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کلیـــه  گرفتـــه ایـــم، جـــا دارد از زحمـــات و عنایـــات  کنـــون در پایـــان ســـال ۹۶ قـــرار  ا
کاربلـــد  کارشناســـان صمیمـــی و  مدیـــران، همـــکاران، اســـاتید، دانشـــجویان و بویـــژه 
کـــه  ـــز  کلیـــه مخاطبیـــن و خواننـــدگان عزی ـــر نمـــوده، از  روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تقدی

کنـــم. مـــا را در بهتـــر و مؤثرتـــر شـــدن نشـــریه نـــدای ســـامت همراهـــی مـــی نماینـــد تشـــکر 
ـــات دوســـتان و صاحب نظـــران،  امیـــد اســـت در ســـال های آتـــی نیـــز در ســـایه توجهـــات قـــادر متعـــال، عنای
به ویـــژه اصحـــاب خـــوب رســـانه وخبرنـــگاران عزیـــز و تـــاش همـــکاران و اعضـــای محتـــرم هیئـــت 

ــیم. ــربلند باشـ ــق و سـ ــدگان بیش ازپیـــش موفـ ــم در جلـــب رضایـــت خواننـ ــه، بتوانیـ تحریریـ

دکتر سید جمال حسینی اقدم

معرفــی وب ســایت کمیتــه ثبــت بیماری هــا 2 • و پیامدهــای ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 2 •نشســت هم اندیشــی اعضــای هیئت علمــی و رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد 3 •بیــش از ۸۰ هــزار نفــر از 
پزشــکان در جبهــه همــگام بــا رزمنــدگان اســام امدادرســانی می کردنــد و ایــن کارنامــه درخشــانی بــرای جامعــه پزشــکی اســت  4 •همــه مــا بایــد بــر اســاس قانــون و طبــق رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب عمــل کنیــم  5 •دعــوت 
از تمامــی دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی سراســر کشــور نســبت بــه تبلیــغ اخبــار و خدمــات فناورانــه خــود 5 •برگــزاری چهارمیــن نشســت فصلــی گــروه کارشناســان بهداشــت دهــان و دنــدان در ســال 
ــن  ــه از بزرگ تری ــره ارزروم ترکی ــت ۴ نف ــد هیئ ــر باشــید 7 •بازدی ــا ســعه صدر، مطالبه گ ــرد ۴۲ ســاله 6 •ب ــی در شــكم م ــده ۱۳ كیلوی ــد 6 •غ ــن جدی ــی داروخانه هــای اســتان در خصــوص قوانی ــی مســئولین فن ۱۳۹۶ 5 •جلســه توجیه
مرکــز دیالیــز خاورمیانــه  7 •پیــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــرای پیشــبرد اهــداف دانشــگاه در واپســین روزهــای ســال ۹۶ 8 •از مهندســین شــاغل دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در روز مهندســی تجلیــل شــد 9 •جلســه 
ســاماندهی تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی پزشــکی بیمارســتان های تابــع اســتان در معاونــت غــذا و دارو 10 •جلســه دبیــران کمیتــه مدیریــت خطــر حــوادث و بایــا بیمارســتان های اســتان آذربایجان شــرقی  10 •بهره بــرداری از اتــاق 
ــروژه  ــرداری از ۸۹ پ ــروژه جامعــه ایمــن و مــروج ســامت ســهند 11 •بهره ب ــز 11 •پ ــه همــراه رئیــس دانشــگاه از حجت االسام والمســلمین حاجــی زاده امام جمعــه موقــت تبری ــز ب ــادت امام جمعــه تبری عمــل بیمارســتان هریــس 11 •عی
مرکــز مدیریــت حــوادث در تبریــز احــداث می شــود 12 •احــداث ۱۳ پــروژه بهداشــتی و درمانــی توســط خیریــن ســامت آذربایجــان شــرقی 12 •رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد کشــور، تولیــد 

•
عمرانــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 11 

ملــی و اشــتغال، تنهــا راه نجــات اقتصــاد کشــور  13 •مراســم افتتــاح طــرح اورژانس یــار در شهرســتان اســکو  14 •برگــزاری ۳۶۲ دوره آموزشــی بــرای کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  14 •برخــورد اتوبــوس بــا تریلــر در محــور 
تبریــز آذرشــهر  14 •  فــاز دوم طــرح اورژانس یــار در شهرســتان اســکو کلیــد خــورد 15 •کمپیــن "نــه بــه اعتیــاد" در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد 15 •راه انــدازی تولیــد پروتئیــن تائــو )Tau( در آزمایشــگاه بیولــوژی مولکولــی 
مرکــز تحقیقــات بیوتکنولــوژی 16 •جلســه هماهنگی هــای برون بخشــی بــا ارگان هــای دخیــل در ســامت بــرای کنتــرل بهتــر و بیشــتر در ایــام نــوروز 16 •تشــکیل مجمــع ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی 16 •تربیــت مربــی حــوادث 
ترافیکــی  17 •دو همایــش ورزش همگانــی توســط مرکــز بهداشــت آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد 17 • بیشــتر خانه هــای بهداشــت در مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه را پوشــش دادیــم 18 •ســرعت روزافــزون شــبکه بهداشــت هشــترود در 
مســیر ارتقــاء  18 •اتمــام کارگاه هــای آموزشــی ترومــا ویــژه پرســنل عملیاتــی اورژانــس اســتان آذربایجــان شــرقی  18 •دانشــکده تغذیــه پیشــرفت خوبــی داشــته / تغییــرات الگــوی غذایــی در طــول چنــد ســال اخیــر چنــدان مطلــوب 
نیســت  19 •جوانــان از فرصــت هــای جوانــی در مســیر پیشــرفت و خدمــت بــه دیگــران اســتفاده کننــد  19 •برگــزاری ششــمین جلســه معاونیــن توســعه مدیریــت و منابــع منطقــه دو آمایشــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی تبریــز  19 •نهمیــن دوره مســابقات جــام فجــر کارکنــان و اســتادان دانشــگاه بــه کار خــود پایــان داد 20 •۷۰ برنامــه  در هفتــه فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد 25 •ســومین هفتــه  فرهنگــی دانشــگاه 
علــوم  پزشــکی تبریــز بــه کار خــود پایــان داد  26 •معرفــی کانون هــای برتــر هفتــه فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  26 •کارگاه آموزشــی دســتگاه های فتــال مانیتورینــگ  27 •اولیــن عمــل جراحــی المینکتومــی در شهرســتان 
ملــکان  27 •آخریــن اســتانداردهای جهانــی دیالیــز در بخــش دیالیــز مرکــز امــام رضــا)ع( رعایــت می شــود  28 • تحقــق ســامت همگانــی و کاهــش نابرابری هــا، رویکــرد وزارت بهداشــت اســت  28 •بالگــرد اورژانــس برفــراز شهرســتان 
ورزقــان  28 •دوره مدیریــت زنجیــره تأمیــن و خدمــات پشــتیبانی  29 •اولیــن عمــل تومورهــای مغــزی شــوانوم در شــمال غرب کشــور 29 •شــکاف بیــن نســل ها ازدواج جوانــان را دشــوار کــرده اســت  30 •“توســعه اجتماعــی و پایــداری 
زیســت محیطی" 31 •اعــزام اســاتید و کارکنــان دانشــگاه بــه اردوی زیارتــی راهیان نــور  31 •مجمــع اســتانی ســامت آذربایجــان شــرقی تشــکیل شــد  32 •تبریــز شــهر خیــران نمونــه  33 •ارائــه خدمــات بــه 4 میلیــون نفــر در اســتان 
33 •همــه بــرای ســامت، ســامت بــرای همــه  34 •دومیــن دوره آموزشــی مدیــران بیمارســتان های دولتــی منطقــه شــمال غــرب برگــزار شــد  34 •فعالیت هــای مرکــز تحقیقــات پیشــگیری از آســیب حــوادث جــاده ای تبریــز قابل ارائــه 
 Mental health اســت 35 •رونمایــی از »نظــام نویــن اطاعــات پژوهشــی پزشــکی ایــران« بــا نــام اختصــاری نوپــا بــا ۱۲ ســامانه  35 •مســیر ســفر جزئــی از ســفر می باشــد و بایــد از آن لــذت بــرد 35 •برگــزاری آخریــن دوره کارگاه
ــراز رضایــت معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار از ســطح آمادگــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  36 •کاهــش چشــمگیر آمــار مصدومیــن  Workshop for Family Physician 36 •اب
چهارشــنبه آخــر ســال در تبریــز  37 •کارگــروه داخلــی بهداشــت و درمــان در حــوادث غیرمترقبــه و پدافنــد غیرعامــل دانشــگاه بــا محوریــت زلزلــه کرمانشــاه و درس آموخته هــای آن 37 •کســب عنــوان دانشــجوی نمونــه کشــوری 38 
•توســط دکتــر مهــدی رهبــر دانشــجوی دکتــرای تخصصــی دندانپزشــکی دانشــگاه 38 •هشتادوشــش هــزار ماموریــت توســط اورژانــس اســتان در یــازده مــاه  38 •کمیتــه پیشــگیری از حــوادث چهارشــنبه آخــر ســال 39 •اجــرای طــرح 
ســامت نــوروزی بهداشــت محیط در اســتان  39 •دهمیــن آییــن تجلیــل از بازنشســتگان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد  40 •نشســت فصلــی گــروه ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد  41 •روحانیــون بایــد دل هــای جوانــان 
را به ســوی خــدا جــذب کننــد 42 •بی عدالتــی در جامعــه شــورش و اغتشــاش بــه وجــود مــی آورد  43 •برگــزاری جلســه ســتاد اطاع رســانی و توزیــع دارو در ســالن کنفرانــس معاونــت غــذا و دارو  47 •بازدیــد شــبانه روزی کارشناســان 
دارویــی معاونــت غــذا و دارو از داروخانه هــا  47 •شــروع بــه فعالیــت اکیپ هــای نظــارت نــوروزی حــوزه معاونــت درمــان از ۲۸ اســفند ۹۶  47 •دانشــگاههای خارجــی مــورد تاییــد وزارت بهداشــت در ســال تحصیلــی ۱۹-۲۰۱۸ اعــام شــد 
48 •جشــن چهارشــنبه آخــر ســال  48 •گفتگــوی کوتــاه بــا زهــرا محمــدی دانشــجوی نمونــه کشــور در بیــن دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر 48 •دهمیــن نشســت روســا و معاونــان دانشــگاه های عضــو کان منطقــه دو آمایــش ســرزمینی 
نظــام ســامت در مرکــز ملــی مدیریــت ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور دانشــگاه های علــوم پزشــکی تبریــز، ارومیــه، اردبیــل، مراغــه، ســراب، خلخــال و خــوی برگــزار شــد. 49 •پیشــرفت علمــی ایــران پــس از انقــاب 
اســامی چشــمگیر بــوده اســت  50 •زایمــان بــی درد و تاســیس اتــاق مقیــم از اقدامــات نمونــه ی مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی تبریــز اســت  50 •کتــاب 405 لغــت ضــروری بــرای درک متــون حقوقــی، اولیــن کتــاب بــه ســبک فعلــی 
چــاپ شــده درایــران 50 •خــوب درس خوانــدن وظیفــه دانشــجو و خــوب درس دادن وظیفــه اســتاد اســت/ همــه بایــد خودمــان را دربرابــر دانشــجویان به عنــوان برتریــن ســرمایه های دراختیــار مســئول بدانیــم  51 •برگــزاری دو کــورس 
آموزشــی بیــن المللــی 51 •اطاعیــه:  56 •هرگونــه فعالیــت بــا لوگــوی دانشــگاه بــا اخــذ مجــوز  56 •جلســه کارگــروه توســعه دانــش داروســازی و صنایــع وابســته  56 •گــزارش بازدیــد ادواری هیــات بــورد اپیدمیولــوژی از گــروه آمــار و 

اپیدمیولــوژی 56 •پیــام تبریــک رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز به مناســبت فرارســیدن ســال نــو 57



معرفیوبسایتکمیتهثبتبیماریها
وپیامدهایسالمتدانشگاهعلومپزشکیتبریز

ـــه  ـــوط ب ـــرای جمـــع آوری، ذخیره ســـازی، بازیابـــی، تجزیه وتحلیـــل و انتشـــار اطاعـــات مرب ثبـــت بیماری هـــا و پیامدهـــای ســـامت، یـــک دســـتگاه های ســـازمان یافته ب
گســـتره جغرافیایـــی مشـــخص اســـت. ایـــن برنامـــه بـــا مشـــارکت دانشـــگاه، معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوری، معاونـــت  یـــک بیمـــاری یـــا پیامـــد خـــاص در یـــک جمعیـــت و 

کـــز تحقیقاتـــی انجـــام می گیـــرد.  آموزشـــی، معاونـــت بهداشـــتی، معاونـــت درمانـــی و مرا

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری ها 

و پیامدهای سالمت

برنامـــه ملـــی ثبـــت بیماری هـــا و پیامدهای 
در   ۱۳۹۳ ســـال  ابتـــدای  از  ســـامت 
وزارت  فنـــاوری  و  تحقیقـــات  معاونـــت 
پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت، 
گردیـــده اســـت و از ســـال ۱۳۹۴ در  ایجـــاد 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ایـــن واحـــد 
تحـــت عنـــوان شـــورای راهبـــردی ثبـــت 
 Azar( ــامت ــای سـ ــا و پیامدهـ بیماری هـ
Registry( فعالیـــت خـــود را شـــروع نمـــوده 
ــه  اســـت. اهـــداف اختصاصـــی ایـــن برنامـ

از: عبارت انـــد 

کارگروه هـــا را بـــه حـــد اســـتانداردهای جهانـــی رســـانده و تـــا  کارگروه هـــای ثبـــت بیماری هـــا بتوانـــد فعالیـــت ایـــن  کـــه تـــا حـــد امـــکان بتوانـــد بـــا راه انـــدازی  ایـــن واحـــد در نظـــر دارد 
حـــد امـــکان فعالیت هـــای پژوهشـــی در ســـطح دانشـــگاه و در ســـطح اســـتان بـــر اســـاس مبتنـــی بـــر برنامه هـــای ثبـــت باشـــد. در راســـتای ارتقـــا اهـــداف ایـــن شـــورا و اســـتفاده هـــر 
کارگروه هـــای ایـــن دانشـــگاه هســـت.  کـــه عـــاوه بـــر تشـــریح فعالیت هـــای ایـــن شـــورا، دربرگیرنـــده فعالیت هـــای  چه بهتـــر محققیـــن و ذی نفعـــان، ســـایتی طراحی شـــده اســـت 
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برگزاری جلسه صمیمی با  اعضای هیئت علمی
نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

ـــه  ـــی در جلس ـــین صوم ـــر محمدحس دکت
پرســـش و پاســـخ اعضـــای هیئت علمـــی 
کیـــد  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا تأ
بـــر برگـــزاری جلســـات و حـــل مشـــکات 
آموزشـــی توســـط معاونت هـــای آموزشـــی 
و تحقیقـــات گفـــت: بازدیـــد از گروه هـــا و 
بخش هـــای مرتبـــط در معاونـــت درمـــان 
انجـــام می شـــود، امیدواریـــم ایـــن اقـــدام 

در آمـــوزش هـــم جـــا بیفتـــد. 
ــالی  ــد سـ ــل بایـ ــی حداقـ ــاون آموزشـ معـ
آموزشـــی  گروه هـــای  بـــه  یک بـــار 
را  پیشـــنهاد ها  و  انتقـــادات  و  ســـرزده 
جویـــا شـــود.  وی در بخـــش دیگـــری از 
ســـخنانش در پاســـخ بـــه زمـــان پرداخت 
علـــوم  دانشـــگاه  تمام وقتی هـــای 
کـــرد: دانشـــگاه  پزشـــکی تبریـــز عنـــوان 
مـــا تعـــداد فـــول تایمـــی باالیـــی دارد و 
در طـــول دو ســـال اخیـــر خیلـــی تـــاش 
کرد ه ایـــم تـــا تمام وقتی هـــا را به موقـــع 
در  صومـــی  کنیـــم.  دکتـــر  پرداخـــت 
از  یکـــی  ســـؤال  بـــه  پاســـخ  در  ادامـــه 
حاضـــران در جلســـه مبنـــی بـــر خـــارج 
از حالـــت  کـــردن برخـــی دپارتمان هـــا 
از  تعـــدادی  جـــذب  و  آن  دپارتمانـــی 

مختلـــف  دانشـــکده های  در  اســـاتید 
چنـــد  زمـــان  از  مقطعـــی  در  گفـــت: 
کردنـــد و زمانـــی  رشـــته را دپارتمانـــی 
ــم،  گرفتیـ ــل  ــگاه را تحویـ ــا دانشـ ــه مـ کـ
آناتومـــی  دپارتمـــان  نـــام  بـــه  چیـــزی 
ــکده  ــون در دانشـ کنـ ــت. ا ــود نداشـ وجـ
پزشـــکی و پیراپزشـــکی مشـــکل داریم 
می توانـــد  پیراپزشـــکی  دانشـــکده  و 
گروه هـــای  وجـــود  شـــود.  دپارتمانـــی 
مختلـــف چنـــدان افتخارآمیـــز نیســـت؛ 
توانمنـــد  گروه هـــای  وجـــود  بلکـــه 
کـــه موجـــب فخـــر خواهـــد شـــد.  اســـت 
ســـخنان  از  دیگـــری  بخـــش  در   وی 
اعضـــای  نقـــش  بـــر  کیـــد  تأ بـــا  خـــود 
هیئت علمـــی در ارتقـــاء یـــک دانشـــگاه 
تـــا  گفـــت: اعضـــــای هیئـــــت  علمـــی 
معتقـــد نباشـــند و وقـــت صـــرف نکننـــد، 
قبـــول  مـــا  نمی گیـــرد،  یـــاد  دانشـــجو 
نداریـــم دانشـــجویان عاقـــه ندارنـــد. 
گـــر در دانشـــگاه استانداردســـازی انجام  ا
پژوهـــش  و  آمـــوزش  و مســـیر  دهیـــم 
کامـــًا ترســـیم شـــود، بخـــش زیـــادی 
پژوهشـــی  و  آموزشـــی  مشـــکات  از 
ـــدازه  ـــچ کس به ان برطـــرف می شـــود. هیـ

ـــی  ـــای هیئت علم ـــه و اعض هیئت رئیس
ـــر نیســـتند.  در افـــت یـــک دانشـــگاه مؤث
توســـعه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  وی 
ارتباطـــات بین المللـــی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز بـــا ســـایر دانشـــگاه ها 
بین المللـــی  ارتبـــاط  هـــر  از  گفـــت: 
ـــا حاضـــر نیســـتم  حمایـــت می کنیـــم، ام
کار  بـــرای  مـــردم  پـــول  از  ریـــال  یـــک 
خـــاف هزینـــه شـــود؛ ارتبـــاط بین الملـــل 
بایـــد نتیجـــه داشـــته باشـــد.  رئیـــس 
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
بخـــش دیگـــری از ســـخنانش در پاســـخ 
بـــه نبـــود حیـــوان خانـــه مناســـب اظهـــار 
کـــه قبـــًا بـــود،  کـــرد: حیـــوان خانـــه ای 
تخریب شـــده و جایگزیـــن آن در طبقـــه 
داروســـازی  جدیـــد  دانشـــکده  بـــاالی 
ایجـــاد حیـــوان خانـــه  احـــداث شـــد. 
بـــزرگ در پژوهشـــگاه دانشـــکده یکـــی از 
اهـــداف مـــا اســـت، قبـــول داریـــم زمـــان 
مـــا حیـــوان خانـــه توســـعه نیافته، امـــا 
در  اســـت.  وی  نرفتـــه  هـــم  تحلیـــل 
پاســـخ بـــه ســـؤال دیگـــری مبنـــی بـــر 
ریاســـت  پرداختـــن  ساخت وســـاز  بـــه 
ــت:  گفـ ــز  ــکی تبریـ ــگاه علوم پزشـ دانشـ

رئیـــس  وظیفـــه   زیرســـاخت   ایجـــاد 
کـــه تحقـــق آن نیـــز بـــا  دانشـــگاه اســـت 
کـــردن  احـــداث ســـاختمان و فراهـــم 
محقـــق  انســـانی  نیـــروی  تجهیـــزات 
ــردن  کـ ــتقل  ــا مسـ ــٔه مـ ــود. وظیفـ می شـ
کـــه در چارچـــوب قانونـــی  دانشـــگاه بـــود 
در حـــال انجـــام آن هســـتیم.  وی در 
حضـــور  سیســـتم  راه انـــدازی  ادامـــه 
در  هیئت علمـــی  اعضـــای  غیـــاب  و 
و  خوانـــد  ضـــروری  را  بیمارســـتان ها 
گـــروه در برخـــی مـــوارد،  گفـــت: مدیـــران 
حضـــور و غیـــاب را جـــدی نمی گیرنـــد.
از  دیگــری  بخــش  در  صومــی   دکتــر 
ســخنانش در واکنش بــه ادعای برخی 
مبنــی بر صــرف درآمد حاصل از پردیس 
منطقــه آزاد ارس در حــوزٔه  غیرآموزشــی 
مســتندات  تکیه بــر  بــا  کــرد:  بیــان 
موجــود به صراحــت می گوییــم درآمــد 
حاصــل از ایــن پردیــس در حــوزه غیــر 
آموزشــی صــرف نشــده اســت.  رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در پایــان 
هماهنگــی  و  همــکاری  ضــرورت  بــر 
اعضــای هیئت علمــی به منظــور ارتقــاء 

کــرد.  کیــد  دانشــگاه تأ
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گرامیداشت روز قشر بسیج جامعه پزشکی:  سردار عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا، در 
 تعداد بی شماری از پزشکان در جبهه همگام با رزمندگان اسالم امدادرسانی می کردند و این کارنامه 

درخشانی برای جامعه پزشکی است 

کیـــد بـــر  فرمانـــده ســـپاه عاشـــورا بـــا تأ
این کـــه گفتمـــان انقاب اســـامی در حد 
کمـــال دارای دشـــمن اســـت، تصریـــح 
کـــرد: یکـــی از دالیـــل دشـــمنی دشـــمنان 
کـــه  ایـــن اســـت  قســـم خورده اســـام 
گفتمـــان  نظـــام جمهـــوری اســـامی از 
امـــام عـــدول نکـــرده و امـــروزه نیـــز مقـــام 
ــادق  ــده صـ ــری ادامه دهنـ ــم رهبـ معظـ
گفتمـــان  گفتمـــان هســـتند. ایـــن  ایـــن 
تمامـــی جامعـــه اســـامی را بـــه وحـــدت 
ــن  ــردم از ایـ ــوده مـ ــد و تـ ــوت می کنـ دعـ
آزمـــون ســـربلند و موفـــق بیـــرون آمدنـــد. 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  ـــه  ب
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، ســـردار عابدیـــن 
گرامیداشـــت روز قشـــر بســـیج  خـــرم در 
این کـــه  بابیـــان  پزشـــکی،  جامعـــه 
ارزشـــمند  حضـــور  مقـــدس  دفـــاع  در 
باانگیـــزه،  و  اخـــاص  بـــا  جوانـــان 
گـــذرگاه  کشـــور را از  انقـــاب اســـامی و 
کـــرد:  اظهـــار  داد،  عبـــور  ک  خطرنـــا
کـــه صحبـــت از پزشـــک  امـــروزه زمانـــی 
و جامعـــه پزشـــکی بســـیج می شـــود، 

کـــه نتیجـــه مـــزدوری  روزهـــای جنـــگ 
بـــود،  آمریـــکا  جهانـــی  اســـتکبار 

می شـــود. یـــادآوری  برایمـــان 
یـــک  اســـتکباری  نظـــام  کـــه  زمانـــی 
و مظلـــوم در  نظـــام مقتـــدر  و   طـــرف 
ــه  کـ ــد  ــه بودنـ گرفتـ ــرار  ــر قـ ــرف دیگـ طـ
دو  ایـــن  بیـــن  مشـــابهی  هیچ وجـــه 
جبهـــه وجـــود نداشـــت و در ایـــن جبهـــه 
ــا  ــزه بـ ــان باانگیـ ــزرگ و جوانـ ــردان بـ مـ
رهبـــری امـــام حکیـــم و خردمنـــد نقـــش 
کردنـــد.  ایفـــا  جبهه هـــا  در  مؤثـــری 
 وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه حـــدود دو 
در  قهرمـــان  مـــردم  از  نفـــر  میلیـــون 
افـــزود:  داشـــتند،  حضـــور  جبهه هـــا 
جبهه هـــا  در  ایـــران  ملـــت  تمامـــی 
حضـــور داشـــتند، تعـــدادی بیشـــماری 
بـــا  همـــگام  جبهـــه  در  پزشـــکان  از 
امدادرســـانی  اســـام  رزمنـــدگان 
ــانی  ــه درخشـ کارنامـ ــن  ــد و ایـ می کردنـ

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣپزشـــکی اســـت.  بـــرای جامعـــه  
وی ادامـــه داد: در بمبـــاران شـــیمیایی 
سردشـــت، پزشـــکان زیـــادی در عیـــن 

طبابـــت  را  مـــردم  امکانـــات،  کمبـــود 
مـــا  و  می کردنـــد  مصدومیـــت  رفـــع  و 
کـــه در دوران  امـــروز از همـــه پزشـــکان 
دفـــاع مقـــدس حماســـه های بزرگـــی را 
آفریدنـــد، تقدیـــر و تشـــکر می کنیـــم. 

فرمانـــده ســـپاه عاشـــورا در بخـــش دیگـــر 
ــن  ــئوالن ایـ ــرد: مسـ کـ ــد  کیـ ــخنان تأ سـ
نظـــام بایـــد از گفتمـــان انقـــاب اســـامی 
ــز  ــد و هرگـ کننـ ــاع  ــور دفـ و انقـــاب و کشـ
کـــه چـــه مســـئولیتی را  فرامـــوش نکننـــد 
بـــر عهده دارنـــد و از اعمـــال و رفتـــار خـــود 
بـــا  مـــا نمی توانیـــم  کننـــد،  مواظبـــت 
دیـــدگاه انقابـــی و مســـلمانی مســـئولیتی 
ـــا  ـــتی ی ـــدگاه لیبرالیس ـــا دی ـــم و ب را بپذیری
دیگـــری بـــه آن بنگریـــم.  وی بـــا اشـــاره 
بـــه ســـخنان رهبـــر معظـــم انقـــاب، 
کـــرد: تمامـــی مســـئوالن بایـــد  اظهـــار 
ــه ای  ــه جامعـ کـ ــد، چرا ــاد را بپذیرنـ انتقـ
کـــه در آن انتقـــاد وجـــود نداشـــته باشـــد، 
ݣݣݣݣݣݣݣمیݥ ݥشـــود.  جامعـــه ای مـــرده محســـوب 
کـــرد: گفتمـــان انقـــاب  وی خاطرنشـــان 
اســـامی همـــواره مبتنـــی بـــر گفتمـــان 

نـــه غربـــی،  نـــه شـــرقی  نـــاب  اســـام 
اســـامی  آزادی، جمهـــوری  اســـتقال 
و مردم ســـاالری دینـــی بـــوده اســـت و 
گاهـــی و بصیـــرت بایـــد از آن  همگـــی بـــا آ

کنیـــم.  دفـــاع 
ســـردار خـــرم در بخـــش دیگـــر ســـخنان 
بابیـــان این کـــه یکـــی از اقدامـــات اصلـــی 
مناطـــق  در  پزشـــکی حضـــور  جامعـــه 
کـــم برخـــوردار و محـــروم کشـــور اســـت، 
مناطـــق  در  بایـــد  مـــا  کـــرد:  عنـــوان 
کـــم برخـــوردار حضـــور یافتـــه  محـــروم و 
و  مردم نـــوازی  مناطـــق  ایـــن  در  و 
کنیـــم و انیـــس و مونـــس  مـــردم داری 
کـــه هیچ گونـــه  مـــردم شـــریفی باشـــیم 
بـــا  بایـــد  مـــا  لـــذا  ندارنـــد،  اعتراضـــی 
ایجـــاد بیمارســـتان های صحرایـــی و 
ـــه خدمـــات  ـــز بهداشـــتی جهـــت ارائ ک مرا
ــویم.  ــرمنده نشـ ــا، شـ ــه آن هـ ــی بـ درمانـ
تمامـــی  راســـتا  ایـــن  در  امیـــدوارم 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  مســـئوالن 
همـــت جـــدی بورزنـــد تـــا شـــرمنده ایـــن 

مـــردم بزرگـــوار نشـــویم. 
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گرامیداشت  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آیین 
روز قشر بسیج جامعه پزشکی:

همه ما باید بر اساس قانون و طبق 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب عمل کنیم 

رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز گفـــت: همـــه مـــا بایـــد بـــر اســـاس 
قانـــون اساســـی و طبـــق رهنمودهـــای رهبـــر معظـــم انقـــاب عمـــل 
کنیـــم. مـــا در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در حـــد تـــوان و تـــاش 
خـــود اقدامـــات صحیحـــی انجـــام می دهیـــم و بـــا توجـــه بـــه مدیریـــت 
کـــه خواســـتید، نشـــان دهیـــم.  آشـــکار، آماده ایـــم هـــر اطاعاتـــی 
تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
بســـیج  قشـــر  روز  گرامیداشـــت  آییـــن  در  صومـــی  محمدحســـین 
جامعـــه پزشـــکی، بابیـــان این کـــه از دوران قبـــل و بعـــد پیـــروزی 
انقـــاب  بـــرای  عظیمـــی  پشـــتوانه  بســـیج  اســـامی،  انقـــاب 
کـــه  اســـت  کســـی  همـــان  بســـیجی  کـــرد:  اظهـــار  اســـت،  بـــوده 
به انـــدازه  و  دیـــد  زنـــدان  و  کشـــید  زجـــر  تـــا ۵۷  در ســـال های ۵۰ 
کـــرد. بســـیجی همـــان  کافـــی در مســـیر پیـــروزی انقـــاب تـــاش 
کـــه در تثبیـــت انقـــاب تمامـــی زخم هـــا را بـــر جـــان  کســـی اســـت 
خـــود  کشـــور  مـــردم  از  هـــم  تحمیلـــی  جنـــگ  دوران  در  و  خریـــد 
گوش به فرمـــان  نیـــز  حاضـــر  حـــال  در  و  کـــرد  دفـــاع  غیـــوراِن 
رهبـــری در مســـیر دفـــاع از ارزش هـــای انســـانی تـــاش می کنـــد. 
گـــری  انقابـــی  بحـــث  امـــروزه  این کـــه  بـــر  کیـــد  تأ بـــا  وی 
از  معظـــم  رهبـــر  انتظـــار  تنهـــا  افـــزود:  اســـت،  اهمیـــت  حائـــز 
دینـــی  انقابـــی  مـــا  انقـــاب  و  اســـت  بـــودن  انقابـــی  مـــا  همـــه 
برداریـــم.  گام  مســـیر  ایـــن  در  دارنـــد  انتظـــار  نیـــز  مـــا  از  و  اســـت 
 وی افزود: فردی که دین دار باشد دروغ نمی گوید و ظلم و اختاس 
کـــه بـــا تمـــام رفتـــار و اعمالـــش بـــه  نمی کنـــد، رهبـــر انقـــاب اســـامی 
رفتارهـــای دینـــی معتقـــد هســـتند و از مـــا همین هـــا را می خواهنـــد. 
گـــر شـــخصی بـــه  رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز ادامـــه داد: ا
خداونـــد، روز حســـاب و محشـــر اعتقـــاد داشـــته باشـــد هرگـــز بـــه خـــود 
کار خافـــی نمی دهـــد. بی شـــک مـــا به عنـــوان جامعـــه  اجـــازه انجـــام 
گـــروه بـــرای عمـــل بـــه ایـــن وظایـــف هســـتیم، مـــا  پزشـــکی اولی تریـــن 
ـــون  کان ـــوان  ـــاب به عن ـــل از انق ـــه قب ک ـــم  ـــور داری ـــگاهی حض در دانش
اصلـــی حمایـــت از دیـــدگاه حضـــرت امـــام )ره( بـــود و امـــروز نیـــز همـــان 
دیـــدگاه را حفـــظ کـــرده اســـت.  وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه دانشـــگاه تبریز 
ــور  کشـ ــگاه های  ــوان مشهدالشـــهدای دانشـ ــوم پزشـــکی به عنـ و علـ
گفـــت: در دوران جنـــگ تحمیلـــی در هیـــچ دانشـــگاهی  هســـتند، 
به انـــدازه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، بســـیجی حضـــور نداشـــت، 
کـــه در زمـــان جنـــگ نیروهـــای زیـــادی از دانشـــگاه بـــه مناطـــق  چرا
جنگـــی اعـــزام می شـــدند. ایـــن دانشـــگاه دارای عقبـــه ارزشـــمندی در 
کـــرد: فـــرق یـــک مســـلمان  دوران جنـــگ تحمیلـــی اســـت.  وی بیـــان 
کـــه او از فرارســـیدن روز  انقابـــی بـــا انقابیـــون دیگـــر در ایـــن اســـت 
کـــه تمامـــی اعمـــال و  محشـــر و حســـاب مطمئـــن اســـت و می دانـــد 
ـــدوارم  ـــد داد. امی ـــس خواه ـــاب پ ـــده و حس ـــط و ثبت ش ـــارش ضب رفت
کنـــد.  خداونـــد مـــا را در روز جـــزا بـــا عفـــو و رحمـــت خویـــش مواخـــذه 

دعوت از تمامی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی و پژوهشی سراسر کشور نسبت 

به تبلیغ اخبار و خدمات فناورانه خود

پارک علم و فناوری اســتان آذربایجان شــرقی در راســتای ارائه خدمات حمایتی خود و 
به منظور معرفی توانمندی ها، امکانات و اخبار دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات 
آموزشــی و پژوهشــی سراســر کشــور، اقــدام بــه خریــد و نصــب یــک دســتگاه تلویزیــون 
شــهری بــه ابعــاد ۱۲/۵ * ۸۸/۲ متــر در محوطــه ســاختمان شــهریار یــک پــارک واقــع در 
خیابــان آزادی، تقاطــع گلگشــت نمــوده اســت. بــا عنایــت بــه محــل نصــب تلویزیــون 
مذکور و هزینه بســیار پایین در نظر گرفته شــده نســبت به ســایر تلویزیون های موجود 
و تخفیفــات بــاالی اعمال شــده بــرای شــرکت های فنــاوری و دانش بنیــان، از تمامــی 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی سراســر کشــور دعــوت بــه 
ــه خــود، از طریــق تلویزیــون  ــار و خدمــات فناوران ــه تبلیــغ اخب ــد نســبت ب عمــل می آی
شــهری پــارک، اقــدام و تقاضــا بــرای نمایــش تیزرهــای خــود از طریــق فــرم پیوســتی و 
ارائــه یــک نمونــه تیــزر موردنظــر بــه ایــن پــارک ارســال نماینــد. بــرای کســب اطاعــات 
بیشــتر خانــم مهنــدس ســیفی بــه شــماره تلفــن ۳۴۲۶۵۰۰۷ - ۰۴۱ معرفــی می شــوند. 
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برگزاری چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان 
بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۹۶

چهارمین نشست فصلی گروه کارشناسان بهداشت دهان و دندان در سال ۱۳۹۶ 
با حضور مســئولین ســامت دهان و دندان شــبکه های بهداشــت و درمان در ســالن 
گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم  کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار شد. به 
کارشناســان بهداشــت دهان و دندان مرکز  گروه  پزشــکی تبریز، دکتر علیپور رئیس 
بهداشــت اســتان ضمن عرض خیرمقدم و تبیین اهداف برگزاری نشســت فصلی، 
گزارشــی از عملکــرد واحدهــای بهداشــت دهــان و دنــدان شهرســتان ها در مــورد 
وارنیــش فلورایدتراپــی نوبــت اول ســال تحصیلــی ۹۷ - ۹۶ دانــش آمــوزان مقاطــع 
ــر ۲  کــودکان زی ــرای  ک انگشــتی توزیع شــده ب ابتدایــی و همچنیــن در مــورد مســوا
ســال را ارائــه نمودنــد.  گفتنــی اســت مرحلــه دوم وارنیــش فلورایدتراپــی از اســفندماه 
کلیــه دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایــی  ســال جــاری تــا پایــان اردیبهشــت ۹۷ بــرای 
توســط بهــورزان و مراقبیــن ســامت آغازشــده اســت.  در ادامــه دســتورالعمل پزشــک 
خانــواده و بیمــه روســتایی نســخه ۱۸ فصــل دهــان و دنــدان به طــور مفصل توضیح 
کلیــه همــکاران بــه مناســبت یــک ســال تــاش درزمینــٔه  داده شــد.  در خاتمــه از 
برنامه هــا و فرایندهــای بهداشــت دهــان و دنــدان تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آمــد. 
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دکتر صومی درجلسه پرسش وپاسخ با حضور رئیس دانشگاه: 
خوب درس خواندن وظیفه دانشجو و خوب درس دادن وظیفه استاد است/ همه باید خودمان را دربرابر 

دانشجویان به عنوان برترین سرمایه های دراختیار مسئول بدانیم 

جلســـه پرســـش و پاســـخ دانشـــجویان 
دندانپزشـــــــــکی بـــا حضـــور رئیــــــــس 
معـــاون  صومـــی،  دکتـــر  دانشـــگاه 
آموزشـــی دانشـــگاه و هیـــأت رئیســـه 
دانشـــکده دندانپزشـــکی برگـــزار شـــد. 
ابتـــدا دکتـــر صومـــی  ایـــن مراســـم  در 
تبریـــک  ضمـــن  دانشـــگاه  رئیـــس 
ـــام اهلل دهـــه فجـــر و تســـلیت شـــهادت  ای
بانـــوی دو عالـــم، بـــر اهمیـــت روحیـــه 
کیـــد  تأ دانشـــجویان  مطالبه گـــری 
نشـــان  خاطـــر  وی  همچنیـــن   کـــرد. 
دانشـــگاه  در  دانشـــجو  رســـالت  کـــرد 
اســـت، دقـــت  شایســـته  بعـــد  دو   در 
کـــه بـــه لحـــاظ  -  بعـــد اول ایـــن اســـت 
فـــردی یادگیرنـــده خوبـــی باشـــد و در 
کنـــد، امـــا ایـــن حرکـــت  ایـــن راه تـــاش 

ــت. ــدی ناقـــص اسـ ــک بعـ تـ

بعـــد دوم و الزمـــه خدمـــت صحیـــح بـــه 
مـــردم، بعـــد اجتماعـــی حاصـــل از ایـــن 
ـــان  ـــا بی تاشهاســـت. ایشـــان در ادامـــه ب
ــر  ــه تبییـــن امـ ــپیر بـ ــه ای از شکسـ جملـ

ــت؛ پرداخـ
بـــه  نیـــاز  جامعـــه  شکســـپیر  بیـــان  از 
خصوصیـــت  ســـه  کـــه  دارد  افـــرادی 

باشـــد. داشـــته 
۱-  بیشتر بداند

۲- بیشتر کار کند
۳- کمتر توقع داشته باشد

ـــز  ـــوم پزشـــکی تبری رئیـــس  دانشـــگاه عل
گـــر مـــردم جوامعـــی کـــه رشـــد  ادامـــه داد:  ا
کـــره و ژاپـــن را  پرشـــتاب دارنـــد، مثـــل 
کنیـــم ایـــن ســـه خصوصیـــت  روانـــکاوی 

را دارنـــد. 
تـــاش بـــرای بیشـــتر دانســـتن و بیشـــتر 

کـــردن بـــا کمتریـــن توقـــع. کار 
ــدن  ــه شـ ــز نهادینـ ــه نیـ ــاج جامعـ راه عـ
همیـــن ســـه اصـــل اســـت؛ خصوصـــا در 
کـــه در بدنـــه حاکمیـــت هســـتند  افـــرادی 

و مســـئولیت دارنـــد. 
مغتنـــم  بـــا  بایـــد  همـــه  دانشـــگاه  در 
کنیـــم تـــا افـــراد  شـــمردن فرصـــت تـــاش 
موثـــری بـــه لحـــاظ فـــردی و اجتماعـــی 

باشـــیم.
کـــه کمتریـــن تـــاش را  تربیـــت افـــردی 
بـــرای علـــم آمـــوزی دارنـــد و متمایـــل بـــه 
کمتریـــن کار و تـــاش هســـتند ولـــی توقـــع 
بـــی حـــد و حصـــر دارنـــد آفتـــی بـــرای 

جامعـــه مـــا خواهـــد بـــود.
دکتـــر  دانشـــکده،  رئیـــس  ســـپس 
ــور  ــیرمحمدی ضمـــن تشـــکر از حضـ شـ
ریـــس و معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه، بـــا 

اشـــاره بـــه رتبـــه اول دانشـــگاه در حـــوزه 
اقـــدام  بـــر  فرهنگـــی،  دانشـــجویی- 
خصـــوص  در  فعلـــی  رئیســـه  هیـــأت 
برگـــزاری مرتـــب جلســـات بـــا نماینـــدگان 
گروههـــای  تشـــکیل  هـــا،  ورودی 
مجـــازی و بـــاز بـــودن درب اتـــاق ریاســـت 
دانشـــجویان  روی  بـــه  معاونتهـــا  و 
کـــرده و تشـــکیل ایـــن جلســـه را  تاکیـــد 
در راســـتای نگـــرش دانشـــجو محـــوری 
ـــا کمـــک بســـیج دانشـــجویی ونشـــریه  ب

دانشـــکده عنـــوان نمـــود.
ــفاهی  ــی و شـ کتبـ ــؤاالت  ــه سـ ــپس بـ سـ
دانشـــجویان از طـــرف رئیـــس دانشـــگاه، 
معاونتهـــای  دانشـــکده،  رئیـــس 
پاســـخ داده  مالـــی  و  اداری  آموزشـــی، 

شـــد.
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دکتر صومی در جمع دانشجویان ورودی سال ۹۶ دانشکده پزشکی:

با سعه صدر، مطالبه گر باشید
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
رئیــس  صومــی  محمدحســین  دکتــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در جمــع 
دانشــجویان  بانشــاط  و  صمیمــی 
گفــت:   ۹۶ ســال  ورودی  پزشــکی 
به عنــوان دانشــجوی پزشــکی انتخاب 
شــدن، خــود یــک ارزش اســت و مــن در 
چهره هــای تک تــک شــما امیــد، نشــاط 
گاهــی را می بینــم و فکــر  و شــادابی و آ
می کنــم نبایســتی داشــته های خــود را 
کــم به حســاب آوریــم،  کــم بشــماریم و 
ایــن  در  شــدن  پزشــکی  دانشــجوی 
شــرایط جامعــه و رقابت هــای موجــود 
و فشــارهای خانــواده و جامعــه بســیار 
بــه خــود و دوســتان  ارزشــمند اســت، 
تذکــر می دهــم چــه وظایفــی در قبــال 
کشــور بــر  ایــن ســرمایه های ارزشــمند 
عهده داریم و میدانیم که تربیت کردن 
انســان هایی چــون شــما و رســاندن بــه 
فــاز پزشــکی بــرای خانــواده و خودتــان 

چــه زحمت هایــی داشــته و بایــد بدانیــم 
ــرمایه ای  ــه س ــز چ ــجویان عزی ــه دانش ک
پاســخگوی  اختیارداریــم.  بایــد  در  را 
مســئولین  به عنــوان  شــمارا  انتخــاب 
فارغ التحصیــل  بایــد  حتمــًا  و  باشــیم 
علــوم پزشــکی تبریــز متفــاوت باشــد از 
و  دانشــگاه ها  ســایر  فارغ التحصیــان 
گــر معلم هــا شــمارا به عنــوان ســرمایه  ا
ملــی خــوب تربیــت کنند ما بــه هدفمان 
هفــت  رســیده ایم.  ســرمایه گذاری 
ســال از عمــر و کســب ســرمایه ارزشــمند 
کــر بســت،  از آب  بقــول مشــهور  بایــد 
قدمــت ۷۰  بــا  دانشــگاهی  در  حضــور 
ســاله و به عنــوان دومیــن دانشــگاهی 
بــا  شــده  نهــاده  بنیــان  کشــور  در  کــه 
کــه در اعتــای  انســان های ارزشــمندی 
کــرده  نــام ایــن دانشــگاه عمــری ســپری 
و مــوی ســپید نموده انــد فرصــت بســیار 
مغتنمــی اســت.  بایــد رئیــس دانشــکده 
ــا  ــا محیــط شــاداب و پوی ــد ت تــاش کنن

ایجــاد کننــد کاس خــوب معلــم خــوب 
فراهــم  را  تحصیــل  خــوب  فضــای 
کــه البتــه در ایــن زمینــه کارهــای  کننــد 
و  کاس  ســالن،  و  انجام شــده  خوبــی 
غذاخــوری دانشــجویان جــزو بهتریــن 
دانشــگاهی اســت و انتظــار از شــما نیــز 
از تحصیــل و تدریــس خــوب اســت.  از 
لحظه لحظــه عمــر خــود نگذریــد و همه 
لحظــات حیاتتــان را در جهــت کســب 
کمــاالت و توانمندی هــای بیشــتر صرف 
کــه  انســانی  کنیــد و زمانــی به عنــوان 
کــرده احســاس  لبــاس پزشــک را بــر تــن 
هنگامی کــه  نکنیــد.  شرمســاری 
می شــود  نامیــده  دکتــر  به عنــوان 
کــه همــه مراحــل الزم  کنیــد  احســاس 
کســب  را  عنــوان  ایــن  کســب  جهــت 

کرده ایــد.  
ــد و  کنیـ ــتفاده  ــوب اسـ ــا خـ از فرصت هـ

زمـــان را هـــدر ندهیـــد. 
ــای  ــوان ورودی هـ ــما به عنـ  ݣݣݣآرزو دارم شـ

ـــان  ـــه پای ۷۰ ســـالگی دانشـــگاه، زمانی ک
۱۴۰ ســـالگی دانشـــگاه را جشـــن خواهید 
مســـئول  انســـان های  جـــزو  گرفـــت 
رئیـــس  به عنـــوان  خـــود  و  فهیـــم  و 
کنیـــد و بـــدان  دانشـــگاه یـــاد ایـــن ایـــام 
کـــه جـــزو انســـان های  افتخـــار نماییـــد 

پـــرکار و ارزشـــمند بوده ایـــد:
می کوش به هر ورق که خوانی

 کان دانش را تمام دانی
گـــری هـــر آنچـــه  بـــا ســـعه صـــدر و مطالبـــه 

کـــه می خواهیـــد بخواهیـــد.  را 
تـــو  کار  کـــن ســـرانجام  خدایـــا چنـــان 

رســـتگار مـــا  و  باشـــی  خوشـــنود 
دانشـــکده  رئیـــس  شـــکوری  دکتـــر 
پزشـــکی نیـــز طـــی ســـخنانی ضمـــن 
ابـــراز خرســـندی از حضـــور دانشـــجویان 
خواســـتار  پزشـــکی،  دانشـــکده  در 
ســـوی  از  قوانیـــن  دقیـــق  رعایـــت 
دانشـــجویان و احتـــرام بـــه قوانیـــن و 

شـــد.  آموزشـــی  مقـــررات 
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برگزاری دو کورس آموزشی بین المللی

ــر  ــی ب ــکی مبتن ــات پزش ــز تحقیق ــی مرک ــن الملل ــه بی ــم نام ــد تفاه ــتای عق  در راس
کــورس آموزشــی  شــواهد )EBM( بــا موسســه JBI دانشــگاه آدالیــد اســترالیا، دو 
و   ”Comprehensive Systematic Review Train to Trainer“ المللــی  بیــن 
“Clinical Fellowship Train to Trainer” ویــژه اعضــای هیــأت علمــی، توســط 
مرکــز تحقیقــات پزشــکی مبتنی بر شــواهد از مورخــه ۹۶/۱۱/۲۸ لغایــت ۹۶/۱۲/۴ 
 Comprehensive“ ــا موضــوع کــورس اول ب گردیــد.  در دانشــکده پزشــکی برگــزار 
اعضــای  دانــش  ارتقــای  جهــت  در   ”Systematic Review Train to Trainer

هیئــت علمــی در خصــوص مطالعــات مــرور نظام منــد و بــا هــدف تربیــت مــدرس 
ــود. ــور ب در دو حــوزه مذک

کارگاه شــامل ترکیبی از ســخنرانی تعاملی )interactive(، بحث گروهی  محتوای 
 JBI و تمریــن هــای رایانــه ای و عملــی بــود و دکتــر ادواردو آروماتاریــس از موسســه
دانشــگاه آدالیــد اســترالیا بــه عنــوان مــدرس و دکتــر حــاج ابراهیمــی، رئیــس مرکــز 
تحقیقــات پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد، بــه عنــوان دبیر کــورس در ایــن دوره حضور 

داشتند.

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار

7   شماره شانزدهم - اسفند ماه 1396   ماهنامه ندای سالمت



موفقیت همکار:
چاپ کتاب 405 لغت ضروری برای درک متون حقوقی

کارشــناس امــور حقوقــی دانشــگاه بــا همــکاری آقــای یونــس پــور  خانــم نســیم صراطــی نــوری  
کتــاب ۴۰۵ لغــت ضــروری بــرای درک متــون حقوقــی شــدند. زنگبــار، موفــق بــه انتشــار 

کتـــاب بـــه ســـبک فعلـــی چـــاپ شـــده درایـــران میباشـــد درراســـتای ارتقـــاء  کـــه اولیـــن  کتـــاب  ایـــن 
ســـطح علمـــی دانشـــجویان حقـــوق در زمینـــه آشـــنایی بـــا زبـــان خارجـــه، بیـــان معانـــی برخـــی از 
ــس از  ـــی پـ ــون حقوق ــه متـ ــی ترجمـ ــودن توانایـ ـــم نمـ ــاب ، فراه کتـ ــن  ــی در متـ اصطاحـــات حقوقـ
کتـــاب  گفتنـــی اســـت ترجمـــه انگلیســـی بـــه فارســـی  کتـــاب  بـــه رشـــته تحریـــر درآمـــده اســـت.  مطالعـــه 

صـــدر االشـــاره در انتشـــارات فـــروزش بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.

رئیس مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل طالقانی تبریز: 
زایمان بی درد و تاسیس اتاق مقیم از اقدامات نمونه ی مرکز آموزشی درمانی طالقانی تبریز است 

گرامیداشـــت   دکتـــر ســـروران در مراســـم 
مقـــام پرســـتار در مرکـــز آموزشـــی درمانـــی 
ــان ایـــن مطلـــب  ــا بیـ ــز بـ طالقانـــی تبریـ
بـــی درد  زایمـــان  امیدواریـــم  گفـــت: 
بـــه عنـــوان یـــک فرهنـــگ تشـــویقی 
نهادینـــه شـــود. بـــه منظـــور نوســـازی 
بیمارســـتان در طـــول ســـه ســـال گذشـــته 
ـــم.  ـــادی را تحمـــل کرده ای فشـــارهای زی
کادر  کار تیمـــی دفتـــر پرســـتاری،  گـــر  ا
متـــرون و سرپرســـتاران بیمارســـتان در 
زمـــان نوســـازی نبـــود، بیمارســـتان در 
 چنیـــن وضـــع خوبـــی قـــرار نداشـــت.
ــن  ــی ایـ ــه بافـــت قدیمـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ

کـــرد:  بیـــان  نوســـازی  از  قبـــل  مرکـــز 
کشـــیده، بافـــت  دیوارهـــای رطوبـــت 
ســـبب  فرســـوده   آجـــری  و  ســـیمانی 
کادر درمـــان  کاری  تضعیـــف روحیـــه ی 
می شـــد. ایـــن مرکـــز بیمارســـتانی بـــه 
دلیـــل بـــی توجهـــی و بافـــت قدیمـــی 
مـــورد بـــی توجهـــی قـــرار گرفتـــه بـــود و این 
امـــر نیـــز در ارایـــه ی خدمـــات بـــه بیمـــار 
کـــه خوشـــبختانه  تاثیـــر می گذاشـــت 
و  عمرانـــی  تحـــول  شـــاهد  کنـــون  ا
هســـتیم. مرکـــز  ایـــن  در   خدماتـــی 
برخـــی  بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  وی 
ـــد در حـــال  پروژه هـــا و بخش هـــای جدی

احـــداث مرکـــز آموزشـــی درمانـــی آیـــت اهلل 
ــوزادان  ــرد: بخـــش نـ کـ ــان  طالقانـــی بیـ
ایـــن مرکـــز در حـــال بازســـازی اســـت و 
ـــا تکمیـــل اتاق هـــای اقامتـــی، مشـــکل  ب
اقامـــت مـــادران برطـــرف خواهـــد شـــد. 
 ICU عمرانـــی  کارهـــای  همچنیـــن 
کامـــا  نیـــز  بزرگســـاالن  تختـــه  شـــش 
کلینیـــک  حـــل شـــده اســـت. ســـاختمان 
تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی ایـــن مرکـــز 
ــران در  ــا حمایـــت دانشـــگاه و خیـ ــز بـ نیـ
حـــال تکمیـــل شـــدن اســـت و خدماتـــی 
دولتـــی،  دندانپزشـــکی  همچـــون 
توانبخشـــی  و  پیشـــرفته  رادیولـــوژی 

کلینیـــک ارایـــه خواهـــد شـــد.  در ایـــن 
بـــه  اشـــاره  بـــا  پایـــان  در  ســـروران 
ســـرافرازی و ســـربلندی کشـــور پـــس از 
خاطرنشـــان  ایـــران  اســـامی  انقـــاب 
مســـلمان  انقابـــی  نیروهـــای  کـــرد: 
ایـــران  اســـامی  جمهـــوری  کشـــور  در 
شـــعار  بایـــد  کننـــد.  کار  می تواننـــد 
کنیـــم. ثابـــت  عمـــل  در  را  توانســـتن 

مراســـم گرامیداشـــت روز پرســـتار در مرکـــز 
آموزشـــی درمانـــی آیـــت اهلل طالقانی تبریز 
برگـــزار و از پرســـتاران برگزیـــده تجلیـــل 
شـــد. همچنیـــن در پایـــان ایـــن مراســـم 

جشـــنواره ی آشـــپزی نیـــز برگـــزار شـــد.
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رییس شورای شهرستان تبریز: 
پیشرفت علمی ایران پس از انقالب اسالمی چشمگیر بوده است 

گرامیداســـت  شـــهرام دبیـــری در مراســـم 
روز پرســـتار در مرکـــز آموزشـــی درمانـــی 
آیـــت اهلل طالقانـــی تبریـــز بـــا بیـــان ایـــن 
مطلـــب اظهـــار کـــرد:در طـــول دوران پس 
ایـــران  اســـامی،  انقـــاب  پیـــروزی  از 
تبدیـــل بـــه کشـــوری مســـتقل از نظـــر 
علمـــی، اقتصـــادی و عمرانـــی شـــده و 
شـــاهد پیشـــرفت های قابـــل توجهـــی 
در ایـــن حوزه هـــا بوده ایـــم. سیســـتم 
پیشـــرفته ترین  از  یکـــی  مـــا  آموزشـــی 
 سیســـتم های دنیـــا بـــه شـــمار می آیـــدـ
وی افـــزود: امـــروزه بســـیاری از رادیـــو 
ســـازمان  و  کشـــور  داخـــل  در  داروهـــا 
در  می شـــوند.  تولیـــد  اتمـــی  انـــرژی 

نیـــز  عمرانـــی  و  ســـازندگی  حـــوزه ی 
ــرو  ــرفت متـ ــرفت هایی مثـــل پیشـ پیشـ
ــرارگاه  ــا همـــکاری قـ کـــه بـ را داشـــته ایم 
خاتـــم، خـــط دو متـــروی تبریـــز بـــه همان 
 ســـرعت خـــط اول در حـــال اتمـــام اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات اقتصـــادی 
گفـــت:  کشـــور  بیـــکاری در  و معظـــل 
و  مســـکن  بـــازار  در  رکـــود  دلیـــل  بـــه 
بـــا مشـــکات  تخریم هـــای مختلـــف 
بســـیاری مواجـــه هســـتیم و بـــه همـــت 
زیـــادی  پیشـــرفت های  مـــردم، 
پیشـــرفت های  کـــرد.  خواهیـــم 
کنونـــی بـــا وضعیـــت موجـــود در ســـال 
وارد  دانشـــجو  عنـــوان  بـــه  کـــه   ۵۶

ـــت  ـــه نیس ـــل مقایس ـــدم قاب ـــگاه ش دانش
و شـــاهد تحـــوالت زیـــاد از نظـــر ســـخت 
هســـتیم. افـــزاری  نـــرم  و   افـــزاری 
کـــه فعالیت هـــای  دبیـــری بـــا بیـــان ایـــن 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  ریاســـت 
اساســـی  تحـــول  ســـاز  زمینـــه  تبریـــز، 
بـــه خصـــوص در حوزه هـــای عمرانـــی 
در ایـــن دانشـــگاه شـــده اســـت، بیـــان 
کـــرد: اقدامـــات انجـــام شـــده در ایـــن 
کشـــور  اســـتان و  دانشـــگاه در ســـطح 
کادر درمانـــی آن بـــازوان  نمونـــه بـــوده و 
دانشـــگاه هســـتند. بـــر اثـــر تـــاش مدیران 
کیفیـــت  دانشـــگاه،  حمایت هـــای  و 
ایـــن  کـــز  مرا برخـــی  ایمنـــی  خدمـــات 

بیمارســـتان های  حـــد  در  دانشـــگاه 
خصوصـــی اســـت. مـــردم مـــا لیاقـــت 
بهتریـــن خدمـــات پزشـــکی  دریافـــت 
حـــوزه  ی  در  امیدواریـــم  و  دارنـــد  را 
آموزش هـــای پیشـــگیری و بهداشـــت 
کـــرده و  ـــه درســـتی انجـــام وظیفـــه  ـــز ب نی
دســـت در دســـت هـــم ثمـــرات انقـــاب 
اســـامی ایـــران را در ســـطح دنیـــا مطـــرح 

ــم. کنیـ
مراســـم گرامیداشـــت روز پرســـتار در مرکـــز 
آیـــت اهلل طالقانـــی  آموزشـــی درمانـــی 
برگزیـــده  پرســـتاران  از  و  برگـــزار  تبریـــز 

ــد.  تجلیـــل شـ
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در معاونت غذا و دارو برگزار شد
جلسه توجیهی مسئولین فنی 

داروخانه های استان در خصوص 
قوانین جدید

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
تبریــز، جلســه توجیهــی مســئولین فنــی داروخانه های 
بــه  مربــوط  جدیــد  قوانیــن  خصــوص  در  اســتان 
داروخانه هــا بــا حضــور معاون غــذا و دارو و مدیــر داروی 
ایــن معاونــت و رئیــس انجمــن داروســازان اســتان در 

آمفی تئاتــر معاونــت غــذا و دارو تشــکیل شــد. 
دکتـــر محبـــوب نعمتـــی معـــاون غـــذا و دارو ضمـــن 
ـــان و داروســـازان حاضـــر  ـــه میهمان عـــرض خیرمقـــدم ب
و تشـــکر از توجـــه و دقـــت در ارائـــه خدمـــات دارویـــی در 
داروخانه هـــا بـــه لـــزوم پررنگ تـــر شـــدن نقـــش داروســـاز 
ـــتر  ـــه بیش ـــد و توج کی ـــا تأ ـــی داروخانه ه ـــئولین فن و مس
بـــه رعایـــت بخشـــنامه های جدیـــد جهـــت جلوگیـــری 
از ایجـــاد مشـــکل بـــرای بیمـــاران را خواســـتار شـــد. 
در ایـــن جلســـه دکتـــر آقاجانـــی مدیـــر دارو و مخـــدر 
بـــه مســـئولین  نیـــز ضمـــن خوشـــامدگویی  اســـتان 
موجـــود  وضعیـــت  بیـــان  بـــه  داروخانه هـــا  فنـــی 
ــا پرداختـــه و در ادامـــه قوانیـــن و مقـــررات  داروخانه هـ
و بخشـــنامه های مربـــوط بـــه داروخانه هـــا ازجملـــه 

برخـــورد قانونـــی بـــا نبـــود مســـئولین فنـــی داروخانه هـــا، 
کلیـــه اقـــام دارویـــی و آرایشـــی و بهداشـــتی از  خریـــد 
شـــبکه توزیـــع رســـمی، عـــدم فـــروش الـــکل طبـــی بـــدون 
نســـخه پزشـــک و لـــزوم رعایـــت اخـــاق حرفـــه ای 
داد.  توضیـــح  تفصیلـــی  به طـــور  را  بیمـــار  و حقـــوق 
ݣݣݣدر پایـــان جلســـه، مســـئولین فنـــی داروخانه هـــا بـــه 
بیـــان مشـــکات و مســـائل داروخانه هـــا پرداختـــه و 

ســـؤاالت خـــود را در خصـــوص بخشـــنامه جدیـــد و 
کـــرده و جلســـه پرســـش  ســـایر مـــوارد مرتبـــط مطـــرح 
و پاســـخ برگـــزار شـــد. قابل ذکـــر اســـت بـــه علـــت نبـــود 
کافـــی بـــرای حضـــور تمامـــی مســـئولین فنـــی  فضـــای 
داروخانه هـــا جلســـه مذکـــور تـــا اتمـــام حضـــور تمامـــی 
مســـئولین فنـــی به صـــورت هفتگـــی برگـــزار می شـــود. 

