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فصلنامه خبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز



اولین قدم
 در تحول نظام سالمت

 سبک زندگی است.

كشور در حال پیشرفت است 
و هیچ بن بست و مشكل 
برطرف نشدنی در حركت رو به 
جلو ملت ایران وجود ندارد.



     رویدادهای دانشگاه   دانشگاه و جامعه دانشگاهی

اخبار وبدا   علم و تندرستی
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اخبار وبدای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  در این شـماره می خوانید    

سخن سردبیر

با سالم خدمت خوانندگان عزیز 
کـــه در مـــورد شـــماره قبـــل فصلنامـــه ابـــراز داشـــتید، امیـــد اســـت بـــا اســـتمرار بـــر ایـــن مؤلفـــه و همراهـــی بـــا عوامـــل نشـــریه در پربـــار شـــدن آن مـــا را یـــاری بیـــش از  ضمـــن تقدیـــر از نظـــرات ســـازنده  و ارشـــادی 
کـــه در زمـــان بیـــن شـــماره قبـــل و شـــماره حاضـــر، برخـــی مناســـبتهای صنفـــی و حرفـــه ای اعـــم از روز پزشـــک، روز دارو ســـازی  گرفـــت  پیـــش نمایند.ایـــن فصـــل نامـــه زمانـــی در اختیـــار شـــما قـــرار خواهـــد 
ح تحـــول  گام هـــای طـــر کـــه دولـــت محتـــرم  گرانقـــدر در حالـــی در خانـــواده بـــزرگ بهداشـــت و درمـــان نظـــام ســـالمت دوشـــادوش هـــم همـــکاری داریـــم  کارکنـــان محتـــرم و اســـاتید  و... را داشـــته ایم. 
ـــودن ایـــن  ـــده ب ـــه ارزن ـــی بهدشـــت ب ـــراد نیســـت امـــا آنچـــه مشـــهود و شـــاهد ایـــن مدعاســـت، تأییـــد ســـازمان جهان ـــی از نقـــص و ای کاری خال ـــر چـــه هیـــچ  گ ـــر مـــی دارد،  ســـالمت را یکـــی پـــس از دیگـــری ب
ع و نیـــاز بـــه ارتبـــاط بیـــن بخشـــی و داخـــل ســـازمانی بـــرای پیشـــبرد علمـــی و عملـــی فصلنامـــه  ح و امیـــد الگـــوی منطقـــه ای شـــدن نظـــام ســـالمت ایـــران اســـت.با ایـــن حـــال بـــه دلیـــل اهمیـــت موضـــو طـــر
گرامـــی  کلیـــه ی اســـاتید، همـــکاران و خواننـــدگان  کان چشـــم بـــه راه ارشـــادات و راهنمایی هـــای ســـازنده ی  کمـــا و اجـــرای بهینـــه وظایـــف بـــه ویـــژه در روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 

هســـتیم.
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همایــش بزرگداشــت مقــام علمــی پروفســور برزگــر جاللــی تبریــز بــا حضــور مســئوالن دانشــگاهی، 
کشــوری و اســاتید و دانشــجویان داروســازی در تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریــز برگــزار  اســتانی، 
شــد و در ایــن مراســم بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مقــام »اســتاد ممتــاز« بــه 

کولوژیســت دانشــکده داروســازی تبریــز اعطــا شــد.  ــی اســتاد فارما پروفســور برزگــر جالل
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، طــی ایــن مراســم از زحمــات پروفســور   بــه 
ــوم پزشــکی  ــار در دانشــگاه عل ــرای اولیــن ب ــازی ب ــی تجلیــل شــده و مقــام اســتاد ممت ــر جالل برزگ
تبریــز از ســوی دکتــر محمدحســین صومــی، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه وی اعطــا 
شــد. اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن مراســم از اعطــای نشــان ویــژه ســال 94 آذربایجــان 
شــرقی بــه پروفســور »برزگــر جاللــی« خبــر داد. اســماعیل جبــار زاده در همایــش بزرگداشــت مقــام 
گــر درگذشــته قــدرت یــک ملــت بــه تعــداد ســرباران و معــادن  گفــت: ا علمــی پروفســور برزگــر جاللــی 
کــه دارای نیــروی  کشــورها برتــری از آن ملتــی اســت  کارخانه هــا بــود امــروزه در میــان همــه  و 
انســانی توانمنــد اســت.  وی افــزود: وجــود اندیشــمندان بــزرگ چــون پروفســور برزگــر جاللــی 
ــران و اســتان آذربایجــان شــرقی  ــه ای ک ــران را نشــان می دهــد و مفتخــر هســتیم  ــت ای قــدرت مل
بــه ســرمایه عظیمــی چــون پروفســور برزگــر جاللــی مجهــز اســت. ی بابیــان اینکــه از طــرف مــردم 
کــرد: ایشــان هرســاله  کیــد  اســتان از تالش هــای پروفســور برزگــر جاللــی قدردانــی می کنــم، تأ
ــه در  ک ــت  گف ــوان  ــت می ت ــه به جرئ ک ــد  ــب می کنن کس ــتان  ــور و اس کش ــرای  ــدی را ب ــار جدی افتخ
کشــور نداشــته ایم. جبــار زاده  طــول ســال های دراز همچــون افتخــارات ایشــان را در اســتان و 
کــرد: ایــن جایــگاه علمــی بایــد الگــوی عملــی تمــام پژوهشــگران باشــد تــا بتوانیــم در همیــن  اظهــار 

دانشــگاه پروفســور جاللی هــای دیگــری را تربیــت و پــرورش دهیــم.  اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
گرفته ایــم همه ســاله بــرای انســان های ویــژه نشــان ویــژه ســال را در  بــا اشــاره بــه اینکــه تصمیــم 
گفــت: نشــان ویــژه ســال 94 اســتان آذربایجــان شــرقی بــه پروفســور برزگــر  کنیــم،  اســتان اعطــا 

ــود. ــا می ش ــی اعط جالل
کرد:پروفســور برزگــر جاللــی نــام  کیــد    رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن مراســم تأ
دانشــگاه تبریــز را بــر قله هــای علــم داروســازی جهــان نشــاند. دکتر محمدحســین صومی گفــت: یاد 
و نــام انســان های بــزرگ را کــه بــرای اعتــال و پیشــرفت علمــی کشــور تــالش بســیاری کرده انــد گرامــی 
ــا اشــاره بــه فرارســیدن ســالروز روز عــزل امیرکبیــر افــزود: امیرکبیــر اولیــن مدرســه  می داریــم.  وی ب
کشــور مــا مرهــون تالش هــا و  کشــور بنیــان نهــاد و فضــای علمــی امــروز  ــا عنــوان دارالفنــون را در  ب
بــا فضاهــا و امکانــات آن  را  مــا دانشــگاه ها  ادامــه داد:  آنــان اســت.  وی  ازخودگذشــتگی های 
که معرف دانشــگاه ها هســتند.  دکتر صومی بابیان  نمی شناســیم بلکه اســتادان ارزشــمند هســتند 
کــرد:  کیــد  اینکــه اســتاد برزگــر جاللــی در دانشــگاه های نســل اول آمــوزش محــور تربیت یافته انــد، تأ
بااین وجــود، پروفســور جاللــی بــا ژرف اندیشــی تمــام بــه بعــد دوم دانشــگاه ها یعنــی دانشــگاه های 
کــه به عنــوان یــک  پژوهــش محــور روی آورده و مجموعــه پژوهش هــای خــود را به جایــی رســانید 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــد. رئی ــل آم ــان نائ ــی جه ــوم داروی ــر عل ــمندان برت ــد دانش درص
اظهــار کــرد: پروفســور برزگــر جاللــی نــام دانشــگاه تبریــز را بــر قله هــای علــم داروســازی جهان نشــاند. 
کــه پــا به پــای جهــان در بعــد علــم و فنــاوری پیــش برویــم و زمانــی  وی افــزود: مــا موظــف هســتیم 
کــه دانشــگاه نســل ســوم فنــاوری محــور را در  کنیــم  می توانیــم اســاتید بــزرگ را بــه جهــان معرفــی 

استاندار آذربایجان شرقی:

از طرف مردم استان ازتالشهای پروفسور برزگر قدردانی می کنم

 مراسم تجلیل از احراز  نخستین کرسی
 استاد ممتازی دانشگاه  توسط پروفسور برزگر
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کشــور تحقق بخشــیم. نماینــده  جامعــه علمــی 
مجلــس  در  آذرشــهر  و  اســکو  تبریــز،  مــردم 
شــورای اســالمی نیــز در ایــن مراســم گفــت: باید 
شــخصیت های مهمــی چــون پروفســور برزگــر 
کنیــم تــا اســاتید مــا  ح  جاللــی را در دنیــا مطــر
بــا الهــام از چنیــن شــخصیت هایی بــا آمیختــه 
عشــق و علــم و معنویــت بــه قله هــای علمــی 
دســت یابنــد. میــر هــادی قــره ســید در همایــش 
بزرگداشــت مقــام علمــی پروفســور برزگــر جاللــی، تبریــز را ماندگارتریــن شــهر کشــور بــه دلیل وجود اســاتید 
گفــت: عشــق و عالقــه بــه علــم و تربیــت دانشــجو راز مانــدگاری پروفســور  گران قــدر ایــن شــهر دانســت و 

برزگــر جاللــی اســت. 
بکنیــم  ســازی  کادر  کشــور  در  بــزرگ  انســان های  بزرگداشــت های  برگــزاری  بــا  بایــد  افــزود:   وی 
کــه علــم را همــراه عشــق و معنویــت تقدیــم دانشــجو  کــه افــرادی می تواننــد تاریــخ را تغییــر دهنــد  چرا
می کننــد. وی ادامــه داد: پروفســور برزگــر جاللــی یافته هــای علمــی را باریشــه های دینــی و قرآنــی 

بــرای دانشــجویان تدریــس می کننــد. 
دکتــر رشــیدی، معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن همایــش بــر 
گفــت: محققــان بــه ایــن  کــرده و  کیــد  کــز علمــی تأ کارآمــد در مرا کــردن سیســتم های  لــزوم نهادینــه 
ــا می تواننــد اندیشــمندان بزرگــی را در بطــن خــود پــرورش  کــه سیســتم های زای نتیجــه رســیده اند 
ج از یــک سیســتم به خودی خود  کــه خار دهنــد.  وی افــزود: امــا دراین بیــن معــدود افــرادی هســتند 
کــه در آن هســتند بــه دســت نیاورده انــد  ارزش می آفریننــد و موفقیت هــای خــود را از سیســتمی 
کــه بــه  کــه بــه آن هــا ارزش می دهــد بلکــه ایــن فــرد اســت  به عبارت دیگــر ایــن سیســتم نیســت 
کــرد:  پروفســور برزگــر جاللــی ازجملــه ایــن معــدود  سیســتم خــود انــرژی و تــوان می دهــد. وی اظهــار 
افــراد اســت بنابرایــن وجهــه و اعتبــار ایشــان همیشــگی خواهــد بــود.  وی بابیــان اینکــه پروفســور 
انتخاب شــده اند،  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ممتــاز  اســتاد  اولیــن  به عنــوان  جاللــی  برزگــر 
کــرد: انتخــاب اســتاد ممتــازی از امســال در دانشــگاه آغازشــده اســت و نشــانه خوبــی اســت  کیــد  تأ
کننــد.  ج علمــی بتواننــد ایــن عنــوان را نصیــب خــود  کــه همه ســاله اســاتید بــا طــی ســریع مــدار
 دکتــر محمدرضــا ســیاهی، رئیــس دانشــکده داروســازی نیــز در ایــن همایــش بــا اشــاره بــه طــی 
گفــت: نســل اول داروســازان داروخانه هــا را راه انــدازی  ســه نســل از دانشــکده های داروســازی 
کارخانه هــا دارویــی را شــکل دادنــد و نســل ســوم نیــز بــا مرشــد و راهنمایــی  کردنــد، نســل دوم 
کردنــد. وی  توانمنــد یعنــی پروفســور برزگــر جاللــی فعالیت هــای دانشــگاهی و تحقیقاتــی را آغــاز 
افــزود: پروفســور برزگــر جاللــی نقــش خــود را در تربیــت نســل ســوم دانشــجویان به خوبــی ایفــا نمــود 
و در حــال حاضــر در حــال تربیــت نســل چهــارم دانش آموختــگان داروســازی یعنــی متخصصــان 

مراقبت هــای دارویــی اســت. 

ــا حضــور اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه  گــزارش؛ همچنیــن طــی مراســمی ب ــر اســاس ایــن  ب
علــوم پزشــکی تبریــز و مقامــات اســتانی، مقــام اســتاد ممتــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــی« اعطــا شــد و از ســوی نهادهــا، ارگان هــا و دانشــجویان و  ــه »پروفســور محمــد برزگــر جالل ب

اســاتید داروســازی ایــران نیــز هدایایــی بــه وی اهــدا شــد. 
دانشــکده  فارماســیوتیکس  گــروه  اســتاد  جاللــی  برزگــر  محمــد  دکتــر  فــوق،  گــزارش  بــه 
موضوعــی  رشــته های  در  دنیــا  اســتناد  ُپــر  برتــر  دانشــمندان   %1 فهرســت  در  داروســازی 
مربوطــه قرارگرفتــه اســت. پروفســور برزگــر جاللــی متولــد 1324 اردبیــل، تحصیــالت ابتدایــی 
کســب رتبــه  - متوســطه خــود را در ســال 1342 هجــری شمســی بــه پایــان رســاندند و بــا 
گردیدنــد. وی در ســال 1347  کنکــور اختصاصــی وارد دانشــکده داروســازی تهــران  اول در 
ــه دریافــت درجــه دکتــری داروســازی شــد و از ســال  غ التحصیــل و موفــق ب ــا رتبــه اول فار ب
کار نمود.پروفســور در ســال 1353 بــا بورســیه  1350 در دانشــکده داروســازی تبریــز شــروع بــه 
دانشــگاه بــه دانشــگاه دمونــت فــورت انگلیــس اعــزام  و در ســال 1358 دکتــری تخصصــی 
مراتــب  طــی  از  پــس  کــه  رســاندند  اتمــام  بــه  اول  رتبــه  بــا  را  فارماســیوتیکس   )  Ph.D(
کارهــای پژوهشــی  اســتادیاری و دانشــیاری  در ســال 1370 بــه مرتبــه اســتادی رســیدند. 
کتــاب مرجــع درســی و دائره المعــارف خارجــی ذکرشــده اســت. مشــارالیه در 45  وی در 20 
دانشــکده های  در  و متخصــص شــاغل  داروســاز  دکتــر  نفــر   3000 از  بیــش  ســال خدمــت  

تربیت کرده انــد.  داروســازی 
در  پژوهشــی  و  آموزشــی  دیدگاه هــای  از  مقــام  از؛کســب  عبارت انــد  وی  ســوابق  از  برخــی 
ســال های  از  کشــوری  و  اســتانی  و  دانشــگاهی  دانشــکده،  ســطح  در  مختلــف  ســنوات 
کســب عنــوان دانشــمند برتــر علــوم پزشــکی جهــان در ســال های 92 و93  1363تــا1393، 
توســط نظــام رتبه بنــدی بین المللــی ESI،   عضــو مؤســس و هیئت علمــی مرکــز تحقیقــات 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پزشــکی  نویــن  علــوم  دانشــکده  مؤســس  دارویــی، عضــو  کاربــرد 
تبریــز،   عضــو مؤســس مقطــع Ph.Dگروه هــای فارماســیوتیکس، نانوتکنولــوژی دارویــی، 
کوکینتیــک  فارما و  بیوفارماســی  انجمــن  کولــوژی و شــیمی دارویــی،   عضــو مؤســس  فارما
متخصصیــن  انجمــن  ایــران،  عضــو  کولــوژی  فارما و  فیزیولــوژی  انجمــن  ایــران،  عضــو 
ایــران،  عضــو  داروســازی  نویــن  هــای  ســامانه  انجمــن  ایــران،      عضــو  دارویــی  علــوم 
مؤســس  و        عضــو  ســال   5 مــدت  بــه  دانشــگاه  ترجمــه  و  تألیــف  و  پژوهشــی  شــورای 
Iranian Journal of Pharmaceutical Re- ماننــد         مجالتــی  تحریریــه  هیئــت   و 
Bio-   ،Advanced Pharmaceutical Bulletin   ،Pharmaceutical Sciences  ،search
پایه گــذار  و  همچنیــن  مــدرس  و   Reports in Pharmaceutical Sciences   ،impacts
ــگاه  ــک در دانش کوکینتی ــی و فارما ــکال فارماس ــی وفیری ــش دروس بیوفارماس ــوزش و پژوه آم
گروه هــای    )  Ph.D( مقاطــع  در  کودینامیــک  فارما دروس  تبریــز،  مــدرس  پزشــکی  علــوم 
کولــوژی و شــیمی  فارماســیوتیکس، ریــز فنــاوری دارویــی، زیســت فنــاوری دارویــی، فارما
از 200  پایان نامــه  دکتــری عمومــی داروســازی و  دارویــی،  اســتاد راهنمــا و مشــاور بیــش 
ــه  تحقیقاتــی در مجــالت معتبــر ملــی  دکتــری تخصصــی )Ph.D (،    ارائــه بیــش از 260 مقال
و بین المللــی،  ارائــه بیــش از 250مقالــه تحقیقاتــی  همایش هــای علمــی  ملــی و بین المللــی. 
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نگاهی به زندگی
دکتر محمد برزگر جاللی 

یکی از دانشمندان برتر ایران 
از زبان خودشان)1(

کــه بــا  در حــوزه تاریــخ نــگاری معاصــر، تاریــخ نــگاری شــفاهی یکــی از شــیوه هــای پژوهــش در ایــن حــوزه اســت 
رویکــرد جدیــد علمــی توانســته از جایــگاه ویــژه ای برخــودار شــود و نقــش تحولــی در تاریــخ نــگاری را ایفــا نمایــد. 
ــور  ــه ط ــع ب ــه در وقای ک ــی  ــان روایان ــا از زب ــوالت و رویداده ــکاش تح کن ــه  ــه ب ــزار مصاحب ــا اب ــفاهی ب ــخ ش در تاری
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم شــرکت دارنــد پرداختــه مــی شــود. بــه بیانــی تاریــخ در چارچــوب تاریــخ شــفاهی صرفــا 
کالبــد شــکافی علــل و عوامــل موثــر بــر پیدایــش  گذشــته نیســت، تاریــخ شــفاهی مــی توانــد بــا انجــام مصاحبــه و 
گــون دســت یــازد و از آســیب تــک  گونا پدیــده هــا و تحــوالت اجتماعــی بــه تبییــن همــه جانبــه بــه دیــدگاه هــای 
بینــی بــر خــالف تواریــخ ســنتی درامــان مانــد و بدیــن طریــق بــه تکمیل و تصحیــح تاریخ نــگاری معاصــر بپردازد. 
 تاریــخ نــگاری شــفاهی بــه عنــوان نقــش مکمــل تاریــخ نــگاری معاصــر بســیاری از ابعــاد وجــودی انســان و 
کیفــی بــا توجــه بــه  گیــرد و بــا نــگاه  کمــی قابــل شناســایی نمــی باشــد، در نظــر مــی  کــه بــا ابــزار  روابــط انســانی را 
کــرده  ع  یــا واقعــه ای را تجربــه  کــه موضــو کوشــد تــا ایــن ابعــاد را از دیــدگاه افــرادی  تجربیــات انســان هــا مــی 
کــه ضــرورت پرداختــن بــه تاریــخ شــفاهی فقــط ثبــت  اندمــورد بررســی قــرار دهــد. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه  کاوی تحــوالت مســایل و مشــکالتی اســت  و ضبــط روایــت هــا بــرای آینــدگان نمــی باشــد، بلکــه تحلیــل و وا
کننــده مــی باشــد. تاریــخ شــفاهی مــی توانــد بــا ورود بــه حــوزه  برگرفتــه از عملکــرد هــای انســان هــای مشــارکت 
گــون و حیاتــی جامعــه بپــردازد  گونا گــون و نهادهــای اجتماعــی بــه تبییــن علــل و عوامــل تحــوالت  گونا هــای 
کنــد و پیــش از آنکــه راه آینــدگان باشــد چــراغ راه حــل باشــد و  و مســایل و مشــکالت مختلــف را بازشناســی 
کــه ذیــل مــی آیــد منتخبــی از مصاحبــه  کنــش هــا ســهیم باشــد.  متنــی  بتوانــد در تصحیــح  و اصــالح فرآیندهــا و 
خودمانــی بــا آقــای دکتــر محمــد برزگــر جاللــی از اســاتید برتــر و چهــره نــام آشــنا علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــال  ــخ شــفاهی مــوزه دانشــگاه در س ــش تاری ــط بخ گفتگــو توس ــز مــی باشــد. ایــن  ــازی تبری و دانشــکده دارو س
کــه قســمت اول در ایــن فصــل نامــه و انشــااهلل بقیــه آن در فصــل  گرفتــه اســت. در ایــن مصاحبــه  1386 انجــام 
کنــار ذکــر  نامــه هــای بعــدی بــه اســتحضارتان خواهــد رســید،آقای دکتــر برزگرجاللــی بــا زبــان شــیوا خودشــان  در 
گوشــه هــای مهمــی از تعلیــم و تربیــت در دهــه هــای قبــل خواهنــد پرداخــت.  ح حــال زندگــی خودشــان، بــه  شــر

و شاید   تاریخ  با قدمت  متولد شد. شهری  اردبیل  در  در سال 1324  بزرگرجاللی  آقای دکتر محمد 
سالگی   هفت  حدود  ؛  شده  شناخته  زندگی  و  زمان  از  و  نوشته  تاریخ  از  زیادتر  قدمت  با  و  طوالنی 
دبستان شاه عباس اول صفوی میزبان اولین این بزرگمرد در صحنه علم و دانش شد. صفویان 
خصوص  به  و  ایرانیان  قلوب  در  خاص  جایگاهی  شان،  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  ها  صفوی  و 
که یکی از خاستگاه  که با چنین احترامی بزرگان اردبیل  کردند وخود  پیدا است  اهالی اردبیل پیدا 
گرفته تا  کز مهم و از جمله مدارس از ابتدایی  کنند، اسامی مرا های اصلی این سلسله بودند  سعی 
کنند. دکتر ما در این مدرسه شروع  از نام این بزرگان انتخاب  دبیرستان و حتی دانشگاه خود را  
که وی چون بسیاری از  کرد. ایشان  بر این عقیده هستند   تحصیالت خود را از هفت سالگی آغاز 
کودکان آن دوران درس و مشق را زیاد جدی نمی گرفت، تا اینکه نقطه عطفی در زندگی او پیدا شد 
کلید و مراد دکتر، معلم  کلیدی زندگی علمی دکتربزرگرجاللی را رقم زد.   این شاه  و جرقه این نقطه 
گذاری این فرد در  سال چهارم ابتدایی ایشان بود. فردی به نام آقای »علی یارزاده« )تاثیرات و اثر 
گر به پای صحبت این فرزانه روزگار  که هنور است ا که هنوز  این بزرگمرد دانشمند به حدی است 
بنشینی باز محال است از او سخن نگوید و خود را و بزرگ بودن اش را مرهون او نداند(. از زمان 

گفته خودشان یا نفر  کالس نبود. به  گرد ضعیف  که دکتر ما دیگر شا این آشنایی بود 
گذاری  کالس و مدرسه و حتی دانشگاه  خود می شود. دکتر در باب اثر  اول  یا نفر دوم 
گفتنی بسیاری دارد از جمله می گوید :   از این فرد و دیگر خاطرات تحصیل خود نکات 
من هیچوقت یادم نمی آید از نفر سوم در ابتدایی و متوسطه و دانشگاه پایین بیاییم، 
که ایشان اون موقع دانشسرای  من مدیون اون آقای علی یارزاده هستم. جالب بود 
کمبود معلم بود آورده  کالس سواد داشت. معلم ده بود  مقدماتی نرفته بود. فقط نه 
بودند شهر، تازه بعد از ما ایشان اومده بود تبریز و دانشسرای مقدماتی را خوانده بود. 
گریه  حتی به ما داستان می گفت ما را می خندانید یه وقت یه داستانی می گفت همه 
گذار بود مثاًل یه چیزهایی را وسط داستان با آواز می خواندند  می کردند به قدری تأثیر 
کرد به آواز خواندن این شعر را می خواند همون ایام ایشان در  مثال فالن پرنده شروع 
گرفتم معلم بشم. همون سال  گذاشت و من تصمیم  کوچک من خیلی تأثیر  ذهن 
که از دبستان فرار می کرد به خاطر حسن اون آقای علی یارزاده تصمیم  چهارم بچه ای 
گرفتم بزرگ شدم معلم بشم  که معلمی چقدر شغل خوبیه انسان یه عده را تعلیم بده...     
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گفته خودشان یا نفر  کالس نبود. به  گرد ضعیف  که دکتر ما دیگر شا این آشنایی بود 
گذاری  کالس و مدرسه و حتی دانشگاه  خود می شود. دکتر در باب اثر  اول  یا نفر دوم 
گفتنی بسیاری دارد از جمله می گوید :   از این فرد و دیگر خاطرات تحصیل خود نکات 
من هیچوقت یادم نمی آید از نفر سوم در ابتدایی و متوسطه و دانشگاه پایین بیاییم، 
که ایشان اون موقع دانشسرای  من مدیون اون آقای علی یارزاده هستم. جالب بود 
کمبود معلم بود آورده  کالس سواد داشت. معلم ده بود  مقدماتی نرفته بود. فقط نه 
بودند شهر، تازه بعد از ما ایشان اومده بود تبریز و دانشسرای مقدماتی را خوانده بود. 
گریه  حتی به ما داستان می گفت ما را می خندانید یه وقت یه داستانی می گفت همه 
گذار بود مثاًل یه چیزهایی را وسط داستان با آواز می خواندند  می کردند به قدری تأثیر 
کرد به آواز خواندن این شعر را می خواند همون ایام ایشان در  مثال فالن پرنده شروع 
گرفتم معلم بشم. همون سال  گذاشت و من تصمیم  کوچک من خیلی تأثیر  ذهن 
که از دبستان فرار می کرد به خاطر حسن اون آقای علی یارزاده تصمیم  چهارم بچه ای 
گرفتم بزرگ شدم معلم بشم  که معلمی چقدر شغل خوبیه انسان یه عده را تعلیم بده...     

وضعیــت  از  جالبــی  خاطــرات  دکتــر 
ایــران  زمــان  آن  داروســازی  رشــته 
ادامــه  در  ایشــان  می کنــد.  روایــت 
شــیرین  و  گــرم  هــای  صحبــت 
: می گویــد  بــاره  ایــن  در  خودشــان 
یعنــی پنجــاه ســال پیــش در ایــران 
مثــال  داروســازی  می کردنــد  فکــر 
کنــد، رئیــس  ــد مثــال  آب شناســی  بای
کــی  خورا مــواد  آزمایشــگاههای 
التحصیــل  غ  فــار تهــران  شــهرداری 
هنــوز  موقــع  اون  بــود،  داروســازی 
بــه  نبــود، داروســازها  تغذیــه  رشــته 
از  می کردنــد،  رســیدگی  امــور  ایــن 
کارهــا.  دیگــر  تــا  بگیــر  آب  تجزیــه 
کارمندهــای  تهــران  آب  اداره  در 
آزمایشــگاهها  در  کــه  آنهــا  فنــی 
یعنــی  بودنــد  داروســاز  بودنــد همــه 
بــا ایــن دیــد تأســیس  داروســازی را 
کلــی   دیــدگاه  منتهــا  بودنــد  کــرده 
هــا  داروخانــه  کــه  بــود  ایــن  اولــش 
متخصــص  افــراد  دســت  بــه  بایــد 
درســهای  جــوار  در  و  بشــه  اداره 
مســائل  همــان  بیشــترش  علمــی 
کلینیکــی بــود  بیوشــیمی بالینــی و پارا
تــا داروســازی. البتــه داروســازی هــم 
کشــور پیشــرفته  بــود، منتهــا چــون 
نداشــتیم  اطــالع  نبودیــم،  صنعتــی 
اداره  بــرای  فقــط  می کردیــم  فکــر 
الزمــه  چیزهایــی  یــه  هــا  داروخانــه 
ولــی بقیــه اش بیشــتر بــا درســهای 
علــوم آزمایشــگاهی پــر بــود تــا دروس 
داروســازی، مــن هــم 18 مــاه مســئول 
آزمایشــگاه تشــخیص طبــی بهــداری 

شــدم. قوچــان 
دکتــر  زندگــی  بعــدی  دوران  اولیــن 
را بعــد از ایــن زمــان ســربازی شــکل 
ســربازی  دوران  کــم  کــم  می دهــد. 

کــه در ایــن زمــان  تمــام شــده و دکتــر 
ــه  ــا توجــه ب کن اســت ب در تهــران ســا
کمــال  روحیــه خــاص خودشــان بــا 
کار در داروخانــه اســتنکاف  تعجــب از 
را  خــود  بیشــتر  کــه  چــرا  می کننــد. 
امــا  کار فرهنگــی می بینــد.  مســتعد 
خوانــد  را  ای  رشــته  نمی شــود  مگــر 
امــا از آن بهــره نگرفــت. خیلــی وقتهــا 
کــه  اســت  تحصیلــی  رشــته  ایــن 
سرنوشــت انســان را معمــول می کنــد. 
ج نبــود.  دکتــر نیــز از ایــن جریــان خــار
ادامــه صحبــت هــای دکتــر در همیــن 

رابطــه اســت : 
شــد  تمــام  ســربازیم  مــن  »خالصــه   
نمی خواســت  دلــم  تهــران  آمــدم 
عمــرم  در  مــن  کنــم  کار  داروخانــه 
باالجبــار  اون هــم  مــاه  فقــط شــش 
موقــع  اون  کــردم  کار  داروخانــه 
داروخانــه  کارآمــوزی  بدبختانــه 
1347دکتــری  بــود،در  اول  ســال 
کســب رتبــه اول بــه  داروســازی  را بــا 
پایــان بــردم، مــن نرفتــم داروخانــه 
گروههــای  از  یکــی  رفتــم  کنــم  کار 
معلمــی  امتحــان  تهــران  فرهنگــی 
گفتنــد چــون  ــه مــن  گرفتنــد ب از مــن 
غیــر  شــما   تحصیــالت  پایــه  شــما 
دانشســرای عالــی هســت، چــون اون 
موقــع دانشســرای عالــی بــود فنــون 
دبیــری و معلمــی را درس می دادنــد 
کردنــد  ولــی از لحــاظ علمــی قبــول 
چون تیتر دکترا داشــتیم به نفعشــان 
کــه شــیمی دکتــر فالنــی  بــود بنویســند 
بعضــی  و  فالنــی  مهنــدس  ریاضــی 
درس  شناســی  زیســت  پزشــکان  از 
گــروه فرهنگــی اون  می دادنــد در آن 

نبــود  انتفائــی  غیــر  اســمش  موقــع 
مــن  خالصــه  بــود  فرهنگــی  گــروه 
کــه شــش  گفتنــد  اونجــا قبــول شــدم 
ــی  ــد یعن ــد دوره ببینی ــد بیایی ــاه بای م
مــا  دبیرهــای  ســرکالس  بایــد  شــما 
بشینید و چگونگی تدریس را ببینید 
ــه  گریخت ــته و  ــام جس ــب در اون ای خ
کارخانــه هــای داروســازی هــم بــود 
تهــران، حــاال می گفتــم معلمــی هــم 
کار علمــی بــرم انجــام بــدم،  نشــد یــه 
خوشــبختانه طولــی نکشــید بیشــتر از 
گهــی هــای  یــک مــاه طــول نکشــید آ
مــی زدم  ورق  را  اطالعــات  و  کیهــان 
دکتــر  یــک  داروگــر  گــروه  دیدیــم 
داروســاز می خواهــد رفتیــم اونجــا و 
بعــد مــن حــدود یــک ســال و نیــم در 
یکــی از شــعبات داروگــر مشــغول بــه 
ایــن  کارخانــه  موقــع  اون  شــدم  کار 
شــرکت در خیابــان  زرتشــت تهــران 
بــود اونجــا مــن در یکــی از شــعبات 
بهداشــتی  لــوازم  بیشــتر  کــه  داروگــر 
اســتخدام  می ســاختند  آرایشــی  و 
گــرای  شــدم و تحــت لیســانس و دا
کار می کــرد لوســیون و خمیــر  هلنــد 
می کردنــد.  درســت   .. و.  دنــدان 
همــش تحــت لیســانس یعنــی تحــت 
گــرای هلنــد بــود.  کارخانــه دا مجــوز 
کار  نیــم  و  ســال  یــک  مــن   اونجــا 
کیهــان  در  تصادفــا  بــاز  می کــردم 
می خواهــد  مربــی  تبریــز  کــه  دیــدم 
گــروه جالینوســی. اون موقــع  بــرای 
گــروه فارماســیوتیکس را جالینوســی 

می گفتنــد بــه خاطــر اینکــه االن هــم 
سیســتم  در  فارماســیوتیکس  گــروه 
فارماســی  اســکاندیناوی  فرانســوی 
گالنیــک گفتــه می شــود یــا داروســازی 
گالنیــک اندســتریل یعنــی  صنعتــی را 
جالینوســی صنعتــی بــه خاطــر اینکــه 
کل دواســازان جهــان  جالینــوس پــدر 
تبریــز  اومدیــم  مــا  خالصــه  اســت. 
در  دادیــم.  گــری  مربــی  امتحــان  و 
پاســخ  امتحــان  ماســؤاالت  زمــان 
مثــاًل   داشــتند  مفصــل  بســیار  هــای 
کولــوژی ســال چهــارم  مــن بــرای فارما
تــا   8 تهــران  داروســازی  دانشــکده 
تــا  پاســخ  5  بــرای  کــردم  پــر  ورقــه 

ســوال« 
نقطــه  1350شمســی  ســال  تبریــز 
دانشــگاه  علمــی  زندگــی  در  عطفــی 
در  تبریزاســت.  داروســازی  و  تبریــز 
ایــن ســال دکتــر محمــد بزرگرجاللــی 
بــرای همیشــه وارد دانشــگاه تبریــز و 
دانشــکده دارو ســازی آن می شــود. 
نیــز  زمینــه  ایــن  در  دکتــر  خاطــرات 

جالــب و بســیار خواندنــی اســت :
 »بهمــن همیشــه ســالگرد منــه، مــن 
دانشــگاه   ( اینجــا   1350 بهمــن   4
بــه  شــدم.  کار  بــه  مشــغول  تبریــز( 
فیزیــکال  موقــع  اون  مربــی  عنــوان 
فارماســی جــزو برنامــه درســی تهــران 
شــده بــود چــون یــه کســی ایرانــی بــود 

گرفتــه بــود اومــده بــود   PhD امریــکا
ــود  ــی نب کس ــا  ــرد، اینج ــس می ک تدری
تدریــس  را  فارماســی  فیزیــکال  کــه 
از  موقــع  اون  مــن  نتیجــه  در  کنــد. 
)خیلــی  تومــان   2300 داروگــر  گــروه 
ــم  ــوق می گرفت ــی حق ــود( ماه ــول ب پ
آمــدم  اینجــا بــا 950 تومــان حقــوق، 
کــه بــرم  چــرا چــون عطشــی داشــتم 
ادامــه  بــروم   بخونــم  درس  اونجــا 
تحصیــل بدهــم. آقــای علــی یــارزاده 
در چهــارم ابتدائــی بــه قــدری روی مــا 
کــه مــا در اون روز  گذاشــته بــود  تأثیــر 
در آن حــال و هــوا بودیــم می گفتیــم 
کــه مــا بایــد درس بخوانیــم و باالخــره 

برگردیــم.
بعــد از ایــن اســتخدام، چنــد مدتــی 
بعــد، وجــود اســتعداد و عالقــه فــراوان 
بزرگرجاللــی  محمــد  دکتــر  آقــای 
ایشــان  خدمــت  محــل  دانشــکده 
جهــت  را  ایشــان  گرفــت  تصمیــم 
بــه  تخصصــی  تحصیــالت  ادامــه 
بدیــن  و  بفرســتد  کشــور  از  ج  خــار
تــا بــه  ترتیــب ایشــان آمــاده شــدند 
علمــی  تجربــه  بــردن  بــاال  منظــور 
ج از  خودشــان چنــد ســالی  را بــه خــار
 ) دارد  ادامــه   ( کننــد.  ســفر  کشــور 

کننده هــای اردبیــل فقــط  کتبــی  نهایــی پایــان دوره شــش ابتدایــی بیــن تمــام شــرکت   درامتحــان 
کــه تمــام شــد رفتیــم دبیرســتان  بــا 0/25 اختــالف در جمــع نمــرات مــن رتبــه دوم شــدم دبســتان 
کرده انــد االن هــم پــا برجاســت  کــه ســاختمانش را آلمانهــا درســت  صفــوی، دبیرســتانی اســت 
در بهتریــن نقطــه اردبیــل واقــع شــده و بهتریــن دبیرهــای اردبیــل اونجــا درس می دادنــد اون 
کــه شــهریه هــم می گرفتنــد اون موقــع  موقــع 45 تــا 50 ســال پیــش تنهــا دبیرســتان دولتــی بــود 
کتابخانــه خیلــی  60 تومــان ســالیانه می گرفتنــد چــون آزمایشــگاه فیزیــک، شــیمی داشــت یــک 
کــرده بودنــد نگــه می داشــتند  کــه مجــالت ادبــی ســخن و ارمغــان و. .... اونجــا جلــد  مجهــز داشــت 
اون موقــع دبیرســتان هــم شــش ســال بــود. تــا ســال 42 اونجــا هــم مــن در بیــن تمــام شــرکت 
ــا 0/5 نمــره اختــالف در مجمــوع  کننــده هــای دوره متوســطه رشــته طبیعــی در امتحــان نهایــی ب
نمــرات مــن رتبــه دوم شــدم و اون موقــع یــک مدرســه دخترانــه بــود در اردبیــل و شــش تــا پســرانه 
کال مــردم رغبــت نداشــتند و تحصیــالت را یــه  کــم بــود  کــم بــود و بــا ســواد هــم  جمعیــت خیلــی 
ــال  ــا س ــه م ــی داره خالص ــه اهمیت ــه چ ک ــدند  ــه ش ــدا متوج ــتند بع ــی می دانس ــه و واردات ــز بیگان چی
کردیــم البتــه ایــن را هــم بگــم در دوران دبیرســتان  کنکــور شــرکت  42، 18 ســالم بــود اون موقــع در 
هــم مــن تحــت تأثیــر شــخصیت معلــم فیزیکــم بــودم مرحــوم آقــای  رضــا خلفــی بــا وجــود اینکــه 
معلــم فیزیــک بودنــد عربــی بلــد بودنــد بســیار شــعر بلــد بودنــد بســیار داســتان بلــد بودنــد یعنــی معلم 
چنــد بعــدی بودنــد مثــاًل اون موقــع در رشــته ریاضــی ترســیمی و رقومــی و مخروطــات بــود عــالوه 
بــر ایــن دروس ریاضــی، حســاب و جبــر و هندســه و مثلثــات حتــی ایشــان بــه قــدری قــوی بودنــد 
کــه دبیــران ریاضــی  مســائل هندســه فضایــی را می آوردنــد ایشــان حــل می کردنــد مخروطــات را 

گفتــم آدم می تونــه معلــم فیزیــک هــم باشــه و خیلــی چیــز  شــاید ماننــد ایشــان مســلط نبودنــد، مــن 
کالســهای خــودم  هــم بلــد باشــه بعــد از ایــن همــه ســالها مــن تحــت تأثیــر ایشــان واقــع شــدم و در 
گریــزی بــه ســنایی و موالنــا جــالل الدیــن بــزرگ و حافــظ عظیــم الشــان و  کــه مــن  کالســی نیســت 
ســعدی بلنــد پایــه، حتــی افــراد متجــدد و شــعرای متأخــر و اینهــا نزنــم. مــا عــالوه بــر اینکــه دانــش 
آمــوز درس فیزیــک بودیــم در واقــع راه و رســم معلمــی را بــه مــا یــاد می دادنــد اونجــا مــن تصمیــم 
کــه مــن بایــد معلــم بشــم بعــد مــا ســال 42 می توانســتم بیــام تبریــز بــه قــدری اعتمــاد بــه  گرفتــم 
کنکــور  کنکــور سراســری بــود منتهــا یــک  کــه یــک راســت رفتــم تهــران، اون موقــع  نفــس داشــتم 
گهــی می دادنــد مثــال اون موقــع در کنکــور  عمومــی می گرفتنــد بعــد دانشــکده هــا یــه روز بخصــوص آ
کنکــور اختصاصــی دانشــکده داروســازی تهــران 7000  عمومــی 30000 نفــر قبــول شــده بودنــد. 
ــت  ــان می گرف ــران امتح ــازی ته ــکده داروس ــط دانش ــان روز فق ــه هم ــد دیگ ــته بودن ــم نوش ــر اس نف
کــه بــا شــیراز و تهــران و تبریــز  گهــی می دادنــد  گهــی مــی داد طــوری آ فــردا مثــال دانشــکده شــیمی آ
ــران  ــگاه ته ــم دانش ــدم و رفت ــز نیام ــتم تبری ــس داش ــه نف ــاد ب ــون اعتم ــند، چ ــته باش ــل نداش تداخ
ــا حــدودی هســت و در واقــع  چــون دانشــگاه تهــران دانشــگاه درجــه یــک ایــران بــود و االن هــم ت
دانشــگاه مــادر هســت، پســر عمــوم هــم ســال ســوم دانشــکده پزشــکی بــود اون موقــع رفتــم بــا 
کنکــور اختصاصــی فقــط پزشــکی و داروســازی دادم خالصــه در  ایشــان هــم اتــاق شــدم بعــد رفتــم 
کردیــم در بیــن 200 نفــر در دانشــگاه تهــران مــن نفــر 199  کنکــور داروســازی دانشــگاه تهــران شــرکت 
کنکــور اختصاصــی دانشــکده داروســازی نفــر اول شــدم «. بدیــن ترتیــب آقــای دکتــر  شــدم ولــی در 
محمــد بزرگرجاللــی وارد دانشــگاه شــده و تحصیــالت خــود را در رشــته دارو ســازی شــروع نمــود. 
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پروفسور برزگر :در مباحث علمی با کمترین امکانات، بیشترین بازده را  درسطح بین المللی داشته ایم
گفــت: در بعــد آموزشــی ســه  گفت وگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بابیــان اینکــه موفقیــت علمــی مــن در آمــوزش و پژوهــش خالصــه می شــود،   پروفســور »دکتــر برزگــر جاللــی« در 
کنــون همــکارم در دانشــگاه شــده اند.  گردانم ا کــه مســئولیت ایــن ســه درس را بــر عهــده دارم و برخــی از شــا کــرده ام و 36 ســال اســت  درس تخصصــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را پایه گــذاری 
ــروه  گ ــر از  ــه فرات ک ــر عهــده بنــده اســت  ــز مســئولیت تدریــس پنــج درس ب وی افــزود: تحقیقــات و آمــوزش را در حــول همــان ســه درس تخصصــی انجــام داده ام، در مقطــع دکتــرای تخصصــی نی
کــرد: مؤسســاتی در ســطح جهــان ازجملــه ESI  تمامــی اســاتید داروســازی  خــودم نیــز در مقطــع دکتــرا تدریــس می کنــم. وی در خصــوص علــت انتخابــش به عنــوان دانشــمند برتــر در جهــان، اظهــار 
کــه از بیــن 550 هــزار نفــر محقــق رشــته داروســازی در جهــان، بنــده را به عنــوان یــک درصــد منتخــب  و محققــان ایــن رشــته را تحــت نظــر داشــته و پژوهش هــا و تحقیقــات آنــان را ثبــت می کننــد 
کــرد: حتــی در  کیــد  کــه مورداســتفاده محققــان دیگــری نیــز قرارگرفتــه اســت.  پروفســور برزگــر جاللــی تأ کیفیــت تحقیقاتــم به گونــه ای بــوده اســت  کــه  دانشــمندان برتــر علــوم دارویــی برگزیده انــد؛ چرا
کارهــای مــن بــرای اســتفاده عمــوم دانشــجویان وجــود دارد و ازلحــاظ بین المللــی، اســم دانشــگاه تبریــز و ایــران در منابــع علمــی مشــهور  کتابخانه هــای آمریکایــی خالصــه ای از  دایــره المعارف هــا و 
کشــورهای دیگــر  کــه تجهیــزات مورداســتفاده دانشــمندان  کیفیــت تحقیقــات مــا در تبریــز بســیار باالتــر اســت و ایــن در حالــی اســت  شــده اســت و ایــن بــرای مــن افتخــاری بــزرگ اســت. وی افــزود: 
کــه جامعــه دانشــگاهی 100 درصــد توجــه خــود را بــه  کشــورهای پیشــرفته در ایــن اســت  به مراتــب پیشــرفته تر بــوده اســت. اســتاد ممتــاز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بابیــان اینکــه علــت موفقیــت 
غ التحصیــل شــدم و دکتــرای ایــن  کــس بایــد یــک شــغل داشــته باشــد، بااینکــه مــن در رشــته داروســازی فار کــه هــر  کــرد: از ابتــدا اعتقــاد داشــتم  بحــث آمــوزش و پژوهــش اختصــاص می دهــد، اظهــار 
کار و شــغل  کــس  رشــته رادارم، ولــی هرگــز داروخانــه تأســیس نکــردم، چــون دوســت داشــتم معلــم باشــم و معلمــی بــا تجــارت هم خوانــی نــدارد.  وی افــزود: موفقیــت، دســت نیافتنی نیســت، هــر 

کشــور می شــود و روبه پیشــرفت مــی رود.  مخصــوص خــود را انجــام دهــد هــم خــود موفــق بــوده و هــم باعــث تعالــی 

دکتر صومی: 

باید از عالمانی که باعث
 اصالح جامعه می شوند تقدیر کنیم

گفت وگــو  در  صومــی«  محمدحســین  »دکتــر  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مهم تریــن  شــرقی،  آذربایجــان  منطقــه  ایــران  دانشــجویان  خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا 
گفــت:  و  دانســت  مطالعــه  در  سخت کوشــی  را  جاللــی«  »برزگــر  پروفســور  مشــخصه 
کامــل بــه جایــگاه اســتادی دانشــگاه واقــف اســت و تمــام  پروفســور برزگــر جاللــی به طــور 

داشــته های خــود را بــه نحــو احســن بــه دانشــجویان انتقــال می دهــد. 
کشــور در 30 ســال اخیــر، افــزود: نســل اول  وی بــا اشــاره بــه ســه نســل از دانشــگاه های 
کــه اســتاد تحصیــالت خــود را بــه اتمــام  دانشــگاه ها آمــوزش محــور بــود و در آن دورانــی 
دانشــگاه های  بــود،  شــده  تبریــز  داروســازی  دانشــکده  وارد هیئت علمــی  و  رســانده 
را  ع  موضــو ایــن  وی  کــه  بودنــد  شــکل گیری  حــال  در  محــور  پژوهــش  ســوم  نســل 
وی  بــرود.  پژوهــش  به ســوی  بایــد  کشــور  علمــی  فضــای  کــه  کــرد  درک  به خوبــی 
ــه در دانشــگاه آمــوزش  ک ــوان فــردی  ــی به عن ــر جالل ادامــه داد: ازایــن رو پروفســور برزگ
محــور پرورش یافتــه بــود، از همــان ابتــدا تحقیقــات و فعالیت هــای پژوهشــی خــود را 
کــرد. صومــی بابیــان اینکــه در حــال حاضــر بــا نســل ســوم دانشــگاه ها بــا عنــوان  شــروع 
کیــد  فنــاور محــور و تولیــد ثــروت از محــل فناوری هــای دانشــگاه مواجــه هســتیم، تأ
ــزرگ امــروز هــم در حــوزه فنــاوری  کــرد: دانشــجویان و دانش آموختــگان ایــن اســتاد ب

واردشــده و بــه تولیــد ثــروت از ناحیــه فناوری هــای خــود می پردازنــد. 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه وجهــه معنــوی و دینــی پروفســور 
کامــل دارد و بــه  گفــت:  اســتاد بــا مباحــث دینــی عمیــق و فلســفه آشــنایی  برزگــر جاللــی، 
کریــم بــه چهــره ای مخلــص و صــادق در امــر تدریــس  دلیــل انــس و الفــت بــا آیــات قــرآن 
و شــغل معلمــی تبدیل شــده اســت. وی بابیــان اینکــه همایــش بزرگداشــت مقــام علمــی 
کــرد: بــرای اولیــن بــار اســت که  پروفســور برزگــر جاللــی تجلیــل از فعالیــت نیســت، اظهــار 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــخصی به عنــوان »اســتاد ممتــاز« برگزیــده می شــود و ایــن 
مراســم نیــز بــرای معرفــی پروفســور برزگــر جاللــی به عنــوان اســتاد ممتــاز دانشــگاه علــم 
کــرد: در آیین نامــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  کیــد  پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. وی تأ
ج علمــی بــه ترتیــب مربی، اســتادیار، دانشــیار و اســتاد تمام اســت امــا بحث ما این  مــدار
ج عالــی بــه درجــه اســتاد تمــام می رســند امــا بعــدازآن  کــه افــرادی بعــد از طــی مــدار بــود 
نیــز بــه تحقیــق و پژوهــش مشــغول هســتند پــس بایــد رتبــه دیگــری نیــز بــرای ایــن افراد 
کــرد: بــر همیــن اســاس یــک ســری معیارهــا  کیــد  گرفتــه می شــود. صومــی تأ در نظــر 
کردیــم و اســاتید زیــادی ســوابق خــود را بــرای  بــرای اعطــای درجــه اســتاد ممتــاز تعییــن 
کــه در میــان آن هــا پروفســور برزگــر جاللــی بیشــترین  کردنــد  مــا فرســتادند و ثبت نــام 
کــرد و عنــوان اولیــن اســتاد ممتــاز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را بــه  کســب  امتیــاز را 
ــرده  ک ــالش  ــز ت ــری نی ــاتید دیگ ــی اس ــال های آت ــم در س ــاص داد، امیدواری ــود اختص خ
و بــه ایــن درجــه نائــل شــوند. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در پاســخ بــه ایــن 
کشــور پــرورش داد،  کــه چگونــه می تــوان پروفســور برزگــر جاللی هــای دیگــری در  ســؤال 
کــه عــزت  کــرد: بایــد بــه علــم بهــاداده شــود و بدانیــم علــم تنهــا ســالحی اســت  اظهــار 
و اقتــدار می آفرینــد و طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، بایــد دانشــجویان را بــه 
کشــور را ازهرجهــت ارتقــا دهیــم. وی افــزود:  علم انــدوزی تشــویق نماییــم تــا بتوانیــم 
وقتــی علــم چنیــن تعریــف شــود، دانشــجویان می فهمنــد بــرای عــزت و اقتــدار بایــد 
عالــم شــوند و ایــن تقدیرهــا نیــز به نوبــه خــود باعــث می شــود دانشــجویان بــرای ادامــه 
ــی  ــد از عالمان ــرد: بای ک ــان  ــان خاطرنش ــوند. وی در پای ــویق ش ــی تش ــور جالل راه پروفس
ــگ  ــه فرهن ــت ها را ب ــن بزرگداش ــم و ای کنی ــر  ــوند تقدی ــه می ش ــالح جامع ــث اص ــه باع ک
کــرده و تشــویق شــوند.  کنیــم تــا دیگــران نیــز بــرای ادامــه راه آنــان انگیــزه پیدا تبدیــل 
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پروفسور یداله امیدی
 به عنوان پژوهشگر و فن آور برگزیده کشور  معرفی شد

برگزیــده  پژوهشــگر  به عنــوان  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  امیــدی  اســتاد  یــداهلل  پروفســور 
بهداشــت؛  وزارت  فــن آوری  و  تحقیقــات  معاونــت  به گــزارش  بنــا  شــد.  معرفــی  کشــور  و  شــاخص 

اســتاد  اســدی  مجیــد  دکتــر  بهشــتی،  شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتاد  زرقــی  افشــین  دکتــر 
مشــهد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتاد  زاده  حســین  دکتــر  حســین  بوشــهر،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

معرفی شــدند.  کشــور  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  شــاخص  فنــاوران  و  پژوهشــگران  به عنــوان  نیــز 
ایــن انتخــاب بــا توجــه بــه ســوابق ارزنــده علمــی و پژوهشــی، دســتاوردها و فن آوری هــای نویــن ایــن افــراد 
فنــاوری  و  پژوهــش  برگزیــدگان  از  تجلیــل  جشــنواره  شــانزدهمین  در  مذکــور  اســاتید  از  و  گرفتــه  صــورت 

کشــور )در هفتــه پژوهــش( تقدیــر بــه عمــل آمــد. کــز علمــی، آموزشــی و پژوهشــی سراســر  دانشــگاه ها و مرا
گفتنــی اســت پروفســور  یــداهلل امیــدی مــدرک دکتــرای تخصصــی)PhD ( خــود را درزمینــٔه علــوم 

کســب   کاردیــف انگلســتان در ســال 1382  دارویــی (دارودرمانــی هدفمنــد مغــز ) از دانشــگاه 
)نانــو  دارویــی  بیوتکنولــوژی  نانــو  درزمینــٔه  را  خــود  پســادکترای  دوره  ســپس  نمــود. 

اتمــام  بــه   1384 ســال  در  کاردیــف  دانشــگاه  ژن درمانــی(در  بــر  مبتنــی  مدیســن 
رســاند. ایشــان بنیان گــذار مرکــز تحقیقــات نانــو فنــاوری دارویــی و دانشــکده 

علــوم پیشــرفته پزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــوده و مجلــه علمــی 
فرهنگســتان  عضــو  ایــن  اســت.   1390 ســال  در   BioImpactsبین المللــی
علــوم پزشــکی دوره دکتــرای تخصصــی در رشــته نانوتکنولــوژی دارویــی 
امیــدی  پروفســور  عمــده  تحقیقــات  کــرد.  1389ایجــاد  ســال  در  را 
زودهنــگام  تشــخیص  بــرای  پیشــرفته  داروهــای  توســعه  درزمینــٔه 
ایشــان  تحقیقــات  نتایــج  اســت.  ســرطان  مؤثــر  هدفمنــد  درمــان  و 
بین المللی،14فصــل  از140مقالــه منتشرشــده در مجــالت  بیــش  شــامل 
زندگــی  ســال   20 نتیجــه  اســت.  ثبت شــده  اختــراع  چندیــن  کتــاب،و 

گــون در مؤسســات مختلــف  گونا علمــی ایشــان همــراه بــا تجربیــات 
کاردیــف بریتانیا،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ایــران  )دانشــگاه 
و دانشــگاه پنســیلوانیا ایاالت متحــده آمریــکا(، در جهــت انجــام 
بــوده  تکنولــوژی  بــه  علــم  تبدیــل  بــرای  منســجم  تحقیقــات 

پنســیلوانیا  دانشــگاه  دانشــیار  ســال   2 مــدت  بــه  ایشــان  اســت. 
کنــون به عنــوان اســتاد دانشــکده  ایاالت متحــده آمریــکا بــوده و هم ا

ــوم پزشــکی تبریــز مشــغول خدمــت می باشــند.  داروســازی دانشــگاه عل

 Web of Science Core Collection در BioImpacts نمایه شدن مجله
ــز و  ــوم پزشــکی تبری کــه در ســال 1102 توســط دانشــگاه عل ــی اســت  ــا رویکــرد بین الملل ــر ب ــه معتب ــه stcapmIoiB بــک مجل مجل
بــا مســاعدت و پشــتکار مدیرمســئول محتــرم جنــاب آقــای دکتــر رشــیدی و تالش هــای بی شــائبه ســردبیر محتــرم جنــاب آقــای 
گردیــد. اولیــن شــماره مجلــه درســال 1102 بــه صــورت الکترونیکــی بــه چــاپ رســید. رویکــرد مجلــه چــاپ  دکتــر امیــدی تأســیس 
مقــاالت در حــوزه علــوم پزشــکی، دارویــی و علــوم نانوتکنولــوژی و بیوتکنولــوژی و در نهایــت تبدیــل دانــش بــه تکنولــوژی مــی 
ــا تبعیــت از قوانیــن بین المللــی نشــر و قوانیــن بین المللــی اخــالق در نشــر توانســته اســت در نمایــه  باشــد. مجلــه stcapmIoiB ب
گــردد. لــذا  هــا و پایگاههــای معتبــر بین المللــی همچــون RJS ،supocS ،dembuP و دیگــر نمایــه نامــه هــای معتبــر ایندکــس 
کــه اخیــرًا ایــن مجلــه توانســته در یکــی از مجموعــه هــای  گرامــی برســانیم  مفتخریــم بــه اطــالع اســاتید، دانشــجویان و همــکاران 
ISI( sretueR nospmohT ســابق بــا نــام noitcelloC eroC ecneicS fo beW نمایــه شــود. ایــن موفقتیــت را بــه محضر مســئولین 
محتــرم دانشــگاه، حــوزه ریاســت، معاونــت تحقیقــات و فنــاوری، اســاتید و دانشــجویان تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نماییــم. 
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رشته ها و دوره های آموزشی 
فقــه،  اســالمی  رشــته ها ی  العالمیــة  جامعة المصطفــی  در 
کالم  اصــول  فقــه، قــرآن، حدیــث، فلســفه، عرفــان، اخــالق، 
و  رشــته ها  نیــز  علوم  انســانی  حــوزه  ی  در  و  اســالم  تاریــخ   و 
ــوم  تربیتــی، حقــوق، روان شناســی،  گرایش  هایــی همچــون عل
بانــك داری،  سیاســی،  علــوم  جامعه  شناســی،  اقتصــاد،  
ارتباطــات، مدیریــت و ادبیــات زبان  هایــی همچــون فارســی، 
اســالمی  رویکــرد  بــا  روســی،  و  فرانســوی  انگلیســی،  عربــی، 
آموزشــی حــوزه ای و  ایــن علــوم در دو نظــام  ارایــه می شــود. 
گرایــش در ســطوح )نظــام  کادمیــک در قالــب 170 رشــته و  آ
کادمیــک(  ذیــل  آموزشــی حــوزه ای(  و مقاطــع )نظــام آموزشــی آ

می  شــود:   تدریــس 
دوره تمهیدی ) آموزش زبان فارسی و معارف اسالمی( 

کاردانی  سطح 1 ـ 
کارشناسی  سطح 2 ـ 

کارشناسی ارشد سطح 3 ـ 
سطح 4 ـ دکتری 
سطح 5 ـ اجتهاد

توانمندیهــای  از  بهره گیــری  بــا  جامعة المصطفی العالمیــه، 
آخریــن  از  بهره منــدی  و  حــوزه ای  آموزشــی  نظــام 
بیــش  آموزشــی،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  دســت آوردهای 
از 3500 عضــو هیئــت علمــی و اســتاد تمام وقــت و پاره وقــت 
گــروه علمــی و نیــز پیشــرفته ترین ابــزار و فن آوریهــای  در 200 
آموزشــی، رشــته های مزبــور را ارائــه می نمایــد. ایــن نهــاد علمــی 
و  کــز  مرا تأییــد  مــورد  رســمی  مــدرك  دانش آموختگانــش  بــه  

می کنــد.  اعطــا  جهــان  بین المللــی  علمــی  ســازمان های 
زبــان آموزشــی در داخــل ایــران، فارســی و عربی اســت که دانش 
پژوهــان در مــدت یکســال بــا پیشــرفته تریــن روش ــهای آموزشــی 

کشــورها متناســب بــا  آن را فــرا می گیرنــد. ایــن زبــان در دیگــر 
ــا  ــدگان در آزمون ه ــد. پذیرفته  ش ــور می باش کش ــمی آن  ــان رس زب
و مصاحبه هــای علمــی ورودی جامعة المصطفــی العالمیــة، در 
کوتاه مــدت، بــه صــورت  قالــب دوره هــای آموزشــی بلندمــدت  و 
حضــوری و مجــازی ) در دانشــگاه مجــازی المصطفــی( آمــوزش 

می بیننــد. 

واحدهای آموزشی- تربیتی 
دارد  قــرار  قــم  در  جامعة المصطفی العالمیــه  مرکــزی  ســازمان 
و بیــش از 170 واحــد آموزشــی، تربیتــی و پژوهشــی وابســته، 
کشــور مســتقر می باشــد. ایــن  ج  پیوســته آن در داخــل و خــار
گــرگان  واحدهــا در شــهرهای مشــهد،  تهــران، تبریــز، اصفهــان، 
آفریقــای  از جملــه:  کشــور جهــان  از هشــتاد  بیــش  و  و قشــم 
جنوبــی، آلبانــی، آلمــان، افغانســتان، اندونــزی، انگلســتان، 
اوگانــدا، برزیــل، بلغارســتان، بنــگالدش، بورکینافاســو، بوســنی 
کســتان، تانزانیــا، تایلند، توگــو، دانمارك،  و هرزگویــن، بنیــن، پا
ســیرالئون،  ســوریه،  ســنگال،  ســوئد،  عــاج،  ســاحل  ژاپــن، 
عــراق، غنــا، فیلیپیــن، قرقیزســتان، قزاقســتان،کامرون،کوزوو، 
گینــه،  گویــان،  گرجســتان،  گامبیــا،  کومــور،  کنگــو دموکراتیــك، 
گاســکار، مــاالوی، مالــزی، مالــی، میانمــار، نــروژ،  لبنــان،  مادا

نیجــر، نیجریــه، هنــد و... فعال انــد.

تولیدات پژوهشی
گــروه علمــی،  جامعة المصطفی العالمیــه، بــا بهره منــدی از 200 
مرکــز  دوازده  پژوهشــگر،   2500 از  بیــش  علمــی،  انجمــن   90
از  بیــش  بــا  کتابخانــه  نیــز شــصت  و  پژوهشــگاه  و  پژوهشــی 
ــدات  ــور، تولی کش ج  ــار ــل و خ ــاب در داخ کت ــخه  ــون نس یک میلی
علمــی فراوانــی در زمینــه ترجمــه، تألیــف، پژوهــش و تصحیــح 

کتــاب، 5000 پایان نامــه، دویســت  در قالــب دوازده هــزار عنــوان 
عنــوان مجلــه و نشــریه علمــی- پژوهشــی، علمــی- ترویجــی، 
کتــاب درســی، 83  تخصصــی و اطالع رســانی، پانصــد عنــوان 
ســایت علمــی و 35000 مقالــه بــه بیــش از بیســت زبــان زنــده 

جهــان عرضــه نمــوده اســت.

انتشارات
ــاب  کت ــب  ــه در قال ــی جامعة المصطفی العالمی ــتاوردهای علم دس
کــز بین المللــی ترجمــه و نشــر  و منشــورات دیگــر، بــه همــت مرا
المصطفــی در قــم، مشــهد، تهــران و اصفهــان و نیــز در کشــورهای 
انگلســتان، اندونزی، مالزی، لبنان، هند، پاکســتان، افغانســتان 
و تایلنــد، بــه زبان هــای فارســی، عربــی، انگلیســی، فرانســوی، 
آلمانــی، روســی، اردو، آذری، ترکــی اســتانبولی، هوســا، ســواحیلی، 

بنــگال، تاجیکــی و... چــاپ و منتشــر می شــود. 

تبادالت پژوهشی
گســترش ارتباطــات پژوهشــی و  ایــن نهــاد علمــی بــه منظــور 
کارگاه هــای  تبــادالت علمــی، همایش هــای علمــی بین المللــی، 
علمــی  مســابقات  و  المپیادهــا  و  علمــی  اردوهــای  پژوهشــی، 
ج کشــور  بین المللــی فراوانــی را بــه صــورت ســاالنه در داخــل و خــار
ــد. افــزون  ــزاری آنهــا همــکاری می نمای ــا در برگ ــزار می کنــد و ی برگ
بــر ایــن، فرصت هــای مطالعاتــی بســیاری در اختیار پژوهشــگران 

ــرار می دهــد.  ــز علمــی جهــان ق ک مرا
شــیخ  پژوهشــی  بین المللــی  جشــنواره  دوره  پانــزده  کنــون،  تا
از سراســر  اثــر علمــی  از 7000   بیــش  بــا دریافــت  طوســی)ره( 

جهــان برگــزار شــده اســت. 

دستاوردهای فرهنگی- تربیتی

معرفی اجمالی جامعة  المصطفی العالمیة
گســترش علــوم اســالمی، انســانی و اجتماعــی، بــا رویکــرد آموزشــی، پژوهشــی و تربیتــی،  کــه بــا هــدف  جامعــة  المصطفــی العالمیــة  نهــادی علمــی و بین المللــی بــا هویــت حــوزه ای اســت 
ل معــارف اســالمی و هدایــت قرآنــی در سراســر جهــان فراهــم آورد  کم نظیــری بــرای تشــنگان زال گیتــی تحــت پوشــش قــرار داده و فرصــت  کــه انبوهــی از داوطلبــان را از سراســر  اهتمــام دارد 
گمــارد.  تــا ضمــن تربیــت مجتهــدان، عالمــان و متخصصــان پارســا و متعهــد، بــه تبییــن، تولیــد و تعمیــق تفکــرات و اندیشــه های اســالمی و نشــر و ترویــج اســالم نــاب محمــدی )ص( همــت 
کنــون، بیــش از  30000 نفــر از آنــان دانش آموختــه شــده اند. کــه تا ایــن نهــاد علمــی بین المللــی بیــش از 55.000  دانش پــژوه مــرد و زن را از 122 ملّیــت، تحــت تعلیــم و تربیــت خــود داشــته 
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جامعة المصطفی العالمیــه بنــا بــر رســالت ذاتــی اش، تربیــت 
کنــار تعلیــم قــرار داده و بــا تدویــن نظام نامــه تربیتــی،  را در 
در  دانش پژوهــان  متــوازن  و  جامــع  پــرورش  دنبــال  بــه 
ابعــاد علمــی، اخالقــی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. در ایــن 
کــز تخصصــی و 220 تشــکل  زمینــه، بــا بهره بــرداری از مرا
کارشناســان  و  ملیــت  چهــل  از  دانش پژوهــان  فرهنگــی 
خبــره و توانمنــد، توانســته اســت بیــش از هفت هــزار اردوی 
هیجــده  مذهبــی،  و  فرهنگــی  مراســم  پنج هــزار  فرهنگــی، 
ج  دوره المپیــاد بین المللــی قــرآن و حدیــث در داخــل و خــار
دوره  پنــج  ورزشــی،  مســابقه  و  المپیــاد  دوره  صــد  کشــور، 
و  فرهنگــی  دســتاوردهای  و  آثــار  )ویــژه  طوبــی  جشــنواره 
هنــری دانش پژوهــان( و دوهــزار دوره مهارتــی وکاربــردی در 
ــی و  ــدادی، فن ــانه ای، ام ــری، رس ــی، هن ــای فرهنگ زمینه  ه

کنــد. مدیریتــی برگــزار 
ســیصد  انتشــار  و  گ  وبــال و  ســایت  چهارهــزار  راه انــدازی 
نشــریه فرهنگــی بــه بیــش از چهــل زبــان زنــده دنیــا از دیگــر 
اقدامــات در ایــن زمینــه اســت. راه انــدازی اتحادیــه رادیــو 
از  نیــز  جامعة المصطفی العالمیــه  طــالب  تلویزیون هــای  و 
المصطفــی  فرهنگــی  فعالیت هــای  و  توانمندی هــا  نتایــج 

می باشــد. 
راهبــرد  گرفتــن  پیــش  در  بــا  جامعة المصطفی العالمیــه 
گــون  گونا راه انــدازی رشــته های  بــر  افــزون  قرآن محــوری، 
اســت  توانســته  فــراوان،  قرآنــی  پژوهش هــای  و  آموزشــی 
بیــش از دوهــزار نفــر از دانش پژوهــان و فرزندانشــان را بــه 

بیفزایــد.  کریــم  قــرآن  جمــع حافظــان 

ارتباطات
ارتباطــات  گســترش  منظــور  بــه  جامعة المصطفی العالمیــه 
کــز علمــی- فرهنگــی  آموزشــی و پژوهشــی بــا نهادهــا و مرا
خارجــی،  و  داخلــی  کارشناســان  از  اســتفاده  بــا  جهــان،  
خارجــی،  مهمانــان  میزبانــی  و  منطقــه ای  کمیســیون های 
مطالعــه  مــورد   450 از  بیــش  تولیــد  ضمــن  اســت  توانســته 
و  فرهنگــی  علمــی-  مرکــز  هــزار  از  بیــش  بــا  منطقــه ای، 
ارتبــاط  جهــان   در  فرهنگــی  و  علمــی  شــخصیت   1500 
و  بین المللــی در داخــل  مرکــز علمــی  بــا  110  کــرده،  برقــرار 
کنــون،  کشــور تفاهم نامــه همــکاری امضــا نمایــد. ا ج  خــار
بین المللــی  اتحادیــه  در  جامعة المصطفی العالمیــه 
دانشــگاه ها )IAU(، اتحادیــه دانشــگاه های جهــان اســالم 
اقیانوســیه  و  آســیا  دانشــگاه های  اتحادیــه    ،)FUIW(

دانشــگاه های  رؤســای  بین المللــی  )AUAP(،  اتحادیــه 
جهــان )IAUP( و اتحادیــه دانشــجویان جهــان اســالم عضــو 

اســت.
گــزارش  رویدادهــا،  اخبــار،  جامعة المصطفی العالمیــة 
فعالیت هــا، آخریــن دســتاوردها و مواضــع خــود را بــه وســیله 
نــور،  ســفیران  خبــری  نشــریه  المصطفــی،  خبــری  پایــگاه 
گــون و ضمــن  گونا بیــش از صــد ســایت رســمی بــه زبان هــای 
آنهــا  بــا  همــکاری  و  بین المللــی  نمایشــگاه های  در  حضــور 

می کنــد. منتشــر 

تسهیالت و خدمات
ــاری طــالب و فراهــم  ــه منظــور ی جامعة المصطفی العالمیــه ب
محــل  بــا  متناســب  آنــان،  بهتــر  تحصیلــی  زمینــه  آوردن 
تحصیــل و شــرایط هــر یــک،  تســهیالت و خدماتــی ماننــد 
کمك هزینــه  پرداخــت  تحصیلــی،  اقامــت  و  ویــزا  گرفتــن 
وام   و  مســکن  کمك هزینــه  )شــهریه(،  تحصیلــی 
قرض الحســنه، تأمیــن خوابــگاه، ارایــه خدمــات بهداشــتی 
تربیتــی، آموزش هــای  آموزشــی و  و درمانــی، مشــاوره های 
امکانــات  و  فرزنــدان  و  همســران  بــه  مهارتــی  و  کاربــردی 
بــرای  کــردن تحصیــل ویــژه  و مســابقات ورزشــی، فراهــم 
خانواده هــای طــالب و برگــزاری اردوهــای تفریحــی - زیارتــی 

می گیــرد. نظــر  در 

دانش آموختگان 
ــد  ــش از ص ــی از بی ــه المصطف ــی  هزار دانش آموخت ــش از س بی
کشــور جهــان، بــا انباشــته  ای از علــم و معرفــت در حوزه هــای 
ــد،  ــل و تعه ــرف تعق ــانی در ظ ــالمی و انس ــوم اس ــون عل گ گونا
کشــورهای خویــش بازگشــته، بــه فعالیت هــای آموزشــی  بــه 
مشــغول  جهــان  فرهنگــی  علمــی-  کــز  مرا در  پژوهشــی  و 
اســت  اقتــدار علمــی دانش پژوهــان ســبب شــده  شــده اند. 
علمــی،  عالــی  ســطوح  در  آنــان  از  ملت هــا،  و  دولت هــا 
فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی ســود بــرده، از فیــض حضــور 
ایشــان در راه اعتــالی ارزش هــای واالی بشــری و پیشــرفت 

علمــی و معنــوی بهره منــد شــوند.
کنــون، چهــل انجمــن دانش آموختگان جامعة  المصطفی  هم ا
العالمیــه در چهــل کشــور جهــان فعالنــد و ضمــن ارتبــاط علمــی 
تبــادل  بــه  ایشــان،  از  پشــتیبانی  و  المصطفــی  بــا  پیوســته 
نظــرات و تجربیــات علمــی و فرهنگــی بــا یکدیگــر اهتمــام 

از  شــماری  ســاالنه،  جامعة المصطفی العالمیــه  می ورزنــد. 
از سراســر جهــان  را  فعــال خــود  و  دانش آموختــگان نخبــه 
از  آنهــا،  وضعیــت  آخریــن  بررســی  ضمــن  آورده،  هــم  گــرد 
نظــرات و پیشــنهاد های ایشــان بــرای انجــام اصالحــات الزم 
ح هــا و برنامه هــای خــود اســتفاده می کنــد. در اهــداف، طر

ارتباط با ما
بــه  العالمیــة  جامعة المصطفــی  بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای 

فرماییــد.  مراجعــه    www.miu.ac.ir نشــانی 
گاهــی از آخریــن اخبــار جامعة المصطفــی العالمیــة بــه  بــرای آ

نشــانی http://news.miu.ac.ir  مراجعــه فرماییــد.
بــرای ثبــت تقاضــای پذیــرش در جامعة المصطفــی العالمیــة 

بــه نشــانی  http://sampa.miu.ac.ir  مراجعــه فرماییــد. 
بــه  المصطفــی  مجــازی  دانشــگاه  بــا  آشــنایی  منظــور  بــه 

فرماییــد.  مراجعــه   http://ou.miu.ac.ir نشــانی  
نشــانی پســت الکترونیــک info@miu.ac.ir و شــماره نمابــر 
982537172222+ نیــز آمــاده دریافــت پرســش ها، نظرهــا 

و پیشــنهادهای شــما اســت.
جهــت ارتبــاط بــا واحــد تبریــز شــماره تلفــن 04133273190 
کتابخانــه  جنــب  بهمــن   29 خیابــان  تبریــز  نشــانی  بــه 

عصر)عــج( ولــی  حضــرت 
بیــن  در  )ص(  محمــدی  نــاب  اســالم  نفــوذ  و  نــور  یقینــًا  
ی  حقــه  معــارف  بــه  عالقمنــد  و  مســتضعف  هــای  ملــت 
گرفتــه از الطــاف حــق لــم یــزل مــی باشــد و  الهــی سرچشــمه 
ــه   ک ــة نهــاد  مقدســی اســت  جامعــة المصطفــی)ص( العالمی
ــو و  ــی در تکاپ ــور خدای ــن  ن ــترش  ای گس ــط و  ــتای بس در راس

تــالش مــی باشــد.
کــه اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز  میزبــان   و شــکر خــدا را 
کالنشــهر تبریــز  یکــی از نمایندگــی هــای ایــن نهــاد مقــدس در 
کیــدات مقــام معظــم رهبــری و بــا حمایــت هــای حضــرت  بــا تا
پذیــرش  بــا   1392 ســال  مــاه  مهــر  از  شبســتری  اهلل  آیــت 
کشــورهای شــمالی  طــالب و دانــش پژوهــان غیــر ایرانــی از 
کنــون قریــب بــه 200 نفــر از شــیفتگان و  کــه تا گردیــد.  ایــران 
رهپویــان علــوم اهــل بیــت عصمــت و طهــارت در ایــن مرکــز 

ــه تحصیــل مشــغول مــی باشــند. ــی ب بیــن الملل
جنــاب  عهــده  بــه  مبارکــه  مجموعــه  ایــن  ریاســت 
حجة االســالم والمســلمین آقــای دکتــر بخــت آور مــی باشــد.
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 برای دیدارمردم و کارکنان و در حد امکان هر15 روز برای حل مشکالت آنها می پرداختم. 	 
کــردم وبرعملکــرد آنهــا نظــارت 	   مدیــران میانــی واجرایــی را بــا نظــر خــودم انتخــاب مــی 

کامــل داشــته باشــم.  
کاری وســایرمزایا یــک جــدول فرمــول معیــاری تعییــن 	  کارانــه و اضافــه   بــرای پرداخــت 

کارکنــان پرداخــت می کــردم درنتیجــه رقابــت  و نســبت بــه آن معیارهــا بــرای مدیــران و 
کاری بــه وجــود می آمــد.

ــا  ــا ب ــای واحده ــا روس ــه ب ــای جلس ــه ج ــودم ب ــگاه ب ــس دانش ــر رئی گ ــتاد مرکزی:ا ــناس س کارش
کارشناســان مســئول مســتقیم انجــام کارهــا جلســه گذاشــته و بهتــر در جریان مســائل موجــود قرار 

گرفتــم و حصــول بــه نتایــج ســریعتر می گشــت. مــی 

کیفیـــت آمـــوزش پزشـــکی و  یـــک مدیـــر: 60 درصـــد از وقـــت خـــود را صـــرف ارتقـــای 
می کـــردم. پیراپزشـــکی 

ح جامــع نظــام دانشــگاهی را بــه منظــور  اســتاد داروســازی  - دکتــر یدالــه امیــدی:  طــر
کــرده و  اســتاندارد ســازی فرآیندهــای اداری، آموزشــی، پژوهشــی و درمانــی ایجــاد و اجــرا 
رونــد رســیدن دانشــگاه بــه 100 دانشــگاه برتــر جهــان از مســیر ترجمــان علــم بــه عمــل بــر پایــه 

نیازهــای منطقــه ای و جهانــی را همــوار می کــردم.

یــک دانشــجو:  ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت را بــه منظورایجــاد اشــتغال دانش آموختــگان 
ــردم. ــت می ک تقوی

یکـــی از شـــهروندان تبریـــزی:  تعـــداد تخت هـــای آی ســـی یـــو را در ســـطح اســـتان تـــا 
گامـــی در راســـتای توســـعه عدالـــت  پایـــان دوره مســـئولیتم حداقـــل دو برابـــر می کـــردم تـــا 

ــم.  ــته باشـ برداشـ

کوشــش میکــردم و بــه  یــک دانشــجو:  صــدای مشــتریان داخلــی و خارجــی را بــه دقــت 
کــز درمانــی هســتند خدمــات را طــوری  کننــده بــه مرا کــه بیمــاران مراجعــه  مشــتریان خارجــی 
کــه هیــچ بیمــاری بــه علــت نبــود امکانــات درمانــی و بهداشــتی دچــار رنــج و  ارائــه میکــردم 
درد نمیشــد. در بــه حداقــل رســاندن عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســالمت  تــالش میکــردم و 

توجــه ویــژه  بــه عدالــت اجتماعــی  داشــتم.
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  CCU و  ICU دکتــر ســید جمــال حســینی اقــدم: مــن  اســتفاده از موبایــل را در بخــش هــای
ع می کــردم. کادر درمانــی ممنــو بــرای پرســتاران و 

ـــم  ـــا معـــاون دارای تعهـــد وعل یکـــی ازاعضـــای هیـــات علمـــی دانشـــگاه :  یـــک مشـــاور و ی
ــا  کـــه بـ کثریـــت باشـــد بـــرای علـــوم پایـــه و بالینـــی انتخـــاب میکـــردم   ــاد ا کـــه مـــورد اعتمـ
ـــه هـــر حـــوزه را مرتفـــع  ـــوط ب ـــی از مســـائل و مشـــکالت  مرب ـــودن  قـــدرت اجرایـــی  خیل دارا ب

ـــاخت.  ـــی س م

عضــو هیــات علمــی واســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی: تنهــا خواســته همــه اجــرای قانــون 
کــه متاســفانه بــه دلیــل دوســتی بابرخــی ازافــراد چشــم بــرروی تخلــف عــده ای بســته  اســت 
کننــده نتیجــه  کــه هــم رئیــس هســتند هــم مدیــر هســتند وهــم ارزشــیابی  میشــود عــده ای 

کننــد.  مشــخص اســت، اســتدعا داریــم فقــط قانــون را اجــرا 

کلینیــک شــیخ الرئیــس تعرفــه غیــر قانونــی دریافــت  یــک عضــو هیــات علمــی: چــرا پزشــکان 
می کننــد در حالیکــه همــه شــان فــول تایــم هســتند؟

گــر رئیــس دانشــگاه بــودم فراینــد پذیــزش  کــودکان: ا کننــده بــه بیمارســتان  قــای مراجعــه  آ
بیمــاردر بیمارســتان را تغییــر و بهبــود مــی دادم و از ویزیــت رزیدنت هــای ســال اول و دوم 
کــه موجــب اتــالف وقــت و ضررهــای  ــردم  ــدون حضــور اســاتید در اورژانــس جلوگیــری می ک ب

جبران ناپذیــر بــه بیمــار می گــردد.

گــر رئیــس دانشــگاه بــودم از ســوارکردن ســرویس هــا در خیابــان  کارمنــد دانشــکده دندانپزشــکی: ا
کــه موجــب افزایــش ترافیــک مــی شــود جلوگیــری وســرویس هــا موظف به ســوار کــردن همــکاران در 

داخــل محوطــه دانشــگاه می نمــودم.

ع را بــرای همــه  کارکنــان دانشــگاه:  رده هــای آموزشــی نحــوه برخــورد بــا ارباب رجــو یکــی از 
کادر علــوم پزشــکی به صــورت حضــوری برگــزار می کــردم و خــودم در آن هــا تدریــس می کــردم 
از  کوچک تریــن بی احترامــی و بی توجهــی  گــر  ا بــه همــه مشــخص شــود و  تــا اهمیــت آن 

ــردم. ــرد می ک ــأن آن ف ــورد درش ــی برخ ــراد خاط ــا اف ــدم ب ــان می دی کارکن
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کــه بیمارســتان امــام رضــا)ع( یــک بیمارســتان  کنــم   بســم ا... الرحمــن الرحیــم و بــه نســتعین...من ضمــن تشــکر از حضــور شــما و آقــای ادهــم، در رابطــه بــا بیمارســتان امــام رضــا )ع( بایــد عــرض مــی 
گــروه هــای آموزشــی و فــوق تخصصــی  کثــر  کــه تقریبــًا ا کشــور بــا حــدود 800 تخــت بســتری اســت  کشــور اســت. ایــن مرکــز بزرگتریــن مرکــز آموزشــی و درمانــی شــمالغرب  فــوق تخصصــی ســطح 3 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بیــش از 500 دســتیار تخصصــی و فــوق تخصــی و بیــش از 200 نفــر پزشــک متخصــص و فــوق تخصــص عضــو هیئــت علمــی نیــز حــدود 2000 نفــر همــکار و پرســنل 

درمانــی و پشــتیبانی در ایــن بیمارســتان حضــور دارنــد. بیــش از 5000 نفــر دانشــجوی پزشــکی و پرســتاری و غیــر پرســتاری در ایــن مرکــز در حــال آموزش انــد.

 مصاحبه با  رئیس مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

وجــه تمایــز ایــن مرکــز بــا مراکــز دیگــر در چندیــن عامــل 
قابــل ذکــر اســت. 

 1- بــرای دریافــت برخــی خدمــات درمانــی خــاص، مــردم صرفــًا 
کــه  ایــن جــا را مــی شناســند. یعنــی برخــی امکانــات  وجــود دارنــد 
کل اســتان فقــط در ایــن مرکــز مســتقر هســتند. مثــل بخــش  در 
خــون، رادیوتراپــی، مراقبــت بیمــاران ســرطانی و خدماتــی مثــل 
کــه هــم تجهیــزات، هــم اســاتید و هــم خــود  ERCP. بــه طــوری 
بخــش فقــط در ایــن مرکــز مــی باشــد و همیــن طــور بخش هــای 
کلیــه و اعضــا، درد و طــب تســکینی  دیگــری مثــل بخــش پیونــد 
کثــر  ا ارجــاع  مرکــز  تقریبــًا  مســتقرند.  مرکــز  ایــن  در  فقــط  نیــز 
کل اســتان، اینجاســت.مثل  بخش هــای فــوق تخصصــی در 
گــوارش و... ممکــن  کلیــه، روماتولــوژی، غــدد،  بخــش ریــه، 
اســت در ســایر بیمارســتان ها نیــز بطــور اســمی وجــود داشــته 

ــد. ــت می کنن ــاده را مراقب ــاران س ــری بیم ــط یکس ــا فق ــد ام باش
تنهــا  قبــل،  ســال  ارزشــیابی  طــی  در  مــا  بیمارســتان   -2
گرفتــه اســت کــه +Level 1 را  بیمارســتان دانشــگاهی اســت 
کشــور مراقبــت  کل  3- بیمــاران stroke و ســکته مغــزی، در 
در   TPA آمپــول  تزریــق  شــامل  کــه  هــا  ایــن  ی  اولیــه  هــای 
و  ویــژه  هــای  مراقبــت  بخــش  در  بســتری  و  اولیــه  ســاعات 
تــوان بخــش بعــدی آنهاســت، فقــط در بیمارســتان مــا اجرایــی 
ثبــت شــده و    strok ایــن هــا در ســایت جهانــی مــی شــود.. 
کشــور بــه صــورت  کل  ح در  کــه ایــن طــر Follow-up مــی شــوند 
کامــل فقــط در بیمارســتان مــا اســت و ویژگــی منحصــر بــه فــرد 
کــه مــردم آن  کشــوری دارد. لــذا برخــی خدماتــی وجــود دارد 
ــن  ــد. ای کنن ــت  ــد دریاف ــی توانن ــا م ــتان م ــًا از بیمارس ــا را صرف ه
آیتــم هــا بیمارســتان مــا را از ســایر بیمارســتان های دانشــگاهی 

کنــد.                                                                                                 کشــور متمایــز مــی  گاهــًا  اســتان و 

مشکالت و کمبودها
 علی رغم امتیازات زیاد، مشکالت زیادی هم وجود دارند.

کامــاًل بــه بــن  1- در فضاهــای فیزیکــی دربرخــی از آیتــم هــا 
بســت رســیده ایم.مثــاًل در رشــته هــای جدیــد فــوق تخصصــی 
گــروه هــای  کثــر  کنــد، چــون ا کــه دانشــگاه دســتیار پذیــرش مــی 
آموزشــی در بیمارســتان مــا هســتند، محــل فعالیــت دســتیاران 
جدیــد در بیمارســتان مــا اســت  و مــا بــرای فضــای فیزیکــی امــور 
کثــر فضاهــای  کلــی در ا رفاهــی آنــان مشــکل داریــم. بــه طــور 

ــادی داریــم. فیزیکــی محدودیــت زی
2- درمانــگاه مــا بــا حجــم زیــاد مراجعیــن، محــل اســتراحت 
کافــی بــرای مــردم نــدارد. و حتــی در اورژانــس هــم  و انتظــار 
مشــکالت،  از  یکــی  لــذا  نــدارد.  وجــود  کافــی  انتظــار  فضــای 

اســت. فیزیکــی  مشــکل فضاهــای  
کــه تقریبــًا مشــابه ســایر بیمارســتانها اســت  3- مشــکل بعــدی 
کــه مثــاًل  گــر اســت. بــه طــوری  عــدم تعامــل ســازمان هــای بیمــه 
امســال هیــچ دریافتــی از بیمــه هــا نداشــتیم و مشــکل مالــی 
شــدیدًا بــر مــا فشــار مــی آورد، از یــک طــرف مجبوریــم خدمــات 
کنــد،  کــه مراجعــه مــی  کســی  خــود را بــه روز نگــه داریــم زیــرا 
ــه  ــه و هیــچ بهان ــا ن ــم ی گرفتــه ای کــه از بیمــه پــول  ــدارد  کاری ن
کامــل و بــه موقــع  ای بــرای آن هــا نداریــم  ولــی عــدم پشــتیبانی 

از طــرف بیمــه هــا، یــک مشــکل جــدی اســت.                                                                                                 
کاری زیــاد  4- مشــکل  بعــدی میــزان زیــاد مراجعیــن وحجــم 
کار افتادگــی آنهاســت. مثــاًل علــی  تجهیــزات و لــذا فرســودگی و از 
کــه در سیتســم دولتــی اســتان دو دســتگاه اســکن  رغــم ایــن 
از اســکن هــای موجــود در بیمارســتان مــا وجــود دارد و چــون 
کننــد مرتبــًا خــراب مــی  کار مــی  هــر دو بــه صــورت شــبانه روز 
کنیم   شــوند و مرتبــًا در چالــش و مشــکالت هســتیم و تــالش مــی 

ــویم. ــن نش ــرمنده ی مراجعی ش
5- موضــوع بعــدی در بیمارســتان مــا، البتــه نســبت بــه ســایر 
بیمارســتان های دانشــگاهی، کمبــود نیــروی انســانی مخصوصــًا 
مســتحضر  اســت.  بهیــاری  کمــک  و  خدماتــی  حــوزه ی  در 
کــه تقریبــًااز ســال 94 بــه بعــد، در ایــن دو آیتــم اصــاًل  هســتید 
کــه مرتبــًا خروجــی داشــتیه ایم. جــذب نیــرو نداشــتیم در حالــی 

کار افتــاده شــده اند امــا  تعــدادی بازنشســته شــده و تعــدادی از 
کــه مــا مرتبــًا بــه خدمــات خــود  جایگزیــن نشــده اند در حالــی 
کرده ایــم. مثــاًل تعــداد تخــت هــای بســتری از 400 تــا بــه  اضافــه 
تعــداد فعلــی رســیده انــد. االن مثــاًل در طبقــه ی ســوم، دو بخــش 
کمبــود نیــرو هنــوز افتتــاح  کــه بــه دلیــل  آمــاده ی افتتــاح داریــم 

نشــده اند.
نیــز هســت،  البتــه مشــکل دانشــگاه  کــه  6- مشــکل بعــدی 
جلــوی  در  مثــاًل  االن  اســت.  بیمارســتان  دسترســی  هــای  راه 
ــه رو هســتیم. مــردم  ــا یــک ترافیــک ســنگین روب بیمارســتان ب
و پرســنل بــرای رســیدن بــه بیمارســتان، اغلــب بــا مشــکالت 
دسترســی و ترافیــک مواجــه انــد. البتــه طــی رایزنــی بــا مســئولی 
کــه البتــه ایــن مســئله جــزو دغدغــه هــای آن هــا نیــز  دانشــگاه 
یــک مســیر  از طریــق خیابــان عطــار،  مــی خواهیــم  هســت، 
کنیــم و همینطــور بــا تــالش هــای  دسترســی بــه بیمارســتان بــاز 
ریاســت محتــرم دانشــگاه، یــک مســیر دسترســی نیــز قــرار اســت 
ــاز مــی  ــه محوطــه دانشــگاه ب کــه ب ــی  کمربنــدی میان از طریــق 
شــود، بــه بیمارســتان نیــز مســیر دسترســی داده  شــود. چــون 
و...  زلزلــه  مثــل  هایــی  بحــران  در  ویــژه  بــه  خاصــی  مواقــع 

بیمارســتان مــا واقعــًا بــه چنیــن راه هایــی نیــاز دارد.
کمبــود فضاهــای پارکینــگ هــم بــرای  ع بعــدی،  7- موضــو
مراجعیــن و هــم بــرای پرســنل اســت. البتــه هــر چنــد شــاید 
ــکلی  ــن مش ــا چنی ــتان ب ــال بیمارس ــر ح ــه ه ــی ب ــد ول ــم نباش مه

درگیــر اســت.
 8-  همینطــور برخــی فضاهــای پشــتیبانی در بیمارســتان مــا 
گــر بــه بایگانــی برویــد پرونــده هــا  کــم اســت. مثــاًل ا فــوق العــاده 
تقریبــًا روی هــم انباشــته شــده انــد. شــاید برخــی مشــکالت دیگــر 
نیــز از قلــم بیفتــد امــا آیتــم هــای مهــم شــامل ایــن مــوارد بودنــد.                                                                                                                                

دیالیز
کــه بیمارســتان   قبــاًل بخــش دیالیــز بیمارســتان امــام ســابق 
مــا در واقــع ادامــه ی فعالیــت آن اســت، االن در بیمارســتان 
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شــهید مدنــی مســتقر اســت. بخــش دیالیــز فعلــی بیمارســتان 
کــه فقــط بــرای  امــام رضــا )ع( شــامل 5 تخــت فعــال اســت 
بیمــاران اورژانســی خدمــات مــی دهــد. ولــی چــون دیالیــز در 
کل اســتان، یکــی ازمشــکالت جــدی دانشــگاه اســت و تعــداد 
از  لــذا  انــد  افزایــش  حــال  در  مرتبــًا  دیالیــز  نیازمنــد  بیمــاران 
حــدود 2 ســال قبــل طــی رایزنــی هــای دانشــگاه و بیمارســتان 
کــه در دانشــگاه فعــال بــوده انــد، نهایتــًا توافــق  بــا خیرینــی   
کنند.  کــه یــک بیمارســتان بــزرگ صرفــًا بــرای دیالیــز ایجــاد  شــد 
در همیــن راســتا  در محوطــه ی بیمارســتان شــهید قاضــی )مــا 
یــک   ) پزشــکی  دانشــکده  و  شــهیدقاضی  بیمارســتان  بیــن 
کــه یکــی از خیریــن، فقــط  محوطــه ای انتخــاب شــد و مقــرر شــد 
تجهیــزات آن را بخرنــد )شــامل حــدود 120 تخــت و دســتگاه 
کــرده و  دیالیــز ( و خیــری دیگــر نیــز ســاختمان آن را احــداث 
کــه آقــای  تحویــل دانشــگاه دهــد. بعــد رئیــس وقــت دانشــگاه 
دکتــر یعقوبــی بــود، تغییــر یافــت و آقــای  دکتــر صومــی تشــریف 
ــا  ــتان م ــه از بیمارس ــون آن محوط ــان، چ ــکار ایش ــا ابت ــد. ب آورن
فاصلــه داشــت.و چــون مرکــز دیالیــز بایــد در یــک بیمارســتان 
جنــرال مســتقر باشــد، تــا بیمــاران دیالیــزی بتواننــد خدمــات 
کننــد، لــذا محــل فــوق بــا  دیگــر را نیــز  بــه طــور همزمــان دریافــت 
مشــورت خیریــن و متخصصیــن بیمارســتان و ریاســت دانشــگاه 
کــرده و عملیــات اجرایــی احــداث بــال چهــارم ســاختمان  تغییــر 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( فعلــی بــه عنــوان ســاختمان بخــش 
دیالیــز و نیــز بخــش هــای توســعه ی بیمارســتان، شــروع شــد. 
چــون بیمارســتان مــا در 4 بــال طراحــی شــده بود که بــال چهارم 
ــود.  ــده ب ــه عنــوان بخــش توســعه ی بیمارســتان ناقــص مان ب
کــه خیریــن هــم احــداث  ابتــکار رئیــس دانشــگاه باعــث شــد 
کردنــد و هــم  را تقبــل  قســمت هــای توســعه ی بیمارســتان 
بخــش دیالیــز را و البتــه قســمتی از هزینــه احــداث ســاختمان 
بخــش  االن  شــد،  پرداخــت  بیمارســتان  توســط  نیــز  فــوق 
دیالیــز در مراحــل آخــر اجرایــی       مــی باشــد. )االن قســمت 
کننــد(. قســمت هــای توســعه ی  کار مــی  هــای تاسیســاتی را 
ــاده  ــوق الع ــش ف ــه بخ ــا از جمل ــش م ــد بخ ــه چن ک ــتان  بیمارس
گیــرد، در حــال ســاخت اســت.  مهــم پیونــد اعضــاء را در بــر مــی 
امیدواریــم طــی 5-4 مــاه آینــده قابــل تحویــل باشــند. مخصوصًا 
دیالیــز ســریع تــر خواهــد بــود و طــی حــدود 3-2 مــاه آینــده افتتــاح 
ــده از  ــداری ش ــز خری ــت دیالی ــا 120 تخ ــز ب ــن مرک ــد. ای ــد ش خواه
آلمــان کــه فعــاًل در انبــار بیمارســتان موجوداســت، بزرگتریــن مرکــز 
کشــور هــم  دیالیــز خاورمیانــه خواهــد بــود. بزرگتریــن مرکــز دیالیــز 

کــه 80 تخــت دارد.  کنــون در شــیراز اســت  ا
کــه تجهیــزات دیالیــز را خریــده  خّیــر محترمــی 
محترمــی  خیــر  و  آذر  مردانــی  آقــا  حــاج  اســت، 
کنــد، حــاج آقــا  کــه ســاختمان آن را احــداث مــی 
نوبــری )جمعیــت خیریــه نوبــر ( اســت. بــه عــالوه 
کــه خــود دانشــگاه  یــک ســری مســاعدت هایــی 
فعالیت هــای  همــه  رأس  در  و  اســت.  کــرده 
دانشــگاه نظــر مســاعد شــخص ریاســت محتــرم 
اســت.  بــوده  گشــا  راه  و  مهــم  بســیار  مــورد  ایــن  در  دانشــگاه 
کل اســتان فقــط در بیمارســتان مــا اســت. آقــای  مرکــز پیونــد در 
دکتــر صومــی نیــز بــه حــوزه ی پیونــد بســیار اهمیــت مــی دهنــد. 
گفتیــم، در بخــش توســعه ی بیمارســتان نیــز  کــه  همــان طــور 
یــک بخــش مجهــز پیونــد در حــال ســاخت داریــم. در رابطــه 
ــه دلیــل  ــازوی اخیــر یــک دختــر 8 ســاله در ورزقــان ب ــد ب ــا پیون ب
ســهل انــگاری، دســتگاه چمــن زنــی بــازوی وی را تقریبــًا بــه 
طــور کامــل قطــع مــی کنــد و فقــط پوســت باقــی مــی مانــد. نصــف 
کننــد و متاســفانه بــه دلیــل  شــب بــه بیمارســتان مــا مراجعــه مــی 
راهنمایــی غلــط یــک ســری افــراد غیــر مســئول، بیمارســتان را 
کنند.امــا دوبــاره  بــه امیــد درمــان در بخــش خصوصــی تــرک مــی 
بــه ایــن جــا ارجــاع داده مــی شــوند. لــذا چنــد ســاعتی بــه ایــن 
صــورت بــه تاخیــر مــی افتــد. خوشــبختانه تیــم جراحــی عــروق و 
جراحــی ارتوپــدی، پــس از یــک عمــل 6-5 ســاعته، بــازوی وی 
نجــات یافتــه و االن بیمــار در ICU مســتقر هســت و بــه تدریــج 
گــردد. آقــای دکتــر الونــد فــر بــه  کارایــی بــازوی وی بــر       مــی 
عنــوان جــراح عــروق و آقــای دکتــر محرمــی بــه عنــوان جــراح 
ارتوپــد بودنــد. البتــه تعــدادی از عمــل هــای وی باقــی مانــده 
انــد مثــل یــک ســری عمــل هــای ترمیمــی پوســت و عضــالت 
گرفــت و  و اعصاب.امــا عمــل اصلــی وی بــا موفقیــت انجــام 
اســت.  مانــده  باقــی  هــای  عمــل  وی،  بــودن  بســتری  دلیــل 

MRI
کل سیســتم دانشــگاه، فقــط در بیمارســتان  دســتگاه MRI در 
کار  کــه آن هــم یــک دســتگاه 3 % تســال و از  مــا موجــود بــود 
کــه سیســتم پزشــکی اصــاًل عکــس هــای آن را  افتــاده بــود، 
کــه پیگیــر بودیــم. چــون  کــرد. مــدت زیــادی بــود  قبــول نمــی 
ح تحــول ســالمت، نیــاز جــدی  بــه  مخصوصــًا بــه دلیــل طــر
و  وزارت  از  موافقــت  گرفتــن  و  خریــداری  در  داشــتیم.  آن 
بــه  نداشــت.  نقــش  بیمارســتان  تنهــا  البتــه  امنــا،  هیــَات 
دانشــگاه  هــای  معاونــت  دانشــگاه،  محتــرم  ریاســت  کمــک 
مثــل معاونــت درمــان و توســعه و نیــز پیگیــری هــای خــود 
کــه دســتگاه نصــب و  بیمارســتان، اخیــرًا حــدود 20 روز اســت 
مســتقر شــده و تســت هــای آن انجــام شــده انــد و در بخــش 
هــای بســتری اســتفاده مــی شــوند. امــا چــون یــک دســتگاه 
بــا بخــش  قــرار اســت همزمــان  انشــااهلل  اســتراتژیک اســت، 

دیالیــز، بطــور رســمی افتتــاح شــود. 

