یادآور( را تزریق و به توصیه انتظار داریم مردم عزیز کشورمان که برای زیارت اربعین تشریف می 

 .توجه کنند

 .رسانی به زائران آماده است، بستر برای خدمت کنیمها استقبال میگانه هستند از آنهای چهلمند به خدمت در موکباز عزیزانی که عالقه 
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آزما ب  کیژنت  شگاهیافتتاح  به همت خ  ی )ره( دانشگاه علوم پزشک   ی نیامام خم  یمارستانیمجتمع    نیری تهران 

 سالمت
  د ی مجتمع، س  سیرئ  یدهقان منشاد   یعل  دی)ره( با حضور دکتر س  ین یامام خم   یمارستانیمجتمع ب  کیژنت   شگاهیافتتاح آزما  نیآئ

  ی در سالن شورا  یعبداله  اری سالمت مرحوم حاج خدا  شی اند  کین  ریسالمت و خانواده خ   نیریمسئول مجمع خ   یرخانیم   میابراه 

 کانسر برگزار شد.  تویانست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیاول یو درمانها یدر مورد عالئم سکته قلب ینیدکتر تاج د یها هیتوص

  ما یس  3با خبرنگار شبکه    ی مرکز قلب تهران در مصاحبه ا  ی قلب و عروق و معاون پژوهش  یهایماری متخصص ب  ی نیتاج د  ح یدکتر مس

 آن ارائه کرد.  هیاول ی و درمانها یدر مورد عالئم سکته قلب   ییها هیتوص
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  نیاربع ارتیارائه خدمات سالمت در ز شیهما هیدر حاش

 شده است  ی نهضت جهان کی نی: اربعی محمود مهندس

  ر یرا شروع کرده که در مس  یبار حوزه خدمات سالمت کشور کار نوع  نی اول  یوزارت بهداشت گفت: امسال برا  یاجتماعمشاور امور  

 در نظر گرفته شده است.  نیو زائر مارانیب هیدو مرکب مخصوص تغذ ای ک ی نی اربع ی رو ادهیپ

 

منظور »تقویت هماهنگی  ، در حاشیه همایش ارائه خدمات سالمت در زیارت اربعین که به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

بحرانی حوزه سالمت« برگزار    کننده خدمات سالمت و دستیابی به راهکارهای مواجهه با نقاطهای ارائه افزایی میان گروهبخشی و انسجام و هم بین

شد؛ مهندس رضا محمودی مشاور امور اجتماعی وزارت بهداشت گفت: حال و هوای این روزها قابل وصف نیست و کل کشور در تحرک و آماده 

نابراین هر فردی به  سازی برای این روز بزرگ هستند، اربعین یک نهضت جهانی شده است که ان شاءاهلل ایران طالیه دار آن بوده و خواهد بود ب

 .اندازه ی وسعت دلش در این مسیر کاری را انجام می دهد

مشاور امور اجتماعی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: تجربه های فردی زیادی در پیاده روی اربعین داشته ام ولی امسال به صورت کالسیک و  

 .کر دارددر جایگاه سیستمی دوستان کار بزرگی را انجام داده اند که جای تش

مهندس محمودی یادآور شد: وزارت بهداشت با تمام قدرت حامی و پشتیبان پیاده روی اربعین خواهد بود و از حضور خیرین در این کار بزرگ  

 .استفاده خواهد کرد

برای اولین بار مرز ورودی وی در ادامه افزود: به دستور وزیر محترم بهداشت بازدیدی را از منطقه ی ریندان واقع در سیستان و بلوچستان که  

 .زائرین اربعین است داشته ایم که تدابیر و کارهای بسیار خوبی اندیشیده شده است

ان  مهندس رضا محودی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت اربعین دکتر عین اللهی دستور دادند که ستاد اربعین و تمامی معاونت ها کار گروه ش

 .سال به نحوه احسنت انجام شودتشکیل شده باشد تا اربعین ام

وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار حوزه خدمات سالمت کشور کار نوعی را شروع کرده است که در مسیر مرکب ها یک یا دو مرکب مخصوص  

 .تغذیه بیماران و زائرین در نظر گرفته و در رابطه با این موضوع از همکاران تغذیه هم کمک گرفته شده است

رضا محمودی بیان کرد: روایت زیبای من زار الحسین به کربال کمن زار اهلل فی عرشه عزمت این روایت را نشان می دهد که اگر کسی مهندس 

 .ساالر شهیدان را زیارت کند انگار خدا را زیارت کرده است
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تا آخر عمر و با اشتیاق این مسیر را ادامه خواهند داد و    وی خاطر شان کرد: از دیدگاه بنده اگر افراد فقط یک بار به پیاده روی اربعین بروند دیگر

 .اگر ساالر شهیدان اجازه دهند ما هم به عنوان یک قطره کوچکی در این حریم حرکت خواهیم کرد

 

 دانشگاه   یپزشک  شرفتهیپ زاتیو تجه هایلبنان در پژوهشکده فناور نیادیالم یحضور خبرنگار شبکه خبر 

 نشده است  یدر حوزه پزشک  رانیا شرفتیمانع پ یغرب یکشورها یو کارشکن هامیعابده: تحر مالک

  زات یو تجه   های در پژوهشکده فناور  نا«ی از پروژه »ربات کمک جراح س  یبردارلم ی مصاحبه و ف  ی لبنان برا   نی ادیالم  ی شبکه خبر

 کردند.  دایتهران حضور پ   یدانشگاه علوم پزشک ی پزشک  شرفتهیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرعامل شرکت  ، دکتر علیرضا میرباقری عضو هیئتروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

عمومی دانشگاه؛ گفتگو با خبرنگار روابط   بنیان نوآوران رباتیک و پزشکی سینا در پایان مصاحبه با خبرنگار شبکه خبری المیادین، لبنان دردانش 

عمومی دانشگاه تصمیم گرفتیم مالقاتی با شبکه خبری المیادین لبنان گرفته با روابط های صورتگفت: طی تماس این شبکه خبری و با هماهنگی

 .مداشته باشی

ی »ربات کمک جراح سینا« توسعه پیدا کرده است و تالش  فناور    وی ادامه داد: برای خبرنگار شبکه خبری المیادین لبنان خیلی جالب بود که

توانند از این فناوری در کشورهای عربی که چطور می  زبان معرفی و مزایای آن را مطرح کنند و مطلع شوندداشتند که این را به کشورهای عرب

 .شدنداستفاده کنند، در نهایت تمامی موارد را بیان کردم، خیلی استقبال کردند و خوشحال 

های خبری دیگر کشورها اثرگذار خواهد بود؛ تصریح کرد: ما از حضور خبرنگاران در این  گونه تعامالت با شبکه دکتر میرباقری با اشاره به اینکه این 

افراد خیلی   های گذشته انجام شده است وکنیم چرا که این فناوری موضوعی است که توسط جوانان این مرزوبوم در سالپژوهشکده استقبال می 

  رد.اند، نشر و ترویج آن به دلگرمی متخصصان داخلی و معرفی به بازارهای جهانی کمک شایانی خواهد کزیادی برای آن زحمت کشیده

ی کار هاالمللی که برگزار شده است و دانشجویانی که برای دورههای بین واسطه کنگره علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: الحمدهلل به این عضو هیئت 

ایم، متخصصان آن کشور از پروژه ربات کمک جراح سینا راضی اند و صادراتی که به کشور اندونزی داشته آزمون در این پژوهشکده حضور داشته

 .دهندهای خارجی ترجیح میو خرسند هستند و استفاده از این ربات را به نمونه 
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ن، لبنان با اشاره به تهیه گزارش خبری از )ربات کمک جراح سینا(؛ گفت: سعی داریم در این در ادامه مالک عابده خبرنگار شبکه تلویزیون المیادی

 .زبان کنیم و جلوه خوبی را از ایران به نمایش بگذاریمافتد را منعکس به بینندگان عرب شبکه موارد علمی، فرهنگی و مذهبی که در ایران اتفاق می 

قبل افزود:  در کشووی  فقط  ربات  علم  توسط  تر  سینا«  جراح  »ربات کمک  که  مطلع شدم  وقتی  اما  بود،  مورداستفاده  آمریکا  و  اروپایی  رهای 

  «.زده شدممتخصصان و مهندسان ایرانی طراحی و ساخته شده است، »واقعاً شگفت 

ن مساعدت خوبی را با ما داشتند؛ ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهراعابده با اشاره به اینکه همکاران پژوهشکده فناوری

کردم که همچنین رباتی توسط متخصصان ایرانی  یادآور شد: با اطالعاتی که از دکتر میرباقری دریافت کردم خیلی تعجب کردم چرا که فکر نمی

گویم چرا که از صفر تا صد ت میگیرد. خدا را شاکریم، خداقوت و آفرین به همکاران و متخصصان سازنده این رباساخته و مورداستفاده قرار می

 .ها و کارشکنی کشورهای غربی مانع پیشرفت ایران در حوزه پزشکی نشده استاین ربات بومی بوده است. خوشحالم که تحریم

بیننده عرب لبنان خاطرنشان کرد: وقتی که  المیادین،  تلویزیون  پیشرفت  خبرنگار شبکه  به  را مشاهده کند حتماً  این گزارش  ایران غبطه  زبان 

های خوبی را در حوزه علمی خورد، تالش داریم علم و فناوری ایران را منعکس کنیم. در دانشگاه علوم پزشکی تهران و کشور ایران پیشرفتمی

 .و پزشکی شاهد هستیم

 

 کشور  یعلوم پزشک  یالملل دانشگاه ها نیب رانیاجالس معاونان و مد هیدر حاش

 است یالملل  نیموفق در تعامالت ب ییتهران الگو یآرمان زرگران: دانشگاه علوم پزشک  دکتر 

  یها   ت یدر فعال  شروی پ  یبرتر دانشگاه، آن را مرکز  ی الملل دانشگاه، با اشاره به رتبه علم  ن یالملل معاونت ب  نی توسعه امور ب  ریمد

 خواند.   یالملل نیب

 

، دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه امور بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، در حاشیه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

عنوان مرکزی پیشرو و سطح یک اجالس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران به  

 در حوزه بین الملل، میزبانی اجالس معاونان و مدیران بین الملل را بر عهده دارد.

زشکی  وی این دانشگاه را مرکزی الگو و پیشرو خواند و گفت: در زمینه فعالیت ها و برنامه های بین الملل حوزه وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پ

 یشران بوده و همچنین از منظر توانمندی های ساختاری و علمی نیز، رتبه برتر کشور را در اختیار دارد.تهران به نوعی الگو و پ
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اه افزود:  مدیر توسعه امور بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، با اشاره به زیرساخت های معاونت بین الملل برای توسعه بین المللی سازی دانشگ

حوزه بین الملل )پردیس بین الملل و کالج بین الملل دانشگاه( و همچنین ساختار سازمانی معاونت بین الملل که به گونه  از لحاظ زیر ساخت های  

  ای طراحی شده که همه شاخص های مورد نیاز برای توسعه امور بین الملل را در منطقه و حتی در تعامالت جهانی بر عهده دارد؛ توانستیم به 

 دانشگاه های کشور تبدیل شویم.نوعی الگو برای دیگر 

کشور جهان در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل    45دکتر زرگران، خاطر نشان کرد: بیش از هزارودویست دانشجوی بین الملل از  

یش ها، میزهای همکاری  هستند. برگزاری دوره های کوتاه مدت موفق در سطح بین الملل، همکاری های بین المللی دانشگاه در کنگره ها و هما

  با کشورهای مختلف جهان و مدل های مختلف همکاری دانشگاه، به عنوان الگویی موفق اعالم شده است و از دانشگاه چهره ای توانمند در حوزه 

 تعامالت بین المللی نشان داده است. 

وزش پزشکی دانشگاه ها کمک کند و ما نیز به عنوان دانشگاه  وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این محفل و جمع به پیشرفت بین المللی سازی آم

 رتبه یک، نقش خود را به خوبی در این حوزه ایفا کنیم.

 

 ن یب  یو هماهنگ   اتیجلسات قطب، تبادل نظرها، تجرب  ی جنبه مثبت برگزار  نیمعاون غذا و دارو دانشگاه: مهمتر

 دانشگاه ها است 

پ  ی کشور  ش یآما  10نشست منطقه    ن یاول چالش ها و مسائل مرتبط با اقالم سالمت محور در حوزه سه    ی ریگ ی با هدف طرح و 

 برگزار شد.  یبهشت دی و شه رانیتهران، ا یدانشگاه علوم پزشک 

 

معاونت غذا و دارو، این جلسه با حضور دکتر غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

کی  تهران، دکتر جمشید سالم زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر مهران والیی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزش

ایش امور استانهای سازمان غذا و دارو، مدیران، روسا و کارشناسان حوزه های خوراکی، آشامیدنی،  ایران، دکتر عباس مهدی زاده مدیر راهبری و پ

 آرایشی، بهداشتی، امور دارویی و مخدر، تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره پایش و نظارت فرآورده های سالمت محور، آزمایشگاه کنترل مواد

در محل سالن حکیم    1401مرداد    12و اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل روز چهارشنبه  خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و دارو  

 .ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد
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ی در ابتدای جلسه دکتر غفار زاده ضمن خیر مقدم و تسلیت ایام محرم، تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: این ایام، ایامی است که به لحاظ آمار

معنی داری در رفتارهای ما مثل ماه مبارک رمضان تاثیر گذاشته و میگذارد و گواه بر این است که در این ایام قلب ها به خالق  کامال به شکل  

 .متوجه تر و در عین حال مودت و محبت بین هموطنان، معتقدان و محبین اهل بیت )ع( بیشتر می شود

است و همانطور که حس کردیم و به عینه می بینیم در جای جای کشورمان و کشورهای    معاون غذا و دارو افزود: ایام محرم و صفر دو ماه خاص

و   اطراف به ویژه در کشور عراق باالخص در ایام ماه صفر و قبل و بعد از اربعین حسینی، نشانه هایی از انسجام بشریت به طور عام و مسلمین

بین ما تقویت می کند و این موضوع می تواند برای رسیدن به اهدافمان در زندگی    جهان تشیع به شکل خاص را شاهدیم که شدیدا انرژی مثبت را

 .دنیا و آخرت کمک کننده باشد

وی در ادامه در خصوص تشکیل جلسات قطب گفت: مشخصا سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی در استان تهران نقش کلیدی 

 .ری به برگزاری جلسات قطب داریم چون هر سه دانشگاه یک استان را اداره می کنیمدارند و ما در استان تهران نیاز بیشت

غذا    دکتر غفارزاده گفت: در تهران به دلیل یکپارچه بودن قوانین، قواعد و سیاست ها، به ویژه در حوزه های خدمات سالمت مثل بهداشت، درمان،

 .افزایش هماهنگی ها و تبادل تجربیات می توانند خیلی مفید باشند و دارو باید یکسان عمل کرد؛ بنابراین این جلسات برای

  معاون غذا و دارو خاطر نشان کرد: تبادل نظرها، تجربیات و هماهنگی بین دانشگاه ها مهمترین جنبه مثبت برگزاری جلسات قطب است؛ لذا در 

ه حل مشکل باشد، باید بیشتر حمایت کنیم و اگر هم الزم است از جمع بندی ها، مصوبات و صورتجلسات از موضوعاتی که می توانند به عنوان را

 .سازمان غذا و دارو، روسا یا حوزه های دیگری که می توانند کمک کننده باشند در هماهنگی امور بیشتر حمایت شویم

ذا و دارو با حضور افرادی که می توانند  وی افزود: معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهیدبهشتی این جلسات را عالوه بر غ

 .در هماهنگی ها کمک کننده باشند، میزبانی کنند

ر دکتر مهدی زاده ضمن از قدردانی برگزاری این جلسه گفت: سازمان غذا و دارو وظیفه خود می داند مصوبات جلسه را پیگیری و نتایج آن را د

 .و شهید بهشتی برساندجلسات بعدی به اطالع دانشگاه های تهران، ایران 

های  مدیر راهبری و پایش امور استانهای سازمان غذا و دارو افزود: در خصوص برگزاری جلسات پدافند غیر عامل و سامانه های مرتبط با معاونت  

 .غذا و دارو سه دانشگاه پیگیری های الزم انجام می شود

لزومات پزشکی پرداخت و گفت: افزایش سقف تعهدات بیمه با توجه به تغییر سیاست  دکتر غفار زاده به ارائه دستور جلسه در حوزه تجهیزات و م

های ارزی تجهیزات وملزومات پزشکی، ابالغ تغییر سیاست های ارزی به بیمه ها ، اضافه شدن درج قیمت به اطالعات برحسب اصالت وسایل 

و رویت استانداردهای اختصاصی و اجباری وسایل پزشکی   (Home use) پزشکی، الزام به درج قیمت بر روی وسایل پزشکی مصرفی ترجیحا

 .است  Imed.ir در سامانه online به صورت

)امور داروخانه ها(، پیگیری    HIXدر ادامه در حیطه نظارت بر دارو و مواد مخدر و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل مشکالت مربوط به سامانه 

توزیع داروهای تحت کنترل در داروخانه ها و ساماندهی به وضعیت توزیع شیر خشک های رژیمی مورد بحث مشکالت اجرایی ضابطه نظام  

گرفت قرار   .وگفتگو 

، نحوه نظارت بر فعالیت واحدهای دارای   TTAC در حوزه مواد خوراکی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوعات و چالش های مربوط به سامانه 

 .ه رفتار با شرکتهای وارداتی بررسی شدمجوز مشاغل خانگی و نحو

 .حاضرین جلسه پیشنهادات، نظرات و مشکالت خود را در خصوص موارد مطرح شده عنوان کردند
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شده    در پایان دکتر غفارزاده به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخت و مقرر شد: جلسه پدافند غیر عامل در راستای تامین داروهای ضروری برگزار

 .لعمل بحران برای ارسال به مناطق ده گانه در اسرع وقت آماده شود و در سهمیه بندی داروها بویژه سهمیه استان تهران بازنگری شودو دستورا

  .هم چنین مقرر شد: به منظور رفع مشکالت کمبود داروهای بیماران صعب العالج تفاهم نامه ای منعقد شود، در پاسخ به استعالمات تسریع شود 