غده ۱۳ كیلویی در شكم مرد ۴۲ ساله

پزشـــکان مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز 
ج  ــار ــه خـ ــق بـ ــاعته موفـ ــی ۴ سـ در یـــك عمـــل جراحـ
کیلویـــی از داخـــل شـــکم مـــردی  کـــردن یـــك غـــده ۱۳ 

۴۲ ســـاله شـــدند. 
پزشـــکان مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز در 
کـــردن  یـــك عمـــل جراحـــی ۴ ســـاعته موفـــق بـــه خـــارج 
کیلویـــی از داخـــل شـــکم مـــردی ۴۲ ســـاله  یـــك غـــده ۱۳ 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم  شـــدند.  بـــه 
پزشـــکی تبریـــز، بیمـــار آقـــای جـــواد غفـــارزاده ۴۲ ســـاله 
بـــا عائـــم درد شـــکم حـــاد بـــه ایـــن مرکـــز مراجعـــه و بـــا 
تشـــخیص اولیـــه تومـــور شـــکمی بســـتری شـــد.  خســـرو 
ــز آموزشـــی درمانـــی  ــر روابـــط عمومـــی مرکـ ــور مدیـ آقاپـ
گفـــت: بنـــا بـــه  امـــا رضـــا )ع( تبریـــز در ایـــن خصـــوص 
ـــج آقـــای  گفتـــه دکتـــر ابوالقاســـمی فخـــری پزشـــك معال

غفـــارزاده تومـــور خارج شـــده از ناحیـــه شـــکم بیمـــار 
کیلوگـــرم وزن و ابعـــاد ۳۲*۲۴ ســـانتیمتر  حـــدود ۱۳ 
انـــدازه داشـــته و بـــه قســـمت ریشـــه روده چســـبیده بـــود 
کـــه طـــی یـــك عمـــل جراحـــی ۴ ســـاعته تیـــم پزشـــکی 
گرفـــت.  آقاپـــور  جراحـــی تحـــت عمـــل جراحـــی قـــرار 
ــای  ــی آقـ ــر وضعیـــت عمومـ ــال حاضـ ــه داد: در حـ ادامـ
ـــارزاده تثبیت شـــده و باگذشـــت دوره طـــول درمـــان  غف
کـــه توســـط پزشـــك متخصـــص بـــرای ایشـــان دســـتور 
داده شـــده رونـــد بهبـــودی را طـــی می کنـــد.  اضافـــه 

آزمایش هـــا  انجـــام  بـــرای  مذکـــور  تومـــور  می شـــود 
ــده و  ــز شـ ــوژی مرکـ ــل بخـــش پاتولـ ــوژی تحویـ پاتولـ
پـــس از اخـــذ جـــواب آزمایـــش هـــا اقدامـــات درمانـــی 

ــد.  ــد شـ ــام خواهـ ــار انجـ ــر روی بیمـ ــی بـ تکمیلـ
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پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای پیشبرد 
اهداف دانشگاه در واپسین روزهای سال ۹۶

کریســـتوفر مورفـــی در جماتـــی زیبـــا می گویـــد: زندگـــی ساختنیســـت نـــه ماندنـــی 
کســـی برایـــت گل  ــر نبـــاش  ــرای مانـــدن و منتظـ ــاز بـ ــاختن، نسـ ــرای سـ ــان بـ بمـ
بیـــاورد، تـــاش کـــن، بـــذری بـــکار و از آن مراقبت کن خود صاحب گل خواهی شـــد

بنام خدای دانا و توانا
ــجویان  ــز؛ دانشــ ــکاران عزیــــــــــ همـــــــ
اســاتید محتــرم منتقدیــن  گرامــی و 
گرامیداشــت یــاد شــهدای  منصــف بــا 
مختلــف  دوره هــای  در  دانشـــــــگاه 
انقــاب اســـــــامی، دفـــــــــاع مقــدس 
کــه  بزرگــی  انســان های  همــه  ویــاد 
به عنــوان  دانشــگاه  رشــد  مســیر  در 
تضمین کننــده ســعادت ملــت عزیــز 
در  امــروز  و  کردنــد  تــاش  صادقانــه 
جمــع مــا نیســــــتند، ســام، خــدا قــوت 
ســال ها  دیگــر  چــون  نیــز   ۹۶ ســال 
در حــال اتمــام اســت وخــدارا شــاکرم 
ــز توفیــق خدمــت  کــه ســال جــاری نی
در جایــگاه مدیــر مجموعــه عظیــم 
و پرافتخــار دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز نصیــب اینجانــب و همکارانــم 
شــداآلن زمــان مناســبی بــرای بررســی 
پرونـــــده مدیریتی ســال های گذشــته 
انتظــار  صاحب نظــران  از  اســــــــت 
گرفتــن  مــی رود منصفانــه بــا در نظــر 
کــم  معــادالت حا و  ورودی هــا  همــه 
نتایــج  ماحظــه  و  اجــرا  رونــد  بــر 
به دســت آمده نمــره عملکــرد مــارا بــا 
کننــد  اســتناد بــه شــواهد مشــخص 
معتقــد  وجــود  عمــق  از  اینجانــب 
هســتم انســان بایــد به حســاب هــرروز 
و مــاه خــود برســد در مقابــل عملکــرد 
کــور بلکــه  خــود نــه از روی تعصــب 
مســئوالنه پاســخگو باشــد موفقیت ها 
کنــار ناکامی هــا ببینــد و در مســیر  را در 
اصــاح تاش کند. خــودم را در مقابل 
کــه در اختیــارم بــود  تمــام ســرمایه ای 
مثــل نیــروی انســانی اعــم از اســتاد 
دانشــجو و کارمنــد تــا منابــع فیزیکی و 

غیــر فیزیکی و حتــی فرصت هایی که 
برایــم فراهــم شــد و تمام انســان هایی 
کــه در مســیر عــزت ســعادت و امنیــت 
و  داده  را  خــود  جــان  ملــت  ایــن 
میســر  علمــی  رشــد  تــا  می دهنــد 
گــردد مســئول میدانــم طــی ســه مــاه 
ــب  ــددی در قال ــات متع ــته جلس گذش
پرســش و پاســخ با مشــتریان داخلی و 
صاحبــان فرایندهــا برگزار شــد وانصافا 
و  دانشــجویان  ظــن  حســن  از  مــن 
در  بــردم  لــذت  کارمنــدان  و  اســاتید 
یــک محیــط علمــی آزاد و پویــا الزم 
تبادل نظــر  و  گفتگــو  بــاب  اســت 
بــا  همیشــگی  دیدارهــای  قالــب  در 
دانشــجویان اســاتید و همــکاران در 
نقــادی  تمــام ســطوح حــول محــور 
تــا  یابــد  تــداوم  مســئولین  عملکــرد 
بحث هــا  ایــن  درنتیجــه  اهلل  انشــاء 
کنــار  در  نقص هــا  و  نارســایی ها 
موفقیت ها اســتخراج و تبیین شــده و 
گــردد. فرصتــی  راه حــل مناســبی ارائــه 
گفتــن  کــه حرفــی بــرای  اســت تــا آنــان 
دارنــد ایده هــای خــود را در منظــر دیــد 
همــگان قــرار دهنــد، بی شــک نقــادی 
منطقی از روی احســـــــاس مسئولیت 
ارتقــاء دانشــگاه را موجــب می شــود.
انتظـــار منطقـــی ایـــن اســـت تـــداوم 
بـــا  باتجربـــه  تیـــم  ایـــن  فعالیـــت 
ــب  ــرات موجـ ــه نظـ ــری از همـ بهره گیــ
ترســـیم برنامـــه راهبـــردی دانشـــگاه 
را اجرایـــی نمایـــد،  ۱۴۰۰ شـــده و آن 
مســـئولین  وظیفـــه  اســـت  پرواضـــح 
جامـــه عمـــل پوشـــاندن بـــه خواســـته  
صاحبـــان  قابل اجـــرای  و  منطقـــی 
کـــه بـــا رســـالت دانشـــگاه  فرایندهـــا 

اســـت  ســـازگار  باالدســـتی  اســـناد  و 
. شـــد می با

مالـــی  تنگناهـــای  تمـــام  علی رغـــم 
پیشـــینه  لطـــف  بـــه  مـــا  دانشـــگاه 
ــی  ــور هیئت امنایـ ــا حضـ ــار بـ پرافتخـ
اســـتاد  صدهـــا  و  قـــوی  و  کاردان 
برجســـته هـــزاران دانشـــجوی خـــوب 
کارمنـــد  و عاقه منـــــــــد، هــــــــــزاران 
کم توقـــع  دلســـــــوز و مدیرانـــی پـــرکار و 
ــه  ــورداری از حمایـــت صادقانـ و برخـ
ج اســـتانی  تأثیرگـــذاران داخـــل و خـــار
ـــگاه  ـــا جای ـــرای ارتق ـــرایط را ب ـــه ش هم

ــت. ــی دارا اسـ فعلـ
مطمئــن باشــید حاشیه ســازی چنــد 
کم انصــاف  ورشکســته زیاده خــواه یــا 
تهمت زن و افترا پراکن و یا روان پریش 
الهــی  لطــف  بــه  کــه  درمان نشــده 
دستشــان از بیت المــال کوتــاه شــده و 
بــر  خودساخته شــان  ســیادت  دوران 
دانشــگاه پایان یافتــه در عــزم مــا بــرای 
ســاختن دانشگاهی درشــان این خطه 

ــی ایجــاد نخواهــد کــرد. خلل
 اینکه در کنار توسعه عظیم وهدفدار 
فیزیکــی و تجهیزاتــی در حوزه هــای 

آمــوزش،  درمــان،  دارو،  بهداشــت، 
ــن  ــرای اولی ــجویی ب ــش و دانش پژوه
چهــارم  آموزشــی  رتبه بنــدی  در  بــار 
قــرار  ســوم  جایــگاه  در  پژوهشــی  و 
می گیریــم یــا در حوزه هــای مختلــف 
خدمت رســانی تشــویق می شــویم و 
هــم زمــان در فــن آوری شــتاب خوبــی 
دانشــجویان  یــا  را تجربــه می کنیــم 
عزیــز مــا در تمــام المپیادهــای علمــی 
و  می درخشــند  خــوش  فرهنگــی  و 
جایــگاه اول و بــه نــدرت دوم یــا ســوم 
را کســب می نماینــد اتفاقــی نیســت و 
نویدبخــش خبرهــای مســرت بخش 

بعــدی اســت.
ــه کل  ــن ب ــا تمکی ــوان ب ــک می ت بی ش
و  موجــود  آیین نامه هــای  و  قوانیــن 
همدلــی و همراهــی ســرعت حرکــت را 

تندتــر نمــود.
کســانی که از نزدیــک به امور دانشــگاه 
اینجانــب  می داننــد  هســتند  آشــنا 
کامــل، بــه هیچ یــک  ضمــن اعتمــاد 
ــداده ام در دوران  ــازه ن ــکاران اج از هم
گفتــه یــا ظلــم  مدیریتــم بــه کســی زور 

نماینــد.
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بیشکمیتوانباتمکینبهکلقوانینو
آییننامههایموجودوهمدلیوهمراهی
سرعتحرکتراتندترنمود.
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از صاحبان مســئولیت خواســته ایم به 
قانــون و آیین نامه هــا عمــل نمــوده، 
حقــوق همــه را مراعــات نماینــد و هرگز 
کســـی  در مقابــل درخواســت ها بــــــه 
تهمــت نــزده و قصــور خــود را توجیــه یا 
تقدیــس نکننــد. به محــض شــکایت 
کــردم از طریــق  هــر فــردی بنــده ســعی 
بازرســی و حراســت اقدامــات قانونــی را 
بــه عمل آوریــم تــا حقــی ضایــع و زایــل 
نگــردد. در ایــن مــدت بــرای هیچ کس 
بــه خاطــر انتســاب بــه مــا حاشــیه امــن 

ایجــاد نشــده ونخواهــد شــد.
از دوســـتان صاحـــب قـــدرت انتظـــار 
مـــی رود عملکـــرد خـــود را شـــفاف بیـــان 
کارکنـــان  کـــرده و از حقـــوق مـــردم و 
کننـــد  صیانـــت  هم زمـــان  به طـــور 
اجـــرا همـــکاران محتـــرم،  در حـــوزه 
ابنجانـــب بایـــد در عمـــل بـــه مـــردم 
خدمـــت نماینـــد و حقانیـــت مســـیر 
کادمیـــک و  ـــا رفتـــار آ انتخاب شـــده را ب
متعهدانـــه پرثمـــر و کم هزینـــه اثبـــات 

کننـــد.
ســنگین  هزینه هــای  اینجانــب 
کــه در  مقاومــت در مقابــل زورگویانــی 
ایــن مجموعــه عظیــم فقــط منافــع 
را  گروهــی  یــا  خانوادگــی  فــردی، 
مطالبــه می کننــد را بــا طیــب خاطــر 
خــود  ســعی  همیشــه  و  پرداختــه ام 
ایجــاد  را در مســیر حرکــت به طــرف 
دانشــگاهی مســتقل، درحال توســعه 
قانونمنــد و پاســخگو در مقابــل همــه 
گرفتــه ام و  کار  صاحبــان فراینــد بــه 
علیرغم فشــار و درخواســت های زیاد, 
بــرای اثبــات حقانیــت عملکــرد خــود 

همکارانــم اجــازه نــداده ام اطاعــات 
متــن و آزاردهنــده از ســوابق و عملکــرد 
معــدود تخریب کننــدگان زیاده خــواه 
بــا هــر اسم ورســمی در معــرض دیــد 

گذاشــته شــود. مــردم و شــما 
گــر ضرورتــی دیــدم خواســته ها   البتــه ا
کــه حاضرنــد بــه  و ماهیــت افــرادی 
آتــش  را  قیصریــه  دســتمالی،  خاطــر 

کــرد. زننــد روشــن خواهــم 
همه گیــــــــــر،  مدیــــــــــریتی  مطمئنــم 
عالمانـــــــه،  منصــف،  عدالت خــواه، 
شــفاف، قابل کنتــرل و نقــد همــراه بــا 
همـــــــدلی مجموعــه دریــــــــچه های 
ــرفت  ــوی پیشـــــ ــدی را به ســـــــ جدیــــــ
می گشــاید مــا به خوبــی از شــرایط مالــی 
همــکاران مطلــع هســتیم و می دانیــم 
تبعــات عدم وصول به موقع مطالبات 
و پرداخــت بدهی هــای زیادمــان بــه 
کارمنــد و اســتاد و دانشــجو و وجــود 
تبعیض هــای مزمــن چــه مشــکاتی را 
موجــب می شــود و شــبانه روز در تــاش 
کنیــم  عمــل  تعهــدات  بــه  هســتیم 
امیدواریــم در چنیــن شــرایط ســختی 
از  یکدیگــر  بــه  کمــک  بــا  همچنــان 
تعالی دانشــگاه که ســعادت آتی کشــور 
و اســتان را موجــب می شــود غفلــت 
نورزیــم و در پیــش آینــدگان شرمســار 
مضاعــف  تــاش  بــا  نباشیم انشــاهلل 
اخبــار خــوش موفقیت هــا همچنــان 
مشــام دوســتداران واقعــی دانشــگاه را 

معطــر خواهــد ســاخت.

دست در دست هم دهیم به مهر 
میهن خویش را کنیم آباد 

از مهندسین شاغل دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
در روز مهندسی تجلیل شد

از مهندســـین شـــاغل دانشـــگاه علوم 
مهندســـی  روز  در  تبریـــز  پزشـــکی 
از  تقدیـــر  جلســـه  شـــد.  تجلیـــل 
دانشـــگاه  در  شـــاغل  مهندســـین 
علـــوم پزشـــکی بـــه مناســـبت پنجـــم 
روز  به عنـــوان   ۱۳۹۶ اســـفندماه 
مهنـــدس در روز بزرگداشـــت خواجـــه 

نصرالدیـــن طوســـی برگـــزار شـــد.
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
رئیـــس  حضـــور  در  جلســـه  ایـــن 
دانشـــگاه و اعضـــای هیئت رئیســـه 
و مهندســـین شـــاغل در دانشـــگاه 
واحدهـــای مختلـــف مدیریـــت  از 
آمـــار و فـــن آوری، مدیریـــت فنـــی 
ح هـــای عمرانـــی، مدیریـــت  و طر
بهداشـــت  پزشـــکی،  تجهیـــزات 
و  غذایـــی  صنایـــع  محیـــط، 
معاونت هـــای دانشـــگاه تشـــکیل 
گردیـــد و در ایـــن دیـــدار صمیمـــی 
همـــکاران مهنـــدس شـــاغل ضمـــن 
گـــزارش اجمالـــی مربـــوط بـــه  ارائـــه 
ــائل  ح مسـ ــر ــه طـ ــش بـ ــد خویـ واحـ

پرداختنـــد. واحدشـــان 
دفتـــر  مســـئول  خیـــری  حاج آقـــا 
معظـــم  مقـــام  نهـــاد  نمایندگـــی 
رهبـــری در دانشـــگاه ضمـــن تبریـــک 
روز مهندســـی مطالبـــی در خصـــوص 
به صـــورت  کارهـــا  دادن  انجـــام 
متقـــن و محکـــم ارائـــه نمـــود و ادامـــه 
کاری را انجـــام  کـــه  داد: هرکســـی 
می دهـــد بایـــد تـــوأم بـــا عمـــل باشـــد 
ــو احســـن بـــه پایـــان  و آن را بـــه نحـ
ایـــن عمـــل  آینـــده  تـــا در  برســـاند 
خیـــر بـــرای آن فـــرد جـــزو باقیـــات 

صالحـــات باشـــد.

رئیـــس دانشـــگاه در ایـــن جلســـه 
کیـــد بـــر جایـــگاه مقـــام شـــامخ  بـــا تأ
و ارزشـــمند مهندســـین در اعتـــای 
گفـــت: مـــا از هیـــچ ناحقـــی  جامعـــه 
در هیـــچ برهـــه ای دفـــاع نمی کنیـــم 
ــاع  ــگاه دفـ ــه دانشـ ــدف مجموعـ هـ
از حـــق اســـت و چگونـــه می شـــود 
کـــه ســـاختمانی ســـاخته  کســـی  از 
و مشـــکل اساســـی داشـــته برخـــورد 
کارهـــا  نکنیـــم بازهـــم اصـــرار داریـــم 
بایـــد درســـت و بـــه بهتریـــن نحـــو 
کـــه  ــر پولـــی  ــا هـ گیـــرد، و مـ ــام  انجـ
هزینـــه می کنیـــم بیت المـــال اســـت 
کمتریـــن هزینـــه بایـــد بهتریـــن  و بـــا 
کیفیـــت را تحویـــل جامعـــه دهیـــم.

دکتـــر صومـــی در ادامـــه ســـخنان 
گفـــت: مـــا شـــنوای انتقـــاد  خویـــش 
صحیـــــح و بـــه جـــــای منتقدیـــن 
هســـتیم و بـــا خطـــاب قـــرار دادن 
مهندســـی  واحدهـــای  مدیـــران 
کلیـــــــــه امـــــــــــور  گفـــت:  مختلـــف 
مهندســـی بایســـتی علمـــی و طبـــق 

اصـــول مهندســـی پیـــش بـــرود.
کلیـــه   رئیـــس دانشـــگاه در آخـــر از 
ــد  کیـ ــرده و تأ کـ ــکر  ــین تشـ مهندسـ
ـــا ایـــن پـــول و اعتباراتـــی  کـــرد: مـــا ب
کارهـــای  کرده ایـــم  هزینـــه  کـــه 
کیفیـــت باالیـــی انجـــام  بزرگتـــری با
داده ایـــــــم و ایــــــــن از افتخـــارات 
دانشـــگاه  در  شـــاغل  مهندســـین 

ــت. اسـ
ـــر از زحمـــات  ـــا تقدی دکتـــر صومـــی ب
تاشـــگر  مهندســـین  و  همـــکاران 
ســـال ۹۷ را ســـال موفقـــی بـــرای 
دانشـــگاه و مهندســـین آرزو نمـــود. اسفندماهسال۹۶

دکترمحمدحسینصومی
رئیسدانشگاه
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جلسه ساماندهی تجهیزات و ملزومات مصرفی 
پزشکی بیمارستان های تابع استان در معاونت غذا و 

دارو

گــزارش روابــط عمومــی دانشــــــگاه   بــه 
علــوم  پزشــــــــــکی  تبریــــــــــــز، جلســــــــــــه 
و  تجهیـــــــزات  ســاماندهی  توجیهــی 
ملزومــات مصرفــی پزشــکی به همــراه 
کــز  مرا بازدیدهــای  آسیب شناســی 
درمانــی بــا حضــور مدیــران و نماینــدگان 
محترم بیمارستان های تابعه دانشگاه 
در ســالن کنفرانــس معاونــت غــذا و دارو 
کار،  برگــزار شــد. دکتــر هــادی همیشــه 
و  ارزیابــی تجهیــزات  و  نظــارت  مدیــر 
خیرمقــدم  ضمــن  پزشــکی  ملزومــات 
مقــررات  ضوابــط،  رعایــت  بــر  گویــی، 

و  خریــد  اباغــی،  بخش نامه هــای  و 
تهیــه ملزومــات از شــبکه توزیــع رســمی 
و قانونی تجهیزات و ملزومات پزشــکی 
کار  کــرد.  دکتــر همیشــه  کیــد  اســتان تأ
مدیریــت  هزینه هــا،  کنتــرل  گفــت: 
خریــد از شــبکه توزیــع قانونــی و رعایــت 
امــور  کل  اداره  اعامــی  قیمت هــای 
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی بــرای 
کلیــه وســایل پزشــکی در بیمارســتان ها 
و  بــوده  االجــراء  الزم  درمانــی  کــز  مرا و 
مســتمر  پایــش  و  نظــارت  می بایســت 
ملزومــات  و  تجهیــزات  انبارهــای  از 

مصرفــی پزشــکی در برنامــه عملیاتــی 
کــز درمانــی گنجانــده شــود.  در ادامــه  مرا
کارشناســان نظارت و ارزیابی تجهیزات 
و ملزومــات پزشــکی نیــز آسیب شناســی 
در  مشاهده شــده  اصلــی  مشــکات 
بازدیدهــای نظارتــی، طــرح انبــار پــاک، 

و  انبارهــا  در  مشاهده شــده  مشــکات 
انبارگردانی هــای آخــر ســال و جزئیــات 
اجرایــی طــرح انبــار پــاک را تشــریح و بــر 
ــاماندهی  ــت س ــی جه ــزم و اراده جمع ع
مشـــــــکات مشــــــــاهده  شــده در ایـــــن 

کیــد نمودنــد.  خصــوص تأ
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جلسه دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا 
بیمارستان های استان آذربایجان شرقی 

بــا حضور دبیــران کمیته مدیریت خطر 
حوادث و بایا بیمارســتان های اســتان 
جلســه هماهنگــی و آموزشــی پدافنــد 
غیرعامــل و حــوادث در مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 

آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد. 
ـــگاه،  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ب
ـــا  کمیتـــه مدیریـــت خطـــر حـــوادث و بای
جلســـه  اســـتان،  بیمارســـتان های 
هماهنگـــی و آموزشـــی پدافند غیرعامل 
ــوادث  ــت حـ ــز مدیریـ ــوادث در مرکـ و حـ

اســـتان  پزشـــکی  فوریت هـــای  و 
دبیـــران  حضـــور  شـــرقیبا  آذربایجـــان 
برگـــزار شـــد.   دکتـــر فـــرزاد رحمانـــی دبیـــر 
کارگـــروه ســـامت در حـــوادث و پدافنـــد 
گفـــت در ادامـــه  غیرعامـــل دانشـــگاه 
جلســـات هماهنگـــی بـــا دبیـــران بحـــران 
امـــروز مبحـــث پدافنـــد غیرعامـــل در 
بیمارســـتان و برنامـــه پاســـخ در حـــوادث 
ایمنـــی  ارزیابـــی  شـــاخصه ای  Eopو 
 eoc کارشناســـان بیمارســـتان توســـط 
گردیـــد.   در ادامـــه ایـــن جلســـه  ارائـــه 

اورژانـــس  بیشـــتر  آمادگـــی  ضـــرورت 
آخـــر  چهارشـــنبه  در  بیمارســـتان ها 
ســـال و تعطیـــات نـــوروز موردبررســـی 
گرفـــت و مـــوارد مرتبـــط بـــه اطـــاع  قـــرار 

حاضریـــن رســـید. 

رابطیـــن  جلســـات  اینکـــه  توضیـــح 
به صـــورت  بیمارســـتان ها  بحـــران 
دوره ای در مرکـــز مدیریـــت حـــوادث و 
فوریت هـــای پزشـــکی اســـتان برگـــزار 
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بازدید هیئت ۴ نفره ارزروم ترکیه از بزرگ ترین مرکز 
دیالیز خاورمیانه 

از  ترکیــه  ارزروم  نفــره   ۴ هیئــت 
ســاختمان دیالیــز مرکز آموزشــی درمانی 
نمــود.  بازدیــد  تبریــز  )ع(  رضــا  امــام 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز، هیئــت ۴ نفــری 
تاریــخ  در  ترکیــه  ارزروم  دانشــگاه 
مســئولین  همــراه  بــه  اســفندماه   ۱۴
بخشــهای  از  بیمارســتان  و  دانشــگاه 

 ICU پیونــد،  امیــد،  احســان،  دیالیــز 
۵ مرکــز دیالیــز مرکــز آموزشــی درمانــی 
امــام رضــا )ع( تبریــز بازدیــد نمودنــد. 
 در ادامــه در دفتــر ریاســت بیمارســتان، 
در خصــوص پتانســیل های موجــود در 
دانشــگاه و مرکــز آموزشــی درمانــی امــام 

کردنــد.  تبریــز صحبــت  رضــا )ع( 
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عیادت امام جمعه 
تبریز به همراه 

رئیس دانشگاه از 
حجت االسالم والمسلمین 

حاجی زاده امام جمعه 
موقت تبریز

حجت االسـام  و المســـــــلمین محمـــــــد 
ــز  ــه  تبریـــــــ ــم امام جمعــــــ ــی  آل هاش عل
بــه همــراه دکتــر صومی رئیس دانشــگاه 
علــی  حجت االسام والمســلمین  از 
تبریــز  موقــت  امام جمعــه  حاجــی زاده 
کــه در بخــش ICU ریــه مرکــز آموزشــی 
درمانــی امــام رضــا )ع( بســتری هســتند 
کــرده و از نزدیــک در جریــان  عیــادت 
مــداوای ایشــان قــرار گرفــت.  به گــزارش 
روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز، دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان و دکتــر فرجــی 
رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا 
)ع( تبریز در خصوص روند دوره درمان 
وی بــه امام جمعــه تبریــز توضیحــات 
نمودنــد.  خاطرنشــان  ارائــه  را  الزم 
می شــود امام جمعــه محبــوب تبریــز از 
کادر درمانــی مرکــز آموزشــی درمانــی امام 
رضــا )ع( بــه دلیــل تاش هــای بی وقفــه 

کــرد.  و شبانه روزی شــان قدردانــی 
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بهره برداری از اتاق عمل بیمارستان هریس

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ســـاعت ۱۶ روز چهارشـــنبه نهـــم  اتاق هـــای عمـــل بیمارســـتان هریـــس ظهـــر دیـــروز مـــورد بهره بـــرداری قـــرار گرفـــت.  بـــه 
کـــه بـــا حضـــور معـــاون درمـــان ایـــن دانشـــگاه صـــورت گرفـــت ویزیـــت رایـــگان ۳۵ نفـــر  اســـفندماه ۹۶ اتـــاق عمـــل بیمارســـتان امـــام حســـین )ع( هریـــس افتتـــاح شـــد در ایـــن افتتـــاح 

توســـط متخصـــص جراحـــی انجـــام شـــد انجـــام عمـــل جراحـــی ســـه بیمـــاران از دیگـــر دســـتاوردهای ایـــن بهره بـــرداری بـــود. 

پروژه جامعه ایمن و مروج سالمت سهند

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، جلســـه هماهنگـــی کمیته هـــای پنجگاِنـــه  بـــه 
پـــروژه جامعـــه ایمـــن و مـــروج ســـامت ســـهند بـــا ســـمن های شـــهر ســـهند و روابـــط 
عمومی هـــای ادارات، باحضورمهنـــدس رجبـــی، معـــاون فرماندارشهرســـتان اســـکو 
ودکترهاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـامت شهرســـتان اســـکو 
ـــزار شـــد. در ابتـــدای ایـــن جلســـه دکترهاشـــمی اقـــدم،  در ســـالن کنفرانـــس شـــبکه برگ
ـــد اجـــرای پـــروژه و کارهـــای انجام گرفتـــه توســـط کمیته هـــای مربوطـــه  گزارشـــی از رون
ارائـــه و عنـــوان داشـــتند یکـــی از نواقـــص بـــزرگ پـــروژه عـــدم اطاع رســـانی مناســـب بـــه 
مـــردم و لـــزوم هماهنگـــی بیشـــتر کمیته هـــا بـــا ســـمن ها )گروه هـــای مردم نهـــاد( اســـت 
که در جلســـه اخیر ارزیابی پروژه که ماه گذشـــته باحضورمســـئولین کشـــوری، اســـتانی 
کیـــد بـــوده اســـت. در ادامـــه مهنـــدس رجبـــی، ضمـــن  و شهرســـتانی برگـــزار شـــد، مـــورد تأ

خســـته نباشـــید از کارهای انجام گرفته شـــده توســـط کمیته های پنجگانه، خواســـتار 
هماهنگـــی بیشـــتر بیـــن بخشـــی، بخصـــوص بـــا ســـمن ها شـــده و عنـــوان داشـــت بـــه 
دلیـــل اینکـــه دو پـــروژه گســـترده )جامعـــه ایمـــن وشهرســـالم( توأمـــان باهـــم و بـــرای 
اولیـــن بـــار در ســـطح جهـــان درحال توســـعه اجـــرا در ســـهند اســـت و دو ناظـــر بین المللـــی 
)ســـازمان بهداشـــت جهانـــی و ســـازمان بین المللـــی رصـــد جوامـــع ایمـــن( ایـــن پـــروژه را 
مـــورد ارزیابـــی قرارمیدهنـــد، نیازمنـــد تـــاش بیشـــتر ادارات و هماهنگـــی بیش ازپیـــش 
بـــا همدیگـــر اســـت و فرمانـــداری شهرســـتان نیـــز حاضـــر اســـت تمامـــی تـــاش خـــود را در 
ایـــن زمینـــه انجـــام دهـــد. در پایـــان تمامـــی حضـــار، پیشـــنهاد ها خـــود را در زمینـــه پـــروژه 
عنـــوان داشـــته و ســـمن های نیـــز قول هـــای مســـاعدی درخصـــوص همـــکاری بیشـــتر 

در جهـــت پیشـــبرد اهـــداف پـــروژه دادنـــد. 

