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 دیریت جهادی م

 علوم پزشکی تهران به مناسبت روز پزشک:  رئیس دانشگاهپیام تبریک 

 پزشکی دست و اراده خدا است که به یک انسان تفویض شده است 

  .کتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت اول شهریور، روز پزشک پیام تبریک صادر کردد

 

  

 

 

 

 

 

 

 ، متن پیام به شرح ذیل است؛  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

 الرحیم الرحمناهللبسم

 

دان و دانشمند بزرگ ایرانی را به پزشکان عمومی، متخصصان محترم،  فرارسیدن روز تولد حکیم ابوعلی سینا پزشک، عالم الهی، فیلسوف، ریاضی

 .کنمتلف تبریک عرض میهای مخهای و فلوهای محترم گروهها، رزیدنتعلمی، دانشجویان پزشکی، استاجرهای عزیز، انترن اساتید، اعضای هیئت

درستی انجام دهیم. حقیقتاً  ای که به ما محول شده است را به عنوان طبیب نقش خودمان را صحیح بازی کنیم و آن وظیفه شاءاهلل بتوانیم به ان 

باشند که بین ما نیستند یا  الگوهای ما باید اساتیدی مثل استاد منوچهر دوایی، استاد علیرضا یلدا، استاد شمس شریعت و سایر اساتید محترمی  

 .اساتیدی که در حال حاضر بین ما هستند و واقعاً خودشان را وقف انسانیت و کمک به مردم کرده اند

ای از علم« است که پزشک باید تمام علوم سیاسی اجتماعی، فرهنگی، هنر،... و علم پزشکی خودش را با هم جمع کند تا بتواند  پزشکی »شعبه 

شخصه اعتقاد دارم که پزشکی دست و اراده خدا است که به یک انسان تفویض شده است؛ بنابراین مقامی بسیار عالی، مت باشد؛ به اثرگذار بر سال

ها از مرگ و شفا دادن را که های دیگر پیش آید که وظیفه نجات انسانهای آن خیلی نادر ممکن است در شغل متعالی و معنوی است و ارزش

 .باشد  صفت الهی است داشته

های نوین و مدرن و پیشرفته که تولید تر، با علم نافع، تحقیقات مؤثر و فناوریشاءاهلل با کمک همدیگر بتوانیم دانشگاهی بهتر، محیطی عالمانه ان 

سمت  به  و  باشیم  داشته  دانشگاه  در  را  باشد  دانشگاهما  بین  در  بتوانیم  که  کنیم  حرکت  باشیموسویی  برتر  جهان   .های 

های  ها و شکوفه ایم؛ نهادینه کنیم، گلوقت گذاشته هایی که در سال گذشته برای آن م با کمک شما بتوانیم سال جدید را سال شکوفایی برنامه امیدوار

 .شاءاهلل در سال آتی مشاهده کنیماین برنامه ها را هم ان 
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  میحام ییدانشجو شهیاند افتیطرح ض

 1401 میحام ییدانشجو شهیاند افتیض یهاو روز اول کالس هیمراسم افتتاح یبرگزار 

در تاالر   1401مرداد   30 کشنبهیدر روز  هیمراسم افتتاح  یبا برگزار میبا عنوان حام ییدانشجو شهی اند افت یدوره طرح ض نیسوم

 آغاز شد.  یدانشکده داروساز یراز

 

 

  

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویی   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 ی و امور اجتماع یکل فرهنگ ریمد علوم پزشکی تهران و حجت االسالم والمسلمین کرمی؛ رئیس دانشگاه، با حضور دکتر قناعتی، ۱۴۰۱)حامیم( 

نما  ؛یشی دقریس  دیرمجیم  نیدر دانشگاه ها، حجت االسالم والمسلم   یمقام معظم رهبر  یندگینما  اده ن نهاد   یمقام معظم رهبر   یندگیمسئول 

 طرح برگزار شد.  دیو اسات انیاز دانشجو  یتهران و جمع ی دانشگاه علوم پزشک

دانست و افزود: انسان در کنار علم،    یطرح، وجود دو عنصر » اخالق و پرورش« را در کنار علم ضرور   نیا  یبرگزار  تیبا اشاره به مز  ،یقناعت  دکتر

 خواهد شد.   لیتبد یوحشتناک زینداشته باشد، علمش به چ یاگر اخالق و خط مش

ها را فرد گرا و ه جدا کردند و انسانبود. بشر را از خانواد  دهیبه بن بست رس  تیرخ داد، بشر  یکه انقالب اسالم  یدر ادامه افزود: در عصر  یو

  رات، در صاد یبزرگ ی هاشرفتیبود نابود شده بود. اما االن در کنار ضعف ها، به پ یفشارها، هر کشور نیسال با ا ۴۳ نیمنفعت طلب کردند. در ا

داد که   ادی.    م«یتوانیبود که » ما م  نیداد، ا  ادی)ره( به ما    ینیکه امام خم  ییزهایاز چ  یکی.  میدرسی  …و  یپزشک   عیصنا  ان، یدانش بن  یهاشرکت

 . میانجام ده میتوانیم یهر کار شیبا اراده خو

.  دیریبگ  ادیاقتصاد را     دیبا  د،یبا برنامه حرکت کن  دیشماها خواهند آمد، با  ن یاز ب  ران یو مد  میخواهی م  ریمد  ندهیافزود: ما در آ  انیدانشگاه در پا  سیرئ

 . میکن دایراه را پ عتریو سر میو قرآن استفاده کن تیاهل ب یاز خط مش میتوانیما م

تا نفس خود   دیدو هفته را عهد کن ن ی. ادیاردو استفاده کن ن یاست، از فرصت ا  یبزرگ اریکه دفتر نهاد راه انداخته کار بس یافزود: کار نیهمچن یو

 .  دیرا تحت کنترل قرار ده

https://pr.tums.ac.ir/
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 ییفعاالن دانشجو  یو اهداف طرح  پرداخت و گفت: توانمندساز  اتیجزئ  حیبه تشر   یشیدقریس  دی رمجیم  نیالم والمسلممراسم حجت االس  یابتدا  در

و   ینیآفر  دیو ام  انیدر دانشجو  زهیانگ  جادیبا اهداف ا  یاز جوانان دانشگاه  یانیم  یها  حلقه   یریمختلف ضرورت دارد و شکل گ  یها  در حوزه

 ی آموزش بعداز اتمام دوره طرح در قالب اردوها  ندیفرآ  نیها و ادامه ا  آن   ازین  ییو شناسا  انیو ارتقا دانش رسانه در دانشجو  یجمع  ه یروح  تیوتق

  زهرا هفته در اردوگاه ال  کیهفته در دانشگاه و    کی  وریشهر  ۱۰مرداد تا    ۲۹  خیطرح از تار  نیخواهد بود. ا  م یطرح حام  یها  روزه جز برنامه  کی

 شود.   ی برگزار م

با توجه به    نیقرار گرفته  و در طرح حاضر خواهند بود. همچن  رشیدانشجو مورد پذ  ۱۷۰تا    ۱۶۰طرح، تعداد حدودا    نیدر خاتمه افزود: در ا  یو

  ن ی، خواهند بود. در امربوط به دروس معارف خود  یحاضر در طرح، قادر به گذراندن چهار واحد دانشگاه  انیانجام گرفته، دانشجو  یهای زیبرنامه ر

اسات از  کشور  د یطرح  م  یمطرح  همچن  شودیاستفاده  راستاکالس  وهیش  نیو  در  و  بوده  طرفه  دو  گفتمان  بصورت  مهارت    شیافزا  یها 

 خواهد بود.   انیدانشجویارسانه 

ها گفت:   انقالب  در دانشگاه   یمعظم رهبرمقام    یندگینهاد نما  یو امور اجتماع  ی کل فرهنگ  ریمد  ؛یکرم  نیادامه مراسم حجت االسالم والمسلم  در

قدرت    کیسال، ما به    ۴۳  نیبه تمام معنا است و در طول ا  یو اقتصاد  یاسیانقالب س  کینبوده، بلکه    ی نیو د  یانقالب اسالم  کیما صرفا  

 یهاییبدون در نظر گرفتن قدرت و توانا توانند یمطرح، نم یهاکشور   ا، یدن یاسی. امروزه در معادالت سمیشده ا  لیمنطقه تبد یو اقتصاد یاسیس

 ریبا تفس نیهمچن یاست. و یانقالب شکوهمند اسالم زیاعجاب انگ یهااز نشانه  یکی نیو ا رندیکالن در منطقه بگ ماتیتصم ران،یروز افزون ا

حاضر در   انیاشاره کرد و از دانشجو  انیدانشجو  یهاسواالت و دغدغه  یبه تمام  یی در دانشگا ه ها؛ به لزوم پاسخگو  میطرح حام  یبرگزار  ساسا

 در ذهنشان ندهند.  یسوال مبهم چیماندن ه یطرح تخواست تا اجازه باق نیا

  و الزم در   یکاف  یهایمقتدر و روشن، داشتن آگاه  ندهیبا آ  کشوری  ساختبود و الزمه    د یسازان کشور خواه  ندهیآ  ان، یافزود: شما دانشجو  یو

 است.    قیعم یراهبرد  دگاهید بایاالخصوص سواد رسانه  یابعاد، عل یتمام

تهران در دانشکده و ادامه    یدانشگاه علوم پزشک  میحام  ییدانشجو  شهیاند  افتی روز اول طرح ض  ییاجرا  یهابعد از  مراسم، برنامه  نکهیا  حیتوض

 دانشگاه برگزار شد.  یآن در مسجد خوابگاه کو

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد

 دکتر قناعتی: حیات دانشگاه در گرو حرکت مطلق علمی است

دانشگاه، رئیسه  هیات  نشست  گزار  در  و  ای  هسته  پزشکی  آموزشی  گروه  ارزشیابی  دانشکده  گزارش  ساله  چهار  برنامه  ش 

 .توانبخشی، ارائه و برضرورت حرکت بر اساس علم و آگاهی تاکید شد

 

مرداد ماه   ۳۰، دکتر حسین قناعتی، رییس دانشگاه، در نشست هیات رئیسه که روز یکشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

در سالن شورا برگزار شد، گفت: آگاهی علمی و حرکت علمی مطلق، موضوعی بسیار مهم و حیاتی برای مدیریت است و باید هر قدمی که  ۱۴۰۱

 .برمی داریم، بر اساس یافته های متقن علمی و استراتژیک باشد

ساس داده های علمی باشد، تصریح کرد: باید از داشته ها  رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه هر قدمی که برمی داریم باید بر ا

 .استفاده کنیم و قدر شرایط را بدانیم

در رامسر برگزار می   MBA را برای همه مدیران ضروری دانست و گفت: روز سه شنبه اولین دوره MBA دکتر قناعتی، گذراندن دوره مدیریتی

نخواهند بود. امیدوارم این دوره با موفقیت انجام شود و بتواند در ارتقاء مدیریت دانشگاه کمک   شود و افرادی که این دوره را نگذرانند در مدیریت

 .کننده باشد

وی تصمیم گیری های درست بر اساس آموزش های علمی را الزمه فعالیت ها خواند و گفت: باید بدانیم طراحی و اجرا یعنی چه و چه افرادی 

هستند. همچنین توجه به خصوصیت های فردی افراد و جای گذاری آنها در مسئولیت مناسب می تواند راندمان کاری برای مسئولیت ها مناسب  

  را افزایش دهد. به عنوان مثال پرستار بخش روان، اورژانس و بخش های دیگر خصوصیات متفاوتی دارند و باید هنگام جای گذاری آنها به این

 .نکات توجه کنیم

ر بخش دیگری از سخنان خود، از مدیران خواست تا در هفته دولت، گزارش های کاری خود را آماده و ارائه نمایند و تاکید کرد:  دکتر قناعتی، د

خوشبختانه گزارش های ما در حوزه بهداشت بسیار جامع بود به گونه ای که مبنای تصمیمات در جلسه وزارت بهداشت قرار گرفت. در این جلسه 

 .قرارگاهی در زمینه بهداشت استان تهران برقرار شودهمچنین مقرر شد، 

وی سپس از برقراری شرایطی برای زیارت عتبات در اربعین برای اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: قطعا زیارت عتبات عالوه بر بازگشت 

 .معنوی، تاثیرخوبی در راندمان کاری می گذارد
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را به  اشاره کرد و گفت: در نظر داریم گردش کاری در  رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین  اندازی مهدی کلینیک و موانع موجود  ه 

  بیمارستان مهدی کلینیک، به صورت دولتی باشد . قصد داریم این مرکز را به صورت پلکانی راه اندازی کنیم و در فاز نخست اورژانس آن راه 

 .زی داریم که باید تامین شوداندازی خواهد شد. همچنین کمبود بودجه ای برای راه اندا

مهدی  وی افزود: بنا نداریم همه بخش های بیمارستان امام را به مهدی کلینیک منتقل کنیم. باید بررسی کنیم که کدام بخش ها شرایط انتقال به  

 .کلینیک را دارند

تکمیل پروژه های عمرانی موجود، نوسازی پروژه های   دکتر قناعتی، در ادامه با اشاره به مسیر حرکت دانشگاه و برنامه توسعه فیزیکی آن گفت:

فرسوده و انجام ساخت و سازهای جدید بر اساس برنامه و همچنین جذب نیروی انسانی بر اساس الگوی طراحی شده از مهم ترین برنامه های 

 .دانشگاه است

استاندارد موجود برای    ۲۱ای را ارائه کرد و گفت: بر اساس  در ادامه دکتر علی لباف، از دانشکده پزشکی، گزارش ارزشیابی گروه پزشکی هسته  

در حد انتظار   ارزشیابی، رشته های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این میان تعدادی از رشته ها حائز آن شدند و در برخی از استاندارد ها نیز 

 .و یا کمتر از حد انتظار ظاهر شدند

 .ساله، اهداف و چشم اندازهای این دانشکده پرداخت ۴ده توانبخشی نیز به ارائه گزارش دکتر خاتون آبادی، رییس دانشک

والمسلمین سید مجید قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، بخش هایی از  االسالمهمچنین پیش از دستور نیز، حجت 

پویش یک دقیقه با مسئولین که به   و سپس  )مشروح سخنرانی(قرائت کرد    توصیه نامه حضرت امیر به مالک اشتر در خصوص فرماندهان را

 . گزارشی از همکاران معاونت درمان اشاره داشت، پخش شد

 

انجمن بین ایرانی  قناعتی: کنگره سالیانه شاخه  بهترین، دقیق MRI المللیدکتر  ارائه  ترین و  در پزشکی، در 

 ترین خدمات پزشکی به جامعه مؤثر استارزان
شده است. این  تشکیل  MRI ، باهدف ارتقا پژوهشی و پیشرفت حوزه1994در سال   (ISMRM) پزشکیدر   MRI المللیانجمن بین 

دارند.  کشور آسیایی مجوز فعالیت در این زمینه را    4هزار عضو از کشورهای مختلف دارد و فقط    8انجمن درحال حاضر بیش از  

پانل تخصصی و   35امسال نخستین کنگره سالیانه آن با    تشکیل شده و  2013نیز در سال   MRI المللی شاخه ایرانی انجمن بین 

 .شودروز برگزار می  3کشور جهان به مدت  11متخصص از   100سخنرانی بیش از  

 

https://pr.tums.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C:-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/216438
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علوم پزشکی تهرانبه گزارش   دانشگاه  قناعتی  روابط عمومی  این کنگره، دکتر حسین  افتتاح  مراسم  دانشگاه، در  تهران   رئیس  علوم پزشکی 

های آن نقش مؤثری در ای دانست که پیشرفتدر پزشکی، رادیولوژی را دانش چند رشته MRI المللیکنگره سالیانه شاخه ایرانی انجمن بین   و

 .آوردرادیولوژی ایجاد شود، تأثیر مثبتی را در علم بیولوژی و سالمت بوجود می پیشرفت پزشکی داشته است گفت: هر تغییر مثبتی که در رشته  

های وابسته به این رشته و استفاده بهینه  های نظام سالمت کشور گفت: با گسترش علوم پزشکی و رشد تکنولوژیدکتر قناعتی با اشاره به پیشرفت 

 .سال رسیده است  ۷۰سال به بیش از   55یافته و در ایران از ها افزایشاز آن، طول عمر انسان 

کنند و افراد تا  ها دانش، تخصص و تجربه بیشتری پیدا میدکتر قناعتی با اشاره به اهمیت فاکتور طول عمر در جوامع گفت: با افزایش سن، انسان 

کنند. شناسی، آلزایمر دمانس بیشتر کار می توانند برای جامعه مفید باشند و به همین دلیل که در زمینه سالمندکنند میزمانی که خوب فکر می 

 .زندمرگ هر انسان بسته به نوع تخصص آن در میلیون دالر به اقتصاد یک کشور آسیب می 

گذاری درست نظام سالمت تأکید کرد و گفت: باتوجه به محدودیت منابع در کشورها، ریزی و سرمایه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر برنامه 

ترین بهترین خدمات با استفاده از پیشرفته    گذاری شود کهریزی و سرمایه ای برنامه گونههایی دارد و باید به ام سالمت ایران نیز محدودیتبودجه نظ

 . صرف بودجه مناسب به مردم ارائه شود  ها وتکنولوژی

در پزشکی گفت: امیدوارم با  MRI   المللیایرانی انجمن بینرئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اهداف برگزاری کنگره سالیانه شاخه  

های این صورت بهینه استفاده کنیم و در زمینه نوآوریروز دنیا به های به های این رشته را بشناسیم و از تکنولوژیبرگزاری این کنگره، پیشرفت

 د. ارائه شوترین خدمات ترین و ارزان رشته پیشگام باشیم و کمک کنیم که بهترین، دقیق

های بیشتری در علم پزشکی روز افقهای این عرصه، روزبهگفت: با نوآوری MRI های پیشرفته و متعدددکتر قناعتی با تأکید بر استفاده از روش

 .های پزشکی داردگذاری در این زمینه نقش مهمی در دستیابی به پیشرفتشود و سرمایه گسترده می

   و رادیولوژی MRI های عرصهی وزیر بهداشت از پژوهش حمایت معاون تحقیقات و فناور

سالمت     در ادامه دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، کیفیت آموزشی و پژوهشی در عرصه تصویربرداری را در ارتقا

برداری بود  انتظارمان از رادیولوژی درحد عکس بیشترین    ۶۰های مختلف در کشور گفت: شاید در دهه  تأثیرگذار دانست و با مرور پیشرفت رشته 

های  ها بیش از رشتهشده که تأثیر آن در تشخیص و حتی درمان بیماریای تبدیلاما امروزه با پیشرفتی که در این زمینه صورت گرفته به رشته 

 .باشد های این رشته روبه افزایش رسد در بلندمدت، سرعت تغییر طیف فعالیت می   دیگر است و به نظر 

های قلبی و  ها و نقش رشته رادیولوژی در این زمینه گفت: بیماریومیر انسانمعاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، با اشاره به عوامل مرگ

هایی که اثر این  ها هستند و یکی از روش ومیر انسانترین عوامل مرگهای مزمن ریوی و تصادفات از مهمها، بیمارینورولوژی، سرطان    عروقی،

دکتر پناهی    .دهد، استفاده از دانش تصویربرداری در تشخیص به هنگام و جلوگیری از پیشرفت بیماری استومیر کاهش میها را در مرگ بیماری

شود در تشخیص  که امروزه بیشتر روی آن کار می  MRA :نقش مهمی در حوزه سالمت دارد گفت MRI کارگیریهای به ن اینکه انواع روش بابیا

 .کننده باشدتواند کمکها میبیماری

پارک علم و فناوری از متخصصان  های این رشته گفت: با استفاده از  وی با اعالم حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پیشرفت

های استفاده درست  منظور تدوین پروتکل کنیم. همچنین به های تصویربرداری پیشرفته حمایت میسازی دستگاه مربوطه در زمینه ساخت و بومی 

 .مند این عرصه آماده همکاری هستیمو منطقی از تجهیزات پیشرفته تصویربرداری با عالقه 

های جراحی و های رشته رادیولوژی به اهمیت این رشته در تمامی بخشیر گروه رادیولوژی با اشاره به پیشرفتسپس دکتر حسن هاشمی مد

 د.های مناسب درمانی تأکید کرکارگیری روشبه 
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با   آن  برگزاری  و نحوه  به معرفی کنگره  دبیر علمی کنگره  ادامه دکتر معصومه گیتی  و  هیئت  ۳5در  عل  ۱۳5رئیسه تخصصی  از  سخنرانی  می 

 .کشورهای مختلف اشاره کرد

های دپارتمان رادیولوژی  با حمایت  ۲۰۱۳و تشکیل شاخه ایرانی آن در سال    ISMRM دکتر حمیدرضا سلیقه راد دبیر اجرایی کنگره نیز درباره

 .دانشگاه علوم پزشکی تهران و اساتید این رشته توضیح داد

به میزبانی دانشگاه علوم    ۱۴۰۱شهریور    ۴تا    ۲در پزشکی به مدت سه روز از   MRI المللیینتوضیح اینکه کنگره سالیانه شاخه ایرانی انجمن ب

  .شودپزشکی تهران برگزار می 

 

 در نشست کمیته اثرسنجی مطرح شد

 دکتر ترابی: دستاوردهای دانشگاه با استفاده از ابزار های رسانه ای مناسب معرفی می شود

راه اندازی سازمان دانش آموزی و یکپارچه سازی برنامه های دانشگاه در این حوزه، نمایش  در جلسه کمیته اثرسنجی بر ضرورت 

 .مهم ترین دستاوردهای واحدها و همچنین معرفی اقدامات معاونت ها در زمینه جوانی جمعیت تاکید شد

 

، دکتر ماشااله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه در نشست کمیته رسانه قرار گاه تعالی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ر ماه، دستاوردهای علمی  در سالن شورا برگزار شد گفت: در نظر داریم در ه  ۱۴۰۱مرداد    ۳۱سالمت و جوانی جمعیت دانشگاه که روز دوشنبه  

کلیپ   دانشگاه را که توانستند علم را متناسب با نیاز مردم تبدیل به فناوری کنند، به شهروندان دانشگاهی معرفی کنیم. به عنوان نمونه امروز 

ار را به عنوان نمونه به نمایش  کوتاهی از دستاورد همکارانمان در بیمارستان فارابی در تولید قطره چشمی مخصوص هر فرد با استفاده از خون بیم

 .می گذاریم. خدمتی که توانسته در دسترس بیماران قرار بگیرد و هزاران دالر صرفه جویی ارزی داشته باشد

  درجه تاکید کرد و گفت: به منظور نمایش بهتر این دستاوردها، واحدها  ۳۶۰وی بر لزوم ترسیم ابعاد فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه به صورت  

ان  باید فعالیت های متفاوت و منحصر به فرد حوزه کاری خود را به موقع شناسایی و لیستی از آن تهیه کنند تا بتوان در زمان مناسب به دیگر

موضوع جدید که در یک سال گذشته انجام شده است را شناسایی    ۲۳۰معرفی کرد. اکنون روابط عمومی دانشگاه با بررسی اخبار سایت توانست، 

 .رای معرفی آماده کندو ب

خاطر نشان کرد: متاسفانه اشتباه برداشتی در مفهوم دستاورد   "مفهوم دستاورد، موضوعی متفاوت از کارهای جاری است"دکتر ترابی با بیان اینکه  

عالم شود که برای نخستین بار  ای واحدها در این قالب قرار نمی گیرد و باید خدمتی به عنوان دستاورد اوجود دارد چرا که کارهای عادی و وظیفه 
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در واحد ارائه می شود و یا اینکه آن خدمت منحصرا در دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه می شود. به عنوان مثال هنگامی که برگزاری یک  

اگر چه خبری مهم است  جشنواره مصوب شد، این حرکت جدید می تواند معرفی شود اما تکرار آن در سال های بعد، امری معمول تلقی می شود و  

 .اما دستاورد به شمار نمی رود مگر آنکه رخداد مهمی در ذیل آن اتفاق بیافتد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بحث جوانی جمعیت و اقدامات واحدها در این زمینه را موضوعی نو عنوان کرد و گفت: اکنون  

تمامی معاونت های دانشگاه برنامه های خود را در این خصوص اعالم کرده اند. در داخل دانشگاه  قرارگاه جوانی جمعیت در کشور شکل گرفته و

کنند. از سوی دیگر در قالب دانشگاه اجتماعی باید بتوانیم  نیز نهادهای علمی داریم که فعالیت های علمی و خدمات درمانی این حوزه را ارایه می 

ت را معرفی کنیم. از این رو اگر بتوانیم برنامه ریزی های کالن در حوزه جوانی جمعیت را با خدمات علمی  خدماتی که مورد نیاز مردم و جامعه اس

 .دانشگاه متناسب سازی کنیم، می توانیم به خوبی حرکت های جدید را به نمایش بگذاریم

ر می شود و روابط عمومی در نظر دارد برای معرفی  شهریور برگزا  8تا    ۲وی سپس به برنامه های هفته دولت اشاره کرد و گفت: هفته دولت از  

ر دستاوردهای هر حوزه کلیپ مناسبی تهیه کند. از این رو باید بتوانید لیست خدمات و فعالیت های شاخص خود را تا روزهای آینده نهایی و د

. بر این اساس باید از موضوعات کاری خود کامال اختیار روابط عمومی قرار دهید تا سناریوی مناسب برای آن نوشته و سکانس های آن تهیه شود

 .مطلع باشید

تعبیر دیگری به عنوان نمایش فضل سیستم داشت.    کلمه فضولیدکتر ترابی، نمایش فضل سیستم را از وظایف رابطین خواند و گفت: می توان از  

ا که روابط  لذا باید به مفهوم واقعی کلمه، از تمامی وقایع و اتفاقات واحد خود مطلع باشید و بدانید که چه رویداد جدیدی در حال رخ دادن است؛ چر

 .می به دنبال شناسایی فضائل و معرفی آنهاستعمو

که  مدیر روابط عمومی دانشگاه، افزود: انتظار داریم این خدمات منحصر به فرد در معاونت ها، با سرعت، دقت و عمق بیشتری شناسایی شود چرا  

ها باید بتواند به خوبی به تصویر کشیده سیاست   گذاری معاونت ها اتفاق می افتد لذا اینهای جدید عمدتا در سطح سیاست سازی برای حرکتجریان

 .شود و به خوبی بیان شود تا مخاطبان عام دانشگاه بتوانند با آن ارتباط برقرار کرده و در آن مشارکت کنند

داشته باشیم قطعا می  وی عدم آگاهی مخاطبان را موجب مقاوت آنها در برابر مسائل دانست و یادآور شد: اگر بتوانیم معرفی جذابی از فعالیت ها  

 .توانیم همراهی و همکاری مخاطبان را نیز جلب کنیم

  دکتر ترابی در بخش دیگری از سخنان خود، با معرفی برنامه های دانشگاه به منظور راه اندازی سازمان دانش آموزش، از این برنامه ها تحت 

یا فرصت های علمی برای خدمت به مردم یاد کرد و گفت: از معاونت ها می خواهم تا برنامه ها و ایده های خود را در این    tums upعنوان  

 ا روابط عمومی به اشتراک بگذارند. خصوص ب
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 آئین گرامیداشت روز پزشکی در مرکز طبی کودکان 

 دکتر قناعتی: باید حرمت اساتید و کارکنان را حفظ و تعلق سازمانی ایجاد کنیم 

 .در مرکز طبی کودکان برگزار شد رئیس دانشگاهدر زادروز حکیم بزرگ ایرانی ابوعلی سینا، آئین بزرگداشت روز پزشک با حضور 

 

، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  ۱۴۰۱شهریور   ۱در مراسم روز پزشک     ،روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 .تهران، با تبریک زادروز ابوعلی سینا، گفت: دانشمندان بزرگ کشور در پیدایش تجهیزات پیشرفته پزشکی نقش جدی و برجسته ای ایفا کردند

اسکن  تی و سی  MRI عنوان استاد مدعو داشتم؛ فیزیکدانی، مبنای ساخت دستگاهبه   دکتر قناعتی در ادامه افزود: در سفری که به مقر سازمان ملل

ماتریس  با  الگوریتم را معادالت چند مجهولی  و  بیان کرد کهها  دار   های خوارزمی  به همراه  نیز  را  التزامی  و  برای ماست  بزرگی  افتخار   د. این 

اند داشته پرچم پرافتخار گذشته را برافراشته نگه   و کارکنان مرکز طبی کودکان با تالش خوددکتر قناعتی بابیان اینکه اساتید، فراگیران، پرستاران 

های کشورمان  گردند چراکه درمانکه مهاجران کشور، برای اقدامات درمانی خود به ایران بازمی   قدری استهای نظام سالمت به افزود: پیشرفت

 .تر از دیگر کشورهاستباکیفیت بیشتر و ارزان 

 الزحمهحق   ٔ  های وزیر محترم بهداشت درزمینهرئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اصالح مالیات پلکانی و سقف کارانه گفت: با حمایت

 ست. صورت گرفته ا اصالحاتی نیز  فراگیران

شود خسارت بسیاری را به کشور وارد خارج میترین سرمایه کشور دانست و گفت: هر فردی که از کشور  دکتر قناعتی نیروی انسانی را بزرگ

خاطر  اشتباه تصور شود فقط انگیزه مالی است که باعث تعلقممکن به   .کند و باید کاری کنیم افراد، احساس احترام و مشارکت بیشتری کنندمی

  د.ش دارگونه نیست عوامل متعدد فرهنگی و اجتماعی و... در این زمینه نقکه اینشود درحالیافراد می

اید حرمت اساتید و کارکنان را حفظ و تعلق سازمانی  : برئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بابیان اینکه دانشگاه را متعلق به خودمان بدانیم گفت

اهداف که فاصله بین رئیس و مرئوس کم شده و همه افراد برای پیشبرد رسالت و  طوریایجاد کنیم. مدل مدیریتی دانشگاه، مسطح است؛ به 

می کمک  یکدیگر  به  گزارشدانشگاه  می کنند.  نشان  نیز  دانشگاه  توسعه  و  تحقیق  مرکز  استهای  داشته  خوبی  نتایج  مدل  این   .دهد 

در حدود سی ماه به همت آقای مطهری    ۲گفت: ساختمان پیشرفته و مدرن مرکز طبی کودکان    ۲مرکز طبی     دکتر قناعتی با اشاره به افتتاح

اندازی و این مجموعه به خط  صورت پلکانی راههای مختلف آن بهپروژه ساخته شد و کمتر از یک ماه دیگر اورژانس و بخشنیکوکار محترم  

 . شودرسانی نظام سالمت متصل می خدمت
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منظور  فت: به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهم اقداماتی که در حوزه آموزش صورت گرفته گ

نیز    ارتقا کیفیت آموزشی، مشکالت آموزشی کارورزان و کارآموزان را رصد و در گروه داخلی به همت دکتر میرزاده برطرف کردیم. از گروه کودکان

 .شودهای مؤثر و نافعی ارائه کند تا آموزش   بررسی و رفع   های آموزشی دستیاران و کارآموزان و کارورزان راانتظار دارم چالش

کنیم موانع تبادل استاد و دانشجو برطرف شود و فراگیران بتوانند  المللی دانشگاه گفت: تالش میکتر قناعتی با تأکید بر توسعه ارتباطات بین د

 .  دهای دیگر بگذراننهای آموزشی را در دانشگاهبخشی از دوره

و ضوابطی را تعیین کرده است و افرادی که   dress code گاه هاروارد همها گفت: دانشای در بیمارستان با تأکید بر رعایت پوشش حرفه    وی

به     کنند ملزم به رعایت آن هستند. الحمداهلل کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز همچون گذشته پایبنددر این مجموعه فعالیت می

 .ای می باشنداصول پوشش حرفه 

 کودکان از امسال پذیرش فوق تخصصی طب اورژانس 

کارمند به همکاران مرکز طبی کودکان گفت: حضور رئیس     پزشک، داروساز و   رئیس مرکز طبی کودکان با تبریک روزهای  دکتر شروین بدو 

 ت. دانشگاه در این روز، نشان از همراهی ایشان با مرکز طبی کودکان و سالمت کودکان اس

های رئیس دانشگاه  قدیمی ترین مرکز ارائه خدمات کودکان در کشور دانست و گفت: با حمایت   ساله،  5۴وی مرکز طبی کودکان را با پیشینه  

 .منظور رفع مسائل مرکز طبی کودکان در چندماه اخیر صورت گرفته استاقداماتی به 

و امیدواریم     شوداندازی میراه دکتر بدو با اشاره به گسترش اورژانس مرکز طبی کودکان گفت: از امسال رشته فوق تخصصی طب اورژانس کودکان  

 .کنند حمایت پزشکی های اورژانس  خدمات ارائه ٔ  فلوهایی که تربیت می شوند کشور را درزمینه

های اندازی کلینک ویژه و گسترش بخش پیوند سلول های بنیادین مرکز طبی کودکان خبر داد و گفت: با حمایترئیس مرکز طبی کودکان از راه 

پاویون دستیاران حداکثر تا دو هفته اینده به بهره برداری می رسد و به زودی سراغ دفتر کار و پاوین اعضای هیئت علمی می   دانشگاه و خیرین،

  ت.رویم. بخش توانبشخی نیز بازسازی شده و داروخانه سرپایی مرکز نیز به بهره برداری رسیده اس 

های دانشگاه و وزارت بهداشت، اورژانس و  شهریور ماه گفت: به همت خیرین و حمایت از اواخر    ۲اندازی مرکز طبی کودکان  وی با اشاره به راه 

  د.شواندازی می یکی پس از دیگری راه  ۲های مرکز طبی کودکان بخش 

ند. افزایش  گفت: باتوجه به اهمیت این موضوع برای رئیس دانشگاه، جلساتی را با کارورزان برگزار کرد   دکتر بدو درخصوص اصالح حقوق فراگیران

 ت. حقوق دستیاران تخصصی تقریبا به نتیجه رسیده است و برای دستیاران فوق تخصصی هم درحال اصالح اس

 .در ادامه از اساتید پیشسکوت و جوان و همچنین فراگیران منتخب این مرکز قدردانی شد
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زمینه  «کارمند»به مناسبت روز کارمند؛ دکتر قناعتی: جایگاه ارزشمند  رئیس دانشگاه پیام تبریک و قدردانی 

 ساز تحقق آرمان ها و دستاوردهای دانشگاه است

 .ادر کردشهریور، روز کارمند پیام تبریک ص 4دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با 

 

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

از    مرهون کوشش کارکنان پرتوان و فداکاری است که به عنوان عضوی اثرگذار در خانواده بزرگ دانشگاه   حرکت دانشگاه در مرز های دانش

  .هیچ تالشی برای خدمت به مردم دریغ نکرده و نمی کنند

زمینه    «کارمند»هفته دولت و بزرگداشت مقام شهیدان رجایی و باهنر، فرصتی است مغتنم تا تالش همکاران بزرگواری را که در جایگاه ارزشمند  

 .ساز تحقق آرمان ها و دستاوردهای دانشگاه هستند، ارج نهیم

همکاران محترم دانشگاه در انسجام امور و ساماندهی فعالیت ها،خصوصا در ایام همه گیری بیماری کرونا بیش از هر زمانی بدون شک نقش شما  

  .قابل تقدیر است

از خداوند متعال سالمتی    اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دولت و با تبریک روز کارمند سپاسگزار کوشش های اثربخش شما عزیزان می باشم

 .نمایمو توفیقات روزافزون را برای تمامی همکاران خصوصاً کارمندان عزیز مسألت میسربلندی 

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه
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برگزاری نشست شورای راهبردی مرکز مشترک تحقیقات تغییر اقلیم و سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 و دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شورای راهبردی مرکز مشترک تحقیقات تغییر اقلیم و سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه  دکتر قناعتی در نشست  

علوم پزشکی دزفول گفت: باید با فراهم کردن بستر مناسب اطالع رسانی اثر گذاری تغییر اقلیم بر پدیده های اجتماعی، سالمت،  

 فرزندآوری، اقتصاد، رشد و توسعه را بیان کنیم 

 

، نشست شورای راهبردی مرکز مشترک تحقیقات  ۱۴۰۱شهریور    ۶دانشکده بهداشت، یکشنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ش  به گزار

علوم پزشکی تهران،    رئیس دانشگاهتغییر اقلیم و سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی دزفول با حضور دکتر حسین قناعتی  

دکتر   تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  رئیس  ندافی  کاظم  دکتر  دزفول،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  خسروپناه  علیرضا  دکتر 

  زیست  محیط حفاظت  سازمان  اسبق رئیس  زادهمحمدی جواد محمد  غذایی، امنیت  و  سالمت عالی شورای  دبیرخانه  رئیس  محمداسماعیل مطلق

نیا استاد پیشکسوت دانشکده بهداشت، دکتر عباس استادتقی زاده مدیر دپارتمان حوادث و بالیا دانشکده و سایر اعضا   مصداقی  علیرضا  دکتر  ایران،

 شورای راهبردی برگزار شد. 

به آن  دکتر قناعتی با ابراز خرسندی از تشکیل این مرکز گفت: خوشحالم که مساله تغییر اقلیم که یکی از مسایل مهم و مورد توجه دانشگاه است  

پرداخته شده است. هدف از علم و دانشگاه اقدامات عملی و تحقیقاتی است که بتواند مشکالت مربوط به سالمت مردم را به صورت کاربردی و  

 مفید بررسی و برطرف کند. در دانشگاه باید کارها به صورت واقعی و قابل لمس انجام شود. 

ری از مواقع با اصل غافلگیری مواجه می شویم در حالی که بسیاری از شرایط قابل پیشگیری رئیس دانشگاه افزود: متاسفانه در کشور در بسیا

 است. 

د  وی گفت: یکی از ابعاد بی عدالتی در سالمت این است که امکانات بهداشتی و درمانی و دسترسی به آن در استان هایی مثل تهران متمرکز باش

ه سیاستمداران و تصمیم گیران را از شرایط آگاه کنیم. باید نقاط هدف را پیدا کرد و در آن زمینه ها  و وظیفه ما به عنوان معلم و استاد این است ک

 .  داشت   فعالیت مناسب و اثرگذار

 دانشگاه  یک  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  به  توجه  با  و  گردد  می  بر  جامعه  افراد  به  مسایل  از  بخشی  و  گیران  تصمیم  به  مسایل  از  بخشی

 .  شویم وارد   اعی است باید با کمک سازمان های دیگر مثل صدا و سیما در زمینه آموزش و افزایش تاب آوری مردماجتم
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 اقتصاد،  فرزندآوری،   سالمت،   اجتماعی،  های  پدیده  بر   اقلیم  تغییر  گذاری  اثر   رسانی   اطالع   مناسب  بستر  کردن  فراهم   با  باید:  گفت  قناعتی  دکتر

. امیدوارم این همکاری مبارک در دانشگاه و همه کارهای بین بخشی اتفاق بیافتد تا بتوانیم با قدرت بیشتری در زمینه  کنیم  بیان   را   توسعه  و   رشد

 عدالت آموزشی و نشر دانش بکوشیم. 

یط تغییر اقلیم در کشور در ابتدای نشست دکتر ندافی در خصوص ضرورت و چگونگی تشکیل این مرکز توضحاتی ارائه کرد و گفت: با توجه به شرا

یر  و آثاری که این پدیده بر سالمت جامعه، امنیت غذایی، کمیت و کیفیت آب، بیماری های واگیر و بسیاری از مسایل دارد و آن ها را تحت تاث

شگاه علوم پزشکی دزفول  قرار می دهد، تاسیس این مرکز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران که یک دانشگاه پیشرو در این زمینه است و دان

 که یک دانشگاه استانی و پیش قدم است اتفاق بسیار خوبی است.  

 دیگر   بعضی  و  هستند  آب  کیفیت مشکالت  دچار  اخیر  سیالب  از  متاثر وی گفت: االن که ما در این نشست حضور داریم بعضی از استان های ما  

 بتواند در آینده ای نزدیک برای مردم کشور ما مفید و قابل لمس باشد.   ها نشست این از حاصل نتایج که امیدوارم.  آبی کم  دچار نیز همدان مثل

سپس دکتر خسرو پناه با تشکر از حضور اعضا گفت: برای تشکیل این مرکز مهمترین مولفه ای که وجود دارد، این است که بتواند محصول و یا 

داشته باشیم و آسیب و خطرات ناشی از آن که برای سالمت منطقه وجود دارد را بررسی و کاهش  راهکارهایی برای امر اجتناب ناپذیر تغییر اقلیم

 دهیم. 

در    استان خوزستان با توجه به اینکه در منطقه ای با بارش های مناسب است اما دچار ریزگردها، تنش آبی و تغییر بافت گیاهی هستیم که البته

 ستیم.  مناطقی از کشور نیز شاهد این مساله ه

ش وی افزود: امیدوارم با حمایت ها از تشکیل این مرکز و تصویب سریعتر آن در شورای گسترش بتوانیم به صورت عملیاتی راهکارهایی برای کاه

 اثرات تغییر اقلیم در بخش سالمت داشته باشیم.  

تمام در این زمینه تشکر می کنم. تغییر اقلیم به عنوان  در ادامه محمدی زاده در خصوص تشکیل این مرکز گفت: صمیمانه از دو دانشگاه برای اه

  یک چالش مهم مدنظر است که و آثار این تغییرات بسیار عمقی و جدی است که بعضا از آن ها غافل هستیم. وی افزود باید با توجه ظرفیت های 

یشنهادهایی برای برنامه راهبردی و عملیاتی این مرکز و  موجود این مرکز فعالیت های ملی، منطقه ای و بین المللی داشته باشد. در ادامه وی پ

 چشم انداز فعالیت های آن ارائه کرد.  

یم و اثرات آن بر  در ادامه دکتر مطلق گفت: با توجه به اینکه ایران در منطقه تغییر اقلیم قرار گرفته و مقام وزارت تاکید بر ارائه سند جامع تغییر اقل

علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی دارد، تاسیس این مرکز می تواند اثرات مثبتی بر سالمت مردم داشته باشد  سالمت با همکاری فرهنگستان  

 و امیدوارم که این سند با حضور رئیس جمهور هرچه زودتر به تصویب نهایی برسد.  