نه تخلفات داروخانه ها در خصوص توزیع شیر خشک های رژیمی نیز تصمیمات مهمی گرفته و مقرر شد به منظور رفع مشکالت فنی در زمی

سازمان غذا و دارو و نمایندگان مدیریت مواد خوراکی آشامیدنی، آرایشی و  IT   جلسه ای مشترک با حضور کارشناسان TTAC مربوط به سامانه 

لوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی برگزار شود و در حوزه سامانه ممیزی نسخ پزشکان مقرر شد تا هماهنگی های بهداشتی دانشگاه های ع

 .الزم با معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای تاکید بر استفاده از سامانه مذکور توسط پزشکان به عمل آید

 

 مؤثر بر سالمت یموضوع عوامل اجتماع( با TUMS TALKSدارالفنون ) امیپ یهایمجموعه سخنران

 و سالمت یک یتراف سوانح

و سالمت«،    یک یخود با عنوان »سوانح تراف   یدر سخنران   ی بهشت  دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یولوژیدم ی استاد اپ  ،یسور  د یدکتر حم 

آمار تصادفات منجر به فوت در محدوده شهر آمار مرگ   20حدود    ، یبا اشاره به رشد  تصادفات را مربوط به راکبان    ریومدرصد 

 اعالم کرد.  کلتیموتورس

 

 رانای  ازجمله  –  ایدن  یاز کشورها  ی اری: بسدیگوی م  یدکتر سور  یسخنران  نیاز ا  یدر بخش ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران  به گزارش 

امر    ک ی  یکی که حادثه تراف  میاعتقاددار  رایمعروف است؛ ز  « یکیانداز صفر حادثه ترافاند که به »چشمکرده  فیخود تعر  ی برا  یاندازچشم   کی  –

دو نکته    دیهدف، با  نیبه ا  دنیرس  یبرا  یزیردر هر برنامه   میتوجه داشته باش  دیاز آن اجتناب کرد اما با  یو لوازم  ط یبا شرا  توانی و م  ستین  حتومم

 ماتدر برابر صد  یبدن انسان تحمل و طاقت مشخص  نکهیا  گریالخطاست و دو ممکن  ریخطاپذ  یانسان موجود  نکهیاول ا  م؛یرا موردتوجه قرار ده

ارزش    نیجان انسان باالتر  ،یاصل که در نظام هست  نیبر ا  دیدو اصل و تأک  نیافزود: با موردتوجه قرار دادن ا  یو  از تصادف دارد.  یناش  یکیزیف

 به او نشود. یجد ب یکه در صورت سانحه و تصادف؛ باعث مرگ و آس ابدیتوسعه   یطور دیبا ستمیرا داراست؛ هر س

 تهران در حال اجراست.   ی دانشگاه علوم پزشک  یتهران و روابط عموم  یعدالت در سالمت دانشگاه علوم پزشک   قات یمرکز تحق  یپروژه با همکار  نیا
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 یمال  یها، شبکه ها و معاونان ادار  مارستانیب  رانیمعاونت توسعه دانشگاه با مد  رانیمد  یشورا  ینشست فصل 

 دانشکده ها و پژوهشکده ها برگزار شد 
تابعه و   یواحدها   یبرونسپار  ،یانسان   یرو یتفاهم نامه ن  ،یاسناد عمران  مه،یدرآمد، بودجه، ب   رامونیپ   یینشست گزارش ها  نیدر ا

منابع ارائه شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار    ی زیمعاونت توسعه و برنامه ر رانیاطالعات دانشگاه توسط مد  یآمار و فناور  نی قوان

 گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

  ن یا رانیمد ینشست شورا نیمنابع دانشگاه، هفتم یزیو برنامه ر تیریمعاونت توسعه مد ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش

احمد    دیدکتر س  ،ی انسان  ه یتوسعه سازمان و سرما  ریمد  ،ینیرمعیمسعود م  د یمعاون توسعه، دکتر س  انیابوالفضل ذاکر  دیمعاونت با حضور دکتر س

و    یفن   ریبودجه، مهندس زهرا سرپرست مد  ریمد  این  میرح  نیدکتر رام  ،یامور مال  ریپور مد  یاطالعات، مهناز طاهر  یآمار و فناور  ریمد  ییرضا

 ان یاثوندیدانشگاه، دکتر شهرزاد غ  یحقوق  ریمد  ،یساحل  نیشاه  ،ینظارت و توسعه امور عموم  ریمد  یمحمود معصوم  ،یعمران  ینظارت بر طرحها

  ی نیدانشگاه، مهندس محمد کاظم ام  یاداره برون سپار  ر یمقدم مد  یمرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان سالمت، محمدرضا شهباز  مقائم مقا

در سالن   1401مرداد    12دانشکده ها و پژوهشکده ها    یمال  ی ها و معاونان ادار  مارستان یب  ران یسرپرست اداره امالک و مستغالت دانشگاه و مد

 دانشگاه برگزار شد.  یدارالفنون ستاد مرکز

 ی دانشگاه  یمطلوب و استاندارد در مدل ها ی الگو ی معرف یارزشمند مراکز دانشگاه در راستا   اتیتجرب  ی احصا

برنامه ر  تیریمعاون توسعه مد  انیذاکر   دکتر  رانیمجموعه مد  یدرخصوص گزارش فصل  رانیبه مد  ییمنابع دانشگاه ضمن خوشامدگو  یزیو 

را    نیقوان  نیکرد تا مجموعه ا  می خواه  یصورت گرفته سع  یکشور  ینامه ها   نیو آئ  نیکه در قوان  یراتییمعاونت توسعه اظهار کرد: با توجه به تغ

نشگاه  مطابق با اهداف دا  نیقوان  نیا  ی تا در بروزرسان  میخوب واحدها استفاده کن  اتیباهم مرور و از تجرب  یبانیو پشت  یادار  ،یمال  یدر حوزه ها

 . میبصورت متمرکز عمل کن

  ی ن یکرد تا از قوان  میاشاره کرد: تالش خواه  مارستانهایب  ژه یدانشگاه به و  یمعاونت توسعه از مجموعه واحدها  میت  یاقمار  یدهایبا اشاره به بازد  یو

در مدل    دمطلوب و استاندار  یالگو  کیارزشمند مراکز را احصاء و از آنها بصورت    اتیتجرب  م،یببر  یشتریانجام شده بهره ب  یکه با مطالعات علم

 .میاستفاده کن یدانشگاه یها

 یاقتصاد   یرفع موانع و چالش ها  نهیخواستار شد تا تالش خود را در زم  رانیدوران از همه مد نیدر ا  یبا اشاره به مشکالت اقتصاد  انی ذاکر  دکتر

 به معاونت توسعه ارجاع دهند. تیموضوع در اولو نیبه ا شتریتوجه ب  یخود را برا  یشنهادیپ یانجام دهند و راه کارها
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 دیاشاره کرد و اذعان داشت: با توجه به تاک  تیریدر حوزه مد  نینو  یمنابع دانشگاه به ضرورت آموزش ها   یزیو برنامه ر  تیریتوسعه مد  معاون

  ی آموزش  یراستا دوره ها  نیو در ا  میهست  شانیتیریمجموعه مد  یتوانمند  یو ارتقا  ی در عرصه بروزرسان  رانیتالش مددانشگاه خواهان    استیر

  ی انیحرکت کند و جر  تیریدر علم مد  نینو  یحوزه به سمت آموزش ها  نیا  ریکرد تا مس  میارشد برگزار خواه  رانیمد  یدر فاز اول برا  را  نینو

 کرد. میخواه یراه هدف گذار نیمتمرکز و هدفمند را در ا

 دانشگاه درآمد

متمرکز،   یها  فیبدون رد  1400ماهه سال    12  یاتیها اعم از درآمد عمل  مارستانیب  یدرآمد  تیاز وضع  یگزارش  یامور مال  ریپور مد  یادامه طاهر  در

ش یگزارش پا  ،ی ابیارز ی، شاخص ها99گر، تراز سال  مهیب یبه سازمانها  مارستانهایارسال اسناد ب ت ی، وضع1398و  1400 یاتیدرآمد عمل سهیمقا

استراتژ  یبه واحدها  یازدهیبا درج امت بر مسئله درآمد و   یحسابدار  یو روسا  رانیدانشگاه، نظارت مستمر مد  یدر حوزه مال  کیتابعه، اهداف 

 را ارائه کرد.  1400در سال  یاجتماع نیسازمان تام تیدانشگاه از سا یمارستانهایب یبیکسورات تقر

 یاسناد عمران  د یو تائ یبررس نحوه

معامالت    ،یبه نصاب معامالت دولت  ی اسناد عمران  دییو تا  ی بر نحوه بررس  دیبا تاک  زین  یعمران  یو نظارت بر طرحها  یفن  ریسرپرست مد  مهندس

(  7واحدها پرداخت و اعالم کرد مطابق با ماده ) یاتیتفاهم نامه عمل 5از محل پروژه، معامالت بزرگ و فرم   دیکوچک، معامالت متوسط، فرم بازد

طرح   ،یتصاصدرآمد اخ  ،یو ... از هر منبع )عموم  ینوساز  ،یدانشگاه انجام هرگونه بازساز  1401سال    یبودجه و انضباط مال  ییاجرا  دستورالعمل

 مجاز است.  1401سال   یاتیتفاهم نامه عمل 5اعتبار در فرم  نیتحول و ...( در صورت ثبت و تام

 دانشگاه  بودجه

  ر یتهران به تفس  یدانشگاه علوم پزشک  1401سال    یبودجه و انضباط مال  ییمهم در دستورالعمل اجرا  یبر بند ها  دیبودجه با تاک  ریمد  این  میرح  دکتر

  مصرف اقالم پر    دیخر  یها  هیرو  یساز  کپارچهیو    یدانشگاه به منظور سامانده  دیخر  تهیکم  ل یدستورالعمل پرداخت و از تشک  نیا  یاز بندها  یبرخ

و نظارت بر طرح   یفن تیریاعالم کرد کسب مجوز از مد نیماه خبرداد. همچن وریشهر انی دانشگاه تا پا یاستهایس نییو تع یتخصص ریو عمده غ

 است.  یالزام زین نیریخ یو با استفاده از کمکها ییشروع هر پروژه مرتبط با تملک دارا  یبرا یعمران یها

آموزش ضمن خدمت،    ،یاجتماع ییپاسخگو  ، یدرمان  سمیتور  ، یموضوعات دوراپزشک  رامون یپ  ی بودجه ا  یدستورالعمل ها  ی در ادامه به بررس  یو

برنامه    هیمجرب، ته   نیکوتاه مشاور  ستیواحدها، ل  یعمران  یدرمان، منطقه بند  یلیتکم  مهی) خارج از شمول(، ب14ماده  3تبصره    ،یمرخص  دیباز خر

ا  یکـل  اتیعمـل نواقص  رفع  و  سازه  بهبود  ساالنه  نشان  یمنیو  آتش  خر  مارستانیب  یو  تجه نگهدا  تیریمد  ،یاموال   زاتیتجه   دیها،    زات یشت 

  ن ی و ب  یجامع آموزش  شگاهیآزما  س،ی حق التدر  ،یاختصاص  یدرآمدها  شیامالک دانشگاه ، افزا  ییسبز، شناسا تیریمازاد، مد  زاتیتجه   ،یساتیتاس

 دستورالعمل را خواستار شد.  نیا یبندها تیرعا رانیو از همه مد اختپرد یساز یالملل

 ی همگان  مهیب یو اقدامات انجام شده در راستا مهیب

گر طرف قرارداد در   مهیب یهاو تعدد شرکت ی ا مه یب یقراردادها یبا اشاره به سنوات گذشته پراکندگ ینظارت و توسعه امور عموم ریمد یمعصوم

 اردر دستور کار قر  یا  مهیب  یقراردادها  عیتجم  کردیمختلف گفت: رو  یالزم در واحدها  ینامه ها و عدم آگاه  مهیب  دیدر تمد  ریسطح دانشگاه و تاخ

از سال   ا  یاتیعمل  1390گرفت و  ب  ،یمنبع درآمد  شیافزا  یایمزا  کردیرو  نیشده که  افزا  مهیکاهش مبلغ حق  با  تعهدات و    شیدرمان همراه 

  مه یب  هیصدور، خسارت و اعتراضات کل ، یمشاوره، کارشناس ، یریگیامکان پ ت، یاموال و مسئول یها مه یحق ب  ف یتخف ش یافزا ،یامهیب یهاپوشش 

 ،یسوزخص)خودرو،آتشمش  خیتار  کیهر مرکز در    ینامه ها  مهیهمه ب  یها و انطباق زمان  مهیپرداخت متمرکزحق ب  کپارچه،یبصورت    انامه ه

جامع تر از کارکنان و   تیحما  یه کرد و در راستااشار  1400-1399صادر شده در سال    یها  مهیبه ب  یو ...( را در بر خواهد داشت. و  تیمسئول
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  ی کشور، پس از مطالعه و بررس یعلوم پزشک یهابار در سطح دانشگاه نیاول ینمود که برا یرا معرف یهمگان مهیطرح ب دانشگاه،از منابع  انتیص

 . ردیگی در برم  تابعه را   یهامارستانیطرح، منافع دانشگاه، پرسنل و ب  نی ا  یدهد اجرا  ینشان م  هیاول  یهایابیشد که ارز   ییاجرا  97در مهر ماه سال  

به افراد   ی اطالع رسان ، یا مه یارتقا دانش ب یدر راستا ی ارسال یواحدها خواستار شد تا مطالعه همه مفاد بخشنامه ها نیدر ادامه از همه مسئول یو

  مه یب  ستیل  رات ییتغ  یاعالم به موقع اسام  فات،ی تخف  نیآنها به استفاده از ا  بیقراردادها و ترغ  تیاموال و مسئول  یها  مهیب  فاتیدر خصوص تخف

واحد مربوطه را در دستور کار خود   یاجتماع  یهاگروه  هیدر کل  یا  مهیب  یها  هیبا اداره رفاه دانشگاه جهت انتشار اطالع  یشدگان مراکز و همکار

 قرار دهند.

 ی انسان یرو ینامه ن تفاهم

 یروهایکار ن  انیپا  نیپرداخت و درخصوص قوان  ی انسان  یروین  2و    کی  یتفاهم ها  ریبه تفس  یانسان  هیتوسعه سازمان و سرما  ریمد  ینیرمعیم  دکتر

انضباط  نییخالف قانون، آ  یصدور گواه  ،یشرکت اعمال مدرک تحص  ی نامه   ،یمقطع دکتر  ، یو قرارداد  یمانیپ  ، یرسم  یروهاین  یلیکارکنان، 

پرونده قبل    لیو تکم  یطرح ها، دورکار  دیتمد  ، یانسان  یروین  یریو بکارگ  روهاین یبدون حقوق، بازنشستگ  ی مرخص  ،ی ابیانتقال، ارزش  و  تیمامور

 را عنوان کرد. یموارد یاز بازنشستگ

 تابعه دانشگاه   یواحدها یبرونسپار تیوضع

  یو برون سپار  دیدر دانشگاه و جدول تمد  یو عدم برون سپار  یعمده برون سپار  لیدانشگاه در ادامه به دال  ی اداره برون سپار  ریمقدم مد  یشهباز

است تا از   ازیداشت ن دیتاک یکرد. و یواحدها معرف یسطح در رتبه نخست برون سپار نیبهارلو را با باالتر مارستان یپرداخت و ب 1401 یقراردها

 .میبه ارائه دهندگان خدمت را داشته باش هاییانتقال دارا ق یاز طر ینگینقد جادیو ا میدرآمدها استفاده کن شیافزا یراستا در یبخش خصوص

 اطالعات  یشبکه در فناور تیها و امن  رساختیز

  د یقرار دارد و با ییباال تیها از اهم رساختیشبکه در واحدها اظهار داشت: موضوع ز تیبر امن دیاطالعات با تاک یآمار و فناور  ریمد ییرضا  دکتر

  میکنیم  ارسالدانشگاه اخذ و به واحدها    یمرتبط را از سامانه ها  یاطالعات گزارش ها  ی. ما در واحد آمار و فناورردیتوجه واحدها قرار گ  تیدر اولو

 .مییتا چالش ها را رفع نما

 د یها تمد  روسیو  یآنت  نیکنند از رده خارج خواهد شد، همچن  یم  تیفعال  8  ندوزیکه با و  ییها  انهیرا  یتمام  1401ماه    ید  21تا  اعالم کرد که    یو

واحدها   اریخدمت، اکانت آن در اخت  نیواحدها در نظر گرفته شده که در صورت درخواست استفاده از ا  یبصورت متمرکز برا  یامکیشده و پنل پ

  ی ک ینیکل  یپرونده ها  کیالکترون  یسینسخه نو  ار،یدارو  رامون یپ  یو موضوعات  کیالکترون  یبه بودجه متمرکز پرونده ها  انیدر پا  ی. وردیگ  یم  قرار

 طرح ها شد.  نیا یتابعه در اجرا یحدهاوا یاشاره کرد و خواستار مشارکت جمع

  ی در جلسات  ران،یمد  یارتباط  یشبکه    جادیخود را مطرح کردند و مقرر شد تا ضمن ا  شنهاداتیمدعو چالش ها و پ  رانیاز مد  یتعداد  نکهیا  حیتوض

 .ردیواحدها قرار گ اریمطرح شود و به عنوان الگو در اخت ییاجرا یموفق و راه ها  اتیگزارش تجرب یبعد
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 در حاشیه همایش ارائه خدمات سالمت در زیارت اربعین 

 کنم کردن به زائرین آقا اباعبداهلل الحسین )ع( عشق مینجف قلی: با خدمت 

توانم به هاشم )ع( می موکب قمر بنی کنم امام حسین )ع( به من نظرکرده است که در  هاشم )ع( گفت: حس می مدیر موکب قمر بنی 

 .زائران خدمت کنم

 