بهره برداری از ۸۹ پروژه عمرانی در دانشــگاه علوم پزشکی تبریز

 ۸۵ متــراژ  بــا  عمرانــی  پــروژه   ۸۹ 
در  امســال  مترمربــع   ۸۶۰ و  هــزار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه 

اســت. رســیده  بهره بــرداری 
توســــــــعه  معاونـــت   سرپرســــــت 
گفـــت:  مدیریـــت و منابـــع دانشـــگاه 
از ایـــن تعـــداد ۶۷ پـــروژه در حـــــــوزه 
بهداشــــــــت، ۱۸ پــــــروژه در حــــــوزه 
درمـــان و ۴ پـــروژه در حوزه هـــای 

ســـتادی و آموزشـــی می باشـــد.  

بــرای  افــزود:  فتح اللهــی  دکتــر 
بهره بــرداری ایــن ۸۹ پــروژه یــک هزار 
ششصد و هفتاد و یک و نیم میلیارد 
شــده  صــرف  هزینــه  اعتبــار  ریــال 
ســاختمان  داد:  ادامــه  اســت.  وی 
جدیــد دانشــکده داروســازی، مســیر 
دسترســی جدیــد دانشــگاه و مجتمــع 
دانشــجویی  فرهنگــی  رفاهــی 
مرنــد،  دیالیــز  بخــش  همچنیــن؛ 
اورژانــس اهر، بخش پیونــد امام رضا 

)ع( و مرکــز غربالگــری ســرطان مرنــد 
ازجملــه پروژه هــای مهم بوده اســت.
علـــوم  دانشـــگاه  اســـت:   گفتنـــی 
پزشـــکی تبریـــز در ارزیابـــی امســـال 
فنـــی  شـــورای  نظـــارت  کارگـــروه 
لـــوح  کســـب  بـــه  موفـــق  اســـتان 
ـــز  ـــا حائ ـــی از پروژه ه ـــپاس در برخ س
کیفیـــت عالـــی  شـــرایط اجرایـــی با

شـــده اســـت.
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احداث ۱۳ پروژه بهداشتی و درمانی توسط خیرین سالمت آذربایجان شرقی

خیریـــن ســـامت ۱۳ پـــروژه بهداشـــتی 
و  ۹۳ هـــزار  بازیربنـــای  را  درمانـــی  و 
مشـــارکت  بـــا  و  مربـــع  یکصدومتـــر 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  احـــداث 

. می کننـــد
 مدیـــر منابـــع فیزیکـــی و نظـــارت بـــر 

گفـــت:  ح هـــای عمرانـــی دانشـــگاه  طر
کلینیـــک مرکـــز  ایـــن ۱۳ پـــروژه شـــامل 
آذر  مردانـــی  بیمارســـتان  طالقانـــی، 
جهـــان،  قاضـــی  بهداشـــتی  کـــز  مرا
کـــز بهداشـــتی  تســـــــوج و علیشـــــــــاه، مرا
و  ممقـــان  تیکمـــه داش،  درمانـــی 

ـــان  ـــز درمــــ ـــن مرکـــــــ ـــس؛ همچنی سیــــ
ــش  ــعه بخـ ــن، توسـ ــتری خداآفریـ بسـ
رضـــا)ع(  امـــام  بیمارســـتان  پیونـــد 
کـــز دیالیـــز شبســـتر،  مرا نیـــز  و  تبریـــز 
ــع  ــتان جامـ ــت بیمارسـ ــد و درنهایـ مرنـ

اســـت. نوبـــر  حاج آقـــا  ســـرطانی 

 مهنـــدس صالحـــی در ادامه افـــزود: اعتبار 
هزینـــه شـــده و موردنیـــاز ایـــن طرح هـــا  

ـــال اســـت. ـــارد ری ۳هـــزار  و  ۲۰۰ میلی
  گفتنـــی اســـت: از ایـــن ۱۳ پـــروژه ۳ طـــرح 
بـــه اتمـــام رســـیده و ۸ طـــرح بیـــش از 
دارد.  فیزیکـــی  پیشـــرفت  درصـــد   ۵۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
مرکز مدیریت حوادث در تبریز احداث می شود

ـــز  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش رئی
مرکـــز  احـــداث  بـــرای  برنامه ریـــزی  از 
مدیریـــت حـــوادث در تبریـــز خبـــر داد.  به 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر محمدحســـین 
کیـــپ  صومـــی در مراســـم تجلیـــل از ا
کرمانشـــاه  اعزامـــی بـــه مناطـــق زلزلـــه زده 
اربعیـــن  زائـــران  بـــه  و خدمت رســـانی 
گفـــت:  حســـینی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 

ایـــن مرکـــز، در مواقـــع  راه انـــدازی  بـــا 
موردنیـــاز و بـــروز حـــوادث می توانیـــم 
مصدومـــان و آســـیب دیـــدگان را اســـکان 
داده و بـــه درمـــان آنـــان بپردازیـــم تـــا 
ازنظـــر مدیریـــت حـــوادث و امدادرســـانی 

در اســـتان مشـــکلی پیـــش نیایـــد.
دانشــگاه  این کــه حضــور  بابیــان   وی 
مناطــق  در  تبریــز  علــوم  پزشــکی 
زلزله زده کرمانشـاه  تجربـه   ارزشــــمندی 
کــرد:  کیــد  تأ می شــود،  محســوب 
خادمــان  به عنــوان  کــه  خرســندیم 
ــران در مهــران، همــکاران دانشــگاه  زائ
علــوم پزشــکی تبریــز حضور داشــتند که 
کرمانشاه،  بعد از اطاع از وقوع زلزله در 
ع زمــان طــی هماهنگی هــای  در اســر
انجام شــده، همکارانمان از مهران عازم 
ســرپل ذهــاب بــه  منظــور خدمت رســانی 

ــدند. ــردم ش ــه م ب
کیـــپ درمانـــی   دکتـــر صومـــی افـــزود: ا

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از اولیـــن 
کـــه در منطقـــه حضـــور  بـــود  گروهـــی 
کـــه خوشـــبختانه به طـــور منظـــم  یافـــت 
برنامه هـــای  کـــردن  مشـــخص  بـــا  و 
امـــورات،  تعیین شـــده،  پیـــش  از 
ســـاماندهی و مدیریـــت شـــد تـــا خدمـــات 
کیفیـــت و بهـــره وری باالیـــی را داشـــته 
ـــدود ۱۷۰  ـــه ح ـــان این ک ـــند.  وی بابی باش
کیـــپ کمـــک بـــه مناطـــق زلزلـــه  نفـــر ا
گفـــت:  کرمانشـــاه را تشـــکیل مـــی داد، 
انتخـــاب و بیـــرون کشـــیدن ایـــن تعـــداد 
همکار از سیســـتم پزشـــکی دانشـــگاه کار 
کـــه بـــا همراهـــی و حمایـــت  آســـانی نبـــود 
شـــد.   انجـــام  کار  ایـــن  همکارانمـــان 

وی در بخشـــی دیگـــر از ســـخنان خـــود 
کیـــپ  ا ورود  موقـــع  در  شـــد:  یـــادآور 
ــارات مضاعفـــی  ــا انتظـ ــه، بـ ــه منطقـ بـ
روبـــه رو شـــدیم و متأســـفانه مشـــاهده 
پزشـــکان  از  تعـــدادی  کـــه  می شـــد 

ـــه  حاضـــر در منطقـــه، بعـــد از وقـــوع زلزل
بودنـــد.  دکتـــر  کـــرده  تـــرک  را  آنجـــا 
و  انســـانی  نفـــس  ســـاختن  صومـــی 
نیـــز درک  و  تجربـــه شـــرایط ســـخت 
نتایـــج  دیگـــر  از  را  درد هـــا  و  رنج هـــا 
کیـــپ اعزامـــی دانســـت  ا ایـــن  مهـــم 
کـــه البتـــه شناســـایی نیازهـــای  اســـت 
درمانـــی و بهداشـــتی منطقـــه را نیـــز بـــه 
دنبـــال داشـــت.  وی در بخـــش پایانـــی 
ســـخنان خـــود اشـــاره راه انـــدازی ســـه 
مرکـــز بـــه نـــام آذربایجـــان شـــرقی در 
کـــز  مرا ایـــن  کـــرد:  بیـــان  کرمانشـــاه، 
و  انجمن هـــا  خیـــران،  همراهـــی  بـــا 
کرمانشـــاه ســـاخته خواهـــد  ســـمن ها در 
بـــه زودی  پـــروژه  پیمانـــکار  و  شـــد 
مشـــخص می شـــود.  در پایـــان مراســـم 
کیـــپ اعزامـــی بـــه مناطـــق زلزلـــه زده  از ا
بـــه  رســـانان  خدمـــت  و  کرمانشـــاه 
ـــران اربعیـــن حســـینی تجلیـــل شـــد.  زائ
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مسئول تیم اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناطق زلزله زده کرمانشاه:
 بیشتر خانه های بهداشت در مناطق زلزله زده 

کرمانشاه را پوشش دادیم

مســئول تیــم اعزامــی از دانشــگاه علــوم 
زلزلــه زده  مناطــق  بــه  تبریــز  پزشــکی 
ــت  ــای بهداش ــتر خانه ه کرمانشاه: بیش
را  کرمانشــاه  زلزلــه زده  مناطــق  در 
اعزامــی  تیــم  دادیم مســئول  پوشــش 
بــه  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کیــد  تأ کرمانشــاه  زلزلــه زده  مناطــق 
ــت را در  ــای بهداش ــتر خانه ه ــرد: بیش ک
کرمانشــاه حتــی بــا  مناطــق زلزلــه زده 
ســوی  از  دسترســی،  مســیر  دورتریــن 
بــود.  داده شــده  پوشــش  مــا  کیــپ  ا
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه   بــه 
مراســم  در  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
کیــپ اعزامــی بــه مناطــق  تجلیــل از ا
خدمت رســانی  و  کرمانشــاه  زلزلــه زده 
بــه زائــران اربعیــن حســینی بــا اشــاره 
بــه این کــه ارزیابی هــای اولیــه در پــی 
کرمانشــاه از  اطــاع از زلزلــه مهیــب در 
ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
از  زیــادی  تعــداد  گفــت:  شــد،  انجــام 
ایــن  در  شــرکت  داوطلــب  همــکاران 

روز  دو  طــول  در  کــه  بودنــد  کیــپ  ا
بــه  نفــر  از هماهنگی هــای، ۱۷۱  بعــد 
مناطــق زلزلــه اعــزام شــدند.  وی ادامــه 
داد: بعــد از طــی مســیر ۱۷ ســاعته بــه 
منطقــه رســیدیم تــا بیمارســتانی را در 
از تیــم قبلــی تحویــل  ســرپل ذهــاب 
کــه متأســفانه تیمــی در آنجــا  بگیریــم 
مشــاهده نکردیــم و بااین حــال خــود 
عملیــات خدمت رســانی را آغــاز کردیــم. 
 وی افــزود: هم چنیــن موقــع تحویــل 
بیمارســتان صحرایی "ثاث باباجانی" 
بــا بیمارســتانی متروکــه مواجــه شــدیم 
کــه تیــم قبلــی مــا آن را تــرک کــرده بــود و 
بااین حــال بــا کمــک ۲۵ نفــر توانســتیم 
آن را ســرپا نگه داریــم.  عبــادی، گردش 
ویزیــت  و  روســتاها  در  تیــم  اعضــای 
بــه  نیازمنــدان  دیگــر  و  بــاردار  زنــان 
خدمــات درمانــی و بهداشــتی را از دیگــر 
اقدامــات تیــم اعزامــی تبریــز دانســت و 
گفــت: خدمــت بی منــت و اوج ایثــار را 
آن جــا به عیــن دیدیــم، به طوری کــه 

کــه  می کردنــد  ســعی  همکارانمــان 
بــه  و  داده  پوشــش  رو  نقــاط  تمامــی 
درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  همــه 
کــرد: مقررشــده  ارائــه دهنــد.  وی بیــان 
کــه تیــم بعــد از دانشــگاه علــوم  بــود 
پزشــکی تبریــز، امــور را به عهده بگیرند 
زمــان  در  نتوانســتند  دالیلــی  بــه  کــه 
یابنــد  حضــور  محــل  در  تعیین شــده 
و ازایــن رو مأموریــت مــا طبــق دســتور 
دکتــر صومــی، رئیــس دانشــگاه تبریــز 
تمدیــد شــد و تــا زمان رســیدن دانشــگاه 
کــز بهداشــتی و درمانــی را  بعــدی، مرا
کــرده و بــه خدمت رســانی ادامــه  اداره 
نقــاط  شــدن  مشــخص  دادیــم.  وی 

ازجملــه  را  تیــم  قابل بهبــود  و  قــوت 
کیــپ به مناطق  نتایــج ارزشــمند اعزام ا
کرمانشــاه از ســوی دانشــگاه  زلزلــه زده 
علــوم پزشــکی تبریــز دانســت.  در پایــان 
کیــپ اعزامــی دانشــگاه علوم  مراســم از ا
زلزلــه زده  مناطــق  بــه  تبریــز  پزشــکی 
کرمانشــاه و خدمــت رســانان بــه زائــران 

اربعیــن حســینی تجلیــل شــد. 
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی: 
اتمام کارگاه های آموزشی تروما ویژه پرسنل عملیاتی اورژانس استان آذربایجان شرقی 

اســتان  اورژانــس  عملیاتــی  پرســنل  ویــژه  ترومــا  آموزشــی  کارگاههــای  اتمــام 
کارگاه هــای آموزشــی  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  آذربایجــان شــرقی  به 
کشــور از پاییــز ســال ۹۴ در تبریــز  کارکنــان عملیاتــی اورژانــس  ترومــا)phtm( ویــژه 
کشــور اجــرا شــد و در ادامــه  کلیــد خــورد و۸ دوره بــا حضــور تکنســین هــا از سراســر 
ایــن دوره در ســال ۹۵ و۹۶ ادامــه یافــت و دوره بیســت و هفتــم ایــن دوره اســفند 

کارشناســان در ســطح اســتان را تحت پوشــش  ۹۶ برگزار شــد و بیش از ۹۵ درصد 
گرفــت. الزم بــه ذکــر اســت دوازده دوره آموزشــی ترومــا در ســال  ایــن دوره قــرار 
کلــی از ایــن دوره  ۹۶انجام یافتــه اســت.   دکتــر فــرزاد رحمانیعنــوان داشــت: هــدف 
تغییــر نگــرش همــکاران محتــرم درزمینــٔه نحــوه مراقبــت از مصدومیــن ترومایــی و 

بــه روز نمــودن دانــش مزبــور و ارتقــاء عملکردهــا بــود. 
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بنیان گذار دانشکده تغذیه تبریز: 
دانشکده تغذیه پیشرفت خوبی داشته / تغییرات الگوی 

غذایی در طول چند سال اخیر چندان مطلوب نیست 

ــان  ــوب بابیـ ــلطانعلی محبـ ــور سـ پرفسـ
کـــرد: دانشـــکده  ایـــن مطلـــب اظهـــار 
از  بیـــش  قدمتـــی  بـــا  تبریـــز  تغذیـــه 
نیم قـــرن در ســـال ۱۳۵۳ در دانشـــکده 
علـــوم دارویـــی و آزمایشـــگاهی تأســـیس 
گروه هـــای بیوشـــیمی  شـــد و در ابتـــدا 
و تغذیـــه در ایـــن دانشـــکده فعالیـــت 
داشـــتند، در همیـــن ســـال اقـــدام بـــه 
کارشناســـی  جـــذب دانشـــجو در مقطـــع 
ــی  ــا پـــس از انقـــاب فرهنگـ ــم، امـ کردیـ
در دانشـــگاه ها، ایـــن رشـــته به صـــورت 
کارشناســـی ناپیوســـته ارائـــه  کاردانـــی و 
شـــد.  وی ادامـــه داد: در ســـال ۱۳۶۳ 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی از دانشـــگاه 
تبریـــز جـــدا شـــد، امـــا دانشـــکده تغذیـــه 
داروســـازی  دانشـــکده  در  همچنـــان 
ســـابق دایـــر بـــود و پـــس از اســـتقال، 
دکتـــری  و  ارشـــد  کارشناســـی  مقطـــع 

نیـــز در ایـــن رشـــته ایجـــاد شـــد و جـــای 
امیـــدواری اســـت کـــه ایـــن دانشـــکده کـــه 
کنـــون  کارکـــرد، ا بـــا یک رشـــته شـــروع بـــه 
چنـــد رشـــته تحصیلـــی اعـــم از علـــوم 
ــت.  ــر اسـ ــی دایـ ــع غذایـ ــه و صنایـ تغذیـ
 وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بـــا 
ـــه ای  ـــه برخـــی اشـــتباهات تغذی اشـــاره ب
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه مســـئولیتی  رایـــج 
کـــه در بخـــش تأمیـــن امنیـــت غذایـــی 
اســـتان و ارائـــه الگـــوی غذایـــی مناســـب 
و تعییـــن ســـبد غذایـــی مطلـــوب بـــرای 
مـــردم اســـتان داشـــتم، تغییـــرات الگـــوی 
غذایـــی در طـــول چنـــد ســـال اخیـــر در 
ایـــن منطقـــه چنـــدان مطلـــوب نیســـت. 
تبریـــز،  در  زمانـــی  داد:  ادامـــه   وی 
ــذای  ــتوران  و غـ ــه رسـ ــان بـ ــردن مهمـ بـ
فـــوری نشـــانه بی احترامـــی بـــود، امـــا 
امـــروزه مـــردم ایـــن را پذیرفته انـــد و در 

از  اســـتفاده  شـــاهد  مهمانی هـــا  کثـــر  ا
غذاهـــای آمـــاده هســـتیم.  وی بابیـــان 
این کـــه جـــای ســـبزیجات و میوه هـــا 
در ســـبد غذایـــی مـــردم خالـــی اســـت، 
و  کربوهیـــدرات  مصـــرف  داد:  ادامـــه 
نـــان چندیـــن برابـــر میـــزان  غـــات و 
ـــا  میـــوه و ســـبزیجات مصرفـــی اســـت و ب
مقایســـه ای اجمالـــی، وضعیـــت هـــرم 
غذایـــی مصرفـــی مـــا متفـــاوت از هـــرم 
اســـتاندارد بـــوده و بخـــش پایینـــی هـــرم 
ــر اســـت.  محبـــوب خاطرنشـــان  بزرگ تـ
کـــرد: افزایـــش روز افـــزون فســـت فودهـــا، 

ــار  مشـــکات تغذیـــه ای زیـــادی را بـــه بـ
آورده، امـــا دولـــت نیـــز بـــا تأمیـــن امنیـــت 
غذایـــی بـــرای مـــردم راه دسترســـی بـــه 
ــت.  ــرده اسـ کـ ــم  ــالم را فراهـ ــذای سـ غـ
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برگزاری ششمین جلسه معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه دو آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی تبریز 

ششــمین جلســه معاونیــن توســعه مدیریــت و منابــع منطقــه دو آمایشــی ۱۵اســفند در دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی تبریــز برگــزار شــد.  ایــن 
کــه بــا حضــور معاونیــن توســعه دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم پزشــکی تبریــز، ارومیــه، اردبیــل، مراغــه، ســراب و خــوی برگــزار و در آن بــه  نشســت یــک روزه 

ــت.  گرف ــرار  ــل ق ــه و مــورد تجزیه وتحلی ــه دانشــگاه ها پرداخت کلی ــال ۹۷  ــی اختصاصــی و مشــترک س ــای عملیات ــی برنامه ه بررس
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ارتقاء و اصالح ساختار شبکه های بهداشت در سایه اتحاد و همدلی
سرعت روزافزون شبکه بهداشت هشترود در مسیر ارتقاء 

مدیـــر روابـــط عمومـــی بـــه همـــراه هیئـــت 
همـــراه از شـــبکه بهداشـــت هشـــترود 
کـــه در  کـــرد. در ایـــن بازدیـــد  بازدیـــد 
ادامـــه جلســـات توانمندســـازی روابـــط 
انجـــام  شهرســـتان ها  عمومی هـــای 
گرفـــت بـــا حضـــور دکتـــر بابایـــی رئیـــس 
شـــبکه و خانـــی مســـئول روابـــط عمومـــی 

ــد. ــکیل شـ ــترود تشـ ــتان هشـ شهرسـ
دوره ای  بازدیدهـــای  اســـت  گفتنـــی 
مدیـــر روابـــط عمومـــی از شهرســـتان ها 
ادامـــه دارد  اواســـط ســـال ۹۶  از  کـــه 
بـــه  رو  دررونـــد  قابل ذکـــری  تأثیـــر 
رشـــد شـــبکه ها و بخصـــوص روابـــط 

اســـت. داشـــته  عمومی هـــا 
 در جلســـه مذکـــور مســـائل و مشـــکات 
شـــبکه ازجملـــه مشـــکل شـــماره دهی 
و  مطـــرح  شـــبکه  ایـــن  درمانـــگاه  در 
تمهیداتـــی بـــرای رفـــع آن اندیشـــیده 
شـــد. همچنیـــن قـــرار شـــد بـــرای افزایـــش 
ایـــام حضـــور متخصـــص چشم پزشـــکی 
در ایـــن درمانـــگاه نیـــز چاره اندیشـــی 
شـــود. در ایـــن نشســـت رئیـــس شـــبکه و 
هیئـــت مهمـــان از زحمـــات شـــبانه روزی 
شهرســـتان  عمـــوی  روابـــط  مســـئول 
هشـــترود در طـــول خدمـــت نزدیـــک 
بـــه سی ســـاله ایشـــان تقدیـــر و تشـــکر 

دکتـــر  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم  کردنـــد. 
حســـینی مدیـــر روابـــط عمومـــی بـــا ارائـــه 
راهکارهـــای مهمـــی در ســـرعت بخشـــی 
روابـــط عمومی هـــا  رشـــد  روبـــه  رونـــد 
ــرعت آن  ــر و اهمیـــت سـ ــر بحـــث خبـ بـ
پرداختـــه نکاتـــی مهـــم در ایـــن زمینـــه 
کـــرد، همچنیـــن بحـــث آمـــوزش  مطـــرح 
کیـــد در  و تولیـــد خبـــر از مســـائل مـــورد تأ

ایـــن جلســـه بـــود. 
عمومـــی  روابـــط  معـــاون  سیاســـتی، 
کـــرد: بـــا  در جلســـه مذکورخاطرنشـــان 
تغییـــر رونـــداداره  روابـــط عمومی هـــا از 
ســـبک ســـنتی بـــه الکترونیکـــی و پررنگ 

شـــدن ارتبـــاط در بیـــن آن هـــادر آینـــده ای 
نزدیـــک شـــاهد تغییـــرات اساســـی در 

روابـــط عمومی هـــا خواهیـــم بـــود.
ـــر بابایـــی رئیـــس   در ایـــن نشســـت دکت
شـــبکه هشـــترود بـــا تشـــکر از میهمانـــان 
شـــبکه  ایـــن  ســـخت کوش  کادر  و 
کـــه ایـــن اتحـــاد  کـــرد  ابـــراز امیـــدواری 
در  چشـــمگیری  تأثیـــرات  همدلـــی  و 
رشـــد روابـــط عمومی هـــا داشـــته باشـــد. 
درادامـــه ایـــن نشســـت از قســـمت های 
ــام  ــتان امـ ــگاه بیمارسـ مختلـــف درمانـ
حســـین)ع( ازجملـــه بخـــش دیالیـــز در 
ایـــن شهرســـتان بازدیـــد بـــه عمـــل آمـــد. 
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در نشست مهدوی دانشجویان دانشگاه:
رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، تولید ملی و اشتغال، تنها راه نجات اقتصاد کشور 

حجت االسام والمســـلمین دکتـــر ســـید 
محمدعلی آل هاشـــم در اولین نشســـت 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  مهدویـــت 
کـــه بـــا حضـــور رئیـــس و مســـئولین  تبریـــز 
شـــایانمهر  شـــهید  تـــاالر  در  دانشـــگاه 
بعثـــت،  کـــرد:  اظهـــار  شـــد،  برگـــزار 
حادثـــه ای  ســـه  مهدویـــت  و  عاشـــورا 
کـــه حیـــات مـــا بـــه آن وابســـته  هســـتند 
ــتر موردبررســـی قـــرار  اســـت و بایـــد بیشـ
بگیرنـــد.  وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
گفـــت:  اقتصـــاد مقاومتـــی  مصادیـــق 
به منظـــور تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی، 
ـــرف  ـــگ مص ـــه فرهن ـــیدن ب ـــق بخش رون
گیـــرد.  داخلـــی بایـــد موردتوجـــه قـــرار 
داخلـــی  تولیدکننـــدگان  از  برخـــی 
را  کرده انـــد  تولیـــد  خودشـــان  آنچـــه 
هـــم اســـتفاده نمی کننـــد.  وی افـــزود: 
رونـــق بخشـــیدن بـــه اقتصـــاد کشـــور، 
تولیـــد ملـــی و اشـــتغال تنهـــا راه نجـــات 
به موقـــع  گـــر  ا اســـت.  کشـــور  اقتصـــاد 
ـــاب  ـــم انق ـــر معظ ـــای رهب ـــه رهنموده ب
گـــوش می دادیـــم بـــا مشـــکات کنونـــی 
مواجـــه نمی شـــدیم. اســـراف در ســـفره 
مـــردم خاصـــه نمی شـــود و در ادارات 
دولتـــی، نهادهـــا و ســـازمان ها نیـــز بایـــد 
اســـراف جلوگیـــری شـــود.  دکتـــر آل  از 
کیـــد بـــر نقـــش بانک هـــا در  هاشـــم بـــا تأ
رونـــق بخشـــی بـــه اقتصـــاد کشـــور افـــزود: 
بانک هـــا بـــرای رونـــق بخشـــیدن بـــه 
کـــم  ـــا کارمـــزد  اقتصـــاد، تســـهیات الزم ب
ـــرار دهنـــد.  ـــار ســـرمایه گذاران ق را در اختی
ــح  ــتان تصریـ ــه در اسـ ــده ولی فقیـ  نماینـ
کـــرد: جلوگیـــری از دولتـــی شـــدن اقتصـــاد 
از دیگـــر مصادیـــق اقتصـــاد مقاومتـــی 
اســـت. اقتصـــاد بایـــد در اختیـــار مـــردم 
کشـــور  اقتصـــاد  وابســـتگی  از  و  باشـــد 
از  یکـــی  شـــود.  خـــودداری  نفـــت  بـــه 
خیانت هـــای صدســـال گذشـــته رژیـــم 
کـــردن اقتصـــاد  شاهنشـــاهی وابســـته 
کـــه امـــروز شـــاهد  کشـــور بـــه نفـــت بـــود 
جایگزیـــن  روش هـــای  از  اســـتفاده 
ــور  ــادن کشـ همچـــون بهره گیـــری از معـ

هســـتیم و ایـــن امـــر در تنظیـــم بودجـــه 
کشـــور نیـــز موردتوجـــه قـــرار می گیـــرد. 
 وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه شـــبیخون 
گفـــت:  نظـــام  دشـــمنان  فرهنگـــی 
مســـائل فرهنگـــی یکـــی از اساســـی ترین 
ــد؛  ــمار می آیـ ــه شـ ــا بـ ــور مـ ــوع کشـ موضـ

از  نتوانســـتند  دشـــمنان  گـــر  ا کـــه  چرا
ــد،  ــه کننـ ــران مقابلـ ــا ایـ ــی بـ ــد نظامـ بعـ
ــوری  ــام جمهـ ــا نظـ ــی بـ ــه فرهنگـ مقابلـ
اســـامی را به عنـــوان بهتریـــن شـــیوه 
ـــد.  ـــاب کردن ـــام انتخ ـــودی نظ ـــرای ناب ب
رهبـــر معظـــم انقـــاب نیـــز بارهـــا کلمـــات 
"شـــبیخون  فرهنگـــی"،  "تهاجـــم 
فرهنگـــی"، "عملیـــات روانـــی"، "ناتـــوی 
"نفـــوذ"  و  نـــرم"  "جنـــگ  فرهنگـــی"، 
گاهـــی از  را به کاربـــرده و نســـبت بـــه آ
توطئه هـــای فرهنگـــی دشـــمنان هشـــدار 

ــرم،  ــه داد: جنـــگ نـ ــد.  وی ادامـ داده انـ
می دهـــد؛  روی  بی ســـروصدا  و  آرام 
در  اعتیـــاد  آمـــار،  طبـــق  به طوری کـــه 
کشـــور غوغـــا می کنـــد و رشـــد اعتیـــاد 
کـــه ایـــن  زنـــان بیـــش از آقایـــان بـــوده 
آســـیب ها از مصادیـــق جنـــگ نـــرم بـــه 
شـــمار می آینـــد. ترویـــج فرهنـــگ فســـاد و 
کـــردن  بی بندوبـــاری در جامعـــه، ناامیـــد 
کشـــور بـــه آینـــده خودشـــان  جوانـــان 
و تضعیـــف مســـئوالن نظـــام از دیگـــر 
مصادیـــق شـــبیخون فرهنگـــی از ســـوی 
ـــه  ک ـــد  ـــمار می آین ـــه ش ـــام ب ـــمنان نظ دش
بایـــد نســـبت بـــه آن هـــا هوشـــیار باشـــیم. 
 امام جمعـــه تبریـــز در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 