دانشگاه های بزرگ دنیا که در ماموریت هایشان اعالم می  سپس دکتر مصداقی نیا نیز با ابراز رضایت از تشکیل این مرکز گفت: یکی از شعارهای  

کنند توجه به محیط زیست است. دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه شناخته شده ای است و اولین مرکز تحقیقات محیط زیست را در سال 

ر ایران در این دانشگاه رقم خورد. امیدوارم  برای اولین بار د  ۱۳8۹با شروع در یک فضای کوچک و تاسیس پژوهشکده محیط زیست در سال    ۱۳8۷

    تاسیس چنین مرکز مهمی با وجود اساتید برجسته بتواند مسایل مرتبط با محیط زیست و تغییر اقلیم را بررسی و ارائه راهکار داشته باشد.

ی دزفول پیش نویسی از برنامه های راهبردی در ادامه دکتر مصطفی هادیی از پژوهشکده محیط زیست و دکتر آقاباباییان از دانشگاه علوم پزشک 

ود مرکز ارائه کردند و حاضران نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند. همچنین مقرر شد، در زمان یک هفته افراد نظرات نهایی و جمع بندی خ

 را در خصوص این برنامه اعالم کنند.

 سط دکتر ندافی و دکتر خسروپناه به افراد اعطا شد.  در پایان احکام اعضای شورای راهبردی مرکز تغییر اقلیم تو
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توضیح اینکه دکتر محمد صادق حسنود عضو هیات علمی و رییس مرکر تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست، دکتر شیدا ملک افضلی  

رئیس انجمن محیط زیست و ایمنی و پژوهشگر  عالی سالمت و امنیت غذایی، دکتر امین پاداش    کارشناس و سرپرست هماهنگی دبیرخانه شورای 

بهمنش معاون آموزش و تحقیقات  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دکتر محمدامین  تربیت مدرس، دکتر مهدیه توکلی معاون  دانشگاه 

دزفول، دکتر کیومرث اهلل  دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دکتر عزیز کسانی عضو هئیت علمی و مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  

بخشی عضو هیات علمی دپارتمان سالمت در حوادث و بالیا دانشکده بهداشت و سیما گرشاسبی کارشناس این دپارتمان در این نشست حضور 

 داشتند.

 

 شست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و تهران برگزار شد ن

دو دانشگاه، منجر به شکوفایی علم، اخالق، انسانیت و شکوفایی   دکتر قناعتی: امیدوارم همکاری های مشترک

 جامعه اسالمی شود

در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران و تهران، گزارش پیشرفت همکاری مشترک دو دانشگاه در حوزه  

 .های مختلف ارائه و برای امضای تفاهم نامه های جدید توافقاتی صورت گرفت 

 

در سالن دارالفنون برگزار شد، دکتر حسین   ۱۴۰۱شهریور    ۶، در این نشست که روز یکشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانارش  به گز

امیدواری کرد،همکاری های دو دانشگاه، در راستای شکوفایی علم، اخالق، انسانیت و شکوفایی جامعه  ، با ارائه گزارشی ابراز  رئیس دانشگاهقناعتی،  

 اسالمی باشد. 

ح  وی با مروری از برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در سال گذشته گفت: توصیه مقام معظم رهبری، همواره این است که ایران باید از نظر سط

نیا باشد. در این راستا تربیت نیروی انسانی مومن، دانشمند، توانمند، خالق، مسوولیت پذیر و سالمت نگر از مهم کشور برتر د  ۴سالمت یکی از  

 ترین اهداف دانشگاه است.  

 

دکتر قناعتی، سپس به پوشش صد درصدی واکسیناسیون و کسب رتبه اول واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: در حوزه سالمت، چهار حیطه سالمت  

، جسمی، اجتماعی و معنوی در دستور کار هستند که تا کنون در زمینه بهداشت جسمی بهتر از دیگر حیطه ها عمل کرده ایم و الزم است  روانی

 در ابعاد دیگر نیز برنامه ریزی کنیم. 
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ا که در کرونا آسیب دیده بودند  وی ایجاد عدالت در توزیع امکانات سالمت را مهم ترین هدف خواند و افزود: مراکز سالمت ما بسیاری از مردم ر

تحت پوشش قرار دادند و تمام نهادهای اجتماعی محله را در کنار هم نشاندند و مشکالت محله را شناسایی و رصد کردند سپس با کمک خیرین  

خود مراقبتی را به جمعیت تحت  اقالمی بهداشتی مورد نیاز آنها را تامین کردند. همچنین دانشگاه در قالب اردوهای جهادی خدمات دندانپزشکی و  

 پوشش خود ارائه دادند. 

مقاالت و رتبه نخست دانشگاه در این زمینه اشاره کرد و گفت: دانشگاه در بسیاری از رتبه بندی ها دارای    H-indexرییس دانشگاه، سپس به  

محصول از تمامی    ۱8۰ز دانشگاه علوم پزشکی تهران با  جایگاه قابل قبولی است و برای ارتقای آن تالش می کند. در زمینه تولیدات فناورانه نی

درصد داروها در داخل کشور تولید می شود و دانشگاه در تولید    ۹۷دانشگاه های فناور کشور تولیدات بیشتری داشته است. در زمینه داروها نیز  

 ز شده است. داروهای با تکنولوژی باال و گران نقش بسیار مهمی داشته که موجب صرفه جویی ارزی نی

شگاه دکتر قناعتی، با معرفی دستگاه تشخیص سرطان و دستگاه رباتیک سینا از صدور این دستگاه به خارج از کشور خبر داد و آن را موجب فخر دان

 دانست.

دانشجو در    ۳۰۰ا  وی سپس به همکاری های بین المللی با دانشگاه چریتی برلین و دانشگاه سبطین عراق اشاره کرد و گفت: دانشگاه سبطین ب

 نوامبر راه اندازی خواهد شد. 

شگاه  دکتر قناعتی، از توسعه تعامالت بین المللی و ایجاد شهر دانش شهید سلیمانی خبر داد و گفت: در زمینه بین الملل حرکت های خوبی در دان

زمینه سایر برنامه های راهبردی نیز هدف    شکل گرفته و همچنین در زمینه آموزش نیز خط مشی های کالن و استراتژیک مشخص شده است. در

 خود را تولید محصوالت دانش بنیان بر مبنای علم و فناوری با ایجاد شهر دانش شهید سلیمانی بنا نهاده ایم.

تهران شاهد  رئیس دانشگاه سپس به معرفی پروژه های عمرانی دانشگاه پرداخت و گفت: با طراحی مدل برد برد می توانیم در همکاری با دانشگاه  

 موفقیت های بیشتری باشیم.

 موفقیت دانشگاه علوم پزشکی تهران، موجب افتخار و غرور است

در ادامه دکتر سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، ضمن تبریک روز پزشک و ادای احترام به شهدای مدافع سالمت گفت: خوشحالم که در  

برگ را  همفکری  نشست  دومین  مدیریت،  جدید  باشد. دوره  داشته  پی  در  کشور  و  دانشگاه  دو  برای  خوبی  نتایج  که  امیدوارم  و  کنیم  می   زار 

  وی گزارش دکتر قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران را موجب افتخار و غرور خواند و افزود: همیشه به دانشگاه علوم پزشکی تهران حس 

به عنوان دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، حس قرابت و نزدیکی به دانشگاه علوم    خوبی دارم و موفقیت های آن را موفقیت خود می دانیم. ما

پزشکی تهران داریم که قابل مقایسه با هیچ دانشگاه دیگری در کشور نیست و اصالت مشترک ما باعث شده که علی رغم اینکه ساختارهای 

همگرایی میان دو دانشگاه، وجود دارد و شواهد نشان می دهد که بهترین   رسمی به نوعی واگرایی را تحمیل کرده است اما دالیل زیادی نیز برای

 دوره را میان دو دانشگاه شاهد خواهیم بود.

دکتر مقیمی، از عالقه مندی و پیگیری موضوعات مشترک در جلسات هیات رییسه خبر داد و گفت: بهم پیوستگی میان حوزه پزشکی و علوم 

کرده است و در عمل نیز تاثیر آن قابل مالحظه است. خوشبختانه ما در همه رشته های علمی به صورت مشترک   اجتماعی ارتباط نزدیکی را ایجاد

رزبندی می توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم لذا یک ماموریت ملی و فراملی داریم و باید برای آن برنامه ریزی بهینه کنیم چرا که فارغ از م

 گاه، توسعه کشور عزیز است. های سازمانی، هدف هر دو دانش

 رئیس دانشگاه تهران، در ادامه از معاونت ها خواست تا به صورت موردی چالش ها و مسائل مشترک را مطرح در خصوص آن نتیجه گیری کنند. 

 .کردند بیان را خود کاری حوزه های چالش  و  ها درخواست نظرات،   نقطه   در ادامه این نشست، معاونان هر دو دانشگاه،
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 دکتر ترابی: در دانشگاه اجتماعی، برنامه ای موفق است که نیاز مخاطب را برطرف کند

در جلسه کارگروه دانشگاه اجتماعی دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه از اهمیت رسانه ای شدن فعالیت ها با هدف  

 .تعامل با مخاطب در راستای رفع نیاز آنها سخن گفت 

 

با حضور اعضا کارگروه دانشگاه اجتماعی در   ۱۴۰۱، این جلسه روز یکشنبه ششم شهریور  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .دفتر مدیریت روابط عمومی دانشگاه تشکیل شد

هر یک از اعضا از فعالیت های اجرا شده و اقدامات صورت گرفته برنامه تامزآپ و تامز در این جلسه ضمن مرور موارد مطرح شده در جلسه قبل، 

 .تاپ گزارشی ارائه کردند

است  سپس دکتر ترابی اظهار کرد: هر اقدامی در راستای تحقق اهداف دانشگاه اجتماعی در حوزه فعالیت های رسانه ای از اهمیت زیادی برخوردار  

 ت. در این زمینه فراهم شده اس  سترش دانشکده هاو زمینه های مناسب برای گ

وی تصریح کرد: انعکاس دستاورد های آموزشی، تحقیقاتی و پیشرفت علمی در فضای رسانه های مجازی مواردی است که می بایست در دانشگاه 

را   آن  و  کنند  استفاده  احسن  نحو  به  شدن  ای  رسانه  فرصت  از  توانند  می  واحدها  از  یک  هر  شود  کنندمحقق  دنبال  جدی  طور   .به 

 

دکتر ترابی با بیان اینکه در آستانه آغاز سال تحصیلی هستیم از اهمیت موضوع سفیران سالمت در دانشگاه اجتماعی سخن گفت و تشکیل گروه 

 .های واتساپی و معرفی فعالیت های روابط عمومی را از جمله اقدامات پیش رو عنوان کرد

تماعی سخن گفت و ادامه داد: همه ما به عنوان عضو یک پیکر هستیم که باید در یک جریان با برنامه ریزی دقیق  درادامه از اهداف دانشگاه اج

دهیم نشان  جامعه  در  را  دانشگاه  عظمت  مرور  به  تا  ببریم  را  بهره  حداکثر  موجود  امکانات  از  و  کنیم  حرکت  مداومت  و  پیگیری  با   .همراه 

رش متنوع و تاثیرگذار برای معرفی فعالیت ها، تهیه فیلم معرفی تاریخچه مراکز، جذب مخاطب اینستاگرام،  مدیر روابط عمومی دانشگاه تهیه گزا 

وزه انتشار مطالب مفید با موضوع جذاب برای عموم و هر اقدامی که بتواند ارتباط ما را با مخاطب در راستای رفع نیاز او گسترش دهد را در ح

 .در پایان برنامه های پیش رو برای هریک از واحدها تشریح شد .ی کردفعالیت های دانشگاه اجتماعی معرف
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 اجالس مدیران نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سراسر کشور برگزار شد

 دکتر قناعتی: تغذیه سالم موجب سالمتی همه گروه های سنی خواهد شد 

کتر بهرام دارایی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش  اجالس مدیران نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سراسر کشور با حضور د

 .علوم پزشکی تهران برگزار شد رئیس دانشگاهپزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو و دکتر حسین قناعتی 

 

معاونت غذا و دارو، این اجالس با حضور دکتر دارایی معاون وزیربهداشت، درمان و آموزش   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

ا و دارو دانشگاه، مدیران کل  پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکتر جالل غفارزاده معاون غذ

درسالن دارالفنون    ۱۴۰۱شهریور    ۹سازمان غذا و دارو و مدیران مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور روز چهارشنبه  

 .سازمان غذا و دارو برگزار شد

اباعبداهلل الحسین )ع( از سازمان غذا و دارو در اجرای موفق  در ابتدای مراسم دکتر قناعتی ضمن خیر مقدم به حاضرین و تسلیت ایام عزاداری  

 .طرح دارویاری تشکر کرد

سالمت  رئیس دانشگاه در ادامه با استناد به نص صریح آیه فلْینْظر الْإنْسان إلى طعامه »پس انسان باید به خوراک خود بنگرد«، به بحث اهمیت  

کریم عالوه بر اثرات تغذیه ای به اثرات معنوی نوع غذایی که خورده می شود نیز توجه شده    غذایی از دیدگاه قرآنی اشاره کرد وگفت: در قرآن 

 .است

وی افزود: تغذیه سالم موجب سالمتی همه گروه های سنی خواهد شد، در کشورهای غرب به دلیل استفاده از فست فود ها و زندگی مک دونالدی 

 .ای شدید مواجه هستندافراد با بیماری های تغذیه ای از جمله چاقی ه

  دکتر قناعتی در ادامه گفت: یکی از مشکالت کشور ما در بحث سالمتی غذا استانداردهای موجود و نحوه اجرای آنهاست. استاندارد باید طوری 

ودن دربیاید و اشتراک  باشد که نه خیلی سختگیرانه باشد و نه خیلی مورد سهل انگاری واقع شود؛ و باید امکانات و تجهیزات از حالت انحصاری ب

 .گذاشته شود

 به برنامه های امنیت و سالمت غذا به عنوان چراغ راه و هدف رسیدن به سالمت نگاه می شود 

ان  در ادامه دکتر دارایی گفت: در تعدادی از کشورهای پیشرفته روند کشف علت بیماری ها را در نوع غذای خورده شده جستجو می کنند و این نش

مهم غذا در سالمتی افراد است و خوب است این موضوع به طرف دانش بنیان سوق داده شود و به دلیل برخورداری ما از یک هسته دهنده نقش 

 .مرکزی در داخل کشور می توانیم منسجم تر پیش برویم و دستورالعمل تدوین شده را به کل کشور تعمیم دهیم 
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امه های مدیریت غذا به ویژه در زمینه آرایشی و بهداشتی حتی اگر تعارضی هم وجود داشته  رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در بحث تفویض برن

 .باشد می توان با تبدیل کردن تهدیدها به فرصت مسیر را با موفقیت ادامه داد

انجام شود وطبق فرمایش مقام  وی در ادامه گفت: چشم انداز جدید ما از برنامه ها این است که در فرصت های آینده برنامه ها به صورت یکساله 

 .معظم رهبری )مدظله العالی( باید برنامه های توسعه ادامه دار نیز داشته باشیم

دکتردارایی گفت: در دنیا به برنامه های امنیت و سالمت غذا به عنوان چراغ راه و هدف رسیدن به سالمت نگاه می شود و تحت تاثیر عوامل  

 .اجتماعی نیز قرار می گیرند

خاطرنشان کرد: به منظور کاهش شکنندگی برنامه های امنیت و سالمت غذایی هرچه هماهنگی و تعامل بین ارگان های دخیل مانند وزارت   وی

 .صمت، دامپزشکی و جهاد کشاورزی بیشترباشد، موفقیت های بیشتری حاصل خواهد شد

 سالمت دست یافت برد به اهداف  -با تعامل با حوزه بهداشت می توان به صورت برد

دکتر غفارزاده گفت: تولید کنندگان مواد غذایی در کشور ما بر خالف منافع شخصی حاضر شده اند رنگ قرمز را روی محصوالت خود درج کنند  

 .و این نشان دهنده ظرفیت باالی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشورمان برای مراعات قوانین در این زمینه است

و افزود: امروزه ما می توانیم از نشانگررنگی تغذیه ای به عنوان ظرفیت بالفعل در حوزه سالمت استفاده کنیم که این امر نیازمند  معاون غذا و دار

 .برد به اهداف سالمت دست یافت -آموزش است، در این زمینه با تعامل با حوزه بهداشت می توان به صورت برد

تاکید کرد: در طی کارگروه های موازی   داریموی  بر  مثبتی  به مشاغل خانگی قدم های  برای حل مشکالت مربوط   .ما در صدد هستیم که 

زش،  در ادامه دکتر محمود بیگلر معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا ودارو ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: ساماندهی نیروی انسانی، آمو

یک و هوشمندسازی، توزیع منابع مالی برمبنای تفاهم نامه بودجه با معاونت های غذا و دارو  تفویض اختیار و برون سپاری، توسعه بسترهای الکترون

و شاخص های عملکرد، استفاده از ظرفیت های قانون بودجه، تکمیل پروژه های عمرانی و بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی را از راهبردهای 

 .سازمان غذا و دارو است

در خصوص اقدامات در حوزه منابع انسانی و تحول اداری، تامین منابع مالی و اعتبارات، مقایسه اعتبارات برنامه    همچنین دکتر بیگلر توضیحاتی

 .ئه دادعملیاتی حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی، تفویض اختیار در حوزه امور غذایی و آشامیدنی، سامانه های سازمان غذا و دارو و ... ارا 

فرامرز خدائیان را معرفی کرد  دکتر  اداره کل  این  برنامه ها و سیاستهای  دارو  و  آشامیدنی سازمان غذا  و  فرآورده های غذایی  امور   .مدیر کل 

  حوزه   و   ای  توسعه   – وی در ادامه اهم اقدامات در حوزه واردات، صادرات، بین الملل، تولید، برنامه های ارتقاء سالمت غذا، برنامه های عملیاتی  

  .را تشریح کرد TTAC های سامانه

 .در پایان حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطرح شده عنوان کردند
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 علوم پزشکی تهران در شهرستان اسالمشهر  رئیس دانشگاهحضور وزیر بهداشت و 

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در شهرستان اسالمشهر،  دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و  

 .تختخوابی این شهرستان و کلینیک تخصصی قائمیه بازدید کردند 400از پروژه درحال ساخت بیمارستان 

 

 دکتر   حضور  با  ۱۴۰۱شهریور    ۱۰بکه بهداشت و درمان اسالمشهر، این بازدید پنجشنبه  ش  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 حبیبی  حسین  اسالمی،   شورای  مجلس  در  اسالمشهر  مردم  نماینده  شریفیان  مهدی  دکتر  دانشگاه،  رئیس  قناعتی،  دکتر  بهداشت،  وزیر  اللهی  عین

 مسئوالن شهرستانی برگزار شد. هرستان، دکتر مسعود رفعتی مدیرشبکه و سایر ش فرماندار

بیمارستان   ساخت  حال  در  پروژه  از  بازدید  از  پس  بهداشت  پیشرفت  ۴۰۰وزیر  درصد  از  شهرستان    بازدید   با  مقایسه  در  پروژه   تختخوابی 

کلینیک بیمارستان تا دهه  ید کرد و مقرر شد واحد اورژانس و  تاک  پروژه  تکمیل  و  ساخت  تسریع  درخصوص  و رضایت  اعالم(  ۱۴۰۱اردیبهشت)قبلی

 افتتاح شود. ۱۴۰۱مبارک فجر

  ۲در ادامه از کلینیک تخصصی قائمیه بازدید و در مورد تامین نیروهای متخصص برای این کلینیک برای افزایش دسترسی مردم به خدمات سطح

 و بهبود وضعیت ارجاع مواردی بیان شد.

  ودرمان   بهداشت  به  مربوط  مشکالت  و  چالشها  مورد  در  فرمانداری  محل  در  حاضر   شهرستان و همه مسئوالندر پایان جلسه ای با حضور فرماندار  

 عین   دکتر  سپس   داد،  ارائه   توضیحاتی  موجود  مشکالت  و  ها  چالش  و  شهرستان  درمان  و  بهداشت  وضعیت  مورد  در   رفعتی  دکتر  و  شد  برگزار  منطقه

 مشکالت موجود قول مساعدت و همکاری دادند.ر خصوص رفع د قناعتی دکتر و الهی
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 شهریور، روز بهورز  12علوم پزشکی تهران به مناسبت  رئیس دانشگاه پیام تبریک 

 .شهریور روز بهورز پیام صادر کرد 12دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت 

 

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

 به نام خدا  

بهورزان یکی از موثرترین حلقه های سیستم نظام سالمت هستند که در خط اول ارائه خدمات بهداشتی کشور خدمات ارزنده و تاثیرگذاری را  

 .دارند

 .شهریور، روز بهورز، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تالش های ارزنده شماست ۱۲

 .کنند پرتوان باددستان پرمهرتان که سالمتی، این موهبت الهی را به مردم عرضه می 

 .ن مسئلت دارمکنم و برای شما گرانقدران توفیقات روزافزون را از درگاه ایزدمنااینجانب فرارسیدن این روز را تبریک عرض می 

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 از خدمات ارزنده دکتر حامد عبدالهی رئیس دانشگاه قدردانی 

 تهران انتصاب دکتر حسن توکلی به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم دانشگاه علوم پزشکی 

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر حسن توکلی را به سمت رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم  

 .منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر حامد عبدالهی رئیس پیشین مجتمع قدردانی کرد

 

 :، متن حکم به شرح زیر استط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانرواب به گزارش 

 جناب آقای دکتر حسن توکلی 

 انشیار محترم دانشگاه د

 با سالم و احترام 

بلکه  د،  بیمارستان ها از جمله مراکز اصلی دانشگاه هستند که ارتقاء سطح آنها نه تنها در ایجاد رضایتمندی مراجعین نیازمند تاثیری چشمگیر دار

 .موجب رشد و شکوفایی بیش از پیش دانشگاه در عرصه های آموزش و پژوهش های بالینی است

بیمارستان امیراعلم از قدیمی ترین بیمارستان های تهران و مهمترین مرکز تخصصی و معتبر آموزشی رشته بیماری ها و جراحی های گوش، گلو  

ی دارای موقعیت ویژه در کشور و منطقه بوده و به نوعی نماد این رشته در دانشگاه علوم  و بینی است که از جهت خدمات درمانی و آموزش تخصص

رئیس مجتمع بیمارستانی  پزشکی تهران می باشد. نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند علمی و مدیریتی جنابعالی، بدین وسیله به عنوان  

 .منصوب می شوید امیراعلم

کسوت و اعضای محترم هیأت علمی،  نهایت توان، تجربه و درایت خود و با جلب مشارکت اساتید گرانقدر و پیش گیری از  رود با بهرهامید می

و  کارکنان دلسوز درمانی و اداری، دستیاران، کارورزان و فراگیران عزیز، گامی بلند در جهت ارتقاء کیفیت و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی  

 .درمانی این بیمارستان برداشته شود

تهیه و تکمیل طرح جامع مرکز   :رود ضمن پیشبرد امور جاری بر اساس ضوابط و مقررات نسبت به امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرماییدانتظار می 

تأکید بر  توجه به کیفیت ارائه خدمات در تمام سطوح سرپایی و بستری با    با توجه به سرمایه انسانی، ظرفیت فیزیکی، تجهیزات و بناهای موجود

تداوم جلب کمک خیرین برای ارائه   های درمانی، آموزشی و پژوهشیای و کرامت بیمار به عنوان زیربنای اصلی فعالیترعایت اصول رفتار حرفه

خاص  توجه    ارتقاء سطح درمان، آموزش و پژوهش متناسب با شئونات و سابقه درخشان بیمارستان امیراعلم   خدمات بهتر و اصالح زیرساخت ها

صیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع    به ارتقای کرامت نیروی انسانی مرکز، احساس آرامش و امنیت شغلی آنها همراه با افزایش بهره وری
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ستیابی به  بدون تردید تمام عوامل ذیربط در مجتمع بیمارستانی امیراعلم، دانشکده پزشکی و دانشگاه، شما را در د جدید مالی و مدیریت هزینه ها

  .اهداف فوق یاری خواهند نمود

باری درگاه  از  استعانت  با  ولیامیدوارم  حضرت  عنایات  و  باشیدتعالی  موفق  اوست،  رضای  مورد  چنانچه  محوله  وظایف  انجام  در   .عصر)عج( 

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 :متن نامه قدردانی به شرح زیر است

 جناب آقای دکتر حامد عبدالهی 

 دیار محترم دانشگاه استا

 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  

جنابعالی در زمان تصدی ریاست مجتمع بیمارستانی  ها و خدمات ارزشمند  دانم از تالش الزم می    .آن در دوره حیات پربرکت دانشگاه بوده است

  .امیراعلم که نتایج پرباری در پی داشته است سپاسگزاری نمایم و برایتان از درگاه خداوند متعال سالمتی و سعادت روزافزون مسئلت کنم

توانمندی  و  تجارب  از  بتواند  همچنان  کشور  نظام سالمت  عرصه  و  دانشگاه  ارزنده  امیدوارم  بهرههای  شما  چون  بزرگواری  گردداساتید   .مند 

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 

 از خدمات ارزنده دکتر سید ابوالفضل ذاکریان رئیس دانشگاه قدردانی 

نابع دانشگاه علوم  انتصاب دکتر رامین رحیم نیا به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی م

 پزشکی تهران 

معاونت توسعه   را به سمت سرپرست  نیا  رامین رحیم  تهران در حکمی دکتر  دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

 .مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر سید ابوالفضل ذاکریان قدردانی کرد

 

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


29 
 

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

 جناب آقای دکتر رامین رحیم نیا 

 استاد یار محترم دانشگاه 

 با سالم و احترام 

اند که با قوت، رسالت خود را در زمینه های د  می  خود  وظیفه  پزشکی  علوم  حیطه  در  عالی  آموزش  نماد  عنوان  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 

آموزش، تحقیق و فناوری، درمان، بهداشت و ارائه خدمات سالمت با کیفیت مطلوب و به صورت روزآمد پیگیری و محقق نماید. نظر به تعهد،  

به عنوان   را  اجرایی جنابعالی، شما  ارزشمند علمی و  معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع    سرپرستتجربه، توانمندی و سوابق 

  آن   کارشناسان   و   مدیران   توان   از  مندی  بهره  ها،   بیمارستان  روسای  و  معاونین  سایر  با  سازنده  تعامل  با   رودمی  انتظار   نمایم.منصوب می   دانشگاه

ا، ضوابط و مقررات موجود، نسبت ه نامه آئین اساس بر جاری، امور تدبیر بر عالوه کارکنان، و علمی هیأت محترم  اعضای مشارکت جلب و حوزه

 به برنامه ریزی جهت امور ذیل تا حصول نتیجه اهتمام ویژه مبذول فرمائید:

 حوزه آن های  ماموریت با متناسب دولت سالمت  و توسعه  های برنامه نمودن عملیاتی  -

ن تجارب برنامه های پیشین دانشگاه با هدف اجرای همچنی  و  علمی  نقشه  ویژه  به  باالدستی،  اسناد  به  توجه  با  حوزه  آن  های  اولویت  تعیین   -

 ساله دانشگاه۴برنامه 

کنان توجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی همراه با افزایش بهره وری با تاکید بر توانمندسازی، حفظ و ارتقاء رفاه، سالمت و کارآئی کار  -

 دانشگاه

 اخالق سازمانی با بهره گیری از آموزه های علمی، دینی و ملیلزوم توجه ویژه به ارتقای  -

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

 برنامه ریزی برای تفویض امور به محیط و تسریع و تسهیل آن در ستاد -

واحدهای دانشگاه و طراحی سیستم های الکترونیک سالمت و مدیریت برنامه ریزی برای تکمیل زیرساخت های فناوری اطالعات در سطح تمام    -

 اطالعات با همکاری مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه 

 پیگیری تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرا و تسریع در فرآیندهای اجرایی عمرانی در سطح دانشگاه -

زی منابع دانشگاه با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با سرعت و شتاب  امید می رود حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ری

 مطلوب در جهت اهداف تعیین شده ادامه دهد.

 از درگاه خداوند متعال، توفیق شما و کلیه همکاران محترم را در انجام امور محوله خواستارم. 

 دکتر حسین قناعتی 

  رئیس دانشگاه
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 به شرح زیر است:   متن نامه قدردانی

 جناب آقای دکتر سیدابوالفضل ذاکریان 

 استاد محترم دانشگاه 

 با سالم و احترام 

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

 . است بوده دانشگاه پربرکت حیات دوره در آن

و خدمات ارزشمند جنابعالی در زمان تصدی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه که نتایج پرباری در پی   هاتالش   از  دانممی  الزم 

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

توانمندی  بتواند  همچنان  کشور  سالمت  نظام  عرصه   و   دانشگاه  امیدوارم  و  تجارب  بهره از  شما  چون  بزرگواری  اساتید  ارزنده  گردد. های   مند 

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 

 ها نشست هیئت رئیسه دانشگاه با روسای بیمارستان

 ند داشتندهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک سال اخیر عملکرد ارزشمدکتر قناعتی: بیمارستان

  . ها، برگزار شدهای بیمارستان ها، به منظور بررسی چالش نشست هیئت رئیسه با روسای بیمارستان

 

ها، دکتر حسین  هئیت رئیسه دانشگاه به روسای بیمارستان   ۱۴۰۱شهریور    ۱۳، در نشست  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

سپتامبر را سالروز اغاز فعالیت تیم جدید مدیریت دانشگاه دانست و گفت:    ۱۱شهریور مصادف با    ۲۰علوم پزشکی تهران،   رئیس دانشگاهقناعتی  

 .خواهد کرد گروهی دلسوزانه و با توکل به خدا تالش می کنند خدا هم در پیش برد بهتر امور به انان کمکوقتی 

س  دکتر قناعتی با قدردانی از تالش معاونان خود و روسای بیمارستانها در این یک سال گفت: در حوزه اموزش دکتر عالمه و همکارانشان براسا

م حوزه  این  های  برنامه  از  که  هدفگذارییرصدی  مطابق  میشود؛  پیش  شده  انجام  برنامههای  مسیر  در  و  میروند  حرکت   .کنند ها 
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ز این  رئیس دانشگاه با قدردانی از دکتر ذاکریان و تیم معاونت توسعه گفت: موتور محرک دانشگاه معاونت توسعه است و با انتظارات بسیاری که ا

  .نامه های دانشگاه را پشتیبانی کنندمعاونت وجود دارد؛ امیدوارمبا سرعت بیشتری بر

های مختلف  های دانشگاه در این حوزه دارند گفت: الیه دکتر قناعتی با بیان اینکه دکتر ناطقی و تیم معاونت درمان اشراف کاملی به سیاست 

کرده و در حوزه نظارت و برخورد با  های انجام شده فعالیت  تاکنون این معاونت براساس هدفگذاری   شود وهای معاونت درمان رصد میبرنامه 

 .کنندتخلفات احتمالی نیز قوی عمل می 

م.  رئیس دانشگاه با تاکید بر نقش مهم حوزه بهداشت در نظام سالمت گفت: در بازیدی که از مراکز جامع بهداشت داشتم شاهد اقدامات مهمی بود

هزار معلول،   ۲انها، رصد پرفشاری خون و دیابت در جمعیت تحت پوشش، شناسایی  این مراکز در دوران کرونا و شناسایی بیماران و رسیدگی به  

  نظام   در  موثری  نقش  کند  عمل  خوب  ایشبکه  مراقبت  نظام  اگر  دهدمی  نشان  و  دارند  فعالیت  …اموزش زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و

 .دارد سالمت

یابی کرد و گفت: دکتر غفارزاده و همکاران معاونت غذا و دارو طرح دارویار را با موفقیت  های حوزه دارو را مثبت ارزدکتر قناعتی پیشرفت برنامه

 .درصد دارو شده است ۲5تا  ۲۰منجر به کاهش مصرف  اجرا کردند و نتیجه این اقدام 

هزار واحد    ۲ارم با امضا قرارداد  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اقدامات موثری که در حوزه دانشجویی انجام شده گفت: امیدو 

  .های در شأن دانشجویان دانشگاه ایجاد شودخوابگاهی، خوابگاه

  ۳۰۰و بزرگ حوزه بین الملل دانشگاه دانست و گفت: این دانشگاه با هزار و    دکتر قناعتی راه اندازی دانشگاه سبطین عراق را از اقدامات مهم

 .کندلیت خود را اغاز می فعا  دانشجو از اکتبر امسال )مهرماه(

کند؛ ها را رصد می ها و معاونت ها، دانشکدههای بیمارستانرئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه سیستم ارزیابی دانشگاه تمامی برنامه 

 .دهای خود را به دانشگاه ارسال کننها خواست برنامه عملیاتی و گزارش پیشرفت برنامه از روسای بیمارستان 

ها های علوم پزشکی دانست و گفت: این فرصت خوبی است که با اجرای دقیق برنامه های دانشگاه را الگویی برای سایر دانشگاه دکتر قناعتی برنامه

 د. های دیگر اثرگذار باشیبر دانشگاه 

های شهرداری روزبه اشاره کرد و گفت: با حمایترئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت بیمارستان جدید  

 د.یاباندازی این مرکز لیست انتظار بیماران کاهش میشود با راه طبقه احداث می  ۱۰ساختمان جدید بیمارستان روزبه در  

  د.رئیس جدید این مرکز اعالم کردکتر قناعتی، از تالش های دکتر عبداللهی رئیس پیشین بیمارستان امیراعلم قدردانی و دکتر توکلی را به عنوان  

ها گفت: مسائل  های بیمارستانها را در این مدت مثبت ارزیابی کرد و پس از شنیدن چالشخود عملکرد بیمارستان دکتر قناعتی، در پایان سخنان

 .خود را به صورت مکتوب ارسال کنید تا مورد بررسی قرار گیرد
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 از دکتر محمدحسین صادقیان  رئیس دانشگاهقدردانی 

 انتصاب دکتر مهدی ابراهیمی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگی و  دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر مهدی ابراهیمی را به عنوان سرپرست معاونت فره 

 .دانشجویی دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر محمدحسین صادقیان معاون پیشین قدردانی کرد

 

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

 جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی  

 طب اورژانس بیمارستان بهارلو   متخصص محترم 

 با سالم و احترام 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش عالی در حیطه علوم پزشکی وظیفه خود می داند که با قوت، رسالت خود را در زمینه های 

خدمات سالمت با کیفیت مطلوب و به صورت روزآمد پیگیری و محقق نماید. نظر به تعهد،    آموزش، تحقیق و فناوری، درمان، بهداشت و ارائه 

  .نمایممعاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب می    تجربه، توانمندی و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی، شما را به عنوان سرپرست

روسای دانشکده ها، بهره مندی از توان مدیران و کارشناسان آن حوزه و جلب همکاری اعضای    رود با تعامل سازنده با سایر معاونین و انتظار می 

ی جهت  محترم هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، عالوه بر تدبیر امور جاری، بر اساس ضوابط، آئین نامه ها و مقررات موجود، نسبت به برنامه ریز

 :رمائیدامور ذیل تا حصول نتیجه اهتمام ویژه مبذول ف

دانشگاه     - پیشین  های  برنامه  تجارب  همچنین  و  علمی  نقشه  ویژه  به  باالدستی،  اسناد  به  توجه  با  حوزه  آن  های  اولویت   تعیین 

     ساله آن حوزه با تکیه بر ارتقای کیفی فعالیت های دانشجویی و فرهنگی۴عملیاتی نمودن برنامه      -

 خیریه به صورت نظام مند برای ارائه خدمات بهتر و اصالح زیرساخت ها جلب حمایت خیرین و مراکز     -

 تاکید بر محوریت دانشجو در تمام فعالیت های آن حوزه و برقراری ارتباط موثر، سازنده و دوسویه با دانشجویان    -

 سالمت و مشاورهتوجه به نیازهای فرا آموزشی دانشجویان به ویژه نیازهای رفاهی، فرهنگی و خدمات     -

 پیگیری تکمیل پروژه های نیمه تمام خوابگاهی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی با حداکثر توان و سرعت ممکن     -
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 عمق بخشیدن به برنامه های فرهنگی در جهت برآورده نمودن نیازهای روحی و معنوی کارکنان و دانشجویان با توجه به منابع غنی دینی و      -

 اری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهملی با همک      

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

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

 نگی دانشگاه با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با سرعت و شتاب مطلوب در جهت امید می رود حوزه معاونت دانشجویی فره 

 . اهداف تعیین شده ادامه دهد

 .از درگاه خداوند متعال توفیق شما و کلیه همکاران محترم در آن حوزه را در انجام امور محوله خواستارم 

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه

 :انی به شرح زیر استمتن نامه قدرد

 محمدحسین صادقیان    جناب آقای دکتر

 استادیار 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 

 .تآن در دوره حیات پربرکت دانشگاه بوده اس

ها و خدمات دانم از تالش با عنایت به مسئولیت جدید جنابعالی در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، الزم می

  ارزشمند حضرتعالی در زمان تصدی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، که نتایج پرباری در پی داشته است سپاسگزاری نمایم و برایتان از 

 .درگاه خداوند متعال سالمتی و سعادت روزافزون مسئلت کنم

 .مند گرددهای ارزنده شما بهرهامیدوارم دانشگاه و عرصه نظام سالمت کشور همچنان بتواند از تجارب و توانمندی

 دکتر حسین قناعتی 

 رئیس دانشگاه
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آموزش مهارت های پیشرفته بالینی در  بازدید نماینده منطقه ای بخش پزشکی شرکت زیمنس آلمان از مرکز 

 پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

اومبرتو پولونی نماینده منطقه ای بخش پزشکی شرکت زیمنس آلمان، بزرگترین شرکت تولید تجهیزات پزشکی در اروپا   گای 

مرکز آموزش مهارت های پیشرفته بالینی در پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات  مستقر در دفتر این شرکت در امارات متحده عربی از  

 .پیشرفته پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( دیدن کرد

 

ام آر آی در پزشکی در    من بین المللی، در دیداری که در حاشیه اولین نشست ساالنه انجروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

و دکتر حمیدرضا سلیقه راد رئیس شاخه ایرانی این انجمن برنامه    رئیس دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی تهران با هماهنگی دکتر حسین قناعتی  

 هایتوانمندی و  امکانات به  گویی، خوشامد ضمن ایران بالینی پیشرفته هایمهارت آموزش مرکز رئیس میرباقری علیرضا دکتر  ریزی و اجرا شد، 

 .کرد اشاره بنیان  دانش هایشرکت  سالمت حوزه

های دانش بنیان مستقر در  جهیزات نصب شده در مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته بالینی ایران ساخت شرکتت:  گفت  میرباقری  علیرضا  دکتر

بوده است. هدف از تاسیس این مرکز، آموزش مهارتهای پیشرفته بالینی با استفاده از تجهیزات و شبیه سازهای پیشرفته پزشکی ساخت  پژوهشکده  

می تخصصی  فوق  و  تخصصی  مقاطع  در  آموزش  کیفیت  ارتقای  و  درمان  حین  در  پزشکی  خطاهای  کاهش  باعث  که  است   شود. ایران 

ها و محصوالت کاربردی این مرکز در زمینه مهندسی پزشکی،  وردهای این مرکز دیدن کرد و از نزدیک با ظرفیتدر ادامه تیم بازدیدکننده از دستا

 . شد آشنا  … جراحی رباتیک، ناوبری جراحی و
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 برگزار شد رئیس دانشگاهشورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت با حضور 

 دکتر قناعتی: رسالت موسسه ملی تحقیقات سالمت در پرداختن به اقدامات مهم، تاثیرگذار و کاربردی است

ا رزیابی  در نشست شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سالمت، ضمن معرفی تقویم پیمایش های حوزه سالمت، طرح های 

 .فناوری سالمت و پیمایش های ملی مطرح شد

 

، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، حضور در این شورا را به دلیل اهمیت موضوعات روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

در کشور مطرح است، از شورا می خواهم تا آنالیز برنامه هفتم را مدنظر قرار دهند و   پژوهشی در کشور خواند و گفت: حسب موضوعات بزرگی که 

 پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

خاطر نشان کرد: موسسه ملی   "از دل برنامه هفتم، موضوعاتی که مبتالبه جامعه است را استخراج و آن را اولویت بندی کنید"وی با بیان اینکه  

 موسسه ای تشریفاتی نیست. شان این مرکز در پرداختن به اقدامات مهم، تاثیرگذار و کاربردی است. تحقیقات سالمت 

در ادامه دکتر علی اکبری ساری، رئیس موسسه ملی تحقیقات سالمت به ضرورت انجام پیمایش های ملی پرداخت و گفت: طرح های امروز به  

 .ایش ملی از طریق وزارت بهداشت به موسسه سفارش داده شده استمصوبات جلسات قبلی باز می گردد و همه طرح های پیم

وی دیده بانی، پاسخ سریع و انجام طرح های ملی سالمت را از وظایف موسسه دانست و گفت: موسسه ملی سالمت، بخشی از نظام دیده بانی  

 .ابعاد اصلی را مد نظر قرار دهیمنظام سالمت کشور است و اگر بخواهیم نظام جامع دیده بانی داشته باشیم باید تمامی 

دکتر اکبری ساری، انجام مطالعات ملی را امری ضروری و مهم دانست و تاکید کرد: در هر کشوری الزم است ظرفیت های سازمانی قوی به 

نیز بسیار مهم است و نباید    منظور جمع آوری، مدیریت، تحلیل، استفاده و انتشار اطالعات وجود داشته باشد اما استفاده مناسب از این داده ها

 .بالاستفاده بمانند

وی استفاده بهینه از اطالعات موجود را ضروری خواند و تصریح کرد: بخشی از این ظرفیت ملی برای رصد پیشرفت برنامه ها و گرداوری داده 

 .هستندبرای پیمایش های ملی وجود دارد اما طبیعتا این پیمایش ها نیازمند به روز رسانی 

رییس موسسه ملی تحقیقات سالمت، در ادامه گزارشی در مورد پیمایش هایی که در دوسال گذشته انجام شده ارائه کرد و به معرفی طرح های  

در پایان، فرآیندها و سازوکارهای ارسال طرح های تحقیقاتی از معاونت های وزارت بهداشت به موسسه ملی مورد بحث و تبادل    جاری پرداخت.

