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دانشـــگاه های  پابه پـــای  امـــروز  کـــه  خـــود می بالیـــم  بـــر 
ـــدی   ـــی و رتبه بن ـــنواره های علم ـــور در جش کش ـــر  ـــر  سراس برت
دانشــــــــــگاه ها در حــــــــــــوزه های مختلـــف آموزشــــــــــــــی، 
ـــکوهای  ـــان در س ـــت و درم ـــش، بهداش ـــجویی، پژوه دانش
اول نشســـته ایم. تاریـــخ و غیـــرت و افتخـــارات تبریـــز نیـــز جـــز ایـــن را  برنمی تابـــد. به حـــق 
تبریزی هـــا الیـــق برترین انـــد. ســـرعت پیشـــرفت و توســـعه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
و انتخـــاب ایـــن دانشـــگاه در جشـــنواره شـــهید رجایـــی به عنـــوان دســـتگاه برگزیـــده در بعـــد 
کـــه در مطلـــع  شـــاخص های عمومـــی در ارزیابـــی عملکـــرد ســـال 1394مـــا را بـــر آن داشـــت 
کلیـــه همـــکاران صمیمانـــه تشـــکر نمـــوده و یـــاد و  ایـــن شـــماره نشـــریه نـــدای ســـالمت از 
ج نهـــاده و بـــار  خاطـــره درگذشـــتگان ایـــن خیـــل عظیـــم خدمتگـــزاران عرصـــه ســـالمت را ار

گرامـــی بداریـــم. ـــز را  ـــوم پزشـــکی تبری دیگـــر هفتادمیـــن ســـال تأســـیس دانشـــگاه عل
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 دستگاه برگزیده جشنواره شهید رجایی استان 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در جشــنواره شــهید  بــه 
رجایــی اســتان ایــن دانشــگاه بعنــوان دســتگاه برگزیــده 
ارزیابــی  در  اســتان  وبودجــه  برنامــه  ســازمان    ســوی    از 
عملکــرد ســال 1394 معرفــی شــد. درلوح صــادره از ســوی 
شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  جبــارزده،  اســماعیل  دکتــر 
درایــن خصــوص آمــده اســت:  جنــاب آقــای دکتــر صومــی 
از  یکــی  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  محتــرم  رئیــس 
مهــم تریــن ابزارهــای توســعه ســازمان هــا، اســتقرار نظــام 
بهبــود  بــرای  تــالش  هرگونــه  اســت.  عملکــرد  مدیریــت 

بــه  مــردم  اعتمــاد  افزایــش  موجــب  ســازمان،  مســتمر 
کارکنــان ومســئولین دســتگاه های اجرایــی عمومــی، دولــت 
خدمتگــزار وارتقــای ســطح رضایــت عمومــی خواهــد گردید.  
درهمیــن راســتا وبراســاس بررســی وارزیابــی بــه عمــل آمــده، 
در ارزیابــی عملکــرد ســال 1394 " دانشــگاه علــوم پزشــکی، 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی تبریــز " در بعــد شــاخص هــای 
عمومــی  بــه عنــوان " دســتگاه برگزیــده " انتخــاب شــده 
اســت.  بدیــن وســیله از همــت، تــالش خالصانــه واقدامــات 
اثربخــش جنــاب عالــی ومجموعه همــکاران آن دســتگاه 

ــای  ــئولیت ودرک ارزش ه ــاس مس ــا براحس ــه بن ک ــی  اجرای
اســالمی و انســانی بــه ارتقــای ســطح خدمــت رســانی مــردم 
عزیــز اســتان اهتمــام ورزیده انــد، تقدیــر وتشــکر می نمایــم. 
امیــد اســت بــا اتــکاء بــه خداونــد متعــال درســال اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام وعمل، درســایه ی توجهات حضرت ولی 
عصــر )عــج(، پیــروی از منویــات مقــام معظــم رهبــری )مــد 
ظلــه العالــی ( و اجــرای سیاســتهای عالیــه ی دولــت تدبیر و 
کار و توفیــق  امیــد شــاهد بهبــود مســتمر فرایندهــای انجــام 
ارائــه خدمــات بیشــتر بــه مــردم شــریف اســتان باشــیم."
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 ســومین جلســه احــداث بیمارســتان 800تختخوابــی تبریز 
ســومین جلســه احــداث بیمارســتان 800 تختخوابــی جایگزیــن بیمارســتان شــهدا و امــام خمینــی )ره( روز سه شــنبه اول تیرمــاه بــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه برگــزار شــد. ایــن پــروژه به صــورت 
کــره ای  کارشناســان فنــی، معمــار اصلــی و مدیرعامــل شــرکت مذکــور حضــور داشــتند طــراح  کــه  کــره ای DAELIM  طراحــی و اجــرا خواهــد شــد. در ایــن جلســه  ح و ســاخت ( توســط شــرکت  EPC )طــر
کــره ای در طــول ســه ســال و بــا زیربنــای حــدود 84000  گــزاری شــرکت  گانــه ارائــه و معایــب و محاســن هــر پــروژه را توضیــح داد. ایــن پــروژه بــا ســرمایه  ح جدا مطالعــات انجام شــده را در قالــب ســه طــر

کــره ای ابــالغ نماینــد. گزینــه منتخــب را بــه مشــاور  گزینه هــای ارائه شــده،  گردیــد مســئولین دانشــگاه پــس از بررســی  مترمربــع و در محــل مرکــز آموزشــی و درمانــی شــهدا احــداث خواهــد شــد.  مقــرر 

پخش برنامه مشارکتی 

مجله سالمت
در شبکه استانی سهند

 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  بـــه 
تبریـــز، برنامـــه مشـــارکتی "مجلـــه ســـالمت" در شـــبکه 
اســـتانی ســـهند روزهـــای دوشـــنبه هرهفته ســـاعت 19 
پخـــش می شـــود. هـــدف تولیـــد و پخـــش ایـــن برنامـــه 
معرفـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و بیـــان عملکـــرد 
و  آموزشـــی  پژوهشـــی،  مختلـــف  حوزه هـــای  در  آن 
ارائـــه  و  دارو  و  غـــذا  و  درمانـــی  بهداشـــتی،  خدمـــات 
موفقیـــت هـــای علمـــی در ســـطح ملـــی و جهانـــی و آشـــنا 
نمـــودن عمـــوم مـــردم بـــا اهـــداف عالیـــه دانشـــگاه و تقدیـــر 
ح  مطـــر اســـاتید  و  ســـالمت  پیشکســـوتان  خادمـــان،  از 
ایـــن حـــوزه و بیـــان اخبـــار و پیشـــرفت هـــای موجـــود 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز می باشـــد. الزم بـــه ذکـــر 
ـــاور  ـــی، مش ـــورش رزم ک ـــه  ـــن برنام ـــده ای کنن ـــه  ـــت : تهی اس
پزشـــکی دکترســـید جمـــال حســـینی اقـــدم، دســـتیار تهیـــه و 
گزارشـــگر ســـولماز حســـینی اقـــدم، تصویربـــردار و صدابـــردار 

صمـــد آقایـــی و تدوینگـــر حامـــد خدایـــی می باشـــند. 
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دکتــر دینــوری:  تبریــز در قامــت یــک شــهر جهانــی واقعی و گاهی برتر از شــهرهای ونیز، 

لنــدن و پاریــس  در برخــی از دوره هــای تاریخی مورخان شــرقی و غربی
کشـــور  در تبریـــز برگـــزار شـــد. معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع  کار ســـی و یکمیـــن همایـــش معاونیـــن توســـعه مدیریـــت و منابـــع دانشـــگاه ها و دانشـــکده های علـــوم پزشـــکی  آییـــن آغـــاز بـــه 
گـــواه تاریـــخ در تمـــام ادوار نقشـــی جریان ســـاز داشـــته اســـت. مســـعود  کـــه بـــه  گفـــت: آذربایجـــان و بـــه ویـــژه شـــهر تبریـــز، خطـــه ای اســـت  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ایـــن همایـــش 
ــازی واقـــف نبـــوده باشـــند.  ــران بـــه تمـــدن سـ ــز در حوزه هـــای سیاســـت، دیـــن، علـــم، فرهنـــگ و ادب ایـ کـــه تبریـ گرفـــت  ــراغ  ــر دوره تاریخـــی می تـــوان سـ کمتـ فقیـــه دینـــوری  ادامـــه داد: 
کـــرد:  گزنـــد حـــوادث تاریخـــی پنـــاه دانشـــمندان و ســـخنوران بســـیاری بـــوده اســـت.وی اضافـــه  کـــرد: ایـــن ســـرزمین، شـــخصیت های برجســـته ای پـــرورش داده و در  وی خاطرنشـــان 
کـــه در برخـــی از دوره هـــای تاریخـــی مورخـــان شـــرقی و غربـــی تبریـــز در قامـــت  کـــدام بـــه نحـــوی نـــام تبریـــز را در تاریـــخ ایـــران ســـربلند ســـاخته انـــد، بـــی جهـــت نیســـت  ایـــن نـــام آوران هـــر 
گفتنـــی اســـت؛ ســـی و یکمیـــن همایـــش معاونیـــن توســـعه مدیریـــت و منابـــع دانشـــگاه ها و  گاهـــی برتـــر از شـــهرهای ونیـــز و لنـــدن و پاریـــس تلقـــی شـــده اســـت.  یـــک شـــهر جهانـــی واقعـــی و 

کشـــور   17 و 18 شـــهریور مـــاه ســـال جـــاری در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد. دانشـــکده های علـــوم پزشـــکی 
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همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها  و 
دانشکده های علوم پزشکی کشور در تبریز برگزار شد

دانشــگاه ها  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معاونیــن  همایــش  یکمیــن  و  ســی 
جــاری  ســال  مــاه  شــهریور   18 و   17 کشــور  پزشــکی  علــوم  دانشــکده های  و 
منطقــه  ایســنا،  گــزارش  بــه  شــد.  برگــزار  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
افتتــاح  درآییــن  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  آذربایجان شــرقی، 
کــرد: دانشــگاه ربــع رشــیدی در 700 ســال قبــل و بعــد از  ایــن همایــش اظهــار 
ــه یکــی از  ک مجموعه هــای دانشــگاهی همچــون جنــدی شــاپور تاســیس شــد 
کــرد: بــا مطالعــه  افتخــارات جهــان اســالم بــود. محمــد حســین صومــی اضافــه 
آثــار بــر جــای مانــده از ایــن مجموعــه علمــی و دانشــگاهی متوجــه می شــویم 
یکــی از مهمتریــن اصــول کلــی در ایــن مجموعــه توجــه بــه بحث هــای مدیریتــی 
کــه مقــارن بــا رویدادهــای  و منابــع بــوده اســت. وی ادامــه داد: در آن روزگار 
قــرون وســطی در اروپــا بــود،  ایــن دانشــگاه بــا جــذب مدرســین و دانشــجو از 
سراســر دنیــا، شــگفتی های بســیاری آفریــده بــود، روزانــه بــا  300 بارشــتر گیاهــان 
گفــت: ســابقه  رفــع می شــد. وی  ایــن مجموعــه درمانــی  نیازهــای  دارویــی 
تاریخــی شــهر تبریــز قابــل تحســین بــوده و مــا بــه عنــوان وارثــان و فرزنــدان 
انســان های خــدوم ایــن خطــه وظایــف ســنگینی بــر عهــده داریــم. صومــی 

ــوان  ــادآور شــد: نمی ت ــت یازدهــم در حــوزه ســالمت ی ــه عملکــرد دول ــا اشــاره ب ب
کــرد، توجــه  کتمــان  گذشــته را  برنامــه و فعالیت هــای انجــام شــده در ســه ســال 
کشــور از  کرامــت انســانی و پاســخگو بــودن مســئوالن و متولیــان ســالمت  بــه 
کیــد بــر ضــرورت آســیب  شــاخص های مدیریتــی دولــت یازدهــم اســت. وی بــا تا
نامیمــون در وزارت  از رویدادهــای  گفــت: یکــی  شناســی در عرصــه ســالمت 
بهداشــت، تمرکزگرایــی در حــوزه معاونت هــای ســتادی اســت. رئیــس دانشــگاه 
کشــور بــه درســتی انجــام  علــوم پزشــکی تبریــز بــا بیــان اینکــه نظــام ارزیابــی در 
نشــده،افزود: وجــود انــواع متعــدد نظام هــای ارزیابــی باعــث ســردرگمی اســت، 
گیــرد. وی  الزم اســت ارزیابــی بــر اســاس شــاخص های توافــق شــده صــورت 
کشــور، از  کــرد: در ســال های اخیــر در تمــام بخش هــای حــوزه ســالمت  اضافــه 
توســعه مدیریــت و منابــع فیزیکــی گرفتــه تــا تامیــن غــذا و دارو موفــق عمل شــده 
گذشــته  اســت. وی از احــداث  300 هــزار متــر مربــع فضــای جدیــد در ســه ســال 
کوهــورت برتــر وزارت بهداشــت  گفــت: یکــی از ســه  در ایــن دانشــگاه خبــر داد و 
کــه یــک برنامــه تحقیقاتــی و علمــی در حــوزه ســالمت اســت، در دانشــگاه علــوم 

ــز در حــال اجــرا اســت. پزشــکی تبری
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اعتماد آفرینی و مدیریت اخالقی ضرورت جدی سازمان ها است
منابـــع  و  مدیریـــت  توســـعه  معـــاون 
اعتمـــاد  کـــرد:  اظهـــار  بهداشـــت  وزارت 
ضـــرورت  اخالقـــی  مدیریـــت  و  آفرینـــی 
گـــزارش  بـــه  اســـت.  ســـازمان ها  جـــدی 
روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز، دکتـــر ســـید علـــی صدرالســـادات در 
همایـــش  ســـی ویکمین  افتتاحیـــه  آییـــن 
منابـــع  و  مدیریـــت  توســـعه  معاونیـــن 
علـــــــوم  دانشــــــــکده های  و  دانشـــگاه ها 
گفـــت:  موفقیـــت،  کشــــــــــــور،  پزشــــــــکی 
آرمانـــی همگانـــی بـــوده و رســـیدن بـــه آن 
نیـــز در ســـطح شـــخصی، شـــغلی، ســـازمانی 
مســـئولیت پذیری  مرهــــــــون  ملـــی  و 
کیـــد بـــر ضـــرورت  ـــا تا اخالقـــی اســـت. وی ب
ســـازمانها  در  اخالقـــی  مدیریـــت  جـــدی 
کـــرد: ســـازمانهای اخـــالق محـــور  اظهـــار 
خصیصـــه   و  ویژگـــی  ایـــن  بـــا  دنیـــا  در 
رتبه بنـــدی می شـــوند. وی  بـــا بیـــان اینکـــه می تـــوان بـــا اعتمادآفرینـــی، رابطـــه صحیـــح 
ــت،  ــا، صداقـ ــدات و وعده هـ ــه تعهـ ــدی بـ ــزود : پایبنـ ــرد، افـ کـ ــرار  ــط برقـ ــا محیـ ــانی را بـ و آسـ
ایجـــاد  عوامـــل  جملـــه  از  بـــودن،  دســـترس  در  همچنیـــن  و  گذاشـــتن  احتـــرام  ســـازگاری، 

ـــی  ـــش بین ـــه پی ک ـــدر  ـــه اینکه هرق ـــاره ب ـــا اش ـــت. وی ب ـــازمانها اس ـــاد در درون س ـــده ی اعتم کنن
خ اعتمـــاد آفرینـــی نیـــز باالتـــر خواهـــد بـــود، یـــادآور شـــد: مهم تریـــن  پذیـــری باالتـــر باشـــد، نـــر
بـــوده و  قانونمنـــدی و قاعده پذیـــری  عامـــل در پیش بینی پذیـــری ســـازمان ها و جامعـــه، 
ــه  ــه داد: بـ ــد. وی ادامـ ــه باشـ ــا ضابطـ ــده و بـ ــی شـ ــازمان ها پیش بینـ ــات در سـ ــد تصمیمـ بایـ
ــی  ــت پیش بینـ ــه قابلیـ ــد در نتیجـ کننـ ــد  ــود را قانون منـ ــازمان ها خـ ــه و سـ ــه جامعـ کـ ــی  میزانـ
ــری  ــر قاعده پذیـ ــد بـ کیـ ــرد: تا کـ ــان  ــادات بیـ ــر صدرالسـ ــد. دکتـ ــز افزایـــش مییابـ ــط نیـ در محیـ
ــه  ــاداری بـ ــای وفـ ــه معنـ ع بـ ــو ــه ایـــن موضـ کـ ــرا  ــوده، چـ ــری نبـ ــای تحولناپذیـ ــه معنـ ــز بـ هرگـ
اصـــول میباشـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش موثـــر مســـئولیت های اخالقـــی در پایبنـــدی بـــه 
گـــروی قانون منـــدی اوســـت.وی در  کـــرد: مســـئولیت پذیری فـــرد در  قانـــون خاطرنشـــان 
ــا توســـعه اعتمـــاد در بیـــن افـــراد ســـازمان ها، میتـــوان اخـــالق عمومـــی  کـــرد: بـ ــار  ادامـــه اظهـ
کـــه موفقیـــت یـــک جامعـــه و ســـازمان در نتیجـــه ی  و حرفـــه ای را در جامعـــه ارتقـــا داد، چـــرا 
ارتقـــای اخـــالق عمومـــی و حرفـــه ای میســـر بـــوده و همچنیـــن اعتمادآفرینـــی نیـــز زیـــر بنـــای 
مدیریـــت اخالقـــی اســـت. دکتـــر صـــدر الســـادات در پایـــان ضمـــن ســـپاس از مهنـــدس موهبتـــی 
معـــاون برنامـــه ریـــزی وزارت بهداشـــت و اهتمـــام ایشـــان در امـــر توســـعه و نهادینـــه ســـازی 
برنامـــه در ســـطح وزارت بهداشـــت و هماهنگـــی میـــان آن معاونـــت و معاونـــت توســـعه بـــا 
ــداوم  ــه و تـ ــرورت توجـ ــر ضـ ــت، بـ ــن معاونـ ــه در ایـ ــزی مربوطـ ــه ریـ ــاختار برنامـ ــه سـ ــه بـ توجـ
گفتنـــی اســـت؛ آییـــن افتتاحیـــه  کیـــد نمـــود .  ـــه آن تا برنامـــه در معاونـــت توســـعه و پایبنـــدی ب
ســـی و یکمیـــن اجـــالس معاونیـــن توســـعه مدیریـــت و منابـــع دانشـــگاه ها و دانشـــکده های 
کشـــور  در تبریـــز برگـــزار شـــد. ایـــن همایـــش  از امـــروز چهارشـــنبه 17 شـــهریور در  علـــوم پزشـــکی 
گردیـــد وتـــا پایـــان روز پنجشـــنبه 18 شـــهریور برگـــزار شـــد. دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز آغـــاز 

مهندس موهبتی معاون هماهنگی، برنامه ریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت:

کردن نظام برنامه  نهادینه 
کشور نیازمند  ریزی در 

آسیب شناسی است
 معـــاون هماهنگـــی، برنامه ریـــزی، امـــور حقوقـــی 
ــئوال  ح ایـــن سـ ــر ــا طـ و مجلـــس وزارت بهداشـــت بـ
کمتـــر از 50 درصـــد برنامه هـــای توســـعه  کـــه چـــرا 
ــه  ــت: نهادینـ گفـ ــود،  ــق می شـ ــازمان ها محقـ ای سـ
کشـــور دشـــوار بـــوده  کـــردن نظـــام برنامـــه ریـــزی در 
اســـت.  شناســـی  آســـیب  نیازمنـــد  مســـئله  ایـــن  و 
علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
پزشـــکی تبریـــز، مهنـــدس طاهـــر موهبتـــی در آییـــن 
افتتاحیـــه ســـی و یکمیـــن اجـــالس معاونیـــن توســـعه 
دانشـــکده های  و  دانشـــگاه ها  منابـــع  و  مدیریـــت 
کـــرد:  اظهـــار  تبریـــز  در  کشـــور  پزشـــکی  علـــوم 
کلـــی را بـــه برنامه هـــای عملیاتـــی  بایـــد مفاهیـــم 
ســـطوح  بـــه  تکلیفـــی  نـــگاه  تزریـــق  بـــا  و  تبدیـــل 
کارشناســـی آنهـــا را در پیشـــبرد برنامه هـــا  میانـــی و 
ـــه  ک ـــی  ـــرد: در صورت ک ـــه  ـــارکت دهیـــم. وی اضاف مش

کارشناســـی نســـبت بـــه برنامه هـــا نـــگاه تکلیفـــی و نـــه تمایلـــی داشـــته  ســـطوح میانـــی و ســـطوح 
کشـــور،  مـــا در  کـــرد: مشـــکل  رفـــع می شـــود. وی خاطرنشـــان  از مشـــکالت  باشـــند، بســـیاری 
کیـــد  بودجـــه نیســـت، مدیریـــت منابـــع اســـت، بودجـــه بایـــد در خدمـــت برنامـــه باشـــد. وی بـــا تا
برنامه هـــا  اجرایـــی  ضمانـــت  پایـــش  گفـــت:  ســـازمانی،  برنامه هـــای  مســـتمر  پایش هـــای  بـــر 
اســـت، در وزارت بهداشـــت نقـــش معاونـــت برنامه ریـــزی، نقـــش تلفیقـــی و دبیرخانـــه ای بـــرای 
برنامـــه ای  چنانچـــه  کـــرد:  خاطرنشـــان  موهبتـــی  می باشـــد.  مهنـــدس  یک پارچگـــی  ایجـــاد 
آسیب شناســـی شـــود ولـــی همچنـــان رفتارهـــای قبلـــی ادامـــه یابـــد، در اینصـــورت موفقیتـــی حاصـــل 
ـــار  ـــر رفت ـــل تغیی ـــی اصـــوال در مقاب ـــار میباشـــد، ول ـــر رفت ـــرا اســـاس برنامه ریـــزی تغیی نشـــده اســـت. زی
کنـــون  گام بـــه گام بـــودن ایـــن مشـــکل را حـــل میکنـــد. ا مقاومـــت وجـــود دارد. تدریجـــی بـــودن و 
در وزارت بهداشـــت بـــا همـــان مفاهیـــم 25 ســـال پیـــش برنامه ریـــزی اســـتراتژیک نوشـــته شـــده 
اســـت و فقـــط ادبیـــات آن متفـــاوت شـــده اســـت.  گفتنـــی اســـت؛ افتتاحیـــه ســـی و یکمیـــن اجـــالس 
کشـــور در محـــل  ـــوم پزشـــکی  ـــع دانشـــگاه ها و دانشـــکده های عل معاونیـــن توســـعه مدیریـــت و مناب
ســـالن همایـــش مرکـــز مطالعـــات و توســـعه آمـــوزش پزشـــکی برگزار و تـــا  18 شـــهریور ادامـــه داشـــت.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در اجالس معاونین توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت:

گواهی  که به  آذربایجان خطه ای است 
تاریخ در تمام ادوار نقشی جریان ساز 

داشـته است 
کار ســـی و یکمیـــن همایـــش معاونیـــن توســـعه مدیریـــت و منابـــع  آییـــن آغـــاز بـــه 
شـــد. برگـــزار  تبریـــز  در  کشـــور   پزشـــکی  علـــوم  دانشـــکده های  و   دانشـــگاه ها 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، معـــاون توســـعه مدیریت 
ـــه  گفـــت: آذربایجـــان و ب ـــز در ایـــن همایـــش  ـــوم پزشـــکی تبری ـــع دانشـــگاه عل و مناب
ویـــژه شـــهر تبریـــز، خطـــه ای اســـت 
تاریـــخ در تمـــام ادوار  گـــواه  بـــه  کـــه 
اســـت.  داشـــته  جریان ســـاز  نقشـــی 
دکترمســـعود فقیـــه دینـــوری  ادامـــه 
می تـــوان  تاریخـــی  دوره  کمتـــر  داد: 
کـــه تبریـــز در حوزه هـــای  گرفـــت  ســـراغ 
سیاســـت، دیـــن، علـــم، فرهنـــگ و 
ادب ایـــران بـــه تمـــدن ســـازی واقـــف 
کـــرد:  نبـــوده باشـــند. وی خاطرنشـــان 
شـــخصیت های  ســـرزمین،  ایـــن 
گزنـــد  برجســـته ای پـــرورش داده و در 
حـــوادث تاریخـــی پنـــاه دانشـــمندان 
و ســـخنوران بســـیاری بـــوده اســـت. 
ــر  ــام آوران هـ ــرد: ایـــن نـ کـ ــه  وی اضافـ
در  را  تبریـــز  نـــام  نحـــوی  بـــه  کـــدام 
تاریـــخ ایـــران ســـربلند ســـاخته انـــد، 
کـــه در برخـــی از  بـــی جهـــت نیســـت 
دوره هـــای تاریخـــی مورخـــان شـــرقی 
ـــهر  ـــک ش ـــت ی ـــز را در قام ـــی تبری و غرب
کـــرده انـــد. گاهـــی برتـــر از شـــهرهای ونیـــز و لنـــدن و پاریـــس تلقـــی   جهانـــی واقعـــی و 

و  مدیریـــت  توســـعه  معاونیـــن  همایـــش  یکمیـــن  و  ســـی  اســـت؛  گفتنـــی 
 18 و   17 کشـــور    پزشـــکی  علـــوم  دانشـــکده های  و  دانشـــگاه ها  منابـــع 
شـــد. برگـــزار  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  در  جـــاری  ســـال  مـــاه  شـــهریور 

همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها  و 
دانشکده های علوم پزشکی کشور در تبریز برگزار شد
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کارمند در مرکز  گرامیداشت هفته دولت و روز 
کشوری مدیریت سالمت

گفـــت:  کارمنـــد  گرامیداشـــت روز  کشـــوری مدیریـــت ســـالمت NPMC در مراســـم  سرپرســـت مرکـــز 
گـــزارش  تعهـــد عملـــی در انجـــام وظایـــف اداری نشـــانه وفـــاداری بـــه خـــون شـــهیدان اســـت.  بـــه 
گرامیداشـــت  کشـــوری مدیریـــت ســـالمت، دکتـــر وحیـــد زمانـــزاده در مراســـم  روابـــط عمومـــی مرکـــز 
کاری و  کارمنـــدان ایـــن مرکـــز، بـــر تعهـــد  کارمنـــد ضمـــن قدردانـــی از تـــالش هـــای  هفتـــه دولـــت و روز 
کـــرده، تعهـــد عملـــی در انجـــام وظایـــف محولـــه را از نشـــانه های  لـــزوم صرفـــه جویـــی اداری تاکیـــد 
گفتنـــی اســـت در ادامـــه  وفـــاداری و قدرشناســـی از ایثـــار خـــون شـــهیدان ایـــران اســـالمی برشـــمرد. 

ـــه عمـــل آمـــد. ـــر ب ـــز تقدی ـــه از مجموعـــه پرســـنل ایـــن مرک کارت هدی ـــا اهـــداء  ایـــن جلســـه ب

جشنواره پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم  جشــنواره پزشــک خانــواده بمناســبت روز پزشــک در تــاالر شــهید شــایانمهر دانشــکده پزشــکی برگــزار شــد. بــه 
پزشــکی تبریــز در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه روز پزشــک، گفــت: کل جامعــه پزشــکی همگــی در تــالش هســتیم کــه خدمــات ســالمت را به نحــو مطلوب ارائه نماییــم و از ایــن نظر همگی در یگ گروه هســتیم. 
صومــی ادامــه داد: پزشــک ،دانــش آمــوز ســخت کــوش و درس خوانــی اســت کــه مســیر طوالنــی و پرمشــقتی را طــی می کنــد، اعتقــاددارم بــا اســتعدادترین افــراد وارد حــوزه پزشــکی و درمانــی می شــوند. وی 
افــزود: در ســال های اخیــر علــی رغــم تمــام هجمه هــای ســنگین، بیشــترین ســرمایه گذاری در حــوزه ســالمت اتفــاق افتــاده و بــا وجــود اینکــه تحــول نظــام ســالمت بــا عجلــه شــروع شــد، در دولــت تدبیــر و 

گام بالــغ شــد و هــم اینــک نتایــج آن را در جامعــه می بینیــم. گام بــه  امیــد بــا برنامــه ریــزی و حرکــت 
کــز بهداشــت روســتایی و شــهری بــه اثبــات می رســاند و مســئول تمــام اتفاقاتــی اســت کــه می توانــد بــا تدبیــر و احاطــه  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز یــادآور شــد: پزشــک خانــواده وجــود خــود را در مرا
ح  گرمــی می فشــاریم و از همــه می خواهیــم تــا زمانی کــه طــر کــه در مســیر خدمتگــزاری مــا را یــاری می کننــد بــه  کــرد: دســت تمــام افــرادی را  علمــی خــود از وقــوع آنهــا پیشــگیری بکنــد. وی خاطرنشــان 
کــه بــه عنــوان بیمــار بــه پزشــکان متخصــص مراجعــه می کننــد، مســیر درســت را  کامــل پیــاده نشــده اســت، دســت از تــالش برندارنــد. وی بــا بیــان اینکــه 90 درصــد افــرادی  پزشــک خانــواده بــه صــورت 

ح پزشــک خانــواده را نشــان می دهــد. کامــل طــر گفــت: همــه ی ایــن عوامــل اهمیــت اســتقرار  در تشــخیص و درمــان بیمــاری خــود طــی نکــرده انــد، 
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گرامیداشت روز بهورزدر مرکز بهداشت شهرستان تبریز برگزاری مراسم 
مراســم گرامیداشــت روز جهانــی بهــورز بــا حضــور کلیــه بهــورزان تالشــگر شهرســتان تبریز و با حضــور دکتر تبریزی معاون بهداشــت 
گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت :  دانشگاه، رئیس مرکز بهداشت تبریز و برخی دیگر از مسوولین دانشگاه برگزار شد. به 
 دکتر تبریزی در این مراسم ضمن گرامیداشت این روز، بهورزان را نماد سالمت، صداقت، پشتکاری و از خود گذشتگی دانست.

گرامیداشــت روز بهــورز را جشــن خدمتگــذاری در مجموعــه وزارت بهداشــت عنــوان  وی بهــورزان را منحصربفــرد اعــالم داشــته و 
گفتنــی اســت در پایــان مراســم از چندیــن نفــر از بهــورزان نمونــه بــا اهــدای هدایایــی تجلیــل بــه عمــل آمــد. کــرد. 

بازدید معاون بهداشت 
وزیر از مجتمع های سالمت 
وساختمان در حال احداث 

معاونت بهداشت
ح پزشــک خانــواده و نظــام ارجــا  در حاشــیه همایش اجــرای مطلــوب طــر
در تبریــز ،دکتــر ســیاری معــاون بهداشــت وزیــر به همــراه دکتــر تبریــزی 
معــاون بهداشــت دانشــگاه و جمعــی دیگــر از مســوولین وزارتــی و دانشــگاه 
حــال  در  ســاختمان  همچنیــن  و  بهشــتی  شــهید  ســالمت  مجتمــع  از 
کار  ــد  ــان رون کــرده و در جری ــد  احــداث معاونــت بهداشــت دانشــگاه بازدی
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت دانشــگاه در  ــه  گرفتنــد ب قــرار 
ضمــن ایــن بازدیــد ،دکتــر ســیاری به همــراه دکتــر آقاجانــی معــاون درمــان 
وزیــر، دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و جمعــی دیگــر 
از مســوولین از بخــش دیالیــز بیمارســتان امــام رضــا؟ع؟ تبریــزو همچنیــن 
پــروژه در حــال احــداث اورژانــس ایــن بیمارســتان بازدیــد بــه عمــل آوردند.
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گروه  برگـــزاری همایـــش مدیران 
گســـترش دانشـــگاه های علوم پزشـــکی 
کشـــور در تبریز 

کشــور در تبریــز برگــزار شــد.  گســترش دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر  گــروه  همایــش مدیــران 
کالنتــری "رئیــس مرکــز  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر ناصــر  بــه 
ــاال را  کــه امتیــاز ب کــزی  مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت" در ایــن همایــش ضمــن قدردانــی از مرا
کنیــم تــا  کــرد: بایــد شــرایطی را فراهــم  کرده انــد، اظهــار  کســب  کــز آمــوزش بهــورزی  در ارزیابــی مرا
کــز بــه درجــات باالتــر برســند و همچنیــن بــا برگــزاری دوره هــای احیــا نیــز در تــالش باشــیم  ایــن مرا
کــز احیاپذیــر در مســیر توســعه قــرار بگیرنــد.وی ادامــه داد: امــروزه در شــرایطی قــرار داریــم  کــه مرا
ــد  ــرار دارن ــل باهــم ق گســترش در تقاب ــران  ــران آمــوزش بهــورزی و مدی ــاس می شــود مدی ــه احس ک
کــه  کســی اســت  کــه ایــن جریــان درســتی نبــوده و بایــد ایــن نگــرش اصــالح شــود. وی افــزود: مدیــر 
منابــع در اختیــارش قــرار می گیــرد و بایــد ایــن منابــع را بایــد در بهتریــن شــکل در اختیــار بخش هــا 
کــه  کــه بــه صــالح و بــه نفــع مــردم باشــد از ایــن رو درســت نیســت  کنــد  قــرار داده و در جایــی هزینــه 
کالنتــری در راســتای ارزیابــی  کــم جمعیــت 60 نفــری، بهــورز آمــوزش ببیننــد.  بــه یــک روســتای 
کــرده  کــه امتیــاز بــاال را بــه دســت آورده انــد قدردانــی  کــزی  کــز آموزشــی بهــورزی از مرا عملکــرد مرا
گــروه  کــه در ســطح پاییــن قــرار دارنــد نیــز هشــدار داده و افــزود : در ایــن خصــوص  کــزی  و بــه مرا
نیــروی انســانی مکلــف هســتند کــه گــروه عملیاتــی تشــکیل داده و بــرای رفــع نواقــص تــالش کنند. 
کــز خدمــات ســالمت و 82 درصــد پایگاه هــای پیش بینــی  کــرد: تــا بــه حــال 70درصــد مرا کیــد  وی تا
ــز و 63  ــز و پایگاه هــا تجهی ک ــدازی شــده اســت، 80 درصــد مرا ــد ایجــاد می شــد راه ان ــه بای ک شــده 

درصــد نیــز تعمیــر شــده اند. 
دکتـــر صومـــی رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز هـــم ضمـــن حضـــور در ایـــن همایـــش و 
ــردم  ــد درد مـ ــه بفهمنـ کـ ــا ایـــن اســـت  ــه وظیفـــه ی دولت هـ ــر اینکـ ــد بـ کیـ ــا تا گویـــی ،بـ خیرمقـــدم 
کـــرده و فهمیـــد  گفـــت: دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــه خوبـــی توانســـت در ایـــن خصـــوص عمـــل  کجاســـت، 
کـــه مـــردم مـــا در حـــوزه ی درمـــان و دارو رنـــج می برنـــد، از ایـــن رو در ایـــن راســـتا وارد عمـــل شـــده و 

قدم هـــای خوبـــی برداشـــت.
کشـــور مناســـب تبییـــن نشـــده بـــود،  وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه قبـــل از ســـال 92 نظـــام ســـالمت در 
ادامـــه داد: دولـــت تدبیـــر و امیـــد شـــرایط مناســـبی را در حـــوزه ی بهداشـــت و درمـــان بـــه وجـــود آورده 
کارهـــای مهـــم را انجـــام  کـــرده و بســـیاری از  اســـت؛ از ایـــن رو بایـــد از ایـــن فرصـــت طالیـــی اســـتفاده را 
گـــر مـــردم از لحـــاظ بهداشـــت  کـــرد: ا دهیـــم. صومـــی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت درمـــان در جامعـــه، بیـــان 
و درمـــان در ســـطح مناســـبی قـــرار بگیرنـــد، قدرتشـــان نیـــز بـــرای رســـیدگی بـــه مـــوارد دیگـــر افزایـــش 

گفـــت: امـــروزه فرصـــت مناســـبی فراهـــم اســـت تـــا در حـــوزه ی بهداشـــتی  کـــرد. وی  پیـــدا خواهـــد 
کـــه جایـــگاه  کنـــد  گـــر در ایـــن شـــرایط مراقـــب ســـالمت احســـاس  کنیـــم و ا زیرساخت ســـازی 
ارزشـــمندی در جامعـــه دارد، از ایـــن رو توانمنـــدی بیشـــتری نیـــز از خـــود نشـــان خواهـــد داد. وی 
گـــر روســـتاییان  کـــرد: 20 ســـال پیـــش ا کیـــد  بـــا اشـــاره بـــه بـــاال رفتـــن نیازهـــا و انتظـــارات مـــردم، تا
کـــه  هفتـــه ای یکبـــار بـــه بهـــورز نیـــاز داشـــتند امـــروزه ایـــن نیـــاز بیشـــتر شـــده و مـــردم انتظـــار دارنـــد 

پزشـــک بـــه راحتـــی در اختیارشـــان قـــرار داشـــته باشـــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز خاطرنشــان کــرد: مــا باید هــر آنچه که در تــوان داریــم را به کار 
کــه 70 مرکــز بهداشــت را در  بندیــم و بــه فکــر پــاداش هــم نباشــیم، از ایــن رو در تــالش خواهیــم بــود 
گفتنــی اســت؛ دومیــن روز نشســت مدیــران گســترش دانشــگاه های علــوم  کنیــم.  تبریــز راه انــدازی 
گروه هــا بــه بیــان ارزیابی هــا و نظــرات  کشــور در تــاالر هتــل شــهریار تبریــز برگــزار و مدیــران  پزشــکی 

خــود در حــوزه ی بهداشــت و درمــان پرداختنــد.
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مجتمع امید
هدیه به بیماران اعصاب و روان تبریز

 
در بیســت و ســومین روز از مــاه ضیافــت اهلل، دکتــر صومــی بــا هیــات همــراه در ســفره افطــاری 
بیمــاران اعصــاب و روان مرکــز آموزشــی ودرمانــی رازی تبریــز حاضــر شــدند وبعــداز دلجوئــی از 
بیمــاران از زحمــات کارکنــان و مســئولین مرکــز ابــراز خرســندی نمودنــد. در ادامه این مراســم 
ــد نمــوده و اهــداف آتــی و بلنــد  ــز بازدی معنــوی رییــس دانشــگاه از پروژه هــای عمرانــی مرک
کــز آموزشــی  کــرده وافزودنــد طبــق برنامــه اســتراتژیک دانشــگاه مرا مــدت دانشــگاه را تشــریح 
و درمانــی رازی و شــهدا بصــورت یــک مجتمــع واحــد آموزشــی و درمانــی بــا دو ســاختمان اچ 
)H( شــکل بــا ظرفیــت 800 و900 تختخــواب و بنــام مجتمــع امیــد لحــاظ شــده و جایگزیــن 
گــزارش روابــط عمومــی  ســاختمانهای قدیمــی و فرســوده ی دو بیمارســتان خواهــد شــد. بــه 
مرکــز دکتــر صومــی بابیــان تاریخچــه ای از اقدامــات خویــش بــرای مرکــز رازی در طــول بیــش 
کیــد کرده وگفتند: اســتفاده بهینه از  از دو دهــه حضــور خــود در مناصــب مختلــف دانشــگاه تا
ظرفیتهــای ســایت دانشــگاه کــه بیمارســتانهای شــهدا و رازی در آن واقــع شــده اســت و لــزوم 
کــه مکانهــای تجــاری در آن مدنظــر قرارگرفتــه  تدویــن یــک بســته جامــع بــرای ایــن ســایت 
شــود تــا درآمــدی پایــدار بــرای بخشــهای روان تامیــن شــود ونیــز چیدمــان جدیــد بخشــها کــه 
ج شــود از آمــال و آرزوهــای چندیــن ســاله ام  درآن مرکــز رازی از حالــت تــک تخصصــی خــار
کــه مشــاور فرمانــدار و معــاون درمــان وقــت دانشــگاه بــودم وخــدا  بود.یعنــی از دهه هفتــاد 
کنــون شــاهد اجرائــی شــدن ایــن ارتقــاء درمرکز رازی و شــهدا باشــیم. ایــن توفیــق را داده کــه ا

اعطای درجه استاد افتخاری دانشگاه به پروفسور پل فلمینگ 
استاد پزشکی هسته ای دانشگاه اودنسه دانمارک

کارلســن )Poul Flemming Høilund-Carlsen (، اســتاد پزشــکی هســته ای دانشــگاه اودنســه دانمــارک طــی مراســمی   پروفســور پــل فلمینــگ 
گردیدنــد. در  کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار شــد بــه عنــوان اســتاد افتخــاری دانشــگاه منصــوب  کــه در تاریــخ 13 شــهریور 95 در اتــاق 
ایــن مراســم پروفســور عبــاس علــوی اســتاد ایرانــی و برجســته دانشــگاه پنســیلوانیای آمریــکا و پــدر علــم PET Scan، دکتــر منوچهــر ســیدی وفایــی 
اســتاد نورولــوژی و رادیولــوژی دانشــگاه اودنســه و تنــی چنــد از معاونیــن و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند.  در ایــن مراســم 
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن تقدیــر از تالشــهای آقــای پروفســور پــل فلمینــگ کارلســن در ســال گذشــته و همکاریهای 
ــته ای و  ــکی هس ــاری در پزش ــتاد افتخ ــدرک اس ــه،  م ــهای مربوط ــه PET Scan و دانش ــگاه در زمین ــی دانش ــطح علم ــای س ــه ارتق ــان در زمین ایش
کارلســن مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود از عوامــل دانشــگاه را ابــراز نمــوده و اظهــار  فیزیولــوژی بالینــی را بــه ایشــان تقدیــم نمودنــد.  در ادامــه پروفســور 

گــردد. امیــدواری نمودنــد بــا تــالش تمامــی مجموعــه دانشــگاه شــامل محققیــن و دانشــجویان پیشــرفتهای بیشــتری در آینــده حاصــل 

جلسه برنامه ریزی اجرای مطلوب طرح پزشـــــک خانواده و 
کشــــــوری  خرید راهبردی در منطقه 2 

کشـــوری   2 منطقـــه  در  راهبـــردی  خریـــد  و  خانـــواده  پزشـــک  ح  طـــر مطلـــوب  اجـــرای  ریـــزی  برنامـــه  جلســـه 
باحضوردکترپزشـــکیان، نائـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی، دکترآقاجانـــی، معـــاون درمـــان وزارت بهداشـــت، 
کل  کشـــور دکترمجیدی،مدیـــر  کبیـــر، مدیرعامـــل ســـازمان بیمـــه ســـالمت  دکترســـیاری، معـــاون بهداشـــت وزارت، دکتـــر 
بیمـــه ســـالمت اســـتان و اعضـــای هیـــات رئیســـه دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی تبریـــز، ارومیـــه، اردبیل،ومراغـــه  در ســـالن 
کارهـــا،  کشـــوری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد. درایـــن جلســـه راه  همایشـــهای ملـــی مرکـــز مدیریـــت ســـالمت 
گرفـــت. ح پزشـــک خانـــواده مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار  فرصتهـــا و پیشـــنهادات موثـــر در خصـــوص عملیاتـــی نمـــودن طـــر
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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

کنگره های علمی محل شکل گیری حرکت آینده است 
کرونـــری ایـــران، ایـــن  کنگـــره بیـــن المللـــی ســـندرم هـــای حـــاد  دکتـــر رشـــیدی، معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه در مراســـم افتتاحیـــه 
کرده انـــد.  کـــه محققیـــن چندیـــن ســـال زمـــان بـــرای آنهاصـــرف  کنگـــره را بهتریـــن محـــل بـــرای ارایـــه آخریـــن یافته هـــای علمـــی دانســـت 
ــه دانـــش و محـــل شـــکل  ــل ارایـ ــم چنیـــن محـ ــده اســـت و هـ ــری حرکـــت آینـ گیـ ــای علمـــی محـــل شـــکل  کنگره هـ ــزود:  ــیدی افـ ــر رشـ دکتـ
کیـــد بـــر اهمیـــت  گـــذار بـــرا اســـاس آنهـــا ســـاخته می شـــوند. ایشـــان بـــا تا کـــه تصمیمـــات بـــزرگ و تاثیـــر  گیـــری حرکـــت هـــای آینـــده اســـت 
ـــا  کنگره ه ـــن  کالن از دل ای ـــای  ـــه برنامه ه ک ـــود  ـــم ب ـــاهد خواهی ـــا ش ـــد: م ـــره افزودن کنگ ـــن  ـــا در ای ـــف دنی ـــاط مختل ـــمندان از نق ـــور دانش حض
ــر  ــا منتنشـ کنگره هـ ــن  ــرای ایـ ــه بـ کـ ــی  کتابچه هایـ ــااهلل  ــد و ان شـ ــد شـ ــزی خواهـ ــی ریـ ــف و پـ ــوم تعریـ ــه علـ ــو بـ ــرش نـ ــه و نگـ گرفتـ ــکل  شـ

می شـــود بیشـــتر از یـــک چکیـــده باشـــد و در برگیرنـــده مســـیر یـــک علـــم رو بـــه پیشـــرفت باشـــد.

همایش بین المللی سندرم های کرونری حاد در تبریز برگزار شد 
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز قلــب و عــروق شــهید مدنــی تبریــز بــه نقــل از  کایــا اللــه پــارک تبریــز برگــزار شــد.  بــه  نخســتین همایــش بیــن المللــی ســندرم هــای 'کرونــری' حــاد ایــران در هتــل 
از داخــل  کشــورهای آمریــکا، ســوئیس و ترکیــه و همچنیــن  از  ایــن همایــش حضــور داشــته، ســخنرانانی  کننــده در دو بخــش پزشــکی و پرســتاری در  گــزارش دبیرعلمــی همایــش، 300 شــرکت 
کــه در بخــش پزشــکی 70 مقالــه  گفــت: درایــن همایــش 110 مقالــه در بخــش پزشــکی و پرســتاری ارایــه شــد  کشــور بــه ارایــه مطالــب تخصصــی در ایــن حــوزه  پرداختنــد. دکتــر صمــد غفــاری 
بــا تازه هــای تشــخیص و درمــان در زمینه هــای حــاد 'کرونــری' اســت.  بــه صــورت ســخنرانی و 20 مقالــه در قالــب پوســتر بــوده اســت. وی ادامــه داد: هــدف ازبرگــزاری ایــن همایــش، آشــنایی 
 دکترغفــاری، محورهــای ایــن همایــش را اقدامــات تشــخیصی، اقدامــات دارویــی وتهاجمــی و اقدامــات بازتوانــی عنــوان کــرد. ســندرم کرونری یا حمله قلبی از جمله بیماری های شــایع قلبی- عروقی اســت 

که همــه ســاله شــمار زیــادی از هموطنــان مــان بــه آن مبتال می شــوند.
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کرونر حاد ایران: کنگره بین المللی سندرم  استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاحیه 

باالترین خدمات پزشکی روز دنیا در کشور در حال اجراست 
کرونــر حــاد ایــران تبریــز مرکــز علــم، هنــر و  کنگــره بین المللــی ســندرم  دکتــر جبــار زاده اســتاندار آذربایجــان شــرقی، در مراســم افتتاحیــه 
ج نهــادن بــه علمــا و دانشــمندان بــوده و بایــد بــه جایــگاه اصلــی خــود بازگــردد. ایشــان افزودنــد: بایــد هماننــد الگــوی ربــع رشــیدی  مرکــز ار
کنــون نیــز همان طــور  کــه آمــوزش پزشــکی و داروســازی در باالتریــن ســطح خــود در تبریــز در حــال اجــرا بــود ا در هفت صــد ســال پیــش 
اســت و بایــد در همــه ابعــاد پیشــرفت کنیــم. دکتــر جبــار زاده در ادامــه افزودنــد: نســل جدیــد و اســاتید حاضــر فرزنــدان همــان بزرگ مــردان 
کننــد. ایشــان ضمــن اعــالم حمایــت از پژوهشــگران و محققــان افزودنــد:  ح  هســتند و می تواننــد دوبــاره جایــگاه تبریــز را در جهــان مطــر
کــرد.   ح روز دنیاخواهیــم  کنگره هــای علمــی و همایش هــا علمــی مطــر بــا حمایــت همــه دســت اندرکاران آذربایجــان شــرقی تبریــز را شــهر 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در پایــان ســخنان خــود ضمــن خوش آمــد گویــی دوبــاره بــه میهمانــان خارجــی و داخلــی ایــن کنگــره از بانیــان 
کــرده و افزودنــد: در بحــث گردشــگری ســالمت  کارهــای خوبــی انجــام داده ایــم و امیدواریــم  خدمــات  و مســئولین اجرایــی کنگــره تشــکر 

کنیــم.  ارزشــمند پزشــکی روز را به همــه بیمــاران ارائــه 
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افتتاح اولین مرکز فوق 
تخصصی صرع شمالغرب 

کشور در تبریز
در  ع  صــر تشــخیص  و  ارزیابــی  تخصصــی  فــوق  مرکــز  اولیــن 
کشــور در بیمارســتان رازی تبریــز افتتــاح شــد.  بــه  شــمال غــرب 
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی رازی تبریــز، دکتــر 

ــره  ــیه به ــنبه در حاش ــج ش ــر پن ــداز ظه ــی بع ــین صوم محمدحس
بــرداری از ایــن مرکــز از ایجــاد ســه بخــش اعصــاب و روانپزشــکی 
گفــت:  و داخلــی در بیمارســتان رازی تبریــز در آینــده خبــر داد و 
کــه به همــه مشــکالت موجــود  کنیــم  مــا بایــد در مســیری حرکــت 
در جامعــه جوابگــو باشــیم و شــرایط موجــود در جامعــه بــه شــدت 
پیچیــده و نیازهــای واقعــی مــردم فراتــر رفتــه اســت. رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی همچنیــن افتتــاح مرکــز فــوق تخصصــی 
کــرد و  گامــی مهــم توصیــف  ع در تبریــز را  تشــخیص بیمــاری صــر
گفــت: ایــن مرکــز بایــد ســال هــا پیــش افتتــاح می شــد و مــا عقــب 
ح توســعه بیمارســتان را در نظــر داریم.  مانــده ایــم، امــا بــا ایــن طر
صومــی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکز ابتــدا بــا دو تخت در بیمارســتان 
اضافــه  آن  بــه  هــم  دیگــر  تخــت  دو  و  شــد  انــدازی  راه  رازی 
کــودکان راه  می شــود، یــادآور شــد: دو تخــت هــم در بیمارســتان 
کــه تعــداد آن تــا شــش تخــت ارتقــا می یابــد.   انــدازی شــده اســت 
وی افــزود: مــا در عرصــه ســالمت  دو موضــوع  تقاضــا و نیــاز را 
کــه مــا میفهمیــم و واقعــی اســت نیــاز و  بررســی  می کنیــم و آن 
ــت  ــاران در خواس ــرف بیم ــبی از ط ــی نس گاه ــال آ ــه دنب ــه ب ک آن 
بــرای  مــا  اصلــی  هــدف   : گفــت  وی  اســت.  می شــودتقاضا 

کــرد:  تامیــن نیازهــای بیمــاران قدمــی برداریــم. صومــی اضافــه 
بــه دنبــال ســاخت بیمارســتان هــای جدیــد بــا اســتانداردهای 
ــد بخــش جراحــی  روز در آذربایجــان شــرقی هســتیم و حتمــا بای
کنــد تــا جوابگــوی نیازهــای جامعــه باشــد. وی  اعصــاب رشــد 
گفــت : دیدگاه هــا و نگــرش در رابطــه  در پایــان ســخنان خــود 
ــرده  ک ــر  ــز تغیی ــان نی ــرده و راه درم ک ــرق  ــاری ف ــروز بیم ــل ب ــا عل ب
گــروه مرکــز نورولــوژی بیمارســتان رازی تبریــز در  اســت. مدیــر 
گفــت : هــدف از راه  گــو بــا خبرنــگاران  گفــت و  ایــن مراســم در 
انــدازی ایــن مرکــز تشــخیص افتــراق صرعــی، اختــالالت خــواب 
و بیمــاری هــای روانــی دیگــر اســت. داریــوش ســوادی اســکویی 
ــخیص  ع تش ــر ــوع ص ــدا ن ــش ابت ــن  بخ ــاد ای ــا ایج ــه داد:  ب ادام
داده شــده و بعــد درمــان دقیــق تــر و موثــری بــر روی بیمــار انجــام 
تمهیــدات  بخــش  ایــن  انــدازی  راه  بــا  افــزود:  می شــود.وی 
بــرای انجــام جراحــی مغــز و بهبــود موثــر بیمــاران مبتــال  الزم 
ع و نیــز تشــخیص و درمــان اختــال الت مهیــا می شــود.  بــه صــر
وی اظهــار داشــت: ایــن مرکــز در مرحلــه اول بــا دو تخــت بــا 
هزینه هــر دســتگاه حــدود شــش میلیــارد ریــال راه انــدازی شــده 
کنــون 300 بیمــار ثبــت نــام و نوبــت دهــی شــده انــد. کــه تــا 

همایش پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
ـــا حضـــور مســـئولین اســـتانی ،متخصصیـــن پیونـــد ،روســـای بیمارســـتان هـــا ،خیریـــن ســـالمت  اعضـــای هیـــات رییســـه  گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت درمـــان دانشـــگاه:همایش پیونـــد اعضـــا ب بـــه 
دانشـــگاه و همچنیـــن مســـئولین شـــبکه فراهـــم آوری اعضـــای پیونـــد وزارت بهداشـــت و درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد. در ابتـــدا دکتـــر صومـــی رییـــس 
کـــه در  گفتنـــد  ـــادآور شـــدند و  کامـــل را در دانشـــگاه ی گزارشـــی از رونـــد پیونـــد در دانشـــگاه ارائـــه دادنـــد و ضـــرورت راه انـــدازی بخـــش پیونـــد جامـــع و  گویـــی بـــه حاضریـــن  دانشـــگاه ضمـــن خیـــر مقـــدم 
کامـــل پیونـــد در شـــرف راه انـــدازی می باشـــد و دانشـــگاه در ایـــن امـــر مصمـــم می باشـــد وی  همچنیـــن از  تعامـــل و  بیمارســـتان امـــام رضـــا )ع(بخـــش پیونـــد بـــا اســـتقرار اتـــاق عمـــل  و حضـــور تیـــم 
همـــکاری خـــوب وزارت بهداشـــت و مجموعـــه نهادهـــای اســـتانی  بخصـــوص شـــورای شـــهر و شـــهردار تبریـــز در ایـــن زمینـــه تقدیـــر و تشـــکر نمودنـــد. در ادامـــه جلســـه دکتـــر نجفـــی شـــهردار تبریـــز و دکتـــر 
کیـــد نمودنـــد و  کمـــک بـــه راه افتـــادن فرهنـــگ اهـــدا عضـــو و ارائـــه خدمـــات بـــه راه انـــدازی مرکـــز مربوطـــه تا کامـــل شـــهردار بـــرای  دبیـــری رییـــس شـــورای اسالمی شـــهر تبریـــز طـــی ســـخنانی بـــه آمادگـــی 
از زحمـــات دکتـــر صومی بـــه عنـــوان یکـــی از مدیـــران موفـــق تقدیـــر و تشـــکر نمودنـــد در ایـــن جلســـه خانـــم دکتـــر نجفـــی زاده رییـــس اداره شـــبکه فراهـــم آوری اعضـــای پیونـــد وزارت بهداشـــت ودرمـــان 
ـــت  ـــارم از ظرفی ـــک چه ـــران ی ـــد در ای ـــت پیون ـــدند وی ظرفی ـــو ش ـــدای عض ـــه اه ـــتان ب ـــئولین اس ـــژه مس ـــه وی ـــتار توج ـــد و خواس ـــو پرداختن ـــدائ عض ـــد و اه ـــر پیون ـــه در ام ـــای وزارتخان ـــه برنامه ه ـــه ارائ ب

ـــد  ـــر دادن ـــگاهها خب ـــه دانش کلی ـــدازی آن در  ـــد و راه ان ـــبکه های پیون ـــاء ش ـــر ارتق ـــی ب ـــر مبن ـــژه وزی ـــد وی کی ـــی زاده از تا ـــددکتر نجف ـــود  می باش موج
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استاندار آذربایجان شرقی خواستار شد: 

سازمان های مردم نهاد، مسووالن را در ایده پردازی کمک کنند 
کیــد بر حمایت  اســتاندار آذربایجــان شــرقی با تا
دولــت تدبیــر و امیــد از فعالیــت تشــکل های 
غیردولتــی، از فعالیت 631 ســازمان مردم نهاد 
در  را  آنهــا  مشــارکت  و  داد  خبــر  اســتان  در 
کمــک  عمومــی،  گاه ســازی  آ و  اطالع رســانی 
مشــارکت های  جلــب  مســووالن،  بــه  فکــری 
کوچــک  مردمــی، جــذب ســرمایه ها و منابــع 
و نظــارت بــر عملکــرد دســتگاه های اجرایــی 
جبــارزاده  اســماعیل  دکتــر  شــد.  خواســتار 
تشــکل های  توانمندســازی  همایــش  در 
غیردولتــی اســتان آذربایجــان شــرقی، اظهــار 
ــه  ــی ب ــاختار ادارات دولت ــفانه س ــت: متاس داش
درگیــر  دایمــا  مســووالن،  کــه  اســت  گونــه ای 
موضــوع  ایــن  و  هســتند  اجرایــی  کارهــای 
ایده پــردازی  و  برنامه ریــزی  تفکــر،  فرصــت 
کــه  کــرده اســت؛ ضمــن ایــن  را از آنهــا ســلب 
کارشناســی ادارات نیــز پاســخگوی همــه  بدنــه 
افــزود:  وی  نیســت.  دســتگاه ها  نیازهــای 
اولیــن انتظــار مــا از ســازمان های مردم نهــاد، 
اجرایــی  مســووالن  بــه  فکــری  کمــک  ارایــه 
کــه توســعه پایــدار مفهومــی باالتر از  اســت، چــرا 
امــور اجرایــی و عمرانــی دارد و در حوزه هایــی 
ماننــد فرهنگــی و اجتماعــی نیــاز بــه مشــارکت 
احســاس  بیشــتر  مردم نهــاد  تشــکل های 
می شــود. اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه 
در  مردم نهــاد  ســازمان های  نقش آفرینــی  بــر 
کــرد  کیــد  گاه ســازی عمومــی تا اطالع رســانی و آ
گفــت: دســتگاه های دولتــی ابــزار و امکانــات  و 

کافــی بــرای ارایــه اطالعــات الزم بــه مــردم را 
کمــک تشــکل های غیردولتــی  گــر  ندارنــد و ا
نباشــد در ایــن بخــش دچــار مشــکل خواهیــم 
کــه در هفتــه دولــت  شــد. وی بــا بیــان ایــن 
را  از خدمــات دولــت  گوشــه ای  امســال تنهــا 
گفــت:  توانســتیم بــه اطــالع مــردم برســانیم، 
گاه ســازی بــرای امیدآفرینــی  اطالع رســانی و آ
در  گــر  ا و  اســت  ضــروری  مــردم  بیــن  در 
جامعــه ای امیــد نباشــد آن جامعــه، فعــال و 
ــود. جبارزاده همچنیــن جلــب  ــا نخواهــد ب پوی
مشــارکت های مردمــی را یکــی از رســالت های 
کــرد  اصلــی ســازمان های مردم نهــاد عنــوان 
گفــت: قاعدتــا مــردم بیــش از دیگــران بــه  و 
بنابرایــن  دارنــد،  اعتمــاد  مردمــی  نهادهــای 
عمومــی  بســیج  در  مردم نهــاد  ســازمان های 
مــردم نقــش مهمــی بــر عهــده دارنــد. وی بــا 
کــه موضــوع دریاچــه ارومیــه تــا قبــل  بیــان ایــن 
از دولــت یازدهــم یــک موضــوع امنیتــی تلقــی 
دریاچــه  احیــای  از  کــه  کســانی  بــا  و  می شــد 
افــزود:  می شــد،  برخــورد  می گفتنــد  ســخن 
ــه تنهــا ایــن موضــوع، امنیتــی نیســت  امــروز ن
بلکــه دولــت از مشــارکت مــردم و ســازمان های 
اســتقبال  دریاچــه  احیــای  امــر  در  مردم نهــاد 
کــرد: دولــت  هــم می کنــد. جبــارزاده اضافــه 
قالــب  در  را  خــود  وظیفــه  زمینــه  ایــن  در 
کنــون  ا و  داده  انجــام  مختلــف  پروژه هــای 
مــردم  گــر  ا کــه  رســیده ایم  مرحلــه ای  بــه 
همراهــی نکننــد ایــن پروژه هــا نتیجــه مطلــوب 

امــروز  کــرد:  کیــد  تا وی  داشــت.  نخواهــد 
در فرهنگ ســازی  مردمــی  تشــکل های  بایــد 
کشــت و اســتفاده  ــر الگــوی  مصــرف آب، تغیی
کمــک  از روش هــای نویــن آبیــاری دولــت را 
کننــد؛ بخشــنامه و دســتورالعمل در ایــن زمینــه 
تــا حــدی می توانــد موثــر باشــد و بخــش عمــده 
کار فرهنگ ســازی اســت. اســتاندار آذربایجــان 
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  شــرقی 
کوچــک در اختیــار مــردم را  ســرمایه ها و منابــع 
ظرفیــت بزرگــی برای توســعه اســتان دانســت و 
کیــد بــر مشــارکت ســازمان های مردم نهــاد  بــا تا
ایجــاد  از  گفــت:  منابــع،  ایــن  جــذب  در 
زمینــه  ایــن  در  غیردولتــی  مالــی  نهادهــای 
کــه امــروز  حمایــت می کنیــم. وی بــا بیــان ایــن 
بودجــه  گذشــته،  بی تدبیری هــای  اثــر  در 
می شــود،  جــاری  هزینه هــای  صــرف  دولــت 
کفــاف اجــرای همــه  ــارات دولتــی  افــزود: اعتب
امــروز  و  نمی کنــد  را  عمرانــی  پروژه هــای 
بــرای توســعه پایــدار ناچــار بایــد تشــکل های 
کننــد.  غیردولتــی و مردم نهــاد ایفــای نقــش 
و  گســترش  ایجــاد،  بــر  کیــد  تا بــا  جبــارزاده 
تقویــت هماهنگــی بیــن دولــت و مــردم، گفت: 
کثــری از تــوان و مشــارکت مــردم  اســتفاده حدا
دغدغــه دولــت یازدهــم اســت و بارهــا تجربــه 
مســووالن  کنــار  در  مــردم  گــر  ا کــه  کرده ایــم 
نمی رســد.  نتیجــه  بــه  کاری  هیــچ  نباشــند 
کــرد: امــروز شــخص رییــس  وی خاطرنشــان 
کل  را عقــل  جمهــور و اعضــای دولــت خــود 

اســت  دولتــی  یازدهــم  دولــت  نمی داننــد، 
کارشناســان احتــرام  کــه بــه نظــرات مــردم و 
ــر  ــه ب ک ــود  ــرد ب ــن رویک ــر ای ــت و در اث ــل اس قای
خــالف انتظــار صاحب نظــران و اقتصاددانــان، 
درصــدی   45 تــورم  مهــار  بــه  موفــق  دولــت 
کــس تصــور  شــد. جبــارزاده ادامــه داد: هیــچ 
کــه تنهــا بــه انــدازه ســه یــا  نمی کــرد اســتانی 
گنــدم داشــت امــروز بــه اندازه  چهــار روز ذخیــره 
کــه ایــن اتفــاق در  کنــد  گنــدم ذخیــره  700 روز 
کارشناســی و علمــی  کار  ســایه لطــف الهــی و 
گذشــته اســت. وی خاطرنشــان  در ســه ســال 
نظــر  اعتیــاد  بــا  مبــارزه  بحــث  در  مــا  کــرد: 
نتیجــه  و  کردیــم  اجــرا  را دقیــق  کارشناســان 
آن تبدیــل شــدن اســتان آذربایجــان شــرقی بــه 
اســتانی بــدون معتــاد متجاهــر بــود. اســتاندار 
کــه دولــت  آذربایجــان شــرقی بــا بیــان ایــن 
تدبیــر و امیــد خــود را از مــردم و بــرای مــردم 
را می پذیــرد،  کارشناســی  نظــرات  و  می دانــد 
بــرای  مناســبی  فرصــت  دولــت  ایــن  گفــت: 
انقــالب  بــه  دلبســتگان  و  دلســوزان  همــه 
توســعه  در  را  خــود  نقــش  تــا  اســت  میهــن  و 
کــه شــدیدا  کننــد. وی بــا بیــان ایــن  کشــور ایفــا 
مردم نهــاد  تشــکل های  نظــارت  محتــاج 
کــه مــردم بهتریــن  هســتیم، افــزود: معتقدیــم 
و  هســتند  داوران  و  ناظــران  دلســوزترین  و 
بزرگتریــن نظــارت بــر عملکــرد دســتگاه های 
اجرایــی بایــد از ســوی مــردم و ســازمان های 

شــود. انجــام  مردم نهــاد 
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ویژه بزرگداشت استاد فرهیخته مرحوم دکتر محمد حسین مبین 

سومین کنگره درماتولوژی 
شمالغرب ایران در  تبریز 

کنگــره درماتولــوژی شــمالغرب ایــران در تبریــز برگــزار  کنگــره: ســومین   دکتــر مهــدی امیــر نیــا دبیــر علمــی 
شــده  و در طــی ایــن کنگــره، مراســم بزرگداشــت اســتاد فرهیختــه مرحــوم دکتــر محمــد حســین مبیــن نیــز  
بــا حضــور خانــواده آن مرحــوم و همــکاران دانشــگاهی ایشــان برگــزار شــد.   میهمانان ایــن کنگره اعضای 
گروهــای پوســت دانشــگاهها بــوده  و  کشــور و نیــز مدیــران  هیــات علمــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کشــور نیــز حضــور داشــتند.از مجمــوع 70مقالــه  هــم چنیــن از انجمــن هــای پوســت شــهرهای مختلــف 

کنگــره ارســال شــده بــود 38 مقالــه بــرای ســخنرانی و 18 مقالــه بــه صــورت پوســتر ارایــه شــد.  کــه بــرای 
 دکتر مهدی امیرنیا افزود محورهای این کنگره عبارتند از :

 آموزش درمانهای جدید در درماتولوژی	 
آموزش جراحی های کاسمتیك درماتولوژی	 
درماتوپاتولوژی   	 
بیماریهای پوستی در ارتباط با نور آفتاب	 

بیماریهای پوستی در ارتباط با ایمنی بدن	 
جراحی پوست	 
 پاتولوژی و بیماریهای پوستی	 

هدف کلی از این برنامه  ارتقا و بروز رسانی اطالعات علمی متخصصین پوست می باشد. 	 
کنگره دارای 14 امتیاز بازآموزی برای متخصصین پوست می باشد.