کننده خدمات سالمت و دستیابی به راهکارهای های ارائهافزایی میان گروهبخشی و انسجام و همبین، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
به عتبات مراجعه کردم   1396هاشم )ع( گفت: در سال سالمت« برگزار شد؛ عطاءاهلل نجف قلی مدیر موکب قمر بنی مواجهه با نقاط بحرانی حوزه 

نوعی ارتباط خانوادگی با ایشان پیدا  تر از آن نیز با یک فرد شیعه عراقی در زمان جنگ آشنا شده بودم و به و درخواست موکب داری کردم. قبل 

  .کردیم

ای داشت، درخواست کردم که اجازه بدهند در اربعین به زائرین آقا اباعبداهلل الحسین میدان السالم ورودی شهر کربال حسینیه  وی افزود: ایشان در

  .کنیمها پذیرایی میدهیم و از آن )ع( در حسینیه غذا بدهم. در این حسینیه حدود هزار زائر را پوشش می 

رسانی  گاه علوم پزشکی شیراز در حسینیه ما حضور فعال دارند و در حوزه بهداشت و درمان خدمتنجف قلی تصریح کرد: همکاران کادر درمان دانش

 .کنندمی

نوعی  توانم به زائران خدمت کنم به هاشم )ع( میکنم امام حسین )ع( به من نظرکرده است که در موکب قمر بنی وی در ادامه افزود: من حس می 

  .کنمعشق می

کردن به زائرین  نوعی همیشه برای خدمتشود و به شم )ع( خاطرنشان کرد: برای موکب ما خیلی زیاد نذورات ارسال می هامدیر موکب قمر بنی

  .آماده هستیم
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 در حاشیه همایش ارائه خدمات سالمت در زیارت اربعین

 رسانی دانشگاه در اربعین، به مردم کشورمان خبر داددکتر غفارزاده از تداوم مدل خدمت

های سیزده آبان، به حوزه بهداشت و کمک به تامین  معاون غذا و دارو دانشگاه، از ارائه خدمات دارویی معاونت غذا و دارو و داروخانه

 .نیاز دارویی مردم اطراف تهران برای نخستین بار خبر داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه، با اعالم آمادگی مجموعه دارویی دانشگاه شکی تهران روابط عمومی دانشگاه علوم پزبه گزارش  

اربعین، ما هم در حد بضاعتمان توفیق خدمت در خدمت اربعین گفت: در مناسبت  به زائران  رسانی به زائران را خواهیم داشت و باوجود رسانی 

شود زائران زیادی از ایران و دیگر کشورهای اسالمی به عراق بیایند و از طرفی این ایام بینی می وجود آمده، پیش ای که در این چند سال به  فاصله

ان با با تابستان و گرمای هوا مصادف شده که با استفاده از تجربیات خوبی که از سنوات گذشته وجود دارد نظام دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهر

 .هنگی و انسجام مناسب با سایر مواکب، پشتیبانی دارویی را برعهده خواهد داشتآمادگی کامل و با هما

ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمات مناسب را به  دکتر غفارزاده با ابراز امیدواری از اینکه نظام دارویی دانشگاه به نمایندگی از کشور و به

ها و مشکالتی که وجود دارد برای ارائه خدمت مناسب به زائران  حاکم است و محدودیت  زائران ارائه دهد گفت: باتوجه به شرایطی که در کشور

 .ایرانی و خارجی آمادگی داریم

عنوان پزشک برای ارائه خدمات  معاون غذا و داروی دانشگاه با اشاره به تجربه خدمت خود به زائران گفت: این مراسم یاد و خاطره زمانی که به

ها، توفیق حاصل شد که در این عرصه خدمت کنم. شرکت در این مراسم کسب روزی  شدم زنده کرد و پس از سالزام می سالمت به زائران اع

 .تطهیر و تلطیف امور فراهم شود  معنوی برای گذشتگان، خودمان و آیندگان است و امیدوارم مسیر هدایت و 

دوستی،  نمایش فطرت انسانی دانست و گفت: همایش اربعین به معنای واقعی تجلی انسان ای از انسانیت و  دکتر غفارزاده مراسم اربعین را جلوه

ها به همچنین فرصتی نظیری است و ما انسانگونه چشمداشت است و این جلو کمتمرکز بر اشتراکات و خدمت توأم با خلوص نیت و بدون هیچ 

 .کنیمنیاز داریم که فطرت انسانی خود را با نهضت امام حسین همسو 

های سیزده آبان، به حوزه بهداشت برای نخستین بار گفت:  معاون غذا و دارو دانشگاه با اشاره به ارائه خدمات دارویی معاونت غذا و دارو و داروخانه 

بهداشت دیدن  در عرصه سالمت، باید به فکر ارائه خدمت به همنوعان خود در کشور باشیم براین اساس قرار است از مراکز تحت پوشش معاونت 

 .کنیم و خدمات دارویی موردنیاز را ارائه دهیم

https://pr.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/


62 
 

تاکنون بیشتر نگاهمان به حوزه بیمارستانی و ارائه خدمات    :رسانی ایام اربعین، به مردم کشورمان گفتدکتر غفارزاده با تأکید بر استمرار خدمت

ترتیب  اینو خدمت به نیازمندان را در اطراف تهران تمرین کنیم. به   اشیممحور داشته بکه باید نگاه سالمت تخصصی و سرپایی دارویی بوده درحالی

بهداشت، خدمت بیشتر بین سه حوزه دارو و درمان و  با هماهنگی  از عتبات، در کشور خودمان و  بازگشت  از  ادامه  پس  را  به نیازمندان  رسانی 

 .دهیممی

 

دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  کسب مدال طالی مسابقات جهانی اختراعات آمریکا توسط دو  

 علوم پزشکی تهران و تیم همراهش
علیرضا سلمانی دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری و عرفان یاوری دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و  

 .شدند مامایی و تیم همراهشان موفق به کسب مدال طالی مسابقات جهانی اختراعات آمریکا 

 

  2022جوالی    24تا   22   دانشکده پرستاری و مامایی، این مسابقات به میزبانی کشور آمریکا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .در شهر آتالنتا برگزار شد

کشور از جمله فرانسه، آلمان، کانادا،    25بیش از یکهزار مخترع از     (Innoverse Expo2022) در جریان برگزاری این مسابقات جهانی

 .داشتند شرکت … آمریکا، چین، کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، کانادا، اندونزی و

نیز در این مسابقات    عرفان یاوریتیم ایرانی متشکل از هاجر صادقی، علیرضا سلمانی، مهندس مصطفی فخار، دکتر یزدان شعبانی، علیرضا قابر و  

 .شرکت کردند

داوران    های بازار مورد ارزیابی و نمره دهی هیئت  صرفه بودن، تأثیر اجتماعی و اقتصادی، فرصت  به  اختراعات ازنظر نوآوری، ماهیت طرح، مقرون 

 .جشنواره قرار گرفت و مدال طالی این جشنواره جهانی را تیم ایرانی از آن خود کرد

بین  فدراسیون  جشنواره  این  اصلی  مخترعان  حامی  گوگل،  (IFIA) المللی   ،   Interactive college of technology, 

AtlantaSanabil Investment Company  ،NIKCC creativity center انجمن فکری،  مالکیت  جهانی  انجمن  مراکز  ،  و  ها 

 .است بوده …لهستان و نوآوری و اختراعات کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی، چین،

 .هیئت رئیسه دانشکده پرستاری ومامایی در پیامی این موفقیت بزرگ را به علیرضا سلمانی دانشجوی ایثارگر دانشکده تبریک گفت
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 بازدید معاون آموزشی دانشگاه از آزمایشگاه پیش بالینی  

 آزمایشگاه پیش بالینی حائز اهمیت، مهم و نوآورانه است دکتر عالمه: بسیاری از فرایندهای آموزشی و پژوهشی  

عملیاتی   برنامه  پیشرفت  بررسی  »ضرورت  راستای  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون  عالمه،  فرشاد  سید  دکتر 

ایشگاه پیش بالینی  ها و عملکرد آموزشی آن مرکز« از آزممنظور استماع گزارش برنامهها در حوزه آموزش و همچنین بهآزمایشگاه 

 .دانشگاه بازدید کرد 

 

دکتر سید فرشاد عالمه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همراهی دکتر  ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش

محمود قاضی خوانساری مدیر تحصیالت تکمیلی، دکتر حسین قنبری مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و آزاده اشتیاقی 

های مختلف آن از جمله؛ آزمایشگاه  مایشگاه پیش بالینی دانشگاه« و بخش از »آز  1401مرداد    15مدیر امور عمومی معاونت آموزشی دانشگاه شنبه  

، برش نگاری نوری، برش نگاری گسیل پوزیترون، آزمایشگاه رادیو شیمی، آزمایشگاه بافت، آزمایشگاه سلولی، اسپکت،  « میکرو سی تی»شیمی  

 .ام آر ای، نگهداری حیوانات و جراحی بازدید جامعی کردند

ن بازدید دکتر محمدرضا آی مدیر آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه به ارائه مطالب مبسوطی در خصوص معرفی این آزمایشگاه پرداخت و در ابتدا ای

ویژه تصویربرداری با کاربردهای پیش  های مهم آزمایشگاه پیش بالینی توسعه تحقیقات و فناوری در حوزه پیش بالینی به گفت: یکی از رسالت

تشکیل و شروع به کار  1396ماه سال ای باهدف ترویج و آموزش با تمرکز بر تصویربرداری پیش بالینی در آبان رو کارگروه ویژهازاین بالینی است. 

 .کرده است

ا، معرفی هفرد آزمایشگاه پیش بالینی در مقایسه با سایر آزمایشگاههای منحصربهوی در ادامه به اهداف و وظایف کارگروه ترویج و آموزش، ویژگی 

ها، تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، های آموزشی و سمپوزیومها، آمار حضور در کارگاههای مختلف آزمایشگاه، آمار مشارکت در پروژهبخش 

 .آمار استفاده از تجهیزات، آمار تعداد تصاویر اخذ شده و ... اشاره کرد

عمومی دانشگاه؛ ضمن ابراز خرسندی از حضور در آزمایشگاه پیش بالینی گفت: وگو با روابط ت در پایان این بازدید دکتر سید فرشاد عالمه در گف

وزه  بسیاری از فرایندهای آموزشی و پژوهشی که در این آزمایشگاه در حال انجام است حائز اهمیت، مهم و نوآورانه است. محیط خیلی جذابی در ح

 .آموزش و پژوهش دارد
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 بتوانیم در حوزه آموزش کمک کنیم تا با استفاده از تجهیزات و فرایندهای مختلفی که در این آزمایشگاه وجود دارد شاهد  شاءاهللوی یادآور شد: ان 

 .المللی باشیمارتقای آزمایشگاه پیش بالینی در سطح ملی و بین 

تحصیالت تکمیلی، بالینی و مراکزی که نیازمند  های مختلفی که در دانشگاه در سطوح مختلف مقاطع  دکتر عالمه تصریح کرد: تالش داریم دوره

خواهیم این نوع خدمات هستند بتوانند گسترش پیدا کنند، از هر حمایتی که در راستای پیشرفت آزمایشگاه پیش بالینی از دستمان بر بیاید، دریغ ن

ش شاهد توسعه و گسترش خدمات آزمایشگاه پیش بالینی  ازپیوقفه دکتر آی و تیم همراه ایشان دارم، امید است بیش کرد. تشکر ویژه از زحمات بی

 .دانشگاه باشیم

 

  در حاشیه همایش ارائه خدمات سالمت در زیارت اربعین

 بیت جای داردرسانی تمامی مردم ایران و محبان اهلدکتر دنده بر: کشتی نجات امام حسین )ع( برای خدمت

اربعین، هدف از اجرای همایش خدمات سالمت در زیارت اربعین را رفع دغدغه  دبیر اجرایی همایش خدمات سالمت در زیارت  

 .موکب داران و هماهنگی و انسجام بیشتر در اجرای مراسم دانست 

 

  

همایش خدمات سالمت در زیارت اربعین، بابیان اینکه از  ، دکتر ولید دنده بر، دبیر اجرایی  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

سال است که تیم تخصصی پزشکی را در مجاورت    9-8های پزشکی به عتبات عالیات، فعالیت دارم گفت: حدود  در زمینه اعزام تیم  1382سال  

روزی به  صورت شبانهروز خدمات سالمت را به   10کنیم و هرسال حداقل به مدت  اندازی میاعزام و مرکز درمانی راه   حرم حضرت ابوالفضل)ع(،

 .دهیمزائران ایرانی و غیرایرانی ارائه می 

زنان، داخلی قلب، دندانپزشکی و کادر پرستاری و احیا و    دبیر اجرایی همایش، تیم تخصصی پزشکی را شامل متخصص طب اورژانس، جراحی،

گفت و  کرد  بیان  دارویی  مراجعه :کادر  ابیمار  پس  می کننده  انجام  برایش  موردنیاز  اقدامات  و  ارجاع  مربوطه  پزشک  به  تریاژ   .شودز 

های  بیت جای دارد افزود: اوایل که مسئولیتدکتر دنده بر، بابیان اینکه کشتی نجات امام حسین )ع( برای خدمت تمامی مردم ایران و محبان اهل 

به بعد این امکان فراهم شد و پس    82کردم مسیر آقا امام حسین باز شود که از سال  بهداشتی و درمانی در مدینه و مکه را برعهده داشتم؛ آرزو می 

احمر همراهی کنم؛ اما وارد عرصه اربعین که شدم، دیدم چیز دیگری  های پزشکی تاسوعا و عاشورا از طرف جمعیت هاللاز آن توفیق یافتم تیم

آید. خواهد که فقط از عهده امام حسین )ع( برمیزیارت میلیونی، مهندسی خاص می بیت و  است. ابهت و اقتدار مراسم، شور و شعف محبان اهل 
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مردم، خیرین و موکب داران سوار بر این کشتی نجات هریک کاری را برعهده دارند و سیستم تغذیه، اسکان و بهداشت و درمان و... را فراهم 

 .آورند و این عشق حد یقف نداردمی

در زیارت اربعین را رفع دغدغه موکب داران و هماهنگی و انسجام بیشتر در اجرای    از اجرای همایش خدمات سالمت دبیر اجرایی همایش، هدف  

ن  مراسم دانست و گفت: به دلیل کرونا، حدود سه سال مواکب ما از ارائه خدمت محروم بودن و امسال به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجم

های نظام پزشکی و نظام پرستاری، شهرداری و ستاد بازسازی عتبات و... همایشی رین سالمت کشور، سازمان اسالمی پزشکان ایران، مجمع خی

های موکب داران را  ترین دغدغه مهم  کنندگان خدمات سالمت عراق برگزار کردیم کهاندرکاران ارائه را با حضور مهمانان داخلی و خارجی و دست 

 .یش دهیم و آموزش و مطالب مهم فصل گرمازدگی را به زائران میهن و دیگر کشورهای اسالمی منتقل کنیممرتفع، هماهنگی و انسجام را افزا

 

 شروع فصل جدید در حوزه سالمت دهان و دندان 

تـفاهم نـامه همـکاری پـژوهشکده علـوم دنـدانپزشکی، موسسه ملی تحقیقات سالمت و معاونت بهداشت  

 امضا شد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

بهداشت   معاونت  و  تحقیقات سالمت  ملی  علـوم دنـدانپزشکی، موسسه  پـژوهشکده  بین  همـکاری  نـامه  تـفاهم  امضای  آئین 

  .دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

 

نامه به منظور ایجاد و گسترش زمینه همکاری های پژوهشکده علوم دندانپزشکی، این تفاهم  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

علمی و تحقیقاتی مشترک شامل همفکری، تبادل نظر، تقویت، توسعه و تامین مالی فعالیت های پژوهشی، آموزشی و طراحی و اجرای آنها در  

مت دهان و دندان آحاد جامعه به ویژه جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  حیطه سالمت دهان و دندان پزشکی با تمرکز بر ارتقای سال

 امضا شد.  1401تهران، روز سه شنبه نهم مرداد 

  در این مراسم دکتر علیرضا اولیائی منش معاون بهداشت دانشگاه، دکتر رضا مسائلی رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دکتر علی اکبری ساری

سالمت، دکتر محمدرضا خامی رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و پوسیدگی دندان، دکتر حمیدرضا باریکانی رئیس مرکز   رئیس موسسه تحقیقات

تحقیقات ایمپلنت های دندانی و دکتر حسین حصاری معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری و پوسیدگی دندان حضور داشتند و اهداف تفاهم 

 نامه را تشریح کردند. 
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پژوهشی، نیروی انسانی و مالی طرفین در راستای طراحی و اجرای  -این تفاهم نامه، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود علمی  از جمله اهداف 

برنامه های پژوهشی، آموزشی، نشست ها و همایش ها، تولیدات علمی، ترجمان دانش، خدمات مشاوره ای، هدایت پایان نامه های دانشجویی و  

 کمک  برای   مناسب   شواهد   ترویج  و   تولید  دهان،   سالمت  نظام  کاربردی  های  پژوهش   ارتقای  به   که  نحوی   به  عات علمی است تبادل داده ها و اطال 

 .کند کمک دندان و دهان سالمت در موثر ای مداخله های برنامه  اجرای و طراحی  و شواهد  از آگاه سیاستگذاری  به

حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار پژوهشکده علوم دندانپزشکی ضمن اشاره به  دکتر علیرضا اولیائی منش معاون بهداشت دانشگاه در  

شروع فصل جدیدی در حوزه سالمت بهداشت دهان و دندان با توجه به انعقاد این تفاهم نامه سه جانبه گفت: تعداد افراد تحت پوشش دانشگاه  

نوب تهران، ری و اسالمشهر است که غالبا از افراد قشر محروم استان تهران نفر در شبکه های ج  500علوم پزشکی تهران حدود سه مییلون و  

 هستند و این جمعیت از بسیاری از مشکالت سالمتی از جمله دسترسی پایین به خدمات مرتبط با بهداشت دهان و دندان رنج می برند، البته در 

اف این خدمات شامل خدمات  حال حاضر خدمات پیشگیری در خصوص سالمت دهان و دندان برای این  نیاز هست که  انجام می شود اما  راد 

 دندانپزشکی هم بشود. 