 ظر قرار گرفت. ن
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 ای از دکتر قناعتی از مرحوم دکتر میرخانیخاطره

دکتر حسین قناعتی به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت دکتر سید حمید میرخانی، خاطره خود از این استاد فقید دانشگاه را که  

 .نوشته بود، منتشر کرد1395اردیبهشت 

 

 :، متن کامل خاطره را در ادامه می خوانیدروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش

های  ها بیشتر مریض شد. آن سالبرای دومین بار در بیمارستان اختر بستری شدم. توی فکه مجروح شده بودم. دستم دوباره باید عمل می   ۶۳سال  

وپنج ساله بود که ظاهراً عمل سختی رویش انجام شده بود؛ و یک ساعتی  روحان جنگی بودند. تخت کناری من هم مردی سیها مجبیمارستان

گذشت شیفت پزشکان و پرستاران  که می   ۱۰هایش پاره شده بودند. ساعت از  وپار بود. شریانهایش لتشد که به اتاق آورده بودنش. دستمی

دیدم ساعت به ساعت، مردی شب به بعد می  ۱۱شدم. از  برد و معموالً با صداهای کوچک بیدار می وب خوابم نمی شد. توی بیمارستان خعوض می 

گرفت، به سرمش  آمد. نبضش را می بلندقد، الغر با سری کم مو و عینکی بزرگ که روپوش سفیدی بر تن داشت، باالی سر هم اتاقی من می 

  به .  بود  جالب  نظر  به  پزشک  این  رفتار.  بودم  پزشکی   ها دانشجوی سال دورفت. من آن سالو میزد  انداخت، دور تختش چرخی مینگاهی می 

 این   چهره.  دارد  مجروح  این  با  فامیلی  نسبت  شاید  گفتم  خودم.  کندمی  چکش   دقت  با  و  زدندمی   سر   او  به   ساعت  به  ساعت.  کردممی  دقت  حرکاتش

 .هفتاد سال تا مانده ذهنم توی دکتر

هفتاد من مسئول شبکه کامپیوتری بیمارستان امام خمینی شدم. آن سال رئیس بیمارستان دکتر نعمتی پور بود. که ظاهراً تازه عوض شده  سال  

 .اندگفتند دکتر میرخانی به جای ایشان منصوب شدهبودند. می 

تا این که گفتند بروم دفتر ریاست بیمارستان. وقتی وارد  شناختم.  کردند اما من دکتر را نمی دوستان و کارکنان بخش راجع به او زیاد صحبت می

ن دفتر رئیس شدم و چشمم به او افتاد، چند لحظه ایستادم و با تعجب نگاهش کردم. دکتر میرخانی همان پزشک قد بلند با عینک بزرگ بود که آ

 .اتاقی من سرزدشب تا صبح چندبار به هم 

اندازی بشود. بیمارستان باید به اطالعات کافی دسترسی داشته باشد و برای مدیریت و حتی درمان  دکتر گفت هرچه زودتر کمک کن این بخش راه 

 .باشیمبهتر احتیاج هست شبکه کامپیوتری قوی داشته 

ین که مریض  اندازی آن مشکالت خودش را داشت در واقع بدون اها اینترونشنال رادیولوژی هنوز در ایران خیلی رشد نکرده بود؛ و راهدر آن سال

ها و مخالفان خودش را داشت. دکتر گفت هرچه بخواهم،  ها. کار موافقگیرد و این یعنی پا کردن در کفش جراحکنیم، کار درمان صورت میرا باز  

بودم، حساس    دهد خودش هم پشت کار است. گفت تمام مسئولیت کار با من و تو بدون نگرانی کارت را انجام بده. من جواندر اختیارم قرار می
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چیز به بهترین شکل پیش برود. شرایطی که در سیستم اداری ما وجود دارد. با روحیه آدمی مثل من    خواست همهآلیست. دلم میو به شدت ایده

خواهم ای نمیدهخواند من که چیز خارج از قاعپرسیدم، چرا این سیستم با من نمیاصالً همخوانی نداشت. بارها و بارها این سؤال را از خودم می

 .شدمو بعد کالفه و داغان می 

گذاشتم، با آرامش  خواهم استعفا بدهم و استعفا را که از قبل نوشته بودم، جلویش می چندین بار مستقیم رفتم به دفتر دکتر؛ و گفتم که من می 

را برمی استعفا  برگه  انگشتانش میداشت کمی البه مخصوص خودش  بعد نگاهی بالی  استعفا و  ه من می چرخاند و  به کاغذ  نگاهی  انداخت و 

بنا باشد در این سن سال که با انرژی و جوان هستی به خاطر مشکالتی که دیگران سر راهت قرار  گفت خوب فکرهایت را کردهمی اگر  ای، 

ها را نخواهی داشت  ها و درگیریش ترین تنمانی، که طاقت کوچکای میدهند، کار را کنار بگذاری، مطمئن باش همیشه آدم حساس و شکنندهمی

 .و این ضعف است

های جوانی، دکتر میرخانی به من یاد داد، هنر این است که ما در شرایط سخت، کار را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم و اال در شرایط در آن سال

، خودم را ساختم. حاال هنوز همان مشکالت، همان سیستم  تواند از پس هر مسئولیتی که دارد، بربیایید. من در کنار آرامش دکترعادی هرکس می 

الی آن بازکنم. او رئیس بیمارستان بود. مجبور  بیمار اداری هست؛ اما من یاد گرفتم چطور بدون درگیری ذهنی کارها را جلو ببرم و راهم را از البه 

نجام بدهم. در نگاهش خواهش و تواضع وجود داشت و با دلسوزی خواست انبود تا این قدر نرمش داشته باشد؛ اما داشت. همیشه وقتی کاری می

  بود،   خواسته  که  را   کاری  تا  و  گشتممی   بر  که  اتاقش  از  من  و  …کرد: تو را خدا این کار زمین نماند و! من منتظر نتیجه هستم  چند بار تکرار می 

گذارم کردم. مدیریت او هرگز دستوری نبود. من اسمش را میمین  بود  مدیون  احساس.  شدنمی  راحت  وجدانم  دادم،نمی  انجام  کامل  و  درست

رود.  خوابد و صبح زودتر از همه ما توی بیمارستان است و دیرتر از همه ما میخورد، کم میدیدیم او کم میاعمال مدیریت به روش روحانی. ما می

 .ی بدهیگیرکاری یا تنبلی و بهانهتوانی با چنین رئیسی به خودت اجازه کمنمی

بدون ماشین از در بیمارستان وارد شد.   ۷آید یک روز دیدم صبح ساعت  کردی، خستگی همیشه در صورتش بود. یادم میاگر با دقت نگاهش می 

جلو رفتم و گفتم چی شده دکتر پس کو ماشینتون؟ سری تکان داد، لبخند زد و گفت تصادف کردم. توی اتوبان پشت فرمون خوابم برد. باعث  

 .چند تا ماشین بزنند به هم دیگر شدم

 بیشتر  آیدنمی  دلم  گفت   او  و  کردم  ردیف  هاتوصیه   همان  از  تا  چند  …هایی برای طرف مقابلش دارد  ها آدم چه توصیه دانید این طور وقت حتماً می

 .مانده زمین کارها گرفتارند، مردم کنم، کار چه  برسم؛  خودم به

رفت. از سمت در شمالی اش صاف راه می انگار هنوز زنده بود مثل همیشه تمیز و آراسته با قد بلند و کشیدهچند شب پیش، خوابش را دیدم.  

خواست بدانم  ها است او را ندیدم و واقعاً دلم میکردم که مدتبیمارستان مرا دید و به طرفم آمد. گفتم سالم دکتر، حالتان چه طوره؟ احساس می 

 «.ساختمان این پشت روممی دارم من …حکم فشار داد و گفت »خوبم. کارها مونده، کارها رو زودتر انجام بدهیدحالش چطور است. دست مرا م

 .اعضاء پیوند کاره نیمه ساختمان  سمت به رفت سرعت   با بعد و

مانند. ممکن است در جایی  ح میها مثل روخواهد فکر کنم دیگر نیستند. بعضیکنم. اصالً دلم نمیمن مرگ او و دکتر کابلی را هنوز باور نمی 

شود اما این روح دیگر در بیمارستان امام  کند. االن همه چیز سرجای خودش است. کارها انجام مینباشند اما اسمشان ایجاد حرکت و تکاپو می

 .خمینی وجود ندارد

 دکتر حسین قناعتی 

 1395دانشیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران اردیبهشت  

 .درگذشت قلبی عارضه اثر بر  سالگی سه  و پنجاه در ۱۳8۳ شهریور  سیزدهم  توضیح اینکه دکتر میرخانی 
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 دکتر قناعتی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم:  

 پزشکی تهران سپرده شده است مدیریت »دانشگاه سبطین« عراق به دانشگاه علوم

علوم پزشکی تهران در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ضمن تشریح دستاوردهای دانشگاه در   رئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی، 

 .سال گذشته، جزئیات جدیدی از تأسیس و مدیریت »دانشگاه سبطین« در عراق را اعالم کرد 

 

ترین ؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران قدیمی خبرگزاری تسنیمبه نقل از خبرنگار اجتماعی    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

ترین مرکز پزشکی کشور است که با برخورداری از سطح علمی باال و ارائه خدمات گسترده به بیماران، نقشی کلیدی در نظام سالمت و برجسته

 ایران ایفا کرده است. 

وگو با آقای دکتر حسین قناعتی، رئیس  گذرد؛ در همین راستا به گفت هران می حدود یک سال از انتصاب رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی ت

 دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختیم تا مروری بر دستاوردها و اقدامات دانشگاه در یک سال گذشته داشته باشیم.

 کند؟ تسنیم: دانشگاه علوم پزشکی تهران چه اهدافی را دنبال می 

ها و نخبگان مبانی استراتژیکی تعیین کردند؛ ایشان فرمودند که باید فاصله کنونی را با خطوط علم  نقالب برای دانشگاهدکتر قناعتی: رهبر معظم ا

بنیان و اقتصاد مقاومتی در جهان کم کنید و تفکر اسالمی را بر پایه علم نافع بنا کنید. کسب مرجعیت علمی، ارتباط دانشگاه و صنعت، اقتصاد دانش

دهد که بخشی از علت آن، نبود درآمد و شرایط  رد توجه ما است؛ جلوگیری از مهاجرت مغزها یکی از مسائلی است که ما را رنج می از مسائل مو

تر عوامل تبلیغاتی است. در ایام کرونا دیدیم که اینفودمی یا مسمومیت اطالعاتی رخ داد که این مسئله ها مهمکاری مناسب است؛ اما از همه این 

های کسب شده در کشور را تشریح کنیم و این مسئله ها این است که موفقیتتر از سایر کشورها بود؛ بنابراین وظیفه رسانه ن بسیار پررنگدر ایرا

 روی روحیه نخبگان اثرگذار خواهد بود.

بوط به سالمت افراد خارج از درصد مسائل مر  ۷۰پزشکی به دلیل ماهیت شغلی و سر و کار داشتن با سالمت مردم یک علم سیاسی است؛ زیرا  

ها از جمله علمی و پزشکی رشد بیشتری سال آینده جزو چهار کشور برتر آسیا باشیم و بنابراین باید در همه زمینه ۴۰نظام درمان است؛ ما باید تا 

همراهی کنند تا یک حکمرانی خوب در   ها بایدهاست و همه دستگاهداشته باشیم که این مسئله نیازمند تفاهم نظام سالمت کشور با سایر دستگاه

 نظام سالمت داشته باشیم. 

هایی برای رشد و ارتقای سطح علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ریزیتسنیم: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم چه برنامه 

 اید؟داشته 

https://chancellor.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/06/19/2771728/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ما بعد از تحویل گرفتن    دکتر قناعتی: در ابتدا باید اعالم کنم که حدود نیمی از بار سالمت تهران به دوش

ها در  سال تدوین شده و این برنامه  ۴هایمان را تنظیم کردیم. برنامه عملیاتی برای  های دانشگاه برنامهدانشگاه علوم پزشکی تهران در تمام الیه

 شود. انجام می واحد تحقیق و توسعه دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و نظارت بر اجرای آن 

هایی هستند که عالوه بر علم، تحقیقات را نیز  دهند؛ نسل دوم دانشگاه ها فقط علم آموزش می ها چهار دسته هستند؛ نسل یک دانشگاهدانشگاه

دارند و نسل چهارم،   های خودهایی هستند که عالوه بر علم و تحقیقات، کارآفرینی و اشتغال را نیز جزو برنامهاند؛ نسل سوم دانشگاهاضافه کرده

 های اجتماعی هستند. دانشگاه

های معتبر جهان به این سمت سوق پیدا کرده که همه افراد، بتوانند از علم  های مجازی بسیاری از دانشگاههای دانشگاهدر حال حاضر برنامه

دانشگاه علوم پزشکی تهران نسل سوم است و در حال    استفاده کنند و مطالب علمی تنها مختص به گروه خاصی از افراد نباید باشد. در حال حاضر

 حرکت به سطح نسل چهارم است. 

ترین دستاورهای ما شهر  آفرین است؛ در همین راستا یکی از بزرگ بنیان و اشتغالمطلب دیگری که مورد توجه ما در دانشگاه است؛ تولید دانش 

هکتار زمین برای ساخت آن تعلق یافته و امیدواریم بتوانیم در زمینه تولید    ۲۷است و  آباد در حال ساخت  دانش شهید سلیمانی است که در یافت

 بنیان اقدامات خوبی انجام دهیم.دانش 

  امیدواریم روند صدور مجوزها با افتتاح این شهر دانش تسهیل شود. در کشور ما یکی از مسائلی که وجود دارد روند بروکراسی صدور مجوزهای 

های بانکی و مجوز  قیمت، وام های ارزانروز زمین  ۲۰بنیان در عرض  های دانشست در حالی که در شهر وان ترکیه برای شرکت تولید محصوالت ا

 سریع را صادر کردند!

ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و از ایشان خواهش کردم که در کشور یک مبدا مشخص برای صدور من درباره تسهیل صدور مجوزها نامه

بنیان برای دریافت این مجوزها مجبور نباشند به  بنیان اختصاص پیدا کند و افراد کارآفرین و تولیدکنندگان محصوالت دانش ن مجوزها دانش ای

 های مختلف مراجعه کنند. ارگان

محور صرف را قبول تقای مقالههای خود داریم، نظام اربهبود و اصالح نظام ارتقای اعضای هیئت علمی را در راستای تحقق شعار سال در برنامه

نویسی ارتقا یابند بلکه باید بر اساس علم نافع این کار انجام شود همچنین اعطای وام به اعضای هیئت علمی  نداریم و نباید افراد بر اساس مقاله

نظر قرار دادیم و در  ی دانشگاه را مدسازالمللیبنیان را مدنظر داریم. ما همچنین در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بین های دانشصاحب شرکت

 عراق به ما واگذار شد.   "سبطین"همین راستا با کشور عراق وارد تعامل شدیم و مدیریت دانشگاه 

 های ساخت از طرف عراق بوده است؟ پرداخت هزینه  : تسنیم 

های آن را کشور عراق پرداخت کرده است اما مدیریت  دکتر قناعتی: برای ساخت این دانشگاه یک میلیارد دالر هزینه شده است که تمام هزینه

انی  مقام بنده نیز عراقی است و معاونین علمی و فناوری و رئیس دانشکده پزشکی، ایردانشگاه به ما واگذار شده و رئیس دانشگاه بنده هستم و قائم 

دانشجو در پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی و   ۳۰۰هستند. از دو ماه دیگر در دانشگاه سبطین که در عراق واقع است دانشجو پذیرش خواهیم کرد و 

 برنده سالمت( گذاشتیم. )دانشگاه پیش Health promoting universityمامایی پذیرش خواهیم داشت؛ نام دانشگاه را 

 اه در عراق تأسیس شد؟ تسنیم: چرا این دانشگ

آل برسد و ما تجربیات خود را در این دانشگاه به آنها منتقل  اند به حد ایدهدکتر قناعتی: نظام مدیریتی سالمت در عراق ضعف دارد و نتوانسته

 خواهیم کرد.
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 تسنیم: تأسیس این دانشگاه چه دستاوردهایی برای کشورمان خواهد داشت؟

ای خدمات آموزشی و سالمت در مدت اساتید از ایران به عراق به صورت دورههیئت علمی داریم و با اعزام کوتاه  هزار عضو  ۲دکتر قناعتی: ما  

توانند در کشور عراق توسط پزشکان ایرانی  کند زیرا بسیاری از بیماران می اندازی توریسم سالمت نیز کمک می شود؛ این مسئله به راه آنجا ارائه می 

د سپس  و  شوند  دارد. ویزیت  ایران  برای  زیادی  ارزآوری  امر  این  که  بیایند  ایران  به  درمان  ادامه  و  جراحی  به  نیاز  صورت   ر 

درصد سود دانشگاه به ایران تعلق پیدا کند یعنی دانشجویان عراقی    ۲5تا    ۲۰دانشگاه سبطین عراق یک دانشگاه خصوصی است و بناست که  

شود. عالوه بر افزایش ظرفیت توریسم سالمت  درصد سود آن به ایران داده می   ۲۰کنند و  س میشوند و پزشکان ایرانی در آنجا تدریپذیرش می

  و سود حاصل از تدریس در این دانشگاه برای ایران، تأسیس یا مدیریت دانشگاه در کشورهای دیگر توسط ایرانیان، باعث اشاعه فرهنگ و هویت 

مداری داریم و به همین دلیل اعتقاد داریم که هویت ایرانی و اسالمی  کدامنی و اخالق و انسانشود؛ ما فرهنگ عفاف و پاایرانی و اسالمی نیز می 

های مشابهی را تأسیس یا مدیریت کنیم. در همه  ما قابل ارائه در جهان است؛ به همین منظور بنا داریم در کشورهای دیگر منطقه نیز دانشگاه 

شود یک کشور در کشوری دیگر پایگاه علمی داشته باشد.  آمریکایی وجود دارد که این امر باعث می های  جهان همینطور است و در لبنان، دانشگاه

رود و اعتبار دانشگاه تهران باالتر  المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز باالتر می عالوه بر این، با تأسیس دانشگاه در کشورهای دیگر، جایگاه بین

 رود.می

 ای را دارد؟دانشگاه علوم پزشکی تهران چه رتبه در زمان حاضر  تسنیم: 

تواند این  المللی میهای بینرسیدیم که تأسیس دانشگاه  5۰۰تا    ۴۰۰پله باال رفتیم و به رتبه    ۱۰۰بندی جدید شانگهای  دکتر قناعتی: االن در رتبه 

زشکی کشور مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران است و ما  های علوم پدرصد مقاالت علمی منتشرشده در دانشگاه  ۳۴رتبه را باالتر نیز ببرد.  

 کشور را داریم.  H-indexباالترین 

 در دانشگاه شما چند دانشجوی خارجی در حال تحصیل هستند؟  تسنیم: 

دانشگاه علوم   کنند و بیشترین تعداد دانشجوهای خارجی درکشور دنیا در دانشگاه ما تحصیل می  ۴۰دانشجوی خارجی از    ۱۳۰۰دکتر قناعتی:  

 کنند که این افراد سفیران فرهنگ ایرانی ـ اسالمی برای کشورهای خودشان هستند.پزشکی تهران تحصیل می 

 تسنیم: دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه بهداشت و پیشگیری در ایام کرونا چه اقدامات مهمی انجام داد؟

میلیون تومان    5۰دالر است؛ ولی بستری بیمار کرونایی حدود    ۹بگویم قیمت هر واکسن  دکتر قناعتی: درخصوص اهمیت انجام واکسیناسیون باید  

برابر از هزینههزینه برای دولت ایجاد می بنابراین با واکسیناسیون چند صد  بنابراین سرمایههای اضافه پیشگیری میکند  گذاری در امر شود و 

ه را تحویل گرفتیم و بنا شد که یک ماهه منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران  شهریور دانشگا  ۲۰پیشگیری بسیار اهمیت دارد. ما در  

درصد منطقه تحت پوشش دانشگاه واکسن دوز    ۱۰تا    5درصد دوز یک و حدود    ۲۰را واکسینه کنیم. وقتی دانشگاه را تحویل گرفتیم تنها حدود  

درصد واکسیناسیون رسیدیم و عالوه بر آن، با توجه به باالتر بودن جمعیت   ۱۰۰  را تزریق کرده بودند اما در مدت کوتاهی به پوشش تقریبی  ۲

های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران، با این دو دانشگاه نیز همکاری کردیم و بخشی از افراد تحت پوشش آنها را نیز  تحت پوشش دانشگاه 

معیت تحت پوشش و خارج از پوشش خود رسیدیم. واکسیناتورهای  درصدی واکسیناسیون در ج  ۱۱۷واکسینه کردیم به طوری که به پوشش  

خانه  به  حتی  تهران  پزشکی  علوم  شد. دانشگاه  حاصل  دستاورد  این  و  دادند  انجام  را  واکسیناسیون  کار  و  رفتند  نیز  شهر  حاشیه   های 

اجرا کرد طرح سراج بود که الگوی خدمات  ۱۷ های مهمی که یکی از مراکز دانشگاه علوم پزشکی در منطقه در حوزه کرونا همچنین یکی از طرح 

خانواده که به علت کرونا عزیزانشان را از دست داده بودند را شناسایی کردند و    ۴۰۰۰های اجتماعی بود؛ در این طرح  سالمت روان و مراقبت 

 اقدام مهمی در تأمین سالمت روان آنها بود.  اختالل اضطراب پس از سانحه را رصد کردند و آنها را به سطوح باالتر و متخصصین ارجاع دادند که
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 تسنیم: در حوزه درمان چه اقدامات مثبتی انجام شد؟ 

اندازی شده است که باعث  های زیر نظر دانشگاه راهافزار ثابت برای مدیریت بیمارستان به صورت الکترونیک در همه بیمارستان قناعتی: یک نرم 

پوشش علوم پزشکی تهران شده است همچنین در نظر داریم تا در بیمارستان اسالمشهر به صورت    های تحت بیمارستان  یکپارچه شدن سیستم

 پایلوت، بدون کاغذ خدمات ارائه دهیم.

های بستری بیمارستانهای های تهران بیشترین میزان همکاری را در نسخ الکترونیک داشتیم و رتبه اول را در این زمینه داریم و در بخش بین دانشگاه 

 سنجی داروها در حال اجراست. حت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران سامانه تیتک برای اصالتت

 دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی چه دستاوردهایی را برای کشور به ارمغان آورده است؟  تسنیم: 

وازم پزشکی داریم و مجموع تولیدات فناوری دانشگاه ما در زمینه سالمت  شرکت تولید ل  ۱۴شرکت دارویی و    ۱۶دکتر قناعتی: در زمینه فناوری  

تک در دانشگاه تولید شده و مجموع فروش این محصوالت  بنیان و هایهای فنی کشور بیشتر است و تعداد زیادی محصوالت دانش از همه دانشگاه 

 آن صادر شده است.  میلیون دالر ۲۰هزار میلیارد تومان بوده است که  ۲، میزان ۹۹در سال 

کنیم. دستگاه جراح رباتیک کنیم و به کشورهایی مانند عراق، ترکیه، سوریه صادر میدر زمینه دارو، بسیاری از داروهای درمان سرطان را تولید می 

  "ربات سینا"ران تحت عنوان  تر، بیماری را جراحی کند؛ در ایران و در دانشگاه علوم پزشکی ته دهد از کیلومترها آن طرف که به جراح اجازه می

دهد. تاکنون دو دستگاه جراح رباتیک  ساخته شده است که این امر، ایران را پس از آمریکا به عنوان دومین سازنده جراح رباتیک در جهان قرار می

 میلیون دالر صادر شده است.  ۱.۶به اندونزی با قیمت 

ها انجام شده  هزار جراحی با استفاده از این دستگاه  ۴شگاه ساخته و نصب شده و بیش از  دستگاه هدایت جراحی به کمک کامپیوتر در دان  ۴۳حدود  

 است. 

نام   به  ایران ساخته شده که شرکت خارجی می  "پروب تشخیص سرطان"دستگاهی  قیمت  در  به  را  پتنت دستگاه  میلیون دالر    ۱۰۰خواست 

 ت این دستگاه در کشور خودمان به تولید برسد. خریداری کند، اما شرکت سازنده ایرانی قبول نکرد و قرار اس 

 5جویی ارزی  در فناوری نانو محصوالت زیادی تولید شده و به چین، آلمان، کره جنوبی و ... صادر شده است؛ این محصوالت منجر به صرفه 

 میلیون دالری شده است. 

 هایی داشته است؟ تسنیم: در حوزه عمرانی دانشگاه چه پیشرفت 

خوابی را دربلوار فردوس افتتاح خواهیم کرد هزار تخت   ۲های دانشجویی مشکل داشتیم و یک خوابگاه  دکتر قناعتی: تا پیش از این برای خوابگاه

ترین های عمرانی، »مهدی کلینیک« به عنوان بزرگ که مشکل خوابگاه دانشجویی را تا چند سال به طور کامل حل خواهد کرد. در زمینه پروژه

کند تا به ارائه خدمات درمانی بپردازد.بیمارستان شریعتی  روژه سالمت بعد از انقالب در دست افتتاح است و به بیمارستان امام خمینی)ره( کمک میپ

شود  می اندازی است که بیمارستان مهمی برای تهران است زیرا در موقعیت غرب تهران قرار دارد و باعث  خواب در حال راهبا ظرفیت هزار تخت   ۲

ین  با توجه به دسترسی مناسب، زمان رسیدن بیماران و مصدومین ترافیکی و حوادث و ... به بیمارستان به حداقل برسد. میزان پیشرفت فیزیکی ا

نیز در دست    ۲شود. بیمارستان فارابی  درصد است و اگر منابع و اعتبارات آن به موقع تأمین شود تا یک سال و نیم دیگر افتتاح می   ۷۰بیمارستان  

 زودی افتتاح خواهند شد.به   ۲ساخت است و مرکز طبی اطفال 
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 ی عتیشر مارستانیسالمت ب نیریدانشگاه در مجمع خ سیحضور رئ

 است نیریخ یژگیخدا و ری خدا و توقع نداشتن از غ ی: کار خالص برایقناعت دکتر

  ن ی ریخ   یژگیخدا را و  ریخدا و توقع نداشتن از غ   ی کار خالص برا  ،یعتیشر  مارستانیسالمت ب  ن یریدانشگاه، در مجمع خ   سیرئ

 کرد.  د یدر کشور تاک ریخواند و برتوسعه امور خ

 

 

بر ضرورت    ،یعتیشر  مارستانیسالمت ب  نیریدانشگاه، در جمع خ  سیرئ  ، یقناعت  نیتهران، دکتر حس  یدانشگاه علوم پزشک  یگزارش روابط عموم  به

خدمت به مردم و   قیکه توف یخوش به حال افراد گذرد،ی کرد و گفت: نوار عمر در حال گذر است و به سرعت م دیتاک ریتوجه و تمرکز بر امور خ

 . کنندیم  دایدوران پ نیدر راه خدا را در ا قانفا

در مقابل    یبود که با دست خال  نی شد: عظمت و شاهکار کشور در ا  رادآوی  کند«ی او کار م  تیخدا و رضا  ی»عاشق برا  نکه یا  ان یدانشگاه، با ب  سیرئ

 نگاه )ع( بود. اگر به واقعه کربال    نیاز برکت نگاه به حرکت امام حس  نی از دست برود و ا  ران یوجب از خاک ا  ک یو نگذاشت    ستادیهجوم دشمنان ا

. چه شاهان و  روندیامام م ارتیبه ز نینفر در اربع ونیلیها مبه ظاهر شکست بود اما امروز ده نیشدند و ا دیشه  نیامام حس ارانیتن از  ۷۲ د،یکن

 )ع( ماندگار شد.  نیآمدند اما محو شدند اما امام حس خیدر تار یقدرتمندان

از خداوند م  یها خبر داد و گفت: دعاگوپروژه  لیتسه   یدانشگاه برا   یاز همکار  ،یقناعت  دکتر   ی و اخرو  یویکه اجر دن  خواهمی شما هستم و 

   .رندیقرار گ ریخ ریکه در مس دیبخواه  زین گرانیو از د دیامر را گسترش ده نیکه ا خواهمی م ز یکند و از شما ن بتانینص

 دانشگاه است.    یها  تیقطعا از اولو  ۲  یعتیخاطر نشان کرد: اتمام پروژه شر  ،یآت  یهادر ماه  کینی کل  یو مهد  میبا اشاره به اتمام دو پروژه حک  یو

پا  سیرئ انداز  دیتاک  یمارستان یب  یواحدها  کپارچهی  تیریبر ضرورت مد  انیدانشگاه در  راه  موجب حل    مارستان،یب  یکرد و گفت: مشارکت در 

 .شودی به خدمات سالمت م  یمشکالت مردم و عدالت در دسترس

 ی عتیشر مارستانیاز ب  نیریخ تیحما

با اشاره به   یدیدر سالن شورا برگزار شد، دکتر جمش ۱۴۰۱ وریشهر ۲۱که روز  دوشنبه   ی عتیشر مارستانیو ب ماران یاز ب تینشست انجمن حما در

از   تیانجمن حما  لیانداما از اواخر سال گذشته با حضور آنها و تشکبوده  مارستانیب  اریهمواره    نیریگفت: خ  یعتیشر  مارستانیاز ب  ن یریخ  یبانیپشت

 رفت.   شیانسجام گرفت و به صورت منظم پ هاتیفعال یعتیشر  مارستانیو ب مارانیب
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  مارستان یب  یبرا  یادیو برکات ز  رات ین حامل خاست و تاکنو  تیما غنم  یبرا  نیریخ  کی  کیافزود: حضور ارزشمند    یعتیشر  مارستانیب  سیرئ

 انجام شود.   یبزرگ یکارها شانیبا حضور ا دوارمیبودند و ام اورمانیو  اریدستمان را گرفتند و دوستانه   میبوده اند، هر جا که به تنگنا برخورد

گفت:    نیاربع  امیبا اشاره به ا  یعتی شر  مارستانیو ب  ماران یاز ب  تیانجمن حما  رهیمد  اتیعضو ه  یدینشست حجت االسالم محمودرضا جمش  نیا  در

به    نیمعتقد  نیب  ییو همگرا  یهم دارد که اظهارش باعث گرم  یدارد امور ظاهر  یامور باطن  عیاست و همانطور که تش  عینماد فرهنگ تش  نیاربع

به همت بلند خواهران و برادران    یاله   تیکه به عنا  ییاز جاها  یکیدارند اما     یکم  جهیها نتاوقات تالش   یالسالم است. برخ   همیعل  ائمه مکتب  

  دوارم یو ام  دید  توانی و دست خدا را م  رودی م  شیپ  ی درست  قه یاست که کارها به طر  نیانجمن است و از ابتدا احساس بر ا  نیبنا گذاشته شد هم

 همت بلند اجر دهد. نیبه ا ندخداو

  اتیه  ی را با هماهنگ  مارستانیب   یزاتیتجه   یهاد یپور تاکنون خر  یمجمع گفت: مهندس خاقان  یاعضا  یزاده با معرفادامه دکتر حسن حمزه    در

نام، مهندس   ک یمهندس ن  ،ینازک فردوس، مهندس رزم  ،ینیمهندس شاه حس   یها  تیاز فعال  نیانجام داده اند. حمزه زاده همچن  یارز  یامنا

  ابت یکه به ن  ی نام برد. پس از آن مهندس رزم  ی عتیشر  مارستانیب  نیر یمجمع خ  یاز اعضا  ینام و دکتر محمد عبداله  کیاله ن  ب یحب  ،یتنعم  ی نق

جلسه    نیانجام شده ارائه کرد.  در ادامه ا  یو برآوردها  مارستانیب  شیو سرما  شیگرما  ستمیاز س  یاز مهندس رضوان در جلسه حضور داشت گزارش

به ب  یهات یبه ظرف  ز ین  یدکتر عبداله  به ب  یعتیشر  مارستانیکمک  از منابع جلب کمک  از    الت یاز جمله تسه   مارستانیاشاره کرد و  و استفاده 

 پرداختند. مارستانیب زاتیاز تجه  گرید یبرخ نیتام یهاندیفرا یاعضا به بررس  سپس دولت و مجلس خبر داد. تیبا حما یعمران یهابودجه 

 

 در مجمع خیرین سالمت بیمارستان شریعتی  رئیس دانشگاهحضور 

 دکتر قناعتی: کار خالص برای خدا و توقع نداشتن از غیر خدا ویژگی خیرین است

توقع نداشتن از غیر خدا را ویژگی خیرین  رئیس دانشگاه، در مجمع خیرین سالمت بیمارستان شریعتی، کار خالص برای خدا و 

 .خواند و برتوسعه امور خیر در کشور تاکید کرد

 

، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، در جمع خیرین سالمت بیمارستان شریعتی، بر ضرورت  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

گذرد، خوش به حال افرادی که توفیق خدمت به مردم و  مرکز بر امور خیر تاکید کرد و گفت: نوار عمر در حال گذر است و به سرعت می توجه و ت

  .کنندانفاق در راه خدا را در این دوران پیدا می

https://chancellor.tums.ac.ir/
https://pr.tums.ac.ir/
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ر کشور در این بود که با دست خالی در مقابل  کند« یادآور شد: عظمت و شاهکارئیس دانشگاه، با بیان اینکه »عاشق برای خدا و رضایت او کار می 

نگاه هجوم دشمنان ایستاد و نگذاشت یک وجب از خاک ایران از دست برود و این از برکت نگاه به حرکت امام حسین )ع( بود. اگر به واقعه کربال  

روند. چه شاهان و  ون نفر در اربعین به زیارت امام میها میلیتن از یاران امام حسین شهید شدند و این به ظاهر شکست بود اما امروز ده ۷۲کنید، 

 قدرتمندانی در تاریخ آمدند اما محو شدند اما امام حسین )ع( ماندگار شد. 

از همکاری دانشگاه برای تسهیل پروژه از خداوند می دکتر قناعتی،  خواهم که اجر دنیوی و اخروی  ها خبر داد و گفت: دعاگوی شما هستم و 

کند می   نصیبتان  نیز  شما  از  گیرند. و  قرار  خیر  مسیر  در  که  بخواهید  نیز  دیگران  از  و  دهید  گسترش  را  امر  این  که   خواهم 

 های دانشگاه است.    قطعا از اولویت  ۲های آتی، خاطر نشان کرد: اتمام پروژه شریعتی  وی با اشاره به اتمام دو پروژه حکیم و مهدی کلینیک در ماه

پایان   دانشگاه در  بیمارستان، موجب حل  رئیس  اندازی  راه  تاکید کرد و گفت: مشارکت در  بیمارستانی  واحدهای  یکپارچه  بر ضرورت مدیریت 

 شود.مشکالت مردم و عدالت در دسترسی به خدمات سالمت می 

 حمایت خیرین از بیمارستان شریعتی 

  به  اشاره با جمشیدی دکتر شد،  برگزار  شورا سالن  در ۱۴۰۱ شهریور ۲۱  دوشنبه  در نشست انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی که روز

مایت از  حو تشکیل انجمن    آنها  باحضور  گذشته  سال  اواخر   از   اندامابوده  یاربیمارستان   همواره  خیرین:  گفت  شریعتی  بیمارستان   از  خیرین  پشتیبانی

 ها انسجام گرفت و به صورت منظم پیش رفت.  بیماران و بیمارستان شریعتی فعالیت

رئیس بیمارستان شریعتی افزود: حضور ارزشمند یک یک خیرین برای ما غنمیت است و تاکنون حامل خیرات و برکات زیادی برای بیمارستان  

 و دوستانه یار و یاورمان بودند و امیدوارم با حضور ایشان کارهای بزرگی انجام شود.    بوده اند، هر جا که به تنگنا برخوردیم دستمان را گرفتند

  در این نشست حجت االسالم محمودرضا جمشیدی عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی با اشاره به ایام اربعین گفت: 

باطنی دارد امور ظاهری هم دارد که اظهارش باعث گرمی و همگرایی بین معتقدین به    اربعین نماد فرهنگ تشیع است و همانطور که تشیع امور

  برادران  و  خواهران   بلند  همت  به  الهی  عنایت  به  که  جاهایی  از  یکی   ها نتیجه کمی دارند امامکتب ائمه علیهم السالم است. برخی اوقات تالش 

توان دید و امیدوارم  رود و دست خدا را می ن است که کارها به طریقه درستی پیش می تدا احساس بر ایاب  از  و   است  انجمن  همین  شد   گذاشته   بنا

 خداوند به این همت بلند اجر دهد.

های تجهیزاتی بیمارستان را با هماهنگی هیات  در ادامه دکتر حسن حمزه زاده با معرفی اعضای مجمع گفت: مهندس خاقانی پور تاکنون خرید 

  مهندس  نام،  نیک  مهندس  رزمی،  مهندس  فردوس،  نازک  حسینی،  شاه  مهندس   ند. حمزه زاده همچنین از فعالیت هایامنای ارزی انجام داده ا

  نیابت  به که  رزمی   مهندس  آن  از   پس .  برد نام  شریعتی   بیمارستان  خیرین  مجمع  اعضای  از   عبدالهی  محمد  دکتر   و  نام نیک اله  حبیب   تنعمی،  نقی 

 جلسه   این  ادامه   در   جلسه حضور داشت گزارشی از سیستم گرمایش و سرمایش بیمارستان و برآوردهای انجام شده ارائه کرد.  در  رضوان  مهندس  از

  از   استفاده  و  تسهیالت   جمله  از   بیمارستان  به   کمک  جلب   منابع  از   و   کرد  اشاره  شریعتی  بیمارستان  به   کمک  هایظرفیت   به   نیز   عبدالهی  دکتر

 مایت دولت و مجلس خبر داد.ح با عمرانی هایبودجه 

 های تامین برخی دیگر از تجهیزات بیمارستان پرداختند.سپس اعضا به بررسی فرایند 
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 بازدید معاون پژوهشی وزارت بهداشت از پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پزشکی 

 واهد داشت دکتر قناعتی: سرمایه گذاری در پارک فنآوری بازگشت سرمایه خوبی برای کشور خ

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در بازدید از پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی، این مرکز را نمادی از  

 .پیوند علوم پایه و بالین خواند و بر ضرورت معرفی دستاوردهای آن تاکید کرد 

 

، در بازدید معاون پژوهشی وزارت بهداشت از پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پزشکی،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

لیتم در دانشگاه است و خدا را شاکرم که علی رغم سختی ها و مشکالت،  ، گفت: امروز سالگرد قبول مسئورئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی،  

 .کارهای بسیار بزرگی نیز در این دوره انجام شده است

یپ  وی ضمن قدردانی از دکتر فتوحی و دکتر بیگلر برای همکاری و همراهی، تصریح کرد: قدردانی ویژه ای از دکتر سرکار دارم چرا که با لیدرش

 .جموعه ای را ایجاد کنند و حرکت های بزرگی را در آن سامان دهندخوب توانستند م

ی  رئیس دانشگاه، راه اندازی پارک علم و فناوری را جهش بزرگی در صنعت سالمت کشور دانست و افزود: هر چه پیش می رویم باور من به توانای

 .استدانشمندان داخلی بیشتر می شود چرا که کارایی تولیدات داخلی بسیار زیاد 

 .وی داشته هایمان در کشور را بسیار زیاد خواند و تاکید کرد: الزم است در این زمینه کار تبلیغی و اطالع رسانی انجام دهیم

  سو وابستگی دکتر قناعتی افزود: متاسفانه بسیاری از فارغ التحصیالن ما با دستاوردهای دانشگاه آشنا نیستند و مسیر علم و فناوری می تواند از یک  

 .تکنولوژی به بیگانگان را کاهش دهد و از سوی دیگر خودباوری را در جوانان افزایش دهد

ه  وی در ادامه از معاون پژوهشی وزارت بهداشت خواست تا بودجه های پژوهشی را برای علم و پژوهش نافع هزینه کنند و خاطر نشان کرد: سرمای

 ازگشت سرمایه خوبی برای کشور به همراه داشته باشد. گذاری در شهر علم و دانش شهید سلیمانی می تواند ب

 برای معرفی محصوالت لبه دانشی خود تالش کنید 

ی  دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بازدید از این مرکز را به فال نیک گرفت و گفت: خوشبختانه شاهد اتفاقات خوب

لفبای تولید علم آشنا نبودیم اما اکنون این مسیر به خوبی شناخته شده است طبیعی است که حوزه فناوری در این مرکز بودیم. زمانی در کشور با ا

 ت. نیز امروز با مشکالتی مواجه است اما امیدوارم به زودی پیشرفت های وسیعی در آن رخ دهد. البته فعالیت های شما نیز گواه این مسئله اس
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اه ها و مراکز بر اساس شاخص های تولید علم گفت: در بازدید امروز دریافتم که می توان برای فناوری نیز  وی با اشاره به تعیین جایگاه دانشگ

 شاخص هایی تدوین کرد. شما وارد فضایی شدید که لبه دانشی است و فعالیت های شما ذخیره ارزی خوبی برای کشور به همراه دارد.

شمندان برای دریافت مجوزها و زمانبر شدن پیگیری های آن خاطر نشان کرد: این فرآیند باید اصالح  دکتر پناهی، با اشاره به معطلی فناوران و دان

نند  شود. افرادی که کارهای بزرگی در کشور انجام می دهند نباید وقت خود را پشت درهای وزارت بهداشت برای دریافت مجوز و تاییدیه ها بگذرا 

 ع، تسهیل و پیگیری شود. بلکه این مسیر باید از طریق داخلی تسری

 وی افزود: متاسفانه برخی از رفتارها در بدنه سازمان ها نفوذ کرده و برای اصالح آن باید کارهایی ریشه ای و اساسی انجام داد. 