 Pet scan
 از طریــق بخــش خصوصــی اجــرا مــی شــود. مجــوز آن بــه نــام 
ــر  بیمارســتان امــام رضــا)ع( اســت و در دوره ی ریاســت آقــای دکت
یعقوبــی، بــا یــک بخــش خصوصــی توافــق اجرایــی آن صــورت 
گرفــت و االن ســاختمان آن درحــال اجــرا اســت و قــرار اســت بخــش 
کنــد چــون  خصوصــی بــا شــرایط بیمارســتان، ارائــه ی خدمــات 

ــام بیمارســتان اســت. ــه ن مجــوز آن ب

سخن پایانی 
کــه چــون برخــی خدمــات صرفــًا در ایــن   واقعیــت ایــن اســت 
بیمارســتان ارائــه مــی شــوند مثــل خدمــات بیمــاران ســرطانی و 
کثــر  نیــز برخــی از خدمــات فــوق تخصصــی و همچنیــن چــون ا
مراجعیــن ایــن بیمارســتان از قشــر ضعیــف جامعــه انــد، لــذا محیــط 
ایــن بیمارســتان یــک محیــط مقــدس اســت و. بــه همیــن دلیــل 
مســئولین دانشــگاه بایــد علــی رغــم توجهات فــوق العــاده، جــا دارد 
بــه ایــن مرکــز بیــش تــر و بیــش تــر توجــه کننــد و مشــکالتی کــه ذکــر 
ــر طــرف شدنشــان زمــان بســیاری  ــا توجهــات معمــول ب شــدند، ب
می بــرد، لــذا بایــد مقولــه ی ایــن بیمارســتان از ســایرین جــدا باشــد. 
البتــه در بخــش هــای خــاص، مســئولین واقعــًا توجــه دارنــد. بــرای 
کــه یــک بیمارســتان بــرای بیمــاران  مثــال بیمارســتان قاضــی 
ســرطانی اســت، واقعــا از هــر جهــت یــک بیمارســتان خاص اســت و 
کل تجهیــزات فرســوده را بــه دســتور رئیــس دانشــگاه، با تجهیزات 
جدیــد جایگزیــن کردیم.تخــت هــای بســتری را افزایــش دادیــم. 
بــرای بیمــاران هموفیلــی و نیــز بــرای شــیمی درمانــی یــک بخــش 
جدیــد ســاخته شــد در خریــدMRI در اطــراف دانشــگاه مســاعدت 
شــد. در تأمیــن هزینــه های احداث ســاختمان توســعه بیمارســتان 
و همیــن در خریــد یــک ســری تجهیــزات جدیــد بــه بیمارســتان و 
همیــن طــور تامیــن نیــروی انســانی متخصــص و بســیاری از مــوارد 
دیگــر از طــرف دانشــگاه مســاعدت شــده اســت. امــا علــی رغــم 
کــه  توجهــات زیــاد، مشــکالت مــا بســیار زیــاد انــد.االن بیمارانــی 
منتظــر بســتری هســتند، چنــد روز در اورژانــس مــی ماننــد و گاهًا به 
همیــن دلیــل  نیــز آســیب مــی بیننــد. و بارهــا پیــش آمــده اســت کــه 
بــه دلیــل ایــن آســیب هــا، همراهــان مریــض بــه اتــاق مــن آمــده و 
کــرده ایــم.  گریــه  کننــد و مــن و مدیــر نیــز همــراه آن هــا  گریــه مــی 
ــه ایــن جــا توجــه خــاص  ــر ب گ ــذا ا ــم. ل ــًا چــاره ای نداری چــون واقع
نشــود، مثــل ایــن اســت کــه از رســالت انقــالب دور مانــده ایــم. چون 
رســالت انقــالب، خدمــت بــه مســتضعفین بــود و محــل ارائــه ی 
خدمات به آن ها، این بیمارســتان اســت. نهایتًا من از شــما تشــکر 
مــی کنــم و نیــز از کارکنــان بیمارســتان که واقعًا با ســعه ی صــدر کار 
مــی کننــد مزایــای کافــی و بــه موقــع گاهــًا بــه آنــان داده نمــی شــود. 
گاهــًا حتــی در عیــد نیــز نمی توانند به مرخصــی بروند.اما مجبوریم 
در ارائــه ی خدمــات بــه مــردم، ایــن شــرایط ســخت را تحمــل کنیم 
و باالخــره از کل پزشــکان خــدوم و دانشــجویان و دســتیاران عزیــز 
نیــز کــه مــارا در ارائــه ی خدمــات بــه مــردم یــاری مــی کننــد تشــکر و 

کنــم.   گــذاری مــی  ســپاس 
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  انتخاب دانشجوی رشته دندانپزشکی تبریز به عنوان 
کشوری سال 93 دانشجوی نمونه 

بــا ســام و تشــکر از اینکــه ایــن فرصــت را در اختیــار نشــریه نــدای 
ــت  ــت جه ــمند اس ــد، خواهش ــی قراردادی ــط عموم ــامت رواب س
آشنایی خوانندگان این نشریه به سؤاالت ذیل پاسخ بفرمایید.

ــه  ــجوی نمون ــوان دانش ــب عن ــک کس ــن تبری  ضم
 خودتــان را معرفــی نمــوده 

ً
توســط جنابعالــی، لطفــا

و دربــاره ســوابق تحصیلــی خــود توضیــح دهیــد.
رزیدنــت  رهبــر،  مهــدی  دکتــر  این جانــب  ســالم علیکم، 
دندانپزشــکی ترمیمــی و زیبایی دانشــکده دندانپزشــکی تبریز 
پروتزهــای  تکنســین  رشــته  غ التحصیــل  فار بنــده  هســتم. 
و  بــدون  بــوده  تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  از  دندانــی 
کنکــور سراســری در ســال1388  وقفــه و بــا شــرکت مجــدد در 
موفــق بــه قبولــی در رشــته دندانپزشــکی تبریــز شــدم و شــهریور 
امســال هــم بــا نمــره 19.87 از پایان نامــه خــودم در مقطــع 

کــردم.  دکتــرای حرفــه ای دندانپزشــکی دفــاع 

توضیح  خود  اولیه  تحصیالت  دوران  خصوص   در 
دهید.

کودکــی مــن تــا آخــر مقطــع ابتدایــی در مشکین شــهر  دوران 
اردبیــل ســپری شــد امــا دوران راهنمایــی را بــه خاطــر مأموریــت 
شهرســتان  توابــع  از  انگــوت  در  شــدیم  مجبــور  پــدرم  کاری 
گرمــی اردبیــل بگذرانیــم. بعــد از مدتــی بــه شهرســتان اردبیــل 
شــهید  دبیرســتان  در  پیش دانشــگاهی  آخــر  تــا  و  برگشــتیم 
مــدرس مشــغول بــه تحصیــل شــدم، تــا اینکــه در ســال 1385 
در رشــته پروتزهــای دندانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و 
پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی اردبیل قبول شــدم و از بین این 
ــرای ادامــه  دو رشــته، پروتزهــای دندانــی دانشــگاه تهــران را ب
تحصیــالت خــود برگزیــدم و در آن رشــته نیــز توانســتم رتبــه اول 
کــرده و ســهمیه ادامــه ی تحصیــل در مقطــع باالتــر در  کســب  را 

کنــم امــا مــن تصمیــم  کنکــور را از آن خــود  همــان دانشــگاه و بــدون 
کنکــور بــدم و در رشــته دندانپزشــکی قبــول  گرفتــه بــودم دوبــاره 
کــه باالخــره زحماتــم نتیجــه داد و در رشــته موردعالقــه ام  شــوم 

یعنــی دندانپزشــکی و در شــهر تبریــز قبــول شــدم.

در رابطــه بــا شــرایط انتخــاب دانشــجوی نمونــه و نحوه 
و علــت انتخــاب خــود خواننــدگان را آشــنا نمایید.

کشــوری بــه خاطــر  علــت اعتبــار زیــاد عنــوان دانشــجوی نمونــه 
چندبعــدی بودنــش هســت. اولیــن شــرط ورود بــه ایــن رقابــت، 
داشــتن حداقــل معــدل اعالم شــده در مقطــع تحصیلــی موردنظــر، 
در  گانــه  جدا کمیتــه  ســه  ســپس  هســت.  آیین نامــه  طبــق 
معاونیــن  حضــور  بــا  فرهنگــی  و  پژوهشــی  علمــی،  بخش هــای 
کســب  از  بعــد  نهایتــًا  و  می شــود  تشــکیل  دانشــگاه  مربوطــه 
ازلحــاظ شــئون اخالقــی- اجتماعــی و  امتیــازات الزم، دانشــجو 
کمیتــه انضباطــی موردبررســی قــرار می گیــرد و بــا توجــه بــه  پرونــده 
مجمــوع امتیــازات، بهتریــن فــرد در هــر مقطــع تحصیلــی انتخــاب 
کــه هیــچ بخشــی نمی توانــد جایگزیــن  می شــود.الزم بــه ذکــر اســت 
کثــر امتیــاز  بخــش دیگــری شــود و بــرای هــر بخــش حداقــل و حدا
کســی در بخــش پژوهشــی حداقــل  گــر  تعریف شــده اســت مثــاًل ا
ج می شــود و دررونــد ایــن  امتیــاز رو نداشــته باشــد از رقابــت خــار
گرفتــه و  انتخــاب یک بــار در مرحلــه دانشــگاهی رقابــت صــورت 
کشــوری راه پیــدا می کننــد؛ ســپس از  افــراد منتخــب بــه مرحلــه 
بیــن افــراد منتخــب دانشــگاه های سراســر کشــور بــا توجه بــه مقطع 
تحصیلــی از کارشناســی تــا دکتــرای تخصصــی، دانشــجویان نمونه 
رو انتخــاب می کننــد. بــه نظــرم، بنــده هــم حائــز شــاخص های 
کشــوری بــوده ام  یادشــده هــم در ســطح دانشــگاه و هــم در ســطح 
کــه توســط ســتاد دانشــجوی نمونــه کشــوری به عنــوان دانشــجوی 

کشــوری انتخــاب شــدم. نمونــه 

ــه  ــی چـ ــما در زندگـ ــوق شـ ــی و مشـ ــوی اصلـ الگـ
بوده انـــد. کســـانی 

واقعیـــت امـــر، بنـــده دکتـــر چمـــران را به عنـــوان الگـــوی خـــودم 
کـــرده ام چون کـــه از دیـــدگاه مـــن، هـــم عالـــم بـــود  انتخـــاب 
و هـــم عـــارف. ایشـــان باوجـــود جایـــگاه علمـــی، اجتماعـــی 
ــود رو  ــان بـ ــه هـــدف زندگی شـ کـ ــیری  ــی مسـ ــی ولـ ــی عالـ و مالـ
برگزیدنـــد و ســـختی ها را بـــه جـــان خریدنـــد تـــا اینکـــه بـــه درجـــه 
کـــه  رفیـــع شـــهادت نائـــل شـــدند.در مـــورد مشـــوق ها هـــم 
کـــه دعـــای آنـــان  فرمودیـــد بـــه نظـــرم اول ازهمـــه پـــدر و مـــادرم 
همیشـــه پشـــت ســـرم بـــوده و هســـت. در ادامـــه راه، همســـرم 
ــار مـــن تحمـــل  کنـ ــه ســـختی های دوران دانشـــجویی را در  کـ
علی الخصـــوص  اطرافیـــان  مثبـــت  انـــرژی  نهایتـــًا  و  کـــرده 
کمـــک کار و  کـــه همیشـــه  دوســـت عزیـــزم دکتـــر غنـــی زاده 
یـــاورم نیـــز بـــوده، موتـــور محرکـــی در مســـیر پیشـــرفت هایم 
کمک هـــا و حمایت هـــای  محســـوب می شـــوند. جـــا دارد از 

کنـــم. تک تـــک آن هـــا تشـــکر و قدردانـــی 

خـــود  آتـــی  برنامه هـــای  خصـــوص  در   
ً
لطفـــا

دهیـــد. توضیـــح 
کـــه دوران رزیدنتـــی را طـــی می کنـــم تصمیـــم  در حـــال حاضـــر 
بپـــردازم.  علمـــی  و  پژوهشـــی  کارهـــای  بـــه  بیشـــتر  دارم 
زندگـــی  جدایی ناپذیـــر  جـــزء  فرهنگـــی  کارهـــای  البتـــه 
کنـــار عرصـــه پژوهشـــی از آن نیـــز غافـــل  کـــه در  مـــن شـــده 
ــر  ــم در نظـ ــی هـ ــان دوره تخصصـ ــد از پایـ ــد. بعـ ــم شـ نخواهـ
در  تالش هایـــم  بـــه  و  شـــده  دانشـــگاه  هیئت علمـــی  دارم 
عرصه هـــای یادشـــده ادامـــه بـــدم تـــا اینکـــه انشـــاء اهلل جـــزو 
ــرای  ــاز بـ ــوم و بـ ــان شـ ــر جهـ ــمندان برتـ ــد از دانشـ یـــک درصـ

باشـــم. افتخارآفریـــن  کشـــورم 

کشــوری ســال 93 وزارت علــوم و بهداشــت، روز 27 مــرداد 1394 در نهــاد ریاســت جمهــوری بــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول ریاســت جمهــوری، دکتــر  مراســم تقدیــر از دانشــجویان نمونــه 
ــزار شــد. در ایــن مراســم از 20 نفــر از دانشــجویان نمونه دانشــگاه های تحــت پوشــش وزارت بهداشــت،  ــاوری برگ ــوم تحقیقــات و فن ــر عل ــر بهداشــت و دکتــر فرهــادی وزی قاضــی زاده هاشــمی وزی

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، مهــدی رهبــر، دانشــجوی رشــته دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ازجملــه تقدیــر شــدگان بــود. درمــان و آمــوزش پزشــکی تقدیــر شــد. بــه 
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ــوان  ــه به عن ــته تغذی ــجوی رش ــک دانش ــه بیش ــر خواج ــاب یاس انتخ
ــال 93 ــگاه در س ــه دانش ــجوی نمون دانش

موفــق  تغذیــه  رشــته  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  بیشــک  خواجــه  یاســر  آقــای 
ایشــان  گردیــد.   93 ســال  در  دانشــگاه  نمونــه  دانشــجوی  عنــوان  کســب  بــه 
دانشــگاه  تغذیــه  دانشــکده  تغذیــه  علــوم  رشــته  دکتــرای  مقطــع  در  کنــون  هم ا
تبریــک،  عــرض  ضمــن  می باشــند.  تحصیــل  بــه  مشــغول  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
و  نــوآوری  باتدبیــر،  )عــج(  ولی عصــر  حضــرت  توجهــات  ســایه  در  امیدواریــم 
باشــند. عزیزمــان  کشــور  در  امیــد  فضــای  ایجــاد  باعــث  ابــداع، همــواره  و  ابتــکار 

آیین معارفه رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان اهر برگزار شد
    آییــن تکریــم و معارفــه رئیــس جدیــد شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر در محــل ســالن اجــالس شــبکه بهداشــت و درمــان ایــن 
کــه بــا حضــور دکتــر حســینی  گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر در ایــن جلســه  شهرســتان برگــزار شــد . بــه 
ــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد بعــد از تــالوت آیاتــی  اقــدم مدیــر روابــط عمومــی و دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
ح تحــول نظــام ســالمت و عملکــرد دانشــگاه در ایــن خصــوص بــه ایــراد  کالم ا... مجیــد، دکتــر تبریــزی در خصــوص طــر چنــد از 
ــت و  ــبکه بهداش ــابق ش ــس س ــینیه رئی ــا حس ــر علیرض ــات دکت ــر از زحم ــن تقدی ــن ضم ــن آیی ــه ای ــت. در ادام ــخنرانی پرداخ س

درمــان اهــر، حکــم سرپرســتی دکتــر علیرضــا نیــر پــور به عنــوان رئیــس جدیــد ایــن شــبکه بــه وی اعطــا شــد. 

ــارت وزارت از  ــرکل اداره نظ ــی و مدی ــع غذای ــوم و صنای ــی عل ــورد تخصص ــس ب ــینی رئی ــر حس ــدار دکت دی
ــه ــکده تغذی دانش

ایمنــی مــواد غذایــی و  بــورد تخصصــی علــوم و صنایــع غذایــی و بهداشــت و  آقــای دکتــر هدایــت حســینی رئیــس   جنــاب 
دیــدار  دانشــگاه   تغذیــه   دانشــکده  از  وزارت  آشــامیدنی  و  مــواد غذایــی  فرآورده هــای  بــر  نظــارت  اداره  هم چنیــن مدیــرکل  
اعضــای  و  گروه هــا  محتــرم  مدیــران  افتــاد  اتفــاق   15/7/94 مورخــه  چهارشــنبه  روز  عصــر  در  کــه  دیــدار  ایــن  در  نمودنــد. 
گــروه علــوم و صنایــع غذایــی دانشــکده حضــور داشــتند. در ایــن دیــدار بعــد از خیرمقــدم  هیئت رئیســه و اعضــاء هیئت علمــی 
حســینی  هدایــت  دکتــر  آقــای  درنهایــت  و  پرداختــه  خــود  نظــرات  نکتــه  تشــریح  بــه  اعضــا  دانشــکده،  محتــرم  ریاســت 
ایجــاد  پیگیــری  جلســه،  در  ح شــده  مطر مســائل  اهــم  نمــود.  ارائــه  را  الزم  راهنمایی هــای  و  جمع بنــدی  را  موضوعــات 
رشــته دکتــری علــوم و صنایــع غذایــی و نحــوه ارتبــاط بــا صنایــع غذایــی اســتان از طریــق معاونــت تحقیقــات و فــن آوری و 
کــه آقــای دکتــر هدایــت حســینی راهنمایی هــای الزم را ارائــه فرمودنــد. در ضمــن  مســئول ارتبــاط بــا صنعــت دانشــکده بــود 
کنتــرل غــذا و دارو دانشــکده داروســازی و هم چنیــن مدیــر  گــروه  در ایــن جلســه جنــاب آقــای دکتــر نعمتــی اســتاد محتــرم 
ارائــه فرمودنــد. را  ایشــان هــم نکتــه نظــرات خــود  کــه  نیــز حضــور داشــتند  محتــرم غــذا، معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 

امکانــات و تجهیزات  علمی و پژوهشــی دانشــگاه 
ــن  ــاتید ای ــن اس ــز و همچنی ــکی تبری ــوم پزش عل

ــد. ــی می کنی ــه ارزیاب ــگاه را چگون دانش
نمی تــوان گفــت کــه امکانــات و تجهیــزات  علمــی و پژوهشــی 
کــه  کافــی هســتند ولــی بی انصافــی هــم هســت  دانشــگاه 
بگویــم در موفقیت هایــم بی تأثیــر بودنــد. به نظرم بســیاری از 
اســاتید دانشــگاه از ســطح علمــی خوبــی برخوردار هســتند ولی 
مشــکل اینجاســت که به دانشــجویان زیــاد اهمیت نــداده و از 
کــه وجــود دارد ایــن اســت  آن هــا حمایــت نمی کننــد. مشــکلی 
کــه دانشــجویان در طرح هــای تحقیقاتــی بــا هزینــه نســبتًا 
ــر  ــد حتمــًا یــک نف ــاال نمی تواننــد مجــری طــرح باشــند و بای ب
کار، عمــاًل مالکیــت  کــه ایــن  هیئت علمــی وجــود داشــته باشــد 
فکــری طــرح را از دانشــجو می گیــرد و مــا ناچــار هســتیم از طرح 

کنیــم. بعضــی ایده هــای خــود صرف نظــر 

جالب تریــن خاطــره دوران دانشــجویی و بهتریــن 
ــوده  ــه ب ــنیده اید چ ــن دوران ش ــه در ای ــری ک خب

اســت؟
مــن،  دانشــجویی  دوران  خاطــرات  شــیرین ترین  از  یکــی 
اردوهــای جهــادی در منطقــه ی  بــه حضــورم در  مربــوط 
کــه  انســان هایی  بــه  چاراویمــاق هســت. خدمات رســانی 
ــه حداقــل خدمــات  ــات ب ــی و امکان ــه دلیــل مشــکالت مال ب
مناطــق  ایــن  در  حضــور  نداشــتند.  دسترســی  پزشــکی 
حــس  شــریف،  انســان های  ایــن  بــه  خدمت رســانی  و 
را در  از مشــکالت مناطــق محــروم  گاهــی  آ و  ع دوســتی  نو

می کنــد. زنــده  و  تقویــت  انســان 
خبــر خــوب در دوران دانشــجویی هــم کــه بــه لطــف خــدا زیاد 
گرفتــه تــا جــواب  بــوده از  شــنیدن خبــر چــاپ اولیــن مقالــه ام 
مثبــت همســرم بــرای ازدواج و انتخــاب شــدن به عنــوان نفــر 
علــوم  دانشــگاه های  فرهنگــی  جشــنواره  در  کشــوری  اول 
پزشــکی. البتــه در ایــن اواخــر، شــنیدن خبــر انتخــاب شــدن 
در  شــدن  قبــول  و  کشــوری  نمونــه  دانشــجوی  به عنــوان 

امتحــان رزیدنتــی حــالوت خاصــی برایــم داشــت.

ــجویان و  ــرای دانش ــنهادی ب ــه و پیش ــر توصی اگ
عالقه منــدان داریــد بفرماییــد.

ســه  بــا  اســت  مثلثــی  زندگــی  در  موفقیــت  کتورهــای  فا
کســی بــر  گــر  رأس: تــوکل بــر خــدا، برنامه ریــزی و تالش.ا
بــرای  حساب شــده ای  برنامه ریــزی  و  کــرده  تــوکل  خــدا 
زندگــی اش داشــته باشــد و درراه رســیدن بــه ایــن اهــداف 

کنــد حتمــًا موفــق خواهــد شــد. تــالش 

پایــان ضمــن تشــکر مجــدد، اگــر مطلــب  در 
بفرماییــد. دارد  خاصــی 

بــه  همین جــا  از  می خواهــم  کــه  دارم  خواســته ای  یــک 
گرامی شــان عــرض  ریاســت محتــرم دانشــگاه و معاونیــن 
از  افــراد نخبــه دانشــگاه و اســتفاده  بــه  کنــم و آن توجــه 
اســت.  مختلــف  عرصه هــای  در  آن هــا  توانمندی هــای 
بــه نظــرم تجلیــل تنهــا بخشــی از انتظــار نخبــگان باشــد و 
انتظــار حمایــت بیشــتری  از مســئولین چــه در عرصــه علمــی 

و چــه در عرصــه فرهنگــی دانشــگاه مــی رود.
تفــاوت  عزیــز،  دانشــجویان  بــه  خطــاب  آخــرم  کالم  و 
کســی بپرســد  گــر  انســان ها در میــزان تــالش آن هاســت. ا
گفــت  وجــه تمایــز خــودرو از بقیــه چــه می دانــی؟ خواهــم 
از  ناامیــدی  عــدم  و  هدف هــا  درراه  ممارســت  و  تــالش 
بقیــه  از  خــودم  متمایزکننــده  را  مقطعــی  شکســت های 
میدانــم. از شــما و همکارانتــان هــم بابــت ترتیــب دادن ایــن 

می کنــم. قدردانــی  و  تشــکر  مصاحبــه 

14

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
اه

ـــگ
شــــ

دان

15

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

شـــــــگاه
دان

دوره جدید-شماره سوم -پاییز1394دوره جدید-شماره سوم -پاییز1394



امضای تفاهم نامه همكاری بین دانشگاه علوم پزشكی تبریز و دانشگاه پاریس
کــرد.، ایــن یادداشــت تفاهــم بــه امضــای دکتــر محمدحســین صومــی  رئیــس  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــا دانشــگاه پاریــس 13 بــر مبنــای تحقــق اهــداف مشــترک تفاهم نامــه همــکاری امضــا 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، ایــن تفاهم نامــه باهــدف  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  و خانــم پروفســور پــاون Pro. Graciela Pavon djavid از دانشــگاه پاریــس 13 رســیده اســت.  بــه 
ک مســاعی در راســتای ارتقــای آمــوزش و تعلیــم، پژوهــش  و تبــادل افــکار و مبادلــه افــراد بــه امضــا رســید. طرفیــن ایــن توافقنامــه ضمــن همــکاری در  توانمندســازی طرفیــن بــرای اشــترا
کننــد. عــالوه بــر  ارتبــاط بــا فعالیت هــای دانشــگاهی، علمــی، فنــاوری و تجربــی مربــوط بــه خــود، از تبــادل اســاتید و دانشــجو به منظــور توســعه همکاری هــای علمــی و دانشــگاهی حمایــت 
کتــاب نیــز از  دیگــر مفــاد ایــن  تبــادل اســتاد و دانشــجو، همــکاری در چــاپ مقــاالت و پژوهش هــای مشــترك، اعطــای دیپلم هــای مشــترك بیــن دانشــگاهی و همــکاری درزمینــٔه هــای چــاپ 
گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر صومــی ضمــن خوش آمــد بــه خانــم پــاون، ضمــن ابــراز عالقه منــدی دانشــگاه بــه همکاری هــای بیــن اللملــی، همــکاری بیشــتر  تفاهم نامــه  اســت. 
 Pro. Graciela Pavon djavid  گروه هــای قلــب و تغذیــه در  همــکاری بیــن دانشــگاه و دانشــگاه پاریــس   را  بــا توجــه بــه حضــور خانــم پروفســور پــاون خواســتار شــد. خانــم پروفســور پــاون
گــردد. کــرد ایــن تفاهم نامــه منجــر بــه بــاز شــدن زمینه هــای همــکاری بیشــتر  کارگاه در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ابــراز امیــدواری  نیــز  بــا ابــراز خشــنودی از ســفر بــه تبریــز و برگــزاری 

حضــور ســه روزه پروفســور عبــاس علــوی اســتاد پیشكســوت طــب هســته ای در 
دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریــز

علــوی  عبــاس  دکتــر  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوم  ــگاه عل ــوت دانش ــا دع ــته ای ب ــب هس ــوت ط ــک پیشکس پزش
پزشــکی تبریــز بــه مــدت ســه روز در ایــن دانشــگاه حضــور یافتــه و 
گــزارش  برنامه هــای علمــی و آموزشــی مفیــدی  انجــام شــد. بــه 
فــوق برگــزاری هیئت رئیســه دانشــجوئی ) ارائــه مطالــب و مقــاالت 
توســط دانشــجویان مرکز تحقیقات اعصاب و برگزاری جلســه نقد 
گیده و دکتر وفایی(،  مقاالت با حضور پروفســور علوی، پروفســور 
دیــدار اســاتید پژوهشــگر و دانشــجویان برتــر دانشــکده پزشــکی بــا 
پروفســور علــوی و ارائــه ســخنرانی علمــی توســط ایشــان، برگــزاری 
جلســه پایان نامــه بین المللــی دانشــجویی، مالقــات بــا شــهردار 
تبریــز در عمــارت شــهرداری، بازدیــد از دهکــده تاریخــی کنــدوان از 
برنامه هــای حضــور دکتــر عباس علوی در دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاری اســاتید فــوق، هیئت رئیســه  تبریــز بود.همچنیــن صبحانــه 
کــز  گروه هــای آموزشــی و روســای مرا دانشــکده پزشــکی، مدیــران 
تحقیقاتــی مرتبــط بــا هم اندیشــی بــا دکتر صومــی رئیس دانشــگاه 
کار و عقد تفاهم نامه همکاری  علوم پزشــکی تبریز و ارائه گزارش 
گفتنــی  بــا اســاتید مدعــو از دیگــر برنامه هــای ایــن ســفر بــود. 
اســت:در ایــن ســفر پروفســور عبــاس علــوی متولــد تبریــز پزشــک 

پیشــروان  از  و  ایرانی-آمریکایــی 
دانــش پزشــکی هســته ای اســت. 
او دانش آموختــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران اســت و دارای دو 
دکتــرای افتخــاری نیــز اســت و از 
ســال 1971 تاکنــون در دانشــگاه 
پنســیلوانیا عضــو هیئــت علمــی و 
رئیــس بخــش پزشــکی هســته ای 
ــون  کن ــوده  و هم ا ــگاه ب ــن دانش ای
ریاســت مشــترک مرکــز مطالعــات 
بــر  را  دانشــگاه  ایــن  کهن ســالی 
عهــده دارد.  علــوی در دهــه 70 
میــالدی شــاگرد و یکــی از اعضــای 

کوهــل )ابداع کننــده سیســتم های اســپکت( بــود،  تیــم دیویــد 
کوهــل جــزو مبدعــان ایــن سیســتمها  کــه نــام وی بــه همــراه دکتــر 
هســته ای  پزشــکی  جامعــه   ،2004 ســال  در  می شــود..  دیــده 
آمریــکا بــه خاطــر خدمــات علمــی ارزنــده وی در سیســتم های پــت 
کــرد.  وی بــه همــراه  اســکن، بــه وی باالتریــن جایــزه خــود را اهــدا 

همســرش، ِجین علوی )ســرطان شــناس در دانشــگاه پنسیلوانیا(
ســال ها درزمینــٔه آمــوزش دانشــجویان پزشــکی هســته ای تــالش 
ــددی  ــجویان متع ــل دانش ــه تحصی ــته اند ادام ــته اند و توانس داش
کمک هزینه هــای تحصیلــی فراهــم آورنــد.  را از طریــق جــذب 
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کشور در تبریز دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت: در جمع معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
بــدون  ســامت  اســتانداردهای  از  حصــول  قابــل  ســطح  باالتریــن  از  دارد  حــق  انســانی  هــر 

باشــد برخــوردار  تبعیضــی  هیچ گونــه 
دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجالس معاونین بهداشت دانشگاه های 
علـوم پزشـکی کشـور در تبریـز ضمـن اشـاره بـه اینکـه دریافت باالترین سـطح قابل حصـول در حوزه بهداشـت یکی از 
حقوق قانونی هر انسـان اسـت برخی از مأموریت های متولیان سیسـتم سـالمت کشـور را به شـرح ذیل اعالم نمود:

افزایش امید به زندگی از طریق پیشگیری از مرگ نابهنگام و زودرس مردم	 
کنترل عوامل خطر تهدیدکننده سالمت	  پیشگیری و 
کنترل آسیب های اجتماعی	  پیشگیری و 
گیر	  گیر و غیر وا مراقبت از بیماری های وا
کیفیت و شیوه زندگی و رضایت از زندگی	  بهبود 
کاهش نابرابری ها در حوزه سالمت	  تأمین عدالت در سالمت از طریق 
ترویج تشکیل خانواده و فرزند آوری 	 

کــرد دکتــر  ح تحــول حــوزه بهداشــت را مشــتمل بــر 7 برنامــه و 10 پــروژه پشــتیبان عنــوان  وی در ادامــه، طــر
کافــی  کارکنــان از برنامه هــا، پروژه هــا و دســتورالعمل ها اطــالع  ســیاری افــزود: ضــرورت دارد تمــام مدیــران و 
کــه نحــوه اجــرای آن را رصــد نمــوده و پایــش نماینــد. وی در ادامــه بــه  داشــته باشــند و مدیــران وظیفه دارنــد 
کــه انشــاا... در ایــن ســه روز و جلســات آتــی بتوانیــم  کــرد  جزئیــات ایــن برنامه هــا اشــاره نمــود و ابــراز امیــدواری 
بــا مشــارکت همدیگــر در اجــرای برنامــه تحــول حــوزه بهداشــت بــا اســتفاده از تجربیــات ارزنــده دانشــگاه ها 

ــم. ــر برداری کــه پیشــرو در امــر تحــول اســت قدم هــای مؤث ــز  ــوم پزشــکی تبری مخصوصــًا دانشــگاه عل

کشور در تبریز برگزار شد اجاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم  پزشكی سراسر 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در افتتاحیــه ایــن اجــالس، دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن خیرمقــدم بــه مدعویــن، گزارشــی اجمالــی از برنامــه تحــول نظــام 
کیــد بــر تــالش مســتمر معاونیــن بــرای شــکوفایی  ســالمت و عملکــرد ایــن دانشــگاه در طــول 2 ســال اخیــر را ارائــه نمــود. ســپس دکتــر ســیاری معــاون بهداشــتی وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی ضمــن تأ
سیســتم بهداشــت و ســالمت، خواســتار فرهنگ ســازی و ارتقای این سیســتم شــد. دکتر تبریزی معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان از دکتر ســیاری به علت اینکه 
کردنــد تقدیــر و تشــکر نمــوده و در ادامه  گزارشــی اجمالــی از عملکــرد معاونــت بهداشــت دانشــگاه درزمینــٔه برنامه هــای طــرح تحــول ســالمت و ســند تدبیــر توســعه  تبریــز را بــرای برگــزاری ایــن اجــالس انتخــاب 
اســتان آذربایجــان شــرقی ارائــه کــرد. بــه گــزارش فــوق  در ایــن اجــالس از معاونیــن بهداشــتی  ســابق معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر میالنــی، دکتــر عطــاری، دکتــر نیــک نیــاز و دکتــر کوشــا 
بــا اهــداء لوحــی  قدردانــی  و از دکتــر ســیاری نیــز بــه علــت خدمــات ارزنــده ایشــان تجلیــل و قدردانــی شــد. در ادامــه مراســم، دکتــر اردالن مشــاور معــاون بهداشــت وزیــر و سرپرســت واحــد مدیریــت و کاهــش خطــر 
گزارشــی در خصوص برگزاری فلوشــیپ مدیریت در دانشــگاه ها ارائه نموده و برنامه های پیش بینی شــده برای مراســم اربعین حســینی را تشــریح کرد. ســپس دکتر تشــکریان  بالیای معاونت بهداشــت وزارت 
مدیــرکل بهداشــت و درمــان ســازمان زندان هــای کشــور نیــز در ارتبــاط بــا برنامه هــای پیشــگیری و مراقبــت بیماری هــا در زندان ارائه مطلب نموده و خواســتار همکاری و مســاعدت دانشــگاه های علوم پزشــکی 

در ایــن زمینــه شــد. گــزارش فــوق حاکــی اســت  در ایــن اجــالس دکتــر پزشــکیان، دکتــر فرهنگــی و دکتــر قــره ســیدی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی نیــز حضورداشــته و ســخنرانی کردنــد.

کوشا: دکتر احمد 
گیــر و  آمــوزش بــه مــردم در راســتای جلوگیــری از بیماری هــای وا

ــت  ــروری اس ــری ض ــر ام گی ــر وا غی
کوشــا معــاون فنــی معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت، درمــان و  دکتــر احمــد 
آمــوزش پزشــکی در اجــالس معاونیــن بهداشــتی دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
گفــت: آمــوزش آحــاد مــردم در راســتای جلوگیــری از  کشــور در تبریــز  سراســر 
گــزارش روابــط عمومــی  گیــر ضــروری اســت. بــه  گیــر و غیــر وا بیماری هــای وا
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در اولیــن روز از ایــن اجــالس که به منظــور بحث و 
تبادل نظــر معاونیــن بهداشــتی دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور با مســؤولین 
ح تحــول حــوزه بهداشــت تشــکیل  ســتاد وزارت بهداشــت در خصــوص طــر
گــر نظــام ســالمت بخواهــد در جامعــه موفــق عمــل نمایــد  یافتــه اســت افــزود: ا
گیــر شــروع نمایــد. وی  بایــد از حیطــه بهداشــت و حــوزه بیماری هــای غیــر وا
ــزود:  ــر داد و اف ــا خب ــرل بیماری ه کنت ــوص  ــع در خص ــه ای جام ــی برنام از طراح
گیــر به صــورت پایلــوت در چهــار  کنتــرل بیماری هــای غیــر وا ادغــام برنامه هــای 
شهرســتان در ســطح کشــور اجــرا می شــود. وی بــه لــزوم نظــارت و پایش عملکرد 
شهرســتان ها اشــاره نمــود و از مســؤولین ســتاد وزارتخانــه و واحدهــای ذی ربــط 
دانشــگاه ها خواســت در ایــن خصــوص اقــدام جــدی بــه عمل آورنــد. در ادامــه 
ح  برخــی از ســؤاالت معاونیــن بهداشــت دانشــگاه ها در ایــن خصــوص و طــر
ح شــده و از طــرف وی پاســخ های الزم ارائــه گردیــد. تحــول حــوزه بهداشــت مطر
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وزیر بهداشت :
دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریــز بنــا دارد جامعتریــن و کاملترین بســته خدمتی بهداشــت 

را ارائــه نماید
دکتــر ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی وزیــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در آخریــن 
روز اجــالس معاونیــن بهداشــت دانشــگاههای 
کشــور در تبریــز حضــور یافتــه و  علــوم پزشــکی 
گــزارش روابط  بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. به 
عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــزوی در 
ایــن دیــدار ضمــن اشــاره بــه لــزوم هماهنگــی 
و  بهداشــت  عرصــه  متولیــان  بیــن  همدلــی  و 
ســالمت جامعــه افــزود: مشــکل دارو و درمــان 
در ســطح جامعــه تــا حــد قابــل توجهــی برطــرف 
گــر مشــکل مــا بــا بیمــه هــا  شــده اســت ولــی ا
تضمیــن  جامعــه  ســالمت  نشــود  برطــرف 
تمــام  گفــت:   بهداشــت  وزیــر  شــد.  نخواهــد 
تــالش خــود را بــا وزارتخانــه و ادارات مرتبــط بــا 
بیمــه هــا انجــام مــی دهیــم تــا در مابقــی فرصــت 
باقــی مانــده ایــن مشــکل را نیز برطــرف نماییم.

دکتــر هاشــمی در ادامــه صحبتهــای خــود بیــان 
داشــت: بحــث پیشــگیری و بهداشــت اولویــت 
خیلــی  آشــامیدنی  مــواد  و  غــذا  ســالمت  دارد، 
ــا  ــا ب گــر بــه آن توجــه نشــود صرف مهــم اســت و ا
ــرد  ــه جایــی نخواهیــم ب ــه درمــان راه ب ــز ب تمرک
وی افــزود : فرهنــگ ســازی و آمــوزش بــه مــردم 
مــردم  و  دارد  قــرار  مــردم  ســالمت  اولویــت  در 
گاهــی  ــه راههــای حفــظ ســالمتی خــود آ ــد ب بای
کافــی داشــته باشــند. دکتــر هاشــمی در ادامــه، 
ضمــن اعــالم آمادگــی جهــت همــکاری بیشــتر 
بــا دانشــگاههایی کــه اهتمــام جــدی بــرای حــل 
مشــکالت ســالمت جامعــه را دارنــد  از رییــس 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  و 
ــکر  ــر و تش ــود تقدی ــات خ ــر اقدام ــه خاط ــز ب تبری
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  افــزود:  و  کــرد 
بنــا دارد بســته خدمتــی بهداشــت را بصــورت 

کامــل و جامــع ارایــه نمایــد. وی همچنیــن از 
کارگــزاران عرصــه بهداشــت و ســالمت خواســت 
سیســتم  و  پرونــده  بازگشــایی  بــه  نســبت 
الکترونیــک ســالمت بــرای مــردم و عبــور از مدل 
نماینــد. اقــدام  جــدی  بصــورت  رایــج  ســنتی 
وزیــر بهداشــت در خاتمــه ســخنان خــود اظهــا ر 
ــز بهداشــتی و  ک ــرای ســاخت مرا ــد ب داشــت: بای
درمانــی، خانــه هــای بهداشــت و... با همکاری 

ســایرادارات مرتبــط از جملــه شــهرداریها جهــت 
گــذاری زمیــن و...رایزنــی هــای الزم را انجــام  وا
کــز نیــز  کاردر ایــن مرا کیفیــت  دهیــم و از لحــاظ 
گیریهــای الزم را جهــت  در صــورت نیــاز ســخت 
کار ببندیــم. وی در آخــر از جــو  پیشــبرد امــور بــه 
بیــن معاونیــن بهداشــتی  کــم در  صمیمــی حا
کــرد و از میزبــان  حاضــر در جلســه بــه نیکــی یــاد 
برگــزاری ایــن اجــالس نیــز تقدیــر و تشــکر نمــود.

قابل توجه همشهریان محترم و همکاران عزیز: 
راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی بیمارستان امام رضا)ع( 

ــگاه بیمارســتان امــام  ــی امــام رضــا )ع( تبریز:سیســتم نوبت دهــی اینترنتــی درمان ــز آموزشــی درمان ــزارش روابــط عمومــی مرک گ ــه   ب
ــا مراجعــه بــه صفحــه اصلــی  ســایت   ع راه انــدازی شد همشــهریان و همــکاران می تواننــد  ب رضــا)ع( در راســتای تکریــم ارباب رجــو
گرفتــن  گزینــه پذیــرش اینترنتــی در ســمت چــپ صفحــه اصلــی در  تمــام شــبانه روز نســبت بــه  کلیــک نمــودن روی  بیمارســتان و بــا 

نوبــت ویزیــت از پزشــک مربوطــه اقــدام نماییــد
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ســخنرانی رئیــس اداره غــذا، آرایشــی و بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو در مــدارس دخترانــه بــه 
مناســبت روز جهانــی غــذا 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو مراســم ســخنرانی دکتــر رمضانــی رئیــس اداره غــذا، آرایشــی   بــه 
آموزش وپــرورش  مســئولین  حضــور  بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دارو  و  غــذا  معاونــت  بهداشــتی  و 
ضمــن  مراســم  ایــن  در  شــد.  برگــزار  غــذا  جهانــی  روز  مناســبت  بــه  مکتبــی  دخترانــه  مدرســه  در  اســتانی 
ــه ای  ــای تغذی ــراغ راهنم ــب های چ ــوزان برچس ــش آم ــه دان ــا زبانــی ســاده ب ــان، ب ــط ایش ــک ایــن روز توس تبری
بــا  کــرد  کیــد  تأ ایــن ســخنرانی  گردیــد. دکتــر رمضانــی در  ارائــه  کلیــدی ســالمت  نکتــه  توضیــح و چندیــن 
نکتــه  پنــج  ادامــه  ایشــان در  آورد.  ارمغــان  بــه  و خانــواده  بــه خــود  را  چنــد روش ســاده می تــوان ســالمتی 
کامــل مــواد غذایــی، جداســازی مــواد خــام  کلیــدی ســالمت را شستشــوی دســت قبــل و بعــد از غــذا، پخــت 
اســتفاده  و  مناســب  حــرارت  درجــه  در  غذایــی  مــواد  مناســب  نگهــداری  شــرایط  همدیگــر،  از  پخته شــده  و 
کردنــد. همچنیــن در ایــن مراســم ضمــن پخــش پمفلــت هــای آموزشــی  از آب و مــواد غذایــی ســالم عنــوان 
گردیــد. در خاتمــه  ح و بــه برنــدگان جوایــزی اهــدا  چــراغ راهنمــای تغذیــه ای، ســواالتی در ایــن مــورد مطــر
گردیــد.  مراســم نیــز بیــن دانــش آمــوزان بســته های غذایــی حــاوی شــیر به عنــوان صبحانــه ســالم توزیــع 

درمانــی  آموزشــی  کــز  مرا بــرای  ویــروس  کرونــا  آموزشــی  جلســه 
شــد برگــزار  اســتان  بیمارســتان های 

کرونـــا  گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت درمـــان دانشگاه:جلســـه آموزشـــی  بـــه 
بـــا حضـــور روســـا،  و  ویـــروس در مورخـــه 94/7/6 در ســـالن مرکـــز مطالعـــات 
کـــز آموزشـــی  کنتـــرل عفونـــت مرا کارشناســـان  مدیـــران، مدیـــران پرســـتاری  و 
درمانـــی بیمارســـتان های اســـتان برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه دکتـــر ســـعادت 
کنونـــی آن در جهـــان راه هـــای  خـــواه در رابطـــه بـــا بیمـــاری mers و وضعیـــت 
کـــه درزمینـــٔه پیشـــگیری از انتشـــار  بیمـــاری  انتقـــال بیمـــاری و فعالیت هایـــی 
نمودنـــد  ســـخنرانی  شـــد  خواهـــد  و  انجام شـــده  بهداشـــتی  معاونـــت   توســـط 
کیـــد بـــرای اهمیـــت  دکتـــر عبـــادی قائم مقـــام معـــاون درمـــان  دانشـــگاه بـــا تأ
کـــه بیمارســـتان ها  کردنـــد  کیـــد  مدیریـــت صحیـــح بیمـــاری از تریـــاژ تـــا درمـــان تأ
کشـــوری بایـــد بـــا بیمـــاران  کـــز آموزشـــی درمانـــی مطابـــق دســـتورالعمل های  و مرا
مشـــکوک  برخـــورد نمـــوده و تـــا حـــد امـــکان از خـــروج بیمـــاران از بیمارســـتان 
ــاری در جامعـــه جلوگیـــری شـــود  ــار بیمـ  قبـــل از مـــداوا جهـــت پیشـــگیری از انتشـ
کارکنـــان و نحـــوه نمونه گیـــری و انتقـــال  ـــا آمـــوزش  خانـــم محمودیـــان در رابطـــه ب
ـــا پرســـش و پاســـخ شـــرکت کنندگان و  نمونه هـــا توضیـــح دادنـــد درنهایـــت جلســـه ب

ـــید.  ـــان رس ـــه پای ـــه ب ـــای هیئت رئیس اعض

سمینار نگارش و داوری علمی مقاالت و علم سنجی برگزار شد
ســـمینار نـــگارش و داوری علمـــی مقـــاالت و علم ســـنجی روز چهارشـــنبه مورخـــه 15 آبـــان مـــاه 
کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی به صـــورت رســـمی و بـــا  رأس ســـاعت 8:30 در 
کالم ا.. مجیـــد و بـــا حضـــور معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه،  تـــالوت آیاتـــی چنـــد از 
ـــئول  ـــران مس ـــردبیران  و مدی ـــگاه، س ـــی دانش ـــای هیئت علم ـــیدی، اعض ـــر رش ـــای دکت ـــاب آق جن
ع پیـــام خوش آمـــد و  مجـــالت دانشـــگاه و ســـایر عالقه منـــدان شـــروع شـــد. دکتـــر وحیـــده زار
برنامـــه ســـمینار را از طـــرف معاونـــت محتـــرم تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه ارائـــه نمودنـــد 
کـــه مطالـــب بســـیار مهـــم و ارزنـــده ای در رابطـــه بـــا نوشـــتن و ویراســـتاری  کـــرد  و خاطرنشـــان 
ــل  ــالت، عوامـ ــای افزایـــش visibilityو indexing مجـ ــکی و راهکارهـ ــوزه ی پزشـ ــی در حـ علمـ
کیفـــت تولیـــدات علمـــی دارنـــد. علم ســـنجی  مؤثـــر در رتبه بنـــدی دانشـــگاه های مرتبـــط بـــا 
داده  پوشـــش  ســـمینار  در   access policy open و   plagiarism, retraction همچنیـــن  و 
ع خـــود منحصربه فـــرد اســـت، هـــم بـــه خاطـــر دعـــوت و حضـــور اســـتاد  شـــد. ســـمینار در نـــو
کـــه عـــالوه بـــر اینکـــه اســـتاد پزشـــکی دانشـــگاه بیرمنـــگام و مشـــاور  گاســـپاریان  آقـــای دکتـــر 
Scopus در ارزیابـــی مجـــالت هســـتند بـــا داشـــتن ســـابقه ویراســـتاری در lancet و ســـردبیری 
در  اثرگـــذاری  مقـــاالت  و  خوددارنـــد  رزومـــه  در  را  بین المللـــی  معتبـــر  مجـــالت  از  بســـیاری 
بـــه  هـــم  و  حـــوزه  ایـــن  در  خبـــره  منبـــع  یـــك  به عنـــوان  نشـــر  اخـــالق  و  ویراســـتاری  حـــوزه 
کارشناســـان مجـــالت  کارگاه بـــا ســـردبیران و  خاطـــر فراهـــم آوردن امـــکان بحـــث و مشـــاوره و 
پایگاه هـــای  در  شـــدن  نمایـــه  قابلیـــت  افزایـــش  و  بین المللـــی  رایـــج  اســـتانداردهای  بـــا 

و  مجـــالت  وضعیـــت  بهبـــود  در  ســـمینار  ایـــن  نتیجـــه  داریـــم  بین المللی.انتظـــار  معتبـــر 
اعضـــای هیئت علمـــی  بـــا حضـــور  ســـمینار  ایـــن  شـــود.   دیـــده  دانشـــگاه  تولیـــدی  مقـــاالت 
کنفرانـــس  ســـالن  1394  در  مـــاه  16  آبـــان  و   15 روز  در  دو   دانشـــجویان  و  دســـتیاران  و 
ــای  ــات بحث هـ ــن جلسـ ــد. در ایـ ــزار شـ ــز برگـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــزی دانشـ ــه مرکـ کتابخانـ
ح شـــد. ارزشـــمندی در خصـــوص ارزشـــیابی مقـــاالت علمـــی و مجـــالت علـــوم پزشـــکی مطـــر

مراســم تكریــم دکتــر مســعود فقیــه دینــوری و معارفــه دکتــر ابــا ســعد قــره داغــی رئیــس جدیــد مرکــز 
ســینا برگــزار شــد

ــعود  ــر مسـ ــم دکتـ ــم تکریـ ــه 94/7/11 مراسـ ــینا :در مورخـ ــی سـ ــی درمانـ ــز آموزشـ ــی مرکـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه   بـ
فقیـــه دینـــوری و معارفـــه ریـــس جدیـــد مرکـــز دکتـــر ابـــا ســـعد قـــره داغـــی در محـــل آمفی تئاتـــر ســـینا بـــا حضـــور 
شـــد. برگـــزار  مرکـــز  اســـاتید  و  کارکنـــان  درمانـــی  و  آموزشـــی  کـــز  مرا روســـای  و  مدیـــران  دانشـــگاه،   مســـئولین 
گـــزارش فوق دکتـــر طاهـــر اقـــدم قائم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه، در ایـــن برنامـــه ســـخنرانی در خصـــوص تحـــول   بـــه 
نظـــام ســـالمت در دولـــت تدبیـــر و امیـــد و ارائـــه خدمـــات شایســـته بـــه مـــردم فهیـــم آذربایجـــان ایـــراد  و در ادامـــه 
ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از زحمـــات چندیـــن ســـاله دکتـــر مســـعود فقیـــه دینـــوری در طـــول تصـــدی مســـئولیت مرکـــز 
 آموزشـــی و درمانـــی ســـینا دکتر ابـــا ســـعد قـــره داغـــی را بـــه ســـمت رئیـــس مرکـــز آموزشـــی و درمانـــی ســـینا معرفی کـــرد.
گفتنـــی اســـت در ادامـــه مراســـم پـــس از ابـــالغ حکـــم صـــادره از ســـوی دکتـــر صومـــی بـــه دکتـــر قـــره داغـــی و اهـــدا لـــوح 
کارکنـــان مرکـــز آموزشـــی و درمانـــی ســـینا از زحمـــات دکتـــر  تقدیـــر رئیـــس دانشـــگاه بـــه دکتـــر دینـــوری،  اســـاتید و 

ـــد. ـــی نمودن ـــکر و قدردان ـــر تش ـــوح تقدی ـــداء ل ـــا اه ـــوری ب دین
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کرد مرکز آموزشی درمانی طالقانی لوح تقدیر هتلینگ برتر را از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی دریافت 
کیفیــت هتلینــگ روز دوشــنبه 27مهر در محــل ســالن همایش هــای رازی بــا حضور دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت،  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز، جشــنواره ملــی ارتقــاء  بــه 
دکتــر حریرچــی قائم مقام وزیــر و دکتــر آقاجانــی معــاون درمــان برگــزار و مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز به عنــوان مرکــز برتــر در ارتقــاء هتلینــگ از بیــن بیمارســتان های 
گفتنــی اســت: بیمارســتان خاتم االنبیــاء میانــه نیــز موفــق بــه دریافــت لــوح و تقدیرنامــه از مقــام وزارت شــد. گردیــد.  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز موفــق بــه دریافــت لــوح و تقدیرنامــه از مقــام  وزارت 

دکتر سیاری در آیین افتتاح مجتمع سالمت دکتر ملک افضلی و زنده یاد دکتر شاد پور :
کشور پیشتاز هستند مردم آذربایجان همیشه در خدمات اجتماعی و امر سامت در 

دکتــر ســیاری معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی صبــح امــروز در آییــن افتتــاح مجتمــع ســالمت 
اینکــه  از  گفــت  اســت  مــن  کاری  روزهــای  لذت بخش تریــن  و  بهتریــن  از  یکــی  امــروز  اینکــه  بابیــان  افضلــی  ملــک  دکتــر 
خوشــحالیم.  می رســد  ثمــر  بــه  امــر  دخیــل  مســؤولین  شــبانه روزی  تــالش  بــا  بــزرگان  و  پیشکســوتان  زحمــات  می بینیــم 
معــاون بهداشــت وزیــر افــزود: مــا بایــد قــدر پیشکســوتانی چــون دکتــر ملــک افضلــی و یــاد و خاطــره زنده یــاد دکتــر پیلــه 
را  کشــور  در  بهداشــت  شــبکه  گســترش  ح هــای  طر بنیان گــذاران  و  بــزرگان  به عنــوان  پــور  شــاد  دکتــر  زنده یــاد  و  رودی 
زنــده بداریــم و از ابتــکار عمــل مســؤولین بهداشــتی اســتان بــه خاطــر نام گــذاری ایــن مجتمع هــا بــه نــام ایــن ســه اســتاد 
کــه در جلســه حضــور داشــت تقدیــر نمــوده  و ایشــان را اســتادی  کــرد. وی در ادامــه از دکتــر ملــک افضلــی  واالمقــام تشــکر 
می نمایــد. تــالش  سیســتم  ایــن  وضعیــت  بهبــود  بــرای  شــرایطی  هــر  در  کــه  کــرد  عنــوان  توانمنــد  محققــی  و  برجســته 
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز هــم طــی ســخنانی از مســؤولین سیســتم بهداشــتی دانشــگاه یــاد و خاطــره 
پیشکســوتان ازدســت رفته را گرامــی داشــت و از دکتــر ملــک افضلــی و دکتــر ســیاری بــه خاطر زحماتشــان تقدیر نمــود. دکتر صومی 
گفــت: تــا عمــر باقــی اســت همگــی بایــد بــرای اصــالح امــور تــالش کنیــم و بایــد منظومــه ای را فراهــم کنیــم کــه در طوالنی مــدت بــه 
خدمــات خــود ادامــه دهــد و برگشــت پذیری نداشــته باشــد. دکتــر ملــک افضلــی هــم طی ســخنانی از همــه جوانان و پیشکســوتان 
گیرنــد . وی همچنیــن از زنده یــاد دکتــر  ایــن عرصــه خواســت تــا هرچــه در تــوان دارنــد جهــت پیشــبرد اهــداف ایــن سیســتم بــکار 
گفــت. شــاد پــور و دکتــر پیلــه وری یادکــرد و از تالش هــای شــبانه روزی و حــس میهن دوســتی ایــن بــزرگان ازدســت رفته ســخن 
در انتهــای برنامــه ضمــن پرده بــرداری از تندیــس دکتــر ملــک افضلــی، ایــن مجتمــع ســالمت به طــور رســمی افتتــاح شــد. در 
ــاد دکتــر شــاد پــور  ــا حضــور در مجتمــع ســالمت زنده ی ادامــه ایــن برنامــه دکتــر ســیاری بــه همــراه ســایر مســؤولین دانشــگاهی ب
ضمــن تقدیــر از خانــواده ایــن عزیــز پیشکســوت از تندیــس ایــن مجتمــع پرده بــرداری نمــود. الزم بــه یــادآوری اســت دکتــر صومــی 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز هــم بــا اهــدای لوحــی در هــر ســه مجتمــع ســالمت، از خانــواده ایــن عزیــزان تقدیــر نمــود.

20

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
اه

ـــگ
شــــ

دان

21

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

شـــــــگاه
دان

دوره جدید-شماره سوم -پاییز1394دوره جدید-شماره سوم -پاییز1394



سمپوزیوم ثبت بیماریها و بیوبانك
ــا،  ــت بیماریه ــد  ثب ــام من ــه نظ ــدازی برنام ــتای راه ان ــز در راس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
ســالن  در  را    "Biobanking و  جمعیــت  اســاس  بــر  و  بیمــاری  "ثبــت  روزه    5 ســمپوزیوم 
کــه بــا همــکاری  محققــان  کــرد. در ایــن ســمپوزیوم   همایــش NPMC 6 تــا 12 مهرمــاه برگــزار 
کارشناســان  گرونینگــن مرکــز پزشــکی )UMCG( و دیگــر  گرونیکــن  از دانشــگاه  6 دانشــگاه 
گســترش همکاری هــای علمــی متقابــل و  از TUOMS برگــزار شــد، یــک فرصــت بــزرگ بــرای 
گرفــت. عــالوه بــر ایــن، محققــان  ک گذاری دانــش در رشــته های مختلــف شــکل  بــه اشــترا

کردنــد. درنهایــت، 4 یادداشــت تفاهــم بیــن  کوهــورت آذر خامنــه بازدیــد  کــز آموزشــی و درمانــی  امــام رضــا)ع(، ســینا  و مرکــز  دعوت شــده از  مرا
ــداز: ــان خارجــی ایــن برنامــه عبارتنــد بودن ــه امضــا رســید. میهمان بخش هــای مختلــف از دو طــرف ب

1. Pro. Behrooz Z. Alizadeh
Current function: Chair, Unit of Digestive System Diseases, Dept. of Epidemiology, UMCG 
Groningen, The Netherlands.
2. Han Boter
Current function: UMC coordinator Biobanking )GERAS [Groningen Epidemiologic Research into an Ageing Society] and PSI 
[Parelsnoer Institute – String of Pearls Institute](, Department of Epidemiology )unit TCC(, University Medical Centre Groningen
3. Richard Bruggeman
Current function: UMC coordinator Biobanking )GERAS [Groningen Epidemiologic Research into an Ageing Society] and PSI 
[Parelsnoer Institute – String of Pearls Institute](, Department of Epidemiology )unit TCC(, University Medical Centre Groningen
4. Bart Scheerder
Current function: Senior Consultant Biobanking and Manager at BiKE:
BiKE is the Biobank Knowledge and Expertise center which has been founded by the UMCG in collaboration with LifeLines. All 
available knowledge, expertise and )ICT( infrastructure is gathered in BiKE and made available to researchers and companies 
worldwide.
5. Richard Jasper Sinke
Current function: Head of Genome Diagnostics, dept. Genetics, University Medical Centre Groningen
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گوئی به شكایات دانشگاه برگزار شد  آئین معارفه مدیر ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخ 
گوئــی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز معرفــی و از خدمــات دکتــر بــاب  طــی مراســمی دکتــر محمــد علیــزاده به عنــوان  مشــاور رئیــس دانشــگاه و مدیــر اداره  ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و پاســخ 
گفــت: بــرای افزایــش ســرمایه اجتماعــی بایــد تمــام تالشــمان را  کــرد و  کیــد  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، در ایــن مراســم دکتــر صومــی بــه افزایــش ســرمایه اجتماعــی تأ الــه قاســمی قدردانــی شــد. بــه 
گاهــی کامــل و بــه دوراز مســائل حاشــیه ای به صــورت  کــرد: صیانــت از بیت المــال از وظایــف اصلــی ماســت و بایــد بــا آ بــکار ببریــم و پاســخگوی مــردم باشــیم. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تصریــح 
کــرد و  گوئــی بــه شــکایات دانشــگاه اشــاره  کــرد. ر ایــن مراســم دکتــر قاســمی بــه عملکــرد اداره  ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و پاســخ  شــفاف بــا حفــظ آبــروی مــردم و مســلمانان بــا متخلفیــن به شــدت برخــورد 
کمــك بــه رئیــس جدیــد و همکاری هــای الزم اعــالم نمــود.  گوئــی بــه شــکایات دانشــگاه  تقدیــر و تشــکر نمــود و آمادگــی خــود را بــرای   از زحمــات شــبانه روزی همــکاران ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و پاســخ 
کنیــم و در تمــام مــوارد رضایــت خــدا را در نظــر  گفــت : مــا بایــد بــه دوراز حــب بغــض و به صــورت صریــح و شــفاف عمــل  کــرد و  کیــد  کارهــا تأ در ادامــه دکتــر محمــد علیــزاده بــه رضایــت خــدا در انجــام 
کارهــا و شایســته ی محیــط دانشــگاه بایــد نقــاط ضعــف و قــوت خــود را احصــاء نمــود و بــا  گوئــی بــه شــکایات افــزود: بــا مســلط بــودن بــر  بگیریــم. مدیــر جدیــد اداره ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و پاســخ 
کــه بــا حضــور دکتــر تقــی زادیــه معــاون  گفتنــی اســت: در ایــن مراســم  کنیــم.  کمتریــن اصطــکاك و درگیــری در جهــت رســالت ســازمان و بــدون حاشــیه نســبت بــه رفــع نواقــص و تقویــت نقــاط قــوت عمــل 
کارکنــان اداره بازرســی در ســالن کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار شــد حکــم مشــاور رئیــس دانشــگاه و ارزیابــی عملکــرد، بازرســی و  درمــان، دکتــر آقــازاده معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه و بــا حضــور 

پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه دکتــر محمــد علیــزاده دانشــیار دانشــکده تغذیــه اعطــا شــد و بــا تقدیــم لــوح ســپاس از خدمــات دکتــر قاســمی تجلیــل بــه عمــل آمــد. 

کارگاه آموزشی حفظ، نگهداری و امحای اسناد دولتی در حوزه سامت برگزار شد 
کارگاه یـــک روزه آموزشـــی حفـــظ، نگهـــداری و امحـــای اســـناد دولتـــی حـــوزه ســـالمت مورخـــه 94/07/22 در ایـــن 
ــت از  ــداری و حراسـ ــظ و نگهـ ــکی تبریز، حفـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــناد دانشـ ــزارش اداره اسـ گـ ــه  ــد. بـ ــزار شـ ــگاه برگـ دانشـ
کـــه وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش  اســـناد در تمـــام جوانـــب آن یکـــی از سیاســـت ها و خط مشـــی هایی اســـت 
ـــت  ـــاد ریاس ـــه نه ـــاخه ای از زیرمجموع ـــوان ش ـــناد ملی به عن ـــت سازمان اس ـــکاری معاون ـــاری و هم ـــا همی ـــکی ب پزش

جمهـــوری اداره و هدایـــت می کنـــد. 
کارگاه آموزشی،ایشـــان  حضـــور قائم مقـــام ریاســـت دانشـــگاه، دکتـــر طاهـــر اقـــدم مقدمـــه ای بـــود بـــر شـــروع پربـــار ایـــن 
در بخشـــی از پیـــام خـــود ضمـــن اشـــاره بـــه فرارســـیدن مـــاه خـــون و شـــهادت مـــاه محـــرم و تســـلیت ایـــن ایام،گفـــت: 
کارگاه هـــای آموزشـــی از اهمیـــت خـــاص و بســـزایی برخـــوردار اســـت و بایســـتی ایـــن اســـناد از  برگـــزاری چنیـــن 

جنبه هـــای مختلـــف هـــم بـــرای نســـل حاضـــر و آینـــده به خوبـــی نگهـــداری شـــوند.
کتابخانـــه ملـــی منطقـــه شـــمال غرب کشـــور،  در ادامـــه جلســـه ســـید محمدحســـین آل هاشـــم رئیـــس ســـازمان اســـناد و 
ضمـــن ســـخنرانی مبســـوطی بـــا اعـــالم اینکـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز به عنـــوان فعال تریـــن رکـــن رکیـــن اســـناد 
کشـــور محســـوب می شـــود از اقدامـــات انجام شـــده ســـپاس و تشـــکر خـــود را ابـــراز داشـــتند.  منطقـــه شـــمال غـــرب 
ــاط قـــوت و  ــه نقـ ــاره بـ ــان ضمـــن اشـ ــناد وزارت بهداشـــت و درمـ ــر اسـ ــوزه وزارتـــی و مدیـ ــاون حـ دکتر احمـــدی معـ
ضعـــف موجـــود در سیســـتم اســـنادی وزارت راهکارهایـــی در خصـــوص دســـتیابی بـــه مدیریـــت دانـــش بیشـــتر از 
گذشـــته و ثبـــت و ضبـــط اســـناد پزشـــکی و عنایـــت بـــه بازاریابـــی  طریـــق توجـــه عمیق تـــر بـــه اســـناد از منظـــر نـــگاه 
ــوزش  ــه آمـ کارگاه بـ ـــن  ــود. در ای ــد نمـ کیـ ــاره و تأ ــنادی اشـ ــای اسـ ــودن فعالیت هـ ــترده نمـ گسـ ــد  ــی دررونـ اجتماعـ
ــت  ــن مدیریـ ــای پیـــش رو و همچنیـ ــی و چالش هـ ــناد ملـ ــناد- اسـ ــاء اسـ ــده امحـ ــف و تعیین شـ ــالت های تعریـ رسـ

کارشناســـان ســـازمان اســـناد ملـــی پرداختـــه شـــد.  کارشناســـان وزارت متبوعـــه و  مـــدارك پزشـــکی توســـط 
کسب شـــده توســـط دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز قـــرار شـــد  در آخـــر جلســـه ضمـــن اشـــاره بـــه دســـتاوردهای 
ــه  ــخ بـ ــرد. پرســـش و پاسـ گیـ ــرار  ــار وزارت قـ ــتان ها در اختیـ ــایر اسـ ــدن در سـ ــی شـ ــتاوردها جهـــت عملیاتـ ایـــن دسـ

کارگاه آموزشـــی یادشـــده بـــود.  کارشناســـان به عنـــوان آخریـــن بخـــش و حاشـــیه  دغدغه هـــا اســـنادی 

دکتر صومی : مرکز پیوند دانشگاه علوم پزشكی تبریز باید ارتقاء یابد 
جلســـه پیونـــد بـــا حضـــور دکتـــر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه، دکتـــر اصـــالن آبـــادی معـــاون آموزشـــی، دکتـــر شـــکوری رئیـــس دانشـــکده پزشـــکی،  دکتـــر درســـتی رئیـــس مرکـــز آموزشـــی امـــام رضـــا)ع(، دکتـــر 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز دکتـــر صومـــی  کائـــی در دفتـــر ریاســـت دانشـــگاه تشـــکیل شـــد. بـــه  کا گـــروه جراحـــی، دکتـــر مدائـــن، دکتـــر زمردی و دکتـــر  هاشـــم زاده مدیـــر 
گفـــت: مرکـــز پیونـــد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بایـــد بـــه پیونـــد ریـــه و پانکـــراس و دیگـــر اعضـــا ارتقـــاء یابـــد.   کـــرد و  کیـــد   به ضـــرورت هماهنگی هـــای بیشـــتر بـــرای انجـــام پیوندهـــای تمـــام اعضـــا تأ
ـــه  گروه هـــای آموزشـــی هماهنگی هـــای بیشـــتری ب کاری دانشـــکده پزشـــکی و معاونـــت آموزشـــی دانشـــگاه باشـــد و  ـــد اولویـــت  ـــد بای ـــز پیون ـــز ادامـــه داد: ارتقـــا مرک ـــوم پزشـــکی تبری رئیـــس دانشـــگاه عل
گذشـــته افزایش یافتـــه اســـت. در ادامـــه جلســـه مشـــکالت  گفـــت: تعـــداد پیوندهـــای انجام یافتـــه در مـــدت مشـــابه بـــا ســـال  عمل آورنـــد. دکتـــر درســـتی رئیـــس مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا)ع( 

گرفـــت.   ـــرای فعال ســـازی مرکـــز پیونـــد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی صـــورت  گرفـــت و اقدامـــات الزم ب مربـــوط بـــه مرکـــز پیونـــد موردبررســـی قـــرار 

راه اندازی تست های سریع و غربالگری با همكاری معاونت غذا و داروی تبریز
کنتــرل ســازمان غــذا  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مدیــرکل آزمایشــگاه های مرجــع    بــه 
و دارو از راه انــدازی تســت های ســریع و غربالگــری بــا همــکاری معاونــت غــذا و داروی تبریــز خبــر داد. دکتــر 
کشــور  حســین رســتگار صبــح امــروز در حاشــیه دومیــن روز از همایــش معاونــان غــذا و داروی دانشــگاه های سراســر 
کــه می توانــد ضمــن تســریع در  کــرد: تســت های ســریع ازجملــه  ابزارهایــی اســت  کــه در تبریــز برگــزار شــد اظهــار 
کاهــش شــدید هزینه هــای آزمون هــا شــود. وی در ادامــه افــزود:  ع باعــث  پاســخگویی بــه نمونه هــای ارباب رجــو
ــرای  ــی و اج ــال بررس ــز در ح ــذا و داروی تبری ــت غ ــگاه معاون ــکاری آزمایش ــا هم ــع ب ــگاه مرج ــتا آزمایش ــن راس در ای
کــرد:  کنتــرل ســازمان غــذا و دارو تصریــح  ح اســتقرار تســت های ســریع اســت. مدیــرکل آزمایشــگاه های مرجــع  طــر
ایــن تســت ها ابتــدا در آزمایشــگاه های مرجــع  و تبریــز و ســپس اســتقرار آن در ســایر آزمایشــگاه های معاونت هــای 
کــرد: در صــورت اســتقرار ایــن آزمون هــا به ویــژه  کیــد  کشــور صــورت می گیــرد. دکتــر رســتگار تأ غــذا و داروی سراســر 
گفــت: در ایــن میــان تعــداد معــدودی از  در میدان هــا ورودی نمونه هــا پاســخ داده خواهــد شــد. وی در پایــان 
کــه زمان بــر اســت انجــام خواهــد شــد.  کــه پاســخ آن هــا مثبــت بــوده بــرای تأییــد بــا آزمون هــای اصلــی  نمونه هایــی 

کسب عنوان برتر در جشنواره مجریان برتر هتلینگ بیمارستان های 
دانشگاهی 

 جشنواره ملی تقدیر از مجریان برتر اجرای سیستم هتلینگ در بیمارستان های 
دانشگاهی با حضور دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سالن همایش های 
رازی تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه در 
این مراسم، بیمارستان خاتم االنبیاء میانه به عنوان یکی از 33 بیمارستان برتر 
انتخاب شده از بین 570 بیمارستان دولتی به دلیل اجرای موفق برنامه هتلینگ بر 
اساس شاخص های ارزیابی عملکرد معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس 
گردید. در حاشیه  مجری برتر از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برگزاری این جشنواره ملی با برپایی نمایشگاه عملکرد، هریک از دانشگاه های 
کیفیت هتلینگ بیمارستان های  علوم پزشکی داشته های خود را در راستای 
گذاشتند. تابعه خود در قالب فیلم و عکس و پوستر و.... به معرض نمایش 
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بازدیــد رئیــس دانشــگاه از رونــد ثبــت نــام دانشــجویان جدیدالــورود در دانشــكده 
تغذیه و دانشــكده بهداشــت

ثبت نــام  نحــوه  از  تبریــز  علــوم   پزشــکی   دانشــگاه  رئیــس  صومــی  محمدحســین   دکتــر 
دانشــجویان جدیدالــورود در دانشــکده تغذیــه و همچنیــن در دانشــکده بهداشــت در مورخــه 
گرفــت. همچنیــن  31/6/94  بازدیــد بــه عمــل آورده و از نزدیــک در جریــان نحــوه ثبت نــام قــرار 
ــز  ــی نی ــته  و راهکارهای ــجویان داش ــای دانش ــا خانواده ه ــه ب ــداری صمیمانان ــک  دی وی از نزدی
کــه توضیحاتــی توســط   دکتــر احســانی و  دکتــر الــه وردی پــور  ارائــه نمودنــد. در ایــن دیــدار 

روســای دانشــکده های تغذیــه و بهداشــت بــه اطــالع ریــس دانشــگاه رســانده شــد. 

کارگروه سامت وامنیت غذایی استان برگزاری بیست وششمین جلسه 
کارگـــروه ســـالمت و امنیـــت غذایـــی اســـتان در ســـالن شـــماره یـــک   بیســـت و ششـــمین جلســـه 
اســـتانداری  بـــه ریاســـت دکتـــر شبســـتری، معـــاون سیاســـی امنیتـــی اســـتاندار تشـــکیل شـــد. دکتـــر 
ــه  ــاز هفتـ ــت و آغـ ــم و تربیـ ــدارس و تعلیـ ــایی مـ ــان، بازگشـ ــد قربـ ــک عیـ ــن تبریـ ــتری ضمـ شبسـ
کاری و رشـــادت های جوانـــان غیـــور و  دفـــاع مقـــدس و اینکـــه مـــا آرامـــش امـــروز را مدیـــون فـــدا
کردنـــد. دکتـــر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  غیرتمنـــد هســـتیم  نشســـت را آغـــاز 
کارگـــروه  ضمـــن تبریـــک مناســـبات اول مهرمـــاه و تقدیـــر و تشـــکر از برگـــزاری منظـــم جلســـات 
کارگـــروه ســـالمت و امنیـــت غذایـــی : ســـالمت و امنیـــت غذایـــی اســـتان بـــه بررســـی دســـتور جلســـه 

 پی گیری مصوبات جلسه 25 	 
بررسی ضرورت انجام مشاوره ژنتیکی و آزمایش های مرتبط پیش از ازدواج 	 
 آمادگی برای پیشگیری و درمان مبتالیان احتمالی  به کرونا ویروس هنگام بازگشت حجاج 	 
ارائه خالصه گزارش از مشکالت تهدیدکننده سالمت مردم در شهرستان های استان 	 
ع تحت 	  تجلیل از فرماندار و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب در امحاء مزار

آبیاری با فاضالب شهری. 
آبفــا   آبفــار،  محیط زیســت،  از  را   25 جلســه  مصوبــات  بــه  مربــوط  گزارش هــای  و  پرداختــه 
گزارش هــای  وادارات  ســازمان ها  ایــن  و  شــدند  خواســتار  کشــاورزی   جهــاد  و  شــهرداری 
کارهــای انجام شــده و همچنیــن چالش هــا، مشــکالت و  خــود را در خصــوص تمهیــدات و 
گــزارش دادنــد. در ادامــه جلســه دکتــر ظهیــر نیــا  مشــاور  موانــع موجــود را بــه رئیــس دانشــگاه 
اســتاندار و مدیرعامــل بنیــاد خیریــه ژنتیــک ســالمت نســل فــردا  بــر ضــرورت مشــاوره ژنتیکــی 
ــته و  ــد داش کی ــی تأ ــای فامیل ــرای ازدواج ه ــوص ب ــل از ازدواج  بخص ــه قب ــا مربوط و آزمایش ه
کمیتــه تخصصــی بررســی ضــرورت مشــاوره ژنتیکــی و آزمایش هــای مرتبــط تحــت  مقــرر شــد 
گــردد. ارائــه  کارگــروه  بــه جلســه  بیشــتر  بررســی  تشــکیل وجهــت  کارگــروه  نظــر دبیرخانــه 

زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه در خصــوص مبتالیــان  تقــی  ایــن نشســت دکتــر  ادامــه  در 
کرونــا ویــروس هنــگام بازگشــت حجــاج  نــکات مهــم و هشــدارهای بجایــی  احتمالــی بــه 
کــز درمانــی  بــرای ســازمان های مرتبــط بــا حجــاج، فــرودگاه، دانشــگاه علــوم پزشــکی و مرا
کــه بــا رعایــت نــکات بهداشــتی اولیــه مثــل شســتن مرتــب دســت ها بــا  داده و ادامــه داد 
از )دســت دادن و روبوســی( مخصوصــًا  اعــم  نزدیــک  تمــاس  از  اجتنــاب  و  آب و صابــون  
بهداشــتی  نــکات  رعایــت  نــوزادان  و  بــاردار  خانم هــای  و  ســال   50 بــاالی  افــراد  بــرای 
پخــش  و  تهیــه  طریــق  از  کار  ایــن  بــرای  الزم  تمهیــدات  کردیــد  مقــرر  و  اســت  الزامــی 
گیــرد. انجــام  مرتبــط  ادارات  طریــق  از  الزم  بهداشــتی  نــکات  دادن  و  پمفلــت  بروشــور، 

ع  در خاتمــه از فرمانــدار و مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بناب که بــرای امحاء مزار
تحت آبیاری با فاضالب شهری اقدام نموده بودند با تقدیم لوحی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

برگزاری نشست تخصصی یک  روزه اعتیاد و جامعه دانشجویی 
نشست تخصصی یک روزه اعتیاد و جامعه دانشجویی با همکاری ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراب و با حضور استادان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی این شهرستان 
 برگزار شد.نقی عابدینی بعدازظهر چهارشنبه در این نشست گفت: اوقات فراغت جوانان و دانشجویان را باید با تفریحات سالم پر کرد و امکان ظهور و حضور مواد مخدر را در دانشگاه ها به صفر رساند. 
ــه  ــی علی ــازی منف ــکل گیری و فضاس ــب ش ــدر موج ــواد مخ ــرف م ع مص ــیو ــفانه ش ــه متأس ــد درحالی ک ــه باش ــر جامع ــار دیگ ــوی اقش ــد الگ ــجو بای ــزود: دانش ــراب اف ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــس دانش رئی
گســترش ورزش  ح پایــش ســالمت روحــی و روانــی دانشــجویان، تــالش بــرای  گفــت: اجــرای طــر قشــر دانشــجو می شــود. عبــاس مجــدی، معــاون آموزشــی دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب 
و تفریحــات ســالم و آشناســازی دانشــجویان بــا عــوارض زیان بــار اعتیــاد ازجملــه فعالیت هــای انجام یافتــه در دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب بــوده اســت. بــرای درمــان اعتیــاد نبایــد داروی 
بیــن دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی  ایــن نشســت اظهــار داشــت: در تحقیــق و پژوهــش به عمل آمــده در  نیــز در  تبریــز  رئیــس بیمارســتان رازی  کــردآرش محققــی،  غیرمجــاز تجویــز 
کــرد: در میــان دانشــجویان  کــه شــاهد مصــرف یکــی از انــواع مــواد مخــدر بوده انــد.وی بــا تشــریح جزییــات ایــن تحقیــق تصریــح  کردنــد  تبریــز، بیــش از 51 درصــد از دانشــجویان عنــوان 
روان پزشــکی  گــروه  اســتاد  بودند.ایــن  بعــدی  ردیف هــای  در  ریتالیــن  و  ترامــادول  کســتازی،  ا ک،  کــرا شیشــه،  و  داشــته  قــرار  نخســت  رده هــای  در  ک  تریــا و  حشــیش  الــکل،  اســتعمال 
ع مصــرف مــواد مخــدر در بیــن دانشــجویان اســت.  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز یــادآور شــد: مشــکالت فــردی، خانوادگــی، محیطــی و اســترس های دوران دانشــجویی از علت هــای شــیو
کنــد و  ــا به اصطــالح خیابانــی را تجویــز  ــا بــرای درمــان اعتیــاد، داروی غیرمجــاز ی کــرد و افــزود: هیچ کــس حــق نــدارد ت محققــی تجویــز داروهــای خیابانــی را در درمــان بیمــاری، نادرســت عنــوان 
گســترش  کــرد: متأســفانه رواج برخــی باورهــای غلــط در جامعــه بــه  کیــد  گیــرد. عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تأ همــه مراحــل درمانــی بایــد در چرخــه بهداشــت و درمــان صــورت 
کمــک می کنــد. ســید  گســترش مصــرف مــواد اعتیــادآور  مصــرف مــواد مخــدر می انجامد.ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: افــول اخــالق و ضعــف در بنیان هــای دینــی و معنــوی خانواده هــا بــه 
کــرد. ع جنایــت هســتیم می تــوان ردپایــی از مصــرف مــواد مخــدر به ویــژه شیشــه را مشــاهده  کــه شــاهد وقــو کــرد: هــر جــا   احمــد علیــا نســب، بازپــرس دادگســتری ســراب نیــز در ایــن نشســت اظهــار 

کرده است وی افزود: در حال حاضر مصرف مواد روان گردان و مواد مخدر صنعتی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و ناهنجاری های اجتماعی زیادی را دامن گیر جامعه 

کشور در تبریز برگزار شد نشست قطب درمان شمال غرب 
ــت و  ــتادی وزارت بهداش ــران س ــان و مدی ــاون درم ــور مع ــا حض ــور ب کش ــان  ــب درم ــت قط نشس
ــز،  ــران دانشــگاه های قطــب درمــان )تبری درمــان و آمــوزش پزشــکی، روســا، و معاونیــن و مدی
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  و دوم مهرمــاه  بیســت   مراغــه(در  و  زنجــان  اردبیــل،  ارومیــه، 
تبریز:دکتــر  پزشــکی   علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  گردیــد.  تشــکیل  تبریــز 
آقاجانــی معــاون درمــان وزارت بهداشــت و درمــان در ایــن نشســت، جلســات قطــب درمــان 
موفــق  تجربیــات  گذاشــتن  ک  اشــترا بــه  و  تبادل نظــر  و  بحــث  جهــت  فرصــت  بهتریــن  را 
دانشــگاه ها و انجــام بعضــی از مأموریت هــای منطقــه ای دانســت. وی افــزود:  اورژانس هــا 
دانشــگاه  عملکــرد  بــه  نســبت  را  خــوب  قضــاوت  مــردم  و  هســتند   بیمارســتان ها  ویتریــن 
دهیــم.    انجــام  اورژانس هــا  اداره  در  مؤثــری  کارهــای  بایــد  و  می کننــد  شــروع  اورژانــس   از 
کارکنــان باتجربــه اســتفاده شــود نــه نیروهــای  گفــت: در اورژانس هــا بایــد از  دکتــر آقاجانــی 
کمبودهــا را تحمــل می کننــد. کــه فشــار   کم تجربــه و اورژانس هــا بایــد آخریــن بخــش باشــند 
وی در ادامه یادآور شد 50 درصد مرگ ومیرها علتشان بیماری قلبی و عروقی است و یک صد هزار 
خ می دهد که معادل 24 درصد بیماری های قلبی و عروقی است  سکته  قلبی ساالنه در کشور ر

کــه بایــد برنامــه ملــی بــرای ایــن منظور داشــته باشــیم که خوشــبختانه طراحی شــده اســت.  دکتر 
تقــی زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه نیــز  بیــان داشــت: کاهش پرداختــی از جیــب مردم در اســتان 
ح تحــول نظــام  ســالمت  آذربایجــان شــرقی از 35درصــد  بــه 8درصــد  بــه دنبــال اجــرای طــر
ــته ایم. وی  ــتان نداش ــت در اس ــکل پرداخ ــرای  مش ــه ای ب ــبختانه مراجع ــت و خوش ــیده اس رس
افــزود در ترویــج زایمــان طبیعــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از دانشــگاه های برتــر بــوده اســت 
ــد، برخوردهایــی اعمال شــده  ــاال دارن کــه درصــد ســزارین ب ــرای بیمارســتان های خصوصــی  و ب
کاهــش درجــه اعتبــار ســنجی منظــور شــده اســت. نشســت بــا برگــزاری  اســت و در مــواردی 
کارگاه هــای چهارگانــه ادامــه یافــت و در پایــان معــاون درمــان وزارت بهداشــت و درمــان بــه 

پرســش های حاضریــن پاســخ داد.

برگزاری نشست علمی تخصصی به مناسبت روز جهانی غذا در دانشكده ی تغذیه
کــه در محــل آمفی تئاتــر دانشــکده ی تغذیــه تشــکیل شــد، دکتــر احســانی رئیس دانشــکده ضمــن عــرض خیرمقــدم  بــه بیــان اهــداف نشســت پرداخــت. ســپس دکتــر  در ایــن نشســت علمــی تخصصــی 
طاهــر اقــدم قائم مقام رئیــس دانشــگاه ســخنرانی خــود را بــا عنــوان »ســند ملــی امنیــت غذایــی« ارائــه نمــود. در ادامــه دکتــر بهشــتی اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تبریــز بــا عنــوان »توســعه ی اقتصــادی 
کوهــی عضــو هیئت علمــی مؤسســه  کمــال  ــا عنــوان »شکســتن چرخــه ی فقــر در مناطــق روســتایی«، دکتــر  ــز ب ــوم پزشــکی تبری در نقــاط روســتایی«، دکتــر ســلطانعلی محبــوب اســتاد دانشــگاه عل
کــرده و در پایــان هیئت رئیســه تخصصــی امنیــت غذایــی بــا شــرکت دکتــر نجفــی معــاون دارو و  تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تبریــز بــا عنــوان »تبییــن جامعه شــناختی امنیــت غذایــی« ســخنرانی 
ع و  گــروه بهبــود تغذیــه ی مرکــز بهداشــت اســتان بــه بیــان نکتــه نظــرات خویــش درزمینــه ی موضــو غــذای دانشــگاه، دکتــر احســانی، دکتــر محبــوب، دکتــر اســتاد رحیمــی و مهنــدس پــور علــی مدیــر 

گروه هــای آســیب پذیر جامعــه پرداختنــد. کشــاورزی: شکســتن چرخــه فقــر در مناطــق روســتایی( و حمایــت اجتماعــی از  شــعار اصلــی روز جهانــی غــذا )حفاظــت اجتماعــی و 
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پیام تبریک دکتر صومی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس 
در آخریــن روز تابســتان 59 کــه نســیم روح بخــش انقــالب اســالمی  ایامــی خــوش را بــرای شــهروندان ایرانــی نویــد مــی داد. کینــه اســتکبار جهانــی بــا دســت صــدام نگون بخــت مرزهــای ایــران اســالمی را به 
کشــید ولــی بــه لطــف الهــی تمــام آروزهــای صاحبــان زر و زور بــا قیــام یکپارچــه پیــروان روح خــدا بــر بادرفــت بســیجیان پرورش یافتــه در مکتــب والیــت در معاملــه بــزرگ باخــدای خــود پیــروزی نــور  آتــش 
کردنــد. هفتــه دفــاع مقــدس بــر رهبــر فرزانــه انقــالب، همــکاران بزرگــوار مخصوصــًا یــادگاران ســرافراز دوران ایثــار و شــهادت و دلباختــگان فرهنــگ حســینی مبــارک بــاد.       ولــی عرصــه  بــر ظلمــت را ترســیم 
همچنــان باقــی اســت خاطــرات پربــار آن زمــان بــا همــه شــواهد پرافتخــار 8ســال دفــاع مقتدرانــه از اصــول اعتقادیــ  و تمامیــت ارضــی، مــا را بــرای تالشــی درخــور جهــاد آن بزرگــواران بــرای ســاختن ایرانــی 

اســالمی فرامی خوانــد  باشــد بــا خدمــات صادقانــه روز قیامــت در محضــر ولی نعمتــان خــود احســاس شــرمندگی نکنیم.   ــ  
کار                 تو خشنود باشی و ما رستگار  کن سرانجام  خدایا چنان 
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همایش آموزشی، توجیهی عوامل حفاظت فیزیكی
همایــش آموزشــی، توجیهــی عوامــل حفاظــت فیزیکــی واحدهــای تابعــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ) شــبکه هــا، مرکــز آموزشــی و درمانــی، بیمارســتانها، دانشــکده هــا، ادارات، معاونــت 
هــای ذیربــط و اداره انتظامــات) بــا محوریــت آشــنایی بــا تجهیــزات و روشــهای اطفــاء حریــق 
از مجموعــه دوره هــای آموزشــی شــغلی کــددار عوامــل حفاظــت فیزیکــی بــه مدت پنــج روز در 
محــل ســالن اجتماعــات مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت حراســت دانشــگاه در مراســم افتتاحیه 
کــه ســخنرانان ایــن همایــش بودنــد نکتــه  ایــن دوره دکتــر صومــی و دکتــر طاهــری اقــدم 
کردنــد و همراهــی و  کاری و انتظــارات حــود را از ایــن قشــر را بیــان  نظــرات و سیاســت هــای 
کیــد  همگامــی عوامــل دخیــل  را در راســتای رســیدن بــه اهــداف عالیــه نظــام ســالمت مــورد تا

قــرار دادنــد.

کشور  احداث 20 بیمارستان بزرگ در سطح 
مشــاور اقتصــادی وزیــر بهداشــت بــا اعــالم اینکــه قــرارداد پنــج هــزار میلیــارد تومانــی 
ــرارداد،  ــن ق ــاس ای ــر اس ــرد: ب ک ــار  ــم، اظه ــرده ای ک ــد  ــا منعق ــم االنبی ــرارگاه خات ــا ق ب
حــدود 17 هــزار الــی 20 هــزار تخــت بیمارســتانی در قالــب 20 بیمارســتان بــزرگ 

)مــگا هاســپیتال(  احــداث مــی شــود. 
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، »ســید ابراهیم رئیســیون« 
در مراســم انعقــاد تفاهــم نامــه احــداث بیمارســتان یک هــزار تخت خوابــی تدبیر در 
کاســتی های زیــادی هســتیم، گفــت:  تبریــز بــا اعــالم اینکــه در حــوزه ســالمت دچــار 
بــرای توســعه زیرســاخت های ســالمت و رســیدن بــه اهــداف پیــش بینــی شــده، بــا 
کــه ایجــاد ایــن  احتســاب تخــت هــای فرســوده، 100 هــزار تخــت جدیــد نیــاز اســت 
تعــداد تخــت جدیــد هزینــه ای بالــغ بر 50 هزار میلیــارد تومان در بــردارد. وی افزود: 
کنیــم تــا در پایــان  حــدودأ ســالی 10 هــزار میلیــارد تومــان بایــد منابــع مالــی تأمیــن 
گرفتــه از نظــر شــاخص بیمارســتان  گــذاری انجــام  برنامــه توســعه ششــم بــه هــدف 
دســت یابیم. وی گفت: 96 هزار تخت بیمارســتانی در ســطح کشــور موجود اســت 
کــه 50 درصــد آن فرســوده مــی باشــد. مشــاور اقتصــادی وزیــر بهداشــت خاطرنشــان 
کــف شــاخص بیمارســتان بــه ازای هــر هــزار نفــر ســه تخــت اســت و در  کــرد: در دنیــا 
کشــور را بــه ازای  نظــر داریــم تــا پایــان برنامــه توســعه ششــم شــاخص بیمارســتان 
هــر یــک هــزار نفــر بــه 2.6 برســانیم. وی بــا اعــالم اینکــه بــرای تأمیــن منابــع مالــی 
کــرد:  کمــک بخــش خصوصــی نیــاز داریــم، اظهــار  بــرای احــداث بیمارســتان ها بــه 
کنــون از طریــق تملــک دارایــی هــای دانشــگاه هــا در نظــر داریــم 70 درصــد منابــع  ا
مالــی ســاخت هریــک از بیمارســتان ها را تأمیــن کنیــم، همچنیــن قرارگاه ســازندگی 
ح تحــول ســالمت وارد ایــن پــروژه مــی شــود.  کمــک بــه طــر ــا دیــد  خاتــم االنبیــا ب
کــه  وی ادامــه افــزود: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نخســتین دانشــگاهی اســت 
کنــون احــداث بیمارســتان یــک هــزار تخت خوابــی را بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم  تا
کنــد. مشــاور اقتصــادی وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه احــداث  االنبیــا منعقــد مــی 
ــوع اقدامــات  گفــت: ن ــی اســت،  100 هــزار تخــت در طــول پنــج ســال اقــدام انقالب
ــده اســت و همچنیــن اســتاندار و دیگــر  ــز بســیار ارزن ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
مســئوالن آذربایجــان شــرقی نیــز همــکاری خوبــی بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 

دارنــد. 
ــن  ــداث ای ــی اح ــای مطالعات کاره ــه  ــم نام ــن تفاه ــد ای ــا عق ــه ب ــار اینک ــا اظه وی ب
ــات  ــده مطالع ــاه آین ــار م ــا چه ــدوارم ت ــرد: امی ک ــوان  ــود، عن ــاز می ش ــتان آغ بیمارس

ــرارداد نهایــی منعقــد شــود.  ــه اتمــام رســیده و ق ــروژه ب ایــن پ

پیاده روی عمومی هم زمان با روز جهانی استروک
ـــوم اعصـــاب دانشـــگاه  ـــز تحقیقـــات عل ـــه همـــت مرک ـــی پیشـــگیری از ســـکته مغـــزی ب ـــه مناســـبت روز جهان ب
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  علـــوم پزشـــکی مراســـم پیـــاده روی عمومـــی برگـــزار شـــد. بـــه 
تبریـــز هم زمـــان بـــا روز جهانـــی پیشـــگیری از ســـکته مغـــزی، مراســـم پیـــاده روی عمومـــی در راســـتای 
ـــه  ـــد. ب ـــزار ش ـــز برگ ـــی تبری گل ـــل  ـــارک ائ ـــه پ ـــزی، در محوط ـــکته مغ ـــگیری از س ـــوزش پیش ـــازی و آم فرهنگ س
ــاتید  ــط اسـ ــن توسـ ــه حاضریـ ــای الزم بـ ــه آموزش هـ ــخنرانی و ارائـ ــه پـــس از سـ ــن برنامـ ــوق در ایـ ــزارش فـ گـ
دانشـــگاه دکتـــر فرهـــودی و دکتـــر خلیلـــی در خصـــوص تغذیـــه صحیـــح و نیـــز اقدامـــات ضـــروری در زمـــان بـــروز 
کـــرده و  ح  ســـکته مغـــزی شـــهروندان پرســـش های خـــود را در خصـــوص ایـــن بیمـــاری و مـــوارد مرتبـــط مطـــر
گفتنـــی اســـت در ایـــن مراســـم بروشـــورهای آموزشـــی در  کردنـــد.  پاســـخ های خـــود را از متخصصیـــن دریافـــت 

بیـــن حاضریـــن پخش شـــده همچنیـــن به قیدقرعـــه جوایـــزی بـــه شـــرکت کنندگان اهـــدا شـــد.
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امضای تفاهم نامه احداث بیمارستان یک هزار تخت خوابی در تبریز
گــزارش روابــط   تفاهم نامــه احــداث بیمارســتان یــک هــزار تخت خوابــی تدبیــر در تبریــز منعقــد شــد.  بــه 
عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر محمد حســین صومی  رییس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
کــرد: بــه منظــور رفــع نیازهــای  در حاشــیه مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
درمانــی اســتان، بیمارســتان یــک هــزار تخت خوابــی تدبیــر بــا پیمانــکاری قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا 
احداث می شــود.  وی افزود: 70 درصد منابع مالی از طریق تملک دارایی های دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز و 30 درصــد مابقــی نیــز از طریــق وزارت بهداشــت و درمــان تامیــن می شــود کــه طبــق برنامه ریــزی، 
ایــن پــروژه در طــول ســه ســال بــه اتمــام می رســد.  دکترصومــی ادامه داد: بر اســاس ســطح بنــدی علمی، 
کــه بیمارســتان تدبیــر بــرای رفــع  بیمارســتان یــک هــزار تخت خوابــی فــوق تخصصــی در تبریــز نیــاز بــود 
کــه  ایــن نیــاز ســاخته مــی شــود، همچنیــن مجــوز احــداث بیمارســتان 540 تخت خوابــی هــم اخــذ شــده 
کنــار بیمارســتان تدبیــر ســاخته شــود.  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی  امــکان دارد ایــن بیمارســتان در 

کنار بیمارســتان تدبیر پیش بینی شــده اســت.  وی با  کز جانبی در  کرد: ســاخت محل اســکان پزشــکان و دیگر مرا تبریز با بیان اینکه 100 متر مربع برای احداث هر تخت بیمارســتان نیاز اســت، اظهار 
کیــد کــرد: امیدواریــم بــا کارهایی کــه شــروع کرده ایم تــا پایان ســال 95 تمام بیمارســتان های  اعــالم اینکــه انتظــار داریــم ایــن پــروژه بــا طراحــی بســیار شــیک و در ســریع ترین زمــان ممکــن احــداث شــود، تأ
نیمــه ســاخته اســتان تکمیــل شــوند و همچنیــن بیمارســتان مردانــی آذر، بیمارســتان تدبیــر و یــک بیمارســتان دیگــر تــا پایــان ســال 99 مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهنــد گرفت و بدیــن صورت نیــاز درمانی 
اســتان رفــع می شــود.    ســردار صالحــی، معــاون پشــتیبانی قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا نیــز در ایــن مراســم گفــت: متاســفانه کشــور مــا از نظــر زیرســاخت ها بــا برخــی مشــکالت و کمبودهــا مواجــه اســت و 
کنــون در  کنــد.  وی افــزود: علــی رغــم تحریم هــا، هیــچ یــک از پــروژه هایمــان را تعطیــل نکــرده ایــم و هــم ا کمــک مــی  گاه ســازندگی خاتــم االنبیــا بــا اجــرای پرزوژه هــای مختلــف بــه دولــت  از ایــن رو قــرار 
زمینــه انتقــال آب، انتقــال خطــوط گاز، احــداث جــاده، خــط دو قطــار تبریــز و... پــروژه هــای بزرگــی احــداث مــی کنیــم و بــه نوعــی تمامی ایــن پروژه ها در راســتای افزایش ســالمت جانی مــردم احداث می 
شــوند.  معاون پشــتیبانی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز به منظور احداث بیمارســتان یک هزار تخت خوابی، گفت: برای اجرای پروژه های 
کــه در ادامــه مســیر، نیازمنــد یــاری تمامــی مســئوالن آذربایجان شــرقی هســتیم.  کنیــم  بیمارســتانی بــا وزارت بهداشــت توافــق کردیــم و امــروز قــرارداد احــداث پنجمیــن بیمارســتان را در کشــور منعقــد مــی 

معاون فنی و عمرانی استاندار :
بخشی از عقب ماندگی های استان در حوزه بهداشت و درمان جبران شده است

ــتان در  ــای اسـ ــی هـ ــی از عقـــب ماندگـ ــد اســـت بخشـ ــرقی معتقـ ــتاندار آذربایجان شـ ــی اسـ ــی و عمرانـ ــاون فنـ معـ
ــز،  ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  ــت.  بـ ــده اسـ ــران شـ ــت و درمان جبـ حوزه بهداشـ
“محمـــد صـــادق پورمهـــدی” در مراســـم انعقـــاد تفاهم نامـــه احـــداث بیمارســـتان یـــک هـــزار تخـــت و خوابـــی تدبیـــر 
کـــردن زیرســـاخت های  گذشـــته اقدامـــات بســـیار خوبـــی در بخـــش فراهـــم  کـــرد: در طـــول دو ســـال  در تبریـــز، اعـــالم 
کاربـــری و  گرفتـــه اســـت. وی افـــزود: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز توانســـته بـــا تغییـــر  ســـالمت اســـتان انجـــام 
کنـــد و تمامـــی مدیـــران اســـتانی  ک خـــود بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن از دارایی هایـــش اســـتفاده  فـــروش برخـــی امـــال
کـــه تنهـــا بـــا تکیـــه بـــر بودجـــه هـــای دولتـــی نمـــی تـــوان بـــه اهـــداف  بایـــد ایـــن روش را ســـرلوحه امـــور قـــرار دهنـــد؛ چـــرا 
گقـــت:  پیـــش بینـــی شـــده رســـید.  وی بـــا اشـــاره بـــه انعقـــاد تفاهـــم نامـــه همـــکاری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و قـــرارگاه ســـازندگی خاتـــم االنبیـــا بـــرای احـــداث بیمارســـتان یـــک هـــزار تخـــت خوابـــی، 
مـــکان یابـــی  ایـــن بیمارســـتان از نظـــر دسترســـی بســـیار خـــوب اســـت و بـــا اعتبـــار اولیـــه 300 میلیـــارد تومانـــی احـــداث آن آغـــاز مـــی شـــود.  معـــاون فنـــی و عمرانـــی اســـتاندار آذربایجان شـــرقی بـــا تمجیـــد از 
کنـــد و مدیریـــت اســـتان در تـــالش اســـت همـــکاری هـــای  کـــرد: ایـــن مجموعـــه پـــروژه هـــای عمرانـــی بســـیار بزرگـــی را بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن اجـــرا مـــی  عملکـــرد قـــرارگاه ســـازندگی خاتـــم االنبیـــا، بیـــان 
ـــا قـــرارگاه ســـازندگی خاتـــم االنبیـــا داشـــته باشـــد، البتـــه در حـــال حاضـــر خـــط دو متـــرو تبریـــز و جـــاده هشـــترود – مراغـــه توســـط ایـــن مجموعـــه اجـــرا مـــی شـــود. دکتـــر مســـعود پزشـــکیان،  گســـترده ای ب
کنین ایـــن بخـــش  کـــرده و بـــا اجـــرای پـــروژه هایـــی در مناطـــق محـــروم، ســـالمت ســـا گفـــت: انتظـــار داریـــم وزارت بهداشـــت عدالـــت را رعایـــت  نماینـــده مـــردم تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر هـــم در ایـــن مراســـم 
ح هـــای برتـــر دنیـــا اســـتفاده شـــود. کـــرد: ضـــروری اســـت باتوجـــه بـــه منابـــع مالـــی وزارت، پـــروژه تعریـــف شـــود و همچنیـــن بایـــد در احـــداث بیمارســـتان هـــای جدیـــد از طـــر کیـــد  کنـــد. وی تأ هـــا را نیـــز فراهـــم 
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پایش شبكه بهداشت ودرمان شهرستان عجبشیر 
پایــش شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان عجبشــیر روز یکشــبه  مورخــه 08/10/ 94 ازســاعت 8صبــح توســط 
گروهــای  جنــاب آقــای دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــتی دانشــگاه وریــس مرکــز بهداشــت اســتان همــراه بــا مدیــران 
کارشناســی اســتان انجــام یافت.جنــاب آقــای دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز همــراه 
بــا گــروه هــای کارشــناس مرکــز بهداشــت اســتان و بــا حضــور دکتر قادری مدیر شــبکه بهداشــت و درمان عجب شــیر 
کز و خانه های بهداشــتی شــهری و روســتایی بر اســاس برنامه  کارشناســان مرکز بهداشــت عجبشــیر از تمامی مرا و 
بازدیــد. فراینــد هــای بهداشــتی را مــورد پایــش قــرار دادنــد. پــس از پایــان بازدیــد درســالن تــاالر پردیــس عجبشــیر 
گــزارش و نتایــج پایــش هــای انجــام شــده توســط کارشناســان ارائــه گردیــد و در ایــن مراســم بعــد از خیــر مقــدم گویی 
گزارشــات  توســط دکتــر قــادری مدیــر شــبکه بهداشــت، ســپس جنــاب آقــای دکتــر تبریــزی ضمــن جمــع بنــدی از 
کارشناســان مرکــز بهداشــت عجبشــیر  کارشناســان از نحــوه عملکــرد و ارائــه خدمــات مدیریــت و  ارائــه شــده توســط 
تقدیــر و تشــکر نمــوده، متذکــر شــدند: جهــت رفــع بعضــی مشــکالت موجــود تــا پایــش بعــدی توســط مدیــر شــبکه و 
فرمانــدار محتــرم شهرســتان بررســی و اقدامــات الزم انجــام پذیــردو بعــد از صــرف ناهــار جلســه پایــش خاتمــه یافت.