کی و  وی افزود: هر اقدامی در حوزه اجرا باید مبتنی بر شواهد باشد و این شواهد با پژوهش قابل دستیابی خواهد بود، پژوهشکده علوم دندانپزش

دانشگاه هستند که می توانند این شواهد را برای سیاست گذاری مبتنی بر شواهد فراهم  موسسه ملی تحقیقات سالمت دو بازوی بزرگ پژوهشی  

 کنند.

حوزه   مبنی بر اینکه دانشکده ها از جمله دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی باید به کمک  رئیس دانشگاهمعاون بهداشت دانشگاه با تاکید بر نظر  

 بهداشت بیایند تصریح کرد: اساتید را نه فقط در حوزه علم بلکه باید در متن جامعه داشته باشیم.

وی یادآور شد: حوزه بهداشت در قسمت اجرا و پژوهشکده علوم دندانپزشکی و موسسه ملی تحقیقات سالمت به عنوان حوزه های بزرگ پژوهش 

سالمت دهان و دندان با این هم افزایی می توانند باعث ارتقای سالمت دهان و دندان برای جمعیت تحت  در حوزه سالمت و همچنین در حوزه  

 پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بشوند.

  دکتر اولیایی منش در پایان در خصوص اتصال حوزه پژوهش به حوزه خدمت تاکید کرد و گفت: با اراده ای که در مسئوالن این سه مجموعه وجود 

 برای دسترسی به متن تفاهم نامه کلیک کنید.   ارد، به امید خدا تفاهم نامه عملیاتی خواهد شد.د
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 انشگاه علوم پزشکی تهران اطالعیه ثبت نام کاروان پیاده روی اربعین حسینی د

ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی تهران در اطالعیه ای شرایط ثبت نام کاروان پیاده روی اربعین حسینی دانشگاه را اعالم کرد.  

حضور امسال بیشتر به صورت زیارتی )پیاده روی اربعین( است هرچند زمینه فعالیت های تخصصی درمانی به صورت همکاری با  

 .ای همسو فراهم استنهاده

 

، بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای رسالت دانشگاه در  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

امکانات دانشگاه و با همکاری اساتید،   و هاظرفیت  از استفاده با  درمانطی سالیان متمادی در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی درحوزه بهداشت و  

 کارمندان و خیرین اقدام به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران حسینی در کشور عراق کرده است. 

  فراهم   شرایطی  و  است  شده  اندازی  راه  "دانشگاه  اربعین  ستاد"امسال با توجه به هماهنگی های به عمل آمده بین بخش های فرهنگی دانشگاه  

 آمده تا شمار بیشتری از عاشقان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( بتوانند در این همایش معنوی شرکت کنند.

فعالیت های   زمینه  پرداخته خواهد شد. هرچند  داری درمانی  به موکب  است وکمتر  اربعین(  )پیاده روی  زیارتی  به صورت  بیشتر  امسال  حضور 

 همسو فراهم است.تخصصی درمانی به صورت همکاری با نهادهای 

 شرایط ثبت نام همان شرایط عمومی اعالم شده از سوی ستاد اربعین کشور خواهد بود. 

 شهریور ماه برگزار خواهد شد.  26تا  18این برنامه در بازه زمانی 

 نحوه اعزام بصورت زمینی خواهد بود. 

 شرایط اخذ وام فوری برای تعدادی از متقاضیان فراهم است. 

    رای تمامی اساتید، پزشکان، پرستاران، کارمندان و دانشجویان از طریق فرم ثبت نامنحوه ثبت نام ب

 . هستند دراولویت ها اولی سفر و است  https://formafzar.com/form/j5bmp   لکترونیکی ا
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 اداری  ساعات  در  واتساپ  در  پیام  فقط   صورت  به  09196514701 برای تماس     021-66491094برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های  

 . بگیرید ارتباط

 بالینی برگزار می شودالمللی کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیشپنجمین سمپوزیوم بین

 .گیردمحور از این حوزه را در بر می  16بالینی کشور با رویکرد تصویربرداری بیش از  ترین رویداد تحقیقات پیش بزرگ

 

المللی کاربرد تصویربرداری در تحقیقات  بالینی، پنجمین سمپوزیوم بین آزمایشگاه پیش ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 .برگزار خواهد کرد 1401مرداد ماه  27و  26خارجی های معتبر داخلی و بالینی را با همکاری دانشگاه پیش

های برتر مرتبط با این حوزه در داخل و خارج کشور از  روزترین اطالعات، تبادل افکار متخصصین، توسعه و ترویج و معرفی تکنولوژیی به ارائه 

 .اهداف این سمپوزیوم است 

آمریکا، استرالیا، سوئیس، آلمان و ... آخرین و بروزترین دستاوردهای خود را ارائه   سخنران داخلی و خارجی از کشورهای 15در این رویداد بیش از 

 .صورت مجازی از این مباحث استفاده کنندتوانند در هر کجای کشور بهمندان می خواهند داد و عالقه 

انی و قلب، مطالعات و مواد دندانی، علم مواد،جانور  های درمانی سرطان، پرفیوژن، خون رسداروسازی، نانو و داروسازی، انکولوژی پیش بالینی، روش 

 .های مرتبط از محورهای این سمپوزیوم است شناسی، اخالق در پژوهش پیش بالینی، روش ها و ابزارهای پردازش تصاویر و سایر حوزه 

نیز منتشر خواهند شد   FBT هی، در ژورنالاست که پس از داوری عالوه بر ارائه شفا 1401تیرماه  31مهلت ارسال چکیده مقاالت این رویداد تا 

درصد تخفیف تا سقف دو میلیون تومان برای استفاده از خدمات آزمایشگاه    50به سه ارائه برتر عالوه بر هدیه نقدی یک میلیون تومانی،     و نهایتا

 .بالینی تعلق خواهد گرفتپیش

ساعت روی    10درصد تخفیف تا سقف    20بالینی باشد،  ذ شده در آزمایشگاه پیشهمچنین در صورتی که چکیده ارسالی پذیرفته شده از دیتاهای اخ

 .ی انجام پژوهش این پژوهشگران اعمال خواهد شد هزینه
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  HIS کارگاه آموزشی سوپروایزریبرگزاری 

یکپارچه با  دانشگاه:  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  اجرای طرح HIS سازی سامانهسرپرست  ملی در  های 

 تر خواهیم بود موفق
سوپروایزری آموزشی  کارگاه  بیمارستان  HIS نخستین  در  شاغل  همکاران  آشنایی   « راستای  و  در  سیستم  ساختار  با  تابعه  های 

 .ی بهینه از آن« برگزار شد اده استف

 

 

 

 

 

 

در سالن حکیم    1401مرداد    25شنبه  که سه  HIS عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ابتدای کارگاه آموزشی سوپروایزریه گزارش روابط ب

دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به  سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل شد؛ دکتر سید احمد رضائی سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات  

دانشگاه فراهم شده است؛ گفت: این نشست باید زودتر از   HIS خرسندیم که نخستین گردهمایی همکاران در خصوص یکپارچگی سامانه   اینکه

ی این ای را همراه داشت اجازهبندی خیلی فشردهکه زمان   HIS شد، اما سیاست راهبردی دانشگاه در خصوص یکپارچگی سامانهاین برگزار می 

 .جلسه را در شرایط امروز فراهم کرد

ی اند؛ برنامه شود مواجه شدهکمبودهایی که در ابتدای این تغییرات فراهم می   همکاران در جریان این تغییرات بودند، با مشکالت و   وی افزود: همه

داشتیم چرا که اولویت اول بوده و ما را به این سمت  خواسته باید در آن قدم برمی راهبردی دانشگاه در این زمینه سیاستی است که خواسته و یا نا

 .هدایت نموده است 

با بیمارستان یاس شروع شد و متعاقباً به ترتیب بیمارستان بهارلو،   1400تقریباً از دی سال   HIS سازیدکتر رضایی یادآور شد: برنامه یکپارچه

 HIS های رازی، فارابی و شریعتی ادامه داشت و در حال حاضر تقریباً در پایان خط با تغییراز آن هم بیمارستان  ضیاییان، روزبه و بهرامی و بعد

 .مجتمع بیمارستانی امام )ره( روبرو هستیم
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وپنجه نرم کردند،  های این تغییرات دست تک همکارانی که با سختی ی اول باید مراتب قدردانی و سپاس خودم را از تک وی ادامه داد: در درجه 

ی ارزشی است که شما همکاران برای دانشگاه دارید چرا که سعی دارید  دهندهداشته باشم، دغدغه همکاران را در جریان هستم این امر مهم نشان

 .با تغییرات ایجاد شده سیستم با چالش روبرو نشود

دانشگاه مبنای مالی دارد و از آن طرف   HIS تهران تصریح کرد: پایه ساختارهایسرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی  

ی مهمی  گردد، و در حقیقت از این طریق چرخش دارد این هم نکته ی درمان به درآمد اختصاصی دانشگاه بر میهم عملکرد کل دانشگاه در حوزه

مند شدند و دچار مشکالتی شدند که در طول زمان بخشی از این موارد حل  غدغه بود که سیستم مالی دانشگاه را درگیر کرد و همکاران مالی هم د

 .صورت یکپارچه بقیه موارد را هم مرتفع کنیمکنیم که بتوانیم به ریزی شد و تالش داریم برنامه 

در سطح   HIS اینکه چندین سیستم وی با بیان اینکه همه همکاران به مزایای سیستم یکپارچه واقف هستند؛ خاطرنشان کرد: سیستم یکپارچه با

 HIS تواند مزایا و معایبی داشته باشد؛ بنابراین صرف اینکه یکدهد که هر سیستمی میدانشگاه داشته باشیم کامالً متفاوت است و این نشان می 

ی پرونده الکترونیک سالمت  در حوزه  های دولتشود تصور کرد. واقعیت این است که برنامه طور نمیانتخاب شود و بگوییم که این کامل است این 

 .افتاده را داشته باشیمکه ابالغ شده است را هم نباید نادیده بگیریم و جبران کارهای عقب 

شویم که اگر این سیستم را تغییر  دکتر رضایی تأکید کرد: این تغییرات، یک تغییرات الجرمی بوده و وقتی به سمت جلو حرکت می کنیم متوجه می

نویسی الکترونیکی مقایسه کنیم دو تا پروسه  ودیم امکان بعضی از اقدامات نبود برای مثال؛ طرح دارویار که اخیراً اجرا شده اگر با طرح نسخه نداده ب

طلبید برای  های خیلی سختی را می بودیم که هماهنگی  HIS های متعددنویسی الکترونیک ما درگیر سیستماید. در نسخه متفاوت را درک کرده

 .رسید که کمتر درگیر این موضوع بودیمصورت یکپارچه در دانشگاه انجام شود اما در مقایسه با طرح دارویار به نظر می اینکه این کار به 

طور  های ملی کمتر خواهد بود، دانشگاه خیلی کار سنگینی را پشت سر گذاشته و همینها منسجم و یکپارچه شوند مشکالت ما در طرحوقتی سامانه 

 .شاءاهلل مرتفع شده باشددر پیش روی دارد. امید داریم حداقل شش ماه تا یک سال آینده بتوانیم به یک حالت پایدار برسیم و مشکالت ان

 مستقر کنیم و افزایش دهیم و این کار را  HIS ای داشتیم این بود که بتوانیم توانمندی دانشگاه را در خصوصموضوع مهمی که به آن نگاه ویژه 

های آموزشی گسترده است و باید مستمر باشد در جلسه امکان ها و دورهها شروع کردیم، اما برگزاری کارگاهبا برگزاری جلسات مداوم در بیمارستان

توانیم  می  ی مفاهیم وجود ندارد هم اکنون تقریباً کل دانشگاه در این زمینه از نظر نیروی انسانی یکپارچه شده به جایی رسیدیم کهانتقال همه

دانشگاه را به ما کمک کرده    HIS که تغییرات   صورت متمرکز پیش ببریم به همین دلیل از شرکت تیراژهی آموزشی این موضوع را به برنامه 

ونه  است درخواست کردیم که برنامه آموزشی را داشته باشند؛ هدف اصلی ما آشنایی همکاران درگیر این موضوع با ساختار سیستم و اینکه چگ

 .ی بهینه کرد، بودشود از این سیستم استفادهمی



71 
 

 .در خصوص مطالب مطرح شده به سؤاالت همکاران پاسخ داده شد HIS توضیح اینکه در کارگاه آموزشی سوپروایزری

 اندیشی مسئوالن اداره کل بیمه سالمت استان تهران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( هم

دهقان منشادی: مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( مکانی مقدس و نگینی بر تارک نظام سالمت  دکتر سید علی  

 طلبدکشور است که حفظ و توسعه آن حمایت همه را می 
در نشست مشترک مسئوالن اداره کل بیمه سالمت استان تهران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، طرفین بر لزوم توسعه و  

رتباطات بین سازمانی برای تحقق اهداف حوزه بیمه و درمان، تکریم بیمه شدگان و تامین رضایت بیماران تاکید  چابک سازی ا

 .کردند

 

 

 

 

 

ترکی با حضور  نشست مش  1401مرداد    24مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( دوشنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

مسئوالن اداره کل سالمت استان تهران و این مرکز متشکل از دکتر علیرضا نمازی شبستری رئیس بیمه سالمت استان تهران، دکتر سید علی  

دهقان منشادی رئیس مجتمع، مهندس محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی و دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان مجتمع، دکتر حسینی معاون 

و  در مدیران  از  و جمعی  تهران  استان  بیمه سالمت  ناظر  کارشناسان  و  اسناد  اداره  رئیس  دکتر سعیدی  نظارت،  اداره  رئیس  کریمی  دکتر  مان، 

 کارشناسان معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع مالی مجتمع در سالن شورای ریاست برگزار شد. 

های خود در خارج و  های مشترک بیمه سالمت و مجتمع گفت: دکتر نمازی در تمامی مسئولیتهمکاریرئیس مجتمع با اشاره به سابقه خوب  

تردید سربلند خواهند بود. حضور مسئوالن و کارشناسان بیمه  داخل دانشگاه موفق بوده و در منصب ریاست بیمه سالمت استان تهران نیز بی 

 که در کنارمان هستید متشکریم.دانیم و از این ی بیمارستان میاهای بیمهسالمت را فرصتی مناسب برای رفع چالش

 چابک سازی ارتباطات بیمه و درمان

دکتر دهقان با توضیح در خصوص دالیل مختلف تنگناهای مالی مجتمع افزود: دکتر نمازی کامالً با حجم و پیچیدگی کارهای این مرکز آشنا 

له باید تمام نیروها را بسیج کنیم و حتی برخی امور را با سرعت کمتری پیش ببریم. در برنامه  هستند. در این میان گاهی برای گذر از یک مرح

https://pr.tums.ac.ir/
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ای کمک گونه ها بهکنم. همه از اساتید و دستیاران گرفته تا مدیران و کارشناسان معاونت نسخه الکترونیک من به همه همکاران مجتمع افتخار می 

بسیار، موفق به کسب لوح طالیی در جشنواره دانشگاه شدیم. حضور حامیانه شما با نگاه تسهیل    هایکردند که باوجود فرصت محدود و چالش

دهد. با چابک سازی ارتباطات  ها ارزشمند است و به ما انگیزه باالیی برای توسعه آموزش، پژوهش و درمان میای در بیمارستانفرآیندهای بیمه

 شود. قق و هم رضایت بیماران تامین میها هم اهداف شما و ما محبیمه و بیمارستان 

های بیمارستان اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی و هزینه ترین چالشوی در ادامه به برخی از مهم

ان خصوصاً در حوزه زنان و زایمان های دولتی بیشتر شده است. مراجعه اتباع به بیمارستباالی درمان، تمایل مردم برای گرفتن خدمت در بخش

جایی جز مراجعه به این مرکز ندارند. در کنار تمامی موارد یادشده    خانمان همیافته و این در حالی است که بیماران نیازمند، بیماران بی افزایش

کند.  های سنگینی می تان را متحمل هزینههاست و بیمارسارجاعات نامناسب از مراکز درمانی سایر نقاط کشور و استان تهران هم مزید بر علت

بیمه در حل مواردی که قابل اصالح است به ما کمک کنید. قطعاً البته در چهارچوب قوانین جاری  این حقایق و  با علم به همه    انتظار داریم 

 ها صرف خدمت بیشتر به همین بیماران خواهد شد. جویی حاصل از این مساعدتصرفه

عنوان نگینی بر تارک نظام سالمت کشور یاد و تصریح کرد: حفظ و گسترش چنین گنجینه با  بیمارستانی امام خمینی به   دکتر دهقان از مجتمع

بهداشت، دانشگاه، سازمان ارزشی حمایت همه ما را می  بیمهطلبد وزارت  بیمارستان مکان  های  این   ... گر، خیرین سالمت، همکاران مجتمع و 

دهد. باید قدر بودن در این اند خدمت میجا ناامید شدهترین افراد و بیماران صعب العالج که از همهترین و درماندهمقدسی است چراکه به محروم 

 تر است. که بتوانیم لبخندی بر لبان بیمار دردمندی بنشانیم از هر چیزی مهمبیمارستان را بدانیم. همین

 شدگانتاکید بر تکریم بیمه 

های بیمه و درمان را یکی از دالیل این نشست سالمت استان تهران بهبود ارتباطات سازمانی و امکان بیان انتظارات حوزه رئیس اداره کل بیمه  

گردد که ما های موجود به این برمی های طرفین در ارائه خدمات باکیفیت به بیماران دانست و گفت: شاید برخی از نارضایتیبرای تحقق خواسته 

های ارتباطی و توجه به کیفیت خدمات  های مهم ما، تعیین پزشک رابط بیمه سالمت برای برقراری لینک داریم. یکی از برنامهبه کار هم اشراف ن

ای که چه از سوی دولت چه شخص خریده شده باید تکریم شود. هر خدمت بیمه شدگان است. فقط پول مهم نیست بیمهدر حال ارائه به بیمه 

 شدگان ارائه دهیم. ای تدارک و به بیمه اعتقادات و فرهنگ بومی کشورمان به نحو شایسته شود موظفیم متناسب بامی

دهندگان عنوان کسی که هم تجربه کار محیطی و هم ستادی دارد نزدیک کردن ارائه وی در ادامه افزود: رویکرد اصلی من در بیمه سالمت به 

ت هم به دنبال ارائه کار درست هستند. نکته مهم این است که ما هیچ دخالتی در خدمت به گیرندگان خدمت است. همکاران ما در بیمه سالم

های مصوب نامهبحث درمان نداریم و تشخیص نوع و نحوه درمان بیمار حق مسلم پزشک معالج است. اقدامات ما در بیمه سالمت مطابق با شیوه 

 ها نیاز به بازنگری و اصالحاتی نیز دارد.دانیم در بعضی حوزهمی شود و شورای عالی بیمه است که از سوی وزارت بهداشت ابالغ می
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وچراغ وزارت بهداشت و کشور خواند و افزود: واقعیت این است که ازنظر نوع بیماران،  دکتر نمازی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( را چشم

وپرورش فراگیران و توسعه  طور در آموزششود و همینارائه می فردی که در این مرکز  ها و خدمات فوق تخصصی منحصربهپیچیدگی بیماری

ای در کشور دارد. توجه به این مالحظات مهم به تفکر درست و تصمیم سازی مناسب برای ارائه خدمات درمانی مطلوب  دانش پزشکی جایگاه ویژه 

 گیرند. ای است که بیماران می کند. اصل و ذات موضوع نتیجهبه مردم کمک می

ون پشتیبانی مجتمع در این نشست ضمن استقبال از حضور مسئوالن اداره کل بیمه سالمت در مجتمع گفت: خوشبختانه چالش جدی با بیمه  معا

 سالمت نداریم و فضای همکاری هر دو طرف برای رفع مسائل جاری مساعد است. 