ســـخنرانی اخیـــر رهبـــر معظـــم انقـــاب 
ـــز  ـــام ۲۹ بهمـــن مـــردم تبری در ســـالروز قی
کـــرد: انقـــاب اســـامی و کارکـــرد  تصریـــح 
انقـــاب،  آسیب شناســـی  آن،  اصلـــی 
اولویت هـــا و الزامـــات انقـــاب در مقطـــع 
کنونـــی و آینـــده انقـــاب از ســـرفصل های 
انقـــاب  ســـکان دار  ســـخنان  مهـــم 
اســـامی ایـــران در ایـــن دیـــدار بـــود. همـــه 
موانـــع  باوجـــود  اجتماعـــی  تحـــوالت 
ـــا مشـــکاتی مواجـــه  داخلـــی و خارجـــی ب
کـــه بایـــد نســـبت بـــه کاســـته  می شـــوند 
شـــدن از ســـرعت نیـــل بـــه آرمان هـــا، 
ـــه شـــرایط پیـــش از  ـــرد ب توقـــف و عقب گ
گاه بـــود.  وی خاطرنشـــان کـــرد:  انقـــاب آ
ـــاج  ـــدد ع ـــا درص ـــری از فرصت ه بهره گی
آســـیب ها، هیـــچ انقابـــی بـــدون مبـــارزه 
ـــد  ـــا آفـــات و آســـیب ها نمی توان مســـتمر ب
از جایـــگاه مقتـــدری برخـــوردار باشـــد. 
بـــا توجـــه بـــه ســـرمایه گذاری دشـــمن 
بـــر روی نســـل جـــوان، پیـــام رهبـــر در 
دیـــدار بـــا مـــردم آذربایجـــان بایـــد بـــه 
کـــه  چرا برســـد؛  جـــوان  نســـل  دســـت 
و  مـــی رود  آنـــان  از  بیشـــتری  انتظـــار 
موفقیت هـــای هســـته ای، المپیـــادی و 
دانشـــگاهی همگـــی دســـتاورد جوانـــان 
مهـــدوی  اســـت.  نشســـت  بـــوده 
دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریز در تاالر شـــهید شـــایانمهر دانشـــکده 
پزشـــکی برگـــزار و در پایـــان ایـــن مراســـم از 
فعـــاالن کانـــون مهدویت دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی تبریـــز تجلیـــل شـــد. 
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طرح اورژانس یار در اسکو افتتاح شد

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  بـــه 
علوم پزشـــکی  تبریـــز، بـــا حضـــور دکتـــر 
مدیریـــت  مرکـــز  رئیـــس  رحمانـــی، 
اســـتان، دکتـــر  پزشـــکی  فوریت هـــای 
محمـــدزاده، فرماندار شهرســـتان اســـکو، 
دکترهاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه 
جامـــع و همگانـــی ســـامت شهرســـتان 
رئیـــس  نجابـــت،  مهنـــدس  و  اســـکو 
آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان اســـکو، 
ـــار، در مدرســـه پســـرانه  طـــرح اورژانـــس ی
حضـــرت ولیعصر)عـــج ( شـــهر ســـهند و 
در راســـتای پـــروژه جامعـــه ایمـــن و مـــروج 
ســـامت ســـهند و برنامـــه تبریـــز ۲۰۱۸ 
افتتـــاح گردیـــد. در ابتـــدای ایـــن مراســـم 
دکترمحمـــدزاده، بـــا مهـــم عنـــوان کـــردن 
ـــه هـــم نوعـــان در مواقـــع  کمک رســـانی ب
خاطرنشـــان  اورژانســـی،  و  بحرانـــی 
شـــدند بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح در مـــدارس 
شهرســـتان و آمـــوزش اقدامـــات اولیـــه 
آمـــوزان  بـــه دانـــش  اورژانـــس و احیـــا 
ــوادث و  ــیاری از حـ ــروز بسـ ــوان از بـ می تـ

ــرد.  کـ ــری  ــوانح جلوگیـ سـ
در ادامــه دکتــر رحمانــی، بــا ارائــه گزارشــی 
ــدارس،  ــرح در م ــن ط ــرای ای ــوه اج از نح
چنیــن  کــردن  نهادینــه  ضــرورت 
و حتــی  اســتان  در ســطح  طرح هایــی 
کشــور را بیــان و بــا ذکــر آیــه ای از قــرآن 

ــه  ــم کــه نجــات یــک انســان به منزل کری
اســت، ضــرورت  انســان  تمــام  نجــات 
و  اضطــرار  درواقــع  نــوع  هــم  نجــات 
ــا  ــدند ب ــان ش ــاره خاطرنش ــس را اش اورژان
آمــوزش مقدماتــی فوریت هــای پزشــکی 
و نحــوه انجــام اقدامــات اولیــه در ســوانح 
و رخدادها که جان انســانی درخطراست 
می تــوان آمــار مــرگ ومیرناشــی از ایــن 
چشــمگیری  به طــور  را  حــوادث  نــوع 
ضمــن  ادامــه  در  ایشــان  داد.  کاهــش 

مســئولین  همــکاری  از  رضایــت  ابــراز 
شهرســتانی وتشکرازدکترهاشــمی اقدم، 
وهمگانــی  جامــع  شــبکه  سرپرســت 
سامت شهرستان اسکو بدلیل پیگیری 
بعــد  طــرح  ایــن  دراجــرای  وجدیــت 
ازتبریزدرســهند، بــر لــزوم همــکاری بیــن 
بخشــی و تنگاتنــگ آموزش وپــرورش، 
و  پزشــکی  فوریت هــای  همــکاران 
شــبکه های بهداشــت ودرمــان در اجرای 
ادامــه  در  کردنــد.  تاکیــد  را  طــرح  ایــن 

نحــوه  از  بازدیــدی  حاضــر  مســئولین 
آمــوزش  و  اورژانــس  مربیــان  تدریــس 
داشــتند.  درکاس هــای  دانش آمــوزان 
ــر  ــه دکتـ ــق گفت ــت طب ــر اس ــایان  ذک شــــــ
هاشــــــمی اقــــدم، ۱۴۰۰ دانش آمـــــوز مقطع 
پزشــکان  توســط  اول  دوره  متوســطه 
متخصص طــب اورژانــس آموزش هایی 
کمک هــای  در خصــوص احیــا پایــه و 
اولیه در سوانح و حوادث را فرا می گیرند. 
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برگزاری ۳۶۲ دوره آموزشی برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

ســال  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  کارکنــان  بــرای  آموزشــی  دوره   ۳۶۲
جــاری برگزارشــده اســت. مدیــر منابــع انســانی دانشــگاه ؛ هــدف از برگــزاری ایــن 
گاهــی و مهارت هــای فنــی، حرفــه ای و شــغلی  دوره هــای را ارتقــای دانــش و آ
گفــت:  کــرد و  کارمنــدان و آشــنایی بــا دســتگاه ها و روش هــای نویــن علمــی اعــام 
کرده انــد.  امیــر  کارمنــدان در ایــن دوره هــا شــرکت  امســال ۱۲ هــزار و ۴۰۹ نفــر از 
خســرو مدیــر شــها بــا اشــاره بــه اینکــه دوره هــای آمــوزش ضمــن خدمــت، ابــزاری 
کــه  ــا شــرایط متغیــر ســازمان و محیــط می باشــد  ــرای تطبیــق نیــروی انســانی ب ب
کارکنــان، امســال نیــز ماننــد  برابــر دســتورالعمل نظــام آمــوزش و توانمندســازی 

کارکنــان دانشــگاه به صــورت  آمــوزش هــای ضمــن خدمــت  پیــش،  ســالهای 
حضــوری و غیرحضــوری و اعــام نیازهــای معاونت هــای زیرمجموعــه دانشــگاه 
دوره هــای  به صــورت  و  آمــوزش  کمیتــه  از  صــادره  مجوزهــای  اســتناد  بــه  و 
آزمون هــای الکترونیکــی برگــزار شــد.  وی بــا اشــاره بــه اینکــه دوره هــای آموزشــی 
بــا موضوعــات اختصاصــی شغلی)بهداشــت، درمــان، اداری و مالــی(، اختصاصــی 
ــدو انتصــاب مدیــران و دوره هــای  مدیــران، توجیهــی بــدو خدمــت، دوره هــای ب
عمومــی برگــزار شــد افــزود: بــر اســاس نفــر ســاعت آموزشــی دانشــگاه ســرانه امســال 

برابــر۸۸ محاسبه شــده اســت. 

برخورد اتوبوس با تریلر در محور تبریز آذرشهر 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه بـــه نقـــل از ســـخنگوی اورژانـــس اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، برخـــورد اتوبـــوس بـــا تریلـــر در محـــور تبریـــز آذرشـــهر مصدومیـــت  بـــه 
کـــه بعدازظهـــر ۱۵اســـفند در مقابـــل پـــادگان شـــهید قاضـــی اتفـــاق افتـــاد شـــش مصـــدوم توســـط اورژانـــس بـــه بیمارســـتان انتقـــال  شـــش نفـــر را رقـــم زد. در ایـــن حادثـــه 

گزارش شـــد.  کـــه حـــال مصدومیـــن مســـاعد  یافتنـــد 
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کمپین "نه به اعتیاد" در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
برگزار شد

ــگاه  ــاد” در دانشـ ــه اعتیـ ــه بـ ــن “نـ کمپیـ
علـــوم پزشـــکی تبریـــز از اول تـــا پانزدهـــم 
اســـفندماه برگـــزار شـــد.  به گـــزارش روابـــط 
اصـــل  »وهـــاب  دانشـــگاه،  عمومـــی 
گـــروه ســـامت روان،  رحیمـــی«، مدیـــر 
اجتماعـــی و پیشـــگیری از اعتیـــاد مرکـــز 
بهداشـــت اســـتان، در ایـــن خصـــوص 
ســـوی  از  کمپیـــن  ایـــن  کـــرد:  اظهـــار 
مرکـــز بهداشـــت اســـتان باهـــدف توســـعه 
برنامه هـــای پیشـــگیری و خودمراقبتـــی 
در جمعیـــت تحـــت پوشـــش اســـتان 
مـــواد  دخانیـــات،  مصـــرف  زمینـــٔه  در 
شـــیوه  ترویـــج  الـــکل،  و  روان گـــردان 
انداختـــن  تأخیـــر  بـــه  ســـالم،  زندگـــی 
شـــروع مصـــرف، متوقف کـــردن مصـــرف 
ــراد  ــی افـ گاهـ ــش آ ــیب زا، افزایـ ــواد آسـ مـ
از پیامدهـــای مصـــرف ســـیگار یـــا مـــواد 
مهـــارت  و  تـــوان  افزایـــش  الـــکل،  و 
انتخـــاب و تصمیم گیـــری درســـت در 
ســـبک زندگـــی ســـالم، تقویـــت عوامـــل 
هـــدف،  جمعیـــت  در  محافظتـــی 
مخاطره آمیــــــــــز،  عوامـــل  تضعیـــف 
رفتارهـــــــــای  بــــــــــــروز  علـــل  بررســـی 
پرخاش گرانـــه و مدیریـــــت درســــــــت 
آن، ایجـــاد هماهنگـــی و همگرایـــی در 
بخش هـــای مختلـــف جامعـــه بـــرای 

روان  ســـامت  ارتقـــای  در  مشـــارکت 
ــاره  ــا اشـ ــود.  وی بـ ــزار می شـ ــه برگـ جامعـ
کمپیـــن  ایـــن  هـــدف  گروه هـــای  بـــه 
ـــان  ـــتان، کارکن ـــت اس ـــرد: جمعی ک ـــان  بی
ــان  ــم و داوطلبـ ــازمان ها و ادارات، تیـ سـ
ســـامت  رابطیـــن  ادارات،  ســـامت 
محـــات و ســـفیران ســـامت خانـــوار، 
و  ســـامت  خدمـــات  ارائه کننـــدگان 
کـــز بهداشـــتی و درمانـــی  درمـــان در مرا
ســـفیران  و  دانشـــجویان  کارگـــران، 
ــوزان  ــش آمـ ــجویی، دانـ ــامت دانشـ سـ
دانش آمـــوزی،  ســـامت  ســـفیران  و 
معلمان و فرهنگیان، رانندگان وســـایط 
در  هـــدف  گروه هـــای  ازجملـــه  نقلیـــه 

کمپیـــن هســـتند. برگـــزاری 
رئیــــس آمــــوزش و اطاع رســــانی همگانـــی 
ازجملـــه  را  موقعیت هـــا  بـــر  مبتنـــی 
اســـتراتژی های مؤثر بر برنامه پیشگیری 
خواند و گفت: تســـهیل دسترســـی جامعه 
بـــه منابـــع آموزشـــی موردنیـــاز، ترویـــج 
برنامه هـــای آمـــوزش  و پـــرورش و مقابلـــه 
اســـترس زا،  بـــا موقعیت هـــای  کارآمـــد 
توســـعه و تقویـــت تبلیغـــات محیطـــی 
برنامـــه  فعال ســـازی  جامعـــه،  در 
ــان و مراقبـــت  ــاع، درمـ ــری، ارجـ غربالگـ
الـــکل  بـــه  وابســـتگی  دارای  افـــراد  از 

ازجملـــه اســـتراتژی های مؤثـــر بـــر برنامـــه 
پیشـــگیری از اعتیـــاد بـــه شـــمار می آینـــد. 
شـــعار  بـــه  اشـــاره  بـــا  پایـــان  در   وی 
کمپیـــن »نـــه بـــه اعتیـــاد« خاطرنشـــان 
کـــرد: ســـبک زندگـــی ســـالم و عـــاری 

صمیمـــی  و  مؤثـــر  حضـــور  مـــواد،  از 
بـــا  خانـــواده  همراهـــی  و  خانـــواده  در 
فرزنـــدان و دقـــت در انتخـــاب دوســـتان 
ـــاد«  ـــه اعتی ـــه ب ـــن »ن کمپی ـــعارهای  از ش

بـــه شـــمار می آیـــد. 
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قائم مقام رئیس و معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در همایش تلنگر: 
جوانان از فرصت های جوانی در مسیر پیشرفت و خدمت به دیگران استفاده کنند 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر طاهراقــدم؛ 
قائم مقــام رئیــس و معــاون اجتماعــی 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
توصیــه  جوانــان  بــه  تلنگــر  همایــش 
در  جوانــی  فرصت هــای  از  تــا  کــرد 
مســیر پیشــرفت و خدمــت بــه دیگــران 
کید کرد: خداوند  استفاده کنید.  وی تأ
نعمــت جوانــی را بــه شــما داده و بایــد از 
کنیــد تــا حســرت  ایــن فرصــت اســتفاده 
فرصت هــای ازدســت رفته را نخوریــد. 

آپ  اســتارت  فعــال  زاده،  فــرج   ناصــر 
در حــوزه ســامت الکترونیــک در ایــن 
مراســم در خصــوص عوامــل مؤثــر بــر 
گفــت:  کار،  ــه فرصــت و  ــده ب تبدیــل ای
بهتــر اســت فضــای کســب وکار ایــران را 
بشناســید و بــر اســاس نیازمندی هــای 
کیــد  تأ کنیــد.  وی  تــاش  و  کار  آن 
کســب وکار باشــد،  گــر هدفتــان  کــرد: ا
به هیچ وجــه ادامــه تحصیــل پیشــنهاد 
کــه فضــای  نمی شــود و بایــد یــادآور شــد 
کســب وکار ایــران بســیار جــذاب اســت. 

کارآمــوزی   فــرج زاده ادامــه داد: از دوره 
کنیــد و بــا  بــه نحــو احســن اســتفاده 
قابلیت هــای  و  توانایــی  نشــان دادن 
کنیــد.  وی هم چنیــن  خــود، پیشــرفت 
در خصــوص جنبه هــای مختلف طرح 
کســب وکار، مــدل کســب وکار، تشــکیل 
تولیــد  فرآینــد  در  مهــم  نــکات  تیــم، 
محصــول، شناســایی افــراد تأثیرگــذار 
در پیشــبرد اهــداف بــرای دانشــجویان 
ــح  ــی توضی کارآفرین ــه  ــدان ب و عاقه من
دکتــرای  فرهنــگ،  داد.  شــاهین 

روانشناســی از دانشــگاه هــاروارد آمریــکا 
نیــز در ایــن مراســم در خصــوص عوامل 
انگیزشــی، تعییــن هــدف مشــخص و 
راه هــای رســیدن بــه هــدف صحبــت 
بــه  "تلنگــر"  فرهنگــی  کــرد.  برنامــه 
کارآفرینــی و اســتارت آپ  کانــون  همــت 
و همتایــاران ســامت  کاف  فرهنگــی 
روان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 
تــاالر شــایانمهر دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــزار شــد.  ــز برگ تبری
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تشکیل مجمع سالمت 
استان آذربایجان شرقی

رئیــس  قائم مقــام  طاهراقــدم،  دکتــر 
ضمــن  دانشــگاه  اجتماعــی  معــاون  و 
اعــام تشــکیل مجمــع ســامت اســتان 
ــرم و دبیــری  ــه ریاســت اســتاندار محت ب
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ســامت محور  توســعه  امــروزه  گفــت: 
موردپذیــرش جهانــی واقع شــده اســت. 
کثریــت عوامــل  ایــن در حالــی اســت کــه ا
تعیین کننــده ســامت، خــارج از حیطــه 
هســتند.  واقــع  ســامت  نظام هــای 
علمــی  پیشــرفت های  افــزود:   ایشــان 
علمــی  شــواهد  ســامت،  موضــوع  در 
معتبــری درزمینــٔه نقــش ســازمان ها و 
نهادهــای خصوصــی و دولتــی خــارج از 
حــوزه ســامت در هــر دو جنبــه تهدیــد 
ارتقــای  و  محافظــت  نیــز  و  ســامت 
ســامت جامعــه و محیط زندگــی فراهم 
ســامت  تأمیــن  لــذا  اســت،  نمــوده 
کــه از اهــداف  جامعــه و محیــط زیســت 
مــورد اهتمــام و اعام شــده دولــت تدبیــر 

و امیــد اســت. 
بدون جلب مشــارکت ســایر بخش های 
و  مســئولیت پذیری  در  توســعه 
بــرای  اقــدام  نیــز  و  پاســخگویی 
ســامتی  تهدیدهــای  از  پیشــگیری 
ابعــاد  ارتقــای ســامت در همــه  نیــز  و 
معنــوی،  اجتماعــی،  روانــی  جســمی، 
زیســت محیطی ممکــن نیســت.   دکتــر 
طاهــر اقــدم بابیــان اینکــه پیــرو تشــکیل 
مجمــع ملــی ســامت کشــور بــه ریاســت 
شــخص رئیس جمهــور و دبیــری وزیــر 
ــن  ــته، همچنی ــال گذش ــت در س بهداش
وفــق دســتور ریاســت محتــرم جمهــوری 
کیــد وزارت بهداشــت  اســامی ایــران و تأ
و  اســتانی  برگــزاری مجامــع  بــر  مبنــی 
شهرستانی ســامت، معاونت اجتماعی 
دانشــگاه بــا اســتقبال خــوب اســتانداری 
ســامت  مجمــع  تشــکیل  بــه  اقــدام 
افــزود:  اســت.  ایشــان  کــرده  اســتان 
هــدف ایــن مجمــع جلــب مشــارکت بین 
بخشــی و تشــویق نهادهای اجتماعی و 
اقتصــادی بــرای حضــور مؤثرتــر در حــوزه 

ارتقــای ســامت جامعــه اســت. 
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پیرو تفاهم نامه آزمایشگاه بیولوژی مولکولی مرکز 
تحقیقات بیوتکنولوژی با معاونت تحقیقات و 

فناوری دانشگاه
راه اندازی تولید پروتئین تائو 
)Tau( در آزمایشگاه بیولوژی 

مولکولی مرکز تحقیقات 
بیوتکنولوژی

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، پیـــرو  بـــه 
تفاهـــم نامـــه آزمایشـــگاه بیولـــوژی مولکولـــی مرکـــز تحقیقـــات بیوتکنولـــوژی 

بـــا معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه مبنـــی بـــر راه انـــدازی تولیـــد پروتئیـــن تائـــو )Tau( )یکـــی از 
کـــه پروتئیـــن تائـــو  کلیـــدی در مطالعـــات مربـــوط بـــه بیمـــاری آلزایمـــر( بـــه اطـــاع می رســـاند  پروتئین هـــای 
در آزمایشـــگاه بیوتکنولـــوژی تولیدشـــده و آمـــاده ارائـــه بـــه همـــکاران عاقه منـــد بـــه تحقیقـــات درزمینـــٔه 

بیمـــاری آلزایمـــر می باشـــد. 
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در مرکز بهداشت استان برگزار شد 
جلسه هماهنگی های برون بخشی با ارگان های دخیل در سالمت برای 

کنترل بهتر و بیشتر در ایام نوروز

اجــرای  راســتای  در  و  نــو  ســال  آغــاز  بمناســبت 
مــواد  و  محیــط  بهداشــت  کنتــرل  برنامه هــای 
غذایــی بــا هــدف تامیــن ســامتی مــردم مخصوصــا 
مســافرین نوروزی، جلسه هماهنگی برون بخشی 
گروه مهندســی بهداشت محیط معاونت بهداشت 
دانشــگاه بــا ســایر ســازمان هــای اســتانی دخیــل در 
گردیــد.  ایــن امــر در مرکــز بهداشــت اســتان تشــکیل 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
تبریــز، دکتــر درســتی معــاون بهداشــت دانشــگاه 
ــدم  ــن خیرمق ــتان ضم ــت اس ــز بهداش ــس مرک و رئی
همکاریهــای  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  مدعویــن  بــه 
برون بخشــی و ارتبــاط تنگاتنــگ ارگان های دخیل 
ســامت  فعالیت هــای  از  پشــتیبانی  ســامتی،  در 
در  بهداشــتی  نیازهــای  تامین کننــده  را  محیــط 
جامعه دانســته و خواســتار همکاری های بیشــتر در 
جهــت موفقیــت برنامه ســامت نــوروزی شــدند.  در 
ادامــه مســئولین و نماینــدگان هــر یک از ســازمان ها 
ضمــن بیــان فعالیت هــا، آمادگــی و حضــور خــود 
کیپ هــای بازدیــد مشــترک بــا بازرســان  در قالــب ا
پایــان  نمودنــد.  در  اعــام  را  محیــط  بهداشــت 
جلسه، حاضرین از نمایشگاه فعالیتها و تجهیزات 
دیجیتالــی مــدرن در حیطــه فعالیت هــای برنامــه 
و  محیــط  بهداشــت  کنتــرل  و  نــوروزی  ســامت 
مــواد غذایــی دیــدن نمــوده و بــا پتانســیل عملیاتــی 
بازرســان بهداشــت محیــط در برنامه هــای ســال 

قبــل آشــنا شــدند. 
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تربیت مربی حوادث ترافیکی 

کارگاه تربیـــت مربـــی حـــوادث ترافیکـــی از 
ســـری کارگاه های آموزشـــی "پیشـــگیری 
در  جوانـــان"  در  ترافیکـــی  حـــوادث  از 
مرکـــز مدیریـــت ســـامت کشـــوری برگـــزار 
گـــزارش روابـــط عمومـــی  گردیـــد.  بـــه 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ایـــن 

مشـــترک  همـــکاری  بـــا  کـــه  کارگاه 
گـــروه ســـامت نوجوانـــان، جوانـــان و 
ـــز  ـــتان و مرک ـــت اس ـــز بهداش ـــدارس مرک م
برگـــزار  تحقیقـــات حـــوادث جـــاده ای 
شـــد مباحـــث کمک هـــای اولیـــه بعـــد 
ـــه ترافیکـــی، طراحـــی مداخـــات  از حادث

و  ترافیکـــی  ایمنـــی  شـــدن،  رؤیـــت 
پژوهـــش محـــوری در حـــوادث ترافیکـــی 
گردیـــد.  ارائـــه  شـــرکت کنندگان  بـــه 
ـــا   گفتنـــی اســـت کارشناســـان و مربیـــان ب
حضـــور در کارهـــای گروهـــی بـــه طراحـــی 
مداخـــات بـــرای مناطـــق حادثه خیـــز 

شهرســـتان های خـــود پرداختنـــد و در روز 
دوم ایـــن کارگاه نیـــز بـــا حضـــور در مرکـــز 
تحقیقـــات جـــاده ای، بـــا شبیه ســـازی 
حـــوادث و شـــرایط بـــروز و پیشـــگیری از 
حادثـــه به صـــورت عملـــی در ایـــن مرکـــز 

ــنا شـــدند.  آشـ
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باهدف ارتقاء سالمت مردان
دو همایش ورزش همگانی توسط مرکز بهداشت آذربایجان شرقی برگزار شد

 مدیــر گــروه ســامت جمعیــت و خانــواده  
از  شــرقی  آذربایجــان  بهداشــت  مرکــز 
برگــزاری دو همایــش ورزش همگانــی 
توســط مرکــز بهداشــت اســتان در هفتــه 
ســامت مــردان خبــر داد.  دکتــر ناصــر 
ــه هفتــه ی ســامت  ــا اشــاره ب رهبــری ب
هفتــم  تــا  اول  کــرد:  بیــان  مــردان 
ملــی  هفتــه ی  به عنــوان  اســفندماه 
کشــور مــا نام گــذاری شــده  ســامت در 
ســوی  از  شــعاری  همه ســاله  و  اســت 
ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای ایــن 
امســال  شــعار  می شــود.  اعــام  هفتــه 
هفتــه ی ســامت مــردان »ورزش، کلیــد 
طایــی ســامت مــردان« اســت کــه ایــن 
ــان آور  ــرات زی ــر اهمیــت ورزش و اث ــز ب نی
کم تحرکی اشــاره دارد.  وی با برشــماری 

برخــی اقدامــات مرکــز بهداشــت اســتان 
در راســتای ارتقاء ســامت مــردان گفت: 
ــب  ــه مطال ــت و ارائ ــتر، پمفل ــاپ پوس چ
کز بهداشــت  آموزشــی به مراجعان در مرا
اســتان، برگــزاری برنامه های ورزشــی در 
کــز عمومــی بــا هماهنگــی  پارک هــا و مرا
محوریــت  بــا  اســتان  اداری  شــورای 
از  مراقبــت  خدمــات  ارائــه   و  آقایــان 
ســامت رایــگان برای مــردان در کلیه ی 
کــز ازجملــه اقدامــات مرکــز بهداشــت  مرا
اســتان در ایــن راســتا بــه شــمار می آیــد.
ورزش  برنامــه ی  دو  برگــزاری  از   وی 
گفــت:  همگانــی در تبریــز خبــر داد و 
ششــم  در  کوه پیمایــی  برگــزاری 
»عــون  کــوه  مقصــد  بــه  اســفندماه 
بــن علــی« تبریــز و برگــزاری همایــش 

در  گلــی«  »ایــل  در  پیــاده روی 
از  جــاری  ســال  اســفندماه  دوازدهــم 
دیگــر اقدامــات مرکــز بهداشــت اســتان 
گــروه ســامت جمعیــت و  اســت.  مدیــر 
خانــواده ی مرکــز بهداشــت آذربایجــان 
کــرد: بــا توجــه  شــرقی در ادامــه بیــان 
اصلــی  محــور  مــردان  این کــه  بــه 
اقتصــاد خانــواده بــه شــمار می آینــد و 
کاری زیــادی مواجــه  بــا مشــغله های 
مراقــب  بانــوان  از  کم تــر  هســتند، 
به طوری کــه  هســتند؛  خــود  ســامتی 
کلینیک هــا  بــه  مراجعــان  بیشــترین 
تشــکیل  خانم هــا  را  بیمارســتان ها  و 
و  ســوانح  افــزود:  می دهنــد.  وی 
حــوادث اولیــن علــت مرگ ومیر مــردان 
کــه ایــن نیــز از رعایــت نکــردن  اســت 

ســرطان  می شــود.  ناشــی  ایمنــی 
بیماری هــای  و  پوســت  پروســتات، 
علــل  دیگــر  از  نیــز  عروقــی  و  قلبــی 
هســتند  مــردان  در  مرگ ومیــر  شــایع 
شــغلی  مواجهه هــای  دلیــل  بــه  کــه 
بیماری هــا  ایــن  بــه  بانــوان  از  بیــش 
بــا  پایــان  در  می شــوند.  وی  دچــار 
ارتقــاء  در  رســانه ها  نقــش  بــه  اشــاره 
کــرد:  خاطرنشــان  مــردان  ســامت 
پخــش اهمیــت موضــوع از رســانه های 
دیــداری و شــنیداری و انجــام حــرکات 
نمادیــن ماننــد برگــزاری همایش هــای 
همگانــی،  ورزش هــای  و  پیــاده روی 
ســامت  ارتقــاء  در  مؤثــری  گام هــای 

می شــوند.  محســوب  مــردان 
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نهمین دوره مسابقات جام فجر کارکنان و استادان دانشگاه به کار خود پایان داد

حبیــب قاضــی زاده، رییــس اداره ورزش 
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در مراســم اختتامیــه نهمیــن جشــنواره 
فرهنگــی ورزشــی جــام فجــر اســاتید و 
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــت  ــکیاتی تربی ــارت تش ــرد: چ ک ــار  اظه
بدنی کارکنان از بهمن ســال گذشــته در 
وزارت بهداشت مصوب و تشکیل شد. 
وی افــزود: ایــن دوره از مســابقات جــام 
فجــر اســاتید و کارکنــان با مشــارکت ســه 
کــه شــاهد  هــزار و ۲۲۷ نفــر برگــزار شــد 
افزایــش ســه برابــری میــزان مشــارکت 
در بانــوان و افزایــش یــک برابــری آن 
در آقایــان بودیــم، بــه همیــن ترتیــب 
تیــم فوتســال آقایــان بــا ۴۳ تیــم و گــروه 
خانم هــا  در  بــال  داژ  و  کشــی  طنــاب 
بــه ترتیــب بــا ۳۱ و ۲۲ تیــم بیشــترین 
و  شــور  ؛  داشــتند  را  کننــده  شــرکت 
حــال ایــن دوره از مســابقات چشــمگیر 
توســعه  راســتای  در  برنامه هــا  و  بــود 

اســت.  ورزشــی  فعالیت هــای 
کبــر طاهراقــدم، قائــم مقــام  دکترعلــی ا
رئیــس و معــاون اجتماعــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ادامــه ایــن 
کــرد: ســامتی، جوانــی  مراســم اظهــار 
کــه  هســتند  مــواردی  جــزو  امنیــت  و 
بــا از بیــن رفتــن آن، متوجــه اهمیــت 