جلســه شــورای فرهنگــی دانشــگاه بــا حضــور دکتــر صومــی برگــزار 
شــد

چهارمیــن جلســه شــورای فرهنگی دانشــگاه در ســال جــاری با حضــور دکتر صومی 
کنفرانــس حــوزه  رئیــس دانشــگاه  و اعضــای شــورا روز سه شــنبه 19 آبــان در ســالن 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  ریاســت دانشــگاه برگــزار شــد. بــه 
ــد  گردی ــرر  ــات مطروحــه مق ــز در ایــن جلســه ضمــن بحــث و بررســی موضوع تبری
کارمنــدی، معــاون دانشــجویی و  شــورایی متشــکل از روابــط عمومــی، بســیج 
کارکنــان  مدیــر فرهنگــی تشکیل شــده و موضوعــات مربــوط بــه مســائل فرهنگــی 
گردیــد روابــط عمومــی و مدیریــت فرهنگــی  را پیگیــری و اجــرا نمایند.ضمنــًا مقــرر 
دانشــگاه ســازوکارهای مربــوط بــه تبلیغــات محیطــی در ســطح دانشــگاه را تهیــه 
نماینــد. گفتنــی اســت ایــن جلســه 25 مصوبــه داشــت کــه تعــدادی از آن ها  شــامل 
چندیــن موضــوع بــود ضمنًا  برنامه ســاالنه تشــکل ها از مصوبات این جلســه بود.  

جلسه تبیین اهداف و برنامه های معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور مسئولین دانشگاه برگزار شد
 جلســـه تبییـــن اهـــداف و برنامـــه هـــای معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع دانشـــگاه بـــا حضـــور روســـا، مدیـــران، مســـئولین حراســـت و امـــور اداری دانشـــکده هـــا، معاونتهـــا، بیمارســـتانها و شـــبکه هـــای 
ـــه وصیـــت نامـــه  ـــا اشـــاره ب ـــا عبـــداهلل الحســـین )ع( ب ـــام عـــزای حضـــرت اب بهداشـــت و درمـــان شهرســـتانهابرگزار شـــد. دکتـــر محمـــد حســـین صومـــی رییـــس دانشـــگاه در ایـــن جلســـه ضمـــن تســـلیت ای
کـــه در دانشـــگاه  کـــه مـــن از مســـئولین دانشـــگاه مـــی خواهـــم در دو نکتـــه تقـــوی و رعایـــت دقیـــق نظـــم خالصـــه مـــی شـــود. وی بـــا انتقادشـــدید از بـــی نظمـــی هایـــی  گفـــت : آن چیـــزی  امـــام علـــی )ع( 
کـــه بایـــد ســـاعت 8/30 حضـــور یابـــد بـــا تاخیـــر بیـــش از نیـــم ســـاعت بیایـــد. دکتـــر صومـــی در بخـــش دیگـــری  گفـــت :چگونـــه یـــک مســـئولی بـــه خـــود جـــرات مـــی دهـــد در جلســـه ای  مشـــاهده مـــی شـــود 
کنیـــم. رییـــس دانشـــگاه افـــزود :  کـــه  از لحـــاظ علمـــی و تجهیزاتـــی خیلـــی  عقـــب تـــر از مـــا بودنـــد تقلیـــد  گـــر بـــه وضعیـــت موجـــود راضـــی باشـــیم، بعـــد از مدتـــی بایـــد برویـــم و از همســـایگانمان  گفـــت : ا
کـــه  کـــه آن موقعـــی  تبعیـــت از قانـــون و اســـتفاد از تمـــام ظرفیـــت هـــای قانـــون یکـــی از شـــاخصه هـــای مهـــم وجـــود نظـــم در دانشـــگاه اســـت و بایـــد همـــه دســـت بـــه دســـت هـــم بدهیـــم و جـــوری باشـــد 
ـــه برخـــی  ـــا اشـــاره ب ـــع دانشـــگاه در ایـــن جلســـه ب ـــد و مـــردم روســـفید باشـــیم. دکتـــر فقیـــه دینـــوری معـــاون توســـعه مدیریـــت و مناب ـــه تیـــم بعـــدی تحویـــل دهیـــم در پیشـــگاه خداون ـــد دانشـــگاه را ب بای
بـــی انضباطـــی هـــا در ســـطح دانشـــگاه برنامـــه دانشـــگاه در حـــوزه معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع را بـــا توجـــه بـــه رســـالتهای ذاتـــی و انتظـــارات رییـــس دانشـــگاه در ســـه محـــور جمـــع بنـــدی نمـــوده 
گفـــت : نظـــم، برنامـــه و پیگیـــری محـــور هـــای اصلـــی اســـت و مـــا در حـــال تدویـــن نظـــام جامـــع پیگیـــری در دانشـــگاه هســـتیم. ســـخنران دیگـــر جلســـه خلیلیـــان رییـــس دیـــوان محاســـبات اســـتان  و 
گفتنـــی اســـت : در ادامـــه جلســـه مســـئولین و مدیـــران مرتبـــط بـــا حـــوزه  کنتـــرل مســـائل مالـــی دســـتگاههای اجرایـــی اختصـــاص داد.  ع توضیـــح وظایـــف دیـــوان محاســـبات در  کـــه بـــه موضـــو بـــود 

کاری خـــود را تشـــریح نمودنـــد. کـــدام چالشـــها و مـــوارد مربـــوط بـــه حـــوزه  معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع دانشـــگاه هـــر 

ویژه برنامــه پرشــكوه دانشــجویان جدیدالــورود بــه مناســبت ســال تحصیلــی جدیــد 
در دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریــز برگــزار شــد

بــه گــزارش ایــوب اندبیلــی مســئول روابــط عمومی معاونت دانشــجوئی و فرهنگی دانشــگاه مراســمی 
گویــی بــه دانشــجویان جدیدالــورود بــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه،  بــرای خوش آمــد 
معاونیــن، روســای دانشــکده ها و مدیــران در تــاالر وحــدت دانشــگاه برگــزار شــد. ایــن مراســم بــا 
ــاعت 9  ــی رأس س ــدی جمال ــجو محمدمه ــاری دانش ــط ق ــد توس کالم اهلل مجی ــد از  ــی چن ــالوت آیات ت
شــروع شد.ســپس دکتــر آقــازاده معــاون دانشــجوئی و فرهنگــی بــا مهــم خوانــدن هفتــه دفــاع مقــدس 
و انقــالب اســالمی، تــالش همگانــی و مســتمر انجمن هــا و دانشــجویان را بــرای پیشــرفت علمــی 
خواســتار شــد. دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه 
دانشــجویان و ابــراز تأســف نســبت بــه از دســت دادن اســاتید علــم پزشــکی ازجملــه دکتــر مبیــن و دکتر 
گرفته شــده توســط دانشــگاه  پــور زنــد و همچنیــن حادثــه حاجیــان در منــا  بــه اســتعدادهای تحویــل 
اشــاره و در اختیــار قــرار دادن امکانــات موردنیــاز جهــت شــکوفایی آن هــا و تبدیــل بــه درخــت پرثمــر 
در جهــت اصــالح امــور جامعــه، اختصــاص وقــت توســط دانشــجویان بــه شــکوفایی اســتعدادها و 
کیــد  غنیمــت شــمردن وقــت جهــت تبدیــل فنــاوری بــه تجــارت و ایجــاد شــغل و ثــروت بــرای کشــور تأ
کلیــپ فرزنــد ایــران، حاج آقــا خیــری مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی  نمودنــد. در ادامــه پــس از پخــش 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و دکتــر اصــالن آبــادی معــاون آموزشــی دانشــگاه ضمــن خوش آمــد 
گویــی بــه دانشــجویان اهــداف دانشــگاه را تشــریح نمودنــد. در پایــان مراســم از دانشــجویان نمونــه و 

مــدال آوران عرصــه علــم و ورزش و جشــنواره های فرهنگــی و هنــری تجلیــل بــه عمــل آمــد. 

افتتاح مجتمع سامت پیله رودی با حضور معاون بهداشتی وزیر بهداشت 
 مجتمـــع ســـالمت زنده یـــاد دکتـــر پیلـــه رودی بـــا حضـــور دکتـــر ســـیاری معـــاون بهداشـــتی 
بهداشـــتی  معـــاون  تبریـــزی  دکتـــر  دانشـــگاه،  رئیـــس  صومـــی  دکتـــر  بهداشـــت،  وزیـــر 
دانشـــگاه، و همچنیـــن خانـــواده دکتـــر پیلـــه رودی و برخـــی دیگـــر از مســـؤولین دانشـــگاه 
ــزارش روابـــط  گـ ــه  ــد. بـ ــه عمـــل آمـ ــد بـ ــع بازدیـ ــای مجتمـ ــده و از برخی بخش هـ افتتاح شـ
عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، در ایـــن بازدیـــد دکتـــر فاتـــح رئیـــس مجتمـــع 
ح  بیـــان وضعیـــت و شـــر بـــه  ســـالمت پیلـــه رودی طـــی ســـخنانی ضمـــن خیرمقـــدم، 
گزارشـــی از اقدامـــات ایـــن مجتمـــع را  کـــز وابســـته بـــه ایـــن مجتمـــع پرداختـــه و  وظایـــف  مرا
ـــه داد.  دکتـــر ســـیاری معـــاون بهداشـــتی وزارت بهداشـــت و درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی  ارائ
ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از زحمـــات دکتـــر صومـــی و دکتـــر تبریـــزی و ســـایر متصدیـــان از بابـــت 
طراحـــی و راه انـــدازی سیســـتم مجتمع هـــای ســـالمت در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، از 
گذشـــتگان عرصـــه بهداشـــت یـــز  یادکـــرده و اذعـــان داشـــت حتـــی  تالش هـــای ارزنـــده 
کشـــور نیـــز عـــده ای  درواقـــع بحرانـــی مملکـــت و جنـــگ تحمیلـــی و شـــرایط نامناســـب 
ــه  ــی جامعـ ــالمت عمومـ ــای سـ ــظ و ارتقـ ــرای حفـ ــوده و بـ ــز بـ ــردم عزیـ ــالمت مـ ــر سـ ــه فکـ بـ
کـــه درگذشـــته نهـــال  برنامه ریـــزی می کردنـــد و امـــروز شـــاهد افتتـــاح پروژه هایـــی هســـتیم 
گـــزارش فـــوق دکتـــر  کاشـــته شـــده بود. بـــه  آن هـــا بـــه دســـت عزیـــزان پیشکســـوت مـــا 
ســـیاری در ادامـــه از تندیـــس زنده یـــاد دکتـــر ســـیروس پیلـــه رودی پرده بـــرداری نمـــوده  و 

از خانـــواده وی نیـــز تجلیل بـــه عمـــل آمـــد.
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ــه  ــد غیرعامــل توج ــازی در پدافن ــث مصون س ــم بــه بح ــا موظفی  و قانون
ً
ــرعا ش

ــم  ــژه ای بکنی وی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:شایعه پراکنی 
خصــوص  در  غلــط  باورهــای  بــه  زدن  دامــن  و 
بحران هــای زیســتی در بیــن عمــوم از مهم تریــن 
تهدیــدات است/شــرعًا و قانونــا موظفیــم به بحث 
مصون ســازی در پدافنــد غیرعامــل توجــه ویــژه ای 
ــا  ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــم رئی بکنی
کیــد بــر اهمیــت توجــه بــه مصون ســازی در برابــر  تأ
تهدیــدات دشــمنان در حــوزه پدافنــد غیرعامــل، 
گفــت: شــایعه پراکنی و دامــن زدن بــه باورهــای 
غلــط در زمــان بحران هــا بخصــوص بحران هــای 
زیســتی در بین مردم، یکی از مهم ترین تهدیدات 
حوزه پدافند غیرعامل اســت. دکتر محمدحســین 
صومــی در همایــش پدافند غیرعامل در دانشــکده 
کیــد بــر اینکــه طبــق  پزشــکی دانشــگاه تبریــز بــا تأ
بایــد هرگونــه تهدیــد  اصــول پدافنــد غیرعامــل 
زیســتی، ســایبری و غیــره بایــد در اســرع وقــت 
شناســایی شــود و جامعــه را در برابــر ایــن تهدیــدات 
تــوان  بایــد  کــرد:  اظهــار  کنیــم،  مصون ســازی 
سیســتم خــود را بــرای مصون ســازی جامعــه در 
برابــر تهدیــدات در زمــان بحران هــا ارتقــاء بخشــیم 
و عوامــل تهدیدکننــده را در اســرع وقــت شناســایی 
کنیــم. وی بابیــان اینکــه مســئوالن در حــوزه خــود 
گاهــی و دانایــی کافی را نســبت به تهدیدات  بایــد آ
کســب کنند تا بتوانند به موقع تهدید را شناســایی 
کننــد، خاطرنشــان کــرد: بایــد همــه بــه مفاهیــم 

پدافند غیرعامل آشــنا باشــیم و قطعًا شرعًا و قانونا 
موظــف هســتیم کــه بــه بحــث مصون ســازی در 
کــه در غیــر ایــن  پدافنــد غیرعامــل توجــه کنیــم چرا
ــود. وی بابیــان  صــورت خســران پذیــر خواهیــم ب
اینکه شــایع پراکنی و دامن زدن به باورهای غلط 
و ایجــاد تشــنج در جــو روانــی جامعــه در زمــان وقوع 
ــه  ــت ک ــی اس ــن تهدیدات ــی از مهم تری ــی یک بحران
می تــوان بــا آشــنایی به اصول پدافند غیرعامــل آن 
را خنثــی کــرد، گفــت: بایــد بــه آمــوزش همگانــی در 
خصوص اصول پدافند غیرعامل اهتمامی جدی 
بورزیم تا به موقع عامل تهدیدکننده را تشــخیص 
ــز در  ــوم پزشــکی تبری دهیــم. رئیــس دانشــگاه عل
خصــوص تهدیــد زیســتی اعــالم کــرد: هــر نشــانه، 
رویــداد یــا حادثــه طبیعــی یا غیرطبیعی با اســتفاده 
از عوامــل زیســتی کــه موجــب تضعیــف و نابــودی 
ســرمایه های انســانی و یــا آســیب های اقتصــادی 
از طریــق تخریــب و نابــودی ســرمایه های ملــی 
زیســتی در کشــور گردد،تهدیــد زیســتی محســوب 
ــد  ــامل رص ــات ش ــه ای از اقدام ــردد و مجموع می گ
و پایــش، آشکارســازی، هشــدار دهــی، تشــخیص، 
تصمیم و عملیات، کنترل،حفاظت و پیشگیری، 
امــداد و نجــات، درمــان، بازیابــی و باز توانی منابع، 
محدودســازی و رفــع آلودگــی در برابــر تهدیــدات 
زیســتی کــه موجــب حفاظــت از ســرمایه های ملــی 
در برابــر تهدیــدات زیســتی و کاهــش آثــار و عواقــب 

ناشــی از آن هــا می گــردد را می تــوان پدافنــد زیســتی 
نامیــد. وی در خصوص وظایف وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در حــوزه پدافنــد زیســتی 
گفت: مروری بر تهدیدات بیولوژیک،سناریوهای 
چرخــه  بیولوژیــک،  حــوادث  بــروز  در  مختلــف 

ــای  ــا و ضعف ه ــتی، چالش ه ــاع زیس ــات دف اقدام
موجــود در امــر پدافنــد زیســتی و تدویــن اســناد ملــی 
و ســتادی در حوزه پدافند زیســتی از وظایف وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در حــوزه 

پدافنــد غیرعامــل اســت. 

ضرورت ایجاد سامانه رصد تهدیدات زیستی در حوزه پدافند غیرعامل
کارگــروه بهداشــت و ســالمت و بیولوژیــک  دبیــر 
پدافنــد غیرعامــل دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با 
کیــد بــر اهتمامی جــدی در شناســایی تهدیدات  تأ
گفــت:  زیســتی طبــق اصــول پدافنــد غیرعامــل 
بایــد بــرای شناســایی و رصــد تهدیدات زیســتی در 
حــوزه پدافنــد غیرعامــل، ســامانه ای بــرای رصــد 
تهدیــدات ایجــاد شــود دبیــر کارگــروه بهداشــت و 
ســالمت و بیولوژیــک پدافنــد غیرعامــل دانشــگاه 
کیــد بــر اهتمامــی جــدی  علــوم پزشــکی تبریــز بــا تأ
اصــول  زیســتی طبــق  تهدیــدات  در شناســایی 
گفــت: بایــد بــرای شناســایی  پدافنــد غیرعامــل 
پدافنــد  حــوزه  در  زیســتی  تهدیــدات  رصــد  و 
تهدیــدات  رصــد  بــرای  ســامانه ای  غیرعامــل، 
ــروه  ــر کارگ ــه رجایــی، دبی ــر روزب ــاد شــود. دکت ایج
بهداشت و سالمت و بیولوژیک پدافند غیرعامل 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در همایــش پدافند 
غیرعامــل بابیــان اینکــه بایــد طبــق دســتورات 
مقــام معظــم رهبــری در حــوزه پدافنــد غیرعامــل 
تمــام تالش هــای خــود را انجــام دهیــم و آمادگــی 
کرد:هــر عنصــر یــا  کامــل داشــته باشــیم، اظهــار 
وضعیتــی کــه موجودیــت منافع،امنیــت ملــی و یــا 
ارزش هــای حیاتــی کشــور را بــه خطر انــدازد تهدید 
محســوب می شــود و هــر نشــانه یــا حادثــه طبیعی 
کــه  ــا اســتفاده از عوامــل زیســتی  ــا غیرطبیعــی ب ی
موجب تضعیف و نابودی سرمایه های انسانی و 
یــا اقتصــادی از طریــق نابــودی ســرمایه های ملــی 
زیســتی در کشــور گردد، تهدید زیســتی محســوب 
می شــود. دبیر کارگروه پدافند غیرعامل دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تبریــز گفت:مجموعــه اقدامــات 
آشکارســازی، هشــدار دهی، تشــخیص،  تصمیم 
پیشــگیری،  و  حفاظــت  کنتــرل،  عملیــات  و 
و  منابــع  توانــی  بــاز  و  درمــان  نجــات،  و  امــداد 
محدودســازی و رفــع آلودگــی در برابــر تهدیــدات 
زیســتی کــه موجــب حفاظــت از ســرمایه های ملی 
در برابــر تهدیــدات زیســتی و کاهــش آثــار و عواقــب 
ناشــی از آن را می تــوان پدافنــد غیرعامــل زیســتی 
راهبــردی  ســند  خصــوص  در  وی  کــرد.  اعــالم 
پدافنــد زیســتی کشــور گفــت: توســعه بهداشــت، 
پیشــگیری و ایجــاد مصونیــت در برابــر تهدیــدات 
نجــات،  و  امــداد  توانمنــدی  ارتقــای  زیســتی، 
درمــان تخصصــی و بازیابــی و بــاز توانی، مدیریت 
و ذخیره ســازی اطالعات و ذخایر پدافند زیســتی، 
توســعه و تجهیــز آزمایشــگاه های مرجــع بــا تــوان 
و  ســاماندهی  زیســتی،  تهدیــدات  تشــخیص 
آمــوزش نیروهــای تخصصــی و مدیریتــی در حوزه 
پدافنــد زیســتی، اطالع رســانی و آرامــش بخشــی 
ــی جامعــه در بحران هــای زیســتی و آمــوزش  روان
کــه در  و فرهنگ ســازی ازجملــه وظایفــی اســت 
ایــن ســند تدوین شــده اســت. وی در خصــوص 
عملکرد حوزه بهداشــت برای مقابله با تهدیدات 
تهدیــدات  احصــاء  کــرد:  خاطرنشــان  زیســتی 
ــازه ای و  ــردی، س ــف عملک ــای مختل ــه ه درزمین
کلیــه بیمارســتان های اســتان  غیــر ســازه ای در 
)HSI(، �هماهنگی با کارگروه پدافند غیرعامل 
کز  اســتانداری در جهت تهیه EOP برای کلیه مرا
حیاتــی و حســاس اســتان، �همکاری بــا کارگروه 

اســتانداری در جهــت تهیــه  پدافنــد غیرعامــل 
تدویــن طــرح جامــع پدافنــد غیرعامــل اســتان، 
ــی  ــرای برپایــی بیمارســتان صحرائ ــی ب مکان یاب
در ســطح شهرســتان های اســتان و مکان یابــی 
شهرســتان های  کلیــه  در  بالگــرد  فــرود  محــل 
جلســه  تشــکیل  و  �فعال ســازی  اســتان، 
کــز  �شناســایی مرا کمیتــه پدافنــد غیرعامــل، 
مهــم و حســاس و حیاتــی در حــوزه دانشــگاه، 
�هماهنگــی الزم درون بخشــی و بــرون بخشــی 
بازگشــت  حیــن  کرونــا  ویــروس  بــا  برخــورد  در 
�انجــام  و  آمــوزش  و  مانــور  انجــام  و  حجــاج 
اقدامات پیشگیرانه در خصوص افزایش آمادگی 
پدافنــدی در مواجهــه احتمالــی بــا پدیده هــای 
جــوی در زمســتان امســال از اهــم اقداماتــی اســت 
کــه بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات زیســتی در حــوزه 
صــورت  اســتان  غیرعامــل  پدافنــد  بهداشــت 
کیــد  گرفتــه و اجرایــی می شــود. دکتــر رجایــی بــا تأ
و  پایــش  و  رصــد  ســامانه  توســعه  و  ایجــاد  بــر 
کنــش ســریع در خصــوص  برنامه ریــزی بــرای وا

برنامه هــای  خصــوص  در  زیســتی  تهدیــدات 
بیولوژیــک  و  ســالمت  بهداشــت،  کارگــروه 
پدافنــد غیرعامــل دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــه  کمیت ــتر  ــه بیش ــدن هرچ ــال ش ــرد: فع ک ــالم  اع
پدافنــد غیرعامــل دانشــگاه، تشــکیل جلســات، 
ــران و  ــرای مدی ــی ب ــهای آموزش ــا و کالس کارگاه ه
کارمنــدان، بررســی نقــاط ضعــف و آســیب پذیری 
کســب و  کــز آمــوزش، بهداشــتی و درمانــی،  مرا
ــدات  ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ارتقــای آمادگــی الزم ب
و  ایجــاد  بیولوژیــک،  و  شــیمیائی  هســته ای، 
توســعه ســامانه رصــد و پایــش و برنامه ریــزی 
کــز حیاتــی،  کنــش ســریع، شناســایی مرا بــرای وا
حســاس و مهــم، توســعه آمــوزش و پژوهــش در 
حــوزه پدافنــد، ارزیابــی ریســک و تهیــه نقشــه 
خطرپذیــری منطقــه تحــت پوشــش دانشــگاه،  
اســاس  بــر  پدافنــد  دانشــگاهی  ســند  تدویــن 
پدافنــدی  پیوســت  الــزام  و   باالدســتی  اســناد 
از  فیزیکــی  فضاهــای  ســاخت  و  طراحــی  در 
کارگــروه اســت.  ایــن  آتــی  اهــداف  برنامه هــا و 
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برگزاری جلسه نمایندگان بسیج دانشجویی با رئیس دانشگاه
جلســه ی مســئول و نماینــدگان بســیج دانشــجویی دانشــگاه بــا دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســالن کنفرانــس حــوزه ریاســت  برگــزار شــد. در ایــن جلســه مطالبی چون 
وضعیــت رفاهــی خوابگاه هــا و مســائل مربوطــه، مقولــه ی خوابگاه هــای متأهلــی و ازدواج دانشــجویی، 
کیفیــت ارائــه ی خدمــات و رعایــت اخــالق حرفــه ای در بیمارســتان ها  وضعیــت فرهنگــی دانشــگاه، 
کادر درمــان، درخواســت بازنگــری در پایــش بــازده عملکردهــای علمــی و فرهنگــی دانشــگاه،  توســط 
ح  گــزارش مختصــری از عملکردهــای علمــی، فرهنگــی و بصیرتــی بســیج دانشــجویی دانشــگاه و... مطر
کــه پیگیــر  ح شــده اعــالم کردنــد  شــد و دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه نیــز بــا توجــه بــه اهمیــت مســائل مطر

رفــع مشــکالت در ایــن زمینه هــا خواهنــد بــود. 

برپایی خیمه محرم با عنوان یا لثارات الحسین )ع ( توسط مدیریت فرهنگی دانشگاه
گــزارش ایــوب اندبیلــی مســئول روابــط عمومــی معاونــت دانشــجوئی و فرهنگــی، مراســم مــاه محــرم امســال طبــق روال ســال های گذشــته توســط کانون هــای مذهبــی فاطمیــون و عاشــقان ثــاراهلل...  بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در دهــه اول محــرم برگــزار شــد. در ایــن مراســم  یــاد و خاطــره فرهنــگ عاشــورا و محــرم بــا برپایــی خیمــه یالثــارات الحســین، زنــده نگه داشــته شــد. ایــن خیمــه، بــا اســتفاده از 
تجربیــات ســال گذشــته، گســترده تر و باشــکوه تر برگــزار شــد و هــر شــب بــا قرائــت زیــارت عاشــورا، ســخنرانی و عــزاداری همــراه بــود. الزم بــه ذکــر اســت این مراســم باهمت کارکنــان مدیریــت تعالی فرهنگی 

و دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در پردیســه دانشــگاه برگزار شــد.

حضور دکتر علیرضازاکانی رییس کمیسیون ویژه برجام 
در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ــس  ــی ریی کان ــر علیرضازا ــور دکت ــا حض ــگاه ب ــی در دانش ــتکبار جهان ــا اس ــارزه ب ــی مب ــزرگ روز مل ــش ب همای
کمیســیون ویــژه برجــام مجلــس شــورای اســالمی درجمــع دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز برگزار 
کانــی  گــزارش محمــد مهــدی پــور مســئول روابــط عمومــی بســیج دانشــجویی دانشــگاه ، دکتــر زا شــد.به 
کشــورهای دیگــر بویــژه جمهــوری اســالمی ایــران  در ایــن همایــش ضمــن مــروری بــر روابــط آمریــکا بــا 
مطالبــی در خصــوص کارشــکنی هــای شــیطان بــزرگ در مســیر پیشــرفت هــای فنــاوری صلــح آمیــز هســته 
ــا حضــور  ــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه و ب گفتنــی اســت ایــن همایــش ب ــه نمــود.  ای ایــران ارائ
پرشــور دانشــجویان روز چهارشــنبه 13 آبــان 94 در تــاالر شــهید شــایانمهر دانشــکده پزشــکی برگــزار گردیــد.

برگزاری جلسه مشترک بیمارستان های غیردانشگاهی با معاونت درمان
گــزارش روابــط عمومــی  معاونــت درمــان دانشــگاه:در پنجــم آبــان مــاه  رأس ســاعت 8 صبــح جلســه مشــترک بیمارســتان های غیردانشــگاهی ) بیمارســتان های خصوصــی بیمارســتان های  بــه 
ارگان هــا( بــا حضــور معــاون درمــان برگــزار شــد. در ایــن نشســت  دکتــر تقــی زادیــه در خصــوص برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی، ســاماندهی اورژانســهای بیمارســتانی وبخشــنامه الزم االجــرا 
کاهــش درجــه اعتباربخشــی بیمارســتان های خصوصــی  نامبــردگان  ــه  ــا عنایــت ب ــد  ب کردن ــد و اعــالم  ــه  دادن گزارشــی ارائ ح تحــول نظــام ســالمت در حــوزه وســایل مصرفــی پزشــکی  ــودن طــر ب
ــا وزارت بهداشــت و درمــان  کاهــش ســزارین اقــدام نماینــد. در ایــن راســتا معاونــت درمــان تعامــالت الزم را ب ــه افزایــش آمــار زایمــان طبیعــی و  متعهــد می شــوند در طــی ســه مــاه آینــده نســبت ب
ــزات پزشــکی بیمارســتان های فــوق حضــور داشــتند.  ــران و مســئولین تجهی ــر اســت در ایــن جلســه روســا، مدی ــه ذک ــرد. الزم ب ک ــدام خواهــد  جهــت اصــالح درجــه اعتباربخشــی بیمارســتان ها اق
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز طبق شاخص های معاونت توسعه وزارت جزو سه دانشگاه برتر کشور است.
 معاون توســعه مدیریت و منابع وزیر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بابیان اینکه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز جــزو ســه دانشــگاه برتــر از 
دیدگاه معاونت توســعه وزارت بهداشــت اســت،  
ــه  ــد ب کــه بتوان ــز ایــن قابلیــت را دارد  گفــت: تبری
قطــب آموزشــی در تدویــن دوره هــای آموزشــی 
مدیریت کیفیت جامع تبدیل شــود.  بــه گزارش 
ــز،  ــوم پزشــکی تبری روابــط عمومــی دانشــگاه عل
دکتر ســید علی صدر الســادات در اولین جشــنواره 
کیفیــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز بــه ارائه 
گزارشی تحت عنوان« تحلیلی بر کاربرد کیفیت 
در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی« پرداخــت 
کیفیــت و  گفــت: مــا بایــد بتوانیــم هــرروز بــر  و 
کارایــی فعالیت هــای خــود بیفزاییــم تــا بــا انجــام 
مأموریت هــای خــود، بیشــترین بهره منــدی را 
کــه در قبــال آن هــا مســئول هســتیم  بــه افــرادی 
برســانیم. وی بــا تقدیــر از مجریــان برگــزاری ایــن 
جشــنواره در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز از این 
جشــنواره به عنــوان اقدامــی ابتــکاری نــام بــرد و 
کــه در هــر حــوزه ای،  کــرد: از همه کســانی  عنــوان 
در هــر شــبکه ای و در هــر جایگاهــی بــه بحــث 
کــرده  کیفیــت می پردازنــد بایــد قدردانــی  ارتقــای 
کــرده و  و اقدامــات و فعالیت هــای آن هــا را نقــد 
از عملکــرد مثبتشــان به عنــوان الگویــی بــرای 
کــرد.  وی بابیــان  فعالیت هــای آتــی اســتفاده 
این چنینــی  برگــزاری جشــنواره های  در  اینکــه 
کــرد، ادامــه  کتفــا  کــردن ا نبایــد به صــرف بحــث 
داد: ارائــه راهکارهــا و پیشــنهاد های عملــی در 
کــه بایــد  همایــش از مهم تریــن ضروریــات اســت 
بیش ازپیــش بــه ایــن امــر در برگــزاری همایش هــا 
کــرد. معــاون توســعه مدیریــت و منابــع  توجــه 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  انســانی 
موضــوع  کیفیــت،  مقولــه  کــرد:  ابــراز  پزشــکی 
جدیدی نیســت ولی باید هرروز از زاویه جدیدی 
گرفتــن نیازهــا و اقتضائــات جامعــه  بــا در نظــر 
بخشــی  در  صدرالســادات  پرداخــت.  آن  بــه 

مشــهور  تعریفــی  تبییــن  در  خــود  ســخنان  از 
نیازمندی هــای  بــا  انطبــاق  گفــت:  کیفیــت  از 
مشــتریان)خدمت گیرندگان( یکــی از مهم ترین 
و بهتریــن تعاریــف بــرای کیفیت اســت. به گفته 
گرایــی در حــوزه  کیفیــت  افزایــش  بــرای  وی، 
ســؤاالتی همچــون  بــه  بایــد  توســعه  معاونــت 
مشــتری چه نیازی دارد؟ شــاخص های کیفیت 
همچنیــن  داد.  پاســخ  و..  چیســت؟  گرایــی 
کاربــردی بیشــتری  بــرای اینکــه بتوانیــم، نــگاه 
بــه ایــن موضــوع داشــته باشــیم بایــد از ابزارهــا و 
گفــت: مــا بایــد  کنیــم. وی  فن هایــی اســتفاده 
بتوانیــم در حوزه هــای مختلــف مالــی، بودجــه 
و برنامه ریــزی و.. مخاطبــان خــود را شناســایی 
ــرای آن هــا داشــته  کــرده و پاســخگویی خوبــی ب
بایــد  مهــم  ایــن  تحقــق  بــرای  کــه  باشــیم 
مشــتریان و خدمــت بگیــران خــود را دســته بندی 
کنیــم.  صدرالســادات نیازهــای مشــتریان را بــه  
نیازهــای پایــه، نیازهــای عملکــردی و نیازهــای 
بایــد  مــا  افــزود:  و  کــرد  تقســیم  ســاز  مشــعوف 
کیفــی بــه بحــث فرآیندهــا داشــته باشــیم. نــگاه 
کــه  نیســت  ایــن  کیفیــت  بــه  کاربــردی  نــگاه 
به صــورت کمــی بــه مباحــث بپردازیــم بلکــه بایــد 
از ابزارهــای مناســبی بــرای اجــرا و اندازه گیــری 
گرایــی  کیفیــت  ــرده و شــاخصه های  ک اســتفاده 
یکســری  بایــد  گفــت:  وی  دهیــم.  افزایــش  را 
برداشــتی  و  ارزیابــی  عملکــرد  شــاخص های 
بــرای خــود داشــته باشــیم و بــا مقایســه وضعیــت 
گذشــته و حــال، فعالیت هــای خــود را بــه بهترین 
شــکل ممکــن پیــش ببریــم. سیاســت گذاری، 
فّنــاوری آموزشــی، مقــررات، منابع مالی، ســاختار 
ســازمانی، قوانیــن و مقــررات، منابــع فیزیکــی، 
حــوزه  مؤلفه هــای  مهم تریــن  انســانی،  منابــع 
کــرد.  اشــاره  آن هــا  بــه  وی  کــه  بــود  ســتادی 
ــوان  ــود عن ــخنان خ ــی از س ــادات در بخش درالس
ــت  ــه عدال ک ــر سیســتمی داشــته باشــیم  گ ــرد: ا ک
به درســتی در آن اجــرا نشــود بایــد بدانیــم کــه این 
امــر از یــک دســتورالعمل کیفــی برخوردار نیســت. 

ســال های  در  اینکــه  بابیــان  ادامــه  در  وی 
کیفیــت، امــری انتزاعــی بــوده اســت  گذشــته، 
گفــت: در ســال های اخیــر، ایــن امــر به صــورت 
کیفیــت  گیــر مطرح شــده اســت. مدیریــت  فرا
کــه از  گیــر یــک اســتراتژی ســازمانی اســت  فرا
طریــق به کارگیــری روش های کیفــی، خدمات 
و تولیداتــی را بــه مشــتریان ارائــه می دهــد و 
نیازهــای متفــاوت مشــتریان و جامعــه هــدف 
کیــد بــر  خــود را بهبــود می بخشــد.  وی بــا تأ
کیفــی  راســتای  در  ســازمانی  لــزوم مشــارکت 
ســازی خدمــات، ایــن امــر را زمینه ســاز افزایــش 
گفــت: یکــی  کیفــی دانســت و   فعالیت هــای 
کــه تاکنــون توجــه  از فعالیت هــای بنیــادی 
چندانــی بــه آن نشــده اســت بحــث پــرورش 
کارشناســان و مدیــران در ســطوح  اســتعدادها، 
مختلــف مدیریتی بــرای افزایــش فعالیت های 
کیفــی اســت. تشــکیل یــک کارگــروه مطالعاتــی 
کیفیــت و شــاخص های  بــرای تبییــن تعریــف 
آن در حوزه های گوناگون، هماهنگی با ســتاد 
عملکــرد  مدیریــت  و  عملیاتــی  برنامه ریــزی 
وزارتخانه در طراحی و برگزاری جشنواره تقدیر 
از دانشــگاه های برنامــه مدارتــر و باکیفیت تــر 
از  صدرالســادات  انتظــارات  مهم تریــن  از  و.. 

دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــود. 

دکتر شبستری:بیمه ها باید هزینه های رادیولوژی را پوشش دهند
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی بــا اشــاره بــه عــدم پوشــش هزینه هــای 
عنــوان  بیمه هــا،  برخــی  توســط  رادیولــوژی 
تحــت  هــم  را  رادیولــوژی  بایــد  بیمه هــا  کــرد: 
تــا مــردم فشــار بیشــتری  پوشــش قــرار دهنــد 
گــزارش روابــط عمومــی  متحمــل نشــوند. بــه 
»ســعید  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــوژی  شبســتری« در همایــش روز جهانــی رادیول
خواســتار  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
گفــت:  و  شــد  دانشــگاه ها  در  عدالــت  ایجــاد 
حق وحقــوق بخــش رادیولــوژی تحت الشــعاع 
انصــاف  و  گرفــت  قــرار  پرســتاران  قضایــای 
کاران پرداخــت نشــود.  نیســت حــق اشــعه پرتــو 
ــاردی  ــواری هزارمیلی ــه رانت خ ــان اینک وی بابی
کــی از عــدم وجــود  گذشــته حا در زمــان دولــت 
نظارت کافی اســت، خاطرنشــان کرد: متأسفانه 
امــروزه در مقابــل قانــون  همیــن رانت خوارهــا 

جایــگاه  به نوعــی  و  می کننــد  گردن کلفتــی 
شــاکی و متشــاکی عوض شــده اســت. شبســتری 
رادیولــوژی  بــر  نظــارت  اداره  ایجــاد  خواســتار 
گفــت: ضــروری اســت وزارت بهداشــت و  شــد و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز به طورجــدی بــه 
موضــوع نظــارت بر رادیولــوژی ورود کنــد. وی با 
ابــراز تأســف از اینکــه مجوز اســتخدام کارشــناس 
گفــت:  و متخصــص رادیولــوژی وجــود نــدارد، 
کــه در بخــش رادیولــوژی  ایــن در حالــی اســت 
بــا کمبــود نیــرو مواجــه هســتیم. معــاون سیاســی 
کیــد  تأ شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  امنیتــی  و 
رادیولــوژی  بــا  مرتبــط  رشــته های  بایــد  کــرد: 
ایــن  دانشــجویان  تــا  شــود  ایجــاد  اســتان  در 
ــرای ادامــه تحصیــل داشــته  رشــته انگیــزه ای ب
در  متأســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی  باشــند. 
گرفتــه  تمامــی بخش هــای اســتان از دانشــگاه 
ــاوری و ابزارهــای  ــا بیمارســتان و صنعــت از فّن ت

قدیمــی اســتفاده می شــود کــه نیــاز اســت هرکدام 
از بخش هــا بــرای تهیــه دســتگاه های جدیــد 
کننــد. شبســتری بــا  بــا فّنــاوری روز دنیــا، اقــدام 
اشــاره بــه کســری 200 میلیــارد تومانــی دانشــگاه 
قبلــی،  پایــان دولــت  تبریــز در  علــوم پزشــکی 
گفــت: در زمــان دولــت گذشــته بــه تعــداد زیــادی 
خریداری شــده  به دردنخــور  دســتگاه های 
در  حالــی  در  بودجــه  کســری  ایــن  و  بــود 

قیمــت  کــه  داشــت  وجــود  بخش هــا  تمامــی 
بــود.   اآلن  از  باالتــر  بســیار  زمــان  آن  در   نفــت 
وی در پایــان بــا عنــوان اینکــه دولــت تدبیــر و 
امیــد در حالــی کشــور را تحویــل گرفتــه اســت کــه 
حــدود 30 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه نیمه تمــام 
وجــود داشــت، گفــت: تمام تــالش خــود را انجام 
می دهیــم. تــا اســتان را ازنظــر انواع شــاخص ها را 

جــزو پنــج اســتان برتــر کشــور کنیــم. 
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دکتر صدرالسادات خبر داد : ارتقای شاخص بیمارستان در سطح کشور 
از 1.67 به2.6 

بهداشــت،  وزیــر  منابــع  و  مدیریــت  توســعه ی  معــاون  صدرالســادات   دکتــر 
گفــت: بــر اســاس ســطح بندی ارتقــای شــاخص  درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــه  کــه  گــذاری شــده  بــه 2.6 هــدف  کشــور از 1.67  بیمارســتان  در ســطح 
کنیــم.  بــه  منظــور رســیدن بــه ایــن هــدف، بایــد 70 هــزار تخــت جدیــد احــداث 
ســیدعلی  دکتــر  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش 
احــداث بیمارســتان یکهــزار  نامــه  آییــن امضــای تفاهــم  الســادات در  صــدر 
ــت تنهــا  گذشــته، دول ــا اعــالم اینکــه طــی ســال هــای  ــز، ب تختخوابــی در تبری
ــا دو هــزار تخــت بیمارســتانی احــداث  مــی توانســت ســاالنه یــک هــزار و 700 ت
کــرد: بــا امکانــات دولتــی رســیدن بــه هــدف خیلــی طوالنــی خواهــد  کنــد، اظهــار 
کــه بعــد از انجــام هماهنگی هــای الزم  میــان وزارت بهداشــت و مجلــس  بــود 
ح تحــول ســالمت منابــع جدیــد  شــورای اســالمی و هیئــت دولــت، در قالــب طــر
ــر ایــن منابــع اهداف مــان را  ــا تکیــه ب بــه وزارت بهداشــت تزریــق مــی شــود و ب
کنیــم. معــاون توســعه ی مدیریــت و منابــع وزیــر بهداشــت افــزود:  پیگیــری مــی 
ــود  ــور وج کش ــطح  ــام در س ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــادی از پ ــداد زی ــون تع کن ــم ا ه
کــه بــا اتمــام آنهــا، تــا پایــان دولــت فعلــی 21 هــزار تخــت بیمارســتانی  دارد 
کــرد: وزارت بهداشــت در نظــر دارد از طریــق  آمــاده مــی شــود. وی خاطرنشــان 
ــن  ــه همی ــد و ب کن ــران  ــارات را جب ــود اعتب کمب ــی  ــش خصوص ــا بخ ــکاری ب هم
بــا  کــه  کردیــم  بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا منعقــد  منظــور قــراردادی 
آورده 30 درصــد از ســوی وزارت بهداشــت و 70 درصــد از محــل ملک هــای 
هــر دانشــگاه هزینــه قــرارداد هــا را تأمیــن می کنیــم. معــاون توســعه ی مدیریــت 
و منابــع وزیــر بهداشــت ادامــه داد: همچنیــن در نظــر داریــم بــا خیریــن نیــز 
کنیــم و همچنیــن برخــی پــروژه هــا را بصــورت  بــرای احــداث بیمارســتان اقــدام 
همــکاری  بــدون  کــرد:  عنــوان  الســادات  کنیــم.  دکترصــدر  اجــرا  فاینانــس 
ســنگینی  پروژه هــای  مجلــس،  نماینــدگان  و  هــا  اســتان  مســئوالن  تمامــی 
ــوند.  ــی ش ــرا نم ــز اج ــر تبری ــی تدبی ــزار تخت خواب ــک ه ــتان ی ــون بیمارس همچ
گفتنــی اســت، در ایــن مراســم دکتــر مســعود پزشــکیان، دکتــر محمــد حســین 
فرهنگــی و اســماعیل ســعیدی از نماینــدگان مــردم تبریــز در مجلــس شــورای 
اســالمی، معــاون فنــی عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی، لطیفــی مدیــرکل 
صداوســیمای اســتان و معــاون فنــی عمرانــی شــهرداری تبریــز حضــور داشــتند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اجرای 100 پروژه عمرانی در دانشگاه بااعتبار 
مصوب 200 میلیارد تومان خبر داد 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی   بــه 
تبریــز، دکتــر محمدحســین صومــی در اولیــن جشــنواره 
کیفیــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بابیــان اینکه 
مجموعــه وزارت بهداشــت و درمــان و دانشــگاه های 
تأمیــن  خطیــر  و  ســنگین  وظیفــه  پزشــکی،  علــوم 
گفــت:  هــر زمــان  ســالمت انســان ها را بــه عهده دارنــد، 
کــه بــه مــا سپرده شــده اســت را مــرور  کاری را  عظمــت 
در همــه  تــوان  ایــن  کــه  احســاس می کنــم  می کنــم 
کــه دقیقــًا تبییــن  ماهــا وجــود نــدارد تــا بــه اهدافــی 
ادامــه  راســتا  ایــن  در  وی  دســت یابیم.  اســت  شــده 
کار می گیریــم  بــه  را  تــوان داریــم  آنچــه در  هــر  داد:  
خــود  وجــدان  در  می رســیم  کار  پایــان  بــه  وقتــی  تــا 
بگوییــم هــر آنچــه در تــوان داشــتم را انجــام دادم. 
ــود  ــوان خ ــوع ت ــا از مجم ــتیم ت ــالش هس ــا در ت ــه م هم
کنیــم. وی بــا  گامــی بــه جلــو حرکــت  گرفتــه و  بهــره 
کــه آیــه شــریفه ))ال یکلــف اهلل نفســا  کســانی  انتقــاد از 
مقابــل  در  و  خودکرده انــد  زبــان  ورد  را  وســعها((  اال 
کم کاری هــا می گوینــد مــن به انــدازه  انتقــادات بــرای 
وســع و تــوان خــودم تــالش کــردم، عنــوان کــرد: معنای 
کــه حجتــی بیــن خــود  ایــن آیــه بــرای مدیــر ایــن اســت 
کــه هرچــه در  و خدایتــان داریــد و آن هــم ایــن اســت 
تــوان داریــد بایــد به کارگیریــد.  رئیــس دانشــگاه علــوم 
از ســخنان خــود  پزشــکی تبریــز در بخــش دیگــری 
دانشــگاه  متعــدد  کارهــای  بحــث  در  کــرد:  عنــوان 
در  گذشــته  ســال  دو  در  را  ارزشــمندی  فعالیت هــای 
کارهــای بزرگــی انجام شــده  ابعــاد فیزیکــی داشــتیم و 
اســت. همچنیــن حرکت هــای نوینــی در قالــب طــرح 
تحــول نظــام ســالمت هــم در بعــد نرم افــزاری و هــم  
ایجــاد زیرســاخت های خــوب در دانشــگاه انجام شــده 

اســت. دکتــر صومــی ادامــه داد: نزدیــک بــه 100 طــرح 
عمرانــی بــا بیــش از 200 میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب 
داریــم کــه تمامــی فضــای دانشــگاه های علوم پزشــکی 
را بــه یــک کارگاه  عظیم ســازندگی تبدیل کرده اســت. 
نســبی  توفیقــات  تجهیــزات  تأمیــن  در  گفــت:  وی 
گرچــه بــه آنچــه می خواســتیم نرســیده ایم  داشــته ایم ا
قبولــی  قابــل  و  خــوب  عملکــرد  درمجمــوع  ولــی 
روش هایــی  و  انســان ها  تــا  کــرد:  ابــراز  داریــم.  وی 
ــه  ــا ب ــود م ــالح نش ــد اص ــت می دهن ــان ها خدم ــه انس ک
اهــداف خــود نخواهیــم رســید. دکتر صومــی در تعریفی 
کاری را در  کیفیــت یعنــی  کیفیــت ادامــه داد:  از مقولــه 
روز اول درســت انجــام دادن و در روزهــای بعــدی بهتــر 
از بارهــای قبــل انجــام دادن. ایــن بدیــن معنــی اســت 
کــه انجــام می دهیــم بایــد بدانیــم واقعــًا  کاری  کــه هــر 
درســت اســت یــا نیســت و بــا توجــه بــه ایــن تعریــف 
کارهــا و فعالیت هــای خودمــان را  کنیــم  بایــد  تــالش 
گفتــه وی  هــرروز بهتــر از روز قبــل انجــام دهیــم.  بــه 
افزایــش  بــرای  طلیعــه ای  جشــنواره   ایــن  برگــزاری 
علــوم  دانشــگاه  در  بیشــتر  نرم افــزاری  فعالیت هــای 
کــرد: تمامــی  پزشــکی تبریــز اســت. دکتــر صومــی اظهــار 
کــه بــه تعهــدات خــود  کار می گیریــم  ســعی خــود را بــه 
دانشــگاه  بــرای  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد  بعــد  در 
کــه در ایــن خصــوص، توســعه متــوازن  کنیــم  عمــل 
دانشــگاه را ادامــه خواهیــم داد. در بعــد نرم افــزاری نیــز 
کــه دانشــگاه را  کار می گیریــم  نهایــت تــالش خــود را بــه 
بــه یــک محیــط کامــاًل علمــی تبدیــل کنیــم. بــر اســاس 
کیفیــت دانشــگاه علــوم  گــزارش؛ اولیــن جشــنواره  ایــن 
پزشــکی تبریــز  بــا حضــور معــاون وزیــر بهداشــت در تاالر 

شــایان مهــر ایــن دانشــگاه برگــزار شــد. 

هم اندیشی روسای دانشکده ها با رئیس دانشگاه:
بهبود کیفیت و اصالح آموزش اولویت اصلی حوزه آموزش دانشگاه است 

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه دکتر صومی در جلســه هم اندیشــی روســای دانشــکده ها با حضور دکتر ســعید اصالن آبادی 
معــاون آموزشــی دانشــگاه کــه به منظــور بررســی مشــکالت حــوزه آمــوزش تشکیل شــده بــود، بابیــان اینکــه رکــن اصلــی دانشــگاه 
آمــوزش و پژوهــش اســت، اظهــار داشــت: اصلی تریــن مشــکل دانشــکده های مــا کمبــود فضــای آموزشــی اســت و مــا متأســفانه 
از اســتانداردهای الزم در ایــن زمینــه برخــوردار نیســتیم. وی افــزود: در بحــث توســعه فضاهــای آموزشــی نیــز اقدامــات خوبــی در 
دســت انجــام اســت و امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری و اوایــل ســال بعــد دو فــاز از دانشــکده داروســازی مــورد بهره بــرداری قــرار 
گیــرد تــا گشایشــی در فضاهــای آموزشــی صــورت گیــرد و همچنیــن طرحــی بــرای ایجــاد ســاختمان واحــد بــرای دانشــکده های 
طــب ســنتی، علــوم نویــن، مدیریــت و توان بخشــی در دســت بررســی اســت.  رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه در 
حــوزه آمــوزش بدهــی ســال جــاری نیــز به بدهی ســال گذشــته افزوده شــده گفت: همه تالشــمان راداریم تا در ســال آتــی درزمینٔه 
رفــع مشــکالت مالــی دانشــکده ها موفــق باشــیم. وی تصریح کــرد: از کل گردش مالی دانشــگاه حــدود11 درصد مربــوط به حوزه 
آمــوزش اســت و باوجــود موفقیــت دانشــگاه در بحــث جــذب اعتبــارات عمرانــی علی الخصــوص از بخــش خصوصــی، جــذب 
اعتبــارات در حــوزه آمــوزش به طــور کامــل محقــق نشــده و از محــل اعتبــارات جــاری دانشــگاه حقــوق و مزایــای کارکنــان و تمام وقتــی اعضای هیئت علمی تأمین می شــود. بر اســاس همیــن گــزارش در ادامه روســای 
کلیــه دانشــکده ها بــه بیــان اهــم مســائل و مــوارد موجــود در دانشــکده ها پرداختنــد. کمبــود نیرو، مشــکل چارت ســازمانی، گروه های آموزشــی موردنیاز، فضاهای آموزشــی، تشــکیل شــورای دانشــکده ها، مشــکالت 
مالــی، ایجــاد رشــته های جدیــد، کمبــود تجهیــزات، تمام وقتــی اعضــای هیئت علمــی، ســرویس دانشــجویی، کلینیک هــای ویــژه؛  از اهــم موضوعــات موردبحــث روســای دانشــکده ها بــا رئیــس دانشــگاه بــود.
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سه کتاب دکتر ابوالفتح المعی در حاشیه جشنواره کیفیت دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز رونمایی شد

در  کیفیــت  جشــنواره  اولیــن  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور و اســتقبال اســاتید، پزشــکان و دانشــجویان پزشــکی 
کــه در تــاالر شــهید شــایانمهر دانشــگاه علــوم پزشــکی برگــزار شــد  برگــزار شــد. در ایــن همایــش 
کتــاب بــه تألیــف و مترجمــی دکتــر ابوالفتــح المعــی، متخصــص عفونــی و از اســاتید  از ســه 
نظریه پــردازی  کتــاب  ترجمــه  شــد.  رونمایــی  ارومیــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بازنشســته 
کیفیــت در آمــوزش عالــی  کتــاب ایجــاد  به منظــور ارائــه فرضیــه در مطالعــات ســازمانی، ترجمــه 
کــه بــه دســت صدرالســادات، معــاون  کتــب اســت  کیفیــت، اســامی ایــن  کتــاب الفبــای  و تألیــف 
ــز، اســکو و  ــر بهداشــت، پزشــکیان، نماینــده مــردم تبری ــع انســانی وزی توســعه مدیریــت و مناب
آذرشــهر در مجلــس شــورای اســالمی و صومــی، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز رونمایــی 
عمــل  بــه  تجلیــل  زیــر  ح  شــر بــه  منتخــب  واحدهــای  از  همایــش؛  ایــن  در  همچنیــن  شــد. 
آمــد: در حیطــه عملکــرد اقتصــادی و مالــی مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید مدنــی، دانشــکده 
پرســتاری، شــبکه بهداشــت و درمــان جلفــا، دانشــکده پزشــکی، معاونــت بهداشــت، شــبکه 
بهداشــت و درمــان شبســتر و دانشــکده طــب ســنتی تجلیــل شــدند. در حیطــه روابــط عمومــی 
نیــز از دانشــکده مدیریــت و اطالع رســانی تجلیــل بــه عمــل آمــد. همچنیــن از مرکــز آموزشــی 
درمانــی شــهید مدنــی، شــبکه بهداشــت و درمــان میانــه و حفاظــت فیزیکــی واحــد الکترونیــک 
و دوربین هــای مداربســته در حیطــه حراســت تجلیــل شــد. در حیطــه عملکــرد بالینــی نیــز مرکــز 
آموزشــی درمانــی ســینا، مرکــز آموزشــی درمانــی باقرالعلــوم اهــر، مرکــز آموزشــی درمانــی امــام 
رضــا)ع(، مرکــز آموزشــی درمانــی میانــه، بیمارســتان های طالقانــی و میانــه، مرکــز آموزشــی 
گرفتنــد. در حیطــه مدیریــت نیــروی  درمانــی علــوی و مرکــز آموزشــی ســینا مــورد تجلیــل قــرار 
کارگزینــی ســتاد مرکــزی، شــبکه  انســانی نیــز مرکــز آموزشــی و درمانــی شــهید مدنــی تبریــز، 
کــودکان، دانشــکده مدیریــت  ــی  ــز آموزشــی و درمان بهداشــت و درمــان شهرســتان بنــاب، مرک
منابــع  مدیریــت  تبریــز،  الزهــرا  مرکــز  رازی،  مرکــز  ســراب،  شــبکه  پزشــکی،  اطالع رســانی  و 
گرفتنــد.  انســانی ســتاد مرکــزی دانشــگاه و شــبکه بهداشــت و درمــان اســکو مــورد تجلیــل قــرار 

کمیتــه برتــر در پذیــرش و  در حیطــه ایــده برتــر ذهــن خــالق )نظــام پیشــنهاد ها(، درزمینــٔه 
کمیته هــای اداره امــور آزمایشــگاه های اســتان  بررســی پیشــنهادها، ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
کمیتــه  کمیتــه حــوزه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه به عنــوان  کمیتــه حــوزه معاونــت درمــان  و 
برتــر معرفــی شــد. درزمینــٔه معرفــی بیشــترین پیشــنهاددهنده ضمــن تقدیــر از آقایــان بهرنــگ 
و  بهداشــت  شــبکه  از  عمرانــی  فرهــاد  آقــای  شــهال،  مدیــر  خســرو  امیــر  و  کلجاهــی  طیــاری 
در  همچنیــن  می شــدند.  معرفــی  پیشــنهاددهنده  بیشــترین  به عنــوان  شبســتر  درمــان 
آقــای  از  تقدیــر  ضمــن  شــده،  اجرایــی  پیشــنهادهای  بیشــترین  ارائــه  معرفــی  خصــوص 
اســتان  آزمایشــگاه های  امــور  اداره  از  مهــر  راد  رحمــان  آقــای  شــهال،  مدیــر  و  خســرو  امیــر 
معرفــی  درزمینــٔه  شــدند.  معرفــی  شــده  اجرایــی  پیشــنهادهای  بیشــترین  ارائــه  به عنــوان 
کــه پیشــنهاد داده انــد از آقــای  کلیــه افــرادی  پیشــنهاددهنده برتــر ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
کارشناســی  حســن آقاجانــی از معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه تقدیــر شــد. درزمینــٔه معرفــی 
کــه بیشــترین داوری پیشــنهاد را انجــام داده ضمــن تقدیــر از آقایــان ناصــر رهبــری و جــواد 
ــد. ــی ش ــر معرف ــوان داور برت ــتان به عن ــت اس ــز بهداش ــری  از مرک ــروز آهنگ ــاهگلی، به ــی ش فرح

 زیرساخت تمامی خانه های بهداشتی مناطق زلزله زده روبه اتمام است
ً
تقریبا

دکتر تبریزی در مراسم کلنگ زنی مرکز بهداشتی جوشون ورزقان با تشکر از مسئولین بانک پاسارگاد 
کـه از یـاد بـرده باشـد صحنه هـای  از طـرف دکتـر صومـی ریاسـت دانشـگاه،اذعان کرد:کسـی نیسـت 
انسان دوسـتی مـردم ایـن منطقـه بـه همـراه مسـئولین را بعـد از زلزلـه ی ایـن منطقـه و مردم قـدردان 
همت نافذ شـما هسـتند.دکتر تبریزی ادامه داد:خانه هایی که خیرین اقدام به سـاخت آن ها کرده 
کـه  گفـت  کنـون می تـوان  کـه دانشـگاه سـاخت آن هـا را ادامـه داد و ا بودنـد نیمـه کاره رهاشـده بـود  
تقریبًا زیرسـاخت تمامی خانه های بهداشـت مناطق زلزله زده ورزقان به اتمام رسـیده اسـت. ایشان 
از فرمانـدار خواهـش کردنـد وعـده ای را کـه مس سـونگون بـرای ارائه ی خدمـت داده پی گیری کند 

وی در پایـان از درگاه خداونـد توفیـق خدمـت بـرای بانیان مسـئلت نمودند.

مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد: 
من از سرعت بازسازی مناطق زلزله زده ی ورزقان متعجبم

ـــز آموزشـــی درمانـــی جوشـــون  ـــی مرک کلنـــگ زن ـــه در مراســـم  ک مشـــاور مدیرعامـــل بانـــک پاســـارگاد 
ــم  کـ ــدت  ــن مـ ــان در ایـ ــه زده ورزقـ ــق زلزلـ ــازی مناطـ ــرعت بازسـ ــن از سـ گفت:مـ ــت  ــور داشـ حضـ
کردیـــم و  کـــه بعـــد از زلزلـــه بـــرای بازســـازی اعـــالم آمادگـــی  متعجبـــم. مـــا اولیـــن تیمـــی بودیـــم 
انجـــام پروژه هـــای مـــا بیـــش از پنـــج شـــش مـــاه طـــول نکشـــید. بانـــک پاســـارگاد در مقایســـه بـــا 
ــا  ــول را آنجـ ــد پـ ــالش می کنـ ــا تـ ــت امـ ــی اسـ ــابقه بانـــک نوپایـ ــال سـ ــاده سـ ــر بـ ــای  دیگـ بانک هـ
کـــز  کـــه باقیات الصالحـــات باشـــد ایشـــان از همـــت بـــزرگ دکتـــر صومـــی در بازســـازی مرا کنـــد  ج  خـــر

ــد.  کردنـ ــکر  ــه زده تشـ ــتی مناطـــق زلزلـ بهداشـ

برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه
جلســه ســتاد اقامــه نمــاز دانشــگاه بــا حضــور اعضــای 
مقــام  نمایندگــی  نهــاد  دفتــر  در  نمــاز  اقامــه  ســتاد 
گــزارش  گردید.بــه  معظــم رهبــری دانشــگاه برگــزار 
مقــام  نمایندگــی  نهــاد  عمومــی  روابــط  مســئول 
معظــم رهبــری در دانشــگاه در ایــن جلســه اعضــای 
شــورای اقامــه نمــاز بــه بحــث و بررســی در خصــوص 
مشــکالت نمازخانه هــای دانشــگاه پرداختــه و دبیــر 
ســتاد اقامــه نمــاز دانشــگاه از عملکــرد ســتاد اقامــه 

گــزارش داد.  نمــاز 
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بهره برداری از دستگاه پیشرفته 
سی تی اسکن در شهرستان میانه

امام جمعــه  حضــور  بــا  مراســمی  طــی 
و  میانــه  شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار  و 
و  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بخــش  شهرســتان،  ایــن  اداری  شــورای 
سی تی اســکن  دســتگاه  و  سی تی اســکن 
در  )فیلیپــس(  اســالیس   16 پیشــرفته 
امــام  بیمارســتان  بازسازی شــده  قســمت 
بهره بــرداری  بــه  و  افتتــاح  میانــه  خمینــی 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه  رســید. بــه 
ایــن مراســم  بهداشــت و درمــان میانــه در 
دکتــر صمــد طاهــری مدیــر شــبکه بهداشــت 
و درمــان میانــه اظهــار داشــت: بــرای خریــد، 
نصــب و راه انــدازی ایــن دســتگاه و فعــال 
بیمارســتان  سی تی اســکن  بخــش  شــدن 
میلیــارد   30 از  بیــش  میانــه  خمینــی  امــام 
ریــال هزینــه شــده اســت و بــا بهره بــرداری از 
ایــن دســتگاه من بعــد بیمــاران بــرای انجــام 
اعــزام  اســتان  کــز  مرا بــه  سی تی اســکن 
تعرفــه  بــا  بیمــاران  کلیــه  و  شــد  نخواهنــد 
بهره منــد  ایــن خدمــات  از  دولتــی مصــوب 
کــه  خواهنــد شــد. وی افــزود: ایــن دســتگاه 
اســت جهــت  برخــوردار  فّنــاوری  آخریــن  از 
اورژانســی  تخصصــی  عکس برداری هــای 
و  شــد  خواهــد  اســتفاده  اورژانســی  غیــر  و 
کلیــه هزینه هــای تمام شــده دســتگاه و ایــن 
تحــول  ح  طــر اعتبــارات  محــل  از  بخــش 
درمــان  و  بهداشــت  وزارت  ســالمت  نظــام 
اســت.  تأمین شــده  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

اجرای طرح سالمت معنوی در دانشگاه
گــزارش محمــد شــیخ زاده مســئول روابــط عمومــی نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در   بــه 
دانشــگاه در ایــن جلســه ابتــدا دکتــر طاهــر اقــدم قائم مقــام رئیــس دانشــگاه نســبت به اهمیــت نماز 
کــرد. وی همچنیــن در خصــوص فضــای نامناســب  و نمازخانــه و نمــاز جماعــت مطالبــی را بیــان 
برخــی از نمازخانه هــا ابــراز نارضایتــی نمــود. ســپس مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
حجت االســالم خیــری در خصــوص اینکــه ســتاد اقامــه نمــاز تقریبــًا 70 مرکــز را تحــت پوشــش دارد 
کــز تابعــه دانشــگاه اســت، مطالبــی را ارائــه  و یکــی از کارهــای مهــم نهــاد اقامــه نمــاز جماعــت در مرا
کشــور در خصــوص نحــوه  نمــود. ســرگزی معــاون فرهنــگ، آمــوزش و پژوهــش ســتاد اقامــه نمــاز 
کشــور در بیــن پرســتاران توضیحاتــی را بیــان  اجــرای طــرح ســالمت معنــوی در بیمارســتان های 
کــه ســتاد بتوانــد بــا موفقیــت ایــن طــرح را اجــرا نمایــد. همچنیــن،  کــرد  نمــود و اظهــار امیــدواری 
ضیایــی رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان نیــز در ایــن جلســه در مــورد تأثیــر ابتالئــات دنیــوی در انس 
کــز آموزشــی و درمانــی امام رضــا)ع(،  انســان ها باخــدا مطالبــی ارائــه نمــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه مرا
ســینا و طالقانــی ســه بیمارســتان منتخــب جهــت اجــرای طــرح ســالمت معنــوی معرفــی شــدند. 

کــز آموزشــی و درمانــی از شــرکت کنندگان ایــن جلســه بودنــد.  گفتنــی اســت مدیــران مرا

دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دنبال این است که وظیفه اش را به نحو 
احسن انجام دهد

کـــه وظیفـــه اش را بـــه نحـــو احســـن  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه دنبـــال ایـــن اســـت 
دنبـــال  تبریز:بـــه  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  دهد.بـــه  انجـــام 
گـــروه اعزامـــی از طـــرف معاونـــت درمـــان وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش  ارزیابـــی  
گروه هـــای هتلینـــگ، مانـــدگاری، مقیمـــی پزشـــکان و...  پزشـــکی در جلســـه ای، اعضـــای 
کـــی  ارزیابـــی حا کلیـــات  کـــه  ارائـــه دادنـــد  گزارش هـــای خـــود را دربســـته های مختلـــف 
کلیـــه بســـته ها پیشـــرفت های قابل توجهـــی  کـــه نســـبت بـــه ســـال قبـــل در  از آن اســـت 
گرفتـــه اســـت در آخـــر جلســـه رئیـــس دانشـــگاه بـــا تشـــکر از نظـــارت وزارت بـــر  صـــورت 
ــالم  ــرده و اعـ کـ ــکر  ــر و تشـ ــی  تقدیـ ــروه اعزامـ گـ ــز از  ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــرد دانشـ عملکـ
کـــه وظیفه مـــان را بـــه نحـــو احســـن انجـــام دهیـــم و  کـــرد :مـــا بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم 
بـــه معاونیـــن و مدیـــران دانشـــگاه دســـتور داد تـــا ســـریعًا نســـبت بـــه رفـــع ایـــرادات موجـــود 
کننـــده را وظیفـــه قانونـــی و  گـــروه ارزیـــاب  اقـــدام نماینـــد و تمامـــی تعاریـــف و تائیـــدات 

اخالقـــی مدیـــران دانشـــگاه دانســـت. 
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برگزاری مسابقه کتاب خوانی )سالم بر ابراهیم(
ــی  ــه فرهنگ ــن روز هفت ــی در دومی ــجویی و فرهنگ ــت دانش ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
کانــون ایثــار ایــن دانشــگاه در 25 آبــان مــاه در تــاالر شــهید  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کــه  کــرد  شــایانمهر دانشــکده پزشــکی همایشــی بــا حضــور 300 نفــر از دانشــجویان برگــزار 
جــزو  ابراهیــم«  بــر  »ســالم  کتاب خوانــی  مســابقه  برگــزاری  و  رمضانــی  ســردار  ســخنرانی 

بــود.  همایــش  ایــن  برنامه هــای 

اختتامیه مسابقه شعر عاشورایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
گــزارش  اختتامیــه مســابقه شــعر عاشــورایی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. بــه 
روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی در هفتــه فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کانــون »شــعر و ادب« دانشــگاه بــا حضــور 250  تبریــز اختتامیــه مســابقه شــعر عاشــورایی توســط 
کارکنــان و دانشــجویان برگــزار شــد و بــه منتخبیــن ایــن مســابقه  نفــر از اعضــای هیئت علمــی، 

گردیــد. جوایــز نفیســی اهــدا 
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کتـاب :ارتقـای فـردی شـغلی اجتماعـی در تاریـخ 25 آبـان مـاه 1394 در محـل  همایـش خوانـدن و 
گـروه  و  فنـاوری  و  تحقیقـات  معاونـت  توسـط  تبریـز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  مرکـزی  کتابخانـه 
کتابـداری و اطالع رسـانی پزشـکی دانشـکده مدیریـت و اطالع رسـانی دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز 
اعضـای هیئت علمـی  و  کتابـداران  از دانشـجویان،  زیـاد ای  ایـن همایـش جمـع  در  برگـزار شـد. 
دانشـگاه  تبریـز،  دانشـگاه  تبریـز،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  اطالع رسـانی  و  کتابـداری  گروه هـای 
شـهید مدنـی آذربایجـان و دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران شـمال شـرکت داشـتند. سـخنرانی ها 
کیـد بـر  کـه مجموعـًا تأ کلیـدی توسـط اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه ها ارائـه شـد  بـا موضوعـات 
توانمندی هـای حـوزه ی کتابـداری و اهمیـت مشـارکت آن هـا در بسـتر سـالمت داشـتند. مراسـم بـا 
آیاتـی از کالم اهلل مجیـد و سـپس پخـش فرازهایـی از زیـارت پرفیـض عاشـورا آغـاز شـد و سـپس دبیر 
ع پیام رئیس همایش، معاونت تحقیقات و فنـاوری را ارائه  علمـی همایـش خانـم دکتـر وحیـده زار
کتابـداری  کتابـداران و  کیـد بـر پتانسـیل های  نمودنـد و هـدف از برگـزاری همایـش را بازنمایـی و تأ
اطالع رسـانی پزشـکی در کمک به ارتقای پیامدهای سـالمت و نقش کتابداران در بسـتر سـالمت و 
ع ضمن تشـکر از حمایت معاونت تحقیقات  همچنیـن ترویـج کتاب خوانـی بیـان نمودنـد. دکتر زار
کارگاه ها  گروه مانند علم سـنجی، برگزاری  و فن آوری در به فعلیت رسـیدن برنامه های توسـعه ای 
و هم اندیشـی های آموزشـی، و اسـتقبال ایشـان از ظرفیت هـای کتابـداران، عرصـه را بـرای احیـای 
نقـش کلیـدی کتابـداران در فرایندهـای پژوهشـی مناسـب دانسـتند.و در ادامـه اعـالم کـردن گـروه 
کتابـداری بـا تمـام تـوان از فعلیـت رسـیدن توانمندی هـای کتابـداران حمایـت می کنـد. خانم دکتر 
پیری رئیس دانشـکده مدیریت و اطالع رسـانی پزشـکی هم ضمن اشـاره به شـعر »یاد یار مهربان« 
)کتـاب( از گـروه کتابـداری و اطالع رسـانی بـرای برگـزاری این همایـش قدردانی کـرد و از این رخداد 
کید بر نقش  ابـراز خرسـندی نمـود. دکتـر حـاج ابراهیمـی، رئیس مرکز مبتنی بر شـواهد نیز ضمـن تأ
کتابـداران  گروه هـای بالینـی نقـش  کتابـداران به عنـوان سـردمداران مدیریـت اطالعـات و عضـو 
به عنوان معلمین و متعلمین در کارهای تیمی،در دسترسی به شواهد،مکان یابی منابع اطالعاتی 
از  نمـود   ابـراز خوشـحالی  کتابـداران همـکاری می کنـد  بـا  اینکـه  از  را بسـیار مهـم دانسـتند. وی 
کتابداری برای مشارکت در پروژه های EBM دعوت به عمل آورد.  دکتر  کتابداران و دانشجویان 
زوارقـی )رئیـس انجمـن کتابـداری شـاخه آذربایجـان و مدیـر گـروه علـم اطالعات و دانش شناسـی 
دانشـگاه تبریز(،آقـای فرهـاد شـکرانه )سرپرسـت کار آزمایی هـای کوکران-در دانشـگاه ناتینگهام 
انگلسـتان(،خانم دکتـر لیـال خلیلـی )عضـو هیئت علمـی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان(، دکتـر 
کریم  علی ایمانی )معاون پژوهشـی دانشـکده مدیریت و اطالع رسـانی پزشـکی(، و آقای مهندس 
زاد شـریفی )کارشـناس  آی تی مرکز سـالمت الکترونیک کلینیک پارس تبریز ( آقای دکتر عبد خدا 
و دکتـر حبیبـی )اعضـای هیئت علمـی گـروه کتابـداری و اطالع رسـانی پزشـکی( و خانـم غزاله عالی 
- دکتـر زهـرا ابـاذری )دانشـگاه آزاد واحـد تهـران شـمال( از دیگـر سـخنرانان ایـن همایـش یک روزه 
کتابداران پیشکسـوت  کتابداران برجسـته  و همچنین از  بودند. در این همایش پربار یک روزه، از 
دانشـگاه بـا ارائـه جایـزه نقـدی از طـرف معاونـت تحقیقات  فناوری دانشـگاه  تقدیر بـه عمل آمد.
آقای حافظ محمدحسن زاده،آقای ابراهیم پور رضایی و خانم حکیمه حضرتی به ترتیب نفرات 
اول تا سوم کتابداران برجسته در حوزه های فردی –شغلی)پژوهشی و آموزشی( شناخته شدند. و 
کتابداران پیشکسـوت  کار، خانم رباب آبروانی و خانم مریم رزم خواه هم به عنوان  آقای جواد بنا
نمازخانـه  مطالعـه«  در  »ایسـتگاه  ح  طـر همچنیـن  همایـش  ایـن  در  شـدند.  واقـع  موردتقدیـر 
گـروه کتابداری   دانشـکده مدیریـت و اطالع رسـانی بـا همـکاری معاونـت محتـرم فرهنگـی و همت 

کـه ممهـور بـه مهـر »بخـوان و بگـذار«، به منظـور ترویـج خوانـدن، سـخاوت،  کتـاب  بـا 118 عنـوان 
امانـت داری، اشـترک گذاشـتن منابـع، کشـاندن کتابخانـه به محـل عبادت و تـردد جامعه  افتتاح 
شـد. همچنیـن مسـابقه کتاب خوانـی بـا ارائـه جایـزه و لـوح تقدیر هـم از دیگر برنامه هـای همایش 
بود که با قرعه کشـی که به صورت زنده توسـط حجت االسـالم فتحی )از بیمارسـتان شهدا(، انجام 
شد و به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده بودند جایزه تعلق گرفت. دبیر علمی همایش در 
ج دعوت کرد. ایـن  همایش یـک روزه با ابراز  پایـان همـه را بـه خوانـدن دعـای مطالعـه و دعـای فـر
کتابداری و اطالع رسـانی  خرسـندی و رضایت تمام شـرکت کنندگان و اینکه اولین همایش رسـمی 
کتابـداران و  دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز اسـت و موجـب بـارور شـدن ریشـه های امیـد در جامعـه 
اطـالع رسـانا ن شـده اسـت  بـه پایـان رسـید. مهم تریـن پیـام همایـش ایـن بـود  تغییـر در نـگاه بـه 
حرفـه کتابـداری و اطالع رسـانی پزشـکی در دانشـگاه اتفـاق افتاده اسـت و انتظار مـی رود کتابداران 
را در تمـام عرصه هـای آموزشـی و پژوهشـی در بسـتر سـالمت نشـان دهنـد.  نقـش حیاتـی خـود 

گزارش کوتاه همایش خواندن و کتاب

پایش گروهی مرکز بهداشت استان از شبکه بهداشت ودرمان ورزقان
کــز  کارشناســان اســتان امــروز  از خانــه هــای بهداشــت، مرا گــروه  دکتــر تبریــزی رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان بــه همــراه 
کردنــد در پایــان برنامــه پایــش جلســه ای بــا حضــور رئیــس  وســتاد شــبکه بهداشــت ودرمــان ورزقــان بازدیــد وپایــش 
کارشناســان اســتان وکارشناســان ســتادی در ســالن  گــروه  مرکــز اســتان، سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان ورزقــان، 
کــه از واحدهــای تابعــه شــبکه  کارشناســان اســتانی  کنفرانــس شــبکه برگزارگردیدرئیــس مرکــز بهداشــت اســتان وگــروه 
گــزارش وارائــه دادنــد ســپس دکتــر تبریــزی رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان  کــرده بودنــد نتایــج پایــش را  بهداشــت بازدیــد 
کارکنــان شــبکه بهداشــت ودرمــان ورزقــان  کــرد واز تمامــی  بعــد از جمعبنــدی، نتایــج پایــش را بســیار خــوب ارزیابــی 

تقدیــر وتشــکر وقدردانــی نمــود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ورزقان:
محل اسکان مادران باردار شهرستان ورزقان راه اندازی شد

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان ورزقــان از راه انــدازی محــل اســکان مــادران بــاردار ایــن شهرســتان خبــر داد. دکتــر مهــرداد رباطــی در حاشــیه مراســم راه اندازی محــل اســکان مختــص مــادران بــاردار 
ک و بــرف  کــوال کنــده و صعب العبــور جنگلــی و زمســتان های همــراه بــا  کــرد: در شهرســتان ورزقان بــه دلیــل وجود روســتاهای پرا گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در ورزقــان اظهــار  شهرســتان ورزقــان در 
کیــپ هوایــی هــم بــرای نجــات مــادران بــاردار موفــق نمی شــود. وی افــزود: بــا مســاعدت و همــکاری معــدن  شــدید، انتقــال مــادران بــاردار بــرای ایــن شــبکه مشــکل آفرین شــده و در برخــی مــوارد ا
گرفتــه اســت. رپرســت شــبکه بهداشــت و  مــس ســونگون اســکان مــادران بــاردار در محــل بیمارســتان عالمــه جعفــری ورزقــان بــا مراقبــت ویــژه 24 ســاعته مامــا و پزشــک در اختیــار ایــن قشــر قــرار 
کــه 400 مــورد در روســتاها و 64 نفــر در روســتاهای صعب العبــور ســکونت دارنــد و 200 نفــر از ایــن افــراد در ردیــف پرخطــر قــرار  گفــت: در شهرســتان ورزقــان 480 زن بــاردار وجــود دارد  درمــان ورزقــان 

گیرنــد.  دارنــد. رباطــی در ادامــه از ایــن افــراد خواســت 15 روز مانــده بــه موعــد زایمــان بــه ایــن محــل مراجعــه و مــورد مراقبــت ویــژه قــرار 
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معارفه و تکریم رئیس شبکه بهداشت و درمان جلفا
و  بهداشـــت  شـــبکه  رئیـــس  تودیـــع  و  معارفـــه  جلســـه    
محـــل  در   1394/8/20 چهارشـــنبه  روز  جلفـــا  درمـــان 
هـــادی  ســـاجدی  دکتـــر  بیمارســـتان  اجتماعـــات  ســـالن 
شـــهر بـــا حضـــور فرمانـــدار شهرســـتان جلفـــا، معـــاون توســـعه 
قائم مقـــام  و  و منابـــع دانشـــگاه، دکتـــر عبـــادی  مدیریـــت 
فرمانـــده  دانشـــگاه  درمـــان   معاونـــت  بالینـــی   امـــور  مدیـــر 
ســـپاه شهرســـتان، و روســـای ادارات شهرســـتان بـــا حضـــور 
همـــکاران در ســـالن اجتماعـــات بیمارســـتان هـــادی شـــهر 
مراســـم  ایـــن  در  رئیســـی  محمدرضـــا  دکتـــر  شـــد.  برگـــزار 
تکریـــم بـــر رتبـــه یـــك انضبـــاط مالـــی شـــبکه در طـــول دوران 
کیـــد و از خیریـــن ســـالمت منطقـــه از  تصـــدی مســـئولیتش تأ
جهـــت خریـــد یـــك دســـتگاه دیالیـــز و توســـعه بخـــش دیالیـــز 
کردنـــد. در ایـــن جلســـه، مهنـــدس زاهـــد محمـــودی،  تشـــکر 
فرمانـــدار جلفـــا، ضمـــن تشـــکر از زحمـــات دکتـــر رئیســـی، از 
تعامـــل چندجانبـــه ایشـــان بـــا ادارات و فرمانـــداری تشـــکر 
و بـــر ملمـــوس بـــودن ارتقـــای ســـطح خدمـــات بهداشـــتی و 
ح ملـــی تحـــول ســـالمت  درمانـــی منطقـــه بعـــد از اجـــرای طـــر
کردنـــد و در خصـــوص انتخـــاب دکتـــر شـــیرعلیزاده   کیـــد  تأ
افزودنـــد:  و  نمـــوده  تعبیـــر  انتخـــاب  حســـن  مصـــداق  بـــه 
ایشـــان فـــردی اخـــالق مـــدار، محجـــوب  و دارای ارتبـــاط 
قـــوی بـــا خیریـــن ســـالمت و دارای حســـن ســـابقه و شـــهرت 
باســـابقه ای درخشـــان در امـــور بیمـــاران و امـــور مدیریتـــی 
ــریع  ــر  تسـ ــه  بـ ــان در ادامـ ــتند. ایشـ ــته هسـ گذشـ ــنوات  در سـ
کـــرده  کیـــد  تأ بیش ازپیـــش  تعامـــل  و  خدمت رســـانی  در 
بـــه اهـــداف دولـــت  کـــه در جهـــت نیـــل  و اظهـــار نمودنـــد 
ـــه مـــردم فهیـــم شهرســـتان  ـــرای خدمـــت شایســـته ب ـــرم ب محت
دینـــوری  دکتـــر  هســـتند.  بیش ازپیـــش  همـــکاری  آمـــاده 
معـــاون توســـعه و مدیریـــت منابـــع دانشـــگاه در ایـــن جلســـه 
نظـــام  بـــا  همـــکاری  خاطـــر  بـــه  فرمانـــدار  از  تشـــکر  ضمـــن 
ســـالمت و اختصـــاص بیســـت درصـــد بودجـــه تحـــت اختیـــار 
ـــه  ک ـــدند  ـــادآور ش ـــی ی ـــتی و درمان ـــبکه بهداش ـــرای ش ـــان ب ایش
ــتان اختصـــاص  ایـــن  ــدد ادارات در ایـــن شهرسـ ــود تعـ باوجـ
بـــرای ســـالمت و بهداشـــت و درمـــان مـــردم  رقـــم بودجـــه 
بـــه  باورمنـــدی  و  مردم دوســـتی  از  نشـــان  منطقـــه  شـــریف 
دارد.  تحـــول ســـالمت  ملـــی  ح  طـــر برنامه هـــای دولـــت در 
مدیریتـــی  مجموعـــه  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تأ ضمـــن  از  ایشـــان 
ــت،  ــی نداشـ ــن تعویـــض مدیریتـ ــرای ایـ ــی بـ ــگاه تمایلـ دانشـ
تودیـــع ایشـــان را بـــه دلیـــل خواســـت و مشـــکالت خانوادگـــی 
از  تکریـــم  ضمـــن  و  کردنـــد  عنـــوان  رئیســـی  دکتـــر  خـــود 
زحمـــات ایشـــان بـــه نمایندگـــی از طـــرف  قائم مقـــام وزیـــر 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  ریاســـت  و  اســـتان  در  بهداشـــت 

تبریـــز آقـــای دکتـــر صومـــی، دکتـــر حمیـــد شـــیرعلی زاده را 
درمـــان  و  بهداشـــت  شـــبکه  جدیـــد  سرپرســـت  به عنـــوان 
جلفـــا معارفـــه نمودنـــد. معاونـــت توســـعه مدیریـــت و منابـــع 
ــه  ــدن اینکـ ــان شـ ــن خاطرنشـ ــه ضمـ ــن جلسـ ــگاه در ایـ دانشـ
دکتـــر شـــیرعلی زاده از نخبـــگان بومـــی منطقـــه هســـتند، از 
ایشـــان به عنـــوان نمـــاد نجابـــت و حســـن اخـــالق تعبیـــر و 
کـــه شـــناخت بیست ســـاله از ایشـــان دارنـــد  بیـــان نمودنـــد 
طـــول  در  ایشـــان  برخـــورد مدبرانـــه  و  ســـابقه  بـــر حســـن  و 
دوره ریاســـت بـــر بیمارســـتان دکتـــر ســـاجدی هـــادی شـــهر 
کردنـــد. و از حســـن ارتبـــاط دکتـــر شـــیرعلی زاده بـــا  کیـــد  تأ
خیریـــن ســـالمت بـــه نقطـــه قـــوت ایشـــان را  یـــادآور شـــدند. 
بـــرای بهره گیـــری از  گـــروه  مدیریتـــی شـــبکه   تـــالش  بـــر  و 
ــر مقـــام معظـــم  پتانســـیل های منطقـــه آزاد در راســـتای تعبیـ
ایـــران داشـــتند  آذربایجـــان به عنـــوان ســـر  از  کـــه  رهبـــری 
ـــن در  ـــور ام ـــت و حض ـــان اس ـــر آذربایج ـــز س ـــا نی ـــد،  جلف افزودن
ایـــن منطقـــه صفـــر مـــرزی را مرهـــون امـــام راحـــل، شـــهیدان، 
دکتـــر  کردنـــد.  بیـــان  رهبـــری  معظـــم  مقـــام  و  ایثارگـــران 
کـــه بحـــث بهداشـــت و درمـــان  گفتنـــد  دینـــوری در پایـــان 
ــر مقولـــه ای الهـــی اســـت.  کمیتـــی و از بعـــدی دیگـ امـــری حا
ــت  کمیـ ــت از حا ــان رضایـ ــردم از بهداشـــت و درمـ ــت مـ رضایـ
را در پـــی خواهـــد دشـــت و از منظـــری دیگـــر جلـــب رضایـــت 
بـــه  رســـیدگی  و  دلجویـــی  نیازمنـــد  و  رنجـــور  انســـان های 
بیمـــاران، چـــون خدمـــت بـــه عزیزتریـــن مخلوقـــات خداونـــد 
اســـت رضایـــت الهـــی را در پـــی خواهـــد داشـــت. و درنهایـــت 

کـــه ایـــن خدمت هـــا نـــزد خـــدا مکتـــوم نیســـت  کردنـــد  کیـــد  تأ
و مـــا همـــه بایســـت خـــدا را ناظـــر و حاضـــر در اعمـــال خـــود 
نماییـــم.  تـــالش  مـــردم  و  خـــدا  رضایـــت  بـــرای  و  بدانیـــم 
ــا  ــتان جلفـ ــپاه شهرسـ ــور فرمانـــده سـ ــد تقـــی پـ ســـرهنگ احمـ
ارزنـــده همـــکاران شـــبکه در  بـــر همکاری هـــای  کیـــد  تأ بـــا 
اردوهـــای راهیـــان نـــور و  تالش هـــای چشـــمگیر همـــکاران 
در ویزیت هـــای رایـــگان در مناطـــق محـــروم و دورافتـــاده، 
نمودنـــد.  توفیـــق  آرزوی  شـــبکه  جدیـــد  سرپرســـت  بـــرای 
در مراســـم مذکـــور دکتـــر عبـــادی قائم مقـــام  و مدیـــر امـــور 
بالینـــی  معاونـــت درمـــان  دانشـــگاه بـــا اذعـــان  بـــه آفـــت 
کردنـــد ایـــن تعویـــض  تعویـــض زودهنـــگام مدیـــران اظهـــار 
بـــه علـــت مشـــکالت خانوادگـــی دکتـــر رئیســـی بـــوده اســـت و 
ــول  ــان قـ ــد. ایشـ ــت دارنـ ــان رضایـ ــرد ایشـ ــگاه از عملکـ دانشـ
کـــه ضوابـــط  کـــه تـــا حـــد تـــوان  و تـــا حـــدی  مســـاعد دادنـــد  
کارشناســـی  قانونـــی اجـــازه دهـــد از جهـــت تأمیـــن نیروهـــای 
جلفـــا  شهرســـتان  فهیـــم  مـــردم  خدمـــت  در  تخصصـــی  و 
خواهنـــد بـــود. در ایـــن مراســـم دکتـــر شـــیرعلی زاده سرپرســـت 
بـــه مردم،توجـــه  را خدمـــت  اهـــداف خـــود  جدیـــد شـــبکه  
ارتقـــاء  قوانیـــن،  حـــد  در  همـــکاران  درخواســـت های  بـــه 
جهـــت  در  اقـــدام   و  خدمت رســـانی  کمـــی  و  کیفـــی  ســـطح 
عنـــوان  ســـالمت   نظـــام  تحـــول  ملـــی  ح  طـــر تحقـــق 
ــد  ــق نخواهـ ــی محقـ ــر به تنهایـ ــن امـ ــد ایـ کردنـ ــاره  نموده،اشـ
مســـئولین  شـــبکه،  همـــکاران  مســـاعدت  بـــه  نیـــاز  و  شـــد 

شهرستانی،مســـئولین دانشـــگاه  و خیریـــن ســـالمت دارد. 