گروه های هدف:  متخصصین و دستیاران گروه بیماریهای پوست-گروه جراحی پالستیك-گروه 
چ شناسی می باشند.  پاتولوژی- گروه تشخیص بیماریهای دهان-گروه ENT - گروه ایمونولوژی و قار
گلــکار- مجتمــع رفاهــی،  کنگــره از تاریــخ 13 مــرداد الــی 15 مردادمــاه 95 در  تبریــز- خیابــان   ایــن 

تفریحــی و فرهنگــی صــدرا برگــزار شــد. 
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کشور- تبریز  کنگره درماتولوژی شمالغرب  در روز آخر 

بزرگداشت استاد فرهیخته شادروان

دکتر سید محمد حسین مبین
 

 روز ســوم و پایانــی کنگــره درماتولوژی شــمالغرب 
ــزرگ داشــت  ــزاری مراســم ب ــا برگ ــز ب کشــور- تبری
اســتاد فرهیختــه شــادروان دکتــر ســید محمــد 
حســین مبیــن بــه پایــان رســید.  در ایــن مراســم 
همچنیــن  و  دوســتان  و  همــکاران  از  جمعــی 
خانــواده مرحــوم دکتــر مبیــن حضــور داشــتند. 
عفــت  دکتــر  خانــم  ســرکار  ســخنران  اولیــن 
گــروه پوســت دانشــگاه علــوم  خدائیانــی مدیــر 
ــد  ــاره کردن ــان اش ــه ایش ک ــد  ــز  بودن پزشــکی تبری
کــه بنــده افتخــار شــاگردی اســتاد را داشــتم و 
افزودنــد کلمــه اســتاد بــه تمــام معنــا الیــق ایشــان 
ــدون هیــچ چشــم داشــتی  ــر مبیــن ب اســت. دکت
بــه جذامیــان کمــك می کردنــد. دکتــر خدائیانــی 
در ادامــه افزودنــد: مــن در بیمارســتان هفــت تیــر 
رزیدنــت بــودم، روزی دکتــر مبیــن جملــه ای را 
ــاد دارم؛  ــه ی ــن را ب ــه ای ــود که همیش ــن فرم ــه م ب
نصیحــت اســتاد بــه من بــود کــه:» تــا امــروز درس 
خواندی و پزشك شدی؛ از امروز به بعد بیماران 
تنهــا بــه درمــان دارویــی تــو نیــاز ندارنــد بلکــه 
آرامــش دادن بــه آنهــا و تســکین آالم آنهــا وظیفــه 
ــزرگ داشــت اســتاد  توســت.« در ادامــه مراســم ب
فرهیختــه شــادروان دکتــر ســید محمــد حســین 
مبیــن، کلیپــی  از مرکز باباباغی نمایش داده شــد 
کــه در آن بیمــاران رنجــور جذامــی مرحــوم دکتــر 
کــرده و می گفتنــد ایشــان  مبیــن را پــدر خطــاب 
انســان بــزرگ و بشــر دوســتی بودنــد و بایــد از 
ایشــان تقدیر به عمل آید و کســانی که از ایشــان 
تقدیــر و تعظیــم می کننــد هم شایســته تقدیرند.  
ســخنران بعــدی مراســم آقــای دکتــر انصاریــن  از 
دوســتان و همــکاران قدیمــی دکتــر مبیــن بودند. 
ایشــان دوســتی بــا مرحــوم دکتــر مبیــن را دنیایــی 
ــه  ک ــد  ــان کردن ــا بی ــتی و صف ــت، دوس از صمیمی
کــردار ایشــان را بــه جامعــه،  می بایســت اخــالق و 

مــردم و جامعــه علمــی دنیــا شناســاند.  ایشــان 
بــا بیــان خاطراتــی از دکتــر مبیــن و تالش هــای 
ایشــان در خدمــت بــه بیمــاران، متذکــر آخریــن 
دیدارشــان بــا دکتــر مبیــن شــدند کــه مرحــوم دکتر 
کــرده  مبیــن بــه ایشــان قطعــه شــعری تقدیــم 
ــه  ــتاد در ادام ــط اس ــه خ ــعر ب ــر ش ــه تصوی بودندک

می آیــد:
 ایشــان در پایــان ســخنان خــود با چشــمان اشــك 
آلــود و بغــض ترکیــده ایــن شــعر را بــرای حضــار 

زمزمــه کردنــد:
زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه ی خود خواند و  از صحنه رود
صحنه همواره به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
 ســخنران بعــدی مجلــس بزرگداشــت اســتاد 
فرهیختــه شــادروان دکتــر ســید محمــد حســین 
آقــای  ایشــان،  یــار قدیمــی  و  مبیــن، دوســت 

دکتــر  احــد رازی بــود.
دکتــر رازی در ابتــدای ســخنان خــود گفــت مــن 
از 16 مــرداد 1352 دکتــر مبیــن را می شــناختم 
چــون روز اول ورود مــن بــه دانشــکده بــود. آن 
گونــه مــن دکتــر مبیــن را در نشســت هــای دو نفره 
مــان شــناختم، فهمیــدم مــن طاقــت  و تحمــل 
گــر مــن حوضچــه  ای بــودم  همچــون او را نــدارم ا
دکتــر مبیــن اقیانوســی از صبــر، تحمــل  و متانــت 
بــود. روزگاری کــه  همــه جــا تعطیل بود و دســتیار 
و دانشــجو کارمنــد نبود ایشــان به تنهایــی روزی 
100 تــا 150بیمــار را معاینــه و درمــان می کــرد. بــا 
کــه ایشــان لــب  ایــن اوضــاع هیــچ وقــت ندیــدم 
بــه شــکوه بــاز کنــد و شــکایتی بکنــد اصــال از اینهــا 
حرفی به من نمی زد. اســتاد بازنشســته دانشگاه 
ــز در ادامــه  افــزود: می دانیــد  ــوم پزشــکی تبری عل
بیماری جذام بسیار علیل کننده است و بعضی 

گر مستعد باشند حالت تهاجمی  از بیماران هم ا
گــر خیلــی هــا بــا  بــه خــود می گیرنــد. در آن زمــان ا
کــراه بــه باباباغــی می رفتند اما دکتر مبین بســیار  ا
باشــوق بــه آنجــا می رفــت و بــا قیافه هــای عوض 
شــده و تغییــر یافتــه بــر اثــر بیمــاری جــذام چنــان 
کــه قابــل تصــور نیســت.  بــا محبــت کار می کــرد 
کلمــه  اســت  گفــت: ســه  دکتــر رازی در ادامــه 
که همیشــه بــا هــم می آیند:مبیــن، باباباغــی و 
گــر یکــی از ایــن کلمــات را گفتیــد دوتــای  جــذام. ا
بعــدی الجــرم خواهــد آمد. خوشــا به حال ایشــان 

کــه نــام و رســم نیکــی را یــادگار گذاشــت. 
آخرین سخنران این برنامه، خانم دکتر شهرزاد 
از  با تشکر  مبین دختر دکتر مبین بود. ایشان 

مسئولین مراسم بزرگ داشت که نام مرحوم دکتر 
مبین را دیگر بار زنده کردند افزود تا وقتی که این 
ارج و قرب در بین شما هست پدر من زنده است. 
دادن  دست  از  سختی  در  زندگی  تسالی  تنها 
پدرم این محبت های شماست.  ایشان در آخر 
سخنانان خود قطعه شعری را از استاد قرائت 
کردند که تصویر آن در ادامه قابل مشاهده است.
کنگره  از  کلی  خبر  دادن  پوشش   علی رغم 
سیما  و  صدا  خبر  معاونت  توسط  درماتولوژی 
صدا  از  دعوت  و  هماهنگی  باوجود  متاسفانه 
قسمت  این  خبری  پوشش  برای  سیما  و 
و تصویری  برنامه، پوشش خبری  از  ارزشمند 
این بزرگ داشت از رسانه ملی پخش نگردید.
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آنچه مهم است عملیاتی نمودن اخالق حرفه ای در دانشگاه است 
دومیــن جلســه شــورای اخــالق حرفــه ای در دانشــگاه بــا حضــور اعضــا درمحــل حــوزه ریاســت دانشــگاه برگزار شــد. بــه گزارش روابــط عمومی دانشــگاه، دکترصومی رئیس دانشــگاه با بیان اینکه این شــورا 
بدنبــال تشــکیل شــورای اخــالق حرفــه ای در وزارت و متناظــر بــا آن در دانشــگاه ها، تشــکیل شــده اســت، افــزود : از اهــداف ایــن شــورا تدویــن سیاســت هــای کالن اخــالق حرفــه ای، نهادینه کــردن اخالق 
که تعیین شــده، میباشــد.  پزشــکی در همه ســطوح دانشــگاه، ارائه راهبردهای اخالقی درآموزش ،پژوهش و ســالمت و همچنین تعیین چهارچوب های اخالق حرفه ای و نظارت و پیگیری وظایفی 
کلیــه افــراد صاحــب نظــر و صاحــب تجربــه درایــن زمینــه انتخــاب و ابــالغ هــای الزم صــادر و تدویــن برنامــه اســتراتژیک اخــالق حرفــه ای آغــاز شــده اســت.  وی افــزود درایــن راســتا اعضــاء شــورا از بیــن 
کیــد برایــن نکتــه کــه  آنچــه مهــم اســت عملیاتــی نمــودن اخــالق حرفــه ای در دانشــگاه اســت ؛ تصریــح کــرد : در ایــن راســتا نخســتین گام تدویــن منشــور اخالقــی در دانشــگاه هم در جنبه  دکترصومــی بــا تا
گرفتــه در خصــوص پیــش نویــش منشــور اخــالق حرفــه ای، جمــع بنــدی وتصویــب نهایــی منشــور بــه جلســه  گــزارش فــوق بدنبــال بحــث هــای صــورت  علمــی  و هــم در جنبه هــای تئوریــک اســت.  بــه 

بعــدی شــورا موکــول شــد.

کارگاه آموزشی تسهیالت آموزشی بنیاد  برگزاری 
ملی نخبگان 

کارگاه آموزشـــی تســـهیالت آموزشـــی بنیـــاد ملـــی نخبـــگان   در ســـالن مرکـــز مطالعـــات وتوســـعه 
بـــا حضـــور معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه، مســـئول دفتـــر اســـتعدادهای  آمـــوزش علـــوم پزشـــکی 
کارشناســـان بنیـــاد ملـــی نخبـــگان و دانشـــجویان اســـتعدادبرتر دانشـــگاه  درخشـــان دانشـــگاه، 
ایـــن جلســـه معاون آموزشـــی  گـــزارش روابـــط عمومـــی  بـــه  علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد. 
دانشـــگاه ضمـــن تبییـــن بســـته تحـــول ســـالمت وضـــرورت واهمیـــت آن از دانشـــجویان اســـتعداد 

برتـــر دانشـــگاه خواستار مشـــارکت در اجـــرای تحـــول ســـالمت شـــدند.

کشور:  برای نخستین بار در 

کارشناسی ارشد رشته فناوری  تصویب 
تصویربرداری پزشکی 

کــه بــرای نخســتین بــار در ایــران رشــته فنــاوری تصویربــرداری پزشــکی  بــه اطــالع مــی رســاند 
و  بــا حمایــت  ناپیوســته  ارشــد  کارشناســی  در مقطــع   )Medical Imaging Technology(
تالشــهای بــی دریــغ رئیــس دانشــگاه  دکترمحمدحســین صومــی و معــاون آموزشــی دانشــگاه  
ــادی، در دانشــکده پیراپزشــکی تصویــب و از ســال تحصیلــی 95-96  دکترســعید اصــالن آب

نســبت بــه پذیــرش دانشــجو اقــدام خواهــد شــد.

بازدید اعضای هیأت ممتحنه، ارزشیابی و 
برنامه ریزی رشته سالمندشناسی 

  دکتـــر ابوالقاســـم پوررضـــا و خانـــم دکتـــر ربـــاب صحـــاف اعضـــای هیـــأت ممتحنـــه، 
ارزشـــیابی و برنامـــه ریـــزی رشـــته سالمندشناســـی بـــه منظـــور راه انـــدازی مقطـــع دکتـــرای 
گـــزارش  کردنـــد.  بـــه  تخصصـــی رشـــته سالمندشناســـی از دانشـــکده بهداشـــت بازدیـــد  
روابـــط عمومـــی دانشـــکده بهداشـــت  در ابتـــدا جلســـه ای بـــا حضـــور هیـــأت رئیســـه و 
ـــا عنایـــت بـــه افزایـــش  گـــروه مربوطـــه تشـــکیل و پیرامـــون توجـــه بـــه ســـالمندان ب اعضـــای 
جمعیـــت سالمندکشـــور در ســـالهای آتـــی پرداختـــه شـــد و در ادامـــه از امکانـــات ســـخت 

ـــد.    ـــل آم ـــد بعم ـــکده بازدی ـــرازی دانش ـــرم اف ـــزاری و ن اف
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برگزاری آزمون مصاحبه جذب دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
گردیــده آزمــون هــای  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر حنایــی قائــم مقــام آموزشــی دانشــگاه درایــن خصــوص اظهــار داشــت : بــا توجــه یــه اینکــه درســال جــاری مقــرر  بــه 
کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیزبعنــوان کالن منطقــه آموزشــی 2 ایــن آزمــون را طــی امــروز و فــردا برگــزار می نمایــد. وی خاطــر نشــان ســاخت : میــزان  مصاحبــه در دانشــگاه های مربوطــه برگــزار شــود 
تاثیرگــذاری ایــن آزمــون درقبولــی دانشــجویان ســی درصــد اســت و هفتــاد درصــد نیــز آزمــون کتبــی اســت و ازســال آتــی ایــن نســبت پنجــاه  پنجــاه خواهــد شــد.  دکتر جالل حنایــی افــزود: امروز مادر بیســت 
کــه بــا توجــه بــه تعــداد داوطلــب در برخــی دانشــکده ها نوبــت صبــح و در برخــی دیگــر نیــز نوبــت هــای صبــح و عصــر و همچنیــن در برخــی  ویــک رشــته آموزشــی ایــن آزمــون جــذب PHD را برگــزار می کنیــم 
کــرد: مــا متناســب بــا تعدادپذیــرش ســه برابــر ظرفیــت پذیــرش مصاحبــه انجــام خواهــد شــد. بــا توجــه بــه جــذب 120 نفــر مابطــور  نیــز فــردا ادامــه خواهــد داشــت. قائــم مقــام آموزشــی دانشــگاه تصریــح 
کــرده انــد و حــدود صــد نفــر نیــز بعنــوان اعضــای  متوســط بــا 400 نفــر مصاحبــه انجــام خواهیــم داد.همچنیــن تقریبــا حــدود 200 نفــر از اعضــای هیــات علمــی حکــم همــکاری بعنــوان ممتحــن دریافــت 
 اجرایــی ســتادی درایــن فراینــد همــکار ی دارنــد. دکتــر حنایــی اظهــار داشــت: دانشــکده های درگیــر در فراینــد دانشــکده علــوم نویــن، بهداشــت، تغذیــه، مدیریــت، پرســتاری و طــب ســنتی هســتند.
مسئول برگزاری آزمون مصاحبه دکترای تخصصی دانشگاه تصریح کرد:  کلیه مراحل انجام مصاحبه و طراحی نحوه آزمون طی دو ماه گذشته برنامه ریزی شده و کارگاه آموزشی کلی برای اساتید ممتحن 
دراین رابطه برگزار شده و همچنین در کلیه دانشکده ها جلسات توجیهی برای افراد درگیر تشکیل شده است. همچنین کلیه مراحل انجام آزمون جهت پاسخگویی های احتمالی درآینده بطور کامل 
مستندسازی می گردد. به گزارش فوق دکتر محمد  حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز از روند برگزاری آزمون در دانشکده مدیریت واطالع رسانی پزشکی و دانشکده علوم نوین  بازدید کرد.

تجلیل ویژه از دکتر پرویز فرزانه پزشک نمونه 
کشوری بیمارستان امام؟هر؟سراب 

ــا حضــور اعضــای  ــوم پزشــکی ســراب ،در آئیــن خاصــی ب ــط عمومــی دانشــکده عل ــزارش رواب گ ــه  ب
ســازمان نظــام پزشــکی ،امــام جمعه،فرمانــدار و تعــدادی از مدیــران شهرســتان ســراب از دکتــر 
آمــد.  عمــل  بــه  تقدیــر  ســراب  بیمارســتان  اورژانــس  در  شــاغل  عمومــی  پزشــک  فرزانــه  پرویــز 
گفــت: بــا توجــه بــه شــاخص هایــی  جملیه حاجی محمــدی رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی ســراب 
کشــور، دکتر  کاری و ســوابق پزشــکی امســال از طرف نطام پزشــکی  چون رضایت مشــتری،انظباط 
کرمــی امام  کبــر ا پرویــز فرزانــه بــه عنــوان پزشــک نمونــه کشــوری معرفــی شــد.  حجــت االســالم علــی ا
گفــت: پزشــکی حرفــه ای مقــدس اســت و خدمــات ایــن قشــر فهیــم بــر  جمعــه ســراب در ایــن مراســم 
گفــت: بــا وجــود مشــکالت و  گرشاســبی فرمانــدار ســراب در ایــن آئیــن  کســی پوشــیده نیســت. داود 
کــرده  نارســائی هــای موجــود بیمارســتان و حــوزه ســالمت شهرســتان ســراب خدمــات مطلوبــی ارایــه 
اســت.  در ادامــه از دکتــر فرزانــه بــا اهــدای لــوح ســپاس بــا امضــای دکتــر زالــی رییــس نظــام پزشــکی 
کشــور قدردانی به عمل آمد. دکتر پرویز فرزانه متولد 1346 دارای ســوابق ریاســت شــبکه بهداشــت 
و درمان نیر،پزشــک مســئول ســازمان پزشــکی قانونی در ســراب و جانباز 15 درصد جنگ تحمیلی 
می باشــد.وی هــم اینــک در اورژانــس بیمارســتان مشــغول ارایــه خدمــات بــه مراجعــان می باشــد.

جلسه هم اندیشی قائم مقام آموزشی با اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی 
هیــأت  اعضــای  و  مســئولین  و  حنائــی  دکتــر  دانشــگاه   آموزشــی  معــاون  مقــام  قائــم  حضــور  بــا  آموزشــی  نــوآوری  و  تحــول  بســته های  خصــوص  در  نظــر  تبــادل  و  اندیشــی  هــم  نشســت 
مامایــی  و  پرســتاری  دانشــکده  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  برگــزار  دانشــکده  جدیــد  کنفرانــس  ســالن  در  تیرمــاه 95   20 خ  مــور صبــح  الــی 10:30   9 ســاعت  از  دانشــکده  علمی-آموزشــی 
تبییــن  بــا  حنائــی  دکتــر  دانشــگاه  آموزشــی  معــاون  مقــام   قائــم  دانشــکده،  فعالیتهــای  مختصــر  توضیــح  در  محمدعلیــزاده  ســکینه  دکتــر  دانشــکده،  ریــس  ســخنان  از  پــس  نشســت  ایــن  در 
همــکاران  از  تعــدادی  ادامــه  در  نمودنــد.  ارائــه  مبســوطی  توضیحــات  بســته ها  ایــن  نمــودن  اجرائــی  و  عملیاتــی  راهکارهــای  زمینــه  در  ح،  طــر ایــن  اصلــی  محورهــای  و  تخصصــی  اهــداف 
نمودنــد.  ابــراز  مختلــف  بســته های  اجرائــی  درکارگروههــای  همــکاری  و  عضویــت  جهــت  را  خــود  عالقمنــدی  خــود،  هــای  توانمنــدی  و  وتجربیــات  موجــود  پتانســیلهای  بــه  توجــه   بــا 
کید کردند دانشکده مصمم است این بار نیز همانند سایر برنامه های آموزشی ø پژوهشی  و همگام با سایر دانشکده ها، تمام پتانسیل و توان خود را جهت اجرای  در انتهای نشست رئیس دانشکده  تا
گیرد و از تمامی همکاران بزرگوار اعضای هئیت علمی-آموزشــی دانشــکده درخواســت نمودند همفکری و مســاعدتهای الزم را در این خصوص ارائه نمایند. کار  ح به  موفق و عملیاتی نمودن این طر
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کسب سه مدال طال
 پنج مدال نقره و یک مدال برنز 

افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در هشتمین المپیاد علمی دانشجویی
کــه از 13 شــهریورماه بــه مــدت پنــج روز بــه میزبانــی دانشــگاه شــهید بهشــتی آغــاز شــده بــود، شــامگاه روز چهارشــنبه  کشــور  هشــتمین المپیــاد علمــی دانشــجویان دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، تیــم هــای حاضــر ازدانشــگاه  کار خــود پایــان داد. بــه  بــا حضــور وزیــر بهداشــت، معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت، ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــه 
گــزارش فــوق در ایــن مراســم دکتــر سیدحســن قاضی زاده هاشــمی ضمــن تبریــک بــه  کســب ســه نشــان طــال، پنــج مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز ایــن المپیــاد شــدند. بــه  علــوم پزشــکی تبریــز موفــق بــه 
کســانی  کنیــم از  گفــت: چــه خــوب اســت یــادی  برگزیــدگان هشــتمین المپیــاد علمــی دانشــجویان دانشــگاه های علــوم پزشــکی و یــادی از شــهدای 17 شــهریور میــدان ژالــه ســابق )شــهدای امــروزی( 
کــه در ایــن مقطــع  کرده انــد و حــدود 38 ســال پیــش در 17 شــهریورماه در ایــن میــدان بــه شــهادت رســیدند. وی ادامــه داد: درســت اســت  کــه جــان خــود را در راه میهــن و باورهــای دینــی خــود نثــار 
کنیــد، توجــه و خدمــت بــه مــردم اســت.  کــه بایــد در خــود تقویــت  کشــور باشــد. آنچــه  گــر نیت تــان خدمــت بــه مــردم و  حائــز رتبــه می شــوید، امــا هنــوز راهــی طوالنــی در پیــش داریــد. بــه خصــوص ا
کنیــد، حتمــًا در آینــده انســان موثــری خواهیــد بــود. دکتــر محمدباقــر  کان مــا اســت و ضــرورت مراقبــت از آن را در خــود تقویــت  کــه دســتاورد نیــا هرچه قــدر تعصــب دفــاع از وطــن و میهــن، بــاور بــه آنچــه 
کــه ایــن نشــان از جنبــش و جوشــش همــکاران مــا در دانشــگاه  کردنــد  کشــور در ایــن المپیــاد شــرکت  کــرد: 700 دانشــجو از سراســر  الریجانــی، معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت نیــز درایــن مراســم اظهــار 
کــه بــه دانشــگاه های علوم پزشــکی وارد می شــوند در حــال توســعه اســت. ســال  کــه تعــداد اســتعدادهای درخشــانی  علوم پزشــکی اســت. وی ادامــه داد: در حــوزه وزارت بهداشــت خوشــحال هســتیم 
گرایــش بــه حــوزه پزشــکی  کــه رقابــت و  کــه بــه حــوزه پزشــکی آمده انــد بیشــتر شــده بــود و علــت آن هــم ایــن اســت  گذشــته حــدود 15 درصــد نســبت بــه ســال های قبــل تعــداد اســتعدادهای درخشــانی 
کــه ایــن امــر از جهتــی  کــه بــه عنــوان اســتعداد درخشــان معرفــی شــده اند، حــدود 6 هــزار نفــر در حــوزه علــوم پزشــکی کشــور هســتند  کــرد: از 13 هــزار دانشــجوی کل کشــور  بیشــتر اســت. الریجانــی اضافــه 
کشــور را تضمیــن و دانشــگاه ها را بســازند. ایــن یــک ســرمایه گذاری مهمــی بــرای توســعه  کــرد: اســتعدادهای درخشــان بایــد آینــده ی علمــی  بــرای دانشــگاه های مــا فرصــت خوبــی اســت. وی بیــان 
کــرد: در ایــن رقابــت، 58 داور، 59  کنیــم و گســترش دهیــم. در ادامــه ایــن مراســم، دبیــر هشــتمین المپیــاد علمــی دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی اظهــار  کــه بایــد آن را حمایــت  کشــور اســت  علمــی 
کرده انــد. همچنیــن از حوزه هــای غیرپزشــکی نیــز شــرکت کننده داشــته ایم و حــدود 20 رشــته مختلــف در  سرپرســت، 57 دانشــگاه، 652 دانشــجو در حــوزه المپیــاد و 103 نفــر در حــوزه جانبــی فعالیــت 

ح ذیــل اســت:  کســب شــده توســط دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه شــر ایــن المپیــاد حضــور داشــته اند. رتبه هــای 

گروهی در حیطه مدیریت : 	  مسابقات 

کسب رتبه اول، مدال طال

گروهی در حیطه علوم پایه: 	  مسابقات 

کسب رتبه اول، مدال طال   

مسابقات گروهی جانبی بالینی: 	 

مدال نقره 

مسابقات انفرادی حیطه فلسفه:	 

یک مدال طال ،  یک مدال نقره،  یک لوح تقدیر 

مسابقات انفرادی حیطه بالینی :	 

دو لوح تقدیر 

مسابقات انفرادی حیطه مدیریت :	 

 یک مدال نقره،  یک مدال برنز، یک لوح تقدیر 

مسابقات انفرادی حیطه علوم پایه: 	 

دو مدال نقره 
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برداشتن کیست هیداتیک ریه با 
متد حجازی برای اولین بار

)ع( رضــا  امــام  درمانــی  آموزشــی  مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گرفتــاری ریــه  کــه باعــث  تبریز:کیســت هیداتیــک بیمــاری انگلــی اســت 
ــه  ــوده ب در انســان می شــود. ایــن بیمــاری از طریــق خــوردن ســبزیجات آل
گرفتــاری ریه هــای انســان  فضــوالت حیوانــات آلــوده از قبیــل ســگ، باعــث 
گیــر در ریه هــا ایجــاد می شــودکه  می شــوددر ایــن بیمــاری تــوده ای فضــا 
باعــث اختــالالت تنفســی و ســرفه می شــودبرای درمــان، بیمــار بایــد تحــت 
کــه عملــی پــر عارضــه و پــر هزینــه اســت. در روشــی  گیــرد  عمــل جراحــی قــرار 
کــه توســط دکتــر اســماعیل حجــازی فــوق تخصــص ریــه مرکــز آموزشــی 
درمانــی امــام رضــا )ع( تبریــز ابــداع شــده اســت بیمــار بــدون تحمــل عمــل 
بــا یــک روش غیــر جراحــی بصــورت ســرپایی مــداوا و  و عــوارض عمــل 
برونکوســکوپ  از  اســتفاده  بــا  درمانــی  متــد  ایــن  در  ترخیــص می شــود. 

ج می شــود. کیســت جــاری هوایــی تخلیــه و خــار فیبرواپتیــک 

موفقیت مستمر تیم دانشگاهی حیطه فلسفه پزشکی در هشتمین دوره المپیاد
تیــم دانشــگاهی حیطــه فلســفه پزشــکی در دومیــن ســال متوالــی موفــق بــه کســب مدال هــای علمــی دانشــجویان شــدند. مــدال طــالی توســط آقــای پیمــان فروغی، مــدال نقره توســط خانــم طاهره فخیمی 
کــه در هــر دو دوره دانشــگاه علــوم پزشــکی در کســب مــدال موفقیــت  کــه در المپیــاد برگــزار می شــود  و لــوح تقدیــر توســط خانــم زهــرا اصلــی بــه دســت آمدنــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن حیطــه دو ســال اســت 

چشــمگیری داشــته اســت. همچنیــن اســاتید دوره آقایــان دکتــر علیرضــا غفــاری، دکتــر محمــود صوفیانــی، دکتــر محمــد اصغــری، حســین ذلولــی و رضــا محمدی نســب بودنــد.

افتخار بین المللی 
برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
کشورهای درحال توسعه )ICS( انتخاب سرکار خانم دکتر  سکینه  کمیته  انتخاب سرکار خانم دکتر سکینه حاج ابراهیمی به عنوان رییس 
کثریت آرای کشورهای عضو  حاج ابراهیمی به عنوان رییس کمیته  کشورهای درحال توسعه  در  International Continence Society که با ا
حاصــل گردیــده اســت بــه ایشــان و جامعــه دانشــگاهی تبریــك می گوییــم. ایــن انتخــاب افتخــاری بیــن المللی برای جامعه پزشــکی و دانشــگاه 
کیفیت زندگی افراد، در تالش است با کمك به  علوم پزشکی می باشد. The International Continence Society( ICS( با تمرکز برای بهبود 
گون ارتقا بخشد. گونا کیفیت زندگی افراد جوامع مختلف را در حیطه های  پیشرفت علوم پایه و بالینی از طریق آموزش، پژوهش و حمایت 
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دانشگاه برتر، دانشجویان برتر تربیت می کند :

انتخاب سه نفر از دانشجویان دانشگاه
 به عنوان دانشجوی نمونه کشوری

کشــوری توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از طریــق ســنجش  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، هــر ســاله انتخــاب دانشــجوی نمونــه    بــه 
کــه از بیــن 13  فعالیــت هــای آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و شــئونات دانشــجویی انجــام می پذیــرد. امســال نیــز طبــق روال هــر ســال ایــن انتخــاب توســط وزارت بهداشــت انجــام پذیرفــت 
کمــال قلــی پــور دانشــجوی Phd مدیریــت خدمــات  ــام هــای : دکتــر بهمــن یوســفی دانشــجوی Phd بیوشــیمی، دکتــر  کشــوری 3 دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه ن ــر  دانشــجوی برت
کارشناســی ارشــد مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه عنــوان دانشــجوی برتــر انتخــاب شــدند. الزم بــه توضیــح اســت مراســمی جهــت  بهداشــتی و درمانــی و  بهنــام امینــی دانشــجوی 
کــه در ایــن مراســم وزرای بهداشــت و علــوم نیــز حضــور داشــتند. تجلیــل و تقدیــر از دانشــجویان برتــر بــا حضــور دکتــر جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور در نهــاد ریاســت جمهــوری برگــزار شــد 
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مشارکت فعال دانشکده طب سنتی دانشگاه 
درسومین جشنواره ملی گیاهان دارویی 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده طب سنتی دانشگاه درسومین جشنواره 
گیاهــان دارویــی، فرآورده هــای طبیعــی و طــب ســنتی ایــران بــه صــورت فعــال مشــارکت  و نمایشــگاه ملــی 
گروه هــای طــب ســنتی دانشــگاه های  نمــود. الزم بــه ذکــر اســت ایــن دانشــکده به همــراه دانشــکده ها و 
گیاهــان دارویــی، در ایــن دوره از جشــنواره حضــور یافــت. کــز تحقیقاتــی  کشــور و مرا علــوم پزشــکی سراســر 

حضور استاد دانشگاه شفیلد انگلستان
 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

رییس دانشگاه:

 افق روشن و رفیع در حوزه 
سلول های بنیادی 

کیــوان محــرم زاده اســتاد دانشــگاه  ــر  ــا حضــور دکت ــز در جلســه ای ب ــوم پزشــکی تبری رییــس دانشــگاه عل
گفــت: مــا شــتاب خوبــی در حــوزه  شــفیلد انگلســتان و ســایر  محققیــن حــوزه ســلولهای بنیــادی دانشــگاه 
کــه  کنیــم  کــه می بایســت آینــده دانشــگاه را بــه نحــوی ترســیم  ســلولهای بنیــادی و طــب ترمیمــی داریــم 
کنیــم  بــه افــق هــای بســیار واال و روشــن دســت بیابیــم.  بایــد ضمــن حفــظ ایــن شــتاب، ســریع هــم حرکــت 

و در چنــد ســال بعــد بــه یــك نقطــه مطلــوب  برســیم.
کثــر   دکتــر صومــی افــزود:  حضــور آقــای دکتــر محــرم زاده در مجموعــه دانشــگاه مغتنــم اســت و بایــد حدا
کــه آقــای دکتــر محــرم زاده فیلدهــای  کــرد  کیــد  اســتفاده از حضــور ایشــان بــرده شــود. ایشــان هــم چنیــن تا
کــه بایــد از کجــا حرکت کنیم  کننــد تــا ببینیــم  موجــود در دانشــگاه را بــا یــك نــگاه  رهبــری و  نقادانــه بازدیــد 
کــه یــك انتقــال تجربــه خــوب انجــام می گیــرد. بایــد ســخنرانی  و مســیر چگونــه بایــد باشــد؛ آن وقــت اســت 
کنــد. دکتــر صومــی بــا  کمــك  کــه می توانــد بــه ترســیم دورنمــای بســیار روشــن  و ســمینار هــم برگــزار شــود 
گفــت:  از شــرکت  کیــد مجــدد بــر حضــور و فعــال ســازی شــرکت هــای دانــش بنیــان در مجموعــه دانشــگاه  تا
کثــر پشــتیبانی و حمایــت را  کــه در ایــن مجموعــه فعالیــت می کننــد حدا هــای دانــش بنیــان و محققیــن 

کــرد تــا بــه برنــد و محصــول تجــاری دســت یابنــد. خواهیــم 
و  ترمیمــی  دندانپزشــکی  متخصــص  و  انگلســتان  شــفیلد  دانشــگاه  اســتاد  زاده  محــرم  کیــوان  دکتــر   
ــال  ــی مهندســی بافــت و بیومتری پریودنســی در خصــوص آخریــن دســتاوردهای خــود در زمینــه تحقیقات
گرفتــه دهــان از قبیــل  توضیــح داد و افــزود: امــروزه پیشــرفت وســیعی در مــورد بافــت مهندســی انجــام 
کلینیــکال جهــت  کــه  بــرای اســتفاده  مخــاط نســج نــرم و نســج ســخت در دهــه اخیــر بــه دســت آمــده اســت 
ترمیــم نســج از دســت رفتــه در بیمــاران یــا بــه عنــوان مــدل هــای بافتــی آزمایشــگاهی جهــت تســت مــواد 
کاربــرد داشــته باشــد. ایشــان  دندانپزشــکی دارویــی و شــبیه ســازی بیماریهــای دهــان و دنــدان می توانــد 
گفــت: می تــوان برندهایــی را تولیــد  بــا اشــاره بــه مقاله هــا و یافته هــا و تحقیقــات خــود در ایــن زمینــه 
کــه بــا محققیــن دانشــگاه  ــی  کــه منجــر بــه محصــول و تجــاری ســازی شــود. در صحبت های و ســاخت 
داشــتم می توانیــم در مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه یــك برنــد تجــاری خــوب دســت بیابیــم.
گفــت:    دکتــر نــوری مســئول راه انــدازی طــب بازســاختی  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز هــم در ایــن جلســه 
گنجانــده شــده و بعــد  کلیــن روم در برنامــه آقــای دکتــر محــرم زاده  کــز تحقیقاتــی و  بازدیــد از انســتیتو و مرا

از آشــنایی ایشــان بــا فعالیتهــا و ظرفیتهــای دانشــگاه؛ مــا بــا ایشــان وارد حــوزه عملیاتــی 
کجــا هســتیم و در چــه نکاتــی می توانیــم بــا هــم همــکاری  کــه  خواهیــم شــد تــا ببینیــم 
کنیم. ایشــان پیشــنهاد داد تا چند دانشــجوی دکتری تخصصی در این زمینه با دکتر 
گــر الزم بــود همــکاران محقــق بــرای  محــرم زاده تعریــف و مشــغول تحصیــل شــوند و ا
کز مورد نظر در دانشــگاه شــفیلد انگلســتان اعزام شــوند. آموزش و انتقال دانش به مرا

جلسه هم اندیشی قائم مقام آموزشی و 
اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــکده توانبخشــی، جلســه هم اندیشــی در خصــوص بســته های تحول و   بــه 
نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی روز دوشــنبه مورخــه 95/4/5 بــا حضور اعضــای  هیــأت علمــی دانشــکده 
و دکتــر حنایــی قائــم مقــام معاونــت آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز در دانشــکده توانبخشــی برگــزار 
گردیــد. در ایــن جلســه کــه مســئولین دانشــکده نیــز حضــور داشــتند، دکتــر حنایــی بــه سیاســتهای دوازده گانــه 
ح جزئیــات آن از همــکاری همــه  آموزشــی و بســته های یازده گانــه مربــوط بــه آن اشــاره نمــوده و ضمــن شــر

اعضــای هیــأت علمــی اســتقبال نمودنــد.
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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: 

 
گفــت:  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر امیرعلــی حمیدیــه دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای ســلول های بنیــادی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  بــه 
کرده انــد و حضــور اعضــای هیئت علمــی و محققیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز خیلــی  کارگروه هــای  ایــن ســتاد 60 تــا 80 نفــر از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه های آذربایجــان شــرقی شــرکت  در 
کــه ایــن قابل تقدیــر اســت.   کــه بــرای بررســی فعالیت هــای انجام گرفتــه بــه تبریــز می آییــم بــا پیشــرفت فــراوان محققیــن ایــن حــوزه روبــرو می شــویم  پررنــگ اســت. دکتــر حمیدیــه افــزود: هــر بــار 
ــت:  گف ــادی  ــلول های بنی ــه س ــی در زمین ــی و پژوهش ــت علم ــرای فعالی ــه ب ــب بودج ــری تصوی ــه و پیگی ــای همه جانب کاره ــر  ــد ب کی ــن تأ ــادی ضم ــلول های بنی ــای س ــوم و فناوری ه ــتاد عل ــر س دبی
کمک هــای دو طــرف  کــه  کــه دانشــگاه بــا صنعــت همــگام شــود و ضــرورت دارد  کمــک شــود  کننــد و بایــد  اعضــای هیئت علمــی و محققیــن بایــد به ســوی تجاری ســازی یافته هــای علمــی حرکــت 
گفــت:  مجموعــه  کیهــان ور  کننــد. رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز هــم در ایــن جلســه ضمــن قدردانــی از دکتــر حمیدیــه و دکتــر  جامعــه علمــی ایــران را دارای یــک برنــد تجــاری برجســته در دنیــا 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز خیلــی عالقه منــد بــه علــوم و فناوری هــای ســلول های بنیــادی اســت و اســاتید و اعضــای هیــات علمــی بــا تمــام تــوان در ایــن حــوزه مشــغول فعالیــت هســتند. دکتــر 
گرفتــه در  کاری ایشــان نیــز بســیار فعاالنــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد. ایشــان بــا اشــاره بــه تالش هــای صــورت  گــروه  صومــی در ادامــه افــزود: پیگیری هــای دکتــر حمیدیــه خیلــی مؤثــر اســت و 
دانشــگاه بــرای ارتقــا ســطح فعالیت هــای علمــی و عملــی در ایــن حــوزه از تصویــب و تأســیس شــرکت های دانش بنیــان جدیــد در ایــن حــوزه خبــر داد.  دکتــر صومــی هم چنیــن بــر لــزوم همکاری هــای 
کــرده و افــزود بایــد پروژه هــای مشــترک در ایــن زمینــه تعریــف و انجــام شــود تــا بتوانیــم از ظرفیــت  کیــد  گروهــای علمــی مختلــف تأ بیــن دانشــگاهی دانشــگاه های اســتان و اعضــای هیئت علمــی 
کــه اهــم  گــزارش مبســوط در خصــوص برنامه هــا و فعالیت هــای انجام گرفتــه پرداخــت  کنیــم. معــاون تحقیقــات و فنــاوری  دانشــگاه نیــز در ایــن جلســه بــه ارائــه  دانشــگاه های دیگــر هــم اســتفاده 

ح زیــر اســت: آن هــا بــه شــر
تولید محصوالت سلول های بنیادی 	 
طراحی و تهیه مواد زیستی، داربست ها و ایمپلنت های بیولوژیک 	 
 تولید تجهیزات فناورانه 	 
شرکت های دانش بنیان 	 

ایجاد زیرساخت های فناوری غربالگری دارویی با استفاده از سلول های بنیادی 	 
تربیت نیروی انسانی موردنیاز 	 
گسترش و تقویت همکاری های علمی و تحقیقاتی درون بخش و برون بخشی	 
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان:

54 درصد مأموریت های اورژانس در تبریز اتفاق می افتد
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان تعــداد مأموریت  هــای اورژانــس در 
گفــت:54 درصــد ایــن مأموریــت - کــرد و  اســتان را روزانــه بــه  طــور میانگیــن 424 مــورد عنــوان 
هــا فقــط در تبریــز اتفــاق می  افتــد.   روزبــه رجایــی در مراســم بزرگداشــت روز ملــی اورژانــس و 
گفــت: اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی ســرآغاز تحــول در عرصــه بهداشــت  فوریت هــای پزشــکی 
ــان  ــته خاطرنش گذش ــال  ــه س ــی س ــز ط ــن مرک ــرد ای ــی از عملک گزارش ــه  ــا ارائ ــت. وی ب ــان اس و درم
کــرد: فعالیــت مرکــز مدیریــت حــوادث و  فوریت هــای پزشــکی در ســه حــوزه از جملــه، فوریت هــای 
کــرد: اورژانــس هوایی و  پیــش بیمارســتانی، بیمارســتانی و کارگــروه حــوادث می باشــد.  وی اضافــه 
اورژانــس موتــوری بــرای اولیــن بــار در تبریــز در ســال 93 افتتــاح شــده اســت.  وی همچنیــن افــزود: 
کلیــد خــورد امــا بــا وجــود یــک  خریــد 110 دســتگاه آمبوالنــس بــرای اورژانــس 115 اســتان از ســال 93 
ســری مشــکالت فقــط توانســتیم 10 دســتگاه از این هــا را وارد سیســتم ناوگانــی کنیــم. امیدواریــم بــا 
پیگیری هــا و اهتمــام ویــژه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ایــن مشــکل رفــع شــود. رجایــی بــا 
گفــت:  اشــاره بــه مشــکل ســوخت در فصــل ســرما در آذربایجان شــرقی در آمبوالنس هــای جــاده ای 
31 دســتگاه آمبوالنــس تویوتــا هایــس و هایلوکــس در پایان ســال 93 تحویل گرفتــه و هفت پایگاه 
کــرد:  اورژانــس نیــز در ســال 94 و یــک پایگاه هــم در ســال 95 در اســتان افتتــاح شــد.   وی اظهــار 
تبریــز بــه  عنــوان پایلــوت راه انــدازی ســامانه اتوماســیون 115 از طــرف وزارت خانــه انتخــاب شــده و 
کنــون نیــز در حــال اجراســت و مراحــل آخــر آن  کــه ا کار آن در بهمــن مــاه ســال 93 بــوده  شــروع بــه 
تــا اول مهــر نهایــی و کامــل خواهــد شــد.  وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه در اســتان آذربایجان شــرقی 
میــزان ترومــا بــاال اســت، گفــت: برنامــه ای بــرای آمــوزش کلــی و عمومــی بــرای همــه تکنســین های 
فوریت هــای پزشــکی در مــورد PHTLS یــا آمــوزش مراقبت هــای تروما در شــرایط پیش بیمارســتانی 
گذشــته  کشــور از آبــان مــاه ســال  کشــور، در سراســر  کل  بــه منظــور آمــوزش TOT یــا مربی هایــی در 
کنــد.  وی از فعالیــت 102  کــه تــا پایــان ســال جــاری ادامــه پیــدا  شــروع شــده و هــدف بــر ایــن اســت 
کــرد:  گذشــته خبــر داد و خاطرنشــان  کل اســتان و افزایــش آن طــی ســال های  پایــگاه اورژانــس در 
کشــور عقــب  کل  ــر اســاس برنامــه پنجــم توســعه از نظــر تعــداد پایــگاه نــه تنهــا اســتان مــا بلکــه  ب
کل اســتان را 137 پایــگاه می بینیــم. وی افــزود: میانگیــن  می باشــد و نیــاز تبریــز بــه پایــگاه 37 و 
زمــان رســیدن بــر بالیــن بیمــار افزایــش یافتــه اســت و مــا در ســال 95 آن را نزدیــک بــه حد اســتاندارد 
گفــت: مشــکلی در پوشــش را ه هــای اصلــی  ابالغــی وزارت خانــه و در حــدود 9 دقیقــه رســاندیم.  وی 

و  بزرگراه هــا  آزادراه هــا،  در  اســتان 
راه هــای اصلــی نداریم و تنها مشــکل 
در راه هــای فرعــی و روســتایی اســت 
که در پوشــش آن در تالش هســتیم.  
کــرد: در حــدود 91 درصــد  وی اظهــار 
انتقــال مصدومــان حــوادث ترافیکی 
پیــش  عنــوان  تحــت  اســتان  در 
بیمارســتانی توســط اورژانــس انجــام 
اینکــه  بیــان  بــا  رجایــی  می گیــرد.  
کل  نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــرای 
بــرای  کــه  اســت  نفــر   658 اســتان 
ــتاندارد  ــط اس ــد متوس ــه ح ــیدن ب رس
افزایــش  را  نیــرو  تعــداد  ایــن  بایــد 
پیگیــری  بــا  کــرد:  اظهــار  دهیــم، 
و  وزارتخانــه  طریــق  از  کــه  هایــی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز شــده 
اســت از اول مهــر مــاه نیــروی جدیــد 
بــر سیســتم مــا افــزوده می شــود امــا 
کمبــود نیــرو در  کان پاســخگوی  کمــا

ــگان  ــرد: 70 درصــد ســالمندان از خدمــات رای ک ایــن حیطــه نیســت.  وی همچنیــن خاطرنشــان 
کشــور بــه ســمت ســالمندی مــی رود، نیــاز  ــا توجــه بــه اینکــه  اورژانــس 115 بــی اطــالع هســتند و ب
کــه اطــالع رســانی عمومــی انجــام شــود.  رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای  اســت 
کارگــروه حــوادث را  پزشــکی اســتان بــا بیــان اینکــه مرکــز اورژانــس اســتان در ســال 94 رتبــه ســوم 
کارگــروه حــوادث  کــه در زمینــه  گفــت: بــا تــالش و اهتمامــی  کشــور بــه خــود اختصــاص داد،  کل  در 
شــده اســت، تدویــن نقشــه خطرپذیــری و یــک برنامــه جامع بر اســاس نقشــه GIS در حــال انجام و 
تکمیــل اســت. از ایــن طریــق می تــوان مناطــق خطرپذیــر از نظــر بهداشــت و درمــان را اســتخراج کــرد

دکتر صومی:

دانشگاه را با 196 میلیارد تومان بدهی 
تحویل گرفتیم

ـــی  ـــان بده ـــارد توم ـــا  196 میلی ـــگاه را ب ـــرد:  دانش ک ـــار  ـــز اظه ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش رئی
دکتـــر  داشـــتیم.  پیـــش  در  ســـختی  شـــرایط  فعالیـــت  اول  ســـال های  در  و  گرفتیـــم  تحویـــل 
گفـــت:  کشـــور  محمدحســـین صومـــی در مراســـم ســـالروز تأســـیس اورژانـــس و فوریت هـــای پزشـــکی 
ــر بهداشـــت و درمـــان  در ســـال 91 و 92 بـــی مهری هایـــی در حـــوزه ســـالمت اتفـــاق افتـــاد و وزیـ
ــات دارای  ــه خدمـ ــاخت  ها و ارائـ ــر سـ ــرد،  زیـ کـ ــان  ع را بیـ ــو ــن موضـ ــت ایـ ــه صراحـ ــم بـ ــت هـ وقـ
گرفتیـــم،  کنـــون قـــرار  کـــه ا نقص  هـــای عمده ـــای بـــود و بـــاور نداشـــتیم در ایـــن نقطه ـــای 
کشـــور پیـــدا نمی  شـــد  کـــه دارو در  گرفتیـــم  کار را بـــر عهـــده  برســـیم.  وی ادامـــه داد: در شـــرایطی 
ــدود  ــز ســـالمت در حـ کـ ــی و مرا ــتی و درمانـ ــز بهداشـ کـ ــود، در مرا ــامان بـ ــان نابسـ و وضعیـــت درمـ
47 درصـــد مـــوارد پزشـــک حضـــور نداشـــت. صومـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در اســـتان 
گفـــت:  کیفـــی ســـیر صعـــودی دارد،  کمـــی و هـــم  پایگاه  هـــای اورژانـــس 115 هـــم بـــه لحـــاظ 
کشـــور عقـــب بـــوده و بـــا تالش هـــا  گذشـــته از ایـــن نظـــر از برخـــی از اســـتان های  در ســـال های 
نرســـیدیم. بـــه حـــد مطلـــوب  ولـــی هنـــوز هـــم  را حـــل  از مشـــکالت  گرفتـــه بخشـــی  انجـــام 
گذشـــته خدمـــات پیش بیمارســـتانی هـــم فعـــال بـــوده و خدمـــات   وی بـــا بیـــان اینکـــه از ســـال های 
کـــه مـــا در ایـــن حـــوزه انجـــام دادیـــم، تأمیـــن آمبوالنـــس  کـــرد: مهم تریـــن کاری  ارائـــه می کنـــد، اظهـــار 
کـــه امیدواریـــم مشـــکالت پیـــش آمـــده در مســـیر تامیـــن آمبوالنـــس رفـــع شـــود.  وی اضافـــه  بـــود 
کـــرد: 110 دســـتگاه آمبوالنـــس در مـــدت شـــش مـــاه تهیـــه و برنامـــه ریـــزی بـــرای بازســـازی تمـــام 
پایگاه هـــای اورژانـــس  اســـتان انجـــام شـــده اســـت. وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیمارســـتان 

جایگزیـــن امام خمینی ؟هر؟با متراژ 
ــال احـــداث  ــع در حـ ــزار مترمربـ دو هـ
اورژانس هـــای  در  گفـــت:  اســـت، 
شبســـتر، هشـــترود، اســـکو، آذرشـــهر 
ســـازی  فراهـــم  حـــال  در  بنـــاب  و 
بیمـــاران  پذیـــرش  بـــرای  زمینـــه 
کـــه پشـــتیبان ایـــن قضیـــه  هســـتیم 
پایـــگاه  خدمـــات  ارائـــه  واحـــد 
اورژانـــس اســـت. رئیـــس دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی و خدمـــات بهداشـــتی 
ــاره بـــه وجـــود  ــا اشـ ــز بـ درمانـــی تبریـ
مشـــکالت تحمیـــل شـــده در ســـالهای 
کـــرد: بـــا وجـــود ایـــن  گذشـــته، اظهـــار 
مشـــکالت، حـــوزه ســـالمت و درمـــان 
ســـربلند  امیـــد  و  تدبیـــر  دولـــت  در  
خدمـــات  توانســـته  کـــه  اســـت 
عدیـــده  ای بـــه جامعـــه ارائـــه دهـــد.
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بازدید اعضای بورد تخصصی علوم و صنایع غذایی از دانشکده ی تغذیه و علوم غذایی تبریز
اعضــای بــورد تخصصــی علــوم و صنایــع غذایــی در ادامــه ی بازدیــد ادواری از دانشــگاه های 
کــه دانشــجوی تغذیــه در مقاطــع مختلــف تربیــت می کننــد در روز ســه  شــنبه مورخــه ی  مختلفــی 
94/12/11 از قســمت های مختلــف دانشــکده ی تغذیــه و علــوم غذایــی تبریــز بازدیــد نمودنــد. 
آقایــان دکتــر هدایــت حســینی )دبیــر(، دکتــر محمــد مرتضویــان اعضــای بــورد تخصصــی علــوم و 
کــه  صنایــع غذایــی از آزمایشــگاه ها، و امکانــات دانشــکده بازدیــد نمودنــد ســپس در جلســه ای 
کارشناســی  گــروه علــوم و صنایــع غذایــی و دانشــجویان مقطــع  بــا حضــور اعضــای هیئــت علمــی 
کارشناســی  ارشــد علــوم و صنایــع غذایــی و ایمنــی و بهداشــت مــواد غذایــی در محــل ســایت 
ــد.  در ابتــدای جلســه  آقــای دکتــر احســانی رئیــس  ــد شــرکت نمودن گردی ــزار  ارشــد دانشــکده برگ
کوتاهــی خالصــه ای از اهــم فعالیت هــای انجــام یافتــه طــی  محتــرم دانشــکده طــی بیانــات 

چنــد مــاه اخیــر بــرای رفــع مشــکالت موجــود و ارتقــاء ســطح خدمــات آموزشــی، پژوهشــی، و 
ــد. در ادامــه آقــای دکتــر  ــز را بیــان فرمودن ــوم غذایــی تبری ــه و عل فرهنگــی در دانشــکده ی تغذی
حســینی دبیــر محتــرم بــورد تخصصــی علــوم و صنایــع غذایــی در خصــوص آزمــون دکتــری 
صنایــع غذایــی و تغییــرات اعمــال شــده در زمــان آزمــون و نحــوه ی برگــزاری آزمــون مصاحبــه ی 
کــه بــا تصویــب پذیــرش دانشــجو در  کردنــد  تخصصــی توضیحاتــی دادنــد و اظهــار امیــدواری 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــوم غذای ــه و عل ــکده ی تغذی ــی در دانش ــع غذای ــوم و صنای ــری عل ــع دکت مقط
پزشــکی تبریــز  در آینــده ی نزدیــک، ســطح فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی بیــش از پیــش 
افزایــش یابــد. همچنیــن اعضــای محتــرم بــورد تخصصــی علــوم  و صنایــع غذایــی در جلســه ای 
ــا شــدند. گفتگــو نشســته و نکتــه نظــرات آنهــا را جوی کارشناســی ارشــد بــه  ــا دانشــجویان  جــدا ب

بازدید اعضای بورد تخصصی علوم تغذیه از دانشکده ی تغذیه و علوم غذایی تبریز
کــه  اعضــای بــورد تخصصــی علــوم تغذیــه در ادامــه ی بازدیــد ادواری از دانشــگاه های مختلفــی 
دانشــجوی تغذیــه در مقاطــع مختلــف تربیــت می کننــد در روز چهار شــنبه مورخــه ی 94/12/12 
ــر  ــان دکت ــد.  آقای ــد نمودن ــز بازدی ــی تبری ــوم غذای ــه و عل ــکده ی تغذی ــف دانش ــمت های مختل از قس
ــای  ــت اعض ــال آزاد بخ ــر لی ــم دکت ــری و خان ــم جزای ــر ابوالقاس ــای دکت ــر(، آق ــاورز )دبی کش ــی  ــید عل س
کارشناســی،  دانشــجویان  ســایت  کتابخانــه،  آزمایشــگاه ها،  از  تغذیــه  علــوم  تخصصــی  بــورد 
کارشناســی ارشــد و دکتــرای علــوم تغذیــه و نیــز مرکــز تحقیقــات علــوم تغذیــه بازدیــد نمودنــد. 
گروه هــای بیوشــیمی و رژیــم درمانــی  کــه بــا حضــور اعضــای هیئــت علمــی  ســپس در جلســه ای 
گردیــد شــرکت نمودنــد. کارشناســی ارشــد دانشــکده برگــزار  و تغذیــه در جامعــه در محــل ســایت 

کوتاهــی بــر جایــگاه  در ابتــدای جلســه  آقــای دکتــر احســانی رئیــس محتــرم دانشــکده طــی بیانــات 
کشــور و مرجعیــت آن در تربیــت نیــروی انســانی  دانشــکده ی تغذیــه ی تبریــز در شــمال غــرب 
کــرده و خالصــه ای از اهــم فعالیت هــای انجــام یافتــه طــی  مــورد نیــاز در مقاطــع مختلــف اشــاره 
و  پژوهشــی،  آموزشــی،  ارتقــاء ســطح خدمــات  و  رفــع مشــکالت موجــود  بــرای  اخیــر  مــاه  چنــد 
فرهنگــی را توضیــح داده و تجــارب و تخصــص اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده در حــوزه ی 
کــز تغذیــه ی  غ التحصیــالن ایــن رشــته در  مرا کاری فــار درمــان تغذیــه ای را بهتریــن پشــتوانه ی 
کارآمــد در ادامــه ی مســیر توســعه و پیشــرفت دانشــکده دانســتند.  بالینــی و تربیــت دانشــجویان 
ــی و  ــه ی علم ــه مرتب ــاره ب ــا اش ــی )ب ــت علم ــای هیئ ــدام از اعض ک ــر  کوتاه ه ــی  ــس از معرف ــه پ در ادام
کشــاورز دبیــر محتــرم هیئــت بــورد تخصصــی علــوم تغذیــه ضمــن  محــل اخــذ مــدرک(، آقــای دکتــر 
بیــان خاطراتــی از تبریــز و آذربایجــان و تمجیــد از دانشــکده ی تغذیــه ی تبریــز، بــه لــزوم ســوق دادن 
کــرده و متذکــر  کــز درمانــی اشــاره  غ التحصیــالن علــوم تغذیــه بطــرف بخش هــای بالینــی در مرا فــار
شــدند بــزودی مراحــل نهایــی تصویــب و ابــالغ دو رشــته ی تغذیــه ی بالینــی و تغذیــه ی ورزشــی در 
ــز بایســتی خــود را آمــاده ی جــذب دانشــجو در ایــن دو  مقاطــع ارشــد طــی شــده و دانشــکده ی تبری

رشــته نمایــد. همچنیــن نظــر مثبــت خــود را در خصــوص اعطای مجوز پذیرش دانشــجو در رشــته ی 
سیاســتگذاری تغذیــه در مقطــع دکتــرا اعــالم فرمودنــد. آقــای دکتــر جزایــری نیــز بــر بیانــات آقــای دکتر 
ــوب آنهــا  کمیــت مطل ــار  کن ــاالی اعضــای دانشــکده در  گذاشــته و از ســطح علمــی ب کشــاورز صحــه 
کردنــد. خانــم دکتــر آزاد بخــت نیــز بــا تشــکر از فراهــم آوردن امکانــات خــوب تحقیقاتــی در  تمجیــد 
دانشــکده ی تغذیــه ی تبریــز بــه پی گیــری مقــاالت منتشــر شــده ی اعضــای هیئــت علمــی تبریــز در 
پایگاه هــای علمــی معتبــر همچــون PubMed اشــاره و برای تمــام همــکاران آرزوی موفقیت نمودند.
کــه خــود عضــو بــورد می باشــند(  گــروه بیوشــیمی و رژیــم درمانــی  ســپس آقــای دکتــر مهــدوی مدیــر 
کــردن  کــز مختلــف و نیــز درگیــر  نیــز بــه اشــتغال همــکاران هیئــت علمــی در بخش هــای بالینــی مرا
کردنــد. آقــای  دانشــجویان مقاطــع در بخش هــای مختلــف بیمارســتان ها در ســال اخیــر اشــاره 
دکتــر اســتادرحیمی نیــز یکــی از ارکان حاکمیــت بالینــی بیمارســتان ها را حضــور متخصــص تغذیــه در 
بیمارســتان ها دانســتند. آقــای دکتــر پورقاســم معاون پژوهشــی دانشــکده به تعداد مقــاالت ایندکس 
شــده در پایگاه هــای اســتنادی معتبــر علمــی از جملــه Scopus به تعــداد 456 مقاله طی 10 ســال اخیر 
)کــه تعــداد 257 عــدد آنهــا طــی 3 ســال اخیــر بــوده و نیــز نمایــه شــدن 80 مقالــه در دیگــر پایگاه هــای 
اســتنادی دیگــر( توســط اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده ی تغذیــه اشــاره نمودنــد. خانــم دکتــر 
عباســعلیزاد معــاون آموزشــی دانشــکده نیــز بــه بیان امکانــات آموزشــی و تعداد اعضــای هیئت علمی 
شاغل در سه گروه آموزشی دانشکده )21 نفر که 5 نفر آن ها استاد تمام هستند( و تعداد کالس های 
درســی )12 کالس(، ســایت های کامپیوتــری )کارشناســی، ارشــد، دکتــرا( بــا 110 کامپیوتــر پرداختنــد.

کارشناســی،  گانــه بــا دانشــجویان  همچنیــن اعضــای محتــرم بــورد تخصصــی تغذیــه بصــورت جدا
گفتگــو نشســته و نکتــه  کارشناســی ارشــد و دکتــرای علــوم تغذیــه در محــل آمفــی تئاتــر دانشــکده بــه 
نظــرات آنهــا را جویــا شــدند. ایــن بازدیــد پــس از شــرکت اعضــای محتــرم بــورد و اعضای هیئت علمی 
دانشــکده در ضیافــت ناهــار و جمــع بنــدی موضوعــات مطروحــه در ســاعت ′ 30و15 خاتمــه یافــت.

امکان سنجی تشکیل شرکت دانش بنیان در دانشکده تغذیه و علوم غذایی
در راســتای سیاســت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مبنــی بــر برقــراری ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت، جلســه ای در دانشــکده تعذیــه و علــوم غذایی به ریاســت دکتر احســانی، مســئول ارتباط با 
صنعــت دانشــکده و بــا حضــور برخــی از اعضــای هیئــت علمــی و دســت انــدرکاران صنعــت دو اســتان آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان غربــی در تاریخ 14 مرداد 95 در محل ســایت دانشــکده برگزار شــد.

 تعدادی از موارد مورد بحث جلسه شامل موارد ذیل بود:
 • بررسی مراحل و مقررات ایجاد شرکت دانش بنیان

 • مزایا و مشکالت شرکت دانش بنیان
ج   • بررسی برخی از موسسات دانش بنیان داخل و خار

• لزوم ارتباط بین دانشگاه، صنعت و راهکارهای برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت 
• شناسایی مشکالت موانع ارتباط صنعت با دانشگاه

گام های عملی جهت برقراری شرکت دانش بنیان در دانشکده تغذیه و علوم غذایی برداشته شود. گردید در جلسات آتی  در این جلسه همچنین مقرر 

دیدار هیأت رئیسه دانشکده تغذیه و علوم غذایی با جناب آقای دکتر جمشید حاجتی دبیر شورای آموزش 
علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت

گردیــد. در  جلســه  دیــدار هیــأت رئیســه دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی بــا جنــاب آقــای دکتــر حاجتــی دبیــر شــورای آمــوزش علــوم پایــه پزشــکی وزارت بهداشــت در محــل اتــاق ریاســت دانشــکده برگــزار 
کشــور و مرجعیــت آن در تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز در  کوتاهــی بــر جایــگاه دانشــکده ی تغذیــه  و علــوم غذایــی تبریــز در  ابتــدای جلســه  آقــای دکتــر احســانی رئیــس محتــرم دانشــکده طــی بیانــات 
کــز  غ التحصیــالن ایــن رشــته ها در مرا کــرده و تجــارب و تخصــص اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده در حــوزه ی درمــان تغذیــه ای و صنایــع غذایــی را بهتریــن پشــتوانه ی کاری فــار مقاطــع مختلــف اشــاره 

درمانــی و صنعتــی را در تــداوم مســیر توســعه و پیشــرفت دانشــکده دانســتند.
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ســومین کنگــره بیــن المللــی و شــانزدهمین کنگــره ملــی اعصــاب کــودکان ایــران بــا رویکــرد مراقبــت از تکامــل کــودکان در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز  برگزارشــد. به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم 
کــه در حــوزه کمــک بــه  گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز امــروز میزبــان بزرگانــی از عرصــه علــم و پژوهــش اســت  کنگــره  کار ایــن  پزشــکی تبریــز،  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در آییــن آغــاز بــه 
تکامــل کــودکان تــالش می کنند.دکتــر  محمــد حســین صومــی از همــکاری ایــن دانشــگاه بــا ســازمان یونیســف در حــوزه تکامــل کــودکان خبــر داد و گفــت: بــا تالش هــای صورت گرفتــه امروز میزبــان  "دکتر 
گفــت: شــهر تبریــز قدمــت تاریخــی بــا اهمیتــی دارد، ایــن شــهر در مســیر جــاده  کــه مایــه مباهــات اســت. وی بــا اشــاره بــه پتانســیل های علمــی اســتان  پارکــس" نماینــده یونیســف در ایــران، هســتیم 
کــودکان ایــران همچنیــن  کنگــره ملــی اعصــاب  کنگــره بیــن المللــی و شــانزدهمین  گرفتــه و از ایــن نظــر محــل رفــت و آمــد بــزرگان علمــی در ادوار مختلــف تاریــخ بــوده اســت. رئیــس ســومین  ابریشــم قــرار 
کــه در ایــن زمینــه انجــام می  شــود، اســتقبال می کنــد. وی در  ح هایــی  کــودکان آمــاده خدمــت رســانی و فعالیت هــای علمــی بــوده و از طر گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در حــوزه ســالمت و تکامــل 
کــرد؛ بــا پتانســیل های علمــی  کــرده  اســت، ابــراز امیــدواری  کــودکان تــالش  گســترش علــم اعصــاب  کــه ســال های طوالنــی در  کــودکان ایــران  ادامــه ضمــن تشــکر از دکتــر غفرانــی، رئیــس انجمــن اعصــاب 
کــودکان قدم هــای موثــری بــردارد. گفتنــی اســت، ســومین کنگــره بیــن المللــی و شــانزدهمین کنگــره ملــی  و اجرایــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در توســعه زیرســاخت های الزم بــرای ارائــه خدمــت بــه 

کــودکان در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 24 تــا 26 شــهریور مــاه ســال جــاری برگــزار شــد. کــودکان ایــران بــا رویکــرد مراقبــت از تکامــل  اعصــاب 

کنگـــره بیـــن المللی و شـــانزدهمین  ســـومین 
کودکان ایران    کنگـــره ملـــی اعصـــاب 
شد برگزار 
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رییس هسته گزینش: 

فلسفه وجودی گزینش
 ارتقا سطح سالمت اداری دستگاه های دولتی است 

گفتگویــی  کفیلــی در  گزینــش ارتقــا ســطح ســالمت اداری دســتگاه های دولتــی اســت. دکتــر  گفــت: فلســفه وجــودی  گفتگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  گزینــش در  رییــس هســته 
کــرد. در ادامــه متــن  گزینــش بــا همــکاران از بــدو خدمــت تــا بازنشســتگی نیــز اشــاره  گزینــش به همــراه بــودن هســته  گزینــش و یــادآوری فرایندهــای  مبســوط ضمــن برشــمردن اهمیــت و ضــرورت هســته 

گفتگــو آمــده اســت.  مشــروح ایــن 

گزینش باید هوشمندانه، 
عالمانه و دقیق باشد 

دســتور  بــا  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد 
حضــرت امــام رحمــه اهلل علیــه، هســته های 
کــه بــا  کردنــد  کار  گزینــش احیــاء و شــروع بــه 
و  زمــان  دســتورالعمل ها   شــرایط  بــه  توجــه 
ذیربــط  دســتگاههای  توســط  الزم  قوانیــن 
ــه  ــن نام ــش و آئی گزین ــون  ــه قان ک ــد  ــن ش تدوی
گزینــش  اجزایــی و مجموعــه بخشــنامه های 
و  قوانیــن  انــد.  چارچــوب  داده  تشــکیل  را 
بخشــنامه ها بــر مبنــای فرامیــن حضــرت امــام 
رهبــری  معظــم  مقــام  و  علیــه  اهلل  رضــوان 
هســتند حضــرت امــام فرمــوده انــد:» در دولــِت 
گزینــش اشــخاص متعهــد و متخصــص  بــدوِن 
توانســت  نخواهــد  مختلــف  رشــته های  در 
و  رشــته های مختلــف  در  گــر  ا باشــد«  موفــق 
مبــرز هــم باشــند امــا بــدون تعهــد نخواهنــد 
کنــار تخصــص  توانســت. حتمــا بایــد تعهــد در 
کیــد ایشــان ایــن بــود دولــت مردانــی  باشــد. تا
کار هســتند  کــه در سیســتم دولتــی مشــغول بــه 
کاردانــی در تعهــد ایشــان  گزینــش همــکاران، 
و التــزام عملــی ایشــان نســبت بــه اعتقــادات 
اســالمی را مدنظــر قــرار بگیــرد تــا در ایــن راســتا 
در مقابــل بــاری تعالــی بتوانند روســفید و موفق 
باشــند.   مقــام معظــم رهبــری در فرمایشــات 
می فرماینــد:»  گزینــش  خصــوص  در  خــود 
ــرای دســتگاههای دولتــی و نهادهــا  گزینــش ب
از  کــه  عامــل  دســتگاههای  تمــام  حتــی  و 
نیــروی انســانی اســتفاده می کننــد ماننــد آب 
ایــن طــور  اســت«  و الزم  آشــامیدنی ضــروری 
کــه دســتگاهی بگویدگزینــش بــرای مــا  نیســت 
الزم نیســت و هرکــس را بخواهیــم می توانیــم 
کار بگیریــم. این مثال  ضــرورت حیاتی آب  بــه 
گزینــش اســت.  کار  آشــامیدنی بیانگــر اهمیــت 
ــد  ــد می کنن کی ــددا تا ــری مج ــم رهب ــام معظ مق
گزینــش تقویــت شــوند در دو بعــد  که هســته 
موقعیت اداری و سیاســی و هم تقویت باطنی 
کــه در آنجــا فعالیــت می کننــد. ایــن طــور  افــراد 
نیســت کــه فقــط بــه بعــد انســانی توجــه کنیم و 
از بعــد اداری و سیاســی قضیــه غافــل باشــیم. 
همــه ی جوانــب بایــد هــم راســتا بــا هــم تقویــت 
عالمانــه  هوشــمندانه،  بایــد  گزینــش  شــود. 
بــا  کلمــه  و دقیــق باشــد. انتخــاب ایــن ســه 

مفاهیــم مذکــور از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
گزینــش را بــرای نظــام بــه خوبــی  کار  اهمیــت 
انتخــاب  یعنــی  گزینــش  می دهــد.  نشــان 
کــردن و ترجیــح دادن چیــزی بــر چیــز دیگــر. 
حتــی در بعــد زندگــی شــخصی هــم وقتــی مــا 
را  یاخدمتــی  بخریــم  را  کاالی  می خواهیــم 
بخریــم در ذهــن خودمــان یــك شــاخص هایی 
را داریــم و بــر اســاس آن شــاخص ها، انتخــاب 

خــود را انجــام می دهیــم.