ایــن نعمــات می شــویم، از ایــن رو بایــد 
کثر استفاده را از این نعمات ببریم.  حدا
کــه تنهــا متولــی و  بــا بیــان ایــن  وی 
مجری ســامت دانشــگاه علوم پزشکی 
ــد  ــور عق ــه منظ ــت: ب ــت، گف ــز نیس تبری
قــرارداد اخــوت و هم اندیشــی در حــوزه 
روز  اســتان  ســامت، مجمــع ســامت 
شــنبه، نوزدهــم اســفند مــاه بــا حضــور 
تمامی مدیران ارشد استان، فرمانداران 
می شــود.  برگــزار  جمعــه  ائمــه  و 
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر نقــش ورزش 
رییســه  هیــات  گفــت:  ســامتی  در 
دانشــگاه مســئول تامین ســامتی مردم 
کارکنــان دانشــگاه اســت، از ایــن رو  و 
ــن  ــرای تامی ــل ب کام ــرد  ک ــه  ــاده هزین آم
امکانــات و اجــرای برنامه هــای ورزشــی 
و  روحــی  ســامت  تامیــن  منظــور  بــه 
کــه  کارمنــدان هســتیم؛ چــرا  جســمی 
کارکنان  سامت کامل روحی و جسمی 
ســبب ارایــه خدمــت شایســته بــه اربــاب 
کــه تحقــق ایــن امــر  رجــوع خواهــد شــد 
نیــز همــت تمامــی اعضــا را می طلبــد. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه جمله معروف 
»بهشــت زیــر پای مــادران اســت« افزود: 
حضــرت فاطمــه )س( مدافــع حریــم 
والیــت بــوده و همــه مــا بایــد ایشــان را 
الگویــی بــرای خــود قــرار دهیــم. تحمل 

ســختی های دوران بارداری، شــیردهی 
کــودک، مــادران را شایســته  و تربیــت 
کســی  کــه  کــرده اســت؛ چــرا  بهشــت 
جــز مــادر نمی توانــد ایــن ســختی ها را 

کنــد.  تحمــل 
“حجت االســام دکتــر یوســف خیــری«، 
در  رهبــری  نمایندگــی  نهــاد  مســئول 
نیــز  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
شــوهرداری،  کــرد:  اظهــار  پایــان  در 
زندگــی حضــرت  ســبک  و  بچــه داری 
زهــرا )س( بایــد الگویــی بــرای زندگــی 
همــه باشــد. روح انســان مذکــر و مونــث 
نمی شناســد و جنســیت بــه روح مــادی 
تعلــق دارد، از ایــن رو حضــرت فاطمــه 
بــرای همــگان اســت و  الگویــی  زهــرا 
معنویــت، تقــوا و ایثــار ایشــان بایــد مــورد 

گیــرد.  توجــه همــگان قــرار 
وی ادامـــه داد: در دیـــن مـــا بـــر صـــرف 
کیـــد  وقـــت بیشـــتر بـــرای خانـــواده تا
شـــده اســـت. امـــا امـــروزه، ارتبـــاط زن و 
شـــوهر و فرزنـــدان بـــا والدیـــن محکـــم 
مشـــکات  بـــا  خانواده هـــا  و  نیســـت 

ــتند.  ــه رو هسـ ــادی روبـ زیـ
معــاون  درســتی«،  عباســعلی  “دکتــر 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
کــه کشــور مــا  نیــز در ادامــه بــا بیــان ایــن 
بــرای افزایــش تحــرک فیزیکی در کشــور 

در قبال ســازمان ملل و ســازمان جهانی 
بهداشــت مســئول بــوده و نســبت بــه 
افزایــش آن متعهــد شــده اســت، گفــت: 
سازمان بهداشت جهانی در نظر دارد تا 
ســال ۲۰۲۵ تحــرک فیزیکــی را افزایــش 
داده و بــه ایــن ترتیب تا حــدودی از بروز 
مرگ و میرها پیشگیری کند و کشور ما 
نیــز از ایــن قاعده مســتثنی نبــوده و باید 
گــزارش عملکرد خــود را در شــهوریور ماه 
کنــد.  ســال آتــی بــه ســازمان ملــل ارائــه 

وی بــا تاکیــد بــر قابلیت هــا و جایــگاه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز عنــوان 
کــرد: امیدواریــم در ســال های آتــی شــاهد 
برنامه ریزی های بهتری در حوزه ورزش 
باشــیم؛ چــرا کــه بــا تکیه بــر ظرفیت های 
ایــن دانشــگاه می تــوان بــه جایگاه هــای 
شایســته تری دســت یافــت. ورزش یکــی 
از مطالبات اصلی کارکنان دانشگاه بوده 
و امیــد اســت ایــن موضوع بیــش از پیش 

مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
جشــنواره  نهمیــن  اختتامیــه  آییــن 
فرهنگــی ورزشــی جــام فجــر اســاتید و 
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در تــاالر شــهید شــایان مهــر دانشــکده 
پزشــکی تبریــز برگزار شــد و در پایــان این 
مراســم از تیــم هــا، مــدال آوران و نفــرات 

برتــر تجلیــل بــه عمــل آمــد. 

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار
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کارکنــان و اســتادان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  نهمیــن جشــنواره فرهنگی ورزشــی 
تحــت عنــوان جــام فجــر ۱۳۹۶ در بخــش بــرادران بــا ۱۳ رشــته و در بخــش خواهــران 

کننــده برگــزار شــد.  در ۱۲ رشــته ورزشــی بــا حضــور ســه هــزار و ۲۰۰ نفــر شــرکت 

نتایج نهایی نهمین جام فجر
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هی
مرا

ی ه
عل

ر: 
خب

س 
شنا

کار

آمادگیجسمانی �

آمادگـــی جســـمانی بـــرادران در دو رده 
ـــاالی ۴۰ســـال(  ـــر ۴۰ ســـال و ب ســـنی )زی

بـــا شـــرکت ۵۰ نفـــر برگـــزار شـــد. 
نتایـــجردهســـنیبـــاالی۴۰ســـال:
مرکـــز  از  زیرکـــی  رضـــا  اول:  مقـــام 
 • رضـــا)ع(  امـــام  درمانـــی  آموزشـــی 
از  نامـــور  جلیـــل  جعفـــر  دوم:  مقـــام 
مقـــام   • اســـتان  معاونـــت بهداشـــت 
معاونـــت  از  مســـتوفی  جـــال  ســـوم: 

اســـتان بهداشـــت 
۴۰ســـال: زیـــر ســـنی رده نتایـــج

مقـــام اول: مقصـــود نـــوری از دانشـــکده 
بهداشـــت • مقـــام دوم: رضـــا جعفریـــان 
از مرکـــز بهداشـــتی و درمانـــی شهرســـتان 
کهـــن از  هریـــس • مقـــام ســـوم: مهـــدی 

دانشـــکده مدیریـــت 

آمادگیجسمانیخواهران
آمادگـــی جســـمانی خواهـــران در هفتـــم 
بهمن مـــاه بـــا شـــرکت ۹۰ نفـــر در ســـه 
گـــروه ۲۰ تـــا ۳۰ ســـاله )الـــف(، ۳۰ تـــا 
ــال )ج(  ــاالی ۴۰ سـ ــاله )ب( و بـ ۴۰ سـ

برگـــزار شـــد. 
ــام اول: خانـــم  گـــروهســـنیالـــف:مقـ

ناهیـــد ملکـــی از مرکـــز آموزشـــی درمانی 
دوم:  مقـــام   • الـــف  گـــروه   _ الزهـــرا 
زینـــب موســـی الرضا از مرکـــز آموزشـــی 
درمانـــی الزهـــرا • مقـــام ســـوم: زهـــرا 
ســـاعی از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام 

خمینـــی)ره( بنـــاب
گـــروهســـنیب:مقـــام اول: لیـــا ضیـــاء 
المـــع از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی الزهـــرا 
مرکـــز  از  غامـــی  راحلـــه  دوم:  مقـــام   •
بهداشـــت تبریـــز • مشـــترکا مقـــام ســـوم: 
نوشـــین علیـــزاده از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی 
الزهـــرا و الهـــه داداشـــی از مرکـــز آمـــوزش 

درمانـــی نیکـــوکاری 

اشـــرف  اول:  مقـــام  گـــروهســـنیج:
مصباحـــی از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی 
شـــهید مدنـــی • مقـــام دوم: فاطمـــه 
ســـعادتی از معاونـــت بهداشـــت • مقـــام 
مرکـــز  از  قلـــی زاده  معصومـــه  ســـوم: 

آموزشـــی درمانـــی ســـینا
 
بدمینتون �

از  بـــرادران بدمینتـــون مســـابقات
نهـــم بهمـــن در ســـالن شـــهریار دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا شـــرکت ۲۵ نفـــر 
شـــروع شـــد و ایـــن نتایـــج بـــه دســـت 
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آمـــد: مقـــام اول: رامیـــن عیـــوض زاده 
ــام  ــعدی • مقـ ــعید اسـ ــام دوم: سـ • مقـ

ــوروز اولیایـــی ــوم: نـ سـ

خواهـــران بدمینتـــون مســـابقات
از ۴بهمن مـــاه در ســـالن تربیت بدنـــی 
بـــا  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
از همـــکاران شـــروع  نفـــر  شـــرکت ۳۵ 

شـــد و نتایـــج ذیـــل بـــه دســـت آمـــد: 
مقـــام اول: فـــرح پیمـــان • مقـــام دوم: 
میکاییلـــی • مقـــام ســـوم: خوش ظاهـــر  

- انتظـــار

 تنیس روی میز �
 

ــور  ــا حضـ ــرادران بـ ــزبـ تنیـــسرویمیـ
مـــورخ  در  شـــرکت کننده  نفـــر   ۷۰
و  شـــد  انجـــام  بهمن مـــاه  پانزدهـــم 
ـــام اول:  ـــل به دســـت آمـــد: مق ـــج ذی نتای
محمـــد منافـــی  از شـــبکه مرنـــد • مقـــام 
ــکده  ــن بگلو از دانشـ ــاس حسـ دوم: عبـ
بهداشـــت • مقـــام ســـوم: علـــی امـــروزی 
از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع(

ایـــن  خواهـــران میـــز روی تنیـــس
مســـابقات از اول بهمن مـــاه شـــروع شـــد 
کـــه نتایـــج ایـــن رشـــته ورزشـــی بـــه ایـــن 
ترتیـــب اســـت: مقـــام اول: طهماســـبی 
کـــودکان •  از مرکـــز آموزشـــی  درمانـــی 
مقـــام   • آلوشـــی  فیـــروزه  دوم:  مقـــام 

معاونـــت  از  داهیـــم  مهیـــن  ســـوم: 
از مرکـــز  راضیـــه وهابـــی  و  بهداشـــتی 

امام رضـــــــا)ع(  آموزشــــــــی درمانی 

شطرنج �

شطرنجانفرادیبرادران
نفـــر  شـــرکت ۷۰  بـــا  مســـابقات  ایـــن 
کـــه نتایـــج  شـــطرنج باز مـــرد برگـــزار شـــد 
ح ذیـــل اســـت:  به دســـت آمـــده بـــه شـــر
مقـــام اول )مشـــترکا(: بهـــرام نجفقلی پور 
دیبـــازر از مرکـــز فوریت هـــای پزشـــکی 
شبســـتر و اســـماعیل چاپـــرک از شـــبکه 
ــترکا(:  ــام سوم)مشـ ــد مقـ ــت مرنـ بهداشـ
بهلـــول جهانگیـــری از مرکـــز آموزشـــی 
درمانـــی شـــهید مدنـــی و مقصـــود گیاهـــی 

از دانشـــکده پیراپزشـــکی

شطرنجتیمیبرادران
مقــام اول: تیــم شــبکه بهداشــت مرنــد 
درمانــی  آموزشــی  مرکــز  دوم:  مقــام   •
شــهید مدنــی • مقــام سوم)مشــترکا(: 
مرکز آموزشــی درمانی شــهدا و دانشــکده 

پیراپزشــکی

شطرنجبانوان
خواهــران،  شــطرنج  مســابقات 
شــانزدهم بهمن مــاه بــا شــرکت ۲۵ نفــر 
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شــطرنج باز برگــزار شــد و نتایــج ذیــل به 
دســت آمــد: مقــام اول: ســمیه فاحــی 
از مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا • مقــام 
دوم: الهــام فخیمــی از مرکــز آموزشــی 
درمانــی ســینا • مقــام سوم)مشــرکا(: 
عارفــه فرزانــه از مرکــز آموزشــی درمانــی 
مرکــز  از  مظهــری  خدیجــه  و  رازی 

آموزشــی درمانــی شــهید مدنــی 

والیبال �

والیبالبانوان
رتبه اول والیبال خواهران به دانشــکده 
پزشــکی تبریــز اختصــاص یافــت و مرکــز 
آموزشــی و درمانــی امــام رضــا )ع( و مرکــز 
بهداشــت به ترتیب دوم و ســوم شــدند. 


والیبالبرادران

ـــا حضـــور ۱۲۰ ورزشـــکار در  ایـــن رشـــته ب
قالـــب هشـــت تیـــم برگـــزار شـــد و نتایـــج 
ذیـــل بـــه دســـت آمـــد: مقـــام اول: مرکـــز 
آموزشـــی درمانـــی شـــهدا • مقـــام دوم: 
دانشـــکده پزشـــکی • مقـــام ســـوم: مرکـــز 

آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا)ع( 

طنابکشی �

رشتهطنابکشیبرادران
دوم:  مقـــام   • اول:انتظامـــات  مقـــام 
ــام  ــز آموزشـــی درمانـــی شـــهدا • مقـ مرکـ

ســـوم: انتظامـــات

رشتهطنابکشیخواهران
ورزشـــکاران  از  نفـــر   ۳۲۰ شـــرکت  بـــا   
علـــوم پزشـــکی در ســـالن تربیت بدنـــی 
ــه  ــد و ایـــن نتایـــج بـ ــزار شـ دانشـــگاه برگـ
دانشـــکده  اول:  مقـــام  آمـــد:  دســـت 
پزشـــکی • مقـــام دوم: مرکـــز آموزشـــی 
درمانـــی امـــام رضـــا )ع( • مقـــام ســـوم: 

مرکـــز آموزشـــی درمانـــی نیکـــوکاری

تیراندازی �

بـــا  بـــرادران  تیرانـــدازی  مســـابقات 
بـــا شـــرکت  بـــادی  تفنـــگ و تپانچـــه 
۲۱۳ نفـــر بیـــن کارکنـــان دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز بـــا حضـــور بیـــش از ۸۰ نفـــر 

عاقه منـــد بـــه رشـــته ورزشـــی تیرانـــدازی 
بـــا ســـاح برگـــزار شـــد. 

رشتهتفنگبرادران
 • منـــاف زاده  اســـماعیل  اول:  مقـــام 
مقـــام دوم:  پیمـــان نـــادری • مقـــام 

کبـــر عابـــدی ســـوم: ا

رشتهتپانچهبرادران
مقـــام اول: حامـــد رشـــکی • مقـــام دوم: نادر 
قبـــه زریـــن • مقـــام ســـوم: مهـــدی کهـــن

بــا  خواهــران  تیرانــدازی  مســابقات 
بــه رشــته  حضــور ۱۲۰ نفــر عاقه منــد 
ورزشــی تیرانــدازی بــا ســاح برگــزار شــد.

 
رشتهتفنگخواهران

مقـــام اول: لیـــا ابراهیمـــی• مقـــام دوم: 
ســـوم:  مقـــام   • محمدیـــان  پریچـــه 

رقیـــه صفـــر خانلـــو

رشتهتپانچهخواهران
مقـــام اول: زینـــب آقاجانـــی • مقـــام دوم: 
زهـــرا ســـعدی • مقـــام ســـوم: زهـــرا کوهـــی

رشتهدارت �

کارکنـــاندانشـــگاه مســـابقهدارت
برگزارشـــد.  ۱۳۲ورزشـــکار  حضـــور  بـــا 
مقـــام   • ســـاکتی  آیدیـــن  اول:  مقـــام 
کـــری • مقـــام ســـوم:  دوم: حســـن چا

ســـتارزاده
مسابقهدارتبانوان

مســـابقات در ایـــن بخـــش بـــا شـــرکت 
۱۳۰ نفـــر برگـــزار شـــد و نتایـــج ذیـــل بـــه 
دســـت آمـــد: مقـــام اول: زکیـــه تونتـــاب 
از ســـتاد مرکـــزی • مقـــام دوم: شـــهناز 
و  پرســـتاری  دانشـــکده  از  واحـــد 
مامایـــی • مقـــام ســـوم: نیـــر علیمـــی از 
ــرادزاده از  ــه مـ ــزی و صدیقـ ــتاد مرکـ سـ

ــز آموزشـــی درمانـــی شـــهدا مرکـ

شنا �

از  کثیـــری  بـــا تعـــداد  مســـابقات شـــنا 
کارکنـــان دانشـــگاه در دو رده  اســـاتید و 
ســـنی زیـــر ۴۰ ســـال)الف( و بـــاالی ۴۰ 

ســـال)ب( در رشـــته۶۶متر آزاد، ۶۶متـــر 
کـــرال پشـــت برگـــزار  ــر  قورباغـــه و ۳۳متـ
شـــد. نتایـــج ایـــن مســـابقات به تفکیـــک 

به شـــرح ذیـــل اســـت:

برادران:
اول:  مقـــام  آزاد: متـــر ۶۶ شـــنای
بهداشـــت  شـــبکه  از  بوقچـــی  رامیـــن 
هریـــس مقـــام دوم: احمـــد محمـــدی 
ــوم:  ــام سـ ــی مقـ ــکده توانبخشـ از دانشـ
مهـــدی مهدی پـــور از مرکـــز تحقیقـــات 

بنیـــادی  ســـلول های 

ردهسنیالف،شنای۶۶متر
قورباغه:مقام اول:مهدی مهدی 

پور از مرکز تحقیقات سلول های 
بنیادی مقام دوم: امین زنوزی از 

دانشکده توانبخشی مقام سوم: 
کبری افخمی از مرکز  سیامک ا

فوریت های پزشکی

کرالپشت:مقام  شنای33متر
اول: هادی غیبی از مرکز آموزشی 

درمانی سینا مقام دوم: فرهاد علی 
نژاد از مرکز آموزشی درمانی امام 

رضا)ع( مقام سوم: قدرت ناطق از 
شبکه بهداشتی آذرشهر 

ردهســـنیب،شـــنای۶۶متـــرآزاد:
کبـــری افخمـــی  مقـــام اول: ســـیامک ا
از مرکـــز فوریت هـــای پزشـــکی • مقـــام 
کبـــر پورمحمـــد از معاونـــت  دوم: علی ا
یـــزدان  ســـوم:  مقـــام   • دانشـــجویی 
تحقیقـــات  مرکـــز  از  تبـــار  خجســـته 

پژوهشـــی

کرالپشت:مقام  شنای33متر
اول: یزدان خجسته)مرکز تحقیقات 
و پژوهش( • مقام دوم: قربان نازی 
• مقام سوم:رامین طباطبایی)مرکز 

آموزشی درمانی امام رضا)ع(

خواهران:
ردهسنیج:مقام اول: افسر 

فرخنده پی • مقام دوم:نادره خامنه 
باقری • مقام سوم: ملیحه محبی 

عبادی 

کرالسینهبانوانرده شنای
سنیب:مقام اول: شها آذرگون 
• مقام دوم: سعیده سلطانی مقام 

سوم: سیمین موسوی اقدم

شنایقورباغهردهسنیب:
مقام اول: سحر پیرزه • مقام دوم: 

رؤیا صبوحی • مقام سوم: اولدوز 
پرتوی نژاد

کرالردهسنیالف:مقام  شنای
اول: سمیرا قاسمی • مقام دوم: 

زینب پور منصوری • مقام سوم: 
رقیه فضلی 

شنایقورباغهردهسنیالف:
مقام اول: مهری محمدی نسب 

• مقام دوم: شعله اصغری • مقام 
سوم: مریم محبوب

داژبال)ویژهخواهران(: �

ـــال جـــام فجـــر دانشـــگاه  مســـابقات داژب
علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا حضـــور ۲۱۰ 
ـــزار  ـــگاه برگ ـــر دانش ـــان خواه کارکن ـــر از  نف
شـــد: مقـــام اول: تیـــم مرکـــز آموزشـــی 
درمانـــی الزهـــراء) الـــف( • مقـــام دوم: 
تیـــم آذرشـــهر )ب(  • مقـــام ســـوم: تیـــم 

بناب)الـــف(

فوتسال)گلکوچک( �

بـــا  نیـــز  گل کوچـــک  رشـــته فوتســـال 
شـــرکت ۸۰ نفـــر از ورزشـــکاران در قالـــب 
۸ تیـــم برگـــزار شـــد و نتایـــج ذیـــل در 

ایـــن مســـابقات به دســـت آمـــد:
مقـــام اول: دانشـــکده پزشـــکی • مقـــام 
رضـــا)ع(  •  امـــام  بیمارســـتان  دوم: 

مقـــام ســـوم: شـــهدا

فوتسال �

مقـــام اول: اورژانـــس ۱۱۵ • مقـــام دوم: 
مرکـــز آموزشـــی درمانی امـــام رضـــا )ع( • 

ـــد  ـــوم: مرن ـــام س مق
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کانون فرهنگی، هنری و اجتماعی: با فعالیت ۲۸ 
۷۰ برنامه  در هفته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

ـــوم  ـــگاه عل ـــی دانش ـــی فرهنگ ـــر تعال مدی
پزشـــکی تبریـــز از اجـــرای ۷۰ برنامـــه 
گـــروه فرهنگـــی، هنـــری  توســـط ۲۸ 
و اجتماعـــی در هفتـــه فرهنگـــی ایـــن 
ـــط  ـــزارش رواب گ ـــه  ـــر داد.  ب ـــگاه خب دانش
عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
محمـــود فیضـــی بـــا ارائـــه توضیحاتـــی 
در  فرهنگـــی«  »هفتـــه  خصـــوص  در 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اظهـــار 
ــرد: عنـــوان "هفتـــه فرهنگـــی" بـــرای  کـ
دانشـــگاه های  ســـطح  در  بـــار  اولیـــن 
ابتـــکار  بـــه  کشـــور  پزشـــکی  علـــوم 
دانشـــگاه  دانشـــجویی  کانون هـــای 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز طراحـــی شـــد و 
تقویـــت  باهـــدف  آن  دوره  ســـومین 
کانون هـــا بـــه ســـایر  کارگروهـــی، معرفـــی 
برنامه هـــای  اجـــرای  دانشـــجویان، 
هدفمنـــد و خاقانـــه، ایجـــاد فضـــای 
کمـــک بـــه توســـعه توانمنـــدی  رقابتـــی، 
تولیـــد  و  طراحـــی  در  دانشـــجویان 
برنامه هـــای رقابتـــی و مخاطـــب پســـند، 
کانون هـــا در  افزایـــش ســـطح اثرگـــذاری 
فضـــای فرهنگـــی دانشـــگاه در حـــال 
برگـــزاری اســـت.  وی تجـــارب ارزشـــمند 
ســـه دوره برگزارشـــده را قابل تعمیـــم بـــه 
گفـــت:  ســـایر دانشـــگاه ها دانســـت و 

ایـــن دوره از "هفتـــه فرهنگـــی" دانشـــگاه 
در مقایســـه بـــا دوره هـــای قبـــل از تنـــوع و 
کـــه  تعـــدد چشـــمگیری برخـــوردار بـــوده 
ایـــن نیـــز نشـــانگر مـــورد اســـتقبال قـــرار 
کانون هـــا و  گرفتـــن برنامه هـــا از ســـوی 

مخاطبـــان در ایـــن دوره اســـت. 
از  همچنیـــن  اجرایـــی  برنامه هـــای 
مـــورد  دقیـــق  به طـــور  داوران  ســـوی 
ارزیابـــی قرارگرفتـــه و نتایـــج نهایـــی در 
مراســـم اختتامیـــه اعـــام خواهـــد شـــد. 
مناســـب  را  کانون هـــا  عملکـــرد   وی 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه  کـــرد و  ارزیابـــی 
معیارهـــای محتـــوا و ارزش ، خاقیـــت در 
طراحـــی شـــکل برنامـــه، اعتمادســـازی 
و مشـــارکت در عمـــل، اثربخشـــی بـــاال و 
کانون هـــا نمـــره  کـــرد مناســـب،  هزینـــه 
اعـــام  امـــا  بســـیار خوبـــی می گیرنـــد، 
رضایتمنـــدی بـــه معنـــی توجـــه نکـــردن 

بـــه خطاهـــای احتمالـــی نیســـت. 
برنامه هـــا  از  بزرگـــی  حجـــم  اجـــرای 
باوجـــود تنگناهـــای مالـــی و محدودیـــت 
ایجـــاد  را  مشـــکاتی  قطعـــًا  زمانـــی، 
کیفیـــت  و  کمیـــت  کـــه  می کنـــد 
قـــرار  تأثیـــر  تحـــت  را  برنامه هـــا 
کـــه ایـــن نیـــز بـــا ویژگی هـــای  می دهـــد 
از  اعـــم  دانشـــجویی  فعالیت هـــای 

تجربه انـــدوزی  و  مهارت آمـــوزی 
از  پیـــش  آزمون وخطـــا  طریـــق  از 
دارد.  همخوانـــی  اجتمـــاع  بـــه  ورود 
کانـــون   فیضـــی مهم تریـــن ویژگـــی یـــک 
کنـــار  در  مـــداوم  یادگیـــری  را  موفـــق 
پـــرورش تفکـــر انتقـــادی دانســـت و بیان 
ادوار  تجربیـــات  از  بهره گیـــری  کـــرد: 
کارگروهـــی  گذشـــته، مشـــورت گرایی و 
فردگرایـــی،  و  خودرایـــی  از  پرهیـــز  و 
کثـــری از ظرفیت هـــای  اســـتفاده حدا
موجـــود و داشـــتن تعامـــل ســـازنده بـــا 
کانون هـــا و نهادهـــای فرهنگـــی  دیگـــر 
دانشـــگاه، جـــرات ورزی در نشـــان دادن 
معـــرض  در  شـــهامت  و  توانمنـــدی 
قضـــاوت گرفتـــن، رعایـــت ادب، اخـــاق 
و احتـــرام متناســـب بـــا فعالیت هـــای 
و  انســـانی  ارزش هـــای  فرهنگـــی، 
هنجارهـــای اجتماعـــی تـــوأم بـــا توجـــه 
ــی  ــای درسـ ــه فعالیت هـ ــا بـ ــژه اعضـ ویـ
ویژگی هـــای  از  پژوهشـــی  و  آموزشـــی 
کانـــون موفـــق بـــه شـــمار می آیـــد.  یـــک 
شورونشـــاط  کـــرد:  خاطرنشـــان   وی 
کانون هـــا  فعـــال  دانشـــجویاِن 
تماشـــایی اســـت. امیدواریـــم همیـــن 
رونـــد باانـــرژی مضاعـــف در ســـال های 
آتـــی نیـــز تکـــرار شـــده و دانشـــگاه مـــا 

ــر  ــگاه های برتـ ــوان یکـــی از دانشـ به عنـ
در فعالیت هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی، 
ــد.  کنـ ــظ  ــود را حفـ ــگاه خـ ــواره جایـ همـ
کارشناســـان   وی در پایـــان از دبیـــران، 
شـــورای  کانون هـــا،  نماینـــدگان  و 
هفـــت نفـــره و اعضـــای شـــورای مرکـــزی 
کانون هـــا قدردانـــی نمـــود.  پرتـــاش 
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سومین هفته  فرهنگی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز به کار خود پایان داد 

هفتــه  ســومین  اختتامیــه   جشــن 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فرهنگــی 
گــزارش روابــط  تبریــز برگــزار شــد.  بــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی 
مدیرتعالــی  فیضــی  محمــود  تبریــز؛ 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فرهنگــی 
کــرد: راه  تبریــز در ایــن برنامــه اظهــار 
گروهــی ممکــن  کار  بــا جــز  پیشــرفت 
ــا مشــارکت در  نیســت و دانشــجویان ب
گروهــی می تواننــد  کارهــای جمعــی و 
کرده و میزان  توانایی هایشان را ثابت 
را  خودشــان  مهارت هــای  و  دانــش 
بســنجند.  دیگــران  بــا  مقایســه  در 
و  اجتماعــی  بحث هــای  افــزود:  وی 
اســت  ظرفیتــی  مهم تریــن  فرهنگــی 
کــه موجبــات رشــد هــر فــردی را فراهــم 

از  اعــم  موفقیتــی  هیــچ  و  می آورنــد 
گروهــی،  کار  علمــی و فرهنگــی بــدون 

نیســت.  امکان پذیــر 
کانون هــای دانشــگاهی فرصــت خوبــی 
شــمار  بــه  موفقیت هــا  تحقــق  بــرای 

می آینــد. 
بــا  می تواننــد  افــراد  کــرد:  کیــد  تأ وی 
کانون هــای  در  فعالیــت  و  عضویــت 
برخــی  اجتماعــی،  فرهنگــی 
خــود  نگرش هــای  و  جهت گیری هــا 
را بــا مســائل جامعــه تطبیــق دهنــد. 
و  مالــی  منابــع  محدودیــت  برخــاف 
اعتبــارات الزم بــرای برگــزاری ۷۰ برنامه 
فرهنگــی، اقــدام بــه برگــزاری برنامه هــا 
بــه روش هــای خاقانــه شــد و بخــش 
برنامه هــای  اعتبــارات  از  اعظمــی 

کانون هــا  اعضــای  توســط  فرهنگــی 
شــد.  برگــزار  اسپانســر  جــذب  بــا  و 
کــرد: دانشــجویان   فیضــی خاطرنشــان 
علمــی،  ظرفیت هــای  شــناخت  بــا 
فرهنگــی و هنــری خــود بــرای شــرکت 
کانون  هــای  علمــی،  انجمن هــای  در 
کننــد.  اقــدام  هنــری  و  فرهنگــی 
 دکترمحمد آقازاده، معاون دانشــجویی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فرهنگــی  و 
تبریــز نیــز در ادامــه ایــن مراســم بابیــان 
مانــع  ناامیــدی  و  یــاس  گــر  ا این کــه 
دانشــجویی  امیــد  و  شورونشــاط  از 
غیرقابل تصــور  فضایــی  شــود، 
شــد.  خواهــد  کــم  حا دانشــگاه  بــر 
مراســم  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در   وی 
دانشــجویان  و  نخبــگان  از  قدردانــی 

همچــون  نیــز  امســال  گفــت:  کشــور 
علــوم  دانشــگاه  گذشــته،  ســال های 
پزشــکی تبریــز دانشــجویان نمونــه ای 
کــرد.  دانشــگاهی  جامعــه  تقدیــم  را 
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در   وی 
فرصتــی  از  اســتفاده  بــا  دانشــجویان 
کــه در اختیارشــان هســت، می تواننــد 
و  بخشــیده  ارتقــاء  را  خــود  جایــگاه 
توانمندی هــای خــود را در چارچوبــی 
کننــد.  ــد انجــام بگیــرد، اثبــات  کــه بای
فرهنگــی  "هفتــه  اختتامیــه   جشــن 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز" در تــاالر 
شــهید شــایان مهــر دانشــکده پزشــکی 
تبریــز برگــزار شــد و در پایــان این مراســم 
کانون هــای برتــر تجلیــل بــه عمــل  از 

آمــد. 