  از .  است   یار مهممعاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این مرکز را نمادی از پیوند علوم پایه و بالین خواند و گفت: مدل اطالع رسانی، بس

 . کنید معرفی را خود های توانمندی نمایشگاه، در و کنید استفاده خود دستاوردهای معرفی برای  دانش این

 تکریم افراد موفق از آنها الگوهایی ماندگار می سازد 

فقدان الگو رنج می برد و ما در تالشیم تا  دکتر سعید سرکار، در این بازدید ضمن معرفی محصوالت و فعالیت های مرکز گفت: متاسفانه کشور از  

کشور از افراد موفق و درست حمایت نشود، الگوهای ناموفق    در  که  مادامی   نمونه های عینی و موفق خود را به عنوان الگو به جوانان معرفی کنیم.

 م این مرکز است. جایگزین آنها خواند شد. از این رو حمایت از توسعه فناوری و تکریم فناوران از اقدامات مه 

، همچون مرکز رشد نیز عمل کرده و توانسته پیوند خوبی با بالین نیز برقرار نماید. بخ نحوی که امروز    R&Dوی افزود: این مرکز عالوه بر نقش  

 پتنت است.  US ۴۷این مرکز به تنهایی دارای 

ت را نقطه قوت این مرکز دانست و تاکید کرد: رمز موفقیت محصوالت  دکتر سرکار، حضور در بیمارستان و همراهی پزشکان بالینی در تولید محصوال 

  دانشگاه   این  خوشبختانه ما به دلیل سبک و روش کاری این مرکز بوده است؛ چرا که شریک بالینی لحظه به لحظه در جریان پیشرفت پروژه است.  

 . باشد  داشته ارزی جویی صرفه خود، فناور محصوالت فروش  از توانسته و کند نمی حرکت جامعه دوش روی
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 علوم پزشکی تهران:  رئیس دانشگاه

 ( با وابستگی به بیمارستان سینا راه اندازی می شود  2بیمارستان الهام )سینا

یزدی  دکتر  همراه  به  قناعتی  تهراندکتر حسین  مردم  نماینده  پردیس در مجلس شورای    -شمیرانات  -ری  -خواه  اسالمشهر و 

بابایی بخشدار کهریزک، بشارت معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه شهرستان ری، کلهر شهردار کهریزک و   اسالمی، 

 .( بازدید کرد 2هیئت امنای بیمارستان خیرساز الهام از پروژه نیمه کاره این بیمارستان )سینا

 

گزارش   تهرانبه  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  الهام روابط  خیرساز  بیمارستان  از  بازدیدی  امروز  گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  قناعتی  دکتر   ،

حدود  (  ۲سینا( فیزیکی  پیشرفت  که  می   ۴۰تا    ۳5داشتیم  آن  تکمیل  برای  و  داشته  برنامهدرصدی  گیردبایست  صورت  مناسب   .ریزی 

حادثه و  بزرگ  اتوبان  چندین  منطقه  این  در  جغرافیایی  محل  نظر  از  افزود:  می وی  عبور  تروخیز  بیمارستان  به  نیاز  که  داردکند  سوانح  یا   .ما 

بیمارستان در جنوب استان تهران احساس می تاکید کرد: همچنین خأل  الهام  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران  بیمارستان  افتتاح  با  شود که 

 .این خأل تا حدودی برطرف شده و برای حوادث دیگر نظیر زلزله و یا حوادث غیرمترقبه دیگر نیز به بیمارستانی در این محل نیاز داریم (۲سینا)

با هماهنگی  کرد:  بیان  قناعتی  قدیمیدکتر  به عنوان  سینا  بیمارستان  به  وابسته  بیمارستان  این  قرار شد  گرفته  کاملهای صورت  و  ترین ترین 

   .رستان کشور خواهد شد و از اساتید برجسته و خبره آن در تجهیز و مدیریت بیمارستان الهام استفاده شودبیما

رسانی به مردم جنوب استان  تر این محل آماده خدمتوی گفت: همچنین تالش داریم با تلفیق بودجه دولتی، خیرین و سایر امکانات هر چه سریع 

 .تکمیل این بیمارستان و تحویل به مردم منطقه باشیمتهران شده و در دولت سیزدهم شاهد 
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 علوم پزشکی تهران برگزار شد   رئیس دانشگاهنود و پنجمین نشست شورای بورس با حضور 

های توانمندسازی  پیشنهادهای متمم دستورالعمل نود و پنجمین نشست شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر  

های خارج از کشور و فرصت مطالعاتی دانشجویی  المللی نیروی انسانی، از جمله فرصت مطالعاتی، شرکت و ارائه مقاله در کنگره بین 

ت آموزشی داخل  شده خارج از کشور، فرصت مطالعاتی خارج از کشور و مأموریریزیو همچنین بررسی درخواست سفرهای برنامه 

  . کشور برگزار شد

 

در سالن مدافعان سالمت سازمان مرکزی   ۱۴۰۱شهریور    ۲۳عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست شورای بورس که  به گزارش روابط 

دانشگاه علوم پزشکی تهران    شده خارج از کشور همکاران معاونت آموزشی دانشگاه و عضویتریزیدانشگاه برگزار شد؛ در ابتدا گزارش سفر برنامه

ای  و شرکت هیاتی از نمایندگان دانشگاه در نشست منطقه  Association of Academic Health Centers international  در

  ترین مراجع علمی تخصصی در زمینه فعالیت مراکز آموزش علوم پزشکی )در هر این انجمن توسط دکتر عالمه تشریح شد. این انجمن از برجسته

 ست.الملل اسه حوزه آموزشی، پژوهشی و درمانی( در سطح بین 

های خارج از کشور و فرصت مطالعاتی های فرصت مطالعاتی، شرکت و ارائه مقاله در کنگرهدر ادامه نشست بررسی پیشنهاد متمم دستورالعمل

های  های مطالعاتی و مأموریت دادی از فرصتگزارش وضعیت بازگشت به محل خدمت تع   دانشجویی، گزارش پیگیری مصوبات شورای قبلی،

شده خارج از ریزیهای آموزشی خارج از کشور، سفرهای برنامه های مطالعاتی خارج از کشور، مأموریتخارج از کشور، بررسی درخواست فرصت

ی قرار گرفت و اعضای شورای  ماهه دانشجویی مورد بررس۶یک مورد درخواست فرصت مطالعاتی     های آموزشی داخل کشور وکشور، مأموریت

 .های مطرح شده موافقت خود را اعالم کردندهای الزم با برخی از درخواست بورس دانشگاه پس از انجام بررسی 

های  هزینه سفر فرصت المللی نیروی انسانی، افزایش پرداخت کمکهای توانمندسازی بینتوضیح اینکه، در طرح پیشنهادهای متمم دستورالعمل

های خارج از کشور و فرصت مطالعاتی دانشجویی مورد تصویب قرار گرفت که جزئیات آن  تی خارج از کشور، شرکت و ارائه مقاله در کنگرهمطالعا

 .رسانی خواهد شدالملل دانشگاه اطالعتوسط معاونت بین 
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 در مجمع خیرین سالمت بیمارستان شریعتی  رئیس دانشگاهحضور 

 دکتر قناعتی: کار خالص برای خدا و توقع نداشتن از غیر خدا ویژگی خیرین است

ر خدا را ویژگی خیرین  رئیس دانشگاه، در مجمع خیرین سالمت بیمارستان شریعتی، کار خالص برای خدا و توقع نداشتن از غی

 .خواند و برتوسعه امور خیر در کشور تاکید کرد

 

، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، در جمع خیرین سالمت بیمارستان شریعتی، بر ضرورت  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

گذرد، خوش به حال افرادی که توفیق خدمت به مردم و  خیر تاکید کرد و گفت: نوار عمر در حال گذر است و به سرعت می توجه و تمرکز بر امور 

 د. کننانفاق در راه خدا را در این دوران پیدا می

بود که با دست خالی در مقابل  کند« یادآور شد: عظمت و شاهکار کشور در این  رئیس دانشگاه، با بیان اینکه »عاشق برای خدا و رضایت او کار می 

نگاه هجوم دشمنان ایستاد و نگذاشت یک وجب از خاک ایران از دست برود و این از برکت نگاه به حرکت امام حسین )ع( بود. اگر به واقعه کربال  

روند. چه شاهان و  ین به زیارت امام میها میلیون نفر در اربعتن از یاران امام حسین شهید شدند و این به ظاهر شکست بود اما امروز ده ۷۲کنید، 

 قدرتمندانی در تاریخ آمدند اما محو شدند اما امام حسین )ع( ماندگار شد. 

از همکاری دانشگاه برای تسهیل پروژه از خداوند می دکتر قناعتی،  خواهم که اجر دنیوی و اخروی  ها خبر داد و گفت: دعاگوی شما هستم و 

نیز   شما  از  و  کند  گیرند. می نصیبتان  قرار  خیر  مسیر  در  که  بخواهید  نیز  دیگران  از  و  دهید  گسترش  را  امر  این  که   خواهم 

 های دانشگاه است.    قطعا از اولویت  ۲های آتی، خاطر نشان کرد: اتمام پروژه شریعتی  وی با اشاره به اتمام دو پروژه حکیم و مهدی کلینیک در ماه

بر ضرورت مدیری پایان  دانشگاه در  بیمارستان، موجب حل  رئیس  اندازی  راه  تاکید کرد و گفت: مشارکت در  بیمارستانی  واحدهای  یکپارچه  ت 

 شود.مشکالت مردم و عدالت در دسترسی به خدمات سالمت می 

 حمایت خیرین از بیمارستان شریعتی 

در سالن شورا برگزار شد، دکتر جمشیدی با اشاره به   ۱۴۰۱شهریور  ۲۱دوشنبه    در نشست انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی که روز

انداما از اواخر سال گذشته با حضور آنها و تشکیل انجمن حمایت از پشتیبانی خیرین از بیمارستان شریعتی گفت: خیرین همواره یار بیمارستان بوده

 به صورت منظم پیش رفت.  ها انسجام گرفت و بیماران و بیمارستان شریعتی فعالیت

رئیس بیمارستان شریعتی افزود: حضور ارزشمند یک یک خیرین برای ما غنمیت است و تاکنون حامل خیرات و برکات زیادی برای بیمارستان  

 های بزرگی انجام شود.  بوده اند، هر جا که به تنگنا برخوردیم دستمان را گرفتند و دوستانه یار و یاورمان بودند و امیدوارم با حضور ایشان کار
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  در این نشست حجت االسالم محمودرضا جمشیدی عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان شریعتی با اشاره به ایام اربعین گفت: 

ی بین معتقدین به  اربعین نماد فرهنگ تشیع است و همانطور که تشیع امور باطنی دارد امور ظاهری هم دارد که اظهارش باعث گرمی و همگرای

  برادران  و  خواهران   بلند  همت  به  الهی  عنایت  به  که  جاهایی  از  یکی   ها نتیجه کمی دارند امامکتب ائمه علیهم السالم است. برخی اوقات تالش 

ن دید و امیدوارم  توامی   را   خدا  دست  و  رودمی   پیش  درستی   طریقه   به   کارها  که  است  این  بر   احساس  ابتدا   از  و   است  انجمن  همین  شد   گذاشته   بنا

 خداوند به این همت بلند اجر دهد.

های تجهیزاتی بیمارستان را با هماهنگی هیات  در ادامه دکتر حسن حمزه زاده با معرفی اعضای مجمع گفت: مهندس خاقانی پور تاکنون خرید 

دوس، مهندس رزمی، مهندس نیک نام، مهندس  فر  ازکن  حسینی،  شاه  مهندس   امنای ارزی انجام داده اند. حمزه زاده همچنین از فعالیت های

  نقی تنعمی، حبیب اله نیک نام و دکتر محمد عبدالهی از اعضای مجمع خیرین بیمارستان شریعتی نام برد. پس از آن مهندس رزمی که به نیابت 

 جلسه   این  ادامه   در   انجام شده ارائه کرد.  از مهندس رضوان در جلسه حضور داشت گزارشی از سیستم گرمایش و سرمایش بیمارستان و برآوردهای

  از   استفاده  و  تسهیالت   جمله  از   بیمارستان  به   کمک  جلب   منابع  از   و   کرد  اشاره  شریعتی  بیمارستان  به   کمک  هایظرفیت   به   نیز   عبدالهی  دکتر

 .داد خبر مجلس  و دولت حمایت با عمرانی هایبودجه 

 جهیزات بیمارستان پرداختند.ت از  دیگر برخی تامین هایفرایند  بررسی  به  اعضا سپس

 

 نشست هم اندیشی کشوری گردشگری سالمت برگزار شد

 دکتر قناعتی: نگاه خدمت محوری، توام با کیفیت و انسان دوستی را در توریسم درمانی احیا کنید 

ای اعتبار بخشی، مسائل  در هم اندیشی دو روزه کشوری گردشگری سالمت، سیاست ها، چشم انداز، تعرفه گذاری، استاندارده

 .قانونی بیماران بین الملل، چالش ها و تجربه های موفق در گردشگری سالمت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت 

 

، در افتتاحیه این نشست، مقوله هم اندیشی کشوری رئیس دانشگاه، دکتر حسین قناعتی،  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

گردشگری سالمت را مساله مهمی دانست و گفت: قطعا زمان آن رسیده که مسئله توریسم درمانی ازجنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و  

 ت کشیدند قدردانی می کنم و امیدوارم با همفکری صحیح به نتایج ارزنده ای دست یابیم. از دوستانی که در این زمینه زحم

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


51 
 

وی بر ضرورت اقتصاد بدون نفت تاکید کرد و گفت: ما فرصت های زیادی را برای کسب و کار در کشور داریم که بدون نیاز به نفت بتوانیم  

درصد تجارت جهان بر    8۰مت یکی از این موارد است. بر اساس آمارهای موجود،  درآمدهای خوبی داشته باشیم. توریسم درمانی و گردشگری سال

 درصد بر اساس تولید است و لذا می توانیم از این فرصت استفاده کنیم. ۲۰اساس خدمات و 

گاه به الگوهای موفق، صنعت  رئیس دانشگاه، افزود: همانگونه که کشور ویتنام در زمینه پوشاک توانسته موفق عمل نماید ما نیز می توانیم با ن

  گردشگری سالمت را رونق بخشیم و از آن بهره ببریم. نخستین قدم در این زمینه شفاف سازی روند ورود و خروج بیمار از فرودگاه تا بازگشت 

 خواهد بود. 

رصت ها دائمی است. زمانی در پیک دکتر قناعتی، بر لزوم سرعت بخشی به فعالیت ها و برنامه ریزی ها تاکید کرد و گفت: تصور نکنید که ف

ریت را توریسم سالمت بودیم اما اکنون اینگونه نیست و باید در رقابت با کشورهای اطراف برنامه ریزی کنیم. در این شرایط، فاکتور زمان در مدی

برنامه ریزی صحیح و مشتری مدار،    فراموش نکنیم. همچنین با توجه به اقدامات منحصر به فردی که در حوزه چشم و قلب و غیره داریم با یک

 حق آن را ادا کنیم.

خاطر نشان کرد:   "در گردشگری سالمت برندینگ و پرستیژ کشور بسیار مهم است و به کیفیت ارائه خدمت نیز باید توجه کنیم."وی با بیان اینکه  

و نگاه را تغییر دهیم و به این مسئله نگاه خدمت محور  مادیات خوب است اما این مسله هدف نشود تا خدای نکرده به بیمار آسیب برسد. نگرش  

 داشته باشیم. زمانی برای خدمت رسانی در رقابت بودیم و اکنون نیز باید این نگاه را احیا کنیم و آن را فدای کسب مادیات بیشتر نکنیم.

ت و تصریح کرد: باید نگاه خدمت محور، انسان دوستانه،  دکتر قناعتی، مدیریت مایو کلینیک را نمونه موفقی از خدمت رسانی توام با کیفیت دانس

ار  توام با کیفیت را تبدیل به فرهنگ کنیم چرا که و وقتی خدمت خوب و با کیفیت ارائه دهیم، مادیات نیز برای شما می آید. اگر شما درست ک

 کنید و با هدف خدمت به بیمار کار کنید می توانید موفق باشید. 

دانشگاه، افزود: از این فرصت برای خلق ثروت برای کشور استفاده کنیم. مشکل اقتصادی و عمده مشکالت کشور به مسئله عدم رعایت رئیس  

این زمینه  قانون و بی مدیریتی ها باز می گردد و امیدوارم با نگاه ملی و با عرق به کشور در این حوزه به درستی عمل کنیم و شاهد نتایج خوبی در  

 م.باشی

 گردشگری سالمت؛ فرصتی برای صدور انقالب 
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رگی در ادامه دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه، بر نگاه چند جانبه بر گردشگری سالمت تاکید کرد و گفت: در کشور ظرفیت های بسیار بز

که در نشست امروز نقشه راهی ارائه دهیم بلکه بیشتر  داریم و هدف از این نشست بررسی روش های استفاده از این ظرفیت ها است. قرار نیست 

 در نظر داریم از طریق بارش افکار، پیشنهادات، ایده ها و مدل های موفق را بررسی کنیم.

وی افزود: در گردشگری سالمت فرصت بسیار بزرگی برای صدور انقالب نهفته است. در دل تهدیدهایی که برای ما به وجود آمده فرصت های  

در  ی نهفته است که اگر اهل فکر و عمل باشیم از آنها به خوبی استفاده می کنیم. در واقع یکی از راه هایی که می توان اهداف انقالب را صازیاد

 کرد، از طریق همین توریسم سالمت است. 

ما در منطقه ای قرار داریم که همواره  معاون درمان دانشگاه، جمهوری اسالمی را به عنوان تکیه گاه منطقه در موضوعات سیاسی خواند و گفت:  

دستخوش حوادث و تنش ها بوده و اکنون نیز تشنج در منطقه میان ارمنستان و آذربایجان ایجاد شده است. در این شرایط جمهوری اسالمی در  

 نه نیست. منطقه به عنوان یک تکیه گاه است. در حالی که در حوزه سالمت علی رغم توانمندی ها و قابلیت هایش اینگو 

دکتر ناطقی، سپس به اهمیت تعرفه گذاری درست بر خدمات گردشگری سالمت اشاره کرد و افزود: تعرفه های کاری در ایران بسیار پایین است  

خلفات  برابر را پیشنهاد می دهیم. در بحث نظارت بر ت  ۱۰تا    5به گونه ای که ممکن است بیمار دچار تردید در کیفیت خدمات شود لذا ما تعرفه  

نیز من همواره به ریل گذاری قائلم تا به صورت سیستماتیک این مشکل حل شود. در حوزه گردشگری سالمت نیز باید ریل گذاری کنیم و در  

 بیمارستان هایی که توانستند در گردشگری سالمت جذب سرمایه کنند امتیازاتی در ارزشیابی قائل شویم. 

درصد از درآمد گردشگری سالمت،    ۱۰گری سالمت را مطرح کرد و گفت: همچنین پیشنهاد می کنم که  وی پیشنهاد راه اندازی دپارتمان گردش

 جهت تبلیغات و جذب توریسم به این واحد تعلق بگیرد. 

ید بر این  معاون درمان دانشگاه، بر ضرورت شفاف سازی تعرفه ها تاکید کرد و گفت: باید مسائل مالی در این حوزه به خوبی دیده شود و ما هم با

 مسئله نظارت خوبی داشته باشیم. لذا عالوه بر تعرفه گذاری عادالنه باید آن را شفاف کنیم تا بیمار احساس خسران نکند. 

 وی افزود: امیدوارم در این دو روز، شنونده مطالب جدید و نو باشیم و از دستاوردهای این جلسه برای تدوین آیین نامه ها بهره ببریم. 

 انی در گردشگران سالمت برداشته شد محدودیت پلک

در گردشگری سالمت در ابتدای کار هستیم و هر  "سپس دکتر سلیمان حیدری، رییس مرکز نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، با بیان اینکه  

ته تغیراتی در حوزه گردشگری  خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اواخر دولت گذش  "گونه فعالیت ما در ریل گذاری این مسئله تاثیرگذار است

سالمت ایجاد شده، هنوز این مرز بندی ها برای همکاران ما مشخص نیست و تعاریف آن دقیق نشده است لذا اولین وظیفه ما سیاستگذاری است  

 و باید سیاست های موجود را بازبینی کنیم و تکلیف خود را در این حوزه مشخص تر کنیم.
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حدود، وظایف و مرزبندی ها مشخص نباشد، می تواند مشکل ساز باشد. باید تببین کنیم که تا چد حدی مسئول بیمار هستیم و وی افزود: اگر  

 ود. همچنین چه خدماتی را باید در بسته های خدمتی به بیماران ارائه نماییم. موضوع تعرفه نیز از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته ش

نی در تعرفه های خدمات گردشگران سالمت تاکید کرد و گفت: باید نگاه خود را بر جنبه رقابتی با کشورهای دیگر متمرکز  وی بر ضرورت بازبی

کمتر   کنیم و فارغ از مرزبندی ها و سطح بندی های مراکز داخلی، اعداد و تعرفه ها را به صورت جهانی ببینیم و بر اساس آن عمل کنیم تا افراد

 مال نظر کنند. بتوانند در آن اع

اگر بتوانیم کمیته کشوری گردشگری سالمت را در هفته های آینده تشکیل » رییس مرکز نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، با بیان اینکه  

ن لحاظ خاطر نشان کرد: خبر خوش آنکه مسئله پلکانی در موضوع گردشگری سالمت یز رفع شده و از ای  «دهیم بسیار می تواند کمک کننده باشد

 محدودیتی وجود ندارد.

بخش   دکتر حیدری افزود: باید وضع موجود خود را بدانیم و بر اساس آن برنامه های آتی را طراحی کنیم اما اکنون از تعداد گردشگران خارجی در

 این بیماران انجام شود.  خصوصی اطالع دقیقی نداریم و باید این آمارها شفاف شود. همچنین باید حمایت های حقوقی، معنوی و عاطفی از

 کارشناسی ارشد گردشگری سالمت مصوب شد 

دم  در ادامه دکتر ترجمان، رییس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت، به ارائه گزارشی از برنامه های وزارت بهداشت پرداخت و گفت: اولین ق

 تا با یک هدف گذاری و روندی منطقی این برنامه شکل بگیرد. در این حوزه تدوین چشم انداز اولیه مطابق با سند چشم انداز کشور بود  

  ۹۰۰وی افزود: خوشبختانه اکنون اولویت بندی ها در حوزه گردشگری سالمت صورت گرفته و مطابق بررسی ها این حوزه با بازاری مطابق با  

 میلیون نفر مواجه است. 

خاطر نشان کرد: نکته کلیدی و ضعف ما در این زمینه در   «فضای فیزیکی استگردشگری سالمت نیازمند ابزار، تجهیزات و  »وی با بین اینکه  

 بحث بازاریابی است و ما نیاز داریم در این حوزه بهتر عمل کنیم.

 دانشگاه کلیپ و بروشورهای   ۱۲دکتر ترجمان بر ضرورت طراحی تیزر تبلیغاتی و بروشورها برای معرفی توانمندی ها تاکید کرد و گفت: تا کنون 

 خود را ارسال کردند. قرار است که تجمیعی از آنها داشته باشیم تا معرف توانمندی های کشور در حوزه سالمت باشد. 

تاکید کرد: همچنین رشته کارشناسی    «توانمند سازی کارکنان، کارشناسان و مدیران این حوزه در دستور کار قرار گرفته است»وی با بیان اینکه  

 دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسیده و کوریکولوم های آموزشی آن در حال آماده سازی است. ارشد گردشگری سالمت در
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 همکاری و مشارکت  

 در راستای دستیابی به دانشگاه »نسل چهارم« و کنش های اجتماعی 

 گرفتند کودکان خرم آبادی، تحت ویزیت نوع دوستانه مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی قرار 

کودک در منطقه محروم نورآباد، دلفان و سپید   118به همت مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  

خدمت معاینه چشم پزشکی و بینایی سنجی را دریافت    "رفتن برای رسیدن"دشت از توابع خرم آباد در استان لرستان، با شعار  

 .کردند

 

 

عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پاسخ به اعالم نیاز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ویزیت نوع دوستانه  به گزارش روابط 

ن  و خیرخواهانه کودکان مناطق نورآباد و سپید دشت، در دستور کار مرکز تحقیقات چشم بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوا

و مسئولیت اجتماعی قرار گرفت. بر این اساس، تیمی متشکل از سه چشم پزشک، دو    "نسل چهارم"دستیابی به دانشگاه    حرکتی در راستای

گر کودک راهی منطقه شدند تا در راستای رسالت پزشکی  اپتومتریست، یک پرستار و کارشناس ارشد ارتقاء سالمت، یک پژوهشگر و یک تسهیل

 شی از کمبودهای پزشکی این منطقه قدم پیش گذاشته باشند. و انسانی خود، در زمینه پوشش بخ

شود قابل پیشگیری است لذا غربالگری، تشخیص و درمان به موقع این بیماری های چشمی که منجر به نابینایی می با توجه به اینکه اکثر بیماری

نفر( عالوه بر ویزیت و معاینه چشم، از  ۱۳8بزرگسال )مجموعا  ۲۰سال و  ۱۲تا  ۶کودک  ۱۱8ها جلوگیری کند. از این رو تواند از بروز آن ها می

 ها مورد غربالگری و تجویز عینک قرار گرفتند. لحاظ سطح بینایی، انحراف چشم، تنبلی چشم و نظایر آن 

وایی سرد و کوهستانی در روز نخست، این تیم با حضور در نورآباد، مرکز شهرستان دلفان و شهری در شمال غرب استان لرستان، که از آب و ه

 بزرگسال پرداختند.۱۰دانش آموز و کودک و  58برخوردار است، به ویزیت 

بزرگسال در منطقه سپید دشت کردند. این شهر از توابع شهرستان خرم آباد   ۱۰دانش آموز و    55در روز دوم نیز، تیم پزشکی اقدام به ویزیت  

 ارد. کیلومتر فاصله د8۰شود و از خرم آباد محسوب می

عینک تجویز و افراد، فریم های رایگان دریافت   ۷۴سو کرده بود،  در این ویزیت همچنین، برای کودکانی که محرومیت نور، چشمان آنان را کم

اپی ترکودک پچ  ۱۲بیمار به جراح استرابیسم، جراح قرنیه، جراح اربیت و متخصص مغز و اعصاب ارجاع داده شدند، برای    ۱۶کردند. در این میان  

 آموز با حساسیت چشمی، دارو تجویز شد. دانش  ۱۱آغاز شد و برای 
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های نسل چهارم و نماد آموزش عالی کشور، مسئولیت اجتماعی را به مثابه  توضیح اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان پیشگام دانشگاه 

بضاعت منطقه سبزوار ای برای کمک به بیماران کمامات خیرخواهانههای گذشته اقدیک تعهد ملی برای خود تعریف کرده است. این تیم در سال

 .و بم نیز ارائه کردند

 های بهداشتی از طریق آموزش ارتقاء شاخص 

:  داشت   اظهار   علوم پزشکی استان،  رئیس دانشگاهمنظور در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد؛ دکتر بهرام دلفان    همین  در نشستی که به 

ئه خدمات تخصصی به مردم محروم، بسیار ارزشمند ای هستیم؛ چرا که اراهای خیرخواه به صورت دورهپزشکی نیازمند حضور تیمچشم  حوزه  در

های بهداشت و درمان تواند در آموزش عمومی و ارتقا شاخصاست و در حفظ سالمت آحاد مردم نیز تاثیرگذار خواهد بود. همچنین این خدمات می

 استان نیز تاثیرگذار باشد. 

 هاتداوم همکاری 

های بهداشت و توسط سازمان  لرستان، با بیان اینکه غربالگری و شناسایی بیماران نیازمند، در سطح خانه دکتر کوشکی، معاون بهداشتی دانشگاه  

های دلفان و سپید دشت به خدمات تخصصی مندی مردم شریف لرستان در شهرستانبهزیستی انجام شده است، تصریح کرد: هدف از این کار، بهره

 مند شوند. ه هدف به درستی از این خدمات و کار معنوی، بهرهرود که گروپزشکی است، لذا امید می چشم

های تخصصی ای نزدیک و با حضور تیمهانیز شروع شده است که در آیندهوی افزود: کار غربالگری و بیماریابی بیماران نیازمند به سایر تخصص 

 رسانی خواهد شد. اطالع

 

 برگزار شد 1401دانشگاه در سال پنجمین جلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

با حضور دکتر سید فرشاد عالمه، معاون  1401مردادماه  29پنجمین جلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه روز شنبه 

 .آموزشی دانشگاه، مدیران حوزه آموزش و معاونان آموزشی دانشکده ها در سالن شورای حکیم دانشگاه برگزار شد 

 

معاونت آموزشی، در ابتدای این نشست دکتر سید فرشاد عالمه معاون آموزشی دانشگاه،   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

به  اعضا  به  خوشامدگویی  پرداختضمن  دستور  از  پیش  موارد  بررسی  به  داروسازی  دانشکده  جدید  آموزشی  معاونان   .ویژه 

های پذیرش دانشجو در دانشگاه را مطرح  ر سارا پورشهیدی مدیر امور آموزشی دانشگاه، پیش از ورود به دستور جلسه موضوع افزایش ظرفیتدکت
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ریزی مناسبی های دانشگاه برنامه ها ضروری است دانشکدههای پزشکی و سایر رشته و افزود: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته 

 .نام و پذیرش این دانشجویان داشته باشندثبتبرای 

الملل  ها در حوزه امور دانشجویان بین دکتر قاضی خوانساری مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه در خصوص فرایند و روند مکاتبات اداری دانشکده

ها در هنگام مکاتبات اداری رونوشت به معاونت  ده الملل؛ معاونین آموزشی دانشکاظهار داشت: برای رسیدگی بهتر به مسائل و امور دانشجویان بین 

های خود را دراین  الملل قرار گیرد در ادامه اعضای شورا دیدگاهالملل دانشگاه نیز ارسال کنند تا این معاونت در جریان امور دانشجویان بین بین

 .ه باشندالملل دانشگاه داشتها همکاری الزم با معاونت بین زمینه مطرح و مقررشد دانشکده

علمی معاونت  مدیر مرکز امور هیئت    در ادامه این نشست شورا وارد دستور جلسه شد. دکتر خواجوی رادسالمندی    طب   – گروه سالمند شناسی  

قرائت کرد و موضوع را  تکلیف گروه   آموزشی دستور جلسه  و    های سالمند شناسی و طب سالمندیتعیین  و  تبادل   به بحث  نظر گذاشته شد 

 .تصمیمات الزم در این موارد گرفته شد

ها و خدمات آزمایشگاه پیش دکتر محمدرضا آی مدیر آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه در خصوص فعالیت  معرفی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه

ویژه تصویربرداری با  های مهم آزمایشگاه توسعه تحقیقات و فناوری در حوزه پیش بالینی به ارائه کرد و بیان داشت: یکی از رسالتبالینی گزارشی 

جمهور وی ادامه داد آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حمایت معاونت علمی فناوری رئیس   .کاربردهای پیش بالینی است

 .برداری رسیدفتتاح و به بهرها ۱۳۹۶تیرماه 

بنیان طراحی و ساخته شده است گفت: ما جز اولین  های داخلی و دانش تمام تجهیزات این آزمایشگاه توسط شرکت    دکتر آی با اشاره به اینکه

های موجود  مام تجهیزات و دستگاه مراکزی در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم که مجوز کار با اشعه را از همان ابتدا داریم. عالوه بر اینکه ت

 .است  ISO بالینی تحت استاندارد دهی در آزمایشگاه پیشاستاندارهای الزم را دارا هستند انجام کلیه فرایندهای خدمات

های ها و ظرفیت با پتانسیلسپس دکتر عالمه معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به بازدید از این مرکز افزود: در این بازدید بنده و تیم همراه از نزدیک  

فضا این مرکز آشنا شدیم. این مرکز دارای پتانسیل باالیی در زمینه تحقیقات پیش بالینی در کشور است. آنچه مهم است استفاده از ظرفیت این  

مهارت و  یادگیری  راستای  دانشکدهدر  است  ضروری  است.  دانشجویان  الزآموزی  و  کافی  بهره  مرکز  این  خدمات  از  ببرندها  رو   .م 

ها و فراهم کردن شرایط  های فرهنگی دانشکدهدر این نشست مقررشد برای تسهیل در برگزاری برنامه  هافرهنگی در برنامه دانشکده   تعیین ساعت

عنوان »ساعت  ساعته در طول هفته، با    ۲های فرهنگی دانشگاه، هر دانشکده یک بازه زمانی  حضور هرچه بیشتر استادان و دانشجویان در برنامه

 .فرهنگی دانشجویی دانشگاه اعالم کند  فرهنگی« تعیین و به معاونت 

ها برای ارزشیابی  همچنین موضوعاتی از قبیل ارزشیابی گروه معارف اسالمی دانشکده پزشکی دانشگاه و دسترسی ادمین دانشکده   در این جلسه

دانشجوی مهمان در مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی مطرح شد و در     یرشعلمی این گروه، تصویب کلیات آئین نامه داخلی پذاعضای هیئت

 .ها و موارد دانشجویی در جلسه مطرح و رسیدگی شدادامه جلسه درخواست 
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 مراسم تشییع پیکر مطهر دکتر علی محفوظی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( 

 بیماران دردمند نیست  دکتر حسین قناعتی: هیچ خدمتی واالتر از خدمت به 

پیش با حضور در مراسم تشییع پیکر زنده  رئیس دانشگاه  استاد  را  یاد دکتر علی محفوظی  یاد و خاطره ایشان  دانشگاه،  کسوت 

 .عنوان حکیمی فرزانه و انسانی خیراندیش گرامی داشتبه

 

یاد دکتر علی محفوظی طبیب پیشکسوت مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، پیکر پاک زنده   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

کل  رئیس زاده رئیس   با حضور دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، دکتر محمد  ۱۴۰۱گروه بیهوشی دانشگاه صبح روز چهارشنبه دوم شهریور  

سازمان نظام پزشکی کل کشور، خانواده معظم مرحوم، جمعی از مسئوالن لشگری و کشوری، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان  

اه از صحن ها و واحدهای تابعه، فراگیران، کادر پرستاری و پشتیبانی دانشگپزشکی قانونی، خیرین سالمت، استادان، روسا و مدیران بیمارستان 

 زهرا منتقل شد. های ساختمان بیمارستان امام خمینی )ره( تا ساختمان دکتر نفیسی تشییع و ازآنجا به بهشتزیرستون 

رئیس دانشگاه به نمایندگی از وزیر بهداشت، رئیس سازمان پزشکی قانونی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران ضایعه درگذشت شهادت گونه  

سوره احزاب افزود: من    ۲۳دانشگاه را به خانواده معزز، همکاران ایشان و نظام سالمت کشور تسلیت گفت و در ادامه با اشاره به آیه  این استاد فقید  

متعالی و با اهل  لی ایشان،  الْمؤْمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللّه علیْه فمنْهمْ منْ قضى نحْبه ومنْهمْ منْ ینْتظر وما بدّلوا تبْدیلًا. امیدوارم جایگاه عا

شان مملو از کار خیر  بیت عصمت و طهارت محشور شوند. زندگی همین است آغاز و پایانی دارد. خوشا به سعادت آن ها که مثل استاد، زندگی 

یدند. زندگی دکتر  دانیم جز خیر و خوبی نبود. ایشان زحمات زیادی برای خیر رساندن به همکاران و بیماران کشاست. نامه عملی که ما از استاد می 

 محفوظی مصداق این آیه »عاش سعیدا و مات سعیدا« بود. امیدوارم ما هم بتوانیم راه ایشان را ادامه دهیم. 

عنوان عبرتی برای بازماندگان یادکرد و گفت: باید از مرگ دیگران درس بگیریم. عمر آدمی کوتاه است و  دکتر قناعتی از واقعه مرگ عزیزان به 

توانیم پاسخگوی  انیم چه زمانی ما را در این تابوت قرار خواهند داد. تا دیر نشده باید نگاهی به عملکردمان بی اندازیم و ببینیم آیا میدیک نمیهیچ

 ایم؟اعمالمان در پیشگاه خداوند باشیم؟ آیا موجب خیررسانی به یتیم، مسکین، درمانده و بیماری بوده

خیری است که باید  بههیچ خدمتی واالتر از خدمت به بیماران دردمند نیست. این فرصتی مغتنم برای عاقبت  روز پزشک یادآور شد:وی با اشاره به 

 های خوب جای تأسف ندارد و مبارک است. از آن بهره برد. مرگ هر انسان مسیری برای تولدی دوباره است و برای انسان

وج ناگهانی استاد پیشکسوت و فعال جامعه پزشکی، در توصیف ایشان گفت: دکتر رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز با تسلیت به مناسبت عر

هم به شکلی بسیار ناجوانمردانه و  علی محفوظی سوابق درخشانی در کارنامه علمی و اجرایی خود دارد. درگذشت ایشان در آستانه روز پزشک آن

 بار خبری ناگوار برای همه ما بود.مصیبت
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 (شیرازی  حافظ) بس گناهت همین فضلی و دانش  اهل  تو                                فلک به مردم نادان دهد زمام مراد                     

های کار پزشکی ازنظر تکنیک،  دکتر رئیس زاده با اشاره به مظلومیتی که این روزها بر جامعه پزشکی حاکم است افزود: پزشکان در کنار پیچیدگی

میهنان روز در حال خدمت به همهای فراوان شبانهکشند و باتحمل سختی های درمان، درد و رنج بیمارانشان را دلسوزانه به دوش می استرس دانش و  

شود، به لطف خدا چه در بحث علمی و چه در دسترس بودن  های مختلفی به پزشکان می هستند. خوشحالیم که در این فضای پرتالطم که هجمه

 شود.درستی دیده نمی های کار درمان به شود و جز در موارد نیاز، دشواریگونه که شایسته است قدر داشته نمی نی سرافرازیم؛ اگرچه آن خدمات درما

 کجاست؟  آب که زهم پرسانپرس                                            ماهیان ندیده غیر از آب                     

آشتیانی یکی از خیرین سالمت کشور در رثای دکتر علی محفوظی با یادی از خاطرات ایشان گفت: دکتر محفوظی تنها   در پایان هاشم سلیمی

کارهایی را با هماهنگی وزارت دانند که ایشان چهها نمییک پزشک حاذق و استاد دانشگاه نبود، او دلسوز مردم و یک خیراندیش بزرگ بود. خیلی

برای کمک به معلولین کشور کرد. تمام وجود این مرد بزرگ امروز، آکنده از باقیات و صالحات است. خیرین حقیقی  وپرورش  بهداشت و آموزش 

ها هستند که با لحنی کنند. خیرین واقعی پزشکان و کارکنان بیمارستانترین نحو عمل می کسانی هستند که در مسئولیتی که دارند به شایسته

 .دهندخوب به بیماران خدمت می 

سالگی به دست عوامل ناشناس    85در    ۱۴۰۱مرداد    ۳۰در کارنامه شغلی دکتر علی محفوظی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که صبح یک شنبه  

تهران،   علوم پزشکی  دانشگاه  معاونت  قانونی کشور،  ریاست سازمان پزشکی  آموزش پزشکی،  و  بهداشت درمان  وزارت  معاونت  به قتل رسید، 

عالی نظام پزشکی کشور، عضویت درانجمن بیهوشی کشور و عضو هیئت امنای درمانگاه های خیریه ی کشور و ... به چشم می عضویت شورای

 . وی این اواخر بیشتر وقت خود را در خیریه ی معلولین که مؤسس آن بود صرف می کرد خورد.

 

 تهران با محوریت خودشناسی برگزار شد اولین روز دوره توانمندسازی مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی 

به همت معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه   (Mini MBA Courses) دوره توانمندسازی مدیران ارشد دانشگاه

ت این دوره با محور خودشناسی، اهداف و کارکردهای نظام  آغاز و روز نخس رئیس دانشگاه با سخنرانی آنالین دکتر حسین قناعتی 

 .سالمت و رهبری برگزار شد

 

برای مدیران ارشد دانشگاه توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامه    MBAاولین قسمت دوره  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 محمدحسین  دکتر  توسعه،  معاون  ذاکریان  ابوالفضل   سید  دکتر  حضور   با  و  رامسر  فرهنگی   ـ  آموزشی   مرکز  در  ۱۴۰۱  شهریور  ۲   شگاه،ریزی منابع دان
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حسین صادقیان معاون دانشجویی فرهنگی، دکتر سعید ناطقی معاون درمان دانشگاه، روسای بیمارستانها،   محمد  دکتر  الملل،  بین  معاون  آیتی

 روسای دانشکده ها و مراکز بهداشتی برگزار شد. 

پزشکی  در این کارگاه دکتر قناعتی رئیس دانشگاه بر اهمیت دانش مدیریت و حکمرانی صحیح در نظام سالمت تاکید کرد و گفت: دانشگاه علوم 

تهران می تواند جایگاه های نخست را در سطح نظام سالمت منطقه کسب کند چراکه نگاه دانشگاههای دیگر به دانشگاه ماست و برای رسیدن  

 به این هدف باید کمیت و کیفیت خدمات را مطلوب تر کنیم.

