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 116 .......................................................... کودکان یقلب نوزاد دو روزه در مرکز طب یاورژانس یجراح  زیآمت یانجام موفق

 117 ............ ران یسالمت ا یاجتماع هیسرما دهی دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت، چک  س یسالگرد تاس ن یپنجاه و ششم

 120 .............................. ی عتیشر مارستانیدر ب انیدانشجو یرفاه یدانشگاه از برنامه ها   یفرهنگ   ییمعاون دانشجو دیبازد

 121 ...........................................بار در مرکز قلب تهران  نیاول  یبرا  یرجراح یبا روش غ ترال، یم  چهیداخل در چهینصب در

 121 ....................... برنامه زنده مثبت سالمتنکولعل تک در  میدکتر مر یونیزیماما،مصاحبه تلو یصدا  یسامانه مشاوره تلفن 

 122 .......... د دانشگاه برگزار ش  یالمللن یو ارتباطات ب  هاتی فعال نی دتریاز جد  یبا ارائه گزارش المللن ی ب ینشست شورا  نیدوم

 126 .............................................................................................................................. عفاف و حجاب  یهفته مل

 126 ................................................ است   یانتخاب قلب ک یمن   ی: حجاب برا ین یحجاب و عفاف، پرستو حس  یهفته مل

 127 ................ درست است یزیربرنامه  ازمندیحجاب ن نهیدر زم یسازفر: فرهنگ  یعفاف و حجاب، فاطمه فرخ یهفته مل

 128 ................. ندارد   ی زن در جامعه منافات یو حجاب با آزاد  یا رنجبران: پوشش حرفه  نی میعفاف و حجاب، س  یهفته مل

 130 ......................................بخشد ی نفس مان احترام، ارزش و عزتراما: حجاب به زن لیعفاف و حجاب، اس یهفته مل

 131 ..... کند  ی م کیاست که ما را به خداوند نزد ی : حجاب همانند بال و پریثروت  ههیحجاب و عفاف، وج یبه مناسبت هفته مل 

مثمر    شتر یب  ،یبیآس  گونهچ یتا در جامعه بدون ه  دهدیبه زنان م  یعی وس  ی: حجاب آزادیرضو  نی الععفاف و حجاب، قره   یهفته مل

 132 .............................................................................................................................. رسان باشند.ثمر و کمک 

کرونا در محل پژوهشکده علوم    ونیناسی طرح واکس  ی، اجرا د یاز شروع موج جد  یر یشگیپ   یکرونا برا   ونیناسی بر واکس  د یتاک

 133 .............................................................................................................................................. ی دندانپزشک

مؤثر بر   ی اجتماع  یهامؤثر بر سالمت، مؤلفه ی با موضوع عوامل اجتماع (TUMS' TALKS) دارالفنون ام یپ  یهای مجموعه سخنران

 134 ......................................................................................................................................................... ا یبال

 135 .................................... اریطرح دارو یاجرا  یسطح شهر تهران در راستا یمعاونت غذا و دارو از داروخانه ها یبازرس

 136 ...................................... اریطرح دارو یاجرا  یدر راستا یکشور شی آما ۱۰نشست فوق العاده قطب منطقه  یبرگزار

 137 ............. دانشگاه در کربال   یآموزش مارستانیدانشگاه و ب المللن یتهران از شعبه ب   یاستادان دانشگاه علوم پزشک دیبازد

 138 .................................................. برگزار شد  ییو دانشجو یمعاونان فرهنگ   یکشور  شیآما ۱۰منطقه   ینشست فصل

 139 .................................................................. تهران: دکتر احمدرضا دهپور ی پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشک
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 140 ......................... دانشگاه با عمان انتخاب شد  یعلم  ی های همکار  زیم  دیثابت، به عنوان مسئول جد  یعی شف یدکتر مهد 
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های  علوم پزشکی و سازمان  های  دانشکده  و  ها  دانشگاه  انسانی  منابع  و  معاونان توسعه مدیریت  همایش 

 وابسته کشور برگزار شد

دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های وابسته پیرامون تحلیل وضعیت  همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و  

انسانی وزارت بهداشت، بهره وری منابع مالی و انسانی، بهره وری منابع سالمت، برنامه هفتم   معاونت توسعه مدیریت و منابع 

انی معاونت توسعه دانشگاه علوم  توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و معرفی موسسه عالی تربیت مدیران نظام سالمت به میزب

 .پزشکی تهران برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

  به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، در این گردهمایی که با حضور دکتر بهروز رحیمی معاون توسعه

رئیس ندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر حسین قناعتی مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر سید علیرضا مر

علوم پزشکی تهران، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان معاون توسعه دانشگاه و معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاهها و دانشکده    دانشگاه

برگزار شد؛ به موضوعاتی پیرامون تحلیل وضعیت معاونت توسعه    1401خرداد و اول تیر    31های علوم پزشکی و سازمان های وابسته کشور  

ع انسانی وزارت بهداشت، بهره وری منابع مالی و انسانی، بهره وری منابع سالمت، برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی،  مدیریت و مناب

 معرفی موسسه عالی تربیت مدیران نظام سالمت و ارزیابی شیوه های هم افزایی در مدیریت منابع و مصارف بخش سالمت پرداخته شد. 

 ی در مدیریت، عامل اصلی بهره وری در موضوعات مدیریتی اخالق، کیفیت و توانمند 

بر  دکتر قناعتی رئیس دانشگاه ضمن خوشامدگویی به معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی در این برنامه، صداقت، اخالق و انسانیت را مقدم  

مندی های خودمان کارکنیم و همواره راه حل هایی را منافع معرفی کرد و گفت: با دوری از ریاکاری و داشتن صداقت باید سعی شود روی توان

وی در تکمیل سخنان خود افزود: اگر   برای مشکالت بشریت هموار سازیم، چراکه برداشتن یک قدم برای غیرخدا، تمامی کارها را باطل می کند.

هم کسب کنید، چراکه اگر مدیریت درست انجام    اصرار بر ادامه مدیریت دارید باید سعی کنید در کنار تخصص های خود مهارتهای مدیریتی را

  از   یکی.  بردارید  گام  آن  افزایش  راستای  در  و  نباشید  کیفیت  به  قانع  هیچوقت  که  کنید  توجه  باید   میشود  چهار  از  بیشتر   شود دو به اضافه دو

پاره می شود برای همین، بر تقویت این  مترین مسائل در مدیریت توجه به نقاط ضعیف سیستم است چون زنجیر از ضعیفترین قسمت خود  مه 

 نقاط تاکید داشته باشید. 

بر این  دکتر قناعتی در پایان سخنان خود با تأکید براینکه رسالت ما این است که پیشگیری بر درمان ارجحیت پیدا کند افزود: تالش همه ما باید 

 خدمات در آن فراهم شود که همه کشور بتوانند از آن استفاده کنند. موضوع تاکید کند که شبکه ای ایجاد کنیم تا تمام امکانات، تجهیزات و 

https://chancellor.tums.ac.ir/
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 عقد تفاهم نامه نیروی انسانی با همه واحدهای دانشگاه به عنوان یک تجربه موفق دانشگاهی 

م پزشکی تهران عقد  دکتر ذاکریان معاون توسعه دانشگاه پیرامون تجربیات موفق دانشگاهها در حوزه منابع انسانی عنوان کرد: در دانشگاه علو

بیمارستان در حال اجراست. در این تفاهم نامه که با همکاری معاونان    14دانشکده و    12تفاهم نامه نیروی انسانی با همه واحدهای دانشگاه اعم از  

انی و تعداد نیروهای مورد  درمان و آموزش دانشگاه و روسای مراکز بیمارستانی صورت می گیرد؛ هر کدام از واحدهای دانشگاه در جذب منابع انس

 نیاز خود طبق تفاهم نامه به توافق رسیده و بعد از اقدامات اداری به واحدهای متقاضی ابالغ می شود. 

ت  توضیح اینکه در حاشیه این گردهمایی دو روزه پنل ها و نشست های تخصصی ویژه مدیران منابع انسانی برگزار و بر اولویت های وزارت بهداش

وم برنامه های بهداشتی پیرامون، اولویت پیشگیری بر در مان، اولویت روستا بر شهر، اولویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، اولویت مناطق محردر 

 بر مناطق برخوردار تاکید شد. 

 

 برگزار شد رئیس دانشگاهجلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با حضور 

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه با همراهی دکتر اکبر فتوحی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور در جمع اعضای شورای  

 .های تحقیقاتی در این مجموعه قرار گرفت پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در جریان روند بررسی و تصویب طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401خرداد    31شنبه  پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، رئیس دانشگاه در این جلسه که سه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 :وری و بدون سوگیری جلو ببریم، گفتعلوم پزشکی تهران را بهینه و با بهره  دانشگاه  در  پژوهش  امر  تا  هستیم  درصدد  اینکه  بیان  با   برگزار شد،

 .شوند رفع و شناسایی هم همکاری با باید که دارند وجود موانعی مسیر این  در

 پژوهشگاه  اینکه   به   وجهت  با   المللی در پژوهشگاه را دور از ذهن ندانست و افزود:رئیس دانشگاه دستیابی به مرجعیت علمی و ایفای نقش برجسته بین 

 .یابد ادامه باالتری  شیب  با حتی  این قطب صعودی علمی توسعه مسیر رودمی  انتظار  مناسب برای کارایی و اثربخشی دارد بستری

ایم داشته در تالش بودهعنوان یک استراتژی هوشمند مدیریتی در کشور افزود: تا جایی که امکان  وی با اشاره به اهمیت مقوله جایگزین پروری به 

 .گرایی نبوده استجوان   و سازیجوان  جز چیزی نیز مدیریتی  تغییرات میان این  در  هایی را که از قبل وجود داشته بر هم نزنیم وتا روال

 زدایی در کشور سازی گامی مهم در محرومیت ایفای نقش پژوهشگاه در شبکه 

https://chancellor.tums.ac.ir/
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های  سازی را ارزنده توصیف کرد و گفت: آنچه من امروز از تعامل پژوهشگاه با بسیاری از دانشگاهشبکه دکتر قناعتی ایفای نقش پژوهشگاه در  

 .زدنی استبینم مثالزدایی میعلوم پزشکی کشور در راستای محرومیت

تالش هستیم تا شهر فناوری سردار رئیس دانشگاه با تأکید بر لزوم فعالیت مراکز تحقیقاتی در فرایند خلق ثروت در کشور گفت: با همه توان در  

 .اندازی کنیمها راهبنیان و استارتاپ های دانششهید سلیمانی را برای فعالیت شرکت

تواند زمینه افزایش اشتغال، رشد بیشتر اقتصاد ها و کاهش مشکالت آنان، می های شرکتوی ادامه داد: تحقق این موضوع عالوه بر توسعه فعالیت

 .چنین شرایط توسعه نوآوری و خالقیت را فراهم کندو صنعت کشور و هم

 محور باشدتحقیقات باید جامعه 

گشای مشکالت سالمت در کشور باشد، تصریح کرد:  دکتر قناعتی با بیان اینکه پژوهش باید در کشور در جهت رفع مسائل مهم اجتماعی و گره  

 .داردها اهمیت باالتری از کمیت مقاالت اثرگذاری مقاالت و پژوهش

  با  مبارزه  و  اجتماعی  هایرسانه   فضای   پذیری اجتماعی و در شرایط ویژهرئیس دانشگاه ابراز امیدواری کرد: امیدوارم پژوهشگاه در جهت مسئولیت

 .بیشتر مورد توجه قرار دهد و در مسیر نشر علم در جامعه به یاری دانشگاه بیاید را عمومی آموزش هایجنبه  علم شبه

 های تحقیقاتی دانشگاه بین مراکزاستفاده مشترک از زیرساختلزوم 

جسته دانشگاه را دعوت به مشارکت و کمک به سایر مراکز تحقیقاتی کمتر رشد یافته در فضای سالم رقابتی بر   مراکز  همچنین   رئیس دانشگاه

 .ها، امکانات و تسهیالت تأکید کردمشترک از زیرساخت استفاده بر  کرد و

های به روز تر  های مختلف دانشگاه گفت: در مواردی که نسخه قیمت در بخشهای گران مین خصوص با ذکر مثالی از خرید دستگاهوی در ه

ها در زمان مصرف توسط تیم های مختلف باید خریداری شوند چرا نباید از تمام ظرفیت این دستگاه  چندساله  زمانی  هایبازه  در  هادستگاه   این

 تحقیقاتی استفاده شود؟ 

 ارائه الگو مدل انجام تحقیقات در پژوهشگاه به دانشگاه سبطین 

پژوهشگاه غدد با در اختیار داشتن یک مدل مدون و توسعه  المللی گفت:  دکتر قناعتی با اشاره به ظرفیت دانشگاه سبطین برای توسعه ارتباطات بین 

 .تواند به استقرار زیرساخت تحقیقاتی در این دانشگاه کمک شایانی کندیافته پژوهشی می

بنیان  باقر الریجانی،  دکتر  این جلسه همچنین  علوم غدددر  ممتاز حوزه  استاد  و  پژوهشگاه    این   ر د  تحقیقات  انجام  مدل  به   اشاره  با  نیز   گذار 

 گفت:   پژوهشگاه

 .زدنی ستهای مختلف بالینی، پایه و جمعیتی مثالهای علمی از حوزهاستقرار گروه 

های  های پژوهشگاه، فرایند تصویب طرح ها و ظرفیتدر بخش دیگری از این دیدار، دکتر افشین استوار رئیس پژوهشگاه ضمن معرفی فعالیت

 .نشگاه تشریح کردتحقیقاتی در پژوهشگاه را برای رئیس دا

گیرد افزود: پس از آنکه فرآیند  های تحقیقاتی ابتدا در شورای پژوهشی هر مرکز مورد بررسی و در فرایند داوری قرار میوی با بیان اینکه طرح  

های تصویب قدم داوری در مراکز طی شد پروپوزال های پیشنهادی جهت بررسی و تصویب در شورای پژوهشی پژوهشگاه مطرح و در صورت  

 .شودبعدی ازجمله عقد قرارداد و ابالغ به مجری جهت اجرای طرح انجام می 
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مرکز تحقیقاتی وابسته به پژوهشگاه سعی بر آن شده است تا افراد متخصص    13رئیس پژوهشگاه تصریح کرد: در ترکیب اعضای شورای پژوهشی  

 .شوند  دعوت جمعیتی و ایهپ علوم بالینی،  هایبا توجه به ارتباط موضوعی از حوزه

عنوان یکی از معتبرترین  کند، اهداف کاربردی پژوهشگاه را به های کالن دانشگاه حرکت میدکتر استوار با بیان اینکه پژوهشگاه در جهت سیاست

بنیان از طریق  ت دانشگذاری و طبابت مبتنی بر شواهد، خلق ثرومؤسسات تحقیقاتی در کشور و منطقه شامل فراهم کردن شواهد برای سیاست 

پژوهشگاه گفت: اثرگذاری یکی از    تحقیقاتی  بروندادهای   وی با اشاره به   .توسعه و رشد و توسعه فناوری و دستیابی به مرجعیت علمی خواند

ژوهشگاه انجام های تحقیقاتی ست که در پهای بنیادین در پژوهشگاه است و مقاالت و آمار فزاینده آن در پژوهشگاه محصول فرعی طرحارزش

 .شودمی

 رئیس پژوهشگاه با اشاره به موضوع عدالت در دسترسی به امکانات تحقیقاتی خاطرنشان کرد: پژوهشگاه متعلق به دانشگاه و یک موسسه پژوهشی

این پژوهشگاه قرار    های تحقیقاتی در اختیارگیرد و یا از محل طرح ذیل وزارت بهداشت است و منابعی که در پژوهشگاه مورداستفاده قرار می

 .شودهای پژوهشگاه باشد و جزء منابع عمومی محسوب میگیرد باید در راستای انجام مأموریتمی

ها خاطرنشان  رئیس پژوهشگاه همکاری و علم تیمی در مراکز تحقیقاتی را یک ضرورت خواند و با اشاره به ظرفیت خالقیت و کار علمی در جوان 

 .ماهنگ گروهی در درازمدت تأثیر خود را خواهد گذاشتریزی و کار هکرد: برنامه 

دهنده حمایت دانشگاه از بخش تحقیق و پژوهش  دکتر اکبر فتوحی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز که هدف از حضور در این جلسه را نشان

  سوی   از   هادانشگاه  به  هامأموریت  واگذاری  فرآیند  در    های غدد و متابولیسم با محوریت دیابتخواند و گفت: با توجه به اینکه مأموریت بیماری

مجموعه بزرگ پژوهشگاه علوم غدد در پیکره    داشتن  اختیار  در  به   توجه  با   است  شدهانتخاب   تهران  پزشکی   علوم  دانشگاه   به  بهداشت   وزارت

 .دانشگاه ما تا بخش زیادی از پذیرش این مسئولیت سنگین خرسندیم
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دکتر ترابی: مدیریت تصویر و شهرت پیوند تمامی نمادهای دانشگاه در ایجاد  ،  کمیته مدیریت تصویر و شهرت  

 احساس خوشایند در مخاطبان است

ها و خدمات شهیر، خلق تصویر ذهنی  دانشگاه، در نشست کمیته مدیریت تصویر و شهرت دانشگاه، بیان مزیت مدیر روابط عمومی  

های درخشش مدیریت تصویر و شهرت دانشگاه معرفی کرد و مقرر شد در هریک از  عنوان شاخصمناسب و همدلی و همراهی به 

 .ریزی صورت گیرداین محورها برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دفتر مدیریت روابط عمومی برگزار شد، دکتر ماشاءاله   1401خرداد    31، در این نشست که  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

آید گفت: مراسم جام  نمایش درمیشود نمادی از تصویر دانشگاه به  ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، بابیان اینکه هر جا مراسمی برگزار می

های دانشگاه را  باید پیش از بازی، ردپای ذهنی از توانمندی .ها و دستاوردهای دانشگاه بودجهانی کوچک فرصت حضوری برای معرفی توانمندی

 .کردیم تا پس از بازی، پرچم آن در ذهنشان برافراشته بماندکنندگان ایجاد میدر ذهن شرکت

باید از پیش، شبیه مدیر روابط عمو های دانشگاه را  سازی کنیم تا بتوانیم ظرفیت می دانشگاه، با تأکید براینکه برای حضور در هریک از مراسم 

شود و پیش از هر رویداد باید برای احیای  اسم مختلف دانشگاه، ایجاد میمر  و  رویدادها  در  تصویر،  مدیریت   درستی به نمایش درآوریم گفت: به 

 .ریزی کنیم انشگاه برنامه های دظرفیت

ریزی کارگیری المان ها و نمادهای مختلف برنامه آرایی و به دکتر ترابی بابیان اینکه پیش از اجرای هر رویداد، باید برای مدل لباس همکاران، صحنه 

شناختی دارد و هم احساس خاصی را به مخاطب القا  زیباییهای  تصاویری است که هم ویژگی  ماندشود گفت: آنچه در ذهن مخاطب باقی می 

 .کردکند. مراسم جام جهانی کوچک نیز چنین احساس قوی را در مخاطبان ایجاد میمی

مدیر روابط عمومی دانشگاه یکی از وظایف کمیته مدیریت شهرت و تصویر را پیوند تمامی نمادهای دانشگاه برای ایجاد احساس خوشایند در  

های ماست. در این بین ممکن با  مشکالت ما ناشی از غفلت .مخاطبان دانست و گفت: مسئولیت این کمیته ایجاد احساس امید در افراد است

 .هایمان آگاه شویمشود از غفلت ای بدانیم که سبب می نقدهایی هم مواجه شویم اما هر نقد را باید هدیه 

های  ها، بیان خدمات شهیر، خلق تصویر ذهنی مناسب و همدلی و همراهی را از شاخص بیان مزیتدکتر ترابی معرفی بهتر عملکرد واحدها و  

تواند معرفی و موردتوجه قرار  های خاص خود را دارند که میدرخشش مدیریت تصویر و شهرت دانست و گفت: هریک از واحدهای دانشگاه مزیت
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ختلف را معرفی و به نمایش بگذارند. درخشش، شاخصی برای معرفی بهترین خدمت و  های متوانند وجه تمایز خود در بخش گیرد. واحدها می

 .ای شده استعملکردی است که در آن از حد تکلیف و وظیفه فراتر رفته و منجر به برون داد ویژه

تشریح کرد و هریک از اعضا   پزشکی، الگوهای مربوط به فرم و شکل محتوا را سپس مرضیه رشیدی مسئول روابط عمومی پژوهشکده علوم دندان 

 .پیشنهادهای خود را در این خصوص بیان کردند

 

امضای قرارداد همکاری و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران با موسسه خیریه متوسلین به امام رضا )ع( 

 برداری از مرکز علوم مغز و اعصاببرای تکمیل، تجهیز و بهره

ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی  ر سید ابوالفضل ذاکریان معاون توسعه مدیریت و برنامهبا حضور دکتر حسین قناعتی، رئیس و دکت

تهران، قرارداد همکاری و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران با موسسه خیریه متوسلین به امام رضا )ع( برای تکمیل، تجهیز  

 .برداری از مرکز علوم مغز و اعصاب امضا شدو بهره

 

در سالن شورای ستاد دانشگاه برگزار شد، طرفین    1401تیر    2، در این جلسه که روز پنجشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 با هم قرارداد بستند.  1400دی  25نامه بر اساس توافقات سابق و همچنین پیرو تفاهم

عنوان  خیریه متوسلین به امام رضا )ع( مرکز علوم مغز و اعصاب را از سالیان گذشته در دست احداث داشت و پرفسور سمیعی نیز به با توجه به اینکه  

هایی را ارائه کرده بود اما به دلیل مشکالت موجود  برداری و آموزش آن ایدهالمللی در چگونگی ساخت و بهره یک شخصیت علمی و پزشکی بین 

 ای چندساله برای تکمیل مواجه شد. وقفه این پروژه با 

 برداری از این مرکز اقدام کند.با این قرارداد همکاری مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ساخت و تجهیز و بهره 

رسانی به  رای ارائه خدمات فرد در کشور و منطقه باشد طرفین توافق کردند بای منحصربهتواند نمونه المللی میکه این مرکز بینهمچنین ازآنجایی

 اندازی آن اقدام کنند. کنندگان در سریع ترین زمان ممکن برای راه مراجعه

شاهین ساحلی مدیر حقوقی دانشگاه، مهناز طاهری پور مدیر امور مالی، مهندس سرپرست مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فرهاد  

 دار موسسه خیریه نیز در این نشست حضور داشتند. ضمیر خرسندی، خزانه  مدیره و دکتر محمدباقریعقوبی رئیس هیئت 
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 علوم پزشکی تهران  رئیس دانشگاهقدردانی مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از 

ای از دکتر حسین قناعتی به دلیل حضور در آیین  وزارت بهداشت در نامه دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل  

 .های دانشکده طب ایرانی و اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قدردانی کرد رسانی فعالیت اطالع 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 استاد گرامی جناب آقای دکتر قناعتی 

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان تهران

 با سالم و تحیت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن دانشگاه پیشرو را به دلیل اقدام هوشمندانه،  وسیله مراتب قدردانی دفتر طب ایرانی و مکمل  بدین

رساند بدیهی است حضور  مؤثر و الگوساز برای ارائه خدمات طب ایرانی در زمینه کمک به درمان ناباروری ذیل سالمتکده خارک را به استحضار می

های دانشکده طب ایرانی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرایی سازی قانون  لیترسانی فعاباالترین مقام دانشگاه در آیین اطالع

تقدیر  های علمی طب ایرانی در قرارگاه جمعیت آن دانشگاه یکی از اقدامات ارزشمند و قابل حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و استفاده از ظرفیت 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران است. 

 ه حسینی یکتادکتر نفیس

 مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل 

 

هیئت پژوهشنشست  مرکز  سرپرست  حضور  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  شورای رئیسه  مجلس  های 

 اسالمی برگزار شد

علمی تأکید کرد و  رئیسه بر رفع مشکل پرداختی های اعضای هیئت هیئت در نشست این هفته  رئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی، 

 .علمی تأثیرگذار است گفت: این مسئله روی انگیزه هیئت
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در سالن شورای ستاد مرکزی   1401تیر    5، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، در جلسه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  های مجلس شورای اسالمی و عضو هیئت با قدردانی از حضور دکتر بابک نگاهداری سرپرست مرکز پژوهش

را آغاز کرد که  تر و برخی کارهای جدید  های دوره قبلی را احصا و آن را چابک گفت: مدیریت جدید دانشگاه پس از شروع به کار، نتایج تالش 

الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربال( است که دستاورد  اندازی دانشگاه سبطین )شعبه بینالملل برای راهنمونه آن اقدامات معاونت بین

 .ا خواستار شدعلمی برای کسب مجوز سفرهای خارجی، کوتاه شدن این مسیر روی با اشاره به برخی از مشکالت هیئت .بزرگی برای دانشگاه بود

های مختلف برنامه محور در حال حرکت هستند  دکتر قناعتی در ادامه با بیان اینکه در حوزه آموزش اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و گروه

شود جویان داده میصورت هدفمند به دانشها به های انجام شده این آموزشریزیهای آموزشی به سمت علم نافع رفته است و با برنامهافزود: برنامه 

ها نیز همین کار را  ازاین مغفول مانده بود ضمن اینکه در رابطه با سایر گروهصورت عملی کسب کنند که پیشهای پزشکی را به تا بتوانند مهارت

 .کنیممی

علمی به دلیل سقف ر اعضای هیئتانگیزگی دهاست به مشکالتی از قبیل بی رئیس دانشگاه با بیان اینکه دانشگاه در حال پشت سرگذاشتن بحران 

علمی تأثیرگذار است و ما بازخوردهای منفی در این زمینه حقوقی و پلکانی کردن مالیات اشاره کرد و گفت: متأسفانه این مسئله روی انگیزه هیئت

 .کنیمدریافت می

بینیم میلیون دالر خسارت دارد اما می  2خروج یک پزشک حدود  دیده دانشگاهی گفت:  دکتر قناعتی با ابراز نگرانی از مهاجرت نیروهای آموزش

 که تعداد زیادی در سال های اخیر مهاجرت کرده اند

 MBAدر ادامه دکتر مسعود میرمعینی گزارشی از وضعیت نیروی انسانی دانشگاه ارائه کرد و دکتر علی اکبری ساری درباره برگزاری دوره های 

 .ضیح دادویژه مدیران ارشد دانشگاه تو

های والمسلمین میرمجید سیدقریشی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری همچون جلسات قبل بخشاالسالم در ابتدای جلسه نیز حجت 

 .از نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر را بررسی کرد
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 دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه برگزار شد 

راه اندازی مهد کودک دانشگاه تا دو  ،دانشگاه برای کمک به افزایش نرخ فرزندآوری آماده استدکتر قناعتی:  

 ماه آینده 

در دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه، بر ضرورت ترویج فرهنگ فرزند آوری تاکید و گزارش اقدامات کمیته های تخصصی  

 .ش نرخ فرزندآوری طراحی و مصوب شده، اعالم شدتشکیل شده ذیل این قرارگاه که با هدف کمک به افزای 

 

در سالن حکیم برگزار شد، دکتر حسین قناعتی،  1401تیرماه  5، در این نشست که یکشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

، با اشاره به کاهش نرخ فرزند آوری ، آن را تهدیدی جدی برای آینده کشور خواند و گفت: متاسفانه نسل و جمعیت ایران مورد  رئیس دانشگاه

وی مسکن و اشتغال را دو فاکتور مهم در فرزندآوری عنوان   ب جدی قرار گرفته و دانشگاه باید در این زمینه تمام تالش خود را به کار گیرد.آسی

طی  کرد و گفت: اگر چه اصالح هیچ کدام از این دو فاکتور در حیطه اختیارات دانشگاه نیست، اما تالش خود را برای فرهنگ سازی و بهبود شرای

 که درحوزه اختیارات و دانشگاه قرار دارد، خواهیم کرد.

 د. رئیس دانشگاه، در ادامه بر ترویج فرهنگ فرزند آوری، تسهیل روند درمان ناباروری و تشویق جوانان و دانشجویان به امر ازدواج تاکید کر

 ضرورت فرهنگ سازی برای فرزندآوری 

  مراقبت،   و  درمان  بهداشت،  تخصصی  های  کمیته  تشکیل  از  جمعیت،  جوانی   دبیرقرارگاه  و  دانشگاه  بهداشت  معاون  منش،  اولیایی  علیرضا  دکتر 

 هر  به  و  تدوین  قرارگاه  اعضای  وظایف  شرح:  گفت  و   داد  خبر  قرارگاه  این  ذیل  در  عمومی  روابط  و   لمی ،فرهنگی، پشتیبانی، امور حقوقی، بیمهع

 د.کنن  اعالم   را  خود  عملیاتی  های برنامه  و  اقدامات   ابالغی،  های  سیاست  با   متناظر  هستند  موظف   نیز   ها  کمیته.  است  شده ابالغ  ها  کمیته  از  کدام

اکنون  وی افزود: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه های عملیاتی خود را در این زمینه پیش از دانشگاه های دیگر آغاز کرده است و 

 گر عقب نیست. از لحاظ زیر ساختی نسبت به مراکز دی

خاطر نشان   "بسیاری از مشکالت در حوزه فرزند آوری جنبه فرهنگی دارد و معطوف به منابع مالی نیست"معاون بهداشت دانشگاه، با بیان اینکه 

ب شهر کاهش  کرد: در دوره ای قرار گرفته ایم که ازدواج، امری دشوار شده است و بر اساس آمارهای موجود، ازدواج در شمال شهر بیش از جنو

 یافته است. این مسئله نشان می دهد که برخی از فاکتورهای ازدواج و فرزند آوری، خارج ازحوزه مسائل و مشکالت مالی است. 

  اجرا  قابل  مصوبات حیطه  2 در و نموده بندی  اولویت  را  عملیاتی های برنامه    دکتر اولیایی منش، از روسای کمیته های تخصصی درخواست کرد

مه عملیاتی ساالنه متناظر با سیاست های  برنا  تدوین  شد  یادآور  و  کنند  بندی  تقسیم  مالی  منابع  تامین  به  منوط  مصوبات  و  اعتبارات  به  نیاز  بدون
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  وی در پایان ضمن قدردانی از عملکرد کمیته های مختلف، گفت: فعالیت های این   ابالغی و متناسب با زیست بوم دانشگاه در نظر گرفته شود. 

 دوره کوتاه نشان داد که اقدامات زیادی می توان در جهت اصالح نرخ فرزندآوری در کشور انجام داد.

 در ادامه هر کدام از کمیته ها به ارائه گزارش کوتاهی از اقدامات و برنامه های خود پرداختند. 

 جمعیت هر کشور؛ قدرت آن کشور است

سیدقریشی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نیز در این جلسه از اعضای قرارگاه خواست تا به  والمسلمین میرمجید  االسالم حجت

این مسئله به عنوان یک وظیفه سازمانی نگاه نکنند و تاکید کرد: جمعیت هر کشور، قدرت آن کشور محسوب می شود و باید فضاسازی الزم در  

وی اولویت بندی برنامه ها و اجرای فعالیت های موثرتر را ضروری خواند و گفت: راه    صورت گیرد.  جهت تعیین اولویت ها به سمت فرزندآوری

نواده اندازی مهدکودک می تواند برای کارکنان و خانواده ها آسایش و راحتی خیال ایجاد کند. لذا اقدامات ما باید احساس دستگیری و کمک به خا

 میان کارکنان مجرد در سازمان پیش قدم باشید.  ها را منتقل نماید. همچنین برای پیوند

م مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بر ضرورت تبلیغ بر بیلبوردهای مختلف و معرفی آثار سوء کاهش جمعیت تاکید کرد و گفت: مرد

 باید احساس کنند که وضعیت کنونی، خطرناک است و باید برای آن در سطح وسیع فرهنگ سازی کرد.

 بر داد. دکتر ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، در پایان نشست، از راه اندازی مهد کودک دانشگاه تا دو ماه آینده خ

 

موسوی به سمت رئیس دانشکده انتصاب دکتر مهدیه السادات  ،  از دکتر زینب کدخدا رئیس دانشگاهقدردانی  

 دندانپزشکی

دانشکده   رئیس  به سمت  را  موسوی  السادات  مهدیه  دکتر  حکمی  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قناعتی  دکتر حسین 

 .دندانپزشکی منصوب و در نامه ای از خدمات دکتر زینب کدخدا رئیس پیشین این دانشکده قدردانی کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر قناعتی 

 دکتر مهدیه السادات موسوی 
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 ، در متن حکم آمده است: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 دانشیار محترم دانشگاه  سرکار خانم دکتر مهدیه السادات موسوی

 با سالم و احترام 

ترین مرکز آموزشی دندان پزشکی کشور، نقش برجسته ای در زمینه توسعه آموزش و پژوهش علوم این  دانشکده دندان پزشکی به عنوان قدیمی 

نماید و از طریق  رشته داشته است. این دانشکده با نوآوری و ارایه خدمات نوین و جامع، نقش کلیدی در ارتقاء سالمت دهان و دندان، اجرا می 

 نیاز نظام سالمت، جایگاه علمی ویژه ای در سطح کشور و منطقه دارد. توسعه این دانش و تربیت نیروی انسانی مورد

نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند سرکارعالی و با توجه به تمایل بخش قابل توجهی از اعضای هیات علمی و همچنین به پیشنهاد هیات  

رود با جلب مشارکت اعضای محترم ی منصوب می شوید. انتظار میرئیسه دانشکده دندانپزشکی، بدین وسیله به عنوان رئیس دانشکده دندان پزشک

ات  هیأت علمی، کارکنان دلسوز، دستیاران، دانشجویان و فراگیرندگان عزیز در همه مقاطع، ضمن پیشبرد امور جاری دانشکده، طبق ضوابط و مقرر

 نسبت به امور ذیل برای حرکت رو به رشد آینده اهتمام ویژه مبذول فرمائید:

 قدام در جهت ارتقاء جایگاه آموزشی، پژوهشی دانشکده دندان پزشکی در سطح کشور و منطقه ا

 بر اساس نقشه علمی دانشگاه 1400- 1404تدوین برنامه عملیاتی چهارساله 

 ظرفیت موجودبرنامه ریزی برای ارتقای کیفی و کمی خدمات درمانی دانشکده در سطوح عمومی و تخصصی با استفاده از حداکثر 

 تالش جدی در زمینه های مختلف بین المللی سازی و تمهید شرایط مناسب تر جذب دانشجوی بین المللی

 فراهم نمودن عادالنه و بهینه شرایط و فرصت ها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی همه اعضای هیات علمی و دانشجویان 

 می و ارزیابی فراگیران، طبق شیوه نامه های مصوباجرای ارزشیابی برنامه های آموزشی اعضای هیات عل

 تالش در جهت نیل هرچه سریعتر به دانشگاه نسل سوم و چهارم

 توجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی همراه با افزایش بهره وری و مهارت های ارتباطی کارکنان

 ها صیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع جدید مالی و مدیریت هزینه

امید می رود دانشکده دندان پزشکی با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با سرعت و شتاب مطلوب در جهت اهداف تعیین شده  

 ادامه دهد. از  

 . درگاه خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور محوله خواستارم

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 قدردانی آمده است: در متن نامه 

 سرکار خانم دکتر زینب کدخدا 

 استاد محترم دانشگاه 

 با سالم و احترام 
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مسئولیت پذیری و همکاری اعضای هیأت علمی در اداره امور اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل پیشرفت 

 آن در دوره حیات پربرکت دانشگاه بوده است. 

ها و خدمات ارزشمند سرکارعالی در زمان تصدی ریاست دانشکده دندانپزشکی که نتایج پرباری در پی داشته است سپاسگزاری  دانم از تالش الزم می

 نمایم و برایتان از درگاه خداوند متعال سالمتی و سعادت روزافزون مسئلت کنم. 

 مند گردد. های ارزنده اساتید بزرگواری چون شما بهره ب و توانمندیامیدوارم دانشگاه و عرصه نظام سالمت کشور همچنان بتواند از تجار

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 

 دکتر ترابی بر بازآفرینی سایت دانشگاه و مراکز بر اساس شاخص وبومتریک تأکید کرد

سایت  سازی وب عنوان پایلوت برای یکپارچهبهنشست مشورتی روابط عمومی دانشگاه با مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی  

 .مراکز و ارتقا جایگاه دانشگاه با رویکرد نهایی سازی طرح برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی،  ، نشست مشورتی روابط عمومی دانشگاه با حضور دکتر  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

رسانی الکترونیک، دکتر کاووس فیروزنیا معاون مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی دانشگاه و جمعی  مهندس سارا نعیمی رئیس اداره اطالع

 .برگزار شددر دفتر مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی دانشگاه  1401تیرماه  5از مدیران این مرکز، یکشنبه 

سازی سایت دانشگاه  در ابتدا دکتر ترابی با تأکید بر بازآفرینی سایت دانشگاه و مراکز بر اساس شاخص وبومتریک گفت: به این منظور طرح یکپارچه

 .قرار دارددانشگاه داشتیم قراردای در این خصوص منعقد و در حال حاضر در مرحله اجرا  IT مطرح و با مذاکراتی که با معاونت توسعه و

اندازی هر سایت جلساتی برگزار و  شوند و بعد از راه عنوان پایلوت داوطلب میوی گفت: برای اجرای این طرح تعدادی از واحدهای دانشگاه به  

 .شود که برای تهیه محتوا آن الزم است تیم تولید محتوا تشکیل شودکلیات صفحات سایت با تفاهم آن واحد ایجاد می

کنند گفت: برای انعکاس  شود ولی این کارها انعکاس پیدا نمیبابیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی تهران کارهای زیادی انجام میدکتر ترابی  

های صورت گرفته هر مرکز در فضای  گیرد ضروری است تیم تولید محتوا تشکیل و فعالیتهایی که در مراکز مختلف دانشگاه صورت میفعالیت

 ابد مجازی انعکاس ی
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شان را در آن سامانه بارگذاری ی واحدها محتوای تولیدیشده تا همه ی سینا طراحیدر سایت جدید، رسانه  :مدیر روابط عمومی دانشگاه اضافه کرد

 های مختلف بنا به اینکه اجازه دارند یا خیر قابل انجام است کنند اما نمایش آن در سایت

های ایت دانشگاه شاخص آلتمتریکس است این شاخص استنادات و اثرگذاری مقاالت علمی را در شبکه دکتر ترابی ادامه داد: موضوع بعدی در س

شود بالفاصله یک مصاحبه در خصوص آن تهیه و بعد از بارگذاری خبر برای چرخش در  ای که بارگذاری می کند و مقالهاجتماعی ارزیابی می 

 .شودهای اجتماعی توییت و ریتوییت انجام می شبکه 

ها ارائه  در ادامه مهندس نعیمی مدل و طرح پیشنهادی مرکز تحقیقات رادیولوژی را نمایش داد و توضیحات کاملی در خصوص هرکدام از بخش

 .و به سؤاالت حاضران پاسخ داد

 

 جلسه هماهنگی در راستای توسعه وبسایت معاونت درمان 

درمان، دکتر ناطقی خاطر نشان کرد: اگر ما میخواهیم بزرگ باشیم باید  در جلسه هماهنگی در راستای توسعه وبسایت معاونت  

 .بزرگی کنیم، بزرگی کردن در رسانه این است که پاسخگوی مردم باشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

راستای توسعه وبسایت این معاونت با حضور دکتر سعید  معاونت درمان، جلسه هماهنگی در   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

تانی، سید  ناطقی، معاون درمان دانشگاه، دکتر ماشاءاله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی گنجعلی خان، مدیر تعالی بالینی امور بیمارس

الکترونیک، فائزه فهیمی تبار، کارشناس روابط عمومی معاونت  عرفان ترکش، مشاور معاون درمان، مهندس سارا نعیمی، رئیس اداره اطالع رسانی  

 .در معاونت درمان برگزار شد 1401درمان روز شنبه چهارم تیر 

گوی  دکتر ناطقی خاطر نشان کرد: من با فرآیند توسعه وبسایت معاونت درمان موافق هستم. این معاونت محل رجوع مردم است، بنابراین باید پاسخ

مردم و حتی اعضا هیئت علمی دانشگاه باشد. با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه مادر است، بنابراین ما باید    سواالت پرتکرار 

 .برنامه ای تعیین کنیم تا مردم بتوانند راحت تر معضالت خود را به ما برسانند و سواالت خود را مطرح کنند

 .یم باید بزرگی کنیم، بزرگی کردن در رسانه این است که پاسخگوی مردم باشیموی ادامه داد: اگر ما میخواهیم بزرگ باش

مشکل جدی که در سطح دانشگاه وجود دارد این است   :دکتر ترابی به یکپارچه سازی و هوشمندسازی وبسایت های دانشگاه اشاره کرد و گفت

این وبسایت به دانشگاه علوم پزشکی تهران نمی شویم، چراکه هرکدام   که وقتی وارد سایت مراکز زیر مجموعه دانشگاه می شویم، متوجه ارتباط

 .از وبسایت ها فرمت های خاص خود را دارند
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موجود تالش کنیم تا بعد از جست و جوی عناوین مربوطه توسط    قواعد  رعایت  با  باید   مدیر روابط عمومی در رابطه با استانداردهای وبسایت گفت:

وی افزود: با جمع    .ه در مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مخاطبین در صدر نتایج جستجو قرار گیردکاربران، محتوی تولید شد

آماده شده است و تمام محتوا در آنجا    سینا  رسانه   نام  به  ای  رسانه    بندی این موارد به طرحی جدید دست یافتیم ، این طرح به این گونه است که

 .اما هوشمندی این رسانه این است که بعد از بارگزاری تعیین می کنیم که این مطلب در کجا نمایش داده شودبارگزاری خواهد شد. 

جدید، ما چیزی را بارگزاری  CV را طراحی شده است. در سامانه  CV دکتر ترابی ادامه داد: در رابطه با ارتقا شاخص های آلتمتریکس، سامانه

 .صورت اتوماتیک بارگزاری خواهد شدنمی کنیم بلکه اطالعات به 

در این نشست مهندس نعیمی، قسمت های مختلف طرح اولیه سایت جدید معاونت درمان را بررسی کرد و گفت: در تمام دنیا قسمت های سازمانی 

ر بگیریم معاونت ها از آن پیروی مثل معاونت ها، کامال مبتنی بر طراحی وبسایت اصلی است، یعنی ما وبسایت اصلی دانشگاه را با هر طرحی در نظ

 .می کنند

 .در ادامه سید عرفان ترکش نظرات خود را برای بهبود وبسایت معاونت درمان بیان کرد

 

 شود دکتر قناعتی: عدالت در سالمت به بهترین نحو در مرکز سالمت روان جامعه نگر مهرگان اجرا می 

در بازدید از مرکز سالمت روان جامعه نگر مهرگان در جنوب شهر تهران گفت: مراقب از سالمت روان مردم و ارائه   رئیس دانشگاه

 .شودخدمات بهداشتی برای ارائه عدالت در سالمت به بهترین روش در این مرکز اجرا می 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا اولیایی مرکز بهداشت جنوب تهران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه و دکتر محمدرضا سلمانی، رئیس مرکز بهداشت  منش، معاون بهداشت دانشگاه، دکتر محمدرضا قیوم زاده، معاون  

 از مرکز سالمت روان جامعه نگر مهرگان بازدید کردند 1401تیر  6جنوب تهران دوشنبه 

توانیم  گونه مراکز ما می ن دکتر حسین قناعتی هدف از این بازدید را تقویت و افزایش تعداد این مراکز در سطح شهر عنوان کرد و گفت: با افزایش ای

 .صورت کامل و با پوشش خوب به ارائه خدمات بهداشتی و سالمت روان در جنوب شهر تهران بپردازیمبه 
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عدالت در  رئیس دانشگاه در ادامه این بازدید را بسیار ارزشمند اعالم کرد و گفت: مراقب از سالمت روان مردم و ارائه خدمات بهداشتی برای ارائه 

وی در ادامه افزود: با همکاری ارکان دانشگاه و همکاری بین بخشی و کمک خیرین ما    .شودبه بهترین روش در این مرکز اجرا می   سالمت

ها باهدفی که دانشگاه در نظر دارد به عدالت در  سازی آن گونه مراکز را تقویت و مشکالتشان را برطرف کنیم تا با اجرای شبکه توانیم این می

 .تر شویمکسالمت نزدی

شده است و بازدهی و راندمان  شده بود به عمل تبدیلصورت شعار گفته بخش اعالم کرد و گفت: اهدافی که به رئیس دانشگاه این بازدید را رضایت

بازمانده متوفا در دوران هزار    4خوب همکاران در این مرکز ارزشمند است و به ارائه خدمات ارزشمندی مانند بررسی مشکالت روحی و سوگ به  

 .کرونا اشاره کرد

روه  توضیح اینکه در این بازدید زهرا، مرتضوی، کارشناس مسئول واحد سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد این مرکز و دکتر عباس مزینانی، مدیر گ

لو، کارشناس سیاسی و اجتماعی فرمانداری سالمت روان معاونت بهداشت دانشگاه، محمدحسین مرادی، از گروه جهادی شهید ناظری، پریسا علی  

، منا غالمرضا، کارشناس  17محمد متولیان، معاون اجتماعی شهرداری منطقه  تهران، امیر حاجی نور محمدی، مدیرعامل شرکت شهر سالم، علی 

آقاجانی، رئیس خانه مشارکت، مشارکت مردمی معاونت بهداشت، آرزو چراغی، کارشناس مسئول بهبود تغذیه مرکز بهداشت جنوب تهران، محسن  

 .نیز حضور داشتند 16و سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه   17غالمرضا شنگی، شهردار منطقه 

 

دکتر حسین قناعتی: بیمارستان مهدی  ،  در آستانه افتتاح مهدی کلینیک رئیس دانشگاه وگوی ویژه خبری  گفت

 ترین پروژه ملی سالمت در تاریخ ایران استکلینیک بزرگ

الوقوع پروژه بزرگ بیمارستانی مهدی  وگوی ویژه با خبرنگار رسانه ملی از افتتاح قریب رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت 

 .کلینیک خبر داد 

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

ه مهدی کلینیک از افتتاح  وگوی ویژه خبری با آقایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ضمن توضیح مختصر از روند ساخت و تکمیل پروژدر گفت

 های آتی خبر داد.آن در هفته 

کلید خورد و    1391دکتر حسین قناعتی در این مصاحبه گفت: پروژه ساخت بیمارستان مهدی کلینیک به همت یکی از خیرین سالمت در سال  

اتاق عمل و اورژانس فوق پیشرفته مجهز  38هانی، با برداری است. این بیمارستان بسیار مدرن و مطابق با استانداردهای روز جزودی آماده بهرهبه 
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صورت تقریباً هوشمند و به لحاظ امنیت سازه بسیار مستحکم طراحی  ترین پروژه ملی سالمت در تاریخ کشور است که بهبه باند هلی کوپتر، بزرگ 

به مجموعه تخت و ساخته  بستری  به یک هزار تخت  و قریب  اضافهشده  بیمارستانی کشور  بیمارستان مهدی  می   های  کند. همچنین درمانگاه 

وی در ادامه افزود: طبق برنامه    کلینیک در فضایی حدود هشت هزار مترمربع ظرفیت مراجعات سرپایی را یک و نیم تا دو برابر افزایش خواهد داد.

و   هزار  یک  ظرفیت  با  )ره(  خمینی  امام  بیمارستانی  مجتمع  به  بزرگ  مجموعه  پیشرفتهتخت    100این  از  خود  که  بهفعال  و  روزترین ترین 

توسعه ساختمان انستیتو کانسر قطب درمان سرطان کشور با حمایت شود که در کنار پروژه درحالهای منطقه خاورمیانه است اضافه میبیمارستان

 خواهد بود. مالی یکی دیگر از خیرین سالمت، پشتوانه امنیتی خوبی برای شهر تهران و کشور در مواقع بحران 

ریزی دقیقی برداری است و با برنامه رئیس دانشگاه با اشاره به نزدیکی تاریخ افتتاح مهدی کلینیک گفت: این پروژه در حال حاضر آماده بهره

 ساله انجام خواهد شد. اندازی آن تدریجی و در یک بازه زمانی یکراه

خمینی )ره( نیز در خصوص تأمین نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز بیمارستان    دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع بیمارستانی امام

های مجتمع بیمارستانی امام  مهدی کلینیک به خبرنگار رسانه ملی توضیح داد: بخشی از نیروی انسانی موردنیاز مهدی کلینیک با انتقال بخش

ی کلینیک قطعاً نیاز به مجوز استخدام برای نیروهای جدید خواهیم داشت. در  ها در مهدشود ولی با توجه به توسعه بخش خمینی )ره( تأمین می

شده و سایر تجهیزات پیشرفته تشخیصی درمانی هم در حال تأمین و اضافه های بستری تأمین و نصببحث تجهیزات هم موارد مربوط به تخت

شده است تا با رصد شرایط موجود  ع بیمارستانی امام خمینی )ره( دیدهها در نقشه جامع توسعه مجتمشدن است. برنامه مناسبی برای انتقال بخش

 در حین انتقال تدریجی، مشکالت احتمالی در ادامه مسیر شناسایی و رفع شود.

 

نود و چهارمین نشست شورای بورس دانشگاه با تأکید بر تسهیل صدور مجوز سفرهای خارج از کشور برگزار  

 شد

الملل بورس دانشگاه با حضور دکتر حسین قناعتی و دکتر محمدحسین آیتی، رئیس و معاون بین نود و چهارمین نشست شورای  

 .دانشگاه برگزار شد 

 

به میزبانی ستاد مرکزی برگزار   1401تیر  8الملل، در این نشست که چهارشنبه معاونت بین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

ی،  شد، دکتر اکبر فتوحی و دکتر سید فرشاد عالمه، معاونان تحقیقات و فناوری و آموزشی دانشگاه، دکتر محسن امینی، دکتر مهدیه سادات موسو

های جواد حسین زاده، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی و دکتر روجا رحیمی، روسای دانشکده دکتر شعبان علیزاده، دکتر حسین قنبری، دکتر محمد
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شناسی، پرستاری و مامایی و طب ایرانی و دکتر محمدحسین  های نوین پزشکی، علوم تغذیه و رژیمداروسازی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، فناوری

 .ندالملل دانشگاه نیز حضور داشتنکوفر، مدیر روابط بین 

تمدید آن، یک   و  از کشور  آموزشی خارج  مأموریت  از کشور، دو درخواست  با طرح دو درخواست فرصت مطالعاتی خارج  نود و چهارم  نشست 

 .شده آغاز شدریزیدرخواست مأموریت آموزشی داخل کشور و سه درخواست سفرهای برنامه

 .ت درخواست موافقت کردندهای الزم با هفاعضای شورای بورس دانشگاه پس از انجام بررسی 

 .الملل دانشگاه به طرح پشنهاداتی به منظور تصویب و یا ارائه راهکارهای عملیاتی پرداختدر ادامه، مدیر روابط بین

براساس ماده   از کشور عنوان کرد و گفت:  برای سفرهای خارج  را تسهیل صدور مجوز  دستورالعمل سفرهای   12دکتر نکوفر پیشنهاد نخست 

المللی سازی از چارچوب این فرآیند خارج و در محدوده اعتبارات الملل دانشگاه این مجوز را دارد که در راستای بینشده، معاونت بینریزیبرنامه 

معاونت المللی  وی تصریح کرد: پیشنهاد دوم نیز شامل محول کردن تمامی فرآیندهای داخل کشور و مغایر با فرآیندهای بین  .مربوطه اقدام کند

 .ریزی منابع دانشگاه استهای آموزشی به معاونت آموزشی و یا معاونت توسعه مدیریت و برنامه الملل از جمله مأموریتبین

علمی هزینه پرداختی به اعضای هیأت   الملل دانشگاه همچنین به طرح پیشنهاد سوم پرداخت و گفت: بازنگری و افزایش کمکمدیر روابط بین

های خارج از کشور و دانشجویان تحصیالت تکمیلی متقاضی فرصت مطالعاتی شش ماهه نیز  ر دوره فرصت مطالعاتی و کنگرهمتقاضی شرکت د

 .مدنظر قرار دارد

هایی به برنامه دکترای مشترک ترددی )کوتوتل( مورد توجه است، افزود: کوتوتل  دکتر نکوفر با بیان اینکه در پیشنهاد پایانی، اضافه شدن تبصره 

نام، نظارت و  ای برای همکاری مشترک دو استاد راهنما و یک دانشجو در مقطع دکترا است و در این توافقنامه قوانین مربوط به ثبت نامهوافق ت

وی اضافه کرد: طبق برنامه مذکور دانشجو در هر دانشگاه مطابق با قوانین آموزشی آن مجموعه   .نامه دانشجو مشخص شده استارزشیابی پایان

 .نامه به هر دو دانشگاه، دو مدرک جداگانه دریافت خواهد کردکند و با ارائه یک پایانمل میع

در بخش پایانی این نشست، حاضران پیشنهادات مطرح شده را بررسی کردند و تسهیل صدور مجوز سفرهای خارج از کشور را مورد تأکید قرار 

 .دادند

 .الملل دانشگاه معرفی کنددانشگاه کارشناسی را با رویکرد تسهیل فرآیندهای داخل کشور به معاونت بینهمچنین مقرر شد، معاونت آموزشی 

هزینه دوره فرصت مطالعاتی و کنگره خارج از کشور برای اساتید و  اعضای شورای بورس دانشگاه موافقت خود را با بازنگری و افزایش کمک

 .رئیسه دانشگاه ارائه کندالملل در این باره طرحی را آماده و در هیأتبین  دانشجویان اعالم کردند و قرار شد معاونت

هایی به برنامه دکترای مشترک ترددی نیز حاضران با صدور مجوز مکاتبات مربوط به این برنامه پیش از آزمون  در خصوص اضافه شدن تبصره

 .قبل از خروج از کشور، در آزمون مذکور شرکت کنند جامع دانشجویان دکترا موافقت کردند ضمن اینکه مقرر شد دانشجویان

 .ماه تغییر کرد 18تا  6ماه به  18همچنین با موافقت اعضا، زمان حضور دانشجو در دانشگاه دوم از 
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 سایت مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( جلسه هماهنگی توسعه وب

سایت مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(  جلسه هماهنگی توسعه وب  عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران روابط  با حضور مدیر  

 .برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت مجتمع بیمارستانی  به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، جلسه هماهنگی توسعه وب 

)ره( با حضور دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع، دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، مهندس سارا نعیمی امام خمینی  

 آریاملو    رسانی الکترونیک دانشگاه، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، مهندس محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، پرستورئیس اداره اطالع

غالمرضا نعمانی پور مدیر امور عمومی معاونت امور دانشگاهی مجتمع و سایر اعضا    عمومی،  روابط  مسئول  دلیر  مرادی  مصطفی  پرستاری،  مدیر

 . شد برگزار ریاست  در سالن شورای 1401تیر  8چهارشنبه 

  های سایت وب    از  دربسیاری   متأسفانه:  گفت  گاهدانش  هایسایتوب   توسعه  و  سازییکپارچه   به   اشاره  با  دانشگاه  عمومی   روابط  مدیر   ترابی  دکتر

  در    مسئله  این  و  ندارد  وجود   دانشگاه  با  ارتباط  و   تعلق  هیچ   شویممی  مرکز  آن    سایت  وارد   وقتی  که   هستیم  مواجه  موضوعی   یک  با   انشگاهد

 وبمتریک   مبحث  در  ما:  افزود  وی  .شود  جدی  توجه  آن   به  باید  که    است  مختلف  هایبخش   و  هابیمارستان   ،  ها،معاونت   تحقیقاتی  مراکز   همه   سطح

  ،   مطالعات  به  توجه  با  و  کندمی  بندیرتبه   جهان  در  موارد  دیگر  در  هم  و    دانشگاه  گروه  در  هم  را  هاسایتوب    که  هستیم  مواجه   بندیبا رتبه 

 بهتری قرار گیرد.  جایگاه  در  و  کند  پیدا  ارتقا  مراکز  دیگر  و  هابیمارستان  ،  دانشگاه  رتبه    تا   کنیم  تالش  باید   شده  اندیشیده  که  تدابیری  و  تحقیقاتی

توان به رعایت اصول درج  ها است که میسایتمدیر روابط عمومی دانشگاه تصریح کرد:یکی از موضوعات مهم نحوه بارگذاری اطالعات در وب 

)هایپرلینک متن  در  دهی  لینک  انجام  و   های سایتوب   توسعه  و  سازییکپارچه  با  که  هستیم  تالش  در  و  کرد   اشاره(  کردن   اطالعات 

 . گیرد قرار مخاطبان جستجو نتایج صدر در تولیدشده  محتواهای  انشگاهد

  محل   آن  در  را  خودشان   واحد   اطالعات   مختلف  واحدهای  که  است  محلی  سینا  رسانه  واقع  در:  گفت  سینا  رسانه  به  اشاره  با   ترابی  دکتر

 . کنند مشخص را  خود اطالعات بارگزاری محل  کز بتوانندمرا  تا  است  شدهفراهم امکان   این رسانه  این در همچنین و کنندمی   بارگزاری

  این   جدید  سایت  وب  این  در  است  پژوهشی  و  درمانی  آموزشی،  مرکز  یک (  ره)  خمینی  امام  بیمارستانی  مجتمع   اینکه  به  توجه  با:  داد  ادامه  وی

 شود.ن امر باعث مرجعیت رسانه می ای که شود دیده   آن  در تحقیقاتی دستاوردهای تمامی تا است شدهفراهم  امکانی  مرکز
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اساتید    CVشده است تا  ای طراحی گونه مدیر روابط عمومی دانشگاه در پایان سخنان خود با اشاره به شاخص آلتمتریکس گفت: این رسانه به 

 ها نیازمند یک تیم تولید محتوای قوی است. وی تأکید کرد همه مجموعه این فعالیت روزرسانی شود. صورت خودکار بارگزاری و به به 

  امروزه :  گفت  زندگی   در   رسانه  جایگاه  و   بااهمیت  رابطه  در    دانشگاه،   عمومی  روابط  مدیر   به   خیرمقدم  ضمن   دهقان رئیس مجتمعدر ادامه دکتر  

دهیم  اپلیکیشن ها انجام می   و  هاسایت  با  را  مانروزانه   کارهای  از  بسیاری  ما  درواقع  و  دارد  ما  اجتماعی  و  فردی  زندگی   در  پررنگی   بسیار  نقش   رسانه

وی افزود: ممکن است    درستی استفاده کنیم.دهنده آن است که جایگاه رسانه در زندگی ما اهمیت بسزایی دارد و ما باید از این ظرفیت به و نشان 

وجه به آن از اهمیت بسزایی برخوردار  ت  که    نشود  گرفته  نظر   در  آن  اجتماعی  و  عمومی  بازتاب   شودمی  انجام    که  هاییفعالیت  و  کارها   بسیاری از

  است.