معرفی کانون های برتر هفته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  کانون هـــای برتـــر ســـومین هفتـــه  فرهنگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در جشـــن اختتامیـــه ایـــن هفتـــه معرفـــی شـــدند.  بـــه 
کانون هـــا بـــه ایـــن شـــرح اســـت: تبریـــز عناویـــن کســـب شـــده 
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کارگاه آموزشی 
دستگاه های فتال 

مانیتورینگ 

فتــال  هــای  دســتگاه  آموزشــی  کارگاه 
مانیتورینــگ در مــورخ ۹۶/۱۲/۱۵ بــا 
مســئولین  از  نفــر  از ۵۰  بیــش  حضــور 
کارشناســان  و  پزشــکی  تجهیــزات 
ــز تابعــه توســط مدیریــت  ک مامایــی مرا
علــوم  دانشــگاه  پزشــکی  تجهیــزات 
پزشکی تبریز در محل سالن کنفرانس 
گــزارش  شــد.  بــه  برگــزار   EDC مرکــز 
روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز، در ایــن جلســه مباحــث مربــوط 
دســتگاه های  عملکــرد  اصــول  بــه 
فتــال مانیتــور، نگهداشــت دســتگاه و 
گردیــد و در  اولیــه مطــرح  عیب یابــی 
آخــر کاربــری دســتگاه به صــورت عملــی 

شــد.  داده  آمــوزش 

 فعال ترین کانون ها 

کانون هـــا  کانـــون آراز، افـــق و چتـــر ســـبز عنـــوان فعال تریـــن 
را کســـب نمودنـــد. 

 پرمخاطب ترین کانون ها 

کانون های تئاتر، موعود و کاف به عنوان پرمخاطب ترین 
کانون ها معرفی شدند. 

 اقتصادی ترین کانون ها 

کانون هـــای  کانـــون نیـــز بـــه  عنـــوان اقتصادی تریـــن 
گرفـــت.  آراز، یـــارادان و افـــق تعلـــق 

جایزه ویژه

کانون هـــای عکـــس، رســـا و افـــق نیـــز عنـــوان جایـــزه  بخـــش 
ویـــژه را بـــه خـــود اختصـــاص دادنـــد. 

 خالق ترین کانون ها 

کانون هـــای افـــق، اندیشـــه و نســـیم   بـــه همیـــن ترتیـــب 
کردنـــد.  کســـب  کانـــون را  عنـــوان خاق تریـــن 

 غرفه های برگزیده 

ــوان  ــه عنـ ــون بـ ــعر و ادب و ماعـ ــم ، شـ ــای فیلـ کانون هـ  
کانـــون برگزیـــده در بخـــش برتریـــن غرفـــه  معرفـــی شـــدند. 

 منظم ترین کانون ها 

کاف عنـــوان منظم تریـــن  آراز و   کانون هـــای موعـــود، 
ــد.  کردنـ کســـب  ــون را  کانـ

 کانون های با بیشترین رضایتمندی 

کانون هـــای ایثـــار، موعـــود و کاف در بخـــش باالتریـــن میـــزان 
رضایـــت، برتر شـــناخته شـــدند. 

 برترین  کانون های سال 

کاف، افـــق و رســـا بـــه   کانون هـــای فیلـــم، قـــرآن، تئاتـــر، 
عنـــوان برترین هـــای ســـال انتخـــاب شـــدند. 

 برترین  کانون های هفته فرهنگی سوم 

کانون هـــای آراز، افـــق و تئاتـــر بـــه عنـــوان برترین هـــای 
ــه  گفتنـــی اســـت جشـــن اختتامیـ ــدند.  ــه معرفـــی شـ هفتـ
هفتـــه فرهنگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در تـــاالر 
ـــد  ـــزار ش ـــز برگ ـــکی تبری ـــکده پزش ـــر دانش ـــایان مه ـــهید ش ش
کانون هـــای برتـــر تجلیـــل بـــه  و در پایـــان ایـــن مراســـم از 

عمـــل آمـــدـ

اولین عمل جراحی 
المینکتومی در شهرستان 

ملکان 

رفــع  و  دیســک  تخلیــه  جراحــی  عمــل 
کانــال نخــاع بــرای اولیــن بــار در  تنگــی 
شهرســتان ملــکان انجــام شــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ملــکان 
ــانزدهم  ــنبه، ش ــه چهارش ک ــل  ــن عم در ای
اســفندماه انجــام شــد، نخــاع کمــری بیمار 
کانــال  مــورد جراحــی قرارگرفتــه و تنگــی 
گــزارش دکتــر  آن برطــرف شــد. بنابرایــن 
فهمیایــن عمــل جراحــی را در بیمارســتان 
فارابی با موفقیت انجــام داد.  دراین عمل 
جراحــی موفقیت آمیــز جــراح متخصــص 
مغز و ســتون فقــرات با همــکاری کادر اتاق 
عمل توانست عمل المینکتومی و تخلیه 

دیســک را انجــام دهــد. 
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آخرین استانداردهای جهانی دیالیز در بخش دیالیز مرکز امام رضا)ع( رعایت می شود 

ــه  ک ــر بهداشــت  معــاون اجتماعــی وزی
مجمــع  مراســم  شــرکت  به منظــور 
اســتانی ســامت بــه تبریــز آمــده بــود 
پیونــد  بخــش  و  دیالیــز  بخــش  از 
مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( 
گــزارش روابــط  کــرد.  بــه  تبریــز بازدیــد 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی 
تبریــز، دکتــر ســید محمدهــادی ایــازی 

کارکنــان  ضمــن تقدیــر از مدیریــت و 
مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( 
کــه بنــده  گفــت: بــا توجــه بــه آشــنایی 
از تجهیــزات و علــوم روز دنیــا در بحــث 
دیالیــز و تجهیــزات بخــش آی ســی یــو 
دارم بــه جــرات مــی توانــم بگویم تمام 
بخــش  در  دنیــا  روز  اســتانداردهای 
دیالیــز ایــن مرکــز رعایــت شــده و حتــی 

اســتانداردهای  از  باالتــر  مــواردی  در 
افــزود:  باشــد.  وی  مــی  جهانــی 
در  اخیــر  دهــه  در  کــه  پیشــرفتهایی 
عرصــه پزشــکی وتجهیــزات پزشــکی 
تحولــی  موجــب  داده  روی  دنیــا  در 
کشــور  شــگرف در عرصــه طــب شــده و 
مــا نیــز از ایــن قافلــه عقــب نمانــده و 
افتخــار مــی کنیــم کــه شــهر تبریــز یکــی 

از اولیــن هــا هــم در عرصــه طــب و هــم 
در عرصــه تجهیــزات پزشــکی پیشــرو 
ایــن امــر اســت.  خاطــر نشــان مــی شــود 
دکتــر ایــازی از بخشــهای آی ســی یــو و 
پیونــد و همچنیــن دیالیــز بیمارســتان 
امــام )ع( بازدیــد و از نزدیــک جویــای 
حــال بیمــاران بســتری در این بخشــها 

ــد.  ش

معاون اجتماعی وزیر بهداشت:
 تحقق سالمت همگانی و کاهش نابرابری ها، رویکرد وزارت بهداشت است 

به گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
ـــر  ـــد مـــردم را درگی وی بابیـــان اینکـــه بای
کـــرد تـــا بســـیاری از  مســـئله ســـامت 
مشـــکات ایـــن حـــوزه رفـــع شـــود، ادامـــه 
نفـــر  داد: در ســـال جـــاری ۳۳۳هـــزار 
کشـــور مجـــروح  در حـــوادث ترافیکـــی 
و یـــک هـــزار و ۳۵۰ نفـــر قطـــع عضـــو 
شـــدند کـــه عامـــل انســـانی نقـــش مهمـــی 

ــت. ــته اسـ ــوادث داشـ ــن حـ در ایـ
کـــرد: در اســـناد باالدســـتی  ایـــازی اظهـــار 

ملـــی بـــرای مشـــارکت مـــردم در ســـامت 
کیـــد شـــده و بایـــد ایـــن امـــر به عنـــوان  تأ

یـــک قانـــون اعمـــال شـــود. 
محلـــه  ســـامت  کانـــون  افـــزود:   وی 
ــارکت های  ــاز مشـ ــه آغـ ــوان نقطـ به عنـ
ســـاختارند مردمـــی اســـت و هـــدف از 
از ظرفیت هـــای  اســـتفاده  ایجـــاد آن 
اجتماعـــی  اســـت.  معـــاون  مردمـــی 
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر 
پزشـــکی ادامـــه داد: مشـــارکت ها بایـــد 

و  مســـئوالنه  داوطلبانـــه،  گاهانـــه،  آ
عادالنـــه باشـــد و بایـــد بتوانیـــم در تمـــام 
ــا و  کانون هـ ــاد  ــت ایجـ ــات ظرفیـ محـ

کنیـــم. مشـــارکت مـــردم را فراهـــم 
ســـامت  مجمـــع  کـــرد:  اضافـــه   وی 
شهرســـتان و مجمـــع ســـامت اســـتان 
گســـترش خـــود مراقبتـــی  در راســـتای 
صحیـــح  زندگـــی  ســـبک  اشـــاعه  و 
تشکیل شـــده اســـت.  ایـــازی بابیـــان 
درصـــد   ۲۵ بهداشـــت  وزارت  اینکـــه 

نقـــش  ســـامت  مدیریـــت  حـــوزه  در 
ــتگاه های  ــا و دسـ ــت: نهادهـ گفـ دارد، 
ــوزه  ــد در حـ ــدود ۷۵ درصـ مختلـــف حـ

ســـامت نقـــش دارنـــد.
ســـامت  ســـواد  اینکـــه  بابیـــان   وی 
مجمع هـــا  تشـــکیل  بـــا  بایـــد  مـــردم 
ـــع  ـــفه مجم ـــزود: فلس ـــد، اف ـــش یاب افزای
کانون هـــای  تشـــکیل  و  شهرســـتانی 

ســـامت زندگـــی ســـالم اســـت.

انتقال مادر باردار پرخطر با امداد هوایی 
بالگرد اورژانس برفراز شهرستان ورزقان 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکتـــر فـــرزاد رحمانـــی رئیـــس مرکـــز مدیریـــت  بـــه 
ایـــن  اعـــام  بـــا  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتان  پزشـــکی  فوریت هـــای  و  حـــوادث 
گفـــت: بعدازظهـــر امـــروز یکشـــنبه بالگـــرد اورژانـــس جهـــت انتقـــال مـــادر  خبـــر 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکتـــر  بـــاردار پرخطـــر عـــازم ورزقـــان شـــد. بـــه 
ــتان  ــوادث و فوریت هـــای پزشـــکی اسـ ــز مدیریـــت حـ ــرزاد رحمانـــی رئیـــس مرکـ فـ
گفـــت: بعدازظهـــر امـــروز یکشـــنبه بالگـــرد  آذربایجـــان شـــرقی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر 

اورژانـــس جهـــت انتقـــال مـــادر بـــاردار پرخطـــر عـــازم ورزقـــان شـــد.

ـــا توجـــه وضعیـــت بالینـــی    وی افـــزود: ب
مـــادر بـــاردار پرخطـــر ۳۸ســـاله و نیـــاز 
ــار را  بـــه مرکـــز تخصصـــی، بالگـــرد بیمـ
اورژانـــس  درمانـــی  اقدامـــات  تحـــت 
رضـــا  امـــام  بیمارســـتان  بـــه  هوائـــی 

داد.  انتقـــال  تبریـــز  علیه الســـام 
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برگزاری چهارمین دوره آموزش مدیران بیمارستان های دولتی منطقه دو 
دوره مدیریت زنجیره تأمین و خدمات پشتیبانی 

مدیـــران  آموزشـــی  دوره  چهارمیـــن 
بـــا  کشـــور  دولتـــی  بیمارســـتان های 
ــن  ــره تأمیـ محوریـــت "مدیریـــت زنجیـ
و خدمـــات پشـــتیبانی" بـــه میزبانـــی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در مرکـــز 

ملـــی آمـــوزش مدیریـــت ســـامت شـــروع 
چهارمیـــن  دوره  ایـــن  نمـــود.  بـــکار 
مدیـــران  آمـــوزش  دوره   ۷ از  دوره 
کـــه بـــرای دوره  بیمارســـتان ها اســـت 

دوم برگـــزار  گردیـــد.

آقایـــان  دوره  ایـــن  محتـــرم  اســـاتید 
ــد  ــر محمـ ــارزاده، دکتـ ــال غفـ ــر جـ دکتـ
زکریـــا  محمـــد  دکتـــر  دهقانـــی،  رضـــا 
کیایـــی و دکتـــر ســـعید رضـــا اعظمـــی 
مدیـــران  دوره،  گیـــران  فرا و  بـــوده 

دولتـــی  بیمارســـتان های  محتـــرم 
ــز،  دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی تبریـ
ارومیـــه، اردبیـــل و دانشـــکده علـــوم 

می باشـــند.  مراغـــه  پزشـــکی 

اولین عمل تومورهای مغزی شوانوم در 
شمال غرب کشور

اولیــــــــن عمــــــــل جراحــــــــی شـــــــــوانوم 
نورومونیتورینـــگ  رتروســـیگموئید 
گـــوش(  )ســـینوس ماســـتوئید پشـــت 
ــاب  ــز و اعصـ ــراح مغـ ــاتید جـ ــط اسـ توسـ
ــا )ع(  ــام رضـ ــی امـ ــی درمانـ ــز آموزشـ مرکـ
بـــرای اولیـــن بـــار در دانشـــگاه علـــوم 

پزشـــکی تبریـــز انجـــام شـــد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه   بـــه 
بـــه نقـــل از ترجمـــان صبـــح، تومـــور 
مغـــزی در قســـمت پائیـــن مغـــز و در 
گـــوش  اســـتخوان ســـینوس ماســـتوئید 
ســـردرد  بـــا  بیمـــار  و  بـــود  قرارگرفتـــه 
کـــرده بـــود و بـــه روش  مزمـــن مراجعـــه 
ـــه  ک رتروســـیگموئید نورومونیتورینـــگ 

کامـــًا حفظ شـــده و  در آن عصب هـــا 
گانـــه توانســـتیم  بـــا مونیتـــور عصبـــی ۱۲ 
کوچک تریـــن  تومـــر مذکـــور را بـــدون 
ــه  ــار بـ ــته و بیمـ آســـیب عصبـــی برداشـ
ــته اســـت. ــود برگشـ ــادی خـ زندگـــی عـ
جراحــی  متخصــص  صالح پــور  دکتــر 
عمــل  خصــوص  در  اعصــاب  و  مغــز 
جراحــی شــوانوم رتروســیگموئید نــورو 
عمده تریــن  از  گفــت:  مونیتورینــگ 
نشــانه های این نوع تومور سردردهای 
شــدید سرگیجه کاهش شنوایی و عدم 
تعــادل، فلــج شــدن صــورت و در مــوارد 
شــدیدتر فلــج شــدن یک طــرف بــدن 
کمــک دســتگاه  اســت وی افــزود: بــا 

بیمارســتان  در  کــه  مانیوتورینگــی 
بــدون  می توانیــم  شــده  راه انــدازی 
کوچک تریــن آســیب عصبــی اقــدام بــه 
خــارج کــردن ایــن نوع تومورها نمــوده و 

کاهــش دهیــم.  زمــان عمــل را نیــز 
وی اضافه کرد: در برخی از موارد افـــــراد 
کــــم اهمیت دانسته و به  ســــــردردها را 
دنبــال درمــان به موقــع آن نیســتند، از 
ایــن رو توصیه می شــود افراد بااحســاس 

ســردرد حتــی به صــورت خفیــف هــم بــه 
کننــد تــا مراحــل  متخصــص مراجعــه 
درمــان مناســب و به موقع بــر روی آن ها 
می شــود:  خاطرنشــان  گیــرد.  انجــام 
ایــن نــوع عمل جراحــی برداشــتن تومور 
نورومونیتورینــگ  روش  بــه  مغــزی 
بــرای اولیــن بــار در شــمال غــرب کشــور 
در بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز بــا 

گرفــت. موفقیــت انجــام 

ی
دای

مه 
اط

: ف
خبر

س 
شنا

کار
هی

مرا
ی ه

عل
ر: 

خب
س 

شنا
کار

31   شماره شانزدهم - اسفند ماه 1396   ماهنامه ندای سالمت



عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی در 

جشن میالد حضرت زهرا )س(: 
شکاف بین نسل ها 

ازدواج جوانان را 
دشوار کرده است 

پژوهشـــــــگاه  علمـــی  هیئـــت   عضـــو 
فرهنگ و اندیشـــه اسامی معتقد است 
کـــه شـــکاف بیـــن نســـل هـــا و بـــی توجهی 
خانـــواده هـــا بـــه نیازهـــای فرزنـــدان، 
اســـت.  کـــرده  دشـــوار  را  آنـــان  ازدواج 
ــگاه  ــی دانشـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه   بـ
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکترفـــرج اهلل 
هدایت نیـــا در جشـــن میـــاد حضـــرت 
فاطمـــه الزهـــرا)س( اعضـــای بســـیج 
کـــه در  ــورا  ــپاه عاشـ جامعـــه پزشـــکی سـ
تـــاالر دکتـــر لـــک دانشـــکده دندانپزشـــکی 
برگـــزار شـــد بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه در عصـــر 
ــگاه  ــان و جایـ ــورد زنـ ــروز بحـــث در مـ امـ
آنـــان در جامعـــه بـــه دلیـــل بحـــران هـــای 
اجتماعـــی بـــه وجـــود آمـــده از ضروریـــات 
گـــروه ســـنی ۱۸ تـــا  گفـــت: بیـــن  اســـت، 
۳۰ ســـال، نســـبت زنـــان و مـــردان مجـــرد 
گـــروه ۳۰  تقریبـــا یکســـان اســـت، ولـــی در 
تـــا ۵۰ ســـال نســـبت مـــرد بـــه زن مجـــرد، 

یـــک بـــه ســـه اســـت. 
 وی ســـپس ســـه الگـــوی متفـــاوت نقـــش 
زن در خانـــواده و جامعـــه را مـــورد بررســـی 
وبـــه جنبه هـــای مختلـــف  قـــرار داده 

ـــت.  ـــا پرداخ ـــن الگوه ـــک از ای هری
 هدایت نیـــا در خصـــوص الگـــوی اول 
کـــه در مـــورد خانـــه نشـــینی زن اســـت، 
گفـــت: ایـــن الگـــو بـــه حضـــور زن در خانـــه 
و دوری او از فعالیت هـــای اجتماعـــی 
کـــه فعالیـــت  تاکیـــد دارد و معتقـــد اســـت 
اجتماعـــی بانوانـــی هـــم چـــون حضـــرت 
فاطمـــه)س( و زینـــب )س( در شـــرایط 
بـــوده  بـــر حســـب ضـــرورت  خـــاص و 
حـــوزه  اعضـــای  از  برخـــی  کـــه  اســـت 

علمیـــه طرفـــدار ایـــن الگـــو هســـتند. 
 وی افـــزود: در الگـــوی خانـــه نشـــینی 
ــپرده  ــردان سـ ــه مـ ــه فقـــط بـ زن، جامعـ
بـــر  کـــه  می شـــود  گفتـــه  و  می شـــود 
ـــات،  ـــات و روای اســـاس تفســـیر برخـــی آی

خـــدا زن را بـــرای مـــرد آفریـــده اســـت تـــا 
همیشـــه در اختیـــار و دســـترس او باشـــد.
وی از جملـــه پیامدهـــای ایـــن الگـــو را در 
بســـته شـــدن رشـــد فکـــری زنـــان، از بیـــن 
رفتـــن و تحلیـــل اســـتعدادهای زنـــان 
جامعـــه  فضاهـــای  شـــدن  مردانـــه  و 

دانســـت.
ــوی دوم  ــوص الگـ ــا در خصـ هدایت نیـ
کـــه بـــه خانواده گریـــزی اشـــاره دارد، 
گفـــت: ایـــن الگـــو نقطـــه مقابـــل الگـــوی 
اول یـــا همـــان الگـــوی خانه نشـــینی 
هـــای  اولویـــت  در  را  ازدواج  و  اســـت 
بـــه  و  دهـــد  مـــی  قـــرار  افـــراد  پاییـــن 
عنـــوان مثـــال راهبـــان مســـیحی ازدواج 
را ارزش نمـــی داننـــد.  وی افـــزود: در 
گریـــزی، تاهـــل مانـــع  الگـــوی خانـــواده 
ــعی  ــود و سـ ــرفت زن تلقـــی می شـ پیشـ
ــرد  ــا مـ ــاط بـ ــن ارتبـ کمتریـ ــراری  در برقـ
و قبـــول مســـئولیت مـــادر شـــدن دارد 
ــا بـــه پیـــروی از  ــروز مـ کـــه وضعیـــت امـ
ایـــن الگـــو اســـت.  وی در ادامـــه الگـــوی 
ــورد  گرایـــی را مـ ــواده  ــوم یعنـــی خانـ سـ
حقـــوق  گفـــت:  و  داد  قـــرار  بررســـی 
مـــرد و زن در ایـــن الگـــو بازنگـــری مـــی 
شـــود و تصمیمـــات خانـــواده و زمینـــه 
ــر  ــاس تدبیـ ــر اسـ ــرد بـ ــی زن و مـ فعالیتـ
و مصالـــح خانـــواده و نـــه ســـلیقه مـــرد 

اتخـــاذ مـــی شـــود. 
کـــرد: توجـــه هـــم  تاکیـــد  هدایت نیـــا 

ـــواده و رســـیدگی  ـــه امـــور خان زمـــان زن ب
دشـــواری  کار  اجتماعـــی  امـــور  بـــه 
ــد  کنـ ــی  ــاش مـ ــه زن تـ ــه البتـ کـ ــت  اسـ
کنـــار خانـــواده،  بـــا همراهـــی همســـر در 
بـــه مســـئولیت اجتماعـــی خـــود هـــم 
گاهـــی مشـــاهده  کـــه  کنـــد  رســـیدگی مـــی 
کـــه مـــرد زیـــر بـــار چنیـــن  مـــی شـــود 
ــرد:  کـ ــد  ــی رود.  وی تاکیـ ــی نمـ وضعیتـ
و  فرهنگـــی  مبانـــی  ســـوم  درالگـــوی 
حقوقـــی نیـــز بایـــد بررســـی شـــود و بایـــد 
خوابـــگاه هـــای متاهلـــی در دانشـــگاه 
هـــا و ایجـــاد شـــرایط مناســـب بـــرای 
تحصیـــل افـــراد متاهـــل فراهـــم شـــود. 
ـــا همســـرش،  وی نبـــود همراهـــی مـــرد ب
رویکـــرد  خانـــواده،  مهندســـی  نبـــود 
منفـــی مـــرد نســـبت بـــه شـــغل زن و 
اســـتفاده ابـــزاری زن بـــا اطـــاع یـــا بـــدون 
اطـــاع او را از جملـــه مشـــکات پیـــش 

دانســـت. خانواده هـــا  روی 
دکتــر شــهابی جانشــین بســیج جامعــه 
بــا  مراســم،  ایــن  در  اســتان  پزشــکی 
بزرگــوار  بانــوی  ایــن  کــه  ایــن  بیــان 
نســل  بــرای  مناســبی  الگــوی  اســام 
شــود،  مــی  محســوب  کشــور  جــوان 
حضــرت  زندگــی  ســبک  گفــت: 
فرزنــد،  تربیــت  شــیوه  فاطمــه)س(، 
مســائل  در  مشــارکت  شــوهرداری، 
اجتماعــی و سیاســی ایــن بانــو می توانــد 
جــوان  نســل  بــرای  مناســبی  الگــوی 

مــا باشــد و البتــه از احادیــث و روایــات 
کــه ائمــه هــم  هــم مشــخص می شــود 
خــود  الگــوی  به عنــوان  را  بانــو  ایــن 
کید  انتخــاب کــرده بودند. شــهابی با تأ
بــر اهمیــت معرفــی الگــوی مناســب بــه 
مانتوانیــم  گــر  ا شــد:  یــادآور  جوانــان، 
بــا  متناســب  الگوهــای  بــا  را  جوانــان 
اجتماعــی  و  اعتقــادی  ارزش هــای 
کنیــم، الگوهــای خارجــی  کشــور آشــنا 
فوتبالیســت ها  و  هنرمنــدان  قبیــل  از 
کار  ایــن  و  می شــوند  آن  جایگزیــن 
بــه  را  بســیاری  منفــی  پیامدهــای 
ــر  ــی دیگ ــهابی در بخش ــال دارد.  ش دنب
این کــه  بابیــان  خــود  ســخنان  از 
امــروزه بیشــتر فرهنــگ، از بیــرون بــه 
می شــود،  منتقــل  دانشــگاه ها  داخــل 
خاطرنشــان کــرد: متأســفانه گاهــی نوع 
پوشش، نوع حرف زدن دانشــــگاهیان 
الگوســازی  دانشـــــــگاه  بیـــــــرون  از 
در  دانشــگاه ها  نقــش  و  می شــود 
الگوســازی فرهنــگ نســبت به گذشــته 
کــه بــا برگــزاری  کم رنگ تــر شــده اســت 
گفتمــان  نشســت های هم اندیشــی و 
مؤثــر می تــوان در مــورد دالیــل بــه وجود 
صحبــت  مســائل  این گونــه  آمــدن 
کــرد.  وی در بخــش پایانــی ســخنان 
جهــادی  اردوهــای  برگــزاری  از  خــود 
و ویزیــت رایــگان در مناطــق محــروم 
آذربایجان شــرقی در ســال ۹۷ خبر داد.  
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شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی:
“توسعه اجتماعی و پایداری زیست محیطی"

اجتماعــی  معــاون  اقــدم  طاهــر  دکتــر 
در  دانشــــــگاه  رئیــس  مقــام  قائــم  و 
گرامی داشــت  کــه به منظــور  نشســـــــتی 
فعالیت های همکاران مددکار اجتماعی 
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
روز  شــعار  گفــت:  بــود،  تشــــکیل شده 
جهانــی مــددکاری اجتماعــی: »توســعه 
اجتماعــی و پایــداری زیســت محیطی« 
بــه  توجــه  بــا  و  اســت  انتخاب شــده 
اهمیــت موضــوع، ایــن دومیــن ســال 

تکــرار  جهانــی  شــعار  ایــن  کــه  اســت 
بابیــان  اقــدم  طاهــر  دکتــر  می شــود. 
اینکه توجه به انســانیت و نوع دوســتی 
ســامت  شــاخص های  توســعه  و 
مــددکاران  اصلــی  دغدغــه  اجتماعــی 
مــددکاران  افــزود:  اســت  دانشــگاه 
مســئولین،  وصــل  حلقــه  اجتماعــی 
نهادهــا و ارگانهــای ذی ربــط، خیریــن و 
مددجویــان هســتند و بایــد تــاش شــود 
ــه تنهــا بیمــار بســتری در بیمارســتان  ن

بلکــه خانــواده بیمــار نیــز مشکاتشــان 
حــل شــود. 

قائم مقام رئیــس و معــاون اجتمــــاعی  
از  بعـــد  مراســـم  ایـــن  در  دانشـــگاه 
کارشناســـان مددکار در  شـــنیدن نظرات 
بیمارســـتان ها خواســـتار تشـــکیل جلسه 
بیمارســـتان ها  مدیـــران  بـــا  مشـــترک 
ـــا بـــا جلـــب همکاری هـــای بیشـــتر  شـــد ت
رونـــد خدمـــات بهینـــه بـــه مددجویـــان 

فراهـــم شـــود.