اهمیت گزینش  نیروی انسانی
کــه بحــث نیــروی انســانی اســت  قطعــا وقتــی 
گزینــش و انتخــاب بســیار بــاال خواهــد  و ارزش 
و  انتخــاب  و  گزینــش  کــه  فــردی  بــه  بــودو 
تفویــض  و  می شودمســئولیت  اســتخدام 
از  بخشــی  می شــود.  داده  اداری  دســتگاه 
کارگیــری  فعالیت هــا ی یــك دســتگاه را فــرد بــه 
شــده انجــام می دهــد. لــذا دولــت و دســتگاه ها 
گیرنــدو در  کار  بــه  را  افــرادی  ســعی می کننــد 
بــود و  آنهــا خواهــد  کارگــزار  آینــده نماینــده و 
می شــودو  دولتــی  سیســتم  یــك  از  الگویــی 
کــردار،  بایــد درانجــام فرائــض دینــی و رفتــار، 
در  و...  مســئولیت  واحســاس  پوشــش 
و  دینــی  تعریــف شــده  مقــررات  چهــار چــوب 
اداری  انجــام گیــرد. وقتــی کــه بحــث انتخــاب 
ایــن  باشــد.  معیــاری  یــك  بایــد  اســت حتمــا 
معیارهــا در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
طبــق اصــول و عقایــد اســالمی تعریــف شــده 
اســت. وقتــی کــه در یــك جامعه اســالمی زندگی 
می کنیــم حتمــا بایــد قوانیــن و مقــررات اســالمی 
و نظــرات ولــی فقیــه زمــان در آن جامعــه مــالك 
گزینــش  گفــت بحــث  عمــل باشــد. البتــه بایــد 
در  حتــی  میگیــرد  انجــام  کشــورها  تمــام  در 
کــه بــه مبانــی اعتقــادی و دینــی  کشــور هایــی 
هــم چنــدان پایبنــدی ندارنــد بــرای خودشــان 
گزینــش ســفت و ســختی دارنــد. در  چارچــوب 
کشــورهای اروپایــی در برخــی  بعضــی از ایــن 
گزینش از کشــور خودمان  شــدیدتر  محورهــای 
سیاســی  فعالیتهــای  می کنند.آنهــا  عمــل 
چندیــن ســاله افــراد را مدنظــر قــرار می دهنــد.  
بررســی  را  خانوادگــی  فعالیت هــای  وضعیــت 
می کننــد. از نظــر وضعیــت رفتــار هــای اخالقــی 
فــرد را بشــدت مــورد تحقیــق قــرار می دهنــد.

در  اســالمی  جمهــوری  نظــام  شــاخص های 
ع و عقــل و قانــون  ایــران نیــز بــر اســاس شــر
کــرده  کیــد  تا آنهــا  بــر  هــم  نظــام  کــه   اســت 
اصــول  از  برگرفتــه  شــاخص ها  ایــن  اســت. 
دینــی و اخالقــی هســتند، افزایــش بهــره وری 
و  نشــاط  بــه  منجــر  اداری  نظــام  ســالمت  و 
اداری  گــر سیســتم های  ا دلگرمــی می شــود.  
ــدو اســتخدام و ورود افــراد دقــت  و دولتــی در ب
از  بعــد  کــه  باشــند  ایــن  شــاهد  شــاید  نکننــد 
مدتــی دوبــاره مجبــور بــه جابجائــی افرادباشــد  
کــه  بیشــتر نظــارت بکننــد  لــذا نیــاز خواهــد بــود 
تــا خــدای نکــرده ازبــروز خطــای بعــدی بتواننــد 
گاهــا هــر چقــدر هــم نظارت  جلوگیــری بکننــد و 
انجــام  هــم  ریزش هایــی  یــك  بالطبــع  باشــد 
سیســتم  بــرای  رســان  آســیب  کــه  می گیــرد 
اســت. دســتگاههای دولتــی روی یــك فــردی 
ســرمایه گــذاری انجــام می دهــد و وی را جــذب 

کــه شــما  بــه  می کنــد ولــی بعــد از مدتــی بگوینــد 
درد سیســتم نمی خوریــد و عــذرش را بخواهنــد 
و یــا  یــك هزینــه بــاالی نظارتــی روی تخلفــات 
اینهــا انجــام پذیــرد.  در نتیجــه انجــام درســت 
انجــام  جملــه  از  نیــرو  جــذب  فرایندهــای 
کاهــش انفصال هــای بعــدی هــم  گزینــش ،در 

گــذار  اســت. خیلــی مهــم و تاثیــر 

فرآیند گزینش: حفظ حرمت و 
كرامت افراد 

کــه  اســت  امــر  ایــن  روی  کیــد  تا گزینــش  در 
ــی از  ــود. در حدیث ــظ ش ــا حف ــراد حتم ــت اف کرام
کــه حفــظ حرمــت  حضــرات معصومیــن  داریــم 
گــر  ا اســت.  واجب تــر  کعبــه  حفــظ  از  مومــن 
شــد  خطایــی  دچــار  فــردی  کــرده  نا خــدای 
بــه  توجــه  بــا  داشــت  خــود  ر  کا  در  ضعفــی  و 
ــر و ائمــه در ایــن راســتا،  ایــن فرمایشــات پیامب
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کــه بــه بهتریــن شــیوه  ــر ایــن اســت  ســعی مــا ب
و بهتریــن وجهــی نقــاط ضعــف و خطــای فــرد 
برطــرف شــود و  صرفــا خطــا و ضعــف و خطــای 
اعــالم  فــرد  خــود  بــه  شــخصا  شــده  انجــام 
را  عملکــردی  خطــای  ایــن  شــما  می شــودکه 
ــرده  ک ــعی  ــع س ــیاری از موق ــد و در بس ــته ای داش
کنیــم تــا احــدی  ایــم تــا همــه جوانــب را رعایــت 
از همــکاران و خانــواده وی نیــز مطلــع نشــوند. 
در بــدو قضیــه حتــی مســئولین مافــوق فــرد نیــز 
کــه خــود  فــرد  مطلــع نشــده  مگــر در مــوارد حــاد 
بــازی  لــج  و  عنــاد  گاهــی  و  عــادت   روی  از 
کارهــای خطــای خــود را ادامــه داده  و موضــوع 
مقــررات  چارچــوب  در  الجــرم  بشــود،  تکــرار 
کــه مســئولین امــر  مطلــع  موجــود  الزم می شــود 

گردنــد. بعضــا تصــور این اســت کــه فرآیندی که 
گزینــش روی نیــروی انســانی انجــام می دهــد 
فقــط در بــدو ورود تاثیــر و نقــش دارد و هنگامــی 
کــه فــردی در سیســتم هــای دولتــی پذیــرش 
کاری بــا آن فــرد  گزینــش هیــچ  می شــوددیگر 
گزینــش هــم در بــدو ورود  گفــت  نــدارد. بایــد 
فرآیندهایــی دارد کــه بایــد انجــام دهــد و هــم در 
گزینــش فرآیندهایــی را دارد  ادامــه خدمــت بــاز 
که همــواره انجــام می دهــد هــم بــرای همــکاران 
گزینــش موثــر اســت و  قــراردادی هــر ســاله نظــر 
گزینــش انجــام  تمدیــد قــراداد ایشــان بــا نظــر 
بــه  تبدیــل  نیــاز  کــه  همکارانــی  می شــود.  
وضعیــت  مراحــل  ســایر  یــا  وضعیــت  دارنــد 
هــای شــغلی  اعــم از ارتقــا یــا تغییــر پســت حتمــا 
گزینــش اســتعالم انجــام می گیــرد.  فرآینــد  از 
کــه بــرای تصمیــم  گونــه نیســت  گزینــش ایــن 
گیــری سرنوشــت اداری یــك شــخص بــه یــك 
نوشــته یــا یــك تلفــن یــا ســفارش لــه یــا علیــه 

فــرد اســتناد شــود. قطعــا قانونگــذار پیــش بینــی 
کافــی  کــه بایــد مســتندات الزم و  کــرده اســت 
وجــود داشــته باشــد اوال تحقیقــات و اســتعالم 
ســکونت،  محــل  از  کار،  محــل  از  الزم  هــای  
و  می پذیــرد  و...  انجــام  تحصیــل  محــل 
ذیربــط  مبــادی  از  فــرد  گذشــته  فعالیتهــای 
اســتعالم می شــود و جهــت تکمیــل،  مصاحبــه 
کننــده  ای از فــرد انجــام می شــودکه تکمیــل 
گــر همــکاری   تحقیقــات انجــام شــده اســت.  ا
گزینــش جهــت  داشــت،  یــا خطایــی  ضعــف 
کرامــت فــرد و اداره،  یــادآوری  حفــظ حریــم و 
و تذکــرات الزم را بــه وی انجــام می دهــد. پــس 
گزینــش هــم مدافــع حرمــت و  در نتیجه هســته 
ــه فکــر ســالمت  ــوده و هــم ب حریــم همــکاران ب

می باشــد.  اداری  سیســتم 

فضای اداری جدید 
هســته  اداری  فضــای  جابجایــی  مــورد  در 
کــه از بــدو تاســیس  کنــم  گزینــش بایــد اشــاره 
داشــته  مــکان  گذشــته  تغییــر  در  ســالهای  و 
کــه غالبــا موقتــی و بــه لحــاظ اداری و ایمنــی 
کــه بعضــا نیــز در رونــد  چنــدان مناســب نبودنــد 
عملکــرد نیــز اثــر مناســب و مطلــوب نداشــته 
اســت. بدیهــی اســت بهــره وری خــوب نیــروی 
انســانی الزمــه وجــود فضــای فیزیکــی مناســب 
کــه  بــود.  در ســال1393   و مطلــوب خواهــد 
جنــاب  دانشــگاه  محتــرم  طــرف  ریاســت  از 
گزینــش  آقــای دکتــر صومــی مســئولیت هســته 
اینجانــب  نظــر  گردیدبــه  محــول  بنــده  بــه 
یکــی  ازمشــکالت و آســیب هــای اولیه هســته 
نبــود فضــای فیزیکــی مناســب و در  گزینــش 
شــان دانشــگاه و همــکاران زحمــت کش هســته 
گزینــش  بســیار نمایــان بــود. بــا عنایــت بــه ایــن 
همــکاران  ورود  آغازیــن  نقطــه  گزینــش  کــه 
کــه  جدیــد  بــه سیســتم دولتــی اســت وقتــی 
فــرد وارد محیــط اداری  می شــودباید ایــن فضــا 
در ذهــن فــرد نقــش خــوب و اثرگــذاری مثبــت 
داشــته باشــد.  لــذا  بــه لطــف خداونــد متعــال و 
کمــك و مســاعدت رئیــس  محتــرم دانشــگاه  بــا 
کــه جزیــی  و مســئولین ذیربــط،  فضــای جدیــد 
مــکان  بــوده  بــرای  دانشــگاه  واحدهــای  از 
ــا  ــد. ســعی م گردی گزینــش آمــاده  اداری هســته 
کــه بــرای همــکاران فضایــی فراهــم  ایــن اســت 
بــا بیشــترین  انــرژی و  بــا بیشــترین  تــا  کنیــم 
کاری بســیار حجیــم  کاری، ایــن رونــد  بــازده 
هســته  برتــر  رتبــه  برســانیم.  ســرانجام  بــه  را 
گزینــش در بیــن دانشــگاه های تیــپ یــك  در 
ــد بگوئیــم  گزینــش هــم بای کاری  مــورد حجــم 
کــه فقــط در بــدو اســتخدام و  اینگونــه نیســت 
جــذب نیــرو فقــط فعالیــت دارد. هســته گزینــش 
پرونــده  ده هــزار  بــه  قریــب   1394 ســال  در 
تحقیــق، نظردهــی، مصاحبــه و ارزیابــی انجــام 
داده اســت.  در ســایه عنایــات حضــرت حــق 
گزینــش و حمایــت  و  تــالش همــکاران هســته 
ســال  در  دانشــگاه  محتــرم  مســئولین   هــای 
گزینــش دانشــگاه  1394 رتبــه ارزیابــی هســته 
علــوم پزشــکی تبریــز در بیــن دانشــگاهی تیــپ 
یــك رتبــه چهــار کشــوری را کســب نمــوده اســت. 

 امامت
کمال دین  شرط ا

کــه درمــاه ذیحجــه قرارگرفتــه انــد ودارای اهمیــت  عرفه،قربــان وغدیرســه مناســبت بــزرگ دینــی 
که والیــت ورهبــری  فراوانــی هســتند واز ایــن میــان غدیــر ازجایــگاه ویــژه ای برخورداراســت،چرا
گردید،وغدیرعقــل پســند تریــن حقیقــت عالــم ومنبــع  اصیــل  کامــل در غدیــر خــم ابــالغ  انســان 

عرفــان نــاب وحقیقــی بــوده ومعرفــت بــی پایــان الهــی رابــه ارمغــان آورد.
کــه در آن، پیامبــر اســالم )ص( هنــگام  واقعــه غدیــر از مهــم  تریــن وقایــع تاریــخ اســالم اســت 
بازگشــت از حجــة الــوداع در 18 ذی الحجــه ســال دهــم هجــری قمــری در مکانــی بــه نــام غدیــر 
خــم، امــام علــی)ع( را ولــی و جانشــین خــود و رهبرامــت اســالمی معرفــی کــرد و حاضران کــه بزرگان 
کردند.وایــن بیعــت یعنــی  صحابــه نیــز در میان شــان بودنــد در آنجــا بــا امــام علــی )ع( بیعــت 

پذیــرش رهبــری انســان معصــوم وکامــل.
کمــال دیــن  کــه عالمــت ا جایــگاه امامــت ووالیــت ورهبــری انســان معصــوم آنقــدر اهمیــت دارد 
واتمــام نعمــت اســت.چرا کــه دیــن اســالم برنامــه کامــل وجامعــی برای انســان هاســت وکمــال این 
دیــن بــا ابــالغ والیــت و امامــت بــه تحقــق رســید. لــذا جامــع بــودن دیــن بــا امامــت بــوده ونورانیــت 

کامــل مــی شــود. 1 آن بــا امامــت 
و از طرفــی وقتــی خداوندبعثــت پیامبــر)ص( را منــت بــر مومنیــن قــرار مــی دهــد 2ودر تکمیــل ایــن 
بحــث امامــت را شــرط تبلیــغ رســالت مــی داند،یعنــی بــدون امامت رســالتی نیســت تا نعمت باشــد 
کمــال دیــن و هــم نعمــت بــودن رســالت به امامــت گره خــورده وبه  ومنــت داشــته باشــد.3لذا هــم ا

کمــال دین اســت. ع بــر ا نظــر مــی رســد مســاله نعمــت بــودن رســالت فــر
کامــل بــودن دیــن  پــس  ختــم نبــوت بــدون نصــب امــام معصــوم , خــالف حکمــت الهــی اســت و 
کرم ) ص ( جانشــینان شایســته  جهانــی و جاودانــی اســالم , منــوط بــه ایــن اســت که بعد از پیامبر ا
کــه بجــز مقــام نبــوت و رســالت , داراى همــه مناصــب الهــی  اى بــراى او تعییــن گردنــد بگونــه اى 
کــه والیــت و رهبــری انســان معصــوم را بــرای  گاه همیــن امــر الهــی اســت  وى باشــند.وغدیر جلــوه 
بشــریت تا قیامت به ارمغان آورد وادامه رهبری این انســان های شایســته )فرمانروایان مقدس(

بــا غیبــت امــام زمان)عــج( قالــب ورویــه عوض کــرد ورهبری اجتماعی وسیاســی آنها بیــش از 250 
ســال طــول نکشــید 4،ولــی رهبــری معنــوی و والیــت تکوینــی امــام عصر)عــج( همچنــان ادامــه 
دارد وقافلــه بشــریت وآفرینــش راهدایــت  ورهبــری مــی کند.لذا غدیــر از جایگاه خطیری برخــوردار 

اســت وامامــا ن معصــوم )ع( نســبت بــه بزرگداشــت آن اهمیــت فراوانــی قائــل بودنــد.
وباید این خط همچنان پر فروغ باقی بماند.

ْســالَم دینًا ..... امروز دین شــما را برایتان  ِ
ْ

ْتَمْمــُت َعَلْیُکــْم ِنْعَمتــی  َو َرضیــُت َلُکُم ال
َ
ْکَمْلــُت َلُکــْم دیَنُکــْم َو أ

َ
1 -).... اْلَیــْوَم أ

کامــل ، و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم و اســالم را بــرای شــما بــه عنــوان آیین  پذیرفتــم.... آیه 3 ســوره مائده(
ْنُفِســِهْم....به یقیــن خداونــد بــر مؤمنــان مّنت نهــاد آن گاه 

َ
2 -) َلَقــْد َمــّنَ اهلُل َعَلــی اْلُمْؤِمنیــَن ِإْذ َبَعــَث فیِهــْم َرُســواًل ِمــْن أ

کــه در میــان آنهــا فرســتاده ای از خودشــان  برانگیخــت ..... آیــه 164 ســوره آل عمــران (
ْغــَت ِرســاَلَتُه ..... ای پیامبــر! آنچــه از طــرف 

َ
ــَک َو ِإْن َلــْم َتْفَعــْل َفمــا َبّل ْنــِزَل ِإَلْیــَک ِمــْن َرّبِ

ُ
ــْغ مــا أ ُســوُل َبّلِ َهــا الّرَ ّیُ

َ
3 -)یــا أ

گــر نکنــی ، رســالت او را انجــام نــداده ای!  ....آیــه 67    بــه مــردم برســان! و ا
ً

کامــال پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت ، 
مائــده(

4 -انسان 250 ساله
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نماینده یونیسف در ایران: بیش از 200 میلیون کودک 

در جهان به رشد مغزی مطلوب نمی رسند 
کــرد: بیــش از 200 میلیــون  نماینــده یونیســف در ایــران اظهــار 
کــودک در جهــان، در اوایــل زندگــی خــود بــه پتانســیل رشــد مغــزی 
کنگــره  ســومین  در  پارکــس  ویــل  دکتــر  نمی رســند.   مطلــوب 
کــودکان ایــران  کنگــره ملــی اعصــاب  بیــن المللــی و شــانزدهمین 
گفــت:  در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اعــالم ایــن مطلــب 
کــودک از زمــان تولــد تــا ســه ســالگی  کــه بــا آن مغــز یــک  ســرعتی 
رشــد می کنــد، بــی نهایــت حیــرت آور بــوده و ایــن ســرعت تحــت 
تأثیــر عوامــل مختلف از جمله ســالمت، تغذیه صحیح، مراقبت، 
کــه بــا  کــودک بــا والدیــن و مراقبــان او و تعاملــی  خدمــات، روابــط 
کــودکان محــروم،  کــرد:  اطرفیــان خــود دارد، اســت. وی بیــان 
از لحــاظ خدمــات بهداشــتی و درمانــی، روابــط اجتماعــی و از 
ــت  ــورت مراقب ــه در ص ک ــد  ــرار دارن ــی ق ــطح پایین ــی در س ــر مال نظ
ضعیــف می توانــد در عملکــرد آنهــا در مــدارس و همچنیــن آمــار 
کــرد: مراقبــت  جــرم و جنایــت در آینــده اثرگــذار باشــد.  وی اضافــه 
کــودک و مشــکالت آنهــا مقطعــی نیســت، ایــن  ناصحیــح از یــک 
مشــکالت می توانــد از ایــن نســل بــه نســل دیگــر منتقــل شــود. 
کــودکان مرحلــه تکامــل و  ــا بیــان اینکــه  ســال اول زندگــی  وی ب
کــودکان مهــم  کــرد: مغــز  دوره اصلــی زندگــی اســت، خاطــر نشــان 
تریــن منبــع یــک کشــور اســت و آنهــا می تواننــد در خلــق و پایــداری 
کــودکان در آینــده باعــث  اقتصــاد مقاومتــی مؤثــر باشــند، همیــن 

کشــور می شــوند.  وی افــزود: مراقبــت از  خودکفایــی و پیشــرفت 
کــودکان، در اواخــر دهــه 90 بخشــی از اهــداف WHO و  تکامــل 
کــرد: تغذیــه مناســب، تهیــه  یونیســف بــوده اســت. وی بیــان 
پوشــاک، توجه همــراه بــا حساســیت و بــازی های تعاملــی والدین 
و همچنیــن پیونــد و رابطــه نزدیــک بــا کودک می توانــد به تکامل 
کــه بــا مشــکل  کودکانــی  کــرد:  کنــد. وی اضافــه  کمــک  مغــز وی 
کمبــود وزن و معلولیــت مواجه هســتند، توجــه بیشــتری بــه ایجاد 
تعامــل، ارتبــاط و پاســخگویی از طــرف والدیــن و مراقبــان دارنــد و 
ایــن عمــل موجــب تحریــک مغــز و بهبــود آن می شــود. وی یــادآور 
کــودکان،  شــد: وزارت بهداشــت ایــران در ارائــه اصــول مراقبــت از 
بقــا و تکامــل آن هــا نقــش مؤثــری دارد. رئیــس انجمــن اعصــاب 
کنگره هــدف از عبــادت و عمــل بــه  کــودکان ایــران نیــز در ایــن 
ــالق  ــزود: اخ ــرد و اف ک ــالم  ــالق اع ــالم را اخ ــن اس ــن مبی ــکام دی اح
موضــوع ویــژه در تعالیــم ایــن دیــن محســوب می شــود.  محمــد 
غفرانــی بــا یــادآوری نمونه هایــی از آیه هــای قــرآن یــادآور شــد: 
قــرآن و عتــرت بــرای اخــالق جایــگاه ویــژه ای در نظر گرفته اســت. 
کــرد: انســان  گــذرگاه آخــرت اعــالم و خاطرنشــان  غفرانــی، دنیــا را 
کــه انســان  کنــد، چــرا  بایــد خــودش را بــرای ســفر جــاودان آمــاده 
بــرای آخــرت آفریــده شــده اســت.  وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
لــزوم رعایــت اخــالق در پزشــکی، گفــت: هــرگاه بیمــاری از ناتوانــی 

خــود در پرداخــت حــق معاینــه حرفــی بزنــد بایــد صــدق گفتــار او را 
گــر از نظــر درمانــی نمی توانیــم بــه بیمــاران  گفــت: ا پذیرفــت. وی 
کمکــی کنیــم، بــا صراحــت موضــوع را بــا بیمــار در میــان بگذاریــم. 
کــرد: برخــی از نورولوژیســت ها در انجــام نــوار  غفرانــی خاطرنشــان 
مغــزی)EEG ( هزینــه زیــادی از بیمــار طلــب می کننــد، بــه طــوری 
کار وسوســه شــده و  کــه افــراد فاقــد صالحیــت نیــز بــه انجــام ایــن 
گفتنــی اســت؛  ــا  مشــکالتی مواجــه می شــود.  ــاران ب ســالمت بیم
کنگــره ملــی اعصــاب  کنگــره بیــن المللــی و شــانزدهمین  ســومین 
کــودکان ایــران، از تاریــخ 24 الــی 26 شــهریور مــاه ســال جــاری در 

تــاالر شــهید شــایانمهر دانشــکده پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.
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شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز هلث افتتاح شد
شـــانزدهمین نمایشـــگاه بین المللـــی تبریـــز هلـــث به همـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز با حضور جمعی از اهالی بهداشـــت و درمان و همچنین مســـئوالن اســـتانی در نمایشـــگاه بین المللـــی تبریز افتتاح 
کـــرد: ایـــن نمایشـــگاه بـــا  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز،  ســـید اســـماعیل هاشـــمی "نماینـــده دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی در نمایشـــگاه بین المللـــی تبریـــز" در ایـــن آییـــن اظهـــار  شـــد. بـــه 
کـــه شـــامل تجهیـــزات پزشـــکی، دندان پزشـــکی، دارویـــی،  آزمایشـــگاهی می باشـــد. وی ادامه داد: هـــدف از برگزاری نمایشـــگاه عرضه ی آخریـــن یافته های  متـــراژ ده هـــزار متـــر مربـــع در قالـــب چهـــار ســـالن 
که هر ســـال پیشـــرفت  که در جایگاه ممتازی قرار دارد از این رو این نمایشـــگاه در این مکان برگزار شـــده اســـت. وی افزود: در تالش هســـتیم  پزشـــکی، دارویی و آزمایشـــگاهی اســـت و نمایشـــگاه تبریز 
کـــرد: در ایـــن نمایشـــگاه 210 شـــرکت در ایـــن  خوبـــی در ایـــن حـــوزه داشـــته باشـــیم و چنانچـــه مشـــاهده می شـــود امســـال بـــرای اولین بـــار ایـــن نمایشـــگاه در متـــراژ باالیـــی برگـــزار شـــد. هاشـــمی خاطرنشـــان 
نمایشـــگاه حضـــور یافتـــه و بـــه مـــدت چهـــار روز نیـــز تجهیـــزات مذکـــور در اینجـــا مســـتقر بـــود. وی یـــادآور شـــد: شـــانزدهمین دوره ی برگـــزاری نمایشـــگاه تبریـــز هلـــث از 16شـــهریور تـــا 19 شـــهریور برگـــزار شـــد.

دکتر تقی زادیه:

پاشنه آشیل طرح تحول نظام سالمت تجهیزات پزشکی بود
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کیــد بــر  تبریز:معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا تا
ع تجهیــزات پزشــکی، افــزود: در تولیــد ایــن  حساســیت موضــو
ح بــوده و بایــد محصــوالت  محصــوالت بحــث ایمنــی بیمــار مطــر
موجــود  اســتانداردهای  بــا  متناســب  و  کیفیــت  با تجهیــزات  و 
ــا هیچکــس  ــا در بحــث ایمنــی بیمــار ب ــه م ک ــد شــوند، چــرا  تولی
افتتاحیــه  آییــن  در  تقــی زاده  علــی  نداریــم.   معاملــه ای 
ــاد و  گرامی داشــت ی شــانزدهمین نمایشــگاه تبریــز هلــث ضمــن 
کــرد: برنامــه ی ایــن نمایشــگاه از ســال  خاطــره ی شــهدا اظهــار 
ــه  ــاتی ب ــز جلس ــته نی گذش ــه  ــش ماه ــده و در ش ــه ش ــته تهی گذش
منظــور هرچــه بهتــر اجــرا شــدن ایــن برنامــه برگــزار شــد. وی 
ادامــه داد: فضــای ایــن نمایشــگاه 10 هــزار متــر مربــع بــوده و 
210 شــرکت نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــته  بــه ارائــه ی 
همچنیــن  و  پرداخــت  خواهنــد  خــود  پزشــکی  محصــوالت 
ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی بــرای تولیدکننــدگان داخلــی 
ــا اشــاره  ــز ب ــوم پزشــکی تبری اســت. معــاون درمــان دانشــگاه عل
ــان  ــور، خاطرنش کش ــام ســالمت در  ــول نظ ح تح ــر ــرای ط ــه اج ب
ح  تحــول عظیمــی در حــوزه ی ســالمت  کــرد: بــه دنبــال ایــن طــر

بــه وجــود آمــده و همچنیــن در بحــث تجهیــزات پزشــکی نیــز 
کــه امــروز تمامــی تجهیــزات از  خ داد، چــرا  کــه تحــول بزرگــی ر

می شــوند. تاییــد  سیســتم  طریــق 
ـــالمت،  ـــام س ـــول نظ ح تح ـــر ـــیل ط ـــنه ی آش ـــد: پاش ـــادآور ش وی ی
ــز  ــال نیـ ــه سـ ــود و در طـــی ایـــن سـ ــزات پزشـــکی بـ ــان تجهیـ همـ
بـــه  ایـــن حـــوزه  کاهـــش قیمـــت شـــدیدی در  صرفه جویـــی و 
کـــه در هـــر دســـتگاه مانیتورینـــگ حداقـــل  وجـــود آمـــد بـــه طـــوری 
وی  اســـت.  یافتـــه  کاهـــش  هزینه هـــا  تومـــان  میلیـــون  ســـه 
ــا در اداره  ــف مـ ــاط ضعـ ــی از نقـ ــا یکـ ــال 92 مـ ــرد: در سـ کـ ــان  بیـ
ح هـــای  کـــه بـــا ایجـــاد طر تجهیـــزات پزشـــکی دانشـــگاه بـــود 
جدیـــد و تـــالش هـــا، توانســـتیم امـــروز بـــه مرحلـــه ای برســـیم 
ــود  ــه خـ ــور بـ کشـ ــاز را در  ــن امتیـ ــا باالتریـ ــزات مـ ــه اداره تجهیـ کـ
ــدگان  ــرد: تولیدکننـ کـ ــار  ــی زاده اظهـ ــت. تقـ ــاص داده اسـ اختصـ
ــگاه خوبـــی  ــزات پزشـــکی در جایـ ــوز ه ی تجهیـ ــا در حـ ــی مـ داخلـ
شـــانزدهمین  افتتاحیـــه  آییـــن  اســـت؛  گفتنـــی  دارنـــد.  قـــرار 
نمایشـــگاه تبریـــز هلـــث بـــا حضـــور جمعـــی از اهالـــی بهداشـــت 
شـــمس  ســـالن  در  اســـتانی  مســـئوالن  همچنیـــن  و  درمـــان  و 

تبریـــزی نمایشـــگاه بین  المللـــی تبریـــز برگـــزار شـــد.

30

ها
داد

روی
 و 

ــار
ـــــــ

خبـ
ا

31

اخبــــــــــار و رویدادها

دوره جدید-شماره ششم - تابستان 95دوره جدید-شماره ششم - تابستان 95



بازدید رئیس دفتر سازمان جهانی بهداشت از مرکز کشوری مدیریت سالمت
کشــوری مدیریــت ســالمت حضــور یافتــه و  کشــوری مدیریــت ســالمت NPMC دکتــر ثمیــن صدیقــی نماینــده ویــژه ســازمان جهانــی بهداشــت WHO  در ایــران در مرکــز  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز  بــه 
کــه دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  کشــوری مدیریــت ســالمت NPMC، در ایــن بازدیــد  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز  گرفــت. بــه  از نزدیــک در جریــان فعالیــت هــای ایــن مرکــز قــرار 
گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام  کشــوری مدیریــت ســالمت ضمــن معرفــی ایــن مرکــز،  معــاون بهداشــتی دانشــگاه و جمعــی از مســئولین ارشــد مرکــز حضــور داشــتند، دکتــر وحیــد زمــان زاده رئیــس مرکــز 
کثــر پروژه هــای اجــرا شــده جــزو اولویــت  گفــت: ا کــرد. در ادامــه دکتــر ثمیــن صدیقــی ضمــن تقدیــر از زحمــات مســئولین پروژه هــای فــی مابیــن  یافتــه در خصــوص پروژه هــای مشــترک بــا WHO را ارائــه 
کــرد مرکــز NPMC بــه طــور ویــژه در پروژه هــای آتــی دفتــر WHO در ایــران مــن جملــه: راه انــدازی و برگــزاری  کاری دفتــر ســازمان جهانــی بهداشــت در ایــران می باشــد. وی همچنیــن درخواســت  هــای 
دوره هــای آموزشــی مدیریــت بیمارســتانی، نظــام اعتبــار بخشــی  بیمارســتانی، مشــارکت بیــن بخشــی در نظــام ســالمت و ســار مــوارد همــکاری و مشــارکت نمایــد. شــایان ذکــر اســت مرکــز کشــوری  مدیریت 
ح هــای تحقیقاتی مشــترک نیز همــکاری می نماید.  ســالمت عــالوه بــر فعالیــت آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  بــه عنــوان همــکار ســازمان جهانــی بهداشــت WHO در طــر

برگزاری 170 عنوان دوره آموزش اختصاصی بـــــــــرای کارکنان رسته بهداشت و درمان
واحــد آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنان مرکز کشــوری 
مدیریت سالمت NPMC، 170 عنوان دوره را برای 
کارکنــان رســته بهداشــت و درمــان  10 هــزار نفــر از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســال جــاری  برگــزار 
کشــوری  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز  می نماید.بــه 
معــاون  دانشــور  حســین  محمــد  دکتــر  ســالمت،  مدیریــت 
گفــت: از اردیبهشــت مــاه ســال  آموزشــی مرکــز بــا اعــالم ایــن خبــر 
جــاری در حــوزه بهداشــت 24 عنــوان دوره حضــوری و67  عنــوان دوره غیــر حضــوری بــه صــورت 

گروه هــای هــدف در ســطح اســتان آغازشــده و از طریــق وب  الکترونیکــی بــرای 4500 هــزار نفــر از 
ســایت دانشــگاه در حــال اجــرا می باشــد. وی همچنیــن افــزود در حــوزه درمــان نیــز 11 عنــوان دوره 
گروه هــای هــدف ایــن حــوزه  از  حضــوری و 68 عنــوان دوره غیــر حضــوری بــرای 5500 هــزار نفــر از 
خــرداد مــاه ســال جــاری در حــال برگــزاری اســت.  معــاون آموزشــی مرکــز کشــوری مدیریــت ســالمت، 
روش های ترک دخانیات، باز آموزی ســالمت باروری، تغذیه ورزش و ســالمت اســتخوان، ازدواج 
و مهارتهــای زندگــی،  شــاخص هــای ایمنــی، مدیریــت درد، تازه هــای احیــاء را از جملــه دوره هــای 
 NPMC کشــوری مدیریــت ســالمت کــرد. خاطــر نشــان می گــردد مرکــز  آموزشــی ســال 95 اعــالم 
مجــری برگــزاری آمــوزش هــای ضمــن خدمــت کارکنــان در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز می باشــد.

کشوری  کالنشهر تبریز در مرکز  حضور شهردار منطقه 1 
مدیریت سالمت

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی مرکـــز کشـــوری مدیریت ســـالمت NPMC، دکتر یوســـفی شـــهردار منطقه 
یـــک کالنشـــهر تبریـــز بـــا هیئـــت همـــراه در مرکـــز کشـــوری مدیریـــت ســـالمت حضـــور یافتنـــد. درجلســـه 
تشـــکیلی بـــا ایـــن هیئـــت، دکتـــر وحیـــد زمـــان زاده  رئیـــس مرکـــز کشـــوری مدیریـــت ســـالمت به معرفی 
ـــه جمـــع حاضـــر پرداختـــه، همچنیـــن در خصـــوص  ـــز NPMC ب پنانســـیل هـــا و فعالیـــت هـــای مرک
ســـاماندهی فضـــای ســـبز و  بازســـازی فضـــای فیزیکـــی ایـــن مرکـــز نیـــز بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد.
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گیر سراسر کشور در تبریز برگزاری اجالس مدیران گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای وا
گیــر  گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای وا اجــالس مدیــران 
کشــور بــه مــدت دو روز  دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم  در تبریزبرگــزار شــد. بــه 
پزشــکی تبریــز دکتــر صومــی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
گــروه بیماریهای  ضمــن خیــر مقــدم گویــی، گردهمایی مدیــران 
کشــور را فرصتــی جهــت تبــادل افــکار در جهــت  گیــر سراســر  وا
افــزود  بــرده و  نــام  کشــور  گــروه در  ایــن  پیشــبرد برنامه هــای 
ح تحــول نظــام ســالمت بــا تامیــن پزشــک  : بــه نظــر مــن طــر
ــت  ــتایی به هم ــهری و روس ــی ش ــتی و درمان ــز بهداش ک ــرای مرا ب
ــت یازدهــم  کلیــد خــورد. در آغــاز دول معاونــت بهداشــت وزارت 
روســتایی  و  شــهری  درمانــی  و  بهداشــتی  کــز  مرا درصــد   64
ــال  ــان س ــداد تاپای ــن تع ــه ای ک ــتند  ــز داش ــتقر در مرک ــک مس پزش
92 بــه بیــش از 90 درصــد افزایــش یافــت. وی بــا اشــاره بــه اصــل 
تقــدم پیشــگیری بــر درمــان،  راه انــدازی مجتمــع هــای ســالمت 
ــت  ــر در جه ــی موث گام ــگاه  ــت دانش ــت بهداش ــت معاون را به هم
گیــر عنــوان کــرده و از مدیــران و  پیشــگیری بهتــر از بیماریهــای وا

کــز  کــه از ایــن مرا کارشناســان شــرکت کننــده در اجــالس خواســت 
بازدیــد نمــوده و بــا نــگاه نقادانــه و جمــع بنــدی نهایــی نظــرات 
کارشناســی خــود،  دانشــگاه را در جهــت پیشــبرد اهــداف فــوق 

یــاری نماینــد.
وزارت  گیــر  وا بیماریهــای  مدیریــت  مرکــز  رییــس  گویــا  دکتــر 
مــدون  برنامــه  نیــزاز  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و ســایر دانشــگاهها در اجــرای 
گــروه  کــرده و از مدیــران  برنامــه تحــول نظــام ســالمت تقدیــر 
دانشــگاهها خواســت نــکات مثبــت و منفــی عملکــرد دانشــگاه را 
کــه باعــث شــده مــا  مــورد بررســی قــرار دهنــد. وی افــزود: آنچــه 
کیــد بــر اهمیــت نظــام مراقبــت بیماریهــای  اینجــا جمــع شــویم تا
گویــا  کشــور اســت. دکتــر  گیــر و نقــش آن در امنیــت ســالمت  وا
ــت و  ــی اس ــه اول امنیت ــک مقول ــت ی ــام مراقب ــه نظ ــزود: مقول اف
کشــوری امنیــت ســالمت نداشــته باشــد نمی توانــد ادعــای  گــر  ا
باشــد.  داشــته  را  و...  فرهنگــی  اجتماعــی،  امنیــت سیاســی، 
گیــر وزارت  رییــس مرکــز مدیریــت و پیشــگیری بیمــاری هــای وا

کارهــای جدیــد  کنیــم و  گفــت: مــا بایــد همفکــری  بهداشــت 
کشــور  کنیــم. اولیــن اصــل امنیــت ســالمت  را بــا هــم بحــث 
که همــه بــه دنبــال آن هســتند پوشــش همگانــی ســالمت اســت 
کشــوری پوشــش همگانــی ســالمت نداشــته باشــد هــر چــه  گــر  ا
ــد یــک ادعــای بیخــود  در خصــوص امنیــت ســالمت ادعــا نمای
ارائــه  یعنــی  ســالمت  همگانــی  پوشــش  گفــت:  وی  اســت. 
خدمــات ســالمت بــرای آحــاد مــردم جامعــه، همــه خدمــات بایــد 
گــر کیفیت مناســب نباشــد  عادالنــه باشــد و بــا کیفیــت مناســب، ا

اصــل خدمــت زیــر ســوال مــی رود.
گیــر  کیــد کردامنیــت ســالمت فقــط مختــص بیماریهــای وا وی تا
کــه نگرانــی بیــن المللــی داشــته  نیســت و هــر رویــداد بهداشــتی 
کــه بایــد بــه ایــن  باشــد بــه مقولــه امنیــت ســالمت برمی گــردد 
کــرد. دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت  اصــل مهــم نیــز توجــه 
ــه معرفــی  ــوم پزشــکی تبریزهــم ضمــن ســخنانی ب دانشــگاه عل
چارچــوب اصلــی تحــول نظــام ســالمت در حــوزه بهداشــت در 

ــت. ــز پرداخ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش

کارگروه حوادث غیر مترقبه کسب مقام سومی  توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
گرفتــه توســط مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی وزارت بهداشــت و درمــان در ســال 94 در زمینــه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز :بــه دنبــال ارزیابــی هــای صــورت  بــه 
گذشــته  کســب امتیــاز 51از 53 و نائــل آمــدن بــه مقــام ســومی در بیــن 56 دانشــگاه علــوم پزشــکی، 70 درصــد نســبت بــه ســال  مدیریــت خطــر و حــوادث غیــر مترقبــه ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا 
کارگــروه بهداشــت و درمــان در حــوادث غیــر مترقبــه وزارت بهداشــت و درمــان  پیشــرفت داشــته اســت در همیــن راســتا دکتــر صابــری نیــا رییــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی و دبیــر 

گرفتــه در ایــن زمینــه تقدیــر و تشــکر نمودنــد  کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــه خاطــر تــالش هــای صــورت  طــی نامــه ای از رییــس دانشــگاه و 
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معاون درمان دانشگاه:

 راه اندازی مرکز جامع سالمت 

زندان تبریز
دانشـــگاه  بهداشـــت  معـــاون  تبریـــزی  دکتـــر 
تامیـــن  اســـتان،  بهداشـــت  مرکـــز  رئیـــس  و 
ســـالمت زندانیـــان را از اولویـــت هـــای برنامـــه 
ایـــن معاونـــت در ســـال 95 عنـــوان داشـــته 
کـــرد: ایـــن معاونـــت از یـــک ســـال  و اعـــالم 
پیـــش و بدنبـــال راه انـــدازی مجتمـــع هـــای 
کالنشـــهر  کـــز جامـــع ســـالمت در  ســـالمت و مرا
تبریـــز، پیگیـــر راه انـــدازی یـــک الگـــوی ویـــژه 
کـــه بـــا هماهنگـــی هـــای بـــه  بـــرای زنـــدان بـــود 
عمـــل آمـــده و همکاریهـــای خـــوب دو ســـازمان 
کل  اداره  و  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
ایجـــاد  ح  طـــر توانســـتند  اســـتان  زندانهـــای 
ـــدان تبریـــز  ـــرای زن ـــز جامـــع ســـالمت ب یـــک مرک
کـــه یـــک بســـته خدمتـــی جامـــع و  لحـــاظ شـــود 
کـــه بـــه  ادغـــام یافتـــه در زنـــدان را ارائـــه نماینـــد 
دنبـــال ایـــن توافـــق دســـتورالعمل هـــا و پروتـــکل 
کـــز تدویـــن  ایـــن مرا بـــرای  هـــای ویـــژه ای 
از  الزم،  تائیدیه هـــای  اخـــذ  از  پـــس  و  شـــده 
ـــرای  ـــاه امســـال دوره هـــای آموزشـــی ب مـــرداد م
ـــزار  ـــرم اف ـــده و ن ـــته ش گذاش ـــز  ـــن مرک ـــنل ای پرس

ثبـــت ارئـــه خدمـــت نیـــز در حـــال برنامـــه ریـــزی 
می باشـــد. دکتـــر تبریـــزی در ادامـــه ســـخنانش 
کار  که همـــه بـــرای یـــک هـــدف  عنـــوان داشـــت 
میکنیـــم و آن هـــم حفـــظ و ارتقـــاء ســـالمت 
زندانیـــان می باشـــد. وی در پایـــان ســـخنان 
خـــود از افتتـــاح ایـــن مرکـــز بـــه دســـت مقـــام 

عالـــی وزارت در روزهـــای آینـــده خبـــر داد.
دکتـــر عزتیـــان رئیـــس اداره خدمـــات بهداشـــت 
ــاص وزات بهداشـــت  ــاغل خـ ــه ای و مشـ حرفـ
هماهنگـــی  منظـــور  بـــه  کـــه  ای  جلســـه  در 
ای  حرفـــه  بهداشـــت  برنامه هـــای  اجـــرای 
ــت  ــاون بهداشـ ــاق معـ ــل اتـ ــا در محـ در زندانهـ
کـــه بـــا حضـــور  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
ـــدان  ـــازمان زن ـــان س ـــت و درم کل بهداش ـــر  مدی
کشـــور و نماینـــده بنیـــاد تعـــاون زندانیـــان  هـــای 
ایـــن  اجـــرای  از  هـــدف  بـــود  شـــده  تشـــکیل 
برنامـــه را حفـــظ و ارتقـــاء ســـالمت شـــاغلین 

کردنـــد.  کارگاههـــای داخـــل زنـــدان عنـــوان 
کل بهداشــت و درمــان  دکتــر تشــکریان مدیــر 
ســازمان زنــدان هــای کشــور نیــز در ایــن جلســه 

بــا اشــاره بــه اینکــه زندانیــان امانــت خانواده هــا 
هســتند، مهمتریــن دغدغه هــای ایــن ســازمان 
کار زندانیــان شــاغل در  را ارتقــاء ایمنــی محیــط 
کارگاهها عنوان کرد. وی اظهار امیدواری کرد با 
پتانســیلی که از مدیران تبریزســراغ  دارد انشــااهلل 
میتــوان بــه یــک پروتکل و دســتورالعمل جامعی 
کشــور باشــد. کل  کــه قابــل تعمیــم بــه  رســید 
زندانیـــان  تعـــاون  بنیـــاد  نماینـــده  حســـینی 
اجـــرای  از  مختصـــری  گـــزارش  نیـــز  کشـــور 
کـــه  ــتان  ــد اسـ ــاد در چنـ برنامه هـــای ایـــن بنیـ
ـــار صدمـــات ناشـــی از عوامـــل  کاهـــش ب باعـــث 
ـــه  ـــا ب ـــدان ه ـــل زن کار در داخ ـــط  ـــان آور محی زی

زندانیـــان شـــده اســـت را ارائـــه داد.
بنـــی هاشـــمی مدیـــرکل زندانهـــای اســـتان نیـــز  
وظیفـــه اصلـــی ایـــن ســـازمان را اصـــالح و تربیـــت 
کـــه می تـــوان  کـــرده و بیـــان داشـــت  عنـــوان 

بـــا آمـــوزش، تغییـــر نگـــرش و تغییـــر رفتـــار در 
کـــرد.  زندانیـــان را ایجـــاد 

گــروه  رئیــس  اســکویی  ســیدان  مهنــدس 
ای  حرفــه  بهداشــت  مهندســی  کارشناســان 
ایــن نشســت  در  نیــز  اســتان  بهداشــت  مرکــز 
گــزارش عملکــرد برنامــه بهداشــت  ضمــن ارائــه 
کارگاههــای داخــل زنــدان تبریــز،  حرفــه ای در 
 80 ســال  از  گــروه  ایــن  کــه  داشــت  عنــوان 
کارگاههــای داخــل زنــدان را  برنامــه بازدیــد از 
جــزو  برنامه هــای روتیــن خــود قــرار داده و  از 
کارگاه زنــدان هــای اســتان )  ســال 92  بــه بعــد 
تبریــز، مرنــد و میانــه (هــم مانند ســایر کارگاهها 
بــه صــورت مســتمر  دارای برنامه های آموزشــی 
و  بازدیــد را دارنــد. ســیدان همچنیــن از تربیــت 
کــه  زندانیانــی  خــود  از  آموزشــی  رابطیــن 

عالقمنــد بــه ایــن امــر بودنــد خبــر داد.

برگزاری آیین تجلیل از آزادگان شاغل در دانشگاه  
کــه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه مناســبت 26 مــرداد آییــن تجلیــل از آزادگان شــاغل در دانشــگاه در تــاالر شــهید شــایانمهر دانشــکده پزشــکی برگــزار شــد. در ایــن آییــن  بــه 
به همــت مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه و بــا حضــور دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رییــس دانشــگاه و مســئولین معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی برگــزار شــد آزادگان شــاغل در دانشــگاه مــورد تجلیــل و تقدیــر 

کــران شــد. گفتنــی اســت قبــل از آییــن تجلیــل، فیلــم ســینمایی ایســتاده در غبــار ا گرفتنــد.  قــرار 

کمک های چند صد میلیونی خیران به حوزه سالمت در سراب 
ابراهیــم خلیــل بایرامــی در حاشــیه نشســت مجمــع خیــران ســالمت شهرســتان ســراب  گفــت: بــا اشــاره بــه مهیــا شــدن زیرســاخت هــای الزم بــرای توســعه بخــش ســالمت در شهرســتان ســراب اظهارکــرد: برای 
بهســازی و تکمیــل بخــش هــای جدیــد بیمارســتان فعلــی ســراب خیریــن ایــن شــهر در اقصــی نقاط کشــور کمــک های چند صد میلیونی داشــتند. بایرامی با تاکیــد بر نیاز به کمک هــای مادی و فکــری مردم 
تصریــح کــرد: دولــت بــرای تامیــن و تخصیــص اعتبــارات در صــورت کمــک هــای داوطلبانــه خیــران توجــه خاصــی دارد و بایــد توجــه داشــت کــه اهتمــام و مســاعدت ویــژه مــردم و مســئوالن بــه حــوزه ســالمت 
ضــروری اســت. معــاون توســعه ومدیریــت منابــع دانشــکده علــوم پزشــکی ســراب بــا اشــاره بــه اینکــه ترکیــب ســنی جامعــه بــه ســمت پیــری پیــش مــی رود، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکه نشــاط و ســرزندگی 
بــرای کهنســاالن ضــروری اســت، خیریــن ســالمت می تواننــد بــا ســاماندهی کمــک هــای مردمــی نســبت بــه ایجــاد خانه هــای نشــاط و امیــد بــرای ســالمندان تــالش کننــد و مکان هایــی بــرای حضــور بــا نشــاط 
ســالمندان فراهــم ســازند. مهــدی نهانــی مدیرعامــل مجمــع خیریــن ســالمت ســراب گفت:هیئت امنــای مجمع افتخار میکند که پذیــرای مســاعدت پرخیروبرکت عزیزانی باشــد کــه در ردیف محبوبترین و 
منتخب ترین بندگان الهی هستند و بنا به ارزشهای معنوی خویش،مورد عزت وکرامت الهی واقع شده اند و در رسالت مومنانه خود،چون شمعی فروزان برای رونق وتکامل وتعالی جامعه،پرتو افشانی 
مینمایند . وی افزود:اعتالی فرهنگ نیک اندیشی و نوعدوستی ومشارکت در محرومیت زدایی،موجب عزت وتوانمندی روزافزون نظام،درجهت تامین بهداشت و سالمت عمومی جامعه خواهد بود.
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هشتمین بیمارستان صحرایی تخصصی و فوق تخصصی حضرت فاطمه زهرا)س(
کار نمــود. آییــن افتتــاح ایــن بیمارســتان بــا حضــور مســئولین اســتانی در ایــن  هشــتمین بیمارســتان صحرایــی تخصصــی و فــوق تخصصــی حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در منطقــه خداآفریــن آغــاز بــه 
کننــده ســپاه عاشــورا، از  گفــت. ســپس ســرهنگ پاســدار گل محمــد زاده معــاون هماهنــگ  شهرســتان برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن آییــن امینیــان فرمانــدار شهرســتان خداآفریــن بــه حاضریــن خیــر مقــدم 
کوتاهــی، برپایــی  کــه بــه ایــراد ســخن پرداخــت. وی در ســخنان  زحمتکشــان بیمارســتان تقدیــر و تشــکر نمــود. دکتــر محمــد حســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ســومین مســئولی بــود 
کــه به همــت بســیج جامعــه پزشــکی اســتان و بــا حضــور همــکاران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز انجــام می شــود. دکتــر ایرجیــان مســئول بســیج جامعــه  ایــن بیمارســتان را یکــی از کارهــای بزرگــی دانســت 
پزشــکی اســتان در ایــن آییــن از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و همــه ادارات و ارگانهایــی کــه در برپایــی بیمارســتان صحرایــی نقــش ایفــا کردنــد تقدیــر نمود. اللهقلــی زاده نماینــده مردم کلیبــر، خداآفرین 
کــرده ایــد تشــکر می نمایم.گفتنــی اســت ایــن بیمارســتان از 25 تــا 29 مــرداد در منطقــه خداآفریــن دایــر بــود. کــه در برپایــی ایــن بیمارســتان نقــش ایفــا  گفــت : از همــه شــما  و هورانــد نیــز در ایــن آییــن 
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برگزاری جلسه هماهنگی تحویل 
مرکز بهداشتی جوشین ورزقان با 

حضور مدیران بانک پاسارگاد
ورزقــان  جوشــین  بهداشــتی  مرکــز  تحویــل  جلســه هماهنگی 
تبریــزی  رییــس، دکتــر  قائــم مقــام  اقــدم  بــا حضــور دکتــر طاهــر 
معــاون بهداشــت و مهنــدس صالحــی مدیــر فنــی دانشــگاه و بــا 
شــرکت مهنــدس رفیعــی مشــاور مدیرعامــل و مدیــر امــور روابــط 
برگــزار  همــراه  هیئــت  و  معاونیــن  پاســارگادو  بانــک  عمومــی 
و  پــروژه  اجــرای  مشــکالت  بررســی  ضمــن  جلســه  ایــن  شــد.در 
برنامــه ریــزی بــرای افتتــاح مرکــز، بانــک پاســارگاد قــول مســاعد 
داد پــس از بررســی هــای الزم نســبت بــه مشــارکت بــرای ســاخت 
اقــدام  شــد  خواهــد  اعــالم  دانشــگاه  طــرف  از  کــه  بعــدی  مرکــز 
متــر   430 متــراژ  بــا  شــده  یــاد  پــروژه  اســت  ذکــر  بــه  الزم  نمایــد. 
و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 6000 میلیــون ریــال در مــدت 9 مــاه و در 
اســت  اســت.گفتنی  گردیــده  احــداث  ورزقــان  جوشــین  منطقــه 
پــروژه مشــارکتی  اولیــن  پــروژه ســاخت مرکــز بهداشــتی جوشــین 
می باشــد.  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  و  پاســارگاد  بانــک 

اجرای طرح تجهیز اتاق های مشــــاوره در دانشـکده ها
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه، بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت  بـــه 
بحـــث مشـــاوره در دانشـــجویان و همچنیـــن در جهـــت ارائه هرچـــه بهتـــر خدمـــات، اداره 
مشـــاوره و ســـالمت روان دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، اقـــدام بـــه تجهیـــز 
ح شـــامل تهیـــه بولتـــن هـــای  اتاقهـــای مشـــاوره در دانشـــکده ها نمـــوده اســـت. ایـــن طـــر
ثبـــت اطالعـــات آمـــاری، بولتـــن هـــای اطالعـــات بـــرای عمـــوم دانشـــجویان و محـــل اســـتقرار 

بروشـــورهای آموزشـــی در دســـترس دانشـــجویان می باشـــد.

بازدید فرماندار از بیمارستان و 
کلینیک تخصصی سراب 

داود گرشاســـبی، فرماندار شهرســـتان ســـراب، در بازید از بیمارستان و 
دانشـــکده علـــوم پزشـــکی ایـــن شهرســـتان ضمـــن قدردانـــی از زحمـــات 
گفـــت: یکـــی از سیاســـت هـــای دولـــت تدبیـــر و امیـــد توجـــه  پزشـــکان 
گـــر امـــروز موفقیتـــی در ایـــن عرصـــه بـــه  ویـــژه بـــه نظـــام ســـالمت اســـت، ا
دســـت آمـــده در ســـایه تـــالش هـــای خســـتگی ناپذیـــر و زحمـــات ارزنـــده 

کرده و همان  نظام پزشـــکی مقتدر جمهوری اســـالمی ایران اســـت.فرماندار ســـراب در جمع پزشـــکان و روســـای ادارات در دانشـــکده علوم پزشـــکی ادامه داد: نظام ســـالمت در این شهرســـتان موفق عمل 
کشـــان ایـــن عرصـــه توانســـته بـــه عـــده زیـــادی از افـــراد خدمـــات رســـانی می کنـــد. کـــه بـــه لحـــاظ نیـــروی انســـانی تـــوان پذیـــرش تعـــداد محـــدودی را دارد ولـــی بـــا تـــالش زحمـــت  کـــه می دانیـــد بیمارســـتانی  طـــور 
گرشاســـبی ایـــن خدمـــت رســـانی را مرهـــون انگیـــزه و ایثـــار تیـــم پزشـــکی دانســـت و تصریـــح کـــرد: تیـــم پزشـــکی بـــا انگیزه و ایثار باالیی که دارد امروز توانســـته خدمت رســـانی مناســـبی به بیماران داشـــته باشـــد.

 ICMJE مجالت علمی دانشگاه در فهرست پایگاه
کمیتــه بین المللــی دبیــران مجــالت پزشــکی  بــا پیگیــری دفتــر نشــر معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه، عناویــن هــر ده مجلــه علمــی انگلیســی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در فهرســت پایــگاه 
گــزارش، ویراســتاری، و انتشــار آثــار علمــی در مجــالت علمــی پزشــکی  گرفــت.  ایــن پایــگاه پراســتنادترین دســتورالعمل بین المللــی را بــرای محققیــن و مولفیــن در خصــوص اجــرا،  )ICMJE( قــرار 
)ICMJE Recommendations( بــا هــدف ارتقــا مجــالت علمــی حــوزه علــوم پزشــکی در ســطح دنیــا تدویــن و ارائــه می نمایــد. ایــن کمیتــه از ســال 1978 میــالدی فعالیــت می کنــد و جدیدتریــن نســخه ی 
کمیتــه بین المللــی دبیــران مجــالت پزشــکی از 11 عضــو اصلــی شــامل مجــالت بــا ســابقه و معتبــر دنیــا در حــوزه  دســتورالعمل های خــود را در ســال 2015 میــالدی منتشــر نمــوده اســت. شــایان ذکــر اســت 

علــوم پزشــکی و همچنیــن ســازمان های دیگــر نظیــر NLM )متولــی مدالیــن و پابمدســنترال( تشــکیل می شــود و جلســات خــود را بــه صــورت ســالیانه برگــزار می نمایــد.
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اجرای الگوی تغذیه مناسب 
دانشجویی با طرح دو منویی ناهار 
در دانشگاه

فرهنگـــی  و  دانشـــجویی  معاونـــت  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
دانشـــگاه، در راســـتای اجـــرای الگـــوی صحیـــح تغذیـــه و افزایـــش 
ـــه  ـــه صبحان ح دو منویـــی ناهـــار و ارائ رضایتمنـــدی دانشـــجویان، طـــر
بـــه صـــورت هفتگـــی در قالـــب یـــک پکیـــج از اول مـــرداد مـــاه به همـــت 
گردیـــد و رضایـــت  اجرایـــی  امـــور دانشـــجویی دانشـــگاه  مدیریـــت 
ح، نشـــان از برنامـــه ریـــزی دقیـــق  دانشـــجویان در بـــدو شـــروع طـــر
ح دارد. الزم بـــه توضیـــح اســـت  مســـئولین ذیربـــط بـــرای ایـــن طـــر
کـــه ایـــن اصالحـــات و برنامـــه ریـــزی بـــرای مرحلـــه اول می باشـــدو در 
ــه و دو  ــته های صبحانـ ــن بسـ ــا و همچنیـ ــوع منوهـ ــی تنـ ــای آتـ ماههـ

ــد. ــد شـ ــی خواهـ ــزی و عملیاتـ ــه ریـ ــز برنامـ ــام نیـ ــده شـ ــی وعـ منویـ

مراسم تودیع و معارفه ی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
مراســـم تودیـــع و معارفـــه ی مســـئول بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، بـــا حضـــور جمعـــی از مســـئولین دانشـــگاه و بســـیج دانشـــجویی اســـتان و بســـیجیان دانشـــگاه، در ســـالن 
ـــئولین  ـــگاه، مس ـــئولین دانش ـــس و مس ـــه ریی ک ـــم  ـــن مراس ـــز در ای ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــجویی دانش ـــیج دانش ـــی بس ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ـــد.  ب ـــزار ش ـــه برگ ـــت و تغذی ـــکده بهداش ـــات دانش اجتماع
ـــوم پزشـــکی  کار تصویـــری مختصـــری از فعالیـــت هـــای بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه عل ـــزارش  گ ـــه ی  ـــر ارائ ـــه بســـیج دانشـــجویی و عـــده ای از دانشـــجویان بســـیجی حضـــور داشـــتند، عـــالوه ب ناحی
تبریـــز، دکتـــر صومـــی رییـــس دانشـــگاه، و مهنـــدس شـــادی مســـئول بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاههای اســـتان بـــه ســـخنرانی پرداختنـــد.  در پایـــان مهنـــدس شـــادی ضمـــن تشـــکر از زحمـــات یکســـاله 
کـــرد توحیـــد نـــوری بـــه ســـمت مشـــاور و عضـــو مجمـــع راهبـــردی بســـیج دانشـــجویی اســـتان و بعنـــوان دبیـــر  ــا نمـــود.  وی خاطـــر نشـــان  توحیـــد نـــوری، حکـــم مســـئولیت محمـــد شـــاهی را اعطـ

گفتنـــی اســـت ایـــن مراســـم بـــا اقامـــه نمـــاز ظهـــر و عصـــر بـــه پایـــان رســـید.  دانشـــجویی ســـتاد راهیـــان نـــور اســـتان منصـــوب شـــده اســـت.  