 .کرد ارائه را(ره) خمینی  امام بیمارستانی مجتمع سایتوب  اولیه طرح مختلف هایقسمت خصوص  در توضیحاتی  نعیمی مهندس سپس

، پژوهشی و آموزشی توسط    تحقیقاتی  هایحوزه   با  مرتبط  مجتمع  سایتوب  در  انتشاریافته  محتواهای  تائید  بر   مجتمع  درمان  معاون  اورندی  دکتر

 نظر تأکید کرد. اساتید صاحب

سازی زیرساخت و بسترهای الزم برای  های مساعدی در خصوص فراهمهمچنین در این جلسه مهندس سورکی معاون پشتیبانی مجتمع قول

 .داد مجتمع سایتوب   توسعه

سایت  های آموزش ، درمان و پژوهش گفت: طرح توسعه وب کز در حوزهمر  این  وسیع   گستره  به  اشاره  با   مجتمع  عمومی  روابط  مسئول  دلیر  مرادی

ها ها، اساتید ، معاونتمجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( یک فرصت طالیی است و تیم روابط عمومی مجتمع با همکاری روسای محترم بخش 

روزرسانی وپیاده سازی تر بهسایت جدید مجتمع هر چه سریع وب  تا  کرد  خواهد  را  تالشش  همه   مجتمع  اطالعات  آوری  فن  دفتر   و   و دفتر پرستاری

اران  وی در ادامه اشاره کرد : مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( بزرگترین مرکز درمانی کشور می باشد که باالترین حجم ارائه خدمات به بیم  شود.

 نگاه   باید  کانسر  تختخوابی  600  بیمارستان   و   کلینیک  مهدی   ظرفیت های  شدن  اضافه  با  و   را می باشد،تعداد کارکنان و اعضای هیات علمی را دا

  دقیق  بررسی  و   موردبحث   اجتماعی  تعامل   همچنین  و    رسانی   اطالع   ،   سایت  زمینه   در   آن  هایچالش   و  نیازسنجی  و    باشیم  داشته  آن  به  ایویژه

 . گیرد قرار  تر
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دکتر ترابی: معرفی مزیت ها و خدمات شهیر هریک از واحدها، فرایند  ،  نشست کمیته مدیریت شهرت و تصویر  

 حمایت طلبی را تسهیل می کند

در نشست کمیته مدیریت شهرت و تصویر، مزیت ها و خدمات شهیر بیمارستان فارابی و پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه  

 .ی و شناسایی هریک از ویژگی های مراکز، محتوای چندرسانه ای متناسب با آن تولید شود تشریح و مقرر شد پس از بررس

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته مدیریت شهرت و تصویر، دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط    1041تیر    7، در نشست  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

های بیمارستان فارابی و پژوهشکده علوم دندانپزشکی گفت: ویژگی برنامه عملیاتی این است که  عمومی دانشگاه پس از شنیدن گزارش ویژگی

  و    های اولیه، مسیر خود را پیداکردهبرند. این کمیته نیز پس از برگزاری نشست های خود را پیش می ها، براساس این برنامه، فعالیتهریک از کمیته

 .اجرایی شده است فاز وارد

ای آن تولید شود گفت: های هریک از مراکز باید کامل باشد تا براساس آن محتوای رسانه دکتر ترابی با تأکید براینکه اطالعات متناسب با ویژگی

 .کندطلبی را تسهیل میها، فرایند حمایتها و خدمات شهیر هریک مرکز و معرفی آنتهیه لیست مزیت

فرد و توانیم فرایند ارائه خدمات منحصربهها گفت: میمدیر روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به قالب تولید محتوا و نحوه انتشار هریک از این مزیت

های  سخنرانی ) (TUMS TALKSخبر ویژه  (TUMS TOP)  تولید محصوالت ویژه هریک از مراکز را در قالب بنر صفحه اصلی سایت،

 .منتشر کنیم ...آموزی( واجتماعی سازی دانشگاه در حوزه دانش ) (TUMS CUPفنون، پیام دارال

گفت:    دارد   های دیگر روابط عمومیهای اختصاصی خود، کارهای جانبی مشترکی با کمیتهدکتر ترابی بابیان اینکه هر کمیته افزون بر برنامه

 اجتماعی  کمیته  در   ست و از طریق سه سطح آگاهی، همراهی و همکاریآموزی اکه در عرصه ورود به بخش دانش  TUMS) (CUP برنامه

اجراست. برای نمونه بخش چشم در سطح آگاهی، برای شناخت شود؛ در کمیته مدیریت شهرت و تصویر نیز قابلمی  پیگیری  اثربخشی  و  سازی

همراه    طریق   از  همراهی،   سطح   در  همچنین  و  چشمی   هایها و بیماریهای چشمی و پیشگیری از عفونت های مراقبتبهتر دانش آموزان از راه 

ریزی تواند برنامه های سالمت چشمی در مدرسه و خانواده و در سطح همکاری، در زمینه تحقیقات میدانی می عنوان مبلغ پیامکردن دانش آموزان به 

 . برندها پیش میهای جانبی را با مشارکت سایر گروه های خاص خود برنامهها در کنار برنامه گونه هریک از کمیته کند. این

های ها و مزیتپیشنهادی و همچنین شاخص Dress Code زبان مسئول روابط عمومی بیمارستان فارابی، مدلادامه محمدحسین خوشدر 

 .ویژه این مرکز را معرفی کرد
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ها و خدمات شهیر این  های درخشش برند و همچنین مزیتسپس مرضیه رشیدی مسئول روابط عمومی پژوهشکده علوم دندانپزشکی، شاخص 

 .کز را تشریح کردمر

 . های هریک از مراکز بیان کردندر ادامه اعضای کمیته نقطه نظرات خود را برای معرفی بهتر مزیتد

 

هیئت  تهراننشست  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  ،  رئیسه  رسیدگی جدی  و  مالی  انضباط  بر  قناعتی  دکتر  تاکید 

 مشکالت بدنه دانشگاه 

ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، درباره رئیسه دانشگاه، دکتر رامین رحیم نیا، مدیر برنامهدر جلسه این هفته هیئت 

 .« توضیح داد۱۴۰۱دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی دانشگاه در سال »

 

 

 

 

 

 

 

 

در سالن شورای ستاد مرکزی  1401تیر  12، در جلسه رئیس دانشگاه، دکتر حسین قناعتی، عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانروابط به گزارش 

لیف ما پیچیده نیست؛ او ما را به با اشاره به آیات پخش شده در ابتدای جلسه گفت: خداوند عالم نگاه ساده و بسیط به جهان هستی دارد و تکا

گیری یتیمان، اسیران و مسکینان و امربه معروف و نهی از منکر سفارش کرده است. نگاه قرآن نگاه »خودسازی« است که امیدوارم خداوند  دست

س الْمطْمئنّة، ارْجعی إلى ربّک راضیةً  متعال به ما توفیق دهد قبل از پرکشیدن از این دنیا طوری زندگی کنیم که مورد خطاب آیه »یا أیّتها النّفْ

 .مرْضیّةً فادْخلی فی عبادی وادْخلی جنّتی« باشیم

ای هم وجود ندارد، بحث انضباط مالی و شفافیت را بحث بسیار شود اما چارهدکتر قناعتی با اشاره به اینکه انضباط گاهی باعث ایجاد محدودیت می 

اند های خوبی را طراحی کردهکنم زیرا برنامهزمینه از آقای دکتر ذاکریان)معاون توسعه( و تیم ایشان تشکر میمهمی عنوان کرد و افزود: در این  

 .ضمن اینکه بازگذاشتن دست مسئوالن و جلوگیری نکردن از خالقیت مدیران و قدرت مانور آنها نیز مهم است

ایش حضرت علی )ع(؛»اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم« دانست و افزود: ما  های مالی در کشور را توجه نکردن به فرمرئیس دانشگاه اختالس 

قانون مداری همه باید در امور دانشگاه نظم داشته باشیم و به قانون احترام بگذاریم. امیدوارم در دانشگاه خودمان در همین مدتی که هستیم بتوانیم  

 .دانشگاه بیشتر کنیمهای مختلف را حاکم و به کمک هم نفوذ قانون را در الیه

شود که روابط عمومی آنها های مهمی زده میهای مربوط به »پویش یک دقیقه با مسئوالن« گفت: در این پویش، حرف وی با اشاره به گزارش 

 .شودصورت جدی پیگیری رئیسه این است که این مشکالت به کند؛ تقاضای من از شما اعضای هیئترا تفکیک و در قالب نامه اعالم می 
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علمی از علمی و مالیات پلکانی و افزایش دوبرابری درآمد اعضای هیئتدکتر قناعتی با اشاره به برطرف شدن مشکل سقف حقوق اعضای هیئت

 .علمی داشته استمحل کارانه گفت: این حرکت مثبت وزارت بهداشت، تاثیر بسیار خوبی روی روحیه هیئت 

شود. بدنه  لمی و کارمندی دانشگاه احساس کند که مسئوالن دنبال کارهایشان هستند باعث امیدواری می عرئیس دانشگاه افزود: وقتی بدنه هیئت

را برای خودشان می  برمیدانشگاه هوشیار است و تالش ما  آنها قدم  برای  انها احساس کنند دانشگاه  اگر  آنها هم حرکت میبینند؛  کنند.  دارد 

 .خوبی جلو ببریما به شاءاهلل با کمک هم بتوانیم کارها ران 

ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، درباره دستورالعمل اجرایی بودجه و انضباط مالی در ادامه جلسه دکتر رامین رحیم نیا، مدیر برنامه 

 .توضیح داد 1401دانشگاه در سال 

های فتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری همچون جلسات قبل بخشوالمسلمین میرمجید سیدقریشی، مسئول داالسالم در ابتدای جلسه نیز حجت 

توضیح اینکه پویش یک دقیقه با مسئوالن که این هفته اختصاص به بیمارستان ضیائیان    .از نامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر را بررسی کرد

 .رئیسه پخش شدداشت برای اعضای هیئت

 

علوم پزشکی تهران با استاد   رئیس دانشگاه دیدار  ،  وفاداری و عشق به دانشگاهدکتر محمدصادق پیروز، نماد  

 ساله  ۱۰۱

دکتر محمدصادق پیروز استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پیگیری امور بیمارستان فارابی با حضور در دفتر رئیس  

 .دکتر حسین قناعتی دیدار کرد دانشگاه با 

پزشکی دانشگاه هم دکتر هرمز شمس استاد چشم  1401تیر    12، در دیدار عصر یکشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 حضور داشت. 

وی در   سال است که بازنشسته شده است.  34سال طبابت کرد و حدود    70  التحصیل شد وپزشکی فارغدر رشته چشم  1325دکتر پیروز در سال  

های ما موافقت کردند و قول همکاری  حاشیه این نشست با ابراز خرسندی از دیدار با رئیس دانشگاه گفت: خوشبختانه دکتر قناعتی با درخواست 

 دادند.

درمانگاه در الهیجان و بخشیدن زمین خود به نفع سالمندان شهرش افزود: در  ساله دانشگاه با اشاره به ساخت بیمارستان، مدرسه و    101استاد  

صورت رایگان به بیمارستان فارابی دادم تا کمکی برای ساختمان پژوهشی این بیمارستان کرده  تهران نیز سهم خودم در بیمارستان کسری را به

 باشم.

شود باید همه توان خودش را در راه معالجه بیمار  خطیر و بزرگ است و کسی که طبیب می دکتر پیروز در پایان گفت: کار پزشکی، بسیار شریف،  

 و بهداشت مردم صرف کند.

https://chancellor.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/


31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملل دانشگاه برگزار شدسایت معاونت بین سازی وبجلسه هماهنگی توسعه و یکپارچه

توسعه وب  هماهنگی  بینجلسه  معاونت  دکتر  سایت  با حضور  معاون الملل  ترابی،  ماشاءاهلل  دکتر  و  آیتی  محمدحسین 

 .الملل و مدیر روابط عمومی دانشگاه برگزار شد بین

 

 

 

 

 

 

 

 

این معاونت برگزار شد، دکتر  در سالن شورای    1401تیر    12الملل، در این نشست که یکشنبه  معاونت بین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

الملل، مهندس سارا نعیمی، رئیس  المللی سازی الکترونیک معاونت بینالملل و مدیر بینآرمان زرگران و دکتر فاطمه حاجی علی عسگری، مدیر توسعه امور بین 

الکترونیک روابط عمومی دانشگاه، مهندس شبنم شادپور، نماینده مدیریت آماراداره اطالع  و فناوری اطالعات دانشگاه، مهندس اعظم محمدباقری،    رسانی 

 .الملل نیز حضور داشتندالملل و مهناز وحیدی، کارشناس روابط عمومی معاونت بینالمللی سازی الکترونیک معاونت بین کارشناس مسئول مدیریت بین

ای پرطراوت و پیشرو دانشگاه است و ما بسیار خوشحالیم که زحمات همکاران  هالملل از حوزه در آغاز مدیر روابط عمومی دانشگاه گفت: خوشبختانه معاونت بین 

 .المللی شده است های بینساز درخشش و افزایش عظمت و شهرت دانشگاه در صحنه این حوزه زمینه 

د داشته است، اظهار داشت: دست یافتن به باالترین  المللی تأکیهای بین دکتر ترابی با اشاره به اینکه ریاست محترم دانشگاه بارها بر انتشار رویدادها و فعالیت

الملل است که باید بیش از پیش مورد  های معاونت بین المللی حاصل تالش های مختلف بینآمار تعداد دانشجوی خارجی در کشور و حضور دانشگاه در عرصه 

بزرگ کشور امروز سطح حضورشان در اجتماع و معرفی دستاوردهایشان را به  های  وی با تأکید بر اینکه مراکز علمی معتبر جهان و دانشگاه   .توجه قرار گیرد
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سایت است که در همین راستا روابط عمومی دانشگاه توسعه  ها برای رسیدن به این مهم وب ترین زیرساختاند، بیان داشت: یکی از مهم شدت افزایش داده 

 .یستا به پویا را هدف خود قرار داده استها از اسایت واحدهای زیرمجموعه و تبدیل ساختارهای آنوب

 .دهندرا افزایش می (Search Engines) مدیر روابط عمومی دانشگاه تصریح کرد: این ساختارها امکان دیده شدن دانشگاه توسط موتورهای جستجو 

های آموزشی ویژه  ها تأکید کرد و گفت: دوره سایتعه وب های تولید محتوا توسط واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در راستای توسدکتر ترابی بر لزوم تشکیل تیم 

کند و عمالً گزارش کار  ها شرایط جدیدی را ایجاد می سایتسازی وب یکپارچه  :وی تصریح کرد  .ها، توسط روابط عمومی دانشگاه برگزار خواهد شد این تیم 

 .شودها فراهم می امکان ارزیابی عملکرد آن  رؤیت خواهد بود ضمن اینکه در قالب داشبوردهای طراحی شده واحدها قابل 

های زیرمجموعه تغذیه کند و این  تواند از سایتها دیده شده و سایت اصلی می مدیر روابط عمومی دانشگاه ادامه داد: همچنین در طراحی جدید ساختار ریلیشن 

 .مها انتظار داریساز پویایی و جریانی خواهد شد که ما از مجموعه رویکرد زمینه 

الملل فرصت دیده شدن سایر دستاوردهای  سایت معاونت بین سازی وب الملل دانشگاه، بیان داشت: توسعه و یکپارچه دکتر ترابی با اشاره به گستردگی مجموعه بین

 .کندهای ستادی را ایجاد می این حوزه چون فعالیت 

ها را تشریح کرد و توضیحات  سایت جدید معاونتعمومی دانشگاه چارچوب و ساختار وبرسانی الکترونیک روابط  سپس، مهندس نعیمی، رئیس اداره اطالع

 .ها ارائه و به سؤاالت حاضران پاسخ دادکاملی در خصوص هرکدام از بخش 

ادامه، مدیر توسعه امور بین   از فعالیت الملل معاونت بیندر  ها سایتسازی وب استای یکپارچه های بنیادی و زیرساختی روابط عمومی دانشگاه در رالملل نیز 

 .قدردانی کرد

الملل را خدمت محور بودن دانست و بیان داشت: در واقع ما به دنبال پاسخگویی به نیاز مخاطبان در  دکتر زرگران رویکرد سایت جدید فارسی معاونت بین

وی ضمن موافقت با پلت فرم طراحی شده، به تشریح چارچوب    .ر است ای برخوردا کمترین زمان ممکن هستیم ضمن اینکه کاربردی بودن محتوا از اهمیت ویژه

 .سایت جدید پرداختالملل در وب مورد نظر معاونت بین 

ای های دانشگاه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تکیه بر ورود حرفه الملل با دیگر معاونتسایت معاونت بین سازی وب دکتر حاجی علی عسگری نیز یکپارچه 

الملل دانشگاه  ها، این اقدام در بلندمدت به نفع حوزه بین های جداگانه و البته با ظاهری واحد برای هریک از بخش اندازی زیرسایتمومی و امکان راه روابط ع

 .خواهد بود 

نکته حائز   :رد توجه بوده است، گفتالملل از ابتدای پذیرش مسئولیت در این مجموعه مو سایت معاونت بین دکتر آیتی نیز با بیان اینکه توسعه و بهبود وب

 .الملل دانشگاه استهای حیطه بین اهمیت گستردگی فعالیت

الملل با فعالیت سه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی، سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی  الملل دانشگاه با اشاره به اینکه پردیس بین معاون بین 

ای توجهی برخوردار است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان تنها دانشگاه ایرانی، موفق به تأسیس شعبه فیت قابل و داروسازی و شعبه کیش از ظر

لید  وی با تأکید بر اینکه افزایش تو .اندازی کرده استالمللی شده و برای نخستین بار رشته مامایی و دانشکده توانبخشی با پنج رشته را در کشور عراق راه بین

های معاونت  رسانی بیشتر از خدمات و فعالیتها باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اطالع ها و دستاوردهای آنهای این مجموعه محتوای خبری از فعالیت

 .ای برخوردار استالملل نیز از اهمیت ویژهبین

الملل را نیز ضروری دانست و بیان داشت: با این رویکرد باید نسبت به  و معاونت بین   دکتر آیتی توجه به مقوله تبلیغات و معرفی صحیح و مؤثر برند دانشگاه

   .ها اقدام شودهای الزم به آن تشکیل تیم تولید خبر و محتوا در واحدهای زیرمجموعه و ارائه آموزش 

 .الملل تأکید کردهای پردیس بین الملل به ویژه دانشکدهمعاونت بیندکتر ترابی در بخش پایانی این نشست بر توسعه روابط عمومی در واحدهای زیرمجموعه  

های  الملل خواست نسبت به معرفی تیم تولید محتوا ظرف یک هفته آینده اقدام کند و افزود: با ارائه آموزش مدیر روابط عمومی دانشگاه همچنین از معاونت بین

 .ل بارگذاری و بعد از آن فرآیند انتقال اطالعات انجام خواهد شدالملسایت فارسی معاونت بینالزم، نسخه آزمایشی وب
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دکتر ترابی: ابزار سنجش توان نوآوری، داشبورد و راهنمایی برای تعیین معدل و سطح نوآوری در دانشگاه ها  

 است

برتر خواند و گفت: معرفی  مدیر روابط عمومی دانشگاه، رسانه ای شدن علم را موجب پختگی آن و معرفی الگوها و نمونه های  

 .الگوها و نمونه های موفق می تواند ریسک رسیدن به هدف را کاهش و سرعت، دقت و کیفیت را افزایش دهد

 

فزاینده رسانه ها به علم و مشروعیت بخشی  ، رسانه ای شدن علم را می توان فرایند توجه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

سیاست گذاران دریافته اند برای بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع خود ناچار به    .به علم با استفاده از ارتباط عمومی تعریف کرد

از این رو روابط    .ن ابزار را رسانه دانسته اندعمومی سازی علم هستند و برای بسط و گسترش علم در جامعه بهترین، کارآمدترین و در دسترس تری

“ Designدکتر ماشاءاله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه با عنوان    phdعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به موضوع پایان نامه دوره  

rics of the Assessment Instrument for Innovation Capabilities of Medical and Psychomet

” Sciences Universities Using the Cube Model Approach استفاده  برای  سنجش  ابزار  سنجی  روان   و  طراحی"  یا 

  Iranian  Journal of Public Health   مجله  در  شده  منتشر  "مکعبی  مدل  رویکرد  با  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  نوآوری  های  قابلیت  از

 پرداخت.

به ابزارهایی نیاز   دکتر ترابی، با بیان اهداف، ضرورت و اولویت های پرداختن به مدل نوآوری در دانشگاه ها گفت: سازمان ها و نهادهای گوناگون

و سایر منابع مولد نوآوری را داشته باشند. در واقع مدیریت نوآوری در دنیا موضوعی بسیار جدی   "الگو شکن ها"دارند که امکان سنجش هوشمند  

مطرح شد که بهترین مدل ی نوآوری خود دارای مدل هستند. از این رو سوالی  ی برنامه های بزرگ و برتر دنیا برای توسعه است و تقریبا دانشگاه

ی جامعی ی اولیه کار از اینجا شکل گرفت. در ادامه مطالعهی نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران چه مدلی است و ایده ی برنامه برای توسعه 

ابزاری در این زمینه داشته باشیم تا  بندی رساند که باید  های دنیا انجام شد و ما را به این جمع ی نوآوری در دانشگاههای توسعهدر ارتباط با مدل

وی افزود: مدل هنری چسبرو، صاحب مدل   های آنها را از نگاه نوآوری بررسی کنیم.های مختلف علمی و فعالیتبتوانیم وضعیت موجود گروه 

ین شرایط اگرچه کار، با یک هدف اولیه هایی بود که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. خب قاعدتا در انوآوری باز در دنیا، از جمله مدل

تر با آن  آغاز می شود اما گاها در مسیر، تولیدات مختلفی به وجود می آید که از هدف اولیه شما ارزشمندتر می شود و مخاطبانش بسیار سریع 

انست تغییرات عظیمی در دنیا به وجود  شود. این مدل به تدریج توکنند و به قول معروف به صورت جهشی وارد فاز تجاری میارتباط برقرار می 

 .کرد اشاره اسلو راهنمای و نوآوری ارزش  زنجیره بیاورد. مدل های دیگری نیز در دنیا بررسی شد که از جمله می توان به مدل الماس، قیف، 

های الزم برای نوآوری را توسعه دهیم دکتر ترابی، سپس با اشاره به تشکیل ستاد نوآوری در دانشگاه گفت: ماموریت داشتیم تا بتوانیم زیرساخت 

بندی رسیدیم که الزمه سنجش، ابزار است و برای سنجش نوآوری و اقدامات نوآورانه در سطح دانشگاه، سنگ محکی وجود  پس به این جمع 

https://pr.tums.ac.ir/
https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/19585
https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/19585
https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/19585
https://ijph.tums.ac.ir/
https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph
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تا مورد ارزیابی قرار بگیرند پس به این ترتیب، با توجه به بررسی های انجام شده، تصمیم گرفتیم تا از ابزارهای موجود دنیا به صورت  نداشت  

وی سپس توجه به شاخص ها و فاکتورهای مختلف در تهیه سنجه را از جمله    ترکیبی استفاده کنیم تا سنجه مناسبی برای دانشگاه تهیه شود.

ای است و یا در برخورد با  ی کار عنوان کرد و افزود: مباحث مختلفی در نوآوری مطرح بود، از جمله آنکه نیروی انسانی چه مقدار حرفه دشواری ها

هایی ممکن است نشان دهد و اینکه اصوال چه موضوعاتی می تواند در نیروی انسانی ایجاد انگیزه کند؟ فرهنگ سازمان نیز  ها چه واکنشچالش

گاه  عیین کننده بود. اینکه چگونه این موارد را به درستی در کنار هم قرار دهیم تا در نهایت خروجی مناسبی از آن داشته باشیم که منجربه نبسیار ت

ای شود، امری بسیار دشوار بود. مدل معماری اطالعات، یکی از مدل هایی بود که خود توانسته، نوآوری در جدید و تضمین پیشرفت در هر حوزه

ی فناوری اطالعات، در موضوعات  حوزه فناوری اطالعات را در دنیا توسعه دهد. این مدل البته پاسخگوی نیازهای ما نبود چرا که به جز حوزه 

 توانست کامل باشد. ها بر اساس آنها شکل می گیرد، نمی دیگر به خصوص در پاسخ به نیازهای جامعه که اصوال نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

اشاره کرد و گفت: براین اساس مطالعه  مدیر روابط عمومی انجام مطالعات میدانی  به  ادامه  ابزارها و  نامهی میدانی )روی پایاندانشگاه، در  ها، 

ی اروپایی، یک مدل ارزیابی نوآوری داشت که بسیار گسترده و وسیع الطیف بود و کارهایی که آن زمان انجام شده بود( شکل گرفت. مثال جامعه 

هایی که هر کشور وجود داشت ها با سیاستردن آن هم بسیار دشوار می نمود و قابل بهره برداری برای ما نبود و به نوعی این بسته البته جمع ک

های ی یک ابزار در سطح یک دانشگاه شود از طرفی دانشگاهتوانست یک منطق قوی و کامل برای توسعه آمیخته شده بود و خروجی آن نمی

هایی برای خود داشتند که البته منطق پشت سر آنها معرفی نشده بود و مقاالت تنها به نمایش نتایج بسنده و کمبریج نیز مدل  بزرگی مثل هاروارد

  - )پیوسته  کرده بود و تنها اعالم می کردند که این موارد در حد مثال نوآوری پیوسته هستند یا نوآوری تحولی. در دنیا نیز عموما همین دو مدل کلی

وجود داشت و تفاوت آنها در این بود که در نوآوری پیوسته، چیزی به وجود آمده بود که در ابتدا جهش ایجاد کرده ولی اکنون روی بهبود  تحولی(

های گیم  کار می کند اما در مدل نوآوری تحولی، جهشی رخ می دهد که می تواند بازی را به صورت کلی عوض کند و از آنها با عنوان نوآوری 

تواند وجود داشته باشد خیلی باز نشده بود. درنتیجه مطالعاتی که انجام  های دیگری نیز می شد. اما این که پیرامون آن نوآوریام برده می چنجر ن

اما    ند.شد، مدل مکعبی به عنوان مدل مناسب دانشگاه انتخاب شد که البته پیش از آن در دنیا معرفی شده بود وابزارهای آن را نیز بیان کرده بود 

وی    هایی که بتواند مکعب را کامل کند، وجود نداشت. تنها به صورت کلی سه موضوع چالش، فرهنگ و انگیزه را مورد توجه قرار داده بود. شاخص

ه به  هایی کطرح این مسئله را موجب تغییر در ذهنیت خواند و تصریح کرد: این مسئله ذهنیت جدیدی برای ما ایجاد کرد تا بتوانیم تمام شاخص

د  عنوان شاخص نوآوری در دنیا معرفی شده بود، از قبیل ایده در واحد زمان یا چالش هایی که توسط کارکنان به عنوان مشکل معرفی شده، تعدا

چالش  ای که در یک واحد وجود دارد و ... همه را کنار هم در دسته بندی جدید قرار دادیم و توانستیم آنها را تحت سه حوزهنیروی تحصیل کرده

ها می تواند به ما بگوید که انگیزه در چه حالتی قرار دارد. دار کنیم. جمع این شاخصها معنیفرهنگ و انگیزه دسته بندی کرده و با این شاخص

ود و یا انگیزه داخلی  داخلی یا خارجی بودن انگیزه بسیار مهم بود چرا که اساسا تغییرات در واحدها یا با انگیزه خارجی )مثال فشار فناوری و علم( ب

ی چالش نیز بررسی  )خواست درونی فرد(. در رابطه با فرهنگ نیز، تغییرات یا به صورت باال به پایین یا از پایین به باال در حال اجرا بود. در حوزه
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این موارد را کنار هم قرار    کلی و بزرگ بودند. هنگامی که  می شد که موضوعات در حال پژوهش در دسته چالش جزیی قرار داشتند و یا چالش

 ای را به صورت پایلوت انتخاب کردیم. دادیم، برای آنکه نتایج آن را در دانشگاه خود مورد ارزیابی قرار دهیم، دانشکده

چه  مدیر روابط عمومی دانشگاه سپس به نتایج حاصل از این سنجش اشاره کرد و گفت: برای سنجش اینکه گروه ها به لحاظ سطح نوآوری در  

شده   حالتی قرار دارند هشت مدل نوآوری )گروه اول: انفعالی، فعال، ضروری، ناشی از فشار علم و فناوری، گروه دوم: بیش فعال، پیوسته، سفارش

حولی نیاز  و تحول آفرین( انتخاب شد. این هشت مدل نیز از نظر انگیزه در دو گروه با انگیزه خارجی و انگیزه داخلی تقسیم شدند چرا که نوآوری ت

های تحولی و جهش آفرین را ایجاد کند. جالب است بدانید که اغلب واحد ها دوست  تواند نوآوری ی خارجی نمی به انگیزه داخلی دارد و انگیزه 

بیشتر بر اساس  های خارجی و  ها بیشتر انگیزهگیرند چرا که انگیزه دارند که در سطح نوآوری تحولی قرار بگیرند ولی عمال در این سطح قرار نمی

فشارهای خارجی همچون دستورالعمل ها، قوانین جدید و دستورات رخ داده بود. هنگامی که این اتفاق می افتد سطح نوآوری بسیار کوچک و  

نیم می کند. اگر به تحوالت دانشگاه نگاه کگیرد، آن ایده وسعت پیدا میای شکل میاثرش محدود می شود اما موقعی که از درون سیستم ایده

ها را در دو سری تهیه و منتشر  ی داخلی ایجاد شده است. در این راستا کتاب نوآوریبینیم که اغلب نوآوری های تحولی توسط افرادی با انگیزه 

 کردیم اما فرهنگ و چالش نیز در این میان از اهمیت برخوردار است. 

ه مورد ارزیابی قرار دادیم، بسیار جالب بود، در این ارزیابی دریافتیم که اگر این گروه هایی کنتایج منتشر شده از گروه " دکتر ترابی، با بیان اینکه  

خاطر نشان کرد:    "توانستند به سادگی در سطح نوآوری تحولی قرار بگیرندهای بزرگ می رفتند، میها به جای چالش های کوچک به سراغ چالش

وردار بودند اما به سراغ چالش های کوچک می رفتند و در نتیجه کارهای آنها نمود بزرگی پیدا های داخلی برای کارها برخ این گروه ها، از انگیزه 

هایی که در بحث برند آفرینی نکرد. در واقع این پایان نامه، افق جدیدی ایجاد کرد و این افق تقریبا توسط فعالیت های مختلف دانشگاه و برنامه

بندی هتر، این نگاه جدید به ما کمک کرد تا در برخورد با موضوعات جدید بتوانیم خیلی سریع آنها را دستهداشتیم جای خود را باز کرد. به عبارت ب

 نیز  آن  وجهش  رشد  مسیرهای  و   ارتقا کنیم به عنوان مثال وقتی قصد داریم در رابطه با شهرت دانشگاه فعالیتی انجام دهیم، همزمان به دنبال  

های مختلف هستیم  این نگاه در حوزه ورود  دنبال  شدت   به   اکنون.  بسازید جهش  ها  حوزه  این   در  توانید می  ایه رسان  جریان  با   عمال  چراکه  هستیم

ها توجه کنند. در واقع توجه به آن باعث می شود که امکان بازآفرینی خود را با رویکرد جهش در کار، فراهم  ها و مدل تا دیگران نیز به این شاخص 

تفاده کرده و گام بعدی آن چیست؟ گفت: قطعا  وی در پاسخ به این سوال که در نهایت این پایان نامه از چه ابزاری برای سنجش نوآوری اس  سازد.

ایست برای اینکه در مسیر هدف هایمان بتوانیم سرعت پیدا کنیم و در نهایت کیفیت را باال ببریم. در واقع  طراحی ابزار هدف نیست و تنها وسیله

شود چرا که به کارگیری مدل های هوش مصنوعی، این    انتظار این است که به نحو احسنت بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که از این ابزار استفاده

های مختلف اثربخشی داشته خاصیت را دارد که بتواند ابعاد مختلف دیگری را هم در داخل خود توسعه دهد و عمال همچون یک داشبورد در حوزه

ست تا با پاسخ به آن و کامل کردن اطالعات آن توسط  افزاری نیز آماده شده ااست که برای آن نرم   باشد. اساس این ابزار بر پایه یک پرسشنامه

های مربوط به کسب و کار،  ای استفاده کرد. سواالتی که در این پرسشنامه مطرح شده، تمام حوزهکاربران، می توان از آن به عنوان یک ابزار حرفه 

ها را شامل می شود و حتی به ارتباطاتی که با سایر  پایان نامههایی که تاکنون داشته و تولیدات علمی همچون کتاب و از نیروی انسانی تا فعالیت

شود  های مرتبط با خود در طول زمان داشته را نیز دربر می گیرد. قطعا زمانی که این اطالعات در مدل مکعب جایگذاری شود، مشخص می حوزه

ه در مسیر به چه نکاتی کمتر توجه کردند که باعث شده در آن ی بعدی و گام بعدی فعالیت های آنها برای نوآوری کدام است و یا اینککه نقطه 

  جایگاه قرار بگیرند تا در نهایت خروجی مناسبی که مد نظر دارند حاصل شود. 

ی ها بحث نقشه ی کلی ما برای سنجش توان نوآوری، یکی از پایهدکتر ترابی، به روایی و پایایی پژوهش انجام شده اشاره کرد و افزود: در ایده

ها عنوان کرد. اکنون در روابط عمومی دانشگاه در حال پیگیری این مسئله هستیم. از سوی  ترین پایهبرند بود که شاید بتوان آن را یکی از کلیدی

اید قابل اتکا بوده  دیگر از آنجا که هر مطالعه جدیدی به لحاظ پایایی و روایی، نمی تواند از نظر حجم نمونه بسیار باال باشد، چرا که داده های آن ب

بندی و به سمع و نظر آنها ی دنیا استخراج شده بود جمعهایی که از همهو معتبر باشد. در نتیجه در ابتدا با تشکیل گروه نخبگان اولیه شاخص 

آنجا که دانشکده ها،    گیری و هم مناسب یا نامناسب بودن آنها اعالم شد. پس از آن از ی اندازهرسید و نظرات مختلفی در مورد شاخص، نحوه 
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ها توزیع و جلسات توجیهی برگزار شود. از  ی هدف ما بودند، در سطح کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان، سعی شد تا پرسشنامه جامعه

یح داده شد ها توضآنجا که این موضوعات جدید بود و برای نخستین بار مطرح شده بود، به صورت ورک شاپ جلساتی برگزار و تک تک شاخص 

شد. این فرآیند نزدیک به دو سال طول کشید چرا که از یک سو،  آوری و تحلیل می ها توضیح، تکمیل، جمع و در واقع در همان جلسه، پرسشنامه

به راحتی در زمان  افراد با مسائل مربوط با نوآوری آشنا نبودند و از سوی دیگر باید اصالح فرآیند در طول مسیر انجام می شد. اما اکنون این کار  

وی اندازه گیری وضعیت نوآوری در واحدهای مختلف دانشگاه با استفاده از این ابزار را امکان پذیر   کوتاهی برای واحدهای مختلف قابل اجراست.

اوتی که در ماهیت به دلیل تف-تواند آن را اجرایی کند بلکه در مرحله نخست واحدهای دانشگاه  خواند و گفت: دانشگاه به عنوان یک کل نمی

باید خود را ارزیابی کنند و گزارش نهایی و معدل کلی آنها در کنار هم قرار گیرد تا در نهایت مشخص شود   -علمی گروه های مختلف وجود دارد

 که وضعیت نوآوری دانشگاه در چه سطحی قرار دارد. 

  زندگی   عصری  در   قتضاعات و زیرساخت های آن دانست و گفت:مدیر روابط عمومی دانشگاه سرعت نوآوری در دنیا را حاصل فرآهم آوری ا

  زیرساخت آوری فراهم خاطر به شود می مشاهده نوآوری برای دنیا در که  سرعتی این و داریم مواجهه نو موضوعات با آن  در روز هر که  کنیممی

تواند این کیفیت عظیم را که اکنون در  وجود این ابزارها می  پس باشیم؛ داشته  خوب هواپیمای یک راهنما، ابزار  بدون توانیمنمی   ما. است  آن های

  تواند می  ابزارها.  نماید  تضمین  دهند،  می  انجام  دنیا  و  کشور  در  را  مهم  و  توجه  قابل  تولیدهای   قالب دانشمندانی است که کنار هم قرار گرفتند و

وی در پایان، رسانه ای شدن علم را موجب پختگی    افزایش دهد.  را  کیفیت  و  دقت  سرعت،  و  کاهش  زیادی  حد  تا  را   هدف  به  رسیدن  ریسک  میزان

های آن تقویت شود چرا که  کند تا شاخصو اصالح نواقص آن عنوان کرد و یادآور شد: وقتی پژوهشی را معرفی می کنید، این مسئله کمک می 

به آن پرداختید چقدر مورد نیاز مردم بوده و انگیزه ها در آن چگونه تقویت    کامنت ها و نظرات مخاطبان، به شما کمک می کند تا بدانید چالشی که

 اند. شده که توانسته منجر به خلق نوآوری شود. همچنین در می یابید که برنامه های موفق، از کدام مدل و روش برای خلق نوآوری استفاده کرده  

 

دانشگاه بازدید   درخشان رئیس  استعدادهای  مرکز  برای  ،  از  را  مدیریت  در  مستعد  دانشجویان  قناعتی:  دکتر 

 تاکید رئیس دانشگاه بر سالمت معنوی کارآموزی در کنار مدیران و معاونان معرفی کنید

اسالمی، همراهی دانشجویان در پویش های    -استعدادهای درخشان، بر ترویج فرهنگ ایرانیدر بازدید رئیس دانشگاه از مرکز  

 .کنترل دخانیات و کنترل خشم و توجه به سالمت معنوی دانشجویان تاکید شد 
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برگزار شد، دکتر حسین قناعتی، رییس   1401تیرماه    14بازدید که روز سه شنبه  ، در این  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

یا    Degreeهشی از اهمیت باالیی برخوردار است و دانشگاه آمادگی کمک برای توسعه این دوره ها به صورت  پژو  دیپلم  مسئله:  گفت   دانشگاه

دانشجویی در کمپین ها تاکید کرد و گفت: بدنه دانشجویی این مرکز می تواند محلی برای  وی بر استفاده از ظرفیت های    دیپلم رسمی را دارد.

ی شکل گیری کمپین های مختلف از جمله کنترل خشم و کنترل دخانیات باشد. از شما می خواهم در این زمینه بسیار فعال باشید و به اصالح فضا

 دانشگاه کمک کنید. 

ی اسالمی و اتصال به معنویات را از اهم برنامه ها خواند و تصریح کرد: سالمت معنوی از جمله موضوعات  رییس دانشگاه، ترویج فرهنگ ایران

مغفول مانده در دانشگاه است. متاسفانه شرایط جامعه و زندگی قدری برهم خورده است. ما نسلی هستیم که با دعای کمیل، محافل امام حسین 

 است  حالی  در  این.  هستند  سخیف  مسایل  به  دلخوش   جامعه کنونی جهانی معنویت کم رنگ شده و برخی ع و زیارت مشهد، لذت می بردیم اما در  

ات جو است و باید به معنویات اتصال داشته باشد. این خالء بسیار هشدار دهنده است و باید به گونه ای رفتار کنیم معنوی  خود،  فطرت  در  انسان  که

 که مشکالت کمتر شود. 

وی    مرکز استعدادهای درخشان به عنوان مهد نخبگان یاد کرد و افزود: نباید بگذارید که نخبگانمان جذب خارج از کشور شوند. دکتر قناعتی، از  

حرکت  همچنین بر ضرورت رسانه ای شدن علم و برقراری ارتباط بهتر با صداوسیما تاکید کرد و گفت: قطعا علم باید نافع باشد و لذا به گونه ای  

 لوم و تولیدات علمی شما به جامعه باز گردد. کنید که نفع ع

به طرح   از سخنان خود  دیگری  در بخش  دانشگاه  یار"رئیس  گفت:    "مسئول  و  دانست  تجربه  برای کسب  خوبی  فرصت  را  آن  و  کرد  اشاره 

های مختلف بتوانند کسب تجربه  دانشجویان مستعد در مدیریت را برای کارآموزی در کنار مدیران و معاونین معرفی کنید تا با حضور در موقعیت  

 کنند.

اندازی مرکز  برای راه  برای حل بحران های جامعه شد و گفت:  نهادهای مختلف  پایان، خواستار جذب همکاری سازمانها و  دکتر قناعتی، در 

  کارآفرینی دانشجویان، از ظرفیت های موجود در کشور و سازمان های فعال در این حوزه کمک بگیرید.

 ی توسعه ای مرکز استعدادهای درخشان برنامه ها

بیان   به  دانشجویان،  دانشگاه و سرپرست مرکز پژوهش های علمی  استعدادهای درخشان  رئیس مرکز  آبادی،  بهادر مکّی  بازدید، دکتر  این  در 

ی دانشجویان هستیم تا از این  خصوصیات، ویژگی ها و کاستی های دو مرکز پرداخت و گفت: در صورت توافق، به دنبال راه اندازی مرکز کارآفرین

وی تمرکز اصلی این مرکز را برمحصوالت نیاز محور دانست و تاکید    .طریق دانشجویان با چگونگی تبدیل ایده به محصول گام به گام آشنا شوند

واحدهای مختلف حوزه سالمت، محصوالت نیاز  کرد: در نظر داریم در این مرکز مسیر امن و راحتی برای دانشجویان فراهم کنیم تا با تعامل با  

 .محوری را بر اساس نیازهای جامعه تولید کنند

نیازهای مرکز  امکانات، چالش ها و  از فعالیت های جاری،  بازدید همچنین، دکتر مریم کرباسی مطلق، معاون آموزشی مرکز، گزارشی  این  در 

 .ری، به معرفی مرکز کارآفرینی دانشجویی، اهداف و برنامه های آن پرداختاستعدادهای درخشان ارائه کرد. سپس دکتر محمد مهدی طاه
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 شده مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( های تازه بازسازیعلوم پزشکی تهران از پروژه رئیس دانشگاهبازدید  

پزشکی تهران ضمن افتتاح بخش مراقبت های ویژه جراحی اعصاب که به تازگی بازسازی دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم  

 .شده بود از پاویون فراگیران، باشگاه ورزشی مدافعان سالمت و پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( بازدید کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسین قناعتی رئیس    1401تیر    14شنبه    مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، سه   ی دانشگاه علوم پزشکی تهران روابط عمومبه گزارش  

  ویژه  های  مراقبت  بخش  افتتاح  ضمن   مجتمع،  مسئوالن  از  جمعی  و  معاونان  مجتمع،  رئیس   دانشگاه به همراه دکتر سید علی دهقان منشادی

امام    بیمارستانی  مجتمع  طبقاتی  پارکینگ  و   سالمت  مدافعان  ورزشی  باشگاه  فراگیران،  پاویون  از  بود  شده  بازسازی  تازگی  به   که  اعصاب  جراحی

 .خمینی )ره( بازدید کرد

  با  نزدیک  از   و  داشت(  ره)  خمینی  امام  بیمارستانی   مجتمع  علمی  هیئت   اعضای  با  کاری  صبحانه   و  صمیمی  نشست  یک   در ابتدا رئیس دانشگاه

از و   .کرد  وگو   گفت    و  دیدار  آنان اعصاب  جراحی  ویژه  های  مراقبت  بخش  افتتاح  از  بعد    در   واقع   کیپزش   فراگیران   پاویون   ی 

 .کرد بازدید بود شده  رسانی خدمت آماده و بازسازی تازگی  به   که سالمت  مدافعان ورزشی  باشگاه  امام،  ساختمان  زیرین  طبقه

مع مجت  قبلی  رئیس زحمات از دارد جا که شده انجام  این بازدید گفت: کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی در این فضاهارئیس دانشگاه در حاشیه 

 . دهندمی   انجام  بیماران و  کارکنان حال رفاه برای   دکتر صادق نیت و دکتر دهقان رییس فعلی تقدیر و تشکر کنم که تمام تالششان را

طبقه باقیمانده از پارکینگ طبقاتی مجتمع آماده و    5  نزدیک   آینده  در  اهلل  شاء  ان :  کرد  عنوان   مجتمع  طبقاتی  پارکینگ  از  بازدید  در  قناعتی  دکتر

  و   ظرفیت  به  اشاره  با   وی همچنین  .یابد  بهبود   در اختیار اساتید و کارکنان این مرکز قرار خواهد گرفت تا مشکل ترافیک و شلوغی این مرکز

 خوب   بسیار  بخش  این:  گفت  مجتمع  اعصاب  جراحی  ویژه  های  مراقبت  بخش   حاذق  کارکنان  و   برجسته  اساتید  توانمندی  همچنین  و  کارایی

 جراحی   اعمال   شاهد  امیدواریم  و  است   شده است و اقدامات پشتیبانی خوبی در آن صورت گرفته  های مثبت در آن دیده  ازی و همه جنبهبازس

 .باشیم مجموعه این در روزی به و جدید

دید شد و مثل همیشه که ایشان باز   مجتمع  هایپروژه  از   برخی  دانشگاه  محترم  ریاست   حضور   با  امروز:  گفت   در ادامه دکتر دهقان رئیس مجتمع

 و   کنار  در  دانشگاه  های  سیاست   راستای  در  گذشته  همچون  بتوانیم  اهلل  شا  ان  که  دادند  ارائه  زمینه   این  در  رهنمودهایی  حامی و راهنما هستند،

 .سازیم مرتفع را ها کاستی و ها کمی تمام بتوانیم  بیشتر تالش با   و  باشیم همراهشان
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 بخش  ترین قدیمی از یکی بخش این: گفت  دکتر زینلی زاده رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب در رابطه با بخش جدید جراحی اعصاب مجتمع

 پرفسور  مرحوم   زمان  پیش  سال   60  به   گردد  برمی   آن  سبقه  که  است   پژوهش  و  آموزش  و  درمان  حوزه  در   کشور  در  اعصاب  جراحی   های

  رئیس   همت   به    حاضر  حال  در  و   است   شده   اندازی   راه   مرکز  این   در   اعصاب  جراحی  های  رزیدنت    ز آموزشا   سری  اولین   و    سمیعی  ابراهیم

 .رسانی شده است تخت فعال بازسازی و آماده خدمت  8 با  بخش  این مجتمع رئیس  شائبه  بی  همکاری و خیرین دانشگاه،

 فوتبال   ایروبیک،   های  سازی و ورزش   توضیح اینکه باشگاه ورزشی مدافعان سالمت مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( با جدیدترین وسایل بدن 

 و همچنین صبح   19تا   14و روزهای فرد ویژه آقایان از ساعت    18تا    14  ساعت از   ها  خانم  ویژه  زوج  روزهای  در   مربی  نظر زیر  شطرنج   و   دستی

 رسانی به کارکنان است.  کاران آماده خدمت ها ویژه شب

  

انتخاب  جشنواره  نهمین  و  بیست  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  درخشش 

 نمونه کشوری دانشجوی 

 پروانه عسگری دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترای تخصصی پرستاری شد  

 .های کشور، تجلیل و قدردانی کرددانشجوی نمونه دانشگاه  ۱۸استاد نمونه دانشگاه و   ۳۶رئیس جمهور در مراسمی از  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االسالم  اعضای هیئت علمی و دانشجویان نمونه کشوری در مراسمی با حضور حجتبه گزارش ایسنا، بیست و نهمین دوره آئین معرفی و تجلیل از  

 .المللی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شدهای بینتیر در محل سالن همایش 13  جمهوریو المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس 

در این مراسم که با حضور وزاری علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از دانشگاهیان، استادان و دانشجویان  

دانشجوی نمونه   13مونه کشوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین دانشجوی ن 18عضو هیئت علمی نمونه کشوری و  36برگزار شد، از 

 .ها و مقاطع مختلف تحصیلی تجلیل شدکشوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته 

است. همچنین لیست اسامی دانشجوی نمونه کشوری   در این لینک قابل دسترسفهرست اسامی اعضای هیئت علمی نمونه و دانشجویان نمونه 

 .است از این لینک قابل دریافتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 .ها اتاق فکر دولت هستندعمیقاً اعتقاد داریم که دانشگاه

https://www.msrt.ir/file/download/news/1656911005-.pdf
https://www.isna.ir/news/1401041309065/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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دوست های رهبری علمخدا را شاکریم که تحت هدایت  :جویان نمونه کشوری گفتدکتر سید ابراهیم رئیسی در آیین تجلیل از استادان و دانش

های ها و تشویقهایی که در این سالها شاهد آن بودیم حاصل حمایتهستیم که همواره مشوق فرهیختگان و نخبگان کشور بوده است و پیشرفت

 .ایشان بوده است

های موثر در اند، افزود: ما همچنان نیازمند گامهای بسیار خوبی در حوزه پیشرفت علم برداشتهرئیس جمهور با بیان اینکه اساتید و دانشجویان گام

 .حوزه تحقیق و پژوهش، حوزه تعلیم و تربیت و خدمات علمی هستیم

را در کنار اجرای   دکتر رئیسی توسعه و پیشرفت را از ضروریات امروز کشور دانست و افزود: امروز وظیفه دولت این است که امر مهم پیشرفت

 .ایم ایجاد تحول استعدالت دنبال کند و اولویتی که در این زمینه برای دولت تعریف کرده

رئیس جمهور در ادامه تحول شناختی، تحول در فرایندها و تحول نهادی را سه اصل اساسی در ایجاد تحول در کشور عنوان کرد و افزود: اگر 

م نباشد نامش سلیقه است که قطعاً پایدار نیست، اما وقتی کار بر پایه علم و دانش بنا شد و دانایی را ضمیمه  توسعه و تحول در کشور بر پایه عل

 .توانایی کردیم تحول و توسعه واقعی اتفاق خواهد افتاد

لیم که دانشگاههای کشور به این بنیان پیش ببریم، افزود: خوشحاپایه و دانشرئیسی با اشاره به اینکه ما وظیفه داریم در کشور کارها را دانش

 .اند که علم را باید در همه مسائل کشور ضمیمه کنندناپذیر رسیدهضرورت اجتناب

ها رفت کشور از مشکالت دانست و افزود: ما عمیقاً اعتقاد داریم که دانشگاهای برای برون محوری در دانشگاهها را مقدمهدکتر رئیسی در ادامه مسأله

 .ایمدولت هستند و همواره بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها در پیشبرد امور کشور تاکید داشتهاتاق فکر 

ه  رئیس جمهور در ادامه با اشاره به رواج مفهوم غلط از روشنفکری در جامعه، تصریح کرد: روشنفکر واقعی کسی است که جامعه و نیاز آن را ب

 .را به سمت هدف و مقصد هدایت کند و خودش هم در این میدان حاضر باشد و ایفای نقش کندخوبی بشناسد و در جایگاه یک رصدکننده جامعه  

شهید دانشگاه علم و صنعت را از جمله افتخارات بزرگ این دانشگاه دانست و تصریح کرد: امروز شهدای ما مصداق   110اهلل رئیسی در ادامه  آیت

 .آفرینی کردندو الزامات و ضروریات آن نقش  واقعی روشنفکری در کشور هستند که با شناخت جامعه

آفرینی و رفع آنها حرکت کنند، افزود: رمز  رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز اساتید و دانشجویان ما نیز باید در مسیر شناخت نیاز جامعه و نقش

ین دانشمند عصر ما بود که توانست با فتح قلوب جامعه  ترموفقیت دانشمندان بزرگ ما آن است که در قلوب جای گرفتند و امام خمینی)ره( برجسته

 .را به سمت تعالی سوق دهد

گری، دکتر رئیسی در ادامه افزود: امروز دانشمندان زیادی در دنیا هستند که خدمات و آثارشان متفاوت است و نتیجه علم آنها منجر به سلطه 

 .ها شده استنابودی انسان و سد راه تعالی انسان 

گرایانه دانست و افزود: راه جلب رضایت خدا از میان خلق و حل مشکالت  رئیسی در ادامه خدمت در راه خدا را نقطه مقابل خدمت منفعت اهللآیت

 .تر کنیدتوانید کار خدمت در مردم را آسان گذرد و شما اساتید و دانشجویان با علم و دانش خود می مردم می

دولت افتخار دارد که اکثر اعضای دولت عضو هیأت علمی دانشگاه   گذاری برای کشور دانست و گفت:سرمایهدکتر رئیسی هزینه برای دانشگاه را  

 .تر به مسایل کشور کمک کندتواند به ما در توجه تخصصیهستند و این مهم می

ود: زمانی در این کشور معتقد بودند نباید از دکتر رئیسی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ارزشمند دانشگاه علم و صنعت در ساخت ماهواره، افز

ای به دست دشمن نیفتد، اما امروز شرایط تغییر کرده و ما هرگز حرکت علمی کشور را های ساخت نخبگان کشور رونمایی کنیم تا بهانهماهواره

 .به اخم و لبخند دیگران گره نخواهیم زد
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کرد و افزود: ما باید با عمل و اجرا آنچنان در جامعه امید تزریق کنیم که موضوع مهاجرت   اهلل رئیسی به موضوع مهاجرت نخبگان نیز اشارهآیت

اند متوجه شوند زمینه رشد و پیشرفت در داخل  نخبگان معکوس شود و همه کسانی که به دلیل احساس کمبود امکانات و شرایط مهاجرت کرده

 .کشور برای آنها فراهم شده است

ها و همچنین ها را از جمله مشکالت مبتالبه امروز کشور دانست و گفت: شما اساتید وظیفه دارید ظرفیتیین پیشرفترئیس جمهور ضعف در تب

 .های حاصل شده در کشور را تبیین کنیدپیشرفت

علم و صنعت« ضمن گزارشی از دستاوردها و اقدامات انجام شده در حوزه علم،   رئیس دانشگاه »پیش از سخنان رئیس جمهور، دکتر منصور انبیاء

 .های ملی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی اعالم آمادگی کرددانش و پژوهش این دانشگاه برای پذیرش مأموریت حل برخی ابرچالش 

های امام رضا)ع( دانشگاه علم و صنعت افتتاح شد این  ر حاشیه این مراسم با حضور دکتر رئیسی کتابخانه، مرکز اسناد و سالن همایشهمچنین د

 .دانشجو به صورت همزمان را دارد 800هزار جلد کتاب امکان پذیرش  200هزار متر مربع و ظرفیت  12کتابخانه با زیربنای 

 های مختلف جوی نمونه و برتر در حوزه تالش برای معرفی الگوی دانش

جشنواره  ه گفت:  جشنواره  این  برگزاری  درخصوص  داخل  دانشجویان  امور  کل  اداره  سرپرست  دانشور،  ابوالفضل  دکتر  مراسم،  این  در  مچنین 

هویت ملّی و گسترش اصول و  های گذشته با هدف افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در پایبندی به  دانشجوی نمونه امسال مانند سال 

ای و افزایش تحرک، نوآوری و شادابی اجتماعی و شناسایی دانشجویان با استعدادهای برترعلمی فرهنگی برگزار  های اسالمی، اخالق حرفه ارزش

 .شد

تلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و  های مخوی ادامه داد: این رویداد سعی دارد تا با شناسایی نخبگان، الگوی دانشجوی نمونه و برتر را در حوزه

تواند نقطه عطفی در نیل  ها می های آنها و شایستگیمندی از توانمندیاجتماعی معرفی نماید. معرفی جوانان فرهیخته، موفق و برگزیده و بهره

 .به اعتال و ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی کشور باشد

مرحله داوری دانشگاهی و داوری مرحله کشوری این جشنواره به صورت سامانه انجام شد، اظهار  نام ودکتر دانشور با بیان اینکه کلیه مراحل ثبت

ه  کرد: فرایند داوری جشنواره دانشجوی نمونه در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار شد، نخست دانشجویان در سطح دانشگاه به رقابت پرداخت 

بودند به عنوان برگزیدگان    های آن کسب کردهنامه و صرف نظر از حد نصابا بر اساس آیینو آن دسته از دانشجویانی که برترین امتیازات ر

ها که شرایط معرفی به رقابت مرحله دوم را کسب کرده بودند جهت شرکت در این  دانشگاهی مورد تقدیر دانشگاه قرار گرفتند و تعدادی از آن 

 .ها تقدیر به عمل آمدهای آنسی امروز در جشنواره دانشجوی نمونه از برترین مرحله به دبیرخانه مرکزی معرفی شدند که پس از برر

، یک  (phd) نفر دکتری تخصصی  12  -نفر    18سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل بیان کرد: تعداد برگزیدگـان نهایی در وزارت علوم  