وین مدیریت روبرو هستیم و باید بدانیم کجا و چگونه از این  وی با اشاره به وجود امکانات و منابع غنی کشور اظهار کرد: امروزه با روش های ن

ای نوین را  امکانات و روش ها استفاده کنیم، در این راستا باید پیرامون تغییر و تحوالت جدید خدماتی و مدیریتی در دانشگاه اقدام کنیم و فراینده

ا از  یکی  مدیران  سازی  توانمند  و  مهارت  ارتقای  های  دوره  ببریم.  است. بکار  دانشگاه  در  مدیریتی  خدمات  کیفیت  ارتقای  برای  اقدامات   ین 

در ادامه اساتید دوره دکتر علی اکبر ساری، دکتر عباس وثوق، دکتر مهدی جعفری در محور خودشناسی و اهداف و کارکردهای نظام سالمت و  

ورزش فکری، اهداف و کارکردهای نظام سالمت با تمرکز بر    رهبری مباحث خود را ارائه کردند. در بخش اول کارگاه اهداف دوره، مفهوم رهبری،

نقش و جایگاه شبکه بهداشت و بیمارستانها، اهمیت خودشناسی، حرفه ای گرایی و شایستگی های مدیریتی و سبک های رهبری مطرح شد و  

 .پرداختند  شرکت کنندگان در گروه های کاری و تیمی مختلف به ارائه کار گروهی و خودارزیابی

( توانمندسازی مدیران  اینکه دوره  علوم  Mini MBA Coursesتوضیح  دانشگاه  ارشد  و مهارت مدیران  دانش  ارتقای  تقویت،  راستای  ( در 

پزشکی تهران تشکیل شده است و پیرامون محورهای: حکمرانی و رهبری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیره تأمین و خدمات  

ریت مالی، مدیریت بحران، مدیریت اطالعات سالمت، سیاست گذاری و مدیریت سالمت همگانی، مهارتهای عمومی مدیریت برنامه  پشتیبانی، مدی

و   ۱های سالمت، مدیریت برنامه های تخصصی سالمت، رهبری خود، رهبری در سازمان، تفکر راهبردی و تصمیم گیری و مهارتهای مدیریتی  

 برگزار خواهد شد.  ۲

 

 مصاحبه با معاون توسعه و مدیر نیروی انسانی دانشگاه به مناسبت روز کارمند و هفته دولت 

 پیام تبریک معاون توسعه و مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی به مناسبت روز کارمند 

در مصاحبه ای به مناسبت  دکتر سید ابوالفضل ذاکریان معاون توسعه و دکتر سید مسعود میر معینی مدیر نیروی انسانی دانشگاه  

 .روز کارمند و هفته دولت از اقدامات آتی و افزایش پروژه های خدماتی ـ رفاهی برای کارکنان دانشگاه خبر دادند 
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نشگاه، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان، معاون  معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دا  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

  توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه در مصاحبه ای به مناسبت روز کارمند و هفته دولت اظهار داشت: موفقیت و پیشرفت دانشگاه به 

یات دانشگاه علوم پزشکی تهران، یک تخصص، تعهد کاری و اخالقی نیروی انسانی وابسته است، تکریم این سرمایه عظیم برای بقا و ادامه ح

 .ضرورت انکار ناپذیراست

 قدردانی معاون توسعه دانشگاه از کارکنان دانشگاه بزرگ علوم پزشکی تهران 

ین  اشت: ادکتر ذاکریان با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران امروزه رتبه برتر در ابعاد مختلف و در سطح منطقه و کشور را دارد اذعان د

نتایج، افتخارات و کسب جایگاههای برتر در سکوهای ملی و بین المللی مرهون زحمات، دلسوزی و کوشش کارکنان پرتوان و فداکاری است که  

 از هیچ تالشی برای اعتالی نام این دانشگاه بلند آوازه دریغ نکرده و نمی کنند.

 اهمیت ارائه خدمات رفاهی به خانواده بزرگ دانشگاه 

د  ادامه اشاره کرد: ارائه خدمات رفاهی تاثیر زیادی در راستای تقویت انگیزه حرفه ای و بهبود عملکرد کارکنان ایفا می کند. افزایش تعداوی در  

ای  مراکز رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری، تفریحی و رفاهی همواره باعث باال رفتن بهره وری خواهد بود. ما نیز با انجام بررسی ه

زم و نظرسنجی از همکاران گرامی دانشگاه در نظر داریم مراکز رفاهی دانشگاه به خصوص مشهد مقدس را گسترش دهیم و همچنین رایزنی  ال

 هایی درخصوص انعقاد تفاهم نامه های مشترک با مراکز فرهنگی ـ تفریحی با سایر مجموعه ها در دست اقدام داریم.

 وز کارمند به همه کارکنان دانشگاه هزار تومانی به مناسبت ر  500پاداش 

  5۰۰معاون توسعه دانشگاه خاطر نشان کرد: به مناسبت گرامیداشت روز کارمند و گرامیداشت هفته دولت، طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مبلغ 

 هزار تومان بعنوان پاداش به حساب کارکنان دانشگاه واریز شده است. 

همه همکاران، اعم از اعضای هیات علمی، کارکنان و خانواده بزرگ دانشگاه، در صحت و سالمت باشند و به   وی در پایان ابراز امیدواری کرد که

 مردم خدمت رسانی کنند. 

 اعمال مدرک تحصیلی تا دو مقطع تحصیلی 

کرد: با توجه به درخواست  در ادامه دکتر میرمعینی مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی درخصوص تسهیالت مرتبط با ارتقای کارکنان عنوان  

های مکرر کارکنان درخصوص اعمال مدرک تحصیلی تا دو مقطع تحصیلی و به منظور مساعدت و حل مشکل مربوطه و به پیشنهاد این مدیریت  

فاده از دو مقطع تحصیلی  و موافقت معاونت توسعه دانشگاه و با استفاده از اختیارات هیات امنا موانع قانونی این معضل مرتفع شده و پس از این، است 

مشروط به صدور مجوز ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( و به شرط تأیید کمیته مهندسی مشاغل و با درنظر گرفتن شرایط  

 اعمال مدرک تحصیلی مندرج در دستورالعمل اعمال مدرک تحصیلی باالتر مصوب هیات رییسه بالمانع است. 

سال باشد و همچنین اعمال مدرک تحصیلی کارکنان  5ه خدمت شخص در موضوع فوق برای شروع به تحصیل نباید کمتر از وی ادامه داد: سابق

 سال امکان پذیر نمی باشد که این موارد از شروط اصلی و مهم اعمال مدرک تحصیلی است.  ۲5با سابقه باالتر از 

 اداری واحدهای محل خدمت خود ارائه نمایند. کارکنان متقاضی می توانند درخواست های خود را به امور 

 

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


61 
 

 نشست خبری کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران برگزار شد

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به برگزاری بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی  

  .های میکروبی منجر شودتواند به کاهش آسیب هم افزایی میکروب شناسان می  :گفت

 

دانشکده پزشکی، دکتر بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی و رئیس بیست و سومین   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

شهریور در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد، به    5کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در نشست خبری این کنگره که روز شنبه  

 .تشریح وضعیت رشته میکروب شناسی پرداخت و در ادامه به سواالت اصحاب رسانه پاسخ داد

کنگره میکروب شناسی، گفت:بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران به صورت حضوری و برخط     وی با اشاره به برگزاری

 .در دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد ۱۴۰۱شهریور ماه   ۱۰تا8همکاری انجمن علمی میکروب شناسی ایران  همزمان با

 .وی افزود: علم میکروب شناسی جزو علوم پایه بوده و با سالمت مردم عجین است، از این رو اهمیت باالیی دارد

با میکروب شناسی مو نادرست  بابیان این که رفتار  از  دکتر بیگ محمدی  جب آسیب به سالمت مردم خواهد شد، اظهار داشت: ما در بستری 

 .کنیم که در سالمت مردم نقش دارندها زندگی می میکروب

رویم، مقابله با هزار مرگ در این کشور را به دنبال دارد و هر چه جلوتر می ۲۳افتد که وی افزود: دو میلیون عفونت باکتریایی در آمریکا اتفاق می

 .ها را در پیش بگیریم که کار سنگینی استهای نوین در مقابله با میکروب شود، ما باید روشتر می ا سخت همیکروب

 .های میکروبی منجر شودتواند به کاهش آسیب میکروب شناسی گفت: هم افزایی میکروب شناسان می   رئیس کنگره

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک یک مشکل جهانی است، در    :اال است، افزودها در کشور ما خیلی بوی با اعالم اینکه میزان مصرف آنتی بیوتیک 

بیماران در کشور آنتی بیوتیک     درصد است یعنی نیمی از  5۰درصد است و این امار در ایران  ۷۰تا  ۳۰بیماران    خاورمیانه مصرف آنتی بیوتیک به

 .کنندمصرف می

 .شودها دارد که متأسفانه بیش از این میزان مصرف می ز به مصرف آنتی بیوتیکها نیادرصد گلودرد ۱5دکتر بیگ محمدی ادامه داد: 

کنند که به دلیل درخواست  ها را عرضه میها بدون نسخه هم این دارو های بدون نسخه نیستند، اما داروخانهها جزو دارووی افزود: آنتی بیوتیک 

 .افتدبیمار اتفاق می 
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گفت: متاسفانه در جامعه پزشکی شاهد هستیم که  "ها در ایام کرونا افزایش یافتهبیوتیک میزان استفاده از آنتی آیا"که وی در پاسخ به این سوال  

شود و مصرف این دارو در ایام شیوع کرونا افزایش ، همچنان این دارو تجویز می۱۹از پروتکل درمانی کووید  "آزیترومایسین"علیرغم حذف داروی  

 .اما بعدها ثابت شد که اثربخشی ندارد شد که در درمان بیماری موثر است بیماری تصور میپیدا کرد زیرا در اوایل 

ها افزایش یافته است و این موضوع تبدیل به معضل  وی با بیان این مطلب که آنتی بیوتیک بدون ضرر نیست، افزود: متأسفانه مصرف آنتی بیوتیک 

 .جهانی شده است

 .ها هستیمهای میکروبی ناشی از مصرف آنتی بیوتیکبیشتر شاهد عفونت  ICU هایبخش  رئیس دانشکده پزشکی گفت: در

بیمارستان در  عفونت  کنترل  وضعیت  به  اشاره  با  تدوین  وی  نظر  از  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  سطح  در  عفونت  کنترل  برای  کرد:  تصریح  ها 

ها فعالند و به صورت ادواری بر نحوه  ها و بیمارستان وزارتخانه و دانشگاه  های نظارتی در سطوحها وضعیت خوبی وجود دارد و تیمدستورالعمل

شوند و ما در اجرای این  ها به خوبی اجرا می کنند اما این به این معنا نیست که همه این دستورالعملعملکرد مراکز بهداشتی و درمانی نظارت می 

 .ها با مشکالتی مواجه هستیمپروتکل 

های  دمهدی فیض آبادی رئیس انجمن میکروب شناسی ایران و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی افزود: در کنگره امسال راهدر ادامه، دکتر محم

 .گیردهای میکروبی مورد بررسی قرار می درمان بیماری

پاندمی کرونا، کنگره میکروب  دکتر مژده حاکمی واال دبیر علمی کنگره و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز گفت: با شروع  

 .شناسی متوقف نشد و ما در دو سال گذشته کنگره را به صورت مجازی برگزار کردیم

سخنران    ۱8از سراسر کشور دعوت شده اند و همچنین،     وی افزود: این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان است و دانشمندان

 .رت آنالین سخنرانی خواهند داشتها به صوخارجی داریم که اغلب آن

های جدید دنیا با دانشمندان ایرانی مورد  حاکمی واال گفت: ما پنل مخصوص مقاومت دارویی را در کنگره امسال داریم و از این طریق، دستاورد 

 .گیردتبادل نظر قرار می 

مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که   ۷۲۰شود. همچنین  وی افزود: یک سری کارگاه آموزشی نیز در کنگره امسال برای همکاران برگزار می

 .شودها در قالب سخنرانی و پوستر ارائه می برخی از آن 

در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار    ۱۴۰۱شهریور    ۱۰تا    8بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران از  

، بررسی بیماری های نوپدید و بازپدید، فاژ تراپی و اهمیت آن در درمان، روش  ۱۹ناسیون و کنترل بیماری کووید  شود.وضعیت درمان، واکسیمی

های نوین در تشخیص بیماری های عفونی، مقاومت داروئی و روش های جدید تعیین آن، کنترل عفونت های بیمارستانی، نقش پروبیوتیک ها 

اری و روش های نوین درمانی، وضعیت بیماری سل در ایران و جهان واهمیت سل مقاوم به درمان،  در بیماری های عفونی، عفونت های ادر

ره  اهمیت بیماری های عفونی در بیماران با نقص ایمنی، کارافرینی و دستاوردهای تشخیصی و .... از جمله محورهای مورد بحث در این دوره کنگ

 .میکروب شناسی است

شود. همچنین نمایشگاهی  های مختلف برگزار میهای جانبی با موضوعات و کارگاهای تخصصی، در حاشیه کنگره، نشستهبر ارائه سخنرانی عالوه  

 .گرددشناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می های علمی و تشخیصی میکروب از محصوالت مورد نیاز در طرح 

پژوهی در بازار کارگاه آموزشی با ظرفیت محدود برگزار خواهد شد که »کارگاه تئوری آینده  ۱۰بر  بالغ   در مدت زمان سه روز برگزاری این کنگره

از میکروب مقاومت  IOT شناسی  در کاهش  عفونت  کنترل  نقش  تئوری  »کارگاه  متاورس«،  عفونت تا  و  بیوتیکی  آنتی  بیمارستانی«،  های  های 
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،کارگاه تئوری و عملی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی« و ... از  »  CLC افزارراه با آموزش نرم »کارگاه تئوری و عملی کلونینگ و بیان ژن هم

 .آن جمله است

 

 نامه و نشریات تاریخ معاصر علوم پزشکی ایران برپایی نخستین نمایشگاه کتاب، پایان

 گرفته است دکتر حمیدرضا نمازی: بخش مهمی از تاریخ معاصر ما در دل تاریخ سالمت جای 

نامه و نشریات تاریخ معاصر علوم رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران با تأکید بر اینکه در نخستین نمایشگاه کتاب، پایان

های  نامهسال گذشته و پایان  90تا    60ویژه بازه زمانی  ای از نشریات پزشکی ایران از دوران قاجار و بهپزشکی ایران مجموعه

مندان به نسخ خطی و نشریات تاریخ معاصر را ارج انشجویان علوم پزشکی قابل رویت است؛ گفت: حضور عالقههای دور دسال

 . نهیممی 

 

علمی گروه عضو هیئت   عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حمیدرضا نمازی رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران وبه گزارش روابط 

های ها و کتابنامهاخالق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن خوش آمد گویی به بازدیدکنندگان اولین نمایشگاه نشریات، پایان

یران« را برای اینکه  مندان به تاریخ معاصر »تاریخ معاصر پزشکی و تاریخ معاصر اکنم عالقهتاریخ معاصر علوم پزشکی ایران؛ گفت: تشویق می

 تشریف بیاورند تا فضای موزه را از نزدیک مشاهده کنند؛ بخش مهمی از تاریخ معاصر ما در دل تاریخ سالمت جای گرفته است، باید به تاریخ 

 د. سالمت نگاه روش مند و جدی داشته باشی

گردد. پیش از تأسیس دارالفنون برمی تهران است که قدمت آن به  های تاریخیترین ساختمانوی افزود: موزه ملی تاریخ علوم پزشکی یکی از قدیمی

دانید که دارالفنون در ساختمان متأخر امیرکبیر  هایی است که امیرکبیر در اوایل دوران صدارت خودش بنا نهاد و البته می این ساختمان جزو ساختمان 

لبته که این ساختمان تاریخی ساختمانی دیرپایی است و شاید به بیش از  بود و یکی دوهفته بعد از افتتاحش او به رحمت خدا رفت و درگذشت ا

  .کنم مندان به تاریخ معماری ایران هم توصیه می سال قدمت دارد بازدید از این ساختمان را به همه عالقه  ۱۷۰

هایی که تاریخ اجتماعی فرهنگی  به روش   های نوین تاریخی نه تاریخ خطی بلکه وی یادآور شد: موزه ملی علوم پزشکی ایران بنا دارد با روش 

 .سیاسی و البته سالمت ایران را در کنار هم داشته باشند توجه ویژه داشته باشد

نمازی تصریح کرد: با فراز و نشیب از غرفه دکتر  ایران گذشته موزه ملی علوم پزشکی ایران  تاریخ پزشکی  از  ها و کشاکش آنچه که در  هایی 

بخشی و غرفه افراد شاخص  ی گوارش، توان های خاص مثل غرفههای بیماریشناسی، غرفه انپزشکی، داروسازی، دیرینهدامپزشکی، دند   جمله؛
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های ترین داروخانهدست افراد تشکیل شده است، همچنین در این موزه یکی از قدیمیپزشکی ایران مثل مرحوم دکتر غریب، دکتر شمس و ازاین

خواهند سیر مند به ساختار داروخانه هستند و میی کسانی که عالقهدمت داریم که دیدن این داروخانه برای همهسال ق  ۱۷۰ایران را با بیش از  

  .نهادهای سالمت در ایران را دنبال کنند جالب و جذاب است

یک سال قبل از تأسیس    توسط مرحوم دکتر محمد برومند  ۱۳۱۲علمی دانشگاه متذکر شد: اولین تز دانشگاهی ایران در سال  این عضو هیئت

تقریباً   دانشگاه تهران دفاع شد؛ غریب به پانزده و شانزده سال قبل از تأسیس دانشگاه تهران ما مدرسه طب را داریم که از دارالفنون که آن موقع

کند و بعد از  حل عوض می و م شود که چند خانهتعطیل و جدا شده بود؛ یعنی یک مدرسه طب در دل دارالفنون است، بعد مدرسه طب تشکیل می 

افتد. یک سال قبل از تأسیس دانشکده پزشکی اولین تز دانشگاهی ایران  ها در یک سیر اتفاق میرسد همه این آن به تأسیس دانشکده پزشکی می 

س تزهای فراوانی نوشته  پگذار مفهوم تز در جهان دانشگاهی ایران است. همچنین ازاینی سالمت و علوم پزشکی پایهشود عمالً حوزه نوشته می 

شود که چندان کار دقیق و تحلیل گفتمانی راجع به عناوین تزها در پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی صورت نگرفته است به طور نمونه اولین می

شود  نیز محسوب می   تز دندانپزشکی ما راجع به دندان عقل )خرد( است همچنین اولین تز پزشکی ما هم موضوعش آب بود که این دغدغه امروزه

  .و گریبان ما را گرفته است

نوشتند و این کتاب باید، کتاب اصیل برای اینکه اساتید دانشگاه بخواهند ارتقا پیدا کنند باید کتاب می ۱۳۲۰دکتر نمازی افزود: حدوداً بعد از سال 

مقام دانشکده پزشکی  ن مرگ شد وی معاون آموزش و قائمباشد این قانون را مرحوم دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی گذاشت که شوربختانه جوا 

های تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز کمابیش نقش داشته است و خدمات بسیار به پاتولوژی ایران کرد که البته خودش بود و در تأسیس دانشکده 

ی ترجمه متون فرهنگی به فارسی  بر اینکه دغدغه  شناسی معروفی نوشته است این افراد عالوهشناسی و جنینشناسی، آسیب های بافتهم کتاب

سازی داشته در تاریخ معاصر ما را داشتند دغدغه نگارش به فارسی مطالب علمی را هم داشتند و یکی از دالیلی که علم توان بیشتری برای بومی

اهیم علمی را به دیگران منتقل کنیم این بوده که توانیم مفتر میخاطر تخصصی شدن علم ما سختها بهو نسبت به امروز که واقعاً گاهی وقت

می  دغدغه داشتند اساتید و بزرگان علمی ما برای اینکه به فارسی هم بنویسند و به فارسی هم متون علمی را نگارش کنند البته که این امر مه 

  .است

های اساتید تاریخ  ریخ معاصر علوم حجم زیادی از تألیف کتابنامه و نشریات تادکتر نمازی با اشاره به اینکه در نخستین نمایشگاه کتاب، پایان

ها دسترس است. این کتابهای مختلف علوم پزشکی قابلهای بسیار از حوزهمعاصر علوم پزشکی ایران موجود است؛ گفت: در این نمایشگاه کتاب

اند ها را به نگارش درآوردهود است اساتیدی که این کتابهای علوم پزشکی موجسال خیلی جذاب است و در تمامی حوزهبرای نسل جوان و میان 

ی تعیین فرهنگی،  مایهفرد است چرا که دست ها خیلی جذاب و منحصربه اند. دقت در نوع نگارش این کتاب گذار یک حوزه و حیطه بودههرکدام پایه

  .تاریخی، اجتماعی و گفتمان است

های ما فقط مختص دانشگاه شود البته کتابهای قدیمی دانشگاه تهران در این موزه نگهداری می تستای از تاریخ  وی خاطرنشان کرد: تزها نمونه 

دهد که ما در سراسر ایران تکاپوی نگارش و آموختن علم را های مشهد، تبریز و ... نیز کتاب داریم که این نشان میتهران نیست از دانشگاه

 .نمایشگاه داریم   وران قاجار( که مربوط به حوزه سالمت است هم در اینداشتیم. از نشریات تاریخ پزشکی ایران )د

ی رویم نتیجهکنم به این نمایشگاه مراجعه کنند برای اینکه بدانند که در این زمین هموار که امروز روی آن راه میمندان توصیه میبه عالقه 

ی عمومی چه تالشی  نوشتند و اینکه حوزه های پژوهشی و ... می ا چه متد، پرسش تالش چه بزرگانی بوده و اینکه بدانند که دانشجویان آن دوران ب

   .برای آموختن و باالبردن سواد سالمت مردم دارد

  ۱5تا   توضیح اینکه نخستین نمایشگاه کتاب، پایان نامه و نشریات تاریخ معاصر علوم پزشکی ایران در محل موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران

  .دایر است ۱۴۰۱شهریور 
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ررسی عملکرد کمیته بیمه و سه شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهارمین قرارگاه ب

 جوانی جمعیت 

در چهارمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت، مسئوالن کمیته بیمه سالمت و مدیران سه شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم  

 . های جوانی جمعیت را اعالم کردندشده در راستای تحقق برنامه انجام پزشکی تهران، اقدامات 

 

های مربوطه در  شهریور قرارگاه جوانی جمعیت که با حضور مسئوالن کمیته ۶نشست    ، در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

های بهداشت و درمان در نظام سالمت  دکتر علیرضا اولیایی منش معاون بهداشت دانشگاه، با اشاره به اهمیت شبکه سالن شورای حکیم برگزار شد،  

تصمیمات و انتظارات نظام سالمت را از مدیران      و   ها ظرفیت و پتانسیل ارزشمند و بسیار بزرگی در کشور و دانشگاه دارندکشور گفت: شبکه 

   .رسانندها میارشد به بطن خانواده

های بهداشت و درمانی قابل انجام است افزود: هر اقدامی که نشدنی به نظر  شبکه    کارهای بزرگ نشدنی، با محول شدن به    بابیان اینکه وی  

رسد. این ظرفیتی است که در هیچ کجای شود؛ در قالب آموزش به چندصد و چندین هزار نفر به انجام می ها سپرده میرسد؛ وقتی به شبکه می

 .نظام سالمت وجود ندارد

های بهداشت  هزار سفیر سالمت در دانشگاه گفت: هر پیامی که از سوی شبکه   5۰۰ران، با اشاره به فعالیت  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ته 

 .کنندهزار خانوار تحت پوشش خود منتقل می 5۰۰شود، این سفیران به و درمان منتقل می

د به این ظرفیت بزرگ بیشتر بها داد و از آن بیشتر  های بهداشت و درمان دانشگاه تأکید کرد و گفت: بایدکتر اولیایی منش بر حمایت از شبکه

به  انجام  با  بتوانیم  امیدوارم  کرد.  شبکه استفاده  به  نسبت  تعهداتمان  درست  و  کنیمموقع  حمایت  مراکز  این  از  درمان،  و  بهداشت   .های 

های قرارگاه  های کمیتهمصوبات و پیگیری  موقع گزارش عملکرد ومعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پایان سخنان خود ارسال به 

 د. ها، نمایندگان خود را به کمیته رسانه قرارگاه معرفی کننجوانی جمعیت را خواستار شد و گفت: هریک از کمیته

گام، پیشگیری  شده در زمینه برگزاری هفته جمعیت و ازدواج بهنسپس دکتر مسعود رفعتی مدیر شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر، اقدامات انجام

 . از سقط، بحران جمعیت و سالمندی و تحت پوشش قرارگرفتن خدمات ناباروری و... توضیح داد

شده در زمینه آمادگی زایمان، ایجاد و پایش مراکز مشاوره ازدواج و دکتر علی تاجدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرری، اقدامات انجام

 .رکز خدمات جامع کهریزک و... را تشریح کرداندازی مرکز مشاوره ازدواج در مراه

https://pr.tums.ac.ir/
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جمعیت تحت پوشش     شده در زمینه جوانی جمعیت،دکتر محمدرضا سلمانی رئیس مرکز بهداشت و درمان جنوب تهران، با اشاره به اقدامات انجام

هزار نفر را بانوان    ۲۶۶ساله و    5۴تا    ۱۰بانوان    هزار نفر از این جمعیت را  55۱هزار تن برشمرد و گفت: بیش از    5۶۹میلیون    ۱این مرکز را بیش از  

 .دهدشده در سامانه سیب تشکیل میمتأهل ثبت

زمینه   در  تهران،  استان  بیمه سالمت  اداره کل  معاون  دکتر حسینی  خانم  و  تهران  استان  بیمه سالمت  مدیر کل  نمازی،  علیرضا  دکتر  سپس 

ر نمازی اقدامات قرارگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه جوانی جمعیت را حساب  ای جوانی جمعیت توضیح دادند و دکتهای بیمهحمایت

 .شده و عملیاتی و مثبت ارزیابی کرد

 

 : تولید قطره های چشمی اتولوگ از خون فرد بیمار در دانشگاه علوم پزشکی تهران 1تامزتاپ 

بیماری های سطح چشم مورد توجه قرار گرفته استفاده از    یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای درمان های آسیب ها و

)برترین های دانشگاه علوم پزشکی  Tums top در اولین برنامه تامزتاپ .درمان های اتولوگ به شکل قطره های چشمی است

ان قطب علمی چشم  تهران( نحوه تولید قطره های چشمی اتولوگ از خون فرد بیمار در بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهر

 .پزشکی نمایش داده شده است 

 

 

 

متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح می دهد: آبله میمونی چیست و چه عالئمی  

 دارد؟ 

دانشگاه علوم  دکتر محمد رضا صالحی متخصص بیماری های عفونی و معاون امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( 

 .پزشکی تهران درباره بیماری و عالئم آبله میمونی توضیح داد
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ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری: دکتر زهره نوذریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   2تامزآپ 

 پزشکی تهران درباره رشته پاتولوژی توضیح می دهد

به   tums up دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص پاتولوژی در دومین برنامه تامزآپ دکتر زهره نوذریان، عضو هیئت علمی  

دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری که عالقه مند به تحصیل در رشته پزشکی و به ویژه شاخه پاتولوژی هستند درباره این  

 .رشته، مسیر تحصیلی و نیز شیرینی ها و سختی های آن توضیح داد 

 

 

 

 بازدید رئیس مرکز اورژانس تهران از روند برگزاری مصاحبه کاردانی و کارشناسی رشته فوریت های پزشکی

دکتر صالح طبری، رئیس مرکز اورژانس تهران با حضور در دانشکده پیراپزشکی از روند برگزاری مصاحبه کاردانی و کارشناسی  

 .بازدید کرد  1401 رشته فوریت های پزشکی ویژه داوطلبان کنکور سراسری سال
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دانشکده پیراپزشکی، این بازدید با حضور دکتر یحیی صالح طبری رئیس مرکز و سعید   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

، دکتر ناهید عین الهی معاون آموزشی، دکتر افضل  مهرسروش رئیس اداره آموزش مرکز اورژانس تهران، دکتر شعبان علیزاده رئیس دانشکده

 .دانشکده پیراپزشکی برگزار شد  ۳در محل ساختمان شماره    ۱۴۰۱شهریور    8شمسی مدیر گروه فوریت های پزشکی و اساتید این رشته سه شنبه  

 

ختانه در بازدیدی که امروز داشتیم، مشاهده کردم  دکتر طبری در حاشیه این بازدید در گفتگو با روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی بیان کرد: خوشب

که اساتید مصاحبه گر و داوطلبان، همگی نگاه خوبی به رشته فوریت های پزشکی، جایگاه و فضای کاری آن داشتند. بسیار خوشحال شدم از  

های پزشکی می کنند و همچنین اگر سایر    اینکه دانشگاه های شهر تهران مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به جذب دانشجویان فوریت

ا  دانشگاه های تهران مانند شهید بهشتی و ایران نیز دانشجوی بومی فوریت های پزشکی تربیت کنند مورد استقبال اورژانس خواهد بود. زیرا م

د نظر قرار دهیم، قطعاً دچار مشکل خواهیم نیاز فراوانی به این امر داریم. اگر بحث پوشش فراگیر اورژانس نسبت به جمعیت شهر ها را بخواهیم م

ن است شد. همانطور که االن هم این مشکل هست و در آینده مشهود تر خواهد بود. ما در اورژانس به نیروهای عالقمند نیاز داریم. پیشنهاد ما ای

یار اورژانس باشند و آموزش ببینند و در ساعات  ها دانشجویان بورس این رشته شوند و از همان ابتدای شروع تحصیل در اختکه مانند بعضی رشته 

ز دانشجویی  غیر درسی در اورژانس مشغول به فعالیت شوند تا بتوانند حقوق دریافت کنند. به عبارتی شروع کار اداری و اورژانس آنها از همان روز آغا

می شوند و از همان تاریخ همزمان با خدمات آموزشی    شان باشد و از همان روز اول بدانند که یک نیروی اورژانس هستند و جذب این سازمان 

ت شایانی  دانشکده ها، از نظر تامین مالی و رفاهی دانشجو تامین شود تا دغدغه ای از این نظر نداشته باشند و زمانی که فارغ التحصیل شدند، خدما

 .ها هستندبه مردم ارائه دهند. زیرا مردم ما ثابت کرده اند که شایسته بهترین

رئیس مرکز اورژانس تهران در پاسخ به این سوال که برگزاری مصاحبه حضوری چه اهمیتی در روند آموزش و آینده شغلی داوطلبان این رشته 

شود باید چند شاخصه داشته  دارد افزود: در بعضی رشته ها، مصاحبه نقش مهمی را می تواند ایفا کند. کسی که وارد حوزه فوریت های پزشکی می

یک شاخصه به عنوان مثال از نظر جسمانی است که بتواند بیمار سنگین وزن را روی برانکارد حمل کند و یا در طبقات ساختمان بدون    باشد.

ا  آسانسور جابجا کند و همچنین در این مصاحبه از نظر آمادگی فکری و ذهنی نیز سنجیده می شود. اینها از جمله مواردی است که در مصاحبه ه

د. در رشته فوریت های پزشکی عالوه بر آزمون های کتبی، اینگونه موارد سنجیده می شود و داوطلبین با آن شاخص ها ارزیابی  مشخص می شو

ترین تصمیم را اتخاذ کند.  شوند. یک دانشجوی فوریت های پزشکی و یک نیروی اورژانس باید در کمترین زمان، بهترین، درست ترین و عملیمی

کنید؟ در آن زمان، شما هم پزشک هستید، کنند و منتظر هستند تا ببینند شما چه اقدامی می اش شما را نظاره میماری که خانوادهآن هم در بالین بی

ها را در یک لحظه به عنوان یک کارشناس فوریت پزشکی باید انجام دهید. هم پرستار، هم نیروی اورژانس و هم راننده. یعنی همه این شغل

باید   قابلیت بنابراین  این  کندهمه  خدمت  مردم  به  بتواند  تا  باشد  داشته  فرد  یک  را  ها  توانمندی  و  ها  شاخصه   .ها، 

وی همچنین درخصوص آینده رشته فوریت های پزشکی گفت: رشته فوریت های پزشکی آینده درخشانی برای دانشجویان خواهد داشت. زیرا  
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ین رشته در تمام سطح کشور و مخصصا در تهران کمبود نیرو داریم که باید تامین شود. در حال جامعه قطعاً به نیروهای اورژانس نیاز دارد. ما در ا

  حاضر چشم انداز روشنی برای این رشته متصور است و باید به سمتی حرکت کنیم که این نیروها خوب تربیت شوند و بتوانند خوب به مردم خدمت 

 .کنند

ا با  بازدید، دکتر علیزاده  این  اکثر رشته های همچنین در  بیان کرد:  به نقش رشته های موجود در دانشکده پیراپزشکی در نظام سالمت  شاره 

پیراپزشکی از جمله رشته فوریت های پزشکی رشته هایی با اهمیت و کاربردی در نظام سالمت کشور هستند و به طور مستقیم با جان بیمار در  

در حفظ جان بیماران قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان و آغاز اقدامات تیم بالینی کمک کننده   تواندبیمارستانی می ارتباط هستند. اورژانس پیش 

جهه با شرایط  باشد. ما باید در انتخاب افراد عالقه مند و توانمند نهایت دقت را داشته باشیم و در جذب آنها به این نکته توجه کنیم که توانایی موا

 .حاظ علمی، روحی و فیزیکی در آمادگی مطلوب به سر ببرنداورژانسی را داشته باشند و از ل

رئیس دانشکده پیراپزشکی همچنین حضور رئیس اورژانس تهران را در دانشکده، باعث بهبود و افزایش همکاری های دوجانبه دانست و افزود:  

ه پرورش کارشناسان عالم و توانمند در حوزه فوریت های  دکتر طبری نگاه مثبتی به حوزه آموزش و ارتباط با دانشگاه ها دارند، این ارتباط الزم

 پزشکی است. اورژانس تهران در بحث کارآموزی دانشجویان، بستر مناسبی فراهم کرده اند که جا دارد به طور ویژه از جناب مهرسروش و اداره 

و با تدوین برنامه های آموزشی همزمان با فعالیت در عرصه  آموزش مرکز اورژانس تقدیر کرد. امیدواریم این همکاری در آینده نیز ادامه دار باشد  

 .برای دانشجویان، در تربیت جوانان عالقه مند به این رشته موفق و سربلند باشیم

در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته فوریت های پزشکی با حضور بیش از   ۱۴۰۱توضیح اینکه، مصاحبه حضوری داوطلبان کنکور سراسری سال 

روانشناسی و سنجش آمادگی جسمانی به میزبانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  -وطلب مرد و زن، در دو بخش مصاحبه علمیدا  ۳5۰

شهریور آغاز شده و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. داوطلبان مطابق برنامه زمان بندی اعالم شده ابتدا با حضور در ساختمان   ۷تهران از دوشنبه  

روانشناسی خود را طی میکنند و سپس برای انجام تست های آمادگی جسمانی به سالن ورزشی  -دانشکده پیراپزشکی، مصاحبه علمی  ۳  شماره

 .شهید فتحی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران مراجعه خواهند کرد
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 های پیام دارالفنون مجموعه سخنرانی

 (TUMS TALKS) با موضوع گسترش کاربری MRI های متخصصان فیزیک چالش   در کاربردهای بالینی

 در رادیوتراپی  MRI پزشکی در استفاده از

های متخصصان دکتر رامین جابری، استاد بازنشسته فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود با عنوان »چالش 

شان را از دالیل  های حساس و تغییر اندازه مورها نسبت به ارگان در رادیوتراپی«، قرارگیری تو MRI فیزیک پزشکی در استفاده از

 .های نوین تصویربرداری معرفی کرد ها و تکنیکنیاز به استفاده از دستگاه 

 

های رادیوتراپی، ید: در حوزه کاری فیزیسیتگو، در بخشی از این سخنرانی دکتر جابری میروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

 Image Guided Adaptive( اضافه شده که یک واژه تازه با عنوان  Replanningیک وظیفه تازه با عنوان طراحی درمانی دوباره )

RadioTherapy (IGART)  .به دایره واژگانی ما افزوده است 

در پزشکی و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی    MRIالمللی  شاخه ایرانی انجمن بینسازی دانشگاه، با همکاری  این پروژه در قالب گفتمان

 تهران در حال اجراست. 
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دکتر بابایی: انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران، امید بیماران پیچیده و سخت مبتال به سرطان، با  

 حداقل هزینه درمان است 

رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تامین سایبرنایف را در انستیتوکانسر ضروری دانست و تاکید کرد با وجود  مدیر گروه 

 . تجهیزات پیشرفته امکان ارایه خدمت با کیفیت، کم عارضه و کم هزینه به بیماران فراهم می شود

. 