کارگاه فرزندپروری دردانشکده توانبخشی 
گردیـــد. بـــه  کارکنـــان دانشـــکده توانبخشـــی برگـــزار  کارگاه آموزشـــی فرزنـــد پـــروری بـــا همـــکاری دانشـــکده توانبخشـــی و مرکـــز مشـــاوره و ســـالمت روان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ویـــژه  دومیـــن جلســـه 
کارگاه حبیـــب شـــجاع )روانشـــناس مرکـــز مشـــاوره و ســـالمت روان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی( انـــواع مهـــارت هـــای تربیـــت فرزنـــد شـــامل توجـــه  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــکده توانبخشـــی تبریـــز در ایـــن 
کـــه پـــس از تولـــد بـــه  کـــه فرزنـــد پـــروری خصوصیتـــی اســـت  کـــه معمـــوال تصـــور عمـــوم بـــر ایـــن اســـت  گرفتـــن، دســـتور دادن و محـــروم ســـازی را تشـــریح نمـــوده و یـــادآور شـــدند  کـــردن، پـــاداش دادن، نادیـــده 
کـــردن رفتارهـــای  کســـب نکـــرده باشـــند، توانایـــی اداره  کـــه ایـــن مهـــارت را  گیـــری دارد و طبعـــا والدینـــی  کـــه نیـــاز بـــه آمـــوزش و فرا کـــه فرزنـــد پـــروری مهـــارت و علمـــی اســـت  والدیـــن اعطـــا می شـــود در حالـــی 

کارگاه آمـــوزش داده شـــد. کـــودکان در ایـــن  کـــودک خویـــش را ندارنـــد؛ بنابرایـــن ایـــن پنـــج مهـــارت بـــه عنـــوان مهـــارت هـــای اساســـی فرزنـــد پـــروری به همـــراه نحـــوه پاســـخ بـــه ســـواالت   نامناســـب 

برگزاری کارگاه آموزشی هسته های گزینش دانشگاههای علوم پزشکی در تبریز 
گزینــش دانشــگاه های علــوم پزشــکی، در مورخه هــای ســوم و چهــارم  کارگاه آموزشــی صــدور رأی ویــژه مدیــران و اعضــاء نظرده هســته های  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  بــه 

گزینــش دانشــگاه در تبریــز  برگــزار شــد . گزینــش ودکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه بــه میزبانــی هســته  مــرداد مــاه بــا حضــور محمــودی دبیــر هیــأت مرکــزی 
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برگزاری اولین جلسه صیانت از حریم امنیت 
عمومی و حقوق شهروندی در معاونت 

دانشجویی 
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه، اولیـــن جلســـه  بـــه 
ــد  ــر محمـ ــور دکتـ ــا حضـ ــهروندی، بـ ــوق شـ ــی و حقـ ــت عمومـ ــم امنیـ ــت از حریـ ــه صیانـ کمیتـ
آقـــازاده معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی، مهنـــدس غالمعلـــی دهقانـــی مدیـــر اموردانشـــجویی 
و فرهنگـــی، دکتـــر علـــی اصغـــر مغانـــی رئیـــس اداره مشـــاوره دانشـــجویی، محمـــود فیضـــی 
مدیـــر فرهنگـــی، دکتـــر بهـــرام جمالـــی مدیـــر تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه و ایـــوب اندبیلـــی مســـئول 
ع معاونـــت، در محـــل معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی  روابـــط عمومـــی و تکریـــم اربـــاب رجـــو
گـــرو رضایـــت  کیـــد بـــه اینکـــه رضایـــت الهـــی در  گردیـــد. در ایـــن جلســـه دکتـــر آقـــازاده بـــا تا برگـــزار 
ــتانداردهای  ــا اسـ ــاق بـ ــع آن انطبـ ــه طبـ ــتم و بـ ــتار اصـــالح درونـــی سیسـ ــردم اســـت خواسـ مـ

ـــر برنامه هـــای هشـــتگانه،  ـــد ب کی ـــم امنیـــت عمومـــی و حقـــوق شـــهروندی، ضمـــن تا ـــا تشـــریج برنامه هـــای ســـتاد صیانـــت از حری کمیتـــه صیانـــت معاونـــت، ب مربوطـــه شـــد. در ادامـــه فیضـــی مســـئول 
ـــا برگـــزاری مرتـــب جلســـات صیانـــت از حقـــوق  ـــد ب گردی کمیتـــه را مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار داد. در ادامـــه جلســـه ضمـــن برنامـــه ریـــزی در جهـــت اجرایـــی نمـــودن برنامه هـــا مقـــرر  اهـــداف و وظایـــف 

گیـــرد. کمیتـــه قـــرار  کار  شـــهروندی درحـــوزه معاونـــت دانشـــجویی، اســـتاندارد ســـازی برنامه هـــای ســـتادی در دســـتور 

کز مشاوره دانشگاههای استان آذربایجان شرقی : با حضور رؤسا و نمایندگان مرا

کز مشاوره دانشگاهها  برگزاری جلسه هم اندیشی مرا
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه، جلســـه ای تحـــت عنـــوان بررســـی مشـــکالت و معضـــالت ادارات مشـــاوره دانشـــگاهها و ارائـــه راهـــکار بـــرای پیشـــبرد  بـــه 
ـــل  ـــت تعام ـــه در جه ـــزاری جلس ـــگاه برگ ـــاوره دانش ـــس اداره مش ـــی رئی ـــر مغان ـــی اصغ ـــر عل ـــه دکت گفت ـــه  ـــا ب ـــد. بن گردی ـــزار  ـــز برگ ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــزی دانش ـــتاد مرک ـــوزش س ـــالن آم ـــداف در س اه
ــجویان برگـــزار شـــد. در ابتـــدای جلســـه دکتـــر محمـــد آقـــازاده معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه در  ــی روانـــی دانشـ بـــرای پیشـــبرد اهـــداف دانشـــگاهها و ارتقـــاء ســـطح علمـــی و روحـ
گاهـــی بـــه علـــت تـــن نـــدادن بـــه درمـــان و مشـــاوره زمانـــی متوجـــه  گاه دارای مشـــکالت روانـــی هســـتند و  گفـــت : بعضـــی افـــراد، ناخـــودآ کـــرد و  ســـخنرانی خـــود بـــه اهمیـــت و نقـــش مشـــاوره اشـــاره 
ـــه ســـراغ  ـــد ب ـــی دانشـــجویان می باشـــدو مســـئولین مشـــاوره بای ـــی نشـــانه ای از مشـــکالت روان ـــزود افـــت تحصیل ـــال دارد. وی اف ـــه دنب ـــری ب ـــران ناپذی ـــر شـــده اســـت و عواقـــب جب ـــه دی ک می شـــوند 
ـــم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه ضمـــن  ـــر طاهـــر اقـــدم قائ ـــرد. ســـپس دکت کالن توســـط دانشـــگاه صـــورت پذی ـــذاری  گ ـــی دانشـــجویان ســـرمایه  ـــه و در جهـــت رفـــع مشـــکالت روحـــی روان دانشـــجویان رفت
کـــرد اســـتفاده از مشـــاوره در دانشـــگاهها باعـــث جلوگیـــری از تســـری مشـــکالت بـــه بطـــن جامعـــه می گـــردد.  حمایـــت از برگـــزاری جلســـاتی جهـــت ارتقـــاء خدمـــات مشـــاوره ای دانشـــجویان اذعـــان 
گفـــت : اهمیـــت مشـــاوره در بـــدو ورود دانشـــجویان بـــه دانشـــگاه بـــه دلیـــل وجـــود تفکـــرات نوجوانـــی، بیشـــتر اســـت و مســـئولین و مشـــاوران دانشـــگاهها بایـــد در جهـــت شناســـایی و جلوگیـــری  وی 
کار مهـــم شـــد. در ادامـــه دکتـــر باباپـــور عضـــو هیئـــت  ـــا مهـــم خوانـــدن جلســـه خواســـتار ادامـــه ایـــن  از مشـــکالت احتمالـــی دانشـــجویان اقدامـــات الزم را انجـــام دهنـــد. در پایـــان دکتـــر طاهـــر اقـــدم ب
گفـــت : عمـــده تریـــن مشـــکالت در بـــدو ورود دانشـــجو بـــه دانشـــگاه ناســـازگاری بـــا محیـــط، مشـــکالت خانوادگـــی، مهارتهـــا و موضوعـــات جدیـــد  کـــز مشـــاوره ای  علمـــی دانشـــگاه در بـــاب اهـــداف مرا
کـــردن دوســـت بـــه چشـــم می خـــورد. وی افـــزود عمـــده تریـــن معضـــالت در تعامـــل اجتماعـــی، اضطـــراب، عـــدم تمرکـــز، فقـــدان انگیـــزش، افـــکار وسواســـی، مشـــکل خـــواب بـــه علـــت تغییـــر  و پیـــدا 
محیـــط و اســـتفاده از الـــکل و مـــواد مخـــدر بـــه دالیـــل مختلـــف می باشـــد. وی بـــا تشـــریح روشـــهای مختلـــف مشـــاوره خواســـتار توجـــه بیشـــتر ادارات مشـــاوره دانشـــگاهها جهـــت حـــل مشـــکالت 
ـــاوران و  ـــی مش کیف ـــطح  ـــاء س ـــجویان و ارتق ـــری دانش ـــک پذی ـــوارد تحری ـــایی م ـــاوره شناس ـــی مش ـــدف اصل ـــزود : ه ـــد و اف ـــی ش ـــی روان ـــث روح ـــی از بح ـــای ناش ـــیب ه ـــری از آس ـــجویان و جلوگی دانش
کـــز و رشـــد ســـبک هـــای مشـــاوره و بـــه روز بـــودن آن می باشـــد. در ادامـــه جلســـه دکتـــر فخـــاری رئیـــس تیـــم پژوهشـــی روانپزشـــکی و علـــوم  رفتـــاری  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه مشـــکالت  مرا
ـــه مشـــکالت دانشـــجویان  گفـــت : از جمل ـــز مشـــاوره دانشـــگاهها پرداخـــت. وی  ک ـــه مرا ـــه بررســـی دالیـــل مراجعـــه و عـــدم مراجعـــه دانشـــجویان ب ـــز مشـــاوره اشـــاره و ب ک ارتباطـــی دانشـــجویان و مرا
گروهـــی و بحـــث و تبـــادل نظـــر توســـط مدعویـــن جلســـه و بررســـی  کار  مربـــوط بـــه محیـــط، مشـــکالت ناشـــی از نظـــام آموزشـــی و مشـــکالت مربـــوط بـــه جامعـــه می باشـــد. در ادامـــه جلســـه بـــا برگـــزاری 
موانـــع و معضـــالت پیـــش رو، در خصـــوص مشـــکالت مبحـــث مشـــاوره بـــه ضعـــف ســـاختاری و پایـــه ای دانشـــجویان اشـــاره و خواســـتار تقویـــت امکانـــات، محیـــط و جایـــگاه مشـــاوره شـــدند.
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دومین دوره  ی آموزشی مدیران و کارشناسان فرهنگی
 دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در تبریز برگزار شد

و  مدیــران  توانمند ســازی  دوره ی   دومیــن 
علــوم  دانشــگاه های  فرهنگــی  کارشناســان 
مهــر  شــایان  شــهید  تــاالر  در  کشــور  پزشــکی 
دانشــگاه علــوم  پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. به 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز ،رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در ایــن مراســم،  بــا اشــاره بــه رتبــه نخســت 
جشــنواره  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
گفــت:  بهداشــت  وزارت  هنــری  فرهنگــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســال گذشــته 
امیــدوار  و  بــود  کــرده  کســب  را  اول  رتبــه ی 
ــرفت  ــاهد پیش ــم ش ــاری ه ــال ج ــتیم در س هس
صومــی  حســین  محمــد  باشــیم.  دکتــر  آن 
توانمنــدی  بایــد  مســئوالن  و  مدیــران  افــزود: 

ــرده و در  ک ــروز  ــی ب ــای فرهنگ ــود را در حوزه ه خ
نشــان  مقاومــت  جدیــد  مقابــل  نوآوری هــای 
ندهنــد. بایــد بــا از بیــن بردن مشــکالت و موانع، 
فرهنگــی  حــوزه ی  در  پیشــرفت  بــرای  را  راه 
برنامه ریــزی  و  کنیــم.  معــاون علمــی  همــوار 
نیــز  بهداشــت  وزارت  فرهنگــی  کل  اداره ی 
توانمند ســازی  خصــوص  در  نشســت  ایــن  در 
اظهــار  کــرد: شایســتگی دارای ســطوح مختلفــی 
آن  توانمندســازی  ســطح  باالتریــن  و  بــوده 
از  تحــول  معنــی  بــه  توانمندســازی  اســت، 
بایــد  اســت؛  شایســتگی  ســمت  بــه  آمــوزش 
به همــه ی  را  شایســتگی  مختلــف  ســطوح 
کــرد.  ســاالر  عرصه هــا در علــوم مختلــف  وارد 
ارزیــده افــزود: شایســتگی را در کل در دو ســطح 

عمومــی و تخصصــی می تــوان دســته بندی کرد 
کــه ســطح عمومــی شــامل مهارت هــای ارتباطی 
و مهارت هــای زندگــی بــوده و ســطح تخصصــی 
مربــوط بــه مهارت هــای هــر رشــته بــه طــور مجزا 
و تخصصــی اســت.  وی در خصــوص نقــش 
گفــت:  شایســتگی ها  ارتقــای  در  دانشــگاه ها 
آمــوزش مــا صرفــا محــدود بــه برگــزاری کالس و 
ارائه ی جزوه توســط اســتاد نباشــد؛ دانشــگاه ها 
بایــد بســتر ســاز ارتقــاء شایســتگی و توســعه ی 
افــزود:  باشــند.   ارزیــده  دانشــجویان  فــردی 
برنامه ی درســی دانشــگاه ها، دانشــجویان را در 
ســطح توســعه ی شــناختی و ســواد آموزی یــاری 
می کنند، ولی برنامه ی درســی ضمنی یا پنهان 
بــه آن دســته از برنامــه ی غیردرســی دانشــگاه 

مســتقیم  غیــر  طــور  بــه  کــه  می شــود  اطــالق 
دانشــجویان را بــه ســمت آمــوزش مهارت هــای 
ســوق  اخالقــی  عاطفــی  توســعه ی  و  زندگــی 
ــا اقلیت هــای مختلــف  می دهــد؛ مثــال زندگــی ب
در خوابــگاه از جملــه ی ایــن برنامه هــای غیــر 
ــرد:  ک ــان  ــان خاطرنش ــت.  وی در پای ــی اس درس
کــز مربوطــه می خواهیــم تــا بــا  از مســئوالن و مرا
اهــداف مداخلــه ای بــه تغییــر نگــرش و ارتقــاء 
کننــد، زیــرا دانشــجویان  کمــک  دانشــجویان 
گــذار جامعــه ی علمــی  بــه عنــوان قشــر تأثیــر 
چنــد  در  خودشــکوفایی  و  تعالــی  نیازمنــد 
بعــد هســتند و عــالوه بــر باســواد بــودن، بایــد 
و  کــرده  پیــدا  اخالقــی  عاطفــی  توســعه ی 
کننــد. کســب  نیــز  را  زندگــی  مهارت هــای 

گرامی باد.  10مرداد روز جهانی شیر مادر 

مصاحبه با خانم دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی متخصص تغذیه در خصوص 
تغذیه با شیر مادر 

خانــم دکتــر مهدیــه عباســعلیزاد فرهنگــی متخصــص تغذیــه  و اســتادیار دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی در خصــوص اهمیــت تغذیــه بــا شــیر مــادر گفــت: 
کــه از ســوی ســازمان های بهداشــت جهانــی و یونیســف  تغذیــه بــا شــیر مــادر در حفــظ ســالمت نــوزاد از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت تــا بــه آنجایــی 
همــه ســاله از 10  تــا 16 مــرداد به عنــوان هفتــه جهانــی شــیر مــادر تعییــن شــده اســت. همچنیــن در ایــران نیــز روز 10 مــرداد به عنــوان روز جهانــی شــیر مــادر 
کــه تمــام مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــرای رشــد و  بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. شــیر مــادر از لحــاظ تغذیــه ای یکــی از غنــی تریــن مــواد غذایــی می باشــد 
کامــل نــوزاد را در بــردارد همچنیــن ایشــان افزودنــد: از مهــم تریــن مزایــای تغذیــه بــا شــیر مــادر بــرای نــوزاد، حفــظ تعــادل سیســتم ایمنــی و رشــد آن در  نــو 
نــوزاد بــه دلیــل دارا بــودن آنتــی بادیهــا و ایمنوگلوبولینهــای اختصاصــی، پیشــگیری از اســهال و عفونــت هــای گوارشــی و تنفســی، پیشــگیری از چاقــی در 
دورانهــای بعــدی زندگــی، کمــک بــه رشــد و نمــو ذهنــی نــوزاد و افزایــش ضریــب هوشــی و رشــد و تکامــل بهینــه نــوزاد می باشــد. افــزون بــر ایــن، شــیردهی 
بــرای خــود مــادر نیــز منافــع چشــم گیــری داشــته و در حفــظ ســالمت وی، کمــک بــه کاهــش وزن پــس از زایمــان، پیشــگیری از برخــی ســرطانهای وابســته 
بــه جنــس و نیــز کاهــش احســاس خســتگی، اضطــراب و اســترس در مــادر بــه دلیــل برقــراری رابطــه عاطفــی بیــن مــادر و نــوزاد اثــر فــوق العــاده ای دارد. در 
آیــات مقــدس قــرآن مجیــد نیــز  بــه کــررات بــه اهمیــت تغذیــه بــا شــیر مــادر و نیز مدت زمان شــیردهی اشــاره شــده اســت و ایــن زمان برای شــیردهی 2 ســال 
تمــام قیــد شــده اســت )ســوره بقــره آیــه 233(. انجمــن رژیــم شناســان آمریــکا و انجمــن کــودکان امریــکا نیز توصیــه می کنند کــه نــوزادان در 6 مــاه اول تولد 
تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر داشــته باشــند و حداقــل مــدت شــیردهی بایــد دو ســال باشــد. بنابرایــن شــیر مــادر را می تــوان ضامــن ســالمتی مــادر و کــودک 
کشــور باشــد. دانســت و ترویــج ایــن مهــم در هفتــه جهانــی تغذیــه بــا شــیر مــادر می توانــد یکــی از مهــم تریــن رســالت هــای مروجیــن تغذیــه و ســالمت در 
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راه اندازی بخش جدید پیوند اعضاء 
تاپایان شهریور 

جلســـه هماهنگی اعضـــای تیـــم هـــای پیونـــد اعضـــاء دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا حضـــور 
دکتـــر محمدحســـین صومـــی رئیـــس دانشـــگاه و دکتـــر اصـــالن آبـــادی معـــاون آموزشـــی و اســـاتید و 
گـــزارش روابـــط  کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت تشـــکیل شـــد.  بـــه  کارشناســـان مربوطـــه در محـــل ســـالن 
عمومـــی دانشـــگاه، درایـــن جلســـه دکتـــر صومـــی پـــس از تشـــریح تاریخچـــه تـــالش بـــرای فعالســـازی 
بخـــش پیونـــد اعضـــا از ســـال 71 و پیگیـــری هـــا واقدامـــات بعمـــل آمـــده پـــس از ســـال 92 و افزایـــش 
گذشـــته، اظهـــار داشـــت:  کلیـــه در دانشـــگاه در طـــی دو ســـال  چشـــمگیر و قابـــل توجـــه تعـــداد پیونـــد 
بـــه لطـــف خـــدای بـــزرگ و حمایـــت هـــا وتـــالش مســـئولین دانشـــگاه، اســـتان وخیریـــن محتـــرم 
ســـاختمان جدیـــد بخـــش پیونـــد اعضـــا بـــا تمامـــی امکانـــات پیونـــد عضـــو تاپایـــان شـــهریور مـــاه 
ــور  کشـ ــزو بزرگتریـــن بخـــش هـــای پیونـــد اعضـــای  ــا جـ ــر فضـ کـــه از نظـ راه انـــدازی خواهـــد شـــد 
کـــه امیدواریـــم  بـــا تامیـــن فضـــای جدیـــد در راســـتای افزایـــش اثربخشـــی  وکیفیـــت  خواهـــد بـــود 
کلیـــه منتقـــل شـــده و ســـپس اقدامـــات الزم جهـــت پیونـــد اعضادرانجـــا شـــروع  ابتـــدا بخـــش پیونـــد 
ـــده و آن  ـــده ش ـــی دی ـــهید مدن ـــب ش ـــتان قل ـــب در بیمارس ـــه وقل ـــد ری ـــای پیون ـــش ه ـــه بخ ـــود البت ش
کـــرد بـــا هـــدف فعالســـازی واحـــد فراهـــم آوری  بیمارســـتان تجهیـــز خواهـــد شـــد. وی خاطـــر نشـــان 
کارشناســـان مدعـــو از سراســـر اســـتان  کلیـــه پزشـــکان و  اعضـــاء هیاتـــی از تهـــران جهـــت آمـــوزش بـــه 
کـــرد. دکتـــر صومـــی  کارگاه یـــک هفتـــه ای را از 26 لغایـــت 31 برگـــزار خواهـــد  طـــی روزهـــای آتـــی، 
ـــگاه  ـــرم دردانش ـــان محت ـــر از جراح ـــه دونف ـــای اولی ـــانی ازنیروه ـــروی انس ـــن نی ـــورد تامی ـــزود: درم اف

کـــرد بـــا راه انـــدازی بخـــش  علـــوم پزشـــکی تهـــران و شـــیراز میباشـــند.  دکترصومـــی اظهـــار امیـــدواری 
کننـــدگان مـــرگ مغـــزی باشـــیم .  ـــا پایـــان ســـال شـــاهد افزایـــش اهدا جدیـــد و تبلیغـــات همزمـــان، ت
کیـــد برهمـــکاری و پیگیـــری جـــدی معاونـــت آموزشـــی، معاونـــت درمـــان  وی همچنیـــن ضمـــن تا
و دانشـــکده پزشـــکی را مامـــور نمـــود تالیســـت تجهیـــزات مـــورد نیـــاز بخـــش پیونـــدرا تاپایـــان یـــک 
هفتـــه آتـــی تهیـــه نمایدتانســـبت بـــه خریـــد اقـــالم مـــورد تاییـــد اقـــدام الزم بعمـــل آیـــد. دکترصومـــی 
از اعـــالم آمادگـــی شـــهردار محتـــرم جهـــت تجهیـــز بخـــش پیونـــد اعضـــای دانشـــگاه اســـتقبال 
گـــردد. درادامـــه پـــس از بحـــث  کـــرد بـــزودی اقدامـــات الزم معمـــول  ــار امیـــدواری  نمـــوده و اظهـ
ــد. ــود پرداختنـ ــای موجـ ــریح دغدغه هـ ــه تشـ ــاتید بـ ــه اسـ ــر در جلسـ ــای حاضـ ــر اعضـ ــادل نظـ وتبـ

گزارش حادثه آتش سوزی دربخش زکریای بیمارستان رازی 
ــز آموزشــی درمانــی رازی تبریــز، حــدود ســاعت 1:20 بامــداد ششــم شــهریور مــاه  در یکــی از بخش هــای بســتری  خ داده در مرک ــه ر ــوم پزشــکی تبریــز، حادث به گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل
گرفتــه و دود غلیظــی بخــش مذکــور وهمچنیــن  کــه محــل نگهــداری موقــت تشــک و ملحفــه بیمــاران بــوده،  آتــش  بیمــاران مزمــن روانــی مرکــز آموزشــی درمانــی رازی اطــاق انتهایــی بخــش 

بیمــار  از 400  بیــش  کال  و  بیمــار  مربوطــه 140  بخــش  قطــع می گــردد.  در  بــرق  لحظــه  میگیــرد همــان  فــرا  را  وپاییــن  بــاال  طبقــات 
در ســه طبقــه  ســاختمان حضــور داشــتند ؛ از طریــق سرپرســتار بخــش و ســوپروایزر بخــش مدیریــت الزم اعمــال می گــردد.  آتــش 
داروهــای  دریافــت  بخاطــر  عمومــا  کــه  بیمــاران  تخلیــه  اول  لحظــه  ازهمــان  می گیرنــد،  قــرار  درجریــان  پلیــس   ،115 نشــانی، 
ــته  ــرر داش ــای مک ــتری ه ــابقه بس ــه س ک ــاران  ــی از بیم ــفانه یک ــردد متاس ــاز میگ ــند آغ ــوردار نمی باش ــمانی برخ ــرک جس ــردان از تح روانگ
گذشــته نیــز بعلــت عفونــت تحــت درمــان بــوده دچــار خفگــی می شــودوعلیرغم اقدامــات احیــا جــان  و طــی بســتری اخیــر در 15 روز 
آتــش نشــانی  کمــک رســانان  کادر دلســوز،  از  یــک بیماردیگــر در بخــش مراقبت هــای ویــژه بســتری می شــود.  چندنفــر  و  می بــازد 
هیــچ  می گردنــد.  مرخــص  الزم  اقدامــات  از  پــس  و  بســتری  بودنــد  شــده  تنفســی  مشــکالت  دچــار  رســانی  کمــک  درجریــان  هــم 
اســت. آســیب جزئــی دیــده  نیــز  از دود بــوده و بیمارســتان  ناشــی  نفــر خفگــی  یــک  فــوت  بیمــاری دچــار ســوختگی نشــده و علــت 

دیدار مسئولین دانشگاه

 با دکتر اسفهالنی 
کبــر طاهــر اقــدم  دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  به همــراه دکتــر علــی ا
قائــم مقــام ومهنــدس صالحــی مدیــر امــور فنــی ایــن دانشــگاه بــا خیــر محتــرم دکتــر صادقــی اســفهالنی 
دیــدار کردنــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه درایــن دیــدار کــه اعضــای مجمع خیرین ســالمت نیز 
حضــور داشــتند در خصــوص اتمــام پــروژه کلینیــک بیمارســتان ایــت اله طالقانــی تبادل نظر بعمــل آمد.

حضور قائم مقام وزیر در مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز 
ــر 400 بیمــار از ســه طبقــه در  ــز رازی در تخلیــه ســریع و موث قائــم مقــام وزیــر، ضمــن تقدیــر از عملکــرد شایســته پرســتاران و پرســنل مرک
کــه در  ســانحه آتــش ســوزی اتــاق البســه بخــش زکریــا و لقمــان، از خانــواده یــک نفــر بیمــار مصــدوم  بــا دود ناشــی از ایــن آتــش ســوزی، 
بخــش  ICU بیمارســتان ســینا بســتری شــده اســت دلجوئــی نمود.دکتــر حریرچــی در ایــن بازدیــد، مراتــب تاســف خویــش از ایــن اتفــاق 
گفتنــی اســت ; در ایــن  کنــار ایــن خانــواده حضــور مســئوالنه خواهنــد داشــت.  گفــت : وزارتخانــه و دانشــگاه در  کــرد و  ناخواســته را اعــالم 
بازرســی ســرزده، آقــای دکتــر جدیــان، مشــاور معــاون توســعه، دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دکتــر 

تقــی زادیــه معــاون درمــان، ایشــان را همراهــی می کردنــد واز محــل ســانحه، بازدیــد بعمــل آوردنــد.
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تشکیل جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با بسته های تحول و نوآوری آموزشی 

تشکیل جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با بسته های تحول و نوآوری آموزشی با حضوردکتر حنایی قائم 
مقام معاون آموزشی دانشگاه

ح و وزارت بهداشــت، درمان و  ح تحول نظام ســالمت مطــر کیــد بــر اولویتهای کشــور به عنــوان گام چهــارم طر بــه گــزارش روابــط عمومــی  دانشــکده مدیریــت، تحــول در نظــام آمــوزش علــوم پزشــکی بــا تأ
آمــوزش پزشــکی خــود را متعهــد بــه تحقــق اثربخــش آن نمــوده اســت.  وزارت بهداشــت  در ایــن راســتا نقشــه راه روشــنی بــرای تحــول در آموزش علوم پزشــکی ترســیم و بــر مبنای آن، بســته های تحول و 
کید بر اعتالی جایگاه دانشگاهها و ورود به عرصه دانشگاههای هزاره سوم، تحقق آموزش  کشور در عرصه سالمت، تأ نوآوری در آموزش علوم پزشکی را تدوین نموده است. توجه به نیازهای مهم 
پاسخگو و عدالت محور، بهره مندی از فناوریهای نوین و توجه به نهادینه سازی اخالق حرفه ای از ویژگی های برجسته این بسته ها می باشند.  اولین جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای 
بســته های تحــول و نــوآوری آموزشــی بــا حضــور دکتــر حنایــی قائــم مقــام معــاون آموزشــی دانشــگاه، رییــس دانشــکده، مدیــران گروههــا و ســایر اعضــای هیات علمی تشــکیل گردیــد. ابتدای جلســه  دکتر 
حنایــی در خصــوص اهمیــت بســته های تحــول و نــوآوری آموزشــی توضیحاتــی ارائــه نمــوده و در ادامــه بــه معرفــی کامل یکی از بســته های تحــول پرداخته و برنامه عملیاتی مربوط به بســته مــورد نظر را 
ارائه نمودند.  با توجه به اینکه بسته های تحول و نوآوری در آموزش در جلسه قبلی بین اعضای هیات علمی برای مطالعه دقیق تقسیم شده بود. مسئولین هریک از بسته ها در دانشکده سواالت و 
نظرات خود را در رابطه با بسته محوله ایراد نمودند و دکتر حنایی ضمن پاسخگویی به سواالت مسئولین بسته ها، از تقسیم منظم کاربسته های تحول آموزشی در دانشکده ابراز خوشنودی نمودند. 

برگزاری جلسه تشریحی بسته های تحوا و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در 
دانشکده بهداشت 

برگزاری جلسه تشریحی بسته های تحوا و نوآوری 
در آموزش علوم پزشکی با حضور دکتر حنایی در 

دانشکده بهداشت
جلســه تشــریح بســته های تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی بــا هــدف عملیاتــی نمــودن 
ــا حضــور  ــأت علمــی دانشــکده بهداشــت ب ــه اعضــای هی کلی ایــن بســته و اســتفاده از پتانســیل 
گــزارش فــوق در ایــن جلســه  قائــم مقــام معــاون آموزشــی دانشــگاه  دکتــر حنایــی برگــزار شــد. بــه 
ــوم  ــوآوری در آمــوزش عل ــه تحــول و ن گان ــازده  محتــوی، اهمیــت و نحــوه اجــرای بســته های ی
کــه  کیــد داشــتند  ح شــده در ایــن خصــوص پاســخ داده شــد. ایشــان تا گردیــد و بــه ســواالت مطــر پزشــکی بــرای اعضــای شــورای آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده بهداشــت توســط  دکتــر حنایــی تشــریح 
عملیاتــی نمــودن ایــن بســته ها از نظــر کســب امتیــاز و تخصیــص بودجــه بــرای دانشــگاه اهمیــت فراوانــی دارد.  رییــس دانشــکده بهداشــت دکتــر حمیــد الــه وردی پــور نیــز بــر لــزوم اجــرای ایــن بســته ها بــا 

گــردد. گانــه اســتفاده  کــه الزم اســت از تــک تــک همــکاران هیــأت علمــی در اجــرای بســته های یــازده  کیــد نمــوده و اظهــار داشــت:  گــروه و اعضــای هیــأت علمــی تا کلیــه مدیــران  همــکاری 

تشکیل جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با بسته های تحول و نوآوری آموزشی 

برگزاری جلسه تحول و نوآوری بسته های آموزشی 
در دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

کارشناســی ارشــد دانشــکده تغذیــه  جلســه تحــول و نــوآوری بســته های آموزشــی در محــل ســایت 
و علــوم غذایــی بــا حضــور اعضــای  هیئــت علمــی و معاونــت آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی 
دانشــکده تشــکیل شــد. در ابتــدای ایــن جلســه معاونــت آموزشــی دانشــکده ضمــن آرزوی قبولــی 
طاعــات و عبــادات در مــاه مبــارک رمضــان، توضیــح مختصــری در مــورد مقدمــات اولیــه در 
خصــوص بســته های تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی کشــور ارائــه نمــوده  و به تشــریح 
بســته های 12گانــه پرداختــه و محورهــای چهارگانــه و نیــز اهــداف تخصصــی هــر محــور را خاطــر 
ــا بســته ها و  ــد. در ادامــه جلســه همکاران هیــات علمــی نظــرات خــود را در رابطــه ب کردن نشــان 
ح و جهــت همــکاری در بســته های مربوطــه اعــالم آمادگــی نمودنــد. کــردن آنهــا مطــر عملیاتــی 

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 

جلسه بسته های تحول در محل دفتر معاونت آموزشی 
برگزار شد.

ــته های  ــت بس ــر اهمی ــار ب ــه حض ــدم ب ــر مق ــن خی ــگاه ضم ــی دانش ــاون آموزش ــدا مع ــه ابت ــن جلس ــی در ای ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
کــه بــا جدیــت  کل بدنــه دانشــگاه بــه نحــوی  تحــول ونــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی و فرآینــد ســازی ایــن موضــوع در 
باشــند. داشــته  نظــر  مــد  محولــه  امــورات  ودر  گردیــده  آشــنا  بســته ها  ایــن  بــه  نســبت  علمــی  هیــات  محتــرم  اعضــا   تمــام 
در ادامــه جلســه هریک از مســئولین بســته ها گزارشــی از رونــد کار گــروه مربوطــه را ارائــه نمودنــد. همچنیــن با نظر مســئولین  بســته ها 
ــری  ــا همفک ــردد ت گ ــدی  ــه بن کمیت ــه 2  ــوآوری در کالن منطق ــول و ن ــته های تح ــردد. 1- بس گ ــی  ــل عملیات ــوارد ذی ــد م گردی ــرر  مق
ــرد 2-صــورت  گی ــز(در هریــک از بســته های تحــول صــورت  ــل -تبری بیــن دانشــگاههای کالن منطقــه 2)ارومیــه -مراغــه- اردبی
گیــرد ودبیــر خانــه به همــه بســته ها فــرم صــورت جلســه را ارائــه  جلســات جلســه های تحــول ونــوآوری در فرمــت یکســان صــورت 
نمایند.3-مقــرر گردیــد ماهانــه جلســه همفکری وتبــادل نظــر وجمــع بنــدی مســئولین بســته ها در معاونت آموزشــی تشــکیل گــردد. 
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حضور روزانه 150 پزشک متخصص و فوق تخصص در بیمارستان صحرایی خداآفرین
مدیـــر بیمارســـتان صحرایـــی حضـــرت فاطمـــه )س( شهرســـتان خداآفریـــن  گفـــت :  روزانـــه 150 پزشـــک متخصـــص و فـــوق تخصـــص در بیمارســـتان صحرایـــی 
حضـــرت فاطمـــه )س( بـــه خدمـــت رســـانی مشـــغول هســـتند .  دکترشـــیرزاد مدیـــر بیمارســـتان صحرایـــی حضـــرت فاطمـــه )س( اظهـــار داشـــت  : بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
پزشـــکان در دو بخـــش عمومـــی و تخصصـــی در ایـــن بیمارســـتان فعالیـــت دارنـــد  روزانـــه بـــه طـــور متوســـط 150 متخصـــص در تخصـــص هـــای مختلـــف و 100 نفـــر 
کادر پرســـتاری ،پیراپزشـــکی و کادر خدماتـــی خدمـــات عمومـــی و تخصصـــی در بخـــش هـــای رادیولـــوژی، آزمایشـــگاه، دندانپزشـــکی، اتـــاق عمـــل، کلینیـــک هـــای 
عمومـــی و تخصصـــی، اورژانـــس و داروخانـــه ارائـــه می شـــود. وی افـــزود : تمامـــی دســـتگاه ها و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز بـــرای فعالیـــت هـــای درمانـــی پزشـــکان حاضـــر 
بـــرای ارائـــه خدمـــات وجـــود دارد، بـــه دلیـــل اینکـــه دســـتگاه هایی همچـــون ام آر ای و ســـی تـــی اســـکن کـــه امـــکان انتقـــال ندارنـــد بـــرای بهـــره منـــدی بیمـــاران ظـــرف 
گـــر نیـــازی بـــه ایـــن دســـتگاه ها داشـــته باشـــند بـــه بیمارســـتان هـــای اهـــر و تبریـــز  مـــدت فعالیـــت بیمارســـتان صحرایـــی افـــرادی کـــه بـــر اســـاس تشـــخیص همـــکاران ا
منتقـــل خواهنـــد شـــد . دکترشـــیرزاد گفـــت  : در حـــدود نـــود درصـــد پزشـــکان حاضـــر در بیمارســـتان صحرایـــی حضـــرت فاطمـــه )س( از اســـاتید و اعضـــای هیـــات 
علمـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و مراغـــه و  ده درصـــد دیگـــر جـــزو پزشـــکان غیـــر هیـــات علمـــی  شـــاغل در شـــبکه های بهداشـــت و درمـــان اســـتان می باشـــند 
.بیمارســـتان صحرایـــی حضـــرت فاطمـــه زهرا)س(بـــا کمـــک و همیـــاری ســـازمان هـــالل احمـــر اســـتان، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، بیمارســـتان شـــهید محالتی 
تبریـــز، ســـپاه عاشـــورا، قـــرار گاه منطقـــه ای عاشورا،ســـپاه خداآفریـــن ،شـــبکه بهداشـــت و درمـــان خداآفریـــن وبســـیج جامعـــه بزشـــکی اســـتان بـــر پـــا شـــده اســـت.

رییس دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز : 

حضور 
نزدیک به 
150 متخصص 
درهشتمین 
بیمارستان 
صحرایی

گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکترصومی رئیس  به 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز درحاشیه آیین افتتاحیه هشتمین بیمارستان 

صحرایی حضرت فاطمه زهرا)س( در شهرستان خداآفرین  با اشاره به این 
که ارائه خدمات تخصصی، امکانات بیمارستانی و حضور متخصصان   موضوع 
کمتر است، اظهار داشت : بیمارستان های  صحرایی  در مکان های دور افتاده 

که  کند و در جاهایی  که این شکاف ها را پر  گذشته  با این هدف  در چند سال 
نیاز وجود دارد، متخصصان حاضر شوند و با یک حرکت بسیجی و جهادی به 
گفت : مجموعه ای از  کنند بر پا شده است .  دکترصومی  مردم خدمت رسانی 

افراد در این بیمارستان نقش دارند و بانی برپایی بیمارستان صحرایی حضرت 
فاطمه )س( بسیج جامعه پزشکی سپاه عاشورا می باشد  و تمامی افراد مرتبط 

با حوزه سالمت اعم از هالل احمر، تامین اجتماعی، بیمه سالمت ایرانیان، 
بیمارستان محالتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تمامی شبکه های بهداشت 

و درمان استان در این مجموعه نقش ایفا می کنند . رئیس دانشگاه علوم 
کمیت روزانه نزدیک به 150 متخصص در این  کرد : از نظر  پزشکی تبریز، بیان 
کیفیت اصل موضوع خدمات سرپایی  بیمارستان حاضر خواهند بود و از لحاظ 

است و مهم ترین موضوع پیگیری تا آخرین مرحله از درمان در بیمارستان 
صحرایی است . دکترصومی با بیان اینکه مردم به خاطر دریافت خدمات 
گفت : وظیفه ما در مرحله پیشگیری جلوگیری  درمانی از ما راضی باشند، 
از بیماری افراد است و چنانچه فردی بیمار شد به موقع شناسایی شود و 

کیفیت و با جلب رضایت مریض مشکل را حل  کمترین هزینه با بهترین  با 
کنیم . رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عنوان داشت  : انسان ها به خاطر 

که بتوانیم از توانمندیها  که دارند مسئول هستند، هر اندازه  توانمندیهایی 
کنیم این حرکت  یک حرکت  که بیشترین نیاز وجود دارد استفاده  کجا  در هر 

بسیجی وار و جهادی  است .  دکترصومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
گفت  : با ایجاد بیمارستان صحرایی در بحث پزشکی بعضی از شکاف  پایان 
که دسترسی به  کوتاه مدت افرادی  ها ی موجود پر می شود  یعنی به صورت 

کمترین هزینه به افراد متخصص و  پزشکان متخصص ندارند  به راحتی و با 
کرد . امکانات مجهز  دسترسی پیدا خواهند 
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دکتر عبادی قائم مقام درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

کلیه خدمات بیمارستان صحرایی 
حضرت فاطمه )س( به صورت 

رایگان ارائه می شود
گفـــت : در روز  قائـــم مقـــام معـــاون درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
اول فعالیـــت بیمارســـتان صحرایـــی حضـــرت فاطمـــه )س( خداآفریـــن 
ــان  ــاون درمـ ــام معـ ــم مقـ ــادی قائـ ــد .  دکترعبـ ــده انـ ــت شـ ــر ویزیـ 1500 نفـ
فعالیـــت  اول  روز  در   : داشـــت  تبریزاظهـــار  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
نفـــر   1500 خداآفریـــن  )س(  فاطمـــه  حضـــرت  صحرایـــی  بیمارســـتان 
ــدت 5 روز  ــه در مـ کـ ــت  ــن اسـ ــر ایـ ــا بـ ــی مـ ــش بینـ ــد و پیـ ــده انـ ــت شـ ویزیـ
فعالیـــت بیمارســـتان صحرایـــی حضـــرت فاطمـــه )س( بیـــش از 10000 نفـــر 
ویزیـــت شـــوند  . وی بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز طبـــق 
ـــترده  گس ـــای  ـــالش ه ـــی ت ـــتان صحرای ـــی بیمارس ـــته در برپای گذش ـــنوات  س
کـــه از  گفـــت : در روز اول برپایـــی بیمارســـتان فـــردی  ای داشـــته اســـت، 
ـــا تـــالش متخصصـــان از مـــرگ حتمـــی نجـــات  کـــرده بـــوده ب ارتفـــاع ســـقوط 
کوتاهتریـــن زمـــان ممکـــن توســـط امـــداد هوایـــی بـــرای ادامـــه  یافـــت و در 
رونـــد درمـــان بـــه بیمارســـتان امـــام رضـــا )ع( تبریـــز منتقـــل شـــد و در مـــورد 
کمتریـــن زمـــان عوامـــل  کـــه دچـــار ســـکته قلبـــی شـــده بـــود در  دیگـــر  فـــردی 
ـــه  ـــریع ب ـــار س ـــت بیم ـــت وضعی ـــس از تثبی ـــدند و پ کار ش ـــه  ـــت ب ـــی دس درمان
ـــات  ـــه خدم کلی ـــت :  گف ـــادی  ـــد .  دکترعب ـــل ش ـــتان منتق ـــی اس ـــز درمان ک مرا
بیمارســـتان صحرایـــی حضـــرت فاطمـــه )س( بـــه صـــورت رایـــگان بـــوده 
کلیـــه داروهـــای عمومـــی و تخصصـــی رایـــگان اســـت، همچنیـــن اهالـــی  و 
ــره  ــتان بهـ ــات بیمارسـ ــد از خدمـ ــز می تواننـ ــوار نیـ ــای همجـ ــتان هـ شهرسـ

منـــد شـــوند .
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انجام بیش از 8800 ویزیت 
تخصصی و فوق تخصصی در 

هشتمین بیمارستان صحرایی 
خداآفرین

ع  گفــت: بالــغ بــر 32 هــزار مــورد خدمــات متنــو مســئول بســیج جامعــه پزشــکی آذربایجان شــرقی 
درمانــی  و بیــش از هشــت هــزار و800 مــورد ویزیــت تخصصــی و فــوق تخصصــی انجــام شــد. 
ایــن بیمارســتان  فــوق تخصــص در قالــب 22 رشــته پزشــکی در  از 150 متخصــص و  بیــش 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکترمحمــد ایرجیــان  حضــور داشــتند. بــه 
در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه تبریــز، ضمــن تســلیت ســالروز شــهادت امــام 
کار انقــالب را بســیج انجــام می دهــد، بســیجیان جــزو ارتــش  کــرد: اساســی ترین  جــواد)ع( اظهــار 
کننــد. وی بــا اشــاره بــه ســپری شــدن روز  عظیــم مردمــی و انقالبــی هســتند و بایــد بــدان افتخــار 
ــت  ــدان و باصداق ــا وج ــوز، ب ــکان دلس ــی پزش ــات تمام ــت: خدم گف ــته  گذش ــه  ــی هفت ــک ط پزش
کــه در جهــت ســالمت  جامعــه پزشــکی و همچنیــن دندانپزشــکان، پرســتاران و پیراپزشــکان را 
راســتای  در  پزشــکی  جامعــه  بســیج  داد:  ادامــه  وی   . می  نهیــم  ج  ار می کننــد،  تــالش  مــردم 
»بســیج شــجره طیبــه اســت« هــم در زمــان دفــاع مقــدس تســکین دهنــده آالم و جراحت هــای 
رزمنــدگان بــود و هــم بعــد از جنــگ تحمیلــی نیــز جــزو خادمــان حــوزه ســالمت بــه شــمار مــی رود. 
کــرد: برگــزاری بیمارســتان  دکترایرجیــان بــا اشــاره بــه اهــداف جامعــه پزشــکی اســتان اظهــار 
ــگان در مناطــق محــروم، آمــوزش بهداشــت و  صحرایــی در هشــت منطقــه اســتان، ویزیــت رای
پیشــگیری از بیماری هــا از جملــه اقدامــات بســیج جامعــه پزشــکی اســتان می باشــد. مســئول 

گفــت: بســیج جامعــه پزشــکی متشــکل از دارنــدگان  بســیج جامعــه پزشــکی آذربایجان شــرقی 
کارشناســی ارشــد، دکتــرای تخصصــی حــوزه بهداشــت و درمــان، پزشــکان  کارشناســی،  ج  مــدار
عمومــی، متخصــص و فــوق تخصــص، دندانپزشــکان عمومی و متخصص، داروســازان عمومی 
گزارشــی از هشــتمین بیمارســتان  و متخصــص، پرســتاران و پیراپزشــکان اســت. وی بــا ارائــه 
صحرایــی حضــرت فاطمــه زهــرا)س( یادبــود شــهدای مدافــع حــرم در منطقــه مــرزی خداآفریــن 
ع  گفــت: بالــغ بــر 32 هــزار مــورد خدمــات متنــو کــه از 25 تــا 29 مــرداد مــاه ســال جــاری برگــزار شــد، 
درمانــی  و بیــش از هشــت هــزار و800 مــورد ویزیــت تخصصــی و فــوق تخصصــی انجــام شــد. 
بیــش از 150 متخصــص و فــوق تخصــص در قالــب 22 رشــته پزشــکی در ایــن بیمارســتان حضــور 
داشــتند. وی افــزود: هــم چنیــن 45 دندانپزشــک، 50 پزشــک عمومــی، 4 داروســاز، 300 پرســتار 
و پیراپزشــک نیــز بــا ایــن پزشــکان همراهــی می کردنــد. دکترایرجیــان از عمــوم مــردم خواســت: 
خ می دهــد را بــه پــای زحمتکشــان حــوزه ســالمت  کــه در حــوزه ســالمت ر برخــی از مشــکالتی 
گاهــا بــه علــت اغــراض غیرخیرخواهانــه برخــی از اتفاقــات ناخواســته را آن  کــه  ننویســند چــرا 
کــه ایــن  کــدام از خدمــات پزشــکی ارائــه نشــده اســت  کــه انــگار هیــچ  چنــان بزرگنمایــی می کننــد 
جفــا در حــق جامعــه پزشــکی اســت. مســئول بســیج جامعــه پزشــکی آذربایجان شــرقی بــه ســایر 
گفــت: بســیج در محــور مقاومــت نیــز حضــور دارد و حتــی شــهید  کــرد و  خدمــات بســیج اضافــه 
کمــک هــای نقــدی و بســته غذایــی در اختیــار محــور مقاومــت  کــرده اســت، هــم چنیــن  تقدیــم 
کــرد: هــم چنیــن در چارچــوب امــور خیریــه در مناطــق محــروم نیــز  قــرار می دهــد. وی خاطرنشــان 

ــود. ــدا می ش ــی اه ــدی و بســته های غذای ــای نق ــک ه کم

برگزاری مراسم 
تجلیل از دانش 
آموزان ودانشجویان 
نمونه همکاران شبکه 
جامع و همگانی 
سالمت شهرستان اسکو

ودانــش  دانشــجویان  از  تجلیــل  مراســم 
جامــع  شــبکه  نمونه همــکاران  آمــوزان 
بــا  اســکو  شهرســتان  ســالمت  همگانــی  و 
فرمانــداری  شــبکه،  مســئولین  حضــور 
،مســئولین برخــی از ادارات وارگانهــا وجمــع 
آمــوزان  دانــش  و  دانشــجویان  از  کثیــری 
ســالن  در  ایشــان  والدیــن  به همــراه  نمونــه 
گردیــد.  برگــزار  شهرســتان  فجــر  کانــون 
جامــع  شــبکه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
،در  اســکو  شهرســتان  ســالمت  همگانــی  و 
بــار  اولیــن  بــرای  کــه  ایــن مراســم  ابتــدای 
در شهرســتان برگــزار می شــد، دکتــر هاشــمی 
خــوش  ضمــن  شــبکه  سرپرســت  اقــدم 
آمدگویــی بــه حاضریــن وتبریــک هفتــه دفــاع 
مقــدس وگرامیداشــت  یادوخاطــره شــهدای 
موفقیــت  حــرم،  ومدافعیــن  مقــدس  دفــاع 

را  همــکاران  ودانشــجویان  آمــوزان  دانــش 
شــبکه  مجموعــه  مباهــات  و  افتخــار  مایــه 
و دانشــگاه عنــوان نمــوده و آرزوی توفیــق 
و  تحصیــل  دوران  تمامــی  در  وســربلندی 
زندگانــی بــه ایشــان مســئلت نمودنــد. وی 
ازعملکــرد شــبکه جامــع  گزارشــی  ادامــه  در 
درســالهای  شهرســتان  ســالمت  وهمگانــی 
تحــول  ح  طــر ازاجــرای  وجزئیاتــی  اخیــر 
جامــع  خدمــات  ســالمت،برنامه  نظــام 
و  ایمــن  جامعــه  برنامــه  و  روان  ســالمت 
ــه  ــه ب ک ــتان  ــهند در شهرس ــالمت س ــروج س م
را  میشــود  اجــرا  کشــوری  پیشــگام  عنــوان 
بــه حاضریــن بیــان نمــوده و درموردکاهــش 
در  مــردم  جیــب  مالحظه هزینه هــااز  قابــل 
ح تحــول نظــام ســالمت  اجــرای طــر ســایه 
ایشــان  نمودنــد،  اشــاره  درمــان  حــوزه  در 

در  مهــم  هــای  ح  طــر و  موفقیتهــا  برخــی 
نمونــه  عنــوان  کســب  قبیــل  از  شهرســتان 
ــتان،  ــکی در اس ــای پزش ــت ه ــوزه فوری در ح
عنــوان نمونــه در حــوزه درمــان وتجهیــزات 
روان  بهداشــت  حــوزه  خدمــات  پزشــکی، 
پایــه  درصدویزیــت   50 بــاالی  ،درصــد 
رایــگان الکترونیکــی ،برنامــه فیشورســیلنت 
مجتمــع  انــدازی  راه  تراپــی،  فلورایــد  و 
جدیــت  و  تــالش  درســایه  را  ســالمت  هــای 
هــای  از همــه حمایــت  و مهمتــر  همــکاران 
مراســم  ایــن  در  کــه  ایشــان  خانواده هــای 
بــه  بنــا  نمودنــد.   عنــوان  داشــتند  حضــور 
معــاون  رجبــی  مهنــدس  فــوق  گــزارش 
بــه  اشــاره  بــا  ایــن مراســم  نیــز در  فرمانــدار 
کشــورمان در جهــان،  جایــگاه بــاالی علمــی 
ای  جامعــه  هــر  در  ترقــی  و  توســعه  بنیــان 

آن  ســرمایه های  و  پــرورش  و  آمــوزش  را 
برشــمردند.  می باشــد  آمــوزان  دانــش  کــه 
المســلمین  و  االســالم  حجــت  همچنیــن 
جمعــه  امــام  دفتــر  مســئول  جعفــری 
و  آمــوزش  ،رئیــس  نجابــت  و  شهرســتان 
پــرورش شهرســتان در ایــن مراســم بــه ایــراد 
فرهنگــی،  مختلــف  ابعــاد  در  ســخنرانی 
ادامــه  در  پرداختنــد.  پرورشــی  و  آموزشــی 
جــزو  ولیــزاده  هــادی  دکتــر  از  مراســم  ایــن 
یــک درصــد دانشــمندان برترجهــان، دکتــر 
 96 کشــوری،  نمونــه  دانشــجوی  ســعادتی 
دانــش آمــوز و دانشــجوی نمونــه شهرســتان 
ــه  ــه مقال ــوزان نمون ــش آم ــن از دان و همچنی
مــروج  و  ایمــن  جامعــه  پــروژه  نویســی 
جوایــز  و  لــوح  اهــدای  بــا  ســهند  ســالمت 

آمــد. عمــل  بــه  تجلیــل 
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بازدید رییس دانشگاه از اردوی جهادی 
بسیج دانشجویی در چاراویماق 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر محمد حسین صومی رییس دانشگاه به همراه 
دکتر طاهر اقدم قائم مقام  رئیس دانشگاه و دکتر حسینی مدیر روابط عمومی دانشگاه  روز شنبه 9 مرداد 
مصادف با سالروز شهادت امام صادق )ع( از محل برگزاری اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه در 
منطقه چاراویماق بازدید نمودند. رییس دانشگاه در این بازدید از نزدیک در جریان اقدامات انجام گرفته قرار 
گرفت  و از فعالیت های مخلصانه دانشجویان بسیجی دانشگاه تقدیر نمود . الزم به ذکر است رییس دانشگاه 
و هیئت همراه در حاشیه این بازدید از بیمارستان چاراویماق ،مرکز بهداشتی و درمانی بخش شادیان )آغجه 
ریش(، خانه بهداشت اورتاسو و خانه بهداشت روستای قره یاتاقی نیز بازدید نمودند.     گوشه هایی از فعالیت 

های صورت گرفته اردوی جهادی  بسیج دانشجویی  به شرح زیر می باشد: 
حیطه های اردو عبارتند از: پزشکی،دندان پزشکی،آزمایشگاه،بهداشت محیط و غربالگری و خدمات 

پرستاری)در حد امکانات(،  آموزش فرهنگ بهداشت و سالمت

تعداد حاضرین هر روز: حدود 35 نفر،در کل حدود 100 نفرشامل استاد،دانشجو و کادر اجرایی 
زمان اجرا:  4 مرداد)افتتاحیه( تا 14 مرداد در شهرستان چاراویماق،روستا های محروم بخش 

»شادیان”
 روزانه ویزیت 80 نفر توسط پزشک،٢٠٠ نفر غربالگری فشار خون و قند خون و ویزیت 100 نفر 	 

توسط دندان پزشکان
کودکان 	  ک و دهانشویه برای  ک زدن به همراه توزیع  مسوا آموزش مسوا
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عیادت خادمین حرم مطهر حضرت امام 
رضا؟ع؟  از بیماران بیمارستان امام رضا

کشور برای اولین بار در شمالغرب 

کوکاردیوگرافی 4 بعدی در  افتتاح بخش ا
مرکز قلب و عروق شهید مدنی تبریز

کوی 4 بعدی فول آپشن در   مدیر مرکز قلب شهید مدنی تبریز از افتتاح بخش ا
این مرکز خبر داد. به گزارش روابط عمومی مرکز شهید مدنی، دکتر محمدعلی 
کوکاردیوگرافی روز دنیا بوده  فیروزی گفت: این دســتگاه  مجهزترین  دســتگاه ا
کــه بــا تــالش همــکاران ایــن مرکــز ومســئولین دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز برای 
مرکــز قلــب شــهید مدنــی تبریــز بــا مبلــغ  بالــغ  بــر هشــت میلیــارد ریــال خریــداری 
کوکاردیوگرافــی مرکز قلب  گردیــده اســت. دکتــر مهرنــوش طوفــان رئیس بخــش ا
ــای ایــن دســتگاه را، تشــخیص بســیار دقیــق  شــهیدمدنی نیــز مهمتریــن  مزای
بیمــاری هــای قلبــی، هدایــت بــرای ترمیــم دریچــه میتــرال  و آئــورت، هدایــت در 
بســتن نقایــص مــادرزادی قلــب بــا دیوایــس، تشــخیص و هدایــت بــرای انــدازه 
گیری و بســتن نشــت حاشــیه ای دریچه های مصنوعی در آنژیوگرافی برشــمرد. 
دکتــر طوفــان خاطــر نشــان کــرد منبعــد مشــکل بیمارانی که بــا نبود این دســتگاه 
بــه ناچــار از روش هــای غیرضــروری اســتفاده میشــد مرتفــع می گــردد. شــایان ذکر 
اســت مرکــز قلــب و عــروق شــهید مدنــی تبریــز بــا 254 تخــت فعــال بــه عنــوان 
کشــور مطــرح می باشــد.   بزرگتریــن مرکــز آموزشــی درمانــی منطقــه شــمالغرب 

جلسه چالش های مدیریت 
پسماندهای پزشکی برگزار شد 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت درمــان دانشــگاه:پیرو دعــوت  بــه 
و  درمــان  و  بهداشــت  روســای شــبکه های  درمــان جلســه  معاونــت 
ــتان  ــران بیمارس ــراه مدی ــتانها به هم ــای شهرس ــتان ه ــای بیمارس روس
هــای دولتــی و خصوصــی شــهر تبریزدر خصوص چالــش های مدیریت 
ابتــدای جلســه دکتــر ســید  پســماند هــای پزشــکی برگــزار شــد . در 
اســماعیل هاشــمی اقــدم دبیــر کمیتــه پســماند دانشــگاه طــی ســخنانی 
ضمــن یــادآوری نکاتــی از قانــون مدیریــت پســماندهای پزشــکی و آئین 
نامه هــای اجرایــی مربوطه جایگاه ســازمانهای نظارتی خارج دانشــگاه 
را یــادآوری و ضــرب االجــل هــای ســازمان هــای مذکور در ارتقــاء و اصالح  
کز درمانی را یادآور شــدند. سپس  مدیریت پســماند در بیمارســتانها و مرا
دکتــر طاهراقــدم قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه ضمــن یــادآوری جایــگاه 
صحــت و ســالمت در آموزه هــای دینــی و احادیــث، وظایــف دانشــگاه 
را در ایــن حــوزه متذکــر شــده و تمامــی مســئولین و روســای محتــرم را بــه 
پیگیــری مســتمر امــر مدیریــت بهینــه پســماند هــای پزشــکی دعــوت 
نمودنــد.  در ادامــه جلســه دکتــر تقــی زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه 
ضمــن دعــوت تمامــی حضــار بــه پیگیــری مراتــب بــا اهمیــت مدیریــت 
کــز مربوطــه، بــه بازخوانی اهمیــت موضوع  پســماندهای پزشــکی در مرا
از منظــر اعتباربخشــی و ســنجه های مربوطــه مدیریــت پســماند اشــاره نمــوده و در نهایــت بــه بررســی آخریــن 
ــد.  کــز پرداختــه و بــه ســواالت واحدهــا پاســخ الزم را ارائــه نمودن وضعیــت مدیریــت پســماند در تــک تــک مرا
ســخنران بعدی جلســه دکتر تبریزی معاون بهداشــتی دانشــگاه بودند  که ضمن قدردانی و تشــکر از اقدامات 
کــز درخواســت همــکاری در امــر یادشــده را داشــتند و  انجــام پذیرفتــه توســط واحدهــای دانشــگاهی ،از کلیــه مرا
آمادگی معاونت بهداشــتی و ادارات مربوطه در اصالح روند موجود را اعالم داشــتند . در انتهای جلســه میزگرد 
کــز بــا حضــور معــاون درمــان بــه انجــام رســیده و پــس از ارائــه مطالــب آموزشــی در قوانیــن  پرســش و پاســخ مرا
ــز توســط مهنــدس قنبری)کارشــناس بهداشــت  ک مدیریــت پســماند پزشــکی و همچنیــن پروســه پایــش مرا

محیــط اســتان(و مهنــدس آهنگری)رئیــس اداره بهداشــت محیــط اســتان( بــه اتمــام رســید.

بـــه مناســـبت میـــالد بـــا ســـعادت ستاره هشـــتم آســـمان والیـــت و امامـــت حضـــرت امـــام رضـــا )ع(، خادمیـــن بـــارگاه مطهـــر آن امـــام همـــام 
ـــدند .  ـــتار ش ـــان خواس ـــد من ـــل از خداون ـــفای عاج ـــاران ش ـــرای بیم ـــات ب گل و نب ـــاخه  ـــدای ش ـــا اه ـــد و ب ـــادت نمودن ـــز عی ـــن مرک ـــاران ای از بیم
همچنیـــن خادمیـــن در بخـــش آندوســـکوپی مرکـــز حضـــور یافتـــه و ضمـــن عیـــادت از بیمـــاران بـــا رئیـــس دانشـــگاه، آقـــای دکتـــر صومـــی نیـــز 

دیـــدار نمودنـــد.
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قائم مقام رئیس دانشگاه:

تامین داروهای بیماران خاص 
از جمله نقاط قوت طرح تحول  

نظام سالمت

ـــا  کبـــر طاهـــر اقـــدم در همایـــش بیمـــاران MS ب ـــی ا ـــه نقـــاط قـــوت طـــرح تحـــول نظـــام ســـالمت اســـت. دکترعل ـــز گفـــت: تامیـــن داروهـــای بیمـــاران خـــاص از جمل ـــوم پزشـــکی تبری قائـــم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه عل
کـــه در کشـــور مـــا  کـــه یکـــی امنیـــت و دیگـــری ســـالمتی اســـت. وی افـــزود: امنیتـــی  کـــه معمـــوال مـــورد غفلـــت قـــرار می گیـــرد  کـــرده  کـــرد: خداونـــد دو نعمـــت عمـــده بـــه انســـان عطـــا  اشـــاره بـــه مقولـــه ســـالمت اظهـــار 
ـــا حمایـــت هـــای مســـئوالن نظـــام طـــرح تحـــول نظـــام ســـالمت در  ـــان اینکـــه ب ـــا بی ـــژه مدافعیـــن حـــرم می باشـــد. وی ب ـــه وی حاکـــم اســـت حاصـــل تـــالش شـــبانه روزی نیروهـــای امنیتـــی، انتظامـــی و نظامـــی و ب
کـــرد: ایـــن طـــرح از ســـال 93 اجرایـــی شـــد و پرداختـــی از جیـــب مـــردم بـــه ســـه تـــا شـــش درصـــد تقلیـــل یافـــت. دکتـــر طاهراقـــدم ادامـــه داد: هـــم چنیـــن درمـــورد تامیـــن  دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــه بـــار نشســـت، تاکیـــد 
کار را بدانیـــم . قائـــم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  کـــه بایســـتی قـــدر ایـــن  داروهـــای بیمـــاران خـــاص از جملـــه MS  تامیـــن داروبـــه نحـــو احســـن بـــدون دریافـــت هزینـــه ای از بیمـــاران عملیاتـــی شـــده اســـت 
کـــه بیمـــاران خـــاص بـــرای تامیـــن دارو بـــه مرکزاســـتان مراجعـــه کننـــد و در شـــهرهای بـــزرگ تامیـــن خواهـــد  کـــه بـــه عمـــل می آیـــد دیگـــر نیـــاز نخواهـــد بـــود  کـــرد:  در آینـــده بـــا هماهنگـــی هایـــی  تبریـــز خاطرنشـــان 
کـــه از ســـازمانهای مـــردم نهـــاد فعـــال می باشـــدتقدیر و تشـــکر نمـــود. کـــه بـــرای ســـالمتی مـــردم تـــالش می کننـــد بخصـــوص انجمـــن ام اس اســـتان آذربایجانشـــرقی  شـــد. دکتـــر طاهـــر اقـــدم در پایـــان از همـــه کســـانی 
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شروع بکار مركز اوتیسم 
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی مرکـــز آموزشـــی درمانـــی اســـدآبادی تبریـــز: مرکـــز اوتیســـم دانشـــگاه 
کار درمانـــی  گفتـــار درمانـــی و  گروه هـــای روانپزشـــکی ٬  علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا همـــکاری 
کار نمـــوده اســـت و آمـــاده ی  دانشـــگاه در مرکـــز آموزشـــی- درمانـــی اســـدآبادی آغـــاز بـــه 
پذیـــرش بیمـــاران مبتـــال بـــه اختـــالالت طیـــف اوتیســـتیک می باشـــد. در مرحلـــه ی فعلـــی 

برنامه هـــای ایـــن مرکـــز شـــامل مـــوارد زیـــر می باشـــد:
ویزیت فوق تخصصی توسط روانپزشکان کودک و نوجوان . 1
ویزیـــت تیمـــی توســـط تیـــم درمانـــی در جهـــت حـــل مشـــکالت تشـــخیصی یـــا تدویـــن و . 2

ارزیابـــی پـــالن درمانـــی در مـــوارد مـــورد نیـــاز
گفتاردرمانـــی٬ . 3  اجـــرای برنامه هـــای درمانـــی و آموزشـــی توســـط تیـــم توانبخشـــی )شـــامل 

کاردرمانـــی و روان شناســـی(
کز. 4 هماهنگی در جهت ارجاع و پیگیری روند مداخالت انجام شده در سایر مرا
برنامه هـــای غربالگـــری مشـــکوک . 5 کـــه در  مـــواردی  پذیـــرش  بـــرای  ارجـــاع   مرکـــز 

می شـــوند داده  تشـــخیص  اوتیســـم  بـــه  تشـــخیص  
مدیریت و همکاری در برنامه های پژوهشی مرتبط با اختالالت طیف اوتیسم. 6
گروه هـــای هـــدف مختلـــف مرتبـــط بـــا تشـــخیص . 7 اجـــرای برنامه هـــای آموزشـــی جهـــت 

و درمـــان اختـــالالت طیـــف اوتیســـم
گســـترش برنامه هـــای درمانـــی٬ آموزشـــی و پژوهشـــی در جهـــت ایجـــاد . 8 تـــالش بـــرای 

ـــا اختـــالالت طیـــف اوتیســـم کیفیـــت خدمـــات مرتبـــط ب ـــود  هماهنگـــی بیـــن بخشـــی و بهب
ضمنـــا" یـــادآور می شـــودکه هماهنگی برنامه هـــای ایـــن مرکـــز از طریـــق شـــماره تلفـــن 
کـــه مـــوردی  لـــذا در صورتـــی  09904273175 درســـاعات 15تـــا 19صـــورت می گیـــرد. 
مشـــکوک بـــه اوتیســـم در مرکـــز شـــما شـــناخته شـــد یـــا بـــه نحـــوی دیگـــر نیازمنـــد برخـــورداری از 
خدمـــات ایـــن مرکـــز می باشـــید، بـــا شـــماره تلفـــن مزبـــور تمـــاس حاصـــل فرماییـــد تـــا جزئیـــات 

ـــرد. گی ـــرار  ـــما ق ـــار ش ـــز در اختی ـــن مرک کار ای ـــد  ـــتر رون بیش
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 ویتامین D و بیماری های ناشی از كمبود آن 

ـــوم غذایـــی،  ـــه و عل ـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــکده تغذی گ ـــه  ب
اســـتاد  و  تغذیـــه  متخصـــص  رف  رف  مریـــم  دکتـــر  خانـــم 
دانشـــکده تغذیـــه و علـــوم غذایـــی در مصاحبـــه ای در خصـــوص 
گفـــت:  کمبـــود آن در بـــدن  ویتامیـــن D و بیماریهـــای ناشـــی از 
شـــناخته  خورشـــید  نـــور  ویتامیـــن  عنـــوان  بـــه   D ویتامیـــن 
کافـــی در  ــدار  ــه مقـ ــتقیم و بـ ــور مسـ ــرد بطـ ــر فـ گـ ــده اســـت. ا شـ
بـــدن  ایـــن ویتامیـــن در  گیـــرد  قـــرار  نـــور خورشـــید  معـــرض 
گـــر پوســـت دســـتها،  ســـاخته می شـــود. بـــه عنـــوان مثـــال ا
پاهـــا و صـــورت فـــردی بـــه مـــدت 15 الـــی 20 دقیقـــه بصـــورت 
ـــن  ـــرد ای ـــرار بگی ـــید ق ـــرض نورخورش ـــه در مع ـــار در هفت ـــا 4 ب 3 ی
کفایـــت  کافـــی در بـــدن   D مقـــدار بـــرای ســـاخته شـــدن ویتامیـــن
ـــن  ـــن D قرارگرفت ـــن ویتامی ـــن راه تامی ـــن بهتری ـــد. بنابرای می کن
کافـــی می باشـــد.  ـــه مـــدت  ـــور خورشـــید ب مســـتقیم در معـــرض ن
از   D کـــه ویتامیـــن  هماننـــد ســـایر ویتامیـــن هـــا الزم اســـت 
منابـــع  بهتریـــن  گـــردد.  تامیـــن  نیـــز  غذایـــی  مـــواد  طریـــق 
چـــرب  هـــای  ماهـــی   ،D ویتامیـــن  کننـــده  تامیـــن  غذایـــی 
کـــره، خامـــه،  کبـــد ماهـــی اســـت و در مقادیـــری در  و روغـــن 
غ و جگـــر نیـــز یافـــت می شـــود، همینطـــور مـــواد  زرده تخـــم مـــر
کـــه بـــا ویتامیـــن D غنـــی شـــده باشـــند منابـــع خوبـــی  غذایـــی 
از ویتامیـــن D بـــه شـــمار می رونـــد. خانـــم دکتـــر مریـــم رف رف 
کمبـــود ایـــن ویتامیـــن در بـــدن و بیماریهـــای ناشـــی  در مـــورد 
ــرای  ــه بـ کـ ــده  ــناخته شـ ــاز شـ ــن D از دیربـ گفـــت: ویتامیـ از آن 
بدلیـــل  اســـت.  آنهـــا ضـــروری  ســـالمتی  و  اســـتخوانها  رشـــد 
کلســـیم و فســـفر در بـــدن  اینکـــه ویتامیـــن D بـــرای جـــذب 
کمبـــود ویتامیـــن D داشـــته باشـــیم  گـــر  نیـــاز اســـت بنابرایـــن ا
جـــذب ایـــن دو عنصـــر معدنـــی بدرســـتی صـــورت نمی گیـــرد و 

ــا  ــنی بـ ــر سـ ــرد در هـ ــده و فـ ــود ایـــن امـــالح شـ کمبـ ــار  بـــدن دچـ
مشـــکالت اســـتخوانی رو بـــرو خواهـــد شـــد. در دوران رشـــد و در 
ــم از  ــاری راشیتیسـ ــود ایـــن ویتامیـــن باعـــث بیمـ کمبـ کودکـــی 
کـــج شـــدن پاهـــا خواهـــد شـــد. در خانمهـــا در طـــی دوران  جملـــه 
کلســـیم را از دســـت می دهنـــد  کـــه مقـــدار عظیمـــی از  بـــارداری 
ـــتخوانها  ـــی اس ـــا از نرم ـــت ت ـــروری اس ـــیار ض ـــن D بس ـــز ویتامی نی
ــی  کافـ ــدار  ــر مقـ گـ ــالمندی ا ــور در سـ ــد و همینطـ کنـ ــری  جلوگیـ
ویتامیـــن D دریافـــت نشـــود فـــرد مســـتعد بیمـــاری اســـتئوپروز 
و یـــا همـــان پوکـــی اســـتخوان می شـــود.  خانـــم دکتـــر رف رف 
کـــه از دیـــر   D کـــرد: غیـــر از ایـــن نقـــش بـــارز ویتامیـــن اشـــاره 
کـــه ایـــن  بـــاز شـــناخته شـــده امـــروزه تحقیقـــات نشـــان می دهـــد 
ویتامیـــن بـــر روی ژنهـــا نیـــز تاثیـــر می گـــذارد، در تکامـــل پوســـت 
و در پیشـــگیری از دیابـــت و برخـــی از بیماریهـــای عصبـــی و 
ـــد ویتامیـــن  در پیشـــگیری از برخـــی از ســـرطانها نقشـــهای جدی
D شـــناخته شـــده اســـت. خانـــم دکتـــر رف رف در خصـــوص 
ــاد آور  کمبـــود ویتامیـــن D در بـــدن یـ ــرد از  چگونگـــی اطـــالع فـ
کـــه در آن  کمبـــود ویتامیـــن D از طریـــق آزمایـــش خـــون  شـــد: 
گیـــری می شودمشـــخص  ســـطح ســـرمی ویتامیـــن D انـــدازه 
ـــن  ـــن تری ـــیمیایی مطمئ ـــر روش بیوش ـــال حاض ـــردد. در ح می گ
کمبـــود ایـــن ویتامیـــن در بـــدن می باشـــد.  روش بـــرای اطـــالع از 
یـــا متخصـــص  پزشـــک  بـــا تجویـــز   D ویتامیـــن  مکملهـــای 
ویتامیـــن  ایـــن  کمبـــود  دچـــار  کـــه  افـــرادی  بـــرای  تغذیـــه 
بصـــورت   D ویتامیـــن  چـــون  می باشـــدو  مناســـب  هســـتند، 
محلـــول در چربـــی اســـت مصـــرف زیـــاده از حـــد ایـــن ویتامیـــن 
مســـمومیت زاســـت و حتمـــا بایســـتی زیـــر نظـــر متخصـــص 

باشـــد. مربوطه همـــراه 

 بهترین 
راه تامین 

 Dویتامین
قرارگرفتن 

مستقیم در 
معرض نور 
خورشید به 

مدت کافی 
می باشد.