نفر در زیرگروه علوم انسانی، دو نفر در زیرگروه علوم پایه ، چهار نفر در   10ن بود. از برگزیدگا -نفر کارشناسی ارشد ناپیوسته، پنج نفر کارشناسی 

 .نفر خانم بودند  9آقا و  نفر  9زیرگروه فنی و مهندسی، یک نفر در گروه کشاورزی و دامپزشکی و یک نفر در زیرگروه هنر هستند که از این تعداد  

خانم    6آقا و    7نفر    13درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: تعداد نهایی برگزیدگان    وی در خصوص تعداد برگزیدگان نهایی در وزارت بهداشت، 

، دو نفر کارشناسی ارشد ناپیوسته، سه نفر کارشناسی، یک نفر دکتری حرفه ایی و دو نفر  (phd )بود که از این تعداد پنج نفردکتری تخصصی

 .دستیاری بودند

یش از دو دهه اخیر، طی فرایند جشنواره دانشجوی نمونه تالش شده است تا ضمن بهره گیری از  دکتر دانشور در پایان خاطر نشان کرد: در ب

های تخصصی های اساتید، دانشجویان و صاحب نظران، عالوه بر ارتقای سطح کیفی جشنواره، با گزینش داوران مجرّب در حوزه نظرات و ایده

 .مربوطه بهترین دانشجویان انتخاب و برگزیده شوند

https://chancellor.tums.ac.ir/


42 
 

 رفی دانشجویان نمونه در بخش علوم پزشکی مع

براساس فراخوان بیست و نهمین »جشنواره دانشجوی نمونه«، دانشجویان متقاضی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در دهه سوم آذر  

حوزه آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی در سامانه جشنواره اقدام کردند. پس از   4، نسبت به ثبت نام و تکمیل مستندات خود در  1400ماه  

ای دکترای تخصصی و دستیاری به مرحله کشوری نفر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه   28ماه،  انجام داوری دانشگاهی در دی 

 .راه یافتند

ح وزارتخانه در ذیل معاونت فرهنگی ودانشجویی، معاونت تحقیقات ومعاونت آموزشی بهمن  های داوری کشوری در سطبه گزارش ایسنا، کمیته

 .مورد داوری قرار گرفت 98نامه مصوب سال ماه سال گذشته تشکیل شدند و کلیه مستندات دانشجویان راه یافته مجددا براساس آیین 

نامه بودند به عنوان دانشجویان نمونه بیست و  جد شرایط عمومی مندرج در آییننفر در مقاطع مختلف که حائز باالترین امتیازها و وا 13سرانجام  

 .نهمین دوره جشنواره انتخاب شدند که از آنها تقدیر به عمل آمد

 :اسامی برگزیدگان به شرح زیر است

 حسن امینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رشته جراحی عمومی، مقطع دستیاری

 زشکی کرمان، رشته جراحی سر و گردن، مقطع دستیاریسهیل معتمد، دانشگاه علوم پ

 داود پیرانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رشته سالمت در بالیا و فوریتهای، مقطع دکترای تخصصی 

 مریم غالمی دانشگاه علوم پزشکی یزد رشته مهندسی بهداشت محیط،مقطع دکتری تخصصی 

 شته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مقطع دکترای تخصصی مرضیه هادیان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ر

 فاطمه فکار قراملکی دانشگاه توانبخشی و سالمت اجتماعی رشته گفتار درمانی مقطع دکترای تخصصی

 پروانه عسگری دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشته پرستاری مقطع دکترای تخصصی

 دندانپزشکی مقطع دکترای حرفه ایتینا موالیی هلق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رشته 

 حامد توان دانشگاه علوم پزشکی ایالم رشته پرستاری، مقطع کارشناسی ارشد

 سجاد بهاری نیا دانشگاه علوم پزشکی یزد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد 

 امین حسین زاده دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، رشته پرستاری،مقطع کارشناسی

 ید یزدانی نژاد دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، رشته هوشبری، مقطع کارشناسیحم

 مهدیه خالقی موری، دانشگاه علوم پزشکی یزد، رشته بهداشت عمومی، مقطع کارشناسی

دو   با همکاری  نمونه کشوری هرساله  دانشجوی  بهداشت، جشنواره  وزارت  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  وزارتخانه  به 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری معاونت های دانشجویی فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور، باهدف  

های جدید و همچنین شناسایی استعدادها و  پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و فناوری- های علمیایجاد انگیزه بین دانشجویان درخصوص فعالیت

 .شودهای دانشجویان، برگزار میت از فعالیتحمای
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 مدیران گروه های آموزشی

دانشگاهنشست   گروه رئیس  مدیران  آموزشیبا  برنامه،  های  قناعتی:  جدیت  دکتر  با  دانشگاه  آموزشی  های 

 شود پیگیری می

های آموزشی تشکیل  ترین برنامهنظر در زمینه مهم منظور بررسی و تبادل های آموزشی به گروهنشست رئیس دانشگاه با مدیران  

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

تاالر دارالفنون  در   1401تیر   15های آموزشی که ، در نشست رئیس دانشگاه با مدیران گروه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

های صنعتی، مدیریتی، اجتماعی، بدیل دانشگاه در اجتماع گفت: تمامی حلقهبرگزار شد، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه با اشاره به نقش بی 

 .کند درستی ایفافرهنگی، نظامی و امنیتی با دانشگاه ارتباط تنگاتنگ دارند و دانشگاه باید در تمامی این عرصه نقش خود را به 

ندارد گفت: این ویژگی سبب ارائه الگوهای موفق    دکتر قناعتی بابیان اینکه هیچ سازمانی در کشور تا این اندازه افراد فرهیخته، هوشمند و پرتوان

 .در کشور شده و دانشگاه با رسالت ملی و انسانی خود در جامعه اثرگذار بوده است

ید در عرصه علمی و معنوی تأثیرگذار باشد گفت: برای اینکه دانشگاه به این حد از اثرگذاری برسد؛ رئیس دانشگاه با تأکید براینکه دانشگاه با

 .کندتر می مدیران قبلی تالش بسیاری داشتند و اکنون انتظار بیشتری از دانشگاه وجود دارد و این مسئولیت اجتماعی ما را سنگین

را مشارکتی   دانشگاه  رویکرد مدیریتی  قناعتی  با  دکتر  توأم  رویکرد مدیریتی  دانشگاه  تغییرات مدیریتی در جهان،  به  باتوجه  و گفت:  بیان کرد 

 .آفرین باشندها و اجرای آن، نقش گیریتوانند در تصمیمآورد و همه افراد در سطوح مختلف مدیریتی میمشارکت حداکثری را به اجرا در می 

به  بر  تأکید  با  دانشگاه  برنامه رئیس  دانشگاه گفت   هایروزرسانی  پیچیدهبرنامه  :آموزشی  آموزشی مکانیسم  دارد و می های  طلبد که مدیران  ای 

ها خواستیم برنامه عملیاتی خود را متناسب با  روز کنند. براین اساس از گروه های آموزشی را به ها و روش های اساتید، برنامه آموزشی، توانمندی 

 .برنامه چهار ساله دانشگاه تدوین کنند 

شده که مفید باشد و فراگیران  ای تدوینگونههای آموزشی به شود گفت: برنامه های آموزشی با جدیت پیگیری میر قناعتی بابیان اینکه برنامه دکت

 .های الزم را کسب کنند بتوانند مهارت
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  تجمیع   برای  طبقه،  18  در    نظر داریم زمینی رادر   :های با فضای فیزیکی محدود گفترئیس دانشگاه با اشاره به برنامه دانشگاه در تجمیع دانشکده 

هزار میلیارد    16تمام دانشگاه،  های نیمهدارند تهیه و تجمیع کنیم. افزون بر این، اعتبار موردنیاز تکمیل پروژه  کوچکی  فضای  که  هاییدانشکده

 .ها را به سرانجام برسانیمتومان برآورد شده است که تصمیم داریم این پروژه

ای توجه بیشتری رصه فرهنگی نیز باید به اخالق حرفه های پژوهشی براساس معیارهای مشخص گفت: در عدکتر قناعتی با اشاره به توزیع بودجه 

 .مدار و عاشقانه کار کنندشود تا طبیانی تربیت کنیم که انسان 

ها کاری کنیم که پوشش وجه موردقبول دانشگاه نیست گفت: با همکاری مدیران گروه هیچبه   های نامتعارفرئیس دانشگاه بابیان اینکه پرداخت 

 .های برجسته جهان مانند هاروارد و استنفورد نیز بر آن تأکیددارندای در دانشگاه اجرا شود. این رویکردی است که دانشگاهحرفه ای و اخالق  حرفه

رسد. دکتر قناعتی بابیان اینکه دانشگاه الگویی همچون استاد یلدا و استاد شمس شریعت دارد گفت: انسان بدون مبانی اخالقی به بالندگی نمی 

 .ها صحبت کنیم و با منطق و مهربانی، معیارهای فرهنگی را ترویج کنیمون مداری را به دانشجویان بیاموزیم. وقت بگذاریم و با آن باید قان

به   MBA توانمندسازی مدیران، دوره  زمینه  در:  گفت  هاگروه  مدیران نظرات  نقطه   رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به

آموزشی را پیشنهاد بدهند   هایدوره   ها،گروه   مدیران  نیز  علمیهیئت  اعضای  توانمندسازی  حوزه  در   ریزی است.سعه، درحال برنامه همت معاونت تو

 .ریزی کنیمکه برای آن برنامه 

شده است. در  شده در زمینه توجه به فراگیران گفت: در رابطه با حقوق دستیاران اصالحاتی انجامای از اقدامات انجام دکتر قناعتی با اشاره به نمونه 

در مواجه    کنیم و تأکیدداریمپیگیری می   مختلف  هایزمینه  در   را  آزاداندیشی  بحث    هزار واحد خوابگاهی در بلوار فردوس هستیم.    2حال ساخت  

کنیم؛ این استاد تا پایان با دانشجویان اخالق و کرامت انسانی رعایت شود. از سال تحصیلی جدید نیز استاد حامی را برای ورودهای جدید اجرا می 

 .دوره همراه دانشجویان خواهد بود

بندی آن مان قسمتی از آموزش است اما باید بودجه ها بر سنگینی بار درمان بر آموزش گفت: دررئیس دانشگاه در پاسخ به دغدغه مدیران گروه 

های کاری هر بخش است. نباید کاری کنیم  کند مشخص کردن ظرفیت دانشگاه پیگیری می  IT یکی از مواردی که واحد .موردتوجه قرار گیرد

 .نشگاه فراهم شودکنیم در چارچوب قانونی امکان فعالیت دستیاران در داکمر افراد براثر فشار کار خم شود. تالش می

یت  تقو   الملل راتوانند ارتباطات بین عنوان سفیران دانشگاه می ها بهها گفت: مدیران گروهبندیدکتر قناعتی با اشاره به حفظ و ارتقا دانشگاه در رتبه 

 .کنند

های متعددی  ای برنامه رشته های مشترک بینیرئیس دانشگاه با تأکید بر تقویت علوم پایه و همگرایی آن با علوم بالینی گفت: برای تقویت همکار

 .است  بالین  عرصه به پایه هایگروه تمامی  ها ورودداریم یکی از این برنامه 

 ساله آموزشی دانشگاه  ۴تشریح برنامه 

  آموزشی   کالن  اهداف  براساس   ساله دانشگاه را تشریح کرد و گفت:  4های آموزشی  در ادامه دکتر فرشاد عالمه معاون آموزشی دانشگاه، برنامه 

 .بندی شده درحال پیگیری استبرنامه اولویت 86و  راهبرد 12 دانشگاه،

های های آموزشی دانشگاه را ازجمله برنامههای بالینی و مرکز نوآوریسازی مهارتاندازی و تجهیز مرکز آزمون، مرکز آموزشی شبیه دکتر عالمه راه

 .های آموزشی پیش ببریمبندی، با کمک گروهها را براساس اولویت د گفت: در نظر داریم هریک از این برنامهدار آموزشی دانشگاه برشمراولویت
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  معاونت    های آموزشی به اشتراک بگذارند و گفت: های آموزشی خواست تجربیات خود را در هریک از برنامهمعاون آموزشی دانشگاه از مدیران گروه

افزایی  تا با هم  بگذارید  اشتراک  به    مدیران آموزشی است. نقایص کار و تجربیات خود را با ما  هایپیشنهاد  و  تنظرا  پذیرای  دانشگاه،  آموزشی

 .اهداف آموزشی دانشگاه را پیگیری کنیم

  رسانیهای پاراکلینیکی به عرصه خدمت ورود رشته

شده برای ورود دانشجویان به عرصه درمان گفت:  اشاره به اقدامات انجام ریزی دانشگاه با  دکتر ابوالفضل ذاکریان معاون توسعه مدیریت و برنامه 

بررسی با  و  دانشگاه  رئیس  تأکید  انجامپیرو  اساس    خدمات  عرصه  رسیدیم  نتیجه  این  به   شده،های  براین  تفکیک کنیم.  را  بالینی  پاراکلینیکی 

صورت عملی وارد عرصه  انشکده پیراپزشکی تحویل دادیم که دانشجویان به ها را تجهیز کردیم و به گروه آموزشی دآزمایشگاه یکی از بیمارستان

 .شودهای پاراکلینیکی دانشگاه فراهم میرسانی برای تمامی رشته آموزش بالینی شوند. در صورت ارزیابی مثبت از نتایج این پایلوت، عرصه خدمت

های الملل دانشگاه، بر مشارکت بیشتر مدیران گروهشده در عرصه بینقدامات انجامالملل دانشگاه نیز با اشاره به ادکتر محمدحسین آیتی معاون بین

دانشگاه   حاضر  درحال  گفت:  و  کرد  تأکید  زمینه  این  در  و    30آموزشی  هزار  همچنین  و  مختلف  کشورهای  با  همکاری  دانشجوی    371میز 

استاد محور   PhD نامهتوانند استفاده کنند. همچنین آیینمدعو می   تاداس  فرصت  و   ظرفیت  این از  آموزشی  هایگروه   مدیران  که  دارد   المللیبین

 .الملل اقدام کنندبین  PhD توانند برای جذب دانشجویدرحال بازنگری است و اساتید می 

 

عنوان رکن اصلی آبادی: آموزش بهخاتوندکتر  ،  های آموزشیبا مدیران گروه رئیس دانشگاهدرحاشیه نشست  

 ای و دستیابی به دانشگاه نسل چهارم باید موردتوجه قرار گیرد های توسعهبرنامه

از حمایت دانشگاه برای فعالیت در  بخشی، با تأکید بر ضرورت ورود خدمات توانرئیس دانشکده توان  بالینی،  بخشی به عرصه 

 . سطح اول خدمات خبر داد

گزارش   تهرانبه  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  گروه روابط  مدیران  با  دانشگاه  رئیس  نشست  حاشیه  در  احمدرضا  ،  سید  دکتر  آموزشی،  های 

دانشگاه است و خدمات اجتماعی دانشگاه  های اجتماعی بخشی با تأکید براینکه جامعه امروز نیازمند حوزه فعالیتآبادی رئیس دانشکده توان خاتون

بخشی نیز در  طلبد عرصه توان ای داشته؛ میالعادهفوق   پیشرفت   ی در جامعه جهانیپزشک  علوم  اینکه   به   باتوجه    طلبد افزود:ازپیش می را بیش 

باشد که با سیاست تکمیل خدمات پزشکی کمک  های مثمر ثمری بخشی، فعالیتتوان های همکارانم در دانشکده  های دانشگاه و فعالیتکننده 

 .صورت گرفته است 

هایی که دانشگاه بر آن تأکید دارد و ما به آن  بخشی به عرصه بالینی گفت: یکی از فعالیتآبادی بااشاره به ضرورت ورود خدمات تواندکتر خاتون

 .هداشت است و قرار است وارد عرصه پیشگیری شویمبخشی به سطح اول خدمات سالمت، یعنی حوزه بمند هستیم؛ ورود دانشکده توان عالقه 

تواند از حضور  بخشی را افزایش کیفیت زندگی دانست و گفت: دانشگاه و جامعه می های حوزه توان بخشی هدف از فعالیترئیس دانشکده توان 

 .زندگی در جامعه ارتقا یابد کیفیت تا ببرد بهره   های مختلف سالمتبخشی در عرصه توان 

ها گفت: دانشگاه نسل اول، رویکرد آموزشی دارد و این رویکرد باید همچنان موردتوجه آبادی با اشاره به نسل اول تا چهارم دانشگاهدکتر خاتون

 .شگاه اجتماعی استای و رسیدن به دانشگاه نسل چهارم و دانهای توسعهقرار گیرد چراکه آموزش رکن اول و پایه اصلی برنامه 

کنم که شوند عرض می بخشی به دانشجویان گفت: به دانشجویانی که وارد این حوزه میبخشی درباره اهمیت رشته توان رئیس دانشکده توان 

کنیم  الش می شود و ما هم در حد توان خود برای ارتقا آن در سطح دانشگاه تهای جدی است که در وزارتخانه پیگیری میبخشی یکی از بحث توان 

 ببریم  بهینه استفاده حوزه این  از نیز آینده در امیدوارم و  ایمو تاکنون پیشرفت بسیار خوبی داشته 
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ای بخشی دو سر طیف، از بدو تولد کودک که مشکالت تغذیهتوان  :آبادی با تأکید براینکه هدف ما افزایش کیفیت زندگی است گفتدکتر خاتون

بخشی بتوانیم خدمات موردنیاز را پوشش و کیفیت  در توان   امیدوارم   و  گیردبرمی   در  را   است   جهانی  جامعه  گسترده  و   روز   بحث   سالمندی که  دارد تا

 .سالمت جامعه را ارتقا دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر وحید چنگیزی: دانشجویانی که قصد ورود به رشته  ،  های آموزشیبا مدیران گروه رئیس دانشگاه در حاشیه نشست  

 تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی را دارند باید پذیرای کارتیمی باشند 

های  مدیرگروه رشته تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی دانشگاه با اشاره به اینکه رشته تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی بخش 

پذیری و درک باالیی از بیمار داشته  مندان برای ورود به این رشته باید انعطاف مان هستند گفت: عالقه مهمی در حیطه تشخیص و در

 .باشند

منظور بررسی و تبادل های آموزشی که به عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه نشست رئیس دانشگاه با مدیران گروهبه گزارش روابط 

دکتر وحید چنگیزی، مدیرگروه رشته تکنولوژی رادیولوژی  در تاالر دارالفنون برگزار شد،   1401تیر    15های آموزشی  ترین برنامهمهمنظر در زمینه  

های کلیدی پاراکلینیک؛ رشته تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی است افزود: ما دو گروه پذیرش  و رادیوتراپی دانشگاه با بیان اینکه یکی از رشته 

 .های مهمی در حیطه تشخیص و درمان هستندریم، یکی در زمینه تکنولوژی رادیولوژی و دیگری رادیوتراپی است که هر دو بخش دا

با پاسخگویی اجتماعی در مورد هر دو رشته مطرح است  مدیرگروه رشته تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی دانشگاه گفت: آن چیزی که دررابطه 

 .متخصصان رادیولوژی و رادیوتراپی داشته باشیم  های تشخیصی و درمانی در کناریم بهترین خدمات را در حوزه این است که ما بتوان

بامهارت خوب می توام  آموزش  بنابراین یک  داد:  ادامه  راه وی  به یک تشخیص تواند  برای دستیابی  زیرا یک کار   گشایی  باشد  و درمان خوب 

 .ت رادیولوژیست و در قسمت درمان رادیوتراپیست و فیزیست استتکنولوژیس صددرصد تیمی در سه حوزه

مند قصد ورود به رشته رادیولوژی و رادیوتراپی را دارند توصیه کرد: باید پذیرای کار تیمی باشند همچنین عالقه   دکتر چنگیزی به دانشجویانی که

باید در کار تشخیصی   پذیری وبه بیمار باشند چون در هر دو رشته دانشجویان باید یک انعطاف  درک باالیی داشته باشند و درک کنند که ما 

 .پذیری و دانش و مهارت باالیی استکننده و در کاردرمانی نیز نقش فعالی داشته باشیم بنابراین، این کار نیازمند یک انعطافکمک
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برای ورود به این رشته باید به این مقوله مهم توجه کنند که    مندمدیرگروه رشته تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی تأکید کرد: دانشجویان عالقه

آن کار  هستند،  تیمی  کار  یک  از  قسمتی  فراهماوالً  تشخیصی  حوزه  در  تکنیکها  حوزهآوردن  در  و  خوب  تصویر  یک  برای  مناسب   ٔ  های 

 .های مناسب برای درمان خوب استآوردن تکنیک فراهم  رادیوتراپی

های  های تکنیکهای فیزیک، فیزیک پزشکی در مقوله شوند باید در هر دو رشته در مقولهویانی که وارد این رشته میوی خاطرنشان کرد: دانشج

 .باید عالقه و پشتکار الزم را داشته باشند  خصوص آناتومی سکشنال و مقطعیهای تشخیصی و آناتومی به درمانی و تکنیک 

 

 

 

 

 

 

 

های باارزش فیزیولوژی از رشته   دکتر مهدیه فقیهی: رشته،  های آموزشیبا مدیران گروه رئیس دانشگاه در حاشیه نشست  

 و بااهمیت در سطح جهان است

بنا به عالقه  مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده    خودشان وارد آزمایشگاه ی پزشکی دانشگاه گفت: در رشته فیزیولوژی دانشجویان 

 .دهند شان را انجام می شوند و کارهای تحقیقاتی می 

مدیر    فقیهی  مهدیه  دکتر های آموزشی،، در حاشیه نشست رئیس دانشگاه با مدیران گروهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

های باارزش و بااهمیت در سطح جهان است و  ی فیزیولوژی از رشتهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: رشتهگروه فیزیولوژی دانشکده

را در  کند و ما آموزش و پژوهش  وی ادامه داد: فیزیولوژی عملکرد طبیعی بدن را بررسی می   .کننددانشجویان ما باعالقه این رشته را انتخاب می

 .دهندشان را انجام می شوند و کارهای تحقیقاتیمی دهیم و دانشجویان بنا به عالقه خودشان وارد آزمایشگاههای مختلف انجام میارگان

در سطح    کنند گفت: بسیاری از دانشجویانمند هستند و از فرصت مطالعاتی استفاده می دکتر فقیهی بابیان اینکه دانشجویان این رشته بسیار عالقه 

های مختلف اقدام کردند و عملکرد و ارتباط خوبی برقرار کردند و بعد از بازگشت ارتباطشان را حفظ و همچنان  المللی برای کشورها و دانشگاهبین

 .فعال هستند

های روزافزون دست  د و به موفقیت وی در پایان گفت: امیدوارم که دانشجویان باانگیزه و هدفی که دارند برای ارتقا خود و کشورشان تأثیرگذار باشن

 .یابند
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آینده رشته پرستاری را   دکتر غیاثوندیان: با دیدباز و نگاهی به،  های آموزشیبا مدیران گروه رئیس دانشگاه نشست  

 انتخاب کنید  

با   این که افق رشته پرستاری روبهمدیر گروه آموزش پرستای داخلی جراحی  تعالی است، به متقاضیان انتخاب رشته    اشاره به 

های مختلف سالمت و پاسخگویی اجتماعی جایگاه خودش را پیدا  رشته پرستاری در آینده بیش از امروز در عرصه :توصیه کرد

 .خواهد کرد 

منظور بررسی و تبادل های آموزشی که به ئیس دانشگاه با مدیران گروهعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه نشست ربه گزارش روابط 

در تاالر دارالفنون برگزار شد، دکتر شهرزاد غیاثوندیان ، مدیر گروه پرستاری داخلی،    1401تیر    15های آموزشی  ترین برنامه نظر در زمینه مهم

های مصوب در دانشگاه علوم پزشکی تهران است گفت: طبعا با تعداد  ترین گروهیجراحی دانشگاه، با بیان اینکه این گروه یکی از بزرگترین و قدیم

هایی هستیم که بار علمی ما قوی است به جهت اینکه داشتن چندین استاد تمام، دانشیار و استادیار از گروهاستادانی که در اختیار داریم، هرم هیئت

 .شودنگ میزیادی از مقطع کارشناسی پرستاری توسط گروه ما هماه

های آموزشی در قسمت تئوری و کارآموزی به  مدیرگروه آموزش پرستاری داخلی جراحی گفت: با توجه به اینکه حدود پنجاه و هفت واحد برنامه  

دیگری  عهده گروه داخلی و جراحی است، دو رشته کارشناسی ارشد مصوب نیز در گروه داریم، یکی رشته کارشناسی ارشد آموزش داخلی، جراحی و  

وی افزود: همچنین تعدادی    .ها مدیریت این مقطع را به عهده داریمصورت مشترک با یکی دیگر از گروه کارشناسی ارشد رشته اورژانس که به 

ها های آموزشی و اساتید، در تدریس مابین گروهصورت همکاری فیدانشجوی دکترا داریم که البته دکترای پرستاری مختص گروه نیست ولی ما به 

 .کنیمهای دانشجویان این مقطع کمک میها و پروژهنامهو هدایت پایان

به سطح گروه ما و انتظاری که در مأموریت سازمانی ما در دانشگاه است باید هم به فکر دانشگاه خودمان باشیم  دکترغیاثوندیان تصریح کرد: باتوجه 

های خاص خودمان را داریم چه  صورت ویژه حساسیتدانشجویان مقطع کارشناسی به   و هم رسالت کشورمان را انجام دهیم؛ طبعاً نسبت به تربیت

های ارزشیابی  های مختلف چه آموزش بالینی و چه روش های درس و چه در بحث آموزش بالینی که از شیوه در بحث آموزش تئوری در کالس 

 .کنیمآموزش بالینی برخوردار هستیم و استفاده می

گیریم، تمام این اقدامات برای این است  های نوین ارزشیابی را به کار میتاری داخلی، جراحی ادامه داد: در این مسیر شیوهمدیرگروه آموزش پرس

آموختگانی باکیفیت و کفایت و شایستگی کافیست برسیم و آنها بتوانند در هرکجا مان که تربیت دانش که بتوانیم به آن رسالت دانشگاهی و کشوری

  حرکت  سمتی  به  بیشتر  ما   ها و افق آینده گروه گفت:وی در خصوص برنامه   .کنند  آفرینینقش   شوندمی  کار  به  مشغول  که   ت عزیزماناز این مملک

های دانشجویی دوره دکتری و ارشد که یک موضوع و مشکلی از نظام سالمت را مورد ای را تقویت کنیم، پروژهرشتهخواهیم کرد که کارهای بین
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ا  محور رخطاب قرار دهد تا پایان پروسه با هدایت مناسب و نظارت بهینه برای راهکار حل آن جدی هستیم و امیدواریم بتوانیم همان نگاه مسئله

 .داشته باشیم

باز همه جوانب این رشته را تا انتها که چه  دکتر غیاثوندیان به دانشجویانی که قصد انتخاب رشته پرستاری را دارند، توصیه کرد: با آگاهی و چشم

 .افقی تا مقطع لیسانس در انتظار آنها است و عرصه بازار کار این رشته چگونه است را بسنجند

رشد و رو به تعالی ی داخلی جراحی خاطرنشان کرد: با وجود تعامالت داخلی و خارجی افق رشته پرستاری روشن و روبه مدیرگروه آموزش پرستار

های مختلف  عنوان منبعی ببینند که در آینده بیش از امروز در عرصه خواهند این رشته را انتخاب کنند، توصیة من را به است و دوستانی که می 

 .و پاسخگویی اجتماعی جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد سالمت و حل مسائل مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 استعدادهای درخشان 

 بر توجه ویژه به استعدادهای درخشان  رئیس دانشگاهتأکید ، حاشیه بازدید از مرکز استعدادهای درخشان

گذاری دانست و تأکید کرد دانشگاه کمک  ترین سرمایهریزی در زمینه استعدادهای درخشان را پربازدهبرنامه دکتر قناعتی، توجه و  

 .کند این مرکز شکوفاتر از همیشه به مسیر رشد خود ادامه دهد می 

دید از مرکز استعدادهای درخشان، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، بابیان  ، در حاشیه بازروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

  و    هاست افزود: اگرچه منابع طبیعی مانند نفت و گازگذاریترین سرمایهگذاری در زمینه استعدادهای درخشان از بهترین و مطلوباینکه سرمایه 

 محسوب  کشور   منابع  ترینمهم  عنوان به   ویژه استعدادهای درخشان،شود؛ اما نیروی انسانی، بههای کشور شناخته میهمچنین صنعت جز سرمایه

 .ریزی این منابع را حفظ کردبا کار ویژه، دقت و برنامه باید و  شوندمی

کنم و قطعاً شان گفت: از مسئوالن قبلی که در این عرصه تالش کردند تشکر می رئیس دانشگاه با تأکید برتوجه ویژه دانشگاه به استعدادهای درخ

های خود را در زمینه کنیم که این مرکز شکوفاتر از همیشه برنامه در این دوره توجه به استعدادهای درخشان بیش از گذشته ادامه دارد و کمک می

 .و... به انجام رساندهای اجتماعی، پژوهشی، ثبت اختراع و استارتاپ ها فعالیت

ه مسئوالن دکتر قناعتی با اشاره به طرح پیشنهاد مسئول یار گفت: پیشنهاد شد از حضور دانشجویان، در کنار مسئوالن دانشگاه استفاده کنیم تا تجرب

داستفاده قرار گیرد و در کنار آن  صورت کتاب مدون کنند که در آینده مورتوانند این تجربیات را به دانشجویان می .دانشگاه به آنان منتقل شود

 .مدیران خوبی تربیت شود و بتوانند به رشد دانشگاه کمک کنند
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در زمینه روابط   .رئیس دانشگاه با اشاره به موضوعات دیگری که در این بازدید مطرح شد افزود: مسائلی در زمینه بودجه و نیروی انسانی مطرح شد

 .انشگاه و پارک فناوری توصیه کردم حتماً اقدام کنندالملل، همکاری با سایر واحدهای دبین

های خود به فعاالن این مرکز برشمرد و گفت: اصول زندگی معنوی مغفول مانده که توجه  دکتر قناعتی توجه به زندگی معنوی را از دیگر توصیه 

 .کندمی کمک مردم بهتر زندگی  به  به آن 

کارگیریم  المت افزایش سن امید به زندگی و کیفیت زندگی است گفت: باید ابزارهای مختلف را به رئیس دانشگاه بابیان اینکه هدف اصلی نظام س

 که این هدف محقق شود 

های تأثیرگذاری در جامعه  روز توصیف کرد و گفت: امیدوارم در آینده انسان دکتر قناعتی استعدادهای درخشان را دانشجویانی روشن، هوشیار و به 

 .حداعالی علم و اخالق ایجاد کنندسازی و رسیدن به ظر کشور را در زمینه انسان باشند و تحول موردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرحسین اقبال: آگاهانه برای ادامه تحصیل  ،  از مرکز استعدادهای درخشان رئیس دانشگاهدر حاشیه بازدید  

 ام  تهران را انتخاب کردهدانشگاه علوم پزشکی 

شویم دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با تمام مشکالتی که رشته پزشکی دارد اما وقتی با بیمار روبرو می 

 .شوددوستی در ما ایجاد می حس نوع 

، در حاشیه بازدید دکتر قناعتی رئیس دانشگاه از مرکز استعدادهای درخشان که سه شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

:  گفت  تهران؛  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  آموزش  ارشد    و 1396انجام شد؛ امیر حسین اقبال ورودی رشته پزشکی سال    1401تیرماه    14

 .خیلی از موارد از جمله؛ عالقه شخصی افراد، بازار مالی رشته در آینده، استعدادهای فرد و ... مرتبط است  به  رشته  انتخاب

کنیم. با شویم بیشتر آن را لمس میبه طوالنی بودن رشته پزشکی باید با عالقه وارد این رشته شویم و زمانی که وارد بالین میوی افزود: باتوجه 

 .شوددوستی در ما ایجاد میشویم حس نوع زشکی دارد اما وقتی با بیمار روبرو می تمام مشکالتی که رشته پ

 .عنوان یک پزشک عمومی یا متخصص فعالیت کردتوان بهرشته ی باز است و می وی یادآور شد: از نظر آینده رشته پزشکی یک

شود برای تر است، از اساتید خوب این دانشگاه خیلی چیزها میوتهای دیگر متفااقبال تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دانشگاه

 .پیشرفت و ادامه مسیر یاد گرفت. انتخاب بنده نسبت به این دانشگاه کامالً درست و آگاهانه بوده است 
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به مرکز استعدادهای درخشان بسیار آسان است، فضای بسیار دوستانه  افراد  وی خاطرنشان کرد: ورود  از  جدید استقبال بسیار خوبی  ای دارد و 

ها  شود در این انجمنمندی افراد میکنند که بسته به عالقههای مختلف کار میهای مختلفی فعال هستند و در حوزهشود. در این مرکز انجمنمی

 .فعالیت کرد
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 رئیس دانشگاه یادداشت سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان به بهانه دیدار دکتر پیروز با 

 "جای استاد بهادری خالی نیست"یادداشت دکتر گتمیری به بهانه مالقات رییس دانشگاه با استاد دکتر پیروز ذخیره معنوی دانشگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، متن یادداشت به شرح زیر است  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 بنام خدا

 یادداشت   

 ه بهانه مالقات رئیس دانشگاه با استاد دکتر پیروز، ذخیره معنوی دانشگاهب 

 "استاد بهادری خالی نیست جای  "

دکتر محمد صادق پیروز متخصص و جراح بیماریهای چشم حدود یک قرن پیش در الهیجان متولد شد. دبستان و دبیرستان را در الهیجان و  

ساند. در این  با تخصص چشم پزشکی به پایان ر  1337در دانشکده پزشکی تهران شروع کرد و در سال    1319رشت به پایان رساند. دانشگاه را در  

سالها پروفسور شمس، دکتر باستان، دکتر علوی، دکتر ضرابی، دکتر مرتضی کنی، پروفسور سمیعی، دکتر قریب، دکتر عزیزی، دکتر امیر اعلم، 

نقش    دکتر نجم آبادی، پروفسور حکیم، دکتر کیهانی ، دکتر گل گالب، پروفسور عدل و دکتر چهرازی اساتیدی بودند که در تربیت وی ایفای

 .کردند

همین سمت را با وظایف آموزشی بر عهده گرفت. در    1341استاد پیروز در همان سال رئیس درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان فارابی شد و در  

  به سرپرستی گروه آموزشی   1354به انگلستان رفت و در بیمارستان مورفیلد لندن به تحقیق و تکمیل تجربیات علمی خود پرداخت. در    1348

عضو هیئت ممیزه  1361به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی انتخاب و در سال  1358به رتبه استادی رسید. سال   1356چشم پزشکی و در سال 

 . ماه کار علمی و آموزشی در بیمارستان فارابی تهران با تقاضای خود بازنشسته شد 8سال و  37پس از   1367دانشگاه تهران شد. او در سال 

ارزشیابی رشته تخصصی چشم پزشکی، دبیر انجمن    و   عضو هیأت تحریریه مجله پزشکی دانشکده پزشکی، عضو و دبیر هیات ممتحنهاستاد پیروز  

 .چشم پزشکی ایران در سه دوره متوالی، عضو انجمن چشم پزشکی بریتانیا و انجمن پزشکی فرانسه بود

درمانگاهی در محله شعربافان الهیجان، مدرسه ای در همان محله در زمینی به مساحت  مراکزی که استاد پیروز از بانیان آن به شمار می آید شامل  

 .هکتار در الهیجان برای احداث بیمارستان می شود2هزار مترمربع به نام مدرسه راستی و اهداء قطعه زمینی به مساحت 3
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گذارند،  لی دقت شود تا کسانی که به حرفه پزشکی احترام می استاد پیروز می گوید: حرفه پزشکی مقدس است بنابراین در انتخاب پزشک باید خی

اش باید این باشد که رنج و آالم مردم  شود باید بداند که در خدمت مردم است و تمام سعی بتوانند کار پزشکی را ادامه دهند. کسی که پزشک می 

ایران در سال   نمونه سازمان نظام پزشکی  ایران و تندیس چشم پزشکی    1381  بود و در1379را تخفیف دهد. او پزشک  نشان چشم پزشکی 

 .دوازدهمین کنگره چشم پزشکی ایران را دریافت کرد

 "پیروز"و  "صادق"، "محمد"

براستی   او را می شناخت،  "محمد"او  بر دیو جهل،    "پیروز"، راستگو و  "صادق"، ستوده ی هر آنکس که  بود که در زندگی  به معنای کسی 

 .خودخواهی غلبه کرده بودخودپرستی و 

ر کرده  با مشاهده ی خبر و تصاویر مالقات استاد پیروز با استاد قناعتی رئیس محترم دانشگاه، یاد استاد بهادری افتادم و گرچه یاد آن عزیز سف

ردم جای استاد بهادری خالی نیست. اندوه فقدانش را تازه کرد اما با دیدن استاد پیروز و سخنان پرصالبتش در مالقات با رئیس دانشگاه، احساس ک

 دانشگاه ما همچون گنجینه ای است که در خود جواهرات نفیسی دارد. گنجینه ای که هر قدر رهزن روزگار به آن دست اندازی کند باز هم خالی

شمس شریعت تربقان است که به    از گوهر نخواهد شد. امروز دیدم گویی در کنار رئیس دانشگاه این استاد بهادری است که سخن می گوید، استاد

 ..... انگشت اشاره رییس دانشگاه را مورد خطاب قرار می دهد، استاد یلداست که دلسوزانه نجوا می کند و

ها، در   ن امروز از اندوهم کاستم، به آینده امیدوار شدم، افق پیش رو را روشنتر از پشت سر دیدم. امروز دانستم که دانشگاه ما با همه ی مرارتم

 خود بهادری ها، 

دو وظیفه ی اصلی  از رئیس دانشگاه سپاسگزارم که با تکریم گوهرهای دانشگاه به یکی از اصلی ترین وظایف خود عمل می کند. اگر بخواهم  

ب برای ایشان برشمرم باید یکی بر تحقق عدالت آموزشی و پژوهشی تاکید کنم و دیگری بر تکریم استاد و دانشجو و امروز بر تحقق این دو واج

 .امیدوارم

  

 دکتر سیدمنصور گتمیری              

 رئیس مرکز تحقیقات نفرولوژی         

 تگان دانشگاهسرپرست دفتر ارتباط با دانش آموخ

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

دانشگاهدردانی  ق علی جعفریان رئیس  دکتر  االختیار ،از  تام  نماینده  عنوان  به  تکیان  امیرحسین  دکتر  انتصاب 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیمان گروه هشت و مجمع جهانی سالمت

دانشگاه در حکمی دکتر امیرحسین تکیان را به عنوان نماینده تام االختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران  دکتر حسین قناعتی، رئیس  

در پیمان گروه هشت و مجمع جهانی سالمت منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر علی جعفریان نماینده پیشین دانشگاه  

 .قدردانی کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان

 استاد محترم دانشگاه

 با سالم و احترام 

و دانشگاه علوم پزشکی تهران با عضویت  سالمت به عنوان یکی از بخش های اساسی توسعه پایدار، مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته است 

( به عنوان یک نهاد بین المللی تاثیر گذار بر تصمیم سازی، سیاستگذاری و تعیین  World Health Summitدر مجمع جهانی سالمت )

 راهبردها در سازمان های بین المللی و بسیاری از دولت ها، گامی مهم و بلند در این عرصه برداشته است. 

نشگاه  تعهد، سوابق ارزشـمند علـمی، تجـربیات اجـرایی و با توجه به ابعاد شخـصیتی جنابعالی، بدین وسیله به عنوان نماینده تام االختیار دانظر به   

در پیمان گروه هشت و مجمع جهانی سالمت منصوب می شوید تا با تکیه بر تجارب باال و ارزنده مدیریتی خود و هماهنگی با مدیریت ها و  

 ونت های دانشگاه، به ویژه معاونت بین الملل دانشگاه انجام وظیفه نمائید.معا

 عصر )ع( در انجام امور محوله، موفق باشید. تعالی و عنایات حضرت ولیامیدوارم با استعانت از درگاه باری 

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

  متن نامه قدردانی به شرح زیر است: 

 یانجناب آقای دکتر علی جعفر
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 استاد محترم دانشگاه 

 با سالم و احترام 

مسئولیت پذیری و همکاری اعضای هیأت علمی در اداره امور اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل پیشرفت  

 آن در دوره حیات پربرکت دانشگاه بوده است. 

ی در زمان تصدی عنوان نماینده تام االختیار دانشگاه در نشست منطقه ای پیمان گروه هشت  ها و خدمات ارزشمند جنابعالدانم از تالش الزم می 

( که نتایج پرباری در پی داشته است سپاسگزاری نمایم و برایتان از درگاه خداوند World Health Summitو مجمع جهانی سالمت )

 متعال سالمتی و سعادت روزافزون مسئلت کنم. 

 مند گردد.های ارزنده شما بهرهو عرصه نظام سالمت کشور همچنان بتواند از تجارب و توانمندیامیدوارم دانشگاه  

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 

دکتر حسین قناعتی: ،  مراسم تشییع پیکر مطهر دکتر محسن نفیسی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(

 خدمت به مردم بود مرحوم دکتر محسن نفیسی اسوه بندگی خدا و 

های داخلی دانشگاه، یاد و  کسوت گروه بیماری با حضور در مراسم تشییع پیکر دکتر محسن نفیسی استاد پیش  رئیس دانشگاه

 .عنوان حکیمی فرزانه و طبیبی بااخالق گرامی داشتخاطره ایشان را به

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، پیکر پاک دکتر محسن نفیسی طبیب پیشکسوت گروه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ر سید علی دهقان منشادی رئیس  با حضور دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، دکت  1401تیر    20های داخلی دانشگاه صبح روز دوشنبه  بیماری

کسوت گروه روماتولوژی، دکتر عظیم میرزا زاده مدیر گروه داخلی، دکتر ماشاءاله  مجتمع، معاونان و مدیران مجتمع، دکتر علی خلوت استاد پیش

پرستار فراگیران، کادر  استادان، مسئوالن،  از  دانشگاه، خانواده معظم مرحوم، جمعی  روابط عمومی  از صحن ترابی مدیر  و پشتیبانی مجتمع  ی 

 زهرا منتقل شد. های ساختمان بیمارستان امام خمینی )ره( تا ساختمان دکتر نفیسی که مزین به نام ایشان بود تشییع و ازآنجا به بهشت زیرستون 
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ف خصائل و فضائل مرحوم  رئیس دانشگاه ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر محسن نفیسی از ایشان به نام عبد صالح خدا یادکرد و در وص

ناپذیر است. ایشان حکیمی فرزانه و طبیبی با اخالق بود و خاطرات خوب زیادی از شود جبرانای که با رفتن دکتر نفیسی ایجاد میگفت: ضایعه

 خیری خود تالش کنیم.به وی به یادگار مانده است. این رویداد درس بزرگی برای همه ما است تا برای عاقبت

های مهم من از ایشان تاکید بر حضور پزشک در بالین ای از مرحوم دکتر محسن نفیسی گفت: یکی از درس آموختهاعتی بابیان خاطرهدکتر قن

 بیت عصمت و طهارت محشور شود. بیماران است. رفتار دکتر نفیسی با بیماران برای ما الگو بود. امیدوارم روح استاد با اهل 

گردیم. استاد نفیسی انسان واالیی بود که دیگر مانند او در  سوی او بازمیر محسن نفیسی گفت: همه از خداییم و به استاد خلوت نیز در رثای دکت

شناسی، معلم طب و معلم طریق زندگی و راهنمای دیگران در امور خیر بود و مسیر را برای زمین پیدا نخواهد شد. ایشان معلم اخالق، معلم انسان

کرد. اگر بخواهیم فضائل استاد را بشماریم خود یک مثنوی است. این مرد بزرگ از پاکان و نیکان روزگار ما بود و  وار می انجام کارهای نیک هم

م عروج آسمانی وی در روز عزیز و ابراهیمی عید قربان بیانگر همین حقیقت است. خداوند روحش را شاد و یادش را جاودانه کند. من فاجعه عظی

مند شویم، به خودم، جامعه پزشکی و همه همکاران تسلیت یگر مثل ایشان را در میانمان نداریم تا از فیض وجودشان بهرهرحلت استاد را که د

 گویم.می

این  دکتر شهریار نفیسی به نمایندگی از خانواده مرحوم دکتر نفیسی از حضور رئیس دانشگاه، اساتید، مسئوالن و همکاران دانشگاه و مجتمع در  

دانی کرد و افزود: من ورای نسبت فامیلی، شاگرد استاد بودم. ایشان الگو و راهنمای من از همان اوان دانشجویی بود. یادم هست که مراسم قدر

رفت و عادت نداشت بنشیند، خودش را وقف خدمت به بیماران کرده بود.  ازآن به درمانگاه می ها به اتاقش و پس صبح از همین زیرستون  7ساعت 

پرداخت. برای من بسیار جالب بود که شخصاً پیگیر امور درمان بیماران خود از سایر پزشکان  ها به عبادت میه و در خدمت مردم و شبروزها روز

بست. نیز بود. استاد هیچ فعالیت غیرانتفاعی نداشت و سنگ صبور دانشگاه و همکاران بود. آنچه در توان داشت برای حل مشکالت مردم به کار می 

 گویم.برانگیز است. فقدان این عالم بزرگ را به همه اساتید و همکاران تسلیت میرحلت استاد با عید قربان هم برای من تأمل تقارن

های رفتاری و اخالقی دکتر محسن نفیسی های داخلی دانشگاه با اشاره به خصیصهدر پایان دکتر میرزا زاده به نمایندگی از اساتید گروه بیماری

ز مصداق آیه »کلّ منْ علیها فان و یبقی وجْه ربّک ذوالجالل واالکرام« »هرکه روی زمین است دست خوش مرگ و فناست و خدای  گفت: امرو

که دوست نداریم از درگذشت عزیزانمان صحبت کنیم این است که امیدواریم گفت شاید علت آن ماند.« است. عزیزی میباجالل و عظمت باقی می 

تر برای استاد یلدا، استاد بهادری و اساتید دیگر و امروز برای استاد نفیسی  یم تا عزادارشان شویم. این احوالی است که پیشهنگام وفاتشان نباش

 نظر از غم بزرگی که بر دل داریم اندیشیدن به اثری است که هریک بر جا خواهیم گذاشت. آورد اصلی ما از این محفل صرف تجربه کردیم. ره
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   2انتصاب اعضای شورای راهبردی و بهره برداری بیمارستان شریعتی 

  2علوم پزشکی تهران در حکمی اعضای شورای راهبردی و بهره برداری بیمارستان شریعتی   رئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی،  

 .را منصوب کرد

 

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

 جناب آقای دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران 

 جناب آقای دکتر شهریاری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

 محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه جناب آقای دکتر ذاکریان، معاون  

 جناب آقای دکتر ناطقی، معاون محترم درمان دانشگاه 

 جناب آقای دکتر محمود بیگلر، رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه 

   جناب آقای دکتر جمشیدی، رئیس محترم بیمارستان دکتر شریعتی

 با سالم و احترام؛ 

 1396تخت درمانی از سال    1000هزار متر مربع و حدود    125تهران با زیر بنای به مساحت    22د دکتر شریعتی در منطقه  پروژه مگاهاسپیتال جدی

با استفاده از تسهیالت بانک توسعه اسالمی به سرعت در دست ساخت بوده و در دروازه غربی تهران، پذیرای بیماران محروم از سراسر کشور 

وان یکی از طرحهای اصلی و اولویت دار وزارت بهداشت، نقش بسیار مهمی در پاسخگویی به نیاز کشور و به ویژه  خواهد بود. این پروژه به عن

استان و کالنشهر تهران به تخت های درمانی امن و ایمن فوق تخصصی برای مواجهه با بالیای طبیعی و مدیریت بحران های ناشی از شیوع  

 .بیماری های عفونی خواهد بود

با همت خیرین محترم و نیکوکاران گرامی و مساعدت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تسهیالت    2به اینکه بیمارستان شریعتی    با توجه

برداری از پروژه مذکور و همچنین  بانک توسعه اسالمی، در مراحل پایانی ساخت و آغاز بهره برداری می باشد و به منظور تسریع و تسهیل در بهره

منصوب می    2تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی بدین وسیله به عنوان عضو شورای راهبردی و بهره برداری بیمارستان شریعتی  نظر به  

 .شوید

رود ضمن همکاری با سایر اعضای این شورا و معرفی نماینده شهرداری تهران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  انتظار می  

 .در جلسات مرتبط با موضوع، در راستای اهداف عالی دانشگاه و اعتالی نام مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران فعالیت نمایید به منظور شرکت

https://chancellor.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/


58 
 

لی )ع(،  ر آستانه عیداهلل االکبر، عید سعید غدیر خم، توفیق روز افزون شما و همکاران گرامی را از درگاه خداوند متعال و موال امیرالمومنین عد

 .مسئلت می نمایم

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 

دکتر حسین قناعتی: امید و آرزو دارم،  ،  برگزار شد رئیس دانشگاهجشن بزرگ عید سعید غدیر خم با حضور  

 فضائل امیرالمؤمنین علی )ع( را در خودمان متجلی کنیم 

های این عزیزان در دانشگاه برگزار  علمی، کارکنان، دانشجویان و خانواده غدیر خم با حضور جمعی از اعضای هیئت جشن بزرگ عید  

 .شد

 

  

 

 

 

 

 

 

جشن باشکوهی با مشارکت ستاد  ، به مناسبت آغاز امامت امیرالمؤمنین و عید غدیر خم  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

تئاتر سازمان مرکزی برگزار شد. در ابتدا این جشن دکتر حسین  در سالن آمفی   1401تیر    26بزرگداشت عید غدیر دانشگاه پیش از ظهر یکشنبه  

وانیم از فضائل امیرالمؤمنین کنم بتامید دارم و آرزو می :قناعتی رئیس دانشگاه ضمن تبریک عید سعید غدیر خم به همه همکاران دانشگاهی؛ گفت

 .علی )ع( را در خودمان متجلی کنیم

پوشی، فتوت، مردانگی و ... هر  مردانگی، سخاوت، شجاعت، پرده :وی با اشاره به اینکه حضرت علی )ع( مظهر عالیه خلقت هستند؛ تصریح کرد

   .شناسید در امیرالمؤمنین علی )ع( وجود داشتخوبی می صفتی که به 

های امام رضا )ع( اشاره المللی غدیر به مباحث غدیر و آموزهامنای بنیاد بینوالمسلمین سید مصطفی میرلوحی عضو هیئتاالسالم ه حجت در ادام

  کند و جریان اراده و های غدیر این است که باید بدانیم همان خدایی که عالم را خلق کرده، همان خدا عالم را تدبیر میکرد و گفت: یکی از پیام

گیرد، حتی کسی نباید تصور کند امیرالمؤمنین )ع( و سایر ائمه منصوب پیغمبر اکرم )ص( هستند بلکه این  مشیت او از طریق اولیایش صورت می

 .بزرگواران منصوب از سوی خداوند متعال هستند

دگی است«، یادآور شد: امروز دوای درد تمام  نسخه الهی سبک زن»والمسلمین میرلوحی با تأکید بر اینکه پیام غدیر بازگشت به  االسالم حجت

 .ای که در آن امام و ولیّ محور است بشریت ترویج فرهنگ غدیر است، فرهنگی که بیانگر سبک زندگی اسالمی است، سبک زندگی 
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پ این برنامه را به عهده الدین سراج بود و رضا احسانپور مجری و استندآهای این جشن، اجرای آواز توسط حسامتوضیح اینکه از دیگر برنامه 

 .داشت

 

 دکتر قناعتی: طرح دارویار اقدام منطقی و شجاعانه دولت است ، رئیسه دانشگاه برگزار شدنشست هیئت

 .های فرهنگی، موردبحث و بررسی قرار گرفترئیسه دانشگاه، نتایج پیمایش وضعیت شاخص در نشست هیئت 

 

 

 

 

 

 

 

 

، با تبریک رئیس دانشگاهرئیسه دانشگاه، دکتر حسین قناعتی  هیئت  1401تیر    26، در نشست  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ع( به مسئولیت سنگین خود واقف باشند و در عمل به آن اهتمام نمایند گفت: برای پایداری عید غدیرخم، ابراز امیدواری کرد شیعیان امیرالمؤمنین )

 .نظام جمهوری اسالمی ایران، شهدای بسیاری تقدیم شدند؛ بنابراین همگان برای اصالح وضعیت نظام باید تالش کنند

اند؛ تکلیف برعهده ماست که  ت داریم و اختیار حرکت را به ما دادهکه مسئولیدکتر قناعتی بابیان اینکه شرایط برای خدمت مهیاست افزود: اکنون

 با تمام وجود تالش کنیم

توانیم کارهای بزرگی را  ماه نشان داد که اگر بخواهیم می  11رئیسه در این مدت گفت: این  رئیس دانشگاه با قدردانی از همت و همراهی هیئت

 .بودیم به جوانه تبدیل شد کاشته که هاییبرنامه از بسیاری  بذر  ثمر رسید ورقم بزنیم و بسیاری از نشدنی ها، سرانجام به 

  به   ایراندکتر قناعتی با تأکید بر اهمیت طرح دارویار، آن را اقدام منطقی و شجاعانه دولت توصیف کرد و گفت: حدود هزار میلیارد تومان دارو از 

 .ای بر بیماران تحمیل شود قیمت دارو واقعی شده استاینکه هزینه بدون  اقدام این  با که شدمی قاچاق دیگر کشورهای

رویار در کاهش مصرف غیرضروری دارو گفت: ایران جز کشورهای پرمصرف دارو در جهان است دا  طرح  اجرای  تأثیر  به  اشاره  با   رئیس دانشگاه

های زند. گزارشین حال به اقتصاد خانوار و کشور آسیب میکه مصرف غیرضروری داروها عوارض جسمانی زیادی به همراه دارد و در هم درحالی

 .دهد که مصرف دارو کاهش پیداکرده استمیدانی طرح دارویار در این چند روز نشان می

توسعه    ویژه معاونتها، به های دانشگاه تأکید کرد و گفت: از همه معاونت بندی پروژهدکتر قناعتی در بخش دیگری از سخنان خود بر تعیین زمان 

 .ها را مورد ارزیابی قرار دهندبندی تعیین کنند و براساس آن پیشرفت برنامه ها، زمانها و برنامهخواهم برای تمامی پروژهمی
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که و  رئیس دانشگاه پس از شنیدن درخواست ترمیم تفاهم نامه بودجه معاونت بهداشت، با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه اولویت شب

خدمات بهداشتی و بهینه بودن سرمایه گذاری در عرصه بهداشت، بر توجه ویژه به افزایش بودجه حوزه بهداشت و حمایت تمامی بخش های 

 .دانشگاه از این حوزه تاکید کرد

غدیر و تعابیر    عید  تبریک   والمسلمین سید مجید قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، بااالسالم پیش از دستور نیز، حجت 

 .بزرگ آن، اهمیت والیت امیرالمؤمنین )ع( را تشریح کرد

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و درخواست  های فرهنگی در سه گروه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئتشاخص   سپس نتایج پیمایش وضعیت

 .دانشگاه موردبررسی قرار گرفتمعاونت بهداشت  1401ترمیم تفاهم نامه بودجه سال 

 

 تشکیل ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه

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

 .برگزار شد  رئیس دانشگاه شگاه با حضور دکتر حسین قناعتی تولید، توزیع و عرضه ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی دان 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  معاون غذا و دارو، دکتر سعید ناطقی معاون درمان، دکتر علیرضا اولیایی منش معاون بهداشت، دکتر سید احمد رضایی سرپرست مدیریت آمار و 

عل دانشگاه  داروخانه های  رئیس مجموعه  مجتهدزاده  مجتبی  دکتر  دانشگاه،  حراست  مدیر  مومنی  رضا  اطالعات،  و  فناوری  تهران  پزشکی  وم 

اداره اطالعات تهران، اطالعات سپاه و سازما استانداری،  بیمه گر )تامین اجتماعی و سالمت(، معاونت اجتماعی  از سازمان های  ن نمایندگانی 

 .در سالن حکیم ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد 1401تیر    26تعزیرات حکومتی روز یکشنبه 

 صت سوءاستفاده از بین می رود با تشدید نظارت های میدانی فر

دکتر قناعتی ضمن خیر مقدم و تبریک فرارسیدن عید غدیر به حاضرین گفت: با تشکیل گروه های بازرسی ویژه و تشدید نظارت های میدانی  

 .فرصت سوءاستفاده توسط افراد و بیمار نماهایی که به دنبال قاچاق دارو هستند، از بین می رود
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رصد آمارهای چند روز گذشته، نشان از کاهش مصرف دارو را دارد و امیدواریم این حرکت مثبت در نظام دارویی برای   رئیس دانشگاه افزود:

وی در پایان گفت: برای اجرای بهینه و بدون نقص این کار، وزارت بهداشت، درمان   .کاالهای یارانه ای دیگر الگو شده و باعث مصرف بهینه شود

 .گزاری این قرارگاه را صادر کردو آموزش پزشکی دستور بر

 . نظام رسمی دارویی به ویژه داروخانه ها و بیمارستان های دانشگاه باید از هرگونه تخلف پاک شوند

دکتر غفارزاده گفت: اهداف و ماموریت ستاد دانشگاهی از برگزاری این جلسه، تشکیل گروه های بازرسی ویژه و تشدید نظارت های میدانی، 

احتکار دارو و برخورد جدی با موارد تخلف، رعایت قیمت های مصوب و برخورد جدی با موارد گرانفروشی در داروخانه ها، اتصال فعال جلوگیری از  

، بررسی تایید یا عدم تایید دریافت دارو از شرکت های توزیعی توسط داروخانه ها در (TTAC) به سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت

بررسی ثبت کلیه داروهای ملزم به استعالم شناسه رهگیری در سامانه توسط داروخانه ها و برخورد مقتضی با موارد تخلف  و   TTAC سامانه

 است 

 معاون غذا و دارو از دیگر اهداف تشکیل این ستاد به جلوگیری از عرضه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی فاقد شناسه رهگیری و اصالت و یا 

و برخورد با تجویزهای غیر منطقی، بیش از نیاز و خارج از فهرست دارونامه رسمی و غیر ژنریک، بررسی درج قیمت مصرف   تاریخ گذشته، نظارت 

 و سامانه های معاونت بهداشت به سامانه (HIS) کننده روی داروها و ملزومات پزشکی، نظارت بر اتصال کامل سامانه اطالعات بیمارستانی

TTAC وی در ادامه گفت: اهداف ستاد تدابیر ویژه توسط وزارت بهداشت،    .ی و ارائه خدمات مطلوب دارویی اشاره کردو حضور فعال مسئول فن

توجه    درمان و آموزش پزشکی به گونه ای تعریف شده که نشان از اشرافیت کامل به اوضاع کشور دارد و اولویت ها به خوبی در آن قرار گرفته و با

 .ر؛ تدابیر پیشگیرانه و مداخله ای موثر و کالن در نظر گرفته شده استبه تاریخ ابالغ و شرایط کشو

اق  دکتر غفارزاده افزود: جلسات تدابیر ویژه در مجموعه دانشگاه به کرات تشکیل شده است و در حد عملیات آنچه ضروری به نظر می رسیده، اتف

 .ستافتاده؛ اما واقعیت این است که به همسویی و هماهنگی بیشتر نیاز ا 

وعه اولین قدم و برنامه ای که وزیر محترم بهداشت تاکید کرده اند تشدید نظارت ها بوده است و خوشبختانه همانگونه که مستحضر هستید در مجم

ن از  دانشگاه علوم پزشکی تهران با فاصله بسیاری با سایر دانشگاه های سراسر کشور، قبل از شروع طرح تشدید نظارت؛ کل شبکه و زنجیره تامی

  فرآیندهای    منشا تامین، شرکت های پخش و نهایتا داروخانه ها و البته بیمارستان ها در خصوص اقالم کمبود و سهمیه ها به شدت پایش و

 .شده اند بررسی  دقیقا شبکه از دارو خروج احتمال

نشان دهنده این است که این نظارت وارزیابی های  جزئیات طرح بازرسی ویژه طی مکاتبه ای به اعضای ستاد تدابیر ویژه ارسال خواهد شد که  

 . ها از بین رفته اند نابسامانی از خیلی و  است؛ موضوع  میدانی الزم بوده و نتیجه نیز گویای این

 .کرد  تفاوت نرخ ارز با اقدامی که به تازگی صورت گرفت تا حد زیادی اصالح شد و موضوع کمبود ها در حد چند روز کاهش پیدا کرده و خواهد

ست موضوع گرانفروشی یا عدم عرضه دارو در بازرسی های قبل از این طرح و بعد از شروع این طرح انجام گرفته و بعد از طرح کاهش پیدا کرده ا

 .و زمینه برای تخلف کمتر شده است

 .ان خیلی موفق تر عمل کرده استبا این حال تخلفاتی وجود داشته که در مقایسه با سایر دانشگاه ها در کشف آن تخلفات دانشگاه تهر

 دولت با اجرای این طرح یک رنسانس بزرگ در نظام دارویی کشور ایجاد کرده 

نظام رسمی دارویی به ویژه داروخانه ها و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه باید از هرگونه تخلف پاک شوند و این جز محدوده های  

 .وضوع قاچاق در داروخانه ها به طور جد اقدام شده و خواهد شدمسئولیتی ما است، بنابراین در خصوص م
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داروخانه تحت    448وی در ادامه به ارائه گزارش بازرسی ویژه در اجرای طرح دارویار پرداخت و گفت: از ابتدای شروع طرح تا پایان روز شنبه  

مورد نسخه پیچی یا  68مورد عدم حضور مسئول فنی،  99عطیل، داروخانه ت 33پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید شده که از این تعداد 

مورد    13مورد خودداری از عرضه اقالم دارویی و ارائه خدمات و    5موردگرانفروشی یا اخذ تعرفه بیش از مبلغ،    15عرضه دارو در غیاب مسول فنی،  

 .متخلفین به شدت برخورد خواهد شدخودداری از عرضه دارو و ارائه خدمات بصورت بیمه ای مشاهده شده است که با 

  دکتر غفارزاده به ارائه توضیحاتی در خصوص جزئیات بازرسی ویژه در اجرای طرح دارویار پرداخت و گفت: دولت با اجرای این طرح یک رنسانس 

 .اند  بزرگ در نظام دارویی کشور ایجاد کرده و تولیدکننده، توزیع کننده و عرضه کننده به مطالبات خودشان رسیده

ه تغییرات  معاون غذا و دارو توضیحاتی در خصوص نرم افزار تیراژه ارائه داد و گفت: کاری که در دانشگاه علوم پزشکی تهران اتفاق افتاد این بود ک

 .قیمت به صورت سنترال با توجه به نوع بیمار و بیمه رخ داد و نیاز به تغییرات قیمت به صورت دستی که زمان بر است، نبود

ستای  ادامه معاون درمان، معاون بهداشت، سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات، مدیر حراست دانشگاه به ارائه گزارشی از اقداماتی که در را  در

 . این طرح صورت گرفته پرداختند و انتظارات خود را بیان کردند

زمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل اجتماعی استانداری تهران ضمن  نمایندگان سازمان های بیمه گر، اداره اطالعات تهران، اطالعات سپاه، سا

م تر  قدردانی از تشکیل این ستاد انتظارات خود برای بهبود عملکرد را عنوان کرده و گفتند: نگرانی ها با توجه به همتی که ایجاد شده خیلی ک

 .است

 .نددر ادامه حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده پرداخت

  در پایان دکتر غفارزاده به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخت و مقرر شد: جلسات ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی به صورت هفتگی 

 برگزار شود. 