تهرانروابط عمومبه گزارش   علوم پزشکی  دانشگاه  علوم ی  دانشگاه  رادیوانکولوژی  و مدیرگروه  رادیوانکولوژی  بابایی متخصص  ، دکتر محمد 

های رادیوتراپی جهان روزترین دستگاهکه از به  ۶۰سال بیان کرد و گفت: آن زمان دستگاه کبالت  ۶۰پزشکی تهران، قدمت انستیوکانسر را حدود 

 .های روز دنیا انجام می شدت و درمانبود در این مرکز وجود داش

اند و از دانش روز  های الزم را دیدهوی با اشاره به توانمندی اساتید انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: اساتید انستیتوکانسر آموزش

و می  روزبرخوردارند  به  بنابراین الزم تجهیزات  استفاده کنند  تکنیک های جدید  از  به کار گرفته شوند  توانند  نیز  انستیتوکانسر  پیشرفته در   .و 

به بابایی  دستگاهدکتر  دستگاهکارگیری  از  استفاده  با  گفت:  و  دانست  مؤثر  درمان  عارضه  کاهش  در  را  رادیوتراپی  پیشرفته  پیشرفته های  های 

گیرند و در  های سالم اطراف تومور، میزان پرتو کمتری میو ارگان گیرد  ای که نیاز به درمان دارد، پرتو اشعه را به میزان کافی میرادیوتراپی، ناحیه 

 .شودنتیجه عوارض بسیار کمتری ایجاد می

دهنده خطی پیشرفته موجب کاهش طول درمان بیماران  های پیشرفته مانند سایبرنایف، توموتراپی یا شتابکارگیری دستگاهوی با بیان اینکه به 

جلسه درمان عالج بخش را به بیمار   5توان در درمان استریوتاکتیک یا رادیوسرجری استفاده کرد و در یک تا  ها میدستگاهشود افزود: از این  می

  .مدت و یا حتی برخی از جراحی ها باشدهای طوالنی ارائه کرد بدون آنکه نیاز به درمان

ف را در انستیتوکانسر که مرکز ارجاعی و با اساتید باتجربه است ضروری  مدیر گروه رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وجود سایبرنای

یابد و خدمت مناسب به بیماران کشورمان ارائه  در انستیتوکانسر نصب شود هزینه درمان بیماران کاهش می    ها گونه دستگاه دانست و گفت: اگر این

  .و از طریق توریسم سالمت درآمدزایی کنیم  توانیم بیماران کشورهای مجاور را پذیرششود. افزون بر این میمی

های درمانی انستیتوکانسر، امکانات و تجهیزات الزم درمان بیماران را  د براینکه تیم مدیر گروه رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تأکی

سال، آموزش، درمان و پژوهش بیماران سرطانی را برعهده   ۶۰عنوان قطب سرطان کشور که به مدت  در اختیار داشته باشند گفت: این مرکز به 

ای در اختیار داشته باشد که بتواند  های پیشرفتهکرده است؛ باید دستگاه ان، تربیت های درمان سرطدارد و متخصصان بسیاری را در تمامی زمینه

 .اقدامات درمانی الزم را به بیماران ارائه دهد
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اندازی انستیتو کانسر جدید  دکتر بابایی یکی از کمبودهای انستیتوکانسر در بخش رادیوانکولوژی را، کمبود تخت بستری دانست و گفت: با راه 

  وارم این مشکالت برطرف شود و بتوانیم خدمات بستری را به مردم عزیزمان ارائه دهیم. تعدادی از بیماران حین درمان و در اثر عوارضی که امید

شوند و بار  های دیگر بستری میهای اورژانس و بخش شود نیاز به بستری دارند و باتوجه به کمبود تخت در انستیتو کانسر، در بخشایجاد می

 .شودها تحمیل میی زیادی به این بخش کار

شوند و بیمارانی هستند  از سراسر کشور ارجاع می   وی انستیوکانسر را امید بیماران پیچیده و سخت دانست و افزود: بیماران انستیوکانسر معموالً

 .انداند و دچار عارضه و یا عود بیماری شدهکه از اقدامات معمول درمانی نتیجه نگرفته 

کمترین هزینه خواند و گفت: درمان هایی که در مراکز دیگر ارایه می شود با هزینه بسیار     های انستیتوکانسر را درمان بابابایی یکی از ویژگی دکتر  

  .های تخصصی با هزینه کم استیکی از مزایای خوب انستیتوکانسر، ارائه درمان    است و ممکن مانند انسیتتوکانسر کامال تخصصی نباشد؛ اما

را از دیگر مزایای انستیتوکانسر برشمرد  MDT های چند تخصصی و جلساتمدیر گروه رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، وجود کلینیک

های مختلف جراحی سرطان، سروگردن، گوارش و تمامی جراحانی  و گفت: کلینیک چند تخصصی انستیتوکانسر با همکاری خوب متخصصان رشته 

کنند و همچنین همکاران رادیوانکولوژی، انکولوژیست ها، رادیولوژیست ها و پاتولوژیست ها فعال است. این همکاری  سرطان کار می   که در حیطه

 .شود بهترین درمان با توالی مناسب درمانی برای بیماران انتخاب شودباعث می 

 

 مأمن بیماران نیازمند این بار خود نیازمند یاری است 

مراجعه کننده  هزار 200تخت بستری، ساالنه   200یوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران بادکتر میری: انست

 دارد 

شفای   استودیو  در  حضور  با  انستیتوکانسر  تهرانرئیس  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  ویژگیروابط  از  منحصربه ،  و  های  فرد 

های سخت و پیچیده؛  عنوان مرکز ارجاعی بیماری ایت بیشتر خیرین و مسئوالن از انستیوکانسر را به کمبودهای این مرکز گفت و حم

 .خواستار شد
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 ویژگی های کم نظیر انستیوکانسر

 شیوع سرطان و نقش انستیوکانسر در درمان بیماری های سخت و پیچیده

 مکانات در کاهش لیست انتظار بیماران نقش ا

 هزینه حداقلی درمان بیماران مبتال به کانسر

روح دکترسید  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  وبه  دانشیار  انستیتوکانسر،  رئیس  میری،  جراحی     اهلل  فلوشیپ 

از  ان   انکولوژی، بیش  با  را  قدیمی  ۶۰ستیتوکانسر  تجربه،  وسال  و     ترین  دانست  کشور  سرطان  درمانی  و  پژوهشی  آموزشی،  علمی  قطب 

رادیوتراپی،     انکولوژی،   هایشود و اساتید رشته های کانسر از سراسر کشور و تهران به این مرکز ارجاع میترین بیماریترین و سخت پیچیده   :گفت

 .دهندبیماران ارائه می   های درمانی موردنیاز را بهای و... روش و پزشکی هستهجراحی، رادیولوژی 

  ویژگی های کم نظیر انستیوکانسر 

عنوان قطب علمی  این مرکز به    8۱دکتر میری انستیتو کانسر را اولین مرکز آموزش فلوشیپ جراحی سرطان در کشور دانست و گفت: از سال  

که تاکنون  طوریکند به در کشور است که دوره فلوشیپ جراحی سرطان را برگزار می    تنها مرکزی  8۶شود و از سال  سرطان کشور شناخته می 

 .ها مشغول ارائه خدمت به بیماران هستندو در مراکز مختلف استان  اندشدهتربیت    فلوشیپ جراحی انکولوژی ۴۰حدود 

از بسیاری  کانسر  انستیتو  کمروش   رئیس  را  مرکز  این  درمانی  منحصربه های  و  ونظیر  سروگردن  تومورهای  در  گفت:  و  دانست   Free فرد 

flapفرد است. همچنین در برخی  های این مرکز منحصربه لگن درمان    ،بازسازی های پستان بعد از جراحی ماستکتومی و جراحی های تخلیه

که در انستیوکانسر طی دو سال شود؛ این درحالیارجاعی شناخته می    در سال انجام دهد آن مرکز جز مراکز   مورد  5اگر مرکزی  های لگن،  جراحی

شود  انجام می    ها در مراکز بسیار معدودی در کشورشده است. این جراحی جراحی تخلیه کامل لگن در اثر تومور های پیشرفته انجام   ۶۳اخیر حدود  

 .شوندبیماران کشور به این مرکز ارجاع می   ثرو تقریبا اک

های نظیر دانست و گفت: مراکز دیگر عمل این مرکز را در کشور کم  minimal invasive سرطان   های جراحیدکتر میری، برخی روش 

صورت الپاراسکوپی انجام  های جراحی سرطان به انستیوکانسر عملکه در  برند درحالیاندام بکار می منظور زیبایی و تناسب الپاراسکوپی را بیشتر به 

  .شودمی

با حضور    MDT بار جلسات  ۴ای  های بارز انستیوکانسر دانست و گفت: هفته رئیس انستیتو کانسر، حضور اساتید توانمند و باتجربه را از ویژگی 

رشته  پاتاساتید  کانسر،  جراحی  رادیوتراپی،  انکولوژی،  مختلف  می های  تشکیل  ای  هسته  پزشکی  رادیولوژی،  تسکینیی،  طب  و  و  ولوژی  شود 

شوند و برای بیمار بهترین تصمیم براساس خردجمعی  ترین بیماران از مناطق مختلف کشور در این تومور بورد معرفی میترین و پیچیدهسخت 

 . شودگرفته می

 چیده شیوع سرطان و نقش انستیوکانسر در درمان بیماری های سخت و پی

ترین  ها از مهمهای قلبی و عروقی و سرطان ومیر در جهان اعالم کرد و گفت: تصادفات و بیماریوی بدخیمی و سرطان را سومین عامل مرگ

را به سمت خط فقر     هاکه اقتصاد خانوادهطوریبر است به شوند که در این میان، کانسر مزمن و هزینهومیر در جهان محسوب میعوامل مرگ

 .کنددید میته 

https://pr.tums.ac.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c:-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-200-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/217306#ddd
https://pr.tums.ac.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c:-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-200-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/217306#fff
https://pr.tums.ac.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c:-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-200-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/217306#sa
https://pr.tums.ac.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c:-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-200-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/217306#sa
https://pr.tums.ac.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c:-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-200-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/217306#sa
https://pr.tums.ac.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c:-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-200-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/217306#er
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دار و دچار عارضه شده که مراکز دیگر  شده، مشکلوی انستیتو کانسر را مأمن بیماران مبتالبه سرطان کشور دانست گفت: بیماران چندبار جراحی 

آننمی برای  تصمیمتوانند  آنها  به  دست  و  کنند  میگیری  مراجعه  اینجا  به  بزنند  به  ها  موردنیاز  خدمات  تمامی  و  می کنند  ارائه   .شودآنان 

 نقش امکانات در کاهش لیست انتظار بیماران

 به لیست انتظار بیماران    های جراحی، رادیوتراپی و کموتراپی و... انستیتوکانسر،هزار مراجعه ساالنه به درمانگاه ۲۰۰حدود   دکتر میری با اعالم

تخت دارد و این محدودیت سبب    ۲۰۰کننده ظرفیت  انسر با این حجم مراجعه های تشخیصی و درمانی اشاره کرد و گفت: انستیتوکنیازمند به روش 

کنندگان به مدت یک تا یک و نیم ماه شده است. لیست انتظار بیماران نیازمند به جراحی انکولوژی در بعضی  لیست انتظار مراجعه    طوالنی شدن

توانند بیش از این  ساعت در اتاق عمل و سرجراحی هستند و نمی ۱۴تا  ۱۲ی که جراحان این رشته روزاز موارد بیش از دو ماه است و این درحالی

درمانی یا عمل شود اما اقدامات  یک تا دو هفته بعد شیمی   گونه نیست که بیمار مبتال به کانسر بصورت اورژانسیدر روز جراحی کنند. البته این 

 .شمان براینکه این امر زیر یک ماه انجام شوداولیه و تشخیصی آن باید در اسرع وقت صورت گیرد و تمامی تال

ترین عامل طوالنی شدن مدت انتظار بیماران دانست و گفت:  های عمل، تجهیزات و تخت بستری را مهمرئیس انستیتو کانسر محدودیت اتاق 

ها در شهر  ات این مرکز، باعث سرگردانی آن ها و تجهیزبسیاری از بیماران شهرستانی محل اقامتی در تهران ندارند و کافی نبودن تعداد اتاق عمل 

اطراف آن سرکنندمی بیمارستان و محوطه  و مجبورند در حیات  رنج     درحال تالش هستیم کاری کنیم که  .شود  و  بیماران، همان درد  آالم 

  .تر و با هزینه کمتری به آنان ارائه شودشان باشد و با ساخت بیمارستان جدید، درمان مناسب بیماری

  زینه حداقلی درمان بیماران مبتال به کانسره

هایی که در این مرکز با  دکتر میری با مقایسه هزینه باالی درمان سرطان در بخش خصوصی به نسبت هزینه حداقلی انستیتوکانسر گفت: جراحی 

انجام می  میلیون  این جراحی های سنگین درحداکثر ده  باالیهای خصوصی هزینهبیمارستان   شود،  اما    ۳۰۰تا    ۲5۰  ای  دارد.  تومان  میلیون 

روند. هزینه رادیوتراپی و بستری در بخش  بیماران توانایی پرداخت همین مبلغ زیر ده میلیون تومان را هم ندارند و سراغ مددکاری می   برخی

عنوان  تمایزی است که انستیتوکانسر به شود و این خدمات مخصوصی بسیار باالست ولی در این مرکز با حداقل هزینه و تقریباً رایگان انجام می 

کنند درواقع خودشان اساتید خیرین درمان کشور هستند و  اساتیدی که در این مرکز کار می  .دهدقطب علمی سرطان کشور به مردم ارائه می 

 .درخواستمان این است که خیرین هم وارد کار شوند و به این مرکز کمک کنند

 ازی ساختمان جدید انستیتوکانسرلزوم حمایت خیرین در راه اند 

طبقه    ۱۷تخت در    ۶۰۰هزار مترمربع و ظرفیت    5۰وی با اشاره به مراحل ساخت بیمارستان جدید انستیتوکانسر گفت: بیمارستان جدید در مساحت  

بستری رادیوتراپی به ظرفیت  تخت    ۴8درمانی و  تخت شیمی   ۱۴۴اتاق عمل،   ICU،   19تخت  ۱۰۴اندازی این مرکز  در حال ساخت است. با راه

طبقه دیگر آن   14   ارزشمندی،  نیکوکار  شده بود، طی دو سال اخیر به همت آن ساخته   طبقه  ۳این ساختمان که   .شودانستیتوکانسر افزوده می

 .رسدطور کامل به پایان میسال آینده ساخت بنای آن به   ۳تا  ۲بندی است و طی و اکنون در مرحله اسکلت   شدهساخته

ترین مسئله بیمارستان جدید را تأمین تجهیزات موردنیاز آن دانست و گفت: تا دو و سه سال آینده که این مرکز ساخته رئیس انستیوکانسر مهم

تخت   بونکر آن خالی است و نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد. هزینه هر  ۲بونکر دارد که    ۳شود باید تجهیزات آن نیز فراهم شود. این مرکزمی

های بیمارستانی است. افزون  میلیارد تومان هزینه تجهیز تخت ۹۰۰طور متوسط و به   بیمارستانی جدید حدود یک و نیم میلیارد تومان برآورد شده

استمان این  دانیم که منابع محدود است درخواسکن و سایبرنایف هم وجود دارد. ازآنجاکه می تیهای مدرن رادیوتراپی و سی بر این هزینه دستگاه

 .های دردمند هزینه شودمنابع محدود در بهترین جای ممکن و برای انسان   است که همین
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ترین تجهیزات برای ارائه بهترین  و گفت: باید در این مرکز مدرن    دکتر میری دستگاه سایبرنایف را یکی از نیازهای اساسی انستیتوکانسر بیان کرد

صورت تواند به شود این انستیتوکانسر است که می اشته باشد و اگر یک دستگاه سایبرنایف به کشور وارد میخدمات به مردم محروم جامعه وجود د

 که با کمک خیرین عزیز و حمایت مسئوالن محترم امیدواریم هرچه     میلیون یورو است  5بهینه از آن استفاده کند. هزینه دستگاه سایبرنایف حدود  

   . زودتر تأمین شود

دست هم دهیم خدمت بهتری به مردم شریفمان ارائه شود و گفت: کانسر بیماری مزمن به ان سخنان خود با ابراز امیدواری از اینکه دست وی در پای

العالج مبتالبه سرطان هم رنج  کند. بیماران صعبدهد و ازلحاظ مالی دچار مشکل میمدتی است که شرایط خانواده را تحت تأثیر قرار می طوالنی 

رو تمامی هدفمان این است که با کمک خیرین محترم خدمت بهتری را به  کنند و هم مسائل مالی فراوانی دارند. ازاین بیماری را تحمل می  و درد

  .مردم شریفمان ارائه دهیم

 

 دکتر عصمتی: تجهیزات پیشرفته مهمترین نیاز انستیتوکانسر در درمان با حداقل عوارض است

را جزو   SBRT و VMAT و IMRT ژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به کارگیری درمان های متخصص رادیوتراپی انکولو

  .های جدید و کم عارضه ای دانست که نیاز به تجهیزات پیشرفته دارندتکنیک 

 

عصمتی، متخصص رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بابیان  ، دکتر ابراهیم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش 

بعدی رایج در های سههای رایج درمانی رادیوتراپی انکولوژی در انستیتوکانسر وجود دارد گفت: تکنیک کارگیری تمامی روشاینکه دانش علمی به 

طورکلی تمامی ایم. بهسر و گردن و اعضای دیگر بدن شروع کرده   یرا برای بخشی از تومورها IMRT شود. همچنیناین مرکز استفاده می 

شود و هیچ  های دیگر خوراکی و تزریقی انجام می درمانی، ایمنی درمانی، هورمون درمانی و درمانهای سیستمیک بیماران اعم از شیمی درمان

 .ویی، فضا و تخت بستری با محدودیت مواجه هستیمهای دارازنظر درمان   کمبودی ازنظر نیروی انسانی و دانش علمی نداریم اما

های قدیمی عوارض کمتری دارند و گفت:  های جدید دانست که نسبت به روش را جز تکنیک SBRT و VMAT و IMRT دکتر عصمتی درمان

رو برای  های قدیمی است. ازاین ز روشها کمتر اهای قدیمی ندارد اما عوارض آن روشها ازنظر نتیجه درمان تفاوتی با روش کارگیری هریک ازاینبه 

که امکانش  های جدیدتر استفاده کنیم و درصورتی کنیم از تکنیک های حیاتی مانند کلیه، کبد، ریه، نخاع و قلب اگر امکانش باشد سعی می ارگان

 .کنیمبعدی که تکنیک آن را دراختیار داریم استفاده میهای سهفراهم نباشد از درمان 
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دهنده و رادیوتراپی های شتابتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بابیان اینکه این رشته وابسته به تجهیزاتی مانند دستگاهمتخصص رادیو

د مانند پیشرفته است افزود: درحال حاضر در انستیتوکانسر دو دستگاه باانرژی پایین و قدیمی وجود دارد و برای درمان اعضایی که قطر زیادی دارن

دهنده باانرژی باالیی که در این مرکز وجود دارد یک دستگاه قدیمی و دیگری  داخل شکم و قفسه سینه ممکن ایجاد عارضه کند. از دو شتاب

دهنده  شده، برای یک بونکر دستگاه شتاب دهیم. همچنین از سه بونکر تازه ساخته را با استفاده از این دستگاه انجام می IMRT جدید است و روش

 .ی درحال نصب است و دو بونکر دیگر خالی استخط

های روز کارگیری تکنیکوی با ابراز تأسف از اینکه باوجود دانش علمی که در انستیتوکانسر وجود دارد اما به دلیل محدودیت تجهیزات، امکان به 

و هیچ مرکز خصوصی و دولتی امکان انجام آن را سال پیش در درمان براکی تراپی در کل کشور سرآمد بودیم    ۲۰حدود    :دنیا وجود ندارد گفت

ای و داخل بافتی است؛ برای  توانیم براکی تراپی را که درمان رادیوتراپی داخل حفرههایی که وجود دارد نمینداشت اما اکنون باوجود محدودیت 

 .بیماران انجام دهیم

مؤثر دانست و گفت: اگرچه منابع مالی محدود است    فرایند آموزشی آن کارگیری تجهیزات پیشرفته در یک مرکز آکادمیک را دردکتر عصمتی به

به انستیوکانسر بیاید به     اما همین منابع محدود باید در جای مناسب هزینه شود. اگر تأکیدداریم که دستگاه سایبرنایف و دیگر تجهیزات پیشرفته

 .دهدها و فلوها ارائه می ای علمی را به رزیدنت هاین دلیل است که این مرکز ارجاعی است و افزون بر این، آموزش 

سر متخصص رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هزینه رادیوتراپی بخش خصوصی را چند ده برابر هزینه رادیوتراپی در انستیتوکان

دیگر    بیمارانی هستند که   شوند ه به ما ارجاع میهای درمان بخش خصوصی بسیار زیاد است به همین دلیل بیمارانی کبرآورد کرد و گفت: هزینه 

توانند به این مرکز کمک کنند را رو دست یاری خیرین و کسانی که میدانیم ازاینپولی برایشان باقی نمانده است. ما شرایط اقتصادی مردم را می

 .به گرمی می فشاریم

 

کشوری: تصمیمات باید  10دکتر ناطقی در جلسه کمیته کالن منطقه ای ارتقای سالمت مادران قطب آمایشی 

 حیطه کالم خارج و به عمل بنشینداز 

کشوری بر   10معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در جلسه کمیته کالن منطقه ای ارتقای سالمت مادران قطب آمایشی 

 .استانداردسازی تخت های بستری در راستای خوشایندسازی زایمان طبیعی تاکید کرد
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معاونت درمان، جلسه کمیته کالن منطقه ای ارتقای سالمت مادران قطب آمایشی ده  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

کشوری با حضور دکتر سعید ناطقی معاون درمان دانشگاه، دکتر نسرین چنگیزی رئیس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت، دکتر فرح بابایی 

ی وزارت بهداشت، دکتر فرزاد رحمانی رئیس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت، دکتر علی گنجعلی خان مدیر تعالی بالینی رئیس اداره مامای

وزاد و  امور بیمارستان های معاونت درمان، دکتر فهیمه قطبی زاده، معاون درمان گروه زنان دانشگاه، مژگان اکبری کارشناس مسئول اداره مادر، ن 

 .در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد ۱۴۰۱عاونت درمان و دیگر اعضا روز چهارشنبه نهم شهریور مامایی م

بستری،  دکتر ناطقی خاطر نشان کرد: برای اینکه خدمتی ارائه شود، باید انگیزه و انرژی به آن بخش اضافه شود؛ با توجه به تعداد زیاد تخت های 

 .هستیمنیازمند بودجه بیشتری از سوی وزارتخانه 

  وی به استانداردسازی تخت های بستری در راستای خوشایندسازی زایمان طبیعی تاکید کرد و گفت: تصمیمات باید از حیطه کالم خارج شود و به 

 . معمل بنشیند. ما در تالش هستیم در دانشگاه علوم پزشکی تهران فضای فیزیکی مادران باردار را بهبود بخشی

با کمک اساتید، بحث مدیریت مادران از راه دور را شروع کردیم و این روند   ۱۳۹8بحث سالمت مادران ما از اسفند سال دکتر چنگیزی افزود: در 

رخ داد حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت درمان بوده است. ما برنامه    ۱۳۹8به مرور زمان تقویت شد؛ اتفاق خوبی که از اواخر سال  

زشکی شروع کردیم که زیر ساخت نرم افزاری آن آماده است. مادران باردار بسیار ارزشمند هستند و مرگ آن ها مرگ کشور ای را به عنوان دورا پ

 .است

مادران دکتر قطبی زاده گفت: این جلسه پیرو دستور وزارتخانه از دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد ارزیابی فرآیند اعزام، پوشش خدمات درمانی  

یط پذیرش بیمار از دانشگاه های هم سطح در شرایط اورژانس، گزارش پذیرش مادران باردار از سایر دانشگاه های خارج از کالن منطقه باردار، شرا

 .ده، نهایی سازی نحوه همکاری دانشگاه های کالن منطقه ده در پوشش دورا پزشکی مادران باردار کشور تشکیل شده است

جلسه کمک به ارتقا سالمت مادران، کاهش مرگ های قابل پیشگیری، توانمندسازی مادران باردار و زایمان    وی ادامه داد: هدف از تشکیل این

ممکن  کرده، کاهش موربیدیتی های ناشی از بارداری زایمان و توانمند سازی کادر درمان در ارائه خدمات با باالترین کیفیت در سریع ترین زمان  

 .ایان مهمترین موارد به عنوان مصوبه برای اجرا تصویب شدبه مادران باردار بوده است. در پ

 

 

 

 

 

 

 

 

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


78 
 

 دومین روز اجالس مدیران نظارت برمواد غذایی و آشامیدنی برگزار شد

رئیس سازمان غذا و دارو: پنجره طالیی که امروزه برای ما ایجاد شده است راهی برای افزایش تعامل و 

 الت مردم است همکاری بین ارگان های مختلف برای حل مشک 
دومین روز و اختتامیه اجالس مدیران نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سراسر کشور با حضور دکتر بهرام دارایی معاون وزیر  

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد 

 

معاونت غذا و دارو، این اجالس با حضور دکتر دارایی معاون وزیربهداشت، درمان و آموزش   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

ور،  پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر جالل غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه، دکتر شاهپور عالیی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کش

ذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و مدیران مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه های علوم دکتر فرامرز خدائیان مدیر کل امور فرآورده های غ

 .درباغ موزه نگارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد ۱۴۰۱شهریور  ۱۰پزشکی سراسر کشور روز پنجشنبه 

ش پزشکی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات به  در ابتدای جلسه دکتر غفارزاده از برنامه ریزی های وزارت بهداشت، درمان و آموز

  منظور بررسی راهکارهای افزایش تعامل برای تولید محصوالت کشاورزی سالم و ایمن تشکر کرد و افزود: در رابطه با مزارع شناخته شده بدون 

 .ر توجه ویژه قرار گیردشناسه در سطح استانها باید این تعامل و همکاری در مورد محصوالت برتر هر استان مو

درصد ناباروری ها    ۳۰درصد سرطان ها و    ۳۰در ادامه دکتر دارایی ضمن تاکید بر امنیت مواد غذایی به ویژه محصوالت کشاورزی گفت: عامل  

 .شته استریشه در تغذیه ناسالم دارد؛ حتی ابوعلی سینا نیز در کتاب های خود به اهمیت تغذیه سالم برای حفظ سالمتی اشاراتی دا

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد: پنجره طالیی که امروزه برای ما ایجاد شده است راهی برای افزایش تعامل و همکاری بین ارگان های  

ه مختلف برای حل مشکالت مردم است. ایجاد بستر همکاری بین سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و دارو را به فال نیک می گیریم و در زمین

نیز جز   را  به آفت کش ها و سموم  از نظر آلودگی  نباتات  برنامه های نظارت و آموزش حفظ سالمت  بازرسی ها؛   تامین غذای سالم، در کنار 

 .اولویت های خود قرار می دهیم

قد شده است که باید تحت  وی افزود: از سالهای گذشته تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی منع

عملیات ردیابی و رهگیری  TTAC پیگیری و اجرای وسیع تر قرار گیرد. همین طور بهتر است در زمینه محصوالت کشاورزی نیز همانند سامانه

 .انجام شود
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نیم و از این به بعد رسالت  دکتر دارایی خاطرنشان کرد: ما برای حفظ سالمت مردم در کنار نظارت و آموزش، هزینه های الزم را تقبل می ک

سطح  معاونت تحقیقات و فناوری ما بیش از پیش در اختیار محصوالت مورد نیاز مردم قرار می گیرد زیرا ارتقا هم افزایی در کشور باعث افزایش 

 .سالمت جامعه خواهد شد

امل خسارت زا است از بین جمعیت هشت میلیارد نفری دنیا،  درصد امنیت غذایی دنیا وابسته به عو ۴۰در ادامه دکترعالیی مقدم با اشاره به اینکه 

 .میلیارد نفر در جهان وابسته به سازمان های حفظ نباتات کشورها است ۲/۳امنیت غذایی 

این سازمان  المللی گفت: وظایف کالن  بین  نباتات کشور در مجامع  به عضویت سازمان حفظ  اشاره  نباتات کشور ضمن  رئیس سازمان حفظ 

 .ی و مدیریت و مقابله با عوامل خسارت زا از جمله آفات، بیماری ها و علف های هرز استپیشگیر

نفوذ دانش و فناوری در حوزه  به تسهیل  تواند منجر  تاکید کرد: تشکیل »شورای راهبردی تحقیقات سالمت محصوالت کشاورزی« می  وی 

 .یقاتی و تولیدی در زمینه صنعت غذا خواهد شدسالمت کشور، ارتقا سالمت محصوالت، بهره گیری از ظرفیت های تحق

این جلسه دموی سامانه ثبت فرآورده برنامه های نظارت و پایش و گزارش و   IRC در  اجرای  اعتبارات و بررسی مشکالت  و نحوه تخصیص 

 .پیشنهادات کارگروه ها، ارائه شد و اعضا در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند

ینب آقامحسنی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران  در پایان مهندس ز

 .قطعنامه تدوین شده در اجالس را قرائت کرد

 

های بنیادی، رزمنده  شناسی و فوق دکترای مهندسی بافت و سلولگفت و گو با دکتر جعفر آی دکترای بافت

 مقدس دوران دفاع 

شناسی و فوق دکترای مهندسی بافت و  در ادامه مصاحبه با ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران، با دکتر جعفر آی دکترای بافت 

 .آوری نوین و رزمنده دوران دفاع مقدس به گفتگو نشستیمهای بنیادی، عضو گروه مهندسی بافت دانشکده فن سلول
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دفتر امور ایثارگران، در ادامه مصاحبه با رزمندگان غیور هشت سال دفاع مقدس با استاد    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

آوری نوین  فت دانشکده فنهای بنیادی، عضو گروه مهندسی باشناسی و فوق دکترای مهندسی بافت و سلولگرانقدر دکتر جعفر آی دکترای بافت

 .وگو کردیمگفت 

 لطفا خودتان را معرفی کنید: 

 های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.علمی گروه مهندسی بافت در دانشکده فناوریدکتر جعفر آی عضو هیئت

 محل تولدتان کدام شهر است و دوران مدرسه و دبیرستان کجا بودید؟

رفتم که در نزدیکی آن، دانشگاه پهلوی، دانشگاه شیراز امروزی بود؛ همیشه در مسیر  دوران ابتدایی مدرسه حافظ میمحل تولدم شیراز است.  

کردم و همیشه دوست داشتم جای یکی از آن دانشجویان باشم. خانواده ما مذهبی و از لحاظ مالی وآمد مدرسه با دانشجویان برخورد میرفت

 های بزرگ شیراز بود، از لحاظ فرهنگی در سطح متوسط جامعه و پایبند به رعایت اصول اجتماعی و مذهبی بودیم. زاری ثروتمند بود. پدرم یکی از با

آموز متوسطی بودم و تا سوم ابتدایی حتی یک نمره  کردیم و البته من دانشکردم طوری بود که باید زیاد تالش می مدرسه ابتدایی که تحصیل می 

ره راهنمایی به بعد تمرکز بیشتری بر مطالعه و درس خواندن داشتم، به همین سبب در این دوران جزو دانش آموزان برتر  بیست نداشتم، ولی از دو

های گروه پزشکی داشتم علوم  بودم. دوره راهنمایی را در مدرسه حکمت و دبیرستان را در دبیرستان ولیعصر گذراندم، چون عالقه زیادی به رشته 

مند بودم، وارد باشگاه تاج و  تفاوت نبودم. آن زمان به دلیل اینکه به ورزش عالقهنوجوانی نسبت به مسائل اجتماعی، بی   تجربی خواندم. دوران

های استانی، کشوری و آسیایی کسب کردم. قبل از پیروزی انقالب اسالمی، ابتدای سنین جوانی دوست داشتم در  عضو تیم بوکس شدم و مقام 

فعال داشته باشم، در همین ایام با دوستان هم باشگاهی موفق شدیم مجسمه شاه را که در میدان علم سابق )ارم( قرار   های انقالب حضورفعالیت

بان  داشت و مردم چندین بار برای پایین آوردن آن تالش کرده بودند ولی موفق نشده بودند را پایین بیاوریم. بعد از انقالب در رشته دبیری ز

شناسی و دکترای شناسی و سپس کارشناسی ارشد بافت التحصیلی، در مقطع کارشناسی زیست معلم قبول شدم و پس از فارغت انگلیسی دانشگاه تربی 

 های بنیادی ادامه تحصیل دادم.شناسی و فوق دکترای مهندسی بافت و سلولتخصصی بافت

 مند شدید؟چطور به این رشته عالقه

رفتم، تشریح حیوانات آزمایشگاهی برایم خیلی  شناسی میشناسی و آناتومی بودم. مرتب به آزمایشگاه زیستمند به بافت از دوران دبیرستان عالقه 

دم  شناسی شنیشناسی بخوانم. در دوره دکترای بافتشناسی باید زیستجالب بود. با بررسی و مطالعه فهمیدم برای ادامه تحصیل در رشته بافت

اندازی های مختلف بدن را بازسازی کند ولی این رشته فقط در چند کشور پیشرفته راهتواند بافت ای به نام مهندسی بافت وجود دارد که میرشته 

ادا گرفتم و برای  شده و هنوز این رشته را در ایران نداریم. پس از جستجو با توجه به مقاالت و مطالعاتم در این زمینه، پذیرش از دانشگاه تورنتو کان

، جایزه بهترین  ۲۰۰5در سال    (CFAS)المللی  های علمی بینهای بنیادی به کانادا رفتم. در یکی از کنگرهفوق دکترای مهندسی بافت و سلول

لمی شدن من، به  عهای بنیادی را من و همکارانم دریافت نمودیم. علیرغم اصرار مسئولین دانشگاه تورنتو برای هیئت تحقیق در رابطه با سلول

های دکتر الریجانی، دکتر سرکار، دکتر کشاورز و همکاری دوستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، دو رشته  ایران بازگشتم و با حمایت

ها  ر این رشتهاندازی کردیم، در این دوازده سال بیش از صد دانشجوی دکترای تخصصی دمهندسی بافت و علوم سلول کاربردی را در ایران راه

 تربیت کردیم.

 اید؟های اجرایی، پژوهشی و فرهنگی داشته فعالیت 

  خصوص   در.  امکرده  وظیفه   انجام  دیگر   اجرایی  هایفعالیت  همچنین  و   دانشکده  آموزشی  معاون  و   گروه  مدیر  اجرایی،   هایفعالیت  خصوص  در 

ام، ازجمله اینکه یک روز در خط مقدم  های فرهنگی زیادی حضور داشتهدارم و در فعالیت ISIو پنجاه مقاله    دویست  از  بیش  پژوهشی،  هایفعالیت

https://pr.tums.ac.ir/
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خوانم، ولی این  کنی؟« جواب داد: »برای کنکور می کار میها در سنگر مشغول خواندن کتاب درسی است، پرسیدم: »چه جبهه دیدم یکی از بچه 

تست را برایش توضیح دادم. این مسئله و اشتیاق رزمندگان و عالقه من به کارهای شوم.« آن زمان دانشجو بودم و  تست را اصالً متوجه نمی 

 های تقویتی درسی، رفع اشکال و کنکور )برای پایه سوم راهنمایی تا پایان دبیرستان( برگزار کنم.فرهنگی باعث شد تا در پشت جبهه کالس 

های تدریس دانشگاه به قول یکی از دانشجویان،  م. در حال حاضر هم در کالس های فرهنگی دانشگاه شدپس از بازگشت به دانشگاه وارد فعالیت

ای از علم خلقت شناسی ذرهکنم. جنینبار دوره میشناسی آیات متعددی از قرآن کریم را که مطابق با خلقت انسان است را یکدر کالس جنین

دهم تا دانشجویان ( تطبیق می5طور مثال سوره حج آیه  و شواهد قرانی )به   آفرینش و هستی است. مراحل رشد و تکامل جنین را با بعضی از آیات

 سال قبل در قران آمده است.   ۱۴۰۰تازگی به آن دست پیداکرده بیش از بدانند علومی که بشر به 

 چطور شد به جبهه رفتید؟

شود و شب با خود گفتم: زمانی جنگ تمام میرفتم. یکمی  دیدم به فکر فروها را میدانشجو بودم، وقتی در تلویزیون فعالیت رزمندگان در جبهه

مدتی را در جبهه    ۶۷تا    ۶۳های  شوم چون هیچ نقشی در دفاع از مملکت و دینم نداشتم. به همین دلیل به جبهه رفتم و در سالمن ناراحت می 

 بودم.

 کدام شهرها و مناطق عملیاتی بودید؟

آزادسازی فاو و خط پدافند آن حضور داشتم، در عملیات   8فت ماه( منطقه فاو بودم و در عملیات والفجر  بیشترین دوران حضور در جبهه )تقریباً ه

العاده و عرفانی  زدند بسیار عجیب و خارق هایی میخیلی عجیب بود، رزمندگان و غواصان شب عملیات حرف   8هم بودم. عملیات والفجر    5کربالی  

 بود. 

شده بودیم، او شنا بلد نبود. یک روز که برای تفریح به خارج از شهر رفتیم یکی از دینی بود که از کودکی باهم بزرگیکی از دوستانم عبداهلل بهاءال

جریان آب، نزدیک بود هر دو غرق  ها به شوخی او را در رودخانه »کر« هل داد، آب او را با خود برد، من سریع در آب پریدم، به خاطر شدت بچه 

غواص    8رود برای عملیات والفجر  گفتیم. جبهه هم با عبداهلل بودیم. یادم نمین آوردم. بعدازآن به عبداهلل آقای غرقیان میشویم ولی او را بیرو

های ماهر هم شد  کردند، عبداهلل داوطلب شد، برای آن هدف بزرگ خیلی تالش کرد شنا یاد بگیرد، غواصی یاد گرفت و یکی از غواص انتخاب می 

های این افراد بود که توانستیم فاو را بگیریم؛ و شهید عبداهلل بهاءالدینی در  افشانیها و جانعملیات هم شهید شد. به خاطر تالش   و البته در همان

 اصل غواص دریای کمال و معرفت شد.

 یک خاطره از فعالیت فرهنگی رزمندگان در جبهه تعریف کنید: 

ها آمد سؤال  های فرهنگی هم داشته باشیم. در خط مقدم بودم، یکی از رزمندهدیم فعالیتکردر منطقه که بودیم سعی می   5در عملیات کربالی  

شب فرماندهان به ما گفتند: »شما بروید پشت خط    ۱۲زبان انگلیسی پرسید، جواب دادم و گفتم: »بازهم سؤال داشتی بیا من هستم«، اما ساعت  

گذاری شده بود. در سنگر پشت جبهه بودم، ای پرخطر و مینبهه تقریبا چهارکیلومتر جادهشوند.« تا پشت جمقدم، نیروهای جدید جایگزین شما می

گردد. من را دید و گفت: »آمدم سنگرتان  ساعت حدود سه صبح بود که دیدم همان رزمنده است که امتحان زبان داشت آمده و به دنبال من می

تنهایی و گذاری شده را بهزده شدم! به خاطر سؤال درسی، جاده مینم دنبالتان.« شگفتسؤال داشتم، فهمیدم شما عقب برگشتید، اجازه گرفتم آمد

شد تا  ی پیاده آمده بود. تا صبح با او کارکردم و نمره خوبی هم از آن درس گرفت. الزم به ذکر است که امتحانات رزمندگان در جبهه نیز برگزار م

 های تحصیلی عقب نمانند. رزمندگان از فعالیت
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 دارید؟  ارتباط  هاآن با آیا بگویید، جنگ دوران دوستان از 

از  آقای خرازی  و  آقای رحمتی  از دوستان هم مثل  بعضی  از دوستان شهید شدند.  نفر دیگر  و چند  بهاءالدینی  و عبداهلل  محمدهادی شهامتی 

 ها هستند و بازنشست شدند.همشهری

 های خاص قرار گرفتید؟ بحراندر دوران جنگ مجروحیت داشتید؟ و آیا در 

خواهیم اولین بار آزمون کنکور را در فاو برگزار کنیم تا اقتدارمان  بار گفتند: »می طور مثال یکهای زیادی بودم. به خیر مجروح نشدم، ولی در بحران 

ای برگزار کردیم.  وپرورش وقت جلسهموزش را به دشمن بعثی ثابت کنیم.« من و تعدادی از دانشجوها را انتخاب کردند و با دکتر امینی وزیر آ

 شود کنکور را در اینجا برگزار کنیم یا از تخیالت ماست؟« ایشان پرسید: »به نظرتان می 

نپذیرد با توجه به اینکه ما به منطقه فاو آشنا بودیم توضیحاتی دادیم و نتیجه آن شد که کلینیک فاطمه الزهرا )س( برای حداقل یک هفته مجروح  

های کنکور را آماده کردیم به های دیگر بفرستند و کنکور در این کلینیک برگزار شود. یک ماهی درگیر بودیم. کارتوحین را به کلینیکو مجر

ا هکردیم که کامال در تیررس عراقیای به نام امام رضا عبور میها باید از جادههای داوطلب دادیم. زمان توزیع کارتسنگرها رفتیم و به رزمنده 

گفتم: »برو جلوتر برو جلوتر.« ایشان بستند. من هم مدام به رزمنده همراهم که اصفهانی بود و راننده خودرو بود می بود و یکسره به خمپاره می

هجه که خودروی ما را به خمپاره بستند. با لشویم.« طوری شد  کنی و شناسایی میگفتم: »یواش برو خاک بلند میکرد میسرعتش رو زیاد می

گردیم.« یعنی اگر خطری پیش بیاید برای  شیرین خودش گفت: »به فالنی بگن، بریم دور جهان بگردیم؟ می گه: غمم نیست، باهم می ریم می 

  ای شد. برای های کنکور را توزیع کردیم که خیلی رسانه شنیدم. باالخره کارتالمثل جالب اصفهانی را برای اولین بار می شما هم هست. این ضرب 

کردند ولی زدند و اذیت میها، مرتب سنگرها را میشد. از صبح با شروع کنکور، عراقیاولین بار در ایران در مناطق عملیاتی، کنکور برگزار می 

 عنوان یکی از نقاط قوت و مثبت آن دوران ثبت شد. کنکور با موفقیت برگزار شد و خوشبختانه به 

 به دیگران منتقل کرد؟توان طرز تفکر ایثارگران را چگونه می 

گرفتند و ها خودجوش و از شرایط حاکم بر جامعه الهام میکس نیامد به ما بگوید، پاشو برو جبهه. بچه باصداقت، بدون تزویر. در آن دوران هیچ

 شود. غالب میرفتند. اگر ما بتوانیم چنین جوی را در جامعه دوباره ایجاد کنیم، فرهنگ ایثار و ایثارگری دوباره در جامعه می

که  فرهنگ ایثارگری یعنی چه؟ یعنی ما بهترین در دنیا شویم. چرا؟ فرهنگ ایثارگری چطور شروع شد؟ اول احساس نیاز در جوانان ایجاد شد. این 

د برای آنکه  باید از مملکتم دفاع کنم، بعد تالش برای یادگرفتن، در شرایط سخت آن دوران چگونه باید دفاع می کردیم؟ سپس تالش بسیار زیا

 های خود را اجرایی کنیم.آموخته

دیدند. ریا ها بروند؟ صداقت را می بستند به جبهه کار کردیم که جوانان آن دوران داوطلبانه صف میای نیست! ما چهاز دست دادن جان، چیز ساده

قتی جوانی در محله، مسئول بسیج یا روحانی محله را کردند. وگفتند، فقط از صداقت تعریف میگشتند و از آنجا مینبود. وقتی از جبهه برمی 

رفت تا جانش را  کرد، مینام میرفت برای اعزام ثبت چیزی هست، می   گفت: حتما یکشد. می اش می دید، همه تبلور صداقت بود پس شیفتهمی

 برای مملکت خود ایثار کند.

 بیند.شود یا پایت آسیب می زور داخل کفشی کنی یا کفش پاره میشود. اگر پایت را به زور نمیواقعیت این است، هیچ کاری به 

 های انقالب و دفاع مقدس چیست؟ نقش ایثارگران جانباز و آزاده و خانواده شهدا در انتقال ارزش 

طور که خودشان ساخته  چیز را دیدند و لمس کردند و همان ها شهدای زنده هستند. همهترین نقش را داشته باشند. آن توانند مهمبه نظر من می 

 توانند شنا را به دیگران یاد دهند.های دفاع مقدس مؤثر باشند. بهترین شناگران هستند که میتوانند در انتقال ارزش شدند می 
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ز مشکالت  گویند، تزویر و ریا کم است. یکی اداند. در این جامعه دروغ نمییکی از اصول جامعه ایثارگری این است که جامعه را مال خودش می

که  آید. درصورتیکنند چیز دیگری از آب در میکنند و یا وقتی عمل میزنند یا عمل نمیجامعه کنونی ما این است که مسئولین وقتی حرفی می

ت نه کمتر و نه  شدند چون ایمان داشتند این تعداد نیرو نیاز اسگفتند این جبهه به این تعداد نیرو نیاز دارد، همه داوطلب میدوران جنگ اگر می 

 دانستند.بیشتر، پس خودشان را مکلف می 

پس فرهنگ ایثارگری یعنی فرهنگ صداقت و درستکاری و مسئولیت شناسی و تالش برای دیگران و تالش برای رضای خدا، نه تالش برای  

شما هستند. مردم همان مردم هستند حس ها بدهید با  ها صادق باشید، گرسنگی هم به آن منافع شخصی و حزبی و گروهی. مردم ما اگر با آن

تر از دوران جنگ است. باید سعی کنند فرهنگ صداقت  دهند، امروز کار برای ایثارگران و رزمندگان سخت کنند که صادق هستید، جانشان را هم می

شود. وقتی مردم ببیند فالن  ود اصالح می وقت بدون هیچ زور و اجباری جامعه خویژه در مسئولین ترویج دهند. آن و اعتمادسازی را در جامعه به 

 دوند. مسئول حرفش حرف است، به دنبالش می

عنوان الگو با رفتار صحیح خود، برخورد صحیح مردم با یکدیگر و مسئولین را با مردم، آموزش دهند. چطور وقتی یک  رزمندگان و ایثارگران باید به 

ها و مسائلی که پیش نیاز نیست بروی در مسیر آن نسیم، خودت را قرار دهی. در دوران جنگ، جریان کند.  وزد به همه برخورد می نسیم تازه می

گرفت، همه اقشار جامعه، حتی اگر مسلمان نبودی از آن آمد چون صداقت و درستکاری در آن وجود داشت، این جریان پاک همه را در برمیمی

 شدی.مند میبهره

 دفاع مقدس مکتوب کردید؟ آیا خاطرات خود را از دوران

 خیر

 از بهترین خاطرات خود از دوران دفاع مقدس برایمان تعریف کنید؟

های بیمارستان  ها همان اساتیدی هستند که وقتی در دانشگاه و یا بخش دیدم اینیکی از بهترین خاطراتم، حضور اساتید دانشگاه در جبهه بود. می 

شستند و یا خط مقدم  کردند، ظرف می ایستادیم، ولی حاال در کنار ما در جبهه بودند مثل همه کار میر میصف و خبرداها برخورد داشتیم به با آن 

مقام ایشان آقای فروردین دارم. قرار بود در فاو عملیاتی  فجر استان فارس و قائم ۱۹آمدند. خاطره جالب دیگری از سردار اسدی فرمانده لشکر می

رساندم. با موتور راه افتادم ولی در راه موتور به دلیل لغزندگی که علتش را نفهمیدم ا به سنگر اطالعات عملیات میشود و باید یکسری اطالعات ر

دیده یا نه که همان موقع یک لند  متر روی زمین کشیده شدم. بلند شدم موتور را وارسی کردم ببینم آسیب  5۰لیز خورد و زمین خوردم، من تقریبا 

به سمتم آمد. پرسیدند چه شده؟ تعریف کردم و پایم را که زخمی شده بود نشان دادم. گفتند: بیا با ما برویم. مسیرشان را   کروز با دو سرنشین

ها خواستم فقط موتور را هل دهند تا روشن شود. بندگان خدا مسیر روند. هرچه اصرار کردند قبول نکردم و از آنپرسیدم، گفتند مقر تاکتیک می

گرفتند. بازهم تشکر  ا هل دادند و روشن شد. خداحافظی کردم و رفتم. عصر به مقر تاکتیکی رفتم، همان دو نفر را دیدم وضو می زیادی موتور ر

های کنار دستم ماجرا را پرسید، تعریف کردم. جا خورد گفت:  کردم و گفتم: »دست شما درد نکنه، شرمنده ولی خوب هل دادید.« یکی از بچه 

اش هم جانشین شه!« خیلی متعجب شدم. بعدها آقای فروردین جانشین سردار ه کسانی هستند؟ بابا این سردار اسدی و کناریها چدانی این»می

 شناسی؟ کامال ناشناس به من کمک کردند.منظور از صداقتی که گفتم همین بود. نگفتند من فرمانده هستم، ما را نمی  به شهادت رسید.