مصرف زیاده 
از حد ویتامین

D مسمومیت 
زاست و حتما 
بایستی زیر 
نظر متخصص 
مربوطه همراه 
باشد.
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کلی تخلفات وجرایم پزشکی را می توان به 4 دسته اساسی تقسیم نمود: به طور 
قصور و سهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته در انجام وظایف خود	 
 تخلف از قوانین و مقررات پزشکی 	 
تخلفات انتظامی پزشکان و صاحبان حرف وابسته	 
مداخله غیر مجاز افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی 	 

تخلف:
ـــا پیمـــان  ـــه ی گفت کردن،خـــالف  ـــه معنـــای خـــالف جستن،ســـرپیچی،روگردانی،خالف   در لغـــت ب
کردن،آمـــده اســـت و در اصطـــالح حقوقـــی بـــه معنـــای عـــدم انجـــام تعهـــد یـــا تاخیـــر  خـــود عمـــل 
کـــه شـــرط شـــده و تجـــاوز مامـــور دولـــت از مقـــررات اداری در  انجـــام تعهـــد ،ظهـــور خـــالف آنچـــه 
کار  کـــه در ایـــن صـــورت مـــرادف جـــرم اســـت بـــه  حیـــن انجـــام وظیفـــه و ارتـــکاب خـــالف قانـــون 

کار مـــی رود می رودکـــه تخلفـــات انتظامـــی نیـــز در همیـــن معنـــی بـــه 

جرم:
ـــا تـــرک فعلـــی  گناه،خطـــا و خـــرده آمـــده اســـت.ودر زبـــان حقوقـــی ،بـــه فعـــل ی در لغـــت بـــه معنـــای 

گفتـــه می شـــود. ـــرده اســـت  ک ـــرای آن مجـــازات تعییـــن  ـــون ب ـــه قان ک

قصور پزشکی:
ــه   قصورپزشـــکی بـــه عمـــل خـــالف وعـــده ،عمـــل بـــی رویه،ســـوءعمل،بر خـــالف شـــئون حرفـ
ــر شـــده اســـت .و در اصطـــالح حقوقـــی  کردن،معالجـــه غلـــط،و ســـهل انـــگاری تعبیـ ای عمـــل 
ـــه در نتیجـــه  ک ـــا یکـــی صاحبـــان حـــرف پزشـــکی  ـــون الزامـــی توســـط پزشـــک ی ـــرک یـــک قان ـــه ت ب
ــردد  گـ ــم  ــار فراهـ ــی بیمـ ــی و مالـ ــارات جانـ ــات خسـ ــان موجبـ ــتی آنـ ــی و بهداشـ ــات درمانـ اقدامـ
اطـــالق می شـــود.مانند عمـــل جراحـــی بیمـــار توســـط پزشـــک معالـــج بـــدون انجـــام آزمایشـــات 

اولیـــه الزم.

 3-اقسام قصور پزشکی:
ـــکاب  ـــا ارت ـــا ب ـــت و تنه ـــری اس کیف ـــای  ـــود خط ـــدی وج ـــر عم ـــم غی ـــازات در جرای ـــال مج ـــه اعم الزم
ــرار داد بلکـــه فـــرد بایـــد در  ــازات قـ کســـی را در معـــرض مســـولیت و مجـ عمـــل مـــادی نمی تـــوان 
عمـــل، مرتکـــب خطایـــی اعـــم از بـــی احتیاطی،بـــی مباالتـــی ،عـــدم مهـــارت،و عـــدم رعایـــت 
نظامـــات دولتـــی شـــده باشـــد تـــا مســـتحق مجـــازات باشـــد.مصادیق  خطـــای محـــض جزایـــی 

قابـــل تســـری بـــه جرایـــم خـــاص ماننـــد جرایـــم پزشـــکی و... نیـــز می باشـــد.

 بی احتیاطی
کـــه عاقبـــت اندیـــش  گناه،کســـی  ع در  بـــی احتیاطـــی از نظـــر لغـــوی عـــدم نگهـــداری نفـــس از وقـــو
کار مـــی رود. یعنـــی غفلـــت  کار خـــود را اســـتوار نســـازد آمـــده اســـت و در مقابـــل غفلـــت بـــه  نباشـــد و 
بـــه صـــورت تـــرک فعـــل نمایـــان می شـــود .بـــی احتیاطـــی در قانـــون تعریـــف نشـــده و بـــه معنـــی 
کـــه  گفـــت منظـــور از بـــی احتیاطـــی آن اســـت  عـــام شـــامل بـــی مباالتـــی هـــم می شـــود .می تـــوان 
ــه  ــدام بـ ــا قابـــل قابـــل پیـــش بینـــی اســـت اقـ ــه عرفـ کـ ــه نتایـــج عملـــی  ــه بـ شـــخص بـــدون توجـ
گردد.ماننـــد عبـــور راننـــده از چـــراغ قرمـــز، بدیـــن ترتیـــب  ع جـــرم  کـــه منجـــر بـــه و قـــو عملـــی نمایـــد 
ــام شـــودو  ــد انجـ ــه نبایـ کـ کاری اســـت  ــا  ــذار اســـت و اساسـ گـ بـــی احتیاطـــی نقـــض نهـــی قانـــون 

انجـــام می شـــود.

بی مباالتی: 
ـــف  ـــده در تعری ـــت آم ـــودن غفل ـــه ب ـــر و اندیش ـــی ف ـــدی، ب ـــی قی ـــری، ب ـــی تدبی ـــی ب ـــه معن ـــت ب در لغ
ــل وی موجـــب  ــه عمـ کـ ــد  کنـ ــی  ــل پیـــش بینـ ــل عمـ گاه فاعـ ــر  گفـــت ،هـ ــوان  ــی می تـ ــی مباالتـ بـ
ورود ضـــرر بـــه غیـــر می گـــردد ولـــی معذلـــک ســـهل انـــگاری او را بـــه طـــرف ارتـــکاب جـــرم ســـوق 
می دهـــد ،مرتکـــب بـــی مباالتـــی شـــده اســـت در واقـــع بـــی مباالتـــی عکـــس بـــی احتیاطـــی اســـت 
کاری را  کـــه شـــخص بایـــد  گـــذار اســـت بـــه شـــکلی  .بـــه عبارتـــی بـــی مباالتـــی نقـــض امـــر قانـــون 
ـــه تزریـــق پنـــی  ـــا پرســـتاری مبـــادرت ب ـــی انجـــام نمی دهـــد ماننـــد اینکـــه پزشـــک ی انجـــام دهـــد ول
کســـی  فـــرد  کـــه نســـبت بـــه ایـــن دارو حساســـیت دارد و بـــه علـــت شـــوک  ســـیلین بـــه بیمـــاری نمایـــد 
گـــر خطـــا بـــه صـــورت فعـــل منفـــی و خـــودداری یـــا غفلـــت و یـــا فراموشـــی  فـــوت نماید.بنابرایـــن ا
کـــه عرفـــا می بایســـت انجـــام داده شـــود آن را بـــی مباالتـــی می خواننـــد.  کاری باشـــد  در انجـــام 

عدم مهارت
عـــدم مهـــارت یـــا عـــدم تبحـــر در لغـــت بـــه معنـــی دارا نبـــودن و نقطـــه مخالـــف بســـیار عالـــم شـــدن، 
تعمـــق و توســـع، علـــم و دانـــش و اســـتادی آمـــده اســـت. عـــدم مهـــارت در اصطـــالح حقوقـــی 
کار معیـــن از قبیـــل رانندگـــی  عبـــارت اســـت از عـــدم آشـــنایی متعـــارف بـــه اصـــول علمـــی و فنـــی 

ــن. ــه معیـ ــی از حرفـ کافـ ــی  ــل و....بی اطالعـ اتومبیـ

-عدم رعایت نظامات دولتی
عـــدم رعایـــت نظامـــات دولتـــی بـــه معنـــی انجـــام نـــدادن و عمـــل نکـــردن بـــه قوانیـــن دولـــت و نظمـــی 
کـــه ضمانـــت  کـــرده اســـت آمـــده و منظـــور از آن رعایـــت نکـــردن هـــر دســـتوری اســـت  کـــه دولـــت برقـــرار 
ـــه صـــورت نظامنامـــه باشـــدنظامنامه دولتـــی  ـــه صـــورت قانون،خـــواه ب اجـــرا داشـــته باشـــد ،خـــواه ب

ـــر نقـــاط جهـــان شـــاهد  کث که هـــر روز در ا ـــی اســـت یکـــی از مشـــکالتی  ـــه فزون ـــم رو ب ـــوم پزشـــکی در جهـــان، مســـایل و مشـــکالت ایـــن عل ـــه مـــوازات پیشـــرفته عل ب
ـــردازد.  ـــکی می پ ـــم پزش ـــات و جرای ـــواع تخلف ـــن ان ح و تبیی ـــر ـــه ش ـــر، ب ـــه حاض ع مقال ـــو ـــت موض ـــت اهمی ـــه جه ـــذا ب ـــد ل ـــکی می باش ـــم پزش ـــات و جرای ـــتیم  تخلف آن هس
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نامه ها،بخشـــنامه ها  ،آییـــن  نامه هـــا  تصویـــب  قانـــون،  هـــر 
کـــه جهـــت رســـیدن به هـــدف خاصـــی  و دســـتورالعملی اســـت 
از طـــرف قانـــون نگـــذار یـــا مقامـــات صالحیتـــدار وضـــع و برقـــرار 

می گـــردد. 

مصادیق تخلفات انتظامی پزشکان
ـــرک فعـــل  ـــا ت منظـــور از تخلفـــات انتظامـــی پزشـــکان هـــر فعـــل ی
پیراپزشـــکی و صاحبـــان حـــرف  و  شـــاغلین حـــرف پزشـــکی 
ـــرای آن مجـــازات انتظامـــی  ـــر اســـاس قوالنیـــن  ب ـــه ب ک پزشـــکی 

تعییـــن شـــده اســـت.
شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی ووابســـته ملکفندبـــدون توجـــه 
بـــه ملیـــت، نـــژاد، مذهـــب وموقعیـــت اجتماعـــی ø سیاســـی و 
کثرتـــالش ممکـــن را در حـــدود وظایـــف  اقتصـــادی بیمـــاران حدا
حرفـــه ای خـــود بکارببرنـــد. متخلفیـــن حســـب قانـــون تشـــکیل 

ســـازمان نظـــام پزشـــکی محاکمـــه ومجـــازات خواهندشـــد.
شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی ووابســـته بایـــد طبـــق موازیـــن 
علمـــی، شـــرعی و قانونـــی ونظامـــات دولتـــی صنفـــی وحرفـــه ای 
کـــرده وازهرگونـــه ســـهل انـــگاری درانجـــام وظایـــف  انجـــام وظیفـــه 
قانونـــی بپرهیزنـــد درغیراینصـــورت متخلـــف بـــه تخلـــف انتظامـــی 

محســـوب می شـــوند.
شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی ووابســـته حـــق افشـــای اســـرار 

ــد. ــون را ندارنـ ــب قانـ ــه موجـ ــر بـ ــار، مگـ ــاری بیمـ ع بیمـ ــو ونـ
پزشـــکان، دندانپزشـــکان و متخصصـــان و دکترهـــای حرفـــه ای 
کتورهـــا موظـــف بـــه  کایروپرا علـــوم آزمایشـــگاهی، ماماهـــا و 
تشـــخیص  بـــه  بنـــا  کـــه  بیمارهســـتند  تعـــداد  آن  پذیـــرش 
ســـازمان نظـــام پزشـــکی حســـب موردمعاینـــه دقیـــق و انجـــام 
باشـــد.  میســـر  مناســـب  زمـــان  یـــك  در  آن هـــا  آزمایشـــهای 

قانـــون مجـــازات خواهندشـــد. متخلفیـــن حســـب 
شـــاغالن  توســـط  پزشـــکی  شـــئون  امورخـــالف  انجـــام 
وپزشـــکی  اســـت  ع  ممنـــو وابســـته  و  پزشـــکی  حرفه هـــای 
پزشـــکی  جامعـــه  که هتـــك  می شـــود  اعمالـــی  مرتکـــب  کـــه 

می گـــردد. محســـوب  متخلـــف  می نمایـــد 
ــاران  ــه بیمـ ــروری بـ ــارج غیرضـ ــل مخـ ــات، تحمیـ ــر از تخلفـ دیگـ

ــت. اسـ
ـــا تشـــریح غیرواقعـــی وخامـــت  ایجـــاد رعـــب و هـــراس دربیمـــار ی
و  اســـت  ع  ممنـــو بیمـــاری  دادن  جلـــوه  وخیـــم  یـــا  بیمـــاری 

مرتکـــب، متخلـــف اســـت.
کـــه بـــه  گونـــه ای  گـــردان ومخـــدر بـــه  تجویـــز داروهـــای روان 
کـــه بیمـــاری  ع اســـت مگـــر درمـــواردی  حالـــت اعتیاددرآیـــد ممنـــو
غیرقابـــل  بیماریهـــای  از  شدیدناشـــی  ازدردهـــای  یـــا  روانـــی 
ــا را ایجـــاب  عـــالج رنـــج ببـــرد یاضـــرورت پزشـــکی مصـــرف آنهـ

ــوند. ــازات می شـ ــون مجـ ــب قانـ ــه حسـ ــن بـ ــد . متخلفیـ کنـ

شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی و وابســـته مکلفنـــد تعرفه هـــای 
خدمـــات درمانـــی مصـــوب ابـــالغ شـــده از طـــرف وزارت بهداشـــت، 
کننـــد واال تخلـــف انتظامـــی  درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی را رعایـــت 

مرتکـــب شـــده اند. 
کـــه  شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی ووابســـته مکلفنـــد درمواقعـــی 
گیـــردار یـــا درهنـــگام بـــروز  بـــه منظورپیشـــگیری از بیماریهـــای وا
ـــان و آمـــوزش  بحـــران وســـوانح از ســـوی وزارت بهداشـــت، درم
پزشـــکی یـــا مراجـــع تعییـــن شـــده از طـــرف وزارت یادشـــده بـــه 
آنـــان اعـــالم می شـــود همـــکاری ممکـــن والزم را معمـــول دارنـــد. 

درغیراینصـــورت متخلـــف قلمـــداد می گردنـــد.

دولتـــی  درمانـــی،  بهداشـــتی،  مؤسســـات  از  بیمـــار  جـــذب 
ووابســـته بـــه دولـــت وخیریـــه بـــه مطـــب شـــخصی یـــا بخـــش 
خصوصـــی، بیمارســـتان ودرمانـــگاه خصوصـــی و بالعکـــس بـــه 
ــکی  ــای پزشـ ــاغالن حرفه هـ ــط شـ ــادی توسـ ــتفاده مـ منظوراسـ

ع بـــوده وتخلـــف بـــه حســـاب می آیـــد. ووابســـته ممنـــو
شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی ووابســـته حـــق دریافـــت هیچگونـــه 
کـــه توســـط مســـئوالن  وجـــه یامالـــی را از بیمـــاران عـــالوه بروجوهـــی 
مؤسســـه درمانـــی ذیربـــط طبـــق مقـــررات دریافـــت می شـــود را 

ـــد. ـــف ان ـــکاب متخل ـــورت ارت ـــدارد، درص ن
جـــذب بیمـــار بـــه صورتـــی کـــه مخالـــف شـــئون حرفه پزشـــکی باشـــد 
ــانه های  کننـــده از طریـــق رسـ ــراه  گمـ ــوع تبلیـــغ  وهمچنیـــن هرنـ
کـــن ومعابرخـــارج ازضوابـــط نظـــام  گهـــی دراما گروهـــی ونصـــب آ
کاالهـــای پزشـــکی ودارویـــی از  پزشـــکی ممنـــوع وتبلیـــغ تجـــاری 
ســـوی شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی ووابســـته همچنین نصـــب 
کارآنهـــا مجـــاز  کـــه جنبـــه تجـــاری دارنـــد درمحـــل  اعالنـــات تبلیغـــی 

نیســـت وتخلـــف محســـوب می شـــود.
انتشـــارمقاالت وگزارشـــهای پزشـــکی وتشـــریح مطالـــب فنـــی 
کننـــده داشـــته  گمـــراه  کـــه جنبه هـــای تبلیغاتـــی  وحرفـــه ای 

ع وتخلـــف بـــه حســـاب می آیـــد. باشـــد ممنـــو
ازعناویـــن  اســـتفاده شـــاغالن حرفه هـــای پزشـــکی و وابســـته 
بهداشـــت،  وزارت  توســـط  غیرتأییدشـــده  وتخصصـــی  علمـــی 

درمـــان وآمـــوزش پزشـــکی ممنـــوع اســـت.
کـــه از طـــرف وزارت بهداشـــت، درمـــــــــان  تجویـــــــــــز داروهایـــی 
کویـــه )مجموعـــــــــــه دارویـــــــــــی  آمــــــــــــوزش پزشـــــــــــکی درفارما
کشـــور( اعـــالم نشـــده باشـــد توســـط پزشـــك مگـــر از مجـــاری اعـــالم 

ــوع اســـت . ــررات تخلـــف وممنـ ــاس مقـ ــده براسـ شـ
درحدتوانایـــی  بیمارخـــود  مـــداوای  مســـئول  معالـــج  پزشـــك 
اینکـــه  اســـت مگـــر  اســـتثنای مواردضـــروری  بـــا  وتخصـــص 

بیمـــار یـــا بســـتگان او مایـــل نباشـــند.
کـــه مشـــاوره پزشـــکی الزم باشـــد، انتخـــاب پزشـــك  درمـــواردی 
یـــا  بیمـــار  کـــه  درصورتـــی  اســـت  معالـــج  پزشـــك  مشـــاوربا 
ــاوره پزشـــکی  ــد مشـ ــکی را الزم بداننـ ــاوره پزشـ ــتگان اومشـ بسـ
بـــه عمـــل می آیـــد وچنانچـــه بیمـــار  بـــا نظرپزشـــکی معالـــج 

یابســـتگان او بـــدون اطـــالع پزشـــك معالـــج از پزشـــك دیگـــری 
درایـــن  آوردنـــد  عمـــل  بـــه  دعـــوت  بیمـــاری  درمـــان  بـــرای 
ــار  ــان بیمـ ــه درمـ ــد از ادامـ ــج اول می توانـ ــك معالـ ــورت پزشـ صـ
خـــودداری نمایـــد مگـــر اینکـــه ایـــن دعـــوت درمواقـــع فـــوری و 

ضـــروری باشـــد.
تجویــــــــــز داروهـــای مـــازاد برنیـــاز بیمـــار یـــا غیرمتجانـــس و 

ع و تخلـــف اســـت. ج از ضوابـــط علمـــی وفنـــی ممنـــو خـــار
بـــا  مگـــر  پزشـــکان  توســـط  وابزارپزشـــکی  دارو  فـــروش 
پزشـــکی  وآمـــوزش  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  مجوزرســـمی 

اســـت. تخلـــف 
مشـــخصات وطرزاســـتفاده داروهـــای تجویزشـــده بـــه بیمـــار بایـــد 
ــخه  ــم درنسـ ــل فهـ ــای قابـ ــا وانشـ ــط خوانـ ــه خـ ــك بـ ــط پزشـ توسـ

قیدشـــود. درغیراینصـــورت تخلـــف تلقـــی می گـــردد.
مســـئوالن فنـــی موظفنددرتمـــام ســـاعات شـــبانه روزبرامورفنـــی 
نظـــارت  ایـــن  قصـــوراز  کننـــد.  نظـــارت  پزشـــکی  مؤسســـات 

تخلـــف محســـوب می شـــود.
انـــدازه وسایرمشـــخصات سرنســـخه ها، تابلوهـــا وچگونگـــی 
کـــه  باشـــد  ای  نمونـــه  بایدطبـــق  رســـانه ها  در  گهـــی  آ ج  در
بـــه تصویـــب شـــورای عالـــی نظـــام پزشـــکی می رســـد . عـــدم 
رعایـــت ایـــن نمونه هـــا وتصویـــب تخلـــف بـــه حســـاب خواهـــد 

آمـــد ومســـتوجب مجـــازات اســـت .
و  پزشـــکی  غیرمجازدرامـــور  افـــراد  از  واســـتفاده  بکارگیـــری 
حرفـــه ای وابســـته در موسســـات پزشـــکی و مطـــب ممنـــوع اســـت 
ــانی  ــانی وتغییرنشـ ــد نشـ ــکی مکلفنـ ــای پزشـ ــاغالن حرفه هـ شـ
مطـــب ومؤسســـات پزشـــکی خـــود را بـــه ســـازمان نظـــام پزشـــکی 

محـــل اطـــالع دهنـــد.
شـــاغالن حرفه هایـــی پزشـــکی مکلفنـــد درمـــوارد فوریت هـــای 
جـــان  نجـــات  بـــرای  را  والزم  مناســـب  اقدامـــات  پزشـــکی 
فـــوت وقـــت انجـــام دهنـــد .تعلـــل دراقدامـــات  بیماربـــدون 

موجـــب تخلـــف اســـت.
مســـئوالن فنـــی مؤسســـات پزشـــکی اعـــم از دولتـــی ووابســـته 
برقوانیـــن  عـــالوه  مکلفنـــد  وخیریـــه  خصوصـــی  دولـــت،  بـــه 
ومقـــررات موجـــود درآییـــن نامه هـــای مصـــوب وزارت بهداشـــت، 
درمـــان وآمـــوزش پزشـــکی، همچنیـــن ضوابـــط علمـــی وحرفـــه 
کننـــد . متخلفیـــن برحســـب مـــورد بـــه  ای ذیربـــط را رعایـــت 

می گردنـــد.  محکـــوم  درقانـــون  مقـــرر  مجازات هـــای 

کتـــاب آییـــن رســـیدگی بـــه تخلفـــات و جرایـــم  بـــا توجـــه بـــه تدویـــن 
پزشـــکی ،خواننـــدگان محتـــرم می تواننـــد جهـــت  مطالعـــه و کســـب 

کتـــاب فـــوق مراجعـــه نماینـــد. کامـــل موضـــوع، بـــه  اطالعـــات 
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لطفًا ضمن معرفی خودتان توضیحات مختصری راجع به تاریخچه دانشکده 
تغذیه و علوم غذایی ارائه كنید.

اینجانــب دکتــر علــی احســانی دانشــیار بهداشــت مــواد غذایــی بــوده و بیــش از یــک ســال هســت که 
در خدمــت همــکاران عزیــز دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی می باشــم.  دانشــکده تغذیــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز از ســال 1353 فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. و در بیســت و هشــتم اردیبهشــت 
مــاه 1370 بــا حضــور وزیــر محتــرم بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی و ریاســت وقــت دانشــگاه 
گروه هــای آموزشــی بیوشــیمی و تغذیــه از دانشــکده داروســازی، بهداشــت از دانشــکده  و بــا ادغــام 
پزشکی، بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها از دانشکده پیراپزشکی تأسیس شد و از همان سال 
فعالیــت آموزشــی آن بــا تأمیــن کادر و امکانــات مســتقل شــروع گردیــد.  در ســال1394 و در دویســت 
گســترش دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــا تغییــر نــام "دانشــکده  و پنجــاه و یکمیــن جلســه شــورای 
گردیــد. تغذیــه" موافقــت و نــام دانشــکده بــه صــورت  "دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی" تکمیــل 

هدف از تاسیس دانشکده »تغذیه و علوم غذایی« در دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز چیست؟

ــوان دانشــگاه تیــپ یــک و مــادر در کالن  ــه عن ــز ب ــوم پزشــکی تبری ــه اینکــه دانشــگاه عل ــا توجــه ب ب
منطقه دو شــامل ســه اســتان مهم و پهناور شــمال غرب کشــور )آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی 
و اردبیــل( میباشــد، همــه رشــته ها و دانشــکده ها  نیــز بایــد دارای کیفیــت و مرجعیــت الزم باشــند. در 
ایــن راســتا مســائل مربــوط بــه غــذا و بویــژه تغذیــه انســانی اهمیــت بســیار ویژهــای پیــدا میکنــد. در 
گیر و زمینه ســاز بودن مســائل تغذیهای اهمیت آموزشــها  ســالهای اخیر گســترش بیماریهای غبر وا
ــدود  ــه از مع ــکده تغذی ــد. دانش ــخص میکن ــی را مش ــوم غذای ــه و عل ــه تغذی ــوط ب ــهای مرب و پژوهش
غ التحصیــالن آن مرتبط با معاونتهای بهداشــت، غــذا و دارو و درمان  دانشــکده هایی هســت کــه فــار
مشــغول بــوده و در ســطح جامعه هــم بصــورت رو در رو در مطبهــای مربوطــه بــه امــر درمــان مبــادرت 
کیفــی و بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی  کنتــرل  کنــار آن رشــته های مرتبــط ماننــد  مینماینــد. در 
کــردن یکــی از نیازهــا و خواســتهای اصلــی و  ــرآورده  نقــش بســیار مهمــی در تولیــد غذایــی ســالم و ب
کــرد:   اساســی مــردم شــریف کشــورمان را دارنــد. در ایــن راســتا اهــداف را میتــوان بصــورت زیــر خالصــه 

کارآمــد و متعهــد بــه ارزشــهای اســالمی و اصــول علمــی و فنــی بــا 	  تربیــت نیــروی انســانی دانــا، 
کارشناســی ارشــد و دکتــرای تخصصــی بــرای ارتقــای  کارشناســی،  انگیــزه مردمــی در ســطوح 

گســترش دانــش و تولیــد علــم در زمینــه غــذا و تغذیــه ســالمت جامعــه و 
گســترش دانــش و فرهنــگ غــذا و تغذیــه از طریــق فراهــم ســاختن شــرایط 	  کوشــش در اعتــالء و 

کارآیــی و خالقیــت و افــزودن بــر تــوان پژوهشــی بــرای بــاال بــردن 

کشــور و میــراث هــای معنــوی آن و ایجــاد شــرایط 	  پاســداری از فرهنــگ اصیــل تغذیــه ای 
مناســب بــرای بهبــود و شناســاندن آن بــه نســل جــوان

گســترش و ترفیــع علــوم تغذیــه، علــوم و صنایــع 	  کوشــش در جهــت ایجــاد بســتر مناســب بــرای 
کیفیــت و بهداشــت مــواد غذایــی از تولیــد تــا مصــرف کنتــرل  غذایــی، 

کــز علمــی، ســازمان هــای دولتــی و 	  فراهــم نمــودن زمینه همــکاری هــای علمــی بــا افــراد و مرا
غیــر دولتــی داخلــی و بیــن المللــی براســاس ضوابــط دانشــگاه

ــه و رژیــم شناســی، ایمنــی و بهداشــت مــواد غذایــی 	  ــا تغذی کارآمــد و آشــنا ب تربیــت نیروهــای 
کنتــرل بیماریهــای مرتبــط بــا تغذیــه و بیماریهــای ناشــی از غــذا و در نتیجــه ارتقا ســطح  جهــت 

کیفــی مــواد غذایــی در جامعــه بهداشــتی و 
ترویــج فرهنــگ تغذیــه ســالم و اصــالح الگــوی غذایــی موجــود بــا توجــه بــه شــرایط بومــی، 	 

دینــی و ایرانــی

برای دستیابی به اهداف دانشکده رعایت چه اصولی ضروری است؟

کلــی، عــالوه بــر بهرهمنــدی از  دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی جهــت نیــل بــه ایــن اهــداف 
ــا دانشــکده های دیگــر، از همکاریهــای  ــل ب اســاتید مجــرب و داشــتن همــکاری نزدیــك و متقاب
علمــی و تحقیقاتــی ســایر دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی و پژوهشــی عالــی و نهادهــای دولتــی 

کشــور نیــز بهــره می گیــرد. و غیردولتــی و پتانســیل اســتان بــه عنــوان قطــب صنایــع غذایــی 
تقدم تزکیه بر تعلیم	 
کارهای عملی	  هماهنگ بودن مباحث نظری و 
شــرایط 	  و  نیازهــا  دینــی،  فرهنــگ  بــا  پژوهشــی  و  آموزشــی  برنامه هــای  محتــوای  تطبیــق 

کشــور  ... فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  شناســی(،  )بــوم  کولوژیــک  ا
بهــره گیــری از اســتادان متعهــد، متبحــر و دانــا بــه منظــور بررســی، مطالعــه، ارزیابــی و ارایــه راه حــل 	 

هــای مناســب بــرای برطــرف ســاختن مســایل و مشــکالت تغذیــه ای و علــوم و صنایــع غذایــی کشــور
گسترش دانش تغذیه و علوم و صنایع غذایی	  ارتقاء وضع تغذیه و 
کارشناســی ارشــد و دکتــرای تخصصــی از بیــن داوطلبــان بــا توجــه 	  انتخــاب دانشــجو در مقطــع 

کشــور بــه شــرایط ویژه هــر رشــته و نیازهــای 
ــد برنامــه طــی 	  ــك از رشــته های موجــود و ارزشــیابی رون ــرای هــر ی تنظیــم برنامــه راهبــردی ب

ــازه زمانــی مشــخص ب
تعامــالت بیــن بخشــی )صنایــع غذایــی، معاونــت بهاشــتی، معاونــت دارو و غــذا و ...( و 	 

درون بخشــی

مصاحبه با
 دکتر علی احسانی
 رئیس دانشکده تغذیه و علوم غذایی
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لطفًا در مورد ماموریتها و چشم انداز دانشکده توضیح مختصری ارائه كنید؟

ماموریــت اصلــی دانشــکده را حفــظ جایــگاه و مرجعیــت علمــی در ســطح منطقــه ای و ملــی و 
کوششــهای الزم را انجــام خواهیــم داد. بین المللــی دانســته و در راســتای آن 

از جمله ماموریتهای دانشکده تغذیه و علوم غذایی:

کالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز 	  حرکت در راستای تحقق اهداف 
تربیت نیروی انسانی در زمینه علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی  	 
بهبود  و  ارتقای وضعیت سالمتی مردم با افزایش توانمندی علمی و عملی کارکنان نظام سالمت 	 
گسترش مشارکتهای بین بخشی	 
کشوری 	  پاسخ مناسب آموزشی و پژوهشی به نیازهای اولویت بندی شده منطقه ای و 

ــی و  ــب آموزش ــی مناس ــای حمایت ــودن محیطه ــم نم ــا فراه ــده ب ــال آین ــج س ــه در پن ک ــم  ــا برآنی م
پژوهشــی در زمینه هــای مختلــف تغذیــه و صنایــع غذایــی از طریــق تربیــت نیــروی انســانی 

کشــور باشــیم. کارآمــد جــزء ســه دانشــکده برتــر 

در خصوص معرفی گروه های آموزشی دانشکده، تعداد اعضای هیئت علمی 
توضیحاتی را بفرمائید.

گــروه آموزشــی در دانشــکده فعالیــت دارنــد  در حــال حاضــر اعضــای محتــرم هیئــت علمــی در  3 
کــه عبارتنــد از:

گروه بیوشیمی و رژیم درمانی	   
گروه تغذیه در جامعه	   
گروه علوم و صنایع غذایی	   

تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده

اعضاء هیئت 
علمی 

8 نفر دانشیار 4 نفراستاد 

1 نفر مربی 7 نفر استادیار 

آغاز پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشکده تغذیه و علوم 
غذایی بدین شرح است:

سال پذیرشمقطعرشتهردیف

1353کاردانیعلوم تغذیه1

کارشناسی علوم تغذیه2
1361-1372ناپیوسته

1361کارشناسی پیوستهعلوم تغذیه3

1394کارشناسی پیوستهعلوم و صنایع غذایی4

1370کارشناسی ارشدعلوم تغذیه5

1388کارشناسی ارشدعلوم و صنایع غذایی)گرایش کنترل کیفی و بهداشتی(6

1389کارشناسی ارشدعلوم بهداشتی در تغذیه7

1393کارشناسی ارشدعلوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه8

1394کارشناسی ارشدبهداشت و ایمنی مواد غذایی9

1374دکتری تخصصیعلوم تغذیه10

1395دکتری تخصصیسیاستهای غذا و تغذیه11

1395دکتری تخصصیعلوم و صنایع غذایی )گرایش کنترل کیفی و بهداشتی(12

چه تجهیزات و امکاناتی دانشکده برای دانشجویان فراهم كرده است؟

مســاحت کل دانشــکده بیــش از12 هــزار متــر مربع شــامل کالســهای درســی، آمفی تئاتــر، کتابخانه، 
ــرای مقاطــع مختلــف تحصیلــی، آزمایشــگاه های بیوشــیمی  کامپیوتــری مجــزا ب تعــداد 3 ســایت 
تغذیــه، شــیمی مــواد غذایــی، میکروبیولــوژی مــواد غذایــی، کنتــرل کیفی مــواد غذایی، آزمایشــگاه 
گروه هــا  تحقیقــات تغذیــه ای و آزمایشــگاه آنتروپومتــری تغذیــه و رژیــم درمانــی میباشــد و نیــز 
میتواننــد از آزمایشــگاه مرجــع مرکــز تحقیقــات تغذیــه اســتفاده نماینــد.  دانشــکده در فعالیتهــای 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــگاه ب ــه در دانش ــات تغذی ــز تحقیق ــرکت دارد. مرک ــف ش ــی مختل ــی و آموزش پژوهش
کارشناســان پژوهشــی  کشــور بــا دارابــودن اســاتید و  مرکــز تحقیقاتــی پژوهشــی تغذیــه در شــمالغرب 
مجــرب همــکاری تنگاتنگــی بــا دانشــکده دارد و نیــز کمیته تحقیقات دانشــجویی و انجمن علمی 
دانشــجویان تغذیــه و انجمــن علمــی داشــجویان علــوم و صنایــع غذایــی و بســیج دانشــجویی در 
دانشــکده مســتقر اســت. در ایــن دانشــکده از ســال 1377 سیســتم LAN فعــال بــوده و تمامــی 
کار دسترســی بــه اینترنــت داشــته و دانشــجویان قــادر  کارکنــان در محــل  اعضــای هیئــت علمــی و 

بــه اســتفاده از امکانــات آن بــرای پیشــبرد اهــداف آموزشــی و پژوهشــی هســتند. 

از افتخارات كسب شده توسط اساتید و دانشجویان دانشکده توضیحاتی بفرمائید.

کنگره هــا و ســمینارهای داخلــی داشــته و تــا حــال  دانشــکده ســعی و تــالش در جهــت برگــزاری 
چندیــن مــورد کنگــره داخلــی در زمینه هــای مختلــف برگــزار نمــوده اســت.  دانشــکده در زمینه های 
مختلــف آمــوزش و پژوهــش فعــال بــوده و هــر ســاله در آزمونهــای ارشــد و PhD درصــد قابــل توجهــی 
ــر پذیرفتــه می شــوند.   در جشــنواره های پژوهشــی  از دانشــجویان ایــن دانشــکده در مقاطــع باالت
داخلــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده موفــق بــه کســب رتبه گردیــده و دانشــکده در ســال 1386 
بــه عنــوان دانشــکده برتــر در جشــنواره پژوهشــی دانشــگاه و در ســال 1388 دانشــکده بــا بیشــترین 
درصد رشــد پژوهشــی در دانشــگاه و در ســال 1390 رتبه دوم دانشــگاه در زمینه IT و در ســال 1393 
گردیــده اســت و همچنیــن: بــه عنــوان رتبــه اول در زمینــه وب ســایت در ســطح دانشــگاه معرفــی 

آقــای دکتــر رضــا 	  اخــالق حرفــه ای توســط  از منظــر  اســتاد نمونــه دانشــگاه  کســب عنــوان 
95 ســال  در  مهــدوی 

کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه از منظر دانشجویان توسط دکتر پورقاسم گرگری در سال 94	 
ــجوی 	  ــک  دانش ــه بیش ــر خواج ــای یاس ــط آق ــگاه توس ــه دانش ــجوی نمون ــوان دانش ــب عن کس

دکتــری علــوم تغذیــه در ســال 94
گروه جهادی بسیج در سال 94	  کسب عنوان موفق ترین 
کســب رتبه ســوم بخش ویژه- پویایی در نهمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی دانشــگاه های 	 

علوم پزشــکی در ســال 95  توســط خانم الله پیاهو دانشــجوی دکتری علوم تغذیه
کسب مقام اول توسط جمال سرایی در یازدهمین المپیاد ورزشی در سال 93	 
کسب مدال طال توسط جمال سرایی در دوازدهمین المپیاد ورزشی در سال 95 	 
کســب مــدال نقــره توســط امیــن مــکاری یامچــی در دوازدهمیــن المپیــاد ورزشــی در ســال 95از 	 

کســب شــده دانشــکده بــوده اســت. دیگــر افتخــارات 
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ســالمت یــک فعالیــت چندمحــوری و در عیــن 
حــال بســیار مهــم اســت، از یــک ســو عوامــل 
نقــش دارنــد و  تــداوم آن  و  ابعــاد  بســیاری در 
حاصــل مشــارکت تمــام دســتگاه های اجرایــی 
مقولــه  دیگــر  ســوی  از  و  اســت  جامعــه  یــک 
ابعــاد  ســایر  بــر  توجهــی  قابــل  تاثیــر  ســالمت 
کــه از  زندگــی فــردی و اجتماعــی دارد. افــرادی 
حمایتهــای اجتماعی برخوردار نیســتند، معمواًل 
کمتریــن دسترســی را نیــز به خدمات بهداشــتی و 
درمانــی دارنــد. بــرای ارتقــاء ســالمت بایــد توجــه 
ــک  ــود و از پزش ــودکان بش ــان وک ــه زن ــژه ای ب وی
محــوری بــه بهداشــت محــوری حرکــت کــرد. اما 
کــه داشــتن  جامعــه ای  مهمتــر از آن ایــن اســت 
ســالم نــه تنهــا بایــد بــه یــک خواســت و مطالبــه 
عمومــی تبدیــل شــود، بلکــه بایــد بــه یــک اراده و 
همــت ملــی منتهــی شــده و مــردم پیــش از آنکــه 
بداننــد،   جامعــه  ســالمت  مســئول  را  دیگــران 
خــود را مکلــف بــه حفــظ و ارتقــاء ســالمت جامعه 

ببیننــد.
محقــق انگلیســی "فریــزر بــرو کینگتون"ســالمت 
گونــه تعریــف می کنــد،)1903( ســالمت  را ایــن 
عبارتســت از: احســاس حالــت شــادابی جســمی، 
فکــری و روحــی، همــراه بــا ذخیــره قــدرت بــر 
اســاس عملکــرد عــادی بافــت هــا و هماهنگــی 
کــه موجــب فراهــم  و تطابــق جســمی و روحــی 
ــرای  ــدن وســایل زندگــی سرشــار از نشــاط ب گردی

کارهــای عــادی باشــد.  انجــام خدمــات و 
کــه ســالمت در ردیــف ارزشــهای  بایــد دانســت 
اجتماعــی قــرار می گیــرد و بحــث از اینجــا شــروع 
کــه چــرا تفســیرهای منحصــرًا زیســتی  می شــود 
کافــی نخواهــد بــود.  بــرای ارائــه تعریفــی از آن 
بــرای قضــاوت صحیــح بایــد چهارچــوب تعریــف 
خــود را در داخــل فرهنــگ معینــی قــرار دهیــم.

بــه  و  نســبی  کامــاًل  اســت  مفهومــی  ســالمت   

زیــر و ترکیــب  تاثیــر عوامــل  کلــی تحــت  طــور 
محیــط  اســت،  یکدیگــر  بــا  آنهــا  رابطــه  و 
محیــط  روانــی،  خصوصیــات  اجتماعــی، 
زیســت، محیــط فیزیکــی، خصوصیــات بدنــی) 
حالتــی  عمومــی:  ســالمت  محســنی،1376(. 
ــمانی،  ــل جس کام ــاه  ــراد از رف ــه در آن اف ک ــت  اس
روانــی و اجتماعــی برخــوردار باشــند، بنابرایــن 
ســالمت  منزلــه  بــه  بیمــاری  فقــدان  صــرف 
بــه عبــارت دیگــر ســالمتی عبــارت  نمی باشــد 
کامــل جســمی، روانــی، اجتماعــی  اســت از رفــاه 
و  بیمــاری  نداشــتن  فقــط  نــه  و  معنــوی  و 
 ،1948 بهداشــت  جهانــی  معلولیت)ســازمان 

سالمت جسمانی:
ــی تریــن بعــد ســالمتی، ســالمت جســمی  معمول
کــه نســبت بــه ابعــاد دیگــر ســالمتی ســاده  اســت 
کــرد . ســالمت جســمی  تــر می تــوان آن را ارزیابــی 
از عملکــرد درســت اعضــاء  در حقیقــت ناشــی 
بــدن اســت. از نظــر بیولوژیکــی عمــل مناســب 
ــا هــم  ســلولها و اعضــاء بــدن وهماهنگــی آنهــا ب

نشــانه ســالمت جســمی اســت.
به عنــوان  نمونــه بعضــی از نشــانه های ســالمت 
طبیعــی،  و  ظاهرخــوب  از  عبارتســت  جســمی 
کافــی، خــواب راحــت  وزن مناســب، اشــتهای 
و منظــم، اجابــت مــزاج منظــم، جلــب توجــه 
نکــردن اعضــاء بــدن توســط خــود فــرد، انــدام 
بدنــی هماهنــگ، طبیعــی  حــرکات  مناســب، 
بــودن نبــض و فشــارخون و افزایــش مناســب 
وزن در ســنین رشــد و وزن نســبتًا ثابت در ســنین 

باالتــر و....

سالمت روانی:
عبارتســت از توانایی دوســت داشــتن، محبوب 
شــریک  داشــتن  بــودن،  کســانی  یــا  کســی 

زندگــی، فرزنــد، خانــواده، دوســتی، مــردم داری 
ومهــارت هــای اجتماعــی، وبــه عبــارت دیگــر 
ســالمت روانــی بــه معنای ســالمت فکری اســت 
ومنظــور نشــان دادن وضــع مثبــت وســالمت 
بــه ایجــاد تحــرک،  کــه می تــوان  روان اســت 
ــی  ــی وبیــن الملل پیشــرفت وتکامــل فــردی، مل
کارشناســان ســازمان جهانــی  کمــک نمایــد.    
ارتبــاط  قابلیــت  را  روان  ســالمت  بهداشــت، 
مــوزون و هماهنــگ بــا دیگــران، تغییــر و اصــالح 
محیــط فــردی و اجتماعــی و حــل تضادهــا و 
تمایــالت شــخصی بــه طــور منطقــی، عادالنــه 
کــه  کــرده و بــر ایــن باورنــد  و مناســب تعریــف 
ســالمت روان، صرفــًا نداشــتن بیمــاری هــای 
کنــش در برابــر  تــوان وا روانــی نیســت، بلکــه 
گــون تجربیــات زندگــی بــه صــورت  گونا انــواع 

انعطــاف پذیــر و معنــی دار اســت.

سالمت اجتماعی; 
وضعیــت  چگونگــی  بــه  اجتماعــی  بســالمت 
بــا دیگــران در جامعــه میپــردازد،  فــرد  ارتبــاط 
هــر نــوع قطــع ارتبــاط بیــن فــرد و جامعــه بــه 
کــه افــراد در چارچوبهــای اجتماعــی  گونــه ای 
مســاعدبرای  ای  زمینــه  نگردنــد،  جــذب 
ــکالت  ــش مش ــی وپیدای ــدانحرافات اجتماع رش
ســالمت می باشــد. ســالمت اجتماعــی رابعنــوان 
کیفیــت روابطــش بــا افــراد دیگــر و  گــزارش فــرد از 
گروههــای اجتماعــی که وی عضوی از آنهاســت 

می کننــد. تعریــف 

حمایت اجتماعی:
حمایــت اجتماعــی بــه احســاس ذهنــی تعلــق 
و  عشــق  مــورد  و  شــدن  پذیرفتــه  داشــتن، 
حمایــت  میشــود،  اطــالق  قرارگرفتــن  محبــت 
اجتماعــی بــرای فــرد یــک رابطــه امن را بــه وجود 

مــی آوردو درآن احســاس صمیمیــت و نزدیکــی از 
ویژگیهــای اصلی میباشــدبرخی از پژوهشــگران، 
برخــورداری  میــزان  را  اجتماعــی  حمایــت 
احتــرام،  مراقبــت،  همراهــی،  محبــت،  از 
از  فــرد  توســط  شــده  دریافــت  کمــک  و  توجــه 
گروههــای دیگــر نظیراعضــای  ســوی افــراد یــا 
کــرده انــد  خانــواده، دوســتان و ... مهــم تعریــف 
)ســارافینو1998(. برخــی نیــز حمایــت اجتماعی 
را واقعیتــی اجتماعــی و برخــی دیگــر، آن را ناشــی 

ک و تصــور فــرد میداننــد. از ادرا
ساراســون)1988(حمایت اجتماعــی را مفهومی 
کــه  هــر دو بعــد واقعــی و  چنــد بعــدی می دانــد 
بــر می گیــرد. در مجمــوع شــاید  را در  تصــوری 
کــه حمایــت اجتماعــی یعنــی ایــن  گفــت  بتــوان 
احســاس کــه شــخص مــورد توجه دیگران اســت 
و دیگــران بــرای او ارزش قائلنــد و اینکــه او بــه 

یــک شــبکه اجتماعــی متعلــق اســت.
توســط  گوناگونــی  هــای  بنــدی  دســته 
پژوهشــگران از مفهــوم حمایــت اجتماعــی بــه 
عمــل آمــده اســت. در واقع، این دســته بندی ها 
کــه حمایــت  درپاســخ بــه ایــن ســوال بــوده اســت 
اجتماعــی، بــه طــور ویــژه چــه چیــزی را بــرای 
یــک شــخص فراهم مــی آورد؟ ســارافینو)1998( 
گــران  بــا جمــع بنــدی نظــرات برخــی از پژوهــش 
بــه دســته بنــدی حمایــت اجتماعــی در پنــج 
مقولــه حمایــت عاطفــی، ارزش یابانــه، ابــزاری یــا 
ملموس، اطالعاتی و شــبکه ای پرداخته اســت.  
طبقــه  اســاس  بــر   )2006( همــکاران  و  درســا 
ــه  ــز )1985(، حمایــت اجتماعــی را ب بنــدی  ویل
ســه دســته عاطفی، ابزاری، و اطالعاتی تقســیم 
کــرده اند.حمایــت اجتماعــی در چهــار  بنــدی 
کــه عبارتنــد  گرفتــه شــود  بعــد می توانــد در نظــر 
از: حمایــت عاطفــی، حمایــت ابــزاری، حمایــت 

اطالعاتــی و حمایــت همراهــی.

کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی جواد جوهری 
 شاغل در مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

سالمت اجتماعی 
حمایت اجتماعی
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کز دوستدار سالمند مرا
مرکــز دوســتدار ســالمند بــا همــکاری شــبکه  جامــع و همگانــی ســالمت اســکو در مرکــز شــماره یــک شــهر جدیــد ســهند شــروع 

کار نمــوده اســت.  بــه 

فعالیتهای انجام یافته درمرکز : 
کــردن اطالعــات در ســامانه – برگــزاری جلســه  تعییــن مســئول مرکــز دوســتدار و آمــوزش ایشــان -ثبــت نــام ســالمندان- وارد 
گروهــی – انجــام فعالیتهــای آشــپزی- انجــام فعالیتهــای  توجیهــی و جلســه آموزشــی بــرای ســالمندان- انجــام فعالیتهــای 

ورزشــی) شــطرنج- رایانــه و ... ( – مشــاوره روانشناســی و ... می باشــد

اهم فعالیت های این مرکز :
دعوت از سالمندان و برگزاری جلسات توجیهی برای سالمندان جهت اطالع رسانی و آشنایی با مرکز دوستدار سالمند	 
کز بهداشتی-رابطین-هیات امناء مجتمع ها	  کت -اطالع رسانی در مرا اطالع رسانی از طریق نصب بنرو ترا
کتاب سالمندان )شیوه زندگی سالم دردوره سالمندی(.	  آموزش چهارجلد 
گذاشتن سی دی )بهبودشیوه زندگی دردوره ی سالمندی( درکالس آموزشی مرکز برای سالمندان	  به نمایش 
کالس قران خانم ها درروزهای دوشنبه و پنج شنبه ودعوت ازمربی مهد قرآن 	  تشکیل 
کارهای هنری افراد و برگزاری نمایشگاه.	  گرفتن  تحویل 
کالسهای مختلف.	  تقسیم بندی افرادبه تفکیک مهارتها در 
کارمشاوره وروان درمانی رایگان با افراد.	  انجام 
کمیته امداد 	  معرفی و ارجاع سالمند دارای مشکالت مالی به 
که از نظر مالی مشکل دارند	  هماهنگی با مدیر مجتمع جهت رایگان نمودن آزمایشات سالمندان 
که از نظر مالی مشکل دارند	  کمیته امداد و بهزیستی جهت مساعدت مالی سالمندان  هماهنگی با 
کـــه بـــه شـــکل رایـــگان و تخفیـــف ویـــژه بـــا ایـــن مرکـــز اعـــالم 	  ارجـــاع افـــراد نیازمنـــد بـــه دنـــدان پزشـــک بـــه دنـــدان پزشـــکی 

کـــرده اســـت. امادگـــی 
تهیه ویلچربرای جابجایی افراد سالمند ناتوان برای حضور در مرکز دوستدار سالمند.	 
برگزاری پیاده روی با همکاری ارگانهای مختلف از جمله 115و راهنمایی و رانندگی به همراه جوایز وپذیرایی 	 
گویی انبیا	  کامپیوتر،شطرنج،دوچرخه ثابت،قرآن،قصه  کالسهای  تشکیل 

حمایــت اجتماعــی عاطفــی: حمایــت عاطفــی بــه معنی در دســترس 
کــردن و اعتمــاد داشــتن بــه وی هنــگام  داشــتن فــردی بــرای تکیــه 

نیــاز می باشــد.

 حمایت اجتماعی ابزاری:
کمــک هــای مــادی، عینــی،و واقعــی دریافــت   حمایــت ابــزاری بــه 
شــده توســط یــک فــرد از ســوی دیگــران اطــالق میشــود، ایــن نــوع 
کمــک میکنــد تــا نیازهــای روزانــه خــود را تامیــن  حمایــت بــه افــراد 
نماینــد و شــامل عناصــری از کمــک هــای مــادی بــه دیگــران اســت.

حمایت اجتماعی اطالعاتی:
 بدســت آوردن اطالعــات ضــروری از طریــق تعامــل هــای اجتماعــی 
کــرده انــد، بــه عبــارت  بــا دیگــران را حمایــت اطالعاتــی تعریــف 
گیــری  دیگــر، حمایــت اطالعاتــی شــامل دادن توصیه هــا، جهــت 
ــه چگونگــی  ــه یــک فــرد راجــع ب ــا بازخوردهــا ب هــا، پیشــنهادات، ی

می باشــد.                                                                                                                            عملکــردش 

 تاثیر حمایت اجتماعی بر سالمت:
از نظــر دورکیــم مشــکل اصلــی جوامــع جدیــد رابطــه فــرد بــا جامعــه 
کــه بــه از هــم پاشــیدگی اجتماعــی و ضعــف پیونــد  اســت، مشــکلی 
کــه فــرد را بــا جامعــه مربــوط می کنــد .از پیامــد  هایــی برمی گــردد 
هــای سســت شــدن رابطــه فــرد بــا جامعــه قضیــه خودکشــی اســت. 
از نظــر دورکیــم تفــاوت هــای حاصــل در میــزان خودکشــی بــا میــزان 
انســجام اجتماعــی منطبــق اســت. میــزان های بــاالی خودکشــی در 
کــه از نظــر اجتماعــی منــزوی انــد  گروه هایــی یافــت می شــود  میــان 
گروه هایــی از افــراد  و برعکــس، میــزان پاییــن خودکشــی در میــان 
کــه  کــه پیونــد هــای قــوی اجتماعــی دارنــد. قضیــه اصلــی  اســت 
دورکیــم در ارتبــاط بــا دو نــوع کلــی خودکشــی مطــرح می کنــد عبــارت 
اســت از میــزان خودکشــی بــه نســبت معکــوس بــا درجه همبســتگی 
از آن اســت تغییــر می کنــد  فــرد جزئــی  کــه  گروه هــای اجتماعــی 
گروه هــای اجتماعــی جــدا  )چلبــی 1385(. پــس هــر چــه افــراد از 
کــم و ضعیــف شــود  شــوند و پیوندهــا یــا مشــارکت شــان در آنهــا 
امــکان وقــوع خودکشــی در بیــن ایــن افراد بیشــتر میشــود.به عبارتی 
شــدت و ضعف انســجام اجتماعی) میزان مشــارکت در اجتماعات( 
شــوندگی  هدایــت  کنتــرل  فشــار،  میــزان   ( اجتماعــی  تنظیــم  و 
اجتماعــات بــر فــرد( بــر شــیوه خودکشــی اثــر می گــذارد. مطالعــات 
زیــادی میــزان انســجام اجتماعــی بــا تصــور خودکشــی در افــراد را در 

ــد.  ــرار داده ان چارچــوب تئــوری دورکیــم مــورد بررســی ق
بنابــر نظریــه دورکیــم، هرچــه احســاس نزدیکــی و پیونــد فــرد بــا 
گروهــش )بــرای مثــال خانــواده( قــوی تــر باشــد، احتمــال بــه خطــر 
کاهــش می یابــد و برعکــس حتــی ممکــن اســت  افتــادن ســالمتی 
در چنیــن شــرایطی فــرد ســالمت خــود را بــه خاطــر دیگــران بــه خطــر 
انــدازد. برکمــن) 1984( و ســیم) 1979( بــه عنــوان نظریه پردازان 
ایــده تاثیــر حمایــت اجتماعــی بــر ســالمتی بــر ایــن نظــر هســتند 
که هــر چــه یگانگــی فــرد بــا اطرافیانــش بیشــتر باشــد، حمایــت 
اجتماعــی بیشــتری از او صــورت می گیــرد و به همیــن دلیــل فــرد 
بــر  دانشــمندان  ایــن  می گیــرد.  قــرار  بیمــاری  معــرض  در  کمتــر 
شــاخص هایــی ماننــد ازدواج، تعــداد تمــاس هــای فــرد بــا دیگــران 
کیفیــت  )تمــاس هــای حضــوری تــا تمــاس هــای تلفنــی و پســتی(، 

کیــد دارنــد. تمــاس هــای مــورد بحــث و میــزان دینــداری فــرد تا
اهّمیـــت عوامـــل اجتماعـــی موثـــر بـــر ســـالمت عمومـــی بـــه حـــّدی 
کمســـیون عوامـــل  کل ســـازمان جهانـــی بهداشـــت  کـــه مدیـــر  اســـت 
موثـــر اجتماعـــی بـــر ســـالمت را طبـــق مصوبـــه اجـــالس جهانـــی 
کمســـیون مزبـــور عبارتســـت از:  بهداشـــت تشـــکیل داد. وظیفـــه 
بررســـی شـــواهد علمـــی و شناســـایی علـــل ریشـــه ای و بنیـــادی 
در زمینـــه مســـائل اجتماعـــی موثـــر بـــر ســـالمتی و تبدیـــل آن بـــه 
کمـــک  کشـــورها و نیـــز  سیاســـت هـــای ســـازمان جهانـــی بهداشـــت و 

کشـــورها و جهـــان.                                                                                         ــور در  بـــه اعمـــال سیاســـت هـــای مزبـ
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    معاونت دانشجویی  فرهنگی
» اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی«

اصول ارتباط

جولیــان تــرژر مشــهورترین مربــی ســخنوری،فن بیــان و اصــول 
گفتــن را مــورد  گیــری موثــر 8 خطــای بــزرگ در ســخن  ارتبــاط 
تحلیــل و نقــد قــرار داده اســت. ایــن مربــی ســخنوری یکــی از 
کــردن« معرفــی می کنــد و  گفتــن را»غیبــت  خطاهــای ســخن 
کــردن هــر چنــد ممکــن اســت در بعضــی مــوارد  می گویــد: غیبــت 
گاه مخاطــب حــس  کــن« باشــد امــا در ناخــودآ گــرم   »محفــل 
بی اعتمــادی نســبت بــه گوینده ایجاد می کند و از او شــخصیتی 
کــه  کســی  ســطحی٬ خیانــت کار و غیرقابــل اتــکا ترســیم می کنــد؛ 
در غیــاب دیگــران از آن هــا بدگویــی می کنــد یــا عیب هایشــان را 
آشــکار می ســازد٬ بــه احتمــال زیــاد نســبت بــه مخاطبــان حاضــر 
کــرد. را حفــظ نخواهــد  آبــروداری  و  امانــت داری  اصــول  نیــز 
جولیــان تــرژر در ادامــه بــا اشــاره بــه خطاهــای دیگــر ســخن گفتــن 
کــه ارتبــاط میــان انســان هــا را برهــم می زنــد می افزایــد: »قضــاوت 
گفتــن بــه شــمار مــی رود. کردن«نیــز یکــی از خطاهــای ســخن 
ــا قضــاوت  ســخن  می گوینــد٬ همــواره  کــه مــدام همــراه ب کســانی 
کــه آن هــا  در مخاطبــان خــود ایــن احســاس را ایجــاد می کننــد 
کــه بــه  نیــز در معــرض قضــاوت او قــرار دارنــد. یعنــی هم زمــان 
گــوش می دهنــد بخشــی از حــواس و افکارشــان  صحبت هــای او 
مشــغول ایــن نگرانــی و اضطــراب می شــود کــه گوینــده نســبت بــه 

کــرد. خــود آن هــا چــه قضاوتــی خواهــد 
کالمـــی بـــا دیگـــران  ســـومین خطـــای قابـــل توجـــه در ارتبـــاط 
خطـــای »منفی بافـــی« اســـت. هم صحبتـــی و حتـــی هم نشـــینی 
کـــه عـــادت بـــه »منفی بافـــی«  دارنـــد بســـیار دشـــوار و  کســـانی  بـــا 
فرســـاینده اســـت. چنیـــن افـــرادی مـــدام احساســـات ناخوش آینـــد٬ 
ــد از  ــد و بعـ ــق می کننـ ــه مخاطـــب تزریـ ــود را بـ ــخ خـ ــنگین و تلـ سـ

مدتـــی او را خســـته٬ بی رمـــق و عاصـــی می کننـــد.
دیــده  بســیار  روابــط  در  نیــز  زدن«  »غــر  خطــای  او  گفتــه  بــه 
کشــورش انگلســتان  می شــود.وی »غــر زدن«  را »ورزش ملــی«  
کــه عــادت بــه »غــر زدن« دارنــد٬  تصویــر  کســانی  می خوانــد. 
انســانی »منفعــل« و »ضعیــف«  و »قربانی« از خــود ارائه می دهند 

و بــه اعتبــار و اقتــدار خــود نــزد دیگــران لطمــه می زننــد.
ــط  ــه در رواب ک ــت  ــی اس ــز از خطاهای ــی« نی ــر یاب ــای »ُمقص خط
گــذار اســت . بعضی هــا عــادت  فــی مابیــن انســان هــا تاثیــر 

کــه در تمــام تحلیل هــا٬ صحبت هــا و نظرات شــان بــه  دارنــد 
ــه دنبــال »مقصــر« بگردنــد. چنیــن افــرادی  جــای »راه حــل« ب
که هدفــش  تصویــر انســانی »بی مســئولیت« از خــود می ســازند 
»تبرئــه« خــود و »تنبیــه« دیگــران اســت و قابلیــت »هم فکــری« 

ــدارد. ــازنده ن ــم کاری« س و »ه
گـــواری را در ارتباطـــات  خطـــای »بزرگ نمایـــی« نیـــز عواقـــب نا
که هـــرگاه می خواهنـــد یـــک  کســـانی هســـتند  رقـــم می زنـــد. 
کننـــد آنچنـــان بـــه  اتفـــاق یـــا خاطـــره یـــا شـــرایطی را توصیـــف 
آن شـــاخ و بـــرگ می بخشـــند و در تشـــریح آن شـــور و هیجـــان 
کـــه بـــاورش بـــرای مخاطبـــان  ج می دهنـــد  اضافـــه بـــه خـــر
دشـــوار می شـــود. ایـــن افـــراد هـــر چنـــد قصـــد »دروغ گویـــی« 
ــران از دســـت  ــزد دیگـ ــان را نـ ــه تدریـــج اعتبارشـ ــا بـ ــد امـ ندارنـ
می دهنـــد و بـــه عنـــوان افـــرادی غیرقابـــل اعتمـــاد شـــناخته 

می شـــوند.
جولیـــان تـــرژر بـــر ایـــن بـــاور اســـت خطـــای» مطلق گرایـــی« بســـیار 
گوینـــده در صحبت هـــا٬ نظرهـــا و  مهـــم اســـت معمـــواًل یـــک 
تحلیل هایـــش میـــان »حقیقـــت« )Fact( و »نظـــر شـــخصی« 
کســـانی  می شـــود.  قایـــل  تفکیـــک  مشـــخص  طـــور  بـــه 
عنـــوان  بـــه  را  خودشـــان  شـــخصی  باورهـــای  و  نظرهـــا  کـــه 
»حقیقـــت مطلـــق« بیـــان می کننـــد٬ شـــخصیتی »مســـتبد« و 
گفت وگـــو  از خـــود نشـــان می دهنـــد و فضـــای  »تحمیل گـــر« 
ــد. ــل می کننـ ــدرت« تبدیـ ــدال« و »جنـــگ قـ ــدان »جـ ــه میـ را بـ
ــر  گیـــری موثـ ــا بـــه عقیـــده ایـــن مربـــی ســـخنوری و ارتبـــاط  امـ
گفـــت بزرگتریـــن خطـــا بـــه  کـــه شـــاید بتـــوان  آخریـــن خطایـــی 

ــای  ــد »خطـ ــم می زنـ ــی را برهـ ــط اجتماعـ ــی رود و روابـ ــمار مـ شـ
کـــه عـــادت بـــه  گویـــی و زخـــم زبـــان« است.کســـانی  کنایـــه 
کنایـــه زدن دارنـــد٬ روابط شـــان را بـــا دیگـــران از حالـــت  طعنـــه و 
طبیعـــی بـــه ســـطح »نیت خوانـــی« و »منظـــور یابـــی« تنـــزل 
ـــت  ـــی اس کاف ـــان  ـــا زخم زب ـــه ی ـــک طعن ـــا ی ـــی تنه گاه ـــد.  می دهن
ــای  ــه الیه هـ ــی بـ ــه ای را از حالـــت صداقـــت و یـــک  دلـ ــا رابطـ تـ
ــونت های  کاری و خشـ ــا ــی و ریـ ــدهء نیت خوانـ ــک و پیچیـ تاریـ
کســـانی  کنـــد.  پنهانـــی فـــرو ببـــرد و آن را فرســـاینده و آزاردهنـــده 
کـــه چنیـــن خطایـــی مرتکـــب می شـــوند٬ شـــخصیتی ســـطحی٬ 
ـــد و دیگـــران را  ـــه نمایـــش می گذارن متظاهـــر و بدنیـــت از خـــود ب

ــد. ــرد می کننـ ــود طـ از خـ
افـــراد در  بـــر روی  از ســـال 1938  یـــک پژوهـــش  70 ســـاله 
کنـــون نیـــز جریـــان دارد نشـــان  کـــه ا شـــهر  بوســـتون و هـــاروارد 
می دهـــد روابـــط خـــوب داشـــتن بـــا دیگـــران و محیـــط مـــا را 

ســـالمتر و شـــادتر نگـــه مـــی دارد .
کــه تعــداد افــراد در روابــط مهــم  ع ایــن اســت  دومیــن موضــو
ــا  ــط مهــم اســت . جــر و بحــث واقع کیفیــت رواب نیســت بلکــه 
را حفــظ  ســالمتی  گــرم  روابــط   . اســت  ســالمتی مضــر  بــرای 
می کنــد. نامالیمــات مــا را بــه ســمت پیــری می بــرد و دردهــای 

کورتیــزول نیــز بیشــتر می شــود. جســمانی بــه علــت وجــود 
را  جســم  فقــط  خــوب  روابــط  کــه  بــود  ایــن  یافتــه  ســومین 
محافظــت نمی کنــد بلکــه مغــز مــا را نیــز محافظــت می کنــد، 
ــر  ــا دیگ ــن ب ــته ام ــط وابس ــالگی رواب ــن 80 س ــه در س ک ــرادی  اف

افــراد داشــتند حافظــه آنهــا طوالنــی تــر و قویتــر بــود.