 

 دکتر ترابی: دانشگاهی اجتماعی است که به طور مرتب خود را با نیازهای جامعه تطبیق می دهد 

 .دانشکده توانبخشی با حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن شورا برگزار شدجلسه شورای پژوهشی  
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با حضور دکتر ماشااله ترابی مدیر    1401تیر    28دانشکده توانبخشی، این جلسه روز سه شنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 روابط  

 .عمومی دانشگاه و دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی رئیس دانشکده و اعضای شورا برگزار شد

دکتر ترابی همیشه در حوزه نوآوری فعال بوده و در  در این جلسه دکتر خاتون آبادی ضمن قدردانی از حضور دکتر ترابی در این جلسه اظهار کرد: 

حوزه روابط عمومی نیز نوآوری برندینگ را طرح کرده است؛ این جلسه نیز به دنبال عالقه مندی همه اعضای شورا برای کسب اطالعات بیشتر  

انبخشی با این رویکرد پیش رود و به عنوان  در زمینه برندینگ تشکیل شده است که امید است با برگزاری این جلسه، فعالیت های دانشکده تو

 .پیشرو برندینگ در حوزه های پژوهشی، آموزشی و بین الملل فعالیت کند

عالیت دکتر خاتون آبادی تصریح کرد: اگر قرار باشد روال معمول را ادامه دهیم دستاورد تازه ای نخواهیم داشت و نیاز است که یک بازنگری در ف

دانشکده توانبخشی به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران که دانشگاه مادر کشور محسوب می شود    های خود داشته باشیم؛

وعی  می بایست در فعالیت های خود شاخص باشد. اکنون زمانی است که نیاز است برندینگ را بشناسیم، فرایندها را در آن زمینه رشد دهیم و به ن

 .اد مختلف قرار دهیمتفکر برندینگ را در ابع

سپس دکتر ترابی ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: در این جلسه در خصوص رویکرد برندینگ صحبت خواهیم کرد؛ برند به معنای 

هستند    مدیریت تصویر و شهرت است، دانشگاه علوم پزشکی تهران شناخته شده است اما مراکز بزرگ و مهم دنیا به این نکته که شناخته شده

می  اکتفا نمی کنند و به صورت منظم در رابطه با مدیریت تصویر و شهرت برنامه ریزی دارند و آن دسته از مراکز مهم که به این موضوع توجه ن

 .کنند کم کم از صحنه حذف می شوند 

وم دارند و فقط در کارکردهای خود متفاوت  هر دو یک مفه   "برند"و    "کسب و کار"دکتر ترابی با بیان توضیحی از هرم برند آفرینی ادامه داد:  

 .هستند و وقتی در کنار هم قرار می گیرند ثمر بخش می شوند

این ثمربخشی از مزیت رقابتی آغاز می شود که مشخصه آن منحصر به فرد بودن آن است و برای تحقق آن در دانشکده توانبخشی، باید چند کار  

 .ن نیستند را شناسایی کنیم و آن ها را رشد دهیمشاخص را که همتایان این دانشکده واجد آ

آن مطرح   مدیر روابط عمومی دانشگاه با بیان مثالی، مزیت رقابتی را شرح داد و دو دیدگاه جایگاه سازی و مبتنی بر منابع را به همراه تفاوت های

ه به واسطه آن می توان یک تجارت را راه اندازی  یعنی قابلیت منحصر به فرد ک  "شایستگی"است و    "مهارت"و    "دانش"کرد. قابلیت حاصل  

کرد و توسعه داد. سپس از اهمیت ارائه گزارش فعالیت های واحدهای مختلف دانشگاه سخن گفت و به تصویر ذهنی واحدهای درون دانشگاه در 

 .این زمینه اشاره کرد

فت: اینفلوئنسرها از ابعاد هنر استفاده می کنند تا بر تصمیم ها و رفتارهای وی با بیان اینکه هنر در ابعاد زندگی بشر تا عمق نفوذ پیدا کرده است گ

 .دنبال کننده های خود تاثیر گذارند

ی دکتر ترابی همچنین توضیحاتی از برنامه استراتژیک و تفکر استراتژیک ارائه کرد و از تفاوت های این دو دیدگاه سخن گفت و به نکته کلید

 .رد و گفت دانشگاه اجتماعی دانشگاهی است که مرتب خود را با جامعه تطبیق می دهددانشگاه اجتماعی اشاره ک

 .در پایان به پرسش های مطرح شده پاسخ داده شد
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دکتر قناعتی: پیشرفت رادیولوژی ایران در جهان در حد بسیار خوبی  ،  سی و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران

 کندمیاست و به اهداف نظام سالمت کشور کمک 

این رشته و تجلی دستاوردهای آن در جهان را رئیس دانشگاه ، با اشاره به اهمیت رشته رادیولوژی در نظام سالمت، پیشرفت 

 .مرهون تالش اساتید رادیولوژیست دانست 

 

های  در مرکز همایش  1401تیرماه    31تا    28از     ، در سی و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران کهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ینترونشنال دانشگاه با قدردانی از  و استاد رادیولوژی ا   شود، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهرانبرج میالد تهران برگزار می 

گیری کرونا این سؤال در ذهنم مطرح بود که اگر بحرانی به وجود  گفت: پیش از همه 19گیری کووید زحمات همکاران رادیولوژیست خود در همه 

و دیدم که جوانان     دریافت کردمهای جنگ از کیان کشور دفاع خواهند کرد؟ در دوران کرونا پاسخم را  آید آیا جوانانمان همچون شیران جبهه

 .نظام سالمت، پرستاران، رادیولوژیست ها و پزشکان در راه خدمت به بیماران چه کردند

ابزار شادی از اینکه روح شهامت، شاهد     وجود دارد گفت: در بیمارستان امام خمینی )ره(   پرستی و انسانیت در همکارانوطن    دکتر قناعتی با 

ای بود که  گونه شد و شرایط به ها انجام میبیمار در بخش  400تا   300دستیاران در خدمت به بیماران بودم. گاهی رسیدگی به   روزیفعالیت شبانه 

 . هایی بود که بیشترین ابتال پرسنل به کرونا را داشت کردند. درنتیجه بخش رادیولوژی جز بخشونقل بیماران کمک میحتی به حمل 

ای را در عرصه سالمت مهم دانست و گفت: نظام سالمت برای دو هدف  رشتهعنوان یک علم بین پیشرفت رشته رادیولوژی بهرئیس دانشگاه،  

کننده بوده و انعکاس  کند و در این زمینه پیشرفت سریع علم رادیولوژی کمکو ارتقا کیفیت طول عمر مردم تالش می   مهم افزایش طول عمر

 .خوبی داشته است

شاره به نقش اساتید رادیولوژی در ارتقا سالمت کشور افزود: اساتید رادیولوژی به ترجمان پیشرفت این رشته در جهان و رشد این علم در  وی با ا

مرکز تحقیقات رادیولوژی   ،Iranian Journal of Radiology کنند و این امر در مجلهداخل و انعکاس آن در خارج کمک می

توانند  توان گفت، رشته رادیولوژی و اساتید آن میجرئت میدیولوژی و علم رادیولوژی جهان تجلی پیداکرده است و به نوین و تهاجمی، انجمن را

 .ازپیش محقق شودشاءاهلل این مهم بیشسالمت مردم کنند و ان کمک بسیاری به

نوان معلم علم، اخالق و انسانیت گفت: در کنار مسئولیت  عدکتر قناعتی با قدردانی از زحمات دکتر حسن هاشمی دبیر بورد رادیولوژی ایران، به 

بنده گذاشته  به عهده  نیز  را  رادیولوژی  بورد  دبیری  ازایندانشگاه،  و درمانی رشته  اند  آموزشی، پژوهشی  بهبود وضعیت  رو تحوالت جدیدی در 

 .رادیولوژی خواهیم داشت که پیشبرد آن نیاز به همکاری متخصصان این رشته دارد
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گذاری شاخص اینفودمی وشایعه سازی  دانشگاه، بابیان اینکه کشورمان در حال عبور از گردنه بزرگ تاریخی است؛ شاهد این ادعا را پایه   رئیس

گیری کرونا به حدی رسید که  بخصوص در پدیده کرونا دانست و گفت: شاخص اینفودمی یا انبوه اطالعات نادرست در فضای مجازی، در همه

ها علیه م کرد انقدر که از اینفودمی صدمه دیدیم از کرونا ندیدیم. این درحالی است که هجمه اطالعات نادرست و بزرگنماییاعالWHO  رئیس

 .کشورمان بیش از سایر کشورهاست و باید حواسمان باشد که این امر بر روحیه ما اثر نکند

علوم پزشکی تهران، در تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی اشاره کرد و گفت:    دکتر قناعتی در تکمیل این بخش از سخنان خود به افتخارات دانشگاه

آغازشده   MRI اخیراً تحقیقات ساخت   شده وها در دانشگاه ساخته دستگاه پیشرفته پزشکی، شامل ربات کمک جراح و انواع اسکن  100بیش از  

 .ستگاه کمک جراح، یک کمپانی آمریکایی استشود و تنها رقیب ما در ساخت دبسیاری از این تجهیزات صادر می  است و 

های خود را بدانیم و به پیشرفت بیشتر کشور کمک کنیم افزود: در شرایطی که رئیس دانشگاه در پایان سخنان خود با تأکید براینکه قدر توانمندی

ایستند و من اطمینان دارم که کشورمان  ها میعدالتین بی شده و بشریت مورد سوءاستفاده قرارگرفته، ایران اسالمی در برابر ایعدالت در دنیا پایمال

 .بر تارک علم، اخالق و ارائه بهترین نظام اجتماعی و سالمت دنیا با کمک همه شما خواهد درخشید

 

دکتر قناعتی: آماده توسعه همکاری  ،  تهراناسالمی بیروت با رئیس دانشگاه علوم پزشکی   رئیس دانشگاهدیدار  

 های علمی با دانشگاه بیروت هستیم

سازی بستر اجرای دوره های علمی،  برگزاری دوره های مهارتی و تخصصی، همکاری در زمینه تحصیل دانشجویان درکشور و فراهم 

طرح شده در نشست رئیس دانشگاه با حسن  کارورزی و اختصاصی برای دانشجویان، تبادل اساتید و پژوهشگران از جمله مباحث م 

 .اللقیس رئیس دانشگاه اسالمی بیروت بود

 

، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه در خصوص این نشست گفت: رئیس دانشگاه اسالمی  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

دانشگاه داشتند و توضیحاتی در مورد فعالیت های دانشگاه بیروت و نیازهایشان برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران  بیروت، بازدیدی از 

 را مطرح کردند.

وی موضوعات مطرح شده از سوی دانشگاه بیروت را قابل اجرا در قالب تفاهم نامه همکاری خواند و گفت: دانشگاه می تواند در بخش های  

ا قراردادهای مشخص، پشتیبانی های علمی از آنها داشته باشد. همچنین دانشگاه علوم پزشکی تهران از آمادگی الزم برای تبادل استاد  مختلف، ب

 دانشجو و برگزاری پروژه های مشترک برخوردار است. 
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ی اسالمی ایران تنها مربوط به کشور ما نیست  رئیس دانشگاه در پایان تاکید کرد:همانطور که مقام معظم رهبری تأکید دارند؛ توسعه علمی جمهور

  و این پیشرفت علمی متعلق به کل جامعه مسلمین است و باید آن را به اشتراک گذاشت و ما عالقمندیم که در زمینه های علمی با دوستان خود 

 همراه باشیم.

 

کارهای فرهنگی به چشم وظیفه نگاه  دکتر قناعتی: ما باید به  ،  جشن عید سعید غدیر در دانشکده پیراپزشکی

 کرده و خودمان درگیر مسائل باشیم 

 .جشن بزرگ خانواده پیراپزشکی به مناسبت عید سعید غدیر با حضور دکتر قناعتی و حجت االسالم سید قریشی برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پیراپزشکی، جشن بزرگ خانواده پیراپزشکی به مناسبت عید سعید غدیر با حضور  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

، حجت االسالم دکتر میر مجید سید قریشی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر رئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی  

علیزاده رئیس دانشکده، اعضای هیئت رئیسه، مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پیراپزشکی، سه شنبه  شعبان  

 .در تاالر شهید کاووسی مرکز مهارتهای بالینی پزشکی برگزار شد 1401تیر  28

 :ن اشعار آغاز کرددر این مراسم دکتر قناعتی ضمن تبریک عید سعید غدیر، سخنان خود را با ای

 وز الم علی لسان ما گویا شد                 از عین علی عیون ما بینا شد

 زان نور محمد و علی پیدا شد                بینمدر یای علی نور خدا می 

 :وی در ادامه ابیاتی از سروده های خود را به این شعر افزود

 ره مرتضی جهان پیدا شداز ذ               گر مرد رهی خاک درش بر چشمت

 دردانه حق، تاج سر موال شد                 گنجینه حق در دو جهان زهرا بود

 سر ازلی، شهید عاشورا شد                 در دامنشان، زینب و کلثوم و حسن

 با نام شما هر گره ای آسان شد                          ای پنج تن آل عبا، وجه اهلل
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ادامه، ضمن تبریک اعیاد، به شرح جایگاه امیرالمومنین و مظلومیت ایشان در طول تاریخ پرداخت و مدل حضرت علی )ع( را به    دکتر قناعتی در

عنوان کامل ترین مدل یک انسان معرفی کرد. وی جامعه بشری امروز را تشنه ی پرداخت و شناخت تفکرات حضرت علی)ع( و پیروی راه ایشان  

 .دانست

همچنین ضمن اشاره به هنجار های اجتماعی موجود در جامعه جهانی, اشاره کرد: با توجه به اینکه عالم امروزی متکی به اخالق    دانشگاهرئیس 

ظیفه  است، رسالت ما به عنوان معلم و استاد بسیار سنگین است؛ بنابراین می بایست به امر به معروف و نهی از منکر و کارهای فرهنگی به چشم و

ه کرده و خودمان درگیر مسائل باشیم و احساس تکلیف کنیم. در مقابل هجمه های فرهنگی و معضالت فرهنگی جامعه بشریت، ما باید تنها نگا

 .دهیم دو کار مهم انجام دهیم؛ یک اینکه در ابتدا خودمان را بسازیم و مراقب خود باشیم و دو اینکه فرهنگ و باور و تفکرات غنی خود را اشاعه

ر علیزاده در ابتدای مراسم ضمن تبریک عید سعید غدیر بیان کرد: از طرف خانواده بزرگ پیراپزشکی، حضور مهمانان عزیز از جمله مسئول  دکت

کنم. همچنین محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، حجت االسالم دکتر قریشی و همراهان ایشان را خیر مقدم عرض می 

سم در خدمت ریاست دانشگاه هستیم، دکتر قناعتی همواره لطف دارند و یکی از ویژگی های خاص ایشان این است که در برنامه های  در این مرا

 .کنیمتمام دانشکده ها، مراکز و بیمارستان ها حضور پیدا می کنند، حضور ایشان را غنیمت شمرده و خیرمقدم عرض می

ود: ما در دانشکده، یک سال تحصیلی کامل را در کنار خانواده علوم پزشکی تهران به صورت حضوری رئیس دانشکده پیراپزشکی در ادامه افز

دورهمی  سپری کردیم. بنا داشتیم تا به شکرانه اینکه توفیق الهی به ما عطا شد و خانواده پیراپزشکی به سالمت این سال را گذراند، یک مراسم و  

روزی بهتر از این عید بزرگ، عید اهلل اکبر شیعیان جهان، دهه امامت و والیت و عید سعید غدیر؟ این عید   چه .ویژه همکارانمان را برگزار نماییم

به نمایندگی از   .بزرگ بهانه ای شد تا خداقوت عرض کنیم به خانواده پیراپزشکی و آرزوی سالمتی و توفیقات روزافزون برایشان داشته باشیم

یکایک شما همکاران عزیز برای زحماتی که در این سال تحصیلی متحمل شدید در تمامی حوزه ها از جمله    هیئت رئیسه دانشکده پیراپزشکی از

حوزه آموزش و پژوهش، دانشجویی فرهنگی اداری مالی و همکاران عزیز خدمات و واحدهای مختلف دانشکده به طور ویژه قدردانی می کنم،  

ها را خیلی درک نمی  در دوران پیش از کرونا که دور هم جمع می شدیم، ارزش این دورهمی  خداقوت عرض می کنم و آرزوی موفقیت دارم. شاید

ر هم  کردیم؛ اما این سالهای کرونا به ما نشان داد که یکی از نعمت های بزرگ و توفیقاتی که داریم، توفیق کنار هم بودن است. می توانیم کنا

تواند دلخوشی  رح کنیم. امروز که دوباره به گذشته می نگریم، میبنیم یک ویروس کوچک میبنشینیم، صحبت کنیم و دغدغه هایمان را با هم مط

کند تا قدر یکدیگر را بیشتر بدانیم و به خاطر مسائل کاری و تفاوت نظرات، یکدیگر  های خیلی بزرگ ما را از ما بگیرد و این شاید به ما یادآوری می 

 .را نرنجانیم

اشاره برنامه های دانشکده پیراپزشکی در تابستان جاری افزود: خداوند توفیق دهد در تابستان پیش رو که فرصت بیشتری دکتر علیزاده در ادامه با  

برای رسیدگی به مسائل داریم، مسائل فیزیکی و ساختمانی دانشکده پیراپزشکی را به صورت رسمی و عملیاتی پیگیری و راه اندازی می کنیم.  

پیراپزشکی به توفیق الهی و لطف مدیران دانشگاه در تابستان آغاز خواهد شد. امیدواریم تا پایان سال جاری   2ن شماره  بهسازی و بازسازی ساختما

دانشکده پیراپزشکی باشیم تا ادامه خدمات پیراپزشکی که در دو سال گذشته با شدت بیشتری   2و اوایل سال بعد شاهد راه اندازی ساختمان شماره  

یشتری به خود بگیرد و خانواده پیراپزشکی بتواند به صورت نظام مند و ویژه در کنار سایر واحدهای دانشگاه علوم پزشکی  پیگیری شده، رنگ ب

 .تهران به ارائه خدمات سالمت و بهداشت بپردازد

ان بزرگترین عید مسلمانان در ادامه مراسم، حجت االسالم والمسلمین قریشی ضمن تبریک عیدسعید غدیرخم و اشاره به جایگاه این عید به عنو

ما عید  گفت: ما معموال سه نوع عید داریم؛ یکی مربوط به تحول در طبیعت مانند نوروز می باشد، دیگری به خود فرد بر میگردد مانند جشن تولد، ا

بعث پیامبر که خود جشن  دیگر جنبه اجتماعی داشته و بین ملت ها حاکم است همانند جشن غدیرخم. باید توجه کنیم چرا در روزی همچون م

باید در نظر داشته باشیم که فلسفه همه انبیا از آدم تا خاتم، در این جمله است که آنها  .بزرگی می باشد، به سفارش یاد علی)ع( توصیه می شود

خالق هستی آشنا کند، این عید  همانطور که پیغمبر اسالم مبعوث شد تا ما را با   .آمده اند تا ما را به سر منشا هستی متصل کنند که گم نشویم

وی در ادامه سخنان خود،   .غدیر به عنوان کامل شدن این مسیر تلقی می شود و نشان داد که در غیبت این عید بزرگ، مسیر منحرف خواهد بود
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نه است. اگر تابع خدا و  همه ی ما مسافر این دنیا هستیم و برای سفری علمی آمده ایم، و ساخت تمدن و صلح و جنگ و .. همه بها :بیان کرد

، که یعنی  ولی او باشیم، جهانمان آباد و وارد بهشت خواهیم شد؛ همانطور که خدا میفرماید » اهلل ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور«

تعریف میکند و توصیه میکند که  با من باشی از هر نظر بهتر خواهی شد. همانطور که موالنا ما انسان ها را همچون نوا و نت های یک موسیقی 

دهد اگر  به خدا اطمینان کرده و خود را همراه نوازندگی او کنیم. بنابراین تالش تمام انبیا برای رسیدن به این حقیقت است؛ حقیقتی که نشان می 

 .علی )ع( به جانشینی انتخاب نشود، دین کامل نمیشود

کاظم )ع( مبنی بر نفروختن خود به غیر خدا، گفت: خدا که    انشگاه ضمن اشاره به سخن اماممسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در د

دا،  بهشت آفرین است، پس جسم و روح و تفکرات خود را به خدا بفروشید. پیامبران آمده اند که ما را زیبا اندیش کنند چرا که یکی از اسامی خ

واهد صاحب ارواح ما باشد و قلب و روح و چشم و فکر سالم میخواهد. این موارد جزو دروس  »جمیل« به معنای زیبایی است، پس خدای زیبا میخ

انبیا هستند؛ و از سوی دیگر حضرت محمد )ص( به عنوان پیامبر خاتم، شخصی همچون علی )ع( را جایگزین خود معرفی میکند و تاکید دارد که  

وی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به شعر    .وگرنه معاویه ها سراغ شما خواهند آمد  اگر امثال علی ها بر شما حکومت کنند، زیبا خواهید شد

در عالم دو صدا وجود دارد، یا حق است یا باطل. اگر ملتی با   :آید به ضد / تا کدامین را تو باشی مستعد«، بیان کرد که  از جهان دو بانگ می »

تگی کند، در این صورت فرعون های زمانه حاکم خواهند شد، حال آنکه خدا به وضوح  رسانه و قدرت بیان و دیپلماسی مختلف احساس خودباخ

ند، فرمود  میفرماید که تو بزرگی اگر با من باشی. چرا پیامبر بابت حادثه غدیر، این میزان حساسیت به خرج داد و حتی به کاروان هایی که رفته بود

ین حجم از افراد را گرد خود جمع میکرد؟ آیا راز این اقدام جز این بود که به مردم بفهماند، برگردند؟ مگر برای هر آیه ی قرآن که نازل میشد، ا

فت تا امنیت  اگر علی ها بر شما حاکم نباشند، یقین داشته باشید که امثال معاویه و یزید ها حاکم خواهند شد. اما چه اتفاقی تلخ تر از اینکه علی ر

 .ما باید بدانیم که علی یعنی راه، یعنی مسیر، و به دنبال رهبران علی مانند باشیمرفته باشد و شش قرن ظلم حاکم شد! 

برنامه های مختلف شاد و مهیج  برعهده داشت،  دانشکده پیراپزشکی  را زهرا شهماری کارشناس گروه هوشبری  اجرای آن  این مراسم که  در 

ی زنده توسط گروه دانشجویی کرشمه و پخش کلیپ های مناسبتی از جمله  فرهنگی ارائه شد، مدیحه سرایی توسط آقای سلیمانی، اجرای موسیق

 .این برنامه ها بود

 .معرفی کارمندان نمونه نیمه نخست سال در دانشکده پیراپزشکی و تکریم سادات دانشکده نیز دیگر برنامه این جشن بود

 .حضار اهدا کردنددر پایان مراسم نیز سادات دانشکده پیراپزشکی بسته های عیدی را به 
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 همکاری و مشارکت 

و   علوم پزشکی کشور  های  دانشگاه  و عترت  قرآن  بیست و ششمین جشنواره  برگزیدگان  از  مراسم تجلیل 

 فعاالن قرآنی برگزار شد

وظایف فعاالن قرآنی  والمسلمین سید قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، یکی از مهم ترین  االسالم حجت 

 .را تبیین مفاهیم قرآنی دانست 

 

با   1401خرداد  30نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، این مراسم روز دوشنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

والمسلمین سید قریشی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ و جمعی از    االسالم حضور دکتر قناعتی، رئیس دانشگاه؛ حجت

 .حکیم برگزار شد اساتید، کارکنان و دانشجویان فعال قرآنی در سالن شورای 

کریم، حجت  قرآن  تالوت  از  بعد  و  مراسم  ابتدای  عرض    االسالم در  دانشگاه، ضمن  عترت  و  قرآن  کانون  مسئول  محمدی،  ملک  والمسلمین 

 .کرد ارائه  سال اول ماهه سه در مرکز فعالیتهای اهم  و عملکرد  از  گزارشی  خیرمقدم،

  اظهار  و کرده  تلقی مهم امری را  قریشی ضمن تشکر از مجریان این همایش، برگزاری چنین مراسمییدر ادامه حجت االسالم و المسلمین سید 

  به  آوردن  پناه  معنایی  بی   این  از  نجات  راه  تنها  و است،  ساخته  معنا  بی  را   وی  زندگی  خال،   این  و  بوده  هویتی  خال  یک  دچار  بشریت امروزه:  داشت

هی  رب و خالق خویش است. با توجه به فرموده قرآن، بشر مرده است و تحت تربیت و نرم افزار الهی زنده می شود، با اینکه حیات حیوانی و گیا

یت  وی افزود: برگزاری جشنواره های مشابه و ترب  دارد اما در اصل مرده محسوب می شود و در واقع فردی که با یاد من زنده نمی شود، مرده است.

به همه بگویید  این نیرو ها، اتفاقی بزرگ است. وظیفه قرآنی ما مسلمانان می بایست تبیین باشد و در واقع دنیای امروز به این تبیین نیاز دارد. باید  

آیه » فى  که دشمن کجاست و هیچ گاه دوست و دشمن را اشتباه نگیرید و نکند که آرزو کنید در مأمن دشمن زندگی کنید. بر فرض مثال طبق  

تشریح قرآن به همه  قلوبهم مرض«، منافقین را تبیین کنیم. ما یک بار به دنیا آمده و تا ابدیت زنده ایم و این نکته را نباید از یاد ببریم. بنابراین با 

اساس آن مسائل، آیات را چیز میرسیم. امروزه جامعه ما دچار مشکالت و مسائلی است که شما فعاالن قرآنی باید در حد توان و وسع خویش، بر  

 تبیین کنید. در واقع هر چه می توانید سالح و قدرت خویش را بر علیه دشمن قدرتمند سازید.

فه  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در پایان سخنان خود، ضمن اشاره به اینکه تبیین و مبارزه با جنگ رسانه ای دشمن وظی

است، افزود: با ویروس هایی که بندگی و ایمان را به خطر می اندازند باید مبارزه کرد. آیات مبارکه قرآن کریم، همانند شرعی و ایمانی هر کسی  

 تکرار شمس و قمر همواره جدید و به روز است، از این رو باید در پی افزایش ایمان و دانش خود در آن باشیم. 
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رکنندگان این مراسم و بیان این موضوع که تزکیه موضوع بسیار مهمی است اظهار داشت: در  در ادامه مراسم، دکتر قناعتی ضمن تشکر از برگزا

 واقع خدا به قلب های آدمیان نگاه می کند نه عمل و حرف آنها. 

بوده  وی همچنین افزود: تئوری هزار خنجر، توطئه دشمن علیه ملت ماست. امثال شهید همت و باکری و سلیمانی ها محصول جمهوری اسالمی  

 و صد البته جنبه منفی هم داشتیم و شاهد وجود افرادی بودیم که لباس تقدس بر تن کرده و از شیطان هم بد ذات تر هستند. 

  و  نکشیم خجالت  همچنین. بگیریم یاد قرآن حسب بر را روز مدیریت و  کنیم سازی شبکه باید و بوده منسجم باید  ما حرکات: گفت  وی در ادامه

ا به دل نگیریم که این عامل رشد خواهد بود. طبق گفته قرآن، مومن باید بهترین و با اخالق ترین باشد. کار کنید و اثر کار را ر ها حدیث و حرف

  توضیح اینکه در پایان مراسم از فعاالن و برگزیدگان جشنواره تقدیر به   به خدا واگذار کنید و نگران نباشید، زیرا خداوند به موقع نصرت می آورد. 

 عمل آمد.

 

ها در سطح دانشگاه سال   آموزشی دانشکده  استاد  ۱۴۰۱معرفی اساتید برگزیده  آملی  هادی احمدی  دکتر  ؛ 

 برگزیده آموزشی دانشکده ها

دکتر هادی احمدی آملی، متخصص جراح عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان استاد برگزیده آموزشی دانشکده ها در سطح دانشگاه در 

 .برگزیده شد 1401سال 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش، به مناسبت هفته آموزش دانشگاه، اساتید برگزیده آموزشی   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

علمی دانشکده ها انتخاب و از ایشان تقدیر به عمل آمد. در قالب گفتگویی صمیمانه، به بررسی نظرات و دیدگاه های اساتید برگزیده در زمینه م

 .پرداخته شد

احمدی آملی جراح عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن معرفی خود زمینه مورد عالقه خود را در حرفه ورزش  در همین رابطه دکتر هادی 

 .است مند عالقه نیز   سیاسی  گرایش با  تاریخ و کالسیک شعر خصوص به   شعر و ادبیات به داد ادامه  وی والیبال و شنا را بیان کرد.

وی در ادامه   از ورود به دانشکده پزشکی این بوده که در هر رشته و هر فیلدکه هستم بهترین باشم.دکتر احمدی آملی افزود: شعار زندگی بعد  

الگوی زندگی خود را در دوران تحصیل دبیرستان رئیس آموزش پرورش شهر خود و بعد از ورود به دانشکده پزشکی ، نحوه اداره کردن کالس و  

وی گفت: استاد دانشگاه باید در سه جنبه پژوهش، آموزش و درمانی    تی استاد ظفرقندی را برشمرد. آموزش استاد یلدا و در دوران انترنی و رزیدن

  باید  حداقل ها را داشته باشد و در یکی از این سه جنبه بولد باشد.ایشان برای ارتقاء کیفیت گفت که آموزش مستقیم به دستیاران و انترن ها  

 زشی تئوریک را بیشتر کنیم. آمو کارهای رت جوان اساتید بر  تکیه با و دهیم افزایش
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 مراسم معارفه مدیر جدید مدیریت خیرین و سازمان های مردم نهاد دانشگاه برگزار شد 

دکتر ذاکریان معاون توسعه دانشگاه در نشست مدیران و رابطان خیرین بیمارستان ها، دکتر حسینی تبار را به عنوان مدیر مشارکت  

 د. دانشگاه معرفی کر های مردمی 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، نشست معارفه دکتر زهرا حسینی تبار مدیر مشارکت های مردمی 

دانشگاه برگزار    G6  در سالن  1401دانشگاه با حضور دکتر سید ابوالفضل ذاکریان معاون توسعه، مدیران واحدهای تابعه و رابطان خیرین، خرداد  

 شد. 

وی که دکترای    در ابتدای این نشست دکتر حسینی تبار ضمن خوشامدگویی به همکاران، برنامه های خود را در کرسی جدید خدمت معرفی کرد.

اند و در امور خیرین و  حقوق و فقه دارد ابراز خوشحالی کرد که همکاران زیادی از واحدها به ویژه مدیران و رابطان خیرین قبول زحمت کرده  

 خداپسندانه مجدانه در حال خدمت به مردم هستند. 

سال در حوزه های جهادی و خیرین خدمت کرده ام، با این وجود برای ادامه کار در این    35مدیر مشارکت های مردمی دانشگاه گفت: حدود  

ر موضع بهتر و قوی تری در امور خیر دانشگاه مشارکت کنیم، ان  منصب نیازمند همکاری و ارائه راهکارهای مناسب از سوی همکاران هستم تا د

شاءاهلل که این صندلی های خدمت آخرتمان را درست کند؛ قطعا کسانی که حال دل مردم را خوب می کنند حال دل خودشان هم خوب خواهد  

 بود. 

ن و سازمان های مردم نهاد فعالیت می کند از مدیران درخواست دکتر حسینی تبار در خاتمه با بیان اینکه مدیریت خیرین در سه حوزه اوقاف، خیری

کرد تا در این سه حوزه مدیریت خیرین را یاری کنند و راهکارهای اجرایی جدید را به خصوص در شناسایی خیرین جدید و افزایش تعداد سمن 

 های سالمت ارائه دهند. 

دیریت جدید به دکتر حسینی تبار، از تالشهای دکتر مسعود خسروانی و تیم مدیریتی  در ادامه دکتر ذاکریان معاون توسعه دانشگاه ضمن تبریک م

 قبلی قدردانی کرد و به سواالت همکاران در بعضی حوزه های خیرین و موسسات خیریه بیمارستانی پاسخ داد. 
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)ره( در سال  سومین جلسه روسای بخش امام خمینی  بیمارستانی  بیگ دکتر محمدتقی  ،  ۱۴۰۱های مجتمع 

 محمدی: اساتید دانشگاه به عنوان برند آموزش پزشکی کشور باید در جانشین پروری اهتمام ورزند

نامه اجرایی  های مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، آیین با حضور ویژه رئیس دانشکده پزشکی در جلسه تیرماه روسای بخش 

 .دانشگاه بررسی شدعلمی قانون بازنشستگی و ارتقای اعضای هیئت 

 

 

 

 

 

 

 

 

های این مرکز در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( سومین نشست ماهانه روسای بخش  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

با حضور دکتر محمدتقی بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس    1401سال جاری، چهارشنبه یکم تیرماه  

 .ی بالینی در سالن شورای ریاست برگزار شد هامجتمع، معاونان پشتیبانی، درمان و امور دانشگاهی و روسای بخش 

علمی توضیح داد: دانشگاه علوم پزشکی تهران بنا به مجوزی که دارد از  دکتر بیگ محمدی با اشاره به مفاد قانون بازنشستگی اعضای هیئت 

های قبل وجود داشته،  امنای دانشگاه که از سالنامه هیئت کند. طبق آئین علمی تبعیت می نامه داخلی خودش برای بازنشستگی اعضای هیئتآیین

گیری در سالگی مشمول قانون بازنشستگی خواهند بود. روند تصمیم  65سال سنوات خدمت یا رسیدن به    30علمی پس از پر کردن  ای هیئتاعض

رسد. ادامه همکاری در صورت نیاز سازمان و تمایل افراد با نظر  بار در سال است و سپس به اطالع عضو هیئت علمی و گروه می 2این خصوص  

  پذیر بوده که البته ضوابط مربوط به ایثارگری و استاد ممتازی هم در افزایش مدت این همکاری اثرگذار است. سال هم امکان   70تا    رئیس دانشگاه

گوناگون شاخص  ابعاد  به  پرداختن  با  ادامه  بازنشستگی هیئتهای تصمیموی در  دانشگاه در  و  علمی  گیری  تعداد  به محدودیت  توجه  با  افزود: 

های تخصصی، رویکرد دانشگاه در این حوزه حفظ اساتید برجسته در چهارچوب موازین قانونی  علمی و نیاز گروههای جذب اعضای هیئتچالش

 است. 

. موضوع بازنشستگی به  علمی دانست و گفت: اساس و ماهیت این جایگاه هم همین استرئیس دانشکده پزشکی خود را حامی اعضای هیئت

خصوص  کارگیری مجدد همکاران بازنشسته نیاز به تعریف سازوکار مناسب داریم. همکاری اساتید بازنشسته به معنای حذف افراد نیست ولی برای به 

ای خود دوران فعالیت حرفه های موجود نباید در  در بحث آموزشی و پژوهشی بسیار ارزشمند است؛ اما این نقد را دارم که آیا با علم به محدودیت

علمی چالش جدی امروز و بحران تهدیدکننده علمی، یک برند آموزش پزشکی، جانشین پروری کنیم. بحث تامین هیئتعنوان یک عضو هیئتبه 

 ترها استفاده کنند.ها باید به این مسئله حساس شوند و از تمام توان موجود برای پرورش جوان فرداست. گروه 

گانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی، اجرایی، مدیریتی و ارائه  علمی به وظائف هفت حمدی در بحث ترفیع اعضای هیئتدکتر بیگ م

علمی منوط به احصای این هفت شاخص  نامه، ترفیع اعضای هیئتهای درمانی در راستای ارتقای سالمت اشاره کرد و گفت: طبق آئینفعالیت

https://pr.tums.ac.ir/
https://chancellor.tums.ac.ir/
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وی در بخش    علمی مرجعیت دارد.غیرسختگیرانه است. به اعتقاد من، نظر مدیر گروه و رئیس بخش در ترفیع اعضای هیئت   البته با رویه همراهی و 

کند و از علمی اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران خودزنی می ها در ارتقای اعضایهیئتترین چالشپایانی بیاناتش به برخی از مهم

که افرادی که در سایر مراکز و با شرایط  علمی داشته و دارد. درحالیتری در ارتقای اعضای هیئتگیرانه ها نگاه سخت نشگاهگذشته نسبت به سایر دا 

شوند. از طرفی با توجه به این که متاسفانه وزارت بهداشت در شورای انقالب  آیند مجددا ارزیابی نمیگیرند وقتی به دانشگاه ما میبهتری ارتقا می

 علمی به این شورا اعالم کنیم.نامه ارتقای هیئتهای خود را برای بازنگری آئین صاحب کرسی نیست باید بتوانیم نظرات و پیشنهاد فرهنگی

علمی دانشگاه گفت: بخشی از  دکتر دهقان با قدردانی از توضیحات دکتر بیگ محمدی در خصوص بندهای قانونی بازنشستگی اعضای هیئت

های پزشکی  عنوان بستر آموزشهم متوجه بیمارستان بهای از آنهای تخصصی و بخش مهم و عمدهتید مربوط به گروهمسائل بازنشستگی اسا

گیرد. مجتمع بیمارستانی امام خمینی  رشته تخصصی بلکه بیمارستان مورد تهدید قرار می تنها یکعلمی نه است. گاهی با بازنشستگی اعضای هیئت

هشی و درمانی است و اصل و مبنای ما در کارها درمان صحیح بیماران است که اگر این مهم محقق نشود آموزش  )ره( یک مرکز آموزشی، پژو

 افتد.فراگیران به خطر می 

ها کارگیری نیروهای درمانی افزود: نیروهای درمانی در مواردی حتی بار آموزشی بخش های جذب و به رئیس مجتمع با نگاهی دوسویه به چالش

وی همچنین در    علمی باید مسیر را برای همکاری با نیروهای درمانی هموار کنیم.کشند. با توجه به محدودیت جذب هیئتدوش می را هم به  

گیری در این خصوص در حوزه اختیارات دانشکده پزشکی است و بیمارستان در آن دخالتی علمی تصریح کرد: تصمیمخصوص ترفیع اعضای هیئت

 ندارد. 

مامی رضوی رئیس بخش جراحی عمومی ولیعصر )عج( با اشاره به فلسفه اختیارات دانشگاه در تداوم همکاری با اساتید خبره  دکتر سید حسن ا

تر است. رویکرد این  های دانشگاه موثر اند ولی نوع برخورد دانشگاه در اجرای قوانین بسیار مهمگفت: واقعیاتی وجود دارد که در تصمیم سازی

علمی باالتر  یارات در جهت انتفاع دانشگاه استفاده کنیم. دانشگاه یک محیط علمی است و هرچه سابقه و تجربه عضو هیئتاست که از این اخت

نظر علمی شویم. حتی یک نقطه شود. محیط علمی هرمی شکل است که اگر رأس هرم را برداریم با مشکل مواجه می رود حضورش مفیدتر می 

علمی و نسبت های فراوان در جذب هیئت در ارتقای آموزش فراگیران بسیار اهمیت دارد. با توجه به محدودیت  اساتید قدیمی در جلسات مورنینگ

علمی، کارکنان، مدیران، رئیس  ای است از هیئتباالی دانشجو به استاد، تداوم حضور اساتید بازنشسته به نفع دانشگاه است. دانشگاه مجموعه 

 تر کنیم.مان را قوی کنیم. برای کمک به ماندگاری نخبگان جوان باید جاذبه باهم آن را اداره می دانشکده و رئیس دانشگاه که همه  

امنای دانشگاه در موضوع بازنشستگی را فرصتی برای بسط و گسترش  دکتر عبدالرحمن رستمیان رئیس بخش روماتولوژی مجتمع اختیارات هیئت

مر و امید به زندگی در جهان، قوانین مربوط به بازنشستگی نیاز به بازنگری دارد. بحث آینده  دانشگاه خواند و گفت: با توجه به افزایش طول ع

وی همچنین بر    جای حذف، خطاها را یادآوری و اصالح کنیم.شود بهتر است به کاری میکشور است. در موارد استثنا هم که فردی مرتکب کم

نگر کنیم. اصالح فرآیندها به نفع سیستم علمی بالینی تأکید کرد و افزود: باید دیدمان را آیندهبازنگری و اصالح سامانه شعاع مبتنی بر شرایط هیئت 

 است. 

:  گفت  و  شد  زندگی  به  امید  افزایش  به   توجه  با  علمیهیئت  اعضای  بازنشستگی  قانون  اصالح  خواهان  نیز  توراکس ICUدکتر محمد ابطحی رئیس  

. بمانند سیستم در اندمایل هاآن است متفاوت علمیهیئت اعضای  در موضوع این ولی شوندمی خوشحال بازنشستگی سن شدن کم  از مردم قالب

 عنوان مرجع علمی کشور باید به این موضوع بیشتر بپردازد.علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران به توجه به مشکالت جذب نیروی هیئت با

های دکتر محمدرضا عباسی رئیس بخش داخلی کلیه در خصوص شرایط استاد ممتازی دانشگاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران مملو از نام 

 های ارزشمند علمی تسهیل شود.داشتن آدمک شایسته استاد ممتاز شدن هستند. کارها باید به سمت نگه بزرگی است که هر ی
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های بهارلو و های پژوهشی بیمارستاننشست بررسی چالش ،  المللبه میزبانی معاونت پژوهشی پردیس بین 

 ضیائیان برگزار شد

ئیان با حضور دکتر سید مجتبی دقیقی، معاون پژوهشی پردیس  های بهارلو و ضیاهای پژوهشی بیمارستاننشست بررسی چالش 

 . الملل برگزار شدبین 

 

در سالن شورای پردیس    1401خرداد    31شنبه  الملل، در این نشست که سه علوم پزشکی تهران معاونت بین   دانشگاه   به گزارش روابط عمومی

  الملل برگزار شد، دکتر مریم سرایی، معاون پژوهشی بیمارستان بهارلو، دکتر رضوان هاشمی، معاون پژوهشی بیمارستان ضیائیان، دکتر سمانهبین

 .الملل نیز حضور داشتندتحقیقاتی و کارشناسان پژوهشی دو بیمارستان و معاونت پژوهشی پردیس بین اکبرپور، معاون دفتر هماهنگی مراکز

های بهارلو و ضیائیان و کارشناسان حاضر  الملل ضمن خیرمقدم به حاضران، از معاونان پژوهشی بیمارستان در آغاز معاون پژوهشی پردیس بین 

 .های خود را بیان کنندترین چالش های پیش روی مجموعهخواست مهم

نامه پزشکی عمومی و متعاقباً عدم دریافت  سپس دکتر سرایی معاون پژوهشی بیمارستان بهارلو به طرح مشکالت اساتید بیمارستان در اخذ پایان

الملل  ژوهشی پردیس بین علمی پرداخت و خواستار ارائه راهکار و تسهیل فرآیند از سوی معاونت پامتیاز پژوهشی ساالنه و ارتقای اعضای هیأت

 .شد

وضیحاتی معاون پژوهشی بیمارستان ضیائیان نیز به کوتاه بودن دوره کارورزی دانشجویان در این دو بیمارستان )دو هفته تا یک ماه( اشاره کرد و ت

 .رائه کردهای پژوهشی و مسائل پیش روی اساتید انامه دانشجویان پزشکی عمومی و طرح های انجام پایاندر خصوص چالش

ای  نامهالملل، پیشنهاد تدوین آیینهای آموزشی پردیس بینهای ضیائیان و بهارلو به عنوان بیمارستاندکتر هاشمی با توجه به فعالیت بیمارستان

بیمارستان انتخاب و در صورت تکمیل  نامه ابتدا از این دو  الملل در این راستا را مطرح کرد تا اساتید راهنمای اول یا دوم پایانبرای دانشجویان بین 

 .نامه استفاده شودها برای انجام پایانظرفیت از اساتید راهنمای دیگر بیمارستان

نامه دانشجویان پس از ارائه  دکتر اکبرپور نیز بر اهمیت اطالع دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و معاونت پژوهشی دانشگاه از مراحل دفاع پایان

 .ها تأکید کردآوری دادهپروپوزال و جمع

ها، لزوم تعیین  آوری دادهمعاون دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی تصریح کرد: با توجه به مشغله کاری اساتید بالینی برای انجام طرح پژوهشی و جمع

 .شوددستیار احساس می
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نامه نشجویان از روند پژوهش و تعیین زمان برای انجام پایان رسانی کامل به داهای خود را مطرح کردند و اطالعدر ادامه، کارشناسان نیز دیدگاه

 .ها را بسیار مهم دانستندهای تحقیقاتی آنکاره ماندن فعالیتدانشجویان به منظور جلوگیری از نیمه

رسد مقوله  گفت: به نظر می نامه را مطرح کرد و  بندی این نشست پیشنهاد الزام دانشجویان پزشکی عمومی به ارائه پایاندکتر دقیقی در جمع 

 .تعریف گرنت دستیار پژوهش برای اساتید بالینی نیز باید مورد توجه قرار گیرد

 

 جام جهانی کوچک

های بیمار  بخت: خوشحال کردن و در کنار بچه علیرضا واحدی نیک ،  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 بودن ثواب بسیاری دارد 

دار باشد، خوشحال کردن این عزیزان ثواب بسیار ها ادامه تاکید کرد: امید داریم برگزاری این مسابقات سالکسوت فوتبال  پیش 

  .زیادی دارد 

 1401خرداد    26شنبه  عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک که عصرگاه پنجبه گزارش روابط 

پوش و هنرمندان در مرکز طبی کودکان  های ملیرئیسه دانشگاه، فوتبالیستبا حضور تیم کودکان مرکز طبی کودکان، هیئتدر مرکز طبی کودکان  

یادماندنی فوتبال ایران با اشاره به اینکه از عزیزانی که  های به بخت بازیکن سابق و مربی فوتبال و یکی از چهرهبرگزار شد، علیرضا واحدی نیک

ها از بستر بیماری رها شوند، سالم و  کنم، گفت: امیدوار هستم هر چه زودتر این بچه اند تشکر می رای این کودکان برگزار کردهاین مراسم را ب

دار باشد چراکه خوشحال کردن این عزیزان ثواب بسیار  ها ادامهشاءاهلل برگزاری این مراسم سالوی یادآور شد: ان   .سالمت به جامعه برگردند

 .بخش است هایشان بسیار لذتو یک خوشحالی کوچک حتی برای خانواده  زیادی دارد

نفس پیدا کنند تا شود اعتمادبهتواند تأثیرگذار باشد و همین باعث میکسوت فوتبال تصریح کرد: حضور هنرمندان و ورزشکاران خیلی میاین پیش

 .ای این کودکان عزیز انجام دهیمتوانیم بر شان بجنگند. این کار کوچکی است که می بتوانند با بیماری
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دکتر ذاکریان: نشاط کودکان بیمار از تماشای مسابقات جام جهانی  ،  درحاشیه چهارمین دوره جام جهانی کوچک

 کوچک، دیدنی است 

توانیم  کند حداقل کاری است که می ایجاد نشاطی که حس غم و ناراحتی را از بیمار دور   :ریزی منابع دانشگاه گفتمعاون توسعه مدیریت و برنامه 

 .انجام دهیم

ریزی منابع دانشگاه، با قدردانی  ، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامهروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

کودکان بیمار،   این  که ببینید و باشید  داشته حضور بیمارستان فضای در   باید  د در این مسابقات گفت: از برگزارکنندگان این رویداد، از احساس خو

ها با خوشحالی بازیکنان و هنرمندان  وی افزود: آن  .کنند، بازی را نگاه می اند و با چه حال و هوایی سرم به دست از کنار زمینچه نشاطی پیداکرده

 .شودمی بینند و این باعث ایجاد نشاط در آناناند؛ از نزدیک میمشهور و مسئوالن دانشگاه را که اسمشان را قبالً شنیده 

بیماری از    دکتر ذاکریان با آرزوی سالمتی برای کودکان بیمار و برگزارکنندگان این مراسم گفت: اینکه چند روزی احساس غم و ناراحتی ناشی از

 .توانیم انجام دهیمکودکان دور شود حداقل کاری است که می

 

 

 

 

 

 

 

 کودکان، انرژی بسیار مثبتی دارد حامد تهرانی: مسابقات جام جهانی کوچک باوجود 

تواند  تواند بر روحیه کودکان داشته باشد و همین می بازیکن فوتبال تیم هنرمندان تاکید کرد: حضور هنرمندان و ورزشکاران تأثیر بسیار خوبی می 

  .باعث شود که با بیماری مبارزه کنند

 1401خرداد    26شنبه  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک که عصرگاه پنجعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حاشیه  به گزارش روابط 

پوش و هنرمندان در مرکز طبی کودکان  های ملیرئیسه دانشگاه، فوتبالیستدر مرکز طبی کودکان با حضور تیم کودکان مرکز طبی کودکان، هیئت

بیان اینکه بسیار خرسندم که در جمع کودکان عزیز هستم؛ گفت: از اینکه بتوانم   برگزار شد، حامد تهرانی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون با

 .شان که حس بسیار خوبی داردسهم کوچکی داشته باشم برای لبخند و شادی

د که با بیماری تواند باعث شوتواند بر روحیه کودکان داشته باشد و همین میوی یادآور شد: حضور هنرمندان و ورزشکاران تأثیر بسیار خوبی می 

 .مبارزه کنند

 .شودی ما است تا کودکان را ازنظر روحی شاد و امیدوارشان کنیم. مطمئن هستم که حالمان خیلی بهتر میی همهوی تصریح کرد: این وظیفه 

 .تهرانی خاطرنشان کرد: این فضا باوجود این کودکان انرژی بسیار مثبتی دارد
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جا دوره  چهارمین  کوچکدرحاشیه  جهانی  نگه،  م  شاد  منش:  اولیایی  بهبود  دکتر  در  کودکان  روحیه  داشتن 

 ها مؤثر است زودهنگام آن

پذیری اجتماعی آنان دهنده مسئولیت در جام جهانی کوچک را نشان  رئیس دانشگاهرئیسه و معاون بهداشت دانشگاه، حضور هیئت 

 .اهمیت این رویداد دانست و 

، دکتر علیرضا اولیایی منش، معاون بهداشت دانشگاه، با قدردانی از برگزارکنندگان جام جهانی  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

از گفت:  می   همکاری  با   که  دانشگاه  عمومی   روابط   کوچک  تشکر  کردند  برگزار  را  مراسم  این  توسعه  معاونت  و  بهداشت  کنم. حضور معاونت 

های  وی بابیان اینکه، کادر بهداشت و درمان در کنار مراقبت  .دهنده اهمیت آن استرئیسه و رئیس محترم دانشگاه، در این رویداد نشانهیئت

بهداشت و درمان برای تقویت روحیه بیماران انجام دهد قطعاً،    کادر  که اقدامی  هر:  ودافز  کنند  توجه  کودکان روحیه   افزایش  به    دارویی و درمانی،

 .گذارددر روحیه خودشان هم اثر می 

اگر   دکتر اولیایی منش، روحیه شاد داشتن را در وضعیت جسمی و بهبود حال بیماران مؤثر دانست و گفت: روند بیماری باروحیه افراد مرتبط است. 