های خاصی  ایثارگری را به نسل سوم و چهارم منتقل کرد؟ شما از صداقت صحبت کردید، آیا ابزار و یا روشتوان نقش  چگونه می 

 توانند انتقال فرهنگ داشته باشند؟ مدنظر شماست و یا ایثارگران فقط با عملکرد و رفتار فردی می 

های سوم و چهارم باید  کند. برای نسلها فرق می، ولی تکنیک طور که گفتم صداقت و دوری از ریا یکی از اصول فرهنگ ایثارگری استبله همان

با امکانات و ابزارهای موجود آموزش دهیم. امروز دیگر جنگ، جنگ اسلحه نیست، جنگ تفکر است، جنگ علم است، جنگ فناوری است. ما باید 

ویژه ها را الگوی افراد دیگر جامعه به ختلف دانش و فناوری آنهای مکارگیری ایثارگرانی که پتانسیل و ظرفیت علمی باالیی دارند، در عرصهبا به 
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ها دانشگاه با عناوین مختلف در کشور فعال هستند. ولی هنوز به فکر کسی نرسیده دانشگاهی با  نوجوانان و جوانان قرار دهیم. در حال حاضر ده

 عنوان فرهنگ ایثارگری ایجاد کند.

 ینید؟ بعوامل پیشرفت خود را در چه چیزی می 

کنم با اعتقاد به هدفی که داشتم، در مملکت خودمان با کمک دوستان و همکاران، تالش کردیم، جنگیدیم پیشرفت خاصی که نکردم، ولی فکر می

اف  اندازی کردیم. دیگر نیازی نیست دانشجوی ما با هزینه گزو رشته مهندسی بافت و علوم سلول کاربردی را با سطوح علمی باال در کشور راه

 . ماهه تحقیقاتی پسادکترا به خارج از کشور رفته و برگردندتواند برای یک دوره ششبرای فراگیری این علوم به خارج از کشور برود و می 

 چه کسانی بیشترین نقش را در موفقیت شما داشتند؟

 هایم داشتند.ای در کسب موفقیتمادرم، همسرم و اساتید بزرگی که جایگاه ویژه

 ران زندگی شما از بدو تولد تاکنون کدام دوران است؟ بهترین دو

زمان با دوران جبهه و جنگ بود بهترین دوران زندگی من است. از نظر علمی پویا بودیم،  ام که همکنم دوران دانشجوییاز هر منظری نگاه می 

 چیز بود. مه رفتیم، جنگ بود، معنویت بود، درس بود و هرفتیم و وقتی به جبهه میاردوهای علمی می

 ای دارید؟برای موفقیت جوانان چه توصیه 

بینیم که کنند و میکنند و همه تالش خود را برای پیشرفت مملکت می هنوز در جامعه افراد زیادی داریم که برای مملکت و دینشان دلسوزی می

 وند بلکه امیدوار به آینده به سمت جلو گام بردارند. ایم. پس جوانان نباید ناامید شتا چه اندازه در علوم و فنون مختلف توسعه پیداکرده

 روز بودن چه تأثیری در پیشرفت شما دارد؟آقای دکتر به 

ات  گندد. دانشگاهی باشی حیات علمیهایت میفروش باشی میوه روز نباشی حیات نداری. اگر میوهروز بودن است. اگر به حیات و زندگی بر پایه به 

های مختلف علمی پیگیری کنیم و تالش خودمان را بکنیم تا در مسیر توسعه و پیشرفت عقب  سائل مطرح جهان را از جنبه گندد. باید هر روز ممی

 نمانیم.

 کنید؟کار می برای حفظ سالمت روحی و جسمی خود چه 

شوم.  شده بشاش می کار جدیدی انجام  بینمهای بنیادی هستم. وقتی میاز نظر روحی بیشتر به دنبال کارهای جدید درزمینه مهندسی بافت و سلول

 کنم. روی میازلحاظ جسمی بیشتر عصرها پیاده

 به چه ورزشی عالقه دارید؟ 

کردم ولی اآلن در این سن فقط  المللی شرکت میکردم و در مسابقات بینای کار میطور که گفتم در جوانی به بوکس عالقه داشتم و حرفه همان

 کنم.روی برای انجام کارهای علمی توان بیشتری پیدا میکنم با پیادهخیلی احساس خستگی میکنم. زمانی که روی میپیاده

 و حرف آخر: 

ای طراحی شود که بجای گونه حرف آخر اینکه در حال حاضر جامعه ما نیاز به کار فرهنگی دارد. کار فرهنگی معنا دارد. بستر فرهنگی جامعه باید به 

عنوان مشاور جامعه بروند. مردم به خاطر اعتماد به مسئولین، خودشان به سمت آنان رفته و کمک بگیرند. مثالً وقتی به   اینکه مدیران به سراغ افراد
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اعتمادی باشیم او خودش برحسب نیاز به سمت ما  خواهیم عمل کنیم نباید به فرد بگوییم بیا تو را راهنمایی کنم، اگر ما مشاور صادق و قابلمی

 خواهد.مشورت و راهنمایی میآید و از ما می

گرفتند تا شکوفا شوند.  آمدند و راهنمایی میها میفکر کنند، چگونه در دوران دفاع مقدس افراد با اشتیاق به سمت آن   باید  فرهنگی  هاینخبه  

نیازها    مدیران صادق و درستکار، آن   پس باید جو جامعه را به سمتی هدایت کرد تا نوجوانان و جوانان از لحاظ فرهنگی احساس نیاز کنند و با کمک

 را برطرف کنند و به شکوفایی فرهنگی برسند. 

گذاری اساسی  های باالی ما باشد و روی آن سرمایهتر است. ساده نگیریم. باید جزو اولویت جنگ فرهنگی از جنگ ایران و عراق خیلی سخت 

 با همان بستر فرهنگی توانستیم با مشکالت مبارزه کنیم و موفق شویم.  کنیم. زمان جنگ، ما اصالً تجهیزات دفاعی مناسبی نداشتیم ولی

 از شما بسیار سپاسگزاریم که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید و به سؤاالت ما پاسخ دادید. 

 

 بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

عالمه، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه بررسی پیشرفت برنامه عملیاتی دانشکده ها در حوزه  دکتر سید فرشاد  

 .ها و عملکرد آموزشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی از این دانشکده بازدید کردمنظور دریافت گزارش برنامهآموزش،به

 

دکتر عالمه معاون آموزشی دانشگاه علوم    ۱۴۰۱شهریور    ۱۲تهران معاونت آموزشی، روز شنبه    عمومی دانشگاه علوم پزشکی  به گزارش روابط 

علمی معاونت آموزشی دانشگاه پزشکی تهران به همراه دکتر قاضی خوانساری مدیر تحصیالت تکمیلی و دکتر خواجوی راد مدیر مرکز امور هیئت

های آموزشی، کتر محمدجواد حسین زاده رئیس، دکتر حامد پورآرام معاون آموزشی، مدیران گروه شناسی بازدید و با داز دانشکده علوم تغذیه و رژیم

 شناسی دیدار و گفتگو کردند. علمی و سایر معاونین دانشکده علوم تغذیه و رژیماعضای هیئت

گیری آن  های دانشکده و روند شکل لیتدر این نشست دکتر محمدجواد حسین زاده رئیس دانشکده ضمن خوشامدگویی پیرامون ابعاد مختلف فعا

علمی و کمبود فضای فیزیکی است لذا برای جذب  های پیش رو دانشکده کمبود اعضای هیئتترین چالشتوضیحاتی را بیان کرد و افزود: مهم

 علمی و رفع کمبود فضای فیزیکی نیاز به همکاری دانشگاه داریم.هیئت

علمی و مدیران گروه ها ضمن  ها و خدمات این دانشکده را تشرییح کرد و در ادامه اعضای هیئتفعالیتسپس دکتر حامد پورآرام معاون آموزشی  

دغدغه محور  حول  موضوعاتی  بیان  به  خود  توانمندیمعرفی  آموزشی،  مزیتهای  چالشها،  گروهها،  انسانی  های  نیروی  کمبود  آموزشی،  های 

 علمی پرداختند. و ارتقای اعضا هیئت علمی، کمبود فضای فیزیکی و فضای آموزشی هیئت
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های آموزشی دانشکده تغذیه افزود: بر اساس  دکتر عالمه معاون آموزشی دانشگاه نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور درجمع اساتید و مدیران گروه

شناسی  انشکده علوم تغذیه و رژیم مطالعاتی که صورت گرفت و کارگروهی که تشکیل شد و با توجه به جایگاه و رسالت این دانشکده مقرر شد د

 های خود ادامه دهد.به قوت خودش باقی بماند و همچنان در قالب یک دانشکده مستقل به فعالیت

های آموزشی همکاری،  های بیشتر ضروری است اساتید و مدیران گروه های دانشکده اظهار داشت: در راستای کسب موفقیت وی با اشاره به ظرفیت 

ی الزم را با ریاست دانشکده و با بدنه علمی دانشگاه داشته باشند. قطعاً معاونت آموزشی دانشگاه نیز نهایت همکاری را خواهد همدلی و همراه

 داشت. 

علمی تواند با جذب هیئتعلمی در سطح دانشگاه تصریح کرد: دانشکده تغذیه در حال حاضر میدکتر عالمه با اشاره به بازنگری نقشه جذب هیئت

 های آموزشی مشکالت خود را مرتفع کنند. رفع کمبودهای گروهبرای 

الملل را الملل را مهم خواند و افزود: دانشکده پتانسیل انجام کارهای مهمی در سطح بین های دانشکده در سطح بینوی در ادامه انعکاس فعالیت

 خدمات و پیشبرد اهداف امری مهم است. ها و دارد. استفاده از ظرفیت روابط عمومی برای مطرح شدن و انعکاس فعالیت 

کده دکتر قاضی خوانساری مدیر تحصیالت تکمیلی نیز از زحمات استاد کشاورز مدیر گروه آموزشی تغذیه بالینی در راستای ارتقای آموزش در دانش

 ا دانشکده بهره الزم رو ببرند. های ایشان برای پیشرفت و ارتقتغذیه قدردانی کرد و از اساتید دانشکده خواست از تجارب و توانمندی 

های همراه از حوزه آموزش، کتابخانه، کالس درس، سالن  همچنین در این نشست دکتر عالمه به همراه دکتر حسین زاده رئیس دانشکده و هیئت 

 های مختلف دانشکده بازدید کردند.ها، فضای فیزیکی و بخش 

 

 مراسم قدردانی از بهورزان

توانید در حوزه سالمت به مردم آموزش  ویری: شما بهورزان پیامبرانی هستید که میدکتر قناعتی در پیام تص

 اخالق، انسانیت و زندگی را نشان دهید

های  های حوزه دانشگاه با اهدای لوح تقدیر از تالش و فعالیت با حضور دکتر اولیائی منش معاون بهداشت، معاونان و مدیران شبکه

  .ظام سالمت و پیشبرد اهداف دانشگاه قدردانی شد عرصه نتاثیر گذار بهوزان در 
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به مناسبت روز بهورز مراسمی با حضور دکتر    ۱۴۰۱شهریور  ۱۲معاونت بهداشت، روز شنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

های های تابعه و جمعی از بهورزان با هماهنگیعلیرضا اولیائی منش معاون بهداشت دانشگاه، معاونان و مدیران ستادی معاونت، مدیران شبکه 

همای سالن  محل  در  بهداشت  معاونت  گسترش  و  خیرین  شد. گروه  برگزار  فشم  اوشان،  شهر  در  نامجو  شهید  تفریحی  مجتمع   ش 

  تحت   بهورزان  روزی  شبانه  تالش  از  دانیقدر   علوم پزشکی تهران در پیام تصویری با تبریک روز بهورز و  رئیس دانشگاهدکتر حسین قناعتی  

  و   موثر  بسیار  دانشگاه  اهداف   پیشبرد  در   شما  وقفه   بی   تالش   و  کمک:  گفت  و   برد  نام  مقدم   خط   سربازان   عنوان  به   عزیزان  این  از   دانشگاه  پوشش

 . هستیم گرامی  بهورزان زحمات دانقدر همیشه ما و  کرونا گیری  همه دوران در خصوصا بوده چشمگیر

  زیرا   دهید  نشان  را   زندگی  و   انسانیت  اخالق،   آموزش   مردم  به   سالمت   حوزه  در  توانید می   که   هستید  پیامبرانی  بهورزان  شما:  گفت   ادامه   در  وی

نون گرایی و آموزش است که نقش شما بهورزان عزیز در این  قا  ٫  شفافیت  فساد،  با  کنارمبارزه  در  جامعه  رشد   گانه،چهار  ارکان  از   یکی  آموزش

 عرصه بسیار مهم و تاثیرگذار است. 

من از نزدیک در روستا شاهد چگونگی فعالیت و تالش خالصانه شما بهورزان بودم و در جریان سختی    دکتر اولیائی منش با بیان این مطلب که

تواند مؤثر  کار که با حداقل امکانات در خدمت روستائیان هستید آگاهی دارم گفت: باعث افتخار و غرور است که یک بهورز در جمع مردم چقدر می 

 ی مهم در روستا از مشورت با ایشان بهره ببرند. هاگیریو مورد اهمیت باشد که در تصمیم

گر نام برد و گفت: ما و مدیران  های مردمی، دلسوز و ایثارهای بین بخشی در مشارکتوی بهورزان را نیروهای بسیار کارا، اجتماعی اهل همکاری

هستید در خدمت شما سروران   PHCهای  ر اصل پایهحوزه دانشگاه برای نشان دادن تعهد و ارج نهادن و قدردانی از شما بهورزان گرامی که د

 گرامی هستیم.

آیات سوره  در ادامه دکتر سعید تأملی معاون فنی معاونت بهداشت نیز با تبریک روز بهورز و قدردانی از زحمات و تالش بهورزان با اشاره به یکی از  

دهد اشاره کرد و  های شما قرار می زودی خداوند رحمان محبت را در دلاید به داده اید و کارهای شایسته انجام مریم که ای کسانی که ایمان آورده

های ما و نظام سالمت کشور و همه مسئولین خصوصاً شما بهورزان گرامی است چیزی نیست غیر از  مصداق آیه این است که محبتی که در دل

 ای است. دهید قابل ستایش و قدردانی ویژهردم انجام می عمل صالح که در مورد شغل شما سروران گرامی که از نزدیک برای م

علی تاجدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری به نمایندگی از طرف مدیران شبکه بهداشت و درمان    در ادامه این همایش دکتر

ا گرامیداشت روز بهورز و تبریک ویژه به بهورزان تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه به  ب مرکز بهداشت جنوب تهرانشهرستان اسالمشهر و  

های بهداشت مشابه آن بسته را در داریم و  دهد را ما نیز در خانهبیان این مطلب اشاره کرد که: بسته خدماتی که یک پزشک خانواده انجام می

های بهداشت با کمبود نیروی بهورز  ها و خانهدهند و با این که در بعضی پایگاه اع را انجام می های بهورز کار پیشگیری، بهداشت، درمان و ارجنیرو

های بهورزان در دوران  صا اقدامات و فعالیتروزی همیشه در صحنه حضور داشتند خصو وقفه و شبانه مواجه هستیم اما این عزیزان با تالش بی 

 تقدیر بود. گیری کرونا بسیار چشمگیر، مؤثر و قابل همه

دانشگاه، معاونان، مدیران   بهداشت  به معاون  بهداشت ضمن عرض خیرمقدم  معاونت  ادامه دکتر جمشید معتمد مدیر گروه گسترش شبکه  در 

ام دکتر های این عزیزان قدردانی کرد و پیها و مدعوین، روز بهورز را به بهورزان حوزه معاونت بهداشت دانشگاه تبریک و از زحمات و فعالیتشبکه 

 حسین عین الهی وزیر محترم بهداشت که به مناسبت گرامیداشت روز بهورز ارسال شده بود را قرائت کرد.

های تأثیرگذار بهورزان  های حوزه دانشگاه با اهداء لوح تقدیر از تالش و فعالیتدر پایان با حضور دکتر اولیائی منش، معاونان و مدیران شبکه 

 شبرد اهداف دانشگاه قدردانی شد. عرصه نظام سالمت و پیدر
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 در پی پویش یک دقیقه با مسئوالن 

 های مشترک دانشکده توانبخشی و معاونت بهداشت دانشگاه امضا شد نامه همکاریتفاهم

های مشترک دانشکده توانبخشی و معاونت بهداشت دانشگاه در راستای دانشگاه های نسل سوم و چهارم و با نامه همکاری تفاهم 

ایجاد ارتباط نظام مند و همکاری در به اشتراک گذاشتن منابع و ایده ها، حمایت طلبی، مشاوره علمی، آموزش، پژوهش و  هدف  

 .ارائه خدمات در حوزه توانبخشی امضا شد

 

نامه در پی پویش یک دقیقه با مسئوالن، اجتماعی شدن دانشکده توانبخشی، این تفاهم  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

دانشکده و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم، ارائه خدمات سالمت محور به اقشار کم برخوردار و حضور توانبخشی در سطح اول خدمت 

اشتراک گذاشتن منابع و ایده ها، حمایت طلبی، مشاوره علمی، آموزش، پژوهش و ارائه  به جامعه و با هدف ایجاد ارتباط نظام مند و همکاری در به  

خدمات در حوزه توانبخشی در چارچوب شبکه خدمات جامع و همگانی سالمت به منظور آگاهی بخشی به جامعه، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه  

  دانشکده  رئیس  آبادی  خاتون  احمدرضا  سید  دکتر  و  دانشگاه  بهداشت  معاون  منش  اییاولی   علیرضا  دکتر  امضای  به ،  ۱۴۰۱شهریورماه    ۱۴روز دوشنبه  

 . رسید تهران پزشکی  علوم دانشگاه توانبخشی

بهداشت دانشگاه، با اشاره به گستره وسیع حوزه بهداشت در دانشگاه و اهمیت شاخص های آماری در سطح بهداشت،    معاون  منش  اولیایی  دکتر

 ه تاکید کرد.بر سالمت مردم و جامع

نامه برای شروع کار خوب است و  وی با اشاره به افزایش ارتباط دانشکده ها و مراکز ارائه خدمات بهداشت و سالمت در جامعه گفت: امضا تفاهم

شود.  تدوین  ساختارمند  صورت  به  هدف  جامعه  به  محور  سالمت  خدمات  ارائه  و  فراهم  آن  شدن  اجرایی  زمینه  باید  ادامه   در 

هزار هیئت علمی می بایست در خدمت    ۲هزار نفر کارکنان و حدود    ۲5هداشت دانشگاه افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از  معاون ب

دانست.  را خسران  جامعه  مسیر سالمت  از  غیر  راهی  به  و حرکت  باشد  نظام سالمت  بر  مبتنی  بایست  می  پژوهش  و  آموزش  باشد.   سالمت 

رد: ارائه خدمت مقدم بر پژوهش و ثبت مقاله است، خوشبختانه از چند دوره قبل دردانشکده توانبخشی اعضای هیئت  دکتر خاتون آبادی اظهار ک

علمی در بیمارستان ها به ارائه خدمت مشغول هستند و همواره به موضوع ارائه خدمت توام با آموزش و پژوهش تاکید شده است. اکنون فرصتی  

اتی شویم و این موضوع مهم را گسترش دهیم و ورود به حوزه بهداشت اقدام بزرگی است که بسیار ثمربخش  است که می بایست وارد فاز عملی

 خواهد بود. 

خوبی  دکتر خاتون آبادی افزود: ساماندهی ارائه خدمات درمان در بیمارستان ها و دانشکده اقدامی است که اکنون در حال پیگیری است و اتفاقات 

 ل گیری است.  در این راستا در حال شک
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با    وی ادامه داد: این تفاهم نامه تاثیر بزرگی در زمان طالیی و شناخت اولیه عالئم اختالل برای کودکان و سالمندان خواهد داشت؛ امید است 

ت پیشگیرانه از  کمک یکدیگر در این اقدام خدا پسندانه همگام شویم و در راستای توانمندسازی خانواده ها و کارکنان بهداشت و همچنین اقداما

 اختالالت گام برداریم.  

سپس دکتر عباس وثوق مقدم مشاور معاون بهداشت دانشگاه ضمن اظهار خوشحالی از به ثمر رسیدن این تفاهم نامه بعد از چند ماه جلسه گفت:  

ه به توانبخشی دیده شده است و دراین  مهم ترین وظیفه دانشگاه ها ارائه خدمت به افراد محروم است و در برنامه چهارساله توسعه بهداشت توج

رفت.   خواهیم  پیش  علمی  صورت  به  و  آغاز  پایگاه  یک  با  کوچک  بخش  یک  از  را  خود  اقدامات  ما  کرد.  خواهیم  حرکت   راستا 

ن از دیگر  شهر تهران یک مرکزی برای این اقدام در نظر گرفته شده است و زمانیکه این اقدام پیش رفت می توا  ۱۷وی تصریح کرد: در منطقه  

 سازمان ها نیز کمک گرفت.  

  در ادامه در خصوص طراحی مطالعه و بررسی مقایسه ای این اقدام در آینده بحث و تبادل نظر شد. 

 

 قدردانی معاون توسعه دانشگاه از خدمات ارزنده دکتر سید مسعود میرمعینی 

 سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه  انتصاب علیرضا عرب یارمحمدی به سمت سرپرست مدیریت توسعه 

دکتر رامین رحیم نیا سرپرست معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی علیرضا عرب یارمحمدی را به سمت  

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر سید مسعود میرمعینی  

 .قدردانی کرد 

 

 :معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، متن حکم به شرح زیر است روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانگزارش به 

 جناب آقای علیرضا عرب یارمحمدی 

 با سالم و احترام، 

نعمتی بزرگ است و توفیق در امر خدمت رسانی، شایسته و سزاوار انسان هایی است که نهادی قطعاً خدمتگزاری در نظام جمهوری اسالمی ایران  

 پاک و مطهر دارند و ضمیرشان آکنده از تعهد و ارزش های واالی انسانی و اسالمی است. 
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می شوید تا با استعانت از    منصوب  سرپرست مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانینظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، به عنوان  

 خداوند متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید. 

های  انتظار می رود با همت شما و جلب مشارکت کلیه همکاران خدوم آن مدیریت در جهت ارتقاء ارائه خدمت حرکت نموده و با بهره گیری از ابزار

 ی ها و امکانات موجود گام های بلندی در راستای تحقق برنامه های دانشگاه بردارید. نوین مدیریتی، توانمند

 توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم.

 دکتر رامین رحیم نیا 

 منابع دانشگاه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی 

 :متن نامه قدردانی به شرح زیر است

 جناب آقای دکتر سید مسعود میرمعینی 

 با سالم و احترام، 

به دانشگاه سپری کردند و درجهت    خدمت  سنگر  در  را   خود  عمر  لحظات  بهترین  درستکاری،   و  صداقت  کمـال  در   که  عزیزانی  غرورآفرینند  چه

نگران،  تحقق اهداف این دانشگاه بزرگ، خالصـانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و با پذیرش غم، شادی و با توکل به ایزد منـان در کنار سایر همس

 می سپارند.  از خود گذشتند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به عزیز دیگر  

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه  از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمنـد و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت تصدی   دانم، می  خود  وظیفه  لذا 

تشکر و قـدردانی نمایم. امید است پیوسته در راه خدمت به نظام مقـدس جمهوری اسالمی ایران تحت فرامین مقام عظمای   انسانی دانشگاه 

 والیت موفق و پیروز باشید. 

 دکتر رامین رحیم نیا 

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه 
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 مروری بر فعالیت های یک ساله حوزه پژوهش

دکتر فتوحی:پاسخگویی،حمایت گری وانصاف درتوزیع منابع،سرلوحه اقدامات معاونت تحقیقات وفناوری 

 است

حمایت، پشتیبانی و پاسخگو بودن در فعالیت های روتین و جاری دانشگاه و برنامه ریزی فعال  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، 

 .برای چند حوزه لبه دانشی اولویت دار را از مهم ترین اقدامات در ماه های آینده خواند 

 

، دکتر اکبر فتوحی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه گفت: حوزه معاونت تحقیقات و فناوری  تهرانروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  به گزارش  

 .دانشگاه همانند سایر معاونت ها، تمامی فعالیت ها و اقدامات خود را در قالب برنامه چهارساله ارائه و همان مسیر را دنبال می کند

ی وسیعی )مراکز تحقیقاتی، مراکز  دانشگاه علوم پزشکی تهران برخوردار است و گستره  در  دیج  بسیار  یپیشینه  از  فناوری  و  پژوهش وی افزود:

بعضا   رشد، برج فناوری، آزمایشگاه جامع و ازمایشگاه های مراکز و دانشکده ها، اساتید و دانشجویان فرهیخته و بسترهای بهداشتی درمانی ملی و 

مسئله بستر مستعدی را برای رشد و پیشرفت فراهم کرده و موجب موفقیت دانشگاه در این حوزه  منحصر به فرد دانشگاه( را شامل می شود. این  

شده است. بنده بعد از هشت سال مجددا معاونت تحقیقات و فناوری را تحویل گرفتم و واقعیت این است که در این مدت پیشرفت های خوبی در  

کمتر توجه شده بود، همچون حوزه فناوری، مراکز رشد و جذب هیات علمی، توسعه قابل  هایی که در آن زماناین حوزه صورت گرفته و در حوزه

  جامع   آزمایشگاه  همچنین.  دارد  وجود  قدرتی  پر  نسبتا ی فناوری، مدیریت مستقل وتوجهی رخ داده است. به گونه ای که مشخصا اکنون در حوزه

ت پزشکی و دارو نیز رشد قابل توجهی داشتیم به گونه ای که تا کنون بیش از  تجهیزا یحوزه  در. است داشته ها سال  این در توجهی قابل  توسعه

  توجهی   قابل   نقش   که  است   شده  تجاری  توجه  قابل   بسیار  فروش   با   حقیقت  در  یا   مالی  گردش   با  دانشگاه  مختلف  رشد  دویست محصول در مراکز

 . کنند می ایفا بازار در

، سپس به چالش های این حوزه اشاره کرد و گفت: بزرگترین چالشی که با آن مواجه بوده و هستیم، بحث  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

مشکالت تحریم و مسایل اقتصادی کشور است و دانشگاه نیز تحت تاثیر این چالش قرار داشته است. خوشبختانه تیم مدیریت فعلی دانشگاه نیز 

داشتند و به این درک و نگاه رسیدند که پژوهش و فناوری چرخ پنجم نیست و اگرچه آموزش و درمان    نگاه مثبتی به این حوزه تحقیقات و فناوری

های قابل توجهی صورت گرفته بسیار مهم است اما آنچه دانشگاه را دانشگاه می کند، پژوهش و فناوری است و خوشبختانه در این حوزه حمایت

 و می گیرد که منجر به اطمینان خاطر شده است. 

رغم دکتر فتوحی، نقش دانشگاه علوم پزشکی تهران را در پیشبرد علوم و توسعه فناوری ارزشمند خواند و تصریح کرد: اکنون می دانیم که علی 

 سهم   و نقش  تهران پزشکی علوم دانشگاه  که چرا هست کشور برای فناوری و پژوهش حوزه بودن دارها دانشگاه متوجه اولویتی محدودیتهمه
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 کشور کل در رشد نرخ ه علمی و فناوری در کشور دارد و آرام شدن رشد در دانشگاه علوم پزشکی تهران منجر به آرام شدنتوسع در توجهی قابل

 . شود می

    طراحی مدلی برای تخصیص منابع مالی

ه )برای پیگیری برنامه ها( تقسیم کرد و افزود:  وی اقدامات معاونت را به دو بخش کارهای حمایتی )فعالیت های روتین معاونت( و اقدامات فعاالن

ی مراکز تحقیقاتی مستقل حذف شد و باالخره دانشگاه خودش باید های بودجههایی که در ابتدای امسال رخ داد این بود که ردیف یکی از چالش 

بر شفافیت، انصاف و جامع بودن طراحی می شد. از  برای اختصاص منابع میان مراکز و دانشکده ها تصمیم بگیرد. در این راستا باید مدلی مبتنی  

ها از طریق تحقیقات و فناوری خود در جامعه دارند  این رو بر مبنای بروندادهای علمی، بروندادها و اثرات فرا آکادمیکی که در مراکز و دانشکده

گیری شد. در این  صوص مدلی مناسب تصمیممدلی پیشنهاد و بحث شد و به صورت شفاف در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و در خ

های تاثیرگذار های کاربردی و پژوهششود که منجر به پژوهش   های مختلف تقسیمجلسات مشخص شد که منابع مالی دانشگاه چگونه بین حوزه

 بیشتری شود.

 نشده   مواجه  جدی  چالش  با  کنون  تا  مدل  این  خوشبختانه  اما  است  مواجه  چالش دکتر فتوحی، خاطر نشان کرد: همواره بحث تقسیم پول و منابع با

  بودجه،   تخصیص   از  مدل  این  اجرای  با خوشبختانه.  رساند   می  امضا  به   و  تنظیم  را  هانامهتفاهم  مدل  همین  مبنای  بر  نیز   دانشگاه  بودجه  مدیریت  و

ی دهد که این مدل به قدر کافی شفاف و احتماال منصفانه های شدیدی وجود ندارد و نشان متا کنون رضایت نسبی وجود دارد و یا حداقل اعتراض 

 های روشن صورت گرفت. طراحی شده است. این کار مبتنی بر شفافیت، مشارکت ذی نفعان و مبتنی بر خروجی 

 حمایت از مراکز توسعه پژوهش های بالینی در بیمارستانها

های بیمارستانی و مراکز توسعه پژوهشهای بالینی در بیمارستان را از دیگر برنامه ها خواند و گفت:  معاون پژوهشی دانشگاه، حمایت از پژوهش

برای  معتقدیم که حوزه باالیی  بالینی ما پتانسیل  ر  ب مراکز تحقیقاتی دقال  در  آنها  از   بعضی  که   دارند  موثر  و  مفید  کاربردی  هایپژوهش  های 

ها حمایت می شوند. اما بخشی در مراکز عام تر و بدون اختصاص به رشته یا حوزه ای خاص به این اقدام مبادرت می ورزند که برنامه  بیمارستان

 جدی برای حمایت از آنها را دنبال می کنیم.

 پاسخگویی و شفافیت  تفویض اختیارات پژوهشی،

وهشی شورای پژوهشی دانشگاه به مراکز و دانشگاه تسریع شد. این سیاست ادامه یافت منتها در از دوره های گذشته، فرایند تفویض اختیارات پژ

 تر شده و به صورت مکتوب به ثبت رسیده و اکنون هم در حال اجراست. تر و دقیق این دوره، فرایندها شفاف 

از دویست هیات علمی پژوهشی موجب شده تا بعد از    ی بزرگی یادکرد و گفت: حضور بیشی پژوهش دانشگاه، به عنوان خانوادهوی از حوزه 

کند. همچنین اکنون باالی  دانشکده پزشکی بیشترین هیات علمی را داشته باشیم که خب حجم کار حمایتی و لجستیکی قابل توجهی را ایجاد می

ی سکوپوس نمایه شوند. اکنون تقریبا همه پنجاه مجله با همکاری دانشگاه منتشر می شوند و طی یک سال گذشته یازده مجله توانستند در ا

 . اند شده نمایه المللی بین های پایگاه در داشتند، را المللیبین نمایه یک  به رفتن پتانسیل مجالت دانشگاه که

 سبد متنوع از گرنت های پژوهشی 

 کندمی کمک و بوده  برخوردار مهمی جایگاه از دانشگاه در طوالنی  سالیان از دکتر فتوحی، از تنوع گرنت های پژوهشی خبر داد و گفت: گرنت ها

  های سال در مسئله این های دانشگاه نیز در آن اعمال شود.ی دیگر، سیاست طرف  از و  بگیرد صورت محققین از ایویژه هایحمایت  سو یک از

  نظر به  ومجموعا  است یافته توسعه ها سال این در فناورانه های گرنت. است  داشته  اعتباری لحاظ به و تنوع  نظر از  خوبی خیلی یتوسعه  اخیر

 هیات علمی و بعضا دانشجوها می توانند از آن استفاده کنند.  اعضای که دارد وجود پژوهشی های  گرنت  از توجهی قابل خیلی سبد من
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 طراحی دوره فلوشیپ پژوهشی 

توانیم ادعا  های کالن دانشگاه دانست و افزود: میهیات علمی دانشگاه را از پروژهمعاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، بحث توانمندسازی اعضای  

حوزه در  علمی،  هیات  اعضای  پژوهشی  توانمندسازی  برای  جامعی  برنامه  بعدی کنیم  جلسه  در  و  شده  تدوین  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  ی 

 ی دوره   طول  در علمیعضوهیت   یک   نیازهای  از  کاملی  و   جامع  سبد   طرح این.  شد  خواهد   طرح   پژوهشی  فلوشیپ  یدوره   قالب  در  دانشگاه  شورای

وهش و فناوری می تواند مدرکی تحت عنوان یک فلوشیپ پژوهشی  پژ  با  مرتبط  های  مهارت  و  دانش  فراگیری  ضمن  و  بود  خواهد  می  کاری

 دریافت کنند. 

های ارتقا، ترفیع، مسایل علمی پژوهشی دانشگاه در جهت رفع چالشهمچنین به طور ویژه تالش های زیادی در راستای حمایت از اعضای هیات  

 آموزشی و پژوهشی آنها صورت گرفته است و در چندین حوزه معاونت در حال پیگیری است. 

 . است هدانشگا شورای در تصویب انتظار در هم آن که شده تدوین دانشگاه با تحقیقاتی  همچنین مجموعه قوانینی در زمینه نحوه تعامل مراکز

 حمایت از پژوهش های لبه دانش 

ی فناوری نیز فعالیت های مختلفی شکل گرفته است. در دانشگاه، جایی که می تواند وی با اشاره به فعالیت های حوزه فناوری گفت: در حوزه

 لبه  هایپژوهش  انجام  پتانسیل  ه دانشگا  که  دارد ی فناوری کند و این جای خوشبختیتواند صحبت از توسعه دهد، میپژوهش لبه دانش انجام  

های شته باشید که بخشی از این پژوهش دا  انتظار  توانید  می   اکنون  که  شده   ایجاد حاصلخیزی  زمین  اصطالحا  و  دارد  را  مختلف  هایحوزه   در  دانش

 لبه دانش به فناوری منجر شود. 

ها و دهندهکارهایی وجود دارد که شامل مراکز رشد، مراکز نوآوری، شتابدکتر فتوحی، اظهار داشت: در مسیر تبدیل دانش به محصول، ساز و  

.  باشند داشته  را  شدن تجاری پارک علم و فناوری است که این خط سیر می تواند دانش را تبدیل به محصول و سپس پروتوتایپ نماید که قابلیت

 .دارد وجود دانشگاه در آن سازوکارهای اکنون  خوشبختانه

 پارک علم و فناوری راه اندازی 

مرکز رشد موفق است که بیش از صد شرکت در این    8وی از راه اندازی فاز نخست پارک علم و فناوری تا مهرماه خبر داد و گفت: دانشگاه دارای  

فناوری تکمیل می شود؛ مراکز در حال فعالیت هستند و محصوالت آنها تجاری و منجر به فروش شده است. این زنجیره با داشتن پارک علم و  

و چرا که شرکت هایی که محصوالت خود را به بازار عرضه کردند پس از آن باید از مراکز رشد خارج و وارد پارک شوند. راه اندازی پارک علم  

  شد   داده  اختصاص ه آنگذاری کالنی داشت اما خوشبختانه در پردیس یافت آباد دانشگاه، فضای مناسبی )حدود ده هکتار( بفناوری، چالش سرمایه

. موضوع  برسانیم  برداری  بهره  به  را   آن  نخست  فاز مهر  یا  شهریور  پایان  تا  امیدواریم  که   شده  گرفته  دانشگاه  فناوری  پارک  مصوبات  و  مجوزها  و

رارداد بسته باشند. این  پارک از مسائل اولویت دار دانشگاه است و امیدوارم تا شش ماه آینده شرکت های زیادی برای حضور در آن با دانشگاه ق

 ی بزرگی در سطح شهر تهران خواهد بود و برای دانشگاه نیز ارزش و اهمیت زیادی دارد.مسئله پروژه

 هزار پروژه پژوهشی در سال  4بیش از 

تادی و تشکیالت  دکتر فتوحی، حمایت گری و پاسخگویی را از مهم ترین اقدامات خواند و تاکید کرد: تحقیقات و فناوری دانشگاه مجموعه س

هزار پروژه پژوهشی در   ۴یش از  ب و  علمی  هیات  عضو  هزار  دو  تقریبا ها،بسیار بزرگی است که بیش از صد مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده، دپارتمان 

  حوزه،  اینی موضوع پژوهش و فناوری در دانشگاه بسیار وسیع است و وظیفه ما در  سال را هدایت می کند. این مساله نشان می دهد گستره

خود مسلطند و می دانند   کاری  حیطه  به  خود  که  هستند  دانشگاه  در  زیادی  دانشمندان.  است  محیط  نکردندر  دخالت حد  از  بیش  و  ذینفعان  از  حمایت

 . است  بودن گرحمایت ی ما پاسخگو بودن، منصف بودن و چگونه عمل کنند و ما فقط باید به آنها کمک کنیم. وظیفه 
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 عملکرد پیش کنشی 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، بخش دیگری از فعالیت های حوزه پژوهشی را معطوف به حمایت از بخش های نو و فناور دانست و خاطر 

عمل کرده و هم افزایی ایجاد   proactiveنشان کرد: در این میان برخی از حوزه ها بسیار کالن، بدیع و نو هستند که قصد داریم در این بخش  

  و   سالمت  و  مصنوعی  هوش  ها،  اومیکس  درمانی،  ژن  درمانی،  سلول  بازساختی، هر حال حوزه های دانشی متعددی همچون پزشکی  کنیم. به

نس و چندین حوزه دیگر حوزه هایی هستند که عمدتا سرعت پیشرفت در آنها زیاد است و از سرعت باالیی برخوردارند. آنچه در نظر داریم  نوروسای

ز این حوزه های دانشی را انتخاب کرد و تیم های کاری آنها در دانشگاه را کنار هم جمع کرده و ضمن حمایت از آنها  این است که تعدادی ا

بخواهیم برنامه منسجمی با اهداف خیلی روشن را تدوین کنند که در کنار هم و با هم افزایی به سمت یک هدف مشترک با هم کار کنند. قصد  

ت داری که انتخاب می نیم به صورت فعال در جلسات و برنامه های این حوزه ها حضور داشته باشم و برای ایجاد دارم در این حوزه های اولوی

 هم افزایی و کار تیمی در میان آنها برنامه ریزی و کمک کنم. 

دانشگاه صورت خواهد گرفت. در   های مرسوموی افزود: همچنین در این مسیر از برنامه ها و پروژه های لبه دانشی حمایت مالی فراتر از بودجه 

شبکه  نظر داریم در دو، سه یا چهار حوزه لبه دانشی و اولویت دار دانشگاه برای چهارسال آینده تحول ایجاد کنیم و امیدوارم که گروه کاری و  

 کاری آن به سرعت شکل بگیرد و تبدیل به برنامه ای دو تا سه ساله شوند. 

شش ماه آینده برنامه مان چیست، عرض خواهم کرد حمایت و پشتیبانی منصفانه از فعالیتهای محققین و فناوران  در واقع اگر بخواهم بگویم برای  

لبه  دانشگاه و پاسخگو بودن برای فعالیت های روتین و جاری دانشگاه از یک طرف و همچنین پیشبرد فعاالنه چند برنامه تحقیقاتی در چند حوزه 

 دانشی.