منابع :
1-Thuret.sandrine" How can grow new brain cells, heres now - Ted ideas grows spreading 2016
2-Waldinger.robert"What makes a good life. lwssons from the longest ……happiness.- Ted ideas grows spreading 2016
3-Treasure.julian" 8 large cognition mistake in relation -  Ted ideas grows spreading 2016

تهیه و تنظیم : محمدباقر رئوفی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
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بنال ای دل در این غربت، بر آر از دل فغان امشب
گلی نشکفته پـرپـر شد، بهاران شدخزان امشب

نــوای نـــاله ســـرداده زمین وآسمان ای دل
چـــرا ازهم نمــی پـاشد زمین و آسمان امشب

عجب صبــری خدادارددراین ماتم نمی دانم
به یکباره قدزینب شکست وشد کمان امشب

وان ای بلبل شوریده امشب گاه فریاداست بن
بسوزای سینه درآتــش که دارد داستان امشب

نظـربرآسمان کـــردم درآن خــون خدادیدم
شکایــت بــرخــداداردزجـــورفاسقان امشب

اهلـــی بشکنددستــی که تیرازتیــردان درکرد
گمـــانـــم مطمئــن بودازنبودپهلـــوان امشب

نمی دانم دراین غربت کجاشب راسحرکردند
چــرامــردی نمی گیرد سراغ کودکان امشب

دگرمردی نمی بینم دراین دشت بال هیهات
نمانده است ازجوانمردی دگرنام ونشان امشب

نـــوای نـــی نمی دانم ولـــی درنینـــوا دیدم
حدیث داغ فرزنــداست میـــان مادران امشب

دراین دشت بالآیـــا کســـی میـدانداین نکته
چـــراخواهـــرنمی یـــابد برادررانشان امشب

بنال ای دل دراین ماتم که گلهای علی پژمرد
زروی نیــــزه مینماید نظــارت باغبان امشب

بساط سجده راجمع کن بیا)ساجد(که من اینجا
بسـی لب تشنه میبینم اسیـــرو نیمه جان امشب

کـــربالده بیـــربه بیـــرتیـــرلــر دیوردی یاحسین
آلـــتی آیلیــخ جنگجواصغـــردیوردی یاحسین

تاابـوالفضلین قـولون دشمن وروب سالــدی یره
قـــولالراوستــونده قـاالن اللردیوردی یاحسین

هـرطرفده ن اوخ یاغیردی چون حسینین اوستونه
سینه سینده ن دگدیگی اوچ پردیوردی یاحسین

داش یــاغیردی هرطــرفده ن الده خنجر دشمنین
داش دیوردی یــاحسین خنجردیوردی یاحسین

هم تیلیت قانی دوراول شه هم سوسوزوتشنه لب
یورقون احوالین گوروب حیـدردیوردی یاحسین
ال گوتــوردی گــویلـره معبودیله صحبت ائده

گوردی اولـــدوزآغالییـراختردیوردی یاحسین

گئتدی الده ن طاقتی بیـرآن دوشوب آتدان یره
جبرئیل پیغــــام وئریب داور دیوردی یاحسین

دل کافـــــرکسه ن حلظه حسینین بارماغین بج
بارماغین اوستــونده انگشتــردیوردی یاحسین

اندا یرده ن گویلره العطش عطشان سسی قاحلن
آب زمزم تیتره ییب کــوثردیوردی یاحسین

راوی سـویلرکربالده چـوخ بدن باشسیز قالیب
باش بدنن آیـــریلیب پیکــردیوردی یاحسین

کیم دئییب پیغمـبراوغلی بی کس ویالقیز قالیب
مظلــوم احـــوالینه پیغمبـــردیوردی یاحسین

گاه چـالیردی ال ایاخ گاهی باخیردی خیمی یه
خیمه لرده ن قـــوزانان سسلردیوردی یاحسین

)ساجد( م شعری یازاندا هی هارای چکدی قلم
دادوفـــریاد ایلیه ییب دفتــردیوردی یاحسین د(

اج
)س

سی
عبا

ر: 
اع

ش

شاعر: نقیبی
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حکیم نباتی
ســید ابولقاســم متخلــص بــه نباتــی و مشــهور بــه مجنــون 
شــاه و خــان چوپــان فرزنــد میریحیــی ) ملقــب بــه ســید 
محتــرم اشــتبینی ( بــه ســال 1191 هجــری تولــد یافــت ، 
کــه یکــی از قــراء بــا  دوران جوانــی خــودرا در قریــه اشــتبین 
صفــای قــره داغ اذربایجــان و قــره چــای اســت بــا حشــم 
گذرانیــد ، زیبایــی هــای طبیعــت اورا بــه  داری و باغبانــی 
ســرودن اشــعار بــر انگیخــت ، رفتــه رفتــه بــه عرفــان گراییــد 
بعدهــا بــه شــهر اهــر رفــت و در بقعــه شــیخ شــهاب الدیــن 
گزیــد و اواخــر عمــر بــاز بــه زادگاهــش  گوشــه عزلــت  اهــری 
کــرات از آب  اشــتبین برگشــت.  مرحــوم عــارف نباتــی بــه 
رودخانــه آراز مــی گذشــته و اصــاًل جایــی از بدنش و یا لباس 
ــه  ــه و ظریفانــــ ــس نمــی شــده و طــوری ماهران ــش خی های
کــه همــه را مــات و مبهــوت و  ایــن عمــل را انجــام میــداده 
کــه آن  کــرده اســت . شــنیده شــده اســت  حیــرت زده مــــــــی 
گاهــــی در روی آب بــه پشــت خوابیــده عبــور  مرحــوم آراز را 
ــابش در یکــی  ــاز یکــی از ملتزمیــن رکـــــ میکــرده اســت . و ب
کــرده و مــی خواهــد از آب  کنــار آراز اظهــار لعبــه  از روزهــا در 
کرامتــی نشــان دهــد ، ولــی بــه  کنــد و در بــاور خــودش  عبــور 
ــکه وارد آب مــی شــود نــه تنهــا موفــق نمــی  محــض اینــــــــ
شــود بلکــه جســد نیمــه جانــش را دیگــران نجـــــــات مــی 
ــه  دهنــد . مرحــوم ایــن شــعر را در حــق وی ســروده و اورا ب
کــوره روزگار  ریاضـــــــــت و تهذیــب نفــس و پختــه شــدن در 

دعــوت می کنــد :
گئت دوالنگلن خام سن هنوز
پخته اولماغا چوخ سفر گرک

غ قاف ایله هم زبان اولوب مر
زیروه قالخماقا بال و پر گرک

اشعار: دیوان 

جمــع اشــعار بــه جامانــده از نباتــی بــه پنــج هــزار بیــت بالــغ 
مــی گــردد کــه تقریبــا نصــف آن فارســی و نصــف دیگــر ترکی 
اســت. اشــعار نباتــی در جمهــوری آذربایجــان و قفقــاز و 

ترکیــه و ایــران طرفــداران بســیاری دارد..
ــار جهانــی نباتــی تصنیــف »گئدیــن دئیــن خــان  یکــی از آث
بــه زیبایــی  کــه در موســیقی آذربایجــان  چوبانــا« اســت 
می درخشــد و شــهره ی تمــام تــرک زبانــان دنیاســت. نباتــی 
بــا تخلــص زیبــای »خان چوبــان« چنــان اشــعاری را بــرای 
کــه هنــوز قافلــه ی ادب او را چنان که  مــا بــه یــادگار گذاشــته 

هســت، نمی شناســد.
کــه نباتــی را در اوج دل مــردم آذربایجــان قــرار داده  آنچــه 
کــه قبــل از وجــود  اســت، اشــعار ترکــی او اســت؛ اشــعاری 
صنعــت چــاپ، توســط عاشــیق ها و خواننــدگان موســیقی 
آذربایجــان در طــول ٢٠٠ ســال دل عشــاق را بــه نــوا  آورده 

کــرده اســت. و تســخیر 

معرفــی مختصــر عــارف و شــاعر شــهیر آذربایجان

در شــهریور 1372 کنگــره بزرگداشــت ایــن شــاعر بــه مــدت ســه روز در کلیبــر بــر گــزار شــد و بــه همیــن مناســبت دیوانــش بــه طــرز مطلوبــی در 
دو جـــــــــلد به اهتمام دکتر حســین محمدزاده صدیق انتشــار یافت. جلد اول آن اشــعار فارســی و جلد دوم اشــعار ترکی نباتی اســت. چاپ 

کلـــــــیبر  تزیینــی و نفیــس دیگــری هــم از اشــعار فارســی او بــا تشــریک مســاعی جمعــی از خوشنویســان و هنرمنــدان، بــه کوشــش غریبــی 
تهیــه و بــه عالقمنــدان شــعر نباتــی اتحــاف شــد.  مرحــوم فریدون کوچرلی ادبیات شــناس مشــهور در تحقیقات خــــــود در مــورد نباتی 

چنیــن می نویســد :ســید ابولقاســم نباتــی بــرای آذربایجانی هــا بــه منزلــه خواجــه حافــــــــــظ ، شــمس تبریــزی و حتــی در بعضــی اشــعار 
و کالمــش بــه منزلــه جــالل الــــــدین رومــی )مولــوی ( می باشــد. عالمــه شــهید مرحــوم علــی مــدرس تبریــزی در جلد چهــارم کتاب 

ریحـــانه االدب می نویسد: سید ابوالقاسم میر مقدم اشتبینی قــــــره داغــی تبریزی از عرفای قرن سیزدهم هجرت که درویش 
مســلک و صوفـــــــــــــی مشــرب بــوده و اشــعار و ذوقیــات بســیاری بــه دوزبــان ترکــی و فارســی گفتــه و بــه نباتــی یــا 

کتــاب  کــرده و دیــوان او در تبریــز چــاپ شــده اســت. در  خــان چوپانــی یــا مجنونشــاه تخلــص مــی 
دانشــمندان آذربایجــان در مــورد ابوالقاســم نباتــی چنیــن آمــده اســت: خلــف مرحــوم 
گاهــی  بــوده،  ســید محتــرم اشــتبینی، درویش مســلک و صوفی مشــرب 
کــرده اســت. اوائــل حــال  مجنــون شــاه و خــان چوپانــی نیــز تخلــص 
کــه کرســی محــال دیزمــار قراچــه داغ اســت  در قریــه اشــتبین 
نشــو و نمــا یافتــه و بعــد هــا بــه قصبــه اهــر مهاجــرت 
نمــوده و در بقعــه شــیخ شــهاب الدیــن اهــری 
مشــغول ریاضــت و مجاهــده گردیــده اســت.

) سید ابوالقاسم نباتی (
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 آرامگاه:

وی پــس از حــدود هفتــاد ســال عمــر، در 1262 قمــری درگذشــت.  آرامــگاه نباتــی در یــک بلنــدی مشــرف بــه روســتای اشــتبین و رودخانــه ارس قــرار گرفتــه اســت.  از اظهــارات اهالی روســتا چنیــن برمی آید که 
کثــر شــعرهای خــود را در آن  نباتــی همیشــه در یــک نقطــه ای از بلنــدی کــوه می نشســته و بــه روســتا و زادگاه خــود و رودخانــه ارس و جــاده ای کــه اهالــی و دختــران جــوان در آن تــردد داشــتند نــگاه می کــرده و ا

نقطــه آفریــده و و بــا صــدای دل نشــین بــه آواز خوانــدن می پرداختــه کــه بعــد از درگذشــت وی، اهالــی بنابــه عالقــه وافــر نباتــی بــه آن محــل خــاص، وی را در همــان نقطــه دفــن کرده انــد. 

ای خسرو مه رویان ، گل بیرجه گولوستانه 
 تا مئهر رخت پرتو ، سالسین گول و ریحانه

آن نرگس جادویت ، سالدی منی صحرایا
ابروی کماندارت ، ائتدی منی دیوانه

ساقی ز کرم جامی ، لوطف ائیله من زاره
 بر دور سرت گردم ، بیر دؤورائله مستانه

برخیز خرامان کن ، اول قامت دلجویت
این عاشق مجنون را ، وئر بیر دولو پیمانه

بگذر به سر لیلی ، بو دین و بو مذهب دن
 خاک ره رندان شو ، اول خادم مئیخانه

دوش از غم دل یکدم ، بیر داغا گذار ائتدیم
 افتاد رهم ناگه ، بیر طورفه بیابانه

قوربان سرت ساقی ، بیر باخ من مخموره 
باهلل قم العجا ، دؤندو اوره گیم قانه

خال حبشی رنگت ، ائتدی گؤزومو قارا 
 آن لعل شکرپاشت ، بیر رحمه گلیر یا نه ؟

ای بولبول غمدیده ،گلدی یئنه گول فصلی
 برخیز بزن چه چه ، گل شور ایله افغانه

ــار  ــقاری چیخ ــی ، دیش ک ــب  ــکر ل ــیرین ش ش
ائــودن.

تا غلغله اندازد ، بو گنبد گردانه

در ریختن خونم ، تعجیل ائله مه چوخ دا.
الییقدیمــی   ، خونریــزی  و  کــش  ناحــق   

؟ ســولطانه 

ای کافر سنگیندل ! بیر پرده گؤتور اوزدن
 تا طعنه زند حوسنت ، خورشید درخشانه

چــوخ  عمــرودو  بیــر   ، کویــت  ســر  ز  رفتــن 
مشــکل

حاشا کی جدا از شمع ، هرگز اوال پروانه

از تار خم زلفت ، سال بوینوما بیر زنجیر 
در گوشه ابرویت ، سالدی منی زندانه

آن ساغر زرین را ، ساقی منه وئرسن بیر 
تا اینکه زنم پایی ، بو مولک سلیمانه

مستانه بیاور می ، سرگرم ائله عشاقی 
یکدم بکن احسانی ، بو جمع پریشانه

برخیز نباتی را ، بیر جامیله قیل سرمست
غ خوش الحانه  آنگاه تماشا کن ، بو مر

جام در کف ، گل به دستم ،  یللی،
از دو چشم یار مستم ، یللی!

کافرم من کافرم من ، کافرم،
بت پرستم ، بت پرستم ، یللی!

آن چه دل در جستجویش می طپید،
باز جستم ، باز جستم ، یللی!

غ ، سرم از باده مست، خاطرم فار
دامن دلبر به دستم ، یللی!

تا نگوید دوست بی من خوشدل است،
در به روی غیر بستم ، یللی!

عنکبوت آرزوها سوختم،
از سر این دام جستم ، یللی!

شد فالطون در میان خم نهان،
من به پای خم نشستم ، یللی!

ساقیا ، ساغر پیاپی ده که ، من ،
تشنه ی روز الستم ، یللی!

شد نهال مدعایم بارور،
از غم ایام رستم ، یللی!

در فشان شد باز طبعم زین خیال،
گوهر اسرار خستم ، یللی!

تا نباتی کف زنان آمد به رقص،
پسته را من هم شکستم ، یللی.

یک کاله نمد و خرقه ی پشم دو منی
پیش من به ز دو صد گؤوهر و در عدنی
لیف خرما کمر و رخت و قبا ، یک کفنی

نوال عالم گؤره بو وضع ده بیر کره منی
بیر دوعا ائیله ، سنی ساخالسین اهلل غنی

..
عالی ائت همتینی سئیر ائله بو دونیانی

نه گؤزلدیر دئیه لر خلق سنه سئیرانی
کیمدی بو چرخ کهن ، سن اوالسان دربانی ؟

بی بنا اولدوغو معلوم ، هانی بنیانی ؟
اول مجرد کی مگر قورتاراسان بو بدنی

..
آرتمامیش قال و مقالین چک اؤزون بیر یانه
خئیری یوخدور بو جهانین گئری دور مردانه

جام تجریدی گؤتور باشینا چک مستانه
انتها کیم دئیه لر سید اولوب دیوانه

نه دی فیکرین مگر ائتمیش بیری محکوم سنی
..

گر گول نئچه زخم کاری بولبوله وورموش ا
کیم گؤروبدور کی ائده غیر گوله اظهاری
بسدی خاموش اوتور وئر اؤزونه دلداری

گؤره جک هر کیمی ، فاش ائتمه اونا اسراری
اؤزونه محرم ائله سور و گول یاسمنی

..
چون باهار اولدو چمن تاپدی حیات تازه

نه تغافلدو ، دور ای بلبل بی اندازه
بال آچیب طرف گولوستانه گتیر اندازه

گؤر نباتی نئجه شورایله گلیب آوازه
محو ائدیب وجد سماع ایله تمام انجمنی
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به گزارش روابط عمومی معاونت دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه 
علوم پزشکی تبریز، گروه کوهنوردی دانشگاه به سرپرستی ابراهیم حامد صبحی به بلندترین کوه ایران 

دماوند، صعود کردند. این صعود با حضور 16 نفر از کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام پذیرفت. الزم به توضیح است قله 
دماوند دومین کوه بلند فالت ایران و خاورمیانه است. دماوند در پاره مرکزی رشته کوه البرز در جنوب دریای خزر جای دارد. از دیدگاه تقسیمات کشوری، در بخش الریجان شهرستان 
آمل در استان مازندران و در 69 کیلومتری شمال شرقی تهران قراردارد. بنا به گفته پایگاه مّلی داده های علوم زمین ایران و وب گاه رصدخانه  زمین ناسا، ارتفاع این کوه  5671 متر می باشد. 

صعود کارکنان و بازنشستگان دانشگاه

 به بلندترین قله ایران
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کسب مقام سوم دوازدهمین المپیاد فرهنگی 
ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دوازدهمیــن المپیــاد ورزشــی دانشــجویان پســر  بــه 
کاروان ورزشــی از دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم  کشــور بــا حضــور 53  دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کشــور رقابــت خــود را از تاریــخ 95/05/21 در 12 رشــته ورزشــی آغــاز نمودنــد و پــس از رقابــت  پزشــکی سراســر 
کاروان ورزشــی دانشــگاه  گردیــد.  8 روزه ، در روز چهارشــنبه 95/05/27 اختتامیــه ایــن دوره از المپیــاد برگــزار 
علــوم پزشــکی تبریــز نیــز بــا 136 نفــر ورزشــکار، مربــی و سرپرســت بزرگتریــن کاروان اعزامــی بــه این مســابقات 
کاروان ورزشــی دانشــگاه،  بــا کســب 6 مــدال طــال، 8 مــدال نقــره و 7 مــدال برنــز  بــود. در ایــن دوره از المپیــاد، 
کشــور را بدســت آورد.  الزم بــه  ع بــا 132 امتیــاز عنــوان ســومی در بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی  در مجمــو
توضیــح اســت در پایــان رقابت هــای تکوانــدو المپیــاد دانشــجویان، مــدال طــالی ایــن رشــته در وزن هشــت 
بــه جمــال ســرایی رســید و حمیدرضــا یوســفی در وزن شــش و مهــدی رحمانــی در وزن دو، صاحــب مــدال 
کــرد. همچنیــن تیــم  کتفــا  کســب مــدال برنــز ا نقــره و برنــز شــدند و امیرحســین ســیدولیلو نیــز در وزن اول بــه 
تکوانــدوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز رتبــه اول تیمــی مســابقات تکوانــدو دوازدهمیــن المپیــاد ورزشــی 
کــرد.  از نــکات جالــب ایــن المپیــاد رکــورد شــکنی در دوی 400×4 متــر امــدادی  کســب  کشــور را  دانشــجویان 
کــه توســط دانشــجویان محمــد شــعبانی، نویــد مصطفــی  تیــم دوومیدانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــود 
زاده، جمــال شــادمان نیــا و امیــر شمســی بدســت آمــد و بــه نــام دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه ثبــت 
کســب مقــام دوم دوی100×4 متــر توســط آقایــان جــواد معصومــی، امیــن مــکاری، عبــداهلل  رســید. همچنیــن 
گام توســط آقــای امیــن مــکاری از  کســب مقــام ســوم پــرش طــول و دوم پــرش ســه  حســینی و علــی بهــاری و 
کســب مقــام دوم مســابقات  دیگــر عناویــن بــه دســت آمــده می باشــدو در نهایــت تیــم دو و میدانــی موفــق بــه 
ح می باشــند: ــز بدیــن شــر ــوم پزشــکی تبری شــد. مقام هــای بدســت آمــده توســط دانشــجویان دانشــگاه عل

مقام اول: 
و 	  متــر   400  - )دوومیدانــی  زاده  مصطفــی  نویــد  آقایــان 

4×400 متــر(، محمــد شــعبانی)دوومیدانی - 4×400 متــر(، 
امیــر  و  متــر(   400×4  - نیا)دوومیدانــی  شــادمان  جمــال 

متــر(   400×4  - شمســی)دوومیدانی 
بخشــی 	  محمــد  دوبــل(،   - )بدمینتــون  حــالج  شــاهین 

دوبــل(   - وند)بدمینتــون 
 جمال سرایی)تکواندو  ( 	 
 اصغر فالح )کشتی( 	 
صدرا علیمحمدی )شنا ø 100 متر قورباغه(	 

مقام دوم: 
آقایــان نویــد مصطفی زاده )دوومیدانــی - 200 متر(، محمد 	 

شــعبانی)دوومیدانی - 400 متــر بــا مانــع (، جمــال شــادمان 
 ø نیا)دوومیدانــی - 800 متــر( و امیــن مکاری)دوومیدانــی
گام و 4 ×100 متــر( علــی بهاری)دوومیدانــی - 4  پــرش ســه 
×100 متــر(، جــواد معصومی)دوومیدانــی - 4 ×100 متــر(، 

عبدالــه حســینی)دوومیدانی - 4 ×100 متــر(
کبری)کاراته(	  کاظم سید ا میر 
حمیدرضا یوسفی)تکواندو(	 
صدرا علیمحمدی)شنا- 200 متر قورباغه(	 

مقام سوم:
محمــد 	  متــر(،   1500  - )دوومیدانــی  شمســی  امیــر  آقایــان 

شــادمان  جمــال  متــر(،   800  - شــعبانی)دوومیدانی 
 ø نیا)دوومیدانــی - 400 متــر( و امیــن مکاری)دوومیدانــی

طــول( پــرش 
مهدی رحمانی و میر حسین سید ولیلو)تکواندو(	 
صدرا علیمحمدی)شنا ø 50 متر قورباغه(	 

برگزاری مسابقات ورزش های همگانی جام 
رمضان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گزارش روابط عمومی معاونت دانشــجویی و فرهنگی دانشــگاه، به مناســبت ماه مبارک رمضان، مدیریت  به 
تربیــت بدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اقــدام بــه برگــزاری مســابقات ورزشــی در قالــب جــام رمضــان بــه طور 
کثیــری از  کــه بــا شــرکت جمــع  همزمــان در خوابگاههــای دخترانــه فجــر وکوثــر نمــود. در ایــن دوره از مســابقات 
کمــان و زو همــراه بــود، نتایــج ذیــل بــه دســت آمــد:  دانشــجویان  در رشــته های ورزشــی دارت، تیرانــدازی بــا 

رشته تیراندازی با كمان
مقام اول خانم لیال عمادی، خانم صبا ایران زاده 

مقام دوم خانم نسیم ترابی، خانم روژین ساعد 
مقام سوم  خانم مریم حسن زاده، خانم زینب عباس زاده 

رشته دارت 
مقام اول خانم آرزو دهقانی، خانم نسرین توسلی 

مقام دوم خانم هانیه محمدزاده، خانم سمیرا رجائی 
مقام سوم  نسترن برمکی، خانم پروانه اسکندری 

رشته زو
 مقام اول نسیم ترابی، سهیال قاری 

مقام دوم خانم سارا سائلی، خانم حاتمه السادات حسینی 
مقام سوم  مهال صباغی، خانم سهیال ایرانی 

کـــه بـــه نفـــرات  گردیـــد  الزم بـــه ذکـــر اســـت مراســـم اختتامیـــه مســـابقات بالفاصلـــه پـــس از اتمـــام مســـابقات برگـــزار 
گردیـــد. اول تـــا ســـوم هـــر رشـــته، حکـــم قهرمانـــی وجوایـــزی اهـــدا 
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مچ اندازی
کیلوگرم  وزن 60- 

مقام اول : عبداهلل حسینی     رادیولوژی
مقام دوم : حمید صبری     پرستاری

مقام سوم : مهدی احمدی      پزشکی

کیلوگرم وزن 60 تا 67 
اختر جالل اف   هوشبری
صفر خالدی      پرستاری

اسماعیل ازمل     پروتز دندانی

وزن 67 تا 75
کرامت احمدی     پرستاری

گفتاردرمانی فواد افشاری     
گلی اف      هوشبری خورشید 

وزن 75تا 83
حسام صابری     پروتز دندانی

پدرام عظیمی    اتاق عمل
گفتاردرمانی سلیمان نجاری   

  پرس سینه    
وزن 60

مهدی احمدی     پزشکی
آرش ذبیحی       پرستاری

وزن 60 تا 67
چواد حاتمی    علوم آزمایشگاهی

وحید احمد زاده      پرستاری
وزن 75 تا 68

محمد ادیب     بهداشت محیط
محمد لک     دندانپزشکی

گفتار درمانی فواد افشاری     

وزن 76تا 83
هادی احمدی   دندانپزشکی

پدرام عظیمی   اتاق عمل
گفتار درمانی سلیمان نجاری   

وزن 83 تا 90
ابوالفضل مرتضی زاده      پزشکی

رامین نوروزی     دندانپزشکی
سعید محمدی      رادیولوژی

وزن 90+
نبی اهلل بختیاری       ارگونومی

جمــال ســرایی   تغذیه

طناب كشــی 
مقــام اول : بهداشــت و تغذیــه:

جــواد معصومــی )پیراپزشــکی(– ســامان عبداهلل زاده 
)پیراپزشــکی(- محمــد ادیب)بهداشت(-حســام 
صابری)دندانپزشــکی( – جمــال ســرایی)تغذیه(

مقــام دوم : تیم ســالمندان 
ســینا محمدی)بهداشــت( – رضابیــگ نــژاد – ســعید 

جعفــری – افشــین صولتــی – ســعیدمحمدی

مقام ســوم : تیم ورزشــکاران
هــادی احمــدی )دندانپزشــکی(– محمد لک 

)دندانپزشــکی( – پــدرام عظیمی)پرســتاری(- علــی 

کرمی)پرســتاری( صافــی – علیرضــا 

ورزیــده ترین فــرد خوابگاه :
محمــد ادیب )بهداشــت(
جواد حاتمی)پرســتاری( 

محمــد لک )دندانپزشــکی(
کرمی )پرســتاری( علیرضــا 

میالد ممدوحی)داروســازی(

داژبال :
مقــام اول : 

پــدرام عظیمــی )اتــاق عمل( عبداهلل حســینی 
)رادیولوژی(مهــدی ولیزاده )رادیلوژی(محســن ســعیدی 

)پرســتاری (جواد موالیی )پرســتاری(

مقام دوم :
علی رسولی )پرستاری(محسن علیزاده )پرستاری(مرتضی 

عمران زاده )پرستاری(رضاباقری )علوم آزمایشگاهی(

مقام سوم :
اکبر طالبی )گفتاردرمانی(– سعید جعفری )فیزیوتراپی(

سعیدمحمدی)رادیولوژی(رضا بیگ نژاد )پرستاری(سینا 
محمدی )بهداشت محیط(

دارت :
عبداهلل خضری )بهداشت حرفه ای(

عمار نبی لو )رادیولوژی(
سعید جعفری )فیزیوتراپی(

محمد فاتح )داروسازی(

نتایج مسابقات
 هفته خوابگاههای اردیبهشت 95
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لیوان چینی:
 حسن قاسمی       بهداشت
علی قلینژاد           پرستاری 

محسن سعیدی        پرستاری

فوتوالی 
مقام اول : علی رسولی )پرستاری(کرامت احمدی )پرستاری(  مرتضی عمران زاده )پرستاری(
مقام دوم : سامان شکارچی )کاردرمانی( آرش ذبیحی )پرستاری( فواد افشاری)گفتاردرمانی(
مقام سوم: پدرام عظیمی )اتاق عمل( محسن سعیدی )پرستاری(موسی مهرانفر)پرستاری( 

والیبال دونفره :
کبر طالبی )گفتاردرمانی مقام اول : محمد جعفری )داروسازی(هادی پور اصغر )داروسازی (ا

مقام دوم : سامان شکارچی )کاردرمانی (  آرش بحری )پزشکی(
گلی )بهداشت( کرمی )پرستاری(مصلح علی اقدم )توانبخشی(ایوب  مقام سوم : اهون 

دوی استقامت)دور محوطه خوابگاه(:
امیر شمس )بهداشت(

آرش ذبیحی )پرستاری(
صفر خالدی )پرستاری(

قویترین مرد خوابگاه :
محمد لک   دندانپزشکی

حجت فیضی     پزشکی
میالدکردی اهری )فیزیوتراپی(

عادی احمدی)دندانپزشکی(
پدرام عظیمی )پنجم(

فوتبال دستی :
مقام اول : مسعود فیضی و فرزاد ابراهیمی)فناوری اطالعات سالمت(

کرامت احمدی و موسی  مقام دوم : 
مقام سوم : احمد رضازاده و مهران رجب زاده )بهداشت(

تنیس روی میز :
مقام اول : رامین نوروزی   دندانپزشکی

مقام دوم : محمد جعفری   داروسازی
بابک صادقی   پرستاری

فریزبی :
مقام اول : فاروق معروفی) هماتولوژی (میالدصیادی )تغذیه(صهیب  شاهی )تغذیه(

عبداهلل خضری )بهداشت(امید سلیمی )فیزیولوژی(پرویز فرزامی فر )پزشکی(

مقام دوم :
سهند عبداهلل پور )بهداشت(سامان شکارچی)کاردرمانی(آرش بحری )پزشکی(

کرمی )پرستاری(آریا سخی دل )مدیریت( محسن شریفی)کاردرمانی(اهون 

مقام سوم :
جالل چوپانی )ژنتیک(وحید اصغری آذر )ژنتیک(محسن همتی )بیوشیمی(سیروس 

مهرانی مقدم )انگل شناسی(محمد یوسفس )فیزیک پزشکی(
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افتتاح بیمارستان امام خمینی؟هر؟ میانه 

در آینده نزدیک
دکترصومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز به همــراه معــاون درمان دانشــگاه علوم 
ــر  ــان دکت ــالمی آقای ــورای اس ــس ش ــه درمجل ــتان میان ــردم شهرس ــدگان م ــکی، نماین پزش
فرمنــد و دکترشــیویاری ومهنــدس مشــایخی معــاون عمرانــی وبرنامــه ریــزی فرمانــداری 
شهرســتان میانــه از بیمارســتان  امــام خمینــی میانــه بازدیــد نمودنــد و درجریــان آخریــن 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت  وضعیــت پــروژه بیمارســتان قرارگرفتنــد.  بــه 
ودرمــان میانــه : دکترصومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن  بازدیــد از 
بخشــها و قســمتهای بیمارســتان امــام خمینــی  از افتتــاح ایــن پــروژه در آینــده نزدیــک 
ــتان  ــات بیمارس ــه از امکان ــتان میان ــریف شهرس ــردم ش ــرد م ک ــدواری  ــرداد و اظهارامی خب
امــام خمینــی میانــه بهتــرو راحــت تــر اســتفاده نماینــد.  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کــز بهداشــتی ودرمانــی  تبریــز  وهیــات همراه همچنیــن از واحــد هــای درحــال ســاخت  مرا
شــهید باهنــر, روســتای ایشــلق و روســتای اونلیــق وبخش جدیــد LDR  بیمارســتان خاتم 
االنبیــاء میانــه  بازدیــد نمودنــد وضمــن اطــالع ازپیشــرفت ایــن پــروژه  هــا؛ دســتورات الزم 

رابــرای تســریع ســاخت پروژه هــا بــه واحدهــای مربوطــه ارائــه  نمودنــد. 

64

ها
داد

روی
 و 

ــار
ـــــــ

خبـ
ا

65

اخبــــــــــار و رویدادها

دوره جدید-شماره ششم - تابستان 95دوره جدید-شماره ششم - تابستان 95



ارائه خدمات مراقبت وبیماریابی سالمت درجشنواره سدآیدوغموش شهرستان میانه
گیــری فشــارخون   همزمــان بــا اجــرای برنامه هــای مختلــف درجشــنواره  ســدآیدوغموش شهرســتان میانــه  شــبکه بهداشــت ودرمــان میانــه  بــا برپایــی چادرهــای بیماریابــی ومراقبــت ســالمت وانــدازه 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان میانــه:   جشــنواره ســد آیدوغمــوش بــا مشــارکت  وتوزیــع بروشــور بــه مراجعیــن  واســتقرار آمبوالنــس 115 بــه ارائــه خدمــات ســالمت پرداختنــد .  بــه 
کــه درآن برنامه هــای فرهنگــی ورزشــی وتفریحــی) دوچرخــه ســواری  وهمــکاری ادارات وســازمانهای وموسســه خیریــه حضــرت ابوالفضــل )ع( شهرســتان میانــه  درمحوطــه  ســد آیدوغمــوش برگــزار 

گردیــد .  ؛ حــرکات ورزشــی ورزمــی ,قایــق ســواری , اســب ســواری , مســابقه قویتریــن مــردان میانــه و..... ( اجرا

برگزاری پنجاه و هشتمین 
گردهمایی فصلی روساء و معاونین 

بهداشت شبکه های بهداشت و 
درمان استان آذربایجانشرقی 

معاونیـن  و  روسـاء  فصلـی  گردهمایـی  هشـتمین  و  پنجـاه 
بهداشـت شـبکه های بهداشـت و درمـان شهرسـتانها در مرکـز 
ایـن  در  گردیـد.   برگـزار  میانـه  شهرسـتان  بهـورزی  آمـوزش 

گردهمایـی امـام جمعـه محتـرم شهرسـتان میانـه حجـت االسـالم حـاج آقـا حامـدی و آقـای شـکری معـاون اسـتاندارو فرمانـدار ویـژه شهرسـتان بـه عنـوان سـخنرانان مهمـان مطالبـی در رابطـه بـا جایـگاه و 
اهمیت تامین، حفظ و ارتقاء سـالمت ارائه نمودند.  در این گردهمایی، سیاسـتهای کلی و برنامه های در دسـت اقدام توسـط دکتر تبریزی معاون بهداشـت دانشـگاه و رئیس مرکز بهداشـت اسـتان به طور 
کامل بیان گردید.رییس مرکزبهداشـت اسـتان ازاجرای بهبود اسـتانداردها درجهت تحول نظام سـالمت درشهرسـتان میانه تقدیر وتشـکرنموده ودر ادامه برنامه، وضعیت عملکرد فرآیندهای بیماریهای 
گردیـد و از شهرسـتانهای حائـز رتبه هـای اول تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آمـد.  کارشناسـی در کل اسـتان و شهرسـتانها بیـان  گروههـای  گیـر، سـامانه سـیب و بهداشـت محیـط توسـط مسـئولین  گیـر و غیروا وا

اقدام خیرخواهانه آقای دکتر اصغر حقیقی 
ــد در  ــد. دکتراصغــر حقیقــی فرزن ــه بیمارســتان اهدانمودن ــود پدرشــان شــادروان حــاج فتحلــی حقیقــی راب ــغ هزینــه احســان مراســم یادب آقــای دکتراصغــر حقیقــی در یــک اقدامــی خداپســندانه  مبل
یــک اقدامــی خداپســندانه مبلــغ 12 میلیــون تومــان هزینــه احســان مراســم یــاد بــود درگذشــت پدربزگوارشــان شــادروان  حــاج فتحعلــی حقیقــی را بــه بیمارســتانهای میانــه اهــد انمــود. ضمــن  عــرض 

تســلیت بــه آقــای دکتــر اصغرحقیقــی و ســایر بازمانــدگان شــادروان حــاج فتحعلــی حقیقــی  ازایــن اقــدام خداپســندانه وخیرخواهانــه  تقدیــر و تشــکر می نمایــد. 
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مراسم روز پزشک درشهرستان میانه 
مراســم روز پزشــک  شــامگاه روز دوشــنبه باحضــور پزشــکان وحــرف پزشــکی شهرســتان میانــه 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان میانــه :مراســم  درتــاالر زمــرد برگزارگردیــد. بــه 
روز پزشــک بــا حضــور فرماندارویــژه شهرســتان میانــه ونماینــده مــردم میانــه درمجلــس شــورای 
برگزارگردیــد.  پزشــکی  نظــام  ســازمان  ورییــس  ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  ومدیــر  اســالمی  
گرامیداشــت روز پزشــک ازســوی دکتــر اصغرمهــدوی  درایــن مراســم  بعــداز خیرمقــدم وتبریــک 
رییــس ســازمان نظــام پزشــکی شهرســتان میانــه، شــکری معــاون اســتاندارو وفرماندارویــژه 
شهرســتان  میانــه  از اختصــاص زمیــن بــرای احــداث وایجــاد رشــته های پزشــکی درشهرســتان 
گرامیداشــت روز پزشــک و زادروز پزشــک و حکیــم ایرانــی  میانــه خبــرداد  وضمــن تبریــک 
کوشــش و خدمــات رســانی بیشــتر بــه مــردم شهرســتان را ازســوی  ابوعلــی ســینا، ضــرورت 
میانــه  مــردم  نماینــده  شــیویاری  دکتــر  مراســم  درایــن  همچنیــن  یادآورشــدند.  پزشــکان 
درمجلــس شــورای اســالمی  ضمــن تبریــک ایــن روز فرخنــده بــرای پزشــکان وحــرف پزشــکی  
وازپیگیریهــای  نمــود   تجلیــل  شهرســتان  محبــوب  پزشــک  آغاســی  دکتــر  کاریهــای   فدا از 
کالن بــرای رفــع پرداخــت بدهــی هــای بیمه هــا بــه بیمارســتانها خبــر داده واز  خوددرســطح 
زحمــات پزشــکان شهرســتان میانــه تقدیــر وتشــکرنمود. دکترطاهــری مدیــر شــبکه بهداشــت 
گــزارش  ارائــه  بــا  بــه پزشــکان شهرســتان درادامــه   بــا تبریــک روز پزشــک  ودرمــان میانــه 

تحــول نظــام ســالمت  از پیگیری هــای انجــام شــده  ایجــاد بانــد هلیکوپتــر امــداد اورژانــس 
کــردن عــوارض و اقــدام الزم بــرای هتلینــگ  کاهــش ســزارین وکــم  هوایــی، اقــدام الزم بــرای 
ح تحــول  بــه نعمــت ســالمت وامنیــت  طــر دربیمارســتانی خبــرداده ودرادامــه ضمــن اشــاره 

کــه  نظــام ســالمت دربخشــهای  درمــان و بهداشــت را ازاقدامــات خــوب نظــام مقــدس دانســت  
گفتنــی اســت درپایــان  ازســوی دولــت تدبیــر وامیــد و وزارت بهداشــت ودرمــان انجــام می شــود.  
گردیــد.  ایــن مراســم بــا اهــدای لــوح ســپاس ازپزشــکان منتخــب ونمونــه شهرســتان تجلیــل 

جشنواره آشپزی غذای سالم در روستای خاتون آباد شهرستان میانه 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان میانــه: بانــوان  گردیــد.  بــه  جشــنواره آشــپزی غــذای ســالم درروســتای خاتــون آبــاد درمحــل مرکــز بهداشــتی ودرمانــی خاتــون آبــاد برگــزار 
گــذارده و درایــن جشــنواره شــرکت  روســتای خاتــون آبــاد شهرســتان میانــه در جشــنواره آشــپزی غــذای ســالم باپختــن غذاهــای ســالم وبهداشــتی  توانمنــد یهــای هنــری خودرابــه نمایــش 
کننــدگان درایــن جشــنواره تقدیــر وتشــکر نمــودو بــا توجــه بــه بعــد مســافت دور ایــن روســتا بــه مرکــز  نمودنــد.  درایــن مراســم خانــم دکتــر عبــدی پزشــک خانــواده از حضــور وزحمــات شــرکت 
اســت  یافتــه  ترتیــب  روســتا  ایــن  بانــوان  به همــت  میانــه   ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  کارشناســان  گفتــه  بنابــه  کــه  دانســت  جشــنواره ها  بهتریــن  از  را  آبــاد  خاتــون  روســتای  جشــنواره  شــهر 
وهدایــت  رســانی  اطــالع  رادرجهــت  ســالم  غــذای  آشــپزی  جشــنواره  برنامه هــای  اجــرای  موردنیــاز،  وکالــری  هــا  وویتامیــن  غذاهــا  بــه  بــدن  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  درادامــه  دکترعبــدی   .
کننــده درایــن جشــنواره بااهــدای هدایــا تقدیــر وقدردانــی بعمــل آورده شــد.  وســوق خانواده هــا بــه غذاهــای ســالم وکــم نمــک وکــم چــرب دانســت . درادامــه ازمنتخبیــن وبانــوان شــرکت 
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مراسم گرامیداشت روز بهورز درشهرستان میانه
آییــن گرامیداشــت روز بهــورز بــا حضــور مهندس 
ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون   شــکری 
شهرستان میانه . دکتر شیویاری نماینده مردم 
شهرســتان میانــه در مجلــس شــورای اســالمی، 
مهندس مشــایخی معــاون سیاســی و اجتماعی 
فرمانــداری ِویــژه شهرســتان، دکترطاهری مدیر 
شــبکه بهداشــت و درمــان، دکترخالقــی رئیــس 
اعضــای شــورای  از  بهداشــت و جمعــی  مرکــز 
اداری شهرســتان در ســالن اجتماعــات هــالل 
گــزارش روابــط  احمــر ایــن شــهر برگــزار شــد.  بــه 
عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان 
خالقــی  دکتــر  مراســم  ایــن  ابتــدای  در  میانــه 
رییــس مرکزبهداشــت میانــه ضمــن تبریــک روز 
بهــورز، شــغل بهــورزی را یکــی از ســنگین تریــن 
کرد  مشــاغل در حوزه بهداشــت و درمان عنوان 
و گفــت: بــا اشــاره بــه  خدمات 32 ســاله بهورزان 
کشــور  ،کاهــش  از بــدو  شــروع بــکار درســطح 
شــاخص مــرگ و میــر مــادران ,کــودکان زیــر 5 

سال و زیر 1 سال از تالشهای بهورزان  در سطح 
کــه بــا واســطه ایــن خدمــات  روســتاها می باشــد 
ســطح امیــد بــه زندگــی  افزایــش یافتــه اســت .
ادامــه  در  میانــه  بهداشــت  مرکــز  رییــس   
روســتاها  بعضــی  در  گالیه هایــی   : افــزود 
درخصــوص  بهداشــت محیــط مطــرح می شــود 
مشــکالت  جــد  صــورت  بــه  انتظارمــی رود  ؛ 
و  شــود  پیگیــری  روســتاها  بهداشــت محیــط 
کــز  در صــورت لــزوم بــا مربیــان و مســئولین مرا
بیــان  بــا  همچنیــن   وی  بگذارنــد.   درمیــان 
خاطــره ای از بهــورز شــادروان خانــم نقــی زاده 
کــه چندمــاه پیــش بــه رحمــت ایــزدی پیوســته 
طلــب  متعــال  خداونــد  از  و  نمــوده   تجلیــل 
مغفــرت بــرای ایــن بانــوی درگذشــته و بــرای 
بازمانــدگان طــول عمــر بــا عــزت نمودنــد. دکتــر 
طاهــری مدیــر شــبکه درادامــه پــس از عــرض 
تبریک و تجلیل روز بهورز ؛ از خدمات شایســته 
ــی  بهــورزان  در اقصــی نقــاط شهرســتان قدردان

نمــود و در ادامــه افــزود :شــما بهــورزان عزیــز بــه 
کارتــان درخدمــت بــه مــردم عزیزمــان   اهمیــت 
واقفیــد و در ســطح اول عرصــه خدمــت ســالمت 
بــه مــردم  ارائــه خدمات می نمائید .می بایســتی 
اطالعــات و دانــش شــما بهــورزان بــرای خدمات 
بهتــر وموثــر تــر بــه روز باشــد تاخللــی درخدمــت 
بــه مــردم  ایجــاد نگــردد . مدیــر شــبکه در ادامــه 
ثبــت خدمــات در ســامانه ســیب را از برنامه های 
کــه  کــرد  الکترونیکــی وزارت بهداشــت عنــوان 
علیرغــم  و  شــده  شــروع  شهرســتان  درســطح 
و  خانه هــا  در  شهرســتان  اینترنتــی  مشــکالت 
درحــال  جــد  بــه  ودرمانــی   بهداشــتی  کــز  مرا
پیگیــری می باشــد.   حمیــد شــکری فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان میانــه نیــز در ایــن مراســم بــا 
گرامــی داشــت روز بهــورز و تجلیــل از زحمــات 
بــا  شهرســتان  روســتایی  نقــاط  در  بهــورزان 
بهداشــت  محتــرم  وزیــر  تالشــهای  بــه  اشــاره 
کابینــه  اول  شــاگرد  عنــوان  بــه  کــه  ودرمــان 

مطــرح می شــود از بهــورزان خواســت  درارایــه 
خدمــت ســالمت بــه روســتائیان هماننــد ایشــان 
نمونــه باشــند .   دکترشــیویاری نماینــده مــردم 
شهرســتان میانــه در مجلــس شــورای اســالمی 
عــرض  ضمــن  بهداشــت  کمیســیون  دبیــر  و 
گســتردگی  و  تالشــها  بــه  بهــورز،  روز  تبریــک 
ــات  ــز خدم ک ــورزان در مرا ــر دوش به ــه ب ک کاری 
و  نمــوده   اشــاره  دارد  قــرار  روســتاها  درمانــی 
بهداشــت  درکمیســیون  پیگیریهــای   : افــزود 
مجلــس بــرای متعــادل نمــودن پرداخــت هــای 
کــه  گرفتــه  انجــام  پرســنل  ســایر  و  بهــورزان 
قطعــا دربرنامــه ششــم توســعه لحــاظ و اعمــال 
کلیــپ و فیلــم  خدمــات  خواهدگردیــد .  پخــش 
رســانی بهــورزان  و همچنیــن اجــرای برنامــه 
گروه هنــری موســیقی ســنتی ازدیگــر برنامه های 
ــا اهــدای  ایــن مراســم بــود و در پایــان  مراســم ب
خانه هــای   نمونــه  بهــورزان  از  هدایــا   و  لــوح 
گردیــد.  بهداشــت شهرســتان  میانــه تجلیــل 
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دکتر مرندی ، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی

 مهم ترین بانک کشور بانک شیرمادران است
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه عـــدم اســـتفاده از شـــیرمادر توســـط نـــوزاد اثـــرات بـــدی را بر جامعه تحمیل می کنـــد، بیان کرد: بهتریـــن فـــرآورده ای که می تواند در خدمت رشـــد و ســـالمت 
نـــوزاد قـــرار بگیـــرد شـــیر مـــادر اســـت و عالوه بـــر نـــوزاد، ایـــن موضـــوع بـــر روی ســـالمتی مـــادر نیـــز تاثیـــر مثبتـــی دارد.  دکتـــر "محمدحســـین صومـــی" رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز در مراســـم افتتـــاح اولین بانک 
گـــر بـــرای نـــوزادان ســـالم شـــیر مـــادر الزم باشـــد بـــرای نـــوزادان نـــارس ایـــن موضـــوع مهم تـــر اســـت.  دکتـــر صومـــی خاطرنشـــان کـــرد: ایجـــاد بانـــک شـــیر مـــادر  شـــیرمادر کشـــور در بیمارســـتان الزهـــراء تبریـــز اظهـــار کـــرد: ا
در مرکـــز درمانـــی الزهـــراء ایـــن پیـــام را می دهـــد کـــه دســـت بـــه دســـت هـــم بدهیـــم و در ایـــن عرصـــه تـــالش کنیـــم کـــه مـــادران شـــیر خود را بـــه فرزنـــدان خـــود داده و مـــازاد آن را نیز اهـــداء کنند. وی یادآور شـــد: درســـال 
80 حـــوزه ی بهداشـــت دچـــار افـــت شـــده بـــود کـــه خوشـــبختانه طـــی دوســـال گذشـــته پیشـــرفت خوبـــی در ایـــن عرصـــه بـــه چشـــم می خـــورد؛ محرومیت زدایـــی بهداشـــتی بـــا احـــداث و تکمیـــل 154 مرکـــز بهداشـــتی 
کـــرد: در طـــی ســـال های 94-95 نیـــز  کـــه در ایـــن مـــدت ســـاخته شـــده اســـت. رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز تاکیـــد  بـــا هزینـــه ی 140 میلیـــارد ریـــال بـــه مســـاحت 14هـــزار مترمربـــع از جملـــه اقداماتـــی اســـت 
کـــز بهداشـــتی در حـــال اجراســـت کـــه تـــا 30 درصـــد پیشـــرفت در فرآینـــد ســـاخت وســـاز ایـــن پـــروژه هـــا را شـــاهد هســـتیم.  تعـــدادی از واحدهـــای بهداشـــتی تکمیـــل شـــده و می شـــود و در حال حاضـــر نیـــز پروژ هـــای مرا
وی بیـــان کـــرد: تعـــدادی از کلینیک هـــای تحصصـــی نیـــز تـــا پایـــان ســـال بـــه بهره بـــرداری می رســـد و بیمارســـتان مردانـــی آذر نیـــز کـــه عملیات ســـاخت و ســـاز آن شـــروع شـــده و در آتیه بـــه بهره برداری خواهد رســـید.
کـــرد: مهم تریـــن بانـــک   دکتـــر ســـید علی رضـــا مرنـــدی "رئیـــس فرهنگســـتان علوم پزشـــکی جمهـــوری اســـالمی ایـــران" نیـــز در ایـــن آییـــن ضمـــن تحســـین بی شـــاعبه ی دســـت اندرکاران ایـــن پـــروژه بیـــان 
گفـــت: شـــیر مـــادر بـــر روی ســـالمتی نـــوزاد بســـیار موثـــر بـــوده و  کـــرد. وی  کـــه بســـیاری از مشـــکالت نـــوزادان را حـــل خواهـــد  کشـــور ماســـت  کشـــور بانـــک شـــیرمادران اســـت و یکـــی از ســـرمایه های ارزشـــمند 
کـــرد:  کـــه حتـــی دادن یـــک قطـــره شـــیر خشـــک بـــه نـــوزاد بـــدن وی را مســـتعد ابتـــال بـــه بیماری هـــای مختلفـــی می کنـــد. وی خاطرنشـــان  گونـــه ای  بـــدن وی را در مقابـــل بیماری هـــا ایمـــن می کنـــد؛ بـــه 
ـــت. ـــاط اس ـــوع ارتب ـــن ن ـــن و تاثیرگذارتری ـــن مهم تری ـــه ای ک ـــرا  ـــوند؛ چ ـــدا ش ـــر ج ـــوزاد از یک دیگ ـــادر و ن ـــد م ـــه نبای ـــاعت های اولی ـــوده و در س ـــاز ب ـــوزاد نی ـــرای ن ـــدت ب ـــه ش ـــز ب ـــادر نی ـــوش م ـــادر، آغ ـــیر م ـــر ش عالوه ب

دکتر ویل پارکس :

کودک و رشد مغزی سالم تغذیه با شیر مادر ضامن بقای 
بــه  گفــت: تغذیــه انحصــاری و  کــودکان ســازمان ملــل،   رئیــس دفتــر صنــدوق حمایــت از 
ــه رشــد مغــزی ســالم،  کــودکان کمــک می کنــد، بلکــه ب ــه بقــاء  ــه تنهــا ب ــا شــیر مــادر ن هنــگام ب
کــودکان  آموزشــی  موفقیت هــای  همچنیــن  و  یادگیــری  و  شــناختی  توانایی هــای  افزایــش 
در پنــج ســالگی نیــز کمــک شــایانی می کنــد. "دکتــر ویــل پارکــس" در  آییــن افتتــاخ بانــک شــیر 
ــرد:  ک ــران بیــان  ــراز خوشــحالی از حضــور خــود در ای ــز ضمــن اب مــادر در بیمارســتان الزهــراء تبری
کــودکان  کوشــش های ایــران در جهــت نجــات  ایــن موضــوع ســنگ بنای مهمــی در راســتای 
کــه شــیر مــادر بــرای نــوزاد ماننــد یــک معجــون جادویــی عمــل  از مــرگ و میــر اســت؛ چــرا 

کــودکان می توانــد تــا حــد چشــمگیری در  کــه بیمــار هســتند بســیار بیشــتر از دیگــر نــوزادان بــوده و شــیرمادر بــرای ایــن  کــرد: اهمیــت تغذیــه در مــورد نــوزادان زودرس و نوزادانــی  می کنــد. وی خاطرنشــان 
کــه متوجــه شــده ام تاســیس ایــن بانــک شــیر از ســفر مطالعاتــی  کنــد. پارکــس یــادآور شــد: بنــده از ایــن موضــوع بســیار خرســندم  کمــک  کــرده و بــر تقویــت سیســتم ایمنــی آن هــا  ســالمت آن هــا تغییــر ایجــاد 
کــرد:  گرفتــه شــده اســت. وی تاکیــد  کــرده بودیــم الهــام  کــه یونیســف چندســال قبــل بــرای تعــدادی از متخصصــان طــب اطفــال بــه یکــی از بیمارســتان های هلنــد و بازدیــد از بانــک شــیر آن هماهنــگ 
کــودکان از اصلی تریــن ماموریت هــای یونیســف اســت و مــا نیــز  تبــادل دانــش و تجربــه میــان متخصصــان ایرانــی و کشــورهای دیگــر در خصــوص روش هــای موفــق بــرای فراهــم آوردن زندگــی بهتــر بــرای 
کــه بــرای ســال های 2017 تــا 2021 بــا دولــت ایــران داریــم ادامــه دهیــم. وی افــزود: تبــادل دانــش و تجربــه میــان متخصصــان  کــه این گونــه برنامه هــا را در برنامــه ی مشــترک جدیــدی  متعهــد هســتیم 
کشــورها، می توانــد الگویــی ارزنــده و فرصــت یادگیــری مناســبی بــرای ســایر کشــورها باشــد تــا از موفقیت هــای ایــران در زمینه هــای گوناگــون مربــوط بــه کــودکان بــه ویــژه بهداشــت و ســالمت بهره منــد شــوند.
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افتتاح بانک شیر مادر در کشور
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز؛ اولین بانک شــیر مادر 
کشــور در مرکــز آمــوزش درمانــی الزهــراء تبریــز، در تاریخ 25 تیرماه  ســال جاری با 
حضور ریاســت دانشــگاه، رییس فرهنگســتان علوم پزشــکی کشــور جناب آقای 
دکتــر مرنــدی، نماینــده یونســیف در ایــران، آقــای ویــل پارکــس، رییــس و اعضــای 
انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر کشور، رییس اداره جمعیت و سالمت وزارت جناب 
آقای دکتر مطلق و سایر مسئولین وزارت و مسئولین استانی افتتاح شد. هدف از 
 تاســیس بانک شــیر مادر ، تامین شــیرمادر برای نوزادان نارس و پرخطر می باشــد.
بــر اســاس منابــع علمــی اســتفاده از شــیر مــادران )ترجیحــا شــیر خــود مــادر و یــا شــیر 
مادر اهدایی ( ریســک سپســیس) عفونت نوزادی(، انترکولیت نکروزان)بیماری 
التهابــی روده نــوزادان(، را کاهــش مــی دهــد و بــه افزایــش هــوش و تکامــل نــوزدان 

در بلنــد مــدت کمــک می کنــد. 
در ایــن بانــک، شــیر اهدایــی مــادران جمــع آوری و پاســتوریزه مــی گــردد تــا بــرای 
کــه از شــیرمادر خودشــان محــروم هســتند، آمــاده و امــن  مصــرف در نوزادانــی 
گــردد. بدیــن معنــی کــه شــیر هــای مــادران اهدایــی پــس از تاییــد ازمایشــگاه مــورد 
پاستوریزاســیون قرار میگیرند تا ریســک انتقال )HIV( هپاتیت ب، هپاتیت ســی 
و  CMV و باکتــری هــای معمــول از بیــن بــرود. بــا پاستوریزاســیون قســمت عمــده 
مــواد ایمنــی موجــود در شــیر مــادر حفــظ مــی شــود و بهمیــن دلیــل نســبت بــه شــیر 
 AAP( (ــف و ــت )WHO( و یونیس ــی بهداش ــازمان جهان ــت س ــح اس ــک ارج خش
American Academy of Pediatricsبــرای نوزادانــی کــه بــه هــر دلیــل از شــیر مــادر 
خود محرومند شــیر دایه با شــیر آماده شــده توســط بانک شــیر را توصیه می کنند. 
بانــک شــیر مــادر بیمارســتان الزهــرا بــر اســاس اخریــن دســتور العمــل هــای بانــک 
هــای شــیر مــادر امریــکا )HMBANA (  آمــاده شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت، از 
حــدود 90 ســال قبــل در کشــورهای پیشــرفته بانــک هــای شــیر مــادر فعال هســتند 
و ایــن اولیــن نمونــه ایــن بانــک در کشــور می باشــد.این واحــد در ســاختمان شــماره 
2 مرکــز بــا امکاناتــی ماننــد یخچــال هــای پیشــرفته، دســتگاه پاســتوریزه کننــده 
کتو اسکن راه اندازی شده است. تاسیس بانک شیرمادران به همت  شیرمادر، ال
تــالش هــای معاونــت بهداشــت دانشــگاه و آقــای دکتــر محمد باقر حســینی ، فوق 
 تخصــص نــوزادان و بــا حمایــت مالــی اداره ســالمت نــوزادان صــورت گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت مــادران محتــرم مــی تواننــد جهــت اهــدای شــیر بــا شــماره تلفــن 
35577225-041 )شــماره اختصاصــی بانــک شــیر(تماس حاصــل فرماینــد.

 شیر مادر ، معجون جادوئی براى نجات جان نوزادان
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، روزجمعـــه، بیســـت وپنجـــم تیرمـــاه ســـال 9٥ ، بانـــك شـــیر  بـــه 
کشـــور در مرکـــز آموزشـــی،درمانی الزهـــرا بـــا حضـــور مقامـــات جهانی،کشـــورى و اســـتانی افتتـــاح  مـــادر بـــراى اولیـــن بـــار در 
گویی و ســـخنرانی رئیس  که باتالوت آیات قرآن عزیز وخیرمقدم  شـــده و مورد بهره بردارى قرارگرفت. در این آیین 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز شـــروع شـــد،دکترمرندى- رئیـــس فرهنگســـتان علـــوم پزشـــکی ، دکترپزشـــکیان-نائب 
رئیس مجلس شـــوراى اســـالمی، دکترپارکس-نماینده یونیســـف در ایران ، دکترشبســـترى- معاون سیاســـی امنیتی 
اســـتاندار و تعـــدادى چنـــد از مســـئولین وزارت بهداشـــت،درمان و آمـــوزش پزشـــکی و اعضـــاى شـــوراى شـــهر و اســـاتید 
کیـــد بـــر  کـــش بانـــك شیرمادرحضورداشـــتند.  دکترصومـــی بـــا تا و اعضـــاى هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه وهمـــکاران زحمـــت 
اهمیـــت تغذیـــه بـــا شـــیرمادرباالهام از فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــرى، بویـــژه موضـــوع پـــر اهمیـــت اقتصـــاد مقاومتـــی 
ح عظیـــم درکنـــار فواید علمی وانساندوســـتانه آن داشـــتند.  اشـــاره هوشـــمندانه اى بـــه صرفـــه هـــاى اقتصـــادى ایـــن طـــر

درادامـــه ، دکترمرندى-رئیـــس فرهنگســـتان علـــوم پزشـــکی ضمـــن تقدیـــرو تشـــکراز زحمـــات رئیـــس و همـــکاران 
کـــرد. دکترپارکـــس، ضمـــن  کارى عظیـــم علمـــی قلمـــداد  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی افتتـــاح بانـــك شـــیر مـــادر را 
گفـــت : ســـاالنه هـــزاران نـــوزاد نـــارس بدلیـــل عـــدم تغذیـــه بـــا شـــیر مـــادر جـــان خـــود  کار انجـــام یافتـــه  اظهارخوشـــحالی از 
ازدســـت میدهند.تغذیـــه بـــا شـــیر مـــادر بـــراى نجـــات جـــان نـــوزادان ،بـــه منزلـــه معجـــون جادوئـــی عمـــل می کنـــد. وى 

ـــرد.  ک ـــدوارى  ـــار امی ـــران اظه ـــا در ای ـــداد آنه ـــش تع ـــز و افزای ک ـــن مرا ـــعه ای ـــراى توس ب

کلنگ زنی فاز 
سوم بیمارستان 
الزهرا)س( تبریز

ســـومین فـــاز بیمارســـتان الزهـــرا)س( 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا 
حضـــور دکتـــر مرنـــدی رئیـــس فرهنگســـتان علـــوم پزشـــکی ایران،دکتـــر حیـــدرزاده و دکتـــر محمدحســـین صومـــی 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ، ایـــن ســـاختمان در 6 طبقـــه  احـــداث  کلنـــگ زنـــی شـــد. بـــه 
شـــده و شـــامل  بخـــش هـــای نازایـــی ، غربالگـــری ســـرطان ، LDR ، بخـــش بســـتری ، آموزشـــی، خوابگاهـــی 
گـــزارش فـــوق ،  خدماتـــی و تاسیســـاتی بـــوده و در متـــراژ شـــش هـــزار متـــر مربـــع بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید. بـــه 
ح توســـعه بیمارســـتان الزهـــرا)س(  بـــا  پیمانـــکار پـــروژه ، قـــرارگاه خاتـــم بســـته شـــده و ضمـــن  قـــرار داد احـــداث طـــر
گرفتـــه اســـت. اخـــذ محـــوز و تامیـــن اعتبـــار ،  نقشـــه آن نیـــز تهیـــه و مـــورد تاییـــد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز قـــرار 
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بازدید قائم مقام معاون درمان وزارت 
بهداشت  از شهرستان اسکو

کل دفتـــر ســـالمت  دکتـــر حاجبـــی قائـــم مقـــام معـــاون درمـــان وزارت بهداشـــت و رئیـــس اداره 
روانـــی اجتماعـــی و اعتیـــاد وزارت بهداشـــت و درمـــان، دکتـــر شـــریفی عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه 
ـــز بهداشـــت  ـــاد مرک ـــی اجتماعـــی و اعتی ـــروه ســـالمت روان گ ـــوم پزشـــکی تهـــران،  رحیمـــی مســـئول  عل
ــز  ــل مرکـ ــکو  از محـ ــتان اسـ ــالمت شهرسـ ــی سـ ــع و همگانـ ــبکه جامـ ــئولین شـ ــراه مسـ ــتان به همـ اسـ
ســـالمت روان جامعـــه نگـــر )CMHC( و بخـــش تخصصـــی  اعصـــاب و روان بیمارســـتان امـــام 
روابـــط عمومـــی شـــبکه جامـــع و  گـــزارش  .بـــه  اســـکوبازدید نمودنـــد  خمینـــی )ره( شهرســـتان 
همگانـــی ســـالمت شهرســـتان اســـکو، دکتـــر هاشـــمی اقـــدم سرپرســـت شـــبکه جامـــع و همگانـــی 
ســـالمت شهرســـتان اســـکو درایـــن بازدیـــد در خصـــوص آخریـــن وضعیـــت بیماریابـــی بیمـــاران 
روانـــی در ســـطح شهرســـتان توضیحاتـــی را ارئـــه نمـــوده وبـــه افزایـــش قابـــل مالحظـــه شـــاخص 
کـــز ســـالمت و خانه هـــای بهداشـــت همزمـــان بـــا  بیماریابـــی اختـــالالت روانپزشـــکی در ســـطح مرا
کردنـــد .در ایـــن بازدیـــد، دکتـــر  تشـــکیل پرونـــده ســـالمت الکترونیـــک )ویزیـــت پایـــه رایـــگان( اشـــاره 
ــکو  ــتان اسـ ــه در شهرسـ ــام یافتـ ــات انجـ ــندی  از اقدامـ ــراز خرسـ ــکرو ابـ ــر، تشـ ــن تقدیـ ــی ضمـ حاجبـ
ــور در  کشـ ــتان  ــه اسـ ــگام در سـ ــورت پیشـ ــه صـ ــر بـ ــه نگـ ــالمت روان جامعـ ــز سـ ــد، مرکـ ــار نمودنـ اظهـ
حـــال انجـــام می باشـــدو بـــا توجـــه بـــه نتایـــج پایـــش هـــای بـــه عمـــل آمـــده در شهرســـتان اســـکوبه 
گامـــی بـــزرگ  ومهـــم  ح را  صـــورت مطلـــوب و رضایتبخـــش در حـــال انجـــام بـــوده و  اجـــرای ایـــن طـــر
کشوربرشـــمردند  ح تحـــول نظـــام ســـالمت در  در حـــوزه ســـالمت روان همزمـــان بـــا اجـــرای طـــر
.  ایشـــان به همـــراه دکتـــر شـــریفی بـــه  بررســـی  وضعیـــت  بیماریابـــی و  برنامه هـــای مراقبتـــی  
ــادی  ــرات ارشـ ــه و نظـ ــالمت پرداختـ ــای سـ ــا و پرونده هـ ــرم هـ ــنی از روی فـ ــف سـ ــای مختلـ گروههـ
ــه  ــارت ارائـ ــکی و فلوچـ ــالالت روان پزشـ ــری و مراقبـــت اختـ ــارت غربالگـ ــودرا در خصـــوص فلوچـ خـ
خدمـــات ســـالمت روانـــی اجتماعـــی ومســـیر  ارجـــاع بیمـــاران روانـــی در ســـطوح مختلـــف در قالـــب 
گردیـــد  به همـــکاران بیـــان نمودنـــد .  گـــزار  ــر  کـــه در محـــل مرکـــز ســـالمت روان  بـ جلســـه آموزشـــی 
و  اعصـــاب  بیمـــاران  بســـتری  تخصصـــی  بخـــش  از  ادامـــه  در  ایشـــان  فـــوق  گـــزارش  بـــه  بنـــا 
روان بیمارســـتان نیـــز بازدیـــد بـــه عمـــل آوردنـــد، شـــریفی سرپرســـت  بیمارســـتان اســـکو نیـــز از 
فیزیکـــی  فضـــای  و  امکانـــات  تجهیـــز  پروســـه  و  روان  و  اعصـــاب  تخصصـــی  بخـــش  عملکـــرد 
ایـــن بخـــش توضیحاتـــی را ارائـــه نمـــوده و خواســـتار حمایتهـــای مالـــی و تامیـــن اعتبـــار بـــرای 
کامـــل ایـــن بخـــش شـــدند،  دکتـــر حاجبـــی نیـــز ضمـــن بازدیـــد و بررســـی  ادامـــه فعالیـــت و تجهیـــز 

ـــد. ـــالم نمودن ـــودرا اع ـــاعد خ ـــر مس ـــتان نظ ـــاب و روان بیمارس ـــی اعص ـــش تخصص ـــت بخ ـــه فعالی ـــت ادام ـــرف وزارت جه ـــی از ط ـــای مال ـــت ه ـــار و حمای ـــن اعتب ـــه  تامی ـــبت ب ـــف نس ـــای مختل ـــش ه بخ

بازدید دکتر دماری رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سالمت ایران از شهرستان اسکو
     دکتـــر بهـــزاد دمـــاری معـــاون  مؤسســـه ملـــی تحقیقـــات ســـالمت ایـــران به همـــراه رحیمـــی اصـــل 
گـــروه ســـالمت روانـــی اجتماعـــی و اعتیـــاد مرکـــز بهداشـــت اســـتان از محـــل مرکـــز ســـالمت روان  مدیـــر 
کشـــوری CMHC ( در ســـطح شهرســـتان  اســـکو بازدید به عمل آوردند. ح پایلوت  جامعه نگر)طر
 وی ضمـــن بازدیـــد از بخـــش اعصـــاب و روان بیمارســـتان امـــام خمینـــی )ره( اســـکو و مرکـــز 
ــرف  ــده از طـ ح شـ ــر ــکالت مطـ ــور و مشـ ــرای امـ ــد اجـ ــی رونـ ــه بررسـ ــر بـ ــه نگـ ــالمت روان جامعـ سـ
مســـؤلین شهرســـتان پرداختنـــد و ضمـــن اظهـــار خرســـندی از رونـــد اجـــرای امـــور در ســـطح 
ــعه  ــداز و توسـ ــم انـ ــند چشـ ــتای سـ ــالمت در راسـ ــام سـ ــه نظـ ــداف عالیـ ــبرد اهـ ــتان و پیشـ شهرسـ
بیماریهـــای  بـــه  مربـــوط  بـــاالی  آمارهـــای  و  روان  ســـالمت  ملـــی  پیمایـــش  بیـــان  بـــه  ملـــی 
گـــر بـــه  کشـــور خبـــر دادنـــد و افزودنـــد ا ح در ســـطح  روانپزشـــکی و ضـــرورت اجـــرای ایـــن طـــر
ــا تمـــام  ح بـ حـــول قـــوه الهـــی و بـــا درایـــت مســـؤلین امـــر اســـتانی و شهرســـتان اجـــرای ایـــن طـــر
کـــه اجـــرای آن  ــرا خواهـــد شـــد  کشـــور اجـ کنـــد در تمـــام  فراینـــد هـــای مذکـــور موفقیـــت حاصـــل 
باعـــث بهرمنـــدی و افزایـــش تـــوان اجتماعـــی و تامیـــن ســـالمت روانـــی  مـــردم خواهـــد شـــد.