دکتر دینوری:
 خدمت به تأمین سالمت، بهداشت و درمان مردم نزد خدا مکتوم نیست

ـــس  ـــع رئی ـــه و تودی ـــه معارف ـــگاه در جلس ـــع دانش ـــت مناب ـــعه و مدیری ـــاون توس ـــوری مع ـــر دین دکت
شـــبکه بهداشـــت و درمـــان جلفـــا ضمـــن نثـــار ســـالم و درود بـــه روح پرفتـــوح امـــام راحـــل 
کـــه بـــا تقدیـــم و اهـــداء جـــان و عمـــر خویـــش فرصـــت حضـــور  )ره( و شـــهیدان و ایثارگـــران 
کـــه در ســـال های نه چنـــدان دور ناامـــن بـــود  جمـــع حاضـــر در ایـــن منطقـــه صفـــر مـــرزی را 
را فراهـــم آوردند،بـــا نثـــار صلـــوات بـــرای طـــول عمـــر باعـــزت و بابرکـــت مقـــام معظـــم رهبـــری 
کمـــک بیســـت درصدی از ردیـــف مـــاده صـــد  کـــرده و افـــزود:  فرمانـــدار محتـــرم بـــه دلیـــل  دعـــا 
ــکر و  ــان تشـ ــدد ادارات، از ایشـ ــود تعـ ــا باوجـ ــتان جلفـ ــالمت شهرسـ ــرای بخـــش سـ ــتاد بـ و هشـ
قدردانـــی نمـــود. دکتـــر دینـــوری بابیـــان این کـــه مجموعـــه مدیریتـــی دانشـــگاه تمایلـــی بـــرای 
ــر را مشـــکالت فـــردی و خانوادگـــی  تعویـــض ریاســـت شـــبکه نداشـــت افـــزود: دلیـــل ایـــن تغییـ
کـــرد و ضمـــن تشـــکر از طـــرف ریاســـت دانشـــگاه بـــه جهـــت زحماتـــی  دکتـــر رئیســـی عنـــوان 
ــا  کشـــیده شـــده بـــود، دکتـــر شـــیرعلی زاده را بـ ــر رئیســـی  کـــه در طـــول ایـــن دوران توســـط دکتـ
حکـــم  رئیـــس دانشـــگاه به عنـــوان سرپرســـت جدیـــد شـــبکه بهداشـــت و درمـــان جلفـــا معرفـــی 
نمودنـــد. دکتـــر دینـــوری بابیـــان این کـــه از ریاســـت جدیـــد شـــبکه، آقـــای دکتـــر شـــیرعلی زاده، 
گفـــت  ــته و  ــا دانسـ ــا حجـــب و حیـ ــب و بـ ــردی نجیـ ــان را فـ ــد، ایشـ ــاله دارنـ ــناخت بیست سـ شـ

ـــه ســـابقه درخشـــانی در طـــول دوره ریاســـت  ک ایشـــان یکـــی از نخبـــگان بومـــی منطقـــه هســـتند 
ـــالق و  ـــن اخ ـــیرعلی زاده را حس ـــر ش ـــوت دکت ـــه ق ـــان نکت ـــد. ایش ـــاجدی دارن ـــر س ـــتان دکت بیمارس
ـــا همـــکاران و ادارات  و خیریـــن ســـالمت شهرســـتان دانســـته و خواســـتار  ـــه وی ب ارتبـــاط مدبران
ـــه  ـــوری در ادام ـــر دین ـــد. دکت ـــوص ش ـــن خص ـــه آزاد ارس در ای ـــای منطق ـــری از ظرفیت ه بهره گی
اســـت،  ایـــران  آذربایجـــان ســـر  کـــه  افـــزود: همان گونـــه مقـــام معظـــم رهبـــری فرموده انـــد 
جلفـــا نیـــز ســـر آذربایجـــان اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه بحـــث بهداشـــت و درمـــان بحثـــی 
کمیتـــی اســـت و درعین حـــال الهـــی نیـــز اســـت، رضایـــت مـــردم از بهداشـــت و درمـــان یعنـــی  حا
کمیـــت و از بعـــدی دیگـــر رضایـــت مـــردم به عنـــوان عزیزتریـــن مخلـــوق خداونـــد   رضایـــت از حا
گفـــت:  یعنـــی رضایـــت رهبـــری معظـــم و خداونـــد. معـــاون توســـعه و مدیریـــت منابـــع دانشـــگاه  
ـــم گیری  ـــور چش ـــکاران به ط ـــت هم ـــردم و رضای ـــت م ـــالمت رضای ـــول س ح تح ـــر ـــرای ط ـــد از اج بع
کیـــد  کمیـــت و رضایـــت خـــدا. ایشـــان در پایـــان تأ افزایش یافتـــه اســـت و ایـــن یعنـــی رضایـــت از حا
کـــه ایـــن همکاری هـــا اعـــم از زحمـــات همـــکاران شـــبکه، بیمارســـتان، ادارات شهرســـتان  نمـــود 
بـــرای خدمـــت بـــه تأمیـــن ســـالمت، بهداشـــت و درمـــان مـــردم نـــزد خـــدا مکتـــوم نیســـت و همـــه 
بایـــد خـــدا را ناظـــر اعمـــال خـــود بدانیـــم و بـــرای رضایـــت او و رضایـــت مـــردم تـــالش نماییـــم. 
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همایش روز جهانی رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد 
بـــا حضـــور  و  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رادیولـــوژی  گـــروه  بـــه همـــت  رادیولـــوژی  روز جهانـــی  همایـــش 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  مســـئوالن دانشـــگاه و نماینـــدگان مجلـــس برگـــزار شـــد. بـــه 
گفـــت: هماهنگی هـــای اولیـــه بـــرای ایجـــاد  تبریـــز، رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ایـــن همایـــش 
ایـــن  در  »سی تی اســـکن«  و  آی«  آر  »ام  بـــا  مرتبـــط  رادیولـــوژی  ارشـــد  کارشناســـی  مقطـــع  در  جدیـــد  رشـــته  دو 
کـــرد: توســـعه زیرســـاخت های الزم و توســـعه  دانشـــگاه انجام شـــده اســـت. دکتـــر محمدحســـین صومـــی اظهـــار 
فضـــای عمومـــی بـــرای ارائـــه آموزش هـــای الزم بـــه دانشـــجویان مهم تریـــن هـــدف دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
کـــه  گرفتـــه ام  کســـری بودجـــه تحویـــل  گفـــت: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی را بـــا 196 میلیـــارد تومـــان  اســـت. وی 
کســـری، 30 میلیـــارد تومـــان هـــم پـــول بیشـــتر در حســـاب دانشـــگاه  در ابتـــدای ســـال 93 عـــالوه بـــر جبـــران ایـــن 
بـــود. وی بابیـــان اینکـــه وضعیـــت دســـتگاه های رادیولـــوژی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بســـیار خـــراب و 
کـــرد: متأســـفانه در طـــول ســـال قبلـــی هیـــچ دســـتگاه جدیـــدی خریداری نشـــده بـــود  مســـتهلک اســـت، عنـــوان 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــس دانشـ ــد. رئیـ ــدازی شـ ــداری و راه انـ ــتگاه ام آر آی خریـ ــن دسـ ــان ممکـ ــن زمـ کمتریـ ــه در  کـ
تبریـــز ادامـــه داد: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی درصـــدد افزایـــش تخت هـــای بیمارســـتانی اســـت و در بیمارســـتان 
کـــه احـــداث می شـــود، بهتریـــن امکانـــات رادیولـــوژی پیش بینی شـــده اســـت. دکتـــر  یـــک هـــزار تخـــت خوابـــی 
ــو  ــق پرتـ ــر حـ ــرد: پیگیـ کـ ــار  ــم، اظهـ ــب داریـ ــا طلـ ع بیمه هـ ــو ــان از مجمـ ــارد تومـ ــه 350 میلیـ ــان اینکـ ــی، بابیـ صومـ
گـــروه رادیولـــوژی  کاران و منتظـــر مســـاعدت ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی در ایـــن خصـــوص هســـتیم. مدیـــر 
گفـــت:  تمـــام هدفمـــان ارتقـــای ســـطح علمـــی دانشـــگاه  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز نیـــز در ایـــن همایـــش 
علـــوم پزشـــکی در ســـطح جهانـــی اســـت. محمدحســـین دقیقـــی افـــزود: بـــرای ارتقـــای ســـطح علمـــی دانشـــگاه 
کـــرد و بـــا الگوبـــرداری از آن، برنامـــه  علـــوم پزشـــکی تبریـــز، بایـــد عملکـــرد دانشـــگاه های برتـــر دنیـــا را مطالعـــه 
ــر  ــته بهتـ گذشـ ــه  ــبت بـ ــکی نسـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ کنونـ ــت  ــه وضعیـ ــان اینکـ ــرد. وی بابیـ کـ ــن  ــی تدویـ جامعـ
به طوری کـــه در ســـریع ترین  اســـت،  مـــا  پیگیـــر درخواســـت های  ریاســـت دانشـــگاه  کـــرد:  اظهـــار  اســـت،  شـــده 
زمـــان ممکـــن دســـتگاه ام آر آی موردنیـــاز مـــا، تهیـــه و راه انـــدازی شـــد درحالی کـــه درگذشـــته درخواســـت های 
فرهیختـــه  و  دقیـــق  نظارتـــی  سیســـتم  وجـــود  عـــدم  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی  می مانـــد.  بی جـــواب  اغلـــب  مـــا 
اســـت.  رادیولـــوژی  بخـــش  چالش هـــای  اصلی تریـــن  اســـتخدام  مشـــکل  و  رادیولـــوژی  بخـــش  عملکـــرد  بـــر 

ــی،  ــع علم ــس مجتم ــوان رئی ــی به عن ــر صوم ــاب دکت انتص
ــیدی ــع رش ــی رب ــی و تاریخ فرهنگ

وزیـــر  هاشـــمی  قاضـــی زاده  حســـن  دکتـــر  ســـوی  از  صـــادره  ابـــالغ  بـــا 
مجتمـــع  رئیـــس  به عنـــوان  صومـــی  محمدحســـین  دکتـــر  بهداشـــت، 
گـــزارش  علمـــی، فرهنگـــی و تاریخـــی ربـــع رشـــیدی منصـــوب شـــد.به 
ــادره آمـــده  ــز در ابـــالغ صـ ــوم پزشـــکی تبریـ ــگاه علـ روابـــط عمومـــی دانشـ
ع  اســـت: در راســـتای مصوبـــه شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی، موضـــو
اســـاس نامه مجتمـــع علمـــی، علمـــی، فرهنگـــی و تاریخـــی ربـــع رشـــیدی 
ــب  ــور، به موجـ ــع مذکـ ــاء مجتمـ ــت امنـ ــه هیئـ ــه مصوبـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ونیـ
ایـــن ابـــالغ بـــه ســـمت رئیـــس مجتمـــع علمـــی، فرهنگـــی و تاریخـــی ربـــع 
بـــا  اســـت  مـــدت چهـــار ســـال منصـــوب می شـــوید.امید  بـــه  رشـــیدی 
اتـــکال بـــه خداونـــد متعـــال در انجـــام شایســـته وظایـــف بـــا رعایـــت قانـــون 
مـــداری، اعتدال گرایـــی و منشـــور اخالقـــی دولـــت تدبیـــر و امیـــد موفـــق و 

ــید. ــرافراز باشـ سـ
دکتر حسن هاشمی
وزیر و رئیس هیئت امناء مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی

ـــتی  ـــی و بهداش ـــای آرایش ـــدی واحده ـــای تولی ـــی و پیش نیازه ـــی ارزیاب ـــزاری دوره آموزش برگ
)PRPs( در تبریـــز

دوره آموزشــی پیش نیازهــای تولیــدی واحدهــای آرایشــی و بهداشــتی )PRPs( در معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه 
کیفــی اســتان برگــزار شــد. ایــن دوره بــا حضــور و ســخنرانی دکتــر  کنتــرل  علــوم پزشــکی تبریــز بــرای مســئولین 
ــن  ــان ضم ــد. ایش ــاز ش ــتی آغ ــی و بهداش ــامیدنی، آرایش ــی، آش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــرم اداره نظ ــس محت ــی رئی رمضان
اشــاره بــه فعالیــت بیــش از هفتــاد واحــد تولیــدی آرایشــی و بهداشــتی در ایــن اســتان اهمیــت دادن بــه برگــزاری 
دوره هــای تخصصــی آرایشــی و بهداشــتی جهــت رفــع مشــکالت تولیــدی و وارد شــدن بــه عرصــه رقابــت بــا ســایر 
کاری ایــن معاونــت دانســت.  کیفــی واحدهــای آرایشــی و بهداشــتی در اولویــت  کنتــرل  ــرای مســئولین  کشــورها را ب
کارشــناس تخصصــی آرایشــی و بهداشــتی ایــن معاونــت و مــدرس ایــن دوره، ضمــن ارائــه  مهنــدس حســین زاده 
ج نــام مــواد شــیمیایی فرموالســیون های تولیــدی در برگه هــای مخصــوص ســه برگــی  کلــی در مــورد در توضیحــات 
ع تولیــد محصــوالت آرایشــی  بــا فرمــت علمــی و جهانــی سیســتم نام گــذاری INCI، بــه نقــاط بحرانــی چندیــن نــو
کردنــد. ایشــان ضمــن مهــم دانســتن نقــش مــواد اولیــه در تولیــد محصــوالت آرایشــی و  و بهداشــتی نیــز اشــاره 
کیــد برداشــتن پروانــه ســاخت معتبــر مــواد اولیــه داخلــی و مجــوز بهداشــتی ورود بــرای مــواد اولیــه  بهداشــتی و تأ
کامــل بندهــای  کــرد.وی در ادامــه ضمــن بررســی  وارداتــی بــه چنــد نمونــه از آلودگی هــا و تقلبــات مــواد اولیــه اشــاره 
کافــی، بــه ســؤاالت مســئولین فنــی در ایــن زمینــه پاســخ داد. چک لیســت برگه هــای ارزیابــی و ارائــه توضیحــات 

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی بـــا ارســـال لوحـــی از دکتـــر 
علـــوم  دانشـــگاه  مجموعـــه  و  صومـــی  محمدحســـین 

ــرد. ــر کـ ــکی تقدیـ پزشـ
دکتــر جبــار زاده اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا ارســال لــوح سپاســی از 
ــان  کارکن ــه  ــش مجموع ــای اثربخ ــر و تالش ه ــئولیت خطی ــاس مس احس
کیفیــت و ظرفیــت نظــام برنامه ریــزی  دانشــگاه علــوم پزشــکی در ارتقــای 

کــرد.  و آمــاری اســتان تقدیــر و تشــکر 
گزارش روابط عمومی دانشگاه در این لوح آمده است: به 

مدیریــت علمــی و دانش محــور میهــن عزیزمــان ایــران مبتنــی بــر اتــکا 
اســت  پایــدار  توســعه  رویکــرد  بــا  و  صحیــح  و  دقیــق  برنامه ریــزی  بــه 
در  راهگشــا  و  دقیــق  سیاســت های  واال  اهــداف  تبییــن  متضمــن  کــه 
کامــل آن اســت. در ایــن  حســن تنظیــم و اجــرای امــور و پایــش و رصــد 
کلیــه  خصــوص نقــش روزافــزون آمــار و اطالعــات به عنــوان پیش نیــاز 
پنهــان  ازنظرهــا  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری ها  تصمیم گیری هــا، 
اهمیــت  به قــدری  دانایــی  و  اطالعــات  عصــر  در  نقــش  ایــن  نیســت. 
کیفیــت نظــام آمــاری جوامــع، حجــم و وضعیــت بانک هــای  کــه  یافتــه 
اطالعاتــی آن یکــی از مهم تریــن شــاخص های توســعه یافتگی آن هــا بــه 
شــمار مــی رود. بی شــک جمــع آوری داده هــای زمانــی و مکانــی دقیــق و 
قابل اتــکا، پــردازش بهنــگام و فراهم ســازی دسترســی ســریع و آســان 
و  غیردولتــی  و  دولتــی  دســتگاه های  گیــر  فرا همــکاری  بــدون  بــدان، 

نهادهــا و انجمن هــای تخصصــی و علمــی میســر نخواهــد بــود. 

مرحله پنجم هدایای مقام معظم رهبری در ورزقان توزیع شد
مرحلــه  هدایــای  توزیــع  از  ورزقــان  ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  رئیــس 
چهــارم مقــام معظــم رهبــری در ســال 94بیــن مــادران شــیرده وبــاردار 
وکــم وزن ایــن شهرســتان خبــرداد. دکتــر مهــرداد رباطــی رئیــس شــبکه 
کــرد :ایــن اقــالم مــواد غذایــی وپروتئنی  بهداشــت ودرمــان ورزقــان اظهــار 
بــه ارزش حــدود 450 میلیــون ریــال در بیــن 200 نفــر از مــادران شــیرده، 
کــم وزن در مناطــق روســتایی شهرســتان توزیــع شــده  بــاردار ومــادران 
اســت. رئیــس شــبکه بهداشــت ودرمــان ورزقــان افــزود : توزیــع ایــن اقــالم 
در چارچــوب بهبــود وضعیــت تغذیــه زنــان بــاردار وپیشــگیری از تولــد 

ــد.  ــام ش ــان  انج ــالمت آن ــم وزن وارتقاءس ک ــوزادان  ن
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همایش آموزشی کمپین پیشگیری از اضطراب و افسردگی با محوریت 
مدیریت خشم و استرس برگزار شد. 

گـــزارش خبرنـــگار خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران )ایســـنا( منطقـــه آذربایجـــان  بـــه 
اعتیـــاد  و  اجتماعـــی  روانـــی  ســـالمت  گـــروه  رحیمـــی، مدیـــر  اصـــل  وهـــاب  شـــرقی، 
کارمنـــدان  کارگـــران و  گفـــت:  مرکـــز بهداشـــت آذربایجـــان شـــرقی در ایـــن همایـــش 
کـــه در ایـــن  آذربایجـــان شـــرقی بخـــش بزرگـــی از جمعیـــت اســـتان را شـــامل می شـــود 
زمینـــه نیـــاز اســـت آموزش هـــای الزم بـــه رابطـــان ســـالمت ارائـــه شـــود. وی حســـاس 
کیـــد بـــر پیشـــگیری از اضطـــراب  ســـازی جامعـــه اســـتان درزمینـــٔه ســـالمت روان بـــا تأ
و  دانســـت  کمپیـــن  ایـــن  کلـــی  هـــدف  را  خشـــم  و  اســـترس  مدیریـــت  افســـردگی،  و 
کـــرد: اهمیـــت توجـــه به ســـالمت روان، اهمیـــت تشـــخیص و درمـــان به موقـــع  اظهـــار 
درزمینـــٔه  مـــردم  رفتـــاری  عملکـــرد  و  دانـــش  افزایـــش  روان،  و  اعصـــاب  اختـــالالت 
تمرکـــز  زندگـــی،  در  اســـترس  مدیریـــت  و  اجتماعـــی  و  فـــردی  بیـــن  روابـــط  بهبـــود 
سیســـتم ســـالمت اســـتان بـــه اضطـــراب، افســـردگی و اجـــرای مداخـــالت مبتنـــی بـــر 
گـــروه ســـالمت روانـــی  کـــرد. مدیـــر  کمپیـــن اعـــالم  شـــواهد از اهـــداف اختصاصـــی ایـــن 
بـــه  روان  گفـــت: ســـالمت  آذربایجـــان شـــرقی  اعتیـــاد مرکـــز بهداشـــت  و  اجتماعـــی 
در محـــل  موجـــود  عوامـــل  دلیـــل  بـــه  کارکنـــان  از  کـــه هیچ یـــک  اســـت  معنـــا  ایـــن 
کار  بـــه محیـــط  روانـــی نشـــوند؛ به طوری کـــه همـــکاران نســـبت  آســـیب  گرفتـــار  کار 
ع  کارکنـــان بـــا ارباب رجـــو خـــود احســـاس مثبتـــی داشـــته باشـــند و روابـــط مدیـــران و 
اصـــل  گفتـــه  بـــه  باشـــد.  ع  ارباب رجـــو و  آن هـــا  روانـــی  ســـالمت  تضمین کننـــده 
کاری بـــاال همـــراه بـــا واردکـــردن فشـــار از ســـوی مدیـــران، ضعـــف  رحیمـــی، حجـــم 
اعمـــال  ســـازمانی،  و  مدیریتـــی  تغییـــرات  مدیریـــت،  ضعیـــف  عملکـــرد  و  مدیریتـــی 
کارکنـــان، تبعیـــض قائـــل شـــدن  خشـــونت، رفتـــار توهین آمیـــز و برچســـب زدن بـــه 
بـــر ایجـــاد  کاهـــش یافتـــن حقـــوق و مزایـــا ازجملـــه عوامـــل مؤثـــر  کارکنـــان و  بیـــن 
کـــرد: از ســـازمان ها وادارات انتظـــار  کار اســـت. وی خاطرنشـــان  اســـترس در محیـــط 
کنتـــرل زمینه هـــای اســـترس و خشـــونت در محیـــط  داریـــم در جهـــت شناســـایی و 
ــناختی  ــرمایه روان شـ ــتای افزایـــش سـ ــان در راسـ کارکنـ ــازی  کار، در جهـــت توانمندسـ
ســـازمان ها  روان  ســـالمت  منشـــور  تدویـــن  و  تهیـــه  آن هـــا،  خانـــواده  و  کارکنـــان 
نظـــام  ســـازمان  رئیـــس  کننـــد.  برنامه ریـــزی  کمپیـــن  اجـــرای  جهـــت  همـــکاری  و 
گاهـــی اســـترس  گفـــت:  روان شناســـی و مشـــاوره آذربایجـــان شـــرقی نیـــز در همایـــش 
گفـــت: اســـترس  کـــردن زندگـــی از یکنواختـــی نیـــاز اســـت. جلیـــل بابـــا پـــور  ج  بـــر خـــار
به عنـــوان  روانشـــانی  علـــم  در  و  می شـــود  معنـــا  فشـــار  به عنـــوان  فیزیـــک  علـــم  در 
محیـــط  از  فـــرد  هـــر  ک هـــای  ادرا اینکـــه  بابیـــان  وی  اســـت.  ح  مطـــر روانـــی  فشـــار 
کـــرد: عوامـــل مختلفـــی  اطرافـــش می توانـــد منجـــر بـــه ایجـــاد اســـترس شـــود، اظهـــار 
کاری، شـــرایط روحـــی فـــرد، خلقیـــات فـــرد و.. و می توانـــد منجـــر  ازجملـــه شـــرایط 
ــرد،  ــرق سـ ــره، تـــرس، عـ ــود دلهـ ــور، وجـ ــا پـ ــه بابـ گفتـ ــه  ــود. بـ ــترس شـ ــاد اسـ ــه ایجـ بـ
ع،  تهـــو قلـــب،  بـــاالی  ضربـــان  وسواســـی،  رفتارهـــای  بی خوابـــی،  یـــا  و  کم خوابـــی 
کـــرد:  کیـــد  اضطـــراب شـــدید و... ازجملـــه نشـــانه های وجـــود اســـترس اســـت. وی تأ
کارهـــا را بهتریـــن شـــکل انجـــام  کمال گـــرا هســـتند و می خواهنـــد  برخـــی افـــراد هـــم 
کـــه همیـــن مســـئله می توانـــد منجـــر بـــه وجـــود آمـــدن اســـترس در فـــرد شـــود.  دهنـــد 

کشف و پلمپ محل بسته بندی پودرهای لباسشویی غیرمجاز در تبریز 
کشـــف و پلمـــپ واحـــد مســـکونی  گاهـــی اســـتان موفـــق بـــه  ــا همـــکاری پلیـــس آ کارشناســـان ایـــن معاونـــت بـ ــز  گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا و دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ بـــه 
کارشناســـان معاونـــت غـــذا و دارو بعـــد از بررســـی های الزم و شناســـایی محـــل بســـته بندی پـــودر لباسشـــویی  گاهـــی اســـتان و  بســـته بندی پـــودر لباسشـــویی غیرمجـــاز شـــدند. مأموریـــن پلیـــس آ
ـــه  ک ـــی را  ـــر داخل ـــرکت های معتب ـــی از ش ـــای یک ـــک و قوطی ه ـــی، نم کیلوی ـــه ده  ـــودر فل ـــادی پ ـــداد زی ـــده و تع ـــور ش ـــکونی مذک ـــزل مس ـــالح وارد من ـــع ذیص ـــی از مراج ـــوز قانون ـــذ مج ـــا اخ ـــاز و ب غیرمج
گاهـــی  پـــس از مخلـــوط نمـــک بـــا پودرهـــای موجـــود در حـــال بســـته بندی بودنـــد را مشـــاهده و بعـــد از نمونه برداری هـــای الزم، تمامـــی امـــوال موجـــود توقیـــف و افـــراد حاضـــر توســـط پلیـــس آ

گردیـــد.  دســـتگیر و محـــل موردنظـــر نیـــز پلمـــپ 

کمپین پیشگیری از استرس و افسردگی عنوان شد:  در همایش آموزشی توجیهی 
تأثیر محل کار بانشاط، در خانواده و رفتارهای فرد به عینه دیده می شود

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر  کار بانشـــاط، در خانـــواده و رفتارهـــای فـــرد بـــه عینـــه دیـــده می شـــود. بـــه  یـــک روان پزشـــک می گویـــد، تأثیـــر محـــل 
در  نمی توانـــد  می کنـــد،  کار  پراســـترس  محیـــط  در  کـــه  فـــردی  کـــرد:  اظهـــار  افســـردگی،  و  اســـترس  از  پیشـــگیری  کمپیـــن  توجیهـــی  و  آموزشـــی  همایـــش  در  ح بخـــش«  فر »مصطفـــی 
ــر  ــد، منجـ ــی دارنـ ــالالت روانـ ــه اختـ کـ ــخاصی  ــرای اشـ ــی بـ ــار روانـ ــی و بیمـ ــده ذهنـ ــاب عقب مانـ ــتفاده از القـ ــه اسـ ــاد از اینکـ ــا انتقـ ــد. وی بـ ــام دهـ ــی انجـ ــش را به خوبـ ــواده آن وظایفـ خانـ
ــردن  کـ ــو  ــد از بازگـ ــی دارنـ ــالالت روانـ ــه اختـ کـ ــانی  کسـ ــویم  ــث شـ ــه باعـ ــت در جامعـ ــاد فرهنـــگ درسـ ــا ایجـ ــه بـ کـ ــت  ــا اسـ ــه مـ ــه همـ ــن وظیفـ ــت: ایـ گفـ ــود،  ــان می شـ ــر آنـ ــه رنجـــش خاطـ بـ
کـــرد: فـــرد  و درمـــان مشکلشـــان خجالـــت نکشـــند. وی بابیـــان اینکـــه جســـم و روان ســـالم و بـــه دور بـــودن فـــرد از مشـــکالت اجتماعـــی ویژگی هـــای فـــرد ســـالم اســـت، خاطرنشـــان 
کـــرده و اختـــالف  کنـــد، ارتبـــاط خوبـــی بـــا دیگـــران برقـــرار  ســـالم ازنظـــر روانـــی می توانـــد پتانســـیل های خـــود را نشـــان دهـــد، بهـــره وری بـــاال داشـــته باشـــد، اســـترس ها را مدیریـــت 
افـــراد  ایـــن  بـــه  گفـــت: نبایـــد  کـــه مشـــکالت روانـــی دارنـــد،  بـــا آن دســـته از همکارانشـــان  کارکنـــان تمامـــی دســـتگاه ها  ع رفتـــار  نـــو ح بخـــش در خصـــوص  کنـــد.   فر ســـالیق را درک 
کار ایجـــاد شـــود، قدردانـــی از تـــالش ایـــن افـــراد و... بخشـــی  کار محـــول شـــود، فضـــای صمیمـــی در محـــل  برچســـب روانـــی بـــودن زد، ضـــروری اســـت، متناســـب بـــا توانشـــان بـــه آنـــان 
کـــرد: ضـــروری اســـت مدیـــران فضـــای صمیمـــی در اداره  کننـــد. ایـــن روان پزشـــک بیـــان  کـــه مشـــکل روانـــی دارنـــد، بایـــد رعایـــت  کـــه همـــکاران افـــرادی  از بایدونبایدهایـــی اســـت 
کاغـــذ هـــم از بیـــن مـــی رود. کاغـــذ بـــه وجـــود آمـــده اســـت بـــا یـــک  کـــه بـــا یـــک  کـــه قدرتـــی  کارمنـــدان همـــواره حافـــظ اهـــداف و ایده هـــای مدیرشـــان باشـــد؛ چرا کـــه  کننـــد  ایجـــاد 

ک کوال گرفتاری 21 ساعته تیم  امدادی در برف و 
انتظار 3 مادر باردار در »طفیل«/ کوالک بالگرد را زمین گیر کرد

تیــم امــداد و نجــات شــبکه بهداشــت و درمــان ورزقــان بــرای نجــات جــان 3 مــادر بــاردار در مســیر جــاده 
گــزارش روابــط عمومــی  ــه  ک شــدند. ب کــوال ــار بــرف و  گرفت صعــب العبــور وجنگلــی روســتای »طفیــل« 
ک در شهرســتان ورزقــان در اواســط  کــوال شــبکه بهداشــت ودرمــان  ورزقــان، بــارش بــرف همــراه بــا 
کثــر راه هــای ارتباطــی روســتاهای شهرســتان خصوصــا روســتاهای  آذرمــاه منجــر بــه بســته شــدن ا
جنگل نشــین شــده بــود. بعــد از چنــد ســاعت از آغــاز بــارش بــرف، درد زایمــان 3 مــادر بــاردار در روســتای 
کیــب امــدادی شــبکه  بالفاصلــه  »طفیــل« ورزقــان بــه ســتاد بحــران شــبکه بهداشــت و درمــان رســید و ا
کیلومتــری از ســه  آمــاده وبــه همــراه  یــک دســتگاه بولــدوزر اداره راه شهرســازی بــه راه افتــاد تــا مســیر 15 
کیلومتــر از مســیر  کنــد بعــد از بازگشــایی چنــد  راهــی معــدن مــس ســونگون تــا روســتای »طفیــل« را بــاز 
ــا هماهنگــی ســتاد بحــران امــداد هوایــی جهــت نجــات  ــدوزر دچــار مشــکل شــد ب کــی روســتا بول راه خا
ک ســخت همــراه بــا مــه مانــع  کــوال جــان ایــن عزیــزان وارد مرحلــه جدیــد امــداد رســانی شودمتاســفانه 
بــه زمیــن نشســتن بالگــرد شــد و بــه صحنــه آمــدن بالگــرد هــم نتیجــه نــداد. بــا هماهنگــی رئیــس اداره 
کیلومتــری  راه و شهرســازی ورزقــان یــک دســتگاه لــودر از معــدن مــس ســونگون تحویــل داده شــد تــا 7 
کنــد. تیــم امــداد بحــران شــبکه  ــاز  ــا »طفیــل« را ب مســیر باقــی مانــده جــاده از روســتای »خوینــه رود« ت
کــی موفــق نشــدند خودشــان را  بهداشــت و درمــان ورزقــان حــدود 21 ســاعت در یــک هــوای بــرف وکوال
بــه روســتا برســانند بــا هماهنگــی انجــام شــده اورژانــس هوایــی مجــددا وارد صحنــه امدادرســانی شــد 

وواینبــار اورژانــس موفــق بــه نجــات جــان  مــادران بــاردار شــد.
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برگزاری کارگاه آموزشی حمایت های پایه ترومایی پیش بیمارستانی در تبریز 
تبریــز  در  بیمارســتانی  پیــش  ترومایــی  پایــه  حمایت هــای  آموزشــی  کارگاه   برگــزاری 
کارگاه آموزشــی دور روزه حمایت هــای پایــه ترومایــی پیــش بیمارســتانی بــا رویکــرد دوره هــای تربیــت 
گــزارش روابــط عمومــی  کشــوری مدیریــت ســالمت )NPMC( برگــزار شــد. بــه  مربــی در محــل مرکــز 
کشــور در بازدیــد از رونــد برگــزاری  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
کارگاه آموزشــی نحــوه برخــورد بــا مصدومــان ترافیکــی بــا اشــاره به آمار بــاالی تلفات جاده ای در کشــور 
گفــت: ارائــه آموزش هــای تخصصــی بــرای تکنســین های اورژانــس پیــش بیمارســتانی می توانــد 
کاهــش آمــار مصدومــان ســوانح رانندگــی داشــته باشــد. حســن نــوری ســاری  تأثیــر قابل توجهــی در 
کاهــش قابل توجــه تلفــات  گفــت: استانداردســازی خدمــات اورژانــس پیــش بیمارســتانی نه تنهــا در 
جــاده ای تأثیــر خواهــد داشــت، بلکــه میــزان آســیب های مانــدگار بیمــاری را نیــز کاهــش می دهد. وی 
گفــت:  ع حــوادث رانندگــی  بــا اشــاره بــه اهمیــت خدمــات اورژانــس پیــش بیمارســتانی درصحنــه وقــو
یــک اقــدام نادرســت می توانــد منجــر بــه فلــج شــدن و یــا از دســت رفتــن بیمــار شــود، درحالی کــه 
کنــد. کاهــش آســیب ها و مرگ ومیرهــا بســیار موفــق عمــل   اقدامــات دقیــق و هوشــمندانه می توانــد در 
حــوادث  ع  وقــو صحنــه  از  مصــدوم  هــزار   450 ع  درمجمــو گذشــته  ســال  نــوری  گفتــه ی  بــه 
 240 نیــز،  امســال  نخســت  ماهــه   6 در  آمــار  ایــن  و  منتقل شــده اند  بیمارســتان ها  بــه  رانندگــی 
در  رانندگــی  حــوادث  ع  وقــو قبــل  از  گذشــته  ســال  در  اینکــه  بابیــان  اســت.وی  مصــدوم  هــزار 
بــه  کشته شــدگان  از  نیمــی  گفــت:  جان باخته انــد  نفــر  هــزار   18 کشــور،  مواصالتــی  محورهــای 
بــه  رســیدن  از  بعــد  یــا  انتقــال  حیــن  نیــز  دیگــر  نیمــی  و  حادثــه  درصحنــه  وارده  ضایعــه  خاطــر 
پیــش  اورژانــس  خدمــات  اهمیــت  نشــان دهنده  کــه  ازدســت داده اند  را  خــود  جــان  بیمارســتان 
شــرقی  آذربایجــان  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس  اســت.  بیمارســتانی 
کشــور  کارگاه آموزشــی برایــی نخســتین بــار در  گفــت: ایــن  کارگاه آموزشــی  نیــز در خصــوص ایــن 
می شــود. برگــزار  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  میزبانــی  بــه   و 
اورژانــس  تکنســین   500-450 کارگاه  ایــن  قالــب  در  گفــت:  غفــوری  رجائــی  روزبــه 
آمــوزش  مــاه،   6 در  متوالــی  به صــورت  و  روز  دو  در  کشــور  سراســر  از  بیمارســتانی  پیــش 
شــد. خواهــد  اعطــا  آن هــا  بــه  بین المللــی  گواهینامــه  دوره  پایــان  در  و  دیــد   خواهنــد 
کــه بــه مرکــز  ح ملــی اســت  گفــت: دوره حمایت هــای پایــه ترومــا در پیــش بیمارســتانی یــک طــر وی 
ــز  ــز نی گذارشــده و اورژانــس 115 تبری مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی آذربایجــان شــرقی وا

کنــد.  ســعی دارد، بــه نحــو احســن ایــن دوره هــا را برگــزار 

تودیع و معارفه سرپرست شبکه و سرپرست حراست شبکه بهداشت و درمان 
بستان آباد 

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  اجتماعــات  ســالن  محــل  در  چهارشــنبه  مورخــه20/8/94روز  در 
پزشــکی  علــوم  ریاســت دانشــگاه  قائم مقــام  محتــرم  اقــدم   بــا حضــور دکتــر طاهــری  بســتان آباد 
عمومــی  روابــط  معــاون  نصرتــی،  آقــای  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  حراســت  مدیــر  تبریــز، 
ادارات،  رؤســای  و  مدعویــن  و  مهمانــان  ســایر  و  سیاســتی  آقــای  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
آقــای  جنــاب  معارفــه  و  راد   بهلولــی  قاســم  دکتــر  آقــای  جنــاب  تکریــم  مراســم  شهرســتان 
برگــزار  بســتان آباد  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  جدیــد  سرپرســت  به عنــوان  آقــازاده  فرنــود  دکتــر 
و  بهداشــت  شــبکه  حراســت  سرپرســت  معارفــه  و  تکریــم  مراســم،  ایــن  طــی  همچنیــن  و  شــد 
حراســت  جدیــد  سرپرســت  به عنــوان  اســدی  مهنــدس  آقــای  آن  طــی  کــه  شــد  برگــزار  درمــان 
گردیــد.  منصــوب  شیخ االســالمی  آقــای  جنــاب  بجــای  بســتان آباد  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 

جلسه توجیهی طرح تحرک بدنی
بدنــی  تحــرک  ح  طــر توجیهــی  جلســه 
فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  حضــور  بــا 
شــهرداری،  ؛،  مرنــد  شهرســتان  ویــژه 
ــران  ــی از صاحب نظ ــرورش، جمع آموزش وپ
در محــل فرمانــداری شهرســتان برگــزار شــد. 
ــز  ــه همــت شــبکه بهداشــت و مرک ا جلســه ب
ــالن  ــل س ــد در مح ــتان مرن ــت شهرس بهداش
شهرســتان  ویــژه  فرمانــداری  اجتماعــات 
مرنــد برگــزار شــد. در ابتــدای مراســم معــاون 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی ورزش را یکــی از 
مهم تریــن ارکان تأمیــن شــادابی و ســالمتی 
شــاخص های  از  ویکــی  روح  و  جســم 
در  فرهنگــی  و  اجتماعــی  توســعه  اصلــی 
داشــت:ورزش،  اظهــار  و  برشــمرد  زندگــی 
قــدرت،  ســالمتی ،نماد  مــوزون  آهنــگ 
ارزش هــای  و  همت ،صالبت ،ایســتادگی 
ــدون شــک یکــی از  واالی انســانی اســت و ب
توســعه  بــه  اساســی دســتیابی  محورهــای 
کرمــی  می آیــد.  به حســاب  جوامــع  پایــدار 
صبحگاهــی،  ورزش هــای  اجــرای  بــر 
ورزش  مزایــا  از  اطالع رســانی  و  گاه ســازی  آ
کــرد. در این جلســه ســرکار خانم دکتر  کیــد  تأ
کارشــناس مســئول مرکــز بهداشــت  مشــتاق 
شهرســتان مرنــد بابیــان آمــار علمــی از میــزان 
و  جســمی  آســیب های  بــه  بدنــی  تحــرک 
اشــاره  اســت  کم تحرکــی  از  ناشــی  روحــی 
کــرد و افــزود : متأســفانه وضعیــت به مراتــب 
به طوری کــه  اســت  حادتــر  کشــور  کل  از 
اســتان آذربایجان شــرقی در ســطح کشــوری 
میانگیــن  از  و  نــدارد  مناســبی  وضعیــت 
اســتان  اســت،  درصــد   44 کــه  کشــوری 
خــود  بــر  را  درصــد   48 شــرقی  آذربایجــان 
ــت :  ــان داش ــت. وی بی ــاص داده اس اختص
کمپیــن شــبکه  تحــرک بدنــی جــز چهارمیــن 
کــه در طــول ســال جــاری  بهداشــت اســت 
کــه ازجملــه آن ها کمپین کاهش  برگزارشــده 
مصــرف  عــدم  کمپیــن  نمــک،  مصــرف 
و  لبنیــات،  مصــرف  افزایــش  دخانیــات، 
ــان  ــر مشــتاق بابی ــی اســت. دکت تحــرک بدن
افــراد  ابتــالی  کم تحرکــی احتمــال  این کــه 
را بــه ســرطان، بیماری هــای قلبــی عروقــی، 
فشــارخون بــاال، دیابــت، پوکــی اســتخوان و 
ایــن  گفــت:  افزایــش می دهــد  اضافــه وزن 
کمپیــن بــا موضــوع تحــرک بدنــی و بــا پیــام 
می شــود.  اجــرا  هرگــز  تحــرک  بــدون  روز 
سرپرســت  شــبکه  شــیخ  دکتــر  ادامــه  در 
گفــت: دو  درمــان شهرســتان   و  بهداشــت 
کل هزینــه  دولــت تدبیــر  هــزار میلیــارد دالر 
و امیــد درزمینــٔه بهداشــت و ســالمت اســت. 
شــرقی  آذربایجــان  اســتان  در  گفــت:  وی 
100 میلیــارد تومــان از قبــال یارانــه ســالمت 
ــغ 8  کــه از ایــن رقــم مبل در حــوزه روســتایی 
میلیــارد تومــان در حــوزه بهداشــت روســتایی 
اســت.  شــده  هزینــه  مرنــد  شهرســتان 
کمپیــن تحــرک بدنــی در  شــایان ذکر اســت 
از  بــا برنامه هــای متنــوع  شهرســتان مرنــد 

اســت.  برگزارشــده  مهرمــاه 

نتایج نهایی اپیدمی های اتفاق افتاده 
طی یک سال گذشته در جلسه 

پدافند غیرعامل استان تشریح شد
افتــاده  اتفــاق  اپیدمی هــای  نهایــی  نتایــج 
پدافنــد  در جلســه  گذشــته  ســال  یــک  طــی 
گــزارش  غیرعامــل اســتان تشــریح شــد. بــه 
روابــط عمومــی دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه 
پدافنــد  جلســه  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
غیرعامــل اســتان بــه تشــریح نتایــج نهایــی 
اپیدمی هــای اتفــاق افتــاده طــی یــک ســال 
گذشــته پرداخــت و گفت: برخــالف اطالعــات 
کــه بعضــی از ســایت های خبــری  نادرســتی 
ابــوال زمســتان ســال  کرونــا و  بــروز  در مــورد 
گــزارش  تبریــز  بیمارســتان های  از  گذشــته 
بررســی های  و  اطالعــات  تمامــی  نمودنــد 
مــورد بســتری  افــراد  کــه  بعــدی نشــان داد 
اغلــب مبتــال بــه  نوعــی از آنفوالنــزای فصلــی 
یــک  طــول  در  به نحوی کــه  بودنــد  شــدید 
کــه  بیمــاری  نفــر   271 از  گذشــته  ســال 
بخش هــای  در  آنفوالنــزا  شــبه  عالئــم  بــا 
و  درمانــی  و  آموزشــی  کــز  مرا مختلــف 
بیمارســتان ها بستری شــده بودنــد تعــداد 29 
کــه بــه خاطــر بیمــاری زمینــه ای  نفــر از آن هــا 
کلیــه  نظیــر مشــکالت ریــوی شــدید، نارســایی 
کــرده بودنــد  و نقــص سیســتم ایمنــی فــوت 
تنهــا در 15 نفــر از آن هــا وجــود ویروس هــای 
بــر  کــه  شــد  تائیــد   H1N1 و   B آنفوالنــزای 
اســاس اطالعــات موجــود فرقــی بــا مرگ ومیــر 
اســت.  نداشــته  آن  از  قبــل   ســال های 
همچنــان  مــا  کــرد:  کیــد  تأ صومــی  دکتــر 
بــروز  امــکان  و  فصــل  تغییــر  بــه  توجــه  بــا 
ضعــف  بــا  افــراد  در  ویروســی  عفونت هــای 
ایمنــی و مبتــال بــه بیماری هــای ناتوان کننــده 
کســن آنفوالنــزا را توصیــه می کنیــم.  تزریــق وا
کادر پزشــکی نیــز بــا تهیــه و توزیــع  در مــورد 
بــه زودی  درمانــی  کــز  مرا بیــن  در  کســن  وا
شــد.  خواهــد  شــروع  کسیناســیون   وا
بــه  توجــه  داشــت: با  اظهــار  صومــی  دکتــر 
آنفوالنــزای  بــروز  از  واصلــه  گزارش هــای 
از روســتاها  مرغــی در پرنــدگان در تعــدادی 
گذشــته  و مرغداری هــا طــی تابســتان ســال 
بــا هماهنگــی جــدی بیــن واحدهــای مرتبــط 
و  دامپزشــکی  ســازمان  علی الخصــوص 
کیان  اســتانداری و دانشــگاه علوم پزشــکی ما
معــدوم  گرفتــار  کانون هــای  در  موجــود 
ابتــالی  از  مــوردی  هیــچ  خوشــبختانه  و 
نیفتــاد. اتفــاق  بیمــاری  ایــن  بــه   انســانی 
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز افزود:با 
مرس)نوعــی  انتقــال  به احتمــال  توجــه 
کرونــا ویــروس( از عربســتان توســط حجــاج 
مــرداد،  ماه هــای  طــی  الزم  تمهیــدات 
کنتــرل حجــاج  بــا  و  انجــام  شــهریور و مهــر 
در مبــادی ورودی هیــچ مــوردی از مــرس در 
گــزارش نگردیــد.  اســتان آذربایجــان شــرقی 

پدافنــد  اســت:  دومین شــورای  گفتنــی 
غیرعامــل اســتان بــا حضــور دکتــر جبــار زاده 
ســالن  در  آبــان   6 سه شــنبه  روز  اســتاندار 

شــد.  تشــکیل  اســتانداری  جلســه 

کنفرانس یک روزه کنترل و پیشگیری عفونت بیمارستانی برگزار شد 
گـــزارش  بـــه  شـــد.  برگـــزار  بیمارســـتانی  عفونـــت  پیشـــگیری  و  کنتـــرل  یـــک روزه  کنفرانـــس  
پیشـــگیری  و  کنتـــرل  یـــک روزه  دانشـــگاه:کنفرانس   درمـــان  معاونـــت  عمومـــی  روابـــط 
شـــرکت  و  درمـــان  معاونـــت  همـــکاری  )ضدعفونی کننده ها(بـــا  بیمارســـتانی  عفونـــت 
برگـــزار  مهرمـــاه  ســـی ام  مورخـــه  در  مـــداوم،  آمـــوزش  رســـمی  مجـــوز  بـــا  شـــرق   نویـــن 
بهداشـــت  و  عفونـــت  کنتـــرل  آموزشی،کارشناســـان  ســـوپروایزرهای   هـــدف  گـــروه  شـــد. 
بودنـــد شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتان  بیمارســـتان های  و  درمانـــی  آموزشـــی  کـــز  مرا  محیـــط 
ـــات  ـــی خدم ـــتانی و تعال ـــور بیمارس ـــر ام ـــام و مدی ـــادی قائم مق ـــر عب ـــی دکت گوی ـــدم  ـــا خیرمق ـــه  ب برنام
کـــه   اصـــول پیشـــگیری از بـــروز  کالنتـــری بودنـــد  گردیـــد. اولیـــن ســـخنران دکتـــر  بالینـــی شـــروع 
کنتـــرل عفونـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  کمیتـــه،  عفونت هـــا را ارائـــه نمودنـــد دکتـــر نقیلـــی  پزشـــک 
کالنتـــری  اپیدمیولـــوژی و پیشـــگیری از بـــروز عفونت هـــای ناشـــی از MRSA را ارائـــه نمودنـــد. دکتـــر 
خانـــم  نمودنـــد.  ارائـــه  را  ســـطوح  ک ســـازی  پا و  ضدعفونـــی  اتوماســـیون  نویـــن  سیســـتم های 
ــد  ــح دادنـ ــی را توضیـ ــای ضدعفونـ ــان روش هـ ــی معاونـــت درمـ ــئول ایمنـ ــناس مسـ کارشـ ــری    اصغـ
ــام  ــی امـ ــی درمانـ ــز آموزشـ ــت مرکـ ــرل عفونـ کنتـ ــناس  کارشـ ــر  ــای مژده بـ ــه آقـ ــمت دوم برنامـ در قسـ

ــد  . ــان نمودنـ ــا  را بیـ ــکوپی هـ ــی اسـ ــا )ع( ضدعفونـ رضـ
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با مراقبت های تکاملی)nidcap( نوزادان آینده سالم تری خواهند داشت
تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  داشــت.  خواهنــد  ســالم تری  آینــده  نــوزادان   ،nidcap((تکاملــی مراقبت هــای  بــا 
الزهــرای  بیمارســتان  در  نــوزادان  تکاملــی  مراقبت هــای  آموزشــی  کارگاه  حاشــیه  در  هلنــد  دانشــگاه  اســتاد  و  محقــق  کاملــن  نیــک  پروفســور 
نــوزادان  بــرای  مناســب  محیــط  کــردن  فراهــم   )nid cap(نــوزادان تکاملــی  مراقبت هــای  تخصصــی  کارگاه  اصلــی  پیــام  اینکــه  بابیــان  تبریــز، 
کــه زودتــر از نــه مــاه بــه دنیــا می آینــد محــل مناســب رشــد آنــان رحــم مــادر بــود بنابرایــن بایــد محیطــی  گفــت: نوزادانــی  کنــار مــادران اســت،  در 
کننــد و در آینــده مغــز ســالمی داشــته باشــند. کنــار والدیــن خــود رشــد  کــرد تــا در محیطــی ســالم و آرام در   مشــابه رحــم مــادر بــرای آن هــا ایجــاد 
کــرد:  بــا مراقبت هــای تکاملــی))nidcap نــوزادان، آینــده ســالم تر و احساســات عواطــف و شــخصیت بهتــری خواهنــد داشــت  کیــد  پروفســور نیــک تأ
گیــرد والدیــن نیــز ارتبــاط بهتــری بــا نــوزادان  گــر مراقبت هــای نــوزادان بــه ایــن روش انجــام  کــه در ســوئد انجام شــده اســت ا و طبــق مطالعاتــی 
افــزود: مــا می توانیــم  ایــن روش مراقبــت انســانی را ترویــج می کنــد. وی  کــه  خواهنــد داشــت چرا
ــا  ــیم ت ــا ببخش ــه آن ه ــالمی ب ــوب و س ــی خ ــه زندگ ک ــت  ــن اس ــم ای ــا مه ــم ام ــده نگه داری ــوزادان را زن ن
آینــده ای روشــن و پــر از نشــاط و ســالمتی داشــته باشند.پروفســور نیــک افــزود: در ایــن روش رفتــار 
نــوزاد را تحــت نظــر می گیریــم و تمامــی حــرکات و رفتارهــا و هم چنیــن ضربــان قلــب و رنــگ پوســت 
کــرده و بــا دریافــت ایــن یافته هــا اقدامــات الزم را جهــت مراقبــت از نــوزادان  نــوزاد را به دقــت بررســی 
کــرد: در ایــن روش نشــانه ها  اعمــال می کنیــم. محقــق و اســتاد دانشــگاه هلنــد همچنیــن خاطرنشــان 
و یافته هایــی را از رفتــار و حــرکات نــوزادان می گیریــم و پاســخ مناســب را اعمــال می کنیــم و البتــه 
خانواده هــا را نیــز در ایــن جریــان درگیــر می کنیــم. وی بابیــان اینکــه در اردیبهشــت ماه ســال جــاری 
کــرد: نســبت بــه اوایــل ســال می بینیــم  نیــز آموزش هایــی را در بیمارســتان الزهــرا داشــته ایم، اضافــه 
کارکنــان  در  نــوزادان  از  بهتــری  درک  و  دارنــد  بهتــری  وضعیــت  خــود  النه هــای  در  بیمــاران  کــه 
مشــاهده می شــود و شــرایط محیطــی مراقبــت از نــوزادان نیــز نســبت بــه قبــل ارتقــا یافتــه اســت . 
کارگاه آموزشــی مراقبت هــای تکاملــی نــوزادان،   گــزارش، محمدباقــر حســینی در حاشــیه  بنــا بــر همیــن 
بــا اشــاره بــه برگــزاری تــرک قــاپ مراقبت های تکاملــی نــوزادان ))nid cap در بیمارســتان الزهرای تبریز 
گفــت: دومیــن تــرک قــاپ آموزشــی مراقبت هــای تکاملــی نــوزادان به مدت چهــار روز با حضور پروفســور 
کاملن از کشور هلند برگزار شد. فوق تخصص نوزادان و رئیس بخش NICU مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( گفت: بیمارستان الزهرای تبریز،  نیک 
حافظیــه شــیراز و مهدیــه تهــران بــرای ارائــه ایــن آموزش هــا انتخاب شــده اند تــا بــا حمایــت یونیســف و توســط اداره ســالمت نــوزادان وزارت بهداشــت، 
دوره های آموزش پیوســته در این خصوص برگزار شــود. وی افزود: اولین دوره این ترک قاپ اردیبهشــت ماه ســال جاری در بیمارســتان الزهرا برگزار شــد 
که با حضور پروفســور نیک باهدف آموزش مراقبت های تکاملی نوزادان به پزشــکان و پرســتاران برگزار می شــود . کارگاه تخصصی  اســت  و این دومین 
کــرد:  ــوزادان و حفــظ ارتقــای ســالمت آن هــا دانســت و اظهــار  ــه مغــز ن ــوزادان را توجــه ب ــی ن ــی از آمــوزش مراقبت هــای تکامل دکتــر حســینی هــدف اصل
کــه از متخصصــان بخــش نــوزادان هســتند ارائــه می دهنــد و ســپس ایــن آموزش هــا از  گیــران  پروفســور نیــک آموزش هــای الزم را بــرای چهــار نفــر از فرا

گیــران بــه پرســتاران و پزشــکان دیگــر نیــز ارائــه می شــود. طریــق ایــن فرا

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز :
 افزایش سالمت جامعه درگرو باال بردن سواد بهداشتی و بینش مردم است.

کــه افزایــش ســالمت جامعــه درگــرو  قائم مقــام معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــر ایــن بــاور اســت 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر  بــاال بــردن ســواد بهداشــتی و بینــش مــردم اســت. بــه 
گفــت: درگذشــته بیماری هــای  کارآمــوز در همایــش »کمپیــن پیشــگیری از اضطــراب، خشــم و افســردگی،  مجیــد 
ــوم پزشــکی و  ــه خدمــات عل ــا ایجــاد شــبکه های بهداشــت و درمــان، ارائ ــه ب ک ــای درمــی آورد  ــردار مــردم را از پ گی وا
گیــردار  کــرده و درزمینــٔه مبــارزه بــا بیماری هــای وا افزایــش ســواد مــردم توانســتیم بــا ایــن دســته از بیماری هــا مقابلــه 
ــون  ــردار همچ گی ــر وا ــای غی ــا بیماری ه ــروزه ب ــزود: ام ــویم. وی اف ح ش ــر ــی مط ــطح جهان ــو در س ــک الگ ــوان ی به عن
کــه  ع رفتــار مــردم دارد  کــه ریشــه در نــو ســرطان، انــواع ســکته، دیابت،فشــارخون، افســردگی و... مواجــه هســتیم 
کــه نمی تــوان بــه یــک روزه عــادت چندیــن ســاله همچــون  مقابلــه بــا ایــن بیماری هــا بســیار ســخت اســت، چرا
کــه  ــاد در غذاهــا و... را تغییــر دهیــم، همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد  کم تحرکــی، اســتفاده از نمــک زی اعتیــاد، 
کــرد: بیماری هــای امــروزی در پــی  کیــد  ع بیماری هــا پاســخ الزم را ندهــد. وی تأ برنامــه مــا بــرای اصــالح ایــن نــو
کارآمــوز بابیــان اینکــه  زندگــی ماشــینی، تغییــر تمــدن، پیشــرفت های اقتصــادی و اجتماعــی بــه وجــود آمــده اســت. 
گذاشــتن روی بیماری هــای روانــی  گفــت: تأثیــر  اصــالح بیمــاری روانــی بســیار ســخت تر از دیگــر بیماری هاســت، 
کــه افزایــش ســالمت  علــم می خواهــد. قائم مقــام معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــر ایــن بــاور اســت 
ح پیمایــش ملــی  جامعــه درگــروی بــاال بــردن ســواد بهداشــتی و بینــش مــردم اســت. وی بابیــان اینکــه طبــق آمــار طــر
کــرد: مهم تریــن  ــا چنــد اختــالل روانــی دارنــد، اظهــار  ــا 60 ســاله یــک ی در ســال 90، حــدود 23.6 درصــد افــراد 16 ت
مشــکالت روان شــناختی اختــالالت روان پزشــکی افســردگی، اضطــراب، ناســازگاری و... اســت. قائم مقــام معــاون 
ــا اعــالم اینکــه بیــش از 60 درصــد افــراد مبتالبــه اختــالالت روان پزشــکی  بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ب
کــرد: در ســال 90 هــر بیمــار روانــی 764 هــزار تومــان بــرای  بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی دسترســی ندارنــد، بیــان 
کارآمــوز بــا اشــاره بــه برنامــه توســعه چهــارم  خانــواده و یک میلیــون و 200 هــزار تومــان بــرای جامعــه بــار مالــی دارد. 
کــه متأســفانه به خوبــی ایــن برنامه هــا  گفــت: در ایــن برنامه هــا بــه بهداشــت روانــی اشاره شــده بــود  کشــور،  و پنجــم 
کلیــدی بــرای ارتقــای  کنــون در ســند تدبیــر و توســعه آذربایجــان شــرقی، پنــج هســته ی  اجــرا نشــدند. وی افــزود: ا
کمپیــن  کمپیــن حــذف نمکــدان از ســر ســفره ها،  کنــون پنــج  کــه در ایــن راســتا تا ســالمت جامعــه، تعریف شــده اســت 
کمپیــن پیشــگیری  کمپیــن افزایــش تحــرک و  کمپیــن ســیگار نکشــیدن در جمــع خانــواده،  اســتفاده از لبنیــات، 
کمپین هــا بایــد ابتــدا اصــالح  کــرد: اعضــای هریــک از  کیــد  کارآمــوز تأ کرده ایــم.  از اســترس و افســردگی را برگــزار 
گفتنــی اســت، ایــن برنامــه بــا حضــور رابطیــن ســالمت تمامــی ادارات اســتان برگــزار شــد.  کننــد.  را از خــود آغــاز 
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ــاز دفــاع مقــدس در بیمارســتان امــام رضــا)ع(  ــه مجتهــد شبســتری از جانب آیت الل
عیــادت کــرد

 آیــت اهلل مجتهــد شبســتری؛ نماینــده ولی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و امام جمعــه تبریــز از 
ســید حســن شــکوری- رزمنــده و جانبــاز دوران دفــاع مقــدس در بخــش ICU اعصــاب  بیمارســتان 
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی و درمانــی امــام رضــا)ع( در  کــرد. بــه  امــام رضــا)ع( تبریــز عیــادت 
کــه علــی قــادری جانشــین فرمانــده ســپاه عاشــورا و چنــد تــن از مســئوالن اســتانی آیــت اهلل  ایــن عیــادت 
شبســتری را همراهــی می کردنــد، آیــت اهلل شبســتری پــس از عیــادت ســید حســن شــکوری، از بیمــاران 

کــرد. دیگــر بســتری در بخــشICU اعصــاب بیمارســتان امــام رضــا)ع( عیــادت و از آن هــا دلجویــی 

بازدیــد رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از بیمارســتان باقرالعلــوم 
شهرســتان اهــر

ــوم شهرســتان اهــر  ــز از بیمارســتان باقرالعل ــوم پزشــکی تبری دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه عل
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر، وی در ایــن ســفر  کــرد. بــه  بازدیــد 
بخــش  سی ســی یو  و   یــو  ســی  آی  بخــش  من جملــه  بیمارســتان  مختلــف  بخش هــای  از 

گســترش ایــن بخش هــا شــد. اورژانــس بازدیــد و خواســتار تســریع در توســعه و 

آماده باش یگانهای امدادی برای طرح زمستانی
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز فوریتهــای پزشکی:مســئول پایگاههــای فوریتهــای پزشــکی  بــه 
ح  گفــت: پایگاههــای اورژانــس115 خــود را بــرای پوشــش امــدادی طــر آذربایجــان شــرقی 
گفــت: هــر ســال قبــل از زمســتان تیمهــای امــدادی  کــرده انــد. رضارضوانفــر  زمســتانی آمــاده 
حــوادث  بــرای  را  خــود  پزشــکی  فوریتهــای  و  حــوادث  مرکزمدیریــت  جملــه  از  درمانــی  و 
گفــت: همراهــی ایــن ســازمانهای  کننــد. وی  ترافیکــی و درمانــی در فصــل زمســتان آمــاده مــی 
کمــک و ارائــه خدمــات بــه  امــدادی و انتظامــی و درمانــی در فصــل زمســتان و بــا هــدف 
کننــد. کنــار هــم خدمــت رســانی مــی   هموطنــان اســت و ایــن ســازمانها نیــز در صــورت نیــاز در 
مســئول امــور پایگاههــای فوریتهــای پزشــکی آذربایجانشــرقی در مانــور نیروهــای امــدادی 
بــرای  آمــاده  اورژانــس  هــای  آمبوالنــس  ایــم  کــرده  ســعی  گفــت:  زمســتانی  ح  طــر بــرای 
 زمســتان باشــند امــا بــاز بزرگتریــن مشــکل مــا نبــود آمبوالنــس هــای دو دیفرانســیل اســت.
ح زمســتانی امــروز دوشــنبه مورخــه 23/09/1394 بــا حضــور پلیــس  وی ادامــه داد:مانــور طــر
راهــور, امدادخــودرو, مرکــز مدیریــت راه ,ســتاد بحــران اســتانداری, هواشناســی, ســازمان پایانه 

گردیــد. , هــالل احمــر و اورژانــس115 اســتان بــا هماهنگــی پلیــس راهــور برگــزار 

جلسه آموزشی نحوه صحیح انجام معامله در دانشگاه برگزار شد
جلســه آموزشــی نحــوه انجــام صحیــح معاملــه روز دوشــنبه دوم آذرمــاه در ســالن اجتماعــات 
کــه بــه همــت معاونــت توســعه مدیریــت و  دانشــکده پرســتاری برگــزار شــد. در ایــن همایــش 
منابــع دانشــگاه برگــزار شــد دکتــر مســعود دینــوری معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 
طــی ســخنانی بــه تبییــن اهــداف برگــزاری جلســه پرداخــت. در ادامــه جلســه فرهــاد اســماعیلی 
کمیســیون مناقصــات، محمــد پارســایی  کریــم پورنویــن دبیــر  رییــس اداره امــور حقوقــی، 
کــدام در حــوزه  کارشــناس حقوقــی دانشــگاه  هــر  مســئول امــور قراردادهــا  و ابراهیــم صومــی 

هــای تعییــن شــده مطالــب خــود را ارائــه نمودنــد. 

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از خوابگاههای مشارکتی دانشجویان
در آستانه 16 آذر )روز دانشجو( و در راستای بازدیدهای دوره ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
دکتـر محمـد حسـین صومـی از خوابگاههـای مشـارکتی پسـرانه )تمـدن( و دخترانـه )بهـار( دانشـگاه 
بازدید نمود. در این برنامه رئیس دانشگاه ضمن نشست صمیمی با دانشجویان و گفتگوی چهره 
گاه و دسـتورات مقتضی جهت رفع آنها را صادر  به چهره با آنها از نزدیک با مشـکالت دانشـجویان آ
کمـک هزینـه اجـاره خوابـگاه بـرای  نمـود. مسـاعدت رئیـس دانشـگاه بـرای اعطـای وام بالعـوض 
دانشـجویان سـاکن خوابگاههای مشـارکتی از تصمیمات شـاخص این بازدید بود. الزم به ذکر است 
ایـن بازدیـد بـا همراهـی دکتـر یعقـوب فتـح الهـی مدیـر حـوزه ریاسـت دانشـگاه، دکتـر حسـین عبـادی 

مدیـر امـور دانشـجوئی و مهنـدس غالمعلـی دهقانی معاون مدیر امور دانشـجوئی انجـام پذیرفت. 
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اجرای تئاتر »شیر و خط« در هفته فرهنگی دانشگاه
  در سومین روز از هفته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تئاتری با عنوان »شیر و خط« توسط کانون تئاتر این دانشگاه در تاالر شهید شایانمهر دانشکده پزشکی با حضور تعداد زیادی از عالقه مندان این هنر برگزار شد.

کــه  کشــاندن جامعــه ی مــادی، از ارزش هــای واالی آدمــی ســخن بــه میــان مــی آورد و خواســتار رهایــی از زندانــی اســت  کالســیک در حــوزه هنــر تئاتــر اســت. صحنــه ای بــا بــه چالــش  کاری  شــیر و خــط 
خــودش بــرای خــود بــا امیــال پــوچ ســاخته اســت.

استقبال قریب به 2000 دانشجو از برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه
کانون هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی بــرای اولیــن  مدیریــت امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا همــکاری 
ــش  ــف و متنوعــی اعــم از همای ــای مختل ــه برنامه ه ــه فرهنگــی دانشــگاه« نمــود. در ایــن هفت ــزاری »هفت ــه برگ ــدام ب ــار اق ب
بازی هــای رایانــه ای آخرالزمــان، شب شــعر عاشــورایی، محفــل انــس بــا قــرآن، تئاتــر صحنــه ای، نمایشــگاه کتــاب، نمایشــگاه 
کارگاه ســبک زندگــی و.... برگــزار شــد. اســتقبال قریــب بــه 2000 نفــر  کــودکان ســرطانی،  کــران و نقــد فیلــم، بازدیــد از  عکــس، ا
کــی از موفقیــت ایــن برنامه هــا بــود. اختتامیــه ایــن برنامه هــا نیــز در 4 آذرمــاه بــا حضــور  از دانشــجویان در ایــن مراســم، حا
ــو،  ــا عنــوان »فصــل ن ــی و مســئولین دانشــگاهی ب ــز و پیشکســوت اســتاد »داریــوش ارجمنــد«، مســئولین وزارت هنرمنــد عزی

کانون هــا برگــزار شــد. فصــل همدلــی« در راســتای تجلیــل از دبیــران و مســئولین 

کیفیت تصویر  بی 

برگــزاری جلســه هــم اندیشــی جشــنواره ورزشــی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  اســتان  دانشــجویان 

تبریــز
معاونــت  عمومــی  روابــط  مســئول  اندبیلــی  ایــوب  گــزارش  بــه 
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه هــم اندیشــی 
بســیج  توســط  اســتان  دانشــجویان  ورزشــی  فرهنگــی  جشــنواره 
دانشــجوئی اســتان آذربایجان شرقی در محل سالن کنفرانس حوزه 
گردید. در این جلســه دکتر طاهر اقدم قائم  ریاســت دانشــگاه برگزار 
مقــام رئیــس دانشــگاه  ضمــن اشــاره بــه جــان فشــانیهای شــهیدان 
کشــور، خواســتار ادامــه راه شــهیدان و زنــده  و ایثارگــران در دفــاع از 
نگــه داشــتن یــاد آنهــا شــد. در ادامــه عبدالــه شــادی فرمانــده ناحیــه 
بســیج دانشــجوئی ســپاه عاشــورا ضمن تشــکر از همکاری مســئولین 
دانشــجویی در جهــت  بســیج  بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
پیشــبرد اهــداف فرهنگــی و ورزشــی، به الگوگیری کلیه دانشــجویان 
اســتان از شــهدای دانشــجو اشــاره و خواســتار برگــزاری همایشــهای 
کارشناســی  مختلــف بــا سیاســتهای برگــزاری برنامــه هــا بــه صــورت 
شــده و مناســب شــد. در ادامــه حاضریــن ضمــن معرفــی خــود و 
مسئولیتشــان در دانشــگاههای مختلــف، پیشــنهادات و مشــکالت 
برگــزاری جشــنواره هــا را جهــت برنامــه ریزیهــای آتــی مطــرح نمودنــد 
کــه بــا جمــع بنــدی دکتــر علیرضــا فــرج الهــی دبیــر جلســه همــراه بــود.
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60 نفر از اعضای بسیج جامعه پزشکی استان جهت انجام خدمات درمانی به عراق اعزام شدند
گــزارش روابــط عمومــی بســیج جامعــه پزشــکی اســتان  کربــال اعــزام شــدند. بــه  تعــداد 60 نفــر از اعضــای بســیج جامعــه پزشــکی اســتان جهــت انجــام خدمــات درمانــی بــه زائریــن اربعیــن حســینی بــه 
کاروان در قالــب دو اتوبــوس و بــا بدرقــه دکتــر طاهــر اقــدم قائم مقــام رئیــس دانشــگاه، حجت االســالم خیــری مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه و دکتــر ایرجیــان مســئول  ایــن 

کربــال ارسال شــده بــود.  کاروان بــه  گردیدند.گفتنــی اســت دارو و تجهیــزات پزشــکی الزم نیــز قبــل از اعــزام  کربــالی معــال اعــزام  بســیج جامعــه پزشــکی  بــه 

برگــزاری جلســه تکریــم و معارفــه سرپرســت شــبکه بهداشــت و 
درمــان شبســتر 

در ایــن مراســم دکتــر محمــد پــور ضمــن خیرمقــدم  بــه مدعویــن و آرزوی توفیــق 
که هیئت رئیسه به وی و رئیس جدید داشته اند  برای رئیس جدید از اعتمادی 
تشــکر نمــوده، علــت اســتعفای خویــش را قبولــی در دســتیاری تخصصــی ســال 
ــتر  ــه شبس ــگاه، امام جمع ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــرد. ب ک ــوان  ــد عن جدی
ح ســالمت، برگــی  کــه وزارت بهداشــت بــا اجــرای طــر کــرد  کیــد  در ایــن مراســم تأ
کارنامــه کاری خــود و درخششــی عالــی داشــته و در ســطح جهــان حرفــی  زریــن در 
گفتــن دارد و همــه ایــن توفیقــات بــه برکــت انقــالب اســالمی اســت، حجه  بــرای 
کــرد : بایــد قــدر این نعمــت و انقالب  را  االســالم حــاج آقــا محمــد زاده خاطرنشــان 
بدانیــم و درنهایــت از تالش هــای همــه همــکاران شــبکه  به ویــژه رئیــس ســابق 
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــام ری ــدم قائم مق ــری اق ــر طاه ــد. دکت کرن ــی  ــکر و قدردان تش
پزشــکی تبریــز نیــز ضمــن تشــکر از همــه همــکاران علی الخصــوص از امام جمعــه 

ح، بیماران از رنج بار مالی توأم با بیماری رهاشــده و دغدغه ای جز مداوا ندارند. وی این تحول چشــمگیر را به  کنون به برکت این طر گفت: ا ح تحول ســالمت،  و فرماندار شبســتر در خصوص طر
کرامت  ح، ســالمت و  ح در تمام روســتاها و مناطق محروم، پزشــک و متخصص مقیم داریم و این طر گفت: با اجرای این طر برکت نظام مقدس جمهوری اســالمی و به ویژه تدابیر دولت دانســته و 
انسانی بیماران را باالبرده و درمان بیماران را تسهیل کرده است.وی ضمن معارفه دکتر رضا عزیز زاده به عنوان رئیس جدید شبکه، برای ایشان آرزوی توفیق نموده و از رئیس سابق قدردانی کرد.

کنتــرل  روش هــای  بــا  آشــنایی  آموزشــی  دوره  برگــزاری 
تبریــز  در  بهداشــتی  و  آرایشــی  غذایــی،  مــواد  آزمایشــگاهی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دارو  و  غــذا  معاونــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تبریــز، به منظــور تحقــق شــعار »ایمنــی غــذا از مزرعــه تــا ســفره« و بــه جهــت 
غــذای  مصــرف  مــورد  در  جامعــه  گاهــی  آ ســطح  افزایــش  و  فرهنگ ســازی 
آزمایشــگاهی  کنتــرل  روش هــای  بــا  آشــنایی  آموزشــی  دوره  ایمــن،  و  ســالم 
مربیــان  و  تجربــی  علــوم  دبیــران  ویــژه  بهداشــتی  و  آرایشــی  غذایــی،  مــواد 
حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  آموزش وپــرورش   3 ناحیــه  بهداشــت 
مدیــر  اســتان،  آموزش وپــرورش   3 ناحیــه  مدیــر  دارو،  و  غــذا  معــاون 
مــدت  بــه  آزمایشــگاه  کارشناســان  و  و دارو  غــذا  کنتــرل معاونــت  آزمایشــگاه 
تجربــی  علــوم  ارجمنــد  دبیــران  دوره  ایــن  در  شــد.  برگــزار  کاری  روز  یــک 
در  ســموم  باقیمانــده  پایــش  روش هــای  بــا  بهداشــت  محتــرم  مربیــان  و 
مجــاز  افزودنی هــای  و  رنــگ  نگه دارنده هــا،  انــواع  کشــاورزی،  محصــوالت 
روش هــای  انــواع  بــا  نیــز،  عملــی  به صــورت  تئــوری  آمــوزش  ضمــن  بســته بندی،  پلیمــری  ظــروف  انــواع  کنتــرل  گوشــتی،  و  لبنــی  فراورده هــای  میکروب شناســی،  غیرمجــاز،  و 
گردیــد. خواهــد  برگــزار  هفتــه  هــر  پنجشــنبه  روزهــای  در  ســال  آخــر  تــا  دوره  ایــن  اســت  شــایان ذکر  شــدند.  آشــنا  دســتگاهی  پیشــرفته  روش هــای  و  آزمایشــگاهی  شــیمیایی  و  فیزیــک 
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برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت اربعین حسینی 
گــزارش روابــط عمومــی نهــاد نمایندگــی مقــام  مراســم معنــوی عــزاداری بــه مناســبت فرارســیدن اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( روز سه شــنبه 94/9/10 برگــزار شــد. بــه 
گفتنــی اســت  کارکنــان و مســئولین دانشــگاه و بــا ســخنرانی حجت االســالم نوبــری و مداحــی رســول وطن دوســت در نمازخانــه ســتاد مرکــزی برگــزار شــد.  معظــم رهبــری دانشــگاه ایــن مراســم بــا حضــور 

پــس از مراســم شــرکت کنندگان عــزای اباعبــداهلل صبحانــه را مهمــان ســفره پربرکــت احســان امــام حســین )ع( بودنــد.

کلنگ زنی ساختمان جدید خانه بهداشت روستای جانقور
ــه همــت خیریــن ســالمت شهرســتان هریــس  ــه بهداشــت روســتای جانقــور ب ــد خان .ســاختمان جدی
کلنــگ زنــی ســاختمان جدیــد خانــه بهداشــت روســتای جانقورانجــام شــد.  کلنــگ زنــی شد.مراســم 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت، زمیــن اهدائــی بــه متــراژ 2500 متــر مربــع در روســتای  بــه 
جانقورتوســط بــراداران قلــی پــور اهــدا شــد و بــا تقبــل هزینــه احــداث ســاختمان بــه متــراژ150 متــر 
مربــع توســط حــاج آقــا فروردیــن از خیریــن ســالمت اســتان، بــا حضــور معــاون اجرایــی مرکــز بهداشــت 
اســتان، مســئولین شهرســتانی، خیریــن ســالمت شهرســتان و مســئولین مجمــع خیریــن ســالمت 

گرفــت. اســتان انجــام 

همایــش  برگــزاری   : شــد  انجــام  دانشــگاه  فرهنگــی  هفتــه  روز  دومیــن  در 
آخرالزمــان و  رایانــه ای  بازی هــای 

گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی در هفتـــه فرهنگـــی دانشـــگاه  بـــه 
کانـــون موعـــود همایشـــی بـــا عنـــوان نقـــد و بررســـی بازی هـــای رایانـــه ای  علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
و آخرالزمـــان روز25 آبـــان مـــاه در تـــاالر شـــهید شـــایان مهـــر دانشـــکده پزشـــکی بـــا حضـــور بیـــش 
ـــی  ـــد و بررس ـــق وردی به نق ـــدس ح ـــم مهن ـــن مراس ـــرد. در ای ک ـــزار  ـــجویان برگ ـــر از دانش از 250 نف
گاهـــی بیشـــتر مخاطبـــان نســـبت بـــه بازی هـــای  بازی هـــای رایانـــه ای پرداختـــه و بـــر لـــزوم آ
ــور  ــرگرمی محـ ــرد سـ ــه رویکـ ــبت بـ ــا نسـ ــانه ای بازی هـ ــرد رسـ ــر رویکـ ــاره کرده و بـ ــده اشـ عرضه شـ

کیـــد نمـــود. تأ
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تشكیل »کمپین دانشجویی حمایت از حریم ریحانه”
کردنــد. کمپیــن »حمایــت از حریــم ریحانــه« را تشــکیل داده و همایــش تعبیــر بــاران را برگــزار   کانــون هــای دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در راســتای حمایــت از عفــاف و حجــاب اســالمی 
ریحانــه«   حریــم  »حامیــان  دانشــجویی  کمپیــن  تشــکیل  ضمــن  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  بــاران  تعبیــر  همایــش  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مراســم  ایــن  ی  ویــژه  ســخنران  عنــوان  بــه  اهلل،  بقیــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  اختــری  شــد.زینب  برگــزار  دانشــگاه،  ایــن  دانشــجویی  کانــون  هفــت  از  متشــکل 
کنــد. مــی  عمــل  متفاوتــی  اشــکال  بــه  مختلــف  هــای  موقعیــت  در  و  اســت  متفــاوت  مــردان  و  زنــان  در  حافظــه  تشــکیل  ی  نقطــه  و  هــا  انســان  مغــز  در  احساســات  مرکــز  کارکــرد  گفــت: 

کــه ایــن اتفــاق مــی افتــد، مرکــز تشــکیل  کننــده جنســی بــا اختــالل مواجــه شــده و تحریــک مــی شــود و هنگامــی  وی ادامــه داد: ایــن مرکــز در مواجهــه بــا موقیعیــت هــای حســاس و تحریــک 
شــوند.  مــی  احساســات  درگیــر  عقالنــی،  برخــورد  جــای  بــه  جنســی  و  عاطفــی  حســاس  هــای  موقعیــت  بــا  مواجهــه  در  افــراد  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه  و  شــود  مــی  مختــل  نیــز   حافظــه 
رخشنده پیری آقا، زن تازه مسلمان شده ی آذربایجانی نیز به عنوان میهمان ویژه ی همایش، در گفت و گویی صمیمی با دانشجویان گفت: من در یک خانواده کمونیست به دنیا آمده و بزرگ 
که خود را شناخته ام، به دعا عالقه مند بودم  که من بتوانم از همان ابتدا با دین اسالم آشنا شوم.وی ادامه داد: من از زمانی  گونه ای نبود  شده ام؛ یعنی محیط خانواده و فضای زندگی من به 
کردن مرا به سمت اسالم سوق داد و من عالقه مند شدم ابتدا سراغ مساله ی حجاب رفته و آن را به عنوان یکی از مهمترین جلوه های ظاهری  که دعا  گویم  کردم و به جرأت می  و بسیار دعا می 
کــه حجاب اســالمی را برای خــود برگزیدم. کــرده و بــه پاســخ های قانــع کننده ای دســت یافتم  کــرد: مــن بــا ایــن رویکــرد در مــورد حجــاب تحقیــق   دیــن اســالم، بــرای خــود حــل کنــم. وی خاطرنشــان 
گرفته در این راســتا، ادامه یافت. کاری های صورت  کم  کمپین مبنی بر انتظارات دانشــجویان در مورد برنامه های حجاب و عفاف و انتقاد از  گفتنی اســت این مراســم با ســخنرانی نماینده های 

کانــون دانشــجویی موعــود بــه عنــوان نماینــده ی کمپیــن »حمایــت از حریــم ریحانــه« در گفــت و گو بــا روابط عمومی د انشــگاه گفت: برگزاری چنین همایشــی توســط کانون  فاطمــه حســینی لــر دبیــر 
کمپین موضع خود را نســبت به اهمیت حجاب و عفاف نشــان داده ایم.وی در ادامه با اشــاره به برگزاری  خ داده و ما با تشــکیل  های دانشــجویی دانشــگاه برای اولین بار به صورت خودجوش ر
کارگاه هــای مهدویــت را بــه مــدت شــش ســاعت بــا بهــره منــدی از حضور اســاتیدی چــون حجت االســالم فروهی و حجت االســالم قربانی  کارگاه هــای مهدویــت گفــت: ســومین دوره از سلســله  سلســله 
ح موضوعــات مهدویــت، شــناخت امــام زمان)عــج( و بررســی شــبهات مربــوط به این حیطه مــورد بحث قرار گرفته اســت. کــرد: در ایــن کارگاه مباحثــی چــون ضــرورت طــر کــرده ایــم. وی اظهــار  برگــزار 

برگزاری کارگاه آموزش شاخص های ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و دارو قطب شمال غرب کشور در تبریز
کشــوری بــا حضــور مدیــر  کارگاه یــک روزه آمــوزش شــاخص های ارزیابــی عملکــرد قطــب شــش  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو  بــه 
کشــور در تبریــز برگــزار شــد.  کل ســازمان، معاونیــن و مدیــران معاونت هــای قطــب شــمال غــرب  هماهنگــی امــور اســتان ها و نماینــدگان ادارات 
کــه بــا اخــذ  کــرد  گرامــی، اظهــار امیــدواری  دکتــر نجفــی معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن خوشــامدگویی بــه میهمانــان 
ــا دقــت و صحــت بیشــتری امــکان  ــا بتواننــد ب کشــور، شــاخص های ارزیابــی عملکــرد مــورد بازبینــی قرارگرفتــه ت ــه  نظــرات قطب هــای ده گان
ارزیابــی عادالنــه را فراهــم آورنــد. ایشــان همچنیــن ارزیابــی ســازمان غــذا و دارو توســط معاونت هــا را نیــز در ارتقــای عملکــرد ســازمان ضــروری 
ــات  ــه اصالح ــاره ب ــن اش ــه ضم ــن جلس ــذا و دارو در ای ــازمان غ ــتان های س ــور اس ــی ام ــر هماهنگ ــدی زاده مدی ــاس مه ــدس عب ــتند. مهن دانس
و بازنگری هــای انجام شــده بــر روی شــاخص های ارزیابــی بــا توجــه بــه پیشــنهاد ها ارائه شــده، افزودنــد: پــس از اتمــام آموزش هــای الزم بــه نماینــدگان قطب هــا ایــن دســتورالعمل اجرایــی 
کــرد و افــزود: هــدف از اجــرای ایــن برنامــه مدیریــت هزینه هــا در حــوزه غــذا، دارو، تجهیــزات و  کشــور اشــاره  کل  خواهــد شــد.وی در ادامــه بــه اهــداف ارزیابــی عملکــرد معاونت هــای غــذا و داروی 
ع و رقابــت بیشــتر  کــه رضایــت شــهروندان از خدمــات ســالمت، رضایــت ارباب رجــو ح تحــول ســالمت بــه هــدف اصلــی  کــه بــا مدیریــت بهینــه و اجــرای طــر ملزومــات پزشــکی و آزمایشــگاهی اســت 
گانــه،  کارگاه هــای جدا کشــور را فراهــم خواهــد آورد بیش ازپیــش جامعــه عمــل بپوشــانیم. قابل ذکــر اســت پــس از برگــزاری جلســات آموزشــی به صــورت  در بیــن معاونت هــای غــذا و دارو در ســطح 

گرفــت. ح شــده در ایــن زمینــه موردبررســی و جمع بنــدی قــرار  پیشــنهاد ها جدیــدی ارائــه و ســؤاالت و ابهامــات مطر
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دکترصومی:
 وظیفه مان هموارسازی مسیر برای تعالی دانشجویان است

دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت 
کانون های فرهنگی دانشگاه ها به شکوفایی خالقیت های فردی دانشجویان کمک می کند

دکتـــــــر ســــــــــید حســــــــن هاشــمی، وزیر بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه همایــش سرتاســری 
نــو،  »فصــل  عنــوان  بــا  فرهنگــی  کانون هــای 
گــزارش  کــرد. بــه  فصــل همدلــی« پیامــی را صــادر 
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
کــه  در ایــن پیــام »دکتــر ســید حســن هاشــمی« 
پزشــکی  علــم  دانشــگاه  مهــر  شــایان  ســالن  در 
نــو، فصــل همدلــی«  تبریــز در همایــش »فصــل 
کانون هــای فرهنگــی  قرائــت شــد، آمــده اســت: 
دانشــگاه ها، نهــادی تأثیرگــذار و ارزشــمند اســت 
کــه بــه شــکوفایی خالقیت هــای فــردی و ســامان 
بخشــیدن به اندیشــه و تالش هــای خودانگیخته 
کمــک  هنــر  و  فرهنــگ  عرصــه  در  دانشــجویان 
آن  از  اســت:  آمــده  ادامــه  در  می کنــد.  شــایانی 
جملــه می تــوان بــه اعتــالی فرهنگــی دانشــگاه ها 
فعالیت هــای  تعمیــق  و  توســعه  طریــق  از 
و  مشــارکت  روح  گســترش  و  هنــری  و  فرهنگــی 
کرد.همچنیــن افزایــش  همــکاری جمعــی اشــاره 
بنیان هــای  بــه  نســبت  دانشــجویان  شــناخت 
شکوفاســازی  و  کشــف  فرهنگــی،  و  فکــری 
و  دانشــجویان  اســتعدادهای  و  خالقیت هــا 
فرهنــگ  عرصــه  در  توانمندی هــا  ایــن  هدایــت 
ــج بهداشــت عمومــی در جامعــه از  ســالمت و تروی
فرهنگــی  کاربردهــای  و  قابلیت هــا  عمده تریــن 

بهداشــت  وزیــر  پیــام  اســت.در  دانشــجویان 
خاطرنشــان شــده اســت: عــالوه بــر ایــن مــوارد، 
اوقــات  کــردن  پــر  بــا  هم زمــان  بایــد  کانون هــا 
فراغــت دانشــجویان، بــرای افزایــش مهارت هــای 
در  و  داشــته  برنامــه  اجتماعی شــان  و  فرهنگــی 
دانشــگاه  در  شــادابی  و  نشــاط  فضــای  ایجــاد 
کننــد. این جانــب و همکارانــم،  نقشــی فعــال ایفــا 
حوزه هــای  در  دانشــجویان  فعــال  مشــارکت 
خدشــه ناپذیر  اصلــی  را  هنــری  و  فرهنگــی 
در  مشــارکت  ایــن  بــرای  بسترســازی  و  دانســته 
دانشــگاه های  فرهنگــی  کانون هــای  قالــب 
پیگیــری  وظیفــه  به عنــوان  را  پزشــکی  علــوم 
کــه دانشــجوی  ــم  ــر ایــن باوری ــرا ب می نماییــم؛ زی
کــه عــالوه بــر  نمونــه، انســانی چندبعــدی اســت 
کــه علم آمــوزی اســت  انجــام رســالت اصلــی خــود 
در ســایر حوزه هــا و به ویــژه عرصــه فرهنــگ نیــز 
بایــد فعــال و نقش آفریــن باشــد، برگــزاری سلســله 
عنــوان  بــا  فرهنگــی  کانون هــای  نشســت های 
راســتای  در  نیــز  همدلــی«  فصــل  نــو،  »فصــل 
تحقــق ایــن اهــداف طراحی شــده اســت. در ادامــه 
برگــزاری  برکــت  بــه  امیــدوارم  اســت:  بیان شــده 
ایــن سلســله نشســت ها، شــرایطی فراهــم شــود 
ظرفیت هــای  و  فعالیت هــا  بــا  دانشــجویان  تــا 
کانون هــای فرهنگــی آشــنایی بیشــتری پیدا کنند 

نزدیــک شــاهد جهشــی  آینــده  تــا ان شــاءاهلل در 
چشــمگیر در حــوزه فعالیت هــای مشــارکت محــور 
و مخاطــب محــور دانشــجویان در دانشــگاه های 
کــه  چرا باشــیم؛  کشــور  سراســر  پزشــکی  علــوم 
آن  نشســت ها  ایــن  برگــزاری  از  نهایــی  هــدف 
ــرای فعالیــت ســالم و ســازنده  کــه عرصــه ب اســت 
دانشــجویان در حوزه هــای فرهنگــی فراهم شــود؛ 
حرکتــی جــدی از ســمت فعالیت هــا و رقابت هــای 
رقابت هــای  و  فعالیت هــا  به ســوی  محــور  فــرد 
و  گیــرد  شــکل  کانون هــا  بســتر  در  گروه محــور 
دســت  بــه  دانشــگاه  فرهنگــی  فعالیت هــای 
انجــام  ذائقه شــان  بــا  متناســب  و  دانشــجویان 
شــود.در پایــان پیــام وزیــر بهداشــت آمــده اســت: 
برگــزاری  از  خرســندی  ابــراز  ضمــن  خاتمــه،  در 
ــد  ــه امی ــی« و ب ــل همدل ــو، فص ــل ن ــش »فص همای
و  تقویــت  بــرای  را  راه  نشســت،  از  ایــن  آن کــه 
و  هنــری  فرهنگــی،  کانون هــای  بیشــتر  تعامــل 
آشــنایی بیش ازپیــش دانشــجویان بــا این گونــه 
فعالیت هــا همــوار نمایــد، بــرای شــما عزیــزان در 
ــربلندی  ــی، آرزوی س ــردی و اجتماع ــور ف ــه ام هم
اســت،  گفتنــی  می کنــم.  روزافــزون  توفیــق  و 
همایــش فصــل نــو، فصــل همدلــی در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور اســتاد داریــوش 
کشــورمان برگــزار شــد.  ارجمنــد، هنرمنــد برجســته 

دانشــگاه  فرهنگــی  کانون هــای  بــزرگ  همایــش 
علــوم پزشــکی تبریــز بــا عنــوان »فصــل نــو، فصــل 
دانشــکده  مهــر  شــایان  شــهید  تــاالر  در  همدلــی« 
برگــزار  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پزشــکی 
کانون هــای  بــا حضـــــــــــــــــور  شــد. ایــن همایــش 
فرهنگــی  مدیــرکل  دانشــگاه،  دانشـــــجویی 
وزارت بهداشــت، داریـــــــوش ارجمنـــــــد، هنرمـــــــند 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  کشــورمان،  برجســــــته 
و  دانشــگاه  مســئوالن  دیگــر  و  تبریــز  پزشــکی 
گــرم دانشــجویان  همچنیــن بــا اســتقبال بســیار 
برگــزار شــد. دکتــر محمدحســین صومــی، رئیــس 

مراســم  ایــن  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
در  زیــادی  اســتعدادهای  همه ســاله  گفــت: 
می شــوند  قبــول  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کــه ضــروری اســت عــالوه بــر برنامه ریــزی بــرای 
شــکوفایی اســتعدادهای علمــی این دانشــجویان، 
اســتعداد  و  فــردی  خالقیت هــای  شــکوفایی  بــر 
و  فرهنــگ  ازجملــه  دیگــر  هــای  درزمینــه  آنــان 
هنــر نیــز برنامه ریــزی داشــته باشــیم. وی افــزود: 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــای دانش کانون ه
در  دانشــجویان  اســتعداد  شــکوفایی  به منظــور 
و  اســت  یافتــه  تشــکیل  مختلــف  رشــته های 

کــه بــا اســتفاده از پتانســیل  ســعی بــر ایــن اســت 
کانون هــا فضــای دانشــگاه را پــر از همدلــی  ایــن 
بــه  اشــاره  بــا  صومــی  دکتــر  کنیــم.  هم زبانــی  و 
ایــران  متأســفانه  گفــت:  بین المللــی،  آمارهــای 
کشــور  کشــورهای پرخاشــگر اســت و ازنظــر  جــزو 
آرام بــرای زندگــی، در جایــگاه خوبــی قــرار نــدارد کــه 
کــه تعــداد زیادی دانشــجو   ایــن آمــار بــرای کشــوری 
نیســت.  مناســب  دارد،  تحصیل کــرده  فــرد  و 
کنیــم بــه توانمنــدی  وی افزود:همــه بایــد ســعی 
خودمــان مطمئــن باشــیم و اســتعداد خــود را بــه 
 مرحلــه ظهــور برســانیم تــا جامعــه بهتــر اداره شــود.
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دانشگاهی ها پشتیبان وزیر بهداشت و برنامه های این وزارت هستند
کشـــــــــــــــورمان می گویــد:  بازیگــر برجســـــــــته 
و  بهداشــت  وزیــر  پشــتیبان  دانشــگاهی ها 
هســتند.“داریوش  وزارت  ایــن  برنامه هــای 
ارجمنــد« در همایــش فصــل نــو فصــل همدلــی 
ایــن  بابیــان  تبریــز   پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
مطلب افزود: دانشــجویان دانشــگاه های علوم 
پزشــکی بــا ســالمت مــردم رابطــه دارنــد، ازاین رو 
ضــروری اســت ایــن دانشــجویان نظام ســالمت 
کشــور را اصالح کــرده و در راســتای کیفــی ســازی 
آن گام بردارند. وی افزود: زمانی پزشکان خود 
را بازوان قدرتمند خداوند در زمین می دانستند 
و بــدون چشم داشــت مالــی، بیمــاران را معالجه 
کنــون وضعیت متفاوت اســت  می کردنــد، ولــی ا
و اصــالح ایــن موضــوع، وظیفــه دانشــجویان 
رشــته های پزشــکی اســت کــه در آینــده پزشــک 

می شــوند. وی بــا اشــاره بــه طــرح وزارت بهداشــت مبنــی بــر یکسان ســازی بیمه هــا، گفــت: ایــن طــرح 
بســیار خوبــی اســت کــه وزیــر بهداشــت بــه دنبــال اجرایــی کــردن آن اســت و بایــد مجلــس از ایــن طــرح 
کنــد تــا مــردم تنهــا بــا یــک بیمــه در ارتبــاط بــوده و خدمــات درمانــی منطقــی دریافــت کننــد،  حمایــت 
البتــه شــنیده ام برخــی مدیرعامــالن بیمه هــا دســت از لجاجــت برنمی دارنــد و همچنــان بــرای اجرایــی 
نشــدن ایــن طــرح، ســنگ اندازی می کننــد. ارجمند با حمایــت از اقدامــات وزیر بهداشــت، گفت: دکتر 
کــرده بــود و در مناطــق محــروم کشــور بیمــاران را  هاشــمی قبــل از وزیــر شــدن دو بیمارســتان تأســیس 
کنــون در قامــت وزیــر بهداشــت، بــرای رفــع نیازهــای بهداشــتی و  به صــورت رایــگان ویزیــت می کــرد، ا
کــه ایــن اظهــارات  کــرده اســت  درمانــی تــالش می کنــد و در ایــن زمینــه اصالحــات خوبــی هــم  ایجــاد 
ایشــان مــورد تشــویق دانشــجویان قــرار گرفــت. ایــن بازیگــر بابیان اینکــه دچــار دنیای کمی شــده ایم، 
گر غرب  اظهــار کــرد: متأســفانه امــروزه ارزش آدم هــا به حســاب بانکــی، خودرو و لباس هایشــان اســت، ا
بــه انــرژی هســته ای می بالــد، مــا هــم بــه فرهنــگ غنی مــان می بالیــم، بایــد از زندگــی کمی خارج شــده 
و بــه زندگــی کیفــی روی آوریــم و در ایــن میــان وظیفــه دانشــجویان اســت تــا فرهنگ مــا را اصالح کنند. 
ــتعمار  ــتیم. اس ــی هس ــت محتوای ــا مل ــه م ــده ایم، درحالی ک ــم ش ــی ه ــرم گرای ــار ف ــه داد: دچ وی ادام
کــه دشــمن می خواهــد.  ــد آنــی شــویم  فکــری و تقلیــد گرایــی وحشــتناک ترین اســتعمار اســت، نبای
کمپیــن وحــدت بیمه هــا را نمودنــد.  در پایــان ایــن  مراســم دانشــجویان،  پیشــنهاد راه انــدازی 

 چهارمین همایش حضرت زینب)س( در آستانه اربعین حسینی به همت بسیج 
دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

رئیــس  علیــزاده،  محمــد  ســکینه   دکتــر 
ایــن  در  مامایــی  و  پرســتاری  دانشــکده 
چهارمیــن  بــرای  امســال  گفــت:  همایــش 
کــه همایــش حضــرت  ســال متوالــی اســت 
برگــزار  دانشــکده  ایــن  در  زینــب)س( 
می شــود. وی افــزود: آیــا اهمیــت  روز اربعیــن 
از  روز  کــه 40  اســت  امــر  ایــن  بــر  معطــوف 
در  می گــذرد؟  حســین)ع(  امــام  شــهادت 
کــه ایــن  مــورد اهمیــت اربعیــن همیــن بــس 
کــه یــاد امــام ح-ســین)ع(  روز باعــث شــد 
تبییــن  در  وی  شــود.  زنــده  بیش ازپیــش 
کــرد:   اهــداف قیــام امــام حســین)ع( اظهــار 
کــرد تــا اقامــه حــق  امــام حســین)ع( قیــام 
خــود  اســم  وقتــی  نیــز  مــا  کنــد.  عــدل  و 
بایــد  می گذاریــم  حضــرت  آن  شــیعه  را 
تــالش  عــدل  و  حــق  احقــاق  راســتای  در 
کــرده و تحــت تســلط ظلــم نرویــم. رئیــس 
دانشــکده پرســتاری و مامایــی در ادامــه ابــراز 
اربعیــن  را  را عاشــورا و عاشــورا  کــرد: اســالم 
حضــرت  توســط  خطبــه  ایــراد  کــرد.  زنــده 
زینــب)س( نیــز در ترویــج فرهنــگ عاشــورا 
و اســالم نــاب محمــدی بســیار اثرگــذار بــوده 
داد:  ادامــه  علیــزاده  محمــد  دکتــر  اســت. 
حضــرت زینــب)س( الگــوی بســیار خوبــی 
هــم  ایشــان  انسان هاســت.  تمامــی  بــرای 
اقــدام  بودنــد.  گر  افشــا هــم  و  پیام رســان 
تــا  می کردنــد  مــردم  بیــن  در  عــزاداری  بــه 
هــر فرصتــی  از  و  را خشــکانده  ریشــه ظلــم 
بــرای تحقــق اهــداف قیــام امــام حســین)ع( 
از  کننــد. وی در بخــش دیگــری  اســتفاده 
ــا تبییــن مباحثــی پیرامــون  ســخنان خــود ب
نیــز  و مامایــی  ادامــه داد:  پرســتاری  ایثــار 
کــه بــدون داشــتن روحیــه  رشــته ای اســت 
ایثــار و ازخودگذشــتگی نمی تــوان بــه فعالیت 
بابیــان  وی  شــد.  مشــغول  زمینــه  ایــن  در 
اینکــه ســالمت جامعــه در دســت پزشــکان، 

پرســتاران و.. اســت ادامه داد: در ســایت سازمان 
کــه بیــش از 80  بهداشــت جهانــی آمــده اســت 
درصــد خدمــات مربــوط به مراقبت های ســالمتی 
جامعــه نیــز توســط پرســتاران و ماماهــا قابل ارائــه 
اســت. قائم مقــام دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفــت: فلســفه قیــام  نیــز در ادامــه ایــن همایــش 
در  بیش ازپیــش  بایــد  الحســین)ع(  اباعبــداهلل 
جامعــه تبییــن شــود. امــام حســین )ع( و ســایر 
گریــه و عــزاداری  ائمه)علیهم الســالم( نیــازی بــه 
مراســم  برگــزاری  از  مــا  هــدف  ولــی  ندارنــد  مــا 
خاطــره  و  یــاد  نگه داشــتن  زنــده  این چنینــی 
اقــدم  طاهــر  کبــر  علی ا دکتــر  اســت.  امامــان 
ادامــه داد: وقتــی اســم خــود را مســلمان و شــیعه 

می گذاریــم بایــد ابعــاد زندگانــی ائمــه علیهم الســالم را در زندگــی خــود پیــاده ســازیم. وی در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود اظهــار کــرد:  داعشــی هــا بــه دلیــل درک نادرســت از اســالم، تنها خودشــان 
را مســلمان می داننــد و ایــن جنایت هــا را انجــام می دهنــد. اســالم، دیــن مهربانــی و عطوفت اســت 
کارهــا و  گــر می خواهیــم در تمامــی  کــرد: ا نــه دیــن خشــونت و جنایــت.  دکتــر طاهــر اقــدم عنــوان 
فعالیت هــای خــود موفــق شــویم بایــد بصیــرت داشــته باشــیم. بهتریــن تعریــف برای بصیــرت این 
ــر عهــده دارد؟ حجت االســالم  کــه انســان تشــخیص دهــد در چــه زمانــی چــه وظیفــه ای ب اســت 
ح  خیــری، مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه علوم پزشــکی نیز به شــر
و تفســیر آیات 20 تا 22 ســوره مجادله پرداخت و تصریح کرد: کشــور اســرائیل در جنگ شــش روزه 
کــه طــرف جنــگ بودنــد شکســت داد ولــی همیــن اســرائیل در جنــگ  کشــور عربــی را  تمامــی چهــار 
33 روزه بــا حــزب اهلل لبنــان شکســت خــورد. وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن جنگ، حــزب اهلل لبنان 
کــه در تاریــخ، مانــدگار اســت. وی بــا  درســی فراموش نشــدنی بــه خائــن روزگار و قاتــل اطفــال داد 
گفــت: هرجایــی مقاومتــی  اشــاره بــه حمایــت نظامــی جمهــوری اســالمی ایــران از حــزب اهلل لبنــان 
در مقابــل اســتکبار جهانــی باشــد، دولــت اســالمی موظــف بــه حمایــت اســت. موشــک های ایرانــی 
در پیــروزی حــزب اهلل لبنــان نیــز نقــش مهمــی داشــتند. ایــن موشــک ها را بــه یمــن نیــز می فرســتیم 
کــه حمایــت از مظلومــان جهــان را یکــی از وظایــف خــود  و از مقاومــت حمایــت می کنیــم چرا
می دانیــم.  حســن محمدحســن زاده، مســئول بســیج دانشــجویی دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
گفــت: امــروز چهارمیــن همایــش حضــرت زینــب)س( بــا محوریــت حجــاب  و دبیــر همایــش نیــز 
و عفــاف در دانشــکده پرســتاری و مامایــی تبریــز برگــزار شــد.  وی افــزود: چهارمیــن دوره از ایــن 
همایــش در ســطح دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســتان برگــزار شــد و در ایــن همایــش، 61 اثــر بــه 
کــرد: از ایــن تعــداد اثــر، 37 مقالــه، 10 دل نوشــته،  دبیرخانــه همایــش ارسال شــده اســت. وی ابــراز 
کــه در ایــن همایــش، ســه مقالــه در قالــب ارائــه و هفــت  هشــت شــعر و شــش عکــس ارسال شــده 
کــرد: فرهنــگ عاشــورا، فرهنگــی  مقالــه برتــر در قالــب پوســتر انتخاب شــده اســت. وی عنــوان 
کنیــم.  اســت فرامــوش ناشــدنی و مــا بایــد در حــد تــوان خــود، ایــن فرهنــگ را تبلیــغ و ترویــج 

 

ــاب  ــز خط ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مــا  گفــت:  دانشــگاه،  ایــن  دانشــجویان  بــه 
وظیفــه ای جــز هموارســازی مســیر بــرای تعالــی 
شــما نداریــم و دولــت تدبیــر و امیــد بــه توانایــی  
دانشــجویان امید بسته است. محمود فیضی، 
مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
گفــت: دانشــگاه علــوم  تبریــز نیــز در ایــن مراســم 
کانــون فرهنگــی، هنــری،  پزشــکی تبریــز بــا 19 
کانون هــا  اجتماعــی و مذهبــی بیشــترین تعــداد 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  بیــن  در  را 
گفتــه وی، ترغیــب و  کشــور دارد. بــه  سراســر 
اجــرای  بــه  دانشــجویی  کانون هــای  تهییــج 
رقابــت  رسالتشــان،  بــا  مرتبــط  برنامه هــای 
کمــی و  کانون هــا باهــدف ارتقــای  ســالم بیــن 
کیفــی برنامه هــای فرهنگــی، ارائــه برنامه هــای 
متنــوع، جــذاب و آموزنــده بــرای دانشــجویان  
ابعــاد  در   هنگ ســازی  ایجــاد  هــدف  بــا 
دانشــجویان  کثــری  حدا مشــارکت  مختلــف، 
و  و جریــان ســازی  فعالیت هــای فرهنگــی  در 
ارتقــای جایــگاه فرهنــگ در دانشــگاه اهــداف 
علــوم  دانشــگاه  فرهنــگ  هفتــه  برگــزاری 
امــور فرهنگــی دانشــگاه  بــود. مدیــر  پزشــکی 
طــول  در  کــرد:  عنــوان  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
کانون هــای  برگــزاری هفتــه فرهنگــی دانشــگاه 
دانشــجویی 16 برنامــه فرهنگــی، اجتماعــی، 
طــول  در  کــه  کردنــد  اجــرا  هنــری  و  مذهبــی 
ایــن هفتــه یــک هــزار و ســیصد و پنــج دانشــجو 
کــرد:  کیــد  کردنــد. وی تأ در برنامه هــا شــرکت 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فرهنگــی  هفتــه 
اهــداف  بــه  بــودن،  نوپــا  علی رغــم  توانســت 
کــه  یابــد  دســت  خــود  تعیین شــده  پیــش  از 
کیفیــت برنامه هــای اجراشــده، ســطح  کمیــت و 
اســتقبال از برنامه هــا و رضایــت 77 درصــدی 
ــت  ــی اس گفتن ــت.  ــن ادعاس ــواه ای گ ــا  از غرفه ه
مراســم های  همایــش،  ایــن  البــه الی  در 
از  همچنیــن  و  شــد  برگــزار  فرهنگــی  و  شــاد 
از  و  فرهنگــی  هفتــه  برگزیــده  کانون هــای 
کانون هــا تجلیــل بــه عمــل آمــد. پیشکســوتان 
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کــز آموزشــی و درمانــی منتخــب  جلســه توجیهــی دپارتمــان بیمــاران بیــن الملــل مرا
تبریزبرگــزار شــد

ــا  جلســه توجیهــی دپارتمــان بیمــاران بیــن الملــل بــه ریاســت دکتــر تقــی زادیــه معــاون درمــان و ب
کــز آموزشــی و درمانــی منتخــب  کارشناســان    IPD    مرا حضــور روســا، مدیــران، پزشــکان  IPD  و 
نیکــوکاری  شــهداء)ارتوپدی(،  رضا)جنــرال(،  امــام  عــروق(،  و  قلــب  )جراحــی  مدنــی  }شــهید 
کــودکان ، ســینا )جنــرال، ســوختگی و ترمیمــی(  )تخصصــی چشــم (، الزهــراء )زنــان زایمــان (، 
کارشناســان  گردشــگری ســالمت دانشــگاه و  ــا حضــور دکتــر فــرزان حاجــی زاده مســئول واحــد  {وب
گردشــگری ســالمت معاونــت درمــان ) آقــای نــادر پورحســن و خانــم صفــورا پوررضا ( در محل ســالن 
کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار شــد. نخســت دکتــر تقــی زادیــه ضمــن خــوش آمدگویــی 
؛بیانــات مختصــری در راســتای  توجــه ویــژه بــه توســعه جــذب بیمــاران بیــن الملــل و ارتقــاء کیفیت 
کــز منتخــب داشــتند و بــر اجــرای  خدمــت رســانی بــه ایــن بیمــاران و لــزوم راه انــدازی  IPD  در مرا
کیــد نمودنــد. در ادامــه دکتــر حاجــی زاده توضیحــات  کامــل فراینــد راه انــدازی  IPD تا صحیــح و 
کــز را بصــورت مبســوط  الزم را در مــورد آییــن نامــه فعلــی، خــود ارزیابــی و شــرایط اخــذ مجــوز   در مرا
کســب نمایــد  کیــد داشــتند چنانچــه مرکــزی نتوانــد امتیــاز حــد نصــاب ارزیابــی را  ارایــه نمودنــد و تا
کــز موظــف هســتند بــر اســاس جــدول  مجــاز بــه پذیــرش بیمــاران بیــن الملــل  نخواهــد شــد لــذا مرا
گــروه  کار  ارزیابــی فرایندهــای الزم را ارتقــاء دهنــد و تعهــد رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 
گردشــگری اســتان مبنــی بــر راه انــدازی واحــد     IPD  و اختصــاص 50 تخــت   VIP  در 15 مرکــز 
آموزشــی و درمانــی و بیمارســتان غیــر دانشــگاهی اســتان تــا پایــان ســال 1396 را دلیــل مزیدبــر 
گردشــگری ســالمت دانستندســپس آقــای نــادر پورحســن در مــورد مشــکالت و  توجــه ویــژه بــه امــر 
کــز آمــوزش و درمانــی در اجــرای IPD پرداختنــد.و از عــدم نصــب تابلــوی  نواقصــات موجــود در مرا
گردشــگری ســالمت  کــز، عــدم ثبــت بــه موقــع اطالعــات بیمــاران در ســامانه  کثــر مرا ســر در ورودی ا
ع، عــدم ارســال آمــار ماهانــه طبــق روال گذشــته، نداشــتن فراینــد الزم بــرای پذیــرش تــا  وزارت متبــو
گاهــا عــدم اطــالع  کارشــناس    IPD   و  کــز مزبــور، در دســترس نبــودن اتــاق  ترخیــص بیمــاران در مرا
کردنــد و نســبت بــه داشــتن  کارشــناس از بســتری شــدن بیمــاران در بخــش، اظهــار نارضایتــی 
کیــد داشــته و مهمتریــن  کــز تا کارشــناس   IPD    در مرا فراینــد پذیــرش بیمــاران بــا اطــالع و پیگیــری 
کردنــد. در آخــر جلســه دکتــر تقــی  کلیــد دریافــت مجــوز    IPD  را منــوط بــه همیــن فراینــد اعــالم 

گفتنــد. زادیــه بــه ســئواالت حاضریــن پاســخ 

 تصمیمات و مصوبات جلسه :
کز توسط   کارشناسان    IPD  مرا کالس  آموزشی مکالمه زبان انگلیسی و عربی به  1( برگزاری 

 معاونت درمان.
گردشگری  2(   تهیه نقشه و پالن اتاق یا بخش  VIP  با همکاری مدیریت فنی دانشگاه، واحد 

 سالمت و مدیران بیمارستانهای منتخب
کارشناس  زیر نظر پزشك  3(   پیگیری )  FOLLOW UP   (   بیماران بعد از ترخیص توسط 

IPD 
کز منتخب به درخواست مدیران  ع  خدمات مرا کیفیت وتنو کلیپ و پمفلت و... از  4(   تهیه 

گردشگری سالمت دانشگاه و روابط عمومی دانشگاه      برای پخش در  کز و هماهنگی واحد  مرا
 سایتهای مجازی و رسانه های جمعی.