نویسی الکترونیک نویسی الکترونیک گفت: در بحث نسخه نسخهدکتر سعیدی با اشاره به عملکرد ممتاز مجموعه مدیریت دانشگاه و مجتمع در  

ترین چالش پیشتاز بود و از اردیبهشت ترین بیمارستان کشور است و حجم مراجعات زیادی دارد با کممجتمع بیمارستانی امام خمینی بااینکه بزرگ

های دانشگاه تهران تاخیر در ارسال اسناد است که  رستان درصد خدمات بستری را الکترونیک کند. مشکل اصلی ما با بیما  100توانست    1401

 این معضل هم برطرف شود.  HISسازی امیدواریم با یکسان

های دکتر حسینی هم رویکرد بیمه سالمت را بیمار محور خواند و گفت: با این نگاه، دیدگاه بیمه و دانشگاه به هم نزدیک شده و برای ماموریت  

ای بیمه همگانی، بحث درمان ناباروری و جوانی جمعیت، کاهش پرداخت از جیب بیماران و بهبود پوشش بیمه جدید سازمان در بحث پوشش  

های باالیی متوجه بیمارستان امام دانیم در بحث اتباع هزینهبخشی معلوالن و بیماران اوتیسم و ... بسیار مهم است. می العالج، توان بیماران صعب

صورت قانونی در کشور ش باید به همه بیماران خدمت ارائه دهد. ولی با توجه به قوانین موجود تنها اتباعی که به خمینی است چون مطابق رسالت

 گیرند. اقامت دارند و دارای کد یکتا هستند تحت پوشش کمیساریای عالی پناهندگان بوده و در صندوق سایر اقشار بیمه سالمت قرار می 
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 با فرزانگان  

 تهران   یه علوم پزشک با فرزانگان دانشگا

 است  نینو یدر پزشک  دیجد رشتهک ی یو دانشگاه کی: رشته درد به شکل آکادمیماجد نی حس دکتر

  نیاست؛ گفت: ا  تیبااهم  اریبس  مارانیدرد در درمان ب  یستر یطرح رج  نکهی بر ا  دیدرد دانشگاه با تأک  پیآموزش فلوش  یبرنامه  ریمد

 شود.  یدرد دانشگاه در کشور ثبت مل  ی ستریکه رج  دوارمی خواهد کرد ام یانیبه ما کمک شا یستر یرج

 

 

 

 

 

 

 

  ی هاگروه  ی و دستاوردها  هایتوانمند  یمنظور معرفمجموعه مصاحبه با فرزانگان، به   ،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

منظور با دکتر   نیدانشگاه در حال انجام است. به ا  یآن، در روابط عموم  یروشیافق پ  نییتهران و تب  یدانشگاه علوم پزشک  یمختلف آموزش

درد، سرپرست گروه درد و اسپاسم پژوهشکده علوم اعصاب   قاتیمرکز تحق  سیدرد دانشگاه تهران، رئ  پیفلوش  یبرنامه آموزش  ریمد  ید ماج  نیحس

 . دیخوانیکه در ادامه م میتهران گفتگو کرد  یدانشگاه علوم پزشک یهوشیگروه ب اریو دانش

   د؟یخود صحبت کن  الت یدر مورد تحص  لطفاً 

  پ یبود، گذراندم. فلوش  1384تا    1382  یکه معادل سالها  2005تا    2003  یهاسال  نیدرد را در فرانسه ب  پیهستم. دو دوره فلوش  یهوشیب  متخصص

پاستور در شهر   ییدوم را در دانشگاه لو  پیبود. فلوش  یدرد عموم  پیکردم که دوره فلوش  یط  س،یدر پار  ی کور  ی و مار  ر یاول را در دانشگاه پ

در دپارتمان درد، دانشگاه  زیدرد ن  یلیدوره تکم کیبودند.  کالینیکل پی دو دوره، فلوش نیدرد بود. ا نترونشنالیا پیگذراندم که فلوش اسبورگاستر

درد را به شکل معتبر و    پیدر کشور بودم که دوره فلوش  یکس  نیبازگشتم، من اول رانیکه به ا  1384.  در سال  دمیدر مونترال، کانادا د  لیمک گ

دروه   پم،یدرد معتبر بود. البته در دروه فلوش  پیمدرک فلوش  یدر کشور بودم که رسما دارا  یکس  نیوزارت بهداشت گذرانده بودم و اول  دییمورد تا

 گذراندم.   زی( را نیطی)بلوک اعصاب مح Peripheral Nerve Blocksو   Regional Anesthesia یرسم

   د؟ی ده ح یدرد دانشگاه تهران توض  پیفلوش ی در مورد برنامه آموزش لطفاً 

و با مشارکت  سه بخش   یعلم اتیعضو ه 9برنامه با حضور  نیدرد دانشگاه تهران هستم. ا پیتا کنون مسئول برنامه فلوش 1398  رماهیاز ت من

از نظر    یفیو ک  یدرد دانشگاه تهران به لحاظ کم  پیدر حال اجراست. برنامه فلوش  راعلمیو ام  یعتیشر  ،ینیامام خم  مارستانیدر سه ب   یآموزش

  4 پیفلوش  اریدست  رشیپذ  تیدرد در کشور است. ظرف  پ یفلوش  یبرناه آموزش  نیو تعدد درمانگاه و اتاق عمل درد، بزرگتر  یعلم  اتیعضو ه  ادتعد

منظم و    اریبه شکل بس  ماریب  یدرس، ژورنال کالب، و معرف   یکالسها  یبا اجرا  ی ماه است. برنامه آموزش  18نفر در هر دوره است و طول دوره  

https://pr.tums.ac.ir/
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پاسخ به    زیو ن  یبستر  مارنیدر ب  نیو همچن  ییسرپا  مارنیب  نیعمل درد بر بال  یدر درمانگاهها و اتاقها  ینیبال  یاست و آموزشها  انیردر ج  یهفتگ

 شود.   یم  هیبخشها ارا ریدرد از سا یمشاوره ها

  51 نیما از ب ریدو سال اخ یکیدر کهیطوررا داشته است به  یشرفتیپ و روبه  یصعود ریس ک یتهران  ی گروه درد دانشگاه علوم پزشک خوشبختانه

 لوم ورود به رشته درد در دانشگاه ع  انیسال متقاض  به. سال  میششم را داشته ا  یرتبه  ان،یدانشگاه از نظر تعداد متقاض  پیفلوش  یآموزش  یرشته 

  3دانشگاه، از   اریدست  رشیپذ  تی. ظرف دهدیرشد دپارتمان درد دانشگاه تهران را نشان م  میرمستقیطور غاست که به   شیتهران رو به افزا یپزشک

اد وجود یز  اریبه تعداد بس  یو چند تخصص  یبه شکل تک تخصص  مارستانهایدرد در تمام ب  یهااست. درمانگاه   افتهی  شیدر هر دوره افزا  اریدست  4به  

عمل درد در کل کشور    یاتاق ها  نیاز مجهزتر  یکی)ره(  ینیامام خم  مارستان یاتاق عمل درد ب  مجهز. مثالً  اریبس  یهااتاق عمل   نیدارد و همچن

  ال خوشح  اریبس  جهتن یبوده است و ازا  شرفتی در حال پ  شهیرا درگذشته داشته و هم  یخوب  اریرشد بس  کی   مارانیاست و ازنظر تنوع و تعداد ب

گسترش    یاصل  مارستان یدر سه ب  یآموزش  یامروزه بخشها  کن یشد ول  ی انجام م  مارستانیب  کیدرد فقط در    پ ی. در گذشته آموزش فلوشمیهست

دوره به ما   انیدر پا  پیفلوش  ارانیکه دست  ییدبکهایو ف  شودیافزوده م  انیاست که هرسال بر تعداد متقاض  نی انعکاس آن ا  نیکرده است. بهتر  دایپ

 هستند. یراض اریگروه بوده که از آموزش بس دیدهند مشوق  اساتیم

درد داشته باشند با اتمام هر دوره   کینی کل  د یدانشگاه با  یهامارستانیبود که کل ب   نیکه من از ابتدا داشتم ا  ییهااز برنامه  یکی  ،ینظر درمان  از

به شکل    اهدانشگ  یهامارستانیب  ریدرد را در سا  یهاکینیکه کل  میکنی م  قیمند باشند، آنها را تشوآموختگان اگر عالقه دانش   نیاز ب  پ،یفلوش

 .  میو بهارلو فعال کن  انیائیض  یها  مارستانیدرد را در ب  کینیکل  ،یاصل  یآموزش  یمارستانهایکه عالوه بر ب  میکنند. تاکنون موفق شده ا   ریدا  یدرمان

 به  شودیانجام م  ینیخمامام   مارستانیدر ب  یدرمان  یهاروش   نیترشرفتهیتا پ  نیتردرد، از ساده  یها   کینیامروزه در کل  ،یدرمان  یهاروش  ازلحاظ

  ، یفوپالستیمذکور، ورتبرو و کا  ی ها  stimulator  مپلنتیو ا   Spinal Cord Stimulation  نتراتکال،یا  یپمپ ها  مپلنتیمثال اعنوان  

مراکز کنترل درد دانشگاه    ریو سا  ینیامام خم  مارستانیساده تر کنترل درد در ب  یروشها  ریو سا  ،یمهره ا  نیب  یسکهاید  زریو ل  یلئوپالستنوک

که وجود دارد   یمشکل  یبار اول در دانشگاه انجام و آموزش دادم. ول  یرا برا   شرفتهیپ  یها  جریپروس  نیاز ا  یاریشود. خوشحالم که بس  یانجام م

  ی برا  یدولت  یها  طیدر مح  یآنها حت  یهانه یگران و پرداخت هز  اریبس  یدرمان  یهاروش   نیا  است  یدرمان  یهاروش   نیا  یبرا  هامهیپوشش ب  معد

همه     یکیازنظر تکن  ی درمانها سود ببرند ول  نیاز ا  توانندینم  مارانیب  یهمه   نیاست. بنابرا  رممکنیودشوار و عمال غ  نیسنگ  اریعموم مردم  بس

 . شودی ها در دانشگاه انجام مدرمان نیا

فلوتا به     40  با یو تقر  میرا دار  یعلم  ئتیه  یتعداد اعضا  نیشتریدرد رادارند ما ب  پ یآموزش فلوش  یکه در کشور برنامه   یچهار دانشگاه  نیب  در

  شگاه در دان یاست. حت پیفلوش ی آموزش تیظرف نیکه باالتر داکردهیپ  شی مان به چهار فلو افزا ت یشده اند. ظرف لیالتحصبرنامه  فارغ نیحال از ا

و در حال   ست یتعداد فلو در سطح کشور کم ن یکارشناس یهاطبق برنامه  یول م، یده ش یرا افزا اریدست رشیامکان وجود دارد که  تعداد پذ  ن یما ا 

 وجود ندارد.    شیافزا نیا یبرا یضرورت  نیدر سطح کشور مشکل وجود دارد بنابرا نیمتخصص نیا عیحاضر در توز

 است؟  یچه موارد د یکن تهران اشاره   یدرد دانشگاه علوم پزشک پی فلوش یهای ژگیبه و دی بخواه اگر 

دوره شان را در خارج از کشور و در  از خارج از کشور دارد که تمام    لی التحصفارغ  د یاست که اسات  یابرنامه دانشگاه ما تنها برنامه   ی آموزش  ازنظر

  ی م  سیکه  تازه تاس  یینو پاست. در رشته ها  اریبس  رانیرشته در جهان و ا  نیا  رایاست ز  ازیامت  کی  نیگذرانده اند. ا  ایدن  یهادانشگاه  نیمعتبرتر

معتبر خارج از کشور   یدر دانشگاهها  یمعتبر و رسم  ک،یرا به شکل آکادم  پیآن رشته، خود آن دروه فلوش  دینکته که نسل اول اسات  نیشوند، ا

خود آن   س،یتدر  مگا  شینکته که  نسل اول و پ  نیا  گریاست. به عبارت د  دیآن رشته نوپا و جد  یمهم برا  اریبس  ازیامت  کیگذرانده باشند، معموال  

  د ی را در نسل اول اسات  از یامت  نیدرد دانشگاه تهران، ا  پ یفلوش  یگرفته باشند، معموال نادر است. برنامه آموزش  را به شکل معتبر فرا  یدروه آموزش

 درد کشور است.   پ یبرنامه فلوش ن یبرنامه ما بزرگتر ،یعلم اتیخود داشته است. ازنظر تعداد استاد و عضو ه
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اتاق    زات،یقرار دارد. ازلحاظ امکانات و تجه   یعال  اریبس  تیدانشگاه تهران در وضع  ینیآموزش بال  طیشرا  ماران، یتعداد درمانگاه، و تنوع ب  ازنظر

ام  یعتی)ره(، شرینیامام خم  یمارستانهایب  یهاعمل ب  اریبس  راعلمیو  آعصاب،  علوم  پژوهشکده  اتاق عمل درد در   ماما  مارستانیمجهز هستند. 

 است.    یو چه در مراکز خصوص یه در مراکز دولتاتاق عمل درد در کل کشور چ نیمجهزتر ،ینیخم

 ر یغ  یهاو درمان  یصیتشخ  یهاو روش  ستین  جرهایتوجه ما متمرکز بر آموزش و انجام پروس   است که  تمام  نیبرنامه ما ا  گرید  ازیامت  کی

  شرفته،یپ  اریبس  یکار  یتهران فضا  ی که دانشگاه علوم پزشک  میبگو  توانمی م  تیبه شدت مورد توجه هستند. با قاطع  ی طب  یدرمان ها  ای  نترنشنالیا

  ص یتشخ  نهیدر زم  نترونشنال،یا  یهامهارت  یریادگیدر کنار    نندیبیدانشگاه آموزش م   ن یکه در ا  ییفلوها  کنمی دارد و فکر م  ییایو پو  نوعمت

 دارند.   یخوب  یلیخ یهم فرصت آموزش کالیمد یها درد مزمن و درمان یسندرمها

  نیاز ا  توانندیما م  یکه فلوها  رودی به شمار م  ازیامت  کیخودش    نی خارج از کشور رو به گسترش است و ا  یهاارتباط ما با دانشگاه  نیهمچن

 ببرند.  ندهیرا در آ یانهیبه  یها استفادهفرصت

   د؟یده   ح ی( توضی موضع  یحس  ی )ب ی موضع  یهوشیب ای یط یدر مورد بلوک اعصاب مح  لطفاً 

ام. امروزه تنها راه  فراهم کردن  داشته  یسهم  ی نیامام خم  مارستان یرشته در دانشگاه، و ب  نیهستم که من به سهم خودم در گسترش ا  خوشحال

  ی هوشیب  ای  یعصب  یهامناسب بلوک   یهوش یب  کی  یارائه   یخوب برا  یهااز راه  ی کی.  ستین  ی عموم  یهوشی ب  ، یعمل جراح  یمناسب برا  ط یشرا

 است.   یطیاعصاب مح یهااصطالح بلوکبه   ای یموضع

  ی وجود نداشته باشد ول  یهوشیب  یهابخش  یباشد که در همه  یمهارت  د یاست که شا  یطیاعصاب مح  یهابه بلوک  شترناظریبحث من ب  موضوع

  نیتهران ا ی دانشگاه علوم پزشک یهامارستان یاز ب یاریو بس  یعتی)ره(، شرینیامام خم مارستانیدر ب شرفتهیمناسب و پ  اریخوشبختانه به شکل بس

  ی عموم  یهوشیبه ب  ازیو ن  میدهیانجام م  یطیرا با بلوک اعصاب مح  یجراح  یهااز عمل  یاریو امروزه ما بس  داکردهیو  تکامل پ  وسعهمهارت ت

دوره ها عبارتند    نیکرده است. ا  ی متفاوت را در طول زمان ط  یسه دوره  دیاست و شا  یمیقد  اریبس  یطیبلوک اعصاب مح  ی. البته سابقه ستین

 .  ی سونوگراف  تیدوره انجام بلوکها با  هدا  تایو نها  یمحرک عصب  یدوره دوم انجام بلوکها با دستگاهها  ک،یآناتوم  یبلوکها با لندمارکها  ماز دروه انجا

  ک یآناتوم یبلوکها را با لندمارکها  نیکه ا کردندی تالش م یهوشیب شکسوتیپ دیوجود داشته است. اسات رانیدر ا یهاهم به نحودوره نیا یهمه