العالج دارند و نیازمند های خاص و صعب شود. اغلب این کودکان بیماریتر انجام می داریم؛ روند بهبود آنان سریعها را شاد نگه روحیه بچه بتوانیم  

 .شادابی و باروحیه و بانشاط بودن هستند

پذیری اجتماعی آنان دانست  هنده مسئولیتدرئیسه دانشگاه را نشان های پیشکسوت و هیئتمعاون بهداشت دانشگاه، حضور هنرمندان، فوتبالیست

تر عمل کند و امیدوارم روزی برسد که ما هیچ  کند که دانشگاه در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم موفق و گفت: چنین تعامالتی کمک می 

 .کودک بیماری نداشته باشیم
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وندی: حضور هنرمندان و پیشکسوتان باعث افزایش  محمد خواجه  ،  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 روحیه و نشاط کودکان شد

گزارشگر ورزشی صداوسیما گفت: امیدوارم با حضور در این برنامه بتوانم سهم کوچکی در شادی کودکان و بهبودی حالشان داشته  

 .باشم

، در مرکز  1401خرداد    26شنبه  ، چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک عصرگاه پنجپزشکی تهرانروابط عمومی دانشگاه علوم  به گزارش  

طبی کودکان برگزار شد؛ در حاشیه این برنامه محمد خواجه وندی گزارشگر ورزشی صداوسیما ضمن ابراز خرسندی از حضور در این برنامه گفت:  

وی ادامه داد: حضور هنرمندان و پیشکسوتان باعث افزایش    .چنین شورونشاطی را کمتر دیدمینهای مختلفی حضور داشتم ولی امن در برنامه 

 .کنیمشود و ما هم بانشاط بیشتری در این برنامه ایفای نقش می روحیه و انرژی باالی کودکان شد که این انرژی به ما هم منتقل می 

شدیم و تا چند هفته از دیدن آنان خرسند بودیم و انرژی  دیدیم بسیار خوشحال می ای را می اسطورهخواجه وندی گفت: ما هم در زمان کودکی اگر  

وی بابیان اینکه دیدار کودکان با هنرمندان و    .داشتیم، اکنون هم شاهد روحیه شاد و پرانرژی کودکان با دیدن هنرمندان و پیشکسوتان هستیم

ها و هنرمندان در بهبود بیماری  های قبل دیدیم و شنیدیم که چقدر حضور اسطورهاست افزود: در دورهشان تأثیرگذار  پیشکسوتان درروند درمانی

 .مکودکان مفید بوده است و این بار هم از این حضور خرسندیم و امیدواریم بتوانیم سهم کوچکی در شادی کودکان و بهبودی حالشان داشته باشی

 

 

 

 

 

 

 

دکتر صادقیان: تجربه مرکز طبی کودکان در برگزاری جام جهانی ،نی کوچکدرحاشیه چهارمین دوره جام جها

 انتقال به سایر مراکز استکوچک قابل 

اه معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، مراکز درمانی دانشگاه را محل ارجاع بیماران سراسر کشور دانست که تقویت روحیه آنان در بهبودی و کوت

 .شان مؤثر استبیماریشدن روند 

، دکتر محمدحسین صادقیان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، با قدردانی از برگزارکنندگان  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ارجاعی از مراکز  بیماران در سنین پایین و کودکان است و برگزاری چنین    چهارمین دوره جام جهانی کوچک گفت: مرکز طبی کودکان یکی 

  به    وی با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه مرکز طبی در برگزاری این مراسم  .هایشان تأثیر بسزایی داردرویدادی در باال بردن روحیه آنان و خانواده

ها شادتر شود گفت: مراکز درمانی دانشگاه محل مراجعه بیماران و مددجویان اقصی نقاط کشور هستند و هر کاری کنیم که روحیه آن مراکز سایر

 .روند بیماری مؤثر است شدن ترکوتاه و  در بهبود
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انگیزه و امید در کودکان بهزاد داداش زاده: دوست داشتم در ایجاد    ، چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 این مرکز سهیم باشم

بزنند و سبب شور و شوق در   این فضاها سر  به  کنم  از دوستان، هنرمندان و همکارانم درخواست می  پیشکسوت فوتبال گفت: 

 .کودکان شوند

، در مرکز  1401خرداد    26شنبه  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک عصرگاه پنج،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ام  دهطبی کودکان برگزار شد؛ در حاشیه این برنامه بهزاد داداش زاده پیشکسوت فوتبال گفت: از اولین دوره در برنامه جام جهانی کوچک شرکت کر

ها بازی  وقت نتوانسته بودم در روز مسابقه حاضر و با آنام؛ اما به دلیل مشغله کاری هیچدهداعنوان مربی به کودکان این مرکز آموزش  و همیشه به

ریزی کردم تا بتوانم در چهارمین دوره شرکت کنم و در ایجاد انگیزه در ذهن کودکان سهیم  کنم؛ در این دوره زودتر به بنده اطالع دادند و برنامه 

 .باشم

نوبه خود از دوستان، هنرمندان و همکارانم درخواست می کنم به این فضاها سر بزنند،  سیار خوب و مثبتی بود، به وی ادامه داد: خداروشکر فضای ب

 .چراکه سبب شور و شوق و امید در کودکان شده و در بهبودی آن ها تآثیر گذار است

کامل را بین بازیکنان پیشکسوت و دانشگاه برقرار کردند   پیشکسوت فوتبال افزود: از آقای ناصری دبیر کانون مربیان ایران که تعامل و هماهنگی

 .تشکر می کنم
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 پخش گزارشی از چهارمین دوره جام جهانی کوچک در برنامه خندوانه 

برنامه خندوانه در شبکه نسیم گزارشی از چهارمین دوره جام جهانی کوچک در مرکز طبی کودکان پخش کرد که در آن بخش های مختلفی از  

، نیما نکیسا، پیشکسوت فوتبال و سیاوش مفیدی بازیگر  رئیس دانشگاهاین رویداد مهم به تصویر کشیده بود. در این گزارش دکتر حسین قناعتی،  

 .سینما و تلویزیون از احساس خود گفتند

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد مسلمی: لطف خداوند شامل ما شد که امروز در خدمت این  ،  کوچکچهارمین دوره مسابقات جام جهانی  

 کودکان باشیم 

 .بازیکن تیم هنرمندان گفت: بها دادن به بیماران باعث ایجاد انگیزه و انرژی در آنان می شود

حاشیه چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک که با حضور تیم کودکان مرکز طبی  ، در  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزار ش  

در مرکز طبی کودکان برگزار شد،   ،1401   خرداد  26کودکان، هیئت رئیسه دانشگاه، فوتبالیست های ملی پوش و هنرمندان عصرگاه پنج شنبه  

ی کوچک سرتاسر پر از انرژی، مهر و محبت و دوستی است و زمانی که  محمد مسلمی بازیکن تیم هنرمندان گفت: این فضای مسابقه جام جهان

اند حال ما هم خوب است . امروز چهره هنرمندان، ورزشکاران  کنیم که یک انگیزه و امید پیداکردهگیریم و مشاهده میدر کنار این کودکان قرار می

وی افزود: انسان با امید    های سخت در کنارشان باشیم.اهند که در زمانخوها خوب و شاد هستند و همه همین را میو حتی پزشکان و خانواده

اند هرحال افرادی که مشکالت و بیماری دارند نیازمند مهر و محبت هستند و کودکان که هنرمندان و ورزشکاران را در تلویزیون دیده زنده است به 

شود. لطف خداوند شامل ما شد که  شود و حالشان بهتر میو انرژی در کودکان میدهند همین باعث ایجاد انگیزه  ها بها میوقتی می بینند به آن 

 امروز در خدمت این کودکان باشیم.
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مجتبی ظریفیان: دیدن هنرمندان و ورزشکاران از نزدیک باعث ،  چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 انرژی در روحیه کودکان می شود

 .هنرمندان گفت: حضور کوتاه ما در کنار کودکان یک عمر خاطره خوب در ذهن کودکان به یادگار ثبت می کندبازیکن تیم 

طبی ، در حاشیه چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک با حضور تیم کودکان مرکز روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 .در این مرکز برگزار شد   ،1401  خرداد 26پوش و هنرمندان که عصرگاه پنج شنبه های ملیکودکان، هیئت رئیسه دانشگاه، فوتبالیست

ز  مجتبی ظریفیان بازیکن تیم هنرمندان با بیان اینکه برگزاری این مراسم اتفاق بسیار خوبی برای ما و کودکان است گفت: در وهله اول ما ا

ماند و دیدن  عمر در ذهن این کودکان باقی می گیریم؛ شاید حضور ما در اینجا کوتاه باشد ولی این خاطره یککودکان روحیه می انرژی

 شود. توانند لمس کنند همین برایشان باعث انرژی می هنرمندان و ورزشکاران از نزدیک که می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان عضو کوچکی  مرتضی فنونی زاده: باعث افتخار است که به ،چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک

 ها حضور دارماز خانواده فوتبال در کنار بچه

ورزیم و برای  پیشکسوت فوتبال در حاشیه چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک گفت: ما به این کودکان عشق می 

 .کنیمشان دعا میسالمتی 

، در مرکز  1401خرداد  26شنبه ، چهارمین دوره مسابقات جام جهانی کوچک عصرگاه پنجروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

چهارمین دوره جام جهانی طبی کودکان برگزار شد در حاشیه این برنامه مرتضی فنونی زاده پیشکسوت فوتبال گفت: از اینکه بعد از دو سال در 

یماری  کوچک حضور دارم بسیار خرسندم، در دوران کرونا بنده چند بار از کارکنان بیمارستان درباره برگزاری این مراسم سؤال کردم که به دلیل ب

ورزش فوتبال در کنار  عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگکرونا جام جهانی کوچک برگزار نشد ولی بعدازاین مدت باعث افتخار است که به 

 .ها حضور دارمبچه 
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یک وی ادامه داد: بیشتر کودکان ممکن است ما را از نزدیک ندیده باشند و بیشتر در فضای مجازی و یا تلویزیون ببینند و با دیدن ما از نزد

 .رودیادشان می گیرند و برای چند ساعت بیماریروحیه می

خواهیم سالمت کاملشان را به دست بیاورند تا بتوانند سالم ورزیم و از خداوند می این کودکان عشق میپیشکسوت فوتبال اضافه کرد: ما به  

 .کنیمورزش کنند و ما در کنارشان احساس غرور و آرامش می 

کنم و با ساس غرور میهای دنیا است گفت: با حضور در این فضا احتر از بسیاری از بهترین ورزشگاهوی بابیان اینکه این فضا بسیار پرانرژی

هایی تداوم چنین برنامه عشق و مهرورزی در کنار این کودکان هستم و برای خوشحال کردنشان از هیچ کاری دریغ نخواهم کرد و امیدوارم این

 .داشته باشد

رار دهند تا با تمام شدن دوره شان قدر خاتمه فنونی زاده به ورزشکاران جوان توصیه کرد که تحصیالت، اخالق و سپس ورزش را الویت زندگی 

 .ورزششان بتوانند از تحصیالتشان استفاده و در جامعه سربلند باشند

 

 

 

 

 

 

 

؛ دکتر جمال الدین بگجانی استاد ۱۴۰۱معرفی اساتید برگزیده آموزشی دانشکده ها در سطح دانشگاه سال  

 برگزیده آموزشی دانشکده ها

الدین بگجانی، دکترای آموزش پرستاری، استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان استاد برگزیده   دکتر جمال 

 .برگزیده شد  ۱۴۰۱آموزشی دانشکده ها در سطح دانشگاه در سال  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش، به مناسبت هفته آموزش دانشگاه، اساتید برگزیده آموزشی   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

 .دانشکده ها انتخاب و از ایشان تقدیر به عمل آمد

د در همین رابطه دکتر جمال الدین بگجانی دکترای آموزش پرستاری، استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن معرفی خود زمینه مور 

سپس وی ادامه داد عالوه بر کتاب های تخصصی رشته   .قه را عالوه بر حرفه خود، طبیعت و مستندهای طبیعت و آفرینش و کیهانی بیان کردعال

 .خود به کتب و منابع در زمینه مراقبت کودکان و نوزادان و حوزه ارتباط و ارتباط شناسی عالقه مند است

وی در ادامه الگوی زندگی خود را در   .ی، اصالت و شکرگزاری در نیت و عمل شعار زندگی ام بوده استدکتر بگجانی افزود: صداقت، تالش، پویای

وی در مورد ویژگی یک استاد برتر گفت: یک    .زمینه معلمی تک تک اساتید در فرایند آموزش و دانش آموختگی در حرفه پرستاری معرفی کرد

وزه آموزش اشراف کامل داشته و بنیان اخالقی، علمی و اجتماعی را در کنار هم رعایت کنند و قدر  استاد برتر از نظر منابع علمی و تجربیات در ح

 .جایگاه خود را بدانند و هر روز برای ارتقا خود در بنیان های یادشده تالش کند
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 برگزار شدبرنامه تفریحی ورزشی ویژه کادر درمان و رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برنامه تفریحی ورزشی را به منظور افزایش شور و نشاط و کاهش خستگی کادر درمان و رزیدنت  

 .های بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

، به  16تا    9از ساعت    1401خرداد    27معاونت فرهنگی و دانشجویی، این برنامه جمعه   پزشکی تهران روابط عمومی دانشگاه علوم  به گزارش  

پزشکی و به مناسبت والدت با سعادت امام رضا )ع(، در مجموعه   دانشکده  دانشجویی  و همت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و معاونت فرهنگی

 .ای بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شدورزشی شهید چمران ویژه کادر درمان و رزیدنت ه

این رویداد جذاب و شاد ورزشی با هدف ارتقای تندرستی و اشاعه فرهنگ ورزش و با حضور دکتر صادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه،  

میرزازاده مدیر گروه داخلی بیمارستان شریعتی،   دکتر دبیری مدیر تربیت بدنی دانشگاه، دکتر پورحسن معاون دانشجویی دانشکده پزشکی، دکتر

اساتید  دکتر سلیم زاده مدیر گروه لوکال بیمارستان سینا، دکتر مهاجری مدیر گروه لوکال بیمارستان شریعتی، نصیری معاون تربیت بدنی، جمعی از  

زشکی تهران برگزار شد و شرکت کنندگان در کنار  دانشگاه، رزیدنت ها و اعضای هیئت علمی، پرستاران، پزشکان و کارکنان دانشگاه علوم پ

حظات یکدیگر به ورزش های فوتبال، فوتبال رومیزی، دارت، داژبال، والیبال، فوتبال رومیزی،بدمینتون، تنیس روی میز و پانتومیم پرداختند و ل

 .شادی را سپری کردند
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مقوله» از  یکی  اختراع  دانشگاهثبت  مهم  ،های  فریدی  «  اهمیت دکتر  و  مجیدی:  فناوری  »بحث  به  دادن 

 کند سازی در دانشگاه« چرخه دانش را تکمیل میتجاری

سازی »ثبت اختراع«  مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با تاکید بر اینکه یکی از کارهای خیلی مهم در بحث تجاری 

 .همت کنیم در این راستا گام برداریم «یان و اشتغال آفرینیبنبه شعار امسال »سال تولید، دانش است؛ تاکید کرد: باتوجه 

، دکتر رضا فریدی مجیدی مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور در  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

عمومی دانشگاه، گفت: از  های پیشروی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار روابط پتنت و ثبت اختراع و سیاست استودیو شفا با اشاره به موضوع بحث  

سازی ی فناوری و تجاریهای دانشگاه در این راستا قرار گرفته است که عالوه بر آموزش، پژوهش و درمان به مقوله پیش برنامه و سیاست وقتخیلی

دهیم اما ممکن است به کار جامعه وی افزود: زمانی کارهای آموزش و پژوهشی انجام می   .دانش را تکمیل کنیمی  هم بهاء داده شود و این چرخه

رسالت به  و  نباشد  مربوط  دانشگاه خیلی  که  هستید  جریان  در  باشیم،  نکرده  پیدا  دست  واقعی  دانشگاه  یک  اصلی  نسلهای  مختلفی ها  های 

های خالق و نوآور داشته باشیم که بتوانند از پژوهش و آموزش خودشان را در  دانشگاه  باید  چهار  و  سه   لنس  دوبه   نسل  گذر  برای   بنابراین    دارند؛

 .راستای ارتقای کیفیت زندگی و سالمت جامعه استفاده کنند

حمایت از مراکز رشد    های متعددی در دانشگاه داشتیم از جمله؛ سازی برنامه دکتر فریدی مجیدی ادامه داد: برای تکمیل بحث فناوری و تجاری 

شوند و ثمره  می  خارج  بعداً  و  کندمی  لحاظ   هاهایی که دانشگاه برای رشد آنهای نوپا حضور دارند و با حمایتها و شرکتکه در مراکز رشد هسته

شود. البته حمایت از  ک میاندازی پارک علم و فناوری به این چرخه نیز کمبرداری است و همچنین با راهآن در کل جامعه و نظام قابل بهره

وی   .کندعلمی اگر نیاز دارند تا یک محصول را توسعه بدهند کمک میهایی که دانشگاه به اعضای هیئتگرندهای فناوری مثل تسهیالت و وام

، ثبت اختراع یعنی اینکه سازی »ثبت اختراع« است؛ گفت: باید به آن توجه ویژه کردبا اشاره به اینکه یکی از کارهای خیلی مهم در بحث تجاری

به نام دانشگاه، فناوران و    را   آن  توانیممی  و   است  افتاده  اتفاق   المللیبار در سطح ملی یا بین ما دستاوردهایی در پژوهش داریم که برای اولین

 .نوعی حمایت کنیماند را به مخترعان ثبت کنیم و مالکیت فکری، مادی و معنوی آن را که دانشجو و استاد توسعه داده 

ل کشور بندی مختلف وجود دارد؛ ثبت اختراعاتی که در داخعلمی دانشگاه افزود: در راستای بحث ثبت انتخاب و اختراع دوتا دسته این عضو هیئت 

های بیشتری  و هزینه  دارند  بیشتری  اهمیت  هستند  المللیبین   افتد؛ طبیعتاً اختراعاتی کهالمللی( اتفاق می)ملی( و دیگری در خارج از کشور )بین

سطح ملی و  رسیم که در  دهیم و به این نتیجه می وی ادامه داد: بعد از اینکه پژوهشی انجام می   .هم ممکن است برای مخترعین داشته باشد

صورت یک توانیم آن را به صورت مقاله منتشر کنیم میجای اینکه به توانیم آن را ثبت اختراع کنیم به بار اتفاق افتاده، میالمللی برای اولینبین

اً اگر این مخترعین بخواهند  دارد و دیگر اینکه بعدکنیم چرا که این اختراع چندین مزیت دارد؛ مالکیت را برای ما نگه می دستاورد تجاری منتشر می

  .شودعنوان یک پروپوزال ارائه دهند از اسناد مهمی محسوب میسازی کنند به طور نمونه؛ به اند و تجاریمدعی شوند کاری را انجام داده 

بار ای یککری فناوری هفتهدهیم؛ تصریح کرد: شورای همفای میدکتر فریدی مجیدی با اشاره به اینکه در دانشگاه به ثبت اختراع اهمیت ویژه

توان به چند مورد آن  شود و در آن نشست برای بحث ثبت اختراع هم مصوباتی اخیراً داشتیم که می با حضور ریاست محترم دانشگاه تشکیل می

 اختراعات  ثبت  از  خوبی  هایحمایت   جمهوری است اشاره کرد کهریاست   علمی  معاونت  ذیل  که  ایران  پتنت  کانون   با  تنگاتنگی  همکاری   از جمله؛

افزود: تحقیقات هزینه  .دارد  المللیبین بهوی  اروپایی  های مختلفی دارد که ثبت آن هم  اگر بخواهید در کشورهای  نوعی هزینه بر است مثالً 

  است   ممکن  که  است  سنگینی  یزینه ه   باید در نظر بگیرید که طبیعتاً  را  دالر  هزار  12  تا  10  حدود  هاییهزینه    اختراعی را ثبت کنید حداقل

کند که عالوه بر قابلیت ثبت اختراع بودن یک ادعا،  البته کانون پتنت بررسی می   کندمی   را  کار  این   پتنت  کانون   نتوانند پرداخت کنند اما  مخترعین

پایه تشویقی المللی داشته باشند؛ پیشنهاد دادیم که یکبینوی در ادامه افزود: اگر اساتید پتنت    .باشد  داشته  وجود  هم   پذیرارزش اقتصادی و امکان

 .زودی طی شود(ها اعطا و لحاظ شود )امید داریم که مراحل اداری آن هم به به آن 
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ذیر ی کانون پتنت مبنی بر پتنت پدکتر فریدی مجیدی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگری که در پیشنهاد شورا اتفاق افتاده این است که با نامه 

ی پتنت پذیری یا قابلیت ثبت اختراع  ای داشته باشد و فقط یک نامه تواند دفاع کند یعنی بدون اینکه مقاله ی دانشجو که می نامهبودن یک پایان

ون اگر یک کار  تواند بدون داشتن مقاله دفاع کند(. چالمللی از کانون پتنت داشته باشد آن آموزش را بپذیریم )در واقع دانشجو میدر مجامع بین

توانیم ثبت اختراع کنیم و بعداً برویم روی  اجراست یعنی ما یک کاری را می بل قا  عکسش   کهدرحالی  کرد  پتنت  را   آن   شودنمی   دیگر    مقاله کنیم

 .آن کار و مقاله کنیم

تواند  المللی با نامه کانون پتنت می ت اختراع بین بر بودن مراحل ثببه زمانتواند صبر کند که پتنت ثبت نهایی شود باتوجه بنابراین دانشجویان نمی 

های آموزشی و وی تاکید کرد: در نظر داریم کارگاه  .به تأیید شورای آموزشی دانشگاه نیز برسد  باید  موضوع   دفاع انجام شود. البته کلیات این

ثبت اختراع افراد باید با جستجوی ثبت اختراع آشنا شوند و   ی ثبت اختراع داشته باشیم، برایپژوهشی برای آشنایی اساتید و دانشجویان با مقوله 

التحصیلی درستی ثبت کنند البته این یک مهارت است. امیدوار هستیم در آینده دانشجویان دکترا قبل از فارغاینکه چگونه مطالب را بنویسند و به 

بنیان و اشتغال به شعار امسال »سال تولید، دانش شاءاهلل باتوجه ان  .ع باشندهای پتنت و ثبت اختراو دفاع، ملزم به شرکت در یکی دوتا از این کارگاه

 .هم سو و همت کنیم در این راستا گام برداریم «آفرینی

ی فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه متذکر شد: ثبت اختراع یکی از مقوالت خیلی مهم هست بسیار زیاد از تحقیقات ما متأسفانه در  مدیر توسعه 

تواند ارزش اقتصادی برای خود افراد، دانشگاه و کشور داشته باشد، اگر چنین موردی است از اساتید  لب مقاالت ممکن است شکل بگیرد که نمیقا

وی گفت: کارشناس مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت   .مدت منافع خودشان و دانشگاه را لحاظ کنندخواهش دارم که در درازمدت و میان

باقرزاده()خا با    سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  اختراع  ثبت  مسئول   نم  پیشروی  سال  در  امیدوار هستیم  دارند.  فعال  دانشجویان حضور  و  اساتید 

 .های مناسبی را برگزار کنیمهای آموزشی و کارگاهها، پژوهشگاه و مراکز تابعه بتوانیم برنامه گرفته در دانشکدههای صورتریزیبرنامه 
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 صمت با رئیس پژوهشکده قلب وعروق نشست اعضای صندوق ضمانت سرمایه گذاری وزارت 

رئیس پژوهشکده قلب و عروق گفت: اولویت جدی پژوهشکده قلب و عروق با الهام از منویات مقام معظم رهبری و ماموریت های  

 .دانشگاه، پروژه های دانش بنیان منجر به تولید محصول و خلق ثروت است 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو    3پژوهشکده قلب و عروق میزبان    1401خرداد    31مرکز قلب تهران، روز سه شنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صمت بود. در این دیدار، دکتر محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صمت، دکتر محبوب پناهی معاونت فنی و برنامه ریزی و عضو هیات مدیره و مهندس محسن سراج زاده 

 ن صندوق مهمان دکتر مسعود کبیر رئیس پژوهشکده قلب و عروق بودند.  عضو هیات مدیره ای

میزان تولیدات علمی و نیز چشم انداز و اولویت های    در ابتدای جلسه دکتر مسعود کبیر توضیحاتی را در خصوص ساختار، ظرفیت های علمی، 

 پژوهشی پژوهشگده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشگی تهران ارائه داد.  

پژوهشکده قلب و عروق اشاره کرد: ضمن حفظ و ارتقای وضعیت نسبتا مناسب پژوهش های کالسیک، اولویت جدی پژوهشکده قلب و  رئیس  

  عروق با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری و ماموریت های دانشگاه، پروژه های دانش بنیان منجر به تولید محصول و خلق ثروت در حوزه

 قلب و عروق است.  

پروژه محصول محور مبتنی بر نیازهای فعلی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی تعریف شده است که در مراحل   14افزود: در حال حاضر حدود وی 

 مختلف از مطالعات اولیه تا آماده برای تجاری سازی قرار دارند. 

ضمن تشکر از دعوت دکتر مسعودکبیر و ابراز    کوچک  صنایع  گذاری  سرمایه   ضمانت   صندوق   ریزی  برنامه  و   فنی   معاونت   پناهی  محبوب  دکتر 

خرسندی از نگاه ایشان به تقرب سه حوزه دانشگاه، صنعت و بازوهای تامین مالی به ارایه گزارشی در خصوص ظرفیت ها و ماموریت های این  

تعامل دو مجموعه و حمایت طلبی توسط  صندوق دولتی برای حمایت از شرکت ها و پروژه های دانش بنیان پرداخت و راهکارهای گسترش  

 مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق بررسی شد.  

مرکز تحقیقاتی پژوهشکده قلب و عروق انجام شد. در این    3در ادامه بازدیدی از مرکز تحقیقات فناوری های نوین قلب و عروق به عنوان یکی از  

  سونوگرافی   و  اکوکاردیوگرافی   آی سی یو ولب حیوانات،   EPاز اتاق عمل حیوانات، کت لب و  بازدید مهمانان با امکانات این مرکز تحقیقاتی اعم  
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  از   حوزه  این  در   شده  تولید  تجهیزات  و   دارو  اثربخشی   و   ایمنی  ارزیابی  و   تست  و   محور   محصول  تحقیقات  پشتیبانی  برای  حیوانات   عروقی  داپلر

 .  شدند آشنا نزدیک

توصیف کردن ساختار پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق و زیرساخت ها و امکانات و ایده های    نظیر  کم  ضمن   مهمان  هیات  بازدید  انتهای  در

  نوآورانه و روحیه مثبت و پویا در نیروی انسانی و تیم مدیریتی، از آمادگی کامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صمت برای 

 نیان این پژوهشگده خبر دادند و بر لزوم تداوم ارتباط این دو مجموعه تاکید کردند.حمایت حداکثری از پروژه های دانش ب

 

 در بیمارستان دکتر شریعتی ای هفت »سالمت«  افتتاح فروشگاه زنجیره

دانشگاه علوم  پس از افتتاح اولین فروشگاه زنجیره ای هفت در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( دومین شعبه این فروشگاه در 

 .پزشکی تهران راه اندازی شد

 

در بیمارستان دکتر شریعتی با حضور دکتر حسین قناعتی    1401تیر    4، این فروشگاه شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .ای هفت و جمعی از کارکنان و شهروندان افتتاح شدهای زنجیره، مسئوالن بیمارستان، مدیرعامل فروشگاهرئیس دانشگاه

 کنندگان وظیفه انسانی است کردن به بیماران و مراجعهکمک

ضمن تشکر از حضور دکتر قناعتی در این مراسم؛ گفت: یکی از مسائل خیلی مهم در  دکتر احمدرضا جمشیدی رئیس بیمارستان دکتر شریعتی  

های مختلف  ها موضوع نیروی انسانی است. بیمارستان در دو سال اخیر درگیر ویروس منحوس کرونا بود و تمام همکاران در بخش اداره و مدیریت 

 .وامل دست ما نیست اما در حدتوان می توانیم مسائل رفاهی را فراهم کنیمدادند. یک سری عروزی خدمات شایسته ارائه می صورت شبانه به 

کننده داریم افرادی  نقاط کشور مراجعهدکتر جمشیدی با بیان اینکه بیمارستان شریعتی بیش از پنجاه سال قدمت دارد تصریح کرد: ما از تمام اقصی

کنند و غالب این افراد از قشر ضعیف جامعه هستند و توان مالی کم دارند اجعه می که امیدشان از جاهای مختلف قطع شده و برای درمان به ما مر

 .ها ارائه دهیمبنابراین باید خدمات درمانی و پزشکی خوبی به آن 

ان فراهم کردن به این عزیزان یک وظیفه انسانی است اینکه بتوانیم حداقل امکانات را برای بیماران و همکاررئیس بیمارستان ادامه داد: کمک

 .کنیم

های دکتر تجربه موفقی که گروه هفت در بیمارستان امام خمینی )ره( داشتند ما را ترغیب کرد که از این تجربه استفاده بهینه کنیم و از حمایت
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کیفیت خدمات را از دست  وی در پایان به گروه فروشگاه هفت تاکید کرد    .قناعتی بهره گرفتیم و در این مدت کوتاه این مجموعه زیبا آماده شد

 .ای شود و شاهد گسترش آن در دیگر مراکز درمانی باشیمشاءاهلل شجره طیبه ندهید و انصاف را حفظ کنید، ان 

های مختلف فروشگاه هفت و محصوالت موجود در  ای هفت از قسمتهای زنجیرهدر پایان مسئوالن دانشگاه و بیمارستان با مسئوالن فروشگاه

 .عمل آوردند  آن بازدید به

 

 آموزش نحوه صحیح کارکردن و چگونگی حمل و نقل دستگاه اکو کاردیو گرافی

این فیلم محصول واحد آموزش مجازی معاونت امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( است که درآن نحوه صحیح  

دکتر محمدرضا افتخاری متخصص قلب و عروق نمایش داده  کارکردن و چگونگی حمل و نقل دستگاه اکو کاردیو گرافی با توضیح  

 .می شود
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 معاون درمان دانشگاه از دانشکده طب ایرانی بازدید کرد

دکتر سعید ناطقی گفت: معاونت درمان در راستای گسترش خدمات درمانی طب ایرانی منطقی و آزموده، آماده حمایت و همراهی  

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده طب ایرانی، دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه به همراه دکتر عزیز رسولی،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

، از  1401تیر    4ارستانی معاونت درمان، شنبه  مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان، و دکتر علی گنجعلی خان، مدیر تعالی بالینی و امور بیم

 .دانشکده طب ایرانی بازدید کردند

ن،  در ابتدای این دیدار، دکتر ناطقی و هیأت همراه از بخش های مختلف سالمتکده احمدیه، فضاهای درمانی و داروخانه دیدار کردند و پس از آ

 .یرانی داشتندجلسه مشترکی با حضور دکتر روجا رحیمی، رئیس دانشکده طب ا

تب  دکتر رحیمی در ابتدای این جلسه، با بیان این مطلب که طب ایرانی ریشه در فرهنگ و باورهای مردم ما دارد، گفت: اقبال جامعه به این مک

تری آزموده و  طبی و تمایل مردم به دریافت خدمات در این حیطه بسیار زیاد است و هدف اصلی از ورود طب ایرانی به نظام آکادمیک، ایجاد بس

 .منطقی برای ارائه خدمات طب ایرانی به جامعه بوده است

ساله و تعداد محدود هیأت    15رئیس دانشکده طب ایرانی در ادامه افزود: دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران باوجود قدمت کوتاه  

 .و درمان داشته است  علمی، خوشبختانه دستاوردهای خوب و قابل توجهی در حیطه آموزش، پژوهش

مناسب در  در ادامه جلسه، دکتر ناطقی با بیان این مطلب که اقبال مردم به طب سنتی زیاد است و باید به این اقبال توجه شود، افزود: ایجاد بستر 

ایرانی منطقی و آزموده  این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاونت درمان آمادگی حمایت و همراهی برای گسترش خدمات درمانی طب  

 شده را دارد 

  معاون درمان دانشگاه در ادامه از اهمیت فضای مجازی و استفاده از ظرفیت های موجود در این فضا برای معرفی طب ایرانی به مردم سخن گفت 

 .ثر دانستو تولید محتوای مناسب و در عین حال متناسب با سطح دانش مردم را در معرفی طب ایرانی آکادمیک بسیار مؤ

دکتر گنجعلی خان و دکتر رسولی نیز که در این بازدید دکتر ناطقی را همراهی می کردند درخصوص ضوابط و مقررات سالمتکده های طب ایرانی  

 .و لزوم توجه به مداخالت طب ایرانی نکاتی را بیان کردند
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ظرفیت های طب ایرانی و مشکالت و محدودیت های موجود سخن  دکتر فاطمه نجات بخش، مسئول فنی سالمتکده احمدیه نیز درخصوص  

 .گفت

 

 مقاله یادبود استاد بهادری با عنوان »استاد مسلم بهادری، الگوی بی همتا در پزشکی نوین ایران« منتشر شد 

فرهنگستان علوم پزشکی    نظیر در پزشکی نوین ایران« در مجلهمقاله یادبود استاد بهادری، با عنوان »استاد مسلم بهادری الگوی بی 

 .نمایه شد PubMedو  ISI چاپ و به زبان انگلیسی در

 

 

 

 

 

 

 

 

هیأت علمی   عضو  دانشکده پزشکی، دکتر شاهین آخوندزاده زاده رئیس بیمارستان روزبه و  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

ی و فرهنگی  دانشکده پزشکی در گفتگو با روابط عمومی دانشکده پزشکی با اشاره به انتشار مقاله یادبود استاد بهادری گفت: در دنیا بویژه دنیای علم

 .اپ می کنندنویسند و در مجله معتبر چمرسوم است زمانی که استاد و عزیزی از دنیا می رود، شاگردان ایشان مقاله یادبود وی را می 

 جلسات  در  فرهنگستان  عضویت  بر  عالوه سال 30مقاله یادبود استاد بهادری در مجله فرهنگستان علوم پزشکی، که استاد بیش از   :وی افزود

 .شورای سردبیری بودند، به زبان انگلیسی نگارش، چاپ و منتشر شد  عضو و کردند می شرکت مجله دفتر

 این عضو هیات علمی دانشکده پزشکی و از نویسندگان مقاله یادبود استاد بهادری ادامه داد: این مقاله توسط دکتر محمد حسین عزیزی، دکتر

استاد مسلم بهادری، الگوی بی همتا در پزشکی نوین  "با عنوان    شهریار دبیری، استاد رضا ملک زاده و بنده)دکتر شاهین آخوندزاده( نگارش و

 .نمایه شده است PubMed و  #در  "ایران
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 گفت و گو با رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 استفاده داخلی تدوین کرددکتر سید فرزاد محمدی: الزم است مجموع مستندات علمی کشور را در قالبی برای 

در این فیلم دکتر سید فرزاد محمدی، رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به معرفی جلد  

 .اول دانشنامه چشم پزشکی ایران می پردازد 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی سامانه مشاوره تلفنی صدای ماما در رسانه ملی 

هیئت علمی گروه مامایی و سالمت باروری دانشکده پرستاری و مامایی در مصاحبه با برنامه زنده  دکتر مریم نکولعل تک عضو  

 .تلویزیونی مثبت سالمت، به معرفی سامانه مشاوره تلفنی رایگان صدای ماما پرداخت

دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر مریم نکولعل تک عضو هیئت علمی گروه مامایی و   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

  سالمت باروری دانشکده پرستاری و مامایی طی مصاحبه با برنامه زنده تلویزیونی مثبت سالمت، به معرفی سامانه مشاوره تلفنی رایگان صدای 

در زمینه 021-  67568مامایی راه اندازی شد، پرداخت. این سامانه با شماره تلفن  ماما که با شروع دوران پاندمی کرونا در دانشکده پرستاری و  

ه  سالمت فرزندآوری، بارداری، زایمان ،شیردهی، بلوغ، زنان و یائسگی زیر نظر اساتید مامایی و سالمت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران ب

 .مخاطبین سرتاسر کشور مشاوره رایگان ارائه می دهد
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 بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از کمپ ورزشی تابستانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتر محمدحسین صادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از کمپ ورزشی تابستانه فرزندان کارکنان  

 .و اعضای هیئت علمی دانشگاه بازدید کرد 

 

 

 

 

 

 

  

 

دکتر صادقیان با هدف بررسی فضای   1401تیر  4معاونت فرهنگی و دانشجویی، روز شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

شهید چمران در رشته های فوتبال،  آموزشی کمپ ورزشی تابستانه فرزندان کارکنان و اعضای هیئت علمی از این کمپ که در مجموعه ورزشی  

 .والیبال، بسکتبال، شنا، شطرنج، ژیمناستیک، تنیس، ایروبیک و اسکیت برگزار می شود بازدید کرد

 .پرداخت کمپ این معرفی و  در این بازدید امین نصیری معاون پشتیبانی مدیریت تربیت بدنی، به تشریح برنامه های در حال اجرا

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر زهرا اعلمی هرندی پادکست نام آوران 

در پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی تهران فرازی شنیدنی از زندگی نامه دکتر زهرا اعلمی هرندی، استاد دانشگاه برگرفته  

 .از کتاب تاریخ شفاهی به اشتراک گذاشته شده است 
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 کودکان برای اهدای دستگاه نبوالیزر به بیماران دارای سیستیک فیبروزیس حضور نماینده یونیسف در مرکز طبی  

در بیمارستان مرکز طبی کودکان با حضور رئیس بیمارستان، نماینده یونیسف در   (CF) مراسم اهدای دستگاه نبوالیزر به بیماران

بنیاد ایران،  پ CF جمهوری اسالمی  زشکی، مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی  ایران، مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 .های آنها برگزار شد و خانواده  CF علمی و کارکنان مرکز طبی، بیماران تهران، اعضای هیئت 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسم اهدای دستگاه نبوالیزر به این   1401تیر    8بیمارستان مرکز طبی کودکان، چهارشنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 بیماران برگزار شد. 

دکتر رضا شروین بدو رئیس بیمارستان ضمن خیرمقدم به میهمانان از همکارانی که برای برگزاری چنین برنامه مهم و چندجانبه زحمات زیادی 

وی اضافه کرد: این اقدام    دوارم اقدامی که شروع شده و در حال تکمیل است با قدرت و قوت تداوم پیدا کند.  کشیدند قدردانی کرد و گفت: امی

 مند خواهد شد. تر بهره کند و جامعه از وجود این عزیزان بیشزیربنایی و اجتماعی محور، کمک زیادی به بهبود شرایط بالینی بیماران می 

عنوان قطب علمی طب کودکان رسیدگی به اموری است که در سایر مراکز ممکن است کمتر ز طبی کودکان به مرک  وی با تأکید بر این که رسالت

آن که در جنوب تهران واقع شده است   2های کودکان خاورمیانه است و شعبه  ترین بیمارستانبه آن بپردازند افزود: این بیمارستان یکی از بزرگ 

 برداری است. در حال بهره

و اقداماتی که در مرکز طبی کودکان برای  CFعلمی دانشگاه، کلیاتی از بیماری اهلل شیرزادی فوق تخصص ریه کودکان و عضو هیئتدکتر روح

 گیرد ارائه داد و بیان کرد: خواهشم این است که بیماران در موقع مواجه با این بیماری بالفاصله مطالب اینترنت را مالکاین بیماران صورت می

 بینی کرد. پیش CFای روشن برای بیماران قرار ندهند. وی با تکیه بر آمارهای امیدوارکننده آینده

وی در خصوص    های خاص وزارت بهداشت در معاونت درمان، فضای مراسم را بسیار مثبت خواند.دکتر محمد عقیقی رئیس اداره پیوند و بیماری

توضیح داد و خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت    CFویژه بیماری  درمان بههای خاص و سخت نقش وزارت بهداشت در حوزه درمان بیماری

ده  ها تالش شهای خود را در سراسر کشور دریافت کنند و به لحاظ هزینه ها این است که هریک از بیماران نیازمندیریزیگذاری و برنامه سیاست 

 ایران تشکر کرد.  CFریزی منسجم بنیاد وی در پایان سخنرانی خود از برنامه برخی خدمات برای این بیماری رایگان ارائه شود.
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های نادر و های اجتماعی در سالمت بیماریپذیری اجتماعی وزارت بهداشت، از نقش فعالیتدکتر عبدالرحمان رستمیان رئیس کارگروه مسئولیت

یافته شود مشارکت و حمایت از این بیماران بیشتر و سامانایران باعث می   cfوی افزود: وجود نهادهای مردمی مانند بنیاد    ن گفت.درمان سخسخت 

 صورت گیرد.

علمی دانشگاه، توضیحاتی در مورد مشکالتی که بیماران  ایران، فوق تخصص ریه کودکان و عضو هیئت   CFدکتر محمدرضا مدرسی رئیس بنیاد  

CF ای بین ما و مردم وجود ندارد و من زبان بیماران کنند ارائه داد و افزود: فاصلهوپنجه نرم می آن دست  باCF .هستم 

ایران ارائه    CFهای انجام شده توسط بنیاد  ای، شرایط بیماران را در طول سالیان مورد بررسی قرار داد و گزارشی از فعالیتوی با ارائه آمار مقایسه 

 هایی که در آینده برای بیماران در نظر دارد گفت. امه کرد و از برن

 طور خاص تشکر کرد. ایران برای تدارک این مراسم و ساماندهی مشکالت بیماران به  cfدکتر مدرسی از بنیاد 

م از دیدن کودکان و  دکتر رابین ناندی نماینده یونیسف در جمهوری اسالمی ایران، از حضور در مراسم ابراز خرسندی کرد و گفت: در این مراس

ای خوشحال شدم. در مراسم زیادی شرکت کردم ولی کودکان در تعداد کمی از آنها شرکت داده شدند ولی در اینجا حضور  خانواده آنها به طور ویژه 

 ها و بیماران در کنار دانشگاهیان برایم بسیار جذاب بود. خانواده

های  هستند که امیدواریم بتوانیم با همکاری یکدیگر تعداد دستگاه   CFها، کودکان بیمار  گروه  پذیرتریننماینده یونیسف بیان کرد: یکی از آسیب

 اهدا کنیم. CFبیشتری در آینده به بیماران 

 کودکان   به   را  نبوالیزر  هایدستگاه   در پایان مراسم دکتر رابین ناندی، دکتر کرمانچی، دکتر عقیقی، دکتر رستمیان، دکتر مدرسی و دکتر شیرزادی

 . کردند اهدا بیمار
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تر از نمونه شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران پیشرفتهدکتر محمدرضا خاجوی: ویدئو الرنگوسکوپ ساخته

 مشابه خارجی است

 های پژوهشی ایجاد شود منظور حمایت از طرحهای نو به بانک و بورس ایده 

هیئت  مراقبت عضو  و  بیهوشی  گروه  دعلمی  ویژه  ویدئو  های  دستگاه  بیهوشی،  رشته  نوآورانه  اقدامات  برخی  تشریح  با  انشگاه، 

اقدامات برشمرد که در صورت حمایت بیشتر می الرنگوسکوپ را نمونه این  از  نیاز بیمارستانای  با  تواند  های کشور را در مواجه 

 .بیماران حاد تنفسی تأمین کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد رضا خواجوی  

های مختلف ها و دستاوردهای گروهمنظور معرفی توانمندی، مجموعه مصاحبه با فرزانگان، به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

مومی دانشگاه درحال انجام است. به این منظور با دکتر محمدرضا آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبیین افق پیش روی آن، در روابط ع

  خوانیدخاجوی متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست مدیریت بیمارستان سینا گفتگو کردیم که در ادامه می 

 وارض پس از بیهوشی ع کنترل  و بیهوشی  کارگیری ترکیبات دارویی جدید در بهبودبه

منظور کارگیری برخی ترکیبات دارویی در زمینه کاهش دردهای حاد، که برای نخستین بار به دنیا معرفی شد گفت: به خاجوی با اشاره به به دکتر  

هایی  کاهش دردهای شدید بیماران پس از جراحی، مطالعاتی متناسب با امکانات موجود در بیمارستان سینا و کشور انجام شد و براین اساس از دارو

شکایات بیماران را از دردهای   دارویی  ترکیبات  این.  باشد  اثربخش  حاد  درد  کنترل  در  که   شد   ه کاربرد دیگری داشتند ترکیبات جدیدی ساختهک

 .زیاد کاهش داد و درنهایت مقاالت آن مورد استقبال قرار گرفت و در مجالت معتبر دنیا به چاپ رسید

دهد اما خطرناک است و از عمل را کاهش می  پس  درد  اگرچه  ترامادول  رگی  داخل  تزریق  مثال  طوربه    وی با تشریح این ترکیبات دارویی گفت:

ایده جدید، ترامادول را به لبه زخم    این  از  استفاده  با. باشد داشته  نیز   کنندگی حستواند اثرات بی ری دارد. از سوی دیگر این دارو میعوارض بسیا

شود.  درد میتری، بیمار، بی زمان طوالنیدهد و مدتجراحی تزریق کردیم که هم عوارض کمتری دارد و هم درد پس از عمل بیمار را کاهش می

 .روش دردهای حاد بیماران کنترل شد و شکایات بیماران به حداقل رسیداستفاده ازاین با 
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 های الپاراسکوپی درمان چاقی  تأثیر ترکیبات دارویی بر کاهش عوارض جراحی 

جراحی شکمی، دچار تهوع و برای بیماران چاق که پس از عمل   :های اثربخش ترکیبات دارویی اشاره کرد و گفتدیگر نمونه بیان دکتر خاجوی به

 بیماران   اضطراب  کنترل  و  تهوع   صورت وریدی استفاده کردیم که منجر به کاهش درد،شدند از ترکیب دیفن هیدرامین و استامینوفن بهاستفراغ می 

 .شد  پرستاران دغدغه کاهش همچنین و

 های فک و صورت  اثربخشی ترکیبات دارویی در جراحی 

  دارویی   ترکیبات   این  از:  افزود   کارگیری نتایج این تحقیقات در مراکز درمانی غیردانشگاهیبیهوشی دانشگاه، با اشاره به به علمی گروه  عضو هیئت 

هایی که ممکن بیمار پس  های فک و صورت که جراحی دردناکی است نیز استفاده کردیم و توانستیم درد بیماران را کنترل و از آسیبیجراح  در

های بزند پیشگیری کنیم. جراحان و پرستاران نیز با استفاده از این ترکیبات احساس رضایت بیشتری دارند و این روش در بیمارستان از عمل به خود  

 .گیردخصوصی نیز مورداستفاده قرار می 

 انتشار نتایج تحقیقات در کتاب میلر 

نبوده، بلکه رفع مشکلی از بیماران و سیستم درمانی بوده است افزود:    شده صرفاً چاپ مقاله های انجامدکتر خاجوی بابیان اینکه هدف از پژوهش

یدا کرد و افزون بر این در چاپ جدید کتاب بیهوشی میلر نیز نام اساتید دانشگاه  پ  کاهش    های بیماران به پزشکی قانونی با این اقدامات، شکایت 

 .گاه و کشور است که در زمینه تولید علم فعالیت دارندعنوان نمایندگان ایران ذکرشده است و این اعتباری برای دانشبه 

 های جدید بیهوشی در پیوند کلیه  کارگیری تکنیک به

سالی است که در زمینه پیوند کلیه فعالیت دارم و در   20 :شده در زمینه پیوند کلیه گفتمتخصص بیهوشی دانشگاه، با اشاره به اقدامات انجام

رو ترکیبات دارویی و سرمی جدیدی  مایعات و برخی سرم ها به بیمارانی که نارسایی کلیه دارند همراه با عارضه است ازاین دیدم دادن  این مدت می 

  و   درد  و   به همراه داشت   خوبی  نتیجه  که  کردیم  کامل  بیهوشی   جایگزین  را   بیهوشی   جدید  هایتکنیک   را برای بیماران بکار بردیم و همچنین

 کرد. پیدا کاهش نیز  را عمل از  پس عوارض

   های جدید بیهوشی در جراحی ستون فقرات اثربخشی روش 

های رژیونال در جراحی ستون  کارگیری روشبا به  :گفت   های جدید بیهوشی در جراحی ستون فقراتکتر خاجوی در توضیح بکار گیری روشد

شد که اکنون این نیاز در واحد خون به این بیماران تزریق می  ازاین دوشدت کاهش پیدا کرد. پیشهای کمری، تزریق خون به فقرات و دیسک

 .شده است تدوین  هاهای رژیونال در این نوع جراحیروزه روشام   اغلب مواقع کامالً از بین رفته است. اثربخشی این روش به حدی بود که

حوزه درمان گفت: یک واحد خون در کنار عوارضی که ممکن به  علمی گروه بیهوشی دانشگاه، در توضیح تأثیرگذاری این روش در  عضو هیئت 

توانیم های بدون خونریزی در اولویت قرار دارند، میاینکه امروزه جراحی  به  باتوجه  و  دارد   دالر برای کشور هزینه  100-70همراه داشته باشد، حدود  

 .ی از آن را به حداقل برسانیمادعا کنیم جز مراکزی هستیم که با این اقدامات تزریق خون و عوارض ناش 

 ساخت دستگاه ویدئوالرنگوسکوپ در گروه بیهوشی دانشگاه

  25دکتر خاجوی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص مراحل ایده تا ساخت دستگاه ویدئو الرنگوسکوپ گفت: ایده ساخت این دستگاه،  

برای اسکوپی سینوس از    که   بودم  رفته  هابیمارستان   از  یکی  به  آموزش  برای   سال پیش که دستیار تخصصی بودم به ذهنم رسید. در آن زمان

های  کردند؛ به ذهنم رسید دستگاه مشابهی را برای الرنگوسکوپی و اینتوبیشن بسازم. به این منظور از اساتید رشته های ویدئویی استفاده میدستگاه

به    که  شدمی   ساخته  تومان  میلیون  30  حدود  ایهزینه  با  دستگاه  این  76  سال   کردم.  مطرح  را  آن  ایده  و  دعوت   مختلف الکترونیک و فیبر نوری
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  در    هزار دالر ساخته شد.   12دلیل کمبود بودجه این طرح مسکوت ماند. بعدها ویدئو الرنگوسکوپ در کانادا بانام تجاری گالیدوسکوپ باقیمت  

  در   اینکه  تا  نشدم  مأیوس   اما.  شدمی    شد ، برای اولین بار در ایران ساختهستگاه تأمین می افسوس خوردم که اگر اعتبار موردنیاز این د  زمان  آن

در مواجهه با بیماران تنفسی داشتند این دستگاه را ساختم و سعی کردم مشکالتی که  ICU  ا باتوجه به نیازی که همکاران اورژانس و کرون ایام

 .های خارجی دارند را برطرف کنمنمونه 

 تر از نمونه خارجی  ویدئو الرنگوسکوپ ایرانی پیشرفته

نقص نیست و  دانست و افزود: ازآنجاکه هیچ کاری بی  آن  خارجی  نمونه  شدهتکمیل    متخصص بیهوشی دانشگاه، ویدئو الرنگوسکوپ ایرانی را

ن، مهندسان پزشکی، الکترونیک و کامپیوتر و... از  ای کاری که با این دستگاه داشتم؛ ایرادات آن را استخراج کردم و گروهی از طراحاباتجربه 

دانشگاهفارغ دانشالتحصیالن  و  معتبر  طراحیهای  دوماه  و  یکی  ظرف  و  دادم  تشکیل  از  بنیان  بعد  و  گرفت  صورت  این    4تا    3ها  ماه 

 .ویدئوالرنگوسکوپ ساخته شد

حمل است. طراحی تیغه و جانمایی آن گفت: این دستگاه، سبک و قابل دکتر خاجوی با اشاره به تفاوت مدل ایرانی الرنگوسکوپ با مشابه خارجی

گیرد و هزینه  متر فاصله صورت می 10دوربین آن منحصر بوده و انتقال تصاویر دوربین به یک یا دو موبایل از طریق امواج وای فای و با حداکثر 

 .شودمی  انجام راحتیبه  بیماران اینتوبیشن  و همچنین  یک پنجم مشابه خارجی است و با کمک آن فرآیند آموزش به فراگیران آن

 نقد فرایند طوالنی تبدیل ایده به محصول  

 کد  و  المللیبین   ایزو  اختراع،  ثبت  گواهی  گرفتن   علمی گروه بیهوشی دانشگاه، با انتقاد از فرایند طوالنی تبدیل ایده به محصول گفت:عضو هیئت

IMD   خود   محصول  تولید  از  مخترعان از  بسیاری   است که  طوالنی  قدریبه  فرایند   سال طول کشید. این 2وقفه  بی این دستگاه، باوجود تالش 

انبوه است  شوند و یا محصول تولیدشده، از بازار رقابت خارج می ف می منصر شود. ما هم پس از دو سال دوندگی، تازه به ابتدای کار که تولید 

 .رسیدیم

 تأکید بر حمایت دانشگاه از محصوالت تولیدشده  

شده این دستگاه توسط گروهی از جوانان نخبه کشور ساخته  :دکتر خاجوی از مسئوالن دانشگاه خواست از این محصول حمایت معنوی کنند و افزود

و اورژانس و...   ICU این دستگاه در اتاق عمل،  گذاری کنیم. باتوجه به کاربرد  توانیم بازار خارجی را نیز هدفاست. با فروش این محصول می

توانند کمک کنند این وسیله در سیستم دانشگاهی به فروش  هر بیمارستان به چند دستگاه نیاز دارد و مسئوالن دانشگاه با حمایت معنوی خود می

 .برسد

 ها به ویدئوالرنگوسکوپ نیاز شهرستان

شناسند و ها این دستگاه را نمی ها به ویدئوالرنگوسکوپ گفت: برخی شهرستانز درمانی شهرستانمتخصص بیهوشی دانشگاه با اشاره به نیاز مراک

جاع  برخی دیگر به آن دسترسی ندارند. به همین دلیل بیماری که مشکل راه هوایی دارد را برای یک جراحی ساده به تهران یا دیگر نقاط کشور ار

  برخی   به   رو با کمک خیرین، این دستگاهازاین .کنداران، هزینه بسیاری را نیز به آنان تحمیل میدهند و همین امر افزون بر سرگردانی بیممی

 . ها، اهدا شد که بیماران مجبور نباشند به شهر دیگری بروندهرستانش
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 مدل مشارکتی متخصصان مختلف در ساخت ویدئوالرنگوسکوپ  

افرادی را که در ساخت این دستگاه مشارکت دارند،  :های مختلف در ساخت ویدئو الرنگوسکوپ گفتدکتر خاجوی بابیان نحوه مشارکت گروه

کنند. این مدل همکار برای  با دلسوزی تالش می   شدهگونه همه برای بهبود کیفیت دستگاه ساخته دار شرکت در نظر گرفتیم. اینعنوان سهامبه 

 .تواند مورداستفاده قرار گیردساخت تجهیزات دیگر نیز می 

 الگوی موفق همکاری در گروه بیهوشی بیمارستان سینا  

فت: در گروه بیهوشی  علمی گروه بیهوشی در این بیمارستان گنظیر همکاری اعضای هیئتسرپرست مدیریت بیمارستان سینا، با اشاره به الگوی کم

برسد و نتایج حاصل از تحقیق، به مقاله تبدیل    اجرا  مرحله  به  ای،ایده  هر  اینکه  برای.  بریممی  پیش  گروهی  را  کار   های ناسالم،برای رفع رقابت

بین اعضای گروه صورت می شود؛ تقسیم بنابراین وقتی حاصل تحقیق در قالبکار    ذکر    اسامی همه همکاران   شود؛می   منتشر  ایمقاله   گیرد. 

عنوان مقاله، همگی شریک  گزارش کار به   کند و درگروه بر یک موضوع و ایده فعالیت می  هر  و  بوده  متعدد  هایگروه  در  اساتید  چون  شودمی

  کمتر   دیگر  هایگروه  در  همکاری  مدل  این.  بگیریم  ارتقا  و  کنیم   ام در کار، همه باهم پیشرفتانسج و   کنیم با حفظ یکپارچگیهستند. سعی می

 .خورد ولی الگوی موفقی از کارگروهی استمی چشم به

 ایده ساخت تجهیزات جدید  

کنم در محیط کار های آینده خود بیان کرد و گفت: سعی می های جدید دیگر را از برنامه علمی گروه بیهوشی دانشگاه، ساخت دستگاهعضو هیئت

دی در حوزه ارولوژی را دنبال اساس ایده ساخت دستگاه جدی  براین.  گرفت  ایده  شودنمی    تنهاییباشم تا بتوانم ایده بگیرم. در محیط کتابخانه به 

هایی که در این زمینه وجود  های مجاری اداری با مشکالتی مواجه هستند و دستگاهکنم. همکاران ارولوژی معموالً برای سیستوسکوپی و سنگ می

وهی که تشکیل دادم، دستگاهی  رو تصمیم دارم در صورت تأمین منابع موردنیاز، با کمک گرقیمت و دسترسی به آن دشوار است. ازاین دارد گران 

 .را در این زمینه بسازم

 لزوم ساخت تجهیزات پزشکی در کشور 

قیمت به دلیل خراب شدن یک قطعه  وی برساخت تجهیزات پزشکی در کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، برخی تجهیزات وارداتی گران 

اگر مهندسان تجهیزات پزشکی، کمک  .مانده استها میلیاردی بدون استفاده میاستفاده نیستند. گاهی برای یک قطعه کوچک، یک وسیله دهقابل

گیرد و بیماران برای یک اقدام ساده  های کل کشور قرار میکنند تولیدات داخلی افزایش یابد؛ این تجهیزات باقیمت کمتر در اختیار بیمارستان

ای خراب شد بتوان آن را  ن حوزه تعمیرات تجهیزات را تقویت کرد که اگر قطعهتواهمچنین می  .شوند در سطح ایران بگردندپزشکی مجبور نمی 

  تجهیزات   تعمیر  و  نگهداری  زمینه  در   های مملکت باید درست مورداستفاده قرار بگیرد. نیاز است اندازی کرد. سرمایه تعمیر و دستگاه را مجدد راه 

 .پزشکی کار بیشتری باید انجام شود

 های تأثیرگذارهای پژوهشی به پروژهتخصیص بودجه 

توان  های پژوهشی گفت: درست که بودجه پژوهشی کشور کم است اما همین بودجه محدود را می دکتر خاجوی با تأکید بر تخصیص هدفمند بودجه 

 .شوند که اثربخشی چندانی ندارندها صرف کارهایی مید. گاهی بودجه هایی هدایت کرد که تأثیرگذاری بیشتری دارنبه سمت پروژه

 هاایجاد بانک و بورس حمایت از ایده

دهی شده و  ها سازمان گونه، ایدهها در دانشگاه ایجاد شود و گفت: اینها و طرحسرپرست مدیریت بیمارستان سینا پیشنهاد داد بانک و بورس ایده 

 .کندگیرند و تداوم این کار برندسازی را در دانشگاه تقویت میرار می گذاران قموردحمایت سرمایه
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 تسهیل فرایند تبدیل ایده تا محصول  

علمی حمایت معنوی کنند  های اعضای هیئترود از فعالیتمی  انتظار:  گفت   دکتر خاجوی در پایان انتظار خود از مسئوالن دانشگاه را بیان کرد و

تواند فرایند تبدیل ایده  شود را موردتوجه قرار دهند. دانشگاه از طریق ارتباط با وزارت بهداشت می و تجهیزاتی که در ایران و در دانشگاه ساخته می 

 .زودتر محقق شودبه محصول را تسهیل کند تا رسیدن به هدف اصلی که ساخت تجهیزات است 

 

معاون درمان دانشگاه: مهارت های مدیریتی و نیروی انسانی باهوش الزمه ارتقا کیفیت خدمات درمانی با وجود  

 چالش های مالی است 

 .کارگاه آموزشی اعتباربخشی با رویکرد سنجه های اقتصاد بیمارستانی در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کشور برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت درمان، دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه در کارگاه آموزشی اعتباربخشی با  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی کشور برگزار شد؛ گفت: افزایش کیفیت   1401رویکرد سنجه های اقتصاد بیمارستانی که روز چهارشنبه هشتم تیر  

شی بیمارستان ها و ارزیابی عملکرد از طریق سنجه نیز در همین راستا بوده و از اهمیت خاصی ارائه خدمات از الزامات نظام سالمت است. اعتباربخ

در  برخوردار است. اگرچه که این موضوع تناقض دارد؛ کسب امتیاز مناسب و رعایت سنجه ها با کمبود بودجه چالش های زیادی را ایجاد می کند.  