  جدی   پتانسیل  و نتخاب حوزه های اولویت دار گفت: مالک انتخابمان این است که لبه دانشی باشند، در دنیا مهم باشندوی با اشاره به مالک ا 

داشته باشند. همچنین در دانشگاه نیز ظرفیت و پتانسیل جدی برای آن وجود داشته باشد چرا که ما فرصت زیادی برای آموختن و    شدن   تجاری

  انتخاب   باید  رو   این  از  باشیم،  سرآمد  دانشی  یلبه  هایحوزه   یهمه  در  توانیم   نمی  و ی و محققین جدید نداریمیا جذب کردن اعضای هیات علم

 .کنیم متمرکز را خودمان انرژی همانها در  و است سایر از  بیش ل و ظرفیت کدام حوزه ها در دانشگاهپتانسی که کنیم

  می   تالش  بسیار  و   هستند  انگیزه  پر  و   توانمند بینم، اساتید و دانشجویان آن عمومازنده و پویا می دکتر فتوحی در پایان اظهار داشت: من دانشگاه را  

ن بستری مناسب برای فعالیت های آنهاست. و من به عنوان عضو کوچکی از مجموعه تحقیقات و فناوری دانشگاه  آورد فراهم ما یوظیفه  و کنند

  را   دانشگاه  بیرون  و  داخل  از  باید  الزم،  اعتبارات  و  هازیرساخت  ایجاد  قانونی،   تسهیالت  فرآوردن ستایبرای آنکه بتوانم از آنها حمایت کنم در را

  بی کنم.طل حمایت رایزنی
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 های مولکولی در دانشکده پیراپزشکی رگزاری دومین دوره مدرسه تابستانی تکنیکب

با حضور دکتر شعبان   1401شهریور 16شهریور تا چهارشنبه  12های مولکولی از شنبه دومین دوره مدرسه تابستانی تکنیک

 .علیزاده به عنوان دبیر علمی و دکتر مصطفی صابریان به عنوان دبیر اجرایی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

 

پیراپزشکی، دکتر سید هادی موسوی، دکتر مهدی زوار، دکتر زهرا رجبی، دکتر زیبا  دانشکده   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

 .مجیدی، دکتر مصطفی صابریان، دکتر رضا افریشم، مینا مواساتی و یاسمن جدید اساتید این دوره بودند

ولی که حاصل کار گروهی اساتید و همکاران  های مولکدکتر صابریان دبیر اجرایی این مدرسه تابستاتی گفت: دومین دوره مدرسه تابستانی تکنیک 

های دانشجویان، دوره دوم نیز  ها نسبت به نیازهای دانشجویان دانشکده طراحی شد که با توجه به درخواستدانشکده است برگزار شد. این دوره

ت به یادگیری دارند و این وظیفه ما را برای  ریزی و اجرا شد. باعث خوشحالی است که دانشجویان این دانشکده شوق و انگیزه فراوانی نسببرنامه 

دریغ ریاست محترم دانشکده، معاونین، اساتید و همکاران که قطعا موفقیت در برگزاری  کند. از حمایت بی تر میآموزش تکنیک های مدرن سنگین 

 .ا مدیون الطاف آنها هستیم بینهایت سپاسگزارمر

شگاهی و از شرکت کنندگان در این مدرسه تایستانی بیان کرد: دوره بسیار مهم و آموزنده بود و  هلیا زمانی محمودی دانشجوی رشته علوم آزمای

و الکتروفورز با تدریس اساتید دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آشنا شدیم و به دلیل   PCR با تکنیک های مهم مولکولی از جمله 

نجام می شد، فوق العاده در یادگیری دانشجویان مؤثر بود. به طور کلی دوره بسیار آموزنده بود و در  اینکه تمام تکنیک ها توسط خود دانشجویان ا

جام  بهترین شرایط با تجهیزات و کیت های به روز آزمایشگاهی برگزار شد. از همه اساتیدی که به بهترین و کامل ترین نحو، تدریس مطالب را ان

ار کننده کارگاه؛ سپاسگزارم. امیدوارم کارگاه های بیشتری در این راستا برگزار شود تا دانشجویان بتوانند از  دادند و همچنین از عوامل محترم برگز

 .تجربیات اساتید مطرح دانشگاه استفاده کنند

 DNA اج، استخر PCR   ،RT PCR همچنین پریا محمدیاری دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی افزود: تکنیک های آموزش داده شده، از جمله

بسیار مفید و درجهت افزایش مهارت های داوطلبین بود و درعین حال از جامعیت خوبی نیز برخوردار بود. از نقاط قوت این دوره انجام   RNA و

ید  فردی تکنیک ها توسط خود دانشجویان بود و همینطور کالس های تئوری که از نظر علمی بسیار به روز و کابردی بودند. به عالوه از اسات

اسگزارم.  مجربی که در این دوره مسئولیت آموزش را به عهده داشتند و ریاست دانشکده و دکتر صابریان که بستر این کارگاه را فراهم نموده اند، سپ

 .همچنین امیدوارم کارگاه های دیگری مثل کارگاه طراحی پرایمر برگزار شده و دانشجویان نهایت استفاده را ببرند 
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 قطب علمی آموزش علوم بهداشتی دانشکده بهداشت 

انتخاب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی آموزش علوم بهداشتی به مدت  

 سال دیگر  3

سال دیگر به عنوان قطب علمی آموزش علوم   3شورای عالی قطب های علمی علوم پزشکی، دانشکده بهداشت را به مدت 

 د. هداشتی تمدید کرب

 

  ای   نامه  در  بهداشت  وزارت    آموزشی   دانشکده بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

سال دیگر   ۳علوم بهداشتی به مدت    ه بهداشت، مجوز ادامه فعالیت دانشکده را به عنوان قطب علمی آموزشدانشکد  رییس  ندافی  کاظم  دکتر  به

 .تمدید کرد. در این نامه آمده است بر اساس مصوبه شورای عالی قطب های علمی علوم پزشکی این مجوز تایید شده است

موفق  معاون اموزشی وزارت بهداشت در این نامه اظهار امیدواری کرد که دانشکده بهداشت همچون گذشته در راستای نیل به مرجعیت علمی  

 باشد. 

توضیح اینکه ارزیابی جامع عملکرد دانشکده بهداشت بعنوان قطب علمی آموزش علوم بهداشتی کشور در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  

، شورای عالی قطب های علمی علوم پزشکی، دانشکده  ۱۴۰۱وزارت بهداشت در اوایل سال جاری انجام شد و نهایتا در جلسه مورخ ششم شهریور

 .کرد تعیین بهداشتی علوم آموزش علمی  قطب عنوان  به دیگر سال  ۳ مدت  بهداشت را به 
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 بازدید جمعی از استادان دانشکده های پزشکی سراسر کشور از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی 

ه کشور از  جمعی از استادان دانشکده های علوم پزشکی کشور در حاشیه چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان نخب

 .موزه ملی تاریخ علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردند

 

موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، در حاشیه برگزاری چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

های پزشکی سراسر کشور دکتر محمد بهناز رئیس دفتر نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت درمان و آموزش  نخبه دانشکده 

های علوم پزشکی  علمی دانشجویان پزشکی کشور و جمعی از استادان دانشکدهپزشکی، دکتر ابراهیم کالنتر مدیر اجرایی چهاردهمین المپیاد  

 از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بازدید کردند. ۱۴۰۱شهریور ۲۱کشور، در مراسمی 

  این بازدید با همراهی دکتر حمید رضا نمازی رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی انجام شد.

  تاریخی های ساختمان ترین قدیمی از یکی پزشکی  علوم تاریخ ملی موزه : گفت موزه بنای تاریخ از ابتدا در اساتید به گویی آمد خوش ضمن وی

هایی است که امیرکبیر در اوایل دوران صدارت   گردد. این ساختمان جزو ساختمان  رالفنون برمی دا  تأسیس  از  پیش  به   آن   قدمت  که  است  تهران

دانید که دارالفنون در ساختمان متأخر امیرکبیر بود و یکی دوهفته بعد از افتتاحش او به رحمت خدا رفت و درگذشت    البته می خودش بنا نهاد و  

مندان به   سال قدمت دارد بازدید از این ساختمان را به همه عالقه  ۱۷۰البته که این ساختمان تاریخی ساختمانی دیرپایی است و شاید به بیش از 

 کنم اری ایران هم توصیه میتاریخ معم

ترین تحوالت تاریخ پزشکی های مختلف و همچنین مهمهای موزه در ارتباط با آثار موجود در بخشدکتر نمازی در ادامه؛ ضمن معرفی تمام بخش 

 و سالمت کشور توضیحاتی به اساتید ارائه داد. 

های   های بسیار از حوزه نشریات تاریخ معاصرپزشکی گفت: در این نمایشگاه کتابنامه و  دکتر نمازی با اشاره به نخستین نمایشگاه کتاب، پایان

های علوم پزشکی موجود    سال خیلی جذاب است و در تمامی حوزه  ها برای نسل جوان و میان  دسترس است. این کتاب  مختلف علوم پزشکی قابل 

ها خیلی    اند. دقت در نوع نگارش این کتاب  گذار یک حوزه و حیطه بوده  ام پایهاند هرکد  ها را به نگارش درآورده  است اساتیدی که این کتاب

 ی تعیین فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است.  مایه فرد است چرا که دست  جذاب و منحصربه 

های ما فقط مختص    ته کتاب شود الب  های قدیمی دانشگاه تهران در این موزه نگهداری می   ای از تاریخ تست   وی خاطرنشان کرد: تزها نمونه 

دهد که ما در سراسر ایران تکاپوی نگارش و آموختن   نیز کتاب داریم که این نشان می …های مشهد، تبریز و  دانشگاه تهران نیست از دانشگاه

 .داریم نمایشگاه  علم را داشتیم. از نشریات تاریخ پزشکی ایران )دوران قاجار( که مربوط به حوزه سالمت است هم در این
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 درخشش تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان 

مدال    10مدال نقره،  12مدال طال،   ۷تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان موفق به کسب 

 .دیپلم افتخار شد   19همچنین مدال در بخش گروهی و  9مدال نقره و   6برنز در بخش انفرادی، 

 

مرکز رشد استعدادهای درخشان، تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهاردهمین المپیاد   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

مدال در بخش گروهی و همچنین   ۹مدال نقره و    ۶ز در بخش انفرادی،  مدال برن  ۱۰مدال نقره،    ۱۲مدال طال،    ۷علمی دانشجویان موفق به کسب  

 .دیپلم افتخار شد ۱۹

 :اسامی افتخارآفرینان به شرح زیر است

 حیطه استدالل بالینی  -

 :بخش انفرادی 

 کیمیا اسدی الری: طال

 فائزه قائم دوست: نقره 

 لیال رضائی: نقره

 :مدال نقره در بخش گروهی 

 فاطمه ذرعی فروش 

 ی شجاعی راد عل

 لیال رضائی

 :دیپلم افتخار

 نگار سادات احمدی

 فاطمه ذرعی فروش 

 زهرا امیرسرداری

 علی شجاعی راد 

 امیرعلی کریمی

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


99 
 

 حیطه آموزش پزشکی  - 

 :بخش انفرادی 

 سینا گلستانی: طال 

 شبنم ورمزیاری: نقره

 آوا آقاخانی: برنز 

 محمد شهاب الدین دانشور: برنز 

 بنیامین خوش پرست: برنز 

 :دیپلم افتخار

 آیدا حیدرزاده 

 مرضیه رضائی

 آبتین قاسم پور

 حیطه تفکر علمی در علوم پایه -

 :بخش انفرادی 

 پیام رودباری: طال

 رضا ابراهیمی: طال 

 امیررضا محمودزاده ثاقب: نقره 

 یلدا یاقوتی: برنز 

 سید کسری پیراهش: برنز 

 امیرحسین قاسمی نژاد: برنز 

 محمدصادق فالحی: برنز 

 برنز در بخش گروهی مدال 

 یلدا یاقوتی

 سید کسری پیراهش

 پیام رودباری 

 محمدصادق فالحی

 :دیپلم افتخار

 امیر سامان نوشک

 مهشاد معدنی

 حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم  -

 :بخش انفرادی

 سید شایان شجاعی: طال 

 علی وحدتی: نقره 

 سیده اسماء موسوی: نقره 

 سروستانی: نقره زهرا سادات 
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 :دیپلم افتخار

 رهام جبلی فرد، سید شایان شجاعی، سیده اسماء موسوی، پریسا عابدینی

 حیطه مدیریت نظام سالمت -

 :بخش انفرادی 

 مهدی طالبی: طال

 علیرضا محسنیان: نقره

 ساناز بردبار: نقره 

 سحرناز سازگارنژاد: نقره

 آرین بنای شاهانی: برنز 

 :هیمدال نقره در بخش گرو 

 سحرناز سازگار نژاد 

 سما جباری پور 

 مهدی طالبی 

 :مدال برنز در بخش گروهی 

 آرین بنای شاهانی

 سید محمدمهدی رئیس زاده

 :دیپلم افتخار

 محمدحسین رنجبر

 سید محمدمهدی رئیس زاده

 حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سالمت  -

 بخش انفرادی:  

 مهدی دنکوب: طال 

 نقره نرگس افشاری: 

 میالد اسداللهی: نقره 

 سجاد سیبویه: برنز 

 سید ابوالفضل طباطبایی زاده: برنز 

 :مدال برنز در بخش گروهی 

 سجاد سیبویه 

 سحر اکبری ایرج

 محمد عرفان دریجانی

 دیپلم افتخار:

 سحر اکبری ایرج

 فاطمه افرا
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 علیرضا جعفری آزاد 

 محسن محمدی 

المللی  بندی بینهای رتبهاهمیت ارتقای جایگاه دانشگاه در نظامالملل با تأکید بر ششمین نشست شورای بین

 برگزار شد 

المللی شانگهای و ارائه  بندی بین الملل دانشگاه با تشریح جایگاه دانشگاه در نظام رتبه ششمین نشست شورای بین 

  .راهکارهایی برای ارتقای این جایگاه برگزار شد

 

در ستاد مرکزی دانشگاه   ۱۴۰۱شهریور    ۲8الملل، در این نشست که دوشنبه  معاونت بین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

بین برگزار شد، دکتر محمدحسین آیتی، معاون بین امینیان، رئیس دانشکده پزشکی پردیس  امید  لملل، دکتر محمدحسین االملل دانشگاه، دکتر 

الملل دانشگاه، الملل دانشگاه، دکتر عنایت اله شعبانی، رئیس کالج بینالملل و دکتر آرمان زرگران، مدیر توسعه امور بیننکوفر، مدیر روابط بین 

الهه متوسلی، مشاور معاون   الملل دانشگاه، دکتردکتر جبرئیل نسل سراجی، استاد پیشکسوت دانشگاه، دکتر محمدرضا خامی، مشاور معاون بین

بین  پردیس  فرهنگی  و  بیندانشجویی  شورای  دبیر  شادمهر،  آزاده  دکتر  بینالملل،  معاونان  و  دانشگاه  دانشکدهالملل  داشتندالملل  حضور   .ها 

الملل دی جهانی، گفت: معاونت بینبنهای رتبه المللی و اهمیت دیده شدن دانشگاه در نظامبندی بین در آغاز، دکتر نکوفر با اشاره به موضوع رتبه 

بندی اقدام  کند و در تعامل با معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه نسبت به تشکیل کمیته رتبه بندی مهم را رصد می های رتبههاست که نظام سال

 .کرده است

ها تأثیرگذار است، بیان داشت:  گذاریتوجهی در سیاست ابل المللی دانشگاه به میزان قالملل دانشگاه با تأکید بر اینکه جایگاه بین مدیر روابط بین

الملل تحت تأثیر این جایگاه قرار دارد ضمن اینکه وزارت بهداشت نیز  اندازی شعبه بین المللی از جمله راههای مختلف ما در سطوح بینفعالیت

 .از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشندهای شناخته شده، بندیداند که در رتبه هایی را معتبر میاکنون دانشگاههم

ارائه اطالعاتی در خصوص نظام شانگهای به عنوان یکی از سیستم بندی جهانی پرداخت و گفت: دانشگاه علوم های معتبر رتبهوی سپس به 

 .پله نسبت به سال قبل جهش داشته است ۱۰۰بندی، پزشکی تهران در جدیدترین نتایج این رتبه 

نظام جهانی شانگهای و رتبه دوم کشوری بعد از دانشگاه تهران قرار گرفته است، اظهار    ۴۰۱-5۰۰یان اینکه دانشگاه در جایگاه  دکتر نکوفر با ب

کند که این مهم حاکی از جایگاه خوب دانشگاه  دانشگاه را رصد و اسامی هزار دانشگاه برتر را منتشر می  5۰۰هزار و    ۲داشت: شانگهای بیش از  

 .بندی استهران در این نظام رتبه علوم پزشکی ت
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خبر داد و اضافه کرد: دانشگاه تربیت    ۲۰۲۲دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر شانگهای    ۱۱الملل دانشگاه از دیده شدن نام  مدیر روابط بین

جایگاه چهار و پنج کشوری را کسب    ۶۰۱-۷۰۰های امیرکبیر و صنعتی شریف نیز با رتبه  در جایگاه سوم و دانشگاه  5۰۱-۶۰۰مدرس با رتبه  

های علم و صنعت ایران و علوم پزشکی مشهد در جایگاه  ، دانشگاه ۷۰۱-8۰۰اند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جایگاه  کرده

 .اندقرار گرفته ۹۰۱-۱۰۰۰و دانشگاه فردوسی مشهد، علوم پزشکی ایران و دانشگاه تبریز در جایگاه  ۹۰۰-8۰۱

علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه  ها را براساس چهار معیار کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت وی با اشاره به اینکه شانگهای دانشگاه

می رتبه فارغبندی  شاخص  نخست،  معیار  در  افزود:  وزن  کند،  با  فیلدز  مدال  و  نوبل  جایزه  برنده  دارد  ۱۰التحصیالن  قرار  توجه  مورد   .درصد 

هیأتدکت اعضای  نکوفر  هیأتر  اعضای  و  فیلدز  مدال  و  نوبل  جایزه  برنده  آنالیتیکسعلمی  کالریویت  اطالعاتی  پایگاه  در  پراستناد   علمی 

(Clarivate Analytics) پژوهشگر پراستناد در جهان   ۶۰۰هزار و    ۶های معیار دوم دانست و گفت: پایگاه کالریویت ساالنه اسامی  را شاخص

ساز ارتقای شود که زمینهعلمی دانشکده داروسازی در این فهرست دیده می، نام دکتر محمد عبدالهی، عضو هیأت۲۰۲۲ند و در سال  کرا اعالم می

 .مالحظه جایگاه دانشگاه شده استقابل

بین روابط  دانشگاه در نظام شانگهای،مدیر  رتبه  ارتقای  پراستناد در  پژوهشگران  نقش  بر  تأکید  با  دانشگاه  نظر می   الملل  به  رسد تصریح کرد: 

 .علمی جدید و همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم این نکته را مورد توجه قرار دهندها باید در جذب هیأت دانشکده

 Science و Social Sciences Citation Index دکتر نکوفر از مقاالت منتشر شده در مجالت نیچر و ساینس و مقاالت نمایه شدن در

Citation Index Expanded  های ارزیابی معیار برونداد پژوهشی نظام شانگهای یاد کرد و بیان داشت: در شاخص چاپ به عنوان شاخص

درصد و مابقی    ۲5درصد، نویسنده دوم    5۰درصد، نویسنده اول    ۱۰۰مقاله در مجالت نیچر و ساینس؛ انتشار به عنوان نویسنده مسئول دارای  

 .درصد تأثیرگذاری است ۱۰نویسندگان 

سال طی  که  دانشگاه  مقاالت  در خصوص  اطالعاتی  ارائه  شده   ۲۰۲۱تا    ۲۰۱۷های  وی ضمن  چاپ  ساینس  و  نیچر  مجالت  اعضای در  اند، 

 .نویسنده در این مجالت هستند را نیز معرفی کرد ۱۰۰یا بیش از  ۱۰۰علمی دانشگاه که دارای مقاالت با هیأت

دانشگاه تصریح کرد: در صورتی که اساتید موفق به چاپ مقاالت بیشتری در این مجالت شوند، به طور حتم رتبه دانشگاه   المللمدیر روابط بین 

 .ارتقا خواهد یافت

 .  ها ارائه کرددکتر نکوفر همچنین توضیحاتی در مورد معیار سرانه عملکرد دانشگاه 

دانش رتبه  ارتقا  پژوهشی  تدوین طرح  برای  از تالش  نظاموی سپس  بینگاه در  روابط  های معتبر  تاکنون مدیریت  یادآور شد:  و  داد  المللی خبر 

های آموزشی برگزار کرده و آمادگی  الملل گروهبندی را برای رابطان و معاونان بینهای رتبهها، کارگاهالملل بنابر درخواست تعدادی از دانشکدهبین

 .ها نیز اجرایی کندالمللی برای دیگر مجموعهبندی بینهای رتبهگاه در سیستمدارد این برنامه را با هدف بهبود جایگاه دانش

ها در خصوص مباحث مطرح شده، موضوع نگارش احکام و ابالغ حکم  ها و نقطه نظرات حاضران و بیان پیشنهادات آندر ادامه ضمن بیان دیدگاه

الملل بر لزوم حفظ وحدت رویه در این  ه بحث و بررسی گذاشته شد و معاونان بین الملل در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه ب معاونان و رابطان بین 

 .باره تأکید کردند

الملل خواست گزارش ارائه شده را در  المللی دانشگاه، از معاونان بینبندی بینبندی این نشست با تأکید بر اهمیت مقوله رتبه دکتر آیتی در جمع

 .کنندها مطرح رئیسه دانشکدهسطح هیأت 

های آموزشی و اساتید است که در این  ها، گروهالملل درصدد تبدیل این مهم به دغدغه دانشکدهالملل دانشگاه تصریح کرد: معاونت بینمعاون بین

 الملل نقش پررنگی ایفا خواهند کردمسیر معاونان بین
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 : بیمارستان شریعتیرئیس اداره محیط زیست تهران در مراسم روز بدون خودرو در 

 اقدامات زیست محیطی بیمارستان شریعتی و نگرش سبز این بیمارستان الگو برای دیگر بیمارستان هاست

مراسم روز جهانی بدون خودرو با حضور مسئوالن و کارشناسان محیط زیست و شهرداری تهران و شرکت کویر موتور  

 .در بیمارستان شریعتی برگزار شد

 

با حضور مهمانانی از اداره محیط    ۱۴۰۱شهریور    ۲۹بیمارستان شریعتی، این مراسم سه شنبه    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

 زیست و شهرداری تهران در محوطه فضای سبز و آالچیق های بیمارستان شریعتی برگزار شد. 

: افزود  و  دانست  ویژه  نگاه  یک  ،  محیطی  زیست  امور به  را  شریعتی  بیمارستان  دیدگاه   مراسم  این  در  شریعتی  بیمارستان  مدیر  برکتی  حسن  دکتر 

ه ای به محیط زیست دارد، برای ویژ  نگاه  و  دارد  نزدیک  همکاری  زیست  محیط  از   حفاظت  راستای  در  ها  سازمان  دیگر  با  که  سازمانی  عنوان  به  ما

اهداف بیمارستان سبز و برای داشتن هوای پاک تالش می کنیم. دکتر برکتی همچنین کاهش استفاده از خودرو ها را در هوای سالم و  رسیدن به 

 کاهش استرس افراد موثر دانست و ابراز امیدواری کرد با برگزاری برنامه هایی از این دست، بتوان این نگرش را به جامعه توسعه داد.

ر جمع شرکت کنندگان در مراسم گفت: امروز با انبوهی از مشکالت محیط زیستی مواجهیم که خودمان بر پیکره محیط مهندس روشنی نیز د

ای زیست ه  آموزش  روشنی  مهندس.  کرد  غلبه  شده  ایجاد  های  چالش  بر  بتوان   ها  آن  با زیست وارد کرده ایم. باید دنبال روش هایی باشیم که  

ین اقدامات برای غلبه بر چالش های زیست محیطی دانست و افزود: اقداماتی که امروز در بیمارستان شریعتی  محیطی و فرهنگ سازی را از مهمتر

و فقط  انجام می دهد و نگرش سبز این بیمارستان را باید به عنوان الگو بدانیم و این نگرش را به تمامی بیمارستان های شهر تهران تعمیم دهیم 

درصد آلودگی هوای شهر تهران ناشی از خودرو    ۷۰تان شریعتی نباشیم . رئیس اداره محیط زیست تهران بیش از  شاهد این برنامه ها در بیمارس

ابراز امیدواری کرد : دیگر بیمارستان ها نیز با استفاده و الگو گیری از اقدامات بیمارستان شریعتی ،بتوانیم بر چالش های زیست   ها دانست و 

 محیطی این شهر غلبه کنیم.

ین سعیدی مدیر پرستاری بیمارستان شریعتی آموزش های زیست محیطی و آموزش احترام به محیط زیست ازدوران کودکی را در فرهنگ  مه 

سازی موثر دانست وافزود: بیمارستان شریعتی تالش می کند نه تنها در حوزه درمان، بلکه درحوزه آموزشی خدمات مناسب را به جامعه داشته  

 باشد. 

 آلودگی  گرم   کیلو  ۶۰۰۰  ساالنه تهران در  خودرو   هر:  گفت خودرو  بدون روز  اهمیت   به   اشاره  با زیست  محیط اداره   کارشناس  نوبری فقیه  مهندس 

مار ها نشان می دهد هرانسان  آ:    افزود   وی.    کند  جذب  کربن  اکسید  دی   ساالنه  کیلوگرم  5۰  تواند  می  تنها  درخت  هر   که  حالی  در  و  کند  می  تولید
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در کره زمین اگر ساالنه هفت و هفت دهم تن دی اکسید کربن تولید می کند که باعث تغییر شدید شرایط اقلیمی می شود. وی افزود: زنگ خطر  

گر یک ونیم درجه دیگر  برای تک تک ما به صدا درآمده است. از ابتدای انقالب صنعتی یک و نیم درجه دمای زمین افزایش پیدا کرده است و ا

 این دما افزایش پیدا کند شرایط درکره زمین غیر قابل زیست خواهد بود. 

  خیابان   "عنوان  با  خوردو  بدون  جهانی  روز  امسال  شعار  به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  شریعتی  بیمارستان  محیط  بهداشت   کارشناس  طالیی  مهندس 

ود: این آرامش را می توان با کاهش ترافیک و سرو صدا بوجود آورد که سهم مهمی در کاهش استرس افز  ،"کنیم   تبدیل  زندگی  برای  جایی  به  را  ها

و   موتوری  غیر  نقیله  وسایل  از  استفاده  برای  فرهنگ سازی  و  ترغیب  برای  راهی  را  بدون خودرو  روز  مراسم  برگزاری  مهندس طالیی   . دارد 

 .  دانست دوچرخه 

تهران ، با قدر دانی از مسئوالن بیمارستان شریعتی در    ۶ینه وند معاون اجتماعی شهرداری ناحیه چهار منطقه  در این برنامه همچنین مهندس آد

برگزاری این مراسم گفت: فرهنگ سازی و برنامه هایی از این دست را در کاهش استفاده از خودور های شخصی و کاهش آلودگی هوا موثر  

 دانست.

  ۲۹ر است. بیمارستان شریعتی به منظورالگو سازی و دستیابی به اهداف بیمارستان سبز، این مراسم را سه شنبه  سپتامب  ۲۲روز جهانی بدون خودرو  

 شهریور برگزار کرد. 

 برپایی  و  محوطه  در  نمادین  سواری  دوچرخه  خودرو،  بدون  روز  و  محیطی  زیست  موضوع  با  کارکنان  فرزندان  نقاشی  آثار  از  نمایشگاهی  برپایی 

 والت هیبریدی شرکت کویر موتور از برنامه های این روز بود. محص از نمایشگاهی

 . کردند امضا و یادداشت را مراسم این یادبود دفتر کنندگان  شرکت و گرفت  تعلق نقاشی آثار بهترین  به  جوایزی مراسم، این پایان در 

 

 تهران از مجتمع بیمارستان امیراعلم های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بازدید معاون پژوهشی و گروه

های پژوهشی در دانشکده پزشکی نخواهیم ای برای طرحدکتر نیما رضایی: تا پایان سال هیچ مشکل بودجه

 داشت

ای با حضور دکتر نیما رضایی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه در محوطه خانه هدایت مجتمع بیمارستانی  در جلسه 

 .نظر شدظرفیت های همکاری بین گروهی در پژوهش و آموزش بحث و تبادل  امیراعلم، پیرامون
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تا   ۷:۳۰ای که از ساعت طی جلسه ۱۴۰۱شهریور  ۲8مجتمع بیمارستانی امیراعلم، دوشنبه  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش 

های آموزشی سن توکلی رئیس مجتمع، دکتر نیما رضایی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و جمعی از اساتید گروهصبح با حضور دکتر ح   ۱۰:۳۰

  و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع بیمارستانی امیراعلم در محوطه خانه هدایت برگزار شد، پیرامون مسائل مختلف این حوزه بحث 

 .نظر شد و تبادل

سه دکتر رضا عرفانیان معاون پژوهشی مجتمع ضمن خوشامدگویی به حاضرین ابراز امیدواری کرد که این برنامه موجب همکاری  در ابتدای این جل

 .های پایه شودهای مختلف و گروههای بالینی، بیمارستانو هماهنگی در جهت تعامل هرچه بیشتر میان گروه

 .جایگاه سخنرانی به اساتید و حاضرین در جلسه خیرمقدم گفتدر ادامه دکتر حسن توکلی رئیس مجتمع با حضور در 

های  عنوان سخنران بعدی نیز ضمن تشکر از حضور اساتید گفت: در خصوص طرح دکتر نیما رضایی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه به 

شده در شورای پژوهشی مورد تائید دانشگاه نیز رسیهای برپژوهشی باید بگویم که هیچ طرحی از دانشکده پزشکی برگشت داده نشد و البته طرح

 دهد. ها را نشان می قرار گرفت که این لزوم بر دقت بیشتر در بررسی طرح 

 . های پژوهشی در دانشکده پزشکی نخواهیم داشتای برای طرح بینی ما این است که تا پایان سال هیچ مشکل بودجه وی ادامه داد: پیش 

. 

ها و تأخیر از  های مقطع رزیدنتی و فوق تخصصی گفت: کیفیت پایین در بعضی گروه ها نیز با اشاره به مشکل طرح نامهپایاندکتر رضایی در مورد 

نامه خود را ثبت نکرده باشد )و البته ثبت یعنی حالتی که کد  کنم که اگر دستیاری پایانهای این مقاطع است و من باید اشارهنامه مشکالت پایان

توجه شود که دستیاران تخصصی   deadline م گرفته باشد( باید بگویم، برای سال آینده به امتحان ارتقا معرفی نخواهد شد. در مورداخالق را ه

 .های خود را ثبت کرده باشندنامهبرای اسفندماه باید پایان

 .جهت انجام اقدامات درخور آن را بااهمیت شمردریزی  سپس دکتر رضایی از شأن هفته پژوهش و اهمیت نکوداشت این هفته گفت و لزوم برنامه 

ر  در دنباله این برنامه دکتر شجاعی رئیس کمیته اخالق نیز در جایگاه سخنرانی حضور یافت. دکتر شجاعی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته د

های دیگر گفت. دکتر بودن آن برای سازمانهای مختلف از نقش اخالق پزشکی و الگو  و ارتباط آن بااخالق در ارگان  medical ethics حوزه

االیام از زمان بقراط یا حتی قبل از آن وجود داشته، شجاعی ادامه داد: در اخالق پزشکی سه ویژگی وجود دارد، اول اینکه موازین اخالقی از قدیم

گوید من بیش ود یعنی اینکه اخالق پزشکی می شگذارد که باعث رشد آن می هایی طرف تعامل میدوم احترامی است که اخالق پزشکی به انسان

 .کندآید را خواهم گرفت و این مقبولیت جمعی در جامعه ایجاد میاز آنکه طرف پزشک را بگیرم طرف بیماری که به سمت من می 
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حقیقات و پژوهش در این  در حوزه پژوهش نیز باید اخالق پزشکی و رعایت حقوق انسانی در نظر گرفته شود، از اعتماد جمعی کاسته نشود و ت

 .راستا صورت پذیرد

توان شمرد که آموزش، مشاوره، حل معضالت  وظیفه می   ۱۰های اخالق حدود  های اخالق است. برای کمیتهوی ادامه داد: ویژگی سوم، کمیته 

ازاین برای دالیل بی دست مسائل است. ما کمیته اخالقی، کارهای پژوهشی  را  از سازمان،  شمار چه حمایت اهای اخالق  بیمار و چه حمایت  ز 

 .پزشکان و اخالقی شدن مجامعمان نیاز داریم

های پژوهشی در حوزه کاشت حلزون  دکتر مسعود متصدی رئیس بخش کاشت حلزون نیز در سخنانی ضمن خوشامدگویی به حضار پیرامون فعالیت 

های تحقیقاتی جدید وجود دارد. دکتر متصدی  تر طرحیت پذیرفتن سادهمطالبی را بیان نمود. وی گفت در حوزه کاشت به خاطر جدید بودن آن قابل

 .توان تعامل زیادی میان واحدهای فنی مهندسی و علوم پایه ایجاد کرد که باید این نکته مورد توجه قرار گیردادامه داد به خاطر ماهیت کاشت می 

 .های خود در حوزه پژوهش پرداختندیدگاههای مختلف درمانی مجتمع به بیان ددر ادامه این جلسه روسای بخش 

دکتر مجتبی صداقت مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه دیگر سخنران این جلسه بود. وی از توانمندسازی پژوهشی در حوزه  

 .اشته شده استگروه پزشکی اجتماعی گفت و بیان کرد: سالهاست بحث آموزش پزشکی عمومی در موردپژوهش بر عهده گروه ما گذ

هایی را با برطرف کردن اشکاالت قبلی برای آمده برنامه داریم که از اول مهرماه کارگاهعملهای به دکتر صداقت ادامه داد: بر اساس هماهنگی

 .توانمندسازی همکاران دستیار و فوق تخصص بگذاریم

خود پرداختند. این برنامه با برگزاری پنل با حضور چند تن از اساتید پیرامون    هاها، انتقادات و پیشنهاددر دنباله مراسم حضار جلسه به بیان چالش

بعد از پایان این جلسه از مرکز تحقیقات گوش، حلق و بینی مجتمع بیمارستانی امیراعلم   .همکاری بین گروهی در پژوهش و آموزش پایان یافت

 . بازدید و شرایط موجود بررسی شد 
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فاطمه احمدی، موزه دار موزه ملی تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان معاون  انتخاب 

 رئیس کمیته جهانی یومک 

بیست و دومین کنفرانس عمومی و انتخاباتی کمیته جهانی موزه های دانشگاهی )یومک( با مشخص شدن رئیس، معاون، خزانه دار  

احمدی، موزه دار موزه ملی تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان   و اعضای هیات اجرایی برگزار و فاطمه

 .معاون رئیس این کمیته انتخاب شد

 

های  ها و مجموعه موزه   موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، بیست و دومین کنفرانس کمیته جهانی  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش  

به صورت مجازی با حضور اعضای هیئت اجرایی پیشین   ۱۴۰۱شهریور  ۲8ه،  کمیت  این  اجرایی  هیئت  اعضای   دانشگاهی و هشتمین انتخابات

 . شد برگزار جهان سراسر از کمیته اعضای مشارکت با و عادی  و

 ۲۰۲۲)  اجرایی  هیئت  جدید  اعضای  معرفی  و  انتخابات  به  اقدام  ۲۰۲۲  تا  ۲۰۱۹  سال  از  خود  فعالیت  سال  سه  گزارش  ارائه  ضمن   اعضا در این جلسه

 های دانشگاهی انتخاب شد. ( کردند. در این رای گیری فاطمه احمدی نماینده کشور ایران به عنوان معاون کمیته جهانی موزه۲۰۲5 تا

(  ICOMها )یکی از سی و سه کمیته تخصصی شورای بین المللی موزه(  UMACهای دانشگاهی )ها و مجموعهتوضیح اینکه؛ کمیته جهانی موزه

ترین اساتید دانشگاهی ، کمیته یومک به پیشنهاد مجرب۲۰۰۱شکیل شد و پس از گذشت بیش از نیم قرن در سال ت ۱۹۴۶ سال در ایکوم   است.

های دانشگاهی در سراسر جهان کمک قابل  سعه موزههای ساالنه خود به ارتقا و تو از سراسر جهان تشکیل شده است که هر ساله در نشست 

 کند. توجهی می

های دانشگاهی از سراسر دنیا ارتباط برقرار کنند و با ثبت و معرفی  اعضای پیشین این کمیته ضمن طراحی وب سایت جدید در تالشند که با موزه

 ها کمک کنند.موزه های دانشگاهی در پایگاه اطالعاتی این کمیته به بهبود و معرفی اینموزه

اولین موزه به ثبت رسیده از کشور ایران در این پایگاه است که از سال  ۲۰۱۱موزه ملی تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 

های ت بقیه موزه با انتخاب احمدی کارشناس ارشد موزه داری، به عنوان عضو عادی هیئت اجرایی این کمیته، مرکزی برای ثب  ۲۰۲۲تا    ۲۰۱۶

به عنوان تنها نماینده   ۲۰۲5های دانشگاهی تا سال  دانشگاهی در ایران شناخته شد. همچنین با انتخاب مجدد احمدی به عنوان معاون کمیته موزه

 قاره آسیا فعالیت خود را ادامه می دهد.

  ۲5پایگاه اطالعاتی خود به ثبت رسانده است، که از این تعداد هم اکنون این کمیته در حدود چهار هزار موزه دانشگاهی با موضوعات مختلف، در 

 موزه دانشگاهی سهم کشور ایران است.
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 به شرح زیر است:  ۱۴۰۱شهریور   ۲8نتیجه این انتخابات در 

 (کمیته رئیس )  استرالیا سیدنی   اندرو سیمپسون /موزه دانشگاه

 (کمیته معاون) تهران  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی تاریخ ملی موزه/  احمدی فاطمه

 (کمیته معاون) بریتانیا گالسکو  دانشگاه موزه/  ویترلی جیوانا

 هاموند / موزه دانشگاه سیدنی استرالیا )دبیرخانه( جینا

 دومینیک ورچرلده / موزه دانشگاه گنت بلژیک )خزانه داری( 

 آنا ایزابل / موزه دانشگاه هنر مادرید اسپانیا )عضو عادی(

 مارگریتا گزیمن / موزه دانشگاه بوگوتا کلمبیا )عضو عادی( 

 سیان تیلی / موزه دانشگاه پریتوریا افریقای جنوبی )عضو عادی(

 این گروه به زودی چشم انداز و برنامه خود را در وب سایت این کمیته منتشر خواهد کرد.

 

 توسعه همکاری خیرین

 گاه علوم پزشکی تهران  نشست خیرین سالمت با معاون غذا و دارو دانش
منظور تعامالت فکری در راستای کمک به تهیه دارو برای هموطنان بیمار و نیازمند با حضور دکتر جالل  نشست خیرین سالمت به

 .غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 

 

معاونت غذا و دارو، این جلسه با حضور دکتر غفارزاده، دکتر زهرا حسینی تبار مدیر خیرین   روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه گزارش  

نمایندگانی از مجموعه داروخانه   سالمت دانشگاه، دکتر مهشید مظفری مدیر نظارت بر امور دارویی و مخدر معاونت غذا و دارو، جمعی از خیرین و

 .ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد G6 در محل سالن ۱۴۰۱شهریور  ۱های بیمارستانی دانشگاه روز سه شنبه 
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در ابتدای جلسه دکتر غفارزاده ضمن خیر مقدم به حاضرین   هدف اصلی جلسه تامین هزینه های کمر شکن دارو برای افراد کم برخوردار است 

شکالت مربوط به قیمت داروها موضوعی روشن است، هزینه های سنگین درمان و دارو می تواند درجه زندگی اجتماعی بیماران را از یک گفت: م

به سه تنزل دهد و اهمیت این موضوع به قدری است که هزینه های درمانی، از جمله شاخص های با اهمیت بهداشت جهانی در نظر گرفته می  

  .شود

دارو افزود: تنزل درجه زندگی اجتماعی شخص حتی می تواند دستگاه های دولتی جامعه را به چالش بکشاند این نکته بسیار مهم    معاون غذا و

 .نحوه درمان اشخاص نیز می تواند روی این موضوع تاثیر گذار باشد  است که

بگیرد تمام هزینه های پرداختی از یک شیوه نامه معین تبعیت کرده و  وی در ادامه گفت: در صورتی که بیمار در حوزه بستری تحت درمان قرار  

زیت و  کامال شفاف و قابل ردیابی است و بیمه ها می توانند بسیار کمک کننده باشند، ولی در درمان سرپایی بیماران بعد از طی مراحلی مانند وی

درمانی هستند ولی در شرایط خاص مثل بیماری    -های سیستم بهداشتیدریافت دستورات پزشکی و مراجعه به داروخانه در زنجیره شیوه نامه  

ودیت های صعب العالج و ... وقتی بیمار با هزینه های سرسام آور دارو روبرو می شود و از نظر مالی قدرت تامین این هزینه ها را ندارد و محد

ه درمان خارج می شود که این نقطه می تواند آغازگر شناسایی افراد  پرداخت توسط بیمه ها را نیز مشاهده می کند به دلیل عدم مراجعه از چرخ 

 .کم برخوردار و مستحق کمک رسانی باشد و کمک مدیریت نظارت بر امور دارو معاونت غذا و دارو را می طلبد

ز لحظه ورود بیماران به  دکتر غفار زاده در خصوص صحت شناسایی مستندات بیماران گفت: به منظور اطمینان از صحت شناسایی مستندات ا

اشت  چرخه تا مرحله شناسایی موجود است، از جمله مستندات قابل ارائه می توان به سامانه سیب که مشتمل بر پرونده کامل سالمت در معاونت بهد

 .است اشاره کرد؛ این مهم، امری است مرتبط با سالمت که عاری از هرگونه شبهه سیاسی و ... است

افزود: بدین ترتیب بستر جذب کمک های خیرین فراهم بوده و می تواند عالوه بر حمایت از روند تهیه دارو برای نیازمندان از    معاون غذا و دارو

 .سونامی های شدید پیش رو مانند انواع سرطان و بیماری های غیر واگیر پر هزینه نیز جلوگیری کند

این برنامه ما باید ساختار مشخصی داشته باشیم و به این منظور نیازمند تیم قوی و وی در خصوص اجرای این برنامه ها گفت: به منظور اجرای  

داوطلب برای ترسیم فرآیندها و اجرای وظایف هستیم؛ و موضوعی که بسیار حائز اهمیت است سازمان دهی، مهندسی و پیگیری های فوری و به  

 .به ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکالت پرداختند ر طول جلسه خیرین شرکت کننده در جلسهد .شدت مستمر امور است