  ان بدن انس  ی که بر رو  کیآناتوم  یبر اساس شاخصها  یعنی  شدیانجام م  کیآناتوم  یها ها با لندمارکبلوک  نیا  ترمیقد  یهاانجام دهند. در دوره

انجام    یعمق بدن قرار دارد، و سپس با سوزن بلوک عصب  یکه در کجا  کردندی م  ینیبش یمورد نظر را پ  یشبکه عصب  ایوجود داشت، محل عصب  

 . شدیم

و آن هم توسط    یمحدود  اریکم در مراکز بس  ی لی. اما به تعداد خشدیبودم انجام م  دنت یکه من رز  ی در زمان  کیآناتوم  یبا لندمارکها   هیاول  یروشها

 ی له یوس  به   یعنی.  شدی انجام م  یعصب  یهاها توسط محرکدوم شروع شد بلوک  یکه دوره   یشد. زمان  یبلوکها  انجام م  نیا  ینادر  اریافراد بس

. اگر  میکرد  یم  جادیودر عمق بافت و در مجاورت عصب مورد نظر ا   یمخصوص  یهادر سوزن   یکیالکتر  انیجر   یمحرک عصب  یهادستگاه

داد و منجر به انقباض و حرکت در   یپاسخ م  یکیالکتر  انیجر  کی( از نوک سوزن قرار گرفته بود، به تحریمتر   یلی)چند م   یعصب در فاصله اندک

 دایها را پعصب   میتوانستیم کردندیم جادیها ااعصاب در اندام  نیکه ا یز پاسخ حرکتو ا میکردیم کیاعصاب را تحر لهیوس نیشد. بد  یاندام م

بلوک اعصاب    م،یدوره قرار دار  نیسوم که در حال حاضر ما در ا  ی. در دورهمیداد  یها را انجام مبلوک  نیدارو ا  زیو با تجو   میکن  زیو از هم متما

  ت یو ما تحت هدا  دهدی بافت را به ما م ینسبت به اعصاب و آناتوم  میمستق  دینوع د  کی  باًیتقر   یسونوگراف. شودی انجام م یسونوگراف  تیهدا  با

هدا  ،یسونوگراف بافت  عمق  در  را  ز  میکنی م  تیسوزن  نظر  مورد  مجاور عصب  در  سوزن  نوک  داروها  ردیقرارگ  میمستق  دید  ریتا  سپس    ی و 

 .افتدی اتفاق م یطیاعصاب مح یهابلوک  جهیو در نت میکنیم قیرا تزر یموضع کنندهحسی ب



77 
 

تهران   یازجمله دانشگاه علوم پزشک  ها،مارستانیها، ب)اگرچه اندک( از دانشگاه   ی و در برخ  داکردهیتوسعه پ  رانیدر ا  ریاخ  یهادر سال  کیتکن  نیا

ب. ناگفته  شودیکار انجام م  نیا  یعتی)ره(، و شرینیامام خم  مارستانیو ب اعصاب   یا بلوکه   عیوس  اریطور بسبه  ینی امام خم  مارستانینماند ما در 

روش با    نیبه ا مارانیو تمام ب  می کنی نم  هوش یرا ب  یماریب  چیاز روزها اصالً ه  یدر بعض  یحت  میدهیرا انجام م  یسونوگراف تیتحت هدا  یطیمح

 ترمنی ا  اریخود، بس  شرفتیو پ  نیقبل در طول تکو  یهانسبت به دهه   یعموم   یهوشی. اگرچه  برندیگ  یقرار م  یتحت عمل جراح  یموضع  یحس  یب

در عملکرد    یعموم  یهوشیاست و ما در ب  هیمغز، قلب و ر  یولوژیزیدر ف  نیسنگ  اریبس  یمداخله  کی  یعموم  یهوشیهرحال ببه   یشده است، ول

دارو    یبا مقدار کم  دهدیو اجازه م  کندی مراحل را حذف م  نیا  یهمه  یطی.  بلوک اعصاب محمیکنی م  نیسنگ  یمداخله   کیبدن    یاتیو ح  یعیطب

که    میینما یرا فراهم م  ی طیو شرا  میکن  یو به اصطالح عملکرد آن عصب را بلوک م  میاندازیعصب، آن عصب را از کار ب  کیدر مجاورت    صرفاً

اعصاب    یاست. بلوک ها  منیا  یهوش یب  هی در ارا  یامالحظه  قابل  رایبس  شرفتیپ  نیانجام شود. ا  یراحتکامالً بدون حس و حرکت  و  به   یجراح

مغز،    ه،یدر عملکرد قلب، ر  یجد  یینارسا  ایفراهم شود که همزمان مشکالت و    یمارانیب  یبرا  منیا  یکند تا امکان جراح  یکمک م  مابه    یطیمح

همراه   یشتریبا خطر ب  مارانیب  نیدر ا  یعموم  یهوشیمحدود است و ب  اریبس  یهوشیب  یداروها  زیمذکور امکان تجو  مارانیدارند. درب  هیکبد و کل

و صرفاً عصب مورد نظر را در   ستین ازین  یعموم یهوشیب یداروها زیبه تجو گر ید ،یطی( و بلوک اعصاب محیموضع یهوشی)ب یسح ی است. با ب

  ی لیبعد از عمل درد خ ماریب  گر،ی. از طرف دمیینما ی م جادیا یجراح یبرا   یمناسب ط یو مح  میانداز یاز حس و حرکت م یعمل جراح یامحدوده

 مرخص شود.  مارستانیو از ب دیبه حرکت درآ   تواندیدارد و زودتر م یکمتر

تنها در کشور ما، بلکه در  و نه   اورندیآن را به دست ب دیبا یهوشیب نیاست که متخصص یمهارت مضاعف کی  یطیانجام بلوک اعصاب مح مهارت

خودشان   ایدن  یدر همه جا  یهوشیب  ن یاز متخصص  یاریمهارت وجود ندارد. بس  نیامکان کسب ا  یهوشیب  یها دپارتمان  یو در همه  ایدن  یهمه جا

نما  نیکه ا  دانندی م  ازمندین  شهیرا هم به ندیمهارت را کسب  اول  یطیبلوک اعصاب مح  ی کارگاه ها  ،یالمللنیب  یهادر کنگره  کهیطور.   نیجز 

  شرفته یدر پ یو حت ایدن یدهد که در تمام دانشگاه ها ینشان م نیگردد. ا یم لیتکام تهایو ظرف شودینام شان بسته ماست که ثبت ییهاکارگاه

و    ینیامام خم مارستانیدانشگاه تهران، باست. خوشبختانه در  ییتوام با نارسا ی طیآموزش و کسب مهارت انجام بلوک اعصاب مح  ورهاکش نیتر

 شود.    یبه وفور انجام م  یعموم ی هوشیو بدون ب یطی با بلوک اعصاب مح یجراح یعتیشر

در    1389تا    1388  یها)دوره سوم( را در حدود سال  ی سونوگراف  تیتحت هدا  ی طیما تالش کردند  که انجام بلوک اعصاب مح  دیاز اسات  یبعض

داشته است. من شخصا    شرفتیگسترش و پ  اریبس  ریاخ  یهارا انجام دهند که در سال   یطیبلوک اعصاب مح  یکنند و توسط سونوگراف  جادیا  رانیا

  ی نقش مهم  یسونوگراف  تیتحت هدا  ی طیدر آموزش، توسعه و تکامل بلوک اعصاب مح  د یاسات  ریتوانستم به سهم خودم در کنار سا  هخوشحالم  ک

 یلیتکم ی درد را در فرانسه و دوره  پیادا کرده باشم. من فلوش نهیزم نیخودم را به دانشگاه در ا یآموزش نیاز د یدر دانشگاه داشته باشم و بخش

  توانمی رات مداشته ام و  به ج  دیدر جهان بازد  یمتعدد  یمارستانهایام از دانشگاهها و ب  یگذرانده ام و در طول دوره کار حرفه ا  ناداآن را در کا

از    یاریها را در کشور خودمان در بسبلوک   نیترشرفتهیو پ  میستیتر نعقب  ایدن  یجا  چیاز ه  یطیاعصاب مح  یهاکه ما در انجام بلوک  میبگو

 . میدهیانجام م شرفتهیطور کامالً پ)ره( بهینیامام خم مارستانیمخصوصاً ب هامارستانیب

 د؟یی و بانک اطالعات بفرما یستریرج  یاندازمورد راه  در 

خودم کار    یشخص  ی بانک اطالعات ی( بر رو1390از سال    بایها )تقردر رابطه با درد بود. سال  ی بانک اطالعات  کی  یاندازمن راه  یهاده یاز ا  یکی

صرف آن شد و    یادیز  ارینمودم که تالش بس  جادی)ره( اینیامام خم  مارستانیرا در بخش درد ب  یمیبزرگ و عظ  اریبس  سیتابی د  کیکردم و  

 نبود.   ی اطالعات یبه بانکها یشده است. البته در ابتدا توجه و اقبال یآورچند سال جمع نیاز اطالعات در ا یمیعظ اریبس ینهیگنج

به    یستریرج  ن یاست؛ گفت: ا  تی با اهم اریبس  ماران یدرد در درمان ب  یستریطرح رج نکه یبر ا  دیدرد دانشگاه با تاک  پیآموزش فلوش  یبرنامه   ریمد

 یستریکه رج  دوارم یخواهد کرد. ام  یانیدرد کمک شا  یها  کینیدرمانها در کل  امدیپ  ی درد و بررس  مارانیما در ثبت و پردازش اطالعات مربوط به ب

 شود.    یدرد دانشگاه تهران در کشور ثبت مل
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 افتهیو سازمان   ترل یمورد توجه قرار گرفت و به شکل شک  هاسیتابید  ن یو ا  یاطالعات  یهابانک  نیا  ینوعدانشگاه به در    ریاخ  یهاطول سال   در

 ک یقرار گرفتند و در دانشگاه هم    تیها از طرف وزارتخانه هم مورد حما  یستریرج  نیو ثبت به آنها پرداخته شد. ا  یستریتحت عنوان رج   یتر

 شده است.  جادیآنها  ا یسرپرست  یمنظم و مدون برا یدهسازمان

صورت را به    ده یا  نینمودم. ابتدا ا  یاندازثبت درد را راه   ای  یستریدرد دانشگاه انتخاب شدم همزمان رج  پیفلوش  یعنوان مسئول برنامه که به   یزمان

و فاز  یدرد را باهدف ثبت چندمرکز یستریرساندم. فاز اول رج بیسالمت به تصو یامدهایو پ هایماریثبت ب ی رخانه یدر دب ی قاتیطرح تحق کی

را با هدف ثبت مل داشتم و    ی کانادا( همکار  لی)استاد تمام دانشگاه مک گ   Asenjoبا  پروفسور    ر یمس  نی. در امیکرد  یانداز درد راه  یدوم 

 کردم.   جادیا Qubec Pain Registryکبک کانادا  التید در ابا ثبت در ییهاتماس نیهمچن

بود   یبه کار  هیشب  یلیاز کانادا ست که خ  Qubec Pain Registryها  ثبت درد کبک ثبت  نیاز ا  یکی.  می دار  ایچند ثبت درد معروف در دن  ما

تحت عنوان ثبت درد    ی بانک اطالعات کیام. در حال حاضر  خودم انجام داده  data base  ی برا  ی صورت شخصگذشته به   یهاکه من در سال

  ل یگروه درد برگزار کردم. از استادان در دانشگاه مک گ  دیبا اسات  یکرده ام. جلسات مکرر  یزیرگروه درد برنامه   ی مدون برا  مالًرا به شکل کا

  ی ستریکه در رابطه با رج  یمحترم و مسئوالن  دیاز اسات  نیکردند، همچن  ییراهنما. که البته ما را  میداشت  شانیدعوت کردم  و جلسه مشترک با ا

  ی طوالن  یهادادم. بعد از ساعت   لیرا تشک  یها هم دعوت کردم و جلسات مکرر راهبردتجربه و نظر هستند از آن   یدانشگاه و وزارت بهداشت دارا

 یآورها را جمعسال است که نمونه   کیو حدود    شودی مربوطه انجام م  یت که کارهااز دو سال اس  شی و مدون نمودم.  ب  هیرا ته   یستریرج  یهافرم

از کشور وجود داشته باشد   ییهاصورت لوکال در بخشبه   ییدر مورد ثبت درد وجود ندارد، ممکن است که  نمونه ها یمشابه مل ینمونه . کنمیم

درد در کشور   یمل  یستریعنوان رجما در دانشگاه تهران به  یستریکه رج  دوارمیو مطرح در کشور نشده است. ام  یمعرف  کیستماتیاما به شکل س

  ، یماریعالئم ب  ثیاز ح  میموجود داشته باش  تیاز وضع  یو استاندارد  حی صح  یلیکه اطالعات خ  دهدیامکان را م  نیبه ما ا  یستریرج  رثبت شود. ه

به    نکهیقبل از ا  تشیکه مبتالبه درد مزمن است وضع  یماریکه ب  مین یها تا ببدرمان  نیا  یجه یاز همه نت  تر و درمان و مهم  صیتشخ  یروشها

  ی زندگ  تیفیبر ک  یریچه تأث  ندهی آن در آ  جیو نتا  رندیگیدرد م  کینیدر کل  مارانیکه ب  ی مراجعه کند، چگونه بوده است و خدمات  ددر  یهاکینیکل

  ، ی مال  ،یادار  ستمیکه در س  ییهاییو امکانات کشور و نارسا  تیاطالعات ثبت، وضع  یبررس  انیثبت آن است که در جر  گرید  دیدارد. از فوا  مارانیب

 . میانجام ده حیصح یزیربرنامه ندهیآ یبرا  میتوان  یشوند و م یشواهد، نواقص روشن م   هیوجود دارد کشف و به شکل مدون بر پا هامه یو ب

انواع سردردها، دردها  یانواع دردها  یشده است و همه  یجامع طراح  اریدرد بس  یستریرج از  اعم  را  از   یدردها  ،یسرطان  ی مزمن  بعد  مزمن 

  شود ی مزمن را شامل  م یانواع دردها یبه دنبال تروما و همه  ی همراه است، تروما و صدمات عصب ی که با منشأ عفون ییدردها ،یجراح یهاعمل

 است.  شدهی مخصوص طراح ییهاانواع درد مزمن فرم همه یو برا

    د؟ی درد صحبت کن قاتیمرکز تحق سی در مورد تاس لطفاً 

گرفت و    یشتریها شدت بتالش   نیا  ریانجام شد در چند سال اخ  یمحدود  یهاها قبل که تالش به سال  گرددی درد برم  قاتیمرکز تحق  یدهیا

درد شدم با   پیفلوش  یکه من مسئول برنامه  یوجود دارد. زمان  یادیموانع و مشکالت ز  قاتیمرکز تحق  کی   جادیا  یبرا  دیدانیطور که مهمان

 ی گریدرد د  قاتیمورد مشابه، مرکز تحق  کیجز  . به میدرد را به ثبت برسان  قاتیکه مرکز تحق  میموفق شد  وقفهیب  یهامتعدد و تالش  یهایریگیپ

به   یول شدی مختلف انجام م یقاتیدرد به شکل پراکنده در مراکز تحق یها و مطالعات مربوط به رشته از پژوهش یاریدر کشور وجود نداشت و بس

ه مدون  تحق  چیشکل  رشته   یهاتیفعال  یقاتیمرکز  به  را  درد    یخودش  بود.  نداده  اختصاص  رشته   یعالمت   کیدرد   تمام  در  که  و است  ها 

  ت یو هو  تیشخص  کیدرد مزمن خودش    گری. از طرف دردیگ  یرا در بر م  یاز علم پزشک  یعیمورد بحث است. لذا حوزه وس  یپزشک  یهاتخصص

داشته باشد و   یمستقل قاتی مرکز تحق کیدرد  یوجود داشت که رشته  ی ادیز لیدال ن یبنابرا شودی شناخته م  ییمجزا یماریب  کیدارد و  یمستقل

   د یجد  یرشته  کیمزمن     یو درمان درد ها  صیدر سطح دانشگاه و وزارت بهداشت روشن بود. رشته تشخ  دیاسات  یهمه  یمسئله برا  نیا  باًیتقر

رشته به    نیدر ا  هاتیاز فعال  تیحما  ی برا  ی و سازمان  یادار  التینشده است.  تشکو پژوهش انجام    قیتحق  یفکا  یاندازه به   نه یزم  نیاست و در ا
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از وزارت    قاتیمرکز تحق  نیمجوز ا  ی طور رسمبه    1400سال    رماهیدست هم داد تا در تبه  مذکور دست    لی دال  یشکل مدون وجود ندارد. همه 

من هم مفتخر    تهی. خوب المیکندرد شروع    قاتیکارمان را در مرکز تحق  یطور رسمکه به    میفرصت را داشت  نیبهداشت به دانشگاه ابالغ شد و ما ا

 درد باشم.   نهیدر زم دیجد  قاتی مرکز تحق نیبودم که موسس ا

به ما تعلق نگرفته   یااست بودجه   سیمرکز تازه تاس نیا نکهیا لیبه دل ی شده ولدرد ثبت  قاتیمرکز تحق  Affiliationمقاله با  یتعداد تاکنون

 . می ارا آماده کرده  یقاتیطرح تحق نیو تا کنون چند می. اما ما منتظر ننشسته امیجذب کن روین   میهنوز  نتوانسته ا یطور رسمو به  

  ی کار ما پژوهش در درد است ول   ی است. اگرچه محور اصل  نیها در حال تکوشوراها و بخش   ،یدهنوپا است. سازمان  اریدرد بس  قات یتحق  مرکز

.  مثالً  میدرمان در نظر دار  یبرا  یخدمات  میرمستقیبه شکل غ  ینوعبه    نیو همچن  میاآموزش در نظر گرفته   ی برا  نیو سنگ  عیوس  اریبس  یهابرنامه 

 م،یبرگزار کرده ا یعصب یهاآموزش بلوک یبزرگ برا یلیخ یکنگره کیکارگاه در سطح کشور و  نیحال چندما تابه یعصب یهامورد بلوک در

و طب اورژانس مورد    یکیزیمثل طب ف  یتخصص  یهارشته   ریبلکه در سا  یهوشیتنها در رشته بشدت توسط همکاران نه  شش کارگاه، که به    دیشا