 .روی انسانی باهوش بیش از گذشته نمایان می شوداین هنگام اهمیت و نقش ترفندهای مدیریتی و نی

ای معاون درمان دانشگاه با تاکید بر ارزیابی عملکرد کیفی پزشکان گفت: ارزیابی عملکرد کمی پزشکان انجام شد، نتایج آن به صورت پیامک بر

ها با شاخص ق سنجه های اعتباربخشی بیمارستان آن ها ارسال شد و بازخوردهایی را به همراه داشت. ارزیابی عملکرد کیفی پزشکان را از طری

های دانشگاه به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. نکته مهم این موضوع های حوزه بالین و آموزش انجام خواهیم داد. این طرح در یکی از بیمارستان 

کند؛ در نهایت  ادی متصل شود ضمانت اجرایی پیدا می اتصال نتایج آن به کارانه پزشکان است. هر زمانی که نتایج ارزیابی عملکرد ها به منافع م

 نتایج ارزیابی منجر به ارتقای کیفیت خدمات و همچنین کسب امتیاز بیشتر در اعتباربخشی های وزارت بهداشت و مهمتر از همه افزایش رضایت

 .بیماران خواهد شد 

ا به ویژه مسئوالن بهبود کیفیت همت واالیی در این زمینه به کار گیرند. هدکتر ناطقی افزود: برای دستیابی به این اهداف الزم است بیمارستان

 .این کار ساده نیست و نیاز به همت، پشتکار و پیگیری بسیاری دارد تا بتوان به نتایج ارزشمندی دست پیدا کرد
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رخوردار است و بسیاری از مسائل کاربردی  دکتر گنجعلی خان در خصوص برگزاری این دوره آموزشی گفت: کتاب اعتباربخشی از اهمیت بسیاری ب

بر   و فرآیندهای مفید و ضروری برای بیمارستان در آن مورد توجه قرار گرفته است. الزم است کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان ها تسلط کافی

این منظور جلساتی در معاونت درمان این کتاب داشته باشند. یکی از مهمترین موضوعات مورد نظر درمان سنجه مدیریت و رهبری است و به  

انیم  برگزار شد و افراد مسئول پیگیری این سنجه ها مشخص شدند تا با برگزاری جلسات آموزشی و تهیه فیلم، اطالع رسانی اینستاگرام و ... بتو

 .در کنار بیمارستان ها در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهیم

ن ها افزود: بیمارستان های دانشگاه پتانسیل مناسبی را برای کسب رتبه برتر در اعتباربخشی وزارت بهداشت دارند.  مدیر تعالی بالینی امور بیمارستا

روزی را متقبل  توانیم به این رتبه نیز دست پیدا کنیم، اگرچه که در حال حاضر نیز همکاران زحمات بسیار شبانه با همت مضاعف در این زمینه می 

گاه به دنبال ارتقا سطح اعتباربخشی و افزایش رضایت بیماران هستیم. راهکارهای پیشنهادی، تجربیات و نظرات خود را با ما اند اما در دانششده

 .به اشتراک بگذارید تا بتوانیم به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم

 ایمنی بیمار و کیفیت ارائه خدمات الویت اصلی اعتباربخشی 

کشوری اعتباربخشی در خصوص سنجه های اعتباربخشی گفت: در نسل اول، دوم و سوم سنجه ها مسائل مالی و جالل فتح آبادی، ارزیاب  

م بهینگی به خاطر دغدغه هایی که وجود داشت و تعارضات بین ایمنی و ارتقا کیفیت خدمات درمانی با مسائل مالی مطرح نشد، اما از نسل چهار

ای اعتباربخشی قرار گرفت. اگرچه در این دوران نیز شاخص های بهینگی در بیمارستان ها با رویکردهای به بعد مسائل مالی و بهینگی در سنجه ه

هایی همچون ضریب اشغال تخت، میانگین اقامت بیمار و  اولویت ایمنی بیمار و کیفیت خدمات مطرح شده است. در زمینه بهینه گیری شاخص

این منظور الزم است دامنه بهینه درآمدزایی در بیمارستان ها تعریف شود. در حال حاضر کسب  مهمترین نکته میزان درآمدزایی مطرح است. به  

 .امتیاز این شاخص ها با وجود سختی ها و چالش های بسیار اما شدنی و قابل تحقق است 

ی را مطرح و از فراهم سازی دکتر شیوا خوشنویس، معاون مدیر نظارت و اعتباربخشی در خصوص طراحی داشبوردهای اطالعات مدیریتی نکات

 .های آن خبر دادزیرساخت

ها،  دکتر مریم رادین منش، رئیس اداره اقتصاد درمان، بیمه و تعرفه توضیحاتی در خصوص آیین نامه اجرایی کمیته اقتصاد درمان در بیمارستان  

ر ادامه به بیان فرآیند و تحلیل هزینه های اقتصادی، تعیین  نحوه برگزاری کمیته ها و اثرگذاری آن ها، شرح وظایف کمیته ارائه کرده و همچنین د

 .مراکز هزینه، فعالیت و مراحل مختلف آن به صورت جامع پرداخت

 .ها چالش ها، مشکالت و پیشنهادات خود را در این زمینه بیان کردندهمچین مدیران بیمارستان

سارا صالحی رئیس اداره کیفیت و اعتباربخشی، مدیران بیمارستان ها، مسوالن  در این کارگاه دکتر عزیز رسولی، مدیر نظارت و اعتباربخشی،  

 .درآمد، مسوالن بهبود کیفیت و کارشناسان اداره ااقتصاد درمان حضور داشتند
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 دکتر علیزاده: تولید محتوا در عصر حاضر، یک ویژگی نیست بلکه یک ضرورت است

 .استانداردهای تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای در دانشکده پیراپزشکی برگزار شدنشست توجیهی ضرورت و  

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پیراپزشکی، نشست توجیهی ضرورت و استانداردهای تولید محتوای آموزشی چند   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

د،  رسانه ای با حضور دکتر شعبان علیزاده رئیس دانشکده، دکتر یوسف عرفانی، دکتر آزاده امیدخدا، دکتر صادق دهقانی، دکتر حسین دهداری را

در   1401تیر  7مهرانگیز لطفی و زهرا شهماری رابطین تولید محتوای گروه های آموزشی و محمد معین افشاری مسئول روابط عمومی، سه شنبه 

 .جلسات برگزار شد سالن

اظ دکتر علیزاده در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم به اعضا با اشاره به اهمیت تولید محتوای آموزشی بیان کرد: دانشکده پیراپزشکی شاید از لح

و مدیریتی است  های مهم پاراکلینیکی، مراقبتی ساختاری دانشکده کوچکی باشد ولی بخش های مهم و مختلفی در آن وجود دارند و شامل رشته 

ر که شاید به لحاظ ساختار، نیروی انسانی و فضای فیزیکی کوچک باشند ولی معتقدیم کار کوچکی ندارند و نقش آنها با وجود محدودیت ها انکا

و سایر  های آموزش، پژوهش، ارائه خدمات درمانی تشخیصی، مسئولیت پذیری های اجتماعی  ناشدنی است. از طرف دیگر اتفاقاتی که در حوزه

ها صورت گرفته است.  ها رقم می خورد باید به دو هدف اصلی برسد. یک اینکه مستندسازی و گزارشات مستدل داشته باشد که این فعالیتحوزه

ما و اینکه  که اگر این اطالعات ثبت شوند و برونداد داشته باشند و منتقل شوند قطعاً همه همکاران و در نگاه بزرگتر دانشگاه و جامعه از عملکرد  

 .چنین کاری در دانشکده پیراپزشکی صورت گرفته است مطلع خواهند شد

است که یکی از اهدافی که گروههای آموزشی دارند این    4و    3های نسل  موضوع دوم که اهمیت بیشتری پیدا می کند، نیل و ارتقا به دانشگاه

ی کنند. من اگر بخواهم اهداف و نقش خودم را در جامعه به عنوان یک  است که مسئولیت های اجتماعی خود و ورودشان به جامعه را پیگیر

 متخصص پیگیری کنم، باید بتوانم اطالعات عموم افراد جامعه را در حوزه تخصصی خودم ارتقاء دهم و این آموزش ها را با زبان جامعه منتقل

باشد  استفاده همگان  قابل  که  زبانی  به  را  اطالعات  بتوانیم  باید  ما  افراد    کنم.  در حوزه سالمت، صحبت های  مردم  اینکه  علت  کنیم.  تبدیل 

غیرمتخصص و سودجویان را پیروی می کنند، خالء حضور متخصصین در جامعه و یا عدم توانایی صحبت کردن متخصصین به زبان عام جامعه 

لوم پیراپزشکی، حضور متخصصین و تهیه محتوا، چه  است. با توجه به همه این مباحث به این نتیجه میرسیم که در خانواده پیراپزشکی و در ع

 .برای مخاطب عام و چه برای مخاطب خاص ضعیف است و در هر دو حوزه ضعف داریم

های خود، یک برد و محیط  یک مولفه دیگر هم که باید به آن اشاره کنیم؛ بحث قدرت رسانه و روابط عمومی است. ما به عنوان متخصصین رشته 

ان را داریم. کار رسانه و روابط عمومی در این موقعیت، ضریب دادن است و مخاطب محدود ما را می تواند چندین برابر کند و  تعاملی خاص خودم
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ای قدم  این قابلیت را ما نداریم. در حالی که رسانه و روابط عمومی این امکان را دارد. ما در راستای تکمیل رسالت های خاص و عام خودمان و بر

و اینکه خودمان نیز بیشتر شناخته شویم و نقشمان را در افزایش آگاهی علمی جامعه به درستی   4و  3های نسل سیر نیل به دانشگاه گذاشتن در م

ایفا کنیم باید به سمت تولید محتوا حرکت کنیم. تولید محتوا در عصر حاضر یک ویژگی نیست بلکه یک ضرورت است. برای اینکه در دانشکده،  

عه شناخته شویم و مقبولیت و مرجعیت علمی پیدا کنیم یکی از اثرگذارترین راههای ما استفاده از ضرایب روابط عمومی، رسانه و  دانشگاه و جام

فضای مجازی است. با این کار می توانیم آموزش های خود را به دورترین نقاط و روستاهای کشور برسانیم و حتی در یک منطقه محروم، باعث  

توانیم رسالت خود را در سطح بین المللی نیز عملی کنیم. ما اگر ادعا داریم که در دانشگاه علوم پزشکی تهران  می  .ن شویمنجات جان یک انسا

المللی  رسالت ملی و و بین المللی داریم؛ این رسالت ها، همان خدمات ماست و یکی از این خدمات، آموزشی است که به عموم جامعه ملی و بین 

 .می توانیم ارائه دهیمو از طریق رسانه 

ساله دانشکده پیراپزشکی نیز به تولید محتوا توجه ویژه ای کرده ایم و به طور کلی باید برای ارتقاء جایگاه دانشکده و    4ما در برنامه عملیاتی  

حیط بالین حضور فعال داشته باشیم تثبیت مرجعیت علمی خود، اقدامات موثری انجام دهیم. در این راه اول باید به لحاظ فیزیکی در بیمارستان و م

ل مانده و خدمات را هر جا که نیاز است، در قالب تعریف شده و استاندارد خود ارائه دهیم و دوم اینکه وظایفی که در سایر بخش های دانشگاه مغفو

م شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل موجود  و در حوزه تخصصی پیراپزشکی است باید متولی آن باشیم و بنابر رسالت خودمان انجام دهیم و مورد سو

 .در دانشکده پیراپزشکی است

های محدود به یک دانشکده با مسئولیت های متعدد تخصصی تغییر دهیم که تهیه محتوا ما باید نگاهمان را از یک دانشکده آموزشی با فعالیت

عنوان یک وظیفه برای اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان گرامی    یکی از مسیرهای کمکی ما برای تغییر این نگاه است و از امروز این امر به 

 .دانشکده لحاظ خواهد شد

همچنین افشاری مسئول روابط عمومی به تشریح فرآیند تولید محتوای چندرسانه ای و استانداردهای آن در سطح دانشگاه پرداخت و درخصوص  

 .ئه دادفعالیت های رسانه ای روابط عمومی دانشگاه توضیحاتی ارا 

قرار   در ادامه این جلسه هر یک از اعضا نظرات خود را درباره تولید محتوا در گروه آموزشی مربوطه مطرح کردند و مطالب مورد بحث و تبادل نظر 

 .گرفت
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 نشست سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه با رئیس و مدیر بیمارستان روزبه 

بیمارستان روزبه در اجرایی و عملیاتی کردن برنامه های حوزه فناوری   :بازدید از بیمارستان روزبه گفتدکتر سید احمد رضایی در  

 .اطالعات سالمت در مقایسه با سایر مراکز پیشتاز است 

 

دکترسید احمد رضایی سرپرست مدیریت آمار و   1401تیر    8بیمارستان روزبه، چهارشنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدیران ارشد بیمارستان روزبه و کارشناسان این مرکز دیدار کرد

ر  دکتر  به  مقدم  خیر  بیمارستان ضمن  رئیس  زاده  آخوند  شاهین  دکتر  جلسه  ابتدای  و  در  پشتیبانی  و  مدیریتی  تیم  مدت  این  در  گفت:  ضایی 

با جدیت تمام در حوزه مدیریت آمار فناوری اطالعات و   بیمارستان    را   بود  حوزه  این  روی  پیش  که  مشکالتی  و  کرده  تالش  ITکارشناسان 

 .کردند شناسایی

توجه به ماهیت بیماران این مرکز با سایر بیمارستان های دیگر در بیمارستان روزبه با    HIS وی عنوان کرد: ارائه خدمات به بیماران از طریق

 متمایز است که بر همین اساس نیازمند توجه بیشتری است تا به صورت کامل راه اندازی شود. 

حمایت های    در جهت تکمیل و راه اندازی کامل سامانه  را از اولویت های مهم بیمارستان دانست و گفت: الزم است که  24  پذیرش   دکتر رضایی

 .بیشتری صورت گیرد

 1401در ادامه یوسف مسعودیان مدیر بیمارستان با قدردانی از حضور دکتر رضایی در بیمارستان روزبه گفت: بیمارستان روزبه از یکم اردیبهشت  

جرایی شدن برنامه به خوبی  جدید را راه اندازی کرده که کار سختی بود ولی با تالش و مشارکت همه همکاران محترم، روند ا  HIS  سیستم

 .درصد مشکالت حل شده است و مابقی نیازمند گذر زمان است که به مرور زمان و نظارت های مستمر رفع خواهد شد 80پیش رفت و 

  عث با  که  چرا  داشت   یکی از اقدامات ضروری است که باید توجه ویژه به آن  HIS مسعودیان همچنین گفت: اتصال سامانه دکتر مایکو به 

گر از مواردی که باید به آن توجه داشت نحوه پرداختی مراجعین غیرحضوری است که ان  دی  یکی.  شود  می  مجازی  کلینیک  ارتقای  در  تسریع

درمانگاه ها  شاءاهلل با برنامه ریزی این فرایند نیز اصالح شود. وی ادامه داد: خوشبختانه سیستم نوبت دهی هوشمند تلفن گویا و سیستم اینترنتی  

 .راه اندازی شده که منجر به دسترسی بهتر مراجعه کنندگان به خدمات درمانگاهها و ارتقای رضایتمندی شده است

ائه  در جهت تکریم ارباب رجوع، راه اندازی وب سایت جدید بیمارستان یکی دیگر از خواسته های این مرکز بود که مدیر بیمارستان گفت: برای ار

عرفی این خدمات به مراجعین بیمارستان الزم است وب سایت کاملی داشته باشیم که انتظار می رود مجوز های الزم در این  خدمات بهتر و م

 .وی امکانات زیر ساخت سیستم فناوری اطالعات در زمینه سویچ، سرور و ... را نیازمند ارتقا و توسعه عنوان کرد .خصوص زودتر صادر شود
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: ما تجربه ای در نسخه نویسی داشتیم و تالش کردیم که مشکالت حل شود چون تجربه و زیرساخت فراهم نبود،  در ادامه دکتر رضایی گفت

تصمیم به حضور در بیمارستانها و نظارت به صورت مستقیم گرفته شد این مسائل نیاز به گذشت زمان دارد تا مشکالتش حل شود. در خصوص  

وی قول مساعد داد    .از کدینگ است؛ که سعی بر آن است که هر چه سریعتر مشکالت مرتفع شودنسخه نویسی الکترونیکی بیشترین اشکالت،  

 .هرچه زودتر برطرف شود  HIS ، پهنای باند و مشکالت24مشکالت روزبه از قبیل پذیرش 

ت همین باعث می شود که نواقصی که  دکتر رضایی گفت: چون برنامه اجرایی و عملیاتی بیمارستان روزبه یک ماه جلوتر از بیمارستانهای دیگر اس 

 .اینجا شناسایی می شود در بیمارستانهای دیگر زودتر رفع شود

، درآمد و مدارک پزشکی، نماینده منشی ها، مددکاری، سرپرستار درمانگاه و سایر کارشناسان بیمارستان اشکاالت  IT در این جلسه کارشناسان

قبیل به روز رسانی و مجهز کردن تمامی سیستم ها ، اصالح زیر ساخت شبکه در برخی نقاط بیمارستان  این حوزه را مطرح کردند و به مواردی از 

سامانه از  تعدادی  ارتقا  کیفیت،  افزایش  نوری( جهت  فیبر  به  ساختار  پزشکان،  های سخت)اصالح  عملکردی  کارانه  گزارش  بیمارستان،  افزاری 

 یت از راه دور و ... مطالبی را بیان کردندمشکالت برنامه مایکو و برطرف کردن موانع ویز

 

برنامه ریزی ،  بازدیدهای میدانی معاونت توسعه دانشگاه معاونت توسعه مدیریت و  نشست شورای مدیران 

 منابع دانشگاه در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

لزوم تعدیل و دکتر ذاکریان معاون توسعه دانشگاه به همراه تیم مدیریتی خود طی نشستی با مسئوالن   بیمارستان ضیائیان بر 

تسریع مطالبات این بیمارستان تاکید کرد و هدف از تشکیل این نشست را دیدار، رفع نیازها و خواسته های همکاران شاغل در  

 .بیمارستان ضیائیان دانست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه، نشست شورای مدیران این معاونت با حضور دکتر سید ابوالفضل  به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع  

ات،  ذاکریان معاون توسعه، دکتر سید مسعود میرمعینی، مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی، دکتر سید احمد رضایی مدیر آمار و فناوری اطالع

مهندس زهرا سرپرست مدیر دفتر فنی و طرحهای عمرانی، مهندس شهریار   مهناز طاهری پور مدیر امور مالی، دکتر رامین رحیم نیا مدیر بودجه،

ده  ارسیلو مدیر گروه تجهیزات پزشکی، محمود معصومی مدیر نظارت و توسعه امور عمومی، دکتر سعیدرضا جمالی مقدم رییس و دکتر کامبیز مرادزا

 در سالن کنفرانس بیمارستان ضیائیان برگزار شد.  1401تیر  مدیر بیمارستان ضیائیان و تعدادی از کارشناسان هر دو حوزه، نیمه اول
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از    در ابتدای این نشست دکتر مرادزاده ضمن خوشامدگویی به تیم معاونت توسعه، به کار تیمی همکاران خود در بیمارستان ضیائیان اشاره کرد و 

اره به حرفهای تازه به موضوعاتی چون عدالت در پرداخت،  پایش سیستم بیمارستانی خود بصورت متفاوت تر اشاره داشت. وی در گزارشی با اش

حقوق شهروندی کارکنان ضیائیان، حسابداری مدیریت، ساماندهی )استانداردسازی( مبنای تصمیم گیری و بررسی خصوصیات متوفیات ناشی از  

   پرداخت. 19بیماری کووید 

  هر  های  چالش  و  مشکالت  پیرامون  و  یافتند  حضور  بیمارستان  در  خود  طراز  هم  های  واحد  در  دانشگاه  توسعه  معاونت  مدیران  از  هریک  ادامه  در

 .پرداختند نظر تبادل و گفتگو   به واحد

پروژه توضیح اینکه دکتر ذاکریان نیز طی یک بازدید میدانی به همراه رئیس، مدیر بیمارستان، مدیر طرح های عمرانی و هیات همراه از طرح ها و  

 ، موتورخانه و تاسیسات( دیدن کردند که در این راستا برای ساخت و اتمام MRIو استند بای    2های در حال ساخت این مرکز )ساختمان اورژانس

ودگی  پروژه نیمه کاره بیمارستان قول مساعد داده شد؛ همچنین معاون توسعه دانشگاه پس از بازدید از طرح های عمرانی بیمارستان برای رفع فرس

 و تعمیر قسمت های مختلف این واحد به ویژه تاسیسات و موتورخانه بیمارستان دستور همکاری مساعد را صادر کرد.

ر بخش دوم نشست هر یک از مدیران معاونت توسعه دانشگاه به ارائه گزارشی از بازدید واحد های مربوطه پرداختند و برای  در پایان این بازدید و د

 رفع مشکالت موجود این مرکز صورتجلسه ای به شرح ذیل تنظیم شد: 

 ه آن توسط معاونت توسعه تامین خواهد شد. بیمارستان به عنوان یک اولویت سیستم اعالن حریق نوشته شود که هزینه های مربوط ب  5ـ در فرم  

  معاونت   به  تصاویر  با  همراه  موجود  وضعیت  از  گزارشی   همراه  به   و  تهیه  آینده  ماه  دو  تا اورژانش  توسعه  برای 2  و  1  فاز   ـ نقشه های ساختمانهای

 . شود ارسال  توسعه

 . شود ثبت بیمارستان  5 فرم در است الزم سوئیچ موضوع ـ

 ی آنها در بیمارستان به کار گرفته شوند. فرد های توانایی با  همزمان تخصصی، بصورت و مرتبط پستهای در انسانی نیروهای ـ

 ـ نوسازی تاسیسات و تعمیر قسمتهای مختلف آن منوط به برگزاری جلسه با مهندس سرپرست و تداوم پیگیری ها است. 

 . اختصاصی و تعیین تکلیف می باشدـ موضوعات مربوط به تغذیه نیازمند جلسات 

در پایان پیش بینی جذب خیرین برای همکاری در پروژه های نیمه کاره یکی از مباحث مطرح شده بود و همچنین مقرر شد کارگروه فوق برای  

 ا با روند سریعتری برطرف شوند. پیگیری مصوبات و بازدیدهای بعدی اهتمام خود را به انجام امور مربوطه به کار گیرند تا چالش های بیمارستان ه 
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 نشست مسئوالن ستاد معاونت درمان دانشگاه و تیم رهبری و مدیریت مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(

 دارد سازی، سیستم را از فساد رانت و سوءاستفاده مصون میدکتر سعید ناطقی: نظم دهی و شفاف 

رئیس   و  دانشگاه  درمان  معاون  حضور  ادواری  با  جامع  بازدیدهای  از  مبسوطی  گزارش  )ره(  خمینی  امام  بیمارستانی  مجتمع 

 .جویی شدهای هر حوزه تشریح و چارهدقت بررسی و چالش های درمانی این مرکز به های معاونت درمان از بخش مدیریت 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سید علی دهقان منشادی    1401تیرماه    11مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( شنبه    علوم پزشکی تهرانروابط عمومی دانشگاه  ه گزارش  ب

  رئیس مجتمع و دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان به همراه جمعی از اعضای تیم رهبری و مدیریت این مرکز میزبان دکتر سعید ناطقی معاون 

 احدهای مربوط به ادارات درمان، نظارت، اقتصاد درمان، پرستاری و حوادث و پدافند غیرعامل دانشگاه بودند. درمان دانشگاه، مدیران و روسای و

های کارشناسی و با رویکرد طرح مسائل و  ها را فراتر از بازدیدهای نظارتی و بازرسی معاون درمان دانشگاه جلسات جامع این معاونت با بیمارستان 

هاست. برای من مهم است که طرفین خود را در اگر این مسائل حل شود نفعش متوجه مردم، دانشگاه و بیمارستانتسهیل امور دانست و گفت:  

 های مربوطه مسئول بدانند و سرعت پیگیری کارهای مشترک از هر دو سو افزایش یابد. دهی به نامه کاهش زمان پاسخ

گفت: با توجه به وجود دانش و تکنولوژی مدیریت درمان سکته    724پذیرش بیماران کد    های دانشگاه دردکتر ناطقی با اشاره به عملکرد بیمارستان

گیری در های شریعتی و سینا تحول چشمرود با مرکزیت مجتمع در کنار بیمارستانحاد مغزی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، انتظار می

ث پیوند و فراهم آوری اعضای پیوندی، کاهش آمار شناسایی نسوج و اعضای پیوندی  وی همچنین در بح ارائه خدمات این بخش را شاهد باشیم.

های مراقبت ویژه حساس شود و هر روز موارد را  دانشگاه را معضلی جدی خواند و یادآور شد: سیستم پرستاری باید نسبت به مرگ مغزی بخش 

خصوص در پیوند قلب و ریه  از بیمار مرگ مغزی و حفظ عضو پیوندی به با کادر مجرب و آشنا به نحوه مراقبت  ICUکنترل کند. اختصاص یک 

 بسیار مهم است.

گذاری و  عنوان یکی از خطوط قرمز دانشگاه یادکرد و گفت: سیاست علمی در حیطه درمان بهمعاون درمان دانشگاه از حضور موثر اعضای هیئت

ونت درمان وزارت متبوع و دانشگاه بوده و معاونت توسعه مسئول اجرای آن علمی با معابررسی تخلفات در خصوص ساعات موظف اعضای هیئت

های بیمارستان تطبیق دهد و در زمانی که به خدمت او نیاز است حضور یابد. سیستم نامنظم علمی باید حضورش را مطابق با سیاست است. هیئت 

 ود. چیز باید شفاف شو مبهم اولین بستر سوءاستفاده و رانت است لذا همه
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اندازی مهدی دکتر ناطقی در خصوص توزیع نیروی انسانی موردنیاز مجتمع گفت: این موضوع منوط به نیاز مجتمع در حفظ شرایط موجود، راه 

تبع جایگاه خود به منافع مالی ها می باشد. ضمناً باید ساختار چینش نیروهای فعلی نیز بازنگری شود. معاونت توسعه بهکلینیک و توسعه بخش 

ای ای و غیرحرفه کنیم ولی برای حل کمبود نیروی انسانی و توجیه نیازهای نیروی حرفه دانشگاه و ما در حوزه درمان به حفظ جان بیماران توجه می 

ر  وی ضمن پرداختن به تحوالت ناشی از انتقال اورژانس جنرال مجتمع به مهدی کلینیک؛ د ها باید باهم به ادبیات مشترک برسیم.بیمارستان

های آن حوزه مدیریت بحران گفت: هرلحظه ممکن است در معرض حوادث گوناگونی قرار بگیریم و باید با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت

 دقت تمام موارد غیر ایمن شناسایی و گزارش آن به دانشگاه اعالم شود. در کشور و دانشگاه به 

های بیمارستانی تاکید کرد و گفت: با برخی مداخالت ساده  یکی از علل عدم دریافت هزینهعنوان  معاون درمان دانشگاه بر رفع مشکالت ثبتی به 

های درآمدزایی بیمارستان ورود جدی به بحث گردشگری سالمت است که در حوزه  تواند متحول شود. یکی از حوزه بیمارستان ازنظر مالی می 

منطقه نسبت به سایر کشورها دارد و این فرصت مغتنمی برای افزایش درآمدهای  درمان مزیت رقابت خوبی برای جذب بیماران خارجی کشورهای  

وی با توجه به تاکید نظام بر بحث افزایش جمعیت، خواهان اقدامات    ها، افزایش انگیزه کارکنان و عبور از این شرایط اقتصادی است. بیمارستان

های مطابق با استانداردهای طراحی   LDRفضای فیزیکی تریاژ، اورژانس زایمان و  ها در این حوزه شد و گفت: زیباسازی و توسعه  جدی بیمارستان

داخلی بیمارستانی و در شان مردم بر اساس یک رهنمود کارآمد در جذب مراجعین و افزایش جمعیت مهم است. خوب است که مادری که از قشر 

 اشته باشد. پذیر جامعه است حس خوبی از زایمانش در یک بیمارستان دولتی دآسیب

های درمانی و مبنای کمک به اعتالی کیفیت خدمات به بیماران و درنهایت تربیت دست را منجر به رشد مجموعه رئیس مجتمع تعامالتی ازاین

ه  نسل آینده کادر درمان و توسعه تحقیقات عرصه پزشکی که از اهداف موردتوجه دانشگاه است دانست و از حساسیت مدیران ستادی دانشگاه ب

سوم  ارائه آن، یک ها ابراز خرسندی کرد و گفت: بیمارستانی که وسعتش ازنظر تعداد نیروی انسانی و خدمات قابلهای بیمارستانمسائل و چالش

زمان تر خواهد بود. برای حل مشکالت موجود باید همترین مجموعه آموزشی درمانی کشور است قطعاً مشکالتش هم بزرگدانشگاه و بزرگ

 و محیطی بیندیشیم. ستادی

انجام و اصالحات  باوجود تشکیل کارگروه  افزود:  ادامه  از  شده در سامان دکتر دهقان در  این موضوع هنوز یکی  انسانی مجتمع،  نیروهای  دهی 

 های جدی ما است.چالش

کرونا و حجم مراجعه بیماران بسیار های سهمگین  برای همه کادر درمان به دلیل پیک  1400رئیس مجتمع بابیان این مطلب که نیمه اول سال  

که همکاران ما توانستند باالترین سطح  قرار گرفت. همین  19الشعاع فشار ناشی از کووید  فرسا و سنگین بود گفت: بسیاری از امور ما تحتطاقت

جمع برای  را  است.خدمات  ستودنی  دهند  ارائه  کرونا  بحران  بیماران    کردن  ایمن  انتقال  تولیت  تعیین  مهموی  نیروی  را  تامین  ترین ضرورت 

های پزشکی در توسعه واحد انتقال بیمار خواند و در پایان بیاناتش بیان ظریف مسائل مجتمع از نگاه مدیران و کارشناسان معاونت درمان  فوریت

 دانشگاه را ارج نهاد. 

دکتر اورندی در این جلسه به اقدامات معاونت درمان مجتمع در بازنگری چارت بحران و تشکیل منظم جلسات کمیته مدیریت خطر حوادث در 

ها از دو جنبه کمی و کیفی با همکاری معاونت امور  های اخیر، نظارت بر مشاورهها و تجهیزات قدیمی بیمارستان در هفته سازی سازه راستای ایمن

شگاهی، تشکیل تیم انتقال بیمار، برگزاری منظم جلسات مدیریت درمان سکته حاد مغزی باهدف استخراج مشکالت فرآیندی اشاره کرد و در دان

در    RTPAپس از تزریق    724های اعضای کمیته استروک مجتمع شرایط انتقال نا امن بیماران کد  افزود: یکی از دغدغه   724خصوص کد  

 چنین شرایطی بهتر است برای حفظ ایمنی این بیماران قبل از هر اقدامی، بیمار به مرکز استروک مجتمع اعزام شود. مراکز دیگر است. در 

معاون درمان مجتمع همچنین در خصوص نشست اخیر اعضای تیم پیوند قلب مجتمع برای احیای بخش نارسایی قلب و توسعه پیوند قلب مجتمع، 

 ی و کسورات ناشی از خطاهای ثبتی پزشکان توضیحاتی داد.های حوزه آمار و مدارک پزشک چالش
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نظر برای عبور  دکتر علی گنجعلیخان مدیر درمان دانشگاه هدف از رویارویی مسئوالن حوزه ستادی و محیطی حوزه درمان را بارش افکار و تبادل

 نیازهای منطقی بیمارستان در کمترین زمان ممکن کمک کنیم. ها خواند و گفت: ما اینجاییم تا به حل  سریع از مشکالت جاری بیمارستان 

تعمیم است. یکی از  عنوان یک راهنما در نظر بگیرید که قابلدکتر عزیز رسولی مدیر نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه گفت: شکایات را به 

کند. باید روی واجهه با بیماران را دارند نمود بیشتری پیدا میهایی که بیشترین مموارد مهم مشکالت ارتباطی ما با مراجعین است که در گروه 

 مان کارکنیم. انتظار داریم مسئول پیگیری شکایات مراکز با رویکرد حل مسائل به نگارش پاسخ شکایات اهتمام ورزد.های ارتباطیمهارت

تمع بیمارستانی امام خمینی با معاونت درمان دانشگاه  سیمین رنجبران مدیر پرستاری دانشگاه ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مجموعه مج

ها اشاره و جذب و توزیع عادالنه نیروی انسانی  ویژه کمک بهیار در بیمارستانبه معضل کمبود نیروی پرستاری و به  19خصوص در بحران کووید  به 

های دانشگاه باالتر است شغال تخت مجتمع از همه بیمارستانهای ستاد دانشگاه عنوان کرد و در ادامه افزود: میانگین ضریب ارا یکی از سیاست 

های غیر بالینی بازنگری شود. در  گیرد. بعالوه ضروری است در خصوص کادر پرستاری شاغل در پست و حتماً در چیدمان نیرو موردتوجه قرار می

شده که در ارزیابی ملی لحاظ  وان اصول اولیه مدیریتی حذفعنها مثل لزوم ابالغ افراد جانشین بهاعتباربخشی نسل چهارم و پنجم برخی سنجه 

 ها باید به آن دقت کنند.شود و بیمارستان می

 

 نامه امضا کردندمراکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم

اردیبهشت   ید منصور گتمیری، رئیس مرکز  در شهرستان فومن شده بود، دکتر س  ۱۴۰۱بر اساس توافقی که در نشست علمی 

نامه همکاری  تحقیقات نفرولوژی و دکتر محسن نصیری طوسی رئیس مرکز تحقیقات پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم 

 .امضا کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

های  دهی و توسعه همکاریمنظور ارتقا، سازماننامه بهمرکز تحقیقات نفرلوژی، این تفاهم  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

به انجام پیوند کبد ودو مرکز  اولیه و شیوه تخصیص عضو برای  بیماری هیپراگزالوری  بیماران    ویژه پیرامون تشخیص و درمان  پیوند کلیه در 

های ایجاد و گسترش و همفکری و  افزاری دو طرف در زمینه افزاری و نرم تخصص و امکانات سخت  ها،مندی از تواناییهیپراگزالوری اولیه و بهره

 های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری ، آزمایشگاهی و پزشکی بین این دو مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران تنظیم شد. همکاری
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المللی، همکاری علمی در انجام تحقیق،  الوری اولیه در ایران، منطقه و سطح بین ویژه هیپراگزدر حوزه پژوهشی سنجش وضعیت پژوهشی موجود به 

علمی، های علمی طرفین، همکاری با اساتید و اعضای هیئتهای علمی مشترک، دسترسی به سامانهارائه نتایج، برگزاری نشست ها و کنگره

های  رسانی و انتشار خبرنامه افیلیشین طرفین، همکاری در زمینه اطالعپیگیری اجرای طرح تحقیقاتی مشترک، نگارش مقاالت علمی مشترک با  

ویژه هیپراگزالوری اولیه، ارزیابی امکان استفاده از منابع علمی دو طرف برای محققان مرتبط، انجام  تحقیقاتی در موضوعات مشترک به   -علمی

امکانات دوتألیفات و ترجمه متون مورد توافق طرفین و بهره از  های تشخیصی و درمانی و ثبت  اندازی سامانه طرف برای تحقیق و راه   مندی 

علمی و پژوهشگران دو طرف، فراهم کردن سالن های اجرای موضوعات پژوهشی موردنیاز طرفین توسط اعضای هیئت اطالعات، ایجاد زمینه

ارائه سمینارهای و کارگاه منظور دسترسی به  اده از اطالعات بیماران مشترک بهتحقیقاتی مشترک و استف  -های علمی همایش و سمینار برای 

های علمی های دو طرف است. در حوزه آموزشی سنجش وضعیت موجود، سطح اطالعات و دانش و فعالیتهای جدید از مصادیق همکارییافته

های  ها و دورهها و کارگاهنارها، وبینارها، کنگرهالمللی، همکاری برای تنظیم و ارائه سمیپیرامون هیپراگزالوری اولیه در ایران، منطقه و سطح بین 

های آموزشی دو طرف و همکاری  مربوط به هیپراگزالوری در چارچوب قوانین آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استفاده از محیط

 .است  نامهتفاهم  این موضوعات از مشترک علمی هایهمایش و میزگرد آموزشی، هایکارگاه برگزاری ٔ  درزمینه

  1401 سال در گلیسرات-ال و گلیکوالت اگزاالت، پالسمایی سطح گیریاندازه تجهیزات و آزمایشگاه اندازیراه برای تسهیل زیرساخت، حوزه در

راه  بعد  مراحل  در  اندازه و  آزمایشگاه  آنزیم  اندازی  آنزیماتیک  و  ایمونوراکتیو  فعالیت  در    AGTگیری سطح  بیماران  از  و حمایت  کبد  بافت  در 

 با استفاده از امکانات و تجهیزات دو طرف از اهداف این توافقنامه است.   AGXTجستجوی موتاسیونهای 

 نامه است. همچنین تهیه سامانه ثبت و ریجستری اطالعات بیماران مشترک از بندهای این تفاهم

 های بعدی قابل تمدید است. سه سال شمسی است که در پایان برای دورهنامه از تاریخ ثبت به مدت مدت اجرای این تفاهم

نامه  ای مشخص، جلسات هماهنگی برای تعیین جزئیات و اجرایی شدن موضوعات تفاهمدر این جلسه مقرر شد نمایندگان دو طرف در برنامه 

 برگزار کنند. 

 االجرا باشد. طرف برسد و در صورت تائید دو طرف الزم جلسه به نظر دوهمچنین قرار شد نتیجه جلسات نمایندگان، در صورت 

نامه حاضر، طبق ضوابط و مقررات قراردادهای مربوطه بین دوطرف منعقد  در پایان مقرر شد برای اجرای هر یک از موضوعات و توافقات تفاهم

 شود. 
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الملل وزارت بهداشت برگزار  های بینهمکاریالملل دانشگاه با مدیرکل  نشست مشترک معاون و مدیران بین

 شد

بین  معاون  آیتی،  محمدحسین  دکتر  مشترک  مدیرکل  نشست  نیکنام،  محمدحسین  دکتر  با  حوزه  این  مدیران  و  دانشگاه  الملل 

 .الملل وزارت بهداشت برگزار شدهای بین همکاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

در وزارت بهداشت برگزار شد،    1401تیر    11الملل، در آغاز این نشست که شنبه  معاونت بین   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

بین مدیریتمعاون  دستاوردهای  و  اقدامات  از  جامعی  گزارش  دانشگاه  معاونت الملل  معاونت،  این  دانشکدههای  و  پردیس ها  زیرمجموعه  های 

 دانشگاه در عراق ارائه کرد. المللالملل دانشگاه و شعبه بین الملل، کالج بینبین

ها ترین دغدغههای واحدهای خود، به تشریح مهمالملل دانشگاه ضمن ارائه توضیحات اجمالی در خصوص فعالیتسپس هریک از مدیران حوزه بین

 و مسائل پیش رو پرداختند.

المللی و مسائل آموزشی و پژوهشی  دانشجویان بین  در این بخش مشکالت کارگزاران جذب دانشجو در کشورهای مختلف، تأخیر در صدور روادید

 دانشجویان خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

الملل دانشگاه در های شعبه بین ها و ظرفیتالمللی تأکید و پتانسیلهمچنین بر لزوم تضمین استانداردهای وزارتخانه برای جذب دانشجویان بین

 عراق )دانشگاه سبطین( تشریح شد. 

الملل وزارت بهداشت نیز از توسعه دیپلماسی سالمت و روابط دوجانبه با کشورهای های بیندامه دکتر امیر امیرخانی، معاون مدیرکل همکاریدر ا

هدف، افزایش جذب دانشجوی خارجی با همکاری حوزه آموزش دانشگاه، توسعه جذب بیمار خارجی با همکاری حوزه درمان دانشگاه، توسعه 

المللی با همکاری حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه و توسعه صادرات محصوالت و تجهیزات با همکاری حوزه غذا و  ژوهشی بینهای پپروژه

 های علوم پزشکی کشور یاد کرد.داروی دانشگاه به عنوان پنج محور برنامه عملیاتی این اداره کل برای دانشگاه

های علوم پزشکی در راستای  المللی سازی دانشگاهز از نگاه مثبت وزارتخانه به موضوع بینالملل وزارت بهداشت نیهای بینمدیرکل همکاری

 پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی خبر داد. 

شود، اظهار داشت:  المللی سازی احساس میها با وزارت بهداشت در مسیر بیندکتر نیکنام با اشاره به اینکه لزوم هماهنگی هر چه بیشتر دانشگاه

های  ها و برداشتن گام الملل آنهای حوزه بینافزایی توانمندیساز همزمینه  10های قطب  این در حالی است که همکاری هر چه بیشتر دانشگاه 
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های موجود را به  وی همچنین با اشاره به نکات مطرح شده، از مدیران این حوزه خواست دغدغه   المللی سازی خواهد شد. مؤثرتر در عرصه بین 

 الملل وزارتخانه اعالم کنند.های بینمنظور کار کارشناسی و رفع هر چه سریعتر مشکالت به صورت مکتوب به اداره کل همکاری

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار    1401های علوم پزشکی کشور اوایل مرداد  الملل دانشگاهرر شد نشست معاونان بیندر پایان، مق

 شود. 

 

 بهبود شرایط خوابگاه متاهلین یکی از اولویت های مهم معاونت فرهنگی و دانشجویی است 

امیرالمونین علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( از خوابگاه متاهلین دانشگاه علوم پزشکی  دکتر صادقیان در سالروز ازدواج حضرت  

 .تهران بازدید کرد

 

 

میرالمومنین به مناسبت سالروز ازدواج ا  1401خردادماه    11معاونت فرهنگی و دانشجویی، این بازدید   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و با هدف تکریم ازدواج با حضور دکتر محمدحسین صادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی،  

مرتضی عبدالوند مشاور معاونت فرهنگی و دانشجویی، دکتر مهدی ابراهیمی مدیر امور دانشجویی و مهندس محمد حسین محمدی مسئول واحد 

 .از خوابگاه متاهلین دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار شد  5تا  3فنی از ساعت 

یت های  در این بازدید دکتر صادقیان با تاکید بر اینکه رویکرد دانشگاه نسبت به متاهلین یک رویکرد ویژه است گفت: مسئله متاهلین یکی از اولو

تا امکانات بهتری را برای رفاه حال متاهلین در دانشگاه    کنیم  می   و تمام تالش خود را  مهم و اصلی معاونت فرهنگی و دانشجویی و دانشگاه است

سعی فراهم کنیم. در ادامه ایشان بیان کرد، در مورد محل زندگی دانشجویان متاهل چندین راهکار را هم زمان به پیش می بریم که در وهله اول  

ی دانشگاه و خیرین استفاده شده است و دو بلوک در محل خوابگاه  شد امکانات رفاهی خوابگاه متاهلین را بهبود بخشیم. در این راستا از ظرفیت ها

 .متاهلین آماده نوسازی است

را  معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ادامه اظهار داشت، وام های ودیعه مسکن راه حل دیگری است تا بتوانیم در کوتاه مدت شرایط زندگی 

از تهرا تا  محیا کرده و سعی شد در منطقه ای دیگر  اجاره ای فراهم کنیم  برداری دانشجویان متاهل بصورت  بهره  ن واحدهای نوسازی برای 

وی تصریح کرد راهکار اصلی ما در بلند مدت ساخت خوابگاه های مناسب    دانشجویانی که در حال تحصیل هستند نیز از این امکانات بهره ببرند
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ر حال حاضر در مرحله تایید نقشه است و امیدواریم با راه اندازی این پروژه بزرگ و  دانشگاه است که د  2برای متاهلین در مجموعه کوی شماره  

 .مهم ظرفیت خوابگاه متاهلین و مجردها افزایش یابد تا بتوانیم شاهد رفاه هرچه بیشتر حال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران باشیم

تاهلین اعم از کتابخانه، مخزن کتاب، سالن ورزشی )آقایان و بانوان( و سالن مطالعه در ادامه دکتر صادقیان از اماکن مختلف مجموعه خوابگاه م

 .بازدید کرد. همچنین از دو خوابگاه در دست بازسازی دیدن کرد و مهندس محمدی از روند پیشرفت پروژه توضیحاتی ارائه کرد

 .الش ها، مسائل و پیشنهاد های خود را بیان کردنددر پایان حاضرین پس از بازدید در محل نمازخانه خوابگاه حاضر شدند و چ

خانواده در آن زندگی می کنند که امکاناتی اعم از اینترنت، کتابخانه،    60توضیح اینکه خوابگاه متاهلین در جاده مخصوص قرار دارد و بیش از  

 .ت که در حال اجرا استسالن ورزشی، تغذیه و سرویس را دارد و بهبود شرایط آن جزو اولویت های مهم معاونت اس

 

 نخستین جلسه مشورتی دفتر ارتباط با دانش آموختگان پس از فقدان استاد بهادری تشکیل شد

 .های استاد بهادری تاکید کرددکتر گتمیری بر ادامه فعالیت های دفتر ارتباط با دانش آموختگان با اندیشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر ارتباط با دانش آموختگان، این جلسه که نخستین جلسه مشورتی دفتر ارتباط با دانش   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

در سالن شورای دفتر تشکیل شد و برنامه های عملیاتی دفتر و همچنین  1401تیرماه    11آموختگان پس از فقدان استاد بهادری بود روز شنبه

 .بررسی قرار گرفتروند کاری برنامه های هشتمین جشن یکپارچه مورد بحث و 

های استاد  کنم این دفتر همچنان با اندیشهدر ابتدا دکتر سیدمنصور گتمیری سرپرست دفتر، ضمن گرامیداشت یاد استاد بهادری، گفت: تاکید می

ی ادراکاتی آن از ذخیره   توانیم به اعتبارها می ستاد بهادری دارد که مدتا  هایاندیشه  از  میراثی  ما  یهمه  ذهن   بهادری فعالیت خواهد کرد چون

های استاد بهادری، این  مندی از اندیشهکه از استاد داشتیم به عنوان یک الگو استفاده کنیم و خود را ارتقا دهیم. امیدوارم با حمایت شما وبا بهره 

م مدیریت دانشگاه برای حمایت و های جدی از طرف تیگیریوی ادامه داد: خوشبختانه تا این ساعت تصمیم .دفتر به اهداف واالی خود برسد

هادری پشتیبانی دفتر انجام شده است و با هموار کردن مسیر، درجهت ادامه فعالیت و ارتقا دفتر ما را یاری خواهند کرد تا اندیشه های استاد ب

 .محقق شود
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ه همفکری( و ارتباطات الکترونیک با مخاطبین متعدد دکتر گتمیری افزود: برای برگزاری مراسم ها، برنامه هایی مانند راه اندازی اتاق فکر)باشگا

وی همچنین فراهم کردن   .کردالمللی انجام خواهد شد که پس از جشن یکپارچه این چند پروژه را عملی خواهیمی بیندر کشور و حتی در عرصه

آموختگان از مواضع این ارتباطات مقدمه جذب حمایت دانشآموختگان را از اولویت های دفتر عنوان کرد و افزود:  زمینه ارتباطی مفصل با دانش 

 .تری به فعالیت خود ادامه دهدمنطقی دفتر خواهد شد تا در افق گسترده

ن  سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان تصریح کرد: استاد بهادری در هر جایی که حضور داشت به آنجا رسمیت و اعتبار می بخشید قطعا فقدا 

وی خاطر نشان کرد: افکاری     .های ما باشد که باید با کمک هم این اعتبار را در دفتر ماندگار کنیماست معضلی برای برخی از برنامه ایشان ممکن  

تر خواهد شد که امیدوارم با کمک شما بتوانیم این مسیولیتی را  که استاد بهادری در ذهن ما به وجود آورده مانند نهالی است که هرروز ثمربخش 

 .ایم را به خوبی انجام دهیمبر دوش گرفته که 

شود بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری در ادامه جلسه دکتر سیدمحمدرضا سید احمدیان دبیر دفتر گفت: سعی کنیم در تمام جلساتی که انجام می

ای برای کمک به این بنیاد  ها و دوستان عالقهدهای به بنیاد داشته باشیم شاید خانوارا نیز به دوستان معرفی کنیم. حتی در جشن یکپارچه اشاره

وی ضمن اشاره به اهدا هدیه ای از طرف بنیاد به دانشجویان در روز جشن، در گزارش کوتاهی که از    .دهند  نشان   برای ارتقا امکانات دانشگاه

غذا و نوشیدنی، هدایت وسایل نقلیه به طرف    ست مدعوین، محل استقرار اسپانسرها برای سرودر  راهنمایی   بازدید میدانی محل جشن داد بر

 .پارکینگ،راهنمایی برای سرویس های بهداشتی و... تاکید کرد

آموختگان توفیق درک محضر استاد بزرگوار  کنم که با تاسیس دفتر دانش خدا را شکر می  :سپس دکتر مریم زاهدی مدیر امور عمومی دفتر گفت

الق و تعهد را از ایشان آموختم امیدوارم توفیق این را داشته باشم که همچون گذشته در کنار شما به  مرحوم دکتر بهادری را داشتم و علم اخ

 .خدمات خود ادامه دهم

برم ح ایشان حداکثر استفاده را می نصای   زنم و از وی ادامه داد: در دفتر برای انجام هر کار گریزی به نصایح و سخنان ارزشمند استاد بهادری می 

های استاد همچنان  ز برای برگزاری جشن یکپارچه که مورد تایید رییس دانشگاه قرار گرفته به خصوص در فقدان استاد بهادری از اندیشهامسال نی

 .چراغ راهمان بهره مند خواهیم شد

ی بیشتری تداوم پیدا کند. همچنین توسعهآموختگان متولی آن است باید با برگزاری جلسات  دکتر زاهدی تصریح کرد: بحث بنیاد نیز که دفتر دانش 

وی در بخش دیگری از سخنان خود مبنی بر نامین منابع مالی برای برخی    .دفتر در اولویت قرار گیرد تا حمایت و پشتیبانی دانشگاه افزایش یابد

متنوع رضایت دانشجویان وخانواده هایشان را  های از برنامه های جشن گفت: در مورد جشن یکپارچه هم نهایت تالشمان را خواهیم کرد با برنامه 

 جلب کنیم 

دکتر دولتی نیز با بیان اینکه، من در این چهل سالی که در دانشگاه خدمت کردم هیچ حقوقی دریافت نکردم: گفت: من همیشه خود را مدیون  

ی افزود: بزرگترین آرزوی من حمایت همیشگی دانش  و .دانشگاه می دانم و از هر کمکی که از دستم بر آید برای این دانشگاه دریغ نخواهم کرد

تامین دیگر نیازهای دانشجویان   همچنین  و  خوابگاهها  ساخت  برای  داشت  خواهد  وجود  خوبی  منابعی   آموختگان از دانشگاه است چون در این صورت

 .کرد که قطعا من در این راه کمک خواهم

بنیاد استاد بهادری ضمن گرامیداشت یاد استاد بهادری و ابراز خرسندی از انتخاب دکتر گتمیری به در ادامه دکتر نیما رضایی، یکی از اعضای  

آموخته ی مکتب استاد بهادری است انتخاب  ای چون دکتر گتمیری که دانش آموختگان گفت: انتخاب فرد شایستهسمت ریاست دفتر ارتباط با دانش 

پس از استاد بهادری فردی خارج از مجموعه متصدی این دفتر شود و با اهداف و اندیشه های استاد  ی ما نگران بودیم که  شایسته ای بود. همه 

شود استفاده وی افزود: به نظر من از ظرفیت بنیاد برای انجام کارهای خیر می .غریبه باشد که خوشبختانه ریاست دانشگاه بهترین انتخاب را کرد

 .یز از این ظرفیت استفاده کرد و به دانشجویان نیازمند برای شرکت در جشن کمک کردکرد ، حتی می توان برای جشن یکپارچه ن
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ی ما با دانش آموختگان در  دکتر رضایی تصریح کرد: به نظر من بیشترین چالش درحوزه ارتباط موثر با دانش آموختگان است. فکر می کنم فاصله

وی در   .اجرایی قوی دارد. در این زمینه ما به یک برنامه راهبردی و عملیاتی نیاز داریمگذاری ما نیاز به بدنه حال افزایش است و شورای سیاست 

مورد محتوای فرهنگی هشتمین جشن یکپارچه گفت: برای برنامه های فرهنگی و همچنین رعایت برخی شئونات توسط دانشجویان به کمک 

 .برگزار کنیم  معاونت دانشجویی فرهنگی نیاز داریم تا این جشن را با نظم خوبی

بریک در پایان دکتر اخوان نیز یاد استاد بهادری را گرامی داشت و گفت: قبل از هر سخنی انتخاب شایسته دکتر گتمیری را به سمت ریاست دفتر ت

دفتر بیش از دیگران    می گویم چون ایشان از ابتدای تاسیس این دفتر همراه استاد بهادری بودند و در محضر ایشان تلمذ کرده اند و به اهداف این

 .واقفند

ی سه تا پنج ساله  وی ادامه داد: به نظر من برنامه های استراتژیکی دفتر باید به بروزرسانی و ادامه یابد. در این خصوص نیاز به تدوین یک برنامه 

 .ه را محقق خواهیم کردبرنامه های ساالنه مشخص کنیم چه میزان از این برنام در و کرده مشخص را کلی اهداف   داریم و در آن

هایی داریم، آموختگان چه برنامه دکتر اخوان در پایان سخنان خود تصریح کرد: در این برنامه مشخص کنیم در این پنج سال برای جذب دانش 

نمایندگان دانشکدههمچنین جلسه با  برنامه ای  را در جریان  آنها  بها تشکیل دهیم و  نوشتن  برای  از رنامه های دفتر قرار دهیم و  های عملیاتی 

 .مشارکت آنها استفاده کنیم. همچنین باید جلسات ارزیابی و پایش داشته باشیم تا به بهترین نحو به اهدافمان برسیم

 

الملل دانشگاه با رئیس و جمعی از نشست آنالین معاون بین،  های دوجانبهبا ابراز تمایل طرفین بر توسعه همکاری 

 الهور برگزار شدمسئوالن دانشگاه 

های  الملل دانشگاه با هدف توسعه همکاری الملل و مدیر روابط بین دکتر محمدحسین آیتی و دکتر محمدحسین نکوفر، معاون بین 

 .مجموعه دیدار و گفتگو کردند الهور و دیگر مسئوالن این   رئیس دانشگاهعلمی و پژوهشی با دکتر محمد اشرف، 

 

به صورت آنالین برگزار   1401تیر    14الملل، در جریان این دیدار که سه شنبه  معاونت بین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

ها و مراکز علمی پاکستان، جعفر روناس، وابسته فرهنگی جمهوری دانشگاه با دانشگاههای علمی  شد، دکتر محسن امین، مسئول میز همکاری

الملل دانشگاه الهور و دکتر مهویش آروج،  اسالمی ایران در الهور، دکتر سید امیر گیالنی، رئیس دانشکده علوم و بهداشت و مسئول روابط بین

 .داشتندرئیس کالج پزشکی و دندانپزشکی این دانشگاه نیز حضور 
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شکی  در آغاز، دکتر آیتی سیستم آموزش عالی ایران در حیطه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران را معرفی کرد و بیان داشت: دانشگاه علوم پز 

 .های علوم پزشکی ایران به خود اختصاص داده استساله، رتبه نخست را در میان دانشگاه 170ای تهران با سابقه 

های  ها دانشجویان دورهدرصد آن  48کنند که حدود  هزار دانشجو در این مجموعه تحصیل می   13اکنون  الملل دانشگاه تصریح کرد: همبینمعاون  

کشور جهان اعالم کرد و بیان   50نفر از بیش از    371المللی دانشگاه را نیز یک هزار و  وی مجموع دانشجویان بین  .تحصیالت تکمیلی هستند

 .المللی را در دانشگاه دارنددانشجو در حال حاضر بیشترین تعداد دانشجویان بین 227و  264،  513رهای عراق، پاکستان و هند با داشت: کشو

های  مالحظه این مجموعه در زمینه تکنولوژیهای قابلها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه، به پیشرفتهای بیمارستاندکتر آیتی ضمن معرفی ظرفیت

 .ساخت ربات جراح و دستگاه رهیابی عصبی اشاره کردپزشکی چون 

الملل دانشگاه بیان داشت: در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و محصوالت دارویی نیز بخش مهمی از داروهای کشور توسط دانشگاه معاون بین 

 .شودعلوم پزشکی تهران تولید می 

بندی تایمز رج از کشور را تشریح کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه سپس دکتر نکوفر برخی از تعامالت دانشگاه با مراکز علمی خا

بندی ، این مجموعه در رتبه QS بندی جهانیجهانی را به خود اختصاص داده است ضمن اینکه طبق گزارش رتبه  601-800آسیا و  135جایگاه 

 .را در اختیار دارد 301-350موضوعی پزشکی جایگاه 

توجهی داشته  های اخیر رشد قابل المللی با محققان و اساتید خارجی نیز در سالالملل دانشگاه با اشاره به اینکه میزان انتشارات بین بین  مدیر روابط 

هزار و   2انستیتوی پاکستانی با مؤسسات و مراکز علمی ایران بیش از   119است، اظهار داشت: براساس اطالعات پایگاه اسکوپوس طی همکاری 

ها، انتشار وی تصریح کرد: سهم دانشگاه علوم پزشکی تهران از این همکاری.به چاپ رسیده است   2021تا    2017های  مقاله مشترک در سال  260

 .موسسه پاکستانی بوده است 52مقاله مشترک با  226

اند که بخش  قاله مشترک را به چاپ رساندهم  38های علوم پزشکی تهران و الهور پاکستان طی مدت یاد شده،  دکتر نکوفر بیان داشت: دانشگاه 

 .های بالینی و پیش بالینی استمهمی از آن مربوط به حوزه 

علمی، دانشجویان و  ترین دانشگاه خصوصی پاکستان به لحاظ تعداد هیأت در ادامه، رئیس دانشگاه الهور نیز گفت: این مجموعه به عنوان بزرگ

 .ای استمالحظه ابلهای اخیر پیشرفت قها، در سالدانشکده

برنامه آموزشی    200اکنون بیش از  گروه آموزشی است، افزود: هم   42دانشکده و    11پروفسور اشرف با اشاره به اینکه دانشگاه الهور مشتمل بر  

 .شوددر این مجموعه ارائه می  Postgraduate و  Undergraduate مقاطع

های مشترک ها و سمینارهای مشترک، برپایی دورهنشگاه علوم پزشکی تهران، برگزاری کنفرانس وی با ابراز تمایل برای تعامل هر چه بیشتر با دا

 .های آتی دانستهای موجود برای همکاریآموزشی و اجرای برنامه تبادل اساتید و دانشجویان را از جمله زمینه

المللی دو دانشگاه را  ها در ارتقای رتبه بین شکل از همکاری  دکتر اشرف همچنین پیشنهاد چاپ مقاالت و انتشارات مشترک با تکیه بر نقش این

 .مطرح کرد

 700هزار دانشجو و    11اکنون  تأسیس شده و هم   2012رئیس دانشکده علوم و بهداشت دانشگاه الهور نیز تصریح کرد: این دانشکده از سال  

 .علمی داردعضو هیأت

بهداشت الهور با چهار بیمارستان آموزشی اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد یک بیمارستان متعلق  دکتر گیالنی به همکاری دانشکده علوم و  

 .های دولتی هستندبه دانشگاه و مابقی، بیمارستان 
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از چین، اندونزی،  هایی  به تازگی چاپ مقاالت مشترک با دانشگاه :افزود   المللی این مجموعه را معرفی کرد وهای بینوی همچنین برخی از فعالیت

 .ایممالزی و بریتانیا را آغاز کرده

مندی برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی دکتر آروج، رئیس کالج پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه الهور نیز ضمن معرفی این مجموعه از عالقه 

ور در کنفرانس آموزش پزشکی پاکستان دعوت به  وی همچنین از دانشگاه برای حض  .های آموزش پزشکی و تحقیقات خبر دادتهران در حوزه

 .عمل آورد

مندی دانشگاه برای تعامل با مراکز علمی کشورهای  های دینی و فرهنگی دو کشور و عالقه الملل دانشگاه در پایان با اشاره به قرابت معاون بین 

 .دهمسایه اظهارامیدواری کرد که این نشست نقطه شروع خوبی برای ارتباطات آتی باش

 .المللی را مطرح کردها و وبینارهای آنالین بینها، کنفرانس ها با برگزاری برنامه الملل دانشگاه نیز پیشنهاد آغاز همکاریمدیر روابط بین 

مجموعه را ها و امکانات دو  ریزی برای بازدید نمایندگان دانشگاه الهور و دانشگاه علوم پزشکی تهران از توانمندیدکتر نکوفر همچنین برنامه

 .پیشنهاد کرد که مورد استقبال طرف پاکستانی قرار گرفت

ها و مراکز علمی پاکستان نیز به فراهم بودن بسترهای الزم برای انتقال تکنولوژی و تبادل دانش میان های علمی با دانشگاهمسئول میز همکاری

 .های آموزشی و پژوهشی اشاره کرددو مجموعه در کنار همکاری

های علوم پزشکی تهران و الهور تعامالت مشترک را پیگیری و برای  ن مقرر شد دکتر امین و دکتر گیالنی به عنوان نمایندگان دانشگاهدر پایا

 .ریزی کنندهای دو مجموعه در آینده نزدیک برنامه بازدید از ظرفیت 

 .های آتی بپردازدبررسی زوایای مختلف همکاریهمچنین قرار شد کارگروهی میان دو دانشگاه تشکیل تا به صورت تکنیکی به  

 

 آمیز جراحی اورژانسی قلب نوزاد دو روزه در مرکز طبی کودکان انجام موفقیت

 .قلب نوزاد دو روزه با تشخیص بازگشت نابجای تمام وریدهای ریوی از نوع انسدادی در مرکز طبی کودکان با موفقیت جراحی شد
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بیمارستان مرکز طبی کودکان، در پی تولد نوزادی بدحال با بیماری قلبی مادرزادی بازگشت   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

م خمینی)ره( هماهنگی های الزم با  تیر در بیمارستان ولیعصر مجتمع بیمارستان اما  14شنبه نابجای تمام وریدهای ریوی از نوع انسدادی، روز سه 

 برای جراحی اورژانسی به مرکز طبی کودکان اعزام شد.   1401تیر  16شنبه مرکز طبی کودکان برای انتقال نوزاد انجام گرفت. این نوزاد روز پنج 

صص جراحی قلب کودکان عمل جراحی  باتوجه به شرایط بحرانی نوزاد بالفاصله تیم جراحی قلب به سرپرستی دکتر محمدرضا میرزاآقایان فوق تخ

های  نوزاد را آغاز کرد. نوزاد پس از عمل جراحی که حدود پنج ساعت به طول انجامید، برای ادامه درمان و مراقبت های تکمیلی به بخش مراقبت 

 برد.  اکنون در شرایط بالینی پایدار به سر می ویژه انتقال یافت و هم

 ب کودکان، بیهوشی، پرستاران و همکاران اتاق عمل نقش بسزایی داشتند.در این عمل موفقیت آمیز متخصص قل

های بحرانی نوزادان انتقال سریع و درمان به موقع در نجات بیمار بسیار حیاتی است و اینگونه اقدامات در مرکز طبی کودکان در مورد بیماری

 سابقه داشته است. 