  IT کز  از مدیریت 5(   اخذ مجوز راه اندازی وب سایت سه زبانه )فارسی، انگلیسی، عربی (مرا
 دانشگاه.

ع .  6(  پیگیری صدور مجوز شرکتهای تسهیلگر از وزارت متبو
گزارش دهی  به منظور  گردشگری سالمت وزارت جهت اخذ  7( پیگیری ارتقاء سامانه 

کز به معاونت درمان.  جلوگیری از ارسال آمار ماهانه متفاوت مرا
ج درآیین نامه  کارشناس  IPD با توجه به شرایط احراز مندر 8( بازنگری در انتخاب  پزشك و 

 جدید و در صورت تغییر افراد صدور ابالغ و معرفی به معاونت درمان
9 ( صدور ابالغ عضویت پزشك IPD   در تیم مدیریت اجرایی بیمارستان با داشتن حق رای.

دومیــن دوره جشــنواره پژوهشــی دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــكی تبریــز بــه 
کار خــود پایــان داد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز، محمدرضا رشــیدی معــاون تحقیقات 
گفــت ایــن  و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مراســم اختتامیــه ی ایــن جشــنواره 
ــوت  ــا نخ ــی جاه ــه در خیل ک ــرایطی  ــت و در ش ــجویی اس ــرکات دانش ــن ح ــی از بهتری ــت یک حرک
وجــود دارد وقتــی در جمــع دانشــجویانی این چنیــن قــرار می گیریــم احســاس طــراوت و شــادی 
کــرد: از یــک و نیــم ســال پیــش توجــه خاصــی بــه برنامه هــای دانشــجویی  می کنیــم.وی اضافــه 
کــه یکــی از نمودهــای آن برگــزاری جشــنواره ی  در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ابــراز شــد 
ح هــای فناورانــه یکــی دیگــر از  کــرد: حمایــت از طر کیــد  دانشــجویان برگزیــده بود.رشــیدی تأ
کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی در راســتای حمایــت و پشــتیبانی از تالش هــای  برنامه هایــی اســت 
بودجــه ی  از محــل  بتواننــد  دانشــجویان  تــا  اســت  در پیش گرفتــه  دانشــجویان  تحقیقاتــی 
دانشــگاه ایده هــای خــود را بــه مرحلــه ی عمل برســانند. وی توضیــح داد: در دوره دوم جشــنواره 
ح برگزیــده  ح به عنــوان طــر کــه از بیــن آن هــا 15 طــر ح دانشــجویی ارائــه شــد  پژوهشــی 377 طــر
ــی قــرار می گیــرد. معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  موردحمایــت مال
ح هــای تحقیقاتــی کیفــی یکــی دیگــر از برنامه هــای حمایتــی مــا از اقدامــات  افــزود: حمایــت از طر
ــه ی  ــر پایان نام ــالوه ب ــد ع ــه بتوانن ک ــجویانی  ــک از دانش ــر ی ــت و ه ــجویان اس ــی دانش تحقیقات
کیــد کــرد:  خــود یــک مقالــه التیــن ارائــه کننــد جایــزه اضافــی دریافــت خواهنــد کــرد. وی در آخــر تأ
کننــد  ح هــای تحقیقاتــی مشــترک بــا رشــته های غیرپزشــکی نیــز ارائــه  گــر دانشــجویان طر البتــه ا
موردحمایــت مالــی دانشــگاه قــرار  می گیرنــد. گفتنی اســت این مراســم گروه تئاتر دانشــجویی در 
اجرایــی، فــراز و نشــیب ها و محدودیت هــای مالــی در رابطه با اجرای جشــنواره را نمایش دادند.

رییــس دانشــگاه از جامعــه المصطفی العالمیــه واحد آذربایجانشــرقی بازدید نمود 
دکتــر محمــد حســین صومــی رییس دانشــگاه از جامعه المصطفــی واحد آذربایجانشــرقی بازدید 
نمــود. دکترمحمــد حســین صومــی در ایــن بازدیــد ضمــن دیــدار بــا طــالب غیــر ایرانــی شــاغل بــه 
گرفــت و  تحصیــل در جامعــه المصطفــی در جریــان مشــکالت بهداشــتی و درمانــی طــالب قــرار 
گردیــد  مقــرر شــد تفاهــم نامــه  کــه بــا حضــور مســئولین جامعــه المصطفــی برگــزار  در جلســه ای 
ای بیــن دانشــگاه و جامعــه المصطفــی در خصــوص حــل ایــن مشــکالت منعقــد شــود الزم بــه 
ذکــر اســت دکتــر ســید یعقــوب فتــح الهــی رییــس دفتــر ریاســت دانشــگاه نیــز در ایــن دیــدار دکتــر 
صومــی را همراهــی مــی نمــود. گفتنــی اســت جامعه المصطفــی واحــد آذربایجانشــرقی از مهرماه 
کار نمــوده اســت و منشــعب از جامعــه المصطفــی شــهر مقــدس قــم  ســال 92 در تبریــز شــروع بــه 
کنــون 160  مــی باشــد و وظیفــه آن تعلیــم و تربیــت طــالب غیــر ایرانــی از شــش ملیــت بــوده وهم ا
طلبه برادر از کشــورهای روســیه، آذربایجان، ترکیه، گرجســتان، قزاقســتان و ترکمنستان در آن 
مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند و در آینــده نزدیک واحــد خواهران نیــز راه اندازی خواهد شــد. 

کیفیت عکس افتضاح است
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به مناسبت هفته دانشجو برگزار شد:
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشكده پزشكی

حضــور  بــا  پزشــکی  دانشــکده  دانشــجویان  پاســخ  و  پرســش  جلســه  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کــه بــه مناســبت هفتــه دانشــجو و بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــکده پزشــکی  مســئولین دانشــگاه برگزارشــد.در ایــن جلســه 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه،  برگزارشــد حجــه االســالم خیــری مســئول  ایــن دانشــکده  کالســهای  از  در یکــی 
آموزشــی  معــاون  آقامحمــدی  دکتــر  دانشــگاه،  آموزشــی  امــور  مدیــر  زمانــزاده  دکتــر  پزشــکی،  دانشــکده  رییــس  دکترشــکوری 
دادنــد. پاســخ  دانشــجویان  گوناگــون  ســواالت  بــه  پزشــکی  دانشــکده  مالــی  و  اداری  معــاون  آبــادی  واصــالن  پزشــکی  دانشــکده 

)CMMS( تبریز در حوزه نگهداشت و اجرای بیمارستانی سامانه )تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از بیمارستان امام رضا )ع

)ع( رضـا  امـام  بیمارسـتان  مدیـر  مهـر،  کاشـفی   دکتـر سـیامک 
)ع( رضـا  امـام  :بیمارسـتان  افـزود  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  تبریـز 
گسـتردگی تجهیـزات و تعـدد موتورخانه هـا  بـا توجـه بـه  تبریـز 
  )CMMS( نگهداشـت  جامـع  سـامانه  اجـرای  راسـتای  در 
به عنـوان   کشـور  غـرب   شـمال  بیمارسـتان  اولیـن  به عنـوان 
پایلـوت برگزیـده شـد و در همیـن راسـتا بیمارسـتان توانسـت در 
در  را  اقدامـات  کامل تریـن  و  بهتریـن  ممکـن،  زمـان  کمتریـن 
کـه پیـرو آن  و  حـوزه تکمیـل اطالعـات در سـامانه ارائـه نمایـد 

در حـوزه ثبـت برنامه هـای اجرایـی تأسیسـات  و فعالیت هـای 
کشـور   منتخـب  بیمارسـتان  به عنـوان  مرکـز  ایـن  کارکنـان، 
آمـوزش  و  درمـان  و  بهداشـت  وزارت  توسـعه  معـاون  توسـط 
 پزشـکی  تعیـن شـد و از آن معاونـت لـوح تقدیـر دریافـت نمـود
مدیـر بیمارسـتان همچنیـن کسـب عنـوان برتـر در حـوزه اجـرای 
مسـئول  شـبانه روزی  تـالش  حاصـل  را     )CMMS( سـامانه 
محتـرم  مدیریـت  همراهـی  و  مرکـز  ایـن  تأسیسـات  کارکنـان  و 
و  دانسـت   دانشـگاه  عمرانـی  ح هـای  طر بـر  نظـارت  و  فنـی 
کمبودهـای  بـا  هرچنـد  تبریـز  رضـا)ع(  امـام  افزود:بیمارسـتان 
منابع مالی و نیروی انسـانی مواجه اسـت لیکن با بهره مندی از 
پشـتکار و تـالش بی وقفـه و همراهـی و همدلی کارکنان شـریف و 
زحمتکـش مرکـز در حـد تـوان خـود جهت پیشـرفت  و تعالی این 
بیمارستان در تمام عرصه های خدمت کوشا بوده و خواهد بود.

CMMS چیست ؟ 
  Computerized Maintenance Management System مخفف عبارت
تعمیـرات،  و  نگهـداری  مکانیـزه  سیسـتم  اصلـی  هـدف  اسـت، 
کارایـی،  از  اطمینـان   حصـول  پزشـکی  تجهیـزات  و  تأسیسـات 

آماده به کار بودن تجهیزات و مکانیزه نمودن فرآیندهای نگهداری 
و تعمیرات آن ها اسـت. سـاماندهی و مکانیزه نمودن فرآیندهای 
بـرای مدیـران  از چالش هـای مهـم  نگهـداری و تعمیـرات یکـی 
کارخانه هـا و مؤسسـات    اسـت. بـه مجموعـه  ارشـد سـازمان ها، 
فعالیت هایی که سبب افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش مصرف 
قطعات یدکی، انرژی و هزینه شده و بازده عملی تجهیزات را افزایش 
 می دهد، نگهداری و تعمیرات یا در اصطالح »نت » گفته می شود. 
تولیـدی،  امـور  در  نحـوی  بـه  امـروزه  کـه  سیسـتم هایی  بیشـتر 
خدماتی، تأسیسـاتی و یا سـایر موارد به کار گرفته         می شـود، در 
زمان هایی  از دوره عمر عملیاتی خود، دچار شکست و ازکارافتادگی 
تعمیـرات  و  نگـه داری  فعالیت هـای  بـه  درنتیجـه  و  می شـوند 
نیازمنـد می شـوند. از طرفـی در سـازمان های بـزرگ، سـازمان دهی 
از  نیازمنـد برخـورداری  بـه فعالیت هـای » نـت«  اثربخـش  کارا و 
اطالعـات  کـه  سیسـتمی  در  اسـت.  پویـا  و  جامـع  سیسـتم  یـک 
کنـد و به طـور  الزم را باکیفیتـی قابل قبـول و بـه هنـگام دریافـت 
کنـش نشـان دهـد. بـدون شـک بـا توسـعه و پیشـرفت  مناسـب وا
فنـاوری اطالعـات، می تـوان انتظار داشـت کـه این صنعت بتواند 
سـازمان ها را در امـر برنامه ریـزی و اجـرای » نـت » یـاری رسـاند. 

در همایــش خواهــران بســیجی دانشــگاه عنــوان شــد : لــزوم بهره منــدی از تفریحــات 
ســالم بــرای ســامتی جســم و روح

گفــت: بــرای  کیــد بــر لــزوم اســتفاده عمــوم مــردم از تفریحــات ســالم   اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا تأ
بهره منــدی از تفریحــات ســالم بایــد نگــرش خــود را تغییــر داده و مدیریــت زمــان داشــته باشــیم، 
ــه  ــد بود. ب ــذت خواه ــی ل ــا نوع ــرای م ــز ب ــا نی کاره ــن  کوچک تری ــی  ــم حت ــر دهی ــا را تغیی ــر نگرش ه گ ا
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، زینــت ایــزد خــواه در همایــش خواهــران بســیج 
کــرد: رشــد شــخصیت فــردی و اجتماعــی، تقویــت حــس  کارمنــدی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اظهــار 
گــر  کــه ا کنجــکاوی و انتقــال مفاهیــم ارزشــمند در پرتــو تفریحــات ســالم ممکــن اســت به گونــه ای 
کســی از ایــن تفریحــات غافــل شــود در ابعــاد شــخصیتی خــود دچــار مشــکل می شــود. وی بابیــان 

کریــم 25 بــار بــا الفــاظ مختلــف تکــرار شــده اســت، همچنیــن در قــرآن  کامل تریــن دیــن بــرای تمــام نیازهــا برنامــه خاصــی دارد، افــزود: مفهــوم شــادی و نشــاط در قــرآن  اینکــه دیــن اســالم به عنــوان 
کیــد شــده اســت. وی ادامــه داد: تفریــح ســالم موجــب تجدیدقــوا می شــود و درواقــع بعــد روحانــی انســان تقویــت می شــود.  ایــزد خــواه بــا اشــاره بــه  کریــم مکــررًا بــه پرداختــن بــه تفریحــات ســالم تأ
گیــرد، دیــن و عقــل مــالزم هــم هســتند، پــس قوانیــن محدودیــت  کــرد: تفریحــات ســالم بایــد در چارچــوب قوانیــن عقلــی و شــرعی انجــام  اینکــه تفریحــات ســالم ویژگی هــای زیــادی دارد، اظهــار 
گــری و توحــش می شــود. وی  ج شــود تبدیــل بــه پوچــی  گــر از ایــن چارچــوب خــار گفــت: تفریحــات ســالم ا ایجــاد نمی کنــد بلکــه ســالم بــودن تفریحــات را تضمیــن می کنــد.  اســتاد حــوزه و دانشــگاه 
افــزود: تفریــح ســالم بایــد بــا عــرف جامعــه ســازگار باشــد و همچنیــن تعــادل در ایــن تفریحــات رعایــت شــود در غیــر ایــن صــورت مخــرب خواهــد بــود. وی تذکــر داد: اخیــرًا اردوهــای مجــردی اداری 
گفــت: بانــوان نبایــد خــود را درگیــر مســائل  کــه می توانــد زمینه ســاز فاجعه هــای زیــادی شــود.  اســتاد حــوزه و دانشــگاه  بــدون حضــور خانــواده بــه تبعیــت غلــط از فرهنــگ غــرب شــکل گرفته اســت 
کننــد، بلکــه بایــد بــه وظایــف اصلــی خــود واقــف بــوده و ابتــدا در انجــام آن هــا بکوشــند.  وی افــزود: تفریــح ســالم بایــد موجــب رشــد عقالنیــت  اقتصــادی و به طــور خالصــه انجــام وظایــف آقایــان 
کــرد: امــروز صهیونیــزم  کیــد  گناهــان دیگــر نشــود.  ایــزد خــواه تأ شــده و موجــب ســلب آرامــش دیگــران نشــود. تفریــح ســالم بایــد تأثیــرات مانــدگار و ســالمی داشــته باشــد و دروازه آلــوده شــدن بــه 
ــد بیش ازپیــش هوشــیار باشــیم.  ایــزد  کننــد. پــس مــا بای گرفتــه، مســلمانان را مســخ و ســپس رســوا  کــه هویــت را از ملــت مســلمان  ــه دنبــال ایــن هســتند  ــا هــزاران دسیســه ب و اســتکبار جهانــی ب
کتــب مفیــد، انجــام  فعالیت هــای هنــری، صله رحــم، خوش رویــی و شــرکت در امــور خیریــه ازجملــه فعالیت هــا و تفریحــات ســالم اســت.  کار و تــالش، ورزش، مطالعــه  کــرد:  خــواه خاطرنشــان 

تقدیر وزارت بهداشت و درمان از معاون غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشكی تبریز
بــه گــزارش روابــط عمومی معاونت غــذا و دارو دکتر دیناروند معاون 
وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو در حاشــیه مراســم 
ــا قاچــاق کاالهــای ســالمت محــور از زحمــات و همــکاری  مبــارزه ب
دکتــر نجفــی درخدمــت رســانی بــه نظــام ســالمت کشــور در زمینــه 
ــه و پیشــگیری از قاچــاق کاالهــای ســالمت محــور، تنظیــم  مقابل
و اجــرای برنامــه عملیاتــی ســاالنه بــا هماهنگــی ســایر ارگان هــای 
مرتبــط اســتانی و اقدامــات فرهنگــی انجــام یافتــه در ایــن حــوزه 
کــرد. ضمــن تقدیــراز ایشــان، لــوح سپاســی بــه دکتــر نجفــی اعطــا 

48

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
اه

ـــگ
شــــ

دان

49

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

شـــــــگاه
دان

دوره جدید-شماره سوم -پاییز1394دوره جدید-شماره سوم -پاییز1394



دکتر سروران:
 بخش LDR در مرکز آموزشی درمانی طالقانی در حال ایجاد است

از  دکتــر ســروران سرپرســت مرکــز آموزشــی  درمانــی طالقانــی 
ایجــاد بخــش LDR  )اتاق هــای زایمــان و انتظــار زایمــان( در 
مرکــز آموزشــی و درمانــی  طالقانــی تبریــز خبــر داد و گفت: هدف 
از تأســیس ایــن بخــش، مراقبــت از بانــوان باردار قبــل از زایمان 
اســت تــا در درجــه اول، زایمــان به صــورت طبیعــی انجام شــود.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  دکتــر ســروران افــزود:  بــه 
کــه  شــش یــا هفــت اتــاق در ایــن بخــش، احــداث می شــود 
نزدیــکان  همــراه  بــه  بیمــار  یــک  اتاق هــا،  از  یــک  هــر  در 
حمــام،  مبــل،  همچــون  امکاناتــی  و  می شــود  داده  اســکان 
و.. در داخــل ایــن اتاق هــا وجــود خواهــد داشــت.وی تعــداد 
و  کــرد  اعــالم  تخــت  را 150  مرکــز  ایــن  تخت هــای تصویبــی 
فعــال  تخــت  بیمارســتان  115  ایــن  حــال حاضــر،  در  گفــت: 
افزایــش پیــدا  تعــداد  ایجــاد بخــش LDR  ایــن  بــا  کــه  دارد 
کــرد. سرپرســت مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی ادامــه  خواهــد 
ح تحــول نظــام ســالمت، 500 زایمــان  داد:  قبــل از اجــرای طــر
اعــم از طبیعــی و ســزارین در ایــن مرکــز انجــام می شــد ولــی در 
ــام  ــه انج ــورت ماهیان ــان به ص ــش از 850 زایم ــر بی ــال حاض ح
از  داد:  ادامــه  مشــکالت  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  می شــود. وی 
بیمه گــر  ســازمان های  جــاری،  ســال  فروردین مــاه  ابتــدای 
بهــزاد ســروران  نکرده انــد. دکتــر  پرداخــت  مــا هزینــه ای  بــه 
بــا اشــاره بــه تخصیــص اعتباراتــی توســط وزارت بهداشــت، 
ــای  ــز و ارتق ــر، تجهی ــر تعمی ــی ب ــکی مبن ــوزش پزش ــان و آم درم

کــز درمانــی و آموزشــی دانشــگاه های علــوم  ســطح هتلینــگ مرا
گفــت: بــا توجــه بــه ایــن امــر، مرکــز آموزشــی و درمانــی  پزشــکی 
کشــور  کســب رتبــه اول در ســطح  طالقانــی تبریــز موفــق بــه 
در ایــن خصــوص شــد. همچنیــن مرکــز درمانــی خاتم االنبیــا 
حــوزه  در  برتــر  رتبــه  کســب  بــه  موفــق  میانــه  شهرســتان 
بــه اهمیــت بحــث  بــا توجــه  افــزود:  شهرســتان ها شــد. وی 
کــز درمانــی، فعالیت هــای بســیار خوبــی  ارتقــای هتلینــگ مرا
در راســتای بازســازی و نوســازی ســاختمان ها، ارائــه خدمــات 
ــرای بیمــاران انجام شــده  ــاه هــر چــه بیشــتر ب ــر و ایجــاد رف بهت
اســت.  مدیــر مرکــز درمانــی بیمارســتان طالقانــی تبریــز بابیــان 
چهــل  از  بیــش  قدمتــی  مرکــز،  ایــن  قبلــی  ســاختمان  اینکــه 
کــرد: ایــن بیمارســتان در ســال 85، بــه  ســال داشــت عنــوان 
در  حاضــر  حــال  در  و  تبدیل شــده  جنــرال  بیمارســتان  یــک 
ــوژی، جراحــی عمومــی، جراحــی  بخش هایــی همچــون نورول
از  ویــژه  مراقبت هــای  همچنیــن  و  بینــی  و  حلــق  و  گــوش 
نــوزادان در بخــش NICU و... بــه بیمــاران و متقاضیــان ارائــه 
کــرد: بخــش NICU  ایــن  خدمــت می کنــد. دکتــر ســروران ابــراز 
کســب امتیــاز درجه یــک مثبــت  مرکــز در ســال 93موفــق بــه 
مــا  کــه  اســت  درجه یــک  درجــه،  عالی تریــن  اســت.  شــده 
موفــق شــدیم یــک امتیــاز باالتــر از امتیــاز برتــر بــه دســت آوریــم.
ایــن مرکــز،  گفتــه وی، نصــب پنجره هــای دوجــداره در  بــه 
کــف بیمارســتان، فضاســازی بــرای  تعویــض ســنگ فرش های 

ایجــاد هــر چــه بیشــتر نشــاط و یکســری اقدامــات زیــر بنایــی از 
کارهــای انجام شــده در مرکــز بــرای رفــاه حــال بیمــاران و  دیگــر 
ــر از یــک ســال  کمت همراهــان آن هــا اســت. وی ادامــه داد: در 
بیمارســتان  ایــن  از  بخــش  ســه  کامــل  بازســازی  بــه  موفــق 
بــا  برابــر  بخــش،  ایــن  در  فعالیت هــا  ع  مجمــو کــه  شــده ایم 
کــرد:  تصریــح  ســروران  اســت.دکتر  بیمارســتانی  تخــت   100
ــرای انجــام فعالیت هــای خــود در ایــن مرکــز، بیــش  کنــون ب تا
کرده ایــم ولــی متأســفانه  از دو و نیــم میلیــارد تومــان هزینــه 
کامــل در خصــوص هتلینــگ را دریافــت نکــرده و در  اعتبــار 
کســری بودجــه جزئــی مواجــه هســتیم. وی  ایــن بخــش، بــا 
در بخــش پایانــی ســخنان خــود بابیــان اینکــه در ســال های 
گذشــته، بخــش اورژانــس ایــن بیمارســتان بــا یــک پزشــک 
کــرد: در حــال حاضــر، بخــش  عمومــی مدیریــت می شــد اظهــار 
اورژانــس ایــن مرکــز به صــورت 24 ســاعته بــا چهــار متخصــص 
ــد. ــت می کن ــس فعالی ــب اورژان ــودکان و ط ک ــی،  ــان، بیهوش زن

گرفت :  به مناسبت هفته بسیج صورت 
ویزیت اکیپ بسیج جامعه پزشکی اهر از روستای بالی قشالق

بالــی  بیمــاران روســتای  اهــر  کیــپ بســیج جامعــه پزشــکی شــبکه بهداشــت و درمــان  ا
گــزارش روابــط عمومــی  کــرد. بــه  قشــالق ایــن شهرســتان را به صــورت رایــگان ویزیــت 
کــه متشــکل از پزشــک متخصــص ارتوپــدی،  گــروه  شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر ایــن 
متخصــص اطفــال،2 نفــر پزشــک عمومــی و دارو یــار و مامــا بــود هم زمــان بــا هفتــه بســیج 
در روز چهارشــنبه مورخــه 94/9/4 بــا حضــور در روســتای محــروم بالــی قشــالق در شــمال 
نمودنــد. ویزیــت  رایــگان  به صــورت  را  مراجعه کننــده  بیمــاران  شهرســتان  ایــن  شــرق 
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پایگاه اورژانس 115 کلوانق افتتاح شد

مســیر  احــداث  بــزرگ  پــروژه  از  تبریــز  شهردارکالنشــهر 
ــد  ــگاه بازدی ــه دانش ــی ب ــد میان ــی از کمربن ــی اورژانس دسترس

ــود نم
دکتــر نجفــی شهردارکالنشــهر تبریــز، حاجــی زاده عضــو شــورای شــهر 
کارشناســی شــهرداری از پــروژه بــزرگ احــداث مســیر  بــه همــراه هیــات 
کمربنــد میانــی بــه دانشــگاه بازدیــد نمودنــد.  دسترســی اورژانســی از 
کــه دکتــر محمــد حســین صومــی رییــس دانشــگاه،  در ایــن بازدیــد 
عمرانــی  طرحهــای  بــر  نظــارت  و  فنــی  امــور  مدیــر  و  ک  امــال مدیــر 
گــزارش  دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند، شــهردارتبریز پــس از شــنیدن 
بهســازی  جهــت  همــکاری  مســاعد  قــول  پــروژه  پیشــرفت  مراحــل 
ــردد  گ ــروه مشــترکی تشــکیل  کارگ ــرر شــد  منطقــه را داد. همچنیــن مق
و در زمینــه همــکاری و مســاعدت هــای شــهرداری در تســریع پــروژه 
گیــری شــود. در ضمــن  هــای عمرانــی دانشــگاه بررســی و تصمیــم 
ــازی  ــری بهس ــوص پیگی ــو شــورای شــهر نیــز در خص ــی زاده عض حاج
بافــت منطقــه از طریــق شــورای شــهر قــول مســاعد داد.گفتنــی اســت 
پــروژه هــای پژوهشــگاه ملــی، خوابــگاه  از  ایــن برنامــه   در حاشــیه 
دانشــجویی و ســاختمان معاونــت غــذا و دارو نیــز بازدیــد بعمــل آمــد.

در آئین تجلیل از دانشجویان برتر در سراب عنوان شد
دانشگاه نقطه قوت کشور در تعالی و پیشرفت است.

مهنــاز بهمنــی نماینــده مــردم ســراب در مجلــس شــورای اســالمی در آئیــن تجلیــل از دانشــجویان برتــر 
دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: نقطه اتکا و قوت کشور در رسیدن به تعالی و پیشرفت  دانشگاه 
ها و دانشــجویان می باشــد. وی با اشــاره به توانمندی های خوب جوانان دانشــجو در ایران اســالمی 
اظهارکرد:امــروز پیشــرفت هــای خیــره کننــده جوانــان ایــن مــرز و بــوم در عرصــه هــای مختلــف علمــی و 
پژوهشــی  مرهــون زحمــات و تــالش های اســتادان و دانشــجویان اســت. بهمنی با تبییــن ویژگی های 
کنــار اخــالق و اصــول انســانی و پایبنــد بــودن  کســب مهــارت و دانــش در  یــک دانشــجو بیــان داشــت: 
گــره هــا و مشــکالت را از عرصــه هــای مختلــف بگشــاید.  بــه ارزش هــای متعالــی مــی توانــد بســیاری از 

دانشگاه باشگاه احزاب و گروههای سیاسی نیست
گاهــی  گفــت: دانشــجو بــا شــجاعت و آ نقــی عابدینــی رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب 
قریــن اســت و ایــن قشــر مــی توانــد بــه الگویــی بــرای دیگــر اقشــار تبدیــل شــود. وی بــا بیــان 
اینکــه دانشــگاهها نبایــد بــه باشــگاه احــزاب و جنــاح هــای سیاســی تبدیــل شــود ابرازداشــت: 
دانشــجو بــا سیاســت عجیــن اســت و شــجاعت و فریــاد تظلــم خواهــی ایــن قشــر رســا و بلنــد اســت 
ــی  ــد داد.عابدین ــود را نخواه ــی از خ ــای سیاس ــان ه ــتفاده جری ــوء اس ــاژه س ــز اج ــجو هرگ ــا دانش ام
کیــد قــرارداد و افــزود: دانشــجویان در جریــان  روحیــه حــق طلبــی و استکبارســتیزی را مــورد تا
کــه  انقــالب اســالمی و دوران دفــاع مقــدس بــا حضــور در عرصــه انقــالب و جهــاد نشــان دادنــد 
همــواره در صــف عدالــت خواهــی و ظلــم ســتیزی قراردارنــد. عبــاس مجــدی معــاون اموزشــی 
گفــت: ایــن دانشــکده بــا وجــود اینکــه نوپــا بــوده و دوســال از  دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب 
گــذرد ولــی قــدم هــای خوبــی در جهــت ارتقــاء ســطح آموزشــی و فرهنگــی برداشــته  تاســیس آن مــی 
اســت. وی بــه ارایــه مقــاالت متعــدد اســتادان و دانشــجویان ایــن دانشــکده در مجامــع مختلــف 
پیگیــری  و  مســاعدت  بــا  دانشــکده  آزمایشــگاههای  و  کتابخانــه  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  علمــی 
مســئوالن تجهیــز شــده و تــالش هــا بــرای خدمترســانی بــه دانشــجویان اســتمرار دارد. مجــدی 
ــزود: ایــن بیمارســتان در آینــده  ــرد و اف ک ــه بیمارســتان جدیداالحــداث شهرســتان ســراب اشــاره  ب
ــا راه انــدازی آن ســاختمان بیمارســتان فعلــی در اختیــار دانشــکده  نزدیــک افتتــاح خواهدشــد و ب
کــه بــا حضــور اســتادان و دانشــجویان دانشــکده علــوم پزشــکی  گرفــت. در ایــن آئیــن  قرارخواهــد 
ســراب برگزارشــد از دانشــجویان برتــر علمــی و نیــز فعــاالن فرهنگــی و دانشــجوئی تجلیــل شــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در آئیــن افتتــاح پایــگاه 
اورژانــس 115 کلوانــق گفــت: خدمات اورژانس 115 مهم و بایســتی 
در بهبــود کیفیــت خدمــات ارائه شــده تــالش شــود و رضایت منــدی 
گــردد. دکتــر صومــی در آئیــن افتتــاح پایــگاه جــاده ای  مــردم بیشــتر 
گفــت: کمبــود نیــروی  کلوانــق شهرســتان هریــس  اورژانــس 115 
انســانی در اورژانــس 115 به عیــن شــاهد هســتیم امــا بــه خاطــر 
گذشــته داده بودیــم  کلوانــق در ســال  کــه بــه مــردم شــهر  قولــی 
ــت همیشــگی  ــت و فعالی ــبکه بهداش ــه ش ــکاری صمیمان ــا هم و ب
فوریت هــای پزشــکی و اهــدا زمیــن و انشــعابات توســط شــهرداری 
و شــورای شــهر انجــام شــد, توانســتیم امــروز ایــن پایــگاه اورژانــس 
کنیــم. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی در ادامــه بــا  115 را افتتــاح 
اشــاره بــه آیــه شــریفه گفــت: نجــات جــان یــک نفــر نجــات جــان 
امتــی اســت و خدمــات اورژانــس 115 بــا توجــه بــه فشــار و ســختی 
کار از اولویــت باالئــی قــرار دارد. دکتــر صومــی در ادامــه گفــت: مــردم 
در خدمــات درمانــی, مخصوصــًا حــوادث خواســته های ویــژه ای از 
کادر فوریــت دارنــد و چــون شــما تکنســین ها پیش قــراوالن ســالمت 

هســتید بایســتی در ارائــه خدمــات تمــام تــالش خــود 
را انجــام بدهیــد تــا رضایتمنــدی مــردم جلــب شــود. 
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
همچنیــن در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از حضــور دکتــر 
صومــی و دکتــر مهامیــن و مســئولین شهرســتان هریس 
گفت:ریاســت دانشــگاه و شــبکه بهداشــت و مســئولین 
و  تــالش  تمــام  کلوانــق  شــهر  و  هریــس  شهرســتان 
همــکاری خــود بــرای افتتــاح ایــن پایــگاه انجــام دادنــد 
و بــا توجــه بــه کمبــود شــدید نیــروی انســانی, اقــدام بــه 

کیــد بــر کمبــود  افتتــاح پایــگاه انجــام شــد.  دکتــر رجائــی ضمــن تأ
گفــت: پیگیــری جهــت تأمیــن نیــرو از طریــق  نیــرو و آمبوالنــس 
اضافــه کاری بــا نیروهــای شهرســتان های مجــاور انجام شــده و 
بنــده در اینجــا از نیروهــای اورژانــس جهــت پوشــش پایگاه هــای 
کــه انجــام  اورژانــس 115 بــا توجــه بــه تعــداد نوبت هــای بیشــتر 
خدمــت می کننــد, تقدیــر و تشــکر می کنم. رئیس شــبکه بهداشــت 
و درمــان پزشــکی شهرســتان هریــس در ایــن مراســم ضمــن ارائــه 

گــزارش عملکــرد 8 ماهــه اورژانــس 115 هریس گفت:این پایگاه در 
حالــی توانســتیم افتتــاح کنیم که کارکنــان نیز همکاری صمیمانه 
ــا جــذب  ــم ب ــد. دکتــر مهامیــن گفــت: امیدواری کردن خــود را اعــالم 
کمتــر شــود و  کارکنــان  کاری  نیــروی انســانی مشــکالت و فشــار 
کارکنــان نیــز. بتوانند مدارج باالتر علمی را کســب کننــد. به گزارش 
روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
کلوانــق , ششــمین پایــگاه شهرســتان هریــس اســت. , پایــگاه 
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پیام تسلیت دکتر محمدحسین صومی 
به خانواده 

دکتر نرمین شهپوری

اوست باقی
 شــکوه و عظمــت راه پیمایــی عظیــم  اربعیــن 
کربــال  به ســوی  را  عاشــقی  هــر  حســینی  دل 
نگه داشــتن مصائــب   وزنــده  رهســپار می کنــد 
کبــری )ع( آن اســوه جاودانگــی  ایثــار،  زینــب 
عاشــق  دســت های  و  پاهــا  مرهــون  امــروز 
ازجان گذشــته  حســینی اســت و هــر عاشــق  در 
ایــن مســیر ســهمی به انــدازه وســع خــود دارد 
ــر نرمیــن  ــم دکت ــان مرحومــه خان ــه در ایــن می ک
گونــه  شــهادت  باختــن  باجــان  شــهپوری 
خویــش ســهم بهشــتی بــرای خــود رقــم زدنــد که 
بی شــک امــام حســین )ع(شــفیع خادمــان حــرم 
و زائرانــش خواهــد بــود. ایــن ضایعــه بــزرگ را بــه 
خانــواده محترم شــهپوری و جامعه دانشــگاهی 
گرامــی تســلیت می گویــم. نامــش  و همــکاران 

جاویــد و راهــش پــر رهــرو بــاد.

دکتر محمدحسین صومی
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

گفتنی است ایثارگر سركار خانم دكتر   
نرمین شهپوری در سانحه تصادف 
كربالی  معال به دیار باقی  در مسیر 

شتافت. 

پرواز عاشقانه مسافر سفیدپوشݠ 

ســفر بــه کربــا و خدمــت بــه میلیون هــا انســانی کــه عاشــقانه در 
کــه دکتــر  گام برمــی داشــتند آرزویــی بــود  کربــا  مســیر نجــف تــا 
کــرده بود   نرمیــن شــهپوری ســال ها برای رســیدن بــه آن تاش 
و وقتــی در چــادر هــالل احمــر دســت نخســتین زائر بیمار را در دســت گرفت 
شــیرین تریــن لحظــه زندگی اش را چشید.هشــتمین روز از آذرمــاه درحالی 
کــه بســیاری از عاشــقان امــام حســین)ع( بــا پای پیــاده به ســوی میعادگاه 
عاشــقان حرکــت می کـــــــردند فرشتــــــــــــه های ســپید پــوش در چادرهــای 
هــالل احمــر بــا آغــوش بــاز پذیــرای زائرانــی بودنــد کــه بیمــاری تــوان ادامــه 
گرفتــه بــود و دســتان پرمهــر پزشــکان و پرســتاران ایرانــی  حرکــت را از آنهــا 
گردانــد. دکتــر نرمیــن  آنهــا را درمــان و تــوان ادامــه مســیر را بــه آنهــا بازمــی 
کــه ســال ها مســئولیت یکــی از خانه هــای  شــهپوری پزشــک عمومــی 
بهداشــت شهرســتان مـــراغه را بــر عهــده داشــت بــه شــوق درمــان زائــران 
 اربعین داوطلبانه همراه با گروهی از پزشکان و پرستاران به نجف رفت.

ایــن پزشــک 46 ســاله در راه خدمــت بــه زائــران اربعیــن وقتــی همــراه 
امــام هفتــم )ع(  زیــارت  بــه شــوق  از پزشــکان و پرســتاران  بــا 14 نفــر 
کاظمیــن  کربــال بــه  کاظمیــن رفتــه بــود در ســانحه تصــادف در مســیر  بــه 
جــان خــود را از دســت داد. بــا اعــالم خبــر ایــن حادثــه تلــخ وزیــر بهداشــت 
کــرد: توفیــق  کار اعــالم  ــا تســلیت درگذشــت ایــن پزشــک فــدا در پیامــی ب
خدمــت بــه زائــران حســینی بســیاری از همــکاران را بــر آن داشــت تــا 
گــرو خدمــت بــه  کشــور عــراق و مســیر زوار، دل در  در مرزهــا و داخــل 
 عاشــقان امــام حســین)ع( بســپارند و خطرهــای ســفر را بــه جــان بخرنــد.

ــا یــادآوری خاطــرات آخریــن  دکتــر اژدر اســکویی همســر دکتــر شــهپوری ب
ــگار  ــه خبرن ــال داشــت ب کرب ــه  ــا همســر و فرزندانــش ب کــه همــراه ب ســفری 
گفــت: 21 ســال قبــل بــا همســرم در دانشــگاه علــوم پزشــکی  گــروه زندگــی 
ارومیــه آشــنا شــدم. از همــان دوران دانشــجویی نســبت بــه بیمــاران 
کاری او ویژگــی  گذشــت و فــدا دلســوزی خاصــی داشــت و ایــن روحیــه 
کــه باعــث شــد تــا بــه خواســتگاری ا ش بــروم. پــس از ازدواج  مهمــی بــود 
کارمنــد وزارت بهداشــت بــود بــه عنــوان  کــه  غ التحصیلــی، همســرم  و فــار
مســئول درمانــگاه مرکــز بهداشــت محلــه دروازه مراغــه فعالیــت خــود را 
کــرد. ایــن محلــه یکــی از مناطــق فقیرنشــین مراغــه اســت و همســرم هــر صبــح بــه شــوق  آغــاز 
کار بــود و تا آخریــن ســاعت  درمــان بیمــاران ایــن محلــه از خانــه بیــرون می رفــت. او بســیار فــدا
بــرای درمــان و ویزیــت بیمــاران در درمانــگاه می مانــد و می گفــت خــدا مــا را وســیله قــرار داده 
کســی بــه خاطــر مشــکل مالــی از درمــان بــاز بمانــد.  کنیــم و نبایــد  اســت تــا بیمــاران را درمــان 
20 ســال قبــل پســرمان علــی و ســه ســال بعــد نیــز دخترمــان ســارا بــه دنیــا آمــد. همســرم عــالوه 
 بــر مراقبــت از بچه هــا هیچــگاه درمــان بیمــاران را رهــا نکــرد و هــر روز بــه درمانــگاه می رفــت.
ــار  ــاز شــد یــک ب ــال ب کرب کنیــم و وقتــی راه  ــال ســفر  کرب ــه  وی ادامــه داد: همیشــه آرزو داشــت ب
بــه تنهایــی بــه ایــن ســفر رفــت. پــس از بازگشــت آرام و قــرار نداشــت و می گفــت بایــد ایــن بــار 
کربــال و نجــف برویــم. در ایــام محــرم در مراســم نوحــه و روضــه شــرکت  همــه باهــم بــه زیــارت 

این پزشک داوطلبانه به زائران 
ــت  ــر خدم ــال احم ــادر ه ــینی در چ حس
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ح سالمت معنوی ویژه پرستاران برگزار شد طر
در  پرســتاران  حضــور  بــا  معنــوی  ســالمت  طــرح   کارگاه 

شــد. برگــزار  ســینا  بیمارســتان 
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، 
ح ســـالمت معنـــوی بـــه  کارگاه طـــر
همـــت ســـتاد اقامـــه نمـــاز دانشـــگاه 
وبـــا حضـــور پرســـتاران در ســـالن 
ســـینا  بیمارســـتان  کنفرانـــس 
برگـــزار شـــد. حجـــت االســـالم علـــی 
کارگاه  آرزومنـــد بـــه عنـــوان مـــدرس 
گفـــت:  در خصـــوص چرایـــی نمـــاز 
تـــا  خداونـــد  هـــای  نعمـــت  شـــکر 
انســـان  کـــه  دارد  ارزش  زمانـــی 
در  یعنـــی  باشـــد؛   داشـــته  وجـــود 
قیـــد حیـــات باشـــد و البتـــه شـــکر 
ــت؛  ــاز اسـ ــدن نمـ ــز خوانـ ــود نیـ وجـ
باالتریـــن مرتبـــه ی شـــکر  یعنـــی 
ادامـــه  وی  اســـت.  نمـــاز  عملـــی 
دیـــدن   معنـــی  بـــه  یـــأس  داد: 
نداشـــته هـــا بـــدون صبـــر اســـت، 
شـــدن  مایـــوس  مانـــع  نیـــز  نمـــاز 
کـــه البتـــه بایـــد  انســـان مـــی شـــود 
از  باشـــیم منظـــور  توجـــه داشـــته 
نیســـت  کـــردن  ســـکوت  صبـــر، 
ــل و تـــالش  ــای عمـ ــه معنـ ــه بـ بلکـ
کـــرد:  خاطرنشـــان  وی  اســـت. 
بخصـــوص  کبرزداســـت  نمـــاز 
نزدیـــک  کـــه  آن  هـــای  ســـجده 
ــر  گـ ــت و ا ــه خداسـ ــت بـ ــن حالـ تریـ
رانـــده  از درگاه خداونـــد  شـــیطان 
ــه دلیـــل ســـجده نکردنـــش  ــد بـ شـ
کـــرد:  کیـــد  تا آرزومنـــدی  بـــود. 
مـــی  قـــرآن  در  خداونـــد  وقتـــی 
و  بالصبـــر  “واســـتعینوا  فرمایـــد 
ــه  کـ الصـــاله« بدیـــن معنـــی اســـت 
ـــه وســـیله  در نداشـــته هـــای خـــود ب
ی صبـــر و در داشـــته هایتـــان بـــه 
کمـــک  مـــن  از  نمـــاز  ی  وســـیله 
ــه  ــر اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــد. وی بـ بگیریـ

دیـــن اســـالم در فارســـی بـــه معنـــی 
روش تســـلیم شـــدن بـــه خداونـــد 
گفـــت: تســـلیم شـــدن در  اســـت، 
برابـــر خـــدا اصـــول و فروعـــی دارد 
و خداونـــد بـــرای آمـــوزش ایـــن راه 
امامـــان  و  پیامبـــران  هـــا  روش  و 
ــه  ــر توجـ گـ ــا ا ــت امـ ــتاده اسـ را فرسـ
کنیـــم تمـــام اصـــول دیـــن در نمـــاز 
فـــروع  قبولـــی  و  دارد  وجـــود  نیـــز 
نمـــاز  قبولـــی  گـــرو  در  نیـــز  دیـــن 
هـــای ماســـت. وی در خصـــوص 
توضیـــح  بیمـــاران  نمـــاز  احـــکام 
یـــادآوری هنـــگام و  داد: هرچنـــد 
جـــزء  بیمـــاران  بـــه  نمـــاز  احـــکام 
بـــه  پرســـتاران  رســـمی  وظایـــف 
شـــمار نمـــی آیـــد امـــا شـــما توجـــه 
کـــه در  کاری  کـــه  داشـــته باشـــید 
مـــی  دریافـــت  اجـــرت  آن  برابـــر 
کنیـــد، مانـــدگار نیســـت بلکـــه آن 
کـــه  حرکتـــی مانـــدگار خواهـــد بـــود 
صرفـــا  و  اجـــرت  انتظـــار  بـــدون 
ـــما  ـــر ش گ ـــی ا ـــد؛ یعن ـــدا باش ـــرای خ ب
ــاز را بـــه  ــا احـــکام نمـ ــاز یـ وقـــت نمـ
ایشـــان  یـــا  و  یـــادآوری  بیمـــاران 
کنیـــد  یـــاری  آن  بـــه  عمـــل  در  را 
ماندگارتـــر  کارتـــان  ایـــن  قطعـــا 
مباحـــث  آرزومنـــدی  اســـت. 
و  احـــکام  تشـــریح  بـــا  را  کارگاه 
وضـــوی  تیمـــم،  وضـــو،  شـــرایط 
ـــکام  ـــی و اح ـــوی نیابت ـــره، وض جبی
داد. پایـــان  قبلـــه  بـــه   مربـــوط 

کارگاه  گفتـــه ی ایـــن مـــدرس،  بـــه 
ح ســـالمت معنـــوی در آینـــده  طـــر
حضـــور  بـــا  عملـــی  صـــورت  بـــه 
پرســـتاران  بـــه  امـــر  کارشناســـان 

شـــد. خواهـــد  داده  آمـــوزش 

ــرده  و اشــک می ریخــت. می گفــت  ک
بزرگتریــن لــذت در جهــان شــهادت 
از  و  اســت  حســین)ع(  امــام  راه  در 
خــدا می خواســت تــا ایــن لــذت را بــه 
او بچشــاند. 12 ســال قبــل پســر دوم 
ــان  ــد و مادرش ــا آم ــه دنی ــدی ب ــا مه م
کــه بــه  همیشــه از خاطــرات ســفری 
کربــال و نجــف رفتــه بــود بــرای آنهــا 
کــه  تعریــف می کــرد. ســرانجام روزی 
می کــرد  شــماری  لحظــه  آن  بــرای 
ــال و نجــف  کرب ــه  ــرا رســید همگــی ب ف
بــرق خوشــحالی  روزهــا  آن  رفتیــم. 
می دیــدم.  همســرم  چشــمان  در  را 
ــی  در صحــن امــام حســین)ع( درحال
خــدا  از  می ریخــت  اشــک  کــه 
می خواســت تــا بازهــم توفیــق زیــارت 
را قســمت او کنــد. می گفــت هیچــگاه 
کربــال ســیر نمی شــود و در  از ســفر بــه 
نخســتین فرصــت بازهــم بــه اینجــا 
اســکویی  دکتــر  گشــت.   بازخواهــد 
بــه  همســرش  ســفر  آخریــن  دربــاره 
خدمــت  راه  در  او  شــهادت  و  کربــال 
گفــت: بــا نزدیــک  بــه زائــران اربعیــن 
از  بســیاری  اربعیــن  بــه  شــدن 
پزشــکان و پرســتاران و پیراپزشــکان 
زائــران  بــه  خدمت رســانی  بــرای 
اربعیــن داوطلــب می شــدند همســرم 

نیــز بالفاصلــه داوطلــب ایــن ســفر شــد 
گــروه 24 نفــره ســوم  و همــراه بــا یــک 
آذرمــاه از مــرز مهــران بــه نجــف رفت. 
کــه  بــر اســاس برنامــه ریــزی هایــی 
بــود چادرهــای هــالل  انجــام شــده 
ــا  ــال برپ کرب ــه  احمــر در مســیر نجــف ب
پرســتاران  و  پزشــکان  و  بــود  شــده 
می شــدند  مســتقر  چادرهــا  ایــن  در 
خدمت رســانی  بیمــاران  بــه  و 
می کردنــد. روز قبــل از ایــن ســفر در 
کــه بــا شــوق فــراوان وســایلش  حالــی 
وصیــت  مــن  بــه  می کــرد  جمــع  را 
ــرد. می گفــت از ایــن ســفر  ک عجیبــی 
گشــت و شــهید می شــود.  بازنخواهــد 
تــا مراقــب بچه هــا  از مــن خواســت 
باشــم و نمــاز و روزه قضــای او را بــه 
را  حرف هایــش  روز  آن  بیــاورم.  جــا 
می کــردم  تصــور  و  نگرفتــم  جــدی 

ایــن ســفر هــم ماننــد همــه ســفرها و 
کــه قبــاًل رفتــه  مأموریــت هایــی اســت 
اســت. روز دوشــنبه 9 آذرمــاه یکــی 
از مســئوالن شــبکه بهداشــت مراغــه 
ــرد  ک ــالم  ــرم را اع ــادف همس ــر تص خب
کــه او در ایــن  ولــی بــه مــن نگفتنــد 
ســانحه جــان باختــه اســت. وقتــی 
پزشــکان  تیــم  مســئوالن  بــا  تلفنــی 
کــردم  صحبــت  نجــف  بــه  اعزامــی 
گریــه می کــرد خبــر  کــه  او در حالــی 
جــان باختــن همســرم را بــه مــن داد. 
بــود.  رســیده  آرزویــش  بــه  همســرم 
چند نفر دیگر از همکاران همسرم در 
ایــن تصــادف بشــدت مجــروح شــده 
تــالش وزارت بهداشــت  بــا  بودنــد.  
پیکــر همســرم و مجروحــان حادثــه 
همســر  شــد.  بازگردانــده  ایــران  بــه 
ــه  ــان اینک ــا بی کار ب ــدا ــک ف ــن پزش ای
راه  در  شــهادت  آرزوی  همســرش 
ــران امــام حســین)ع(  ــه زائ خدمــت ب
ــا شــدن  گفــت: پــس از برپ را داشــت، 
و همراهانــش  او  امــداد،  چادرهــای 
و  حســین)ع(  امــام  زیــارت  بــه 
پــس  و  رفتنــد  عبــاس)ع(  حضــرت 
از بازگشــت بــه نجــف قــرار بــود بــه 
کاظمیــن هــم برونــد؛ وقتــی  زیــارت 
گرفــت و  کربــال بــود بــا مــن تمــاس  در 

گفــت  کــه اشــک می ریخــت  درحالــی 
کــرده  اســت و از امــام  غســل شــهادت 
را  تــا شــهادت  حســین)ع( خواســته 
کنــد. رفتــن او بــرای مــن  قســمت او 
و فرزندانمــان بســیار ســخت اســت. 
را  مــردم مراغــه پیکــرش  بــا  همــراه 
ک ســپردیم. او  گلــزار شــهدا بــه خــا در 
بــه آرزویــش رســید ولــی غــم از دســت 
فرزندانمــان  و  مــن  بــرای  او  دادن 

بســیار ســخت اســت.
بــه  کــه  آخریــن نمــاز نویــد رضایــی 
کمــک بهیــار بــرای خدمــت  عنــوان 
بــه زائــران اربعیــن بــه نجــف اعــزام 
شــده بــود از آخریــن لحظــات زندگــی 
دکتــر نرمیــن شــهپوری و آخریــن نمــاز 
او قبــل از ســانحه تصــادف ایــن گونه 
می گویــد: روز ســوم آذرمــاه از تبریــز بــه 
نجــف اعــزام شــدیم و محــل اســتقرار 

در  بــود.  عــراق  ورزش  اداره  نیــز  مــا 
کربــال چادرهـــــــای  مســیر نجــف بــه 
هــالل احمــر برپــا شــده بــود و دکتــر 
شــهپوری و مــن همــراه چنــد پرســتار 
چادرهــا  از  یکــی  در  بهیــار  کمــک  و 
ــود قبــل  ــرار ب ــم. ق مســتقر شــده بودی
کاظمیــن  کربــال و  کار بــه  از شــروع بــه 
کنیــم و پــس از زیــارت خدمــات  ســفر 
درمانــی را بــه زائــران آغــاز کنیــم. پس 
کربــال و بازگشــت بــه نجــف  از ســفر بــه 
همــکاران  از  نفــر   14 یکشــنبه  روز 
ون  خودروهــای  از  یکــی  بــر  ســوار 
کاظمیــن  طــرف  بــه  عــراق  کشــور 
کــه در مســیر جــاده  کردیــم  حرکــت 
بــا خــودروی  مــا  گهــان خــودروی  نا
از  پــس  و  کــرد  تصــادف  جلویــی 
انحــراف بــه الیــن مخالــف بشــدت بــا 
ــا ســرعت در حرکــت  ــه ب ک خودرویــی 
کــرد و واژگــون شــد. در  بــود تصــادف 
ایــن ســانحه دکتــر شــهپوری جــان 
خــود را از دســت داد و مــن و تعــداد 
دیگــری از همــکاران بشــدت زخمــی 
شــدیم. قبــل از ایــن ســفر ایشــان از 
تــا غســل شــهادت  همــه خواســتند 
کننــد. می گفتنــد در ایــن ســفر شــهید 
خواهنــد شــد. در طــول مســیر وقتــی 
از  یکــی  کردیــم  توقــف  نمــاز  بــرای 
نمــاز  پیــش  عنــوان  بــه  همــکاران 
ایســتادند و نمــاز جماعــت خواندیم. 
دکتــر شــهپوری مکبــر نمــاز جماعــت 
ــی  ــان نمــاز درحال ــد و بعــد از پای بودن
شــهادتین  می ریختنــد  اشــک  کــه 
آخریــن  ایــن  گفتنــد  و  خواندنــد 
می خوانیــم.  کــه  اســت  نمــازی 
ــر  ــی داد دیگ ــان م ــان نش حرف هایش
بــه زمیــن تعلــق ندارنــد و بــا شــوق 
فــراوان از شــهادت می گفتنــد. بعــد 
از ســانحه همــه مــا را بــه بیمارســتان 
بــود  آنجــا  و  کردنــد  منتقــل  حلــه 
نرمیــن  دکتــر  شــدیم  متوجــه  کــه 
 شــهپوری بــه آرزویــش رســیده اســت.
از  یکــی  مرزپــور  کیومــرث  دکتــر 
پزشــکان اعزامــی بــه نجــف نیــز بــا 
 300 از  بیــش  روزانــه  اینکــه  بیــان 
گفــت:  را معاینــه می کردیــم،  بیمــار 
دکتــر شــهپوری از همــان روز نخســت 
کــه بــه نجــف رســیدیم شــوق فراوانــی 
زائــران  بــه  خدمت رســانی  بــرای 
زیــارت  از  بعــد  می گفــت  و  داشــت 
در  زودتــر  هرچــه  کاظمیــن  و  کربــال 
بتوانیــم  تــا  شــویم  مســتقر  چادرهــا 
کنیــم. بســیاری  بــه زائــران خدمــت 
کننــدگان دچــار مشــکالت  از مراجعــه 
تنفســی شــده بودند و دکتر شــهپوری 
کافــی بــرای  مراقــب بــود تــا امکانــات 
داشــته  همــراه  بیمــاران  درمــان 

باشــیم.
منبع:روزنامه ایران

ایـن محلـه یکـی از مناطـق فقیرنشـین مراغه اسـت و همسـرم 
هـر صبـح به شـوق درمـان بیمـاران ایـن محلـه از خانـه بیرون 
می رفـت. او بسـیار فـداکار بود و تا آخرین سـاعت بـرای درمان 
و ویزیـت بیمـاران در درمانـگاه می مانـد و می گفـت خـدا مـا را 
نبایـد  و  کنیـم  را درمـان  بیمـاران  تـا  داده اسـت  قـرار  وسـیله 
کسـی بـه خاطر مشـکل مالـی از درمان بـاز بماند. 20 سـال قبل 
پسـرمان علی و سـه سـال بعد نیـز دخترمان سـارا بـه دنیا آمد. 
همسـرم عالوه بـر مراقبـت از بچه ها هیچـگاه درمـان بیماران 

را رهـا نکـرد و هـر روز بـه درمانـگاه می رفت
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تشکل های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دکتر صومی قدردانی کردند
تشــکل های دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا نــگارش نامــه ای بــه وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از خدمــات ریاســت دانشــگاه 
ح زیــر اســت:  ــه شــر ــوم پزشــکی تبریــز، متــن نامــه ایــن تشــکل هــا ب گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل ــه  ــد. ب کردن در رفــع مشــکالت دانشــجویان قدردانــی 

قای دکتر قاضی زاده هاشمی محضر مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آ
با سالم و آرزوی توفیقات روز افزون

ــی و تمــام تالشــگران حــوزه بهداشــت و درمــان و همچنیــن تبریــک خدمــات   ــرام خدمــت حضرتعال ضمــن عــرض ادب و احت
خالصانــه وزارتخانــه تحــت مدیریــت جنابعالــی بابــت اهتمــام جــدی در حــوزه ســالمت عمومــی و انجــام خدمــات ارزنــده 
کنتــرل بــازار دارو و ســایر اقدامــات ارزشــمند دیگــر،  بــه  از جملــه افزایــش بودجــه ســالمت، اجــرای طــرح تحــول ســالمت، 
اســتحضار عالــی مــی رســاند دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز نیــز در جهــت خــط مشــی هــا و برنامــه هــای بــاال دســتی وزارت متبــوع 
گیــر جایــگاه خــود در عرصــه هــای مختلــف اقدامــات قابــل توجهــی انجــام  در راســتای ارتقــای رونــد پیشــرفت و اعتــالی چشــم 
کــه در ایــن میــان خدمــات صنفــی و رفاهــی ارائــه شــده بــه دانشــجویان بســیار چشــمگیر وبــارز اســت. بــی شــک ایــن  داده اســت 
خدمــات مرهــون تالشــهای بــی شــائبه و کوشــش هــای وثیــق مدیــران و کارکنــان محتــرم حــوزه معاونــت دانشــجویی و  فرهنگــی و 
 همچنیــن مســاعدت هــا و عنایــت هــای ویــژه رئیــس محتــرم دانشــگاه بــه حــوزه خدمــات صنفــی و رفاهــی دانشــجویان مــی باشــد. 
گردیــده تــا همــکاران حــوزه معاونــت  کــه باعــث و حامــل  بدیهــی اســت حمایــت هــای بــی دریــغ و خالصانــه ایشــان اســت 
کوشــی و بــا همــت وثیــق و مدیریــت دلســوزانه مدیــران  دانشــجویی و فرهنگــی بــا تالشــهای بــی وقفــه، پیگــری و ســخت 
محتــرم امــور دانشــجویی در اجــرای برنامــه هــا تــالش مضاعــف انجــام داده و موجبــات رضایــت منــدی دانشــجویان را 
کــه در محافــل دانشــجویی ذکــر خیــر خدمــات صــورت گرفتــه همیشــه بــر زبــان هاســت. لــذا بــا  فراهــم آورنــد بــه طــوری 
ــیله  ــن وس ــز بدی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــای دانش ــکل ه ــدگان تش ــوان نماین ــه عن ــوق ب ــب ف ــه مرات ــت ب  عنای
مراتــب ســپاس خــود را از تــالش و زحمــات ارزشــمند و صادقانــه  ریاســت محتــرم دانشــگاه و مدیــران محتــرم حــوزه معاونــت 
دانشــجویی و فرهنگــی و ســایر همــکاران ایــن حــوزه تقدیــم مــی داریــم. از درگاه ایــزد منــان دوام عــزت، ســالمت و تــداوم 
 حضــور و تاثیــر آن بزرگــواران در راســتای دســتیابی بــه اهــداف عالیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی و ارتقــای کیفیــت 

زندگی و نشاط دانشجویان و توسعه پایدار جمهوری اسالمی ایران را مسئلت داریم.
با تشکر 

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
 انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تبریز 

کوثــر نیــز بــا انتشــار نامــه ای از خدمــات  گــزارش مــی افزایــد اعضــای شــورای صنفــی خوابــگاه   ایــن 
کردنــد. دکتــر صومــی، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز قدردانــی 

ح زیر است:  متن این نامه نیز به شر
 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز جناب آقای دکتر صومی

با سالم و تحیات
احترامــا در خصــوص نظــر لطــف آن ریاســت محتــرم و تالشــهای آقــای دکتــر عبــادی مدیریــت محتــرم امــور 
کــه  خوشــبختانه منجــر بــه حــل مشــکالت عدیــده  کوثــر  دانشــجویی، در خصــوص تخصیــص اعتبــار بــه خوابــگاه 
ــه  ک ــت  ــده اس گردی ــجویان  ــی دانش ــت رفاه ــگاه و وضعی ــت خواب ــت اینترن ــود وضعی ــه بهب ــگاه، از جمل ای در خواب
ــا اســتعانت از الطــاف  ــه ب ک ــد  ــی مــی رســاند، امی ــه اســتحضار عال ــگاه را ب ــر و تشــکر دانشــجویان خواب مراتــب تقدی
گــردد. اینجانبــان اعضــای شــورای  بیکــران الهــی ســایر مشــکالت دانشــجویان خوابگاهــی نیــز حــل و فصــل 
ــرم و  ــت محت ــات آن ریاس ــائبه و عنای ــی ش ــات ب ــجویان از  زحم ــایر دانش ــی از س ــه نمایندگ ــر ب کوث ــگاه  ــی خواب صنف
 آقــای دکتــر عبــادی قدردانــی نمــوده و از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــزان طــول عمــر بــا عــزت و ســالمت خواهانیــم.

با تشکر و احترام مجدد 

اعضای شورای صنفی خوابگاه کوثر
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قلب نوزاد بیمار با روش غیر جراحی حیات تازه یافت
کــودکان مرکــز قلــب شــهید مدنــی تبریــز بــا اســتفاده از روش غیــر جراحــی توانســتند دریچــه قلــب نــوزاد نــارس  متخصصیــن قلــب 

کــودکان و فلوشــیپ  کبــر موالیــی فــوق تخصــص قلــب  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز شــهید مدنــی، دکتــر ا کننــد. بــه  دوکیلویــی را بــاز 
و  ریــوی  دریچــه  شــدید  تنگــی  بــا  کــه  نارســی  نــوزاد  گفــت:  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  عــروق  و  قلــب  مــادرزادی  بیماری هــای  اینترونشــن 

ــًا بــه مرکــز قلــب شــهید مدنــی انتقــال یافتــه  ــاد بــه دنیــا آمــده و از ارومیــه بــه تبریــز اعزام شــده و نهایت نارســایی شــدید قلبــی در مهاب
کنیــم. گردنــی ســمت چــپ دریچــه نــوزاد را بــاز   بــود توانســتیم بــا اســتفاده از روش بالــن والوپاســتی و از طریــق رگ 

دکتــر موالیــی ادامــه داد،  بــا توجــه بــه نارســایی شــدید قلبــی ایــن نــوزاد خطــر عمــل جراحــی بــاز قلــب بســیار بــاال بــود 
کشــور بــا موفقیــت انجــام  کــودکان ایــن عمــل بــرای نخســتین بــار در شــالغرب  کــه بنــا بــه تصمیــم اســاتید قلــب 

شــد. ایشــان موفقیــت بــه دســت آمــده را مرهــون تــاش تیــم آنژیوگرافــی واینرونشــن بیماری هــای مــادرزادی 
فــوق  جانــی  بیلــه  عیســی  دکتــر  خصوصــا  مدنــی  شــهید  قلــب  مرکــز  آنژیوگرافــی  بخــش  در  عــروق  و  قلــب 

تخصــص بیهوشــی دانســته از امکانــات و تجهیــزات مناســب فراهــم شــده توســط مدیــران ایــن مرکــز تقدیــر 
ــی  ــی زلف ــر عل ــاد و دکت ــودکان در مهاب ک ــص  ــکاران متخص ــکر از هم ــن تش ــه ضم ــود. وی درخاتم ــکر نم و تش

ــی  ــتکار همت ــن راس ــر بهم ــه و دکت ــری ارومی ــهید مطه ــتان ش ــودکان در بیمارس ک ــب  ــص قل ــوق تخص گل ف
کــودکان تبریــز بــه خاطــر تشــخیص و ارجــاع بــه موقــع ایــن نــوزاد، اظهــار امیــداواری  در بیمارســتان 

امــکان  تبریــز  مدنــی  شــهید  بیمارســتن  در  نــوزادان  ویــژه  هــای  مراقبــت  بخــش  ایجــاد  بــا  کردنــد 
 پذیــرش مســتقیم ایــن بیمــاران در مرکــز و جلوگیــری از اتــاف وقــت و عــوارض بعــدی فراهــم شــود.
کــر اســت بــا وجــود پناســیل هــای بــاالی انســانی و تجهیزات پزشــکی، امکان ارائــه خدمات  الزم بــه ذ

ــز فــوق تخصصــی قلــب و عــروق شــهید مدنــی  ــا در مرک تشــخیصی و درمانــی پیشــرفته و روز دنی
تبریــز در زمینــه بیماری هــای قلــب و عــروق فراهــم مــی باشــد.

ادارات کل ورزش و جوانـــان،  بـــا  تبریـــز  تفاهم نامـــه همـــکاری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  امضـــاء 
شـــهرداری و  آموزش وپـــرورش 

تفاهم نامه همکاری در جهت فرهنگ سازی افزایش فعالیت بدنی بین دانشگاه علوم پزشکی 
کل ورزش و جوانان  کل آموزش وپرورش استان و اداره  کالن شهر تبریز، اداره  تبریز، شهرداری 
استان منعقد گردید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در ابتدای جلسه دکتر 
صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی، ضمن تسلیت حادثه منا و اظهار ناراحتی از وقوع این حادثه 
کلیه جوانب و تنها از بعد انسانی و با اشاره به اینکه امروز تمام تالش ها در جهت افزایش  غ از  فار
کرد. دکتر  ک جان می بازند اظهار تأسف  عمر و سالمتی بشریت است عده ای به این وضع اسفنا
که افراد مفیدی در جامعه داشته باشیم  که  گفت: رسالت اصلی نظام سالمت این است  صومی 
هم خود از زندگی احساس لذت داشته باشند و هم برای دیگران مفید باشند. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی  به اشاره به افزایش سریع منحنی سالمندی در کشور و اینکه بایستی به این هدف 
کار برای حفظ سالمت افراد  دست یابیم که در آینده سالمندان سالم داشته باشیم افزود: بهترین 
ح های  طر کلیه  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  افراد  بدنی  فعالیت  افزایش  نهادینه سازی  جامعه 
کلیه  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز باهدف ایجاد فضای فیزیکی مناسب ورزشی برای 
که به عموم مردم داریم از شرایط  دانشجویان است، خاطرنشان ساخت: عمل به توصیه هایی 
ارگان های  بین  فعال  و  خوب  تعامل  از  تقدیر  ضمن  صومی  دکتر  آموزش هاست.  تحقق  اصلی 
اهداف  به  نیل  برای  را فرصت مغتنمی  آن  تندرستی جامعه  و  ارتقاء سالمت  ذی ربط درزمینٔه 
گام های خوبی  ح تحول نظام سالمت  گفت: طر تبریز  دانست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
در حوزه بهداشت و پیشگیری برداشته و اقدام در جهت افزایش 10درصدی فعالیت بدنی آحاد 
ح خواهد بود. دکتر تبریزی معاون بهداشتی دانشگاه نیز در  جامعه یکی از اهداف مفید این طر
ادامه با اشاره به دو هسته کلیدی دانشگاه در سند تدبیر و توسعه استان، در حوزه بهداشت گفت: 
یکی از هسته ها اصالح ساختار ارائه خدمت در جهت بهبود خدمات به مردم  و هسته دوم بهبود 
کنون سه کمپین استانی :کاهش مصرف  شیوه زندگی مردم است که با اجرای شش کمپین، که تا

نمک، افزایش مصرف لبنیات 
سیگار  مصرف  کاهش  و 
کمپین  چهارمین  و  اجراشده 
دقیقه   30 روزانه  شعار  با 
جهت  در  سریع  پیاده روی 
افزایش فعالیت بدنی با امضاء 

کاهش مصرف شکر و روغن نیز آذرماه سال جاری به  کمپین  این تفاهم نامه آغاز می شود و دو 
مرحله اجرا درمی آید، افزود : با توجه به اینکه بیماری روانی باالترین بار بیماری ها را در استان دارد 
و همچنین از هردو مورد فوت در استان یکی مربوط به بیماری قلبی عروقی است با اجرای  کمپین 
افزایش فعالیت فیزیکی با همکاری دستگاه های مربوطه شاهد ارتقای سطح سالمت افراد خواهیم 
بود.پاشایی مدیرکل آموزش وپرورش استان نیز با ابراز خرسندی از این اتفاق، آمادگی این سازمان 
گیرترین نهاد استان اعالم کرده و گفت: حمایت  را برای اجرای برنامه های سالمت و تندرستی در فرا
کیفیت تحصیل 650 هزار دانش آموز استان از  و تقویت برنامه های بهداشت و درمان و ارتقای 
اهداف اصلی این ارگان است. دکتر اسبقیان مدیرکل اداره ورزش و جوانان نیز ضمن اعالم کسب 
کلیه سازمان های  رتبه اول استان در اجرای ورزش های همگانی آن را حاصل همدلی و تالش 
استان دانسته و از انعقاد این تفاهم نامه و اهتمام دانشگاه علوم پزشکی تبریز به افزایش فرهنگ 
بر  نیز  شهرداری  اجتماعی  امور  و  سالمت  معاون  رحیمی  کرد.دکتر  تشکر  عموم  بین  در  ورزش 
کمپین اشاره داشته و آن را از اهداف اصلی این سازمان  کامل و همه جانبه در اجرای این  آمادگی 
گفتنی است در پایان، تفاهم نامه اجرایی افزایش فعالیت بدنی آحاد جامعه باهدف  برشمرد. 
بسترسازی، آموزش، تبلیغ و ترویج فعالیت بدنی بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شهرداری 
شد.  استان  امضاء  جوانان  و  ورزش  اداره  و  استان  آموزش وپرورش  کل  اداره  تبریز،  کالن شهر 
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منتخبین چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آذر ماه 1394

کسب شدهنام و نام خانوادگیردیف عنوان 

گلزاری1 محقق اول برتر دانشگاه در مقطع بالینیدکترصمد اسالم جمال 

کبرزاده2 محقق اول برتر دانشگاه در مقطع پایهدکتر ابوالفضل ا

محقق دوم برتر دانشگاه در مقطع بالینیدکتر محمد سمیعی3

کار4 محقق دوم برتر دانشگاه در مقطع پایهدکتر حامد همیشه 

محقق برتر دانشکده پزشکی در مقطع بالینیدکتر لیلی پور افکاری5

محقق برتر دانشکده پزشکی در مقطع پایهدکتر مهدی یوسفی6

محقق برتر دانشکده دندانپزشکیدکتر نگین قاسمی7

کیا8 محقق برتر دانشکده داروسازیدکتر خسرو ادیب 

محقق برتر دانشکده تغذیهدکتر رضا مهدوی9

محقق برتر دانشکده بهداشتدکتر ایمان دیانت10

محقق برتر دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیدکتر لیال دشمنگیر11

محقق برتر دانشکده علوم نوین پزشکیدکتر نصرت اله ضرغامی12

محقق برتر دانشکده پرستاری و مامائیدکتر مژگان میرغفوروند13

محقق برتر دانشکده پیراپزشکیدکتر محمد اصغرزاده14

کز تحقیقاتی دانشگاهدکتر جعفر عزتی نژاد15 محقق برتر مرا

16
دکتر ابوالقاسم جویبان

دانشجو دکتر محمد حسن زاده محله

گذشته مقطع )Ph.D ( دانشگاه پایاننامه برتر دفاع شده در سه سال 
کاربــرد فناوریهــای نانــو در ارائــه روشــهای حســاس روتیــن و تکــرار پذیــر بــرای تعییــن مقــدار داروهــای قلبــی  عنــوان پایاننامــه » 

– عروقــی در مایعــات بیولوژیــک«

17
دکتر حسن سلیمانپور

دانشجو دکتر مریم رسولی

گذشته مقطع دستیاری دانشگاه پایاننامه برتر دفاع شده در سه سال 
ــوم  ــگاههای عل ــس دانش ــب اورژآن ــای ط گروهه ــاغل در  ــکان ش ــرش پزش ــه ای نگ ــی و مقایس ــی تحلیل ــه » بررس ــوان پایاننام عن

پزشــکی تبریــز«

18
دکتر نصرت اله ضرغامی

دانشجو دکتر فریبا بدر زاده

کارشناسی ارشد دانشگاه گذشته مقطع  پایاننامه برتر دفاع شده در سه سال 
ــر بیــان ژن هــای  ــا NIPAAM-MAA ب کورکومیــن نانوکپســوله شــده ب کوکومیــن خالــص و  ــرات  عنــوان پایاننامــه » مقایســه اث

ــه « ــرطان ری ــلولی س ــراز و Pinx1 در رده س تلوم

دکتر بهزاد برادران19
فناور برتر دانشگاه

 

دانشکده برتر از نظر فناوریدانشکده پزشکی20
ریاست دانشکده پزشکی

آقای دکتر شکوری

گروه:  آقای دکتر شاهیگروه برتر بالینی دانشگاهگروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی21 مدیریت  

22
بالینــی  آزمایشــگاههای  و  بیوشــیمی  گــروه 

پزشــکی دانشــکده 
گروه: آقای دکتر صمدیگروه برتر پایه دانشگاه مدیریت 

23Bioimpacts Scimago دکتر امیدیمجله برتر دانشگاه بر اساس رتبه بندی
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خانم دکتر حالج نژاد:
محوریـت پژوهـش هـای کیفـی محصـول محـور در تحقیقـات 

دانشـجویی 
ــگاه  ــات دانشـ ــه تحقیقـ کمیتـ ــژاد، سرپرســـت  ــی نـ ــمیه حالجـ ــر سـ ــم دکتـ خانـ
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ـــا رواب ـــی ب گفت وگوی ـــکی، در  ـــوم پزش عل
کـــرد: اولیـــن مرحلـــه جشـــنواره در هفتـــه پژوهـــش برگـــزار شـــد  تبریـــز،  اظهـــار 
و ایده هـــای خالقانـــه دانشـــجویان در قالـــب پروپـــوزال توســـط متخصصـــان 
گرفـــت. وی ادامـــه داد طبـــق روال مشـــخص ایده هـــای  امـــر مـــورد داوری قـــرار 
ح می شـــود.  ح پژوهشـــی مطـــر دانشـــجویان پـــس از داوری به عنـــوان طـــر
ح ایده هـــای خالقانـــه و  کـــرد: مـــا بـــرای اولیـــن بـــار طـــر حالجـــی نـــژاد عنـــوان 
کـــه معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه نیـــز قـــول داده انـــد از  کردیـــم  فناورانـــه را اجـــرا 
ـــا بـــه یـــک محصـــول تبدیـــل شـــود. وی  20 اثـــر حمایـــت مالـــی بـــه عمـــل آیـــد ت
گفـــت: مـــا می خواهیـــم به جـــای  کیفـــی  بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت پژوهش هـــای 
کـــه محصـــول محـــور هســـتند  کیفـــی را  کمـــی، پژوهش هـــای  پژوهش هـــای 
ـــر اینکـــه هـــدف  ـــه ســـؤالی مبنـــی ب ـــرار بدهیـــم. وی در پاســـخ ب ـــت ق در محوری
کرد：هـــدف مـــا ایجـــاد انگیـــزه در  از اجـــرای ایـــن جشـــنواره چیســـت، اظهـــار 
ــای  کارهـ ــام  ــه انجـ ــبت بـ ــان نسـ ــه و رغبـــت آنـ دانشـــجویان و افزایـــش عالقـ
کامـــاًل  ـــا بتواننـــد در فضایـــی  ـــا آنـــان اســـت ت پژوهشـــی و ایجـــاد روابـــط بیشـــتر ب
علمـــی و در ارتبـــاط ســـازنده ایده هـــای فناورانـــه خـــود را بـــه منصـــه ظهـــور 
در  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  تحقیقـــات  کمیتـــه ی  سرپرســـت  برســـانند. 
خصـــوص تعـــداد برگزیـــدگان جشـــنواره توضیـــح داد: در ایـــن جشـــنواره 12 
نفـــر در بخـــش پژوهـــش، چهـــار نفـــر در بخـــش ســـخنرانی، ســـه نفـــر در بخـــش 
ــاتید مجـــرب  کـــه توســـط اسـ ــر در پژوهـــش  ــر در بخـــش هنـ ــه نفـ ــتر و سـ پوسـ

دانشـــگاه هنـــر داوری شـــد، برگزیـــده شـــدند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
بیشترین تعداد شرکت های دانش بنیان در استان، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی است 

ــان در  ــرکت های دانش بنیـ ــداد شـ ــترین تعـ ــد، بیشـ ــز می گویـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــاوری دانشـ ــات و فنـ ــاون تحقیقـ معـ
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، محمدرضـــا  اســـتان، متعلـــق بـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـت.به 
گفـــت:  دانشـــگاه های برتـــر دنیـــا بـــه سمت وســـوی تحقیـــق، پژوهـــش و تجاری ســـازی  رشـــیدی در مراســـم روز فنـــاوری، 
ــه  ــرای ورود بـ ــزی بـ ــال برنامه ریـ ــد و در حـ ــه عقب مانده انـ ــا از غافلـ ــگاه های مـ ــفانه دانشـ ــد و متأسـ کرده انـ ــت  ــا حرکـ آن هـ
ع فعالیـــت اعضـــای هیئت علمـــی و دانشـــجوی دانشـــگاه  گفتـــه وی، نقـــش و نـــو دانشـــگاه های نســـل ســـوم هســـتند. بـــه 
کامـــل بـــا فعالیت هـــای دانشـــگاه نســـل ســـوم  نســـل ســـوم بـــا نســـل دوم بســـیار متفـــاوت اســـت و ضـــروری اســـت به طـــور 
کـــرد: وابســـتگی  آشـــنا شـــویم. وی در خصـــوص موانـــع پیشـــروی ورود دانشـــگاه ها از نســـل دوم بـــه نســـل ســـوم، اظهـــار 
ــکالت پیـــش  ــه مشـ ــای خالقانـ ــوآوری و ایده هـ ــه نـ ــت بـ ــل صنعـ ــدم تمایـ ــن عـ ــی و همچنیـ ــه دولتـ ــه بودجـ ــگاه ها بـ دانشـ
ج  روی حرکـــت دانشـــگاه ها بـــه سمت وســـوی پژوهـــش، نـــوآوری و تجاری ســـازی آن هـــا اســـت. رشـــیدی افـــزود: در خـــار
کوچکـــی از بودجـــه توســـط دولـــت  کشـــور 80 درصـــد بودجـــه دانشـــگاه ها از صنعـــت فراهـــم می شـــود و تنهـــا بخـــش  از 
ــود  ــه وجـ ــگاه ها بـ ــاوری در دانشـ کم کـــم رنـــگ و بـــوی فنـ ــر  ــال های اخیـ ــه در سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــود. وی بـ تأمیـــن می شـ
ــن  ح فـ ــر ــر طـ ــه هـ کـ ــم  کنیـ ــوش  ــد فرامـ ــه نبایـ ــد، البتـ ــگاه ها جاافتاده انـ ــد در دانشـ ــز رشـ کـ ــرًا مرا ــت:  اخیـ گفـ ــت،  ــده اسـ آمـ
کنـــد.  معـــاون تحقیقـــات و  گـــذر  ح بایـــد از چندیـــن آیتـــم  آورانـــه و اختراعـــی منجـــر بـــه تجاری ســـازی نمی شـــود و هـــر طـــر
کـــه  کـــه بـــه علـــم آینده نـــگاری واقـــف هســـتند، می داننـــد  کســـانی  فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بابیـــان اینکـــه 
گفـــت: آینـــده نظـــام ســـالمت دنیـــا بـــر  آینـــده دانشـــگاه ها چـــه خواهـــد شـــد و بـــرای ســـاختن آینـــده برنامه ریـــزی می کننـــد، 
10 ابـــر رونـــد برنامه ریزی شـــده اســـت، در آینـــده اتـــکا بـــر فنـــاوری درزمینـــٔه پزشـــکی فـــردی اســـت؛ به طوری کـــه افـــراد بـــا 
کلســـترول خـــون را ثبـــت خواهنـــد. وی  اســـتفاده از فنـــاوری قـــادر خواهنـــد بـــود بـــدون مراجعـــه بـــه آزمایشـــگاه خودشـــان 
ع 69 شـــرکت دانش بنیـــان در  ـــرد و افـــزود: درمجمـــو ک کیـــد  گاه ســـازی و ایجـــاد فضـــای فنـــاوری در جامعـــه تأ ـــر ضـــرورت آ ب
ـــوم  کـــه 20 شـــرکت متعلـــق بـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اســـت، درحالی کـــه ســـال 92 دانشـــگاه عل اســـتان وجـــود دارد 
کـــز رشـــد فعـــال  کـــرد: همچنیـــن بیشـــترین تعـــداد مرا کیـــد  پزشـــکی تبریـــز هیـــچ شـــرکت دانش بنیانـــی نداشت. رشـــیدی تأ

ـــت.  ـــز اس ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه دانش ـــق ب ـــز متعل نی
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مأموریت گرایی، برنامه گرایی و کیفیت گرایی رویکردهای اصلی معاونت فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 
توجــه  بــدون  اینکــه  بابیــان  تبریــز  پزشــکی 
بــه نــوآوری بقــای اقتصــاد غیرممکــن اســت، 
و  گرایــی  برنامــه  گرایــی،  مأموریــت  گفــت: 
گرایــی رویکردهــای اصلــی معاونــت  کیفیــت 
و  اســت  تعیین شــده  فنــاوری  و  پژوهــش 
بودجــه پژوهشــی دانشــگاه نیــز بــه واحدهایــی 
گام  رویکردهــا  ایــن  تحقــق  راســتای  در  کــه 
برمی دارنــد بیشــتر تخصیــص خواهــد یافــت. 
علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پزشــکی تبریــز، محمدرضــا رشــیدی در آییــن 
پژوهــش  جشــنواره  چهاردهمیــن  اختتامیــه 
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و 
گذشــته تغییــرات  بابیــان اینکــه در ســال های 
بنیادیــن در معیارهــای رتبه بنــدی دانشــگاه ها 
بــه  مقولــه ای  گفــت:  اســت،  افتــاده  اتفــاق 
عرصــه  بــه  پــا  کارآفریــن  دانشــگاه های  نــام 
در  نیــز  دانشــگاه ها  و  اســت  گذاشــته  وجــود 
جهــت رســیدن بــه ایــن مهــم تــالش می کننــد، 
آن  به مــوازات  نیــز  موردنیــاز  زیرســاخت های 
تغییریافتــه اســت. وی افــزود: در ایــن راســتا 
فناورانــه  رویکردهــای  در  اساســی  تغییــرات 

مــی رود  انتظــار  و  انجام شــده  دانشــگاه ها 
کالن از فناوری هــای  تولیــد ثــروت در ســطح 
شــرکت های دانش بنیــان صــورت بگیــرد. وی 
کشــور  بابیــان اینکــه امــروزه ثــروت اصلــی در 
ادامــه  اســت،   متخصــص  انســانی  نیــروی 
رســیدن  بــرای  دانشــگاه ها  و  کشــورها  داد: 
بــه توســعه اقتصــادی راهــی جــز روی آوردن 
بــه  اشــاره  بــا  رشــیدی  ندارنــد.  نــوآوری  بــه 
اینکــه بــدون توجــه بــه نــوآوری بقــای اقتصــاد 
کــرد: دانشــگاه ها در  کیــد  غیرممکــن اســت، تأ
گرایــش شــدیدی بــه نــوآوری  ســال های اخیــر 
داشــته اند و چــون دانشــگاه ها در تأمیــن مالــی 
بــه روی  ناچــار  شــده اند  خــود دچــار مشــکل 
ج از دانشــگاه  آوردن بــه منابــع صنعتــی خــار
بــه  آوردن  روی  کــه  ازاین روســت  شــده اند 
نــوآوری و تولیــد ثــروت از ســوی دانشــگاه ها 
کــردن  کمتــر  و  خــود  مالــی  تأمیــن  بــرای 
تبدیــل  دولتــی  بودجه هــای  بــه  وابســتگی 
کشــور  دانشــگاه های  اصلــی  برنامه هــای  بــه 
فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون  اســت.  شــده 
ایــن  افــزود:  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
گرایــش دانشــگاه ها به ســوی فنــاوری توجــه 

گــران بیرونــی جلب کرده  صنعتگــران و توســعه 
برنامه هــای  و  باسیاســت ها  درواقــع  و  اســت 
جدیــد ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه توســعه یافته 
علمــی  و  اقتصــادی  پیشــرفت  بــه  منجــر  و 
کشــور خواهــد شــد. وی بابیــان اینکــه از اوایــل 
ســال 93 معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز رویکردهــای جدیــدی را وضــع 
کیفیــت،  کــرد: توجــه بــه  کــرده اســت، اظهــار 
رویکردهــای  شــدن  بین المللــی  و  فنــاوری 
دو  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اصلــی 
گذشــته اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ســال 
کیفیــت مقــاالت  کمیــت و  شــکاف بزرگــی بیــن 
ایــران  افــزود:  اســت،  ایجادشــده  پژوهشــی 
را  علمــی  مقــاالت  تولیــد  در  پانزدهــم  رتبــه 
کمیــت  در دنیــا داراســت امــا ایــن بــه لحــاظ 
کــه  گفــت  بایــد  متأســفانه  و  اســت  مقــاالت 
کیفیــت مقــاالت همخوانــی نــدارد،  کمیــت و 
کمیــت  ــر از  کارهــای پژوهشــی پایین ت کیفیــت 
اســت  کــه ایــن نشــان مــی دهــد بایــد بیشــتر 
تــا جایــگاه اصلــی خــود را بیابیــم.  کنیــم  کار 
ــد  ــان می ده ــار نش ــن آم ــه داد: ای ــیدی ادام رش
نــگاه  عرصــه  در  عمیقــی  بازنگــری  بایــد  کــه 

کیفیــت پژوهــش داشــته باشــیم و  لــزوم  بــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  واحــدی  ایجــاد 
کیفــی ســازی پژوهش هــای دانشــگاه  بــرای 
گرفــت. معــاون تحقیقــات و فنــاوری  شــکل 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دانشــگاه علــوم 
کــز  مرا تعــداد  ازنظــر  اینکــه  بابیــان  پزشــکی 
رشــد و شــرکت های دانش بنیــان رتبــه اول را 
کــرد: بــرای اینکــه بــه  کیــد  در اســتان دارد، تأ
کیفــی ســازی پژوهش هــا برویــم بایــد  ســمت 
قــرار  خــود  کار  ســرلوحه  را  گرایــی  مأموریــت 
دهیــم. وی بــا انتقــاد از نظــام رتبه بنــدی در 
گفــت: ایــن نظــام مــا را وارد مســابقه ای  کشــور 
امــا  کــه می خواهــد همــه کاره شــویم  می کنــد 
کــه راز موفقیــت بــر طبــق  ایــن در حالــی اســت 
کشــورهای پیشــرفته دنیــا تخصصــی  تجربــه 
کــز تحقیقاتــی اســت.  ســازی مؤسســات و مرا
گرایــی، برنامــه  وی افــزود: ازایــن رو مأموریــت 
گرایــی رویکردهــای اصلــی  کیفیــت  گرایــی و 
معاونــت پژوهــش و فنــاوری تعیین شــده اســت 
و بودجه پژوهشــی دانشــگاه نیز به واحدهایی 
گام  رویکردهــا  ایــن  تحقــق  راســتای  در  کــه 
برمی دارنــد بیشــتر تخصیــص خواهــد یافــت. 