  شد یم  لیها زودتر از زمان موعد تکمارگاهک  نینام اثبت  تیکه حداکثر ظرف  یبه نحو  میاکرده  افتیدر  یعال  اریبس  یهادبک یگرفت و ف  قراراستقبال  

 یهابلوک  یآموزش  یها کارگاه  یبرگزار   یگذشته برا  یهادر سال  یخوب  ینظر تجربه   نی. از امیکه ثبت نام را متوقف کن  میشدی و ما مجبور م

 درد ادامه خواهد داشت.  قاتیدر مرکز تحق یآموزش یهاهم برنامه  ندهی. در آمیادرد داشته  یارشته یهاکی ها و تکناز مهارت یاریو بس یعصب

   د؟ی درد صحبت کن کی نی در کل "مارانیفعال ب  یر یگی پ"در مورد برنامه  لطفا 

درد آن را    کینیکه من موفق شدم در کل  ی از موارد یکی.  کنندی مراجعه نم  گر یهست که د  یمارانی)فالوآپ( ب  یریگیفعال، پ  یریگیمن از پ  منظور

آن    تیو فعال  لیبرنامه تکم  نیا  یطراح   1391مبتال به درد مزمن بود. در  سال    مارنیب   follow up  ایفعال    یریگیبرنامه پ  کیکنم،    جادیا

 یمؤثر و قطع  یدرمان  یهاو روش  ادیز  یلیرشته خ  نیاست که ابهامات در ا  نیدرد مزمن ا  یرشته  یهایدگیچیاز پ  یکی   قتیشد.  در حق  وعشر

درصد    35فقط در    دیمزمن شا  یمبتالبه دردها  مارانیدر ب  گریدعبارت  به    ایمحدود است.    اریرشته بس  نیو گلوبان در ا  یکل  یلیخ  دید  کیدر  

مزمن همچنان تا آخر عمرشان   یمبتال به دردها  مارانیاز ب  یادیبخش ز  یکند، ول  یم  دایمؤثر و خوب کاهش پ  یلیدردشان به شکل خ  ماران،یب

  ک ی  یدر معالجه  دینه کمک مطلق. مثالً فرض کن  کنندی م  یدرد از نظر کنترل درد کمک نسب  یهاکینیوپنجه نرم کنند. کلدست    دیبا درد با

 دا یپ  ییطور کامل رهااز عفونت به   ماریو ب  شودیم  کنشهیطور کامل ر  داده و درمان شود آن عفونت به   صیتشخ  یدرستبه    اگر   ی عفون  یماریب

 ی شوند.  فرد  یم  دهیمزمن نام   یها یماریو ... که معموال ب  یقلب  یهایماریب  ابت،یهستند مثل درد مزمن، د  یدر پزشک   هایماریب  یاما بعض  کند،یم

با فشار خون    دیبلکه تا آخر عمر با  شودینم  کنشهیبه طور کامل ر  یمار یب  نیا  گریاز موارد، د  یاریشد در بس  ابتید  ایفشار خون باال    هکه مبتالب

  م یتوانی . بلکه ما ممیکن کن  شهیدرد را ر   میتوان  یاز موارد ما نم  یاریشکل هستند، در بس  نیمزمن هم به هم یکند.  دردها  ی زندگ   ابتید  ایباال و  

  ت یماه  کیاست نه مطلق«. لذا درد مزمن    یداشته باشد و شدت درد، کمتر شود »کمک ما  نسب  یبهتر  تیفیباک  یزندگ  ماریکه ب  می کمک کن

د یاب  شودیکه م  ییهانهیهز  یدر ازا  یدر پزشک  شهیهم  گر یاست.  از طرف د  یها  نسباز موارد اثر درمان  یاریدارد.   در بس  یو مبهم  دهیچیپ  اریبس

  ی و سود را در آن به شکل علم  نه ینسبت هز  دیاست و با  یمتیقنسبتاً گران    یرشته کیدرد مزمن    یچراکه رشته   میبری که چه مقدار ما سود م  دید

را گرفته و در   ییهادر طول زمان چه درمان   ماریب  نیمهم است  تا  به ما نشان دهد  که مثال ا  اریبس  مارانیب  یریگیپ  ایفالوآپ    نی. بنابرادیسنج

 مؤثر بوده اند.   زان یبه چه م اشی زندگ تیفیدرمانها در بهبود ک نیا نکه یا گریدرمانها سود برده و د نیدرازمدت چقدر از ا

 یافزارنرم   ک ی  یت  یآ  نیبا کمک متخصص  ی کنم و حت  جادیبرنامه  فالوآپ فعال ا  کیاستاندارد  موفق شدم که    یهاپرسشنامه  یسر  ک ی  ی طراح  با

برنامه   ه.  البته ناگفته نماند کفرستادیاپراتور م یرا برا ییهاامیپ ،یریگیپ یالزم برا یهادر زمان  ماریکه در هر ب کردیشد که کمک م هیهم ته 

افزار نرم  نیچند سال کار کرد و  ا یفالو آپ ما برا  یبرنامه   نیا  یشلوغ است. ول  یمرکز درمان  ک ی  یبرا  یدشوار و سخت   اریکار بس  کیفالو آپ  

 یهاو با فرم  گرفتیتماس م  کردندی که  به ما مجددا مراجعه نم  یمارانیفالو آپ  با  ب  سیسرو  نیچند سال ا  دیکمک کرد.  به مدت شا  یلیهم خ
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به    شدیمربوط م  تاید  نی. اکردیکرده بود را ثبت م   جادیا   شانی زندگ  ت یفیکه در ک  یراتییو کاهش دردشان و تغ  مارانیب  تیرد شده وضعاستاندا

 کار ادامه دارد.  نیالبته به شکل محدودترا یستریدر حال حاضر به شکل رج کنیخودم، و ل یشخص  یهمان بانک اطالعات

که   کندیکمک را م نیفالو آپ بود که به ما ا سیسرو ن یکنم هم جادی)ره( موفق شدم که ای نیامام خم مارستانیکه در ب یاز موارد یکی نیبنابرا

 گریکه د  یمارانیدرد  در حال رفت و آمد هستند، در آن دسته از ب  سی که در سرو  یمارانیب  م یحجم عظ  نیا   کیستماتیمنظم و س  یلیبه شکل خ

 .  میکردند ثبت کن افتیکه در ییهارا نسبت به درمان  شانی زندگ تیفیک رییها تماس گرفته و تغکنند، با آن  ینم عهمراج

 شده؟حال حاضر متوقف  در 

 شود.     یدرد دنبال م یستریدر رج یشده است. اما به شکل محدودترآن برنامه فالوآپ در حال حاضر متوقف روینبود ن لیدل به

 د؟یاانجام داده   یدرد مزمن کار مهی پوشش و تحت قراردادن ب   یبرا 

  ر یبا آن درگ  شهیرشته در سطح کشور دارند و هم  نیمربوط به ا  یدو انجمن اصل  نیدرد و همچن  یرشته   نیکه تمام متخصص  یاز مشکالت  یکی

 یدر سطح وزارت انجام شده است و جلسات مکرر  هامه یها مکاتبه با بده  نکهیما است. با ا  «یخدمات رشته  یامهیپوشش ب  یهستند »مسئله

نموده    یریگیو پ  میانجام داده ا  یو کم است. ما هم به سهم خود در دانشگاه، مکاتبات متعدد  ینسب  اریبه دست آمده بس  تیموفق  امابرگزار شده  

 .   نندیب یصدمه م مارانیجهت ب نیاست و لذا از ا ی محدود و نسب اریخدمات رشته ما بس  یها برا مهیاما متاسفانه پوشش ب میا

 د؟ی نی ب یتان را چگونه  مرشته  یآموزش ینده یآ 

 ن یبر بال  هادنت یآموزش فلو و رز  نیو همچن  یآموزش  یهااست مانند کالس  یمیقد  یمتمرکز بر روشها  یآموزش پزشک   دیدانیکه م  طورهمان

روبه گسترش    ایو ثروتمند دن  شرفتهیپ  یهادر دانشگاه  شنیولیمیو س  یمجاز  یهاآموزش  ن،یسیتله مد  ندهیدر آ  یدرمانگاه و اتاق عمل ول  مارانیب

ما مجبور    یول  دهندیانجام م  شنی مولیس  یهارا در بخش   جرهایاز پراس  یاریشود. بس  یدنبال م  یجد  یلیبه شکل خ  شنیولیمیاست. توجه به س

  دوارم ی. امنندیب  ی هم آموزش م  رانیکه استاد مشغول درمان است فراگ  ی در حال  م،یآموزش ده  ی واقع  مارانیب  ی را بر رو  وهایاز سنار  یاریبس  میهست

 . میآموزش ده شنی ولیمیفانتوم و س یبار بر رو نیاول یخودمان را برا یرشته  نیسنگ یجرهای از پروس یلیخ میکه بتوان رسدب یروز

آموزش بر    ی)ره( براینیامام خم  مارستانیرا در ب  ییفضا  کیبود    نیانجام شد ا  یمحمد  گیدکتر ب  یآقا  یبان یکه با ابتکار و پشت  یدیجد  حرکت

خودمان را  ازیکه ن میابوده ییهامثبت است که ما هم جزو گروه اریقدم بس کین یاست. ا نیهم در حال تکو  یجسد در نظر گرفتند و امکانات یرو

 .میها اعالم کردنوع آموزش  نیا یبرا

جسد انجام دهند و پس از کسب   یبار اول بر رو  یحساس را برا  یجرهایاز پروس  یاریبتوانند بس  رانیکه فراگ  میهست   دواریام  کینزد  یاندهیآ  در

 انسان انجام دهند.    یها را بر رو جریپروس ،یمهارت نسب

 نگیتیزیبرنامه اکسچنج و و  میالبته اگر امکانات کشور اجازه دهد بتوان می اکرده  جاد یا  یارتباط  کی  لیبا بخش درد دانشگاه مک گ  ،ینظر آموزش  از

ارتقا  ن یا  م،یپروفسور داشته باش باشودی در آموزش م  یفیو ک  یعال  ی لیخ  یامر باعث   نیا  یاقتصاد  یبا توسعه   ندهیکه در آ  میباش  دواریام  دی. 

 و فلوآپ ها برقرار گردد.    دیاسات یها برافرصت

 د؟یندار شنیمولیحال حاضر شما اصالً س  در 

 .   میندار ر،یخ
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 د؟ یدار یخارج از کشور همکار  یها و مراکزچه گروه با 

در آلمان   ییارتباط با دانشگاهها  جادیدر حال ا  نیهمچن  میکه در ارتباط هست   Quebec pain registryدر منترال کانادا،    لیدانشگاه مک گ  با

 . میو فرانسه هست

 د؟ یده ی انجام م ییکارهاها چهرفع آن  یو برا  دی رو هستروبه ییهاچه چالش  با 

 جادیکه در گروه درد دانشگاه تهران ا ی فراوان شرفتیپ ن ینبودن رشته ماست. ا  تیگروه ما وجود دارد در اولو  یکه برا ی مشکالت نیتراز مهم یکی

)ره( ینیامام خم  مارستان یاتاق عمل درد ب  زاتیتجه    هیته   یآنها برا   نیسنگ   یگذارهیعلوم اعصاب و سرما  یپژوهشکده  تیشده، عمدتا به خاطر حما

اگر چه در سا ب  ریبوده است.  از طرف مجتمع  ا  میو سپاسگزار هست  بوده و ممنون  ییتهایحما  ،ینیامام خم  ی مارستانیبخشها  در    نکه یاز جمله  

 یی هالیانساست که به نسبت پت  نیا  تیواقع یگروه درد قراردادند ول اریاتاق عمل و درمانگاه را در اخت  راعلمیو ام یعتیشر  ،ینیامام خم مارستانیب

ششم در    یما رتبه  م،یکن  یم  تیترب  پیفلوش  اریدست  م،ی دار  یعلم  اتیعضو ه  9  م،یهست  یگروه فوق تخصص کیما     نکهیکه گروه ما دارد، مانند ا

 یوادار  یوزشآم  یما، فضا  گاهیبا در نظر گرفتن جا  م،یدر دانشگاه هست  پیفلوش  یهارشته   نیتریاز پر متقاض یکی و    م،یرا دار  پیفلوش  انیمتقاض

 است.  فیضع اریبس شودیم یداریما خر یکه برا یزاتیو تجه  ردیگیگروه درد قرار م اریکه در اخت

درد را    قاتی مرکز تحق میکه از ما شد تا توانست ییهات یالبته نسبت به حما رد، یقرار بگ تیموردتوجه و اولو شتریب  دیبا کندی م تیکه فلو ترب یگروه

 ما قرار نگرفته است.    اریدر اخت یی رویدرد در حال حاضر  بودجه و ن قاتیمرکز تحق تیپس از تصو یول م،یسپاسگزار هست م،یکن بیتصو

 کم دلسرد شوند. افراد کم شودی باعث م نیا م،یاقرارگرفته نییپا یهاتیدر اولو زاتیو تجه  رویدر اختصاص فضا، ن متأسفانه 

 د؟ یدار ییراهکارها چه 

 .   دیو ام تالش

 د؟یدار شودی رشته م  ن یکه وارد ا یتان و جوانانرشته  یعلمئتی ه  یاعضا  یبرا  ییهاشنهاد ی پ چه 

حضور داشته و   ایگروه هم در مراکز معتبر دن یاعضا ه یاند و بقگذرانده  ایمراکز دن نیشان را در معتبرتر  پیگروه، دوره کامل فلوش ینفر از اتندها 2

 شود.  شتریب  ایبا مراکز دن ران یو فراگ دیآل تر کنند تا رابطه اسات دهیاکسچج را ا طیکه شرا دوارمیاند. ام دهیدروه د

 ر؟ یخ  ای دیدار  یالمللن ی ب پیفلوش 

 .  میداشته ا هیجر یاز کشور ن یمتقاض کی. تاکنون میو اعالم هم کرده ا میالملل را دار نی ب پیفلوش اریآموزش دست یآمادگ بله

 آخر:   کالم 

اعتال  خوشحالم به سهم خودم در    ،ی سونوگراف  تیتحت هدا  یطیاعصاب مح  یهادرد، گسترش و توسعه بلوک  پیفلوش  ی برنامه آموزش  یکه 

)فالوآپ(  فعال )تماس با    یریگیپ  سیدرد، سرو  قاتیمرکز تحق  سیدرد دانشگاه، تاس  یستریثبت و رج  سیبزرگ، تاس  Data base  کی  سیتاس

 کنند( نقش مهم داشته ام.      ینم همراجع  گریکه د یمارانیب

 ما یما را زودتر شناخته اند و به ما مستق یاز شناخت پزشکان بوده و خود مردم رشته  ترع یدرد سر ینظر من شناخت و اقبال عامه مردم از رشته   به

 دیجدکه نسل    شودی باعث م  نیچراکه ا  ردیآموزش درد مزمن و حاد قرار گ  یبرنامه   یعموم  یتالش شود که در دوره پزشک  دیکنند. با  یمراجعه م

  دنیآموزش ها آشنا شده باشد و بدانند درد کش  نیاز همان اول ذهنشان با ا شوندیمختلف م یهاو بعد وارد تخصص لیالتحصکه فارغ یپزشکان
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  گر یدوجود دارد    ران یو ا  ایدر دن  یفوق تخصص  یرشتهک یعنوان  ن درد به و درما  صیندارد. اکنون که رشته تشخ مارانیب یبرا یو نفع  دهیفا  چیه

 است.  داکردهیفراوان گسترش پ یلیطور خامکانات درمان آنها  در کشور به  کهیاز درد رنج ببرند درحال مارانیاز ب یاریندارد که بس یلیدل

و   رد یها قرار گ  یریگ  می در تصم  یباالتر  تیدرد در اولو  یاست که رشته  نیا   هامارستانیسطوح باالتر دانشگاه و ب  رانیخواهش من از مد  اما

 اتخاذ شود.   هامه یرشته توسط ب نیپوشش خدمات ا یبرا  یو  اساس یجد میتصم کی دی در سطح وزارت بهداشت با نیهمچن

 . کنم ی تشکر م اریبس د،یمن و گروه درد قرار داد اریکه در اخت یفرصت نیا لیدانشگاه به دل یعمومروابط  سی انتها از شما و همکارانتان در سرو در

 

  ژه، یو  یهاو مراقبت  یهوشیتخصص ب  طهی: در حیراسکندریم   دکتر؛  تهران  یبا فرزانگان دانشگاه علوم پزشک 

 دارد یاتینقش ح مارانیب یبه روز، برا نگیتوریو مان زاتیاستفاده از تجه

دانشگاه گفت: از نظر علم و تجربه در جهان کم    ی نی امام خم  یمارستانیمجتمع ب  ژه یو  یهاو مراقبت   یهوشی گروه ب  ی علم  ئتی عضو ه

توانست  میندار به  میو  تجهروش  ی ریکارگبا  و  ا  زاتیها  در  سمت  نهی زم  نیموجود،  کن   یبه  ب  می حرکت  به   یهوشیکه  را  توراکس 

 . میکن  کی آن نزد یاستانداردها

 

روابط  علوم پزشک  یعمومبه گزارش  فرزانگان"تهران، مجموعه    یدانشگاه  به "با  مختلف    یها گروه  یو دستاوردها  های توانمند  یمنظور معرف، 

محمد    دیمنظور با دکتر س  نیدانشگاه در حال انجام است. به ا  یعمومآن، در روابط   یرو  شیافق پ  نییتهران و تب  یدانشگاه علوم پزشک  یآموزش

 . دینیب یو م دیخوانی که در ادامه م میبه گفتگو نشست ینیامام خم یمارستان یمجتمع ب ژهیو یهاو مراقبت  ی هوشیبخش ب اریدانش ،یسکندرا ریم

عنوان کرد و افزود:    مارانیب  یهوشیدر ارائه خدمات ب  شرفتیرا پ  ریاخ  یهاسخت در سال  یهایگسترش جراح  لیاز دال  یکی  ،یراسکندریم  دکتر