ـــود  ـــع موج ـــکالت و موان ـــان مش ـــن  بی ـــبکه ضم ـــت ش ـــدم سرپرس ـــمی اق ـــر هاش ـــد دکت ـــن بازدی در ای
کمبـــود نیـــروی انســـانی و منابـــع مالـــی اشـــاره فرمـــوده  ح خصوصـــٌا بـــه  در اجـــرای ایـــن طـــر
گـــر بـــا عنایـــت خداونـــد متعـــال و مســـاعدتهای دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  ح نمودنـــد ا و مطـــر
ح بـــا جدیـــت  گـــردد مصمـــم هســـتیم ایـــن طـــر تبریـــز درراســـتای حـــل مشـــکالت مذکـــور مرتفـــع 
گـــردد. اجـــرا  ســـطح شهرســـتان   در  توانمنـــد   و  کارشناســـان مجـــرب  بـــا همـــکاری  و  تمـــام 

همچنیـــن در ایـــن روز دبیرخانـــه اقـــدام جامعـــه و توســـعه پایـــدار در محـــل فرمانـــداری شهرســـتان 
ـــدار شهرســـتان اســـکو در ایـــن  ـــد،  مهنـــدس صادقـــی فرمان گردی ـــاح  ـــا حضـــور هیئـــت همـــراه افتت ب
ــان در جهـــت  ــاعد ایشـ ح و قـــول مسـ ــر ــرای ایـــن طـ ــار رضایتمنـــدی از اجـ خصـــوص ضمـــن اظهـ
ح در ســـطح نظـــام بهداشـــتی و درمانـــی  همـــکاری، افزودنـــد امیـــد داریـــم اجـــرای ایـــن طـــر
کیفیـــت ارائـــه خدمـــات روانپزشـــکی  کمیـــت و  شهرســـتان منجـــر بـــه تحولـــی چشـــمگیر در ارتقـــای 
شـــده و در نهایـــت بخشـــی از نیازهـــای پاســـخ داده نشـــده بیمـــاران روان پزشـــکی و خانـــواده آنـــان 
کـــه عمومـــًا جـــزو محـــروم تریـــن بیمـــاران هســـتند پاســـخگو باشـــد و رضایـــت آنـــان را جلـــب نمایـــد. را 
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برگزاری همایش بهداشت آب درشهرستان 
اسکو 

بـــا حضـــور مســـئولین اســـتانی و شهرســـتانی شـــرکت آب و فاضـــالب  همایـــش بهداشـــت آب 
روســـتایی،  مســـئولین وکارشناســـان بهداشـــت شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان 
اســـکو و آب بانـــان روســـتاهای تحـــت پوشـــش شهرســـتان اســـکو در محـــل ســـالن همایـــش شـــبکه 
گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــبکه  گردیـــد. بـــه  جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان اســـکو برگـــزار 
ـــالم  ـــت و س کیفی ـــای   ـــدف ارتق ـــا ه ـــش ب ـــن  همای ـــکو، ای ـــتان اس ـــالمت شهرس ـــی س ـــع و همگان جام
گردیـــد .در ابتـــدای ایـــن همایـــش دکتـــر  ســـازی آب مشـــروب روســـتایی در ســـطح شهرســـتان برگـــزار 
گویـــی بـــه مســـئولین اســـتانی  ابراهیـــم زاده، رئیـــس مرکـــز بهداشـــت شهرســـتان ضمـــن خـــوش آمـــد 
و شهرســـتان، براهمیـــت  موضـــوع بهداشـــت آب د رکنتـــرل و جلوگیـــری از انتقـــال بیماریهـــای روده 
ای مطالبـــی را عنـــوان نمودنـــد .در ادامـــه ایـــن همایـــش،  جهانـــی  مســـئول اداره آب و فاضـــالب 
کارشناســـان و بهـــورزان مرکـــز بهداشـــت شهرســـتان  روســـتایی شهرســـتان ضمـــن تقدیـــر از زحمـــات 
کنتـــرل بهداشـــت آب از چالـــش هـــای شـــرکت ابفـــار شهرســـتان صحبـــت نمودنـــد،   در خصـــوص 
کمبـــود  ایشـــان بـــه بیـــان مشـــکالت مربـــوط بـــه نگهـــداری تاسیســـات ابرســـانی روســـتا از قبیـــل 
اعتبـــارات ملـــی، بعـــد مســـافت، مشـــکالت فرهنگـــی مصـــرف اب و وضعیـــت توپوگرافـــی برخـــی 
کمبودهـــا شـــرکت آب و فاضـــالب  کردنـــد علیرغـــم ایـــن مشـــکالت و  روســـتاها اشـــاره نمـــوده و اعـــالم 
ــتان  ــت آب شهرسـ کیفیـ ــت افزایـــش  ــتان در جهـ ــت شهرسـ ــز بهداشـ ــا مرکـ ــل بـ ــتایی در تعامـ روسـ

کارشـــناس مســـئول واحـــد بهداشـــت  تـــالش خواهـــد نمـــود . در ادامـــه ایـــن برنامـــه  اســـماعیلیان 
کلرســـنجی  محیـــط شـــبکه  مطالـــب آموزشـــی در خصـــوص بهداشـــت آب، ارائـــه آمـــوزش عملـــی 
کلرزنـــی و آلودگـــی آب روســـتاهای شهرســـتان در طـــول  گزارشـــی از وضعیـــت  بـــه  آب بانـــان و نیـــز 
ـــر  ـــتاهای غی ـــی روس ـــای تحویل ـــت ه ـــتاها، سیاس ـــات آب روس ـــص تاسیس ـــر، نواق ـــاله اخی دوره 5 س
تحـــت پوشـــش بـــه شـــرکت آبفـــار در شهرســـتان  را ارائـــه نمودنـــد .همچنیـــن در ادامـــه ایـــن برنامـــه 
کیفـــی شـــرکت آبفـــار اســـتان مطالـــب آموزشـــی در خصـــوص   کنتـــرل  کارشـــناس  مهنـــدس فتـــح الهـــی 

کلرزنـــی و اهمیـــت نگهـــداری تاسیســـات آب در روســـتاها ارائـــه نمودنـــد . دســـتگاههای 

طرح توانمندسازی زنان سالمند
کوثـر وابسـته بـه بهزسـتی و مجتمـع سـالمت آیـت الـه میالنـی اسـکو در تاریـخ 95/3/22 در  ح توانمنـد سـازی زنـان سـالمند اسـکو طـی تفاهـم نامـه ای بـا همـکاری موسسـه خیریـه پیشـگامان  طـر
ح توانمنـد سـازی وآمـوزش شـیوه های زندگی سـالم در دوره سـالمندی بـا رعایت نکات سـاده  و اصالح شـیوه زندگی در  راسـتای پیشـبرد اهـداف خـود مراقبتـی اجـراء گردیـد. هـدف از اجـرای ایـن طـر
زنـان سـالمند وبـا شـعار "سـالمند شـهروند ارشـد میباشـد. ایـن برنامـه بـه صـورت  ماهانـه در مسـجد" اوجوزلـو" اسـکو برگـزار میگـردد و موضوعـات آموزشـی بـا توجه به نیازهـای  گروه هدف و مشـکالت 

ح تـا آخـر سـال 95 ادامـه خواهد داشـت آنهـا و مباحـث خودمراقبتـی انتخـاب میگـردد. اجـرای ایـن طـر

انجام طرح فلوراید تراپی و 
فیشورسیلنت دانش آموزان به صورت 
رایگان در راستای طرح تحول نظام 

سالمت شهرستان  اسکو
اســـتفاده مناســـب از فلورایدبهتریـــن روش پیشـــگیری ازپوســـیدگی دنـــدان می باشـــد.فلورایدبا 
گیـــری ازپوســـیدگی ســـطح جونـــده نســـبت بـــه ســـطوح صـــاف  کمـــی درجلـــو  همـــه مزایـــای خودتاثیـــر 
کاهـــش پوســـیدگی  کـــه میـــزان  داخلـــی وخارجـــی وهمچنیـــن ســـطوح بیـــن دندانـــی دارد بـــه طـــوری 
ـــوده در  ـــن دندانی75درصدب ـــطوح بی ـــرای س ـــد و ب ـــی وخارجی86درص ـــاف داخل ـــطوح ص ـــرای س ب
ــت.  ــد اسـ ــطح جونده36درصـ ــی سـ ــیدگی دندانـ کاهـــش پوسـ ــددر  ــزان تاثیرفلورایـ ــه میـ کـ ــی  حالـ
ک  کنـــار هـــم بـــا رعایـــت بهداشـــت دهـــان و دنـــدان بامســـوا اســـتفاده از فیشورســـیالنت وفلورایـــد در 
ح  ــر ــروع طـ ــود. از شـ ــدان می شـ ــیدگی  دنـ ــی از پوسـ کاملـ ــگیری  ــا باعـــث پیشـ ــدان تقریبـ ــخ دنـ ونـ

کیفیـــت وکمییـــت فلورایدتراپـــی تـــالش مضاعفـــی را بـــه  تحـــول ســـالمت ایـــن واحدبـــرای بـــاال بـــردن 
کاربردکـــه درســـال94حدودا26300دردو نوبـــت ودرنیمـــه اول ســـال95حدودا16134فلورایدبرای 

ـــا ششم(اســـتفاده شـــده اســـت. دانـــش آمـــوزان ابتدایـــی)اول ت
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اجرای طرح جامعه ایمن و مروج سالمت سهند به عنوان طرح پایلوت کشوری در 
شهرستان اسکو زیر نظر سازمان بهداشت جهانی 

دو برنامــه جامعــه ایمــن و شــهر ســالم برنامه هایــی تاییــد شــده از ســوی ســازمان بهداشــت 
ــه  ــه ب ــر دو برنام ــود. ه ــرا می ش ــه اج گان ــورت جدا ــه ص ــورها ب کش ــر  کث ــه در ا ک ــند  ــی می باش جهان
گرفتــه می شــوند تــا دســتیابی بــه شــاخص هایــی مشــخص از ایمنــی  عنــوان یــک فراینــد در نظــر 
و ســالمت. بــه عبارتــی، موفقیــت اجــرای ایــن دو برنامــه در دســتیابی بــه شــاخص هــای نهایــی 
ــرای همــکاری بیــن بخشــی در راســتای  ایمنــی و ســالمت نیســت بلکــه برقــراری فرایندهایــی ب
ارتقــای ایمنــی و ســالمت، حمایــت و تعهــد سیاســی بــه عنــوان شــاخص هــای موفقیــت معرفــی 
شــده اســت. دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اقــدام بــه طراحــی یــک مــدل تلفیقــی از ایــن دو 
کــه بــا حمایــت هــای اســتانداری  برنامــه بــا عنــوان جامعــه ایمــن و مــروج ســالمت نمــوده اســت 
اســکو و همــت شــهرداری ســهند در شــهر جدیــد  فرمانــداری شهرســتان  آذربایجــان شــرقی، 
ــی ســالمت  ــروژه در محــل شــبکه جامــع و همگان ــه علمــی ایــن پ ســهند اجــرا می شــود. دبیرخان
شهرســتان اســکو دایــر شــده اســت و بــا همــکاری مرکــز بیــن المللــی حمایــت از جوامــع ایمــن 
ح توســط ســازمانهای داخلــی ووزارتــی  )ISCSC( هدایــت علمــی پــروژه را برعهــده دارد. ایــن طــر

و نیــز دو نهــاد خارجــی )ســازمان بهداشــت جهانــی و مرکــز بیــن المللــی حمایــت از جوامــع ایمــن 
گرفــت. ایــن برنامــه بــه دنبــال ایجــاد یــک جامعــه ایمــن  در ســوئد(  مــورد ارزشــیابی قــرار خواهــد 
ــازمانها و  ــام س ــارکت تم ــا مش ــت ب ــد اس ــدکه امی ــالم می باش ــاد و س ــی ش ــک زندگ ــرای ی ــالم ب و س
گــردد. ایــن پــروژه برمبنــای مشــارکت بیــن بخشــی برنامــه  شــهروندان عزیــز بــه ایــن هــدف نائــل 
ــد  ــزی بلن ــه ری ــردم و برنام ــارکت م ــازی و مش ــای توانمندس ــتراتژی ه ــا اس ــت و ب ــده اس ــزی ش ری

ــه اهــداف زیــر می باشــد: ــه دنبــال دســتیابی ب مــدت ب
1(ایجاد بستر همکاری بین بخشی برای ارتقای ایمنی و سالمت

کنان شــهر  گاهــی، ایجــاد نگــرش مثبــت، توانمندســازی و اصــالح ســبک زندگــی ســا 2(افزایــش آ
جدیــد ســهند

3(ارتقای دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی 
4(کاهش خطرات و تصادفات ترافیکی در محدوده شهر جدید سهند

5(کاهش آسیب های اجتماعی در شهر جدید سهند
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جمع آوری عرضه قلیان از روستای 
تاریخی کندوان

طـــی اقدامـــات شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان اســـکو و بـــا مشـــارکت هـــای 
بـــرون بخشـــی در طـــی یـــک ســـال فعالیـــت مـــداوم، عرضـــه قلیـــان از ســـطح غذاخوریهـــا، 
گردیـــد  بـــه  کنـــدوان جمـــع آوری  گردشـــگری  کـــن روســـتای تاریخـــی و  رســـتوران و اما
گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان اســـکو طـــی بازدیـــد 
هـــای بـــه عمـــل آمـــده توســـط بازرســـین بهداشـــت محیـــط شهرســـتان در ســـاعات اداری و 
ح تشـــدید درســـاعات بعـــد از ظهـــر و ایـــام تعطیـــل و بـــا هماهنگـــی هـــای  نیـــزدر قالـــب طـــر
ـــز اخطـــار  ـــروه امنیـــت غذایـــی شهرســـتان، ادرات مرتبـــط  ونی کارگ ـــه عمـــل آمـــده ازطریـــق  ب
کننـــده قلیـــان، معرفـــی بـــه دادگاه عمومـــی شهرســـتان ونیـــز  دهـــی بـــه متصدیـــان عرضـــه 
کنـــدوان جمـــع اوری  گردشـــگری  کـــن روســـتای  تعزیـــرات حکومتـــی اســـتان قلیـــان در اما
گـــزارش فـــوق در طـــی ایـــن برنامـــه از تعـــداد 57 امکنـــه روســـتا در 25  گردیـــد .  بنـــا بـــه 
کســـازی و  کـــن از وجـــود قلیـــان پا کـــه تمامـــی ایـــن اما امکنـــه قلیـــان عرضـــه میگردیـــد 
کیـــپ  گردید.همچنیـــن ا تعـــداد 45 عـــدد قلیـــان از ســـوی واحـــد بهداشـــت محیـــط معـــدوم  
هـــای بهداشـــت محیـــط در ایـــام تعطیـــل  بـــا برپایـــی  چادرهـــای اطـــالع رســـانی و عرضـــه 
ــیگار و  ــات و سـ ــاوره های تـــرک مصـــرف دخانیـ ــام مشـ ــته های آمـــوزش ،پمفلـــت، انجـ بسـ
کالســـهای مشـــاوره ای تـــرک ســـیگار در جهـــت  ثبـــت نـــام از داوطلبیـــن جهـــت حضـــور در 

گردشـــگران بـــه صـــورت فعـــال فعالیـــت دارنـــد.  خدمـــت رســـانی بـــه 

ارائه خدمات مشاوره ای  به صورت تیم 
مشارکتی برون بخشی در شهرستان 

اسکو به مناسبت  روز ملی جوان
کبــر )ع( و روز ملــی جــوان  بســیج اطــالع  بــه مناســبت 11 شــعبان، ســالروز والدت حضــرت علــی ا
یادمــان  پــارک  محــل  در  شهرســتان  مختلــف  ارگانهــای  توســط  ای  مشــاوره  وخدمــات  رســانی 
جامــع  شــبکه  عمومــی  روابــط  گــزارش  گردید.بــه  برگــزار  ســهند  جدیــد  شــهر  گمنــام  شــهدای 
برگــزاری  بخشــی  بــرون  کمیتــه  در  کــه  برنامــه  ایــن  اســکو،  شهرســتان  ســالمت  همگانــی  و 
ادارات  نماینــدگان  بــا حضــور  ملــی  جــوان در محــل شــبکه جامــع و همگانــی ســالمت   هفتــه 
اطــالع  هــای  چــادر  برپایــی  بــا   بــود  گرفتــه  قــرار  تصویــب  مــورد  و  مطــرح  شهرســتان  مختلــف 
ارشــاد،  و  فرهنــگ  بهزیســتی،  ســالمت،  همگانــی  و  جامــع  شــبکه  ادارات  ســوی  از  رســانی 

کــه بــا اســتقبال مطلــوب مردمــی همــراه بــود خدمــات مشــاوره  گــزارش فــوق در ایــن بســیج اطــالع رســانی  ورزش و جوانــان و هــالل احمــر در محــل یادمــان شــهدای شــهر ســهند برگــزار شــد. بنــا بــه 
ای بهداشــت روان ،مشــاوره و پذیــرش داوطلبــان در زمینــه  تــرک مصــرف دخانیــات ، خدمــات مشــاوره ای رفتارهــای پرخطــر همــراه بــا توزیــع پمفلــت و پوســتر هــای آموزشــی از ســوی شــبکه،  
امــداد  از ســوی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، چادرهــای  از ســوی اداره بهزیســتی، خدمــات مشــاوره ای ازدواج ســالم و مشــاوره های مذهبــی  نمایشــگاه اعتیــاد و اورژانــس پزشــکی اجتماعــی 
گردیــد .  کننــدگان ارائــه  کمــک هــای اولیــه از طــرف هــالل احمــر شهرســتان و مشــاوره های ورزشــی بــا حضــور مربــی ورزش از ســوی اداره ورزش و جوانــان در صبــح و عصــر  بــه بازدیــد  و آمــوزش هــای 

برادر ارجمند جناب آقای بهرام جمالی
مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بــا ســالم و احتــرام؛ نظــر بــه تخصــص و تجــارب ارزنــده شــما در بخــش ورزش دانشــجویی بــه موجــب ایــن ابــالغ بــه عنــوان "عضــو 
کشــور " منصــوب می شــوید. امیــد اســت بــا مشــارکت فعــال در  کمیتــه برنامه ریــزی و راهبــردی ورزش دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کمیتــه  و ارائــه نظــرات، برنامه هــا و راهکارهــای مناســب در جهــت توســعه و اعتــالی ورزش دانشــجویی موفــق و مویــد باشــید. ایــن 

برادر ارجمند جناب آقای بهرام جمالی
مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بــا ســالم و احتــرام؛ بــا عنایــت بــه ســوابق و تجربیــات ارزنــده شــما بــه موجــب ایــن ابــالغ بــه عنــوان "عضــو کمیتــه فنــی مســابقات دوومیدانــی 
دوازدهمین المپیاد ورزشــی دانشــجویان پســر دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور" که از تاریخ 9٥/٥/٢1 لغایت 9٥/٥/٢٥ در اصفهان برگزار 

می گــردد منصــوب می شــوید تــا نســبت بــه نظــارت کامــل و دقیــق بــر مســائل فنــی مســابقات اقــدام نمائید.

انتصاب دکتر جمالی به عنون عضو 
کمیته برنامه ریزی و راهبردی ورزش 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور
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برگزاری همایش گرامیداشت روز بهورز و هفته ازدواج در شهرستان اسکو
گرامیداشـــــــــت روزبهــــــــــورز و هفته ازدواج با حضــــور  همایـــــــش 
امـــام جمعــــــــه شهرستان،فرماندار،مســـئول آمـــوزش بهـــورزی 
مرکزبهداشـــت اســـتان ،بخشـــداران وجمعـــی ازمســـئولین ادارات 
شـــاغل  شـــبکه،بهورزان  وکارکنـــان  مســـئولین  شهرســـتان، 
برگزارواززحمـــات  شـــبکه  اجتماعـــات  درســـالن  وبازنشســـته 
ــط  ــزارش روابـ گـ ــه  ــد. بـ ــل آمـ ــه عمـ ــل بـ ــه تجلیـ ــورزان نمونـ بهـ
شهرســـتان  ســـالمت  وهمگانـــی  جامـــع  شـــبکه  عمومـــی 
اســـکو،در ابتـــدای ایـــن مراســـم دکترهاشـــمی اقـــدم سرپرســـت 
گویـــی بـــه حاضریـــن از  شـــبکه ،ضمـــن عـــرض خـــوش آمـــد 
زحمـــات و فعالیـــت هـــای بهـــورزان در جبهـــه مقـــدم خدمـــات 
ح  ــر ــروع طـ ــه شـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــد . ایشـ ــر نمودنـ ــالمت تقدیـ سـ
تحـــول نظـــام ســـالمت از ســـال 93 بـــه دســـتاوردهای ایـــن 
ح در حـــوزه خانه هـــای بهداشـــت در شهرســـتان از قبیـــل  طـــر
کلنـــگ زنـــی و احـــداث  احـــداث و توســـعه 4 خانـــه بهداشـــت، 
کمبودهـــای  مرکـــز روســـتایی اســـفنجان و مرکـــز ســـرای ، تامیـــن 
خانه هـــای  و  کـــز  مرا کلیـــه  تجهیـــز  بهـــورز،  انســـانی  نیـــروی 
بهداشـــت بـــه دســـتگاه رایانـــه و انجـــام خدمـــات ســـالمت بـــه 
صـــورت ســـامانه جامـــع الکترونیکـــی در روســـتاهای شهرســـتان 
اشـــاره نمودنـــد. وی ازبرخـــی فعالیـــت هـــای چشـــمگیر بهـــورزان 
در ســـال قبـــل از قبیـــل خدمـــات فلورایـــد تراپـــی در تمامـــی 

اســـتاندارد  میانگیـــن  از  باالتـــر  و  مطلـــوب  انجـــام  روســـتاها، 
برنامه هـــای  خانوارهـــا،  الکترونیکـــی  رایـــگان  پایـــه  ویزیـــت 
گزارشـــی رابـــه حاضریـــن بیـــان  گروههـــای  هـــدف  مراقبتـــی 
ح جامـــع خدمـــات  ـــا اشـــاره بـــه شـــروع طـــر نمودنـــد، همچنیـــن ب
کشـــوری در شهرســـتان از  ســـالمت روان بـــه صـــورت پیشـــگام 
ـــکان  ـــی پزش ـــا همراه ـــال ب ـــی فع ـــوص بیماریاب ـــورزان در خص به
گرفتـــن  کیـــد نمودند.ایشـــان بـــه مناســـبت قـــرار  خانـــواده  تا
درهفتـــه ازدواج و سیاســـت هـــای ابالغـــی مقـــام معظـــم رهبـــری 
گزارشـــی ازآخریـــن وضعیـــت  ـــد جمعیتـــی  و سیاســـت هـــای جدی
شـــاخصهای بـــاروری درشهرســـتان را بـــه حاضریـــن ارائـــه نمـــوده 
و خواســـتار فعالیـــت هـــای بیـــش از پیـــش بهـــورزان درخصـــوص 
گـــزارش  کلـــی شـــدند.بنا بـــه  ــاروری  ارتقـــای شـــاخص هـــای بـ
ح  فـــوق دکتـــر محمـــدزاده فرمانـــدار شهرســـتان نیزاجـــرای طـــر
ح  جامـــع تحـــول ســـالمت، و دســـتاورد هـــای ناشـــی از ایـــن طـــر
را بـــه عنـــوان انقـــالب عظیـــم در حـــوزه ســـالمت یـــاد نمـــوده و 
بـــا اشـــاره بـــه برخـــی شـــاخص هـــای ســـازمان بهداشـــت جهانـــی 
ــر و  ــت تدبیـ ــده دولـ ــدگار و ارزنـ ــات مانـ ــایه خدمـ ــد در سـ افزودنـ
امیـــد و عنایـــات مقـــام معظـــم رهبـــری امـــروزه شـــاهد جایـــگاه 
کشـــور هـــای  کشـــوردر حـــوزه ســـالمت و شـــانه بـــه شـــانه  مناســـب 
ــا در  ــتاورد هـ ــارات و دسـ ــه ایـــن افتخـ کـ ــتیم  ــعه یافته هسـ توسـ

کادر بهداشـــت و درمـــان و در خـــط اول بهـــورزان  ســـایه زحمـــات 
خانه هـــای بهداشـــت می باشـــد.وی بـــا بیـــان برخـــی شـــاخص 
درســـالهای  ازدواج  پاییـــن  رشـــد  و  کشـــور  جمعیتـــی  هـــای 
اخیربرضـــرورت الگوســـازی واتخـــاذ سیاســـت هـــای تشـــویقی در 
دســـتورکارنهادها اشـــاره نمودنـــد.در ادامـــه ایـــن برنامـــه حجـــت 
نیـــز  شهرســـتان  جمعـــه  مرادپورامـــام  المســـلمین  و  االســـالم 
کادر بهداشـــت و درمـــان در خدمت رســـانی  خدمـــات بهـــورزان و 
بـــه بیمـــاران را بـــه جهـــاد درراه خـــدا تشـــبیه نمـــوده واظهـــار 
ایـــن عزیـــزان  بـــه دســـت  داشـــتند،ارتقای ســـالمت جامعـــه 
اجراخـــروی  و شایســـته  نبـــوده  مـــادی  گـــذاری  ارزش  قابـــل 
می باشـــد. ایشـــان بـــه مناســـبت هفتـــه ازدواج و ســـالروزازدواج 
امـــام علـــی )ع( و فاطمـــه زهـــرا )س( درخصـــوص  آســـمانی 
بـــه  تســـهیل و ترویـــج تشـــکیل خانـــواده وتشـــویق جوانـــان 
تمســـک ازســـنت نبـــوی درامـــرازدواج مطالبـــی را بیـــان نمودنـــد.

ناظـــر  مربیـــان  و  بهـــورزان  ازبرخـــی  مراســـم  ایـــن  پایـــان  در 
کـــه  خانه هـــای بهداشـــت بـــه عنـــوان نمونـــه ونیزبهورزانـــی 
ــت  ــتاها فعالیـ ــاروری درروسـ ــاخص بـ ــوص افزایـــش شـ در خصـ
هـــای چشمگیرداشـــته انـــد بـــا اهـــدای لـــوح و جوایـــز تقدیـــر 
ـــه عمـــل آمـــد ،همچنیـــن بعـــد ازاقامـــه نمازجماعـــت بهـــورزان  ب
نمودنـــد. شـــرکت  شهرســـتان  ناهاردرتاالرمعلـــم  درضیافـــت 
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ع)18452  پیــرو ابــالغ مشــترک معــاون محتــرم بهداشــتی و معــاون محتــرم درمــان وزارت متبــو
ح پیشــگام خدمــات جامــع ســالمت روانــی و مراقبــت اجتماعــی در ســطح  خ 94/11/7 ( طــر مــور
شهرســتان   بــا  همــراه  کشــوری  پیشــگام  صــورت  بــه  شــرقی(  بایجــان  اســکو)آذر  شهرســتان 
کاهــش آمــار اختــالالت اعصــاب و روان   بردســیر)کرمان(و قوچان)خراســان رضــوی( بــا هــدف 
تخصصــی  خدمــات  پایــه(  )بســته  اجتماعــی  روانــی  ســالمت  خدمــات  بســته  ســه  قالــب  در 
ســالمت روان بــا ایجــاد مرکــز ســالمت روان جامعــه نگــر)CMHC ( در ســال  94 فعالیــت خــود 

کــرده اســت. را شــروع 

 اهداف : 
کنتــرل بیمــاری و پیگیــری مناســب 	  پیشــگیری، شناســائی زود هنــگام اختــالالت روانپزشــکی، 

و مســتمر و در نهایــت تغییــر و اصــالح نگــرش افــراد جامعــه نســبت بــه بیماریهــای روانپزشــکی
و 	  اســکیزوافکتیو  شامل)اســکیزوفرنی،  روانپزشــکی  شــدید  بیمــاران  بــه  خدمــات  ارائــه 

آن خانــواده  و  بیمــاران  رضایــت  و  زندگــی  کیفیــت  و  ســالمت  ارتقــای  و  دوقطبــی(  اختــالل 
اقــدام جامعــه بــا هــدف جلــب حمایتهــای ملــی و مشــارکت مردمــی و بــه منظــور ســازماندهی 	 

همکاریهــای بیــن بخشــی و مشــارکت مــردم در ارتقــای ســالمت روان شهرســتان
در ایــن راســتا مرکــز ســالمت روان جامعــه نگــر اســکو)CMHC ( وابســته بــه شــبکه جامــع و 
همگانــی ســالمت شهرســتان از تاریــخ 94/11/7 بــا ابــالغ رســمی معاونیــن محتــرم درمــان و 
بهداشــتی وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا نیــروی انســانی، 2 نفــر روانپزشــک و 4 
کارشــناس ارشــد روانشناســی بالینــی و 1 نفــر پزشــک عمومــی و 1 نفــر پرســتار و 1 نفــر منشــی  نفــر 
کــه بــا هــدف ارائــه خدمــات بــه بیمــاران شــدید روانپزشــکی )اســکیزو  شــروع بــکار نمــوده اســت . 
فرنــی، اختــالل اســکیزو افکتیو،اختــالل دو قطبــی، و ســایر اختــالالت بــا نمــای ســایکوتیک ( در 
ســطح شهرســتان بــا جمعیتــی بالــغ بــر 130000 نفــر فعالیــت می نمایــد . شــایان ذکــر اســت ایــن 
مرکــز در بیمارســتان نیــز بــا یــک بخــش مجــزا و مجهــز بــه امکانــات روز و دارای 10 تخــت فعــال 
ــد. ــتری می نمای ــک بس ــخیص روانپزش ــا تش ــاز و ب ــورت نی ــکی را در ص ــدید روانپزش ــاران ش بیم

)CMHC( معرفی مرکز تخصصی سالمت روان جامعه نگر

برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد در شهرستان اسکو
مدیریـــت  و  هماهنگـــی  بـــا  اعتیـــاد  از  پیشـــگیری  همایـــش 
شـــبکه جامـــع و همگانـــی شهرســـتان اســـکو  و بـــا همـــکاری 
ـــه پیشـــگیری و درمـــان مـــواد مخـــدر شهرســـتان )  کمیت اعضـــاء 
کمیتـــه امـــداد، اداره فرهنـــگ و ارشـــاد  فرمانـــداری، بهزیســـتی، 
کانـــون  اســـالمی و شـــهرداری اســـکو( محـــل ســـالن اجتماعـــات 
گـــزارش روابـــط  گردیـــد.  بـــه  فجـــر شهرســـتان اســـکو  برگـــزار 
عمومـــی شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـالمت شهرســـتان اســـکو، 
هـــدف از برگـــزاری ایـــن همایـــش اطـــالع رســـانی و افزایـــش 
گاهـــی عمـــوم در خصـــوص خطـــرات و عـــوارض ناشـــی  ســـطح آ
از ســـوء مصـــرف مـــواد و آســـیبهای اجتماعـــی بـــود. در ابتـــدای 
ـــدار شهرســـتان اســـکو ضمـــن  همایـــش مهنـــدس صادقـــی فرمان
ـــه امـــروزه  ـــزاری همایـــش، اشـــاره فرمودندک بیـــان هدفهـــای برگ
مســـئله ســـوء مصـــرف و وابســـتگی بـــه مـــواد مخـــدر و روانگـــردان 
بعنـــوان یکـــی ازچالشـــهای بـــزرگ جوامـــع بشـــری از جملـــه 

کـــه موجـــب نگرانـــی تمامـــی خانواده هـــا، و بطـــور  کشـــور ماســـت 
ـــده اســـت.  در ادامـــه  ایـــن همایـــش  گردی ـــی جامعـــه انســـانی  کل
ســـردار نصرتـــی دبیـــر شـــورای هماهنگـــی مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر 
کـــه اســـتفاده روز افـــزون الـــکل و  اســـتان نیزچنیـــن فرمودنـــد 
ـــر  مـــواد مخـــدر در سراســـر جهـــان  و بخصـــوص در ســـالهای اخی
کشـــورها بـــه  در میـــان جوانـــان مشـــکل بزرگـــی را بـــرای غالـــب 
ـــرف  ـــوء مص ـــار س ـــد،  آث ـــار نمودن ـــان اظه ـــود آورده است.ایش وج
و وابســـتگی بـــه مـــواد بـــر فـــرد، خانـــواده و جامعـــه ویرانگـــر 
اســـت و بســـیاری از آســـیبهای اجتماعـــی از قبیـــل قتـــل دزدی، 
خودکشـــی، تصـــادف اتومبیـــل، طـــالق، خشـــونت، فقـــرو … 
ــا بـــا  ک ارتبـــاط تنگاتنگـــی دارنـــد. امـ ــا ایـــن پدیـــده وحشـــتنا بـ
وجـــود خطـــرات مهلـــك ناشـــی از ســـوء مصـــرف و وابســـتگی 
کـــه پیشـــگیری از  مـــواد، بررســـیهای موجـــود نشـــان مـــی دهـــد 
آن بـــه مراتـــب آســـان و مفیدتـــر از درمـــان شـــخص معتـــاد اســـت 

ــع  ــایر مراجـ کمـــك سـ ــه تنهایـــی و بـــدون  ــع پزشـــکی بـ و مجامـ
کـــردن ایـــن معضـــل بهداشـــتی و  کـــن  قانونـــی قـــادر بـــه ریشـــه 
گـــزارش فـــوق  در ادامـــه  اجتماعـــی نبـــوده و نیســـتند. بنـــا بـــه 
کمیتـــه امـــداد  ایـــن همایـــش،  دکتـــر زمانـــی مدیـــر فرهنگـــی 
گاهـــی مـــردم  امـــام خمینـــی اســـتان نیـــز پاییـــن بـــودن ســـطح آ
در خصـــوص مـــواد مخـــدر و نیـــز نداشـــتن مهارتهـــای الزم در 
گرایـــش بـــه مصـــرف  زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی را یکـــی از علـــل 
گـــردان دانســـته و برگـــزاری  مـــواد مخـــدر، الـــکل و مـــوارد روان 
علـــل  و  عـــوارض  عالیـــم،  خصـــوص  در  آموزشـــی  جلســـات 
گامهـــای مؤثـــر در پیشـــگیری از ســـوء  گرایـــش بـــه مـــواد را یکـــی از 
مصـــرف بیـــان فرمودنـــد. در پایـــان همایـــش نیـــز دکتـــر علـــوی 
ـــتان   ـــالمت شهرس ـــی س ـــع و همگان ـــبکه جام ـــک ش زاده روانپزش
گرایـــش بـــه ســـوء مصـــرف مـــواد، افـــراد در  در خصـــوص عـــوارض 
ـــد.  ـــه فرمودن معـــرض خطـــر و راههـــای پیشـــگیری مطالبـــی ارائ
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ضرورت حمایت از سازمانهای مردم نهاد در حوزه سالمت 
همایـــش ســـاز مـــان هـــای مـــردم نهـــاد )ســـمن ( در حـــوزه ســـالمت 
بـــا حضـــور مدیـــرکل ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد وزارت بهداشـــت 
ــام  ــتانداری و قائـــم مقـ ــور اجتماعـــی اسـ ــرکل امـ ــان، مدیـ ودرمـ
رئیـــس داشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ســـالن اجتماعـــات 
گردیـــد. مدیـــرکل ســـازمانهای  مرکـــز بهداشـــت اســـتان برگـــزار 
ســـاختار  حفـــظ  درمـــان،  و  بهداشـــت  وزارت  نهـــاد  مـــردم 
قانونمنـــد و مســـتقل و بـــه دور از وابســـتگی هـــای سیاســـی و 
پایبنـــد بـــه ارزش هـــای اجتماعـــی را بـــرای رفـــاه عمـــوم مـــردم 
ـــز بهداشـــت  ـــزارش روابـــط عمومـــی مرک گ ـــه  ضـــروری دانســـت. ب
اســـتان دکتـــر مصطفـــی جمالـــی مدیـــرکل ســـازمانهای مـــردم 
نهـــاد وزارت بهداشـــت و درمـــان، در نشســـت ســـازمانهای مـــردم 
ـــرقی  ـــان ش ـــت آذربایج ـــز بهداش ـــه در مرک ک ـــالمت  ـــوزه س ـــاد ح نه

گردیـــد بـــا اشـــاره بـــه خودجـــوش بـــودن ســـازمانهای  برگـــزار 
ــازمان  ــزار نفر1سـ ــر ده هـ ــرای هـ ــران بـ ــزود: در ایـ ــاد افـ ــردم نهـ مـ
کمتـــر  کـــه ایـــن از اســـتاندارد هـــای دنیـــا  مـــردم نهـــاد وجـــود دارد 
اســـت. وی مهـــم تریـــن رکـــن ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد را 
ـــداری محیـــط زیســـت و  ـــق اقتصـــادی، پویایـــی زندگـــی، پای رون
عدالـــت اجتماعـــی دانســـت و افـــزود : ســـازمانهای مـــردم نهـــاد 
گـــر ایـــن  مهمتریـــن عامـــل توســـعه پایـــدار هـــزاره ســـوم اســـت و ا
کـــرد . نهادهـــا شـــفاف باشـــند مـــردم بـــه آنهـــا اعتمـــاد خواهنـــد 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ـــام رئی ـــم مق ـــدم قائ ـــر اق ـــر طاه دکت
کیـــد بـــر احیـــاء ســـالمت، از  تبریـــز هـــم در ایـــن نشســـت بـــا تا
گـــر ایـــن ســـازمانها  کـــرد و افـــزود ا آن بـــه عنـــوان امنیـــت یـــاد 
همـــکاری  بهداشـــت  وزارت  بـــا  جامعـــه  ســـالمت  تامیـــن  در 

حـــوزه  ایـــن  در  مشـــکالت  از  بســـیاری  رفـــع  شـــاهد  نماینـــد 
ـــان ظرفیـــت ســـازمانهای  ـــا بی ـــود. ایشـــان در ادامـــه ب ـــم ب خواهی
مـــردم نهـــاد آذربایجـــان شـــرقی بـــر اســـتفاده از ایـــن ظرفیـــت 
اجتماعـــی  امـــور  کل  مدیـــر  اســـتوارآذر   . نمودنـــد  کیـــد  تا هـــا 
اســـتانداری نیـــز در ایـــن جلســـه بیـــان نمودنـــد : 600 ســـازمان 
کـــه در صـــورت قانونـــی  مـــردم نهـــاد در اســـتان فعـــال هســـتند 
کـــرد. دکترتبریـــزی  بـــودن می تـــوان از آنهـــا بهینـــه اســـتفاده 
بهداشـــت  مرکـــز  رئیـــس  و  دانشـــگاه  بهداشـــت  معـــاون 
اجمالـــی  گـــزارش  ارائـــه  ایـــن جلســـه ضمـــن  در  نیـــز  اســـتان 
ایجـــاد محیـــط  بـــر  کیـــد  تا بـــا  اســـتان،  ســـالمت  از وضعیـــت 
مـــردم،  توانمندســـازی  و  فرهنـــگ  تغییـــر  و  ســـالم  کار  هـــای 
کلیـــه ســـازمانهای مـــردم نهـــاد را ضـــروری دانســـت. همـــکاری 

برگزاری آیین افتتاحیه 
اردوی جهادی بسیج 
دانشجویی دانشگاه 
گـــروه علـــوم پزشـــکی  مراســـم افتتاحیـــه ی اردوی جهـــادی 
کبـــری( در ســـالن اجتماعـــات  کمیل)شـــهید صـــادق عدالـــت ا
کـــه بـــا حضور  دانشـــکده بهداشـــت برگـــزار شـــد. در ایـــن مراســـم 
جهـــادی،  گـــروه  اعضـــای  دانشـــگاه،  ومســـئولین  رییـــس 
مســـئولین بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه و بخشـــدار منطقـــه 
ی چاراویمـــاق برگـــزار شـــد؛ عـــالوه بـــر بیـــان برنامه هـــای 
کار و اهمیت این اردو بررســـی  پیش رو، مســـائل و مشـــکالت 

و بیـــان شـــد. در ابتـــدا مســـئول اردوی جهـــادی بســـیج دانشـــجویی، علیرضـــا فرجـــی، بـــه بیـــان برنامه هـــا و مشـــکالت پیـــش رو و تشـــکر از مســـئولین دانشـــگاه بـــه جهـــت حمایـــت از اردو پرداخـــت 
کـــه مشـــکالت باقـــی مانـــده نیـــز بـــا همـــکاری مســـئولین دانشـــگاه حـــل شـــود. ســـپس دکتـــر صومـــی رییـــس دانشـــگاه، ضمـــن تشـــکر از حضـــار بـــه تعریـــف خاطراتـــی از ســـوابق  کـــرد  و ابـــراز امیـــدواری 
گـــروه بـــه بهـــره وری هرچـــه بیشـــتر از ایـــن اردو بـــرای خـــود ســـازی پرداخـــت. بخشـــدار چاراویمـــاق مهنـــدس حســـین جانـــی عـــالوه بـــر اشـــاره بـــه ایـــن نکتـــه ی مهـــم  کارهـــای جهـــادی خـــود و توصیـــه ی 
کـــرد: در منطقـــه بیشـــتر از مســـائل عمرانـــی بـــه مســـائل فرهنگـــی و بهداشتی-پزشـــکی نیـــاز داریـــم. کـــه آثـــار دعـــای خیـــر مـــردم محـــروم را در زندگیتـــان خواهیـــد دیـــد«، اضافـــه  کـــه »مطمئـــن باشـــید 
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دکتر ایرجیان مسئول بسیج جامعه پزشکی استان خبر داد :

استقبال با شکوه مردم تبریز از طرح ثبت نام اهدای عضو
ــکی  ــه پزشـ ــیج جامعـ ــزود : بسـ ــر افـ ــن خبـ ــالم ایـ ــا اعـ ــان بـ ــد ایرجیـ ــر محمـ ــز، دکتـ ــکی تیریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه  بـ

چادرهـــای  برپایـــی  بـــه  اقـــدام  متعـــددی  مناســـبتهای  در  مغـــزی،  مـــرگ  مـــوارد  در  عضـــو  اهـــدای  فرهنگ ســـازی  راســـتای  در  اســـتان 
کـــوه عینالـــی و ... نمـــوده اســـت .وی  امـــام خمینـــی )ره(،  از قبیـــل : مصلـــی اعظـــم  اهـــدای عضـــو درمحلهـــای مختلفـــی  ح  نـــام طـــر ثبـــت 

امـــر  ایـــن  نفـــر در  از 4000  بیـــش  کنـــون  تا ح داشـــتند و  ایـــن طـــر از  مـــردم نیکـــوکار تبریـــز اســـتقبال باشـــکوهی  انتظـــار می رفـــت  کـــه  آنگونـــه   : افـــزود 
ــر برســـد . ــا )ع( ایـــن امـــر مهـــم بـــه ثمـ ــز آموزشـــی و درمانـــی امـــام رضـ ــا در مرکـ ــا تکمیـــل و راه انـــدازی ســـاختمان پیونـــد اعضـ کـــرده انـــد وامیدواریـــم بـ خداپســـندانه ثبـــت نـــام 

توسط بسیجیان
 جامعه پزشکی استان انجام شد:

توزیع بسته های 
مواد غذایی بین 
خانواده های نیازمند
مبـــارک  مـــاه  رحمـــت،  و  مغفـــرت  مـــاه  مناســـبت  بـــه 
رمضـــان واحـــد خیریـــن بســـیج جامعـــه پزشـــکی اســـتان 
بســـیج  و  پیراپزشـــکان  پزشـــکان،  اســـاتید،  به همـــت 
ــه  ــدام بـ ــز اقـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــجویی دانشـ دانشـ
خانواده هـــای  بـــه  غذایـــی  مـــواد  بســـته های  توزیـــع 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  نیازمنـــد نمـــود . بـــه 
خداپســـندانه  اقـــدام  ایـــن  تبریـــزدر  پزشـــکی  علـــوم 
غ،  گوشـــت، مـــر بســـته های مـــواد غذایـــی شـــامل : برنـــج، 
روغـــن وپنیـــر بـــه بیـــش از 250 خانـــوار نیازمنـــد توزیـــع شـــد
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با زبان روزه اما پر شور و حماسی در راهپیمایی روز جهانی قدس 
هگام با امت شهید پرور استان آذربایجانشرقی خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تجدید میثاق با آرمان های انقالب اسالمی در راهپیمایی روز جهانی قدس  حضور یافته و بار 

کریمخان واقع در چهارراه بهشتی به خیل  کارکنان  این دانشگاه از مقابل مسجد  گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  کید نمودند.به  دیگر بر جعلی بودن رژیم صهیونیستی تا
عظیم راهپیمایان پیوستند.

کوریکولوم آموزشی مقطع دکترای تخصصی علوم تغذیه به دانشگاه  گذاری مسئولیت بازنگری  وا
علوم پزشکی تبریز- دانشکده تغذیه و علوم غذایی

تیرمــاه   24 و  در23  تغذیــه«  علــوم  تعالــی  و  »توســعه  کارگــروه  کشــوری  همایــش  نخســتین 
ــان،  ــی از متخصص ــور جمع ــا حض ــه ب ک ــش  ــن همای ــد. ای ــزار ش ــدس برگ ــهد مق ــالجاری در مش س
فــوق  و  تخصصــی  بــورد  دبیــران  از  متشــکل  تغذیــه  علــم  پیشکســوتان  و  صاحبنظــران 
معــاون  بهداشــت،  وزارت  جامعــه  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  کل  مدیــر  معــاون  تغذیــه،  تخصصــی 
مدیــر نظــارت بــر مــواد غذایــی ســازمان غــذا و دارو، رییــس انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و 
ــران  ــز، ای ــران، تبری ــکی ته ــوم پزش ــگاه های عل ــی از دانش ــز نمایندگان ــور و نی کش ــی  ــع غذای صنای
دانشــگاه  اجتماعــات  تــاالر  محــل  در  کشــور  سراســر  از  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  ســایر  و 

کشــور و بــا برنامــه  علــوم پزشــکی مشــهد برگــزار شــد در راســتای تعالــی رشــته علــوم تغذیــه در 
کوریکولــوم هــای آموزشــی رشــته تغذیــه در تمــام  ریــزی جهــت برطــرف ســازی نقــاط ضعــف 
مقاطــع، تعییــن ظرفیــت هــای اســتانها درخصــوص ایجــاد رشــته و پذیــرش دانشــجو و نیــز 
برنامــه ریــزی اســتراتژیک در خصــوص تعالــی رشــته تغذیــه و راه انــدازی رشــته های وابســته 
در  یافــت.   تحقــق  ســالمت  تحــول  ح  طــر در  ای  تغذیــه  خدمــات  ارائــه  و  تغذیــه  علــوم  بــه 
علــوم  تخصصــی  دکتــرای  مقطــع  آموزشــی  کوریکولــوم  بازنگــری  مســئولیت  کارگــروه  ایــن 
شــد. گــذار  وا علــوم غذایــی   و  تغذیــه  دانشــکده  تبریــز-  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بــه  تغذیــه 

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده دکتر عباسعلیزاد فرهنگی از اخذ مجوز برای تاسیس در دو 
رشته جدید در مقطع دکترای تخصصی در دانشکده تغذیه و علوم غذایی تبریز خبر داد. 

با پیشــنهاد دانشــکده تغذیه و علوم غذایی و پیگیری های مداوم معاون محترم آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــکده و موافقت معاونت محترم آموزشــی و ریاســت محترم دانشــگاه، در دویســت و 
پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با راه اندازی دو رشته جدید »سیاستهای غذا و تغذیه« و  »علوم و صنایع غذایی« در مقطع دکترای تخصصی موافقت بعمل آمد.
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دیدار اعضای همایش پیوند اعضا با نماینده ولی فقیه در استان 
اعضــای همایــش پیونــد اعضــای وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور در بیــت امــام جمعــه تبریــز بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه تبریــز 
کردنــد . در ایــن دیــدار صمیمــی دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رییــس دانشــگاه ضمــن تقدیــر از حمایــت هــای بــی شــائبه نماینــده ولــی فقیــه در اســتان،  حضــرت آیــت اهلل مجتهــد شبســتری دیــدار 
کارهــای انجــام شــده را ارائــه نمــود . خانــم دکترنجفــی زاده  گزارشــی از  اســتمرار ایــن حمایــت هــا در خصــوص تبییــن مقولــه پیونــد اعضــا و اهمیــت آن در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه را خواســتار شــد و 
رییــس شــبکه فراهــم آوری اعضــای پیونــدی وزارت بهداشــت نیــز در ایــن دیدارکلیاتــی در خصــوص نحــوه چگونگــی مــرگ مغــزی و نحــوه پیونــد اعضــا ارائــه نمــود . در ادامــه دکتــر قبــادی قائــم مقــام 
ح  کشــور مطــر کــرد : دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای پیونــد اعضــا در  انجمــن پیونــد عضــو ایــران نیــز ضمــن ارائــه اطالعــات و آمــار بــه روز حیطــه پیونــد اعضــا خاطــر نشــان 
اســت لــذا تــا یکــی دوســال آینــده الزم اســت تــالش شــود دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پیشــتاز ایــن عرصــه مثــل دیگــر زمینه هــا باشــد. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه تبریــز حضــرت آیــت 
کار یــک  کــرد : ایــن  کارهــای فرهنگــی در تبییــن جایــگاه پیونــد اعضــا در اذهــان مــردم خاطــر نشــان  کیــد بــر انجــام  گرفتــه و تا اهلل مجتهــد شبســتری در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از تالشــهای صــورت 

عمــل خداپســندانه و ایثارگرانــه و یکــی از مصادیــق آیــه مبارکــه مــن احیاهــا فکانمــا احیــا النــاس جمیعــا می باشــد
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دیدار رییس دانشگاه با خانواده شهید حامد جوانی 
کــرد.  در ایــن دیــدار صمیمــی رییــس دانشــگاه ضمــن  دکتــر محمــد حســین صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســالگرد شــهادت حامــد جوانــی  ) شــهید مدافــع حــرم ( بــا خانــواده وی دیــدار 
گرامــی داشــت. دکتــر صومــی در پایــان دیــدار بــه رســم یادبــود لوحــی را بــه خانــواده ایــن شــهید عزیــز اهــدا نمــود. متــن  تجلیــل از صبــر و اســتقامت خانــواده شــهدا، یــاد و خاطــره شــهید حامــد جوانــی را 

ح اســت : لــوح تقدیــر رییــس دانشــگاه خطــاب بــه خانــواده شــهید جوانــی بدیــن شــر
کــه از تمنّیــات فــردی در مســیر  کــه خیــل عظیمــی از مــردان در تالشــند رفــاه و آســایش خــو دو خانــواده شــان را تامیــن نماینــد، بایســتی در روز روشــن چــراغ بــه دســت، دنبــال کســانی گشــت  در شــرایطی 
کــه بــا تمســک بــه ارزشــهای دینــی و اعتقــادی از عزیزتریــن موجــودی خــود می گذرنــد، راه روشــنی را درمقابــل دیــدگان  گــذر نمــود ه انــد. مواجهــه بــا انســانهای مســئولیت پذیــری  خدمــت بــه دیگــران 
کــه آزار بــه یــک مورچــه را بــر نمی تابــد، بــه مقابلــه باتمــام ارزشــهای متعالــی اســالمی برخاســته اســت،  کــه ســبعیت مــدرن در چهــره داعشــی هــا بــه نــام مقــدس دیــن اســالم  بشــریت می گشــاید. امــروز 
حامیــان اســالم نــاب محمــدی مســئولیت صیانــت از دســتاوردهای چهــارده قــرن درخشــش اســالم را برعهــده دارنــد و شــهید بزرگــوار حامــد جوانــی نمــود بــارز تدّیــن و والیت پذیــری جامعــه ماســت . 
مطمئنــم محافظــت از حریــم حضــرت زینــب )س(بــا پــاداش تنعــم در جــوار بــزرگ شــهید رمضــان مــوال علــی )ع( جبــران میشــود.  بــا عــرض تســلیت فقــدان ایــن عزیــز بزرگــوار بــه خانــواده محترمشــان 

گرفتــن در جمــع پــر افتخــار خانــواده شــهدای انقــالب اســالمی بــر شــما انســانهای مخلــص و دردمنــد مبارکبــاد. و رهبــری معظــم انقــالب اســالمی، قــرار 
دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز/

دیدار معاون توسعه 
مدیریت و منابع  و 

مسئول امور ایثارگران 
وزارت بهداشت با 
دو نفر از ایثارگران 

دانشگاه
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تبریــز، دکتــر صدرالســادات معــاون توســعه مدیریــت و 
منابــع وزارت بهداشــت، دکتــر موســوی مشــاور وزیــر و 

مســئول امــور ایثارگــران وزارت بهداشــت و دکتــر محمــد 
منــزل   در  حضــور  بــا  دانشــگاه    رییــس  صومــی  حســین 
ــاز 70  ــی جانب ــر اوغل ــر ایــوب نصی ــران :دکت ــن از ایثارگ دو ت
درصــد و مســئول امــور ایثارگــران دانشــگاه و دکتــر ایــوب 
کارشــناس  یعقــوب دوســت آزاده  و جانبــاز 55 درصــد و 
مســئول نظــارت بــر درمــان دانشــگاه در فضایــی صمیمــی 
در  دیــدار  ایــن  اســت  گفتنــی   . نمودنــد  دیــدار  آنــان  بــا 
حاشــیه ســی و یکمیــن اجــالس معاونیــن توســعه مدیریــت 
کشــورکه 17  و منابــع دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر 

گردیــد . و 18 شــهریور در دانشــگاه برگــزار شــد انجــام 
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پیش درآمدی بر شکل گیری
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز درگذر تاریخ

از تأسیس ربع رشیدی تا شروع به تحصیل اولین دانشجویان پزشکی در سال 1332

ایــران رســید، شــهر تبریــز در ســایه افــق بــاالی فکــری ایــن خــان باوجــود نخبــگان فکــری خــود توانســت بــه نهایــت 
اوج و ترقــی خــود در آن زمــان نائــل آیــد. اصالحــات غــازان خــان و انتخــاب منطقــه شــام غــازان تبریــز و تأســیس 
مجتمــع ربــع رشــیدی شــهر تبریــز را یــک منطقــه علمــی مهــم ایــران درآورد و شــهر تبریــز را به صــورت نگیــن 

درآورد. ایلخانــی  امپراتــوری  و  ایــران  انگشــتری 
در ایــن زمــان تبریــز در مســیر تجــاری شــرق و غــرب عالــم قــرار گرفــت همیــن امر موجب پیشــرفت بی ســابقه آن شــد.  
جهانگــرد ایتالیایــی بــه نــام »اودویکـــ «در ایــن دوره از تبریــز بازدیــد نمود.پــس از بازدیــد خود تبریز را شــهری شــاهانه 
کاالیی را در  که نمی تــوان  دانســت و دربــاره آن نوشــت:»ازنظر تجــارت در دنیــا شــهری بهتــر از تبریــز وجــود نــدارد چرا
کــه شــاه وقــت از ایــن شــهر بــه دســت مــی آورد بیشــتر از درآمــدی  کــه در انبارهــای تبریــز نباشــد درآمــدی  دنیــا نــام بــرد 
کمــی بعــد از لیــگ یعنــی در ســال 732 هجــری قمــری  کســب می کنــد.«  کــه شــاه فرانســه از تمــام فرانســه  اســت 
کیــد قــرارداد و او هــم نوشــت:»این  گفته هــای جهانگــرد قبلــی را مــورد تأ کــه از تبریــز بازدیــد نمــود  ویلســون نامــی 
کشــور اروپایــی مســیحی اســت.« شــهر را بزرگ تریــن شــهر عالــم دیــده و درآمــد ایــن شــهر بیــش از درآمــد یــک 
کــه موجبــات بی همتــا شــدن تبریــز را در صفحــه  گفتــه شــد تنهــا در اقتصــاد و تجــارت نبــود  کــه قبــاًل  امــا همان طــور 
ــی ماننــد نجــوم، پزشــکی  ــوم و فنون ــه عل کــم ب ــروه نخبــگان حا گ ــود، میــل و عالقــه مغــوالن و  روزگار فراهــم آورده ب
کــه در هــر ســه رشــته تبریــز و آذربایجــان بتوانــد از رشــد و پیشــرفت فراوانــی برخــوردار شــود ایــن  و تاریــخ باعــث شــد 
خ  آن  حرکــت و پیشــرفت در انتخــاب وزیــری بــه نــام خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی طبیــب و حکیــم و مــور
زمــان توســط غــازان خــان مغــول و تأســیس مجتمــع ربــع رشــیدی بــود. خواجــه رشــیدالدین در ربــع رشــیدی ترکیبــی از 
کنــار بیــت القانــون. کنــار دارالشــفاء، بیــت الکتــب در  کنــار مســجد، بــازار در  علــم و فــن و دیــن را شــکل داد. مدرســه در 
کن شــدند و هــر یــک بــه فراخــور  بدین ســان مدرســان، روحانیان،شــیوخ،  پزشــکان بســیار قــوی در مجموعــه ســا
رشــته و تخصــص خــود در آن بــه فعالیــت پرداختنــد. در خصــوص فعالیــت علمــی مجتمــع ربــع رشــیدی، خواجــه 
کــه از ممالــک اســالم بــه امیــد تربیــت مــا آمــده  رشــیدالدین خــود  دراین بــاره می نویســد:»... طالــب علــم دیگــر 
کــه از راه دیــار هنــد و چیــن و مصــر و شــام  گردانیدیــم ...پنجــاه طبیــب حــاذق  کن  بودنــد را در دارالســلطنه تبریــز ســا
کــه  گفتیــم  گردانیدیــم و  و دیگــر بــه والیــات آمــده بودنــد همــه را بــه صفــوف عنایــات و الــوف  رعایــات مخصــوص 
کردیــم تــا بــه  کــس از طالبــان علمــان مســتعد نصــب  هــرروز در دارالشــفای مــا متــردد  باشــند و  پیــش هــر طبیبــی ده 
ــه در دارالشــفاء  ک ــران )ارتوپدهــا(  کحــاالن )چشم پزشــکان( و جراحــان و مجب ــد و  گردن ایــن فــن شــریف مشــغول 
کحالــی و جراحــی و مجبــری  گردانیدیــم تــا ایشــان را  صنعــت  مــا مالزمــان یکــی را پنــج نفــر از غالمــان خــود مــالزم 
کوچــه  کــه  آن را  کــه در عقــب دارالشــفای ماســت بــه قــرب رشــیدآباد  کوچــه ای  بیاموزنــد و بــه جهــت ایــن طایفــه 

معالجــان خوانــد بنیــاد فرمودیــم...«
بدین ســان نخســتین نهــاد رســمی آموزشــی پزشــکی تبریــز تأســیس شــد تــا درگــذر تاریــخ نــام خــود  همــواره ســرافراز 
به عنــوان مهم تریــن مجتمــع علمــی، آموزشــی و پزشــکی جهــان و ایــران در قــرن هشــتم بــه نــام تبریــز ثبــت 
کنــد و بعــد بســیاری از روش هــا،  اســلوب،  و شــیوه های آموزشــی آن در دوره هــای بعــد مــورد تقلیــد و  جدیــد عالــم 
کیفیــت آمــوزش بــرای دانشــجوی  گرفتــه تــا  الگوبــرداری واقــع شــود. از تعلیــم دانشــجوی پزشــکی و نحــوه آمــوزش 

پزشــکی، داروســازی، چشم پزشــکی و جراحــی.
به عنــوان  تبریــز  وقتــی  شــود.  و  شــده  دوبــاره  تبریــز  و  آذربایجــان  در  دیگربــار  ایــران  علمــی  تاریــخ  گذشــت   
دارالســلطنه انتخــاب شــد،دومین مدرســه عالــی ایــران بعــد از پایتخــت یعنــی تهــران در تبریــز تأســیس شــد یعنــی 

دارالفنون،بازهــم در ایــن مرکــز علمــی موجــود در تهیــه پنجــاه شمســی بــه سرپرســتی دانشــگاه رســید.
ــجوی   ــر دانش ــدند. 87 نف ــود ش ــای درس خ کالس ه ــکی وارد  ــجویان پزش ــن دانش ــز اولی ــال نی ــان س ــوم آذر هم  س

کــه هرگــز بــه نســل گذشــته نمی نگرنــد بــه نســل آینــده هــم توجــه  گفتــه جالبــی دربــاره لــزوم توجــه بــه گذشــته دارد و  می گوید:»کســانی   فیلســوفی 
کنــار بگذاریــم. بــه  گذشــته را  گذشــته راهنمــای اندیشــه های مــا به صــورت جمعــی یــا فــردی هســتند مــا نمی توانیــم  نخواهنــد نمود.«خاطــرات 
گذشــته ی مــا روزی زمــان حــال  کــه  گذشــته افــرادی در آینــده خواهــد شــد،  همچنــان  کــه زمــان حــال مــا  یــاد داشــته باشــیم روزگاری خواهــد آمــد 
کــه هــر چیــزی روزی تاریــخ خواهــد شــد و هــر چیــزی یــک تاریــخ خواهد داشــت. گــذر زمــان و تأثیــرات مهــم آن بــه ایــن معنــی اســت  دیگــران بــود. 

دکتر حجت زرین زاد

بـــا  می پـــردازد  ریشـــه ها  بـــه  تاریـــخ 
جنبه هـــای وســـیعی از زندگـــی بشـــر 
کـــه در طـــول زمـــان تـــداوم داشـــته 
اســـت آشـــنا می کنـــد. تاریـــخ مـــا را بـــا 
گذشـــته پیونـــد می دهـــد. همچنیـــن 
ایـــن امـــکان را بـــه مـــا می دهـــد کـــه 
بـــرای ورود بـــه آینـــده الگوهایـــی بـــرای 
فعالیت هـــای خویـــش فراهـــم کنیـــم و 
از تکرار اشتباهات گذشته  بپرهیزیم، 
تاریـــخ جریانـــی پیوســـته و یـــک عمـــل 
حقایقـــی  و  مـــورخ  بیـــن  متقابـــل  
ــه  ــردازد، بـ ــا می پـ ــه آن هـ ــه بـ اســـت کـ
ــک  ــخ یـ ــان تاریـ ــی از مورخـ ــر یکـ تعبیـ
گفتگـــوی پایان ناپذیـــر ایـــن حـــال و 
ــا  ــالمی مـ ــه اسـ ــت. جامعـ ــته اسـ گذشـ
ــی دارای  ــت جهانـ ــوان یـــک امـ به عنـ
14 قـــرن ســـابقه تاریخـــی بـــا ابعـــاد 
و عناصـــری روشـــن و بـــدون ابهـــام 
اســـت.اهمیت ایـــن پیشـــینه تاریخـــی 
بـــه ابعـــاد گوناگـــون فرهنـــگ و تمـــدن،  
علـــوم، اخـــالق، فلســـفه و هنـــر و …  
کـــه در چهارگوشـــه  به قـــدری اســـت 
عالـــم در دانشـــگاه های مختلف خیل 
عظیمـــی از اهـــل تحقیـــق و خـــرد را بـــه 
مطالعـــه ایـــن تاریخ عظیـــم همـــواره به 

ــته اســـت. ــغول داشـ ــود مشـ خـ
و  تاریــخ  ایــن  از  نیــز  تبریــز  شــهر   
تمــدن بی بهــره نبــود و خــود حلقــه 
مهمــی از تاریــخ و تمــدن اســالمی 

بــه شــمار مــی رود.
 663 ســال  در  تبریــز  انتخــاب   
هجــری قمــری توســط آباقاخــان 
و  تــازه  و  جدیــد  فصــل  مغــول 
ایــن  پیشــرفت  در  را  پربــاری 
وقتــی  بعدهــا  داد.  شــکل  شــهر 
مغــوالن  ایل خانــی  غازان خــان 

کالس  نخســتین  خاطــره  پزشــکی 
دانشــگاهی خــود را در رشــته پزشــکی 
تجربــه نمودنــد و دانشــکده پزشــکی 
تبریز اولین فعالیت رســمی و آموزشــی 
نمــود. آغــاز  بدین وســیله  را  خــود 
نکتــه بســیار مهــم از منظــر تاریخــی 
آمــوزش  فعالیــت  ایــن  دربــاره 
ــیس  ــق تأس ــد، دقی ــن باش ــاید ای ش
از  آموزشــی  مؤسســات  و  نهادهــا 
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. 
و  اســناد  برابــر  تبریــز  دانشــگاه 
کتاب هــای  مــدارک تاریخــی و نیــز 
ایــران  عالــی  آموزشــی  راهنمــای 
دانشــگاه  دومیــن  قدمــت  ازنظــر 
ایــران بــه شــمار مــی رود و بعــد از 
اولیــن دانشــگاه  دانشــگاه تهــران 
مــادر و باســابقه ایــران محســوب 
می گــردد. دانشــــــــگاه های بــــــــزرگ 
ابتــدا  از  ایــــــــران  و معتبــر فعلــی در 
دانشــگاه  به عنــوان  امــر   بــدو  در  و 
تأســیس نشــدند. به عنــوان نمونــه 
آموزشــگاه عالــی بهــداری اصفهــان 
در  و  شــد  تأســیس  ســال 1325  در 
ســال 1329 آموزشــگاه بــه دانشــکده 
گردیــد آموزشــگاه  پزشــکی تبدیــل 
ســال  در  شــیراز  پرســتاری  عالــی 
بعــد  تأســیس و چنــد ســال   1325
ایــن آموزشــگاه بــه دانشــگاه تبدیــل 
شــد دانشــگاه تهــران در ســال 1313 
 1326 ســال  در  تبریــز  دانشــگاه  و 
از  پزشــکی  دانشــکده  آن  به تبــع  و 
همــان ابتــدای امــر بــه نــام دانشــگاه 
گرفتنــد هیئــت  و دانشــکده بنیــاد 
ملــی  شــورای  مجلــس  و  دولــت 
نــام  بــه  را  نهــاد  دو  ایــن  نیســت 
دانشــگاه مــورد تصویــب قراردادنــد.

ادامه دارد...
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 یک انتصاب در حوزه آموزش

سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه منصوب شد

طی حکمی از دکتر باقر الریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، 
کبری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و  دکتر حمید ا

خدمات بهداشتی درمانی تهران به سمت سردبیر فصلنامه علمی 
پژوهشی طب و تزکیه منصوب شد.  