دکتر محمد حسین صومی:
و  آمـوزش  اصلـی  منشـا  دانشـگاه   

اسـت  پژوهـش 
و  پژوهـــش  جشـــنواره  دهمیـــن  چهـــار 
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  فنـــاوری 
پایـــان  خـــود  کار  بـــه  هفتـــه  یـــک  از  پـــس 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  داد. بـــه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، چهاردهمیـــن جشـــنواره پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ــز  ــوم پزشـــکی تبریـ ــگاه علـ ــان داد. رئیـــس دانشـ ــود پایـ کار خـ ــه  ــه بـ ــز پـــس از یـــک هفتـ تبریـ
پژوهـــش  و  آمـــوزش  اصلـــی  منشـــا  دانشـــگاه  گفـــت:  جشـــنواره  ایـــن  اختتامیـــه  آییـــن  در 
ــتند. محمـــد حســـین صومـــی  ــز دانشـــجویان هسـ ــا نیـ ــگاه هـ ــرمایه دانشـ اســـت و بهتریـــن سـ
جهـــت  در  بتوانیـــم  تـــا  دارد  قـــرار  مـــا  اختیـــار  در  امکانـــات  و  دانشـــگاه  مجموعـــه  افـــزود: 

کنیـــم،  گام برداریـــم. وی بابیـــان اینکـــه بایـــد تفکـــرات خـــود را اصـــالح  کشـــور  تعالـــی علمـــی 
گفـــت: بایـــد تمـــام توجـــه و تـــالش خـــود را در جهـــت اعتـــالی مقـــام پژوهـــش و فنـــاوری 
کیـــد  اســـتان معطـــوف نماییـــم و دســـت از اعتـــراض هـــای بـــی مـــورد بکشـــیم. صومـــی تا
ــد  ــی بایـ ــال آتـ ــا سـ ــه تـ کـ ــم  کنیـ ــوال  ــود سـ ــد از خـ ــاوری بایـ ــنواره پژوهـــش و فنـ ــرد: در جشـ کـ
رئیـــس دانشـــگاه  از آن خـــود نماییـــم.  را  برتـــر پژوهشـــی  تـــا مقـــام  کنیـــم  چگونـــه عمـــل 
ــطح  ــای سـ ــرای ارتقـ ــده ای بـ ــاب شـ ــزی حسـ ــه ریـ ــرد: برنامـ کـ ــار  ــز اظهـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ علـ
بـــا  وی  گیـــرد.  صـــورت  دانشـــگاه  پژوهشـــی  معاونـــت  ســـوی  از  بایـــد  دانشـــگاه  علمـــی 
گفـــت:  هـــا  دانشـــگاه  علمـــی  ســـطح  ارتقـــای  بـــرای  رهبـــری  مکـــرر  کیـــدات  تا بـــه  اشـــاره 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تمـــام امکانـــات و زیرســـاخت هـــای موردنیـــاز را جهـــت اســـتفاده 
تخصیصـــی  بودجـــه  اینکـــه  بابیـــان  صومـــی  کنـــد.  مـــی  مهیـــا  دانشـــگاه  پژوهشـــگران 
ســـال  در  کـــرد:  خاطرنشـــان  شـــد،  خواهـــد  برابـــر  چندیـــن  آینـــده  ســـال  در  پژوهـــش  بـــه 
کارهـــای پژوهشـــی دانشـــگاه تخصیـــص خواهیـــم داد.  آینـــده 20 میلیـــارد تومـــان بـــرای 
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مدیریت امور فرهنگی دانشگاه مسابقه کتابخوانی »نامیرا« را برگزار کرد.
ـــا بیـــان اینکـــه  ـــوم پزشـــکی تبریـــز، پرویـــن صیـــادی ب گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه عل ـــه   ب
کتابخوانـــی »نامیـــرا« بـــه مناســـبت مـــاه محـــرم و صفـــر در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  مســـابقه 
ـــا  گفـــت: مدیریـــت امـــور فرهنگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز همزمـــان ب تبریـــز برگـــزار شـــد، 
کارمنـــدان ایـــن  کتابخوانـــی »نامیـــرا« را بـــرای شـــرکت اســـاتید و  مـــاه محـــرم و صفـــر مســـابقه 
ـــابقه  ـــن مس ـــزود: ای ـــابقه اف ـــن مس ـــزاری ای ـــداف برگ ـــه اه ـــاره ب ـــا اش ـــرد. وی ب ک ـــزار  ـــگاه برگ دانش
کربـــال برگـــزار شـــد. وی  گاهـــی از وقایـــع عاشـــورا و واقعـــه  بـــا هـــدف ارتقـــای ســـطح مطالعـــه و آ
ـــرد: عالقمنـــدان از 24  ک ـــد  کی ـــزاری ایـــن مســـابقه تا ـــام و زمـــان برگ ـــت ثبـــت ن در خصـــوص مهل
کـــرده و ایـــن مســـابقه 24 آذرمـــاه ســـال جـــاری برگـــزار شـــد.  آبـــان مـــاه در ایـــن مســـابقه ثبـــت نـــام 
کننـــدگان ایـــن مســـابقه،  کتابخوانـــی بـــا اشـــاره بـــه تعـــداد شـــرکت  مســـئول برگـــزاری مســـابقه 
ـــوم پزشـــکی در ایـــن مســـابقه شـــرکت  کارمنـــدان دانشـــگاه عل کـــرد: 190 نفـــر از اســـاتید و  اظهـــار 
گفتنـــی اســـت حمیدرضـــا  کـــه از بیســـت نفـــر آن هـــا بـــه عنـــوان افـــراد برگزیـــده تقدیـــر شـــد.  کردنـــد 
گلـــی، مریـــم رزمخـــواه، آمنـــه موســـوی نـــژاد، صدیقـــه شـــکری، معصومـــه انتظـــار، نســـرین 
وجدانـــی، مریـــم حســـنی، ملیحـــه حســـین پـــور فیضـــی، منیـــره داداش زاده فخـــر، اباســـط 
فنایـــی پیرلـــر، شـــکوه ممقانـــی، نســـرین مکانـــی، معصومـــه مرتضـــوی، ناجیـــه طالـــب، مریـــم 
عبـــاس نـــژاد، علـــی خلیـــل زاد، رقیـــه موســـوی نـــژاد، افســـانه عطایـــی زاده، فریبـــا اســـمعیلی 
ــندگی  ــا نویسـ ــرا« بـ ــاب »نامیـ کتـ ــتند.  ــابقه هسـ ــدگان ایـــن مسـ ــوان برگزیـ ــان رضـ ــورا باغبـ و فلـ
کـــرده اســـت. کربـــال را بـــه صـــورت روایـــی نقـــل  کـــه واقعـــه  کتابـــی اســـت  کـــرم یـــار  صـــادق 

گرامیداشت روز دانشجو 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــکده توانبخشـــی در ایـــن مراســـم ریـــس دانشـــکده، معـــاون آموزشـــی  بـــه 
گـــزارش  و پژوهشـــی، اســـاتید، مشـــاوره دانشـــکده و نماینـــدگان حراســـت دانشـــگاه حضـــور داشـــتند. بـــه 
فوق دکتـــر اعتـــراف اســـکوئی رئیس  دانشـــکده طـــی ســـخنانی ضمـــن خیـــر مقـــدم و تشـــکر از دســـت 
انـــدرکاران، اســـاتید و دانشـــجویان و تبریـــک ایـــن روز، در مـــورد حادثـــه 16 آذر و شـــهیدان  دانشـــجو 
بیـــان صفـــات  بـــه  پرداخـــت. درادامه خانـــم شـــریفی مشـــاور دانشـــکده  آن   بـــه  مربـــوط  پیـــام  و 
گفتنـــی اســـت کلیپ هـــا و برنامـــه هـــای طنـــز  انســـان ســـالم از دیـــدگاه روحـــی و روانـــی نیـــز پرداخـــت. 
ــر علمـــی و  ــاتید منتخب دانشـــجویان، تجلیـــل از دانشـــجویان برتـ ــر از اسـ ح دانشـــجویی، تقدیـ ــر مفـ

نماینـــدگان دانشـــجویان از دیگـــر برنامـــه هـــای مراســـم بـــود.

اکیب سیار انتقال خون در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کیــب ســیار انتقــال  کانــون هــالل احمــر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از مســتقر شــدن ا دبیــر 
گــزارش روابــط عمومــی  خــون در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز خبــر داد.  بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، “محمدرضــا خانشــی” گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان انتقــال 
کــه بســیار زمــان بــر بــود، در  کیــب ســیار دارد، بعــد از هماهنگــی هــای الزم  خــون تنهــا یــک ا
نهایــت امــروز )دوشــنبه( بــه مناســبت روز دانشــجو توانســتیم مراســم “اهــداء خــون ســالم، اهــداء 
کنیــم.  وی ادامــه داد: در زمــان جنــگ دانشــجویان خونشــان را در راه دفــاع از  زندگــی” را برگــزار 
کــه از نســل همــان بــزرگان هســتند، خــون خــود را بــرای  کردنــد و امــروز دانشــجویان  کشــور اهــداء 
کنــد.  خانشــی ادامــه داد: امــروز دانشــجویان و  جــان بخشــیدن بــه هــم نــوع خــود اهــداء مــی 
اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز کــه خــود بانــی ســالمت جامعــه هســتند، عــالوه بــر عمــل بــه 
کننــد.  دبیــر  کمــک بــه ســالمت هــم نــوع خــود اهــدا مــی  وظیفــه خــود، خــون خــود را نیــز بــرای 
کریم کــه امــروز در داخــل  کیــد کــرد: خــدا را شــا کانــون هــالل احمــر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تأ
کمــک بــه هــم نــوع خــود خــون اهــداء مــی  کشــورمان جنگــی نیســت و تنهــا بــرای  مرزهــای 
کــه در مراســم امــروز اهــدا مــی شــوند، جــان یــک  گــر یکــی از خــون هایــی  کــرد: ا کیــد  کنیــم.  وی تأ

کافــی اســت. نفــر را هــم نجــات دهــد، بــرای مــا و تمامــی عوامــل برنامــه 
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گفـــت: مدافـــع مطالبـــات  رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
سیاســـی، علمـــی و فرهنگـــی دانشـــجویان هســـتیم و در حـــد توان 
کـــردن آن هـــا انجـــام مـــی  تمامـــی تـــالش خـــود را بـــرای عملیاتـــی 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  دهیـــم.   بـــه 
تبریـــز، دکتـــر محمـــد حســـین صومـــی در دیـــداری صمیمـــی بـــا 
کانـــون هـــای دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم  فعالیـــن تشـــکل هـــا و 
ــت:  گفـ ــجویان  ــدگان دانشـ ــدادی از نماینـ ــز و تعـ ــکی تبریـ پزشـ
روز 16 آذر، روز خـــروش دانشـــجویان در مقابـــل ظلـــم و ســـتم 
کـــه تعـــدادی از دانشـــجویان  و اســـتعمار اســـت. روزی اســـت 
ـــه  ـــبت ب ـــود را نس ـــن خ ـــری، دی ـــئولیت پذی ـــه مس ـــا روحی ـــور ب کش
کردنـــد.  وی افـــزود: بـــه مناســـبت روز  کشـــور ادا  مـــردم ایـــن 
دانشـــجو، بـــا نماینـــدگان تشـــکل انجمـــن اســـالمی و بســـیج 
دانشـــجویی  خوابـــگاه  دو  از  و  کـــرده  دیـــدار  دانشـــجویی، 
مـــاه  بهمـــن  در  کـــرد:  اظهـــار  کـــردم.  وی  بازدیـــد  دانشـــگاه 
ســـال 92، بـــا دیـــدن وضعیـــت خوابـــگاه هـــای دانشـــجویی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، از اینکـــه رییـــس دانشـــگاه هســـتم و 
ـــی  ـــود را روز م ـــب خ ـــی، ش ـــگاه های ـــن خواب ـــجویان در چنی دانش
گوییـــم  کنـــون بـــه جـــرات مـــی  کـــردم ولـــی ا کننـــد احســـاس شـــرم 
کـــه دانشـــگاه بخشـــی از دیـــن خـــود را نســـبت بـــه دانشـــجویان، 
کـــرده اســـت.    کـــه در تـــوان داشـــته اســـت ادا  متناســـب بـــا هرچـــه 
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز وجـــود تشـــکل هـــا و 
کانـــون هـــای دانشـــجویی را نعمـــت بزرگـــی بـــرای دانشـــگاه 
و  فرهنگـــی  اجتماعـــی،  علمـــی،  هـــای  فعالیـــت  ارتقـــای  و 
کـــرد: دانشـــجویان  سیاســـی در دانشـــگاه دانســـت و عنـــوان 
کانـــون هـــا بـــا داشـــتن روحیـــه مســـئولیت  فعـــال در تشـــکل هـــا و 
پذیـــری و خدمـــت، بخشـــی از وقـــت خـــود را بـــه فعالیـــت در 
ــاب  ــر صومـــی خطـ ــد.  دکتـ ــا اختصـــاص داده انـ ــکان هـ ــن مـ ایـ
گفـــت: دانشـــگاه علـــوم  بـــه دانشـــجویان حاضـــر در جلســـه  
دانـــد  نمـــی  نواقصـــات  و  اشـــکال  از  مبـــرا  را  خـــود  پزشـــکی، 
ولـــی در حـــد تـــوان، مشـــکالت و نواقصـــات را یکـــی پـــس از 
گفتـــه وی، دانشـــگاه علـــوم  کـــرد.  بـــه  دیگـــری رفـــع خواهـــد 
پزشـــکی تبریـــز، بیشـــترین تعـــداد نخبـــگان و اســـتعدادهای 
کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داده  درخشـــان در شـــمالغرب 
اســـتعدادها  ایـــن  از  کـــه  اســـت  تـــالش  در  دانشـــگاه  و  اســـت 
کـــرده و آن هـــا را شـــکوفا ســـازد.   بـــه نحـــو احســـن اســـتفاده 
و  تمامـــی عوامـــل  گفـــت:  از ســـخنان خـــود   وی در بخشـــی 

ـــا دانشـــجویان برخـــوردی الیـــق شـــان  ـــد ب کارکنـــان دانشـــگاه بای
کننـــد.  آنـــان داشـــته و حرمـــت دانشـــجو را بیـــش از پیـــش حفـــظ 
از دانشـــجویان  انتقـــاد یکـــی  بـــه  کنـــش   دکتـــر صومـــی در وا
ــای  ــه هـ ــان نامـ ــه پایـ ــی بـ ــدک تخصیصـ ــغ انـ ــا مبلـ ــه بـ در رابطـ
گفـــت: در آینـــده نزدیـــک بـــرای بررســـی ایـــن مهـــم و  ارشـــد 
ــه ای  ــجویان، جلسـ ــی دانشـ ــکالت آموزشـ ــائل و مشـ ــایر مسـ سـ
کنیـــم.  یکـــی از دانشـــجویان از شـــایعه  تخصصـــی برگـــزار مـــی 
کنـــی هـــای مختلـــف در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مبنـــی  پرا
بـــر تغییـــر رییـــس دانشـــگاه و رووســـای دانشـــکده هـــا انتقـــاد 
ـــه رییـــس دانشـــگاه  ـــرد: ن ک ـــح  ـــز تصری ـــه دکتـــر صومـــی نی ک ـــرد،  ک
عـــوض مـــی شـــود و نـــه روســـای دانشـــکده هـــا. اســـتعفا هـــم 
نمـــی دهـــم و بـــا تمـــام تـــوان، اهـــداف و سیاســـت هـــای وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی را در دانشـــگاه علـــوم 
رتبـــه  ارتقـــای  از  صومـــی  بـــرم.  دکتـــر  مـــی  پیـــش  پزشـــکی 
رتبـــه  افـــزود:  و  علـــوم پزشـــکی خبـــر داد  آموزشـــی دانشـــگاه 
دانشـــگاه در ایـــن حـــوزه را بـــه دلیـــل اینکـــه ابـــالغ نشـــده اســـت 
کنـــم.  وی در رابطـــه بـــا درخواســـت یکـــی دیگـــر از  اعـــالم نمـــی 
دانشـــجویان مبنـــی بـــر ایجـــاد ســـلف هـــای غذاخـــوری در تمامـــی 
کـــرد: بـــه مـــرور زمـــان تمامـــی ســـلف هـــا  دانشـــکده هـــا عنـــوان 
کـــه ســـلف مرکـــزی دانشـــگاه،  برچیـــده شـــده خواهـــد شـــد چـــرا 
 جوابگـــوی نیازهـــای دانشـــگاه در ایـــن حـــوزه خواهـــد بـــود. 
ــه  ــاتید از جملـ ــی اسـ ــرد برخـ ــز از عملکـ ــجویان نیـ ــی از دانشـ  یکـ
کـــرد و دکتـــر صومـــی در پاســـخ بـــه  اعمـــال نمـــره شـــیفت انتقـــاد 
ــط و  ــوال غلـ ــه سـ کـ ــتادی  ــزود: اسـ ــت وی افـ ــاد و درخواسـ انتقـ
کنـــد اســـتاد نیســـت و بایـــد تکلیـــف خـــود را  ح مـــی  اشـــتباه طـــر
کنـــد.  رییـــس دانشـــگاه  بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، مشـــخص 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز در رابطـــه بـــا ســـوال یکـــی از دانشـــجویان 
گـــروه اتـــاق عمـــل چـــه زمانـــی تشـــکیل می شـــود؟  مبنـــی بـــر اینکـــه 
گـــروه اتـــاق عمـــل نیـــز در دانشـــگاه  گفـــت: در آینـــده نزدیـــک، 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، ایجـــاد خواهـــد شـــد و در حـــال حاضـــر، در 
حـــال انجـــام امـــور اداری و.. در ایـــن خصـــوص هســـتیم.  دکتـــر 
کـــرد: از تمامـــی  صومـــی در بخـــش پایانـــی ســـخنان خـــود ابـــراز 
مطالبـــات سیاســـی، اجتماعـــی، علمـــی و.. دانشـــجویان دفـــاع 
ــرد. کـ ــم  ــوان، برطـــرف خواهیـ ــام تـ ــا تمـ ــات را بـ ــرده و نواقصـ  کـ
کانـــون هـــای دانشـــجویی نیـــز در ایـــن   مهـــدی جلیلـــی، نماینـــده 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــون در دانش کان ـــه 19  ـــان اینک ـــا بی ـــم ب مراس

کانـــون هـــای دانشـــجویی ایـــن  گفـــت:  کنـــد  تبریـــز، فعالیـــت مـــی 
ـــت  ـــه دس ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــی را در س ـــای خوب ـــه ه ـــگاه رتب دانش
کـــه برنامـــه ای تحـــت  آورده انـــد و اولیـــن دانشـــگاهی هســـتیم 
کردیـــم.  وی از دکتـــر صومـــی  عنـــوان هفتـــه فرهنگـــی برگـــزار 
کنـــد تـــا مکانـــی مناســـب بـــرای  کـــه تصمیماتـــی اتخـــاذ  خواســـت 
گرفتـــه شـــود و  کانـــون هـــای دانشـــجویی در نظـــر  فعالیـــت 
کانـــون در یـــک مـــکان مشـــترک فعالیـــت  چنیـــن نباشـــد چندیـــن 
کننـــد. محمـــد آقـــازاده، عضـــو بنیـــاد ملـــی نخبـــگان نیـــز بـــه 
ــع آن  ــتار رفـ ــاره و خواسـ ــی اشـ ــود آموزشـ ــی مشـــکالت موجـ برخـ
ــاد  ــو بنیـ ــکی و عضـ ــجوی پزشـ ــته، دانشـ ــن آراسـ ــد.  امیـ ــا شـ هـ
ملـــی نخبـــگان نیـــز بـــر لـــزوم برگـــزاری آزمـــون هـــای جامـــع بـــه 
کرد. ناصـــر طالبـــی،  کیـــد  مدیریـــت دانشـــگاه علـــوم پرشـــکی تا
کارهـــای  کمیتـــه مشـــورتی دانشـــگاه از مبلـــغ ناچیـــز  نماینـــده 
علـــوم  دانشـــگاه  دانشـــجویان  از  اســـتفاده  و  دانشـــجویی 
کار دانشـــجویی، انتقـــاد  پزشـــکی در بیمارســـتان هـــا بـــه عنـــوان 
از  آزمایشـــگاهی  زاده، دانشـــجوی علـــوم  کرد. امیـــن محمـــد 
کـــه اقدامی مناســـب در راســـتای نوســـازی  دکتـــر صومـــی خواســـت 
دهـــد. انجـــام  پیراپزشـــکی  دانشـــکده  ســـاختمان  تجهیـــز   و 

دانشـــجویان  بـــا  درمانـــی  کـــز  مرا متاســـفانه  افـــزود:   وی 
کـــرد:  حیطـــه علـــوم پایـــه همـــکاری الزم را ندارنـــد. وی ابـــراز 
کمبـــود هیـــات علمـــی در رشـــته مـــا احســـاس مـــی  متاســـفانه 
شـــود و اســـاتید و هیـــات علمـــی دانشـــکده هـــای دیگـــر بـــه 
کنند. ســـید عمـــران دیســـناد، دانشـــجوی  مـــا تدریـــس مـــی 
عـــدم  از  دانشـــجویان  صنفـــی  شـــورای  نماینـــده  و  پزشـــکی 
کـــرد.  برگـــزاری برنامـــه ای خـــاص در خـــود روز 16 آذر انتقـــاد 

ــاد  کرســـی هـــای آزاد اندیشـــی، ایجـ ــزاری  ــه بـــه برگـ ــزوم توجـ  لـ
داخلـــی  فضـــای  زیباســـازی  پزشـــکی،  دانشـــکده  در  بوفـــه 
بـــود. دانشـــجو  ایـــن  هـــای  دیگـــر خواســـته  از  هـــا   خوابـــگاه 

نماینـــده بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
ــزوم   ــر لـ ــالب بـ ــم انقـ ــر معظـ ــات رهبـ ــه فرمایشـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ نیـ
توجـــه بیـــش از پیـــش بـــه بحـــث فرهنـــگ در دانشـــگاه هـــا 
فعـــال  دانشـــجویان  هـــای  شـــاخص  از  یکـــی  و  کـــرد  کیـــد  تا
انجمـــن  دانســـت.نماینده  مســـئوالن  از  گـــری  مطالبـــه  را 
ــر  ــز بـ ــز  نیـ اســـالمی دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ
کـــرد. کیـــد  لـــزوم توجـــه بـــه مطالبـــات سیاســـی دانشـــجویان تا

  دکتر صومی : مدافع مطالبات سیاسی، علمی و فرهنگی دانشجویان هستیم
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 وضعیت بیماری ایدز در جهان، ایران و استان را تشریح بفرمایید.
گــزارش ســازمانی جهانــی بهداشــت  آخریــن آمــار مبتایــان بــه اچ آی وی : بــر اســاس 

تــا پایــان ســال 2014 در جهــان 36.9 میلیــون نفــر مبتــا بــه عفونــت
و  بالغیــن  نفــر  تعــداد 34.3 میلیــون  ایــن  از  HIVزندگــی می کننــد 

طــول  می باشــند. در  ســال   15 زیــر  کــودکان  نفــر  میلیــون   2.6
ســال 2014  حــدود دو میلیــون نفــر مبتــا بــه عفونــت شــده اند 
کــه 1.8 میلیــون نفــر بالغیــن و 220000 نفــر افــراد زیــر 15 ســال 

براثــر  مــرگ  طــول ســال 2014  بوده انــد.  در 
ایــن بیمــاری حــدود 1.2 میلیــون نفــر بــوده 
کــه یک میلیــون نفــر بالغیــن و 150000 نفــر 
روزانــه  اســت.  بــوده  ســال   15 زیــر  افــراد 
در دنیــا 5600 نفــر بــه ویــروس اچ ای وی 
کــه از ایــن تعــداد 600 نفــر  لــوده می گردنــد  آ
کــودکان زیــر 15 ســال و 5000 نفــر بالغیــن 
هســتند و از 5000 نفــر بالغیــن 48 درصــد 
تعــداد  از  و  می دهنــد  تشــکیل  زنــان  را 
 15-24 افــراد  را  درصــد   33 نفــر   5000
کشــورمان  در  می دهنــد.  تشــکیل  ســال 
ــال 93  ــان س ــا پای ــده ت ــوارد شناسایی ش م
، 29414 نفــر بوده انــد از ایــن تعــداد %12 
زنــان و مابقــی مــردان بوده انــد همچنیــن 
تعــداد 6990 نفــر از ایــن افــراد وارد فــاز ایــدز 
نموده انــد  فــوت  نفــر   6202 و  شــده اند 
کــودکان زیــر 15  ، از ایــن تعــداد 212 نفــر 
کــه  اســت  کــر  ذ بــه  بوده انــد. الزم  ســال 
بــر اســاس تخمین هــا تعــداد مبتایــان بــه 
نفــر   100000 حــدود  کشــور  در  وی  آی  اچ 
کشــور مــا درمجمــوع  بــرآورد می گــردد. در 
اعتیــاد  طریــق  از  مــوارد  صــد  در   66.6
از طریــق جنســی  تزریقــی و 14.5 درصــد 
آلوده شــده اند ولــی در بررســی آمــار ســال 
درصــد   43.7 تزریقــی  راه  از  انتقــال   93
و راه انتقــال جنســی 37.3 درصــد بــوده 

تــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  در  اســت.  
مــورد   441 تعــداد   94 ســال  مهرمــاه  اول 

کــه از ایــن تعــداد 163 نفــر  شناسایی شــده اند 
وارد فــاز ایــدز شــده اند و 189 نفــر فــوت نموده انــد 

تعــداد مــوارد زیــر 15 ســال در اســتان دو نفــر هســت 
حــدود  اســتان  در   تخمین هــا  اســاس  بــر  همچنیــن 

می باشــند. عفونــت  بــه  مبتــا  نفــر   4500

کنون در جهت مقابله  اقدامات مرکز بهداشت استان تا
با این بیماری چه بوده است؟

کشــوری  ده گانــه  اســتراتژی های  اســاس  بــر  اســتان  بهداشــت  مرکــز  اقدامــات 
انجــام  و  اســت  گردیــده  تنظیــم  دانشــگاه  پنج ســاله  اســتراتژی  همچنیــن  و 
کــه مهم تریــن فعالیــت ،آمــوزش و  گفــت  می پذیــرد ولــی به طــور خاصــه می تــوان 
ــروه  گ ــه  ــه س ــه را ب ــراد جامع ــوان اف ــوص می ت ــن خص ــه در ای ک ــت  ــانی هس اطاع رس
گــروه با اســتفاده از  کــه آمــوزش در ایــن  گــروه اول عــام جامعــه هســت  تقســیم نمــود. 
رســانه های عمومــی نظیــر صداوســیما ، مطبوعــات و توزیــع پمفلــت ، پوســتر و.... 
گروه هــای در  گــروه دوم را  و همچنیــن ســخنرانی های عمومــی انجــام می پذیــرد. 
کــه شــامل جوانــان و نوجوانــان ، دانــش آمــوزان،  معــرض خطــر تشــکیل می دهنــد 
گــروه از روش آمــوزش همســانان  دانشــجویان و ســربازان می باشــند. بــرای ایــن 
گــروه افــرادی انتخــاب می گردنــد و  کــه از بیــن هــر  اســتفاده می گــردد بدیــن ترتیــب 
ــده افــراد هم صنــف خــود را آمــوزش  گــروه آموزش دی آمــوزش داده می شــوند و ایــن 

مصاحبه با دکتر یوسفی کارشناس ایدز مرکز بهداشت 
استان به مناسبت هفته اطالع رسانی ایدز

کنــون در مــدارس بــرای دانــش آمــوزان مقطــع  می دهنــد. ایــن اقــدام هم ا
دوم دبیرســتان و در دانشــگاه های تحــت پوشــش وزارت علــوم در جریــان 
هســت و در تــاش هســتیم تــا در ســایر دانشــگاه ها نیــز ایــن امــر محقــق 
کــه دارای  گــروه افــراد پرخطــر می باشــند ماننــد افــرادی  گــروه ســوم  گــردد. 
کــه آمــوزش ایــن افــراد از  اعتیــاد تزریقــی و یــا رفتــار پرخطــر جنســی می باشــند 
کــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری و مرکــز مشــاوره زنــان آســیب پذیر  طریــق مرا
کــز بهداشــت شهرســتان ها صــورت می پذیــرد. عــاوه بــر ایــن مــوارد بــرای  و مرا
افزایــش دسترســی همگانــی بــه خدمــات مشــاوره و تســت 
کز  مرکــز بهداشــت اســتان اقــدام بــه افزایش تعــداد مرا
ــًا در  ــت قب ــوده اس ــاری نم ــای رفت ــاوره بیماری ه مش
کنــون  شهرســتان های تبریــز، میانــه و مراغــه )کــه هم ا
مســتقل شــده اســت( مرکــز مشــاوره وجــود داشــت و 
در دو ســال اخیــر در شهرســتان های مرنــد و ســراب 
ایــن مرکــز افتتاح شــده اســت و در شهرســتان های 
اهــر و بنــاب نیــز تــا پایــان ســال افتتــاح خواهــد گردیــد. 
آســیب پذیر  زنــان  ویــژه  مشــاوره  مرکــز  همچنیــن 
شــماره 2 تبریــز تــا پایــان ســال جــاری افتتــاح خواهــد 
گردیــد. ) نحــوه برخــورد بــا ایــن بیمــاران )پیشــگیری 
ــه عفونــت اچ  نــوع دوم و ســوم وقتــی فــردی مبتــا ب
آی وی می گــردد در ابتــدا نیــاز بــه مشــاوره و ســپس 
نیــاز بــه آزمایش هــای و معاینــات دوره ای و همچنیــن 
درمان هــای خــاص پیــدا می کنــد تمامــی ایــن خدمات 
مرکـــــــــز  در 
ه  ر و مشــا
بیماری هــای 
و  رفتـــــــــــــــــاری 
به صــورت رایــگان 
می پذیــرد.  صــورت 
کــز یــک نفــر  در ایــن مرا
کــه  دارد  وجــود  پزشــک 
بیمــاران  درمانــی  مســائل 
ســایر  و  می کنــد  پیگیــری  را 
افــراد نظیــر روانشــناس، مــددکار 
بــا بیماری هــا  کارشــناس مبــارزه  و 
وجــود دارنــد کــه مســائل مختلــف افــراد 
مبتــا را پیگیــری می نماینــد. همچنیــن 
تمام بیماران در صورت نیاز از بیمه خدمات 
درمانــی برخــوردار هســتند و در صــورت اســتفاده 
ــان  از خدمــات بســتری از طریــق بیمه هــا هزینــه آن

می گــردد. پرداخــت 

 توانمندسازی ارگان ها برای مقابله با ایدز چگونه می تواند 
باشد.

کار هســت زیــرا ارگان هــای دیگــر  این یکــی از مشــکل ترین قســمت های 
شــاید چنیــن برنامــه ای را در اولویــت خــود نداشــته باشــند به هرحــال برخــی 
از ادارات نظیــر، زندان هــا، آموزش وپــرورش، بهزیســتی و دانشــگاه ها در 
اولویــت قــرار دارنــد کــه بــرای آمــوزش و جلــب همــکاری آن ها اقــدام گردیــده و همکاری ها همچنان 
که ریاســت آن  کمیته ی پایش و ارزشــیابی ایدز اســتان وجود دارد  ادامه دارد در مورد ســایر ادارات 
کرشــده  با نماینده اســتانداری و دبیری آن به عهده دانشــگاه علوم پزشــکی هســت و ســه اداره ذ
فوق نیز عضو آن می باشــند و از طریق این کمیته توانمندســازی ادارات در دســت پیگیری اســت.

گر توصیه ای برای عموم جامعه به ویژه جوانان دارید بفرمایید.  ا
گســترش هســت دراین بیــن تغییــر الگــوی  کــه بیمــاری ایــدز در حــال  واقعیــت ایــن اســت 
گســترش اســتفاده از مــواد مخــدر  کشــور از اعتیــاد تزریقــی بــه راه جنســی و از طرفــی  انتقــال در 
گردیــده تــا افــراد جــوان بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا  ک و... باعــث  کــرا صنعتــی نظیــر شیشــه و 
گیرنــد. لــذا ضمــن توصیــه بــه افزایــش دانــش در خصــوص انتقــال  بــه عفونــت اچ آی وی قــرار 
ایــن بیمــاری و نحــوه پیشــگیری از آن ، عزیــزان می تواننــد در صــورت داشــتن هرگونــه پرســش 

در ایــن زمینــه در ســاعات اداری بــا تلفــن 09686 تمــاس حاصــل فرماینــد.
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هر کسی که دلسوز نظام و انقالب باشد بسیجی است
ـــیجی  ـــد بس ـــالب باش ـــام و انق ـــوز نظ ـــه دلس ک ـــی  کس ـــر  ـــت : ه گف ـــورا  ـــپاه عاش ـــده س ـــین فرمان  جانش
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــد دانشـ کارمنـ ــهدای  ــادواره شـ ــادری در یـ ــی قـ ــدار علـ ــرهنگ پاسـ ــت.  سـ اسـ
کثـــر شـــهدا را در  کفـــت: خداونـــد، ا تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه خاطـــره هایـــی از دوران دفـــاع مقـــدس 
ـــه برخـــی فعالیتهـــای علمـــی انجـــام شـــده  ـــا اشـــاره ب کـــرده اســـت.  وی ب گلچیـــن  عنفـــوان جوانـــی 
ـــی،  ـــای علم ـــت ه ـــن فعالی ـــه ای ـــاس نتیج ـــر اس ـــرد: ب ک ـــوان  ـــهدا عن ـــای ش ـــه ه ـــت نام ـــر روی وصی ب
ـــح  تبعیـــت از والیـــت فقیـــه مهـــم تریـــن شـــاخصه مشـــترک شـــهدا را تشـــکیل مـــی دهـــد. وی تصری
ـــه برکـــت خـــون شـــهدا و تـــالش هـــای رزمنـــدگان اســـالم، در حـــال حاضـــر صاحـــب بهتریـــن  ـــرد: ب ک
ــجادی  ــی و سـ کار زینبـ ــد  ــم بایـ گیریـ ــرار  ــهدا قـ ــیر شـ ــم در مسـ ــی خواهیـ ــر مـ گـ ــتیم. ا ــت هسـ امنیـ
ــا  ــه مـ ــهدا بـ ــرد: انقـــالب اســـالمی را شـ کـ ــراز  ــورا ابـ ــپاه عاشـ ــین فرمانـــده سـ ــام دهیـــم.  جانشـ انجـ
امانـــت داده انـــد. نبایـــد ایـــن انقـــالب را بـــا حرکـــت هـــای غلـــط و انحرافـــی خـــود، بـــی ارزش 
کـــه معتقـــد بـــه نظـــام  کســـی  کنیـــم. قـــادری در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود ادامـــه داد: هـــر 
ــی  کسـ ــا  ــیجی تنهـ ــت. بسـ ــیجی اسـ ــد، بسـ ــوز باشـ ــوده و دلسـ ــالمی بـ ــالب اسـ ــای انقـ ــان هـ و آرمـ
کنـــد نیســـت بلکـــه ایـــن افـــراد بیـــش تـــر از ســـایرین،  کـــه در پایـــگاه هـــای مقاومـــت فعالیـــت مـــی 
کـــه یکـــی از شـــعارهای راهبـــری  ــا فـــرات  ــاره بـــه شـــعاراز نیـــل تـ ــا اشـ کننـــد.  وی بـ فعالیـــت مـــی 
کـــه ایـــن سیاســـت و راهبـــرد را  کردنـــد  گذشـــته اعـــالم  رژیـــم اشـــغالگر قـــدس بـــود افـــزود: هفتـــه 
ــران از  ــوری اســـالمی ایـ ــاری جمهـ ــای مستشـ ــه حمایـــت هـ ــد. وی بـ کننـ ــد عملیاتـــی  نمـــی تواننـ
ــری،  ــم رهبـ ــام معظـ ــوده مقـ ــه فرمـ ــا بـ ــرد: بنـ کـ ــح  ــاره و تصریـ ــوریه و.. اشـ ــراق، سـ ــورهای عـ کشـ
گـــر در بغـــداد و ســـوریه بـــا دشـــمن نمیجنگیدیـــم بایـــد  حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای)مدظلـــه( ا
گفتـــه قـــادری، دشـــمن نمـــی خواهـــد،  کرمانشـــاه و تهـــران مـــی جنگیدیـــم.  بـــه  در خیابـــان هـــای 
ــری    ــا یکسـ ــل بـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد و بـ ــته باشـ ــت داشـ ــایش و امنیـ ــران، آسـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ـــالمی  ـــوری اس ـــرفت جمه ـــع پیش ـــد مان ـــی خواه ـــم و.. م ـــون تحری ـــه همچ ـــای خصمان ـــت ه سیاس
گـــروه  کشـــورهای عضـــو  کـــرات جمهـــوری اســـالمی ایـــران و  ایـــران شـــود.  وی بـــا اشـــاره بـــه مذا

مسئوالن دانشگاه ها باید بسترساز محیط سالم برای رشد و تعالی دانشجویان باشند 
مدیــرکل فرهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی می گویــد: مســئوالن دانشــگاه ها 
بایــد بسترســاز محیــط ســالم بــرای رشــد و تعالــی دانشــجویان باشــند.  دکتــر حســام الدین عالمــه در 
همایــش کانون هــای فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا عنــوان »فصــل نــو، فصــل همدلی« 
کانون هــا ایــن فرصــت را فراهــم می کننــد تــا خالقیت هــای فــردی دانشــجویان بــه  بابیــان اینکــه 
کــرد: برخی هــا نــگاه تنگ نظرانــه بــه مســائل جمعــی دارنــد و دوســت  مرحلــه ظهــور برســند، اظهــار 
دارنــد تنهــا خودشــان ســوار قطــار نظــام شــوند، ولــی دولــت تدبیــر و امیــد در نظــر دارد فضــا و بســتر 
کنــد.وی افــزود: وزارت بهداشــت بــرای  کثــری را فراهــم  کار خالقانــه بــا جــذب حدا الزم بــرای 
کانون هــای فرهنگــی،  تشــکیل و فعــال شــدن شــوراهای صنفــی، انجمن هــای علمــی مؤثــر و 
کــرده و برنامه ریــزی می کنــد.   اجتماعــی، مذهبــی و هنــری در دانشــگاه های علــوم پزشــکی تــالش 
وی بابیــان اینکــه دانشــجویان رشــته های پزشــکی درزمینــٔه فرهنگــی و هنــری اســتعداد زیــادی 

کانون هــای فیلــم، عکــس، موســیقی و شــعر در  کــرد: خواهــان رونــق فعالیــت  دارنــد، عنــوان 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  فرهنگــی  هســتیم.مدیرکل  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
گفــت: برخی هــا بــا نــگاه محافظه کارانــه بــا موســیقی در دانشــگاه مخالفــت می کننــد و بــه  پزشــکی 
خاطــر اینکــه می ترســند موقعیــت خودشــان بــه خطــر افتــد، صورت مســئله را کامــاًل حــذف می کننــد، 
کننــد. ع و قوانیــن از هنــر موســیقی اســتفاده  کانون هــای موســیقی در چارچــوب شــر ضــروری اســت 
کشــورهای  کــرد: حتــی در  وی همچنیــن در رابطــه بــا وضعیــت حجــاب در دانشــگاه ها، عنــوان 
غربــی نیــز نــوع پوشــش دانشــگاه بــا محیــط بیــرون متفــاوت اســت، بایــد نــوع پوشــش دانشــجوها 
در شــأن محیــط علمــی باشــد.وی بابیــان اینکــه بیشــترین تعــداد آثــار ارسال شــده بــه هفتمیــن 
جشــنواره فرهنگــی و هنــری وزارت بهداشــت، از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســت، اظهــار 
کــرد: خریــدار آثــار فرهنگــی و هنــری دانشــجویان بــا موضــوع ارتقــای ســالمت جامعــه هســتیم.

ــتفاده از سیاســـت نرمـــش  ــا اسـ ــرات بـ کـ ــران در ایـــن مذا 1+5   ادامـــه داد: جمهـــوری اســـالمی ایـ
کـــه دشـــمن نبایـــد بـــه  قهرمانانـــه، موفقیـــت هایـــی نیـــز بـــه دســـت آورد. ولـــی بایـــد بدانیـــم 
ــکا  ــه آمریـ کـ ــی را  ــم هایـ ــق، ظلـ ــک توافـ ــا یـ ــد بـ ــد. نبایـ کنـ ــدا  ــوذ پیـ ــور نفـ کشـ ــام، در  ــه برجـ بهانـ
در حـــق مـــردم ایـــران مرتکـــب شـــده اســـت را از یـــاد ببریـــم. وی در بخشـــی از ســـخنان خـــود 
ــام  ــه تمـ ــزود: بـ ــردم دانســـت و افـ ــور را از طریـــق آرای مـ کشـ ــه  ــوذ دشـــمن بـ ــای نفـ ــی از راه هـ یکـ
جریانـــات سیاســـی انقـــالب اســـالمی، ارزش قائـــل هســـتیم ولـــی نمـــی خواهیـــم مجلـــس ششـــم، 
گر بـــار دیگـــر شـــاهد مجلســـی همچـــون مجلـــس ششـــم باشـــیم فتنـــه هایـــی بدتـــر  تکـــرار شـــود.ا
کـــرد: مجلـــس ششـــم، مکانـــی بـــرای  کـــرد. قـــادری تصریـــح  از فتنـــه 88 را تجربـــه خواهیـــم 
کردنـــد. گـــزارش تهیـــه مـــی   تحصـــن بـــود و شـــبکه هایـــی همچـــون بـــی بـــی ســـی از آن جـــا 
گفـــت: قائـــم مقـــام دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر طاهـــر اقـــدم از ذخایـــر انقـــالب و دفـــاع   وی 
گفتنی  کرد.  مقدس هستند و باید از ظرفیت و تجربه چنین نعمت هایی بیش از پیش استفاده 
کارمنـــد دانشـــگاه تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.  اســـت در ایـــن مراســـم از خانـــواده هـــای محتـــرم شـــهدای 
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کنگره بین المللی دانشجویی پژوهش ارزشمند وعملکردمبتنی برشواهد – کیش 1394 گزارشی از اولین 
دانشــجویی  المللــی  بیــن  کنگــره  نخســتین 
بــر  مبتنــی  عملکــرد  و  ارزشــمند  “پژوهــش 
شــواهد” بــا همــکاری قطــب علمــی پزشــکی 
علــوم  دانشــگاه  و  ایــران  برشــواهد  مبتنــی 
پزشــکی تبریــز و بــا حضــور اســاتید داخلــی و 
بیــن المللــی، بــه مــدت ســه روز از شــانزدهم 
همایشــهای  مرکــز  در  هجدهمآذرمــاه،  تــا 
ــم  ــد. علیرغ ــبرگزار ش کیش ــره  ــی جزی ــن الملل بی
ــا  کشــور ت مســافتطوالنی از شــهرهای مختلــف 
کنگــره و همچنیــن تخصصــی  محــل برگــزاری 
پرشــور  حضــور  کنگــره،  مباحــث  بــودن 
دانشــجویان و اســاتید با ثبت نام بیش از 350 
نفــر قابــل توجــه بــود. هــدف اصلــی از برگــزاری 
کنگــره نهادینــه نمــودن تفکــر “پژوهــش  ایــن 
در  شــواهد”  بــر  مبتنــی  عملکــرد  و  ارزشــمند 
ــای  ــازه ه ــی ت ــرد بررس ــا رویک ــه ب ک ــود  ــان ب جه
بــه  پاســخ  مبحثــو  خصوصایــن  در  جهانــی 
نیازهــای متخصصیــن امــر در زمینــه دانــش 
ــد. EBP در مراســم افتتاحیــه ایــن  گردی ــزار  برگ
کنگــره  کنگــره رییــس شــورای سیاســتگزاری 
دکتــر رشــیدی ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه 

ایــراد ســخنرانی پرداختــه و بــه نقــش و اهمیت 
ــه عنــوان یــک Research Utility شــرکت  آن ب
رویکــرد  خصــوص  در  کنگــره  ایــن  کننــدگان 
کیــد نمودنــد. تعــداد مقــاالت ارســالی  جهانــی تأ
کنگــره بیــن المللــی پژوهــش  ارزشــمند و  بــه 
عملکــرد مبتنــی بر شــواهد مجموعــا 353 عدد 
کــه در نهایــت پــس از بررســی هــای انجــام  بــود 
کمیتــه داوران تعــداد 40 عــدد از  بافتــه توســط 
ایــن مقــاالت بــرای ارائــه بــه صــورت ســخنرانی 
و تعــداد 130 عــدد بــرای ارائــه به صورت پوســتر 
انتخاب گردید. از ویژگی های منحصر به فرد 
ایــن کنگــره مــی تــوان بــه برگــزاری کارگاه هــای 
تخصصــی ویــژه اعضــای هیئــت علمــی عــالوه 
ــا حضــور اســاتید  کارگاه هــای دانشــجویی ب ــر  ب
مطــرح داخلــی و بیــن المللــی از 4 روز قبــل از 
کــرد.  کنگــره اشــاره  کنگــره تــا روز پایانــی  شــروع 
کارگاه تخصصــی  کــه برگــزاری 12  بــه طــوری 
کنگــره بــود.  در طــول ایــن دوره دســتاورد ایــن 
ویدیــو  صــورت  بــه  ســخنرانی   4 برگــزاری 
کنفرانــس و زنــده از بخشــهای قابــل توجــه این 
کــه در 4 بخــش مختلــف توســط  کنگــره بــود 

دکتــر پــل گالزیــو از اســترالیا و دکتــر آیونیدیــس، 
دکتــر اورانســکی و دکتــر نیومــن از آمریــکا برگــزار 
گردید. هنرنمایی دانشــجویان دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریــز بــرای انتقــال مفهــوم ژورنــال 
کالب مبتنــی بــر شــواهد در قالــب نمایــش یکــی 
را  کنگــره  ایــن  رویدادهــای  ماندگارتریــن  از 
رقــم زده و موجبــات تحســین مهمانــان، علــی 
الخصــوص مهمانــان خارجــی را فراهــم آورد. 
کارگاه  ــخنرانی، 12  ــه 40 س ــا ارائ ــره ب کنگ ــن  ای
و بیشــاز 130 پوســتر برگزیــده و در قالــب هشــت 
بنــام  اســاتید  کنگــره،  برگــزاری  جریــان  در  و 
داخلــی و خارجــی در آن حضــور بــه هــم رســانده 
و بــه ســخنرانی پرداختنــد، کــه از آن جملــه مــی 
تــوان بــه دکتــر رود جکســون، دکتــر جوزفبینــه، 
گــروب،  کشــکومار شــاه، دکتــر مالــن  دکتــر پرا
کشــاورز،  همــا  دکتــر  وفایــی،  منوچهــر  دکتــر 
دکتــر امیــر آذر پــژوه، دکتــر محمدرضــا رشــیدی، 
دکتــر مرتضــی قوجــازاده، دکتــر عبدالحســین 
دکتــر  ذکریاپزشــکی،  محمــد  دکتــر  کاظمــی، 
صادقــی،  همایــون  دکتــر  علیــزاده،  مهســتی 
دکتــر حســین جبــاری، دکتــر مســعود امانلــو و 

کــرد. شــایان ذکــر اســت  دکتــر بــرادران اشــاره 
کنگــره اســاتید خارجــی بازخورانــد  پســاز پایــان 
هنــگام  در  زیبایــی  )فیدبکهــای(  هــای 
ترکایــران داشــتند و عــالوه برتعریــف و تمجیــد 
کنگــره و بــار  کامــل از نحــوه برگــزاری  و رضایــت 
ــان  ــوع اذع ــن موض ــه ای ــاق ب ــی آن، باالتف علم
کنگــره حتــی  کــه در طــول برگــزاری  داشــتند 
کــه تیــم برگــزاری  لحظــه ای تصــور ننمودنــد 
کنگــره جمعــی از دانشــجویان غیــر حرفــه  ایــن 
برنامــه  ایشــان  گفتــه  بــه  اســت.  بــوده  ای 
کشــورهای  کنــون در  ای بــا ایــن وســعت تــا 
همچنیــن  و  اســت  نداشــته  ســابقه  مشــابه 
دانشــجویان  کــه  نداشــته اند  را  ایــن  انتظــار 
کامــل  کنگــره را بــا تســلط  کلیــه برنامه هــای 
بــه زبــان انگلیســی و تمامــا بــه زبــان انگلیســی 
اجــرا نماینــد. در انتهــا از طــرف ریــس دانشــگاه 
کشــوری  کمیتــه  دکتــر صومــی و دبیــر محتــرم 
امانلــو،  دکتــر  دانشــجویی   تحقیقــات 
کــز تحقیقاتــی  مؤسســه ســالمت و برخــی مرا
مجموعــا  ترومــا  و  ســوانح  مرکــز  ازجملــه 
قول گرنــت تحقیقاتــی دانشــجویی اعطا شــد.
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همایش قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز »محمـــود فیضـــی« مدیـــر امـــور فرهنگـــی دانشـــگاه  بـــه 
کشـــور و...  گفـــت: رفتارهـــا، ویژگی هـــای اجتماعـــی، وضعیـــت اقتصـــادی  ـــز در ایـــن همایـــش  ـــوم پزشـــکی تبری عل
کشـــور و دانشـــگاه ها فعالیت هـــای  متناســـب بـــا ویژگی هـــای یـــک جامعـــه قرآنـــی نیســـت. وی افـــزود: در ســـطح 
کمتـــر  قرآنـــی همچـــون برگـــزاری جشـــنواره ها و محفل هـــای تـــالوت قـــرآن انجـــام می شـــود، ولـــی متأســـفانه 
گذشـــته بیـــن  کـــه ســـال  مفاهیـــم قرآنـــی در زندگـــی مـــردم اســـتفاده می شـــود. وی بـــا اشـــاره بـــه پژوهشـــی 
گفـــت: 80 درصـــد دانشـــجویان در روخوانـــی  دانشـــجویان جدیدالـــورود دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی انجام گرفتـــه بـــود، 
ــا مفاهیـــم آیـــات و ســـبک زندگـــی قرآنـــی آشـــنایی چندانـــی نداشـــتند، ضـــروری  قـــرآن مشـــکل نداشـــتند ولـــی بـ
اســـت همـــه در جایـــگاه خودشـــان به عنـــوان یـــک ســـفیر فرهنگـــی در راســـتای ترویـــج ســـبک زندگـــی قرآنـــی 
ــای  ــه فعالیت هـ ــالم اینکـ ــا اعـ ــم بـ ــن مراسـ ــم، در ایـ کریـ ــرآن  ــته قـ ــتاد برجسـ ــلیمی، اسـ ــاس سـ ــد. عبـ کننـ ــالش  تـ
ـــا یکدیگـــر  کشـــور، رقابـــت ناســـالم ب گفـــت: متولیـــان آمـــوزش مباحـــث قرآنـــی  انجام گرفتـــه در شـــأن قـــرآن نیســـت، 
دارنـــد و در راســـتای هـــدف مشـــترک هم افزایـــی نمی کننـــد. وی بابیـــان اینکـــه الزمـــه انـــس بـــا قـــرآن عبـــور از 
گفـــت: در راســـتای قرآن خوانـــی فعالیت هایـــی  ســـه مرحلـــه قرآن خوانـــی، قـــرآن دانـــی و قـــرآن بـــاوری اســـت، 
کـــه مـــردم می تواننـــد بـــدون اشـــکال  انجـــام می شـــود ولـــی بازهـــم متولیـــان ایـــن امـــر نمی تواننـــد مدعـــی باشـــند 
کـــه مفهـــوم  کـــرد: بســـیاری از قاریـــان قـــرآن نمی داننـــد  کننـــد. یـــن اســـتاد قـــرآن خاطرنشـــان  قـــرآن را روخوانـــی 
کـــه دراین بیـــن آموزش وپـــرورش، اســـاتید، روحانیـــون و... بایـــد  کـــه می خواننـــد چـــه چیـــزی اســـت،  آیاتـــی 
گـــر مـــردم بـــه معنـــای واقعـــی بـــه مرحلـــه  کـــرد: ا کیـــد  کننـــد. وی تأ مـــردم را بامعنـــا و مفهـــوم آیـــات قرآنـــی آشـــنا 
کنـــون می شـــد و دیگرکســـی دروغ نمی گفـــت، دیگـــر   کشـــور بســـیار بهتـــر از ا قـــرآن بـــاوری می رســـیدند، وضـــع 
ــارد تومـــان از بیت المـــال اختـــالس  ــزار میلیـ کســـی 12 هـ 16 میلیـــون پرونـــده در قـــوه قضاییـــه وجـــود نداشـــت و 
ـــی  ـــا آمادگ ـــا م ـــی آی ـــتیم، ول ـــج( هس ـــان )ع ـــام زم ـــور ام ـــل در ظه ـــان تعجی ـــا خواه ـــه م ـــت: هم گف ـــلیمی  ـــرد. س نمی ک
ک اســـت؟ بایـــد بـــا رفتارمـــان در جامعـــه زمینـــه ظهـــور  حضـــور در محضـــر ایشـــان راداریـــم؟ واقعـــًا پرونـــده مـــا پـــا
کـــرد، محدثـــه  گـــروه تواشـــیح طـــارق برنامـــه اجـــرا  گفتنـــی اســـت در بیـــن ایـــن برنامـــه،  ایشـــان را فراهم ســـازیم. 
کـــه 25 جـــزء قـــرآن را حفـــظ اســـت، بـــه تـــالوت قـــرآن پرداخـــت و همچنیـــن در  وحیـــدی، دختـــر هفت ســـاله ای 
ـــزی اهـــدا شـــد.  ـــز جوای ـــوم پزشـــکی تبری ـــرآن و عتـــرت دانشـــگاه عل ـــدگان جشـــنواره ق ـــه برگزی ـــان ایـــن مراســـم ب پای

اتمام پروژه سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
توجـــه  بـــا  فرهنگـــی  و  دانشـــجوئی  معاونـــت  عمومـــی  روابـــط  مســـئول  اندبیلـــی  ایـــوب  گـــزارش  رســـید. به  اتمـــام  بـــه  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  دانشـــجویان  روان  ســـالمت  پـــروژه 
دانشـــجوئی،  معاونـــت  همـــکاری  بـــا  امســـال  مهـــر  اواســـط  از  جدیدالـــورود  دانشـــجویان  روان  ســـالمت  پایـــش  پـــروژه  پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  و  بهداشـــت  وزارت  دســـتورالعمل  بـــه 
علـــوم  دانشـــگاه  جدیدالـــورود  دانشـــجویان  روان  ســـالمت  آزمـــون  هـــزار  از  بیـــش  اخـــذ  بـــا   94/8/22 مورخـــه  در  و  خـــورد  کلیـــد  دانشـــجویی  مشـــاوره  اداره  کارشناســـان  و  آموزشـــی  معاونـــت 
رســـید. اتمـــام  بـــه  بیمارســـتانی   مختلـــف  بخش هـــای  رزیدنت هـــای  و  حرفـــه ای  دکتـــرای   PHD و  ارشـــد  کارشناســـی  کارشناســـی،  مقاطـــع   در  ارس  پردیـــس  ســـراب،  تبریـــز،   پزشـــکی 
کـــه شـــامل دانشـــجویان تمامـــی ورودی هـــا می شـــود، بعـــد از آنالیـــز آزمون هـــا در وزارتخانـــه و اعـــالم دانشـــجویان آســـیب پذیر بـــرای اقدامـــات درمانـــی، توان بخشـــی و  کـــه فـــاز دوم  الزم بـــه ذکـــر اســـت 

ــود. ــی  می شـ ــی، اجرائـ ــگیری های احتمالـ پیشـ

بازدید رئیس دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان بستان آباد
روز سه شـــنبه مورخـــه94/08/26 ســـاعت 7:45 آقـــای دکتـــر صومـــی ریاســـت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا هیئـــت همـــراه، 
ـــوز  ـــدور مج ـــتور ص ـــای ICU و دس ـــاح بخش ه ـــزوم افتت ـــر ل ـــرده و ب ک ـــد  ـــهریار بازدی ـــتاد ش ـــتان اس ـــف بیمارس ـــای مختل از بخش ه
کـــرده و در ادامـــه،از پـــروژه در حـــال ســـاخت مرکـــز بهداشـــت  کیـــد  کوکاردیوگرافـــی بـــرای بیمارســـتان تأ تهیـــه یـــک دســـتگاه ا

ـــد. ـــد نمودن کنـــدی بازدی ـــرد  ک روســـتای 

فناوری هـای  و  علـوم  توسـعه  سـتاد  دبیـر  بازدیـد 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  بنیـادی  سـلول های 
ریاسـت جمهـوری از بخـش پیونـد مغـز اسـتخوان

و  علـــوم  توســـعه  ســـتاد  دبیـــر  حمیدیـــه  امیرعلـــی  دکتـــر 
ــاوری  ــادی معاونـــت علمـــی و فنـ ــلول های بنیـ ــای سـ فناوری هـ
مرکـــز  اســـتخوان  مغـــز  پیونـــد  بخـــش  از  جمهـــوری  ریاســـت 
ــر  ــد. دکتـ ــد نمودنـ ــز بازدیـ ــا )ع( تبریـ ــام رضـ ــی امـ ــی درمانـ آموزشـ
حمیدیـــه پـــس از بازدیـــد بـــا توجـــه بـــه آمـــاده بـــودن بخـــش 
ازنظـــر فضـــای فیزیکـــی، تجهیـــزات، امکانـــات و نیـــروی انســـانی 
کیـــد داشـــتند. دکتـــر  ع وقـــت تأ نســـبت بـــه پذیـــرش بیمـــار در اســـر
درســـتی رئیـــس مرکـــز قـــول دادنـــد در ســـریع ترین زمـــان ممکـــن 
بـــر بســـتری نمـــودن بیمـــار را فراهـــم  هماهنگـــی الزم مبنـــی 
نماینـــد. پزشـــکان بخـــش آقایـــان دکتـــر عیوضـــی و دکتـــر نجاتـــی 
ــتری و  ــد را بسـ ــه پیونـ ــد بـ ــاران نیازمنـ ــد بیمـ ــه آماده انـ کـ ــد  گفتنـ
کننـــد. در ادامـــه دکتـــر  عمـــل پیونـــد مغـــز و اســـتخوان را شـــروع 
حمیدیـــه بـــه همـــراه رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  و مســـئولین 
بیمارســـتان امـــام رضـــا)ع(  از پیشـــرفت پـــروژه ســـاختمان دیالیـــز 
مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز بازدیـــد نمودنـــد و در 
ایـــن بازدیـــد دکتـــر صومـــی در خصـــوص پـــروژه و نحـــوه پیشـــرفت 
کامـــل ارائـــه نمـــود. ســـپس آقـــای دکتـــر حمیدیـــه از  گـــزارش  آن 
ســـلول های بنیـــادی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بازدیـــد 
نمودنـــد و از نزدیـــک شـــاهد توانمندی هـــای ایـــن مرکـــز قـــرار 
کـــه در ایـــن  کارهایـــی  گرفتنـــد و مســـئولین ایـــن مرکـــز در خصـــوص 

ــد. ــه دادنـ ــع ارائـ ــزارش جامـ گـ ــود  ــام می شـ ــز انجـ مرکـ

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی از چند شبکه بهداشت و درمان
کز درمانی و بهداشـــتی شهرســـتان های بســـتان آباد، هریس،  رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه همـــراه معاونان خـــود از مرا
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر محمدحســـین صومـــی بازدیـــد  کـــرد.  بـــه  اهـــر و خـــدا آفریـــن بازدیـــد 
ـــی بیمارســـتان اســـتاد شـــهریار ایـــن شهرســـتان،  ـــرد. وی از بخش هـــای مختلـــف درمان ک خـــود را از شهرســـتان بســـتان آباد آغـــاز 
 ICU ـــزوم افتتـــاح بخش هـــای ـــر ل کـــرد. دکتـــر صومـــی در ایـــن بازدیدهـــا ب ازجملـــه بخـــش دیالیـــز، بســـتری و اتـــاق عمـــل بازدیـــد 
کـــرد و طـــی  کوکاردیوگرافـــی بـــرای بیمارســـتان اســـتاد شـــهریار را صـــادر  کـــرده و همچنیـــن مجـــوز تهیـــه یـــک دســـتگاه ا کیـــد  تأ
صحبت هایـــی، قـــول مســـاعدت بـــرای ارتقـــای ســـطح بهداشـــت شهرســـتان را داد. صومـــی ســـپس بـــه ســـمت دوزدوزان و مرکـــز 
ـــرد.  ک ـــد  کنـــدی بازدی ـــرد  ک ـــز بهداشـــت روســـتای  ـــروژه در حـــال اجـــرای ســـاخت مرک کنـــدی رفتـــه و از پ ـــرد  ک  بهداشـــتی روســـتای 
کلوانـــق و مرکـــز بهداشـــت درمـــان  رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ســـپس بـــه شهرســـتان هریـــس رفـــت و از پایـــگاه اورژانـــس 
ـــر حـــل مشـــکالت  کادر درمانـــی صحبت هایـــی را انجـــام داد و ب کـــرد و در خصـــوص نحـــوه ارائـــه خدمـــات توســـط  ـــد  زر نـــق بازدی
ـــرد. وی همچنیـــن از محـــل موقـــت بیمارســـتان امـــام حســـین هریـــس، محـــل ســـاختمان  ک ـــد  کی بهداشـــتی ایـــن شهرســـتان تأ
ـــرد. وی ســـپس راهـــی اهـــر شـــد و از بخش هـــای  ک ـــد  ـــز بازدی جدیداالحـــداث بیمارســـتان شهرســـتان و شـــبکه درمـــان هریـــس نی
کلینیـــک تخصصـــی در حـــال احـــداث، بخـــش داخلـــی و  کـــودکان، اورژانـــس و  ســـی ســـی یـــو، آی ســـی یـــو، ان آی ســـی یـــو 
کـــرد و همچنیـــن دســـتورات الزم بـــرای افزایـــش تخت هـــای بیمارســـتان و تکمیـــل  جراحـــی بیمارســـتان باقرالعلـــوم اهـــر بازدیـــد 
ـــز ســـپس وارد شهرســـتان خـــدا آفریـــن شـــده و  ـــوم پزشـــکی تبری ـــرد. رئیـــس دانشـــگاه عل ک هـــر چـــه ســـریع تر نواقـــص آن را صـــادر 
کـــرد و همچنیـــن از زمینـــی  بـــه همـــراه فرمانـــدار خـــدا آفریـــن از ســـاختمان در حـــال احـــداث مرکـــز بهداشـــت ایـــن شهرســـتان بازدیـــد 

کـــرد.  ـــد  کلینیـــک شهرســـتان اختصاص یافتـــه اســـت، بازدی ـــرای احـــداث ســـاختمان دی  کـــه ب
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رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز:فضـای آرام و امنیت کشـور ناشـی از خون شـهدا و مجاهدت های 
رزمندگان اسـالم است

ــوم  ــگاه علـ ــت: دانشـ گفـ ــز  ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــد دانشـ کارمنـ ــهدای  ــادواره شـ ــم یـ ــی در مراسـ ــین صومـ ــر محمدحسـ    دکتـ
افـــزود: در  نیـــز در بخش هـــای مختلـــف دارد.  وی  کارمنـــد دارد و شـــهدای متعـــدد دیگـــری  تبریـــز، 16 شـــهید  پزشـــکی 
کـــه امـــروزه نیـــز حضـــور مـــا در جبهه هـــای  کـــه همچنـــان، در شـــهادت بـــاز اســـت و همـــه می داننـــد  شـــرایطی قـــرار داریـــم 
ــر اســـاس  کـــرد: یـــک عـــده انســـان بـ مقاومـــت و در آتیـــه در جبهه هـــای دیگـــر همچنـــان ادامـــه خواهـــد داشـــت. وی عنـــوان 
کـــرده، از جـــان  ـــود مســـیر خـــود را انتخـــاب  کـــه ملـــت موردتهاجـــم قرارگرفتـــه ب احســـاس مســـئولیت پذیری، در بدتریـــن دورانـــی 
ــا  ــه مـ ــد و وظیفـ کنـ ــه  ــدای خویـــش معاملـ ــود را باخـ ــودی خـ ــام موجـ ــد تمـ ــان می توانـ ــه انسـ کـ ــد  کردنـ ــتند و ثابـــت  گذشـ ــود  خـ
کـــه بـــه عهـــد خویـــش بـــا شـــهدا پایبنـــد باشـــیم.  رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز همچنیـــن در بخـــش  نیـــز ایـــن اســـت 
ــرد:  کـ ــان  ــی خاطرنشـ ــم تاریخـ ــای مهـ ــر در برهه هـ کبـ ــاد ا ــر و جهـ ــاد اصغـ ــوم جهـ ــه مفهـ ــاره بـ ــا اشـ ــود بـ ــخنان خـ ــری از سـ دیگـ
گـــوی ســـبقت بی احترامـــی بـــه  گذشـــت ولـــی در برخـــی زمان هـــا، عـــده ای  در برخـــی مقاطـــع زمانـــی، بهتـــر می تـــوان از جـــان 
کبـــر؛ مـــردود اول هســـتند. صومـــی ادامـــه داد: بایـــد بدانیـــم  کـــه در جهـــاد ا ارزش هـــا را از یکدیگـــر می رباینـــد و نمی داننـــد 

گـــر در یـــک مقطعـــی، شـــخصی جـــان  گفـــت: ا گام برداشـــته باشـــیم. وی  کـــه در مســـیر رســـالت شـــهدا  شـــهدا بـــه خاطـــر چـــه چیـــزی شـــهید شـــده اند و مـــا امـــروز چـــه کاری انجـــام بدهیـــم 
کنیـــم. فضـــای آرام و امنیـــت  کـــرد تـــا مـــن و شـــما زنـــده بمانیـــم و امنیـــت داشـــته باشـــیم بایـــد مـــا نیـــز بـــه وظایـــف خـــود در تمامـــی حوزه هـــا بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن عمـــل  خـــود را فـــدا 
کارمنـــد دانشـــگاه تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد. گفتنـــی اســـت در ایـــن مراســـم از خانواده هـــای محتـــرم شـــهدای  کشـــور ناشـــی از خـــون شـــهدا و مجاهدت هـــای رزمنـــدگان اســـالم اســـت. 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پتانسیل باالیی برای تولید فناوری دارند 
ـــد  ـــرای تولی ـــی ب ـــیل باالی ـــتند، پتانس ـــه هس ـــراد نخب ـــزو اف ـــکی ج ـــوم پزش ـــگاه عل ـــجویان دانش ـــه دانش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــد اس ـــز معتق ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــالمت دانش ـــاوری س ـــعه فن ـــر توس مدی
کـــرد: مدیریـــت توســـعه معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوری در دو ســـال اخیـــر تأسیس شـــده و نوپـــا  کبـــر غـــالم پـــور« در مراســـم روز فنـــاوری در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اظهـــار  فنـــاوری دارنـــد. » دکتـــر ا
اســـت و هـــدف از تأســـیس آن سروســـامان بخشـــیدن بـــه بحـــث فنـــاوری و اختراعـــات و تجاری ســـازی آن هـــا اســـت. وی افـــزود: می خواهیـــم اعضـــای هیئت علمـــی، شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــن  ـــکی و همچنی ـــوزه پزش ـــراع در ح ـــت اخت ـــای ثب ـــرد: داوری ادعانامه ه ک ـــوان  ـــم. وی عن کنی ـــت  ـــازی هدای ـــوی تجاری س ـــه سمت وس ـــجویی را ب ـــای دانش ـــن پایان نامه ه ـــد و همچنی کنن ـــیس  تأس
ع انتقـــال دانـــش  ح هـــا بـــه ســـمت تجاری ســـازی و تولیـــد انبـــوه آن هـــا جـــزو برنامه هاســـت. همچنیـــن موضـــو ح هـــای فناورانـــه دانشـــجویان و اســـاتید دانشـــگاهی و هدایـــت ایـــن طر بررســـی طر
ح فناورانـــه تصویب شـــده اســـت و پنـــج  گذشـــته 30 پیش نویـــس طـــر گفـــت: در یـــک ســـال  بـــه صنعـــت را نیـــز پیگیـــری می کنیـــم. مدیـــر توســـعه فنـــاوری ســـالمت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
گفـــت:  ح فناورانـــه بـــه مرحلـــه تولیـــد محصـــول رســـیده اند. ســـید اســـماعیل هاشـــمی اقـــدم، مدیـــر مرکـــز رشـــد تجهیـــزات پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز نیـــز در مراســـم روز فنـــاوری  طـــر
ـــر دانـــش و فنـــاوری اســـت. وی بابیـــان اینکـــه اقتصـــاد  ـــر نیـــروی انســـانی نیســـت، بلکـــه اقتصادهـــا مبتنـــی ب گذشـــته اقتصادهـــا مبتنـــی ب کنـــون مثـــل  اقتصـــاد دانش بنیـــان بســـیار ســـودآور اســـت، ا
کـــه ایـــن نشـــانگر ضعـــف مـــا در  کـــرد: ازنظـــر تولیـــد علـــم در رتبـــه 13 جهـــان ولـــی ازنظـــر اقتصـــاد دانش بنیـــان در رده 119 جهـــان قـــرار داریـــم  دانش بنیـــان اســـتقالل سیاســـی نیـــز در پـــی دارد، اظهـــار 
ـــان  ـــرکت دانش بنی ـــزار ش ـــه ه ـــا س ـــون تنه کن ـــه هم ا ک ـــود  ـــت ش ـــور ثب کش ـــان در  ـــرکت دانش بنی ـــزار ش ـــد 20 ه ـــم بای ـــعه پنج ـــه توس ـــان برنام ـــا پای ـــرد: ت ک ـــان  ـــدم خاطرنش ـــمی اق ـــت. هاش ـــوزه اس ـــن ح ای
ـــز در ایـــن مراســـم  ـــز نی ـــوم پزشـــکی تبری ـــوژی دانشـــگاه عل ـــز رشـــد بیوتکنول ـــان ثبت شـــده اســـت. رضـــا محمـــد زاده نماینـــده مرک ـــز 70 شـــرکت دانش بنی وجـــود دارد و در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی نی
کمـــک بـــه تســـهیل فرآینـــد رشـــد صنایـــع  گفتـــه وی، حمایـــت از صاحـــب ایـــده،  کـــرده اســـت. بـــه  کارکـــرده و از ســـال 92 شـــروع بـــه جـــذب شـــرکت  ـــوژی آغـــاز بـــه  گفـــت: ســـال 90 مرکـــز رشـــد بیوتکنول
گفـــت:  کـــز رشـــد اســـت. وی  کارگاه هـــای آموزشـــی و... جـــزو رســـالت های ایـــن مرا کارآفریـــن، جـــذب ســـرمایه گذار در جهـــت توســـعه و تولیـــد محصـــوالت، برگـــزاری  کوچـــک اســـتان، حمایـــت از 
ج یافتـــه اســـت. ســـاالر همتـــی مدیـــر مرکـــز رشـــد  چهـــار شـــرکت و دو هســـته فنـــاوری در مرکـــز رشـــد بیوتکنولـــوژی مســـتقر هســـتند و همچنیـــن یـــک شـــرکت رشـــد توســـعه یافته و از مرکـــز رشـــد خـــار
کارآفریـــن و دیگـــر ارکان  کمـــک ایـــده پـــرداز انجـــام نمی گیـــرد، بلکـــه بایـــد ســـرمایه گذار،  گفـــت: تبدیـــل علـــم بـــه ثـــروت تنهـــا بـــا  فرآورده هـــای دارویـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ایـــن مراســـم 

کننـــد. ـــروت حضورداشـــته و ایفـــای نقـــش  ـــه ث ـــده ب ـــه تبدیـــل ای نیـــز در 14 مرحل
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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مشاهده فضای موجود در میان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز امیدوارم کرد 

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بنیادی 
گفت: با مشاهده فضای موجود در  جمهوری 
تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  میان 
که اینجا اولین دانشگاهی  بسیار امیدوار شدم چرا
است که قصد ایجاد »منطقه ویژه فناوری های 
پیشرفته« را برای اولین بار در ایران دارد و این 
گزارش روابط عمومی  بسیار ارزشمند است. به 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر حمیدیه در 
تبریز  نو  فناوری های  توسعه  کارگروه  جلسه 
اظهار کرد: متأسفانه در ایران دانشگاه نسل سوم 
فناور محور به معنای واقعی نداریم.وی افزود: 
در دانشگاه های ما متأسفانه قوانین به گونه ای 
که اساتید به سمت پژوهش  تنظیم شده است 
بازنگری  باید  کرده اند،  حرکت  بودن  محور 
بر  دانشگاهی  اساتید  ارتقای  قوانین  در  جدی 
اساس تولید فناوری انجام شود. وی ادامه داد: 
دانشگاه های ما فقط مقاله پرور شده اند و راه حل 
رفع این مشکل این است که دانشگاه ها با علم 
خود در جهت تولید ثروت حرکت کنند. حمیدیه 

نسبت  زیادی  قوت  نقاط  تبریز  اینکه  بابیان 
کرد:  اظهار  است،  دارا  کشور  مناطق  سایر  به 
سلول های  حوزه  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بنیادی و هم چنین دارو و سلول های بنیادی 
پتانسیل زیادی دارد و تاکنون نیز فعالیت های 

کشور پیشتاز است.  شاخصی انجام داده و در 
آذربایجان  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
در  اینکه  بابیان  نشست  این  در  نیز  شرقی 
دولت تدبیر و امیدبخشی نگری ها حذف شده 
گفت: سعی می کنیم عقب ماندگی های  است، 

باالترین  افزود:  کنیم.  وی  جبران  را  گذشته 
میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور در استان 
آذربایجان شرقی بالغ بر 7 میلیارد دالر انجام شده 
فناوری  توسعه  بحث  کرد:  کید  تأ است.  وی 
و  است  قرارگرفته  استانداری  اولویت های  از 
کردیم.  معاون  ایجاد  را  فناوری  ویژه  منطقه 
سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
تحقیقات بنیادی باید به سوی کاربردی شدن و 
حل مشکالت سالمت جامعه حرکت کند و نهایتًا 
با تولید محصوالت بنیادی دانش، پژوهش را 
به سمت تولید ثروت سوق دهیم.  شبستری 
با اشاره به اینکه باید از وابستگی خود به درآمد 
فاصله  بایستی  داد:  ادامه  کنیم،  کم  نفتی 
فناوری  حوزه  در  دیگر  کشورهای  از  را  خود 
تحقیقات  حوزه  در  پیشرفت  که  کنیم  کم 
در  را  سریع تری  پیشرفت  بنیادی  سلول های 
کرد.  وی اظهار  کشور خواهد  این زمینه از آن 
کرد: سرمایه گذاران را باید برای ورود به بخش 
از تحقیقات  تجاری سازی محصوالت حاصل 
سلول های بنیادی هدایت و ترغیب نماییم. 
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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کشور پیشتاز است 

ــاوری ریاســـت  ــادی معاونـــت علمـــی و فنـ ــلول های بنیـ ــای سـ ــوم و فناوری هـ ــعه علـ ــتاد توسـ ــر سـ دبیـ
ـــور  ـــو در کش ـــی و نان ـــوزه داروی ـــز در ح ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــز تحقیقات ک ـــت: مرا ـــوری گف جمه
کـــز بـــا نمونه هـــای جهانـــی برابـــری می کنـــد. لـــی  کنـــون محصـــوالت ایـــن مرا پیشـــتاز اســـت و هم ا
ـــان اینکـــه ســـطح  ـــز بابی ـــوم پزشـــکی تبری ـــی دانشـــگاه عل ـــز تحقیقات ک ـــد از مرا ـــه در حاشـــیه بازدی حمیدی
کـــز تحقیقاتـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته بســـیار  علمـــی و پژوهشـــی مرا
ـــال پیشـــرفت  ـــادی در ح ـــیار زی ـــرعت بس ـــا س ـــکی ب ـــوم پزش ـــرده اســـت، گفـــت: دانشـــگاه عل ک پیشـــرفت 
اســـت. وی ادامـــه داد: بایـــد همگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی را در مســـیر پیشـــرفت حمایـــت و همراهـــی 
کـــز تحقیقاتـــی نیـــاز داریـــم  کـــرد: امـــروز بیـــش از تأســـیس مـــدارس بـــه ســـاخت مرا کیـــد  کنیـــم. حمیدیـــه تأ
کـــه حمایـــت خیریـــن جـــذب ســـاخت مـــدارس می شـــود امـــا امـــروز بایـــد  کـــه مدت زمـــان زیـــادی اســـت  چرا
کـــز تحقیقاتـــی و پژوهشـــی پزشـــکی جـــذب کنیـــم. دبیـــر  حمایت هـــای مردمـــی را بـــه ســـمت ســـاخت مرا
ســـتاد توســـعه علـــوم و فناوری هـــای ســـلول های بنیـــادی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری 
کـــرد:  بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه امـــروز بایـــد بـــه ســـمت ســـاخت محصـــوالت دانش بنیـــان حرکـــت کنیـــم، اظهـــار 
درزمینـــهٔ ســـاخت محصـــوالت دانش بنیـــان نیـــز دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز پیشـــرو بـــوده اســـت امـــا 
ـــا  ـــر رشـــد کننـــد ت ـــز تحقیقاتـــی به صـــورت براب ک ـــا تمامـــی مرا جـــای پیشـــرفت بســـیار اســـت و الزم اســـت ت
ســـطح علمـــی و فّنـــاوری کشـــور را ارتقـــا دهیـــم. وی افـــزود: امـــروزه ارز زیـــادی بـــرای خریـــد داروهـــا از کشـــور 
گـــر بتوانیـــم در ایـــن عرصـــه بـــا بهره گیـــری از نخبـــگان خـــود بـــه خودکفایـــی برســـیم  کـــه ا خـــارج می شـــود 

صرفه جویـــی ارزی زیـــادی انجـــام خواهـــد شـــد. 

کرد: کید  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأ
تبریز شهری دانشگاهی با ظرفیت های علمی فراوان 

رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، ایـــن شـــهر را شـــهری دانشـــگاهی بـــا ظرفیت هـــای علمـــی 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتر محمدحســـین  کـــرد. ه  فـــراوان توصیـــف 
گفـــت: تبریـــز یکـــی  کارگـــروه توســـعه فناوری هـــای ســـلول های بنیـــادی اســـتان  صومـــی در جلســـه 
کـــه حـــدود 220هـــزار دانشـــجو در 150 مرکـــز  کشـــور اســـت  از بزرگ تریـــن شـــهرهای دانشـــگاهی 
کار  کـــرد: بـــدون تئـــوری مدیریتـــی نمی تـــوان  کیـــد  دانشـــگاهی ایـــن شـــهر تحصیـــل می کننـــد. وی تأ
را پیـــش بـــرد، بنابرایـــن اولیـــن اقـــدام بـــرای انجـــام امـــور، تهیـــه برنامـــه راهبـــردی پنج ســـاله اســـت و 
ـــزود:  ـــم.  وی اف کرده ای کالن را تعییـــن  ـــز اهـــداف  ـــوم پزشـــکی تبری ـــا در دانشـــگاه عل در ایـــن راســـتا م
حـــدود 700 ســـال پیـــش اولیـــن دانشـــگاه منطقـــه در تبریـــز تأسیس شـــده بـــود و از سراســـر جهـــان در 
ایـــن دانشـــگاه دانشـــجو پذیرفتـــه می شـــده اســـت.  معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم 
ـــاط و  ـــو و ارتب ـــتان از یک س ـــگاه ها در اس ـــوع دانش ـــرد: تن ک ـــار  ـــه اظه ـــن جلس ـــز در ای ـــز نی ـــکی تبری پزش
کـــز دانشـــگاهی از ســـوی دیگـــر پتانســـیل بســـیار زیـــادی را در بحـــث آموزشـــی و تحقیقاتـــی  تعامـــل مرا
ــف  ــروه مختلـ ــزود: 11کارگـ ــیدی افـ ــا رشـ ــر محمدرضـ ــد آورده اســـت. دکتـ ــتان پدیـ ــه در اسـ و فناورانـ
در حـــوزه ســـلول های بنیـــادی در اســـتان تشکیل شـــده اســـت و در حـــوزه بالینـــی نیـــز بخـــش 
اســـتخوان، پوســـت، مغـــز اســـتخوان و دهـــان و دنـــدان به عنـــوان اولویت هـــا تعیین شـــده اند. 
ـــه فقـــط در حـــوزه مهندســـی بافـــت توســـط دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  وی ادامـــه داد: حـــدود 110 مقال
کـــرد: اســـتان آذربایجـــان شـــرقی ظرفیـــت ایـــن را دارد  تبریـــز ارائه شـــده اســـت. رشـــیدی خاطرنشـــان 
ــاوری  گیاهـــی تعییـــن شـــود.  معـــاون تحقیقـــات و فنـ ــلول های بنیـــادی  کـــه به عنـــوان قطـــب سـ
ـــرب  ـــمال غ ـــه ش ـــته در منطق گذش ـــال  ـــرض دو س ـــرد: در ع ک ـــه  ـــز اضاف ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

کرده انـــد.  69 شـــرکت دانش بنیـــان شـــروع بـــه فعالیـــت 
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صومی 
دکتـر محمدحسـین 

س دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز 
رئیـ

ك صـادر کرد
ت هفتـه بسـیج پیـام تبریـ

بـه مناسـب
ت هفتــه بســیج پیــام 

س دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه مناســب
 رئیــ

ب 
ت : انقــال

تبریکــی صــادر کــرد در پیــام دکتــر محمدحســین صومــی آمــده اســ
ی الهــی بــا تکیه بــر مردمــی مؤمــن و 

ط رهبــر
ی بــود کــه توســ

اســالمی پدیــده نــادر
ضــور مــردم 

ت و تجربــه دل نشــین ح
ی را در هم ریخــ

ی ســاختار نظــام اســتکبار
خداجــو

ت آن امــام عزیــز بــه 
ت نهــال ارزشــمند بســیج را بــه دســ

ف کاشــ
ی مختلــ

درصحنه هــا
ی 

ش انســان ها
ی فرزانــه و تــال

ت رهبــر
ف الهــی، بــا هدایــ

ت کــه امــروزه بــه لطــ
دنبــال داشــ

ب و نظــام اســالمی 
ت دفــاع از کیــان انقــال

ی در جهــ
ت تنــاور و پرثمــر

ص بــه درخــ
مخلــ

ف الحیــل در 
ی کــه صاحبــان زر و زور و تزویــر بــه لطای

صــر
ت. در ع

تبدیل شــده اســ
ف الهـــی بســـیج ایــن مـــأمن 

ت برجهــان هســتند بــه لطــ
ت اعمــال حاکمیــ

جهــ
ی الهــی 

ش هــا
ق ارز

ی توقـــع در مســـیر تحقــ
ق خاضعـــانه و بــ

خداجویــان عاشــ
ی 

صوصــًا روز بســیج دانشــجوی
ش می نماینــد. هفتــه بســیج مخ

تــال
ش، 

ت کو
ســخ

ی 
ص انســان ها

مخلــ
رهبــر بزرگــوار، 

بــه 
همــکاران و دانشــجویان بســیجی و یــادگاران دفــاع 

ک بــاد. 
ت عزیــز مبــار

س و ملــ
مقــد
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پیوند بازوی قطع شده دختر نه ساله
ـــز آموزشـــی  گذشـــت 10 ســـاعت در مرک ـــود بعـــد از  کـــن قطـــع شـــده ب ـــا دســـتگاه علـــف خـــورد  کار ب کـــه حیـــن  ـــدا موســـوی دختـــر نـــه ســـاله اهـــل روســـتای دوریـــق شهرســـتان ورزقـــان  ـــازوی قطـــع شـــده آی ب
کائـــی فـــوق تخصـــص پیونـــد، دکتـــر دارا الونـــد فـــر فـــوق تخصـــص عـــروق و دکتـــر  کا گـــروه جراحـــی و ارتوپـــدی، آقایـــان دکتـــر فـــرزاد  درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز بـــا تـــالش قابـــل تقدیرپزشـــکان محتـــرم 
ـــرار شـــده اســـت  ـــان خـــون در عضـــو قطـــع شـــده بعـــد از 15 روز ازعمـــل جراحـــی برق کـــه جری ـــد زده شـــده.  ـــا موفقییـــت پیون محمدرضـــا محرمـــی متخصـــص ارتوپـــدی پـــس از 5 ســـاعت عمـــل جراحـــی ب

الزم بـــه ذکـــر اســـت علیرغـــم جریـــان یافتـــن خـــون در عضـــو قطـــع شـــده، بعـــد از ســـه الـــی شـــش مـــاه حرکـــت دســـت و آرنـــج بطـــور قطعـــی معلـــوم خواهدشـــد.

قدردانی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارت بهداشت از واحد بررسی اسناد و مدارک دانشگاه
کشـاورز، مشـاور وزیـر و مدیـرکل حـوزه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از واحـد بررسـی اسـناد و   دکتـر علـی 
گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز،  کـرد. بـه  مـدارک  دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز تشـکر و قدردانـی 
مشـاور وزیـر و مدیـرکل حـوزه وزارت، از احـراز مقـام برتـر اسـنادی دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور توسـط واحـد بررسـی 
کرد. در متن تقدیرنامه های  دکتر حجت زرین زاد، مسـئول  اسـناد و مدارک دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز تقدیر و تشـکر 
کارشناسـان واحـد اسـناد و مـدارك دانشـگاه چنیـن  واحـد بررسـی اسـناد و مـدارک، محمـود مونسـی و رقیـه قاسـم پـور 
ک دانایـی و تعهـد اسـت. بـه پاسداشـت زحمات  آمـده اسـت، تـالش خالصانـه و صادقانـه شـما آینـه وظیفه شناسـی و پـژوا
کسـب مقـام برتـر در بیـن دانشـگاه های علـوم پزشـکی  جناب عالـی در راسـتای ارتقـای مدیریـت اسـناد آن دانشـگاه و 
کشـور، از شـما صمیمانـه تقدیـر و تشـکر می گـردد. امیـد اسـت در جهـت جلـب رضای ایزد متعال، پیشـرفت نظـام اداری و 
اعتـالی کشـور عزیزمـان موفـق و مؤیـد باشـید. گفتنـی اسـت : واحـد بررسـی اسـناد و مدارک  دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز 
در سـال 1388 موفـق بـه کسـب لـوح تقدیـر و جایـزه از معاونـت اسـناد کشـور و همچنیـن در سـال 1391 موفـق بـه کسـب 

لـوح تقدیـر از وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی  شـده بـود. 
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کرد: مدیر امور دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشریح 
گــزارش عملکــرد حــوزه مدیریــت امــور دانشــجوئی جهــت آمــاده 
ســازی خوابگاههــا و غذاخوریهــای دانشــجوئی بــرای ســال تحصیلــی 

ــد. جدی
ــر امــور  گــزارش روابــط عمومــی حــوزه معاونــت دانشــجوئی، فرهنگــی، دکتــر حســین عبــادی مدی ــه  ب
دانشــجوئی دانشــگاه ضمــن تشــکر و قدردانــی از حمایــت هــای بــی دریــغ جنــاب آقــای دکتــر صومــی 
رئیــس محتــرم دانشــگاه و پــی گیــری هــای مســتمر ایشــان در خصــوص تکمیل و بهــره بــرداری از پروژه 
احــداث غذاخــوری مرکــزی دانشــجویان، تــالش هــای مجدانــه و راهنماییهــای اثربخــش جنــاب آقــای 
دکتــر آقــا زاده معــاون محتــرم دانشــجوئی و فرهنگــی دانشــگاه و همچنیــن تالشــهای صادقانه و شــبانه 
کــوش و خــدوم حــوزه مدیریــت دانشــجوئی  کارشناســان و پرســنل زحمتکــش، ســخت  روزی مدیــران، 
ح زیر تشــریح کرد : گزارشــی از فعالیت های صورت گرفته در مدیریت امور دانشــجوئی دانشــگاه را بشــر

 رنگ آمیزی خوابگاههای فجر، کوثر و قدس به متراژ 32000 متر مربع با هزینه تقریبی 	 
1/800/000/000 ریال. 

 تعویض منبع های کوئل دار 9000 لیتری در خوابگاه گلستان با هزینه تقریبی 500/000/000  ریال.     	 
تعویض درب و پنجره های فرسوده خوابگاههای پسرانه گلستان، بوستان و خوابگاه دخترانه 	 

آزادی با نوع یو پی وی سی دوجداره با هزینه تقریبی 3/500/000/000 ریال.
 اجرای شبکه 60 پوندی ایستگاه تقلیل فشار گاز مجتمع شهید بهشتی با هزینه تقریبی 	 

600/000/000 ریال.
تخریب آسفالت و ایزوگام پشت بام خوابگاههای کوثر و قدس به متراژ 3000 متر مربع و بازسازی 	 

مجدد آتها با هزینه تقریبی 1/300/000/000  ریال.
احداث آشپزخانه و سردخانه و محل توزیع غذا درخوابگاه بوستان با هزینه 500/000/000 ریال.	 
احداث آشپزخانه، سردخانه و محل توزیع غذا در خوابگاه فجر با هزینه تقریبی 400/000/000 ریال.	 
احداث محل توزیع غذا در خوابگاه گلستان با هزینه تقریبی. 350/000/000 ریال.	 
تجهیز آشپزخانه و سالن توزیع غذاخوری جدیداالحداث به تجهیزات صنعتی مدرن آشپزی، میز و 	 

صندلی نهارخوری، کانترهای مدرن توزیع غذا، سرخانه ها و...با هزینه بیش از20/000/000/000  
ریال.

انجام امور مربوط به استاندارد سازی کلیه آسانسورهای حوزه معاونت جهت ایمن سازی و 	 
جلوگیری ازخطرات ناشی ازنقص فنی آسانسورها باهزینه تقریبی 450/000/000 ریال.

خریدتخت خواب تک نفره برای خوابگاهها به تعداد 20 عدد با هزینه 70/000/000ریال.	 
خرید 135 دستگاه یخچال برای خوابگاههای دانشجویی با هزینه 867/944/949 ریال.	 
خرید 10 دستگاه لباسشویی صنعتی 20 کیلویی برای خوابگاههای دانشجویی با هزینه 	 

990/000/000 ریال.
خرید 19 دستگاه بویلر آب جوش 100 لیتری اتوماتیک برای خوابگاهها با هزینه 360/000/000 ریال.	 
کفشی به تعداد 220 عدد برای خوابگاههای دانشجویی با هزینه 352/000/000 ریال.	  خرید جا
کسر به تعداد 4 عدد برای خوابگاههای دانشجویی با هزینه 31/200/000 ریال.	  وا
 خرید گیت تردد خوابگاههای دانشجویی مجهز به سیستم انگشتی و حضور و غیاب به تعداد 	 

18 دستگاه با هزینه 1/365/443/000 ریال.
خرید سیستم کامپیوتری برای تمام خوابگاهها به تعداد 37 سری و با هزینه 802/160/000 ریال.	 
خرید کمد چهار درب 60 عدد برای خوابگاهها با هزینه 282/000/000 ریال. 	 
خ خیاطی برای خوابگاههای دخترانه به تعداد 14 عدد با هزینه 82/040/000 ریال.	  خرید چر
خرید اتو به تعداد 16 عدد با هزینه 8/800/000 ریال.	 
خرید جاروبرقی صنعتی برای تمامی خوابگاهها به تعداد 20 عدد با هزینه 140/000/000ریال.	 
خرید آبسردکن به تعداد 9 دستگاه با هزینه 18/900/000 ریال.	 
خرید رخت آویز به تعداد 70 عدد با هزینه 51/600/000 ریال.	 
گاز ترموکوپل دار به تعداد 10 عدد با هزینه 63/220/000 ریال.	  خرید اجاق 
کامپیوتر به تعداد  29 عدد با هزینه 78/000/000 ریال.	  خربد میز 
خرید میزمطالعه به تعداد 46 عدد و صندلی مطالعه به تعداد 230 عدد با هزینه 377/957/500 ریال.	 
تعویض موکتهای خوابگاه کوثر به متراژ 3300متر مربع با هزینه تقریبی 250/000/000 ریال.	 
احداث ساختمان کنترل تردد مجتمع خوابگاهی و ورزشی شهداء با هزینه 800/000/000 ریال. 	 
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ضدعفونی

پوشاندن

لبخند

تغذیه صحیح

ورزش

استراحت

شستن دستها

واکسن

بــا ســام لطفــا در خصــوص شــیوع و آمــار بیمــاران مبتــا بــه ایــن بیمــاری در ایــران، 
اســتان و شــهر تبریــز توضیــح بفرماییــد.

کثر بیمــاری قرار  کنون در شــیوع حدا در خصــوص آمــار بیمــاری آنفلوانــزا بــا توجــه بــه اینکه هم ا
داریــم و هــر روز تعــدادی از مــردم در بخشــهای بیمارســتان وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریز و یا بیمارســتانهای دیگر در ســطح تبریز و اســتان بســتری می شــوند و همچنین مراجعه 
روزمــره بــه مطبهــا و درمانگاههــای وابســته ادامــه دارد، اظهــار نظــر دقیقــی نمــی تــوان داشــت و 
مــوارد مثبــت قطعــی بیمــاری را مــی توانیــد از معاونــت محتــرم بهداشــتی اســتان جویــا شــوید. از 
گذاشــته بــود و در آذرمــاه  مهرمــاه امســال مــوارد مراجعــه بیمــاران بــا عالئــم آنفلوانــزا رو بــه تزایــد 
بدلیــل حضــور میلیونــی مــردم در اربعیــن حســینی در تجمعــات و مراســم مذهبــی و همینطــور 
کثر رســیده اســت که این مســاله  حضــو در مکانهــای سربســته بدلیــل بــرودت هــوا مــوارد بــه حدا
در همــه اســتانها و مخصوصــًا اســتان آذربایجانشــرقی کامــاًل بارزتــر مــی باشــد. مــوارد بیمــاری در 
کــه باعــث مراجعــه مــردم و پذیــرش در بیمارســتانها  کثــر شــیوع رســیده اســت  تبریــز نیــز بــه حدا
کــه دیگــر بومــی اســت هماننــد ســال قبــل  گردیــده اســت. مــا مــوارد مثبــت آنفلوانــزای N1H1 را 
ــا  ــر عــوارض و ی کث ــم و حدا ــر H3H2 را داری ــی نظی ــزای فصل بیــش از ســایر ســویه هــای آنفلوان
کتورهــای زمینــه ای  کــه فا مورتالیتــه نســبت بــه بیمــاری بیشــتر در افــراد مســن و افــرادی اســت 

و خطــر در ارتبــاط بــا ســایر بیماریهــا را داشــته انــد دیــده مــی شــود. 

عایم این بیماری در گروه های سنی مختلف چه می تواند باشد؟
 شــیوع آنفلوانــزا را در هــر جامعــه ای بــا توجــه بــه بــاال بــودن مــوارد تبــدار در بچــه هــا می ســنجند 
کــز بهداشــتی و درمانی  و بنابرایــن باالرفتــن تعــداد مــوارد بچــه هایــی کــه بــا تــب بــه مطبهــا و مرا
مراجعــه مــی کننــد پیــش درآمــد شــیوع اپیدمی در ســطح جامعه اســت. در ســایر ســنین آنفلوانزا 
ســه تــا عالمــت مشــخص دارد. تــب بــاال، ســردرد شــدید، و دردهــای عضالنــی و بــدن دردشــدید 
گلــودرد و ســرفه و دفــع خلــط و بیحالــی و حتــی تهــوع و اســتفراغ و اســهال نیــز  کــه مــی توانــد بــا 
همــراه باشــد. بیمــاری کــه بطــور حــاد ایجــاد می شــود یعنــی بیماری کــه حالش خوبســت دفعتًا 
گــردد. آنفلوانــزا را بــه انــوع خفیــف و شــدید و یــا عارضــه دار  دچــار تــب و لــرز و ســایر عالئــم مــی 

کنند.  تقســیم مــی 
در فــرم خفیــف عالئــم عمومــی آنفلوانــزا شــامل، تــب، ســردرد، بــدن درد، ســرفه و دفــع خلــط را 

داریــم و تــب و عالئــم چنــد روز بیشــتر دوام ندارنــد. 
ــا عارضــه همــراه اســت یعنــی ممکــن اســت بیمــار تنگــی نفــس، درد  در فــرم شــدید بیمــاری ب
شــدید ســینه، دفــع خلــط خونــی و کوتاهــی تنفــس و حتــی کاهــش فشــارخون و گیجــی و شــوك 
گــردد. مــوارد خفیــف نیــاز بــه بســتری شــدن در بیمارســتان را ندارنــد ولــی مراجعــه بــه پزشــك و 
پیگیــری آن الزامــی اســت. در حالیکــه در مــوارد شــدید بســتری شــدن در بیمارســتان ضــروری 

بنظــر مــی رســد. 

راههای انتقال بیماری کدام است؟
بیمــاری از طریــق تنفســی )هــوا و قطــرات ترشــحات تنفســی بیمــار( بطــور مســتقیم و یــا 
ــط  ــخصی و محی ــایل ش ــی وس ــردد. بعض گ ــی  ــل م ــالم منتق ــراد س ــه اف ــار ب ــتقیم از بیم غیرمس
کمتــر از 1/5  کننــده باشــد و همینطــور تمــاس بــا بیمــار در فاصلــه  اطــراف بیمــار مــی توانــد آلــوده 
-1 متــر مــی توانــد بــرای افــراد ســالم خطــر نــاك باشــد. طبیعــی اســت افرادیکــه بــا بیمــار در زیــر 
یــك ســقف زندگــی مــی کننــد و یــا مراقبیــن درمانــی نیــز چنانچــه خودشــان را محافظــت نکنند، 

گردنــد.  مــی تواننــد مبتــال 

راههای پیشگیری و درمان این بیماری را برای ما بفرمایید.
راههــای پیشــگیری بیشــتر رعایــت مــوارد شــخصی اســت یعنــی بیمــار بایســتی از حضــور 
ــا  ــراوده ب ــع م ــی در موق ــك معمول ــا ماس ــًا ب ــد و ترجیح ــودداری نمای کار خ ــل  ــات و مح از تجمع
دیگــران دمــاغ و دهــان خــود را بپوشــاند. اســتراحت نماینــد و بــه دســتورات پزشــکی کامــاًل توجه 
داشــته باشــند. موقــع عطســه و ســرفه مراقــب باشــند. دســتهای خــود را بــا آب و صابــون مرتبــًا 
بشــویند. ســایر افــراد ســالم در مواقــع مواجهــه بــا بیمــار فاصلــه اطمینان بیشــتر از 1 متــر را رعایت 
نماینــد. از دســت دادن بــا بیمــار و یــا روبوســی خــودداری نماینــد. بالفاصلــه بعــد از تمــاس بیمــار 
ــه  ــد ب ــا آب و صابــون بشــویند و در مــورد افرادیکــه بیمــاری زمینــه ای دارن دســتهای خــود را ب
کســن آنفلوانــزا را قبــل از فصــل ســرد )اواخــر شــهریور و یــا مهرمــاه(  تشــخیص پزشــکان خــود وا
تزریــق نماینــد. درمــان بیمــاری منحصــرًا توســط پزشــکان و در بیمارســتانها توســط داروهــای 
ــی شــروع بــه موقــع و مراجعــه زودرس مــی توانــد نقشــی در  گیــرد ول ضــد ویروســی انجــام مــی 

بهبــودی ســریع داشــته باشــد. 