 

 دانشکده بهداشت، چکیده سرمایه اجتماعی سالمت ایران،  بهداشتپنجاه و ششمین سالگرد تاسیس دانشکده  

دکتر امیرحسین تکیان استاد سیاستگذاری سالمت و معاون بین الملل دانشکده بهداشت در یادداشتی پنجاه و ششمین سالگرد  

 .تاسیس این دانشکده را گرامی داشت

 

دکتر امیرحسین تکیان استاد سیاستگذاری سالمت و    1401تیر    18دانشکده بهداشت، شنبه    عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانروابط  به گزارش  

 معاون بین الملل دانشکده بهداشت در یادداشتی پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس این دانشکده را گرامی داشت. 

 متن این یادداشت: 

 هربان با نام و یاد خداوند بخشایشگر م

 " دانشکده بهداشت ،چکیده سرمایه اجتماعی سالمت ایران"

، پنجاه و ششمین سالگرد گشایش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،قطب علمی آموزش علوم بهداشتی ایران  1401هجدهم تیر ماه  

در قالب گروه ماالریا شناسی در بطن دانشکده پزشکی شکل گرفت و سپس   1313زمین است.درخت تناور این موسسه پرافتخار که ابتدا در سال 

انجامید، تاثیرانکار   دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی  با احساس نیاز جدی به آموزش،پژوهش و خدمات بهداشتی به ایجاد

https://pr.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/
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. در حال حاضر،هرچند بیش از سی دانشکده بهداشت در سراسر  سالمت ایرانیان و مردمان منطقه و حتی جهان داشته است ناپذیر و شگرفی بربهبود

هش  ایران عزیر وجود دارد که همگی نیز به انجام خدماتی بس ارزشمند مشغول هستند، اما نام دانشکده بهداشت با گسترش معنا دار آموزش و پژو

 ر کشورمان عجین شده است. هدفمند در محیط و انجام خدمات منحصر به فرد منجر ده بهبود شاخص های بهداشتی د

سال    50دانشکده بهداشت در هنگامه ای متولد شد که شاخص های بهداشتی کشورمان نابه سامان و نگران کننده بود، امید به زندگی کمتر از  

و   میکروبی  های  بیماری  فراوان  شیوع  و  سالم  آشامیدنی  آب  به  نامطلوب  ،دسترسی  مادران  و  کودکان  توجه  قابل  میر  و  مانند  ،مرگ  انگلی 

ده و دانشمند،  تراخم،بروسلوز،ماالریا و.....،همراه با توسعه نامتقارن کشور، آمایش نامطلوب سرزمینی و دسترسی بسیار محدود به منابع انسانی کارآزمو

ها دانشکده تخصصی بهداشت در  چهره سالمت کشور را تیره و تار می نمود . در این بافتار ناامید کننده، دانشکده بهداشت که تا سالیان پرشمار،تن

خستین  کشور بود، با تاکید بر اقدامات جامعه محور و عملیات مبتنی بر دانش و شواهد پژوهشی در محیط، توانست بسیاری خدمات ماندگار را برای ن

 از آثار پر برکت آن بهره مند سازد.بار در ایران به وجود آورد، رشد و نمو دهد و با هدف بهبود سیمای سالمت ایرانیان، شهروندان و جامعه را 

  انجامید   ای  شایسته  مدیران   تربیت  به   بهداشت،  دانشکده  تاسیس  بدو  همان  از  المللی  بین  و  ایرانی  متقاضیان  برای MPH پذیرش دانشجو در دوره

میالدی   1971  سال  در  غربی  آذربایجان  استان  در  کشور  بهداشت   خانه  نخستین.  شدند  کشور  سراسر  در  سالمت  بهبود  ایشان،سرآمدان  از  بسیاری  که

  ،هفت سال پیش از آن که حتی سازمان جهانی سالمت، قطعنامه تاریخی خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه را تصویب نماید و اولین مدل مراقبت

ه  دانشکد  اساتید  و  التحصیالن  فارغ  پیگیری  و  مهارت  با  و  بهداشت  دانشکده  توسط  کشور، PHC های جامعه محور مبتنی بر بهورز به عنوان نماد

 اندازی   راه.  نهاد  بنیان  را  بعد  سالیان  کشوردر  سراسر  به  درمانی  –بهداشت شکل گرفت که گسترش ساختار ماندگار شبکه مراقبت های بهداشتی  

ایستگاه تحقیقاتی ثابت و سیار در دورافتاده ترین نقاط کشور، با هدف رسیدگی به مشکالت بومی مناطق نابرخوردار و    15  از   بیش   نگاهداری  و

دارای شاخص های بهداشتی نامطلوب،از جمله افتخارات دانشکده بهداشت است که نقش جدی و بی بدیلی در کنترل، حذف و کاهش بار بیماری  

 های عفونی داشته است. 

ه بهداشت در شش  دانشکد عمل  برنامه   و ریزی برنامه  پود و تار در  همیشگی و فعالیت مبتنی بر شواهد بر مبنای نیاز جاری کشور، هموارهپویایی 

  دهه گذشته ریشه دوانیده است. تا کمتر از یک دهه پیش، هنگامی که ماالریا به عنوان یکی از معضالت اصلی بهداشت کشور و منطقه مدیترانه 

  بندرعباس  اخته می شد، دانشکده بهداشت اقدام به برگزاری بیست دوره متوالی مدیریت و برنامه ریزی ماالریا در ایستگاه تحقیقاتی  شرقی شن

 مدیران  ها،  دوره  این  آموختگان  دانش  برخی   مدیر و کارشناس ملی و از کشورهای مختلف منطقه در آن آموزش دیدند و  300  از  بیش  که  نمود

  تحقیق   روش که  است  کشور دانشگاهی نهادهای نخستین  جمله از چنین هم بهداشت   دانشکده. هستند خود کشورهای در سالمت   سرآمد و  موفق

، MPH به صورت علمی برای اساتید و پژوهشگران آموزش داد و نهادینه نمود .با سابقه درخشان بیش از نیم قرن ارایه آموزش دوره کاربردی  را

  و   بالینی  متخصصان  تربیت  با  تا  نهاد  اهتمام  داروسازی  و   دندانپزشکی  پزشکی،  برتر   دانشجویان  برای MPH به ارائه دورهدهه پیش    2حدود  

  وجود  به   سالمت ایشان به اصول مراقبت ها و مدیریت بهداشتی ،نگرش بهداشتی را در سایر تصمیم سازان و فراهم آورندگان خدمات  آشناسازی

  سالمت   جهانی سازمان  جمله از  سالمت بر  موثر المللی بین های سازمان با راهبردی و مستمر های همکاری طریق  از  وه، عال به .  سازد بارور آورد

پژوهشی( و خدمت رسانی وزارت بهداشت ،  -ان ملل متحد،هالل احمر و...، به همراه حضور جدی در نقش بازوی علمی )آموزشیکودک  ،صندوق

اساسی در کنترل بیماری های واگیر، و در دهه اخیر در برنامه ریزی جهت پیشگیری و مبارزه با بیماری های  دانشکده بهداشت همواره نقش  

 . غیرواگیردار ایفا نموده است

در هنگامه تولد پنجاه سالگی، دانشکده بهداشت با بازتعریف و به روز رسانی ماموریت خود در نیم قرن دوم زندگی، مقارن با تصویب    1395در سال  

ی دستور توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ابر چالش های سالمت عمومی از جمله تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، پاندمی ها، بار فزاینده بیمار

 مهم  این  و  است   داده  قرار  ایران  مردم  سالمت  بهبود  در  خود  اجتماعی  رسالت  محور  عنوان   به  را  سازی  تصمیم  در   اگیر و مشارکت مردمهای غیر و

  بحران   هنگامه.  رساند   می   انجام  به  رسانی   خدمت   و   سازی  محوری   و  کاربردی  های  پژوهش   نیاز،  براساس  و  محور  پژوهش  های  آموزش   طریق   از   را
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، به عنوان بزرگترین چالش جدی جوامع بشری در قرن حاضر، سنگ محکی بود که جایگاه و توان این موسسه خدوم و نو  19-کوویدهمه گیری  

آور را به عنوان نخستین مرجع تشخیص بیماری و توانمند سازی نظام سالمت کشور در تشخیص و آموزش مردم، کاهش بار بیماری و مخاطرات 

 نمود. همه گیری تثبیت 

امین سالروز حیات طیبه خود و با تربیت بیش ازده هزار دانش آموخته، دانشکده پرافتخار بهداشت دانشگاه علوم پزشکی    57امروز در آستانه ورود به  

متاز پژوهشی و تهران به عنوان نماد سالمت عمومی کشور با تکیه بر سرمایه اجتماعی بی مانندی که با استناد به مرجعیت علمی اساتید،جایگاه م

 و  تخصصی دکتری آموزشی رسمی برنامه  15گروه آموزشی سرآمد، 12سابقه و توان بی نظیر آموزشی به آن دست یازیده است ،با بهره گیری از 

یشان  ا  از  توجهی  قابل   بخش  که  تکمیلی  تحصیالت  دانشجوی  هزار  از  بیش  و  موثر  و  گسترده  المللی  بین  ارشد،ارتباطات  کارشناسی  برنامه  17

عریف  ،پژوهشگران و دانشجویان بین المللی از ده ها کشور دنیا می باشند، ماموریت خطیر و بنیادین خود را بر محور توسعه پایدار سالمت باز ت

یشه،  نموده است تا بیش از همیشه بازوی توانمند نظام سالمت ایران عزیز در چالش جدی ورود به هنگامه پسا کرونا باشد. اکنون، بیش از هم

ت  همکاری بین بخشی، رویکرد بین رشته ای به حل مسایل جامعه، مشارکت فعاالنه و موثر بین المللی و رویکرد عملیاتی و جامعه محور به سالم

ی  برای گذار ایمن و پیشروانه برای نیل به این هدف واال ضرورت دارد و همکاران من در دانشکده بهداشت با رویی گشاده از فرصت های همکار

    متقابل در ایفای نقش خود در نیل به توسعه پایدار سالمت ایران عزیز استقبال می کنند.

امین سال روز گشایش دانشکده پر افتخار    56  خجسته  یادمان  پروردگاری،  سترگ  بارگاه  به  سرسپردگی   و  بندگی  نماد  قربان،  سعید  عید  آستانه  در

و همه همکاران نازنین ام شادباش می گویم، به ارواح استوانه های ستبر این نهاد اجتماعی که    بهداشت را به بنیانگذاران، اساتید، دانشجویان

 آسمانی شده اند درود می فرستم و از درگاه ایزدی برای همگان سالمتی، عاقبت به خیری و تداوم توفیق خدمت بی منت آرزومندم. 

  

 رستگار  ما  و باشی خوشنود تو                                                        خدایا چنان کن سر انجام کار

 با مهر و احترام 

 امیرحسین تکیان

 ۱۴۰۱تیر   ۱۸استاد دانشکده بهداشت، 
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 بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از برنامه های رفاهی دانشجویان در بیمارستان شریعتی 

 .دانشجویی فرهنگی دانشگاه و معاون آموزشی بیمارستان شریعتی درباره مسایل رفاهی دانشجویان تبادل نظر کردندمعاون 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دکتر حسین صادقیان معاون دانشجویی 1401تیر    16بیمارستان شریعتی، در بازدید پنج شنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .های دستیاران بیمارستان بازدید کردندفرهنگی، دکتر حسن برکتی، مدیر و دکتر سحر توکلی معاون آموزشی بیمارستان شریعتی از فضای پاویون

های بیمارستان شریعتی که چندین سال نیاز به بازسازی داشت و بعد از سال ها بازسازی آن  یدنت به گفته دکتر توکلی در این بازدید از پاویون رز

 .توسط یک خیر انجام شده بود بازدید شد

های زیادش به تخت به کمد میز صندلی و وسایل درصد کار بازسازی انجام شده بود و با توجه به نیازمندی  80در حال حاضر  :  دکتر توکلی افزود

 .ها درخواست بازدید معاون دانشجویی دانشگاه از این محل شده رفاهی برای رزیدنت اولی

صورت گیرد. در این بازسازی    و تالش برای تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز   در این بازید هم نیازسنجی ها انجام و در خواست شد اهتمام

 فت. و اینترن ها و نکات مهم نیازسنجی بیمارستان برای این موضوع مورد بررسی قرار گر  هاهای اولیه رفاهی رزیدنتتمام نکات مهم در مورد نیاز

 .های بیمارستان شریعتی به ما کمک کندمعاونت رفاه دانشجویی بتواند در مورد کمک و رفع احتیاجات نیازمندی  دکتر توکلی افزود: امیدواریم

 . از فضای سبز محوطه جنوب شرقی بیمارستان بازدید کردند همچنین مدیر بیمارستان شریعتی معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر حسن برکتی 

برای فراگیران و کارکنان در ضلع جنوب شرقی  به منظور توسعه فضای ورزشی  بازدید ساخت یک زمین چمن مصنوعی چند منظوره  این  در 

 .بیمارستان بررسی شد
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 غیرجراحی برای اولین بار در مرکز قلب تهران نصب دریچه داخل دریچه میترال، با روش 

استاد دکتر زینعلی معاون آموزشی مرکز قلب تهران، در مصاحبه ای از ایجاد بخش آموزشی برای نصب اینگونه دریچه ها در این  

 .مرکز خبر داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه زنده مثبت سالمت مصاحبه تلویزیونی دکتر مریم نکولعل تک در ،سامانه مشاوره تلفنی صدای ماما

دکتر مریم نکولعل تک، عضو هیئت علمی گروه مامایی و سالمت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای معرفی  

 .سامانه رایگان صدای ماما در برنامه زنده تلویزیونی مثبت سالمت حاضر شد 

نکولعل تک عضو هیئت علمی گروه مامایی و   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش   دانشکده پرستاری و مامایی دکتر مریم 

مت به معرفی سامانه  در مصاحبه تلویزیونی برنامه مثبت سال 1400  ماه  تیر   14  شنبه   سه    سالمت باروری دانشکده پرستاری و مامایی تهران روز

 :  رایگان صدای ماما پرداخت که برخی از نکات برجسته این مصاحبه به شرح زیر است

با اوج گرفتن کرونا در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم   1399این سامانه یک خط تلفنی امداد یا هلپ الین است که از فروردین سال  

از   ماما یکی  اندازی شد. صدای  راه  به    4پزشکی تهران  است که  ماما  روان، صدای سوگیاران و صدای  پرستار، صدای سالمت  برنامه صدای 

مشاوره تلفنی دانشگاهی است که بر اساس رسالت مسئولیت این سامانه اولین و با دوام ترین خط   .پاسخگویی تلفنی رایگان به مردم می پردازد

 .پذیری و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه راه اندازی شده است

ت  گروه هدف این سامانه تمام خانم ها و دختران در تمام گروه های سنی، از طیف کودکی تا سالمندی است که در تمام حوزه های مامایی و سالم

فرزندآوری،   از  اعم  شیردهی،  باروری  طبیعی،  یا  سزارین  زایمان  زایمان،  از  پس  و  زایمان  بارداری،  دوران  های  مراقبت  بارداری،  قبل  آمادگی 

 . واکسیناسیون، بلوغ، بهداشت قاعدگی ، بیماری های پستان، سالمت جنسی ، یائسگی بصورت رایگان پاسخگوی مخاطبین خواهد بود

امایی و سالمت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران است که استادان و دانشجویان دکترا به صورت پاسخگویی این سامانه زیر نظر استادان گروه م

هزار تماس با این سامانه برقرار شده است که در نوع خودش بی نظیر    13تا کنون بیش از    99نوبتی پاسخگویی تلفنی را بر عهده دارند. از سال  

 .نان و خانواده هاستهست و نشان دهنده نقش مهم ماما در سالمت ز 

  در ایام کرونا صدای ماما فرصت خوبی برای رفع پرسش ها، دغدغه ها و نگرانی افراد در مورد سالمتی شان بود، این سامانه پاسخگوی مشکالت 

که فرد به بیمارستان  غیراورژانسی مخاطبین است اما اگر در حین مشاوره تلفنی استادان متوجه اورژانسی بودن مشکل شوند حتما پیگیری می کنند  
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مراجعه کند. بنابراین در این سامانه کمک می شود تا نگرانی ها و دغدغه ها مرتفع شود و غربالگری و طبقه بندی مشکالت و در صورت لزوم  

 .ارجاع موارد اورژانسی انجام می گیرد

 ماما   صدای  سامانه   یعنی اورژ انسی تر بود اما  هات الین  4030که در ایام کرونا فعال بود این است که سامانه    4030تفاوت این سامانه با سامانه  

 .بیماران غیر اورژانسی را به این سامانه ارجاع می داد 4030که در این دوران سامانه   ، است غیراورژانسی و الین هلپ

 

 

 

 

 

 

 

 

المللی دانشگاه برگزار ها و ارتباطات بینالملل با ارائه گزارشی از جدیدترین فعالیتبیندومین نشست شورای  

 شد

المللی  های مشترک بین ترین برنامهالمللی دانشگاه، مهم ترین رویدادهای بین الملل دانشگاه با تشریح تازه دومین نشست شورای بین 

 .های مختلف جهان برگزار شد دانشگاههای همکاری با نامهو تفاهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ستاد مرکزی دانشگاه به    1401تیر    20الملل، در این نشست که دوشنبه  معاونت بین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

الملل دانشگاه، دکتر سید مهدی رضایت، معاون آموزشی پردیس صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد، دکتر محمدحسین آیتی، معاون بین 

بینبین پردیس  پژوهشی  معاون  دقیقی،  مجتبی  سید  دکتر  بینالمللالملل،  پردیس  پزشکی  دانشکده  رئیس  امینیان،  امید  دکتر  دکتر  ،  الملل، 
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الملل، دکتر سیدرضا حسینی سده، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی  الملل، دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه امور بین محمدحسین نکوفر، مدیر روابط بین 

الملل دانشگاه، دکتر الملل، دکتر عنایت اله شعبانی، رئیس کالج بینمعاونت بین المللی سازی الکترونیک  و دکتر فاطمه حاج علی عسگری، مدیر بین 

الملل دانشگاه، دکتر آزاده شادمهر، دبیر الملل، دکتر محمدرضا خامی، مشاور معاون بینکوثر اثناعشری، معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس بین 

 .ها حضور داشتندالملل دانشکدهالملل دانشگاه و معاونان بینشورای بین 

الملل دانشگاه با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، گفت: بسیار خرسندم که بار دیگر در این نشست که با رویکرد افزایش تعامل در آغاز، معاون بین 

بین این حیطه و رفع چالشالملل، تسهیل سیاست میان ستاد و صف در حوزه  برای  گذاری در  های اجرای برنامه ها و موانع پیش روی واحدها 

 .ها هستیمالملل دانشکدهشود، میزبان معاونان بین المللی برگزار میبین

روزی همکاران این حوزه با  های شبانه الملل دانشگاه با تالش های مربوط به ارتباطات بینهای اخیر فعالیتدکتر آیتی با اشاره به اینکه طی ماه

های مختلف جهان برگزار و همکاری با  هایی با مسئوالن دانشگاه شت: خوشبختانه در این مدت نشستسرعت خوبی در حال انجام است، اظهار دا

دانشگاه چریته آلمان  الهور و مسئوالن   رئیس دانشگاهوی از دیدارهای انجام شده با    .نامه مشترک شده است ها منجر به امضای تفاهمبرخی از آن 

المللی یاد کرد و بیان داشت: همچنین طی سفر هیأت دانشگاه به مالزی، تعامالت خوبی با مراکز علمی ای از ارتباطات موفق بینبه عنوان نمونه 

های عملیاتی بیشتر مکاریکه در جمع یکصد دانشگاه برتر جهان قرار دارد، صورت گرفته و امیدواریم به ه UM معتبر این کشور از جمله دانشگاه

 .نیز منجر شود

شود الملل تشریح میالملل، جدیدترین دستاوردهای حوزه روابط بینالملل دانشگاه تصریح کرد: طی دومین گردهمایی با معاونان بینمعاون بین

ها برای ارتقای کمی و کیفی  رین پتانسیلتها در جهان به عنوان یکی از مهمضمن اینکه مدارس تابستانی و زمستانی و تجارب موفق این دوره 

 .المللی دانشگاه نیز معرفی خواهد شدارتباطات بین 

علمی و اساتید المللی، همکاری بیشتر اعضای هیأتها، شاهد افزایش برگزاری رویدادهای بینرود با معرفی این پتانسیلدکتر آیتی افزود: انتظار می

 .ها باشیمهای تابستانی و زمستانی در دانشکدهبرنامه  با محققان و متخصصان خارجی و برپایی

 

المللی دانشگاه/از تسهیل در برنامه دکترای مشترک ترددی تا نگاه جدید به فعالیت میزها و  گزارشی از جدیدترین ارتباطات بین 

 های همکاری علمی اتاق 

بین  روابط  مدیر  تازه سپس،  از  گزارشی  دانشگاه  برنامهفعالیتترین  الملل  اجرای  گفت:  و  کرد  ارائه  حیطه  این  بینهای  مشترک  از های  المللی 

های آموزشی های اتحادیه اروپا، برنامه های گذشته در قالب پروژهالملل است که طی سالهای فعالیت ما در حوزه روابط بین ترین بخش اساسی 

 .های همکاری علمی دنبال شده استنامهمشترک و تفاهم

سازی همکاری  های تبادل دانشجو و استاد و ظرفیت نکوفر تصریح کرد: با حمایت مالی اتحادیه اروپا، دانشگاه علوم پزشکی تهران در پروژه  دکتر

هلند،  هایی از اسپانیا، پرتغال، یونان، فنالند،  علمی و کارشناس با دانشگاهدانشجو، هیأت   67داشته که در مورد نخست، این همکاری منجر به تبادل  

 OPATEL ،MediTec سازی چونالمللی ظرفیتهای بینوی افزود: همچنین این مجموعه در پروژه .ایتالیا و جمهوری چک شده است

 .های موفقی را تجربه کرده استهایی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی همکارینیز با دانشگاه INPACT و

های آموزشی مشترک ارائه کرد و بیان داشت: نخستین تجربه همکاری دانشگاه علوم  ز اجرای برنامه ای االملل دانشگاه تاریخچهمدیر روابط بین 

استرالیا و تحت برنامه دکترای مشترک ترددی )کوتوتل( رقم خورد و بعد از آن قراردادهای  Macquarie پزشکی تهران در این باره با دانشگاه

 .اسپانیا، ساساری ایتالیا و گوتینگن آلمان منعقد شد های سانتیاگو د کمپوستالمشابهی با دانشگاه
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هایی به برنامه کوتوتل در آخرین نشست شورای بورس دانشگاه خبر داد و تصریح کرد: صدور مجوز مکاتبات با  دکتر نکوفر از اضافه شدن تبصره 

ت مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد دانشجویان پیش  دانشگاه همکار پیش از آزمون جامع دانشجویان دکترا و از ترم دوم تحصیلی طی این نشس

وی اضافه کرد: همچنین با موافقت اعضا بازه حضور دانشجویان متقاضی در دانشگاه   .از اعزام در آزمون مذکور شرکت و نمره قبولی کسب کنند

ماه در دانشگاه علوم    6در این طرح با حضور حداقل  ماه )حداقل( کاهش یافت و با پذیرفتن دانشجوی ورودی )غیرایرانی(    6ماه به    18همکار از  

 .پزشکی تهران و دریافت مدرک دوگانه موافقت شد

های های گروهرسانی جامع در خصوص مصوبات جدید، پتانسیلها خواست ضمن اطالع الملل دانشکدهالملل دانشگاه از معاونان بین مدیر روابط بین

 .های الزم و هدایت تعامالت موجود به اجرای این برنامه شناسایی کنندمنظور ارائه آموزش علمی خود را به آموزشی و اعضای هیأت 

ها خواسته  از دانشکده  :ها پیرو تعامل با دانشگاه استراسبورگ فرانسه انجام شده است، گفتدکتر نکوفر با بیان اینکه به تازگی مکاتباتی با دانشکده 

ها پاسخگو  الملل اعالم کنند که تعدادی از این مجموعه ذکور را پس از بررسی، به مدیریت روابط بین های همکاری با دانشگاه مشد تا ظرفیت 

 .بودند

منظور اجرای   وی به دیگر مذاکرات و مکاتبات انجام شده با مراکز علمی خارج از کشور از جمله دانشگاه کوئینزلند جنوبی استرالیا و فرارا ایتالیا به

 .اشاره کرد Short Course و Dual Award  ،Joint PhD نهای مشترک چوبرنامه 

تفاهمدکتر نکوفر بخش بعدی صحبت انعقاد  ارائه توضیحاتی در خصوص  به  را  از نامههای خود  های همکاری مشترک اختصاص داد و گفت: 

های نامهی با اشاره به جدیدترین تفاهمو  .مورد در حال حاضر فعال است  46کشور جهان،    50های  نامه همکاری با دانشگاهتفاهم  181مجموع  

های علمی دانشگاه با روسیه، مدتی پیش  الملل و میز همکاری الملل، مدیریت توسعه امور بین منعقد شده، افزود: پیرو همکاری مدیریت روابط بین 

 .و استاد نیز نهایی شدروسیه امضاء و برنامه عملیاتی آن برای تبادل دانشجو  Pirogovنامه همکاری با دانشگاه تفاهم

نامه با دانشگاه استراسبورگ فرانسه و دانشگاه دوستی ملل روسیه نیز در مرحله نهایی شدن  الملل دانشگاه افزود: همچنین تفاهممدیر روابط بین

 .هستند

در  :می کشورهای مختلف خبر داد و افزودها و مراکز علهای همکاری علمی دانشگاه با دانشگاهدکتر نکوفر از نگاه جدید به فعالیت میزها و اتاق 

شان به اتمام رسیده، حکم  هایی که دوران کاریشوند و مسئوالن میزها و اتاقاند، حذف می این راستا میزهای همکاری که از اولویت خارج شده

 .کنندخاتمه مسئولیت دریافت می

گیری و اعالم فراخوان و دریافت و بررسی سوابق و تجارب متقاضیان، رأی وی ادامه داد: همچنین برای انتخاب مسئوالن جدید میزها پس از  

الملل دانشگاه صورت انتخاب نهایی توسط اعضای سابق )مسئول و اعضای پیشین اتاق فکر( و داوطلبان جدید و با نظارت مدیریت روابط بین 

 .گیردمی

کشورهای اروپای شمالی، هند و ترکیه انتخاب   های اخیر مسئوالن میزهای همکاریهفتهالملل دانشگاه خاطرنشان کرد: طی  مدیر روابط بین 

 .اندشده

های خود انجام دهند و افراد  رسانی کاملی در سطح مجموعه ها خواست در این باره نیز اطالعالملل دانشکدهدکتر نکوفر در پایان از معاونان بین

 .ملل معرفی کنندالتوانمند و داوطلب را به معاونت بین 

 المللی دانشگاه های تابستانی پتانسیلی برای ارتقای کمی و کیفی ارتباطات بین مدارس و دوره 

های جهان بسیار های تابستانی و زمستانی در سطح دانشگاه در ادامه، دکتر شعبانی، به معرفی مدارس تابستانی پرداخت و گفت: مدارس یا برنامه 

 .ها و فضاهای آکادمیک به اجرا درآمدندها، دانشگاهند و در آغاز در مدارس ابتدایی و بعدها در سایر مقاطع، کالجپرکابرد و شناخته شده هست
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ها و امکان معرفی  های جدید با دیگر دانشگاه گیری همکاریالملل دانشگاه کوتاه بودن طول دوره، افزایش شانس اشتغالزایی، شکل رئیس کالج بین

های اروپایی های تابستانی دانشگاهوی سپس به معرفی مدارس و دوره  .فرد را از مزایای مدارس تابستانی عنوان کردمنحصربه   هایها و دورهرشته 

نیز میزبان متقاضیانی از   2019دوره تابستانه دارد و در سال    100و آمریکایی پرداخت و بیان داشت: دانشگاه کپنهاگ دانمارک در حال حاضر  

 .مدارس تابستانی خود بوده است کشور جهان در 28

های تابستانی بسیار موفق عمل کرده و موفق به جذب تعداد زیادی دانشجو به  دکتر شعبانی ادامه داد: دانشگاه اوترخت هلند نیز در برگزاری دوره

 .ویژه از کشورهای اروپایی و آسیایی شده است

تانی در اروپا را براساس مطالعات انجام شده معرفی کرد و گفت: دانشگاه آکسفورد در الملل دانشگاه همچنین برترین مدارس تابسرئیس کالج بین

وی با بیان   .آیدانگلستان از برترین مراکز علمی به شمار می UCL های اروپایی قرار دارد. همچنین در حوزه پزشکی نیز دانشگاهصدر دانشگاه

برنامه  برگزاری  باید برناماینکه برای  تابستانی  اقامت شرکت ه آموزشی، طول و ساختار دوره، زمانهای  از قبل  بندی، شهریه و شرایط  کنندگان 

 .مشخص باشد، گفت: همچنین باید تالش شود مدارس تابستانی به عنوان واحد درسی بخشی از دوره تحصیلی دانشجویان محاسبه شود

ابستانی جلب کرد و گفت: بهتر است به جای تعریف مدارس تابستانی  های تدکتر شعبانی توجه حاضران را به چند نکته کلیدی در خصوص دوره

ها، تمرکز خود را بر برگزاری یک تا دو مورد مدرسه با سطح کیفی باال قرار دهیم ضمن اینکه پیش از آغاز آموزش، طول و  متعدد در دانشکده

 .سازی کنیمره را برای متقاضیان شفاف ساختار دوره، میزان شهریه، شرایط اقامت، روش امتیازدهی و گواهی پایان دو

باید در کنار مقوله الملل دانشگاه اضافه کرد: در سطح جهان تعداد قابلرئیس کالج بین توجهی پیشنهاد برای مدارس تابستانی وجود دارد پس 

ها را برای مخاطبان جذاب و  ماعی، دورههای متنوع فرهنگی و اجتبینی برنامهکنندگان و پیشریزی برای اوقات فراغت شرکت آموزش، با برنامه 

 .ها را به سمت بازار خود هدایت کنیمآن

 .های خود را در خصوص مباحث مطرح شده بیان کردندپس از آن حاضران دیدگاه

 المللی تابستانی و زمستانی ها در برگزاری مدارس بین تأکید بر مشارکت هر چه بیشتر دانشکده 

ها مشترک  الملل در این بخش بر اهمیت تبلیغات در اجرای برنامه کوتوتل و دیگر برنامه الملل معاونت بین توسعه امور بین دکتر زرگران، مدیر  

وی همچنین گفت: در خصوص برگزاری   .المللی برای فعالیت در این زمینه خبر دادآموزشی تأکید کرد و از آمادگی اداره جذب و بازاریابی بین

 .های خارج از کشور اهمیت بسیاری داردهای متناظر دانشگاهت نیز توجه به حضور دانشجویان دانشگاه ما در دورهمدهای کوتاهدوره

ها باید  مدت در کنار توجه به مباحث علمی و اجرایی، دانشکدههای کوتاهرسد در تعریف دورهالملل دانشگاه افزود: به نظر می مدیر توسعه امور بین

 . جامعه هدف داشته باشند و به ارائه راهکارهایی برای جذب مخاطبان بپردازندای بر تمرکز ویژه

از فعالیت نیز بخش مهمی  برگزاری دورهدکتر نکوفر  به  برنامههای کوتاههای مربوط  برنامهمدت و  ترانسفر، اسکان و  تابستانی چون  های های 

 .های آموزشی و تعیین گروه هدف خود تمرکز کنند، تدوین برنامه ها خواست بر مباحث علمیفرهنگی را ستادی دانست و از دانشکده

دانست   دکتر آیتی در جمع بندی این نشست دریافت مصوبات جدید برای اجرای برنامه کوتوتل را اتفاقی بسیار مهم و البته تسهیل گر در این فرآیند

 .های خود تشریح کنندهای آموزشی و اساتید مجموعه ها تغییرات انجام شده را برای گروه الملل دانشکدهو از معاونان بین

 .المللی تابستانی و زمستانی تأکید کردها در برگزاری مدارس بینالملل دانشگاه همچنین بر لزوم مشارکت هر چه بیشتر دانشکدهمعاون بین
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 هفته ملی عفاف و حجاب  

 انتخاب قلبی است پرستو حسینی: حجاب برای من یک هفته ملی حجاب و عفاف، 

بهترین راه برای ترویج حجاب در جامعه معرفی  :  شناسی پزشکی دانشکده بهداشت گفتدانشجوی دکترای تخصصی ویروس

 .وطنان هستندای مشغول ارائه خدمت به هم الگوهای موفقی است که با رعایت کامل پوشش حرفه 

شناسی پزشکی دانشکده  پرستو حسینی دانشجوی سال آخر دکترای تخصصی ویروس  ،روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

و شفا انجام  ای که به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، در استودیبهداشت در مصاحبه

ی آکادمیک، علمی و در بطن  ی دانشگاهی ما جامعهی دانشگاهی؛ گفت: جامعه ویژه جامعهشد؛ با اشاره به بهترین راه ترویج حجاب در جامعه به 

عنوان دانشجو  حیطه پزشکی به   در  که  افرادی   اجتماع است که بهترین راه برای ترویج حجاب در جامعه معرفی الگوهای موفق است به طور نمونه؛

 .وطنان هستندای مشغول ارائه خدمت به همو استاد با رعایت کامل پوشش حرفه 

های پزشکی در عنوان الگوی موفق داریم که باحجاب برتر در عرصه ی پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران افراد زیادی بهوی افزود: در جامعه

 .گونه منافاتی حجاب برتر آنها با فعالیت اجتماعی نخواهد داشتکنند و هیچمیعلمی فعالیت عنوان هیئت مراکز درمانی به 

کامل هم   حسینی با بیان اینکه از دوران کودکی با قرآن در ارتباط هستم و ارتباط قلبی زیادی با این کتاب مقدس دارم، یادآور شد: وقتی با اشراف

پذیریم حجاب هم برای باید برایمان به این شکل باشد.  لب علمی را از زبان استاد می کنیم و یک مطهای علمی خودمان حضور پیدا میدر حیطه

اند من هم  ام و اصالً از طرف خانواده برای من اجباری نبوده است. بر اساس یک الگویی که همه رعایت کردهعنوان حجاب پذیرفته چادر را به

 .کنم، حجاب برای من یک انتخاب قلبی استرعایت می

به آیات بسیار مهمی که در قرآن در سوره احزاب و سوره نور داریم که بسیار معروف هستند و سندی باالتر از آن وجود ندارد ادامه داد: باتوجهوی 

دهد برای دهد و آن وقار و متانتی که حجاب به یک زن میتواند برای پوشش باشد، حجاب به من امنیت میاین خود یکی از دالیل محکمی می

 .ن ارزشمند است، حس خوبی در این پوشش دارمم

ای داشتم  صحبت کنیم. مطالعه جامعه این با  فرهنگ  و علم زبان  از  توانیمکرده روبرو هستیم که میی تحصیلحسینی تصریح کرد: با یک جامعه

ما در همه   .اندکه حجاب برتر را پذیرفته   کردند که حتی در آن جوامع هم افرادی هستنداز ادیان های مختلف که در کشورهای غربی زندگی می 

های مختلفی برای ما تعریف کند به طور نمونه در منزل و محیط کار پوشش ها یک پوشش نداریم و بسته به شرایط پوشش ما نیز تغییر می محیط

ل ما در اجتماع باشد. باید بپذیریم محیط  عنوان یک دانشجو و استاد باید بپذیریم که پوشش محیط آکادمیک باید گویای حرفه و شغشده است. به 

 .علمی متفاوت از محیط شخصی ما است و پوشش خاصی برای آن تعریف شده است

مسلمان هستیم و در یک  .ی خودمان بهترین باشیمکنیم که در حرفهی علمی و مسائل دیگر داریم و سعی میوی تاکید کرد: ما مطالعه در حیطه

ایم باید به اصول اسالمی پایبند باشیم نه اینکه با زور بپذیریم.  کنیم اگر دین اسالم را با عنوان یک دین برتر پذیرفتهی اسالمی زندگی می جامعه

کتاب مقدس قرآن را با تعمق و تامل بیشتری مطالعه کنیم و برای تفسیر کتاب آسمانی قرآن وقت بیشتری بگذاریم چرا که پاسخ بسیاری از  

 .را هم از آن خواهیم گرفت سؤاالت در حیطه حجاب

https://pr.tums.ac.ir/
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 ریزی درست استسازی در زمینه حجاب نیازمند برنامهفاطمه فرخی فر: فرهنگ، هفته ملی عفاف و حجاب

های درست داشته باشیم و به گوش و دل  زمینهسازی حجاب را با پیش مسئول واحد خواهران نهاد رهبری دانشگاه گفت: اگر ما بتوانیم فرهنگ 

ای کننده خواهد بود که ثمره آن تحکیم بنیان خانواده و جامعهسازی فرهنگ حجاب و عفاف بسیار مؤثر و کمکدختران جوانمان برسانیم در نهادینه

 .آرمانی است

ای که به مناسبت  مصاحبهعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فاطمه فرخی فر، مسئول واحد خواهران نهاد رهبری در دانشگاه در  به گزارش روابط 

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، در استودیو شفا انجام شد؛ گفت: عدم پرداخت درست و مناسب  

وضعیت کنونی حجاب در  های غربی تالش به ایجاد شبهه و تزلزل اعتقادات اسالمی افراد دارند، منجر به  به اینکه رسانهبه مقوله حجاب، باتوجه 

 جامعه شده است. 

  اسالمی   مباحث  به   افراد  اعتقادات  که  شده   منجر  جامعه  در  کنونی  اقتصاد  وضعیت  اینکه  بیان   با  دانشگاه   مسئول واحد خواهران نهاد رهبری در

  بانوان   برای  تفریحی  و  شاد فضاهای  ها و  هایی ایجاد شود و یکسری برنامه زمینهسازی حجاب باید پیشتر شود گفت: در زمینه فرهنگرنگکم

 . بگیرند حجاب مورد در بهتری تصمیم   و کنند تعقل  و تفکر درست  نشاط،  داشتن با  بانوان تا  شود طراحی

شبهاتی  شود  محوری باعث می تر باشیم، در نتیجه اخالقوی با اشاره به اینکه دین اسالم، اخالق محور است گفت: ما باید نسبت به یکدیگر مهربان 

تر شود و بانوان به این نتیجه برسند که دستورات اسالم به نفعشان است که امیدواریم با رعایت رنگآید کمهای غربی به وجود میکه توسط رسانه 

 افتد.قوانین اسالمی در جامعه اتفاقات خوبی می

بردن به اصل موضوع نستن فلسفه حجاب باید کار شود افزود: پیفاطمه فرخی فر با بیان اینکه بر روی شخصیت، قدرت تعقل و تفکر بانوان در دا

 شود تا شخصیت درونی آنها بروز کند و فرد مؤثر و خالقی در جامعه باشند. حجاب و عفاف در بانوان باعث می 

دازیم و اینکه داشتن حجاب  مسئول واحد خواهران نهاد رهبری در دانشگاه تصریح کرد: برای پرداختن به فلسفه حجاب باید به چرایی حجاب بپر

 ها صادر شده است و ما موظف به رعایت این پوشش هستیم.توسط خداوند مهربان برای ما انسان

:  گفت و کرد اشاره جنبه سه این  وی با بیان اینکه فلسفه حجاب دارای سه جنبه فردی، خانوادگی و اجتماعی است، به مزایای حجاب و عفاف در 

  در  و است آقایان و هاخانم میان تفاوت همان این و  باشد بهتری آرامش در روانی نظر  از خانم یک که شودمی منجر حجاب رعایت فردی جنبه از

 .شودمی  تر صمیمی و ترمحکم  خانواده در روابط و وز کند بر درونی هایزیبایی شودمی باعث حجاب رعایت نیز خانوادگی  بحث
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به حکم  آورد ولی به نفع آنها است نه به ضررشان و باتوجه ها به وجود می هایی را برای خانمبپذیریم حجاب محدودیتفاطمه فرخی فر گفت: باید 

 هایی را در زمینه فکری، علمی، فرهنگی و... داشت. توان آزادانه در جامعه فعالیتخداوند، با داشتن پوشش می 

صورت دلی و با داشتن اطالعات انتخاب کرده است  اینکه داشتن نوع حجاب خود را کامالً به   مسئول واحد خواهران نهاد رهبری در دانشگاه با بیان 

اطمه زهرا )س( بوده است؛ در  ف  حضرت  حجاب  زمینه   در  من   الگوی  ،  گرددبرمی   کودکی  در  انسان   تربیتی   فضاهای  نوع   به   حجاب  انتخاب  گفت:  

اند که اگر افراد تابع حکم  کنند و بسیار پیشرفت کردها پوشش حجاب مناسب ایفای نقش می ای بجامعه ما نیز بانوان موفقی هستند که در هر زمینه

 خورد.ها برایشان رقم میخداوند باشند، مطمئن باشند بهترین

مقابل   در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  رسانه تبل وی   کنیم  فرهنگی   سازیجریان  بتوانیم  ما  اگر   دانندنمی   را  حجاب   حقیقت  که   غربی های  یغات 

  در   معتقد  بانوان از  که  زیرا   بود  خواهد  کنندهکمک  و  مؤثر  بسیار  برسانیم  جوانمان  دختران  دل  و  گوش   به  و  باشیم   داشته  درست  هایزمینهپیش   و

 شود و در نتیجه یک جامعه آرمانی و زیبا خواهیم داشت.صالح تشکیل می  فرزندانی با خوب خانواده یک دینی زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 ای و حجاب با آزادی زن در جامعه منافاتی نداردسیمین رنجبران: پوشش حرفه، هفته ملی عفاف و حجاب

بگذاریم و رعایت کنیم مطمئناً به نفع خودمان مدیر دفتر پرستاری دانشگاه تأکید کرد: اگر به قوانین پوشش کشور و دانشگاه احترام  

 .و جامعه خواهد بود 

ای که به مناسبت گرامیداشت هفته  عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سیمین رنجبران مدیر دفتر پرستاری دانشگاه در مصاحبهبه گزارش روابط 

فا انجام شد؛ با اشاره به اینکه )عفاف و حجاب( منافاتی با حضور  عفاف و حجاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، در استودیو ش

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور فعال دارند، ها در کاری خانمطور که شاهد هستیم همهسازنده زن در جامعه ندارد؛ گفت: همان

 .توان خوب در جامعه حاضر شداست می ها ی اصلی خانمبا رعایت حدود شرع اسالم و حجاب اسالمی که جزو وظیفه 

ها فع خانموی در ادامه با بیان اینکه حجاب با آزادی زن هم در جامعه منافاتی ندارد؛ یادآور شد: اگر ما آزادی مثبت مدنظرمان باشد مطمئناً به ن

ومرج را  اما اگر آزادی منفی مدنظر باشد، هرجشود، بندوباری از آن حذف شده و باعث رشد و شکوفایی عقل و کارها میاست؛ همان آزادی که بی 

 .زنددر جامعه شاهد هستیم و نظم و آرامش را به هم می 

زمند محیط  رنجبران با تأکید بر اینکه ما نیاز به رسیدن کمال داریم؛ افزود: برای کمال نیاز به تحصیل علم داریم و برای رسیدن به کمال دانش نیا

به و بستر مناسب هستیم در بستر   باشیم و آن چیزی نیست  باید تابع قوانین کشور و اسالم  غیراز همان روابط  مناسب شرایطی وجود دارد که 

 .ها و آقایان در جامعه که باید پوشش اسالمی را رعایت کنندحاکمیت بر خانم
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پسندند و قوانین اسالم و  همگان می   مدیر دفتر پرستاری دانشگاه تصریح کرد: در خصوص حجاب تعاریف مختلفی وجود دارد اما آن چیزی که

های پوشش است که شامل؛ مقنعه، مانتو و شلوار آزاد در  کند و آن رعایت حداقلعنوان قانون حاکمیت اعالم می عرف و عقل در آن حاکم است به 

 .حد اینکه بتواند راحت در جامعه حضور داشته باشد

های ها و قسمتانشگاه همه قوانین کشوری وضع شده است، در بعضی از بخش د (Dress Code) وی در ادامه افزود: در منشور پوشش 

ها بیرون از فضای اتاق  های مخصوص بپوشند اما مجاز نیستند با همان لباسشود و باید لباسدرمانی از جمله؛ اتاق عمل قوانین داخلی وضع می

  .عمل حضور پیدا کنند

همگان است و همه باید اجرا کنند و  صورت آکادمیک در دانشگاه مدنظر گرفته شده موردقبولای که به رنجبران خاطرنشان کرد: پوشش حرفه

خواهند انجام دهند نشود،  میصورت آزادانه مانع حرکاتی که در بالین بیمار ها و آقایان به باید نوع پوشش برای خانم رئیس دانشگاهبه ابالغ باتوجه 

عنوان کارمند دانشگاه علوم پزشکی تهران تابع قوانین کشوری و دانشگاهی هستیم نباید از  وی گفت: ما به   .حیثیت جامعه علمی باید حفظ شود

 .الزم است لحاظ شود ناخن مصنوعی و الک هستیم. مطمئناً خالف قوانین اسالمی و همچنین کنترل عفونت است بنابراین برای ایمنی بیمار

ها هم تعریف شده است به طور نمونه؛ برای کادر پرستاری استاندارد رنگی داریم و برای  ای از نظر رنگ لباس رنجبران یادآور شد: در پوشش حرفه 

  نباید    همچنین آقایان همای، مشکی، طوسی و دودی که مورد قبول عرف جامعه است را باید بپوشند،  های تیره شامل؛ قهوهرنگسایر کارکنان هم

 .کوبی و موی بلند داشته باشدها، خاللباس روی تصاویر

زند تا به هدف اصلی خودش  رود از استراحت، تفریح و آرامش خودش میمدیر دفتر پرستاری دانشگاه تأکید کرد: فردی که بیشتر دنبال علم می

و در نهایت قوانین دانشگاه را هم رعایت کنیم شاید از نظر برخی محدودیت باشد اما از   دست پیدا کند، ما هم باید به قوانین کشور احترام بگذاریم 

آقایان کادر درمان هم باید در کالم و رعایت  .بود  خواهد  جامعه  و  خودمان  نفع  به  مطمئناً  کنیم  رعایت  اگر   شودنظر اکثریت باعث پیشرفت می

های اصلی کنیم محیط با آرامش خیلی خوبی برای کارکردن خواهیم داشت که این یکی از هدف ای تابع قانون باشند. اگر رعایت  اخالق حرفه 

 .شاءاهلل همگی به آن دست پیدا خواهیم کردتر است که ان دانشگاه برای رسیدن به اهداف بزرگ 
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 بخشدمینفس اسیل راما: حجاب به زنان احترام، ارزش و عزت، هفته ملی عفاف و حجاب

هیچ  ترین تردید و بی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه از کشور لبنان گفت: مسئله حجاب، مسئله بندگی است و ما باید بدون کوچک 

 .شکی از خداوند متعال اطاعت کنیم

ای که به مناسبت  دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه از کشور لبنان در مصاحبه، اسیل راما  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، در استودیو شفا انجام شد؛ گفت: دنیا تنها یک گذرگاه است و  

است و چه بسیار شهدایی که رفتند تا بفهمیم ما بندۀ خدا هستیم و فقط برای  ایم و این دنیا فانی و گذرا شدهما برای هدف و دنیای دیگری آفریده 

توان عبرت گرفت وقتی خداوند متعال از او چنین خواست هیچ  وی ادامه داد: از داستان حضرت ابراهیم )ع( نیز می   .ایمعبادت خدا به این دنیا آمده

به خود راه نداد، چگونه می  ابراهیم توانیم مسئله حجاب رتردیدی  باکاری که پیامبر خدا  این مسئله در مقایسه  ا سخت تصور کنیم در حالیکه 

 .اهلل علیه و آله و سلم( انجام داد، بسیار کوچک است)صلی

ید  ترین تردطور واضح و صریح مرتبط با بندگی خداوند متعال است و ما باید بدون کوچکاسیل راما افزود: مسئله حجاب، مسئله بندگی است و به 

 .هیچ شکی از خداوند متعال اطاعت کنیم زیرا خداوند متعال ما را فقط برای عبادت خود آفریده استو بی 

کنیم  عنوان یک کل نگاه می رویم و به جامعه به دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه افزود: تفاوت زیادی وجود دارد بین اینکه در ایران به خیابان می 

 .کنیم چون یک شاخصة کلی وجود دارد که مربوط به روحیه جامعه استها نگاه می رویم و به خیابان بیرون میو وقتی در یک کشور اروپایی 

دارد گفت: اگر بخواهیم از آزادی صحبت کنیم،  بخشد و او را عزیز و گرامی می نفس می اسیل راما بابیان اینکه حجاب به زنان احترام، ارزش و عزت 

کند و احساس آزادی زن بدون حجاب،  های جامعه و حتی از خودشان حفظ میت کنیم زیرا حجاب زنان را از نگاهتوانیم دربارۀ حجاب صحبمی

وی در پایان    .توان گفت که آزادی زن کامالً باحجاب پیوند خورده است رو میدهنده روح ناسالم است ازاین احساسی نادرست و ناسالم است و نشان

ترین جزئیات توجه کنیم که چطور روحمان را تغذیه کنیم و چطور با آن رفتار کنیم، حجاب سازیم باید به کوچکگفت: اگر بخواهیم نسل خوبی ب

بیش از آنکه یک مسئلة فقهی باشد، یک موضوع روحی و معنوی است، حجاب عبارت است از حفاظت از روح و قلبمان در برابر فرهنگ غرب که  

 .فته استیاخصوص در این زمانه بسیار گسترشبه 
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وجیهه ثروتی: حجاب همانند بال و پری است که ما را به خداوند نزدیک ،  به مناسبت هفته ملی حجاب و عفاف

 می کند

کارشناس آموزش دانشکده تغذیه و رژیم شناسی با تاکید بر اینکه حجاب محدودیت نیست بلکه یک نوع مصونیت است گفت:  

 .اجتماعی استرعایت حجاب و عفاف یک ضرورت 

ای عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وجیهه ثروتی، کارشناس آموزش دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه در مصاحبهبه گزارش روابط 

یدگاه من  که به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، در استودیو شفا انجام شد؛ گفت: از د

حجاب محدودیت نیست بلکه من آن را یک نوع مصونیت می دانم و وقتی این حجاب و پوشش را دارم با احساس آرامش و امنیت بیشتری در  

 محیط کار و جامعه حاضر می شوم و تمرکز بیشتری برای انجام فعالیت هایم دارم.