در سفر وزیر بهداشت به استان خراسان شمالی، سومین 
کلینیک ویژه تخصصی این استان هم زمان با والدت امام 

حسن)ع( افتتاح شد

وزیر بهداشت در پایان سفر دوروزه خود به استان خراسان شمالی، 
پیش از ظهر امروز در تاالر شهید آوینی بیمارستان امام علی)ع( 

کلینیک ویژه تخصصی  بجنورد، از طریق ارتباط ویدیویی 
کرد. شهرستان جاجرم را افتتاح 

 نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد:

ح تحول سالمت خزان شود نگذارید بهار طر

نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد 
کشور  بابیان اینکه افراد متخصص و متعهد سرمایه های دین و 

گفت: وزیر بهداشت تخصص و تدین را همراه با عزم  هستند، 
که توانسته موفقیت های بسیار بزرگی به ارمغان آورد. جهادی دارد 

کریم اهل بیت در خراسان شمالی  هم زمان با میالد 

گیاهان دارویی و آزمایشگاه مطالعات حیوانی  مرکز تحقیقات 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حضور وزیر 

بهداشت افتتاح شد

وزیر بهداشت در دومین روز سفر خود به استان خراسان شمالی، 
گیاهان دارویی و آزمایشگاه مطالعات حیوانی  مرکز تحقیقات 

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را در بیمارستان امام 
کرد. علی)ع( بجنورد افتتاح 

 هم زمان با میالد امام حسن مجتبی )ع( و با حضور وزیر بهداشت؛

کلینیک ویژه تخصصی استان خراسان شمالی در  دومین 
بجنورد افتتاح شد 

کلینیک ویژه تخصصی استان خراسان  وزیر بهداشت دومین 
کرد. شمالی را در بجنورد افتتاح 

 هم زمان با سالروز والدت امام حسن مجتبی در بجنورد؛

وزیر بهداشت بخش سوختگی بیمارستان امام علی)ع( 
کرد بجنورد را افتتاح 

وزیر بهداشت در روز دوم سفر خود بخش سوختگی بیمارستان امام 
که تنها مرکز سوختگی استان خراسان شمالی  علی)ع( بجنورد را 

کرد.  است را افتتاح 

 در دومین جلسه هیئت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت انجام شد؛

بررسی هشت پرونده آموزشی

گذشته با  دومین جلسه هیئت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت روز 
حضور اعضا برگزار شد و تصمیم گیری در مورد هشت پرونده از حوزه 

گرفت. آموزش انجام 

 رئیس موسسه ملی تحقیقات سالمت خبر داد:

ح ها هستیم آماده پذیرش طر

گفت: موسسه ملی تحقیقات سالمت ، آمادگی برای  دکتر مجد زاده 
ح های پیشنهادی را دارد.  پذیرش طر

کرد:  مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس اعالم 

پیگیری و اجرای تمام بندهای سیاست های جمعیتی مرتبط با 
وزارت بهداشت/ برخی افراد باهدف سیاه نمایی این برنامه 

ها را زیر سئوال می برند

کرد وزارت  مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس اعالم 
بهداشت تمام بندهای مرتبط با خود در سیاست های جمعیتی 

ابالغی از سوی مقام معظم رهبری را باقوت پیگیری و اجرا می کند.

 وزیر بهداشت در دیدار با نخبگان حوزه علوم پزشکی:

اقبال نخبگان به علوم پزشکی بیشتر شده است

دکتر هاشمی خطاب به نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه 
کشور عالقه مند تر و  که شمارا به  گفـت: هر موضوعی  علوم پزشکی 

کنید. دل بسته تر می کند دنبال 

کرد:  رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم 

اجرای تغییرات آزمون دستیاری امسال به نفع داوطلبان 

گفت: در آزمون دستیاری  رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی 
که ضمن توجه به عالئق و سطح  امسال طوری برنامه ریزی شده 

دانش افراد 

پذیرفته شده، هر داوطلب بتواند از بهترین شرایط برای انتخاب 
گردد.  رشته موردنظر خود بهره مند 

 یادداشت وزیر بهداشت به مناسبت سالگرد شهادت دکتر بهشتی:

گوهر وجودش درک نشد که  برای او 

سخنگوی وزارت بهداشت در ضیافت افطاری وزارت بهداشت با اصحاب 

 رسانه:

خبرنگاران حوزه سالمت، عضوی از تیم سالمت هستند

گفت: خبرنگاران فعال در عرصه  سخنگوی وزارت بهداشت 
که به نفع  کنند  سالمت، عضوی از تیم ما هستند و به گونه ای عمل 

سالمت مردم باشد.

میزان حقوق وزیر بهداشت از زبان رئیس دانشگاه علوم 
که تمام زندگی آن ها در  پزشکی تهران/پزشکانی هستند 

بیمارستان های دولتی می گذرد

گذشته در ضیافت افطاری  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شب 
کشور در  رئیس جمهوری با اساتید و پزشکان دانشگاه های 

خصوص پرداخت های دانشگاه علوم پزشکی تهران به پزشکان، 
گذشته تصویب شده، بابت  که در سال های  گفت: طبق قانونی 

کارانه  گروه هایی مانند پرسنل پرستاری و پزشکی  کارکرد به 
که انگار  پرداخت می کنیم اما طوری برخورد و اعالم می شود 

این گونه پرداخت ها غیرقانونی، مخفی و غیرعادی است. 

 با حکمی از سوی وزیر بهداشت ؛ 

کالن مناطق دانشگاه ها و  عضو و دبیر شورای هماهنگی 
دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

کشور منصوب شد

طی حکمی از سوی سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، مهندس 
کالن مناطق  طاهر موهبتی به عنوان عضو و دبیر شورای هماهنگی 

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
کشور منصوب شد. درمانی 

 نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسالمی: 

ح تحول سالمت اجحاف در حق  تحقیق و تفحص از طر
وزارت بهداشت است/ وزیر بهداشت یکی از مدیران دولت 

کار می کند که با انگیزه  یازدهم است 

نماینده مردم رودسر در مجلس بابیان این که تحقیق و تفحص از 
ح تحول سالمت اجحاف در حق وزارت بهداشت است اظهار  طر

ح رأی دهد. کرد:  فکر نمی کنم مجلس به این طر

کرد: ح   سخنگوی وزارت بهداشت مطر

کز درمانی  ۷۸ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال بدهی بیمه ها به مرا
درسال 9۴/ در سال 95 حتی یک ریال از بدهی بیمه ها 

پرداخت نشده است

سخنگوی وزارت بهداشت با انتقاد از تأخیر یک ساله پرداخت 
گفت: بیمه ها مبلغ 78 هزار و  کز درمانی،  بدهی بیمه سالمت به مرا
کز درمانی و بیمارستان ها  436 میلیارد ریال فقط از سال 94 به مرا

بدهکار هستند.

 با ابالغ شیوه جدید اعتباربخشی؛

کاهش شدید سنجه ها ، تخصصی شدن و  پرستاران شاهد 
کیفی بیماران خواهند بود محوریت بخشی به مراقبت های 

گفت:  معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
طی فرایندى تیمی و علمی با اصالح شیوه نامه اعتباربخشی 

بیمارستان ها، سنجه های اعتباربخشی در حوزه مراقبت های 
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کاهش یافت و بعد از ابالغ  پرستارى تخصصی شده و به شدت 
ع این شیوه نامه، پرستاران می توانند بیشتر وقت خود را  قریب الوقو

در بالین و در خدمت بیماران باشند.

کرد:  سخنگوی وزارت بهداشت عنوان 

افزایش دو برابري سهم بهداشت ازکل هزینه هاي سالمت/ 
ح تحول سالمت بر اساس شاخص های  ضرورت ارزیابی طر

بین المللی

ح تحول  گفت: اقدامات و نتایج حاصله از اجرای طر دکتر حریرچی 
سالمت، باید به زبان آمار و بر اساس شاخص های شناخته شده 

بین المللی ارزیابی شوند.

کرد:  کید   معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تأ

کارکنان ضرورت ایجاد برنامه هایی نو و خالقانه در امور رفاهی 

که تأثیرگذاری شان  گفت: نباید به برنامه هایی  دکتر صدرالسادات 
کنیم، بلکه باید برنامه های نو و جدید طراحی شود  کتفا  تمام شده ا

کارکنان داشته باشد.  تا تأثیرگذاری بیشتری در میان 

 هم زمان با دومین شب از لیالی قدر؛ 

کشور با حضور وزیر  نخستین مرکز جامع اهدا خون در 
بهداشت افتتاح شد

هم زمان با دومین شب از لیالی قدر، وزیر بهداشت، درمان و 
که مردم  آموزش پزشکی، نخستین مرکز جامع اهدای خون 

گلبول قرمز، پالسمای  کت،  می توانند در این مرکز، پالسما، پال
کرد کنند را افتتاح  اختصاصی و سلول های بنیادی اهدا 

 قائم مقام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی :

هدف از تأثیر معدل در آزمون پذیرش دستیار، سنجش تمام 
حیطه های توانمندی داوطلبان است 

گفت :تأثیر  قائم مقام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
کارورزی در آزمون پذیرش  معدل دوران تحصیلی و آزمون پیش 

که  دستیار یک تأثیر مثبت برای انتخاب بهتر داوطلبین است 
کیفیت آزمون دستیاری  مبنای علمی داشته و هدف از آن افزایش 

و سنجش حیطه های توانمندی داوطلبین است. 

 تقدیر فرمانده نیروی زمینی ارتش از خدمات درمانی به مصدومان؛

کمک به مصدومان سانحه  کشور برای  تمام ظرفیت درمانی 
تصادف پای کارآمده اند/ خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز مانند یک رزمایش بود

کنون  که هم ا فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
برای عیادت از آسیب دیدگان دو سانحه تصادف اتوبوس در 

گفت: به ملت  بیمارستان شهید رجایی شیراز حضور یافته، 
کشور برای  که تمام ظرفیت درمانی  شهیدپرور ایران اعالم می کنم 

کمک به مصدومان سانحه تصادف پای کار آمده اند

وزیر بهداشت در ضیافت افطار پزشکان و پرستاران مدافع حرم و 

 خانواده های آن ها:

کردن برای رضایت مردم است کار  پاسداشت خون شهدا، 

گفت: شهدای مدافع حرم پیروی خود از والیت فقیه را  دکتر هاشمی 
کرده اند.  در عمل ثابت 

 وزیر بهداشت در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس:

گرفته از آرمان  حضور مردم در راهپیمایی روز قدس بر 
کجا از آرمان های انقالب  آزادیخواهی مردم است/ هر 

گرفتیم، آسیب جدی دیده ایم/ انقالب اسالمی دنبال  فاصله 
کنیم کنیم قاطبه مردم را قانع  »شفافیت« بود/باید تالش 

وزیر بهداشت بابیان این که ما همیشه در طول تاریخ از مظلوم 
گفت: فلسطین یکی از آرمان های آزادیخواهی ملت  کرده ایم ،  دفاع 

ایران است.  

 وزیر بهداشت:

کشور بود/  هدف از انقالب اسالمی، ایجاد شفافیت در 
گری، ابزار/ مال حرام، ویژه  شفافیت فرهنگ است و افشا

خواری، سوء استفاده و فساد نباید در زندگی مردم و مسئوالن 
باشد

گری  وزیر بهداشت بابیان اینکه شفافیت فرهنگ است ولی افشا
کرد: دولت تدبیر و امید همواره سعی داشته و دارد  کید  ابزار، تأ
گسترش دهد و نباید آرامش  فضای امید و آرامش را در جامعه 

که ممکن است برای برخی مقاصد  گری  کنونی مردم را با ابزار افشا
کردن مردم و به هم زدن  کرد. ناامید  سیاسی باشد، دچار التهاب 

فضای جامعه، خالف ارزش های انسانی، ملی و اسالمی است.

 وزیر بهداشت:

کلینیک ویژه و 350 مرکز زایمانی تا پایان  بهره برداری از 250 
کاران بر واحدهاي صنفي  سال جاری/ نظارت جدی بهداشت 

غیربهداشتي 

کلینیک ویژه برای ویزیت  گفت: بالغ بر ٢٥٠  وزیر بهداشت 
متخصص و فوق تخصص ها و 3٥٠ مرکز زایمانی تا پایان امسال در 

کشور به بهره برداری می رسد.

کریم و بخش قرآن و سالمت؛  وزیر بهداشت در بازدید از نمایشگاه قرآن 

کنند/ ترویج و  کشور فهم قرآن را ترویج  نهادهای قرآنی در 
گیری از طب سنتی در زندگی مردم ضروری است/ در  بهره 

گروه های مختلف پزشکی اهتمام ویژه ای به  بین دانشجویان 
قرآن وجود دارد

گذشته ضمن حضور  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شب 
کریم در مصالی تهران، از بخش« قرآن و  در نمایشگاه قرآن 

کرد. سالمت« وزارت بهداشت و مجموعه غرفه های آن بازدید 

کیارستمی؛  پیام تسلیت وزیر بهداشت به مناسبت درگذشت عباس 

که آوازه هنرش در جهان طنین  غفران الهی برای فیلمسازی 
انداز شده است

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پیامی درگذشت عباس 
گفت.  کشور را تسلیت  کیارستمی؛ هنرمند افتخارآفرین 

 قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل: 

ماماهای افغانستان در ایران آموزش می بینند

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل از آموزش ماماهای 
افغانستان در ایران به منظور ارتقاء سالمت مادران افغان خبر داد. 

رئیس اداره مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان وزارت 

 بهداشت:

60 درصد از بیماری عفونی و 70 درصد از بیماری های نوپدید، 
بیماری های منتقله از حیوان به انسان هستند/ هاری، 
ک ترین بیماری مشترک بین انسان و دام است خطرنا

رئیس اداره مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان 
وزارت بهداشت بابیان اینکه 6٠ درصد از بیماری های عفونی و 7٠ 

درصد از بیماری های نوپدید، بیماری های مشترک بین انسان و 
حیوان هستند، افزود: به دلیل نزدیکی زندگی انسان با حیوانات 

در مناطق شهری و روستایی و استفاده از فرآورده های دامی، تمام 
انسان ها در معرض خطر ابتال به بیماری های مشترک بین انسان و 

حیوان هستند. 

 دبیر شورای سالمت دهان :

ایران در سال 2015 میالدی در حوزه علوم دندانپزشکی به 
رتبه 12 دنیا رسید

گفت: در حوزه علوم  دبیر شورای سالمت دهان وزارت بهداشت 
دندانپزشکی، ایران در سال ٢٠1٥ میالدی با دو پله صعود و با 

کانادا به رتبه 1٢ دنیا رسید.  گرفتن از سوئیس و  پیشی 

کرد: کید   قائم مقام وزیر بهداشت تأ

گیر/  کنترل بیماری های غیروا لزوم توجه به پیشگیری و 
انتشار تصویر برخی فیش های حقوقی چندین ماهه شیطنت 

گزارش دادستان دیوان محاسبات با درایت  بوده است / 
که وزارت  گزارش نشان داد  و نظر فنی بوده است/ این 

بهداشت از پرداختهای نامتعارف مبراست

کید بر لزوم توجه به پیشگیری و  قائم مقام وزیر بهداشت با تأ
گفت: در بررسی اخیر انجام شده در  گیر  کنترل بیماری های غیروا
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کشور، ایران ازلحاظ میزان موفقیت در مقابله با عوامل  میان 19٢ 
گیر و رسیدن به شاخص های  خطر مربوط به بیماری های غیروا

کرده است.  کسب  مناسب رتبه دوم را 

گیر و سالمت روان سازمان بهداشت جهانی  معاون بیماری های غیروا

کرد؛  عنوان 

گیر  کنترل بیماری های غیروا کشور موفق در  ایران یکی از 10 
/ رئیس سازمان بهداشت جهانی امید بسیار زیادی به نظام 

سالمت ایران دارد

گیر و سالمت روان سازمان بهداشت  معاون بیماری های غیروا
که باالترین میزان  کشوری است  گفت: ایران یکی از 1٠  جهانی 

کنترل این بیماری ها داشته است. پیشرفت را در 

 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

کشورهای  کم خونی در میان  ایران، بیشترین میزان بهبود 
جهان و منطقه را داشته است/ افزایش امید به زندگی در 

گذشته ایران نسبت به سال های 

گفت: بر اساس  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
گرفته در میان 4٠ میلیون نفر در فاصله 4٠  مطالعات صورت 

که متوسط افزایش قد ایرانی ها بیشتر از تمام  سال، مشخص شد 
کشورهای دنیا بوده است. 

کید رهبر معظم انقالب و بیانیه رئیس جمهور در خصوص  پیرو تأ

گرفت؛  پرداخت های غیرمتعارف صورت 

کارگروه در وزارت بهداشت تشکیل 

پیرو فرمایشات رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز عید فطر 
و بیانیه رئیس جمهور در خصوص حقوق غیرمتعارف در برخی 

دستگاه ها، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون توسعه 
کارگروهی به منظور رسیدگی  مدیریت و منابع را مکلف به تشکیل 

کرد.   ع  به این موضو

 وزیر بهداشت در دیدار با نمایندگان مجلس:

بدون حمایت نمایندگان مجلس نمی توانستیم به چنین 
ح تحول سالمت برسیم تصمیم گیری در مورد  موفقیتی در طر
تجمیع بیمه ها باید از قالب احساس، سلیقه و رودربایستی 

گر اعتقاد به تقدم پیشگیری بر درمان داریم  بیرون بیاید/ ا
باید تولیت وزارت بهداشت تقویت شود

که مردم دچار خسارت  گفت: در بسیاری از مواردی  وزیر بهداشت 
کمیتی اختیاری ندارد.  می شوند، وزارت بهداشت در بخش حا

  

کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی:  رئیس 

ح تحول سالمت را ادامه می دهیم/ مردم در مراجعه به  طر

بیمارستان های دولتی از نظر پرداخت هزینه ها نگرانی ندارند/ 
کمال در اختیار وزارت بهداشت  امکانات موردنیاز باید تمام و 

گیرد قرار 

کمیسیون بهداشت مجلس سالمت را مهم ترین ودیعه الهی  رئیس 
ح تحول سالمت به خوبی و  کرد و افزود: طر در مخلوقات عنوان 

درزمانی بسیار مناسب آغاز شد زیرا حوزه سالمت مشکالت زیادی 
کرده ایم، مصمم  که توفیق خدمتگزاری پیدا داشت و ما نمایندگان 

ح تحول سالمت  هستیم تا با همکاری مسئوالن وزارت بهداشت طر
را ادامه دهیم .

 معاون بهداشت وزارت بهداشت:

تغییر سبک زندگی نیاز به فرهنگ سازی دارد/ همه دستگاه ها 
کنند گیر تالش  کاهش بیماری های غیر وا باید برای 

گفت: وزارت بهداشت افرادی  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
که دارای یکی از عوامل بیولوژیک چربی خون، قند خون،  را 

فشارخون و چاقی هستند شناسایی می کند و در این مرحله نقش 
وزارت بهداشت برجسته می شود. 

 نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران:

ح تحول سالمت دستاوردهای عظیمی داشت/ دولت  طر
ح تحول، با روشهای نوین مالی، منابع  ایران برای پایداری طر

کند پایدار تأمین 

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران برنامه ملی پیشگیری 
ح تحول نظام  گیر را یکی از ابعاد طر کنترل بیماری های غیروا و 

سالمت دانست و از اهمیت و عالقه سازمان بهداشت جهانی برای 
گفت ح تحول سالمت سخن  طر

 در حاشیه دیدار نمایندگان سازمان بهداشت جهانی با معاون بهداشت:

در رتبه دوم جهان قرار داریم

کرد: حدود 7٠ تا 8٠ درصد میزان مرگ ومیر در  دکتر سیاری اعالم 
گیر تشکیل می دهد و با توجه به اینکه  دنیا را بیماری های غیروا

بسیاری از عوامل مؤثر در بروز این بیماری ها قابل پیشگیری است، 
کنترل این عوامل ضرورت دارد. برنامه ریزی برای 

 مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس:

کاماًل بر اساس  سیاست های جمعیتی وزارت بهداشت 
کلی جمعیت، ابالغی از سوی مقام معظم  سیاست های 
کز بهداشتی موظف به اجرای  کارکنان مرا رهبری است/ 

دستورالعملهای وزارت بهداشت هستند

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
گفت: سیاست های جمعیتی وزارت  درمان و آموزش پزشکی 

کلی جمعیت، ابالغی از سوی  کاماًل بر اساس سیاست های  بهداشت 
مقام معظم رهبری است.

 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

بیش از 600 مرکز تحقیقاتی در رشته های مختلف علوم 
کشور فعال هستند / ساالنه 90 هزار نفر درکشور  پزشکی در 

براثر سکته قلبی و مغزی فوت می کنند/ مرگ های زودرس 
ناشی از سکته های قلبی و مغزی قابل پیشگیری است

دکتر ملک زاده بابیان این که بیش از 6٠٠ مرکز تحقیقاتی در 
کشور فعال هستند، افزود:  رشته های مختلف علوم پزشکی در 

کز تحقیقاتی بیش از ٢1 مرکز با سازمان بهداشت  از میان این مرا
جهانی همکاری می کنند. 

کرد:  رئیس سازمان غذا و دارو اعالم 

لوده به بازار را  گاه اجازه ورود فرآورده های دارویی آ هیچ 
کشور، ذخیره سرم  نخواهیم داد/ برای مصرف یک ماه و نیم 

داریم

گفت: تالش می کنیم تا طی یک ماه آینده، ذخیره  دکتر دیناروند 
کشور را به سه ماه برسانیم سرم 

 معاون درمان وزارت بهداشت:

سکته قلبی، اولین علت مرگ ومیر در ایران است/ دسترسی 
به داروهای نوترکیب سکته قلبی و پوشش بیمه ای آن ها / 

کشور و مناطق محروم حضور 2۰2۰ متخصص قلب در 

گفت: طی سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠13  معاون درمان وزارت بهداشت 
وضعیت مرگ ومیرها تفاوت عمده ای نسبت به قبل داشته است 

و مرگ ومیرها در ایران از 40 سال اول زندگی به 40 سال دوم 
که در پیشگیری از  که نشان دهنده این است  منتقل شده است 

کرده ایم.  مرگ های زودرس موفق عمل 

کیفیت غذا، دارو و  رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم اعطای جایزه ملی 

کشور:  بهداشت 

داروسازان باید تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند/ وزارت 
بهداشت در این دوره بیشترین ارتباط را با صنف ها داشته است

گر مجبور  که ا ع را بپذیریم  گفت: باید این موضو دکتر دیناروند 
که  کنیم طبیعی است  باشیم بین مردم و صنف یکی را انتخاب 

انتخاب وزارت بهداشت مردم خواهد بود.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:  عضو 

کیفیت می تواند زمینه ایجاد رقابت باشد/ مدیریت اصلی ترین 
کیفیت است/ باید قوانین متناسب با جرم داشته باشیم/  بعد 

باید زمینه حضور تولیدکنندگان در رقابت های بین المللی را 
کنیم فراهم 

گر بتوانیم سیستم های نظارتی را  گفت: ا مهندس پور بافرانی 
کنیم و  کنیم می توانیم در عرصه های بین المللی رقابت  تقویت 

کیفیت برتریم.  می توانیم بگوییم در مدیریت 
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کرد: کید   وزیر بهداشت تأ

برای ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان، باید انحصار شکسته 
کیفیت است شود/ نظارت از زیر ساخت های الزم برای ارتقاء 

وزیر بهداشت بر لزوم استفاده از تجربیات بشری و نظام های 
گفت: به منظور ایجاد  کرد و  کید  کارآمد در حوزه نظارت تأ نظارتی 

رقابت میان تولیدکنندگان، باید انحصار در تولید شکسته شود. 

گیاهان دارویی و طب سنتی؛  هم زمان با سالگرد تصویب سند ملی 

خدمات تائید شده طب سنتی ایرانی در نظام مراقبت های 
کشور ادغام شد اولیه بهداشتی 

آیین آغاز ورود و ادغام خدمات تائید شده طب سنتی ایرانی در 
کشور صبح امروز هم زمان با  نظام مراقبت های اولیه بهداشتی 

گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور  سالگرد تصویب سند ملی 
وزیر بهداشت، معاونین و مدیران وزارت بهداشت و جمعی از 

معاونین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و بهورزان برگزار شد

 سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد :

وقوع 30 میلیون مرگ قبل از 70 سالگی در جهان در سال 
کاهش 40 درصدی میزان مرگ ومیر زودرس از اهداف   /2015

توسعه 

کلی نسبت  سخنگوی وزارت بهداشت بابیان این که امید به زندگی 
کمتر است، افزود: سن امید  به امید به زندگی سالم 11.7 سال 

به زندگی در زنان در سطح جهان 73.8 و در مردان 69.1 سال و 
شاخص امید به زندگی سالم در جهان 63.1 است

کنترل دخانیات منطقه مدیترانه شرقی  مشاور ارشد و مدیر برنامه های 

کرد:  اعالم 

ایران درزمینٔه مالیات دخانیات ضعیف است

کنترل مصرف دخانیات در  گفت: ایران درزمینٔه  فاطیما العاوا 
منطقه مقام اول را دارد ولی همچنان در این زمینه نکاتی وجود 

که باید به آن ها توجه شود دارد 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:  رئیس 

قطعًا از وزارت بهداشت حمایت می کنیم/ برای رفع مشکالت 
مردم به مجلس آمده ایم

گفت:  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  رئیس 
برای دولت یازدهم احترام قائل هستیم زیرا اقدامات بسیار مثبت 

و اثرگذاری انجام داده است و قطعًا از وزارت بهداشت حمایت 
می کنیم

کرد:  کمیسیون بهداشت مجلس اعالم   وزیر بهداشت در جلسه مشترک با 

کاهش واردات دارو از 1.4 به یک میلیارد دالر / 60 درصد از 
کشور قدمت 30 تا 50 ساله دارند/ اجرای  بیمارستان های 

کشور از  کتاب تعرفه سالمت موجب نجات بیمارستان های 
ورشکستگی شد

کشور در دولت یازدهم  وزیر بهداشت بابیان اینکه واردات دارو به 
کاهش یافته است، میزان صادرات دارو  از 1.4 به یک میلیارد دالر 

گفت: سهم صادرات دارو  گذشته را دو برابر دانست و  نسبت به 
کشور در دست  اندک است زیرا بخش عمده ای از تولید دارویی 

کشور  شرکت های دولتی یا شبه دولتی است و صنعت داروسازی 
نیازمند نوسازی است. 

کمیسیون بهداشت مجلس با وزرای بهداشت  جلسه مشترک 
و رفاه

گذشته جلسه ای مشترک با حضور اعضای جدید  عصر روز 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزرای بهداشت، درمان و 

کار و رفاه اجتماعی ، معاونین و مدیران  آموزش پزشکی و تعاون، 
ارشد وزارت بهداشت، روسا و مسئوالن سازمان های بیمه گر پایه 

کشور و مسئوالن سازمان مدیریت  و رئیس سازمان نظام پزشکی 
کشور باهدف آشنایی و تعامل بیشتر و هماهنگی  و برنامه ریزی 

بین بخشی برگزار شد.

گذشته انجام شد؛  عصر روز 

کمیسیون بهداشت مجلس با وزرای بهداشت  جلسه مشترک 
و رفاه

گذشته جلسه ای مشترک با حضور اعضای جدید  عصر روز 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزرای بهداشت، درمان و 

کار و رفاه اجتماعی ، معاونین و مدیران  آموزش پزشکی و تعاون، 
ارشد وزارت بهداشت، روسا و مسئوالن سازمان های بیمه گر پایه 

کشور و مسئوالن سازمان مدیریت  و رئیس سازمان نظام پزشکی 
کشور باهدف آشنایی و تعامل بیشتر و هماهنگی  و برنامه ریزی 

بین بخشی برگزار شد.

 قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت: 

کشور، مورد تائید وزارت بهداشت  ج از  همه دانشگاه های خار
نیستند 

گفت: همه دانشگاه های  قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت 
گروه پزشکی  کشور، برای ادامه تحصیل در رشته های  ج از  خار
که از دانشگاه های  مورد تائید وزارت بهداشت نیست و مدارکی 

تائید نشده صادر شود مورد ارزشیابی وزارت قرار نمی گیرد.

وزیر بهداشت در جمع روسای دانشکده ها، مدیران پرستاری و مترونهای 

کشور:  بیمارستان های سراسر 

با درشتی و توبیخ جامعه رشد پیدا نمی کند

کید کرد: پزشک و پرستار باید مسئول و وظیفه شناس  دکتر هاشمی تأ
باشند و معتقد باشند که همیشه حق با مریض است.

 معاون درمان وزارت بهداشت:

هدف اصلی اعتباربخشی جدید، افزایش ارائه خدمات مؤثر و 
ایمن به بیماران است

معاون درمان وزارت بهداشت بابیان این که تمرکز بر ایمنی بیمار، 
یکی از رویکردهای برجسته در اعتباربخشی جدید است، افزود: 
در اعتباربخشی جدید، استانداردها به استانداردهای بین المللی 

نزدیک شده است

 معاون پارلمانی وزارت بهداشت خبر داد:

آغاز فصل جدیدی از همکاریهای مجلس و حوزه سالمت 
کمیسیون  / وزیر بهداشت و معاونین وی امروز میهمان 

ح  گزارش تفضیلی از طر بهداشت و درمان مجلس / ارائه 
تحول سالمت

معاون فرهنگی ، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت از 
گزارش  حضور وزیر بهداشت و معاونین این وزارتخانه برای ارائه 

کمیسیون بهداشت و درمان  ح تحول سالمت در  تفصیلی طر
مجلس خبر داد.ز

کرد: کید   معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت تأ

لزوم عدالت در برخورداری از مواهب زندگی سالم و رفاه برای 
همه سالمندان/ بسیاری از مشکالت ایجاد شده در سالمندی 

قابل پیشگیری است

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت بر لزوم بازتعریف مفهوم 
که  کردن سالمندانی  کرد و افزود: بازنشسته  کید  بازنشستگی تأ

کارایی برخوردارند می تواند موجب محرومیت جامعه از  کان از  کما
گروه سنی شود. بنابراین مفهوم  تجربیات و توانمندی های این 

بازنشستگی نیازمند یک بازتعریف اساسی است.

 معاون پرستاری وزیر بهداشت: 

آرزوى پرستاران برای تغییر نظام اعتباربخشی محقق شد

معاون پرستاری وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با اعالم 
کنار روسای بیمارستان ها به  اینکه 14 هزار مدیر پرستاری در 

ح  کاغذبازی طر گفت:  کیفیت خدمات درمانی عمق می بخشند، 
کرده بود و تغییر  کالفه  اعتباربخشی قدیم، پرستاران و بیماران را 

که محقق شد. گیر آرزوی پرستاران بود  این نظام دست وپا 

کرد: کید   وزیر بهداشت در جلسه شورای معاونین تأ

ح تنقیح قوانین حوزه سالمت برای  کردن طر ضرورت نهایی 
ارائه به دولت

کردن  وزیر بهداشت در جلسه شورای معاونین بر ضرورت نهایی 
کرد کید  ح تنقیح قوانین حوزه سالمت برای ارائه به دولت تأ طر

گیر وزارت بهداشت خبر داد:  رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا
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کردن افراد  کسینه  برنامه جدید وزارت بهداشت برای وا
باالی 40 سال در برابر هپاتیت B/ درحال حاضر داروی 

کشور موجود است/مهم ترین راه انتقال  اصلی هپاتیتB در 
هپاتیت B از راه سرنگ مشترک است

گیر وزارت بهداشت بابیان  رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا
اینکه در حال حاضر نزدیک به ٢٥٠ هزار مبتالبه هپاتیت C در 

کسینه  کشور وجود دارد، از برنامه جدید وزارت بهداشت برای وا
کردن افراد زیر 4٠ سال در برابر هپاتیت B خبر داد.

ابراز نگرانی معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از 
کشاورزی استفاده نابجا از سموم 

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از استفاده نامناسب 
سموم کشاورزی در محصوالت کشاورزی ابراز نگرانی کرد. 

وزیر بهداشت در مورد جوسازی های رسانه ای و برخوردهای سلیقه ای و 

 سیاست زده هشدار داد:

باید با متخلفان برخورد جدی شود/ مجازات ها باید بازدارنده 
کانون هایی برای بدبینی علیه جامعه پزشکی شکل  باشند/ 

گرفته است

کشته های حادثه های واژگونی  گفت: تعداد  دکتر هاشمی 
اتوبوس ها در ایران از حادثه اخیر مونیخ هم بیشتر بوده است، اما 
کنش رسانه های ما به  کنش دنیا به حادثه مونیخ چه بوده و وا وا

حادثه واژگونی اتوبوس ها چه بوده است.

کرد:  وزیر بهداشت اعالم 

گردشگری سالمت نیاز به بسترسازی دارد/ در بخش دولتی 
گردشگری سالمت  اولویت اول تأمین نیازهای داخلی است/ 

گذاری واقع بینانه می خواهد تعرفه 

گردشگری  گسترش  گفت: ما بیش از اینکه درصدد  دکتر هاشمی 
گسترش خدمات بهداشتی  سالمت در بخش دولتی باشیم، به فکر 

و درمانی برای هم وطنان خود هستیم.

کار وزارت بهداشت خبر داد:  رئیس مرکز سالمت محیط و 

کتاب های درسی دانش  ج مطالب آموزشی ارگونومی در  در
آموزان 

ج مطالب آموزشي ارگونومي در  کار از در رئیس مرکز سالمت محیط و 
کتب مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان خبر داد . 

کرد:  کید   وزیر بهداشت تأ

کنیم /برای اثبات خدمات نیازی  همه باید برمدار اخالق رفتار 
گذشته و دیگران نیست/ باید نگاهمان به آینده  کاوی  به وا
گذشته/ تخریب از نظر فرهنگی و انصاف حرکت  باشد و نه 

درستی نیست

کنیم،  کید بر این که همه باید برمدار اخالق رفتار  زیر بهداشت با تأ
که نیاز جدی جامعه است را سرلوحه همه  افزود: باید اخالق 

خدمات و حتی قلم هایمان قرار دهیم. 

 معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد:

اعتباربخشی 900 بیمارستان تا پایان امسال

معاون درمان وزارت بهداشت از اعتباربخشی 9٠٠ بیمارستان 
تا پایان امسال خبر داد و افزود: از طریق اعتباربخشی، درجه 

بیمارستان ها مشخص خواهد شد و از این طریق نقاط ضعف و 
کاماًل شفاف خواهد شد. قوت بیمارستان ها 

کشور:  وزیر بهداشت خطاب به اعضای شورای عالی اخالق پزشکی 

مصوبات اخالق پزشکی نباید جنبه ویترینی داشته باشد/ در 
همه حوزه ها به اخالق نیازمندیم/ اخالق یکی از بخش های 

گذاری در حوزه  ح تحول سالمت است/ در قانون  مهم طر
اخالق پزشکی خوب عمل نکرده ایم

کنیم تا ضوابط مصوب شورای عالی  گفت: باید تالش  دکتر هاشمی 
اخالق پزشکی به شکل عملی نیز به اجرا درآید و جنبه ویترینی 

پیدا نکند.

 مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس:

کلید توسعه پایدار است/ تبلیغات شیر  تغذیه با شیر مادر 
کودکان تا 6 ماه به طور  خشک بسیار زیاد است/60 درصد 

کنند انحصارى از شیر مادر استفاده می 

گفت: تبلیغات درزمینٔه شیر خشک بسیار زیاد است  دکتر مطلق 
و باورهاى غلط میان مادران و مادربزرگ ها مبنی بر آسانی تغذیه 

نوزاد از این محصوالت وجود دارد.

 معاون آموزشی وزارت بهداشت:

گروه پزشکی سال  انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی 
95 به صورت حضوری و الکترونیک برگزار می شود

گفت: با توجه به راه اندازی سامانه  معاون آموزشی وزارت بهداشت 
گروه پزشکی، در سال جاری همکاران  جامع انجمن های علمی 
می توانند به انتخاب خود به صورت حضوری یا الکترونیکی در 
گروه پزشکی شرکت  انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی 

نمایند. 

 دکتر علی نوبخت: 

هر نوع ایجاد شکاف بین مسئوالن را محکوم می کنیم

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره  رئیس 
به انتشار مصاحبه ای از وی در مورد دو شغله بودن وزیر بهداشت 

کرد. ع ایجاد شکاف بین مسئولین را محکوم  هر نو

گره خورده است/  کشاورزی با سالمت  اقدامات وزارت جهاد 
که فواید و معایب خاص  محصوالت تراریخته علمی است 

خود را دارد

وزیر بهداشت ضمن ارائه توضیحاتی درباره تفاهم نامه همکاری 
کشاورزی،  درباره واردات  میان وزارتخانه های بهداشت و جهاد 

گذشته هیچ  گفت: طی 8 تا 1٠ سال  کشور،  محصوالت تراریخته به 
خ نداده است.  کشور دراین باره ر اتفاق جدیدی در 

 
کرد:  مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی و اسالمی عنوان 

استفاده از دانش فنی و تخصص داروسازها در داروخانه های 
گیاهی/ اشتغال زایی برای داروسازها با راه اندازی 

گیاهی داروخانه های 

گفت: با  مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی و اسالمی 
ع  گیاهی، اقبال مردم در استفاده از این نو راه اندازی داروخانه های 

داروها سامان می یابد . 

دیدار معاون درمان وزارت بهداشت با نماینده آیت اهلل 
سیستانی در ایران

دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی با حضور در قم با حجت االسالم والمسلمین شهرستانی 

کرد.  نماینده آیت اهلل سیستانی در ایران دیدار 

وزیر بهداشت در جمع برگزیدگان نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم 

 پزشکی:

دروغ نگویید و به مخاطبان امید بدهید/ همه ما باید تابع 
گرفتار بحث های حاشیه ای نباشیم قانون باشیم/ 

گفت: در بحث نشریات همه ما باید تابع قانون  وزیر بهداشت 
کنیم. باشیم و از مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی پیروی 

 طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس 
منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ 
مهندس طاهر موهبتی به سمت معاون برنامه ریزی، هماهنگی، 

حقوقی و امور مجلس منصوب شد.

 طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛

معاون فرهنگی و دانشجویی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
دکتر محمدرضا فراهانی، به سمت معاون فرهنگی و دانشجویی 

منصوب شد.
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 وزیر بهداشت در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه سالمت:

ح تحول سالمت نبود، چنین توفیقاتی  کنار طر گر رسانه در  ا
حاصل نمی شد/ تا پایان این دوره بدون توجه به حاشیه ها 

بر سالمت مردم تمرکز داریم

گفت: فکر می کنم این مراسم  وزیر بهداشت خطاب به خبرنگاران 
که در دولت یازدهم با همدیگر داریم و سال  آخرین مراسمی است 
آینده در چنین زمانی، دولت تشکیل شده و حتمًا بانشاط بیشتری 

کار خود را ادامه خواهید داد. در دولت دوازدهم 

کشور منصوب  سرپرست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
شد

با حکم معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
کولیوند به سمت سرپرست مرکز حوادث و  دکتر پیر حسین 

کشور منصوب شد فوریت های پزشکی 

 معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت:

28 درصد جوایز و عناوین برتر جشنواره ملی نشریات 
گرفت دانشجویی به دانشجویان علوم پزشکی تعلق 

معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت بابیان 
این که ٢8 درصد جوایز و عناوین برتر جشنواره ملی نشریات 

دانشجویی به دانشجویان علوم پزشکی تعلق گرفته است، گفت: 
استقبال بی نظیر دانشجویان علوم پزشکی از این جشنواره نشان 

می دهد که حوزه نشریات در میان دانشجویان درحال توسعه است.

 معاون اجتماعی وزارت بهداشت خبر داد: 

راه اندازی سامانه یاس 190 به منظور آشنایی خّیرین با 
نیازمندی های حوزه سالمت

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 
راه اندازی سامانه یاس 19٠ به نشانی )www.yas190.ir( برای 

آشنایی خیرین با نیازمندی های حوزه سالمت خبر داد.

کرد: کید  کارگروه پژوهش های عالی قرآنی در نظام سالمت تأ  دبیر 

لزوم نگاهی فرهنگی به تحقیق و پژوهش

کرد و افزود:  کید  دکتر فکور بر لزوم نگاهی فرهنگی به تحقیق تأ
باید به تحقیق نگاهی جامعه ساز داشته باشیم تا جامعه را به 

سمت دانایی و پاالیش تهذیب برد.

جلسه مشترک معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزرای بهداشت 

 و علوم برگزار شد؛

ک... به دنبال نقاط اشترا

جلسه مشترک وزیر بهداشت، وزیر علوم و معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری صبح امروز در محل معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برگزار شد.

 قائم مقام وزیر بهداشت خبر داد:

تصویب تأمین منابع الزم برای پرداخت بدهی های سازمان 
بیمه سالمت در مجلس / افزایش میزان اوراق مشارکت از 5 

هزار میلیارد به 8 هزار میلیارد تومان

قائم مقام وزیر بهداشت از تصویب ارتقای تأمین ٥ هزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت به 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت 

بدهی های سازمان بیمه سالمت خبر داد. 

کرد: کید   قائم مقام وزیر بهداشت تأ

کشور در حوزه سالمت/  لزوم ارتقای توانایی های دیپلماتیک 
ح تحول سالمت از سوی سازمان بهداشت جهانی  طر

به عنوان الگو معرفی شده است

قائم مقام وزیر بهداشت بر لزوم ارتقای توانایی های دیپلماتیک 
کشور در حوزه سالمت و اجرای سیاست های خارجی مربوط 

کرد. کید  به سالمت تأ

کوبا: کمیسیون مشترک ایران و   وزیر بهداشت در نشست 

پیشرفت خود را مدیون تحریم هاى تحمیلی غرب هستیم/ 
آمریکا و غرب رفتار قابل اعتمادی ندارند/ توکل همه به خدا و 

بعد به اراده مردم است

کسن تولید می شود و ایران  ع وا کوبا 14 نو گفت: در  دکتر هاشمی 
کنسرسیوم  گر ما در قالب یک  کسن را دارد و ا نیز توانایی تولید 9 وا

کنیم، بازار خوبی  کسن های موردنیاز منطقه را تولید  مشترک، وا
کشور خواهد بود. پیش روی دو 

 وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان:

سالمت نه به معنای درمان بلکه پیشگیری از بیماری ها 
است/ مردم بیشتر از هر نهادی به سالمتی خودشان توجه 

دارند

کید بر لزوم اهمیت ورزش در زندگی افراد جامعه  وزیر بهداشت با تأ
کرد: در حال  و پیشگیری از بیماری های مختلف، خاطرنشان 

حاضر مردم نسبت به سالمتی خودشان اهتمام ویژه ای دارند اما 
کافی نیست. 

 نشست خبری سخنگو / بخش پایانی

خانواده ها حتمًا تحقیقات الزم را قبل از اعزام فرزندانشان به 
کشور انجام دهند ج از  دانشگاه های خار

کید بر اینکه وزارت بهداشت  سخنگوی وزارت بهداشت با تأ
کلی سالمت و سیاست های جمعیتی ابالغی از  تابع سیاست های 

سوی مقام معظم رهبری است، افزود: خوشبختانه در این مدت 
اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است. 

کرد : کید   وزیر بهداشت تأ

کاالهای آسیب رسان با حوزه سالمت / ضرورت تولیت قانون 
آمادگی وزارت بهداشت برای همکاری با بخش خصوصی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آمادگی این وزارتخانه 
برای همکاری با بخش خصوصی خبر داد.

ح شد؛ کاهش عوامل تهدیدکننده سالمت مطر کارگروه تخصصی   در 

ضرورت هماهنگی بیشتر سازمان ها و دستگاه های دارای 
مرکز سنجش آلودگی هوا / وزارت بهداشت مسئول 

اطالع رسانی وضعیت آلودگی هوا به مردم

گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی سالمت و امنیت  دکترایازی 
غذایی وزارت بهداشت مسئول اطالع رسانی وضعیت آلودگی هوا به 

مردم است. 

مدیر برنامه حضور متخصصان مقیم در بیمارستان های وابسته به وزارت 

 بهداشت:

کشیک  ح تحول سالمت، 637 هزار  در دو سال اول اجرای طر
با حضور متوسط 860 متخصص در 19 رشته تخصصی 

انجام شد

گفت: در راستای استمرار اجرای بهینه برنامه های  دکتر واعظی 
ح تحول نظام سالمت، تداوم خدمت رسانی به آحاد مردم با  طر

کید بر اهمیت ارائه و بهره مندی از خدمات تخصصی ضروری  تأ
به ویژه در شرایط اورژانسی در 41٢ بیمارستان در حال اجراست. 

 اقدامات سه ساله حوزه آموزش پزشکی در دولت یازدهم اعالم شد؛

کلی پذیرش دانشجو و رشد 26  افزایش 11 درصدی ظرفیت 
درصدی اعضای هیئت علمی

مهم ترین اقدامات حوزه آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و 
گذشته اعالم شد. آموزش پزشکی در سه سال 

 معاون آموزشی وزارت بهداشت:

90درصد برنامه های آموزشی رشته پزشکی عمومی بازبینی 
شده است/ راه اندازی سایت راهنماهای بالینی 

معاون آموزشی بابیان این که در حال حاضر شورای عالی اخالق 
کلیه دانشگاه های  پزشکی در حال ارتقاء یافتن است و این شورا در 

علوم پزشکی سامان یافته است، افزود: امیدواریم با ارتقاء 
کنیم.  گروه پزشکی بتوانیم مشکالت آموزشی را اصالح  مهارت های 

 وزیر بهداشت در برنامه تلویزیونی نگاه یک )بخش دوم(

کار ما در پیشگیری هستند/ساخت و  بهورزان اساس 
راه اندازی 2500 خانه بهداشت / تا پایان دولت همه خانه 

کرد/ دست همه  های بهداشت موردنیاز را تکمیل خواهیم 
خیرین را می بوسم
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ح تحول سالمت تمام مناطق  گفت: با اجرای طر وزیر بهداشت 
محروم مرزی دارای پزشک شده اند.

کامل سخنرانی وزیر بهداشت در مراسم روز پزشک:  متن 

ح تحول سالمت در زندگی  امروز شاهد ده ها اثر اجرای طر
ح بزرگ ملی تحول از مناقشات  مردم هستیم/ امیدوارم طر

سیاسی و جناحی در امان بماند/ پزشک پیش از دارا بودن هر 
جایگاهی، خادم مردم است

کردن آحاد مردم از آرزوهاي  وزیر بهداشت بابیان اینکه بیمه 
دیرینه مردم و مسئوالن و مصوبه مغفول مانده مجلس بوده است 

کشور بیمه شده اند.  گفت: بیش از 11 میلیون نفر از مردم 

 قدردانی سخنگوی وزارت بهداشت از مجلس:

تالش و همراهی مجلس برای تحقق اهداف نظام سالمت 
کشور ستودنی است

دکتر حریرچی از تالش نمایندگان مجلس در خصوص انتشار 8٠ 
هزار میلیارد ریال اوراق جهت تسویه و بدهی های سازمان بیمه 

کرد سالمت ایرانیان تشکر 

 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری خبر داد:

راه اندازی سامانه های ثبت تجارب مدیران و نظام پیشنهاد ها

دکتر ساالریان زاده از راه اندازی سامانه های ثبت تجارب مدیران و 
نظام پیشنهاد ها خبر داد

اهم فعالیت های معاونت امور اجتماعی وزارت بهداشت در هفته دولت 

 اعالم شد؛

ایجاد بانک اطالعاتی سازمان های مردم نهاد و خیرین / 
افزایش سمن هاي حوزه سالمت از 45 به 83 سمن

معاونت امور اجتماعی وزارت بهداشت، اهم فعالیت های این 
معاونت را مشارکت خیرین در ایجاد زیرساخت های بهداشتی-
درمانی، ساماندهي مشارکت هاي اجتماعي و خیریه هاي حوزه 

سالمت، سازمان هاي مردم نهاد )سمن( در حوزه سالمت، مشارکت 
بی نبخشی ، حمایت از نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد و 

کرد. خیریه ها و ارتقای فرهنگ سالمت اعالم 

 دستاوردهای سازمان غذا و دارو در هفته دولت اعالم شد: 

کاهش 35 در صدی سهم هزینه های دارو و ملزومات پزشکی 
کل هزینه های سالمت/ افزایش میانگین میزان صادرات  از 

دارو از حدود 138 میلیون دالر به 150 میلیون دالر

هم اقدامات و دستاوردهای سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم به 
مناسبت هفته دولت اعالم شد.

کارمند و تجلیل از بازنشستگان  گرامیداشت روز  وزیر بهداشت در مراسم 

 این وزارتخانه:

خدمتگزاری به مردم افتخار بزرگی است/ راه اندازی باشگاه 
کارکنان وزارت بهداشت تا قبل از پایان این  فرهنگی رفاهی 

دوره

گفت: خدمتگزاری به مردم افتخار بزرگی است  وزیر بهداشت 
که این دوره  و امیدواریم همه، قدر این فرصت را بدانند چرا

که  کسانی هستند  کوتاه مدت است و به سرعت می گذرد و برنده 
کار مردم باشند. گره گشای 

 دستاوردهای انستیتو پاستور ایران در هفته دولت اعالم شد:

کسن  ثبت داخلی 40 اختراع /تولید فر آورده های نوترکیب، وا
کسن های ویروسی ب ث ژ و وا

اقدامات انستیتو پاستور ایران در دولت یازدهم به مناسبت هفته 
دولت اعالم شد .

 دکتر روحانی در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی:

ح تحول سالمت برای دستاورد سه ساله دولت  اجرای طر
کنون بیش از 16 میلیون نفر در بخش بستری  کافی است/تا 

ح بهره مند شده اند از مزایای این طر

ح تحول سالمت نکرده  کاری جز طر گر دولت  گفت: ا رئیس جمهور 
کافی بود. بود، برای دستاورد سه ساله 

تقدیر رئیس جمهور از وزارت بهداشت در جشنواره شهید 
رجایی

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز 
دوشنبه با اهدای لوح، از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی تجلیل 

کرد. و تقدیر 

رئیس مجلس شورای اسالمی در اجالس روسای دانشگاه های علوم 

 پزشکی:

کشور رو به تکامل است / باید به فکر  مسیر بهداشت و درمان 
تأمین منابع پایدار بود

گفت: نظام سالمت باید ساختار و معماری  دکتر علی الریجانی 
که در طول زمان با بادهای موضعی  مشخصی وجود داشته باشد 

سیاسی به این سو و آن سو نرود.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:  رئیس 

ح تحول سالمت، خداپسندانه و عام المنفعه است/ طر
ح تحول سالمت بسیج  کشور باید برای اجرای طر امکانات 

شوند

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  رئیس 
گذشته  کمیسیون بهداشت در طول سه ماه  کار  گفت: اصلی ترین 
ح تحول  کشور تحت عنوان طر ح بزرگی در  واقع گرایی بود زیرا طر

سالمت آغازشده بود.

 معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:

پوشش 45 میلیونی مراقبت های اولیه نوین بهداشتی در 
شهرها

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
نشست خبری به مناسبت هفته دولت از اجرای برنامه »ایراپن« 

کشور و همچنین هدف گذاری پنج ساله برای ایدز  در چهار شهر 
خبر داد.

 معاون درمان وزارت بهداشت:

کشور به حدود 4 هزار  تا پایان سال، تعداد آمبوالنس های 
دستگاه می رسد/ 61 درصد از مأموریت های اورژانس هوایی 

مربوط به حوادث ترافیکی است

معاون درمان وزارت بهداشت از مرگ سالیانه یک میلیون و ٢٥٠ 
هزار نفر و مصدومیت و معلولیت ٢٠ تا ٥٠ میلیون نفر از مردم دنیا 

براثر سوانح و حوادث ترافیکی خبر داد

 با حضور دکتر هاشمی و دکتر آخوندی ؛

دو تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه  های بهداشت و راه و 
گیر و عوامل  کنترل بیماری های غیروا شهرسازی امضا شد/ 

تهدیدکننده سالمت

کنترل  دو تفاهم نامه همکاری بین بخشی و پیشگیری و 
گیر و عوامل تهدیدکننده سالمت با حضور وزرای  بیماری های غیروا

بهداشت درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی به امضا رسید.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در افتتاحیه سی امین دوره آزمون دانشنامه 

 فوق تخصصی خبر داد:

برگزاری تمامی آزمون های وزارت بهداشت بصورت الکترونیک 
تا سال 9۶/ راه اندازی اولین دانشگاه علوم پزشکی مجازی/
کشور آموزش پزشک خانواده  هشت دانشگاه علوم پزشکی 

را عهده دار شده اند 

معاون آموزشی از راه اندازی اولین دانشگاه علوم پزشکی مجازی 
گفت: حدود 9٠٠ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های  خبر داد و 

کردند  کشور برای آموزش دوره های مجازی ثبت نام  علوم پزشکی 
که از مهرماه امسال آموزش های آن ها شروع خواهد شد. 

کار وزارت بهداشت خبر داد:  رئیس مرکز سالمت محیط و 

کوهای معطر/ سرطانزا  وجود 50 برابر حد مجاز سرب در تنبا
کوهای معطر قطعی است بودن تنبا

گفت: بر اساس آمار و تحقیقات در  دکتر خسرو صادق نیت 
کوهای معطر تا ٥٠ برابر حد مجاز سرب پیداشده و بر همین  تنبا

کوها قطعًا سرطان زاست. اساس این تنبا
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کز بهداشتی ، درمانی و  بازدید قائم مقام وزیر بهداشت از مرا
ح های در حال اجرای دانشکده علوم پزشکی مراغه طر

ــرای  ــد اج ــریع در رون ــزوم تس ــر ل ــد ب کی ــا تأ ــت ب ــر بهداش ــام وزی قائم مق
خدمــات  ارائــه  بــا  تــا  شــود  اتخــاذ  ترتیبــی  بایــد  گفــت:  پروژه هــا، 
کــز درمانــی و تشــخیصی،  تخصصــی و فــوق تخصصــی مناســب در مرا
کــز درمانــی مرکز  کننــد و بــه مرا مــردم بــا خیــال راحــت از آن هــا اســتفاده 

اســتان مراجعــه نکننــد.

 وزیر بهداشت در اختتامیه هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی:

افراد مؤثر در پزشکی باید عالوه بر دانش، مهارت و توانمندی 
کار خود و مردم عشق و عالقه داشته باشند/ آنچه مسیر  به 
کردن به همنوعان و سرآمد بودن  زندگی را می سازد، خدمت 

در آزمون الهی است

گر فردی بخواهد در رشته های پزشکی  گفت: ا وزیر بهداشت 
کار خود و  مؤثر باشد باید عالوه بر دانش، مهارت و توانمندی، به 
مردم عشق و عالقه داشته باشد زیرا در رشته های پزشکی با جان 

انسان ها سروکار داریم.

کار وزارت بهداشت خبر داد:  معاون فنی مرکز سالمت محیط و 

کاهش می یابد  نمک موجود در نان ها به یک درصد 

کاهش  کار وزارت بهداشت، از  معاون فنی مرکز سالمت محیط و 
استفاده از نمک در نان ها بر اساس مصوبه شورای عالی سالمت و 

کشور خبر داد. امنیت غذایی 

 رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت:

تحول در آموزش عالی نیازمند تأمین اعضای هیئت علمی 
گذشته دو فراخوان جذب هیئت علمی منتشر  است/ سال 

غ التحصیل جدید  کمبود هیئت علمی را با نخبگان فار شد/ 
جبران می کنیم/ وزارت بهداشت بیشتر بر جذب و ترمیم 

کید دارد  هیئت علمی بالینی تأ

 با تالش متخصصان سازمان انتقال خون:

کیت تشخیصی آنتی بادی های غیرمنتظره برای اولین بار در 
ایران تولید شد

کیت تشخیصی آنتی بادی های غیرمنتظره برای اولین بار در 
کشورمان توسط متخصصان سازمان انتقال خون و به کمک 

ح ملی خون های نادر، تولید شد. خون های نادر شناسایی شده در طر

 سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری ) بخش اول(

رسانه ها نقش مؤثری در ارتقاء سطح سواد سالمت جامعه 
دارند/ ضرورت ارائه تحلیل در خصوص اخبار سالمت روان 

گفت: رسانه ها به ویژه صداوسیما  سخنگوی وزارت بهداشت 
می توانند در ارتقاء سطح سواد سالمت و اطالعات نقش مؤثری 

که بیشترین منبع اطالعاتی مردم در حوزه سالمت  داشته باشند چرا
از طریق صداوسیما است. 

کرد:  وزیر بهداشت عنوان 

امیدوارم جشنواره فیلم سالمت در سال های آینده با شکوه 
بیشتر برگزار شود/ جامعه هنری از زبان هنر برای ارتقای 

سالمت و افزایش توانمندی مردم استفاده می کند

وزیر بهداشت گفت: از تمام افرادی که به سالمتی مردم فکر می کنند 
و به ویژه همراه بافکر، عمل هم می کنند سپاسگزاری می کنم.

وزیر بهداشت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت بهداشت 

 با دانشگاه آزاد اسالمی:

دانشگاه آزاد نقش ویژه در پیشگیری از مهاجرت جوانان 
که از  کشورهایی هستیم  کشور دارد/ از معدود  ج از  به خار

ظرفیت های بخش خصوصی برای آموزش استفاده نمی کنیم

کز خصوصی با  گفت: دانشگاه آزاد اسالمی و مرا وزیر بهداشت 
رعایت استانداردهای بین المللی آموزشی، می توانند به دولت در 

کنند و باری از دوش دولت بردارند. کمک  حوزه آموزش 

 رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت خبر داد:

تصویب برنامه »تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان سینه«

گفت: برنامه تشخیص زودهنگام و  دکتر علی قنبری مطلق 
کشوری سرطان پستان بررسی  کارگروه  غربالگری سرطان پستان در 

و تصویب شد.

وزیر بهداشت در مراسم امضای تفاهم نامه با ستاد اجرایی فرمان حضرت 

 امام )ره(:

این تفاهم نامه برای ارتقاء سالمت مردم محروم است/ در 
گام بر می داریم مسیر اقتصاد مقاومتی 

گفت:ستاد اجرایی فرمان حضرت امام می تواند در  دکتر هاشمی 
حوزه سالمت منشان اثر باشد و خدمات خوبی را نه تنها به مردم 

ایران بلکه به منطقه و جهان اسالم ارائه دهد.

 وزیر بهداشت در برنامه »نبض« شبکه خبر ) بخش دوم(

کمک مستمر دولت به حوزه سالمت، مشکالت حوزه بهداشت 
کرد/ بیمه ها مطالبات را بپردازند /  و درمان را برطرف خواهد 

کار می کنند  نیروهایی در اورژانس در ماه 500 ساعت 

کمبود نیروی  وزیر بهداشت یکی از مشکالت حوزه سالمت را 
گفت: حدود 1٠٠ هزار نیروی  کرد و  کشور عنوان  انسانی و درمانی در 

انسانی وزارت بهداشت از دولت حقوقی دریافت نمی کنند و ردیف 
که از دو دهه قبل تصویب شده،  حقوقی ندارند و بر مبنای قانونی 

کنیم. حقوق آن ها را باید از درآمدهای وزارت بهداشت پرداخت 

 معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت: 

سومین علت مرگ ومیر در ایران حوادث ترافیکی است/ تنها 
کمربند ایمنی استفاده  10 درصد سرنشینان عقب خودرو از 

می کنند/ لزوم همکاری های بین بخشی میان دستگاه های 
کاهش حوادث ترافیکی اجرایی باهدف پیشگیری و 

گفت: هشتمین علت  معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت 
گروه سنی 15 تا 29  مرگ ومیر در جهان و نخستین علت مرگ در 

گر اقدامی برای  سال حوادث ترافیکی است و تخمین زده شده ا
پیشگیری از آن صورت نگیرد تا سال ٢٠3٠ ، حوادث ترافیکی به 

پنجمین عامل مرگ ومیر در جهان بدل می شود.

کرد: کید   رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی تأ

ضرورت تدوین و اجرایی شدن برنامه ای برای تحرک فیزیکی 
کارکنان از سوی دستگاه های دولتی/ باید شاخص تحرک فیزیکی 

در کارکنان دولت از سوی وزارت ورزش و جوانان تعریف شود

قائم مقام معاونت اجتماعی و رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت 
گفت:  کرد و  کید  و امنیت غذایی بر لزوم تعریف تحرک فیزیکی تأ

کارکنان دولت از سوی وزارت  باید شاخص تحرک فیزیکی در 
ورزش و جوانان تعریف شود. 

 معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت:

کاهش آسیب های  یکی از اهداف ما در وزارت بهداشت 
اجتماعی است/ لزوم توجه به اهداف توسعه پایدار/ اولین 

همایش توسعه پایدار، بهمن ماه برگزار می شود

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت یکی از اهداف وزارت 
کرد.  کاهش آسیب های اجتماعی بیان  بهداشت را 

 معاون آموزشی وزارت بهداشت:

مأموریت گرایی دانشگاه ها به صورت جدی در حال پیگیری است

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار 
گرایی  داشت: بر اساس برنامه تحول و نوآوری در آموزش، مأموریت 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت جدی دنبال می شود.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 

 دارو خبر داد:

غنی سازی 99 درصدی آرد تولیدی برای نانوانی ها

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا 
و دارو از غنی سازی 99 درصد آرد تولیدی برای نانوائی ها خبر داد.

تفاهم در هاوانا

یادداشت تفاهم همکاري هاي مشترك بهداشتي، پژوهشي، 
آموزشي، دارویي و فناوري پزشکي بین وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي جمهوري اسالمي ایران و وزارت بهداشت عمومي 

کوبا به امضا رسید. جمهوري 
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تفاوت بلوک های زایمان سنتی و جدید
 و  وضعیت اجرای برنامه توسعه و بازسازی بلوک های زایمان استان 

گــزارش اجمالــی واحدهای LDR بیمارســتان های دانشــگاهی اســتان

درصد 
پیشرفت

تعداد 
اتاقها

متراژ شروع 
عملیات

نام بیمارستان ردیف

100 ۳ 400 1394 بیمارستان آذرشهر ۱

58 ۷ 678 1394 بیمارستان شهدا بناب ۲

50 ۳ 240 1394 بیمارستان هشترود ۳

100 ۲ 275 1394 بیمارستان اسکو ۴

100 ۴ 300 1394 بیمارستان ملکان ۵

100 ۳ 430 1394 بیمارستان کلیبر ۶

100 ۲ 1394 بیمارستان شبستر ۷

- ۶ 600 1395 بیمارستان میانه ۸

- 10 560 1395 بیمارستان اهر ۹

- ۲ 1395 بیمارستان عجب شیر 10

- ۳ 1395 بیمارستان سراب ۱۱

100 ۳ 360 1394 بیمارستان بستان آباد 12

100 ۲ 225 1394 بیمارستان هادیشهر 13

45 ۴ 450 1395 بیمارستانهریس 14

100 ۷ 830 1394 مرکز آموزشی درمانی 
طالقانی

15

- 15 800 1395 مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا؟س؟

16

تفــاوت بخش هــای زایمــان قدیمی و جدید:
بلــوک زایمــان در سیســتم های ســنتی: بلــوک زایمــان در سیســتم های ســنتی شــامل اتــاق 
کــه همــه مــادران  گفتــه می شــود( و اتــاق زایمــان اســت  لیبــر)در اصطــالح عمومــی اتــاق درد 

کنــار یکدیگــر بنــا بــه وضعیــت و مرحلــه زایمانــی خــود در ایــن اتاق هــا قــرار می گیرنــد:  در 

اتــاق لیبر ســنتی
کــه زنــان بــاردار به منظــور پایــان بــارداری از زمــان   در سیســتم ســنتی، لیبــر فضایــی اســت 
مراجعــه بــه بیمارســتان تــا آغــاز زایمــان در آنجــا نگهــداری می شــوند. فضــای اتــاق لیبــر 
کنــار هــم  ــر اســاس وســعت اتــاق، در  کــه تخت هــای مــادران ب به طــوری طراحــی می شــود 
کــه رعایــت حریــم خصوصــی بــا ایــن شــرایط بــه حداقــل می رســد و امــکان  قــرار می گیــرد 

کنــار مــادر بــاردار وجــود نــدارد. حضــور همــراه در 

اتاق زایمان ســنتی
کــه بــرای زایمــان اســتفاده می شــود، بایــد نزدیــک لیبــر باشــد. در   در سیســتم ســنتی، اتاقــی 
کنتــرل و مراقبــت مــادر و نــوزاد در مرحلــه دوم، ســوم و چهــارم زایمــان انجــام  اتــاق زایمــان 

کثــر 20دقیقــه بــه اتــاق عمــل داشــته باشــد. می شــود و بایــد امــکان دسترســی در حدا

بلــوک زایمــان در سیســتم های جدید:
LDR: در ایــن سیســتم هــر مــادر در یــک اتــاق مجــزا مراقبت هــا را دریافــت می کنــد. هــر 
کافــی بــرای تثبیــت  اتــاق بایــد یــک ســرویس بهداشــتی و یــک حمــام داشــته باشــد. فضــای 
و احیــا نــوزاد داشــته باشــد. متــراژ اتــاق بایــد 24 مترمربــع و در ابعــاد  8/4در 8/4 متــر باشــد 
به طوری کــه 8-6 نفــر بتوانــد به راحتــی در اتــاق فعالیــت نماینــد. تمامــی تجهیــزات مربــوط 
بــه لیبــر، زایمــان، پــس از زایمــان و احیــاء نــوزاد یــا بایــد در اتــاق موجــود باشــد و یــا در محلــی 
بســیار نزدیــک بــه اتــاق باشــد. تمامــی تجهیــزات اتاق لیبــر و زایمان در سیســتم ســنتی در این 
سیســتم نیــز بایــد فراهــم باشــد و خصوصیــات اتاق هــا رعایــت شــود. در ایــن سیســتم حریــم 
خصوصــی مــادران کامــاًل رعایــت شــده و امــکان حضــور یکی از اعضــاء خانــواده در تمام مراحل 
کنــار وی حضورداشــته باشــد.  وجــود دارد به طوری کــه حتــی همســر خانــم بــاردار می توانــد در 
گــرم و موســیقی آرام بخــش  کــه در اختیــار دارد از دوش آب  مــادر بــاردار می توانــد در ســوئیتی 
کاهش دهنــده درد را انجــام دهــد.  کــرده و آزادانــه حرکت هــا و ماســاژهای  دلخــواه اســتفاده 
ــا در طــی ماه هــای آتــی راه انــدازی  ایــن بلــوک در برخــی از بیمارســتان ها راه انــدازی شــده و ی
خواهــد شــد کــه تعــداد اتاق هــای جدیدزایمــان در بیمارســتان ها مطابــق جــدول مقابل اســت:



مزایای زایمان طبیعی:
احتمال بسیار پایین عفونت بعد از زایمان
بدون احتمال چسبندگی داخل شکم) برخالف سزارین(
بدون احتمال فتق در محل برش
از بین رفتن درد بعد از زایمان طبیعی)بر خالف سزارین(
کارهای شخصی نیست  مادر تا ده روز پس از سزارین قادر به انجام 
تماس سریع نوزاد و مادر و رشد مطلوب مغز
کم، بهبودی سریع، ارزان خونریزی 
و ده ها مزیت دیگر
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