سیاستهای دانشگاه در خصوص پیشگیری و مقابله با این بیماری چه می تواند باشد؟
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در زمینــه هــای آمــوزش عمومــی جامعــه و آمادگــی بــرای پذیــرش 
کادر پزشــکی اقدامــات موثــر را از  بیمــاران بســتری و مقــاوم نمــودن افــراد حســاس در جامعــه و 

کثــر فعالیتهــای خــود رســید.  کــه در پائیــز بــه حدا کــرده اســت  گــرم شــروع  فصــول 
کــردن ســایر ارگانهــا و نهادهــا نظیــر دانشــگاهها و آمــوزش و پــرورش و یــا ارتــش و  حســاس 
ــو و  ــق رادی ــوزش از طری ــگیری، آم ــای پیش ــاری و راهه ــیوع بیم ــا ش ــه ب ــپاه در رابط ــراد س ــا اف ی
تلویزیــون و مصاحبــه هــای مســئولین محتــرم دانشــگاه در ایــن رابطــه اســت. آمادگــی و 
تجهیــز بخشــهای موجــود و تاســیس بخشــهای مــورد نیــاز بــرای پذیــرش بیمــاران بدحــال و 
کسیناســیون پرســنل درگیــر در رابطــه بــا مراقبــت آنفلوانــزا و آموزشــهای تخصصــی رده هــای  وا
مختلــف پزشــکی در چنــد نوبــت از ایــن جملــه اســت. ضمــن ایتکــه تشــخیص آنفلوانــزا در 
ــا تمــاس یابنــدگان  گیــرد و افــراد در معــرض خطــر و ی آزمایشــگاه توســط دانشــگاه انجــام مــی 

گیرنــد. تحــت مراقبتهــای الزم و یــا دســتورات دارویــی الزم قــرار مــی 

مشروح مصاحبه با دکتر نقیلی
 متخصص عفونی 
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خودتان را معرفی نمایید: 
م.حسین زاده، 31 ساله، مونث ومتاهل، دارای یک فرزند و خانه دار هستم

از کی بیماری شما تشخیص داده شد؟
کــه دچــار ویــروس اچ آی وی  چهــار ســال قبــل طــی آزمایشــی بــه مــن اطــالع دادنــد 

هستم

نحوه ابتای شما به این بیماری چه بوده است؟
کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــال بــود و خــودش هــم خبــر داشــت  مــن از طریــق همســرم 

کــه ایــن بیمــاری را دارد بــه ایــن ویــروس آلــوده شــدم

نحوه ابتای همسرتان چه بود؟
تزریق مشترک در زندان

خانواده شما چگونه از بیماری شما مطلع شدند و چه حسی داشتند؟
کــس  خانــواده مــن از بیمــاری مــن خبــر ندارنــد یعنــی بجــز مــن و همســرم هیــچ 

کــه مــا مریــض هســتیم نمــی دانــد 

عایم این بیماری را که در شما وجود داشت برای ما بیان کنید.
عالیم خاصی نداشت  فقط دائما در بدنم احساس خستگی و بی حالی می کردم 

مصاحبه با
 یکی از همشهریان

مبتا به ایدز
به مناسبت هفته اطاع رسانی ایدز

در زمان شنیدن ابتا به این بیماری چه حسی داشتید؟
کــه خبــر ابتالبــه یــک بیمــاری غیــر قابــل درمــان را بشــنود  کســی  خــوب مســلم اســت 

کــردم کنــد، مدتــی افســردگی شــدید پیــدا  چــه حالــی پیــدا مــی 

فرزندتان هم به این ویروس آلوده شده است؟
کــه بیمــاری خــود را فهمیــدم بالفاصلــه فرزنــدم را جهــت آزمایــش  خوشــبختانه نــه، آن زمــان 
کــه خوشــبختانه وی مبتــال  کــه پــس از انجــام آزمایشــات مشــخص شــد  بــه مرکــز مشــاوره آوردم 
کارشناســان را جهــت پیشــگیری از ابتــالی فرزندم  کلیــه توصیــه هــای  نشــده اســت از آن روز بــه بعــد 

مــو بــه مــو انجــام داده ایــم.

چه اطاعاتی از نحوه انتقال این بیماری دارید؟
راههــای انتقــال ایــن بیمــاری محــدود اســت و بــه مــا نیــز آنهــا را در مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای 

رفتــاری آمــوزش داده انــد

چه توصیه ای برای دیگران دارید؟
کــه  کاری را انجــام نــداده ام  مــن از طریــق همســرم بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده ام و هیــچ 
گنــاه بــه ایــن مصیبــت افتــاده ام ولــی بــه همــه توصیــه میکنــم  نبایــد انجــام مــی دادم و بــی 
گــر بــه زنــدان نمــی افتــاد  گــر همســر مــن معتــاد نبــود ا کارهــای خــالف نرونــد ا هیچوقــت ســراغ 

االن هردویمــان ســالم بودیــم 

چه مشكاتی دارید؟
گــذران عمــر  پــس از بیمــاری، بزرگتریــن مشــکل مــا مشــکالت مالــی و معیشــتی اســت بــه ســختی 

کنیــم بــه غیــر از یارانــه هیــچ پولــی بــه دســتمان نمــی رســد. مــی 

به زندگی و آینده به چه دیدی نگاه می کنید؟
مــا هــم مریضیــم مثــل ســایر مریــض هــای دیگــر اصــال بــه نظــر مــن آینــده ای وجــود نــدارد همین 
کافــی اســت.  کســی محتــاج نباشــیم برایمــان  کنیــم و بــه  کــه امــروز بتوانیــم شــکممان را ســیر 
کســی نیســت آینــده بــرای خــود مــن زیــاد مهــم  کســی هســت چــه  فــردا معلــوم نیســت چــه 

نیســت ولــی امیــدوارم فرزنــدم خوشــبخت باشــد.

از مسوولین چه انتظاری دارید؟
کســب درآمــد  ــد منبــع  کار ندارن ــه  ک ــا همســرانمان  ــرای خــود مــا و ی ــا ب از مســوولین مــی خواهیــم ی
کــه داریــم  کار در خانــه هــم انجــام مــی دهیــم مشــکل بــزرگ دیگــری  گــر باشــد  کننــد حتــی ا ایجــاد 
کــه مــی گوییــم اچ آی وی داریــم از درمــان مــا  کــز درمانــی اســت چــون بــه هــر دکتــری  مراجعــه بــه مرا
کنیــم دوســتان مــا چندیــن بــار بــرای  خــودداری مــی نمایــد مــا هــم در نهایــت مجبوریــم آن را پنهــان 
کــرده انــد چــون مجبــور بودنــد. بایــد بــرای  زایمــان و خدمــات دندانپزشــکی  بیمــاری خــود را مخفــی 

کنیــم. کــه صرفــا بــه آنجــا مراجعــه  کــزی مشــخص شــود  مــا مرا

سخن آخر
کس به بیماری العالج مبتال نشود کاش هیچ  ای 
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تعریــف چاقــی چیســت وافــراد چــاق بــه 
گفتــه مــی شــود؟ چــه افــرادی 

معمــواًل  بــدن  در  چربــی  تجمــع  بــه  چاقــی 
 %33 از  بیــش  و  آقایــان  در  از%25  بیــش 
گفتــه مــی شــود. اضافــه وزن و  در خانمهــا 
ــدام  چاقــی یــك مشــکل زیبایــی و تناســب ان
ضــد  شــدید  وضعیــت  یــك  بلکــه  نیســت 
ســالمتی اســت. ترکیــب بــدن از ســه قســمت 
اســت:  شــده  تشــکیل  ســاختمانی  عمــده 
عضلــه، اســتخوان و چربــی. بررســی میــزان 
چــون  نیســت  آســان  چنــدان  بــدن  چربــی 
گیــری مســتقیم چربــی بــدن عملــی  انــدازه 
نمــی باشــد. روشــهای غیــر مســتقیم فراوانــی 
از  اســت.  شــده  ابــداع  دراز  ســالیان  طــی  در 
روشــهای شــایع مــی تــوان به گرفتن شــاخص 
 BMI(، MRI، Dual Energy X( تــوده بدنــی
Ray،  امپدانــس بیوالکتریکــی، تســت چیــن 
کمــر و نســبت  گیــری  هــای پوســتی و انــدازه 
کمــر بــه باســن را نــام بــرد. روش آســان و  دور 
گیــری  معمــول تخمیــن میــزان چاقــی انــدازه 
توســط  کــه   )BMI( بدنــی  تــوده  شــاخص 
انجمــن قلــب آمریــکا )AHA( پذیرفتــه شــده 

اســت.
 BMI از تقســیم وزن بــدن بــه کیلوگــرم بــه قد 
بــه مترمربــع بــه دســت مــی آیــد مثــاًل یــك فــرد 
کیلــو بــا قــد یــك متــر و شــصت ســانتی متــر  75

62/1/75Kg/m2 مــی شــود 29.3.
BMI بــه تنهایــی قــادر بــه تخمیــن چربــی 
آن  بدنــی  توزیــع  و بخصــوص نحــوه  بــدن 
نمــی باشــد. ســلول هــای چربــی ناحیــه شــکم 
از نظــر متابولیکــی نســبت بــه جاهــای دیگــر 

از جملــه ناحیــه باســن و پاییــن تنــه فعالتــر 
اســت و تمایــل بــه برداشــته شــدن و ریختــه 
شــدن بــه خــون را دارنــد. شــواهد محکمــی 
ــر ارتبــاط بیــن چاقــی شــکمی و ریســك  دال ب
از  ناشــی  مربیدیتــی  و  میــر  و  مــرگ  بــاالی 

بیماری هــای قلــب و عــروق وجــود دارد.
چاقــی شــکمی همچنیــن یــك عامــل خطــر 
مســتقل )ســه برابــر بیشــتر از چاقــی پاییــن 
تنــه( بــرای ســکته هــای ایســکمیك مغــزی 

می باشــد.
خطــر قلــب عروقــی احتمــااًل بــرای خانمهایــی 
کــه BMI بیــن 30 تــا 32 بــا توزیــع انباشــت 
نــه  البتــه  و  لگــن  ناحیــه  در  عمدتــًا  چربــی 
کاذب بیشــتر تخمیــن  شــکم را دارنــد بطــور 
ــزی  ــی مرک ــی چرب ــرای بررس ــود. ب ــی ش زده م

کمــر و  از مقیاس هــای دیگــری از جملــه دور 
کمر به باســن اســتفاده می شــود. نســبت دور 
دور کمــر بیــش از 102 در مــردان و بیــش از 88 
در زنــان همــراه بــا خطــر افزایــش یافتــه قلبــی 
عروقــی اســت. نســبت دور کمــر بــه دور باســن 
بیشــتر از 0/8 در زنــان و بیشــتر از 1 در مــردان 

بــاال و غیــر طبیعــی قلمــداد مــی شــود.

علتهای چاقی چه می تواند باشد؟
تــا  چاقــی  هــای  علــت  و  هــا  مکانیســم   
حــدودی معیــن شــده انــد. عوامــل ژنتیکــی 
و روش زندگــی بطــور بــارزی در بــروز چاقــی 
متخصصیــن  از  بســیاری  هســتند.  ســهیم 
ــت  ــادل در دریاف ــدم تع ــه ع ک ــد  ــن باورن ــر ای ب
ــی  ــی م ــروز چاق ــث ب ــرف آن باع ــری و مص کال

کالــری زیــاد و صــرف انــرژی  شــود. دریافــت 
بیــن  از  باشــند.  تواننــد عامــل  مــی  کافــی  نا
ــش  ــی افزای ــرای چاق ــی ب ــای محیط کتوره فا
ــر  ــه نظ ــی ب ــت فیزیک ــری و فعالی کال ــت  دریاف
نقــش  کاهــش فعالیــت فیزیکــی  مــی رســد 
کننــد. از دالیــل دیگــر  مهمتــری بــازی مــی 
آن پاییــن بــودن میــزان فعالیــت فیزیکــی و 
نداشــتن ورزش در برنامــه زندگــی، اختــالالت 
ریتــم خــواب، اســترس هــا و تغییــر نــوع غذاها 
بســیار  کالــری  آنهــا  از  بســیاری  امــروزه  کــه 
باالیــی دارنــد بخصــوص ســهم چربــی در آنهــا 
ــرد. همــه ایــن  ــام ب ــوان ن بیشــتر اســت مــی ت
کــم  ــا افزایــش شهرنشــینی و زندگــی  دالیــل ب
ــود  ــی از آن نم ــات ناش ــینی و تبع ــرك ماش تح

کــرده اســت. بیشــتری پیــدا 

اپیدمیولوژی:
کــه  میــزان چاقــی در دنیــا آن قــدر زیــاد شــده 
کــرده و شــیوع آن در  حالــت اپیدمیــك پیــدا 
زنــان بیشــتر از مــردان اســت. شــیوع چاقــی 
کشــورهای ثروتمنــد باالتــر اســت، از ســال  در 
1999 تــا 2008 تغییــر محســوس در شــیب 
بــاالی شــیوع چاقــی بوجــود نیامــده اســت 
نژادهــا  برخــی  و  کشــورها  از  برخــی  در  ولــی 
کالــری هــای دریافتــی  بــا مداخلــه هایــی در 
را  آن  شــیوع  انــد  توانســته  زندگــی  روش  و 
کمتــر نماینــد. چاقــی یــك عامــل خطــر بــرای 
وضعیــت هــای همــراه دیگــر مزمــن ســالمتی 
مثــل دیابــت، فشــار خــون و دیــس لیپیدمــی 
شــیوع  کشــورها  اغلــب  در  باشــد.  مــی  نیــز 

چاقــی طــی دو تــا ســه دهــه اخیــر افزایــش 

مصاحبه با دکتر اصان آبادی
 متخصص قلب و عروق

 رابطه چاقی با
عروقی بیماری های قلبی و 

 تخمین شدت چاقی در جدول زیر آمده است: 

شدت چاقیBMIخطرناك روی سالمتی

الغر->18.5

24.9-18.5-Normal

اضافه وزن-25-29.9افزایش یافته )مختصری(

چاقی30I-34.9متوسط

چاقی متوسط35II-39.9باال

چاقی شدیدIII<40خیلی باال

)به مناسبت آغاز کمپین کاهش مصرف چربیها و روغنهای خوراکی(
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  BMIیافتــه اســت. تقریبــًا 55 تــا 60 درصــد بالغیــن در آمریــکا
بــاالی 25 دارنــد و 25% اینهــا BMI بیــش از 30  دارند. در جوامع 
فقیــر شــیوع چاقــی پاییــن اســت ولــی در جوامــع در حــال توســعه 

نیــز شــیوع آن باالســت و ســیر آن بــاز هــم صعــودی اســت. 
کانــادا مــی باشــد. شــیوع  چاقــی در آمریــکا شــایعتر از انگلیــس و 
کــودکان و نوجوانــان نیــز طــی ســالهای اخیــر بــه  چاقــی در بیــن 
شــدت افزایــش یافتــه اســت. در ایــران براســاس مطالعــه آقــای 
دکتــر عزیــزی رئیــس پژوهشــکده غــدد درون ریــز و متابولیســم، 
کــه 8 میلیــون آنهــا  بیــش از 25 میلیــون نفــر از جمعیــت چــاق 
ــاالی 30 تشــکیل مــی دهنــد در ایــران وجــود  ــا BMI ب را افــراد ب
ــان بیشــتر از مــردان  ــز شــیوع چاقــی در زن ــه در اینجــا نی ک دارد. 
اســت. در اســتان آذربایجــان شــرقی بیشــتر از 45% افــراد چــاق 
کارمندان بیش از 64 درصد اســت. هســتند و شــیوع آن در بین 

 
در مورد عوارض چاقی برای ماتوضیح بفرمایید ؟ 

چاقی و اضافه وزن قویًا با خطر بیماری های کرونری و 

خطــر  دارد.  ارتبــاط  مغــزی  ســکته های 
ــوان  ــه عن ــور مســتقل و هــم ب کت ــك فا ــوان ی ــه عن چاقــی هــم ب

ــرای بیماری هــای دیگــری مثــل فشــار  کننــده ب عامــل مســتعد 
کتورهــای التهابــی یــا  خــون، دیابــت، دیــس لیپیدمــی هــا، فا
کیفیــت زندگــی  کاهــش  هموســتاتیك )فیبرینــوژن( مــی باشــد. 
و افزیــش خطــر مــرك زودرس و اســتعداد بــه بیماری هــای مزمــن 

از دیگــر عــوارض آن مــی باشــد.
کاهــش وزن اساســًا مفیــد  کــه  اســت  از آن  کــی  مطالعــات حا
کاهــش وزن متوســط حــدود 5 تــا 10  بــه ســالمتی مــی باشــد. 
درصــد بــا بهبــود قابــل توجــه فشــار خــون در افــراد بــا و بــدون 
کــرده  بهتــر  را  چربــی  پروفایــل  بــوده،  همــراه  هیپرتانســیون 
کاهــش داده و ســطح HDL را بــاال بــرده  و در  و ســطح TG را 
بهبــود آپنــه خــواب نیــز مؤثــر مــی باشــد. بهبــود هــر یــك از ایــن 
عوامــل بطــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در مرتالیتــی و مربیدیتی 
کاهــش قابــل توجــه  بیماری هــای قلبــی عروقــی و مغــزی باعــث 

ــت. ــده اس ــا ش در آنه

درمــان  و  پیشــگیری  کنتــرل  نحــوه 
باشــد؟ توانــد  مــی  چگونــه  چاقــی 

اســتراتژی درمانــی مؤثــر اغلــب یــك رویکــرد 
ــه شــامل مشــاوره  ک ــد  ــه را مــی طلب چنــد جانب
فعالیــت  افزایــش  رفتــاری،  تعدیــل  تغذیــه، 
فیزیکــی و حمایــت اجتماعــی روانــی اســت. هــدف از 
که ســالمتی فرد  درمان چاقی رســیدن به وزن      ایده آل 
را بــه دنبــال دارد مــی باشــد. اســتفاده از غــذای ســالم همــراه 
بــا ورزش حمایــت روانشــناختی مؤثرتریــن روش مــی باشــد. در 
کارشناســان بهــره  رژیــم هــای الغــری بهتــر اســت از مشــورت 
بــرده شــود اســتمرار در رعایــت رژیــم غذایــی و فعالیــت 
فیزیکــی رمــز موفقیــت آن اســت. بــه عــوان نمونــه از 
رژیــم غذایــی       مــی تــوان: 1- اســتفاده از میــوه 
هــا و ســبزیجات تــازه. 2- اجتنــاب از زیــادی 
مصــرف تنقــالت و شــیرینی و غذاهــای 
از مصــرف  چــرب. 3- اجتنــاب 
 Fast( آمــاده  غذاهــای 
مصــرف   -4  .)Food
لبنیــات  و  شــیر 

ــرب. ــم چ ک
 

در مورد کودکان نیر توصیه های مهم از جمله:
 1- عادت دادن بچه ها به ورزش و بازی. 2- پرهیز از اســراف 
در مصــرف تنقــالت، چیپــس هــا و انــواع نوشــابه هــای شــیرین. 
مــدت  طوالنــی  تماشــای  در  کــودکان  رفتــار  از  جلوگیــری   -3
کامپیوتــری و موبایــل  تلویزیــون و اســتفاده از انــواع بازیهــای 
گروهــی  ــرای آمــوزش هــای  ــد و. ... 4- برنامــه ریــزی ب و آی پ

کــودکان از همــان دوران اولیــه طفولیــت. بــرای تغییــر رفتــار 

کاهــش  کمپیــن  نظــر حضــرت عالــی در خصــوص ایجــاد 
کــی چیســت؟  مصــرف چربیهــا و روغنهــای خورا

در کل هــر روشــی کــه بتوانــد بــا تغییــر در روش زندگــی، نــوع تغذیه 
و رفتارهــای اجتماعــی باعــث کنتــرل ایــن مشــکل بشــود بایســتی 
کمپیــن هــای مبــارزه بــا عوامــل ایــن  حمایــت شــود، راه انداختــن 

بیمــاری مــی توانــد یــك روش قابــل امتحــان باشــد.
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راهكارهایی
 برای کاهش

تلفات انسانی
 سوانح ترافیكی

ــوانح   ــر  س ــود را در اث ــان خ ــان ج ــتر از زن ــر بیش ــم براب ــردان  3 ونی م
ترافیکــی از دســت می دهنــد. بــا توجــه بــه ایــن آمــار بایــد اقدامــات 
فرهنگــی و رســانه ای بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر اقشــار مختلــف 
تــا  افزایش یافتــه  اســفبار  و  دردنــاک  واقعیــت  ایــن  بــا  مــردم 
شــاهد کاهــش هــر چــه بیشــتر آمــار ســوانحات ترافیکــی بــوده و 
باعــث شــویم تا مــردم پیــش از آنکــه جانشــان را براثــر ابتــال بــه 
بیماری هــای قلبــی از دســت بدهنــد، قربانــی حــوادث رانندگــی و 
ترافیکــی نشــوند.  رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی آذربایجــان شــرقی در ایــن خصــوص می گویــد: تعــداد 
مأموریت هــای تصادفــی انجام شــده در هشــت ماهه ســال 93 و 
کــه در  در بخــش تصادفــات شــهری، پنــج هــزار و 997 مــورد بــود 
ایــن مأموریت هــا 83 نفــر فــوت کــرده، 603 نفر به صورت ســرپایی 
درمــان و همچنیــن از ایــن مصدومــان تصادفــی شــش هــزار و 89 
نفــر بــه بیمارســتان منتقل شــده اند. دکتــر روزبــه رجایــی ادامــه 
می دهــد: در هشــت ماه ســال جــاری نیــز شــش هــزار و 720مــورد 
کــرده،  کــه 96 نفــر فــوت  مأموریــت تصــادف شــهری انجام شــده 
612 نفــر به صــورت ســرپایی درمان و همچنین شــش هــزار و 757 
ــه گفتــه وی،  ــه بیمارســتان های اســتان منتقل شــده اند. ب ــر ب نف
میــزان مأموریت هــا، تعــداد فوتی هــا، تعــداد درمان هــای ســرپایی 
ــات  ــوادث تصادف ــتان ح ــده به بیمارس ــال ش ــرات انتق ــداد نف و تع
شــهری در هشــت مــاه ســال جــاری بــه ترتیــب 12.05، 9.09، 1.32 
و 10.97 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایش یافتــه 

اســت.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی آذربایجــان 
ــات  ــش تصادف ــه بخ ــوط ب ــار مرب ــه آم ــاره ب ــا اش ــه ب ــرقی در ادام ش
جــاده ای تصریــح می کنــد: در ایــن بخــش نیــز در ســال 93 بیــش از 
ســه هــزار و 116 مأموریــت بــا 113 فوتــی را شــاهد بودیم و همچنین 
چهارصــد و چهــار نفــر به صــورت ســرپایی مــداوا شــده و ســه هــزار و 

416 نفــر بــه بیمارســتان منتقل شــده اند. 
دکتــر رجایــی تصریــح می کنــد: در بخــش تصادفــات جــاده ای ســه 
کــه 132 نفــر فــوت  هــزار و 538 مأموریــت تاکنــون انجام شــده 
ــر  ــزار و 807 نف ــه ه ــداوا و س ــرپایی م ــورت س ــر به ص ــرده، 504 نف ک
نیــز بــه بیمارســتان منتقل شــده اند. وی عنــوان می کنــد: در ایــن 
بخــش نیــز تعــداد مأموریت هــا، تعــداد فوتی هــا، مــداوا شــوندگان 
ســرپایی و همچنیــن منتقــل شــدگان بــه بیمارســتان ها بــه ترتیب 
کــرده  پیدا افزایــش  درصــد   11.45 و   24.75  ،16.81  ،13.54

اســت. وی همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود به بیان 
مشــکالت موجــود ایــن مرکــز در اســتان می پــردازد و می افزایــد: 
متأســفانه در جــذب نیــروی انســانی بــرای ایــن مرکــز، مشــکالتی 
وجــود دارد.همچنیــن ایــن مرکــز بــرای مناطــق کوهســتانی، فاقــد 
آمبوالنس هــای دو دیفرانســیلی اســت. دکتــر رجایــی بــا اشــاره بــه 
فعالیت هــای بســیار درخشــان ایــن مرکــز بــا اورژانــس هوایــی و 
موتــوری عنــوان کــرد: بــرای افزایش خدمات رســانی به مــردم، نیاز 
اســت کــه چنــد پایــگاه اورژانــس نیز در مرکز شــهر تبریز ایجاد شــود.

فوت 408 نفر در پی تصادفات رانندگی
  فرمانــده پلیــس راه آذربایجــان شــرقی می گویــد:   408 نفــر در اثــر 
تصادفــات رانندگــی و در هشــت ماهه نخســت ســال جــاری جــان 

خــود را از دســت دادنــد.
پاســگاه  شــبانه روزی 12  فعالیــت  از  نامــوران  جــواد  ســرهنگ 
دائــم و دو پاســگاه مصــوب غیــر دائــم در محورهــای مواصالتــی 
آذربایجــان شــرقی خبــر می دهــد و می گوید: مســافت راه هــای 
 204 میــزان،  ایــن  از  کــه  اســت  کیلومتــر  هــزار   14 اســتان  
بزرگــراه  به صــورت  کیلومتــر   300 و  آزادراه  کیلومتر به صــورت 
گفتــه وی  کــه به صــورت دو بانــده فعالیــت می کننــد. بــه  اســت 
کیلومتــر جــاده مــرزی  اســتان آذربایجــان شــرقی در حــدود 140 
آذربایجــان  و  ارمنســتان  نخجــوان،  کشــور  ســه  بــا  مشــترک 
ــه  گردن ــده پلیــس راه اســتان تصریــح می کند: هفــت  دارد.  فرمان
مهــم و پرتــردد کشــور همچــون شــیبلی در ایــن اســتان قــرار دارد. 
یــک  اصلــی،  جاده هــای  مســافت  کیلومتــر،  و 29  هــزار  یــک 
کیلومتــر مســافت جاده هــای فرعــی و یــک هــزار و  هــزار و 723 
کیلومتــر، مســافت جاده هــای روســتایی اســت.  ســرهنگ   62
نامــوران ابــراز می کنــد: بــر اســاس آمــار شــش ماهه نخســت ســال 
جــاری، تعــداد فوتی هــای تصادفــات رانندگــی در آذربایجــان 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل، یــک نفــر افزایــش  شــرقی نســبت ب
کــرده اســت. وی بابیــان اینکــه 408 نفــر در هشــت ماهه  پیدا
رانندگــی  تصادفــات  در  را  خــود  جــان  جــاری،  ســال  نخســت 
ازدســت داده اند عنــوان می کنــد: از ایــن تعــداد، 150 از راننــدگان 
متأســفانه  و  ازدســت داده اند  را  خــود  جــان  نقلیــه  وســایط 
اســت. بــوده  سرنشــینان  بــه  مربــوط  فوتــی  آمــار   بیشــترین 
ــر  ــد: از 408 نف ــه می ده ــتا ادام ــن راس ــوران در همی ــرهنگ نام س
موتورســیکلت  کــب  را نفــر  رانندگــی، 83  تصادفــات  در  فوتــی 

کیــد بــر لــزوم نهادینــه شــدن فرهنــگ اســتفاده  بوده انــد. وی بــا تأ
از کمربنــد ایمنــی )هــم راننــده و هــم تمامــی سرنشــینان خــودرو( 
کمربنــد ایمنــی در داخــل شــهرها بــرای راننــدگان  گفــت: بســتن 
و در خــارج از شــهرها هــم بــرای راننــدگان و هــم بــرای تمامــی 
سرنشــینان جلــو و عقــب اجبــاری اســت و در صــورت مشــاهده 
هرگونــه تخلــف، پلیــس، برخــورد شــدید قانونــی خواهــد داشــت. 
به گفتــه وی بــا توجــه بــه آغــاز فصل ســرما، طرح هــای فرماندهی 
انتظامــی پلیــس راه اســتان هم زمــان بــا سراســر کشــور در راســتای 
کاهــش ســوانح رانندگــی و آمــار فوتی های ناشــی از این تصادفات 

آغازشــده اســت.

کنترل خشم موجود در میان افراد جامعه  لزوم 
دکتــر ســهیال نامــوران) روانشــناس (نیــز می گویــد: در بــروز حــوادث 
رانندگــی هــم برخــی عوامــل فــردی و هــم بســیاری از عوامــل 
محیطــی و ســاختاری در زندگــی انســان ها و ایجــاد حالت هــای 
اســترس و تنــش زا نقــش دارنــد. دکتــر ســهیال نامــوران ابــراز می کند: 
متأســفانه برخــی مشــکالت در کشــور و حتــی در اســتان وجــود دارد 
کــه باعــث می شــود میــزان تنــش و اســترس در بیــن افــراد افزایــش 
یابــد. به عنوان مثــال به دلیل آماده نبودن برخی زیرســاخت های 
کــه یکــی از  فرهنگــی و اجتماعــی، تنش هایــی بیــن دو راننــده 
کیــد بــر لــزوم  آن هــا مــرد و یکــی زن اســت ایجــاد می شــود. وی بــا تأ
بازســازی سیســتم شــهری و نقــش مهــم آن در کاهــش تنش های 
فــردی و اجتماعــی خاطرنشــان می کند: باید تمامی دســتگاه های 
متولــی بــا کمــک خــود مــردم و رســانه ها، ســطح فرهنگــی و آداب 
اجتماعــی را افزایــش داده، خشــم را کنتــرل کــرده و اعتــراض خــود 
کننــد. وی  را به صــورت جرئت مندانــه و مســالمت آمیز مطــرح 
بابیــان اینکه متأســفانه مــردم ما، با کمترین آموزش هــای مهارت 
روان شــناختی درگیــر هســتند ابــراز می کنــد: نگاه هــای جنســیتی) 
انتظارات نقش جنســیتی( که در ذهن افراد اســت از دیگر عوامل 
مهــم دخیــل در ایجــاد تنش هــای اجتماعــی و ایجــاد حالت هــای 
اســترس زا اســت. بــه گفتــه دکتــر نامــوران افزایــش شــاخص های 
توســعه یافتگی نیــز نقــش بســیار فزاینــده ای در ایــن خصــوص 
شــاخص های  بــا  محیط هایــی  در  افــراد  کــه  هرچقــدر  و  دارد 
توســعه یافتگی بیشــتر زندگــی کننــد خواهنــد توانســت بــه ســطح 
بســیار باالیــی از آرامــش روانــی فــردی و اجتماعــی دســت یابنــد و 
ایــن امــر از بــروز حوادثی مانند ســوانح رانندگی پیشــگیری می کند. 
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کلیــوی   رئیــس انجمــن حمایــت از بیمــاران 
کنــون  آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه هــم ا
کلیــوی )دیالیــزی و پیونــدی(  947 بیمــای 
کــرد: از  عضــو ایــن انجمــن هســتند، اظهــار 
حــدود 154  تاکنــون  جــاری  ســال  ابتــدای 
نفــر بــه تعــداد بیمــاران دیالیــزی عضــو در ایــن 
انجمــن اضافــه شــده  و ایــن نشــان مــی دهــد 
کــه در یــک ســال اخیــر تعــداد بیمــاران کلیوی 

در اســتان 10 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه   ب
اشــاره  بــا  فیــروزی،  عــادل  تبریــز،  پزشــکی 
بــه عملکــرد هشــت ماهــه گذشــته انجمــن 
بیمــاران کلیــوی اســتان گفــت: در هشــت ماه 
اخیــر حــدود 80 میلیــون تومــان مســتمری 
کلیــوی نیازمنــد، 81 میلیــون  بــرای بیمــاران 
کمــک هــای دارویــی بــرای بیمــاران،  تومــان 
97 میلیــون و 600 هــزار تومــان کمــک هزینــه 
کلیه و. ... و در مجموع 298 میلیون  پیوند 
کلیــوی از طریــق  تومــان بــه بیمــاران نیازمنــد 
کمــک هــای خیریــن مســاعدت شــده اســت.

انجمــن  دفتــر   170 اینکــه  بیــان  بــا   وی 
کلیــوی در سراســر ایــران  حمایــت از بیمــاران 
بــه مــردم اســت،  در حــال خدمــت رســانی 
انجمــن  گذشــته در میــان  افــزود: در ســال 
کمــک هــای  کشــور از لحــاظ  هــای سراســر 
مردمــی رتبــه دوم را پــس از خراســان رضــوی 

کردیــم. کســب 
  وی ادامــه داد: در یــک ســال اخیــر عمــل 
پیونــد کلیه بــر روی 87  بیمار کلیوی اســتان 
کــه عمــل پیونــد 62 نفــر از آن هــا  انجــام شــد 

ــز و مابقــی در تهــران و ارومیــه انجــام  در تبری
شــده اســت.

کــرد: از ابتــدای ســال جــاری    فیــروزی اظهــار 
ــاران  ــداد بیم ــه تع ــر ب ــدود 154 نف ــون ح تاکن
عضــو در انجمــن اضافــه شــده اســت و ایــن 
نشــان مــی دهــد کــه در یــک ســال اخیــر تعداد 
کلیــوی در اســتان 10 درصــد  بیمــاران خــاص 
کــه ایــن افزایــش باعــث  افزایــش یافتــه اســت 
ایجــاد ترافیــک در بخــش هــای دیالیــزی می 

شــود.
کلیــوی    رئیــس انجمــن حمایــت از بیمــاران 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر حــدود یک هــزار و 670 بیمــار دیالیزی 
کــه ایــن آمــار روز بــه روز در  در اســتان داریــم 
گفــت:  در ســال جــاری  حــال افزایــش اســت، 
دلیــل  بــه  دیالیــزی  بیمــار   71 حــدود  نیــز 
ــارها و  ــرای فش ــی ب کاف ــی  ــوان بدن ــتن ت نداش

ــد. ــرده ان ک ــوت  ــز ف ــی از دیالی ــرات ناش اث
گونــه  افــزود: بیمــاران دیالیــزی هیــچ   وی 
تمامــی  و  کننــد  نمــی  هزینــه ای پرداخــت 
مــی  پرداخــت  دولــت  طریــق  از  هــا  هزینــه 

شــود.
کلیــوی  خــاص  بیمــاران  انجمــن   وی 
کامــال مردمــی  آذربایجــان شــرقی را انجمنــی 
دانســت و گفــت: ایــن انجمــن و کمک هایی 
گیــرد تمامــا از  کــه بــه بیمــاران صــورت مــی 
طریــق خیریــن و مــردم پرداخــت مــی شــود.
 فیــروزی بــا بیــان اینکــه حــدود 300 صنــدوق 
کلیــوی در ســطح  حمایــت از بیمــاران خــاص 
کــرد: کمــک  شــهر نصــب شــده اســت، اظهــار 

کــه از ایــن طریــق دریافــت مــی  هــای مردمــی 
کننــده اســت امــا مقــدار ایــن  شــود، راضــی 

کمــک هــا بــه درآمــد مــردم بســتگی دارد.
کلیــوی   رئیــس انجمــن حمایــت از بیمــاران 
آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد:  در حال حاضر 
کلیــه  فرصــت فعالیــت بــرای دالالن پیونــد 
کــه بــه  کامــل بســته شــده اســت چــرا  بــه طــور 
کــه  کــه تــا زمانــی  بیمارســتان هــا اعــالم شــده 
ــه  کتبــی ارائ بیمــاران از ســوی انجمــن نامــه 
نکننــد حــق انجــام عمــل جراحــی را ندارنــد 
کلیــه دارنــد  کــه قصــد اهــدای  کســانی  فلــذا 

بایــد از طریــق ایــن انجمــن اقــدام نماینــد.
کلیــه تاکیــد     وی بــا اشــاره بــه هزینــه پیونــد 
کلیــه 15 میلیــون تومــان  کــرد: هزینــه پیونــد 
کــه یــک میلیــون تومــان آن از طــرف  اســت 
بنیــاد بیمــاران خــاص پرداخــت مــی شــود 
و مابقــی از طــرف خــود بیمــار و در صــورت 
نداشــتن بضاعــت مالــی نصــف یــا تمــام ایــن 
مبلــغ از طــرف انجمــن پرداخــت مــی شــود.
وی افــزود: عمــل پیونــد کلیه بــه ترتیب گروه 
کــه نوشــته مــی  خونــی و بــه ترتیــب اولویتــی 
شــود، بــه بیمارســتان هــا معرفــی مــی شــوند 
و 90 درصــد از عمــل هــا بــه ترتیــب اولویــت 
انجــام مــی شــود مگــر اینکــه مــوردی بســیار 
کــه بــا تاییــد پزشــک معالــج  اورژانســی باشــد 

گیــرد. در اولیــت قــرار مــی 
 فیــروزی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر از 
مجمــوع اعمــال جراحــی پیونــد، فقــط عمــل 
پیونــد کلیــه در تبریــز انجــام مــی شــود، گفت: 
بایــد عمــل هــای پیونــد دیگــر نیــز در تبریــز 

کــه توانایــی و پتانســیل  راه انــدازی شــود چــرا 
کافــی در پزشــکان تبریــزی وجــود دارد.

مشــکالت  بزرگتریــن  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
بیمــاران مــا بیمــه تامیــن اجتماعــی اســت، 
کــه بــا  کارافتادگــی بیمارانــی  گفــت: اعــالم از 
کار، دیالیــزی شــده و  چندیــن ســال ســابقه 
ــا مشــکالت زیــادی  کــردن ندارنــد ب کار  تــوان 
کــه الزم  از ســوی بیمــه هــا مواجــه مــی شــود 
ایــن  رفــع  خصــوص  در  مســئوالن  اســت 

مشــکل اقدامــی انجــام دهنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه ازای هــر چهار بیمار 
دیالیــزی در اســتان یــک تخــت وجــود دارد 
امــام  بیمارســتان  امیدواریــم مرکــز دیالیــز  و 
درآن  کــه  شــود  افتتــاح  زودی  بــه  رضــا)ع( 
صــورت حــدود 120 تخــت دیالیــز بــا دســتگاه 
هــای جدیــد بــه ایــن امکانــات اضافــه خواهــد 

شــد.
 فیــروزی خدمــات ایــن انجمــن را وابســته بــه 
کمــک هــای مردمی دانســت و گفت: خیرین 
و مــردم نــوع دوســت مــی تواننــد کمــک هــای 
خــود را به شــماره حســاب 0100734438001 

نــزد بانــک ملــی واریــز نمایند.
 رئیــس انجمــن بیمــاران حمایــت از بیمارتت 
گــر  کلیــوی آذربایجــان شــرقی خواســتار شــد: ا
زمیــن موقوفــه ای در اختیــار انجمــن قــرار 
گیــرد مــی توانیم ســاختمان جدیــد و بزرگتری 
نیــز  را در اختیاربگیریــم و مرکــز پیشــگیری 
کــه  در ایــن انجمــن تاســیس نماییــم. چــرا 
ســاختمان فعلــی انجمــن بــه شــدت فرســوده 

ــت.  اس

کلیوی  رئیس انجمن بیماران 
آذربایجان شرقی:

وجود 947 بیمار 
دیالیزی در استان/ 

بیمه ها در اعام 
ازکارفتادگی بیماران 

دیالیزی مشكل ایجاد 
می کنند
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استرس و راهبردهای مقابله با آن

هریــک از مــا در طــول شــبانه روز بارهــا و بارهــا بــه دالیــل مختلف با فشــارها و مشــکالت فراوانی مواجه 
می شــویم. ترافیک و شــلوغی 

خیابان هــا، کارهــای زیــاد و ناتمــام، دغدغــه امتحــان و کنکــور در جوان ها، ســر رســید اقســاط ماهانه، 
ــد  ــه می توانن ک ــتند  ــائلی هس ــی مس ــران همگ ــات همس ــط و تعارض ــدان، رواب ــت فرزن ــکالت تربی مش

موجــب بــروز اســترس شــوند.

تعریف استرس
بــا  کــه در آن فــرد  یــا موقعیــت فشــارزا  اســترس عبــارت اســت از شــرایط ناگهانــی، ناخواســته و 
کــه منابــع موجــود  درخواســت ها و مطالبــات شــدید و خــارج از  تــوان خــود مواجــه می شــود. به طــوری 
و در اختیــار او )تــوان مالــی، ذهنــی، جســمی، روانــی و اجتماعــی، زمــان و...( از عهــده پاســخ بــه آن 

برنمی آیــد.

عائم و نشانه های عمده استرس :
- سفت شدن عضالت

- عرق کردن بدن به ویژه کف دست ها و زیر بغل
- تند شدن ضربان قلب

- تشدید دم و بازدم
- ناآرامی معده

- ســردرد، اختــالالت خــواب، احســاس اضطــراب و تنــش، خشــم، مشــکل در تمرکــز، از دســت دادن 
میــل و عالقــه بــه غــذا یــا افزایــش اشــتها و...

عالئم دیگری که با احتمال پایین ممکن است دیده شوند: 
- خستگی مزمن ) بیحالی، بیحوصلگی و احساس فقدان انرژی و سرزندگی(

- خشمگین شدن به مطالبات دیگران
- سرزنش خود به خاطر قبول درخواستهای محیط پیرامونی

- فلسفه بافی و منفی گرایی و بی قراری
- از کوره در رفتن برای چیزهای بیاهمیت

- بدگمانی و سوءظن
- احساس درماندگی و ناخرسندی

هــر تغییــری در زندگــی اعــم از مثبــت یــا منفــی یــک اســترس بــه شــمار می آید و موجــب به هم خــوردن 
نظــم و تعــادل زندگــی فــرد می گردد

. فــرد پــس از مواجهــه بــا اســترس و تحمــل آن نیازمنــد تطابــق و ســازگاری بــا شــرایط و موقعیت جدید 
اســت، تــا نظــم و تعــادل خــود را مجــددًا بازســازی و بــه دســت بیــاورد. ایجــاد چنیــن تعــادل و نظمــی 
موجــب فشــار و اســترس بــه جســم، ذهــن و روان فــرد مــی شــود. به طــور کلــی اســترس ها بــه دو دســته 

اســترس های مثبــت و خوش آینــد و اســترس های منفــی و ناخوشــایند تقســیم می شــوند:

استرس های ناخوش آیند و منفیاسترسهای خوش آیند و مثبت

طالق ازدواج

فوت یکی از عزیزانبه دنیا آمدن یک نوزاد

 بیکارشدن و فشار مالییافتن شغل

کار جدید بیماریشروع 

کنکورشروع سال تحصیلی مردود شدن در 

کار و انتظارات خانوادهقبولی در دانشگاه عدم تعادل بین 

شغل سنگین، نوبتکاری و...مسافرت رفتن 

اهمیت مقابله با استرس
گر فرد توانایی مقابله کارآمد و صحیح با فشــارها و استرســهای زندگی خود را نداشــته باشــد، ممکن  ا
گردیــده و زیــر بــار  اســت دچــار انــواع بیماری هــای جســمی، روان پزشــکی و مشــکالت متعــدد دیگــری 
کــه مــا فشــارها و اســترس های زندگــی خــود  آنهــا به مــرور فرســوده و آســیب پذیر شــود. ضــروری اســت 
کارآمــد، راه هــای حــذف،  را به طــور مســتمر شناســایی نمــوده و بــا اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه ای 

کنــار آمــدن و 
مقابله مؤثر و سالم با آنها را موردتوجه قرار دهیم.

مقابلــه کارآمــد بــا اســترس شــامل فعالیتهــای شــناختی و رفتــاری در جهــت کنتــرل و خودمراقبتــی فرد 
کاهــش عــوارض آن اســت. ایــن فعالیتهــا برخــی  در جهــت مواجهــه منطقــی و صحیــح یــا اســترس و 
صرفــًا متوجــه خــود فــرد ماننــد تخلیــه هیجانــات، تــن آرامــی اســت و در برخــی مواقــع  بهبــود اصــالح 
رفتــار ماننــد برنامه ریــزی، مدیریــت زمــان، مدیریــت اقتصــادی و یــا اخــذ مشــورت و راهنمایــی از 

کارشناســان اســت.
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انواع راهبردهای مقابله با استرس
1. راهبردهای مقابله هیجان مدار:

هــر اســترس و فشــاری تعــادل روانــی اجتماعــی فــرد را بــه هــم 
می ریــزد و موجــب بــروز طیــف مختلــف آشــفتگی و ناراحتــی از 
خفیــف تــا شــدید در فــرد می گــردد. بــا اســتفاده از مقابله هــای 
هیجــان مــدار انســان درصــدد حــذف و تا تعدیل و بهبود احســاس 

و هیجــان حاصــل از اســترس اســت
)ماننــد احســاس غــم و ناراحتی، احســاس تنهایی و غربــت و...(. 
راهبردهــای مقابلــه هیجــان مــدار در دو دســته ســالم و مثبــت، 

منفــی و ناســالم تقســیم مــی شــوند :
مقابلــه هیجــان مــدار ســالم و مثبــت مقابلــه هیجــان مــدار ناســالم 

و منفــی
ورزش و تحرك بدنی صرف سیگار، قلیان و مواد مخدر و الکل

فعالیتهــای هنــری ماننــد نقاشــی خشــم و عصبانیــت و حملــه بــه 
دیگــران

دعا، نذر،نیاز، صدقه و... صدمه به اموال دیگران
فاصله گرفتن موقتی از موقعیت استرسزا خوددرمانی

درد دل کردن گوشهگیری و انزوا
تخلیه هیجانی و برونریزی سالم ناراحتی فرار

مشغول کار فعالیت شدن افکار خودکشی و اقدام به آن
گردش و تفریحات سالم مصرف داروهای روانگردان

انس با طبیعت و موسیقی آرامبخش ریختن آبروی دیگران
مقابله هــای  مختلــف،  اســترس های  عــوارض  کاهــش  بــرای 
هیجــان مــدار در کوتاه مــدت میتواننــد مفیــد واقع شــوند. امــا برای 
حــذف و حــل مشــکالت و اســترس های زندگــی در کنــار اســتفاده از 

راهبردهــای مقابلــه ای هیجان مــدار بایــد از راهبردهای مقابله ای 
مســئله مــدار نیــز بهــره بگیریــم.

2. راهبردهای مقابله ای مسئله مدار:
ایــن راهبــرد بــه فــرد کمــک میکند تا به طــور مؤثر ضمن شناســایی 
منبــع فشــار و اســترس موجــود، علــل و راه حلهــای خــروج از ایــن 
موقعیــت یــا حــذف منبــع اســترس زا )مشــکالت شــغلی، مشــکالت 
تحصیلــی، روابــط بیــن فــردی، مســائل مالــی، ابتــال بــه یــک 
کنــد، مســائل  بیمــاری، یــا فــوت یکــی از عزیــزان و...( اندیشــه 
ــی  ــی را ارزیاب موجــود را بررســی، دســته بندی، راه حلهــای احتمال
کارگیــری راه حــل مناســب، مؤثــر و  و نســبت بــه انتخــاب و بــه 
کم عارضــه اقــدام کنــد. البتــه احتمــال دارد در برخــی مواقــع حــذف 
منبــع اســترس ماننــد ابتــال بــه یــک بیمــاری یــا از دســت دادن یــک  
عزیــز ممکــن نباشــد، در چنیــن شــرایطی فــرد بــا تخفیــف و تعدیــل 
کنــار می آیــد. در  منبــع اســترس و عــوارض آن بــا اســترس مقابلــه و 
کنــار بکارگیــری مقابلــه مســئله مــدار از مقابلــه  ایــن مواقــع فــرد در 
هیجــان مــدار )تخلیــه عاطفــی، نذرونیــاز و دعــا و...( نیــز میتوانــد 

کنــد. اســتفاده 

چگونه می توانیم خود را در مقابل استرس مقاوم سازیم
بــرای پیشــگیری از ایجــاد تنــش و اســترس در زندگــی بایــد بــه طور 
مســتمر از خــود مراقبــت نمــوده وزندگــی خــود را بــا به کارگیــری 

فعالیتهــای زیــر مصــون و ایمــن ســازیم:

اقدام مهم ماحظات و فعالیتهای مورد انتظار

در طول روز از استراحت غفلت نکنید.
- در طــول روز زمان هایــی را بــرای اســتراحت نیــم روزی در نظــر 

بگیریــد.
- شــرایط محــل اســتراحت خــود را به گونــه ای تنظیم کنید بدون 

ســروصدا باشــد تا بدن شــما در حال آرامش باشــد.
جسم و روانتان را با تغذیه سالم، مناسب و کافی مقاوم کنید.

- از سالم بودن غذای خود مطمئن شوید.
- برنامه غذایی منظمی داشته باشید.

گــروه  کافــی و حتی االمــکان از پنــج  کنیــد روزانــه بــه مقــدار  - ســعی 
اصلــی غذایــی )نــان و غــالت، میــوه و ســبزیها، گوشــت، لبنیــات و 
گــروه متفرقــه( مصــرف کنید.از مصرف غذاهــای چرب و پرنمک، 
غذاهــای آمــاده و نیمــه آمــاده خــودداری کنیــد. مصــرف نوشــابه را 

بــه حداقل برســانید.
- از غذاهــای ویتامینــدار و دارای مــواد معدنــی و نیــز از لبنیــات 

کنیــد.  بیشــتر اســتفاده 
به سالمت خواب خود توجه کرده و به اندازه کافی بخوابید.

- نیــاز افــراد بــه خــواب متفــاوت اســت امــا بایــد محــدوده 5 تــا 8 
ــردد. گ ــت  ــاعت موردتوجــه و رعای س

- از بیــدار مانــدن تــا دیروقــت و شــب نشــینی های طوالنی مــدت 
کــه تــا دیروقــت بیــدار می ماننــد انــرژی  گــردد.) افــرادی  پرهیــز 
کافــی و الزم بــرای انجــام فعالیــت و  کار بخصوص کارهای فکری 

و ذهنــی را ندارنــد(

ارتقادهنــده  و  محافظتــی  عامــل  یــک  عنــوان  بــه  را  ورزش 
کنیــد. تــان عجیــن  بــا زندگــی  ســامت 
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کاهــش اســترس و افزایــش ســالمت روانــی  کنتــرل و  ورزش در 
از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت. ورزش هــای هــوازی 
کســیژن را افزایش داده و ســبب میشــود بدن اندورفین ها  جریان ا
را که مواد شــیمیایی هســتند که ســبب احســاس خوب می شــوند 
ترشــح کنــد. حداقــل ســه تــا چهــار بــار در هفتــه و هــر بار ســی دقیقه 
ورزشــهای هــوازی توصیــه میشــود. ورزش هــای معمــول ماننــد 
دویــدن، شــنا و یــا نرمش هــای روزانــه همــه می توانــد بــه نوعــی در 

کنــد. کمــک شــایانی  مدیریــت اســترس ناشــی از  مســائل جانبــی 

کار و فعالیــت فراغــت یافتــه و بــه ســرگرمی های  ســاعاتی از 
ــد. ــاط بپردازی بانش

- در طــول روز دقایــق و ســاعتی بــرای تفریــح و ســرگرمی در نظــر 
کاری و مالــی فاصلــه بگیریــد. بگیریــد.از مســائل 

- با گل و گیاهان انس بگیرید.
تعقیــب  و  تلویزیــون  تماشــای  مجلــه،  و  روزنامــه  مطالعــه   -
کنیــد. مجموعه هــای تلویزیونــی را بــه برنامــه روزانه تــان وارد 
ــری  ــائل هن ــا مس ــد و ی کنی ــی  ــد، نقاش کنی ــل  ــا ح ــدول و معم - ج

گــوش دادن بــه موســیقی را مــورد توجــه قــرار دهیــد. ماننــد 
گویــی هــای منفــی و  داشــتن دیــدگاه مثبتــی  - پرهیــز از خــود 

نســبت بــه زندگــی
گفتگــوی منفــی بــا خــود )مــن ارزشــش را نــدارم، مــن آدم  - از 
کار نمی آیــم، مــن هرگــز  بی خاصیتــی هســتم، مــن از عهــده ایــن 
ــن  ــتند، م ــن هس ــر از م ــران بهت ــت، دیگ ــم داش ــرفتی نخواه پیش
بی کفایــت هســتم و...( پرهیــز کنیــد ایــن نــوع گفتگــو انــرژی شــما 
را از بیــن می بــرد. منفی بافــی و اعتقــاد بــه بدشانســی و بداقبالــی 
و  درماندگــی  بــه  را  فــرد  زیــرا  فکرهاســت  منفی تریــن  از   یکــی 
کــه فــرد در زندگــی  اســتیصال می کشــاند و نتیجــه آن ایــن اســت 

ــود. خــود موفــق نخواهــد ب
انــرژی  و  امیــد  شــما  بــه  زندگــی  بــه  مثبــت  دیــدگاه  داشــتن   -
ــا اســترس ها قــوی و  ــه ب می بخشــد ایــن موضــوع شــما را در مقابل

می کنــد. محکــم 

بــا یادگیــری تکنیکهــای آرام ســازی و تنفــس شــکمی و تنفــس 
کنیــد آرام و تجســم فضایــی از بــروز اســترس جلوگیــری 

- یادگیــری و اجــرای منظــم ایــن تکنیک هــا جســم و روان مــا را از 
عــوارض تنــش و اســترس های روزانــه دور میســازد.

کــردن  بــرای شــل  روشــی  آرام ســازی پیش رونــده عضــالت؛   -
اســت. به طــور همزمــان  از عضــالت  گروهــی 

کامــاًل آرام و ســاکت و  - تجســم فضایــی؛ دراز کشــیدن بــه شــکل 
کــردن خــود در یــک موقعیــت شــاد و بــدون دغدغــه اســت. تصــور 
کنیــد،  - تنفــس آرام و عمیــق؛ ایــن روش را در طــول روز تمریــن 
کردیــد،  کــه هــرگاه احســاس اســترس یــا فشــار عصبــی  به گونــه ای 

کنیــد. بتوانیــد از آن اســتفاده 
ــط  ــوزش توس ــتفاده از آم ــد اس ــا نیازمن ــن تکنیک ه ــری ای - یادگی
مشــاورین و روانشناســان اســت به مراجعه به آنها این تکنیک ها 

را یــاد بگیریــد.

اهداف روشن و مشخصی برای زندگی خود تعیین کنید.
- متناســب بــا داشــته ها و قابلیت هــای مالــی، اجتماعــی و فــردی 
اهــداف خــود در زندگــی را به صــورت روشــن و شــفاف تعیین کنید.
کنیــد )دســتیابی بــه اهــداف  - هدف هــای خــود را اولویت بنــدی 
گــر فقــط بــه هــدف نهایی فکر  بــزرگ بــه زمــان طوالنــی نیــاز دارد و ا

کنیــد باعــث احســاس ناکامــی و ناامیــدی می شــود(.
ســطح  ســه  در  آنهــا  اهــداف،  بــه  دسترســی  ســهولت  بــرای   -
کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت تقســیم بندی و زمان بنــدی 

کنیــد.
- برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کنید.

نظــم را بــه زندگــی خــود وارد نمــوده و زمان هــا و اوقــات خــود را 

کنیــد برنامه ریــزی و مدیریــت 
کلیــد موفقیــت و ســالمت و از  داشــتن برنامــه و نظــم در زندگــی 
کاهــش تنــش و اســترس اســت. هــدف  عوامــل مهــم و مؤثــر در 
بــه زمــان  اتــالف وقــت و نظــم و نســق دادن  از  آن جلوگیــری 
فعالیت هــای زندگــی فــردی و اجتماعــی اســت. هرچــه برنامــه مــا 
در زندگــی منظــم و مرتــب باشــد بــه همــان میزان اســترس کمتری 
را تجربــه خواهیــم کــرد. لــذا الزم اســت اوقــات و زمان هــای خــود را 
متناســب بــا اهــداف و فعالیت هــای ضــروری و مهم تقســیم بندی 
نمــوده و بــا مدیریــت درســت آن از بــروز  اســترس جلوگیــری کنیــم.

کاهــش داده و  انتظــارات خــود در زندگــی را تــا حــد امــکان 
کنیــد عمــل  واقع بینانــه 

- انتظــارات غیرواقع بینانــه در زندگــی از عوامــل تنــش و اســترس 
کنیــد. اســت، از بلندپروازی هــای غیرمنطقــی پرهیــز 

- زندگی ساده و آرامی را برای خود و خانوادهتان تدارك کنید.
کنیــد از رفتــن بــه زیــر بــار قــرض و هزینه هــای بــدون  - ســعی 

کنیــد. پشــتوانه خــودداری 
کنیــد  - معــادل 80-70 درصــد درآمــد خــود برنامه ریــزی و هزینــه 
و بــرای روز و اتفاقــات غیــر پیش بینــی شــده پــس انــداز داشــته 

باشــید.

را تقویــت و توســعه  روابــط بیــن فــردی و اجتماعــی خــود 
دهیــد.

- از تنهایی خودداری و پرهیز کنید.
- دایره روابط فردی و اجتماعی خود را توسعه و گسترش دهید.

- معاشــرت های داخــل خانوادگــی و دوســتان و هم محلهــای 
هــای خــود را افزایــش دهیــد.

گروه هــای اجتماعــی  - در مســائل اجتماعــی و عام المنفعــه و 
کنیــد. فعاالنــه حضــور داشــته و مشــارکت 

نسبت به ارتقای سامت معنوی خود توجه کنید
هــدف نهایــی زندگــی خــود را معنویــات و توجــه بــه خالــق هســتی 

در نظــر بگیریــد.
امیدوارانــه بــه خــدا تــوکل و امیــد داشــته باشــید و در تمــام امــور از او 

ا ســتمداد بجویید.

کارآمــد بــا  اهمیــت شناســایی اســترس های زندگــی و مقابلــه 
آنهــا در ســامت فــرد و جامعــه 

ــا اســترس زاده  زندگــی بــدون اســترس بی معنــی اســت، انســان ب
ــواره  ــا هم ــی م ــون زندگ ــد. در پیرام ــی میکن ــا آن زندگ ــود و ب می ش
اســترس های بی شــماری وجــود دارد، برخــی مســائل، نگرانی هــا 
کــه بــرای هریــک از افــراد پیــش  کننــده  خواســته ها و امیــال نــاکام 
ــرم می کننــد  ــا آنهــا دســت وپنجه ن ــد مــردم به طــور روزمــره ب می آی
و بــه عبارتــی بــا آن هــا زندگــی میکننــد. مســائلی ماننــد آلودگــی 
هــوا، ترافیــک، مشــاجره بــا اشــخاص، خرابــی اتومبیــل، نگرانــی 
بــه وزن، ظاهــر، تــرس از ابتــال بــه بیمــار و ناتوانــی ناشــی از آن و... 
مــوارد زیــادی کــه همــواره بــا آنهــا مواجــه هســتیم و از ناحیــه آن هــا 
کنــار آمــدن  فشــار و اســترس زیــادی را متحمــل میشــویم لــذا بــرای 
ــا آنهــا در جهــت بهبــود زندگــی و افزایــش میــزان ســالمتی خــود  ب

بایــد نحــوه مقابلــه صحیــح و مؤثــر بــا آنهــا را یــاد بگیریــم تــا :
- از ســالمت جســمی و روانــی و اجتماعــی خــود مراقبت کــرده و آن 

را بهبود ببخشیم.
- کیفیت زندگی خود را ارتقا بخشیم.

- از وقــوع و بــروز بیماری هــای خطرنــاك و صعب العــالج ماننــد 
انــواع ســرطان ها، بیماری هــای قلبــی، بیماری هــای روان تنــی
)بیماری هــای جســمانی بــا منشــأ مشــکالت روانــی، تعارض هــای 
کــه ارتبــاط زیــادی بــا اضطــراب و اســترس و   فــردی و اجتماعــی( 

کنیــم.  ناتوانــی فــرد در برخــورد صحیــح بــا آن دارنــد پیشــگیری 

خودارزیابی
چقدر زندگی شما تحت تأثیر استرس است؟

وضعیــت خــود را ارزیابــی کنیــد، عالئم و نشــانههای زیــر تا چه حد 
کــه ایــن عالئــم  گــر احســاس میکنیــد  در زندگــی شــما وجــود دارد؟ ا
ــا تکــرار بیشــتر در زندگــی شــما وجــود دارد  ــه صــورت مســتمر و ب ب
ممکــن اســت شــما تحــت تأثیــر اســترس زیــادی باشــید. لــذا بــرای 

عبــور ســالم از 
ــا  ــرده و ب ک ــه ای مناســب را جســتجو  ــد راهبردهــای مقابل آنهــا بای

به کارگیــری آن آرامــش و لــذت بــه زندگــی خــود برگردانیــد.

ردیف نشانه و عالئم بلی خیر ردیف نشانه و عالئم بلی خیر
1 فشار زمان را زیاد احساس میکنم 9 نگرانی زیادی دارم

2 بیقرار و ناآرام هستم 10 اشتغال فکری زیادی دارم
3 خلق تحریک پذیر دارم 11 در تمرکز و توجه مشکلدارم

4 زود از کوره درمیروم 12 روی جزییات زیاد توجه میکنم
5 زندگی آشفتهای دارم 13 زیاد کمالگرا هستم

6 زود برآشــفته و عصبانــی میشــوم 14 موضوعــات کوچــک را بــه 
نگرانــی بــزرگ تبدیــل میکنــم

7 معمــواًل احســاس خســتگی میکنــم 15 معمــواًل بــه ســختی بــه 
خــواب میــروم

8 معمواًل سردرد و دل درد دارم

چگونه می توان استرس را کنترل و مدیریت کرد؟
درصورتی کــه فــرد بــا اســترس مواجــه شــده و تحــت تأثیــر آن باشــد 
گــم نکنــد و بــا بســیج تمــام امکانــات خــود نســبت بــه  بایــد خــود را 
کنتــرل و مدیریــت آن اقــدام نمایــد؛ بــرای ایــن کار توجــه بــه مــوارد 

زیــر ضــروری اســت:
1. منبع استرس را شناسایی و تعیین کنید:

منبــع اســترس میتوانــد دریکــی از ســطوح زیــر دســته بندی و قابــل 
پیگیری باشــد.

منبع اســترس درون فردی منابع اســترس درون خانوادگی منابع 
استرس اجتماعی
- داشتن بیماری

- خود گویی های منفی
گاهی پایین - خودآ

- تعارض نقش های فردی و اجتماعی
- پایین بودن مهارت های ارتباطی و اجتماعی

- انتخاب شغل
- تعدد نقش های شغلی، ابهام شغلی

- اخراج از کار
- و...

- تعارض و مشکالت روابط بین فردی
- تعارضات جنسیتی

- مشکالت مالی و اقتصادی
- مشکالت تربیت فرزندان

- مشکالت تحصیلی فرزندان
- انتخاب و خرید ملزومات زندگی

- مشکالت روابط جنسی همسران
- تغییر محل سکونت

- و...
- روابط اجتماعی در بین گروه های مختلف

- مسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه
- تعارضات اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی

- تغییرات تکنولوژیک
- ارتباطات رسانهای

- الگوهای رفتاری
- حضور در گروه ها و شبکه های اجتماعی 

- و...
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2.مقابله هــای مناســب ) مقابله هــای هیجان مــدار و مســئله دار 
ســالم( را انتخــاب و بــه کار ببندیــد.

کنتــرل و مدیریــت اســترس عــالوه بــر مــوارد فــوق اقدامــات  بــرای 
ــرار داده و انجــام دهیــد ــر را به طورجــدی موردتوجــه ق زی

3.در موارد لزوم به خواسته های دیگران جواب منفی دهید.
4.در صور نیاز دیگران بخواهید وضعیت شمارا مراعات کنند.

کارهــای  5.کارهایتــان را برنامه ریــزی، اولویت بنــدی نمــوده و 
کنیــد. غیرضــروری را حــذف 

کار و  6.بیــن شــغل وزندگی تــان تعــادل برقــرار ســازید. برنامــه 
کــه بتوانیــد تــا  کنیــد به طــوری  زندگــی خــود را واقع بینانــه تنظیــم 

حــد متوســطی بــه هــر دو برســید.

آن  کنــار  در  و  کنیــد  متعــادل  را  وزندگــی خــود  کاری  7.برنامــه 
در  مشــارکت  و  دوســتی  و  روابــط  توســعه  و  بهبــود  تفریــح،  بــه 

بپردازیــد. اجتماعــی  فعالیت هــای 
8.از خــود انتظــارات منطقــی، معقــول و واقع بینانه داشــته باشــید 

و از کمال گرایــی زیــاد پرهیــز کنیــد.
9. روابــط اجتماعــی ســالم با خانواده، دوســتان و اطرافیــان خود را 

حفظ نموده و تاحدامکان آن را توســعه بخشــید.
10. از قبــول مســئولیت ها و کارهــای ســنگین، یکنواخــت و بــدون 

تفریــح و اســتراحت خــودداری کنیــد.
11. نســبت بــه انجــام ورزش و تفریحــات ســالم و مفــرح اهتمــام 

نشــان دهیــد.

12. بــا اســتفاده از تمرین هــا و تکنیک هــای آرام ســازی اســترس و 
میــزان آن را کنتــرل و تعدیــل ســازید.

13. ارتبــاط بــا معنویــت و حضور در مراســم های معنوی و عبادی 
و مذهبــی را افزایش دهید.

14. از خوددرمانــی و مصــرف خودســرانه داروهــای مســکن پرهیــز 
کنید. و برای این کار حتمًا به پزشــک و یا روانپزشــک مراجعه کنید.
15. بــه هیــچ عنــوان به توصیههای دیگــران در مورد تأثیر مصرف 

مــواد و الــکل در کاهش فشــارهای زندگی توجه نکــرده و از 
مــواد مخــدر و الــکل بــرای کاهــش اســترس اســتفاده نکنیــد، بــرای 
کار فقــط از چالــه بــه چــاه افتــادن اســت و قطعــًا میــزان  اینکــه ایــن 

فشــار فــرد را صدچنــدان میکنــد.

شماچهکاریانجاممیدهید
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د( )سا�ݓ

قا امام زمان )عج( تقدیم به محضر مبارک آ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
م
وݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ورݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�خ
�ق

ٯت
مح�ت

بختیمین اولدوزی یورقون یاتا، سن گلمیه سن قورخورام قاش قاراال گون باتا، سن گلمیه سن 

قرمزی خردابالغ یان یاتا،سن گلمیه سن  قورخورام یاغمیا یاغمور دنیزی قوم بورویه 

ترتمیز گوز یاشیما توز قاتا، سن گلمیه سن  بیلمیره م هانچی قارانلیق گئجه طوفان قوپارا 

بیرقاریج توپراقاارزان ساتا، سن گلمیه سن  خ فلک  بیرعومورسئوگی کی سینمده  قالیب؛ چر

عشق سئوداسینیباشدان آتا، سن گلمیه سن مین امیدیله یاشارکن بویازیق عاشیق زار  

قورخورام گیزلیجه ایتگین باتا، سن گلمیه سن رازپنهانیمی ایللر بویی من ساخامیشام  

آیریلیق واختی قه فیلده ن چاتا، سن گلمیه سن–  ناامیدانه گئچیر گونله ریم هی دیسگی نیره م 

)ساجد(ین آرزوالری قویمابوظلمت گئجه ده

یاتاالرنوبتیلن قات قاتا، سن گلمیه سن

ح ماست مبارک است قدومش، منور رو ک پای محقق توتیای چشم ماست   خا

تیشه زند به مشکل، تا حل شیرین   یابد فرهاد این زمان است، هر  مشکلی بیابد  

مشکل گشا یی کند آن صبر ایوب پیشه صبرو تحمل دهد، آن کوه کن    به  تیشه   

دل هم ندارد قرار، کی می شود؟ کجا هست ؟ روزوشبش سوال است، چه می شود؟ چرا هست؟ 

ذره به دستان شکافت، نور فشانده به راه در کوی و برزن سوال، او هم به دنبال راه  

چون بگشاید صدف، در نماید گره خ بنماید گره    دغدغه ذهن او ، ر

تار به تار می تند، جلوه کند زلف یار شب زنده داری کند، در خم آن زلف یار  

یرو آن نبی است چونکه تو هادی هستی هر عملش دفتری، باز کند به هستی               

 فخر کند عطایی، خادم شده به هادی 

خدمت به این او لیا، تقرب الهی

بابک عطای شیخ / 26 آبان 1387
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م. شعال

م. شعال

بیر یازدا، ساتاشدی گوزو، گوزومه 

دوندو باخدی منه جیران باخیشلی

گوزلری شرابلی پیاله کیمی

اوزولدو ایچیم ده،

بیرزاد، توکولدو!

سونراالر ایتیردیم گوزل گوزلری

هئچ زامان چیخمادی یادیمدان منیم

گوزل خاطیره لی اوتن گونلری 

اونا، چاتماق  یولو اوزون یول اولدو

گئجه م ده گوندوز ده اونونا دولدو

بیلمیردیم هایاندان آختارام اونو 

آرادیم سئوگیمی بیر عوءمور بویو

کوچه دن، گوذردن، حتی سماءدن.

ئیل لر اوتدی گئتدی، 

تاالندی عوءمور

قاالندی غم اوسته، 

قاالندی عوءمور. 

بیرگون آخشام اولدو سون باهارچاغی

او گوزل باخیشلی گوزومه دیدی. 

قیش الریم تیترییب، اورئیم اسدی

غریبه حیسسله ، 

گوزلریم دوندو،

بیرآن او سئوگینین، 

اوزونه ساری.

ساتاشدی باخیشیم گوزل گوزلره 

سس همان سسیدی، آما، باخیشی!

بیلمم ندن اولموش 

بیر اوزگه باخیش. 

       94/10/29

لطفی بکن، عشقی ببخش در بازوانت ای صنم  دعوت بکن یک شب مرا بر خواب نازت ای صنم  

می سازد و  می سوزدم،  ناز نگاهت ای صنم   از من دریغش  می کنی،  با او  نظر بازی نکن  

یک گوشه از دلداده گی ما را کفایت، ای صنم  آهسته چون رویای شب، پا برخیالت می کشم  

اما، مگر  دارد دلم،  بر آن رضایت  ای صنم؟ هر بار می گویم به خود، دیگر فراموشت کنم  
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بیماری پارکینسونی )Parkinson's Disease یا 
PD( برای اولین بار توسط دانشمند بریتانیایی 
دکترجیمز پارکینسون )James Parkinson( در 

سال 7 ا 8 ا میالدی توصیف شد.
بیمــاری پارکینســون یــک بیمــاری دســتگاه 
ــه  ک ــر  ــن ت ــاالن مس ــزی در بزرگس ــی مرک عصب
پیشــرونده   عضالنــی  ســفتی  آن  مشــخصه 
تدریجــی، لــرزش و از دســت رفتــن مهارتهــای 
خ  ر هنگامــی  اختــالل  ایــن  اســت.  حرکتــی 
کــه نواحــی خاصــی از مغــز توانایــی  میدهــد 
ناقلیــن  از  )یکــی  دوپامیــن  تولیــد  در  خــود 

عصبی در مغز( را از دست میدهند 
بعــد از آلزایمــر، پارکینســون شــایعترین بیمــاری 
مخرب اعصاب به حســاب میآید. پارکینسون 
بیماری مزمن و پیشــروندهای اســت که در آن 
کننــده دوپامیــن در جســم  ســلولهای ترشــح 
ســیاه در مغــز میمیرنــد و در فقــدان دوپامیــن 

حرکات بدن نامنظم می شود.
انــدام  ارتعــاش  بیمــاری،  اولیــه  مراحــل  در 
مالیــم و معمــواًل در یک طــرف بــدن وجــود 
دارد و احتیاجــی نیــز بــه درمــان نــدارد امــا بــا 
ــرزان  ــت ل ــه دس ک ــردی  ــاری ف ــرفت بیم پیش
پنهــان  خــود  پشــت  یــا  جیــب  در  را  خــود 
کنتــرل ارتعــاش  می کنــد یــا چیــزی را بــرای 
بــه  قــادر  دیگــر  می گیــرد،  دســت  در  مــدام 
کــردن لرزش هــای شــدید انــدام بــه  پنهــان 
ویــژه هنگامی کــه می خواهــد تمرکــز بیشــتری 

به خود دهد نیست.
لــرزش معمــواًل بیشــتر از هــر محدودیتــی تأثیــر 
تکــه  کم کــم  دارد.  بیمــار  روان  بــر  منفــی 
و  اصــالح  پوشــیدن،  لبــاس  غــذا،  کــردن 
اســتحمام وقــت زیــادی از بیمــار میگیــرد و 
حــرکات بیمــار مثــل نشســتن وبرخاســتن از 

صندلــی و راه رفتــن او آهســته مــی شــود و 
بیمــار حالــت قــوز پیــدا میکنــد، صــدای او 
یکنواخــت و نــگاه او خیــره و بــدون احســاس 

می شود. 
پیشــرفت پارکینســون معموال تدریجی است و 

سرعت آن از فردی به فرد دیگر فرق می کند.

عائم شایع:
عــدم 	  حالــت  در  خصــوص  بــه  لــرزش، 

حرکت اندام 
کل 	  کنـــدی حـــرکات در  ســـفتی عضالنـــی و 

بدن
کــه پاهــا 	  ــه حالتــی  راه رفتــن نامتناســب ب

به زمین کشیده می شوند 
قامت خمیده	 
از بین رفتن حالت چهره	 
بــم 	  و  ضعیــف  صــدا  صــدا؛  تغییــرات 

میشود.
اختالل بلع، آبریزش دهان 	 
توانایــی ذهنــی تــا مراحــل پیشــرفته بدون 	 

تغییــر مــی مانــد و در مراحــل پیشــرفته بــه 
آهستگی کاهش مییابد 

افسردگی، عصبی بودن 	 
عالمــت 	  چهــار  اســاس  بــر  بیمــاری  ایــن 

مخصوص آن مشخص می شود 
ــتراحت 	  ــت اس ــا در حال ــت و پ ــاش دس ارتع

)لــرزش بیمــار همزمــان بــا ارتعــاش دســت 
و پا در حالت استراحت( 

 	)Bradykinesia-آرام شدن حرکت )برادیکینسیا
ســختی حرکــت و (خشــک شــدن( دســت 	 

و پا یا بدن 
تعادل ضعیف 	 

درحالی که دو یا بیشتر از این عائم در بیمار 
یـک  در  وقتی کـه  مخصوصـًا  شـود،  دیـده 
سـمت بیشـتر از سـمت دیگـر پدیـدار شـود، 
می شـود.  داده  پارکینسـون  تشـخیص 
از هــر صــد نفــر بــاالی ســن شــصت ســال یــک 
نفر به پارکینســون مبتال میشــود و معمواًل این 
بیمــاری در حــدود ســن شصت ســالگی آغــاز 
می تواننــد  هــم  جوان تــر  افــراد  می شــود. 
زده  تخمیــن  شــوند.  پارکینســون  مبتالبــه 
کــه افــراد جــوان مبتالبــه پارکینســون  می شــود 
ــا 0 ا  ــر) 5 ت کمت ــا  (مبتــال شــده در ســن چهــل ی

درصد کل این بیماران را تشکیل می دهند. 
بــا ابتــال بــه  بــروز اختــالل در حــس بویایــی 
شناخته شــده  مرتبــط  پارکینســون  بیمــاری 
کنــون یــک تحقیــق جدیــد نشــان  اســت. ا
می دهــد از دســت دادنحــس بویایــی اولیــن 
از  را  پارکینســون  بیمــاری  بالینــی  عالئــم 

چندین سال قبل پیش بینی می کند.
بعــد از بیمــاری آلزایمــر )Alzheimer ( بیمــاری 

مخــرب  بیمــاری  شــایع ترین  پارکینســون 
به حســاب   )neurodegenerative(اعصــاب
می آیــد. پارکینســون یــک بیمــاری مزمــن و 
ایــن  اســت.  پیشــرفت  حــال  در  همیشــه 
بیمــاری نتیجــه از بیــن رفتن یا ضعیف شــدن 
در  عصبــی  ســلول های  خــوردن  لطمــه  و 
 substantia -مغزمیانــی )سوبســتانتیا نیگــرا
عصبــی  ســلول های  ایــن  اســت.   )nigra
ــام دوپامیــن، ترشــح می کننــد.  ــه ن مــاده ای ب
دوپامیــن پیــام هــای عصبــی را از سوبســتانتیا 
نیکــرا )مغزمیانــی( بــه بخــش دیگــری از مغــز 
 )corpus stratum( بــه نــام کارپــوس اســتراتوم
میبــرد ایــن پیامهــا بــه حرکــت بــدن تعــادل 
می بخشــند. وقتــی ســلول های ترشــح کننــده 
 substantia( دوپامیــن در سوبســتانتیا نیگــرا
کنترل کننــده  کــز دیگــر  nigra(می میرنــد، مرا

حرکات بدن نامنظم کار می کنند. 

درمان 
داروهای آنتی کولینرژیک؛ آنتی هیستامین ها؛

 داروهـــای ضـــد لـــرزش، نظیـــر امانتادیـــن؛ یـــا 
قبیــــــــل  از  ضدپارکینســــــــون  داروهــــــــــای 
کاربیــــــدوپا.  و  لودوپاوپـــا  بروموکریپتیـــــــن، 
کثـــــــــر رســـیدن  بـــه حدا بــــــــــرای  ســـلژیلین 
کاربــــــــی دوپـــا تجویـــز  اثربخشـــی لوودوپـــا و 
می شـــــــــود. همه این داروها لرزش و ســـــــفتی 
کاهـــش می دهنـــد ولـــی اغلـــب  عضالنـــی را 

عوارض جانبی قابل توجهی نیز دارند. 
کاهــش  ویتامیــن E ممکــن اســت موجــب 

عائم بیماری پارکینسون شود.
توصیــه میشــود در صــورت وجــود لــرزش در 
دســتها بــه متخصــص مغــز و اعصــاب مراجعه 

و در صورت نیاز تحت درمان قرار بگیرید.

پارݡݡکینسون
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کبر طاهر اقدم -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز  و  متخصص  بیماری های مغز و اعصاب دکتر  علی ا



ع بیماری وبا در عراق؛ گفتگوی تلفنی وزیر بهداشت با همتای عراقی خود در پی شیو
زائران  سامت  تامین  بر  کید  تا و  عراق  به  کمک  برای  بهداشت  وزارت  آمادگی  اعام 

ایرانی
کشـــور عـــراق، وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی  در پـــی بـــروز بیمـــاری وبـــا در 
ـــه  ـــا همتـــای عراقـــی خـــود ضمـــن اعـــالم آمادگـــی ایـــن وزارتخان کشـــورمان طـــی تمـــاس تلفنـــی ب
کمـــک هـــای الزم در ایـــن خصـــوص، بـــر تأمیـــن ســـالمت زائـــران عتبـــات  بـــرای مســـاعدت و 

کـــرد.  کیـــد  ــاع ایرانـــی تأ عالیـــات و اتبـ
 شنبه 4 مهر 1394

کرد: معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان در دیدار با وزیر بهداشت عنوان 
ابـــراز تمایـــل بـــرای تبـــادل تجربیـــات بـــا ایـــران در حـــوزه آمـــوزش پزشـــکی/آموزش 
گســـترش همکاریهـــا در  پزشـــکی ایـــران را حرفـــه ای می دانیـــم /اعـــام آمادگـــی بـــرای 

زمینـــه تجهیـــزات پزشـــکی و دارو
گفـــت: آمـــاده  معـــاون نخســـت وزیـــر و وزیـــر اقتصـــاد لهســـتان در دیـــدار بـــا وزیـــر بهداشـــت 
ـــه در  ـــادل تجرب ـــن تب ـــی و همچنی ـــکی و داروی ـــزات پزش ـــه تجهی ـــا در زمین ـــترش همکاری ه گس

حـــوزه آمـــوزش پزشـــکی بـــا ایـــران هســـتیم. 
 یکشنبه 5 مهر 1394

کل ورزش و  ــا ادارات  ــز بـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــکاری دانشـ ــه همـ ــم نامـ ــاء تفاهـ امضـ
جوانـــان، آمـــوزش و پـــرورش و شـــهرداری

تفاهـــم نامـــه همـــکاری درجهـــت فرهنـــگ ســـازی افزایـــش فعالیـــت بدنـــی بیـــن دانشـــگاه علـــوم 
کل  کل آمـــوزش وپـــرورش اســـتان و اداره  کالنشـــهر تبریـــز، اداره  پزشـــکی تبریـــز، شـــهرداری 

ورزش وجوانـــان اســـتان منعقـــد شـــد. 
 شنبه 11 مهر 1394 

کستان به ایران؛  کشور افغانستان و پا در سفر مقامات بهداشتی دو 
گیر به ایران اتخاذ شد تدابیر الزم برای پیشگیری از ورود بیماری های وا

کردنـــد بـــا  کیـــد  کســـتان در ســـفر بـــه زاهـــدان تا معاونیـــن وزارت بهداشـــت افغانســـتان و پا
کســـتان از  گیـــر در مرزهـــای افغانســـتان و پا کنترلـــی بیماری هـــای وا کـــردن اقدامـــات  اجرایـــی 

کـــرد.  ــا بـــه ایـــران پیشـــگیری خواهیـــم  انتقـــال بیماریهـ
 شنبه 11 مهر 1394 

مدیر منطقه ای یونیسف در دیدار با وزیر بهداشت؛
کشـــورهای منطقـــه اســـت/ آمادگـــی یونیســـف  نظـــام ســـامت ایـــران الگویـــی بـــرای ســـایر 

بـــرای حمایـــت از برنامـــه هـــای بهداشـــتی ایـــران 
دکتر پیتر سالما مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در یونیسف و دکتر مورزی نماینده یونیسف 

در ایران به همراه هیاتی صبح امروز با وزیر بهداشت کشورمان دیدار و گفت و گو کردند. 
 یکشنبه 12 مهر 1394 

گـــذاری در بازارهـــای منطقـــه  گـــذاری در حـــوزه ســـامت در ایـــران ســـرمایه  ســـرمایه 
کـــره درســـاخت بیمارســـتان گیـــری از تجربیـــات  اســـت/ تمایـــل ایـــران بـــرای بهـــره 

ـــترهای  ـــدن بس ـــب خوان ـــا مناس ـــره ب ک ـــک  ـــم بان گزی ـــل ا ـــا مدیرعام ـــات ب ـــت در مالق ـــر بهداش وزی

گـــذاری در حـــوزه  گـــذاری در ایـــران و بهـــره منـــدی از بازارهـــای منطقـــه بـــا ســـرمایه  ســـرمایه 
کـــرد.  کـــره در ســـاخت بیمارســـتان ابـــراز تمایـــل  گیـــری از تجربیـــات  ســـالمت در ایـــران، بـــرای بهـــره 
 دوشنبه 13 مهر 1394 

کویت؛ قرائت متن سخنرانی وزیر بهداشت در اجالس منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در 
ـــرای تشـــکیل  ـــر منطقـــه ای ســـازمان جهانـــی بهداشـــت ب ـــر بهداشـــت از مدی درخواســـت وزی
کمیتـــه عالـــی جهـــت بررســـی حادثـــه منـــا/ تـــراژدی مکـــه و منـــا نشـــانگر نیـــاز بـــه انجـــام اقدامـــات 

جـــدی بـــرای تجدیـــد نظـــر در معیارهـــای بهداشـــتی و ســـامتی در تجمعـــات عظیـــم اســـت
کـــه قـــرار بـــود در شـــصت و دومیـــن اجـــالس منطقـــه  وزیـــر بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
گیریهـــای  ـــه دلیـــل پـــی  ـــد ب کویـــت شـــرکت و ســـخنرانی نمای ای ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در 
فاجعـــه منـــا در ایـــن اجـــالس شـــرکت نکـــرد و متـــن ســـخنرانی وی توســـط دکتـــر اســـدی الری 

ـــد.  ـــت ش ـــالس قرائ ـــن اج ـــروز در ای ـــل ام ـــن المل ـــوزه بی ـــت در ح ـــر بهداش ـــام وزی ـــم مق قائ
 سه شنبه 14 مهر 1394 

احـــداث 500 خانـــه بهداشـــت توســـط بانـــک هـــا تـــا 2 ســـال آینـــده/ ایجـــاد صنـــدوق 
کشـــور توســـعه ســـامت 

گفـــت: صبـــح  رییـــس شـــورای عالـــی بانـــک هـــای خصوصـــی و مدیـــر عامـــل بانـــک پارســـیان 
امـــروز جلســـه بســـیار مهمـــی بـــا وزیـــر بهداشـــت و معاونـــان و مدیـــران ایـــن وزارتخانـــه داشـــتیم و 
ح شـــد یکـــی از آنهـــا، مســـوولیت اجتماعـــی بانـــک هـــا در حـــوزه ســـالمت  ع در آن مطـــر دو موضـــو
کشـــور  ـــه بانـــک هـــای  ک ـــود  ـــه هـــای بهداشـــت روســـتایی ب ـــه ســـاخت واحدهـــا و خان کمـــک ب و 

کننـــد.  ـــه بهداشـــت را ظـــرف مـــدت 2 ســـال احـــداث  ـــا ســـقف 500 خان متعهـــد شـــدند ت
 شنبه 18 مهر 1394  

دکتر هاشمی در دیدار وزیر امور خارجه ژاپن:
شرکت های ژاپنی برای ورود به بازار سامت فرصت سوزی نکنند

ـــه در  ک ـــی  ـــای ژاپن ـــرکت ه ـــه ش ک ـــن  ـــر ای ـــد ب کی ـــا تا ـــکی ب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــر بهداش وزی
گفـــت: احتیـــاط خـــوب  انتظـــار اجرایـــی شـــدن برجـــام هســـتند، فرصـــت هـــا را از دســـت ندهنـــد، 

کـــه منجـــر بـــه فرصـــت ســـوزی نشـــود.  اســـت بـــه شـــرطی 
 چهارشنبه 22 مهر 1394 

امضاء دو قرار داد ساخت آزمایشگاه بین ایران و فرانسه
کشـــورمان بـــه پاریـــس، ایـــران و فرانســـه قـــرارداد ســـاخت دو آزمایشـــگاه  در ســـفر وزیـــر بهداشـــت 
کردنـــد.                                                                                                     جمعـــه 24 مهـــر 1394   را امضـــاء 

در ســـال 2016/ کمبـــود آب  ای  منطقـــه  ابتـــکار  کانـــون  عنـــوان  بـــه  ایـــران  انتخـــاب 
٢٠٣٠ ســـال  تـــا  گرســـنگی  کـــردن  کـــن  ریشـــه  بـــرای  فائـــو  برنامه هـــای 

ـــرات خشکســـالی  ـــه تاثی ـــا اشـــاره ب ـــو( ب ـــل متحـــد )فائ کشـــاورزی مل ـــار و  نماینـــده ســـازمان خوارب
کمبـــود آب  کانـــون ابتـــکار منطقـــه ای  گفـــت: ایـــران بـــه عنـــوان  ـــر وضعیـــت منابـــع آب ایـــران  ب

در ســـال 2016 انتخـــاب شـــد. 
 شنبه 25 مهر 1394 

اخبار دانشگاه علوم پزشکی در وبدا

درباره وب دا : )پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی(
ایــن پایــگاه می کوشــد اطالعــات حــوزه بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی را بــه موقــع و شــفاف و دقیــق بــه اطــالع هموطنــان گرامی برســاند. در این 
پایــگاه  ضمــن انتشــار آخریــن اخبــار حــوزۀ بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر اطالعــات مفیــد دیگــر و ارایــۀ خدمــات الکترونیک، »آمــوزش و 
فرهنگ ســازی ســالمت« نیــز مــورد توجــه جــدی قــرار می گیــرد. زیــرا بــر ایــن باوریــم؛ چنانچــه بتــوان هــم فرهنــگ پیشــگیری از حــوادث و بیمار ی هــا 
را در جامعــه ارتقــا داد و هــم فرهنــگ مربــوط بــه ملحــوظ کــردن معیارهــای ســالمتی را در تمــام تصمیــم گیری هــا لحــاظ کــرد، بی تردیــد ضمــن حفــظ 
ســالمت مــردم، جلــوی بســیاری از هزینه هــا نیــز گرفتــه خواهــد شــد. بــه امیــد داشــتن انســان های ســالم در جامعــه ای ســالم و بــا نشــاط. بــرای رؤیــت 

و مطالعــه   اخبــار تکمیلــی  بــه تارنمــای وبــدا بــه نشــانی www.webda.irمراجعــه فرمایید.
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امضاء تفاهم نامه همکاری بین انتقال خون ایران و فرانسه
کردند.  سازمان انتقال خون ایران و فرانسه تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء 

 یکشنبه 26 مهر 1394  

ح شد: گفتگوی تفصیلی دکتر دانش جعفری مطر در 
گـــذاری در حـــوزه  تمایـــل بانـــک هـــا بـــه مشـــارکت اجتماعـــی در حـــوزه ســـامت/ ســـرمایه 

ســـامت بایـــد اقتصـــادی باشـــد/ بایـــد مـــرز بیمـــه پایـــه و تکمیلـــی مشـــخص شـــود
گـــذاری در  مشـــاور عالـــی وزیـــر بهداشـــت در برنامـــه تحـــول در نظـــام ســـالمت تجربـــه ســـرمایه 
کـــه ســـرمایه گذار وارد بخـــش بهـــره  گفـــت آنجـــا  حـــوزه ســـالمت را تجربـــه ای ســـودآور خوانـــد و 

ـــود.  ـــد ب ـــوب خواه ـــیار خ ـــودآوری بس ـــود س ـــرداری ش ب
 دوشنبه 27 مهر 1394 

گیـــرد/  پذیـــرش دانشـــجوی روانشناســـی بالینـــی بایـــد توســـط وزارت بهداشـــت صـــورت 
کـــره وزارت بهداشـــت بـــا علـــوم در خصـــوص رشـــته هـــای بالیـــن محـــور مذا

کـــه دانشـــجو حتـــی یـــک روز هـــم دوره بالینـــی را  ـــا بیـــان انتقـــاد از رشـــته هایـــی  وزیـــر بهداشـــت ب
گذشـــته را تربیـــت دانشـــجویان  گفـــت: یکـــی از تصمیمـــات نادرســـت ســـالهای  ـــد،  کن طـــی نمـــی 
کـــه بـــه هیـــچ عنـــوان از بهداشـــت و درمـــان جـــدا  توســـط وزارت علـــوم، در رشـــته هایـــی بـــوده اســـت 

نیســـتند، بـــرای نمونـــه روانشـــناس بالینـــی حتمـــا بایـــد توســـط وزارت بهداشـــت پذیـــرش شـــود. 
 چهارشنبه 29 مهر 1394 

برای نخستین بار در خاورمیانه؛
کشـــور رونمایـــی  کتـــاب »برنامـــه عملیاتـــی مدیریـــت بحـــران« بخـــش بهداشـــت و درمـــان 

شد
کتـــاب »برنامـــه عملیاتـــی مدیریـــت بحـــران« بـــا هـــدف ارائـــه برنامـــه هـــای عملیاتـــی در مواجهـــه 

کشـــور امـــروز رونمایـــی شـــد.  بـــا شـــرایط بحرانـــی بخـــش بهداشـــت و درمـــان 
 یکشنبه 5 مهر 1394

پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت دکتر مبین؛
کنی جذام کنترل و ریشه   چهره ملی و بین المللی در 

ـــین  ـــد حس ـــید محم ـــر س ـــت دکت ـــی درگذش ـــی پیام ـــکی ط ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت درم ـــر بهداش وزی
کنـــی جـــذام را تســـلیت  کنتـــرل بیمـــاری و ریشـــه  مبیـــن ؛ چهـــره ملـــی و بیـــن المللـــی در زمینـــه 

ـــت.  گف
 سه شنبه 7 مهر 1394 

گفتگو با وب دا: دکتر صالحی در 
بزرگتریـــن بیمارســـتان هســـته ای غـــرب آســـیا بـــزودی بـــا حضـــور رییـــس جمهـــوری 

کلنـــگ زنـــی مـــی شـــود
رییـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی از افتتـــاح بزرگتریـــن بیمارســـتان هســـته ای غـــرب آســـیا بـــا 

حضـــور رییـــس جمهـــور در آینـــده نزدیـــک خبـــر داد. 
 دوشنبه 4 آبان 1394 
از  بـــرداری  بهـــره  دارد/  درمانـــی  توریســـم  ظرفیـــت  ایـــران  ای  هســـته  بیمارســـتان 

مشـــخص زمانبنـــدی  در  بیمارســـتان 
ـــته ای  ـــتان هس ـــن بیمارس ـــاخت بزرگتری ـــه س ـــم نام ـــای تفاه ـــه امض ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــهردار ته ش
گفـــت: ایـــن بیمارســـتان ظرفیـــت دارد عـــالوه بـــر ارائـــه خدمـــات بـــه مـــردم  غـــرب آســـی در تهـــران 

کنـــد.  کشـــورمان در بخـــش توریســـم درمانـــی نیـــز فعالیـــت 
 دوشنبه 4 آبان 1394  

کرد: رییس سازمان انرژی اتمی عنوان 
کرد کشور ایجاد  وزیر بهداشت انقابی عظیم را در حوزه سامت 

رییـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی بـــا بیـــان اینکـــه دکتـــر هاشـــمی توانســـتند انقالبـــی عظیـــم را در 
ـــا توانایـــی مدیریـــت و چشـــم انداز صحیـــح و نیـــز  کننـــد، افـــزود: ایشـــان ب حـــوزه ســـالمت ایجـــاد 
کشـــور را شناســـایی و  بـــا رعایـــت شایســـته ســـاالری توانســـته اند بـــه خوبـــی مشـــکالت ســـالمت 

ـــد.  کنن ـــع آن تـــالش  در جهـــت رف
  

کرد: مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم 
نامـــه روســـای دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی بـــه رییـــس جمهـــور مربـــوط بـــه تاخیـــر بدهـــی 
بیمـــه هـــا بـــوده اســـت/ اتخـــاذ تصمیـــم در مـــورد تجمیـــع بیمـــه هـــا طبـــق روال معمـــول در 

دولـــت انجـــام خواهـــد شـــد
کـــرد:  مرکـــز روابـــط عمومـــی و اطـــالع رســـانی وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی اعـــالم 
گیـــری در مـــورد تجمیـــع بیمـــه هـــا مطابـــق روال معمـــول در ســـطح دولـــت انجـــام  تصصمیـــم 

خواهـــد شـــد. 
 جمعه 8 آبان 1394  

کز علمی و آموزشی اقلیم کردستان عراق  همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با مرا
کردســـتان عـــراق در ایـــران بـــا رئیـــس،  بـــا مالقـــات دکتـــر » ناظـــم عمـــر دبـــاغ » نماینـــده اقلیـــم 
معـــاون امـــور بیـــن الملـــل و مدیـــران دانشـــگاه علـــوم بهزیســـتی و توانبخشـــی، زمینـــه همـــکاری 

کردســـتان عـــراق، فراهـــم شـــد.  ـــز علمـــی و آموزشـــی اقلیـــم  ک ـــا مرا ایـــن دانشـــگاه ب
 شنبه 9 آبان 1394  

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه نبض: دکتر خضری، عضو 
ح تحـــول نظـــام ســـامت قابـــل توجـــه بـــوده اســـت/ دولـــت یازدهـــم  دســـتاوردهای طـــر

کنـــد توانســـت قانـــون بیمـــه همگانـــی را پـــس از 20 ســـال اجـــرا 
ــول  ح تحـ ــر ــرای طـ ــتاوردهای اجـ ــالمی دسـ ــورای اسـ ــیون بهداشـــت مجلـــس شـ کمیسـ ــو  عضـ
کـــرد: پوشـــش بیمـــه همگانـــی بـــرای 10 میلیـــون  کیـــد  نظـــام ســـالمت را قابـــل توجـــه برشـــمرد و تا

ـــه اســـت.  ـــد بیمـــه از ایـــن جمل ـــراد فاق ـــر از اف نف
 شنبه 9 آبان 1394  

دکتر هاشمی در نشست مشترك با سفیران ایران:
ایـــران در برخـــی زمینه هـــای ســـامت بی رقیـــب اســـت/ امـــکان اعـــزام متخصصـــان 

کشـــورهای عاقمنـــد حـــوزه پزشـــکی بـــه 
کشـــور در  وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بزرگتریـــن مشـــکل 
کار نیمـــه تمـــام  کنیـــم  گفـــت: همـــه بایـــد تـــالش  کمبـــود زیرســـاخت ها اســـت،  حـــوزه ســـالمت 
ـــر و متقابـــل در حـــوزه ســـالمت تکمیـــل شـــده  ـــا ایجـــاد ســـرمایه گذاری های موث تیـــم هســـته ای ب

ـــود.  ـــور ش کش ـــاد  ـــول در اقتص ـــه تح ـــر ب و منج
 یکشنبه 17 آبان 1394

وزیر ارشاد با حضور در غرفه » وب دا« 
تقدیر جنتی از انتشار الکترونیك اخبار حوزه سامت از سوی وزارت بهداشت

وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی بـــا حضـــور در غرفـــه پایـــگاه خبـــری وزارت بهداشـــت، 
کـــرد: خوشـــبختانه عمـــده اطـــالع رســـانی در  درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی » وب دا« عنـــوان 
حـــوزه ســـالمت از ســـوی وزارت بهداشـــت بـــه صـــورت الکترونیکـــی انجـــام مـــی شـــود و ایـــن 
ــار  ــتاییان را بـــه ایـــن اخبـ ــر امـــکان دسترســـی تعـــداد بیشـــتری از مخاطبـــان حتـــی روسـ امـ

کنـــد.  فراهـــم مـــی 
 دوشنبه 18 آبان 1394  
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کرد؛ وزیر ارتباطات و فناوری در نمایشگاه مطبوعات عنوان 
ح دولـــت/ تاثیرارســـال پیامـــک  ح تحـــول ســـامت بعـــد از برجـــام مهمتریـــن طـــر طـــر

اخبـــار حـــوزه ســـامت در مخاطبیـــن 
ـــت بعـــد  ـــزرگ دول ح هـــای ب ح تحـــول ســـالمت یکـــی از طـــر کـــه طـــر ـــا بیـــان ایـــن  دکتـــر واعظـــی ب
ح تحـــول ســـالمت خدمـــت بزرگـــی بـــه مـــردم بخصـــوص  گفـــت : اجـــرای طـــر از برجـــام اســـت، 

ـــرده اســـت.  ک قشـــر محـــروم 
 دوشنبه 18 آبان 1394 

وزیر ارتباطات به » وب دا« خبر داد
فراهم شدن امکان بهره مندی 8 هزار روستا از پرونده الکترونیک سامت 

وزیـــر ارتباطـــات از برقـــراری دسترســـی 8 هـــزار روســـتا بـــه اینترنـــت جهـــت بهـــره منـــدی از 
گفـــت: در فـــاز اول دسترســـی بـــه اینترنـــت 18 هـــزار  پرونـــده الکترونیـــک ســـالمت خبـــر داد و 
کـــه بـــا آمـــاده ســـازی 8 هـــزار روســـتا، 10 هـــزار مـــورد دیگـــر بـــه تدریـــج  کار اســـت  روســـتا در دســـتور 
در مـــاه هـــای آتـــی جهـــت بهـــره بـــرداری بـــه وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 

تحویـــل داده مـــی شـــود. 
 دوشنبه 18 آبان 1394  

کرد: موالوردی با حضور در غرفه » وب دا« عنوان 
ح تحـــول نظـــام ســـامت بیانگـــر رونـــد رو بـــه رشـــد توجـــه و ارتقـــا  جایـــگاه زنـــان در طـــر

ـــت ـــان اس ـــامت زن س
ــان در وزارت  ــوزه زنـ ــرد حـ ــه عملکـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ ــواده رئیـــس جمهـ ــان و خانـ ــور زنـ ــاون امـ معـ
ـــز در  ـــالمت و نی ـــوزه س ـــان در ح ـــگاه زن ـــرد: جای ک ـــوان  ـــکی عن ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم بهداش