جاب را در تقویت و استحکام عزت نفس خود موثر خواند و افزود: با انجام مطالعه کارشناس آموزش دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه، ح

،  پژوهش های تحقیقاتی در این خصوص دریافتم که رابطه معناداری میان دو مقوله حجاب و عزت نفس وجود دارد و به نظرم دانشگاه نیز میتواند 

 بررسی  ها  کارگاه  این  از  بعد  و  قبل  آنها  نفس  عزت  و  کند  برگزار شش مناسبی ندارند  کارگاهها و اردوهای تئوری و عملی را با حضور افرادی که پو

  است   مقرراتی  و  قوانین  دارای  ای  جامعه وی، با بیان اینکه هر    .شود  رد  یا  و  تایید  پژوهش  این   داشته  وجود  که  هایی  چارچوب  راستای  در  و  شود

  با   و  دارد   وجود  زیادی  بسیار  آیات  حجاب،   درباره ود گفت: چارچوب ها و قوانین جمهوری اسالمی بر اساس قرآن وضع شده و  ش  رعایت   باید  که

 کامل  آن  با  تا  بگذاریم  احترام  آن  به  باید  بنابراین  است  آمده  ما  برای  خداوند   سمت  از  که  قانونی  رعایت  برای  شود  می   ای  پشتوانه  ها  آن   بررسی

 کنیم زیرا قرآن و اهل بیت تضمین کننده رشد و سعادت ما هستند.  پیدا رشد و شویم

کشور وجیهه ثروتی با اشاره به این که انسان همیشه کامل ترین چیزها را انتخاب می کند گفت: بسیار خرسندم و از خداوند سپاسگزارم که در یک  

  که  است   پری و بال یک همانند  حجاب داشتن بنابراین ما اهل بیت هستند، اسالمی به دنیا آمده ام و دارای کامل ترین دین و مذهب و الگوهای 

 . است پناه و امنیت برایم  سنگر، یک همانند چادر پوشش اینکه و کنم می حس را بیت  اهل و خداوند خشنودی و کند می نزدیک  خداوند به مرا

کرد: وجود ما در نزد خداوند یک امانت است و باید از آن به خوبی نگهداری کارشناس آموزش دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه، تصریح  

 کنیم و از دوستانم می خواهم قدر خودتان را بدانید و به خوبی از خودتان نگهداری کنید.
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گونه هیچدهد تا در جامعه بدون  العین رضوی: حجاب آزادی وسیعی به زنان میقره،  هفته ملی عفاف و حجاب

 .رسان باشندآسیبی، بیشتر مثمر ثمر و کمک

داشتن حجاب حکم خداوند است و الزام حجاب در کشور ایران   :دانشجوی هندی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت 

 .بسیار خوب است و باعث شده نور خدا از بین نرود

ای که به مناسبت  العین رضوی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه از کشور هند در مصاحبه، قرهمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانروابط عموبه گزارش  

در استودیو شفا انجام شد؛ گفت: جایگاه    1401تیرماه    7شنبه  گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، سه 

راحتی حرف بزنند با جهان بیرون رابطه برقرار کنند و حق خودش  کند تا در جامعه به دیدگاه اسالم ارزشمند است و حجاب به زنان کمک میزنان از  

  عنوان الگوی زنان زمانی اند و خانم فاطمه زهرا »س« به وی افزود: در دین اسالم از ابتدا زنان حجاب داشته   .گونه مزاحمتی بگیرند را بدون هیچ 

 .که والیت درخطر بود باحجابشان توانستند از حق دفاع کنند، افرادی که پوشش و حجاب دارند از شر شیطان دور و در محیط امنی قرار دارند

 کند اما این تفکر اشتباه است، حجاب آزادی وسیعیدانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ادامه داد: از دیدگاه خیلی از افراد حجاب محدودیت ایجاد می

 .رسان باشندگونه آسیبی بیشتر مثمر ثمر و کمکدهد تا در جامعه بدون هیچبه زنان می 

اند یعنی نور خدا  بی فاطمه الزهرا »س« که لقب حجابت اهلل را به ایشان دادهبه همین دلیل یک خانم بسیار ارزشمندتر هستند همانند حجاب بی 

ترین دلیل برای  وی مهم  .تر باشد ور را دارا باشد و از شر شیطان در امان و به خداوند نزدیکتواند این نبنابراین یک خانم با پوشش درست می

تنها مانع انجام کار عنوان حجاب را الگو قرار دادن حضرت زهرا »س« و حضرت زینب »س« خواند و گفت: چادر و حجاب نه انتخاب چادر به 

ها واجب نیست بلکه برای مرد هم واجب است، اگر زن و  ند و البته حجاب فقط برای خانم کنیست بلکه آزادی و تسلط بر روی کار را بیشتر می 

 .گذارند نور وجودشان از بین بروددرستی درک کنند و بدانند چقدر ارزشمند است با پوشش درست نمی مرد فلسفه حجاب را به 

گونه نیست و با  ی از موارد حق انتخاب دارند ولی در سایر کشورها اینها با داشتن حجاب در ایران بسیار آزاد هستند و در خیلرضوی گفت: خانم 

توان به  کنند آزادند ولی حتی حق انتخاب شغل را هم ندارند، بنابراین تاریخ اسالم نشان داده است که با داشتن حجاب مینداشتن پوشش فکر می 

 .های باالتری رسیدرتبه

داریم چادر بهترین اسلحه بی فاطمه »س« را در بین خودمان زنده نگه داشت ولی اگر بخواهیم نام بی   شود پوششوی ادامه داد: بدون چادر هم می 

  برای دشمنان اسالم است، داشتن حجاب حکم خداوند است و باید انجام شود و الزام حجاب در کشور ایران بسیار خوب است و باعث شده نور خدا 

 .بر حجاب و پوشش است از بین نرود چراکه بیشترین تأکید اسالم 
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از شروع موج جدید برای پیشگیری  بر واکسیناسیون کرونا  اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در محل ،  تاکید 

 پژوهشکده علوم دندانپزشکی  

بیماری با  در پی اعالم تزریق دوز چهارم واکسن کووید و به منظور پیشگیری از موج جدید کرونا در کشور، طرح واکسیناسیون این 

همکاری دانشکده پیراپزشکی در محل پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت جدی در حال پیگیری  

 .و با نظم خاصی در حال اجراست

 

پژوهشکده علوم دندانپزشکی، این پژوهشکده همه روزه به جز پنجشنبه، جمعه و روزهای    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .پذیرای مراجعه کنندگان است 13تا  8تعطیل از ساعت 

،  قدس   در این سایت واکسیناسیون، انواع واکسن های کرونا موجود است و افراد با داشتن کارت ملی می توانند از خدمات این مرکز واقع در خیابان

 روبروی خیابان ایتالیا، مراجعه کنند.

ایستگاه شروع کرد و با توجه   16به گفته دکتر شمسی مسئول پایگاه واکسیناسیون تجمیع دانشکده پیراپزشکی، این مرکز سال قبل کار خود را با  

ا با توجه به افزایش مراجعات برای تزریق دوز  به کم بودن تعداد متقاضی در روزهای گذشته، تعداد ایستگاه ها به دو عدد کاهش پیدا کرده بود ام

وی در ادامه افزود:   عدد افزایش پیدا کرده که در هفته آینده تعداد ایستگاه ها را متناسب با تقاضا بیشتر خواهند کرد.  5چهارم، تعداد ایستگاه ها به  

تا یکهزار نفر در   800وز است که تخمین میزنیم این تعداد به  نفر در ر  700تا    500تعداد مراجعه کنندگان برای تزریق واکسن در حال حاضر بین  

 روز هم خواهد رسید. 

واکسیناتور به صورت مستقیم درگیر انجام کار تزریقات هستند   2مسئول پایگاه در خصوص افراد فعال در حوزه واکسیناسیون گفت: در هر ایستگاه  

 وطلب برای هرچه سریع تر و منظم تر انجام شدن امور انتخاب شده اند. که این افراد از بین پزشکان، دانشجویان و کارمندان دا

دکتر شمسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه درخواست باالی تزریق واکسن در مرکز و به منظور تسهیل و تسریع انجام مراحل پذیرش و  

رد تا مراجعات متناسب باشند که در این صورت در ساعات خاص یا  جلوگیری از ازدحام، باید اطالع رسانی دقیق و کاملی به متقاضیان صورت پذی

 روزهای خاص پیک حضور افراد را نخواهیم داشت. 

منی  دکتر شمسی در انتها از مردم خواستار شد تا قبل از شروع موج جدید بیماری، ضمن استفاده از ماسک، اقدام به تزریق واکسن کنند تا هم ای

 زهای آینده مشکلی در انجام تزریق واکسن برای مردم به جهت شلوغی مراکز وجود نداشته باشد. جامعه باال برود و هم در رو
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 ود.در این مرکز انواع واکسن از جمله اسپایکوژن، آسترازنکا، سینوفارم و برکت بر اساس دوز متناسب مراجعین با ارائه کارت ملی تزریق می ش

 1400شهریور    17اپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشکده علوم دندانپزشکی چهارشنبه  توضیح اینکه پایگاه واکسیناسیون دانشکده پیر

 با حضور مسئوالن در محل ساختمان قدیم دانشکده دندانپزشکی افتتاح شده بود. 

 

های مؤلفه ،  با موضوع عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت (TUMS' TALKS) های پیام دارالفنونمجموعه سخنرانی

 اجتماعی مؤثر بر بالیا

دکتر عباس استاد تقی زاده، دکترای تخصصی سالمت در حوادث و بالیا و دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 .تهای اجتماعی مؤثر بر بالیا«، به تشریح رویکرد مؤثر در مواجهه با حوادث و بالیا پرداخدر سخنرانی خود با عنوان »مؤلفه 

های مهم تأثیرگذار  گوید: یکی از مؤلفه ، در بخشی از این سخنرانی دکتر استاد تقی زاده می روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

که آن را از یک روستای کوچک به این  -سال اخیر    500طور مثال با مشاهده الگوی توسعه شهر تهران در  بر بالیا، گسترش شهرنشینی است؛ به 

تواند در زمان زلزله،  ها گسترش یافته و این موضوع میبینیم که در اثر این توسعه و بزرگ شدن، شهر به دامن گسلمی   -شهر بزرگ تبدیل کرده  

 .های جانی و مالی را افزایش دهدخسارت

دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات عدالت در سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران و  این پروژه با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی 

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست. 
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 بازرسی معاونت غذا و دارو از داروخانه های سطح شهر تهران در راستای اجرای طرح دارویار 

غذا و دارو در راستای اجرای طرح دارویار به منظور بررسی نحوه خدمت رسانی داروخانه های شهری به  گروه بازرسی معاونت  16

 .بیماران، از داروخانه ها بازدید کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

دارویار پوشش بیشتر داروها توسط بیمه و کاهش پرداخت  معاونت غذا و دارو، هدف از طرح   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .از جیب مردم است 

اللهی وزیر بهداشت، درماان و آموزش پزشکی در خصوص اجرای طرح دارویار اعالم کرده بود: »در طرح دارویار تعداد دارو  پیش از این دکتر عین 

 .های تحت پوشش افزایش پیدا کرده است

قلم داروهای ضروری پر مصرف برای بیماران مزمن مانند   366مصرف مثل داروهای سرماخوردگی و همچنین تعداد  قلم از داروهای پر   100

هدف از این طرح افزایش تعداد داروهای تحت پوشش بیمه است و باید هزینه   .بیماران دیابتی و دارای فشار خون تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

 د. خت از جیب مردم( کاهش یابهای مربوط به بیماران)به نوعی پردا

گروه بازرسی معاونت غذا و دارو به منظور نظارت بر عملکرد داروخانه های شهری و بررسی نحوه خدمت رسانی    16هم زمان با شروع طرح دارویار  

 دند.داروخانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کر 197از  1401تیر  23به بیماران، روز پنج شنبه 

د در جریان این بازرسی نحوه خدمت رسانی به بیماران، نحوه عرضه دارو با نسخه، گرانفروشی، آزاد فروشی و همچنین احتکار دارو مورد بازدی

 .کارشناسان معاونت غذا و دارو قرار گرفت

 .هده شود با جدیت برخورد قانونی خواهد شداین بازرسی ها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و چنانچه تخلفی در اجرای طرح دارویار مشا
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 آمایش کشوری در راستای اجرای طرح دارویار  ۱۰برگزاری نشست فوق العاده قطب منطقه 

آمایش کشوری با حضور مجموعه داروخانه های بیمارستانی دانشگاه باهدف هم اندیشی به    ۱۰نشست فوق العاده قطب منطقه  

 .دارویار برگزار شدمنظور اجرای طرح 

 

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

 علوم پزشکی تهران، دکتر مجتبی مجتهدزاده رئیس مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی و داروخانه های بیمارستانی دانشگاه، دکتر حیدر

دارو، مدیران و روسای نظارت بر امور دارو و مخدر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران،    محمدی و دکتر محمد سلطانی مشاورین رئیس سازمان غذا و

 .در محل دفتر معاون غذا و دارو برگزار شد 1401تیر  22ایران و شهیدبهشتی روز چهارشنبه 

داروخانه هایی که همکاری   در ابتدای جلسه دکتر غفارزاده ضمن خیر مقدم به حاضرین در خصوص اجرای طرح دارویار گفت: در این طرح با

 .نداشته باشند و تمامی داروخانه های دولتی در بخش سرپایی در صورتی که خدمات ارائه نکنند به شدت برخورد می شود

ن طرح معاون غذا و دارو افزود: در صورت افزایش قیمت داروها، بیمه ها ما به التفاوت افزایش قیمت دارو را پرداخت خواهند کرد و در اجرای ای

قلم دارو تحت    366وی در امه خاطرنشان کرد: در این طرح    .هیچ گونه افزایش قیمتی متوجه بیماران در زمان افزایش قیمت دارو، نخواهد شد

 .پوشش بیمه ها قرار خواهد گرفت

بیماران برای تهیه دا به  بیشتر  بر خدمت رسانی  این طرح عالوه  با اجرای  از سودا گران و  دکتر غفارزاده گفت: بدیهی است  رو دست بسیاری 

 .قاچاقچیان دارو در سطح کشور کوتاه خواهد شد و در آینده بسیار نزدیک شاهد کاهش قاچاق معکوس در سطح کشور خواهیم بود

سطح داروخانه هایی  معاون غذا و دارو در ادامه گفت: یکی از رسالت های معاونت غذا و دارو دانشگاه ترغیب بیماران برای تهیه دارو با نسخه از  

وی همچنین ادامه داد: در راستارای اجرای این طرح تشدید نظارت ها را در شروع طرح دارویار از داروخانه های    .شهری روزانه و شبانه روزی است

 .شهری، بیمارستانی خواهیم داشت

اجرای طرح دارویار نهایت همکاری و تالش خود را به کار   دکتر غفارزاده گفت: سه دانشگاه تهران، ایران و شهید بهشتی با تعامل با یکدیگر در

 .می گیرند

غذا و دارو سه دانشگاه تماس    های  معاونت  شکایات  به  رسیدگی  مراکز با  یا  و  190   وی در پایان افزود: بیماران در صورت مشاهده تخلف با شماره

 .بگیرند تا کارشناسان به منظور رفع تخلف در اسرع وقت اقدام کنند
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آبان و داروخانه های بیمارستانی دانشگاه به    13در ادامه دکتر مجتهد زاده ضمن اعالم همکاری در اجرای طرح دارویار گفت: مجموعه داروخانه  

 .طور شبانه روزی آماده خدمت رسانی به بیماران پس از اجرای طرح دارویار خواهند بود

سان فناوری اطالعات سازمان غذا و دارو به صورت شبانه روزی برای رفع اشکاالت  کارشنا :دکتر محمدی در خصوص اجرای طرح دارویار گفت

 .احتمالی سامانه های مرتبط با طرح دارویار فعال بوده و در ارتقاء بهبود کیفیت اجرایی شدن این طرح نهایت تالش خود را خواهند کرد

خصوص اجرای هرچه بهتر طرح دارویار پیشنهادات و نظرات خود را عنوان کردند  نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهیدبهشتی در  

 .و با حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند

 

 الملل دانشگاه و بیمارستان آموزشی دانشگاه در کربالبازدید استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران از شعبه بین

سبطین ) شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر مقدس کربال( و معاونت های درمان و بین الملل   رئیس دانشگاهبا هماهنگی  

استاد خانم دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشگاه سبطین و بیمارستان آموزشی این دانشگاه    2۵دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 .در کربال بازدید و در ارائه خدمات درمانی مشارکت کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

، این گروه از طریق فرودگاه نجف اشرف وارد عراق شده و در بدو ورود به این شهر، بارگاه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

آن به طرف کربال معلی حرکت کردند و شهر کربال ملکوتی حضرت علی )ع( را زیارت کردند و در حال و هوای معنوی خاصی قرار گرفته و پس از  

 .استقرار یافتند

زشی  این اساتید خانم که از متخصصان بالینی در رشته های مختلف پزشکی بودند برای افتتاح بیمارستان ویژه زنان از پردیس بیمارستان های آمو

در  (Hematology & BMT   ن امام مجتبی علیه السالمالشیخ احمد الوائلی ) شامل بیمارستان خدیجه کبری ویژه زنان و بیمارستا

 .کربال حضور یافتند

 .این رویداد چشم انداز امیدوارکننده برای گسترش همکاری در آینده را فراهم می کند
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 آمایش کشوری معاونان فرهنگی و دانشجویی برگزار شد ۱۰نشست فصلی منطقه 

آمایش کشوری در دانشگاه علوم    ۱۰دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه  دومین نشست معاونان و مدیران فرهنگی و  

 .پزشکی تهران برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

حضور  با    17تا    30:14از ساعت    1401تیر    20معاونت فرهنگی و دانشجویی، این نشست   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

دکتر حمیدرضا اشراقی مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، دکتر محمدحسین صادقیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  

علوم پزشکی تهران، دکتر سمیه اسماعیلی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد سعید خانجانی معاون 

اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی   و فرهنگی امور مدیر نیا مطهری محمود دکتر رهنگی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی،دانشجویی و ف

کی  تهران، دکتر مهدی ابراهیمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مهدی ایران پوری مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزش

روح اله هاشمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر پیمان سیاکوهی مدیر امو دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  ایران، دکتر سید  

شهید بهشتی، دکتر مطهره عابدینی مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر امین فرزاد مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم  

ذاکری   توانبخشی و سالمت و مهروش  اجتماعی  توانبخشی و سالمت  علوم  دانشگاه  دانشجویی  امور  اقدم مدیر  اکبر میرجانی  اجتماعی، دکتر 

 .کارشناس روابط عمومی وزارت بهداشت در سالن شورا معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

همچون آغاز سال تحصیلی جدید، افزایش ظرفیت،    10انشگاه های علوم پزشکی منطقه  این جلسه با هدف همفکری در مورد مسائل پیش رو د

 .دانشجویان سنواتی، شورای صنفی، بودجه برگزار شد

تهران تنها شهری در کشور است   :در ابتدا دکتر صادقیان با تاکید بر اهمیت همکاری و هم افزایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران گفت

د دانشگاه علوم پزشکی بزرگ در فاصله خیلی کم در حال فعالیت هستند و این موضوع همکاری و همفکری بیشتری را می طلبد تا  که دارای چن

ورت  بتوانیم از ظرفیت های موجود برای ارائه خدماتی ارزنده و یکسان استفاده کنیم. وی در ادامه افزود تجربه ثابت کرده است اگر نظری به ص

ق دانشگاه ها که در کف میدان درحال دست و پنجه نرم کردن با موضوعات مختلف هستند به وزارت متبوع انتقال داده شود می  کارشناسی از طری

 .تواند تبدیل به یک دستورالعمل قدرتمند، کاربردی و قابل اجرا در سراسر کشور شود

توانمند برای فعالیت های دانشجویی است و حضورشان در کنار مدیران  در ادامه این جلسه، دکتر اشراقی اظهار داشت: شورای صنفی یک بازوی  

نشگاه ها  بسیار مثمر ثمر و ارزشمند است از اینرو با یک نگاه ویژه به این مسئله نگاه شده و بدین ترتیب آیین نامه شورای صنفی بازنگری و به دا

 .ابالغ شد
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جوانی جمعیت گفت این قانونی جامع و ارزشمند، در بخش های فرهنگی و دانشجویی  مدیرکل امور دانشجویی وزارت خانه ضمن اشاره به قانون

تغذیه شده است. همچنین   و   اسکان  های  نامه   آیین  در  مهمی  تغییرات  به   منجر   تغذیه و   خوابگاه  در بصورت بسیار کاربردی دیده شده است وی افزود

اه ها باید به دانشجویان ارائه دهند تامین خوابگاه متاهلین است که این قانون در توضیح این مسئله گفت: یکی از مهمترین خدماتی که دانشگ

 .زمینه پرداخت بودجه و تسهیالتی را برای ساخت و گسترش خوابگاه ها تامین کرده است که می تواند باعث افزایش ظرفیت خوابگاه ها شود

گفت: سالمت روان یک عنصر کلیدی و مهم در بهبود ارائه خدمات توسط کارکنان   دکتر اشراقی با بیان تجربیاتی از واقعه دردناک زلزله کرمانشاه

  و مراکز مشاوره است و در همین راستا وزارت خانه به بررسی وضعیت همکاران شاغل در مراکز مشاوره پرداخته است و از طرحی مهم و کاربردی 

ه تحت عنوان سمسا خبر داد. وی در تکمیل افزود کانون پیوند، مرکز سالمت برای سازماندهی وضعیت مراکز مشاوره و همکاران شاغل در این حوز

 .اجتماعی، ارتباط خانواده و دانشگاه بخش های اصلی این طرح هستند که امیدواریم به زودی شامل اجرایی شدن این طرح باشیم

ند که ساخت و تامین خوابگاه های اشتراکی بین دانشگاه های در ادامه جلسه حاضرین به ارائه ایده هایی برای افزایش سرانه خوابگاه ها پرداخت

شهر تهران و تقسیم هزینه های ساخت و نگهداری یکی از مهمترین آنها بود که مقرر شد در جلسه دیگری به تفصیل به این موضوع پرداخته 

 ط استفاده شود شود و از راهنمایی و کمک سازمان های دیگری همچون شهرداری، زمین شهری و ادارات مرتب 

 

 پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی تهران: دکتر احمدرضا دهپور 

در پادکست نام آوران دانشگاه علوم پزشکی تهران فرازی شنیدنی از زندگی نامه دکتر احمدرضا دهپور، استاد دانشگاه برگرفته از  

 .کتاب تاریخ شفاهی به اشتراک گذاشته شده است 
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 های علمی دانشگاه با عمان انتخاب شددکتر مهدی شفیعی ثابت، به عنوان مسئول جدید میز همکاری

الملل  های علمی دانشگاه با کشور عمان با حضور دکتر محمدحسین نکوفر، مدیر روابط بین نشست انتخاب مسئول جدید میز همکاری 

 .دانشگاه و اعضای اتاق فکر این میز برگزار شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

برپا شد، دکتر امید سبزواری، عضو    1401تیر    25الملل، در این نشست که شنبه  معاونت بین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

هدی شفیعی، معاون علمی دانشگاه سبطین،  های علمی دانشگاه با مالزی و سنگاپور، دکتر معلمی دانشکده داروسازی و مسئول میز همکاری هیأت

علمی مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دکتر سامان احمد نصرالهی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و جذام،  دکتر مرجان قائمی، عضو هیأت 

هیأت  عضو  شفیعی،  علیرضا  همکاری دکتر  میز  مسئول  صیادی،  علی  بهرامی،  بیمارستان  دانشگاهعلمی  علمی  از    های  جمعی  و  قطر  کشور  با 

 .الملل دانشگاه نیز حضور داشتندکارشناسان مدیریت روابط بین 

های علمی عمان آغاز و وی از زحمات دکتر های سه سال گذشته میز همکاری این نشست با ارائه توضیحات دکتر نکوفر در خصوص فعالیت

 .حمیدرضا ادهمی، مسئول پیشین این میز قدردانی کرد

وی با اشاره به اینکه در آغاز    .ای با دانشگاه نیوزوا آغاز شدنامهالملل دانشگاه افزود: همکاری با کشور عمان پیرو انعقاد تفاهمط بین مدیر رواب

آنالین  تر شد و در یکی از موارد شاهد برگزاری کارگاهی  شد، اظهار داشت: به مرور دامنه ارتباطات گستردهتعامالت با محوریت داروسازی دنبال می

 .های پوست بودیمبا موضوع بیماری

الملل دانست و افزود: در این میان عمان  فارس را از اهداف دانشگاه در حوزه بین دکتر نکوفر بسط همکاری با مراکز علمی کشورهای حاشیه خلیج

های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی  ها در زمینهو قطر روابط سیاسی خوبی با کشورمان دارند و ما به صورت جدی پیگیر تعامل با آن 

 .هستیم

های عمانی را تشریح و پیشنهاد علمی مرکز تحقیقات بهداشت باروری نیز تجارب خود از ارتباط با یکی از دانشگاهسپس دکتر قائمی، عضو هیأت 

 .ردهای آموزشی، پژوهشی و درمانی با این کشور در حیطه سالمت زنان را مطرح کتوسعه همکاری 

های پوست با یکی از  دکتر نصرالهی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و جذام هم به تجربه برگزاری کارگاهی آنالین با موضوع بیماری

 . های این کشور را ارزشمند خواندمراکز علمی عمان اشاره کرد و گسترش ارتباطات با دانشگاه
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های های این مجموعه در کربال پرداخت و بر اهمیت توسعه همکاریبیان توضیحاتی در خصوص فعالیتدر ادامه، معاون علمی دانشگاه سبطین به  

 .فارس تأکید کرددانشگاه با مراکز علمی و دانشگاهی کشورهای حوزه خلیج

خوبی برای تعامالت به صورت گسترده خواهد  الملل دانشگاه در کربال )دانشگاه سبطین( شروع  اندازی شعبه بین دکتر شفیعی ثابت با بیان اینکه راه 

وی افزود: در این    .شده، برای بسط ارتباطات پیش رو استفاده کرد  های این مجموعه و تجارب کسبها و توانمندیبود و گفت: باید از پتانسیل

بهداشت و سالمت با هریک از کشورها به  های  های آموزشی، پژوهشی، درمانی و انتقال تکنولوژی در حیطهمسیر لزوم نیازسنجی برای همکاری

شود که امکان افتتاح شعبه در دیگر کشورها را  شود. با این راهکار دانشگاه به پایگاهی قدرتمند در منطقه تبدیل می صورت جداگانه احساس می 

 .نیز خواهد داشت

ها و مراکز علمی عمان های علمی و دانشگاهزیرساخت  علمی دانشکده داروسازی نیز شناخت هر چه بیشترپس از آن دکتر سبزواری، عضو هیأت

وی با اشاره به حضور اساتید و متخصصان از کشورهای مختلف    .به منظور گسترش ارتباطات و نفوذ علمی دانشگاه در این کشور را ضروری دانست

می  نیز  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  تصریح  عمان،  افزایدر  برای  ظرفیت  این  از  هیأت تواند  اعضای  و  اساتید  همکاری  با  ش  خود  علمی 

 .متخصصان حاضر در این کشور استفاده کند

علمی بیمارستان بهرامی هم به تجربه سفر خود به این کشور اشاره و خواستار ایجاد بستری از سوی دانشگاه برای حضور  دکتر شفیعی، عضو هیأت 

 .مؤثر اساتید در عمان و کسب تجارب جدید همکاری شد

ها و مراکز علمی این کشور با همفکری با اساتید و اعضای سئول میز همکاری علمی دانشگاه با کشور قطر نیز بخشی از تعامالت با دانشگاهم

 .های دو کشور را تشریح کردعلمی دانشگاه و سفارتخانه هیأت

کی از اساتید مرکز پزشکی حمد با انستیتو نورولوژی بیمارستان صیادی همکاری گروه پزشکی ورزشی دانشگاه با مرکز و بیمارستان اسپتار و ارتباط ی

های  وی بر استفاده از ارتباطات اساتید و پتانسیل .  امام خمینی )ره( در خصوص تولید تجهیزات پزشکی را از دستاوردهای تعامالت ایجاد شده دانست

های این  ن داشت: این در حالی است که همکاری با هریک از دانشگاهوزارت امور خارجه برای تعامل بیشتر با کشورهای عربی تأکید کرد و بیا

 .کشورها نیازمند استراتژی خاص خود خواهد بود

 .های علمی دانشگاه با عمان انتخاب شد گیری از اعضای میز انجام و دکتر مهدی شفیعی ثابت، به عنوان مسئول جدید میز همکاریدر انتها، رأی

های همکاری را مطالعه جدی در خصوص کشورها و  بندی این نشست، استراتژی پیش روی میزها و اتاق نشگاه در جمعالملل دامدیر روابط بین 

الملل در این مسیر نهایت همکاری را با میزها  ها عنوان کرد و یادآور شد: کارشناسان مدیریت روابط بین های مراکز علمی و دانشگاهی آن پتانسیل

 .ا تعامالت آتی با شناخت کافی شکل گیردها خواهند داشت تو اتاق 
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 بین الملل سازی 

مقام الملل دانشگاه با معاون قائممدیر توسعه امور بین، سفر نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران به مالزی

 ریاست دانشگاه ماالیا دیدار کرد 

 (University of Malaya) مالزی با مسئوالن دانشگاه ماالیاهیأت اعزامی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سفر به کشور  

 .مشترک علمی دو مجموعه را بررسی کردند های همکاری دیدار و زمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشکی تهران متشکل از دکتر آرمان زرگران، مدیر  الملل، هیأت دانشگاه علوم  معاونت بین  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

الملل و محمدرضا سید حسنی، کارشناس المللی معاونت بینالملل دانشگاه، دکتر اردالن شریعت، سرپرست امور جذب و بازاریابی بینتوسعه امور بین

ریاست دانشگاه ماالیا، پروفسور سیتی نورشینا مهد زین، مدیر مقام  با یونگ زولینا زبیری، معاون قائم  1401تیر    2الملل این مجموعه پنجشنبه  بین

 .های پزشکی و داروسازی دانشگاه ماالیا دیدار کردندالملل این دانشگاه و نمایندگانی از دانشکده دفتر روابط بین

را معرفی و توضیحاتی در خصوص   UM درجریان این دیدار، پروفسور زولینا ضمن خیرمقدم به نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه 

 .نحوه فعالیت آموزشی این مجموعه طی دوران پاندمی کرونا ارائه کرد

ها و امکانات این مجموعه پرداخت و در خصوص ایجاد روابط مشترک علمی سپس دکتر زرگران به معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ظرفیت 

 .با دانشگاه ماالیا ابراز تمایل کرد

های تبادل استاد و دانشجو، توجه دو مجموعه، از آمادگی برای همکاری در زمینههای قابلالملل دانشگاه با اشاره به توانمندیوسعه امور بین مدیر ت

نین  وی همچ  .خبر داد UMهای مشترک آموزشی با دانشگاه  های تحقیقاتی و برنامه مدت و مدارس تابستانی، اجرای پروژههای کوتاهبرگزاری دوره

ها را توان زمینه تعامل میان مسئوالن دانشگاه نامه مشترک همکاری میان دو دانشگاه را مطرح کرد و گفت: در این راستا می پیشنهاد انعقاد تفاهم 

 .های آتی مشخص شودهای آنالین فراهم کرد تا نقشه راه همکاریدر قالب نشست

های این اداره پرداخت و تشابهات دینی و  الملل به تشریح فعالیتالمللی معاونت بین ابی بین در ادامه، دکتر شریعت، سرپرست اداره جذب و بازاری

مدت و  های کوتاههای علمی به ویژه اعزام دانشجویان مالزیایی به ایران برای شرکت در دورهفرهنگی دو کشور را بستر مناسبی برای همکاری

 .مدارس تابستانی دانست
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های علمی و پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی تهران  مقام ریاست دانشگاه ماالیا نیز از پیشنهادات مطرح شده و گسترش همکاریقائممعاون  

 .استقبال کرد

ی،  های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازدر بخش بعدی این دیدار طرفین بر تعریف نقشه راه و نگارش برنامه عملیاتی برای تعامالت آتی در حوزه

 .نظر رسیدندپس از بازگشت هیأت دانشگاه از مالزی و طی جلسات آنالین به اتفاق 

های پزشکی، داروسازی و برخی  های مختلف دانشکده پزشکی دانشگاه ماالیا بازدید و با نمایندگان دانشکدهنمایندگان دانشگاه همچنین از بخش

 .جداگانه دیدار کردندهای از مدیران گروه حوزه بهداشت این دانشگاه در نشست

نامه توسط طرف مالزیایی پس از دیدار انجام شده خبر داد و این اقدام سریع نویس اولیه تفاهمدکتر زرگران در حاشیه این سفر، از ارسال پیش

نویس مذکور در بیان اینکه پیش   وی با   .ها به برقراری ارتباط علمی با دانشگاه علوم پزشکی تهران دانستدانشگاه ماالیا را ناشی از نگاه مثبت آن

 .برسد طرفین امضای  به نزدیک آینده   نامه همکاری مشترک درالملل دانشگاه بررسی خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که تفاهممدیریت امور بین 

در جایگاه هفتادم  QS بندیر رتبهآید. این مجموعه دهای مالزی و آسیا به شمار می ترین دانشگاهاز برترین و مهم UM توضیح اینکه دانشگاه

 .جهان قرار گرفته است 

    

نشست هیأت اعزامی دانشگاه ،با تأکید بر تدوین نقشه راهی هدفمند برای تعامالت مشترک آموزشی و پژوهشی

 مالزی برگزار شد UPM و UKMهایعلوم پزشکی تهران با مسئوالن دانشگاه

 UKM های های دانشگاه تهران در دومین روز سفر خود به مالزی ضمن بازدید از ظرفیتهیأت اعزامی دانشگاه علوم پزشکی  

(Universiti Kebangsaan Malaysia) و (Universiti Putra Malaysia) UPMمقام روسای این  ، با معاون قائم

 .ها دیدار و گفتگو کردنددانشگاه

 

 

امور  معاونت بین عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران  روابطبه گزارش   از دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه  نمایندگان دانشگاه متشکل  الملل، 

الملل  الملل و محمدرضا سید حسنی، کارشناس بینالمللی معاونت بینالملل دانشگاه، دکتر اردالن شریعت، سرپرست امور جذب و بازاریابی بینبین

 Hang Tuha و پروفسور Hanafiah Bin Haruna Rashid، در قالب دو نشست جداگانه با دکتر  1401تیر    3ه جمعه  این مجموع

Baharudinهایمقام روسای دانشگاه، معاون قائم UKM و UPM  ها دیدار کردندمالزی و دیگر مسئوالن این مجموعه. 
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سال قدمت،    52، توضیحاتی در خصوص این مجموعه ارائه کرد و گفت: این دانشگاه با   UKMرئیس دانشگاهمقام  در نشست نخست معاون قائم

 .المللی دارد دانشجوی بین 600هزار و  2علمی و هزار عضو هیأت  2بیش از 

دانشگاه Hanafiah Bin Haruna Rashid دکتر اینکه  به  اشاره  ایبا  مراکز علمی  و  توانمندیها  از  بسیار خوبی  ران  امکانات  و  ها 

 .نامه همکاری منعقد کرده استتاکنون با هشت دانشگاه ایرانی تفاهم UKM برخوردار هستند، تصریح کرد: دانشگاه

ها، ، به معرفی این دانشکده و دپارتمانUKM ، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاهAbdul Halim Abdul Gafor پس از آن پروفسور

ها در پنج رشته کارشناسی و ده  UKM های آن پرداخت و بیان داشت: در حال حاضر دانشکده پزشکیتختخوابی و کلینیک 400بیمارستان  

 .پذیردرشته تخصص و دکتری دانشجو می 

های تحقیقاتی ها بر اجرای پروژههای علمی، خواستار تمرکز همکاریهای دو دانشگاه به ویژه در حوزه پژوهشوی همچنین با اشاره به ظرفیت

 .مشترک شد

ای مهم در ارتقای رنک  مدت را نیز مقوله های مشترک آموزشی کوتاههمچنین تبادل استاد و دانشجو و برگزاری دوره Abdul Gafor پروفسور

 .ها تأکید کردی ریزی دقیق برای شروع همکاردو دانشگاه دانست و بر ضرورت برنامه

نیز با اشاره به پیشینه   UKM دانشکده پزشکی  Undergraduate ، معاون آموزشی مقطع Jemaima Che Hamzahپروفسور  

 .تر با مراکز تحقیقاتی دانشگاه خبر دادمندی این مجموعه برای تعامل نزدیکهای ایرانی، از عالقه ها با تعدادی از دانشگاههمکاری

های آن ارائه کرد به بیان توضیحاتی در خصوص همکاری دانشگاه  ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران و توانمندیدکتر زرگران نیز تاریخچه در ادامه  

 .با مراکز علمی مالزی پرداخت

مدت های کوتاهری دوره های تحقیقاتی مشترک، برگزاهای دوجانبه چون اجرای پروژهمندی دانشگاه برای گسترش همکاریوی با اشاره به عالقه 

اقدام  و مدارس تابستانه و برنامه تبادل استاد و دانشجو، تصریح کرد: در این راستا دو مجموعه باید نسبت به تدوین نقشه راهی روشن و هدفمند  

 .کنند

 .کرد نامه همکاری میان دو دانشگاه را مطرحالملل دانشگاه همچنین پیشنهاد انعقاد تفاهممدیر توسعه امور بین 

الملل نیز بر اهمیت عملیاتی شدن توافقات همکاری میان دو مجموعه تأکید  المللی معاونت بین دکتر شریعت، سرپرست امور جذب و بازاریابی بین 

بررسی دقیقی  ها باید مدت و مدارس تابستانی شروع خوبی برای تعامالت خواهد بود البته در این زمینه های کوتاهبرگزاری دوره  :کرد و یادآور شد

 .نیز انجام شود

 .مالزی آغاز شد UPM های علوم پزشکی تهران ونشست دوم نیز با پخش کلیپ معرفی دانشگاه

ای که حدود شش سال پیش میان دو دانشگاه به امضاء رسیده، بر اهمیت  نامهالملل دانشگاه با اشاره به تفاهمپس از آن، مدیر توسعه امور بین 

 .تأکید کرد اجرایی شدن مفاد آن

مدت و بلندمدت و  ای عملیاتی و مشخص در این زمینه را مطرح کرد و اظهار داشت: این برنامه با اهداف کوتاه دکتر زرگران پیشنهاد تدوین برنامه

 تواند به سرعت به سمت اجرایی شدن حرکت کند با تعیین رابطانی از دو دانشگاه می

توانند در اری مدارس تابستانی ویژه دانشجویان مالزیایی خبر داد و تصریح کرد: همچنین طرفین میوی همچنین از آمادگی دانشگاه برای برگز

 .ریزی کنندهای آموزشی با ارائه مدرک مشترک و یا دوگانه برنامه خصوص اعزام دانشجو به دو دانشگاه و برگزاری دوره 
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های  ز طی این گردهمایی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران آمادگی دارد که دوره الملل نیالمللی معاونت بینسرپرست امور جذب و بازاریابی بین

 .طراحی و اجرایی کند UPMمدت را براساس نیاز دانشگاه فلوشیپ و کوتاه

  مندی برای توسعه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیان داشت: در با ابراز عالقه  Hang Tuha Baharudin در ادامه، پروفسور

پروژه اجرای  راستا  ظرفیتاین  از  استفاده  مشترک،  تحقیقاتی  کنگرههای  برگزاری  مشترک،  مقاالت  چاپ  طرف،  دو  علمی  مجالت  و  های  ها 

 تواند در دستور کار قرار گیردهای مشترک علمی میکنفرانس 

های  نشگاه برای مدیریت تعامالت آتی در حوزه همچنین از پیشنهاد تعیین رابطان همکاری میان دو دا UPM مقام رئیس دانشگاهمعاون قائم

 .مختلف استقبال کرد

های آموزشی با ارائه مدرک مشترک یا دوگانه نیز بر اجرای دوره UPM ، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاهZamberi Sekawi پروفسور

 .نظر برسندبه اتفاق ها ها برای شروع همکاریترین رشته تأکید کرد و گفت: طرفین باید بر روی انتخاب مناسب 

برای حضور و سخنرانی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنگره آناتومی که در آینده  UPM در بخش پایانی این نشست از سوی دانشگاه

 .شود، دعوت به عمل آمدنزدیک برگزار می 

 .نالین توافق کردندمدت و تابستانی به صورت آهای کوتاهریزی و اجرای دورههمچنین طرفین بر برنامه

 

 برپایی غرفه دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه بین المللی آموزش استار مالزی

نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران با رویکرد حضور در بازارهای هدف جدید و افزایش جذب دانشجویان خارجی در نمایشگاه  

 .بین المللی آموزش استار مالزی شرکت کردند 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کواالالمپور، پایتخت    1401تیر    5و    4معاونت بین الملل، این نمایشگاه شنبه و یکشنبه   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 .مالزی برپا شد
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نمایشگاه بین المللی استار، گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان    دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه امور بین الملل دانشگاه در حاشیه برپایی

بزرگترین و قدیمی ترین نهاد آموزش عالی کشور در حوزه علوم پزشکی با برنامه ای مدون و مشخص در مسیر بازاریابی برای جذب دانشجویان  

 .بین الملل حرکت می کند

دا افزایش جذب  برای  راهکارهای مهم  از  نمایشگاهوی یکی  را شرکت در  بازارهای هدف جدید  به  بیننشجو و دستیابی  و معرفی های  المللی 

 .های دانشگاه دانستتوانمندی

ظهار دکتر زرگران با اشاره به اینکه جذب دانشجویان خارجی همچنین در راستای هدف مهم بین المللی سازی دانشگاه نیز مورد توجه قرار دارد، ا

سو به عنوان ابزار دیپلماسی علمی، به معرفی هرچه بیشتر ایران و فرهنگ ایرانی اسالمی در سطح جهانی کمک می کند  داشت: این مهم از یک

ه و مقابله ای در برابر تالش دشمنان کشور برای ایران هراسی و انزوای کشور است و از سوی دیگر برای دانشگاه و کشور ارز آوری اقتصادی ب

 .همراه خواهد داشت

تعیین  مدیر توسعه امور بین الملل دانشگاه تصریح کرد: کشور مالزی و بازار جنوب شرق آسیا با توجه به جمعیت قابل توجه مسلمان یکی از اهداف  

 .است 1401شده برای گسترش بازارهای بین الملل دانشگاه در سال 

و به معرفی دانشگاه به شرکت کنندگان و متقاضیان تحصیل در حوزه وی افزود: در همین راستا نمایندگان دانشگاه در این غرفه حضور یافتند  

 .علوم پزشکی پرداختند

بازاریابی بین المللی    و  جذب  اداره  میان  هایی  نشست  همچنین   دکتر زرگران استقبال از غرفه دانشگاه را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت:

 .ین منطقه به منظور توسعه بازار دانشگاه در جنوب شرق آسیا برگزار شدمعاونت بین الملل با کارگزاران جذب دانشجو در ا

توضیح اینکه در کنار حضور پررنگ دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه های بزرگ مالزی و دیگر کشور های این منطقه، مراکز علمی و جذب 

 .امارات متحده عربی و ژاپن نیز در این نمایشگاه حضور داشتنددانشجوی بسیاری از سراسر جهان چون انگلستان، ایرلند، آمریکا، آلمان، 
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 با فرزانگان 

ارائه خدمات  ،  با فرزانگان دانشگاه علوم پزشکی تهران نژاد: دغدغه ما در رشته طب اورژانس  دکتر حسین 

 مطلوب به همه بیماران است 

شود تر شدن جامعه و روابط انسانی نیاز به آن بیشتر میبا پیچیده  مدیر گروه طب اورژانس گفت: طب اورژانس نیاز جامعه است و

 .بین هستم و من به آینده این رشته خوش 

 

های مختلف روهها و دستاوردهای گمنظور معرفی توانمندی، مجموعه مصاحبه با فرزانگان، به روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبیین افق پیش روی آن، در روابط عمومی دانشگاه در حال انجام است. به این منظور با دکتر هومان  

 :خوانیدعلمی و مدیر گروه طب اورژانس گفتگو کردیم که در ادامه می نژاد عضو هیئتحسین

ونژاد عضو هیئتدکتر هومان حسین اورژانس گفت  علمی  پیشینهرشته  :مدیر گروه طب  به شکل تخصصی  اورژانس  ی خیلی قدیمی  ی طب 

باً دانشگاهی ندارد ولی از دیرباز رأس هرم درمان یا خط مقدم مبارزه با مشکالت و معضالت سیستم سالمت در همه کشورها بوده، این رشته تقری

ی کشورها پیداکرده و روند رو ای در نظام سالمت همهمدت کوتاه هم جایگاه ویژهگرفته و در همین  صورت تخصصی شکل قرن است که به نیم

 .تاکنون ادامه داشته است - وخیزهاییهرچند با افت  -به رشد آن

سال   15های من در حدود  ترین مشخصه فعالیتکنم مهمفکر می  :وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه و معیار انتخاب کارها اظهار داشت

ام و هیچ زمان، اینکه کاری ممکن است به نحو شایسته موردتوجه نباشد یا پیامد مادی یا معنوی خاصی  بوده که مبتنی بر نیاز کشور عمل کرده  این

 .داشته یا نداشته باشد در رد یا انتخاب و اراده برای ادامه کار مؤثر نبوده است 

ترین اقداماتی که به لطف خدا و با کمک همکاران عزیزم، مؤثر و  مهم :پرسیدیم پاسخ دادندترین اقدامات ایشان به نظر خودشان  وقتی از مهم

های سونوگرافی بر بالین در سطح کشوری هم برای همکاران طب اورژانس و  موفق بوده، استقرار تریاژ استاندارد در سطح کشور، برگزاری کارگاه

های مرکز توسعه دانشگاه به سطح کشور در زمان تصدی ریاست  های ویژه، گسترش کارگاههای تخصصی مثل مراقبت هم بعضاً برای سایر رشته 

احمر کشور، تدوین کوریکولوم دوره کارورزی طب اورژانس و  های اولیه پایه برای هاللمرکز توسعه دانشگاه، تهیه کتاب آموزش مرجع کمک

 .تألیف کتابی بر مبنای آن بوده است

ی تریاژ را آغاز کردیم، تریاژ پنج سطحی نبود و عموماً هم اژ در کشور توضیح داد: زمانی که ما در کشور کار در حیطهوی در خصوص استقرار تری

که استاندارد دنیا تریاژهای پنج سطحی بود  شد، درحالیی سالمت آموزش ندیده بودند انجام می تریاژ یا توسط پزشکان یا افرادی که حتی در حوزه 
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ای را برای کشورمان فراهم  اسهمراه سه نفر از دوستان در بیمارستان امام خمینی )ره( تصمیم گرفتیم تریاژ پنج سطحی با روش ایرو من به  ازاین

صورت کشوری پیش ببریم و ما کنیم، این اتفاق در بیمارستان امام افتاد و موردتوجه وزارتخانه قرار گرفت و از ما دعوت شد که این خدمت را به

گیرد با این  خوبی مورداستفاده قرار میی اس ای را به روش آبشاری به نمایندگانی در سطح کشور آموزش دادیم که اکنون در سیستم به تریاژ ا

رسانی به نیازمندان بر اساس اولویت  شود و از سوی دیگر کیفیت خدمت گذاری و خدمت روش از هدر رفت انرژی و سرمایه و وقت جلوگیری می 

دارم و دوستان  ی آموزش تریاژ کشوری را بر عهده سال همچنان در وزارتخانه فعال هستیم و بنده مسئولیت کمیته 13د. اکنون بعد از یاببهبود می

 .های پژوهش یا مدیریت اجرایی و برقرار کردن تریاژ فعال هستنددیگر در حیطه

بحث سونوگرافی بر بالین یک بحث نسبتاً جدیدی در دنیا است و جای  دکتر حسین نژاد در خصوص استفاده از سونوگرافی در بالین توضیح داد:  

های آموزشی برای دستیاران دانشگاه  ها گرفته است. این موضوع باعث شد در طب اورژانس ما کالس گوشی پزشکی را امروزه در خیلی از رشته 

وگرافی بر بالین فقط منحصر به طب اورژانس نیست همکاران ما  های دیگر وجود داشت چون سونبگذاریم بعد تقاضاهایی از تمام کشور و از رشته 

هایی مثل روماتولوژی هم که فوق تخصصی هستند از این  های ویژه، زنان و زایمان، جراحی، داخلی و حتی طب ورزشی و رشته در بخش مراقبت 

رکسی نیست با توجه به هدفی که از سونوگرافی بر بالین  ای است و کار هکم این تابو که سونوگرافی کار پیچیدهکنند و کمامکان استفاده می

اند. ما در دو حیطه آموزش و دیدهآموزش  مند و در آن حیطهها غیر از طب اورژانس به موضوع عالقه داشتیم، شکسته شد و اکنون خیلی از گروه

کمتر کند که به نفع بیماران است و رضایتمندی خوبی ایجاد  بیماران و سیستم درمان را    تواند هزینه پژوهش فعالیت کردیم امروز این خدمت می 

 .کرده است

های آموزشی در زمان مدیریت مرکز توسعه آموزش دانشگاه بیان کرد: در زمان مسئولیتم  مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه در خصوص ارائه کارگاه

دهند برگزار شود که  ی که به دستیاران و دانشجویان آموزش می علمهای آموزشی کشوری برای هیئتدر »ای دی سی« تصمیم گرفته شد دوره

های آموزش پایه که قبل از این برای اساتید دانشگاه علوم  صورت آنالین برگزار شد و ما توانستیم اولین دورهها بهالبته در دوران کرونا این دوره

مند در هر جای میهن را فراهم کنیم که بسیار مورد  ستفاده همه اساتید عالقه شد را در کشور شروع کنیم و امکان اها برگزار میپزشکی تهران سال

 .استقبال قرار گرفت و در مدت کوتاه شناخته شد

  برای   اسالمی  جمهوری   احمرهالل  گرفت  انجام  هالل  سفارش  به   های اولیه در هاللهای آموزشی کمکبسته  دکتر حسین نژاد ادامه داد: پروژه

رو، معاونت فناوری و پژوهش هالل جمهوری کرد ولی فاقد یک مرجع بومی منسجم در بحث آموزش بود ازاینتفاوتی استفاده می متون م  از  آموزش

بینند از آن استفاده  های اولیه را آموزش میی آموزشی ساختارمند ارائه دهد تا در تمام کشور وقتی افراد کمکاسالمی تصمیم گرفت یک برنامه 

ی خواست آن معاونت با همکاری کار گروهی که در هالل تشکیل شد به تدوین برنامه مشترکی که شامل یک مجموعه و بسته کنند و ما به در

عنوان رفرنس در کشور آموزشی اعم از کتاب، فیلم، پادکست و اسالیدهای استاندارد بود پرداختیم که خوشبختانه کتاب طی چند ماه آماده شد و به 

اف دیصورت پیکنند و متن کتاب هم بههای اولیه هر جای کشور باشند از این کتاب استفاده میفت. اکنون مدرسین کمکمورداستفاده قرار گر

 .ی مدرسان و در سایت هالل موجود استرایگان در اختیار همه و به 

ای محول کرد تا و نفر از همکاران وظیفه وزارت بهداشت به من و د :علمی دانشگاه بابیان نقش خود در تألیف و انتشار کتاب گفتعضو هیئت

المللی و تجربه همکاران  ی ضروری یا کوریکلوم آموزشی کارورزان در بخش اورژانس را تهیه کنیم که این برنامه با استفاده از متون بینبرنامه 

صورت کتابی مه آموزشی مشخص و به مبتنی بر آن نیز هم بر اساس برنا پیشکسوت تهیه و در جلسات وزارت بهداشت مصوب شد سپس رفرنس 

شده بود منتشر شد و تاکنون پس از سه بار هایی بود که بر اساس کوریکلوم نوشته آن با کوریکلوم مطابقت داشت و جزء اولین کتاب  که سرفصل

ی سالمت به  مندانی که در حوزه قه تنها کارآموز و کارورز بلکه پزشکان عمومی و سایر عالویرایش به چاپ نهم رسیده و مورد اقبال همکاران نه 

 .مباحث اورژانس نیازمند هستند قرارگرفته است
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خدمات مثل همه جای دنیا پیش رفتیم و من   های ارائههای طب اورژانس در دنیا گفت: تا امروز در لبهاستاد فرهیخته دانشگاه با اشاره به پیشرفت

خصوص در ی خدمات و سطح خدماتی که ما در اورژانس کشورمان و به ستم. ما میدانیم نحوه با دوستان زیادی در کشورهای پیشرفته در ارتباط ه

ای نداریم شود نیست ما تقریباً هیچ فاصلهدهیم متفاوت از آن سطح خدماتی که آنجا داده میعنوان پزشک ارائه می دانشگاه علوم پزشکی تهران به 

هایی است که وابسته به ابزار و تکنولوژی  ماند قسمتهای روز عقب می اهایی که کشور از پیشرفتچون ما در اورژانس خیلی ابزار مدار نیستیم. ج

سادگی در اختیار کشورهای دیگر قرار نگیرد ولی این  است و ممکن است آن تکنولوژی به لحاظ مسائل اقتصادی و مناسبات کشورها باهم به 

ما با دو تهدید مهم روبرو هستیم. اول اینکه رفاه و کیفیت ارائه خدمات به   .ه نخواهیم داشتروزآمدی فعلی به این معنی نیست که در آینده فاصل

وطن تأثیرگذار  هایی است که هرچند در حیطه علم پزشکی نیست اما بر ارائه خدمت به عزیزان همهای زمانی و مکانی دچار ضعفدلیل محدودیت

های اورژانس دارد، دوم: اگر ما تبادالتمان را  ه پرستاری و هتلینگ و مدیریت اجرائی اداره بخش است و این نیاز به بازبینی کیفیت خدمات در حیط

دچار مخاطره افت کیفیت خواهیم شد، ما نیاز   -تر شده ها کمرنگوآمد استاد دانشجو که مقداری در این سالتبادالت علمی و رفت -بیشتر نکنیم 

ها را ببینند  علمی ما باید سایر دانشگاههای متفاوت داشته باشیم و هیئتمشخصی با دنیا و دانشگاه  داریم تبادل وسیع، منسجم و تحت یک نظام

های  ها دعوت کنیم که اینجا بیایند و تبادل علم رودررو داشته باشیم. درگیر شدن جدی و عملیاتی رودررو در جریان اتفاقات و پژوهش و از آن 

 .بدیلی درسرامدی و روزآمدی خدمات داردها داشته باشیم نقش بی اهتوانیم با سایر دانشگمشترکی که می

تر شدن جامعه و روابط انسانی نیاز به آن بیشتر  مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه افزود: به دلیل اینکه طب اورژانس نیاز جامعه است و با پیچیده

به آینده خوشمی باید پیشرفت کند، من  ببین و احساس میشود،  بتواندجایگاه رشته  کنم  اگر مدیران در سطح کالن  اوجود همکاران پرتالش 

توانیم از عهده آن برآییم، در حال حاضر مدیریت کالن کشور در شناسایی جایگاه  اورژانس را بشناسند و نیازهای این رشته را مدیریت کنند، می 

توانند  های تخصصی مینظام سالمت نشان داد چگونه اورژانس رونا به خصوص کشود به نسبتاً خوب عمل کرده و مهم بودن مسئله کامالً درک می

رسد ارزش گزاری خدمات اشکال اساسی دارد و برای اصالح این  در مقایسه با یک اورژانس غیرتخصصی کارا و چابک عمل کنند؛ اما به نظر می 

 .دهیم نقص داریم زمان را از دست می 

المللی بوده که این  ای از مشکالت اقتصادی و ضعف در تعامالت دانشگاهی بیناخیر کشور ما درگیر پاره  هایدکتر حسین نژاد ادامه داد: در سال

دار کرده و تبادل اطالعات و  موضوع بر تمام ارکان مدیریتی ازجمله رشته اورژانس تأثیر گذاشته است، مشکالت اقتصادی تبادل علمی را خدشه 

نیاز داریم این تبادل دوباره برقرار شود. همچنین باید به حضور در کشورهای خارجی کمرنگ شده و   طور مستمر لزوم حضور همکاران طب  ما 

های فوق تخصصی همگام با سایر کشورهای آموختگان در رشته اورژانس در نظام سالمت مورد تأکید قرار بگیرد و راه برای ادامه تحصیل دانش 

های مختلف و نهادهای مختلف اجتماعی این مشکالت نجمن طب اورژانس و همکاران در حیطههای امطرح دنیا باز شود. امیدواریم با تالش

 .برطرف شود

ان کرونا  استاد طب اورژانس در پایان ضمن قدردانی از کسانی که رشته اورژانس را باتدبیر درست وارد کشور کردند از دستیاران باانگیزه که در دور

را مدیریت کردند سپاسگزاری کرد و گفت: دغدغه ما در رشته طب اورژانس ارائه خدمات مطلوب و سطح باال  فشانی این دوران و بیماری  با جان 

گوییم حمایت بیشتری از طب اورژانس شود به این دلیل است که وقتی این بخش بهتر دیده شود افراد بیشتری  به همه بیماران است و اگر می 

و خروجی بهتری خواهد داشت و درنتیجه خدمت بهتری به بیمار و جامعه ارائه خواهیم داد. برای رسیدن  کنند  این رشته را برای تحصیل انتخاب می 

 .ریزی و تعامل بین بخشی نیاز داریمبه این هدف به فکر و برنامه 

  

 

 