  هینحوه تهو نهیدر زم شتریمداخالت ب گر،ید یهای هوشیتوراکس با ب یهوشیب زینبوده و اصوالً وجه تما یمستثن هیقض نیاز ا  زیتوراکس ن یهوشیب

 باشد.  ی( م  یا هیتک ر  هیتوراکس مورد نظر ) تهو یهم  ایو   هیبافت ر  یبر رو یجراح لیبه منظور تسه  مارانیب یویر

است، ما از لحاظ   ی زاتیکه وجود دارد، مشکالت تجه   ی مشکالت  م،یکم ندار  یزیچ  کرد: ما از نظر علم و تجربه   حیدانشگاه تصر  یعلمئت یه  عضو

  جودمو  زاتیها و تجه روش  یریکارگبا به  میاما توانست  م،یدار  ایدن  کیخصوص مراکز معتبر و درجه  به  ایبا کل دن  یامالحظهاختالف قابل   یزاتیتجه 

  ت یوضع  یلی ها خسال  نیدر طول ا  نکهیو با وجود ا  می کن  کیآن نزد  یتوراکس را به استانداردها   یهوشیکه ب میحرکت کن  یبه سمت  نهیزم  نی، در ا

 . می دار یادیمان فاصله ز آلدهیهنوز با ا یما بهتر شده ول
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استاندارد    زاتیتجه   ریو سا  نگیتوریاست که مان  یعلم  یهوشیب  یطورکلافزود: به   مارانیدرمان ب  ندیمناسب در فرآ  زاتیضرورت تجه با اشاره به   یو

ارائه خدمات   تیفیدر کنار آن ک  توانیباشد م  یقابل قبول  در رده  مارانیب  شیپا  زاتیاگر تجه   گریدعبارتبه  زند،ی در آن حرف اول را م  یهوشیب

 را هم ارتقا داد.  یهوشیب

است    یمرکز  ینیامام خم یمارستانیافزود: مجتمع ب  رودی به شمار م  ایاعضا در دن  وندیپ  نیترجزو سخت   ه یر  وند یپ  نکه یا  انیبا ب یراسکندریم  دکتر

 یراحو ج هیر وییسیآ تیکرونا، کل ظرف یو  شروع پاندم یکاف زاتی عدم وجود تجه  لیدر آن شروع شده اما به دال هیر وندیها قبل پکه از سال

 انجام نشد. ینیامام خم یمارستانیدر مجتمع ب ه یر وندیپ یجراح ری در دو سال اخ لیدل نیکرد؛ به هم دایکرونا اختصاص پ مارانیتوراکس به ب

باعث شده اگر مسائل    ه یو ر  یهوشیتوراکس ، ب  ی جراح  یهمکاران گروهها  ن یدانشگاه افزود: خوشبختانه تعامل قابل قبول ب  یعلمئت یعضو ه 

کرد که    میحرکت خواه  ی و اکنون ما به سمت  میندار  یمشکل  گر ید  یعمل جراح  چیه  یبرا  میرا کنار بگذار  یاز پاندم  ی و مشکالت ناش  یزاتیتجه 

 آن وجود دارد.  تیظرف نکهیا لیبه دل میده شیرا افزا ینیامام خم یمارستانیدر مجتمع ب هیر یوندهایتعداد پ

  نکه یگفت: علت ا  رازیو ش  یدانشور  حیمس  مارستانیب  ،ینیامام خم  یمارستانیکشور، مجتمع ب  یدر سه مرکز درمان  ه یر  وندیبا اشاره به انجام پ  یو

 ویی سیدر آ  ماریو  مراقبت ب  یو جراح  یهوشیب  یها  کی، تکن  ماریب  یساز است که انتخاب و آماده  نیدر ا  وندهاست یپ  نیترجزو سخت   هیر  وندیپ

 کمک کند. ه یر وندیپ تیبه موفق  تواندیسه عامل م نیزمان ااست که وجود هم زاتیزمان، تجربه و تجه  ازمندیشدت نبه 

  مارستان یاز ب  صیترخ  به مرحله   شودی انجام م  شانیتوراکس برا  یکه جراح  یمارانیبه اتفاق  ب  بیقر  تیگفت: خوشبختانه اکثر  یراسکندریم  دکتر

شوند که   ی ممکن است دچار عوارض بعد از جراح  یو وسعت جراح  یانهیزم  یماریسابقه و شدت ب لیهستند که به دل  ی مارانیو معدود ب   رسندیم

 در کشور ما کمتر است.  یکه حت ستین شتریتنها بنه  میسراغ دار ایمراکز معتبر دن  گر یکه از د یزیچعمالً با آن  همآن 

که بر اساس   یمطالعات یکیشاخص هستند؛  شودیانجام م یهوشیکه امروزه در عرصه ب ییهادانشگاه گفت: دودسته از پژوهش یعلمئتیه عضو

روز و  به   زاتیتجه   ازمندین  نیکه ا  یاعمال جراح  نیمختلف در ح  یویر  یقلب  یرهایمتغ  شیمثل پا  شود،یانجام م  دیجد  یهایاستفاده از تکنولوژ

   .میاپژوهش را شروع کرده  یما هر دوسر  شود؛یانجام م  یشگاهیو آزما  یاست که در سطوح سلول  ییهااست و دوم هم پژوهش  شرفتهیپ  زاتیتجه 

  ی جراح  یبرا ی هوشیو  ب ایتوراکس  دن ی که در مراکز جراح ییهاکیو تکن دیجد یهاخاطرنشان کرد: خوشبختانه ما استفاده از روش  انیدر پا یو

 شرفتیپ  یبرا  شتریبه تالش و ممارست ب  ازین  یول  میقرار دار  یخوب  گاهیکه اکنون در جا  رسدیو بنظر م  میارا شروع کرده  شودی توراکس انجام م

 وجود دارد. یتخصص لدیف نیدر ا
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توانیم های است که ما می ارزشیابی یکی از شیوه  :پزشکی  معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده

 به بهبود کیفیت و ارتقا کیفیت آموزش برسیم 

های آینده گفت: در پروژه ارزشیابی برنامه های دستیاری تخصصی در راستای بهبود آموزش بالینی  برنامهدکتر علی لباف با تأکید بر  

 .شگاه است و این مسیر را همچون گذشته ادامه خواهم دادندا

 

های مختلف ها و دستاوردهای گروهمنظور معرفی توانمندیفرزانگان، به ، مجموعه مصاحبه با  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ف  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبیین افق پیش روی آن، در روابط عمومی دانشگاه در حال انجام است. به این منظور با دکتر علی لبا

 :خوانیدی پزشکی گفتگو کردیم که در ادامه میدانشکده علمی گروه طب اورژانس و معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی درعضو هیئت

علمی دانشگاه در خصوص رشته اورژانس و نقش آن در حوزه سالمت گفت: در مورد رشته طب اورژانس ابهاماتی در  دکتر علی لباف عضو هیئت

ی داخلی و کودکان، تمامی بیمارانی که با هر ته های پایه و جنرال است مثل رشطب اورژانس از رشته   جامعه و افکار عمومی وجود دارد، رشته

ی رسانی به این بیماران است فارغ از اینکه مشکلشان در حوزه کنند اولین پزشکی که مسئول خدمتهای بیمارستانی مراجعه می مشکلی به اورژانس 

رشتهکدام از  تیک  اورژانس  پزشکان طب  اورژانس هستند  باشد متخصصین طب  تخصصی  معمول  در  شدهربیتهای  بیماران  پاسخگوی  تا  اند 

که به  های اولیه باشند بعدازاینکه مراقبت اولیه را دریافت کردند و بیمار پایدار شد یا مراقبت دیگری نیاز ندارد که ختم مراقبت است یا اینساعت 

 .شوندهای مرتبط معرفی مییکی از رشته 

کارگیری  ورت ارتقا آموزش بالینی صحبت کرد و در این راستا به اهمیت و نحوه به علمی گروه طب اورژانس در خصوص ضرسپس این عضو هیئت

 های آموزشی اشاره کرد: چند سال پیش که من مسئولیت معاون آموزشی گروه و مسئولیت برنامهسازی »مبتنی بر سناریو« در برنامهشیوه شبیه 

و ازدحام اورژانس با مشکل آموزش حین ارائه خدمت روبرو شدیم. همچنین دستیاری تخصصی طب اورژانس را بر عهده داشتم به علت شلوغی  

پذیر نیست. امروز در  ارائه یا امکان که بیماران ما در شرایط اورژانس هستند به شکل مطلوب بر بالین بیمار قابلها ازآنجاییبرخی از این آموزش

آموزش مهارت این مهاخصوص  اینکه  از  قبل  است  مرسوم  ابتدا در یک محیط  رتهای عملی  داده شود،  آموزش  واقعی  بیمار  بر روی یک  ها 

ای به  ی گذشته توجه دوبارهسه دهه   دو   های سال وجود داشته ولی در طولشده تمرین شود. البته این موضوع جدیدی نیست، سالسازیشبیه 

وزش را به روش ادغام یافته در گروه خالی دیدیم و گروهی  من و همکارانم جای این آم  سازی در پزشکی شده است، بحث آموزش به روش شبیه 

شدند و وارد  ای یک روز دستیاران ما از محیط بالینی خارج میای را تدوین کردیم که ابتدا هفته علمی تشکیل دادیم و برنامهرا از بین اعضای هیئت

شده را سازیسناریو بیماران شبیه   3شد و  ی پزشکی انجام می انشکدههای بالینی دشدند که این کار در مرکز مهارتشده میسازییک محیط شبیه 

مثال؛ بیماری را که با تنگی نفس مراجعه  عنوان کردیم بهنفره برای دستیاران اجرا می   6تا    4های کوچک  که از قبل طراحی کرده بودیم در گروه

گرفتند سپس معاینات  حال میخصوص چنین بیماری انجام دهند ابتدا شرح  خواستیم اقدامات الزم را درکردیم و از دستیاران میکرد تداعی می 

خواستیم اقدامات بعدی تشخیصی و درمانی  دادیم و نهایتاً از دستیاران می دادند بعد نتایج پاراکلینیک را در اختیارشان قرار می ضروری را انجام می 

https://pr.tums.ac.ir/
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اعضای    مثل ارتباط با   بردیم و مواردی راگام دستیارانمان را جلو میبه رده بودیم و گامسازی بر پایه سناریو طراحی کرا توضیح دهند یعنی یک شبیه

گیری در شرایط سخت و بحرانی و ... در این سناریوها گنجانده گروه، کارگروهی، ارتباط با همراه بیمار، موضوعات اخالق پزشکی، توانایی تصمیم

د مطهری شد و از آن زمان تاکنون با یک سری تغییرات در حال انجام است البته در حال حاضر نسب  بودیم، این فرایند ما برگزیده جشنواره شهی

 .به گذشته حجم کارمان کمتر شده است ولی ماهانه این جلسات راداریم و بخشی از آموزش رسمی گروه طب اورژانس است

شده است یعنی  های آموزشی توصیه سازی جزو روشبتنی بر شبیه سازی افزود: آموزش مها و راهکارهای پیشنهادی شبیهوی در خصوص چالش

است که به تجهیزات و امکانات و صرف نیروی    ترین چالش اینی آموزش بالینی مؤثر است. مهماندازه اینکه شواهد متقنی دارد که حداقل به

 .جهت با چالش روبرو بودیمهزینه داشت و ما ازاین پشتیبانی از این برنامه   .توجهی وابسته و نیازمند صرف هزینه استانسانی قابل 

علمی که کارش را در بیمارستان  سازی کارآموزشی نسبتاً سنگینی است و پیدا کردن هیئتدکتر علی لباف افزود: موضوع دیگر این است که شبیه 

ها در درازمدت وجود داشت نبود و این چالش  صورت مرتب تعطیل کند و در یک محیط آموزشی غیر بیمارستانی مشغول آموزش شود، هم آسانبه 

  .ها این کار ادامه یافته استرغم چالشطورکلی دستیاران راضی بودند و به هر شکل علیخوشبختانه به 

  علمی گروه طب اورژانس در ادامه به اقدام آموزشی دیگری در سطح دانشگاه اشاره کرد: چند سال پیش در خدمت بالینی اورژانس عضو هیئت 

های پیشرفته تروما نیاز داریم زیرا در ارائه خدمت به این دسته از بیماران دچار مشکل  اندازی آموزش اینتردیسیپلینری مراقبمتوجه شدیم که به راه 

را  عدم کار گروهی مطلوب بین کسانی است که این خدمت     های مشکلشده به این نتیجه رسیدیم که یکی از ریشه هستیم. با همفکری انجام

ها دهند.، ارائه خدمت به بیماران تروما نیازمند هماهنگی دقیقی میان همکاران جراح، ارتوپد، طب اورژانس و جراح اعصاب و سایر رشته ارائه می 

ن  زبان مشترک بیای داشتیم و متوجه شدیم که الزم است یکاست. با استاد امامی رضوی که نقش بسیار کلیدی در این فرایند داشتند جلسه

است، انتخاب و سعی   ATLS زبان مشترکی که الگوی رایج در جهان تحت عنوانکنندگان این خدمات وجود داشته باشد. به همین منظور  ارائه 

  ن چهار کردیم که این مفهوم را به دستیاران این چهار رشته در گام اول آموزش دهیم بنابراین ما هر فصل حداقل یک کارگاه داریم که دستیاران ای

ی بحث گروهی اجرا  بینند، بخشی از این آموزش نظری است البته آموزش نظری هم عمدتاً به شیوه رشته در کنار هم به مدت سه روز آموزش می

ی مهم آن کنند، نکته های کوچک مراقبت از بیمار ترومایی را تمرین می آن آموزش عملی است یعنی در کنار هم در گروه   شود و بخش عمده می

گیرند آن چیزی که در کنار هم  که در شرایط بالینی واقعی قرار می بینند و وقتید زبان مشترک است و اینکه افراد در کنار هم آموزش می ایجا

 .توانند اجرا کنندآموختند را بهتر از گذشته می 

های دستیاری تخصصی اشاره  مبتنی بر استاندارد برنامهدکتر علی لباف با توجه به مسئولیت خود در دانشکده پزشکی به پروژه ارزشیابی درونی  

توانیم به بهبود کیفیت و ارتقا کیفیت آموزش برسیم، وظیفه اعتباربخشی  های است که ما میکرد و گفت: بدون تردید ارزشیابی یکی از شیوه 

بهبودشان را پیدا کنند، بی درونی کنند و نقاط قوت و قابل ها را وزارت بهداشت بر عهده دارد، ولی مؤسسات باید بتوانند خودشان را ارزشیابرنامه 

از مشترکات    ای از استانداردها کهماه است که آغازشده است. ابتدا مجموعه   8تا    7فرایندی که فاز مطالعاتی آن حدود یک سال و فاز اجرایی حدود  

ای از سؤاالت استخراج شد که این سؤاالت  شده مجموعه اردهای تعیینشده بودند تدوین شدند و سپس بر پایه استاندکوریکولوم دستیاری استخراج

پرسیده شدند     علمی، مشاهده مستندات و بازدید میدانیبا استفاده از چند ابزاری که در نظر گرفته شد یعنی نظرسنجی از دستیاران و اعضای هیئت 

در گام بعدی نقاط    .گرددربط منعکس میبه مسئوالن ذی  شود وتدوین میایم، در انتها گزارش نهایی  تاکنون نه رشته تخصصی را بازدید کرده

هر یک اقدامات اصالحاتی که مقدور است را اعمال نمایند. در همین مدت     شودو مقرر می   قابل اصالح توسط گروه و دانشکده از گزارش استخراج

 .ایمها بودهین گروهچندماهه شاهد اقدامات مثبتی در زمینه ارتقا آموزش دستیاری در ا

های آینده خود در حوزه آموزش، پژوهش و درمان گفت: از روز اول که وارد دانشگاه شدم نقشم را  علمی دانشگاه با اشاره به برنامه عضو هیئت

ام بوده ام بر نقش معلمی صلیخدمت درمانی باشد تمرکز ا عنوان یک معلم دیدم تا یک پزشک، یعنی بیشتر از اینکه تمام تمرکزم بر ارائه بیشتر به 

فرد. بیشتر تالش کردم فرایندهایی که نیاز به اصالح دارند و تأثیرشان به بخش بزرگی از دانشجویان معطوف  است و البته نه نقش معلم فردبه 
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تباطی« در مقطع پزشکی عمومی و  های اربا این رویکرد اولین فرایندهایی که با آن مواجه شدم »ارتقای مهارت  .شود را موردتوجه قرار دهممی

پزشکی عمومی در »راستای بهبود آموزش تعهد    های بالینی پایه« بود. در کنار سایر همکاران در پروژه بازنگری برنامه بحث بعدی »ارتقای مهارت

کنم این مسیر را در  بوده و فکر میها  هایی که داشتم عمدتاً برگرفته از همین تالش ای« نیز تالش کردم تا اصالح و اجرا شود و پژوهش حرفه

 .آینده ادامه دهم

رغم اقدامات اصالحی متعددی که صورت پذیرفته کماکان گمان  های علمی بیان کرد: علیهای روبرو در توسعه فعالیتایشان در خصوص چالش 

مرکزشان بر ارائه یک فعالیت درمانی خاص بوده شود. شاید آن بخش از همکاران که تکنم به آن اندازه که باید به آموزش در دانشگاه نمی می

عنوان متولیان آموزش  ی بیشتری دارند تا کسانی که تمرکزشان بر ارتقای فرایندهای آموزشی بوده است. به نظرم الزم است به خیلی نمود و جلوه

   .ام دادیم داشته باشیمهایی که انجتأثیرگذاری آموزشمان را در محیط بیشتر معرفی کنیم و نمایش بهتری از فعالیت

های آموزشی بدون استثنا کار تیمی و کار گروهی هستند و  وی در پایان ضمن تشکر از همکاران خود در گروه و دانشکده پزشکی افزود: فعالیت

به بخشی از آن اشاره    علمی، کارشناسان دانشکده و حتی فراگیران قادر به انجام آن فرایندهایی کهمن بدون یاری جمع بزرگی از اعضای هیئت

 .شد، نبودم. خیلی ممنونم که من را در این مسیر همراهی کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