ح تحـــول نظـــام ســـالمت بیانگـــر رونـــد رو بـــه رشـــد توجـــه بـــه ســـالمت زنـــان اســـت.  طـــر
 دوشنبه 18 آبان 1394 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: رئیس 
کاهش داده است ح تحول سامت، دغدغه بیماران را  اجرای طر

ـــه فرمایـــش مقـــام  ـــا اشـــاره ب کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس شـــورای اســـالمی ب رئیـــس 
گفـــت: بـــا اجـــرای  کـــه بیمـــاران نبایـــد دغدغـــه ای جـــز بیمـــاری داشـــته باشـــند،  معظـــم رهبـــری 

ح تحـــول نظـــام ســـالمت ایـــن امـــر تحقـــق یافتـــه اســـت.  طـــر
 دوشنبه 18 آبان 1394 

دکتر شهریاری خبر داد؛
پیگیـــری افزایـــش قیمـــت داروی بیماران تاالســـمی از ســـوی تامین اجتماعی توســـط مجلس
ع افزایـــش  کمیســـیون موضـــو گفـــت: ایـــن  کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس  رئیـــس 
کار و رفـــاه اجتماعـــی و ســـازمان  قیمـــت داروی بیمـــاران تاالســـمی را از طریـــق وزارت تعـــاون، 

کنـــد.  تامیـــن اجتماعـــی پیگیـــری مـــی 
 سه شنبه 19 آبان 1394 

محمد غرضی با حضور در غرفه » وب دا«
کیـــد بـــر اســـتفاده از  ح تحـــول نظـــام ســـامت/ تا لـــزوم مراقبـــت از دســـتاوردهای طـــر

ح کارشناســـی در پیشـــبرد ایـــن طـــر نظرهـــای 
ح تحــول نظــام  کارشناســی در پیشــبرد طــر ــر اســتفاده از نظرهــای  کیــد ب ــا تا محمــد غرضــی ب
کــرد.  ح تحــول نظــام ســالمت تــالش  گفــت: بایــد بــرای مراقبــت از دســتاوردهای طــر ســالمت، 
 سه شنبه 19 آبان 1394 

گذاری مشترک بین وزارت دفاع و بهداشت؛ با امضای توافق نامه سرمایه 
کز تشخیصی و درمانی سرطان در 4 استان کشور احداث، تجهیز و به بهره برداری می رسند مرا
در راســـتای افزایـــش ســـهم ســـالمت و برخـــورداری آحـــاد جامعـــه از خدمـــات تشـــخیصی و 
کشـــور  گیـــر و قابـــل دســـترس در تمامـــی نقـــاط  درمانـــی ســـرطان و بـــه منظـــور ایجـــاد پوشـــش فرا
ــه  ــه بـ ــرف، ایـــن توافـــق نامـ ــی و مالـــی دو طـ ــای فنـــی، تخصصـ ــری از ظرفیـــت هـ گیـ ــره  و بهـ

امضـــای دو وزیـــر دفـــاع و بهداشـــت رســـید. 
 سه شنبه 19 آبان 1394

کرد:  دکتر نوبخت با حضور در غرفه وب دا عنوان 
ح محـــوری و اساســـی دولـــت اســـت/ اطمینـــان خاطـــر  ح تحـــول نظـــام ســـامت طـــر طـــر
ح در ســـال هـــای آتـــی/ ابـــراز امیـــدواری بـــرای حـــل مشـــکل بدهـــی بیمـــه هـــا  از تـــداوم طـــر
ح محـــوری و اساســـی دولـــت  ح تحـــول نظـــام ســـالمت طـــر ســـخنگوی دولـــت بـــا بیـــان اینکـــه طـــر

ح در ســـالهای آینـــده نیـــز بـــا تامیـــن منابـــع الزم تـــداوم یابـــد.  اســـت اطمینـــان خاطـــر داد ایـــن طـــر
 سه شنبه 19 آبان 1394 

دکتر الریجانی خبر داد؛
برگزاری آزمون اولین دوره پذیرش دستیار تخصص پزشک خانواده در 26 آذرماه 

ــال  ــواده در سـ ــن دوره تخصـــص پزشـــک خانـ ــاز اولیـ ــت از آغـ ــی وزارت بهداشـ ــاون آموزشـ معـ
گفـــت : آزمـــون اولیـــن دوره پذیـــرش دســـتیار تخصصـــی پزشـــک خانـــواده در  جـــاری خبـــر داد و 

26 آذرمـــاه 1394 برگـــزار خواهـــد شـــد. 
 چهارشنبه 20 آبان 1394  

 
کرد؛ ح  دکتر هاشمی در دیدار روسای دانشگاه ها با مقام معظم رهبری مطر

ـــر در عرصـــه هـــای بیـــن المللـــی برنامـــه  کســـب مرجعیـــت علمـــی در منطقـــه و حضـــور موث
جـــدی وزارت بهداشت/دانشـــگاه نیازمنـــد هدایتهـــای رهبـــری

وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی در دیـــدار روســـای دانشـــگاه هـــا بـــا مقـــام معظـــم 
کســـب رتبـــه هـــای  رهبـــری بـــا اشـــاره بـــه پیشـــرفت هـــای ایـــران در عرصـــه هـــای پزشـــکی و 
کســـب مرجعیـــت علمـــی در منطقـــه و حضـــور موثـــر در  گفـــت:  علمـــی ممتـــاز در منطقـــه و جهـــان 

عرصـــه هـــای بیـــن المللـــی برنامـــه جـــدی وزارت بهداشـــت اســـت. 
 چهارشنبه 20 آبان 1394 

کرد ح  ابتکار با حضور در غرفه » وب دا« مطر
کاهـــش هزینـــه هـــای »حـــوزه ســـامت« بـــا تهیـــه پیوســـت زیســـت محیطـــی و ســـامت 

در صنایـــع/ تهیـــه الیحـــه مالیـــات ســـبز 
رئیـــس ســـازمان محیـــط زیســـت از تهیـــه الیحـــه مالیـــات ســـبز جهـــت ارائـــه بـــه مجلـــس شـــورای 
کـــه پـــروژه هـــای صنعتـــی پیوســـت هـــای زیســـت محیطـــی  گفـــت: در صورتـــی  اســـالمی خبـــر داد و 
کاهـــش داد.  داشـــته باشـــند مـــی تـــوان هزینـــه هـــای حـــوزه ســـالمت را بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی 
 پنج شنبه 21 آبان 1394  

کرد: ح  کل میراث فرهنگی استان تهران مطر مدیر 
ح تحـــول نظـــام ســـامت«  ـــا اجـــرای » طـــر گردشـــگر ســـامت در آینـــده نزدیـــك ب افزایـــش 

کشـــور در 
کـــه  کیـــد بـــر ایـــن  گردشـــگری اســـتان تهـــران بـــا تا کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و  مدیـــر 
ح تحـــول نظـــام ســـالمت منجـــر بـــه ایجـــاد اعتمـــاد عمومـــی بـــه حـــوزه ســـالمت شـــده اســـت،  طـــر
ح تحـــول نظـــام ســـالمت در آینـــده نزدیـــک شـــاهد افزایـــش  کـــرد: بـــا اجـــرای طـــر خاطرنشـــان 

ـــود.  کشـــور خواهیـــم ب گردشـــگران ســـالمت در 
 پنج شنبه 21 آبان 1394 
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کرد: ح  وزیر دادگستری با حضور در غرفه وب دا مطر
گرفـــت/ قدردانـــی از  مجـــازات جایگزیـــن بـــرای پزشـــکان مـــورد قبـــول قـــوه قضاییـــه قـــرار 

ح تحـــول مجموعـــه وزارت بهداشـــت بـــه دلیـــل اجـــرای طـــر
کـــه پزشـــکان یکـــی از مصادیـــق اصلـــی و  وزیـــر دادگســـتری بـــا بیـــان اینکـــه مجـــازات جایگزیـــن 
برجســـته آن هســـتند مـــورد پذیـــرش قـــوه قضاییـــه و ریاســـت آن اســـت، افـــزود: آییـــن نامـــه مربوطـــه 
کیـــد بـــر قضـــات، بنظـــر مـــی رســـد وارد فـــاز اجرایـــی شـــده باشـــد.  نوشـــته و ابـــالغ شـــده و عـــالوه بـــر تأ
 پنج شنبه 21 آبان 1394 

کرد ح  گذشته در دفتر معاون اول رئیس جمهور مطر دکتر آقاجانی با اشاره به جلسه روز 
فرصـــت یـــک هفتـــه ای بـــه بیمـــه هـــا بـــرای پرداخـــت یـــک هـــزار میلیـــارد تومـــان از معوقـــات 
وزارت بهداشـــت / تعییـــن عامـــل ســـوم بانکـــی بـــرای پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات 

ــتان ها بیمارسـ
ــان از  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــزوم پرداخـــت یـــک هـ ــر لـ ــا اعـــالم خبـ ــر بهداشـــت بـ ــان وزیـ ــاون درمـ معـ
گـــر پایـــه، تامیـــن  معوقـــات بیمارســـتان هـــای وزارت بهداشـــت از ســـوی ســـازمان هـــای بیمـــه 
ح جامعـــی بـــا همـــکاری  گفـــت: مقـــرر شـــد طـــر اجتماعـــی و بیمـــه ســـالمت ظـــرف یـــک هفتـــه 
بانـــک مرکـــزی، وزارت بهداشـــت و تعـــاون بـــرای تعییـــن عامـــل ســـوم بانکـــی بـــه منظـــور 
گـــر پایـــه تعییـــن شـــود.  پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات بیمارســـتان هـــا از ســـازمان هـــای بیمـــه 
 یکشنبه 24 آبان 1394

گرفت؛ در حضور روسای جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان صورت 
امضـــای تفاهـــم نامـــه همـــکاری بخـــش ســـامت ایـــران و ترکمنســـتان توســـط وزرای 

کشـــور بهداشـــت دو 
تفاهـــم نامـــه همـــکاری هـــای بخـــش ســـالمت جمهـــوری اســـالمی ایـــران و ترکمنســـتان توســـط 
کشـــور در ســـعد آبـــاد بـــه امضـــا رســـید.  کشـــور و در حضـــور روســـای جمهـــور ایـــن دو  وزرای بهداشـــت 2 
 یکشنبه 1 آذر 1394 

کشور؛ با حضور دکتر هاشمی و وزرای بهداشت چند 
همایـــش بیـــن المللـــی راهبـــری دیابـــت ایـــران آغـــاز شـــد/ ســـخنرانی دکتـــر هاشـــمی در 

مراســـم افتتاحیـــه
همایـــش بیـــن المللـــی راهبـــری دیابـــت ایـــران بـــا حضـــور دکتـــر هاشـــمی و وزرای بهداشـــت چند کشـــور از 

جمله روســـیه، قزاقســـتان، ترکمنســـتان و مســـووالن و کارشناســـان داخلی و خارجی آغاز شـــد. 
 دوشنبه 2 آذر 1394 

وزیر بهداشت قرقیزستان در دیدار با وزیر بهداشت ایران؛
ایـــران در توریســـم درمانـــی رتبـــه اول منطقـــه را دارد/ بیـــن ایـــران و قرقیزســـتان مـــرز 

ــدارد ــود نـ ــکی وجـ پزشـ
ـــا اشـــاره بـــه موفقیـــت هـــای ایـــران در حـــوزه بهداشـــت و درمـــان،  وزیـــر بهداشـــت قرقیزســـتان ب
کـــه ایـــران از  اظهـــار داشـــت: وزارت بهداشـــت ایـــران تـــالش هـــای زیـــادی داشـــته و شـــاهدیم 

نظـــر توریســـم درمانـــی رتبـــه اول منطقـــه را دارد. 
 دوشنبه 2 آذر 1394  

بازدید جمعی از سفرای خارجی مقیم ایران از درمانگاه شبانه روزی شهید حر ریاحی شیراز 
جمعـــی از ســـفرای خارجـــی مقیـــم ایـــران، چگونگـــی ارایـــه خدمـــات بهداشـــتی درمانـــی بـــه اتبـــاع 

کردنـــد.  غیرایرانـــی در درمانـــگاه شـــبانه روزی شـــهید حـــر ریاحـــی شـــیراز را از نزدیـــک بررســـی 
 چهارشنبه 4 آذر 1394 

کرد: ح  کمیسیون بهداشت مجلس مطر دکتر رسول خضری عضو 
افزایـــش ٣٠  کســـب رضایـــت مردم/ضـــرورت  در  بهداشـــت  وزارت  مثبـــت  عملکـــرد 

درصـــدی بودجـــه ایـــن وزارتخانـــه در ســـال ٩٥
کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس بـــر لـــزوم افزایـــش حداقلـــی بودجـــه وزارت  عضـــو 

کـــرد  کیـــد  بهداشـــت بیـــن 25 تـــا 30 درصـــد نســـبت بـــه ســـال 94 تا
 چهارشنبه 4 آذر 1394  

 

پاسخ مشاور وزیر بهداشت به یادداشت دکتر احمد توکلی
سیاســـت هـــای اباغـــی مقـــام معظـــم رهبـــری مدیریـــت منابـــع مالـــی ســـامت را بـــا 

محوریـــت وزارت بهداشـــت مـــی دانـــد 
ع نــژاد در پاســخ بــه یادداشــت دکتــر احمــد توکلــی در مــورد تجمیــع بیمــه هــا  دکتــر عبــاس زار
کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری نیــز مدیریــت منابــع مالــی ســالمت را بــا  گفــت: سیاســت هــای 
کــه ایــن سیاســت هــا بــر تمــام قوانیــن موجــود متاخــر اســت.  محوریــت وزارت بهداشــت مــی دانــد 
 شنبه 7 آذر 1394 

سخنان صریح وزیر بهداشت خطاب به مخالفان تحول؛
عنوان تولیت، بدون داشتن اختیارات معنی ندارد

ح تحـــول نظـــام ســـالمت  وزیـــر بهداشـــت در اظهاراتـــی مفصـــل بـــه ارائـــه پاســـخ بـــه مخالفـــان طـــر
کـــرد: ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــرای  کیـــد  ح شـــده پرداخـــت و تأ و برخـــی شـــائبه های مطـــر

کمبـــود منابـــع و اعتبـــار نـــدارد.  پرداخـــت بدهـــی هـــای خـــود بـــه وزارت بهداشـــت، 
یکشنبه 8 آذر 1394

کشورمان و وزیر منابع انسانی مجارستان؛ با امضای تفاهم نامه ای از سوی وزیر بهداشت 
دارویـــی  و  آموزشـــی  پژوهشـــی،  هـــای  زمینـــه  در  مجارســـتان  و  ایـــران  همکاریهـــای 
ـــور  ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــور مع ـــه در حض ـــم نام ـــن تفاه ـــای ای ـــد / امض ـــی یاب ـــترش م گس
کشـــورمان  کـــه امـــروز بـــه امضـــای دکتـــر هاشـــمی وزیـــر بهداشـــت  بـــر اســـاس تفاهـــم نامـــه ای 
کشـــور در زمینـــه هـــای هـــای  و زولتـــان بالـــوک وزیـــر منابـــع انســـانی مجارســـتان رســـید دو 

پژوهشـــی، آموزشـــی و دارویـــی همـــکاری می کننـــد. 
 دوشنبه 9 آذر 1394  

گونـــه خانـــم دکتـــر نرمیـــن شـــهپوری را تســـلیت  وزیـــر بهداشـــت درگذشـــت شـــهادت 
گفـــت

گونـــه خانـــم دکتـــر نرمیـــن  گذشـــت شـــهادت  وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی در 
کـــه در حیـــن ارائـــه خدمـــات داوطلبانـــه بـــه زائریـــن اربعیـــن حســـینی در جـــاده ســـامرا بـــه  شـــهپوری 
گفـــت.  کشـــور تســـلیت  ـــواده ایشـــان و جامعـــه پزشـــکی  ـــه خان ـــال جـــان خـــود را از دســـت داد، ب کرب
 جمعه 13 آذر 1394  

به مناسبت روز جهانی معلوالن:
کمال نیست معلولیت مانع رشد و 

روز جهانـــی معلـــوالن فرصتـــی اســـت بـــرای شـــنیدن صـــدای ایـــن هموطنـــان، شـــناخت بهتـــر 
ــاد  ــترده تر مفـ گسـ ــرای دقیـــق و  ــور اجـ ــتر بـــه منظـ ایشـــان و توانمندی های شـــان، تـــالش بیشـ

کنوانســـیون بین المللـــی حقـــوق آنهـــا.  قوانیـــن جامـــع حمایـــت از معلـــوالن و 
 شنبه 14 آذر 1394  
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کرد: ح  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی مطر رییس 
کـــرد/ چشـــم  دکتـــر هاشـــمی خواســـته 25 ســـال قبـــل مقـــام معظـــم رهبـــری را اجرایـــی 

هـــای بینـــا خدمـــات وزارت بهداشـــت را بـــه دقـــت مـــی بیننـــد
ـــام  ـــل مق ـــال قب ـــت: 25 س گف ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــان مجل ـــت و درم ـــیون بهداش کمیس ـــس  ریی
کنـــد جـــز رنـــج بیمـــاری نبایـــد  کســـی بـــه بیمارســـتان مراجعـــه مـــی  گـــر  معظـــم رهبـــری فرمودنـــد ا
ح تحـــول نظـــام ســـالمت  ـــا اجـــرای طـــر دغدغـــه دیگـــری داشـــته باشـــد و امـــروز وزیـــر بهداشـــت ب

کار بزرگـــی اســـت.  ـــدون شـــک  ـــه ب ک ـــرده  ک ایـــن امـــر را محقـــق 
 شنبه 14 آذر 1394  

مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور رییس جمهور و وزرای بهداشت و علوم آغاز شد
مراســـم بزرگداشـــت روز دانشـــجو بـــا حضـــور دکتـــر روحانـــی، دکتـــر هاشـــمی، دکتـــر فرهـــادی و 

جمعـــی از دانشـــجویان در دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف آغـــاز شـــد. 
 دوشنبه 16 آذر 1394  

دکتر میرگلوبیات:
ــرده اســـت/  کـ ــع  ــامت را مرتفـ ــوزه سـ ــکات حـ ــیاری از مشـ ــامت بسـ ــول سـ ح تحـ ــر طـ

برخـــی از رســـانه هـــا ســـخنان مـــرا بـــه نفـــع خـــود تغییـــر داده انـــد
ح تحـــول ســـالمت،  گفـــت: طـــر کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس  دکتـــر میرگلوبیـــات عضـــو 
کـــم بســـیاری از مشـــکالت حـــوزه  ح بســـیارخوبی اســـت و توانســـته اســـت در مـــدت زمـــان  طـــر

کنـــد.  ســـالمت را مرتفـــع 
 دوشنبه 16 آذر 1394  

کنگره طب انتقال خون : کمیته اجرایی و علمی  عضو 
کنند کنگره طب انتقال خون ایران شرکت می  کشور جهان در   16

عضـــو کمیتـــه اجرایـــی و علمـــی کنگـــره طـــب انتقـــال خـــون خبـــر داد:16 کشـــور جهـــان از جملـــه آلمـــان، 
هلنـــد، فرانســـه، انگلیـــس، ســـنگاپور و ســـوییس و برخـــی کشـــورهای مدیترانـــه شـــرقی در ســـومین 

ـــه میزبانـــی ایـــران شـــرکت می کننـــد.   ســـه شـــنبه 17 آذر 1394 همایـــش طـــب انتقـــال خـــون ب

کرد:  وزیر بهداشت در دیدار با وزیر تجارت خارجه فنالند عنوان 
کشـــور/ اســـتفاده از  گـــذاری مشـــترک بـــرای 100 هـــزار تخـــت بیمارســـتانی در  ســـرمایه 

تجـــارب فنانـــد در زمینـــه بیماری هـــای دهـــان و دنـــدان 
ایجـــاد  فنالنـــد،  خارجـــه  تجـــارت  وزیـــر  کا  تویـــوا لینـــا  خانـــم  بـــا  دیـــدار  در  هاشـــمی  دکتـــر 
دانشـــکده ها و دانشـــکده های خصوصـــی و ســـاخت بیمارســـتان را جـــزو زمینـــه هـــای همـــکاری 
گفـــت: در حـــال حاضـــر حـــدود 100 هـــزار تخـــت بیمارســـتانی بـــرای ده ســـال  کشـــور برشـــمرد و  دو 

ــم.  کنیـ ــرمایه گذاری  ــترکًا سـ ــا مشـ ــاخت آنهـ ــرای سـ ــم بـ ــه می توانیـ کـ ــم  ــاز داریـ ــده نیـ آینـ
 چهارشنبه 18 آذر 1394 

کاهـــش  ــم در  ــی مهـ گامـ ــم و  ــارات دولـــت یازدهـ ــامت از افتخـ ــول سـ ح تحـ ــر ــرای طـ اجـ
ح  ــه ایـــن طـــر ــرورت ادامـ ــان و ســـامت اســـت/ ضـ ــای مـــردم در حـــوزه درمـ ــه هـ هزینـ

حجـــت االســـالم والمســـلمین دکتـــر حســـن روحانـــی رییـــس جمهـــوری روز جمعـــه در ادامـــه 
برنامـــه هـــای ســـفر بـــه مشـــهد مقـــدس بـــا حضـــور در بیمارســـتان امـــام رضـــا)ع( مشـــهد، از بخـــش 
ـــه بیمـــاران بســـتری در  گل ب ـــا اهـــدای شـــاخه ای  ـــد و ب جراحـــی عمومـــی ایـــن بیمارســـتان بازدی

کـــرد.  ایـــن بخـــش، از آنـــان عیـــادت 
 جمعه 20 آذر 1394 

ـــه دلیـــل  ـــر از دکتـــر هاشـــمی ب اســـتفاده از توانمندیهـــای ایـــران در حـــوزه تولیـــد دارو/ تقدی
ح تحـــول ســـامت ـــا اجـــرای طـــر ایجـــاد جهـــش و حرکتـــی جدیـــد در حـــوزه ســـامت ب

وزیـــر بهداشـــت ارمنســـتان بـــا اشـــاره بـــه حضـــور امـــروز خـــود در یـــک شـــرکت تولیـــد داروی خـــاص 
ـــود و امیـــدوارم  ـــازه ب ـــب و ت ـــرای مـــن جال ـــران ب ـــد ایـــن دارو در ای در تهـــران، اظهـــار داشـــت: تولی
بتوانیـــم از توانمنـــدی ایـــران در حـــوزه داوهـــای بیمـــاران خـــون و داروهایـــی بـــا اســـتاندارد بیـــن 

کنیـــم.  المللـــی در ارمنســـتان اســـتفاده 
 دوشنبه 23 آذر 1394

با همکاری مدرسینی از سوئد، فرانسه، ترکیه و ایران انجام شد؛
کارگاه بین المللی بیماری توالرمی  برگزاری 

کارگاه بیـــن المللـــی بیمـــاری توالرمـــی بـــا همـــکاری مدرســـینی از ســـوئد، فرانســـه، ترکیـــه و ایـــران 
کیـــو در پایـــگاه تحقیقاتـــی بیماری هـــای  کشـــوری توالرمـــی، طاعـــون و تـــب  در آزمایشـــگاه مرجـــع 
کبودرآهنـــگ اســـتان  کنلـــو شهرســـتان  نوپدیـــد و بازپدیـــد انســـتیتو پاســـتور ایـــران در روســـتای ا

همـــدان برگـــزار شـــد.                                                                                            یکشـــنبه 29 آذر 1394 

قائم مقام معاون بهداشت در مراسم تودیع نماینده سازمان جهانی بهداشت : 
گیر کنترل بیماری های غیروا نقش موثر دکتر طویا در دو برنامه پزشک خانواده و 

قائـــم مقـــام معـــاون بهداشـــت اقدامـــات و فعالیـــت هـــای دکتـــر جیهـــان طویـــال، نماینـــده 
ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در جمهـــوری اســـالمی ایـــران در اجـــرای دو برنامـــه پزشـــک خانـــواده 
ــنبه 29 آذر 1394   ــرد.                  یکشـ کـ ــان  ــر بیـ ــیار موثـ ــر بسـ گیـ ــای غیروا ــاری هـ ــرل بیمـ کنتـ و 

وزیر بهداشت در مراسم امضای تفاهم نامه با جمعیت هالل احمرخبر داد؛
کشـــور بـــا همـــکاری ســـازمان هـــال احمـــر/  ح ســـامت یـــار در 10 بیمارســـتان  اجـــرای طـــر

دکتـــر هاشـــمی عضـــو ســـازمان داوطلبـــان جمعیـــت هـــال احمرشـــد
وزیر بهداشت از اجرای طرح سالمت یار در10 بیمارستان کشور به صورت آزمایشی خبر داد.

    دوشنبه 30 آذر 1394  
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کمیتـــه  ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از همـــکاران عزیـــز و پرتالشـــم در 
کاهـــش خطـــر  ـــروه ســـالمت، حـــوزه مدیریـــت و  کارگ بهداشـــت 
بالیـــا در مرکـــز بهداشـــت اســـتان، مرکـــز مدیریـــت حـــوادث و 
فوریتهـــای پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و دبیرخانـــه 
کارگـــروه بهداشـــت و درمـــان و حـــوادث غیـــر متقربـــه بـــه جهـــت 
ــه  ــتیابی بـ ــتای دسـ ــه در راسـ ــام یافتـ ــمند انجـ ــات ارزشـ اقدامـ
ــر  ــوادث احتمالـــی، بـ ــا و حـ ــه بالیـ ــر در پاســـخ بـ اهـــداف مدنظـ
همـــکاری و هماهنگـــی درون بخشـــی و بـــرون بخشـــی تاکیـــد 
مجـــدد نمـــوده و توفیـــق حفاظـــت از جـــان و مـــال شـــهروندان 
ـــالمی  ـــران اس ـــز ای ـــور عزی کش ـــه  ـــوزه ب ـــدوم ح ـــنل خ ـــز و پرس عزی

ـــر  ـــیب پذی ـــی از آس ـــوان یک ـــه عن ـــوده وب ـــاخت ب ـــان س ـــی وانس ـــای طبیع ـــوادث وبالی ـــر ازح ـــواره متاث هم
ــت  ــل موقعیـ ــه دلیـ ــر بـ ــد.این امـ ــی باشـ ــرح مـ ــان مطـ ــوادث در جهـ ــواع حـ ــر انـ ــورها از نظـ کشـ ــن  تریـ
ــه موجـــب از  کـ ــد  ــی باشـ ــور مـ کشـ ــازه ای در  ــر سـ ــازه ای وغیـ ــاالی سـ ــری بـ ــیب پذیـ جغرافیایـــی وآسـ
ـــه طبیعـــی  ـــه دنبـــال وقـــوع یـــک حادث بیـــن رفتـــن جـــان انســـانها ومشـــکالت وآســـیب هـــای متعـــدد ب
مـــی باشـــد. لـــذا ضـــرورت برنامه ریـــزی، آمادگـــی و پاســـخ در مقابـــل حـــوادث وبالیـــا امـــری ضـــروری 

واجتنـــاب ناپذیـــر اســـت.
برنامـــه پاســـخ بخـــش بهداشـــت عمومـــی بـــه بالیـــا در راســـتای هـــدف کالن نظـــام ســـالمت مبنـــی 
کاهـــش خطـــر مخاطـــرات طبیعـــی و انســـان ســـاخت در ســـطح جامعـــه و تســـهیالت و منابـــع  بـــر 
کـــه مبتنـــی بـــر رویکـــرد مشـــارکت بین بخشـــی، تمـــام  نظـــام ســـالمت طراحـــی و تدویـــن شـــده اســـت 
مخاطـــرات و تمـــام جنبه هـــای ســـالمت بـــوده و هـــدف اصلـــی آن ارتقـــای آمادگـــی یکپارچـــه نظـــام 
ســـالمت در پاســـخ موثـــر، بـــه موقـــع و هماهنـــگ بـــه مخاطـــرات طبیعـــی و انســـان ســـاخت می باشـــد، 
کاهـــش خطـــر بالیـــا درســـال 1389در معاونـــت بهداشـــت وزارت بهداشـــت و درمـــان  واحـــد مدیریـــت و 
ـــر  ـــه عنـــوان مشـــاور معـــاون بهداشـــت و رئیـــس دفت ـــی اردالن ب ـــر عل ـــا مســـئولیت جنـــاب آقـــای دکت و ب
کلیـــه دانشـــگاههای علـــوم  کـــه بـــه تبـــع آن در  مدیریـــت وکاهـــش خطـــر بالیـــا شـــروع بـــه فعالیـــت نمـــود 
ــا  ــتان هـ ــان شهرسـ ــت و درمـ ــای بهداشـ ــبکه هـ ــت و شـ ــای بهداشـ ــد در معاونتهـ ــن واحـ ــکی ایـ پزشـ
تاســـیس گردیـــد و بـــا هـــدف پیشـــگیری وکاهـــش خطـــر بـــال یـــا وآمادگـــی هرچـــه بیشـــتر بخـــش بهداشـــت 
ـــت. ـــوده اس ـــت نم ـــه فعالی ـــروع ب ـــاخت ش ـــان س ـــه وانس ـــر مترقب ـــوادث غی ـــا ح ـــه ب ـــرای مقابل ـــان ب ودرم

کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه بعهده معاون  کمیته بهداشت  که ریاست  الزم به ذکر است 
محترم بهداشت ودبیری کمیته با مسئولیت مدیر گروه مدیریت خطر این معاونت می باشد که با 
تشکیل جلسات منظم وهدفمند، سیاستگذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی ونظارت بر فعالیتهای  این 

حوزه را برعهده دارد.

شرح وظایف گروه مدیریت وکاهش خطر بالیا در فازهای مختلف بحران  
الف ( قبل از وقوع بایا 

1- ارزیابی آسیب پذیری وآمادگی تسهیالت ومنابع بهداشتی
کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیالت و منابع بهداشتی 2- اجرای اقدامات 

کاهش خطر بالیا 3- جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سالمت  محور 
گاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی وکاهش خطر بالیا 4- آ

5- اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران وکارکنان بهداشتی
6- تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها

7- ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمات بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
8- استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیالت بهداشتی

9- اجرای تمرین های آمادگی بالیا در تسهیالت بهداشتی وجامعه

ب( درزمان وقوع بایا 
1- ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیالت بهداشتی وجامعه 

2- ارزیابی مستمرنیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده 
3- ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه هماهنگ، به موقع وموثر

4 - پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه

ج( پس از وقوع بایا  
1-  تدوین برنامه بازیابی تسهیالت بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار 

2- بازسازی تسهیالت وبازیابی برنامه های بهداشتی آسیب دیده 
3- مشارکت در تدوین واجرای بازیابی روانی –  اجتماعی جامعه 

 4- پایش وارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بالیا

کشـــور اجـــرا  کـــه بـــا حمایتهـــای مقـــام معظـــم رهبـــری، ریاســـت محتـــرم جمهـــور و نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی در ســـطح  بـــا عنایـــت بـــه برنامـــه تحـــول نظـــام ســـالمت 
کاهـــش  گـــردد، اهمیـــت و ضـــرورت آمادگـــی نظـــام ســـالمت بـــرای پاســـخ مناســـب و بـــه موقـــع بـــه عـــوارض حـــوادث و بالیـــای طبیعـــی و اتخـــاذ تدابیـــر مناســـب بـــرای پیشـــگیری و  مـــی 
کننـــده ســـالمت  کـــه ایـــن امـــر نـــه تنهـــا تضمیـــن  گرفتـــه اســـت. بدیهـــی اســـت  اثـــرات آســـیب هـــای ناشـــی از بالیـــا و حـــوادث غیرمترقبـــه و انســـان ســـاخت بیـــش از پیـــش مـــورد توجـــه قـــرار 
کشـــور، و چشـــم انـــداز ایـــران 1404 بشـــمار مـــی رود. ع حـــوادث خواهـــد بـــود بلکـــه از ضروریـــات تحقـــق برنامـــه توســـعه اجتماعـــی، اقتصـــادی و فرهنگـــی  مـــردم عزیزمـــان در زمـــان وقـــو

ــود  ــی نمـ ــخ و ارزیابـ ــی ؛ پاسـ ــیب ؛ آمادگـ ــش آسـ کاهـ ــگیری و  ــم از پیشـ ــا اعـ ــت بالیـ ــاز مدیریـ ــار فـ ــر چهـ ــه در هـ کـ ــت  ــی اسـ ــکار و حیاتـ ــل انـ ــر قابـ ــش غیـ ــا نقـ ــی در بالیـ ــت عمومـ ــوزه بهداشـ ــش حـ نقـ
کالن نظـــام ســـالمت جمهـــوری اســـالمی  کلیـــه اســـناد بـــاال دســـتی شـــامل چارچـــوب عملیاتـــی هیوگـــو؛ برنامـــه پنجـــم توســـعه اجتماعـــی، اقتصـــادی و فرهنگـــی و اهـــداف  عملیاتـــی و عینـــی دارد. 
کشـــور قـــرار داشـــته اســـت و در ایـــن راســـتا مـــی تـــوان بـــه ظرفیـــت ســـازی انجـــام یافتـــه درســـالهای اخیـــر در ســـطح وزارت بهداشـــت،  ایـــران همـــواره در خـــط مقـــدم پاســـخ بـــه حـــوادث و بالیـــای 
ـــود. ـــاره نم ـــا اش ـــر بالی ـــت خط ـــر مدیری ـــه، و دفت ـــوادث غیرمترقب ـــا و ح ـــالمت در بالی ـــروه س کارگ  ،) EOC ( ـــران ـــت بح ـــت عملیات ـــز هدای ک ـــکی، مرا ـــوم پزش ـــگاههای عل ـــکی، دانش ـــوزش پزش ـــان و آم درم
کارشناســـان ســـتادی و محیطـــی میســـر نبـــوده و عظـــم ملـــی و مشـــارکت عالمانـــه و  ـــا، بـــدون زحمـــات بـــی وقفـــه مدیـــران و  کاهـــش خطـــر بالی کـــه دســـتیابی بـــه اهـــداف مدنظـــر در مدیریـــت و  بدیهـــی اســـت 
کارشناســـان زیـــر  کاهـــش خطـــر بالیـــای معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و  گـــروه مدیریـــت و  ـــه مدیریـــت بحـــران را مـــی طلبـــد.  ـــا مقول کلیـــه ســـازمانها و ادارات همـــکار و مرتبـــط ب مســـئوالنه 
کـــز محیطـــی بـــا تـــالش و زحمـــات بـــی وقفـــه اقدامـــات درخشـــان و موثـــری در چارچـــوب ســـند ملـــی تدویـــن شـــده ) EOP ( و کار کردهـــای مدیریتـــی و تخصصـــی آن انجـــام  مجموعـــه آن در کلیـــه شهرســـتانها و مرا
کـــه بطـــور خـــاص مـــی تـــوان بـــه تدویـــن شـــاخص در حیطـــه هـــای ایمنـــی ســـازه ای، ایمنـــی غیرســـازه ای، آمادگـــی عملکـــردی و آمـــوزش خانـــوار؛ ســـازماندهی و آمـــوزش تیمهـــای عملیاتـــی، تمریـــن و  داده انـــد 

کارشناســـی اشـــاره نمـــود. گروههـــای فنـــی و  مانورهـــای ارتقـــای تـــوان علمـــی و عملیاتـــی 

مدیریت و کاهش خطر بایا در دانشگاه علوم پزشكی تبریز
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اهم فعالیتهای انجام یافته در گروه مدیریت وکاهش خطر بالیای معاونت بهداشت از بدو تاسیس گروه )بعد از زلزله 21 مرداد 1391آذربایجان(:
کاهــش خطــر بالیــا و اختصــاص اتــاق مســتقل و تجهیــزات اولیــه در 	  گــروه مدیریــت و  تشــکیل 

ســال 1391
گروه مدیریت خطر بالیا 	  کارشناس در  تامین بخشی از تجهیزات و جذب نیروی 
ــرای اعضــای 	  ــالغ ب ــروه ســالمت در حــوادث غیرمترقبــه وصــدور اب کارگ کمیتــه بهداشــت  تشــکیل 

ــان اســتان ــای بهداشــت ودرم ــت بهداشــت و19 شــبکه ه ــه بهداشــت درمعاون کمیت
 تشکیل جلسات فصلی واتخاذ تدابیرالزم در راستای ارتقای آمادگی برای شرایط اضطرار	 
تعیــن وصــدور ابــالغ بــرای  ســامانه فرماندهــی حادثــه ICS(( در معاونــت بهداشــت وکلیــه 	 

شهرســتانها 
کلیه شهرستانها 	  تعیین مسئول واحد مدیریت وکاهش خطر بالیا در 
ــای 	  ــا فراینده ــط ب ــنل مرتب ــروه وپرس گ ــئولین  ــرای مس ــی ب ــدد آموزش ــای متع کارگاهه ــزاری  برگ

ــف  ــطوح مختل ــد در س ــف واح ــا وظای ــنایی ب ــرافیت و آش ــت اش ــر، جه ــت خط مدیری
کلیه شهرستانها 	  کانکس مخصوص دپوی تجهیزات بالیا  در  تهیه 
تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز جهت پاسخ به موقع و موثر به بالیا و حوادث غیر مترقبه 	 
کمیتــه هــای درون بخشــی و بــرون بخشــی مــورد نیــاز جهــت مدیریــت 	  پیگیــری جهــت تشــکیل 

بحــران در فازهــای چهارگانــه 
کلیه جلسات مدیریتی وهماهنگی	  شرکت فعال وموثر در 
انجام جلسات منظم آموزشی و هماهنگی  فصلی برای مسئولین واحد در شهرستان ها 	 
کلیــه ســطوح 	  گــروه در شهرســتانها و  پایــش مســتمر مدیریتــی وفنــی بــرای پیشــبرد اهــداف 

شــبکه 
برگــزاری مانوربــزرگ عملیاتــی در منطقــه عــون ابــن علی و تمریــن های دور میزی ســاالنه  و عملیاتی 	 

در کلیه شهرستانها 
انعقاد توافق نامه مشـترک بین گروههای سـالمت جمعیت و خانواده، آموزش سـالمت، گسـترش 	 

شـبکه و مدیریـت خطـر بالیـا  جهـت پیشـبرد برنامـه آمـوزش خانـوار در اسـتان آذربایجـان شـرقی 
کلیه سطوح مدیرتی 	  گروه مدیریت خطر بالیا به  تهیه و ارسال آلبوم دستورالعمل های 

کلیه سطوح شبکه 	  گروه در پانل  طراحی و پیگیری جهت نصب شاخص های 
ــه بــه صــورت پوســتر و اســتند و توزیــع در 	  ــر زلزل ــوار در براب چــاپ تابلوهــی اموزشــی آمادگــی خان

کــز جهــت تســهیل درآمــوزش مرا
تهیــه فیلــم آمــوزش آمادگــی خانــوار بــه زبــان ترکــی براســاس دســتورالعمل برنامــه و تابلــو هــای 	 

کــز وخانــه هــای بهداشــت   آموزشــی جهــت اســتفاده در مرا
قرارگرفتــن بحــث آمــوزش خانــوار در برابــر بالیــا در تقویــم مــدون آمــوزش ســالمت معاونــت بهداشــت و 	 

پیگیــری جهــت تحقــق آموزشــها  از کانــل آمــوزش ســالمت و احصــاء شــاخص های مربوطــه 
کلیــه 	  تعــداد  بــه  کــدام  هــر  داخــل  تجهیــزات  همــراه  بــه  یکســان  و  تیــپ  چادرهــای  خریــد 

نها  ســتا شهر
کاور جهــت پرســنل بهداشــتی بــرای اســتفاده در شــرایط اضطــرار در فیلــد در 	  طراحــی و تهیــه 

ــان  ــه آذربایج ــه زلزل حادث
کیــف هــای شــرایط اضطراربــرای تعــدادی ازپرســنل بهداشــت در راســتای 	  تهیــه و اهــدای 

کاهــش خطــر و آمادگــی بــرای مقابلــه بــا بالیــا  فرهنــگ ســازی و جلــب توجــه بــه مقولــه 
کتــاب روایــت تصویــری اقدامــات معاونــت بهداشــت در پاســخ بــه زلزلــه 21 	  در دســت تدویــن بــودن 

مــرداد 91 آذربایجان شــرقی 
در دســت تدویــن بــودن درس آموختــه هــای زلزلــه آذربایجــان باهمــکاری مرکــز تحقیقــات 	 

کارگــروه بالیــا  ســالمت ،  اســاتید دفترمدیریــت وکاهــش خطــر بالیــای وزارت وکمیتــه بهداشــت 
کــه بــا زحمــات جنــاب آقــای دکتــر بابایــی وهمــکاران مرکــز بهداشــت اســتان تدویــن شــده اســت. 

امضــاء توافــق نامــه ســاالنه جهــت دســتیابی بــه شــاخص هــا و اهــداف مــد نظــر بــر اســاس برنامــه 	 
توســعه پنجــم وششــم، فی مابیــن معــاون بهداشــت و مدیرگــروه در معاونــت بهداشــت 

امضـاء توافـق نامـه فـی مابیـن مدیر گروه ومسـئولین شهرسـتانها جهت عملیاتی نمـودن اهداف 	 
وشـاخصهای تعیین شده 

کشــوری وبیــن المللــی واخــذ 	  شــرکت در جلســات وکارگاههــای متعــدد مدیریتــی وتخصصــی 
گواهینامــه هــای مربوطــه

بـــا توجـــه بـــه حمایتهـــای ریاســـت محتـــرم دانشـــگاه ومعـــاون محتـــرم بهداشـــت وکلیـــه همـــکاران تالشـــگر در معاونـــت بهداشـــت وشهرســـتانها وعملکـــرد موفـــق وارزشـــمند انجـــام یافتـــه وپیشـــرو بـــودن 
کمیتـــه مشـــورتی مدیریـــت خطـــر وزارت بهداشـــت  انتخـــاب وصـــدور ابـــالغ شـــده اســـت.  کشـــور بعنـــوان عضـــو  ایـــن واحـــددر بیـــن دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی سراســـر 

نام شاخص 
میزان شاخص 

کشوری 
میزان شاخص 

استانی

درصد اجرای برنامه ارزیابی ایمنی و خطر واحد های بهداشتی 12 80.9

کامل بیمه واحدهای بهداشتی در برابر بالیا    کز بهداشتی دارای پوشش  درصد مرا 26.8 47.3

درصدآمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی دربرابر بالیا  21 46.45

درصد ایمنی سازه ای واحدهای بهداشتی دربرابربالیا 14 27.39

درصد ایمنی غیر سازه ای واحدهای بهداشتی دربرابربالیا 31 61.7

آمادگی خانوارهادربرابربالیا 8.5 11.26

درصد پوشش برنامه آموزش خانواردر برابر بالیا درجمعیت تحت پوشش  30.6 16.54

درصد تدوین EOP  در واحد های بهداشتی  37.5 50

درپایـــان برخـــود وظیفـــه می دانـــم از حمایتهـــای ریاســـت محتـــرم دانشـــگاه جنـــاب آقـــای دکتـــر صومـــی  و معـــاون محتـــرم بهداشـــت جنـــاب آقـــای دکتـــر تبریـــزی وریاســـت محتـــرم مرکزمدیریـــت 
کارگـــروه بهداشـــت ودرمـــان در حـــوادث غیـــر مترقبـــه جنـــاب آقـــای دکتـــر رجایـــی و همـــکاران محترمشـــان در EOC دانشـــگاه ، معاونیـــن وروســـای محتـــرم شـــبکه  حـــوادث وفوریتهـــای پزشـــکی و دبیـــر 
کلیـــه مســـئولین پرتـــالش وتوانمنـــد  مدیریـــت وکاهـــش خطـــر بالیـــا در شهرســـتانها  تقدیـــر وتشـــکر نمایـــم و ازدرگاه حضـــرت احدیـــت ســـالمتی و توفیقـــات روز افـــزون   هـــای بهداشـــت ودرمـــان اســـتان و 

ـــم.  کارشناســـان وپرســـنل خـــدوم نظـــام ســـالمت اســـتان را مســـئلت مینمای همـــه مســـئولین، اســـاتید، 

 معرفی برنامه های گروه و  شاخص ها 
1 .)DART(برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار

Disaster Assessment of Readiness and Training

برنامه تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بایا. 2
)EOP(Emergency Operations Plan

برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بایا. 3
)DSS(Disaster Surveillance System

کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیرسازه ای مرکز. 4 برنامه 
)SNS( Structural and Non-Structural resilience

اقدامات انجام یافته در روزجهانی  کاهش خطر بالیا )روز 13 اکتبر، 21 مهرماه 1394 (درمعاونت بهداشت وشبکه های بهداشت ودرمان شهرستانها :
برگزاری جلسات آموزش آمادگی خانوار در مقابله با بالیای طبیعی  برای پرسنل وخانوارها در 19 شهرستان استان  	 
- برگزاری نمایشگاه عکس از اقدامات فا ز پاسخ حوزه بهداشت در زلزله آذربایجان در21 مرداد  سال 91 در ستاد شبکه ها  	 
- برگزاری مانور عملیاتی در برخی از شهرستانها و مانور دورمیزی در کلیه شهرستانها  	 
-اطالع رسانی  شعار جهانی کاهش خطر بالیا )بهره مندی از دانش سنتی، بومی ومحلی در جهت کاهش خطر بالیا (از طریق نصب بنر و پوستردرکلیه  شهرستانها  	 
کز و خانه های بهداشت	  -توزیع نشریه دیواری پیام حوادث و بالیا برای ایرانیان در سطح مرا
- تشکیل جلسات کمیته بهداشت کارگروه سالمت در بالیا در شهرستانها 	 
-تهیه فیلم آموزش خانوار وتوزیع به شهرستانها 	 
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مصاحبه با  
آقای
 رضا محمودی 
راســــــتین
جانباز جنگ 
تحمیلی

ماجرای اعزام و مجروحیت
کــه  بنــده بــار اول در مهرمــاه 1365 
ســنندج   28 لشــکر  در  بــودم  ســرباز 
مجــروح شــدم. در هنــگام اعــزام بــه 
جبهــه مــادرم ســرطان ریــه داشــت، 
مــن قبــل از اعــزام او را بــه تهــران بــرده 
بــودم کــه بعــد عمــل جراحــی وضعیت 
فــوت  متأســفانه  و  نداشــت  خوبــی 
فامیل هایمــان  و  خانــواده  در  کــرد. 
داریــم،  زیــاد  ایثارگــر  و  جانبــاز  مــا 
کــه جانباز  مخصوصًا ســه پســرخاله ام 
اوایــل  بزرگــم در  پســرخاله  هســتند. 
جنــگ مجــروح و جانبــاز شــد. دومیــن 
پســرخاله ام از صورتــش ترکــش خــورد 
ــم  ــده و چش ــان ش ــش داغ کاًل صورت و 
ــا پســرخاله  راســتش را از دســت داد. ب
جبهــه  بــه  باهــم  نیــز  کوچک تــرم 
کــه او یــك دســت و یک پایــش  رفتیــم 
را از دســت داد. مــادر خدابیامــرزم هــر 
کــه این هــا را می دیــد می گفــت  وقــت 
بــرای خالــه ات خیلــی ســخت اســت 
کــه پســرهایش را این گونــه می بینــد 
مــادرم  می شــنود.  را  خبرهایشــان  و 
کــه تــو  می گفــت: حســم ایــن اســت 
هــم مــی روی و خبــر تــو را هــم بــرای 
کــه  روزی  آن  کاش  می آورنــد.  مــن 
زنــده  مــن  می آورنــد  تــو  از  خبــری 
نباشــم تــا خبــر تــو را بشــنوم، بــرای 
ــی ســخت اســت. بنــده  ــواده خیل خان
خــدا اصــاًل جبهــه رفتــن مــرا هــم ندید.
بــه  مــن  رســیدن  ماجــرای  شــرح 
کــه بعــد از دوره  ســنندج هــم ایــن بــود 
کــه گذراندیــم و محــل لشــگر  آموزشــی 
ــود.  ــراق ب ــن ع ــنندج در پنجوی 28 س

بــرای  را نگــه داشــتند  مــا  از  نفــر   30
آمــوزش ســالح های ســنگین آن هــم 
بــا یــك امتحــان خــاص  بــرای کســانی 
کــه توانایــی داشــتند کــه مــن هــم جــزو 
ســالح های  بــا  کار  بــرای  برگزیــدگان 
مسلســل های  از  اعــم  ســنگین 
کــه مــن   ســنگین، و ارپــی جــی و. .. 
محــل  کــردم.  انتخــاب  را  مسلســل 
کــه همیشــه در  پــادگان درجایــی بــود 
عــرض بمباران هواپیماهــای متجاوز 
ــه می خواســتند  ک ــار  ــود، هــر ب بعثــی ب
کننــد از باالســر  به طــرف ایــران پــرواز 

می گذشــتند. پــادگان 
شــدم،  مجــروح  مــن  کــه  روزی 
شــاید یکــی از خبرچین هــا و ســتون 
دقیــق  گــرای  دشــمن  پنجم هــای 
قرارگاه را به هواپیماهای دشمن داده 
کــه داشــتیم  بــود. تقریبــًا غــروب بــود 
آمــاده می شــدیم بــرای برگشــتن بــه 
موســی،  دوســتم،  همــراه  قــرارگاه. 
کــه تقریبــًا همیشــه باهــم بودیــم. آن 
کــه  بودنــد،  آورده  انــار  مــا  بــرای  روز 
انصافــًا هــم انارهــای خــوب و قرمــز 
گفــت  و شــیرین بزرگــی بــود. موســی 
ــی  ــه دارم و یک ــا را نگ ــی از اناره ــا یک بی
کنیــم تــا شــب هــم بتوانیــم  را نصــف 
رو  انــار  خواســتیم  تــا  بخوریــم.  انــار 
بخوریــم یک دفعــه صــدای آژیــر آمــد. 
گفــت  فرماندهمــان بــا صــدای بلنــد 
کنده شــده و روی زمیــن درازکشــید  پرا
شــرایط خیلــی خطرنــاك اســت. ســریع 
بلنــد  را  ســرم  مــن  شــدیم.  نیم خیــز 
ایــن دفعــه  گفتــم  بــه موســی  کــرده 
کــه دیــدم 4 هواپیمــا  نوبــت ماســت 

درســت بــاالی ســرما چــرخ می زننــد. 
کــه  شــمردن  بــه  کــردم  شــروع  مــن 
گفــت: رضــا  ــه موســی  ک این یــک.... 
انــار رو بخــور چــه کار داری بــه آســمان 

هواپیماهــا؟! شــمردن  و 
دیــدم کــه چیــزی از هواپیمــا رها شــد و 
در ســه یــا چهــارم  متــری مــن بــه زمیــن 
کــه پــرواز  کــردم  خــورد. مــن احســاس 
خــوردم.  زمیــن  بــه  و محکــم  کــرده 
موســی تــا مــرا دید گفت: نگــران نباش 
ــه مــن  ک ــود  ــده ب چیــزی نشــده. او دی
پایــم بــه چــه وضعــی افتــاده. ترکــش از 
کــرده  پاییــن پایــم تــا بــاالی رانــم پــاره 
و  درآورد  را  پیراهنــش  موســی  بــود. 

ــت. ــن بس ــای م ــم به پ محک
بیمارستان و شروع دوران جانبازی

بیمارســتان  در  هفتــه  یــك  از   بعــد 
اولیــن  آمــدم.  هــوش  بــه  ســنندج 
کــه دیــدم پرســتاری فریــاد زد  چیــزی 
ــت  گف ــد  ــه آم ک ــر  ــد. دکت ــوش آم ــه ه ب
تــالش  تونســتم  کــه  جایــی  تــا  مــن 
ــا پایــت قطــع نشــود امیــدوارم  کــردم ت
در تهــران  هــم وضــع طــوری پیــش 

کــه پایــت را قطــع نکننــد.  بــرود 
مــرا همــراه ســه مجــروح دیگــر ســوار 
بیمارســتان  بــه  و  کــرده  آمبوالنــس 
دادنــد.  انتقــال  تهــران  ارتــش   522
معاینــه  مــرا  تهــران  در  کــه  پزشــکی 
را  پایــت  شــااهلل  آن  گفــت:  می کــرد 
نگــه  را  پایــم  کــرد.  خواهیــم  حفــظ 
داشــتند امــا نــه کوتاهی پا درســت شــد 
و نــه عصب هایــش. اآلن هــم عصــب 
ــه  ــو ب کاًل از زان ــت و  ــع اس ــیاتیك قط س

پاییــن اصــاًل هیــچ حســی نــدارم.

کــه در بیمارســتان بســتری  شــش مــاه 
مــادری  مــن  بــرای   خواهــرم  بــودم 
کشــید. البتــه در  کــرد و خیلــی زحمــت 
کــه بــه تهــران آمــده بــودم  آن اویــل 
اصــاًل بــه کســی راجــع بــه مجروحیتــم 
از بیمارســتان  بــودم.  نــداده  خبــری 
خواســتند تــا آدرس و شــماره تلفنــی 
کســی  کــردن  خبــر  بــرای  بدهــم 
بعضــی  در  و  باشــد  بیمــار  همــراه  تــا 
کمــك بکنــد. مــن  کارهــا بــه مــن  از 
خواهــرم  گــر  ا کــردم  فکــر  خــودم  بــا 
بفهمــد خیلــی اذیــت می شــود، چــون 
مادرمــان را تــازه ازدســت داده بودیــم 
داغ  هــم  مــن  ســنگین  مجروحیــت 
خانــواده.  بــرای  می شــد  دیگــری 
گرفتنــد و  گفتــم شــماره دامادمــان را 
کــردم  کیــد  مــن بــه او خبــر داده و تأ
کســی چیــزی نگویــد. آن بنــده  بــه 
خــدا هــم آمــد و کمک حــال مــن شــد. 
حــاال از او خبــر مــرا می گرفتنــد و او هــر 
بــار  می گفــت  حــال رضــا خــوب اســت 

کردیــم.  تلفنــی صحبــت 
کـــه دامـــاد مـــا ســـه مـــاه  جالـــب ایـــن بـــود 
ــی  کسـ ــه  ــد و بـ ــتان می آمـ ــه بیمارسـ بـ
چیـــزی نمی گفـــت. خواهـــرم بعـــدم 
ــح  ــرروز صبـ ــه او هـ کـ ــرد  ــف می کـ تعریـ
بـــه خـــالف قبـــل می گفـــت چیـــزی 
بخـــورم،  مغـــازه  در  تـــا  کـــن  حاضـــر 
حرف هـــا  ایـــن  از  قبـــاًل  درحالی کـــه 
را  جورواجـــور  غذاهـــای  نمـــی زد. 
می کـــردم.  حاضـــر  مـــن  و  می گفـــت 
کـــه بـــه بیمارســـتان آمـــد و مـــرا  بعـــد 
باحـــال مجروحیـــت دیـــد دلیـــل آن 

کارهـــا را فهمیـــد.

استخدام 
در شــهریورماه 1366 بــه تبریــز آمــدم. 
را  موضــوع  همــه  دیگــر  موقــع  آن 
فهمیــده بودنــد. دیگــر از فامیل هــا و  
دوســتان  کســی نمانــده بــود کــه بــرای 
مالقــات نیامــده باشــد. روزی یــك نفــر 
گفــت بــرای بهــداری نیــرو  از دوســتان 
می خوانــد و برویــم فرم پرکنیم. وقتی 
ــادم آمــد مــن  ــازه ی ــم ت کردی ــر  فــرم را پ
اصــاًل در کمیســیون جانبــازی پرونــده 

ــداده ام! ــکیل ن تش
در بهمــن 1366 شــروع به کارکــردم. و 
تا اآلن با 28 ســال خدمت در ســازمان 
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و 
پســت ســازمانی رئیس اداره اعتبارات 
حســابداری  از  هســتم.  امورمانــی 
کــردم، بــه حســابدار مســئول  شــروع 
اداره اعتبــارات  بعــد معــاون  رســیده 
ــس  ــازمانی رئی ــت س ــدًا پس ــدم و بع ش
اداره اعتبــارات را گرفتــم که اال هشــت 
ــه  ــغول ب ــری مش ــمت دیگ ــاه در قس م

کارشــده ام. 

ازدواج و همراهی همسر
کــردم. خواهــرم  در ســال 1370 ازدواج 
بــرای خواســتگاری رفــت. بعضــی از 
آشــناییان خانــواده همســرم مخالــف 
خاطــر  بــه  آن هــم  بودنــد  مــا  ازدواج 
او  بــود  گفتــه  مــن!   حرکتــی  نقــص 
پاهایــش قطع شــده و پــای مصنوعــی 
گفتــه  دارد. امــا پــدر و مــادر همســرم 
بودنــد مســئله ای نیســت. در مراســم 
گــر  ا گفتــم  خانــم  بــه  خواســتگاری 
ســؤالی داریــد بپرســید کــه ایشــان تنهــا 
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ـــاب و ذهـــاب  یکـــی از معضـــالت مهـــم زندگـــی افـــراد دارای معلولیـــت مســـالۀ ای
ــت  ــاص جهـ ــرایط خـ ــودن شـ ــل دارا بـ ــه دلیـ ــول بـ ــراد معلـ ــت. افـ ــوالن اسـ معلـ
عبـــور و مـــرور نیـــاز بـــه تجهیـــزات ویـــژه ای هســـتند، بـــه عنـــوان ماشـــین 
کـــه محـــل زندگـــی معلولیـــن نیازمنـــد  هـــای مناســـب ســـازی شـــده. همانطـــور 
امـــر مناسب ســـازی اســـت محـــل عبـــور و مـــرور معلولیـــن و وســـایل نقلیـــه ایـــن 
قشـــرنیز نیازمنـــد مناســـب ســـازی اســـت، لذابـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــاب وذهـــا 
ب معلـــوالن یکـــی از مهمتریـــن نیازهـــای ایـــن قشـــر از جامعـــه می باشـــد تـــا 
کار و تحصیـــل حضـــور یابنـــد، متاســـفانه هیچگونـــه  بتواننـــد در جامعـــه محـــل 
گیـــرد. فقـــط  اقـــدام درســـتی جهـــت حـــل مشـــکل ایـــن عزیـــزان صـــورت نمـــی 
کارشناســـی نشـــده  کارهـــای بیهـــوده و  گاهـــی مســـکن وار بـــا وعـــده و  مشـــکل را 
بطـــور مقطعـــی فیصلـــه داده و مســـئولین مرتبـــط هیچگونـــه اقـــدام جـــدی در 

ایـــن زمینـــه انجـــام نمـــی دهنـــد و شـــانه خالـــی می کننـــد. 
مشـــکل ایـــاب و ذهـــاب معلـــوالن حـــل شـــدنی هســـت امـــا متاســـفانه مســـئولین 
رفـــع  جهـــت  مناســـبی  روش هـــای  اینکـــه  یـــا  و  شـــود  انجـــام  نمی خواهنـــد 
ــوالن  ــور معلـ ــا امـ ــط بـ ــئولین مرتبـ ــد. مسـ ــی نکرده انـ ــوز تداعـ ــکل هنـ ــن مشـ ایـ
دســـت هایی  وجـــود  گاهـــَا  و  بی نتیجـــه  و  بی فایـــده  جلســـات  برگـــزاری  بـــا 
کـــه متاســـفانه در  کننـــد  کار  پشـــت پرده، می خواهنـــد بـــا افـــراد مـــد نظـــر خـــود 

ایـــن چندیـــن ســـال نتیجـــه اش را دیده ایـــم.
ــاب  ــاب و ذهـ ــن در ایـ ــکالت معلولیـ ــا مشـ ــتند واقعـ ــر هسـ ــئولین حاضـ ــر مسـ گـ ا
کارشناســـی  کار  و  کافـــی  تجربیـــات  ارائـــه  بـــا  هســـتیم  حاضـــر  شـــود  حـــل 
کمتـــر از آنچـــه مـــد نظـــر مســـئولین  در ایـــن زمینـــه، بـــا هزینـــه ای بمراتـــب 
اســـت راهکارهـــای مفیـــد و شـــرایط ســـرویس دهـــی را در اختیـــار مســـئولین 
ــل  ــرای حـ ــه بـ کـ ــرا  ــد. چـ ــنوایی باشـ ــوش شـ گـ ــر  گـ ــه ا ــد، البتـ ــرار دهـ ــط قـ مرتبـ
کمـــک مســـئولین شـــهرداری  مشـــکل ایـــاب ذهـــاب معلـــوالن نیازمنـــد یـــاری و 
کـــه  ح هـــای بزرگـــی  و بهزیســـتی هســـتیم. امـــا نـــه بصـــورت شـــعارگونه و طر
کنـــون هـــزاران بـــار داده شـــده امـــا قابـــل اجـــرا و ادامـــه دار نبـــوده، بلکـــه  تا
ــر  ــز در بـ ــه نتایـــج مثبتـــی نیـ کـــه هیچگونـ ــوده  ــاه مـــدت بـ کوتـ فقـــط مَســـکنی 
نداشـــته اســـت. در حـــال حاضـــر نداشـــتن شـــغل، مســـکن و همچنیـــن عـــدم 
کـــردن سیســـتم حمـــل و نقـــل عمومـــی از جملـــه مهـــم تریـــن مشـــکالتی  فراهـــم 

ــتند. ــه هسـ ــا آن مواجـ ــوالن بـ ــه معلـ کـ اســـت 

کــرد ایــن بود پاهایــم را به  درخواســتی 
ایشــان نشــان بدهــم چــون بــه ایشــان 
کــه پاهایــم قطع شــده  گفتــه بودنــد 
ولــی وقتی کــه پاهایــم ر ا دیــد، جــواب 

مثبــت را داد.
همســرم یــك خانــم نجیــب و مذهبــی 
مســئله  و  حجــاب  بــه  کــه  هســتند 
اهمیــت  خیلــی  نامحــرم  و  محــرم 
مــی دهــد. تاقبــل از فــوت پــدرم اصــاًل 
بــدون چــادر پیــش  ایشــان نمی آمــد و 
می گفــت نمــی خواهــم ایشــان معذب 
کار ایشــان را مرحــوم  کــه ایــن  باشــند. 
پدرم خیلی دوســت داشــت و همیشــه 

تعریــف ایشــان را میکــرد.
زندگی مــان  بــرای  واقعــًا  همســرم 
بعــد  اســت.  گذاشــته  تمــام  ســنگ 
جراحــی  عمــل  پنــج  مــن  ازدواج  از 
کــه در همــه  ســنگین انجــام داده ام 
این هــا کل زندگــی اش را وقــف بهبــود 
کــه مــن  کــرده اســت.. وقتــی دیــد  مــن 
مشــکل  بــا  طوالنــی  رانندگــی  ازنظــر 
شــدید  کمــردرد  و  می شــوم  مواجــه 
گواهینامــه  بــرای  و  رفــت  می گیــرم 
کــرده و اآلن در مســافت های  اقــدام 
می کننــد.  رانندگــی  ایشــان  طوالنــی 
من واقعًا از همســرم راضی هســتم و از 
کاری زیــادی در  ایشــان بــه خاطــر فــدا
زندگــی انجــام تشــکر چقدرانی نمایم، 
از ایشــان هــزاران بــار تشــکر می کنــم 
ســنگ  واقعــًا  زندگی مــان  بــرای  کــه 
گذاشــته اســت. او بــرای خیلــی  تمــام 
از ســختی ها ایســتاد چــون مــن خیلــی 
کارهــا را نمی توانــم انجــام دهــم.  از 
کارهــای منــزل  نــود درصــد  زحمــت 

روی دوش ایشــان اســت. وقتی برای 
خریــد بــه بــازار می رویــم مــن همیشــه 
ــاد  در ماشــین هســتم چــون  وقتــی زی
اآلن  می گیــرد.  پاهایــم  مــی روم  راه  
طــوری شــده کــه مبتالبــه دیســك کمــر 
کرده انــد  شــده ام و پزشــک ها توصیــه 
کنــم. همراهــی   کمتــر پیــاده روی  کــه 
قلــب  قــوت  یــك  زنــی  در  همســرم 
ــرای مــن و فرزندانــم هســت. دختــر  ب
بزرگــم دانشــجوی پرســتاری و پســر 

کوچک تــرم هــم کالس نهــم اســت.

جوانان و وظیفه انتقال تجربه
وقتی کــه جوان ترهــا بــه اداره می آینــد، 
مــن بیشــترین تــالش را بــرای انتقــال 
می دهــم.  انجــام  آن هــا  بــه  تجربــه 
کــه  می کنــم  تکــرار  را  ایــن  بیشــتر 
کار.  ســازمان محــل خدمــت اســت  و 
عمــل  بــرای  بیمارســتان  در  یک بــار 
همــکاران  کــه  بــودم  رفتــه  جراحــی 
ــازه اســتخدام  گفتنــد دو نفــر نیــروی ت
ــه  ک ــد  کردن ــف  ــب تکلی ــد و کس آمده ان
ــا  ــد ت کنی کار را اعــالم  ــه  گفتــم شــروع ب
خــودم بیایــم. وقتــی خــودم بــه اداره 
کــه  کــردم  آمــدم، توصیــه ای بــه آن هــا 
کارکنیــد. اآلن یکــی از آن  بایــد ســخت 
دو نفر آقای پرتوی اســت که همیشــه 
می گویــد مــن مثــل تــو ندیــده بــودم از 
صبــح تــا شــب کار می کنــی و هــر وقــت 
ــا تمــام شــوق  ــد ب ــازه واردی می آی هــر ت
و اشــتیاق تجربیــات چندیــن ســاله را 
بــه آن هــا انتقــال می دهــی. البتــه خود 
ایشــان یــك نیــروی فعــال و خــوب در 

ســازمان هســت.
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از  بی تردیــد  جمعــی  چــه  و  فــردی  به صــورت  چــه  ســالمت 
ســالمت  اســت.  انســان  حیــات  مســائل  ابعــاد  مهم تریــن 
شــرطی ضــروری بــرای ایفــای نقش هــای اجتماعــی اســت و 
کامــل داشــته  همــه انســان ها در صورتــی می تواننــد فعالیــت 
کننــد و هــم جامعــه  کــه هــم خــود را ســالم احســاس  باشــند 
آن هــا را ســالم بدانــد. طبــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی 
جســمی  روانــی،  کامــل  آســایش   و  رفــاه  حالــت  »ســالمت،   :
و اجتماعــی اســت و فقــط فقــدان بیمــاری و یــا نقــص عضــو 
بــه  ســالمت  و  جنســیت  بحــث  هنگامی کــه  امــا  نیســت«. 
ایــن مفهــوم دقــت  بــردن  کار  بــه  بایســتی در  میــان می آیــد، 
کــه مفهومــی متغیــر در بیــن دو جنــس محســوب  کنیــم، چرا
کــه میــزان مرگ ومیــر زنــان در برخــی  می شــود. درســت اســت 
کمتــر از مــردان اســت، امــا زنــان بــر  گروه هــای ســنی در زنــان  از 
اســاس آمارهــای بهداشــتی در مقایســه بــا مــردان آســیب پذیری 
ع برخــی بیماری هــا  بیشــتری در مقابــل بیمــاری دارنــد. شــیو
در میــان آن هــا بیشــتر اســت، و ازنظــر دسترســی و اســتفاده از 
خدمــات بهداشــتی درمانــی شــرایط نامســاعدتری دارنــد. زنــان 
ــًا نمی تواننــد در جامعــه مشــارکت  ــد غالب کــه بیمارن ــی  و دختران
ــرون  ــد، بی ــه برون ــه مدرس ــد ب ــاید نتوانن ــاًل ش ــند. مث ــته باش داش
کار بپردازنــد و. .. تمامــی ایــن مــوارد بــه معنــی  از منــزل بــه 

فعالیــت  در  زنــان  جســمی  ســالمت  وضــع  غیرمســتقیم  تأثیــر 
اجتماعی شــان اســت. طبــق بیانیــه ســازمان بهداشــت جهانــی، 
قابل دســتیابی  اســتاندارد  ســطح  باالتریــن  از  بهره منــدی 
ســالمت، از حقــوق اساســی هــر فــردی اســت وزنــان بســیاری 
در سراســر دنیــا از ایــن حــق اساســی بشــری محــروم هســتند. 
کــه برخــی مشــکالت ســالمت  ایــن بیانیــه در ادامــه می افزایــد 
ــیاری  ــی بس ــود، ول ــن می ش ــردی تعیی ــوژی ف ــط بیول ــان توس زن
از مشــکالت آنــان ناشــی از عوامــل اجتماعــی- اقتصــادی اســت 
و یــا به واســطه ایــن عوامــل تشــدید می گــردد. نکتــه دیگــر ایــن 
کــه  کــه مســئولیت های زنــان در نقش هــای چندگانــه ای  اســت 
ــدازد.  ــر بین ــه خط ــان را ب ــت سالمتش ــن اس ــد ممک ــر عهده دارن ب
در بســیاری از جوامــع، زنــان بــار مضاعفــی را تحمــل می کننــد، 
کســب  کــه هــم در بیــرون از خانــه بــرای  از آنــان انتظــار مــی رود 
بــه  کارهــای خانــه باشــند و  کننــد و هــم مســئول  کار  درآمــد 
گاه نیازهــای خویشــاوندان  نیازهــای شــوهر و فرزندانشــان و 
زنــان  خانه هــا  از  بســیاری  در  کننــد.  رســیدگی  نیــز  دیگــر 
کــه صبــح از خــواب برمی خیزنــد و  کســانی هســتند  نخســتین 
کــه شــب بــه بســتر می رونــد. چنیــن  کســانی هســتند  آخریــن 
آن هــم  آخــر،  وهلــه  در  کارنــد،  از  خســته وکوفته  کــه  زنانــی 
بهداشــتی خــود  نیازهــای  بــه  شــرایط خاصــی، می تواننــد  بــا 

بیندیشــند. در برخــی از جوامــع، زنــان فقــط موقعــی می تواننــد 
کــه شــوهر یــا پــدر همراهشــان باشــد.  کننــد  بــه پزشــک مراجعــه 
درنتیجــه ممکــن اســت معالجــه زنــان بــه تأخیــر افتــد یــا اصــاًل 

بــرای معالجــه اقدامــی نشــود. 
کــه جامعــه  ایــران نشــان می دهــد  تحقیقــات انجام یافتــه در 
زنــان بــه دالیــل مختلــف در مقایســه بــا مــردان از مشــکالت و 
کــه در دسترســی بــه  مســائل  بیشــتری  رنــج می برنــد، بــه طــوری 
آمــوزش، اشــتغال و خدمــات بهداشــتی- درمانــی و بهره منــدی از 
حقــوق حقــه خــود از وضعیــت یکســانی برخوردار نیســتند و هر جا 
کــودکان آن هــا وخیمتــر و  کــه ایــن تفــاوت بیشــتر باشــد، وضعیــت 
خانــواده هایشــان محــروم تــر بــه نظــر مــی آینــد. محققــان ایرانــی 
کــه ســالمت زنــان در ایــران نیــز از  بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد 
وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت و همــگام بــا زنــان دیگــر 
کمبودهــای بدنــی، آســیبهای فیزیولوژیکــی، عارضــه  کشــورها، 
هــای پــس از بــارداری و زایمــان و مرگ ومیــر مــادران را تجربــه 
گرفــت  می کننــد. بــا توجــه بــه چنیــن نکاتــی، مــی تــوان نتیجــه 
گرچــه مســائل و مشــکالت بهداشــتی در هــر دو جنــس دارای  کــه 
اهمیــت مــی باشــد لکــن توجــه بــه ســالمت زنــان و دختــران از 
کــه دختــران بــه لحــاظ  اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت، چــرا 
جنســیت خــود و بــه تبــع آن مســئولیت و ایفــای نقــش مــورد 
انتظــار جامعــه دارای شــرایط خاصــی مــی باشــند. دختــران امــروز 
مــادران آینــده هســتند و به واســطه ایــن شــرایط قادرنــد نقــش 
کلیــدی در وضعیــت بهداشــت و ســالمت خــود، خانــواده و جامعه 

پیرامونشــان ایفــا نماینــد.

سالمت زنان
مرکز تحقیقات سامت باروری زنان

کارشــناس ارشــد آمــوزش مامائــی، دانشــجوی ارشــد   اعظــم اصغــری خاتونــی: 
آموزش پزشــکی و عضو کمیته تحقیق پرســتاری مرکز آموزشــی درمانی الزهراء تبریز
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معمــول  طبــق  حالــی  در  ایرانــی  زنــان  ســالمت  ملــی  هفتــه 
کــه  شــد  داشــته  گرامــی  مهر مــاه  اواخــر  در  قبــل  ســال های 
خبرهــای خوبــی دربــاره ســالمت زنــان ایرانــی شــنیده نمی شــد:
افزایــش وزن 50درصــدی زنــان ایرانــی، رواج ســیگار و قلیــان 
در بیــن زنــان، اعــالم آمــار 12درصــدی از مــوارد ایــدز مربــوط بــه 
ع برخــی از ســرطان ها مثــل ســرطان ســینه، پوســت،  زنــان، شــیو
معــده و مــری و همینطــور بیماری هــای جســمانی، عضالنــی، 
ابتــالی 26.5درصــد زنــان ایرانــی ســنین بیــن 15تــا 64ســال 
بــاالی 60  ابتــالی 50درصــد زنــان  بــه اختــالالت روانپزشــکی، 

ســال بــه پوکــی اســتخوان، فــوت ســاالنه 300مــادر بــه 
کمبــود  و  کم خونــی  ع  شــیو زایمــان،  و  علــت حاملگــی 
حکایتــی  همــه  و  همــه  ایرانــی،  زنــان  در   D ویتامیــن 
زنــان  قشــر  می دهــد  نشــان  کــه  بــر  دارد  در  تلخــی  
کشــور ظاهــرا بــه ســالمت خــود بــه هــر علــت بی توجــه 
بــرای  کشــور  دســت اندرکاران  و  مســئوالن  و  هســتند 
ارتقــای ســالمت زن ایرانــی بایــد تــالش جــدی بکننــد.

فاصله تا رسیدن به نقطه ی مطلوب :
گفتــه وزیــر بهداشــت در هفتــه ملــی ســالمت زنــان  بنــا بــه 
دربــاره ســالمت زنــان، مــا هنــوز بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه 
کارهایــی بــرای رســیدن بــه ایــن  داریــم و در عیــن حــال 
کمیته هایــی بــرای  کردیــم. تشــکیل  نقطــه را هــم شــروع 
ــال  ــا جدیــت دنب ــاردار را ب ــوان ب ــوزادان و بان ــر ن مرگ ومی

می کنیــم و نتایــج خوبــی هــم داشــتیم.
وی افــزود: در جمهــوری اســالمی و در پایتختــی مثــل 
کــه شــب ها شــاهد حضــور زنانــی  تهــران زیبنــده نیســت 
کرده انــد و برخــی  کــه از خانــه فــرار  در خیابان هــا باشــیم 
معلــوم  و  شــده اند  گرفتــار  اعتیــاد  دام  در  هــم  آن هــا  از 

کــه تحــت چــه شــرایطی روزگار می گذراننــد. نیســت 
حــوزه  در  موجــود  مشــکالت  از  یکــی  هاشــمی  دکتــر 
زنــان  50درصــدی  وزن  افزایــش  را  بانــوان  بهداشــت 
ایرانــی دانســت و بــا ابــراز تأســف از رواج و رونــق ســیگار و 
کــرد: مصــرف دخانیــات  قلیــان در بیــن زنــان خاطرنشــان 
در بیــن خانم هــای بــاردار اثــرات نامطلوبــی را روی آن هــا 
و جنیــن می گــذارد و ایــن مســئله یکــی از عوامــل تولــد 

اســت. ناقص الخلقــه  نــوزادان 
بـــه  مبتالیـــان  از  12درصـــد  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
کـــه  کســـانی  گفـــت:  بیمـــاری ایـــدز خانم هـــا هســـتند، 
مبتالبـــه ایـــن بیمـــاری هســـتند هـــم خـــود آســـیب پذیر 
هســـتند و هـــم بـــه دیگـــران آســـیب می رســـانند. دکتـــر 
گســـترش بیمـــاری ســـرطان در  هاشـــمی بـــا اشـــاره بـــه 
بیـــن جامعـــه ایرانـــی به ویـــژه بانـــوان، ســـرطان پســـتان، 
پوســـت، معـــده و مـــری را شـــایع ترین ایـــن بیماری هـــا 
کـــه 60تـــا 70درصـــد  گفـــت: مـــا معتقدیـــم  کـــرد و  عنـــوان 

ایـــن بیماری هـــا قابـــل پیشـــگیری اســـت.
مخصــوص  بیمارســتانی  امکانــات  مــا  گــر  ا افــزود:  او 
بانــوان را بتوانیــم در تهــران و برخــی از شــهرهای بــزرگ 
کنیــم یکــی از زمینه هــای  مثــل تبریــز و مشــهد راه انــدازی 

کردیــم. معــاون بهداشــت وزیر  تحقــق حقــوق شــهروندی را فراهــم 
کشــور از ســال 1375تــا  گفــت: امیــد بــه زندگــی در زنــان  بهداشــت  
کنــون  1390از 69.8ســال بــه 74.6ســال افزایش یافتــه اســت و ا
ســاالنه برخــی زنــان بــه علــت حاملگــی و زایمــان فــوت می کننــد.

مشــکالت  از  را   »D« ویتامیــن  کمبــود  درمــان  و  بهداشــت  وزیــر 
کمبــود ویتامیــن »D« در 10ســال  گفــت:  جــدی زنــان نــام بــرد و 
ایــن  کمبــود  بــا  وزنــان  کــرده  رشــد  6برابــر  کشــورمان  در  اخیــر 
کل جامعــه 7.12درصــد اســت  ویتامیــن مواجه انــد افســردگی در 
کــه در زنــان 4.15درصــد اســت. بیماری هــای اســکلتی و عضالنــی 
از دیگــر بیماری هــای مزمــن زنــان اســت. او افزود:50درصــد زنــان 
کمــردرد هســتند و  بــاالی 60ســال مبتالبــه اســنتوپروز، آرتــروز و 
ــان  ــان شــایع اســت و 49درصــد زن ــی و یائســگی هــم در زن کم خون
در  رئیس جمهــور  معــاون  دارنــد.  اضافــه وزن  بــاال  بــه  30ســال 
ــای  ع بیماری ه ــیو ــان در ش ــه زن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــان  ه ــور زن ام
جســمانی، عضالنــی و افســردگی دو برابــر مــردان آســیب پذیرترند، 
کلینیك هــای ســالمت خانواده در 9اســتان کشــور خبر  از راه انــدازی 
گــزارش همشــهری، البتــه هرســال مســئوالن از اقدامــات  ــه  داد. ب
امــا  می گوینــد  ایرانــی  زنــان  ســالمت  ارتقــای  بــرای  انجام شــده 
زیــادی  عوامــل  و  اســت  درخطــر  همچنــان  ایرانــی  زن  ســالمت 

ســالمت او را تهدیــد می کنــد.

بیماری های قلب و عروق عمده ترین علت مرگ زنان
و  قلبــی  بیماری هــای  گفــت:  بهداشــت  وزیــر  بهداشــتی  معــاون 
کشــور اســت و ســرطان ها  عروقــی عمده تریــن علــت مــرگ زنــان در 
تغذیــه  غــدد،  بیماری هــای  غیرعمــدی،  حــوادث  تومورهــا،  و 
بیماری هــای  تنفســی،  دســتگاه  بیماری هــای  متابولیــك،  و 
گــوارش،  دســتگاه  بیماری هــای  تناســلی،  و  ادراری  دســتگاه 
بیماری هــای سیســتم عصبــی، حــوادث عمــدی و بیماری هــای 

اســت. بعــدی  رتبه هــای  انگلــی در  و  عفونــی 
کــه تمامــی برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری های  پرواضــح اســت 
حــوزه ســالمت  و به خصــوص ســالمت زنــان بایــد بــر اســاس شــواهد 
موجــود بــوده، بــا شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه 
هم خوانــی داشــته باشــد. در غیــر ایــن صــورت ایــن تالش هــا و 
برنامه هــا موفقیت آمیــز نخواهــد بــود و ایــن مهــم بــر عهــده تمامــی 
بــرای  الزم  شــواهد  کــه  اســت  تحقیقاتــی  کــز  مرا و  متخصصیــن 
اتخــاذ برنامه هــای ســالمت زنــان را فراهــم آورده تــا تحقیقــات 
برنامه هــای  مناســب  اتخــاذ  بــه  زمینــه  ایــن  در  انجام شــده 
غربالگــری، پیشــگیری و درمانــی درزمینــٔه ســالمت زنــان منجــر 

شــود.

افزایش وزن 50درصدی زنان ایرانی، رواج سیگار و قلیان 
در بین زنان، اعام آمار 12درصدی از موارد ایدز مربوط به 
زنان، شیوع برخی از سرطان ها مثل سرطان سینه، پوست، 
معده و مری و همینطور بیماری های جسمانی، عضانی، 
ابتای 26.5درصد زنان ایرانی سنین بین 15تا 64سال به 
اختاالت روانپزشکی، ابتای 50درصد زنان باالی 60 سال 
به پوکی استخوان، فوت ساالنه 300مادر به علت حاملگی 
و زایمان، شیوع کم خونی و کمبود ویتامین D در زنان ایرانی، 
همه و همه حکایتی تلخی  در بر  دارد که نشان می دهد 
قشر زنان کشور ظاهرا به سامت خود به هر علت بی توجه 
هستند و مسئوالن و دست اندرکاران کشور برای ارتقای 
سامت زن ایرانی باید تاش جدی بکنند.
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کشتی فرنگی آغاز ورزش از 
کــرده  میــر اســالم حامــد ورزش را از باشــگاه دیــری اربیــل اغــاز 
کشــتی فرنگــی رفــت و از ســال 71 بــه  اســت. او ابتــدا ســراغ 
کاراتــه روی آورد. خــودش علــت ایــن تغییــر رشــته را رفتــن بــه 
کاراتــه و مشــاهده زیبایی هــا و جذابیت هــای  محــل تمرینــات 
کاراتــه بیــش از  کــه  ایــن رشــته ذکــر می کنــد و معتقــد اســت 
کــه یادگیــری آن  کــه  آنکــه ورزش باشــد هنــر اســت؛ هنــری 
کیوکوشــین را  عالقــه و اشــتیاق هنرجــو را می طلبــد و ســبک 

رســیدن بــه باالتریــن درجــه حقیقــت تعریــف می کنــد.

کاراته خشونت معنی ندارد در 
کاراتــه  کاراتــه می گویــد:  ایــن ورزشــکار خوش آتیــه در تعریــف 
کاراتــه بــا تواضــع آغــاز  بــه معنــی مبــارزه بــا دســتان خالــی اســت؛ 
کاراتــه روی روحیــه ی  می شــود و بــا تواضــع خاتمــه می یابــد. 
او  در  را  تواضــع  و  خشــوع  حــس  و  می گــذارد  تاثیــر  انســان 
کســانی  کــه بســیاری از  برمی انگیــزد. وی بــر ایــن عقیــده اســت 
کــه بــا رشــته کاراته اشــنا نیســتند تصــور می کنند این رشــته بســیار 
خشــن اســت در حالــی کــه اصــوال کاراتــه و خشــونت  در تقابلند نه 

ــدارد. ــی ن ــه معن کارات ــونت در  ــی، خش ــه عبارت ــل. ب در تعام

پدر؛ مشوق اصلی
کشور از پدرش به عنوان اصلی ترین  کاراته  این قهرمان باسابقه 
که خانواده ورزش دوستی  کند و می گوید  مشوق خودش یاد می 
دارد؛ دو برادرش از درجه داران نیروی انتظامی هستند و از قهرمانان 
کشوری دارند. این رشته  به  شمار می روند و مقام های استانی و 

الگوی ورزشی
کــه خــود به نوعــی الگــو بــرای جوان ترهــا   ایــن قهرمــان بااخــالق 
کــه در عرصه هــای مختلــف  کســانی  محســوب می شــود  همــه 

شکارچی طال روی تاتامی

کــه ســاعت ها پشــت میــز در حالتــی ثابــت می نشــینند، ضروری تــر  کارمنــدان  کــه ورزش تاثیــر شــگرفی در حفــظ ســالمت و پویایــی جامعــه دارد و ایــن امــر بــه ویــژه بــرای  کســی پوشــیده نیســت  بــر 
کارمنــدان، ســالمت ایــن قــش از افــراد جامعــه را بــه خطــر مــی انــدازد و ســبب بــروز بیماری هــای بســیاری شــده اســت شــنیدن خبــر قهرمانــی یکــی  کم تحرکــی  اســت. بــا ایــن حالــدر شــرایطیکه 
کارمنــد  کنــون  از آن هــا در مســابقات بین المللــی می توانــد بســیار امیدوار کننــده باشــد. »میــر اســالم حامد«کــه در ســال 1356 در مغــان اردبیــل متولــد شــده اســت فوق دیپلــم حســابداری دارد و ا

مدیدریــت خدمــات پشــتیبانی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســت.

98

دا
 وب

ــار
ـــــــ

خبـ
ا

دوره جدید-شماره سوم -پاییز1394



کشــور افتخارآفرینــی می کننــد را الگــوی خــود می دانــد،  ورزش 
ولــی در رشــته تخصصــی خــود از »حســین زاده« و »صالحــی« 
مربیــان تیــم ملــی  بــه عنــوان الگــوی ورزشــی خــود یــاد می کنــد.

هدف؛ افتخار افرینی برای کشور
کســب افتخــار  کار بــا ســابقه هــدف خــود از ورزش را  کاراتــه   ایــن 
کنــون توانســته  کــه تا کشــورش ذکــر می کنــد و  می گویــد  بــرای 
اســت قهرمانــی مســابقات مختلــف را تجربــه کنــد امــا هنــوز جای 
مقــام قهرمانــی جهــان را در ویتریــن افتخاراتــش خالــی مــی بینــد 
کنــون 35 ســاله  ــه ا ک و آرزو دارد روزی قهرمــان جهــان شــود. او 
کــه تاچــه زمانــی در عرصــه ورزش  اســت در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه در  قهرمانــی حضــور خواهــد داشــت اظهــار می کنــد. تــا زمانــی 

خــود تــوان رقابــت را ببینــم بــا قــدرت ادامــه خواهــم داد.

افتخارات
میـــر اســـالم حامـــد از ســـال 77درمســـابقات بـــه صـــورت حرفـــه ای 
کـــرده وحایـــز مقـــام متعدداســـتانی   کشـــوری وبیـــن المللـــی  شـــرکت 
ــی  ــام قهرمانـ ــه 10مقـ ــوان بـ ــی تـ ــه مـ ــه از آن جملـ کـ ــده اســـت  شـ
بایجـــان  اذر  اســـتان  قهرمانـــی  5مقـــام  کشـــوری   قهرمانـــی 
کـــرد  شـــرقی و40مقـــام قهرمانـــی قهرمانـــی اســـتان اردبیـــل اشـــاره 
کارنامـــه وی بـــه چشـــم مـــی خـــورد  5عنـــوان بیـــن المللـــی هـــم در 

کـــرده اســـت. کـــه در تمامـــی آنهـــا مقـــام نخســـت را از آن خـــود 

ایران قهرمان آسیا -اروپا
کا دربــاره دربــاره مســابقات اســیا - اروپاییمــی گویــد  کاراتــه  ایــن 

:ایــن مســابقات طبــق روال ســالهای قبــل امســال در اســتانبول 
کشــورهای آلمــان  روســیه ســوریه  لبنــان   ترکیــه برگــزار شــد ودر 
عــراق  ازبکســتان افغانســتان  جمهــوری آذربایجــان وتیمــی 
کشــور در ایــن دوره از مســابقات شــرکت  متشــکل از 5قهرمــان از 
شــرقی  آذربایجــان  اســتان  تنهانماینــده  بنــده  کــه  داشــتند 
درایــن بــازی هــا بــودم ودر ایــن مســابقات قــات توانســتم بــا 
شکســت دادن حریــف روس در فینــال ضمــن کســب مــدال طــال 
کنــم. عنــوان تکنیکــی تریــن بازیکــن رقابــت هــا را از آن خــود 

 
تجلی غیرت ایرانی در مسابقات بین المللی

شــیرین ترین خاطــره میــر اســالم حامــد بــه فینــال مســابقات 
کــو برمی گرددکــه در ایــن دیــدار حریفــش فرزنــد  یکــی از  2011 با
کــه قبــل از مســابقه از وی خواســته می شــود  وزرای روس بــوده  

کــه ... کنــد  گــذار  در قبــال دریافــت رشــوه مســابقه را وا

نداشتن حامی مالی، دغدغه اصلی
ـــی  ـــی، نداشـــتن حامـــی مال قهرمـــان چنـــد دوره مســـابقات بین الملل
کل  کنـــد و می گـــوی:  را اصلی تریـــن دغدغـــه خـــود عنـــوان مـــی 
هزینـــه اعـــزام بـــه مســـابقات بـــر عهـــده خودمـــان اســـت، البتـــه رئیـــس 
کاراتـــه اســـتان قبـــل از اعـــزام اخیـــر قـــول مســـاعدت داده بـــود  هیئـــت 
ولـــی تاکنـــون خبـــری نشـــده اســـت. حـــدود یـــک مـــاه پیـــش هـــم 
مســـابقات جهانـــی در کشـــور ژاپـــن برگـــزار شـــد کـــه بـــه دلیـــل نداشـــتن 

هزینـــه اعـــزام نتوانســـتم در مســـابقات حضـــور یابـــم.

حامی همیشگی
عــوم  دانشــگاه  بخــش خدمــات  گفتــه حامــد، مدیدیــت  بــه 
کــرده اســت.  کارکنــان حمایــت  پزشــکی تبریــز همــواره از ورزش 
حامــد اظهــار می کنــد: همــواره لطــف رؤســای قبلــی و فعلــی 
شــامل حالــم بــوده اســت و در تامیــن بخــش بزررگــی از هزینه هــا 
گــر حمایت هــای مدیریــت نبــود، از  بــه مــن یــاری رســانده اندو ا

برنمی آمــدم. پــس هزینه هایــم 

کمیته ورزشی دانشگاه عملکرد ضعیف 
با توجه به ماده 15 آیین نامه ورزش کارمندان باید کمیته ورزشی 
کمیته در بخش مدیریت خدمات  در اداره ها تشکیل شود. این 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل شده است و مسئولیت آن 
این  بر عهده دارد، هر چند خودش عملکرد  را میر اسالم واحد 
کمیته را ضعیف ارزیابی می کند  و درباره امکانات باشگاه علوم 
پزشکی می گویدکه این باشگاه از امکانات خوبی برخوردار است 
کارمندان دانشگاه از این امکانات بهره می برند اما خود  و اغلب 
که ورزش را به صورت حرفه ای دنبال می کند  او با توجه به این 
و در این باشگاه تمرینی ندارد ترجیح می دهد در باشگاه شخصی 
تاثیر  وی  کند.  دنبال  را  تمرینات  دوستش  باشگاه  در  یا  خود 
کارمندان را غیرقابل انکار توصیف  ورزش در  افزایش بهره وری 
که به صورت مداوم  از همکارانم  می کند و می افزاید آن دسته 
ورزش می کنند ضمن اینکه بانشاط ترند در انجام کارهایشان هم 
کم نشاط نمی توانند با  کم تحرک  و  کارمندان  موفق ترند، چون 
سرعت خوبی کارها را انجام دهند و سرعت این کارمندان بسیار 

کمتر از کارمندان  ورزشکار و سالم است.

میر اسالم حامد از سال 77درمسابقات به 
صورت حرفه ای شرکت کرده وحایز مقام های 
متعدد استانی، کشوری و بین المللی شده است 
که از آن جمله می توان به 10مقام قهرمانی 
قهرمانی کشوری، 5مقام قهرمانی استان 
آذربایجان شرقی، 40مقام قهرمانی قهرمانی استان 
اردبیل اشاره کرد و 5عنوان بین المللی هم در 
کارنامه وی به چشم می خورد که در تمامی آنها 
مقام نخست را از آن خود کرده است
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قازان داغی داستان باز کردن گره بزرگ ترافیک 
بیمارســتانی بــا سرانگشــتان هوشــمند  تدبیــر

ما براݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤ رفاه حال بیماران 
تیم ݡݡکوه را از پیش رو برداݡسݒ

ما براݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤ رفاه حال بیماران 
تیم ݡݡکوه را از پیش رو برداݡسݒ

کشــش ایــن تــردد بــاال را  کــه قــدرت  بــا راه انــدازی مرکــز امــام رضــا)ع( و ســرازیر شــدن خیــل مراجعیــن آن، خیابان هــای اطــراف مخصوصــًا خیابــان عطــار نیشــابوری 
ــراف  ــای اط ــه خیابان ه ــادم هم ــه راه افت ــام رضا)ع(ب ــز ام ــرف مرک ــگاه به ط ــک دانش کلینی ــان از  ــه آذربایج ــد. در روز زلزل ــل می ش ــی از روز قف ــاعات خاص ــت در س نداش
گــر در ایــن لحظــه مصدومــان نیازمنــد انتقــال بــه  توســط خیــل خودروهــا و آهن پاره هــای بی حرکــت بــه تســخیر درآمــده بــود هیــچ حرکتــی میســر نبــود در ایــن فکــر بــودم ا
ح تفصیلــی شــهر و تعریــض خیابــان عطــار نیشــابوری قــرار گرفتــم ولــی  کــرد؟ در روزهــای آتــی بــا بررســی جــدی فــراوان در جریــان طــر بزرگ تریــن مرکــز مــا باشــند چــه بایــد 
اهتمــام جــدی بــرای حــل مشــکل صــورت نمی گرفــت. از اوایــل ســال 92 بــا بررســی اجمالــی بــه ایــن فکــر افتــادم کــه ایجــاد راه دسترســی از خیابــان عریــض 45 متــری به 
ح کنــم تــا اینکــه مســئولیت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز در اواخر آبــان 92 به این جانب ســپرده  دانشــگاه علــوم پزشــکی و مرکــز امــام رضــا)ع( را  بــا مســئولین وقــت مطــر
ح هــای بــزرگ بــرای توســعه دانشــگاه فکــرم مشــغول ایجــاد راه دسترســی بــود، موضــوع را بــا جنــاب آقــای دکتــر عزتــی معاون شهرســازی  شــد. در کنــار مجموعــه ای از طر
شــهرداری در میــان نهــادم کــه ایشــان اســتقبال کــرد. مطالعــات اولیــه نشــان مــی داد کــه قســمت معتنابــه ی از زمیــن  در اختیار دانشــگاه تبریز هســت لذا طبق قــرار قبلی 
ح و آمادگــی خــود را بــرای تأدیــه حقــوق دانشــگاه تبریز بیان داشــتم. ایشــان )جنــاب آقای  در دفتــر رئیــس محتــرم وقــت دانشــگاه تبریــز حضــور یافتــم، ایــده خــود را مطــر
ح نمــودم هم زمان  دکتــر آژیــده( قــول همــکاری دادنــد ولــی مدتــی بعــد جنــاب آقــای دکتــر پورمحمــدی در ایــن جایــگاه قــرار گرفتنــد. در اولیــن دیــدار مطالبــه خود را مطــر
کــردم ایــده را پســندیدند و قــول همــکاری دادنــد ده هــا  موضــوع را بــه جنــاب آقــای مهنــدس پــور مهــدی معــاون محتــرم  هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری منتقــل 
کردنــد و البتــه از  گرفــت. جنــاب مهنــدس پــور مهــدی میانجیگــری بیــن دانشــگاه ها را به خوبــی مدیریــت  جلســه و صدهــا و ده هــا بازدیــد توســط صاحب نظــران انجــام 

درخواســت  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در شــورای ترافیــك هــم جانانــه دفــاع نمودنــد.
ح خــود بــود تــا در اولیــن  به هرحــال 14 مــاه تــالش هنــوز دور نمــای روشــنی را نشــان نمــی داد مقاومت هــا می خواســت مــا را دلســـرد نمایــد مشــاور در حــال آماده ســازی طــر
کــه در اختیــار  کردیــم قــرار شــد ضلــع شــمالی زمیــن را  روزهــای ســال 94 دل بــه دریــا زدم  آقــای مهنــدس عمرانــی فــر معــاون مدیریــت فنــی را صــدا زدم مســیر را بررســی 
ک بــرداری شـــروع شـــد به ســـرعت ارتفـــاع زمیــن در عرصـــه ای بــه مســـاحت1/5هکتار کاهــش  ک بــرداری کنیــم درحالی کــه دانشــگاه تعطیــل بــود کار خا خودمــان بــود خا
داده شــد. بازدیــد جنــاب آقــای اســتاندار، جنــاب آقــای مهنــدس پــور مهــدی، شــهردار محتــرم تبریــز، شــهردار و معاونیــن محتــرم منطقــه 2 برای دفــاع از ضــرورت اجرای 
ح امــکان مصالحــه بــا دانشــگاه تبریــز را فراهــم ســاخت و حــال مراحــل اجرایــی بــا ســرعت مناســب انجــام می گیــرد تــا در ســال 95 شــاهد گشــایش راه جدیــد باشــیم. طــر
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احجام عملیات اجرایی پروژه، طبق برآورد اولیه:

کبرداری به میزان 825،132 متر مکعب	  خا
کنی به میزان 1850 متر مکعب	  پی 
بنایی با سنگ الشه در پی و دیوار  3600 متر مکعب	 
بتن ریزی به مقدار  700 متر مکعب	 

نصب جدول پیش ساخته بتنی 136متر مکعب	 
کریزی به مقدار1725 متر مکعب	  اجرای الیه های خا
اجرای الیه اساس و زیراساس به مقدار 3000 متر مکعب	 

کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی  3150 متر مربع	  اجرای 

�ز  ر�ی �ب
ت
ی �

ز
ا�ز  دا�

ز
ا�

ت
�

ی
ز

ا�
ت

ما�س� �ی ک �ب �ی
ز

�ا�
ت
�گ � ود�ز گ�ه �ب�ز حکا�ی�ت گ�ش

د�ب�یر
ت
ک � ا�ز کوحچ

ت
� گ�ش

ز
 �با سرا�

اݣݣهکاݤݤرݤݤ مدݣݣیرݤݤیتیݤݤ؛ ݡسݒ