دکتــر حجــت پــور فتحــی معــاون درمان 
گفــت:  دانشــگاه هــم در ایــن مراســم 
همــکاری  رســمی  شــروع  علی رغــم 
بیمارســتان های  مــددکاران  نزدیــک 
اســتان بــا معاونــت اجتماعــی دانشــگاه 
مــا خــود را موظــف بــه همــکاری بــا ایــن 

می دانیــم.  عزیــزان 
از  مراســم  ایــن  در  اســت:  گفتنــی 
کارشناســان مددکاری بیمارستان های 

شــد.  تقدیــر  اســتان 

اعزام اساتید و کارکنان 
دانشگاه به اردوی زیارتی 

راهیان نور 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه،  بـــه 
پزشـــکی  جامعـــه  بســـیج  همـــت  بـــه 
و  اســـاتید  نفـــراز  تعـــداد۱۳۰  اســـتان 
کارکنـــان بســـیجی دانشـــگاه به صـــورت 
از مناطـــق  بازدیـــد  خانوادگـــی جهـــت 
عملیاتـــی جنـــوب کشـــور بـــه ایـــن مناطق 
گـــزارش  اعـــزام شـــدند.  بـــر پایـــه همیـــن 
از  کاروان،  ایـــن  شـــرکت کننده  افـــراد 
مناطـــق عملیاتـــی فتـــح المبیـــن، فکـــه، 
ــهدای  ــوزه شـ ــلمچه، مـ ــار، شـ کنـ ــد  ارونـ

خرمشـــهر، طائیـــه، دهاویـــه، هویـــزه، 
پاســـگاه زیـــد، یادمـــان شـــهدای گمنـــام 
اندیمشـــک، شـــوش )دانیـــال نبـــی (، 
معـــراج شـــهدای اهـــواز بازدیـــد نمـــوده و در 

ـــارت حـــرم مطهـــر  ـــه زی مســـیر بازگشـــت ب
مســـجد  )س(،  معصومـــه  حضـــرت 
مقـــدس  مرقـــد  و  جمکـــران  مقـــدس 
نائـــل   ) )ره  خمینـــی  امـــام  حضـــرت 

خواهنـــد شـــد.  الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن 
عزیـــزان توســـط ۳ دســـتگاه اتوبـــوس و 
۲ دســـتگاه خـــودروی ســـواری بـــه ایـــن 

مناطـــق اعـــزام گردیدنـــد 
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مجمع استانی سالمت آذربایجان شرقی تشکیل شد 

حضــور  بــا  ســامت  اســتانی  مجمــع 
اســتاندار و فرمانــداران و ائمــه محتــرم 
جمــع رئوســای شــبکه ها نماینــدگان 
مجلــس  در  اســتان  شــریف  مــردم 
شــورای اســامی و نماینــدگان خیریــن 
ــرم  ــای محت ــمن ها، اعض ــامت و س س
شــورای شــهر و مســئولین دانشــگاه و با 
حضــور مهمــان ویــژه وزارت بهداشــت 
آقــای دکتــر ایــازی معــاون اجتماعــی 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
شــد.  تشــکیل  تبریــز  در  پزشــکی 
 دکتــر صومــی رئیســی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز و دبیــر مجمــع ســامت 
ضمــن  همایــش  ابتــدای  در  اســتان 
از عملکــرد ۵  کوتاهــی  گــزارش  ارائــه 
ســاله دانشگاه در عرصه های مختلف 
و  بهداشــت  پژوهشــی،  آموزشــی، 

دانشــگاه  زیرســاخت های  و  درمــان 
گفــت: مشــارکت فعــال ارگانهــای بیــن 
بخشــی و مخصوصــًا مردم عزیز بســیار 
مــردم  حضــور  از  و  اســت  بااهمیــت 
به عنــوان ســلول های جامعــه یادکــرد. 
 در ادامــه جلســه دکتــر ایــازی معــاون 
اجتماعــی وزیــر بهداشــت بــه تشــریح 
بعــد اجتماعــی ســامت و نقــش آن در 
کلــی ســامت فــردی  حفــظ و ارتقــای 
ضمــن  پرداخــت.  ایشــان  جمعــی  و 
ــه تجربه هــای موفــق جهانــی  اشــاره ب
کاهــش بــار بیماری هــا  کشــوری در  و 
کــه  گفــت  و پیشــگیری از بیماری هــا 
بــا فعالیت هــای ســازمان یافته ســاده 
ابتــا  از  می تــوان  چگونــه  اجتماعــی 
از پیشــرفت  کنتــرل  یــا  و  بــه دیابــت 
مراحــل  بــه  رســیدن  و  بیمــاری 

کــرد.  دکتــر  جلوگیــری  عضــو  قطــع 
اســتان  سیاســتگزاران  ورود  ایــازی 
محتــرم  اســتاندار  آن هــا  رأس  در  و 
ایجــاد  در  اســتان  مدیــر  به عنــوان 
مســئله  بــه  اجرایــی  هماهنگی هــای 
اصلی تریــن  از  یکــی  آنــرا  ســامت 
عوامــل موفقیــت برنامه هــای ســامت 
کــرد.  در ادامــه  در یــک اســتان معرفــی 
اســتاندار محتــرم آذربایجــان شــرقی در 
ســخنان خــود با اشــاره بــه اهمیت بعد 
کیــد بــر  روانــی و اجتماعــی ســامت و تأ
آموزه هــای غنــی و پربــار دیــن اســام 
اســتانی  مدیریتــی  سیســتم  آمادگــی 
برنامه هــای  اجرایــی  همــکاری  در  را 
و  فــردی  ســامت  تأمین کننــده 
کــرد.  ایشــان ادامــه  اجتماعــی اعــام 
داد: با توجه به تعریف ســامت، دیگر 

کــه نقشــی در  هیــچ دســتگاهی نیســت 
بایــد  باشــد و همــه  ســامت نداشــته 
ــر و ســازنده خــود را حفــظ و  نقــش مؤث
در ارقــام ســامت مــردم بــه کار بگیرند. 
 در پایــان ایــن آئیــن دکتــر طاهــر اقــدم 
بیانــه  دانشــگاه  اجتماعــی  معــاون 
اولیــن مجمع ســامت اســتان را قرائت 
کــرد و از اولیــن ســند جامــع پیشــگیری 
اســتان  گیــر  وا غیــر.  بیماری هــای  از 
و  وزیــر  اجتماعــی  معــاون  حضــور  بــا 
ائمــه  نماینــده  و  محتــرم  اســتاندار 
دانشــگاه  رئیــس  و  اســتان  جماعــت 
کل حاضــر در  رونمایــی شــد و مدیــران 
ــا امضــای ســند تعهــد خــود را  جلســه ب
بــرای اجــرای برنامه هــای ایــن ســند 

کردنــد.  اعــام 
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تبریز شهر خیران نمونه 

اولیــن مجمــع  مجیــد خدابخــش در 
ســامت و شــورای اداری آذربایجــان 
شــرقی بابیــان ایــن مطلــب اظهــار کرد: 
کریم برای  دســتورات خداوند در قرآن 
آرامــش بشــر و تأمیــن ســامت روانــی 
گفتــار، قلــم و قــدم  مــردم آمــده اســت. 
نداشــته  معنــوی  ســامت  کــه  کســی 
باشــد نیــز شــیطانی می شــود.  اســتاندار 
به منظــور  افــزود:  شــرقی  آذربایجــان 
گاهــی از ســامت روانــی افــراد، امــروزه  آ
هــوش هیجانــی یــا EQ و میــزان صبــر 
و تحمــل افــراد را می ســنجند و حتــی 
مدیــران موفــق نیــز دارای بیشــترین 
هــوش هیجانــی هســتند.  خوردگــی در 
اســت،  انســانی جبران ناپذیــر  روابــط 
نواندیشــی،  اســت  بهتــر  ازایــن رو 
ترویــج  را  بشردوســتی  و  خیرخواهــی 
ســهم ۲۵  بــه  اشــاره  بــا  دهیــم.  وی 

درصــدی وزارت بهداشــت در تأمیــن 
تغییــر  کــرد:  بیــان  مــردم  ســامت 
و  نشــینی  آپارتمــان  زندگــی،  ســبک 
صنعتــی شــدن، میــزان تحــرک مــردم 
بایــد  ازایــن رو  اســت،  آورده  پاییــن  را 
بــرای تأمیــن  روش هــای جدیــدی را 
کنیــم و تنهــا  ســامتی مــردم تعریــف 
نیســت.  بهداشــت  وزارت  آن  متولــی 
از  اســتفاده  و  گنــدم  ســبوس  حــذف 
ســامتی  ضــرر  بــه  افزودنــی،  مــواد 
مــردم اســت. بیــش از نیمــی از مــردم 
بــدون توجــه بــه تاریــخ انقضــا مــواد 
را  مختلــف  محصــوالت  و  غذایــی 
مصــرف می کننــد. حتــی خــودرو هــم 
تاریــخ انقضــا دارد و توجــه همه جانبــه 
گاهــی بخشــی راه را  بــه ایــن مــوارد و آ
بــرای تأمیــن ســامتی همــوار می کنــد. 
از  دیگــری  بخــش  در    خدابخــش 

بیاناتــش تبریــز را شــهر خیــران خوانــد 
گفــت: بــه همــت خیــران نمونــه در  و 
ایــن شــهر، بیمارســتان ۲۵۰ تختوابــی 
و  ســرطان  مبتابــه  بیمــاران  بــرای 
بیمارســتان یــک هــزار تخــت خوابــی 
کفــش  بــازار  در  می شــود.  ســاخته 
عیــد  هــر  کــه  داریــم  کفاشــی  تبریــز، 
بــه  کفــش  جفــت  صــد  چنــد  ســال، 
در  می دهــد.  وی  عیــدی  نیازمنــدان 
که  کــرد: از مســیری  ادامــه خاطرنشــان 
کردنــد،  شــهدا و امــام بــرای مــا ترســیم 
ج نشــویم. تمامــی دســتگاه هایی  خــار
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  به طــور  کــه 
در ســامت و رفــاه مــردم نقــش دارنــد، 
اقــدام  راســتا  ایــن  در  هم افزایــی  بــا 
گــر  کننــد.  وی در پایــان متذکــر شــد: ا
در راســتای تأمیــن ســامت خودمــان 
بــرای  نمی توانیــم  نکنیــم،  اقــدام 

کنیــم. مجمــع  کاری  ســامتی مــردم 
ارزشــمند  بســیار  مــا  بــرای  ســامت 
راســتای  در  تــا  آماده ایــم  و  اســت 
ســامت  کانون هــای  راه انــدازی 
کنیــم.   محــات و شهرســتان ها اقــدام 
 اولین مجمع ســامت و شــورای اداری 
اســتان در تــاالر دانشــکده داروســازی 
ســند  از  پایــان  در  و  برگــزار  تبریــز 
گیــر  پیشــگیری از بیماری هــای غیــر وا

شــد.  رونمایــی 

ارائه خدمات به 4 میلیون نفر در استان

رئیــس دانشــگاه علــوم  دکتــر صومــی 
ــامت  ــع س ــر مجم ــز و دبی ــکی تبری پزش
اســتان گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز بــا دو دانشــکده علــوم پزشــکی 
مســتقل مراغــه و ســراب و ۱۸ شــبکه 
 ۱۰۷۱ تعــداد  و  درمــان  و  بهداشــت 
خانــه بهداشــت، ۳۴۴ مرکــز ســامت 
نظــر  زیـــــــــر  فعــال  ۴۲بیمارســـــتان  و 
نظــام ســامت کشــــور بــرای جمعیــت 
ســامت  خدمــات  اســتان  ۴میلیونــی 
وضعیــت  بابیــان  می کنــد.  وی  ارائــه 
گیــر در ایران گفت:  بیماری هــای غیــر وا
گیــــــر  غیروا بیماری هــای  درحالی کــه 
مســــــئول ۵۳درصــــــد بــار بیماری هــا در 
ایــران ۷۶درصــد  در  هســتند،  جهــان 
می دهنــد.  تشــکیل  را  بیماری هــا  بــار 
 دکتــر صومــی افــزود: ۷۵درصــد مرگ هــا 
ناشــی  آذربایجان شــرقی  اســتان  در 
بیماری هــای  عمـــــــده  علــت   ۴ از 
قلبی عروقــــــــی، ســــــوانح و حــــــوادث، 
تنفســی  بیماری هــای  و  ســـــرطان ها 
اســت و عوامــل خطــر همچــون مصــرف 

ناکافــی میــوه و ســـــبزیجات، مصــرف 
ســــــیگار و قلیان، فعالیت فیزیکی کم، 
ــاال،  ــون ب ــار خ ــه وزن، فش ــی و اضاف چاق
قنــد خون باال، کلســـــترول خـــــون بــاال و 
اســترس زندگــی مــردم را تهدید می کند. 
از  دیگــری  قســمت  در  صومــی   دکتــر 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اقدامــات 
بیمارســتانی  اساســی در حــوزه پیــش 
موتــوری  نــاوگان  تجهیــز  و  تأمیــن  و 
گفــت: از ۱۴۸ آمبوالنــس خریداری شــده 
و  مأموریــت  حــال  در  دســتگاه   ۴۲
۱۰۶دســتگاه در مرحلــه شــماره گذاری 
هســتند و آمبوالنــس موتــوری از آبــان 
۹۳ افتتــاح و بــا دو پایــگاه در تبریــز در 
کــه تــا حــال ۵۶۷۰  حــال فعالیــت اســت 
اســت.  ایشــان  انجام شــده  مأموریــت 
امســال  زمســتان  در  اینکــه  بابیــان 
بــه مجمــوع  ســه پایــگاه موتورالنــس 
پایگاه هــای موتــوری اضافه شــده اســت 
افــزود: اورژانــس هوایــی در مــرداد ۹۳ 
افتتــاح و تاکنــون ۲۳۱مأموریــت داشــته 
کــه کاهــش عــوارض در بیمــاران  اســت 

بــه  ارائــه خدمــت  امــکان  تصادفــی و 
مغــزی  ســکته  دنبــال  بــه  بیمــاران 

قســمتی از موهبــت آن اســت.
 دکتــر صومــی طراحــی اولیــن آزمایشــگاه 
ملــی ترافیــک بــا رویکــرد ســامت جهت 
در  پژوهشــی  آموزشــی  خدمــات  ارائــه 
سطح منطقه و کشور را از عملکردهای 
در  و  برشــمرد  دانشــگاه  شایســته 
حــوزه اعتیــاد به عنــوان اولیــن آســیب 
اجتماعــی از ۵ آســیب اجتماعــی مهــم 
کشــور کــه اقــدام عملــی در جهت کنترل 
کیــد مقــام معظم رهبری نیز  آن مــورد تأ
می باشــد از برنامه ریــزی مردمــی تربیــت 
بــا  مربــی  نفــر  یک میلیــون  از  بیــش 
هماهنگــی ســازمان جوانــان هال احمر 
کشــور و ســایر ارگانهــای بیــن بخشــی 
درســال ۹۷ در ســطح کشــور بــا اســتفاده 
از مــدل جامــع سیســتماتیک آمــوزش و 

ارتقــای ســامت خبــر داد.
  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در  ســامت  اســتانی  مجمــع  آییــن  در 
خصوص طرح تحول ســامت در حوزه 

درمــان گفــت: در راســتای ارائه خدمات 
بهینــه ســامت بــه مردم شــریف اســتان 
تعــداد پزشــک درمانــی تمام وقــت در 
ســال ۱۳۹۲ قبــل از طــرح ۹۲ نفــر بــود 
کــه در ســال ۱۳۹۶ بــه ۳۸۵ نفــر رســید و 
ضمــن کنتــرل افزایــش نیروهــای اداری 
بــا افزایــش جــذب نیروهــای پرســتاری 
نســبت پرســتار بــه تخــت از ۰/۷ بــه ۰/۹ 
رســید.  ایشــان همچنیــن گفــت: تعــداد 
کــه قبــل از طــرح ۳۳۷  کل تخــت ویــژه 
تخــت بــود بعــد از طــرح بــه ۷۰۱ تخــت 
رســید و تعــداد تخت های روان پزشــکی 
از ۵۱۰ تخــت بــه ۶۴۰ تخــت رســید و 
نیــز تعــداد تخــت دیالیــز از ۲۰۰ بــه ۳۷۷ 
بــه ۷۰  از صفــر   LDR تعــداد تخــت و 
ــت:  ــی اس ــت.   گفتن ــش یاف ــت افزای تخ
افتتــاح بانک شــیر مــادر و کلنیــک های 
تاالســمی، هموفیلــی، انکولــوژی ونیــز 
راه انــدازی بخــش پیوند مغز اســتخوان 
ــد اعضــاء از دیگــر  ــد پیون و بخــش جدی
افتخــارات خدمتــی دانشــگاه در چنــد 

ســال اخیــر اســت. 
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همه برای سالمت، سالمت برای همه 

متنبیانیهمجمعسالمتاستانآذربایجانشرقیکهدرهمایش۱۹اسفند۹۶
توسطدکترطاهراقدمقائممقامرئیسومعاوناجتماعیدانشگاهعلومپزشکی

تبریزقرائتشد:

بسمه تعالی
ــتان  ــامت اس ــع س ــن مجم ــه اولی بیانی

آذربایجــان شــرقی ۱۹ اســفند ۱۳۹۶  
)همهبرایسالمت
سالمتبرایهمه(

کـــه  شـــرکت کنندگان در ایـــن مجمـــع 
نمایندگان ســـطوح مختلـــف مدیریتی, 
اعـــم از دولتی و غیردولتی و شـــهروندان 
هســـتند  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتان 
حـــق  ســـامت  می نماینـــد:  کیـــد  تأ
شـــهروندی اســـت:  ســـامت یـــک حـــق 
همگانـــی و اســـاس یـــک زندگـــی مولـــد 
اســـت. ســـامت یـــک هـــدف اجتماعـــی 
و ازجملـــه اولویت هـــای مهـــم اســـتان 
ســـامت  اولویـــت  و  اهمیـــت  اســـت. 
سیاســـت های  اساســـی،  قانـــون  در 
اباغـــی ســـامت از ســـوی مقـــام معظـــم 
رهبـــری، برنامـــه توســـعه ششـــم، و ســـند 
حقـــوق شـــهروندی به خوبـــی تبییـــن 

گردیـــده اســـت. تشـــکیل ایـــن مجمـــع 
مؤثـــری  مشـــورتی  بـــازوی  به عنـــوان 
امنیـــت  و  ســـامت  کارگـــروه  بـــرای 

ــت.  ــد اسـ کیـ ــورد تأ ــی مـ غذایـ
تأمیـــن،  بـــرای  همگانـــی  مشـــارکت 
حفـــظ و ارتقـــای ســـامت , اصـــل حیاتـــی 
اســـت.  اســـناد بین المللـــی مرتبـــط بـــا 
ارتقـــای ســـامت بیانگـــر ایـــن واقعیـــت 
مؤثـــر  مشـــارکت  جلـــب  کـــه  اســـت 
همـــه  و  مـــردم  مختلـــف  گروه هـــای 
بخش هـــای جامعـــه، از مرحلـــه تعییـــن 
ـــا پیشـــنهاد  ـــی ت مشـــکل در ســـطح محل
راه حـــل، اجـــرا و ارزشـــیابی برنامه هـــای 
ـــری  ـــی ام ـــطح مل ـــامت در س ـــای س ارتق
نظـــام  لـــذا  اســـت.  اجتناب ناپذیـــر 
اســـتان  و  کشـــور  ســـامت  مدیریـــت 
بایـــد، تفویـــض اختیـــار و مســـئولیت بـــه 
ــت  ــامت را در اولویـ ــوزه سـ ــردم در حـ مـ
ــتانی  ــع اسـ ــد و تشـــکیل مجمـ ــرار دهـ قـ

گامـــی ارزشـــمند در تبلـــور ایـــن  ســـامت، 
می باشـــد. رویکـــرد 

ســامت، مســئولیت همه افراد جامعه 
و بخش هــای مختلف توســعه اســت.

 بــا توجــه بــه نقــش مؤثــر عوامــل متعدد 
سیاســی،  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
محیــط زیســتی و فرهنگی بر ســامت، 
و  افــراد  همــه  مناســب  عملکــرد 
ســازمان ها اعــم از فــرد، گــروه، کانــون، 
یــا  علمــی  انجمــن  شــورا،  ســمن، 
صنفــی، موسســه آموزشــی، پژوهشــی، 
خدماتــی، فرهنگــی، ورزشــی، خیریــه، 
رســانه، دولتــی، خصوصــی و عمومــی، 
بــر ســامت مــردم نقــش بــه ســزایی 
ســامت  قبــال  در  همــه  لــذا  دارنــد، 
خــود و دیگــران مســئول بــوده و بایــد 

باشــند. پاســخگو 
فرهنگ ســـازی و تأمیـــن حمایت هـــای 
قانونـــی از مبانـــی اصلـــی نهادینه ســـازی، 
پاســـخگویی  و  مســـئولیت پذیری 

ــت. ــامت اسـ ــرای سـ ــی بـ اجتماعـ
 نهادینه ســـازی مجمـــع ملـــی ســـامت و 
به تبع آن مجامع اســـتانی و شهرســـتانی 
ملـــی  جشـــنواره  برگـــزاری  ســـامت، 
مؤلفه هـــای اجتماعـــی مؤثـــر بـــر ســـامت، 
عملکـــرد  ســـامت محوری  ارزیابـــی 
اســـتانداران، فرمانـــداران و شـــهرداران 
ارتقـــای  افـــراد محـــوری در  به عنـــوان 
ـــا اجـــرای برنامه هـــای  ســـامت  همـــراه ب
آموزشـــی بـــه فرهنگ ســـازی و تأمیـــن 
حمایت هـــای قانونـــی بـــرای ســـامت 

کمـــک شـــایانی می نمایـــد. 

با همکاری معاونت های توسعه و درمان دانشگاه: 
دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستان های دولتی 

منطقه شمال غرب برگزار شد 

اجرایــی  عباســی،  نماینــده  بهــارک 
دومیــن  برگــزاری  در  بهداشــت  وزارت 
دوره آموزشــی مدیران بیمارســتان های 
دولتی منطقه شمال غرب کشور هدف 
از برگــزاری ایــن دوره را توانمندســازی 
دولتــی  بیمارســـــــتان های  مدیــــــــران 
اســــــاس  بــر  گفــت:  و  کــــــرد  عنــــوان 
تفاهم نامــه ای بیــن ســازمان جهانــی 
بهداشــت و وزارت بهداشــت تصمیــم 
بــه آمــوزش مدیــران بیمارســتان های 
دولتی کشــور در ۱۰قطب و هفت ماژول 
بــه هفــت  اشــاره  بــا  گرفتــه شــد.  وی 
مــاژول دومیــن دوره آموزشــی مدیـــــــران 
ــتان های دولتــی شــمال غرب  بیمارســـــ

کشــــــور افــزود: مدیریــت اطاعــات در 
و  بحــران  مدیریــت  بیمارســتان ها، 
مالی، مدیریت منابع انســانی و زنجیره 
تأمیــن و خدمــات پشــتیبانی، بهبــود 
حکمرانــی  و  بیمــار  ایمنــی  و  کیفیــت 
رهبــری و تفکــر راهبــردی هفــت مــاژول 
ایــن دوره هســتند.  وی افــزود:  اولیــن 
دوره آموزشــی مدیران بیمارســتان های 
ــده  ــا حضــور اســاتید آموزش دی دولتــی ب
در WHO در بهمن ســال گذشــته شروع 
و در شــهریورماه ســال جــاری بــه اتمــام 
رســـید. دومیــن دوره نیــز از آبــان مــاه 
ســال جــاری آغازشــده و تــا تیرمــاه ســال 

آتــی ادامــه خواهــد داشــت.

نماینــده اجرایــی دومیــن دوره آموزشــی 
دولتــی  بیمارســــــــتان های  مدیــــــــران 
کشــور در پایــان  منطقــه شــمال غــرب 
خاطرنشــان کــرد: دومین دوره آموزشــی 
دولتــی  بیمارســتان های  مدیــران 
ــا حضــور  منطقــه شــمال غــرب کشــور ب
تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
ارومیــه، اردبیــل و مراغــه و بــا همــکاری 

توســعه  معاونــت  و  درمــان  معاونــت 
مدیریــت و منابــع در مرکــز ملــی مدیریت 
ایــن  اســاس  شــد.  بــر  برگــزار  ســامت 
ــر، لیــا دشــمن گیر، نماینــده علمــی  خب
و دکتــر رضــا عاقبتــی، نماینــده اجرایــی 
اولیــن دوره و بهــارک عباســی، نماینــده 
اجرایــی دومیــن دوره آموزشــی مدیــران 

بیمارســتان های دولتــی هســتند.
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فعالیت های مرکز تحقیقات پیشــگیری از آسیب 
حوادث جاده ای تبریز قابل ارائه است

ــز  ــگاه مرکـ ــز از آزمایشـ ــه تبریـ ــود بـ ــفر یـــک روزه خـ ــر بهداشـــت در سـ ــی وزیـ ــاون اجتماعـ معـ
تحقیقـــات پیشـــگیری از آســـیب حـــوادث جـــاده ای دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بازدیـــد 
کـــرد.  دکتـــر صادقـــی رئیـــس مرکـــز در ایـــن بازدیـــد ضمـــن تشـــریح زمینه هـــای تحقیقاتـــی 
ــده  ــات انجام شـ ــات تحقیقـ ــا و جزئیـ ــه راه، طرح هـ ــرد، نقشـ ــی از عملکـ ــگاه گزارشـ آزمایشـ
ـــز  ـــن مرک ـــهند ۱ و ۲ ای ـــازهای س ـــد از شبیه س ـــن بازدی ـــازی ضم ـــر ای ـــرد.  دکت ک ـــه  ـــز را ارائ در مرک
فعالیت هـــای مرکـــز را بســـیار بـــاارزش خوانـــد و پیشـــنهادهای راهگشـــای خـــود را در خصـــوص 
آینـــده برنامه هـــای تحقیقاتـــی مرکـــز یـــادآور شـــد و از تاش های همـــکاران مرکز قدردانـــی کرد. 
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رونمایی از »نظام نوین اطالعات پژوهشی پزشکی ایران« 
با نام اختصاری نوپا با ۱۲ سامانه 

دانشـــگاه،  روابط عمومـــی  به گـــزارش 
پژوهـــش  اطاعـــات  نویـــن  »نظـــام 
پزشـــکی ایـــران« بانام اختصـــاری )نوپا( 
و  اثربخـــش  بهره بـــرداری  باهـــدف 
مبتنـــی بـــر اخـــاق از تحقیقـــات، توســـعه 
کیفـــی، مدیریـــت و هدایـــت  کمـــی و 
بهینـــه پژوهش هـــای نظـــام ســـامت، 
پژوهشـــگران  دسترســـی  افزایـــش 
بـــــــــه منابـــــــع اطاعاتـــی، ارتقــــــــــای 
مشـــاهده پذیری نتایـــج تحقیقـــات و 
پایـــش، رصـــد، توزیـــع و ترویـــج دانـــش 
تولیدشـــده از پژوهش هـــای پزشـــکی در 
معاونـــت تحقیقـــات و فـــن آوری وزارت 
پیاده ســـازی  و  طراحـــی  بهداشـــت 

ـــه ای  ـــام مجموع ـــن نظ ـــت.  ای ـــده اس ش
ســـامانه های  و  شـــیوه نامه ها  از 
اطاعـــات پژوهشـــی شـــامل اطاعـــات 
پژوهشـــگران و نویســـندگان مقـــاالت، 
طرح هـــای تحقیقاتـــی، پایان نامه هـــا، 
کتاب هـــا و ســـایر  مقـــاالت، مجـــات، 
اقـــام اطاعاتـــی اســـت. ســـامانه های 
اطاعـــات  ســـامانه   ۱۲ شـــامل  نوپـــا 
کـــه ۱۲ خدمـــت  علمـــی پژوهشـــی اســـت 
دوازدهمیـــن  در  را  پژوهشـــی  نویـــن 
پژوهشـــگران  بـــه  خدمتگـــزار  دولـــت 
ـــد. ـــه می نمای ـــور ارائ کش ـــکی  ـــوم پزش عل
سامانــــــــه  شـــامل  سامانـــــــــه ها  ایـــن 
اعضـــای هیئت علمـــی،  علم ســـنجی 

ســـامانه نشـــریات )مجـــات( علمـــی 
کتـــب،  پژوهشـــی، ســـامانه انتشـــارات و 
بانـــک پایان نامه هـــا، ســـامانه مجـــات 
و  نتایـــج  ســـامانه  و جعلـــی،  نامعتبـــر 
اخبـــار پژوهش هـــای ســـامت، ســـامانه 
منبـــع یـــاب، ســـامانه مشـــابهت یاب، 
علـــوم  مقـــاالت  اطاعـــات  بانـــک 
کتابخانـــه ملـــی دیجیتـــال  پزشـــکی، 

علم ســـنجی  ســـامانه  پزشـــکی، 
کشـــور و  دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی 
بانـــک اطاعـــات طرح هـــای تحقیقاتـــی 
اســـت. فهرســـت و آدرس تمامـــی ایـــن 
آدرس بـــه  نوپـــا  درگاه  در  ســـامانه ها 
ـــت.  ـــود اس www.research.ac.ir موج
بـــه زودی  نیـــز  نوپـــا   شـــیو ه نامه های 

ابـــاغ خواهـــد شـــد. و  اطاع رســـانی 

فر 
قی 

صاد
ق 

صاد
ر: 

خب
س 

شنا
کار

مسیر سفر جزئی از سفر می باشد و باید از آن لذت برد

دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  به گــزارش 
ݢݢیش ترافیکی و خدمات ســفر امداد  رزماݢ
"پرهیزازخطــر،  شــعار  بــا   ۹۷ نــوروزی 
آرامــش در ســــــــفر " در اســــــتان انجــام 

گرفــت.
ــوادث و  ــریت حـــــ ــز مدیـــــ رئیـــــــس مرکـ
فوریت های پزشکی استان آذربایجان 
ـــا  ـــروز ب ـــه ام ک گفـــت: ایـــن طـــرح   شـــرقی 
حضــــــور تمامـــی ارگان هـــای امـــدادی 
و...(  راهـــداری  پلیـــس،  )اورژانـــس، 
طـــی  همـــکاری  نمایـــش  جهـــت  و 
ــروع  ــنبه شـــــ ــروز شـ ــح امـ ــمی صبـ مراسـ

ـــرد. کـــــ بـــه کار 

حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
آذربایجان شــرقی درخصــوص رزمایــش 
تمامــی  حضــور  بــا  طــرح  ایــن  گفــت: 
ارگان هــای امــدادی )اورژانــس، پلیــس، 
نمایــش  جهــت  و  و...(  راهــداری 
همــکاری طــی مراســمی  برگــزار شــد.
خصـــوص  در  رحمانـــی  فـــرزاد    دکتـــر 
آمادگـــی اورژانـــس در ایـــن طـــرح افـــزود: 
۱۱۱پایـــگاه اورژانـــس فعـــال در ســـطح 
اســـتان و یـــک پایـــگاه هوائـــی و اورژانـــس 
بـــوده  کامـــل  آماده بـــاش  در  موتـــوری 
کنـــار جـــاده  ودرســـاعات پرترافیـــک در 

ـــا تســـریع در امدادرســـانی  ـــوده ت مســـتقر ب
میســـر شـــود.   وی خاطرنشـــان شـــد:به 
غیرازایـــن پایگاه هـــای مذکـــور ســـیزده 
کـــه  ایســـتگاه ســـامت در مســـیرهایی 
تـــردد مســـافرین زیـــاد بـــوده فعالیـــت 
ــتگاه ها  ــن ایسـ ــت و در ایـ ــد داشـ خواهنـ
خدمـــات درمانـــی و بســـته های فرهنگی 

و آموزشـــی توزیـــع خواهـــد شـــد.  
اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  دکتـــر رحمانـــی 
در  مضاعـــف  آمادگـــی  بـــا  اورژانـــس 
مســـافرین  و  هم وطنـــان  خدمـــت 
ــدگان خواســـت  ــد، از راننـ ــز می باشـ عزیـ
بارعایـــت ســـرعت مطمئنـــه در رانندگـــی 

بـــه  دررســـیدن  تعجیـــل  از  پرهیـــز  و 
ــه  ــه ای را تجربـ ــفر بـــی حادثـ ــد سـ مقصـ
ــی از  ــفر جزئـ ــیر سـ ــد.   وی افزود:مسـ کننـ
ســـفر می باشـــد و بایـــد از آن لـــذت بـــرد 
و از رانندگـــی مـــداوم خـــودداری شـــود 
بـــا  حداقـــل ۱۵دقیقـــه  وهردوســـاعت 
توقـــف وســـیله نقلیـــه و پیـــاده شـــدن از 
آن و تجدیدقـــوا ادامـــه مســـیر دهنـــد. 
در  شـــد  خاطرنشـــان  پایـــان  در    وی 
ـــماره  ـــا ش ـــات ب ـــوادث و تصادف ـــع ح مواق
بـــرای  مســـیر  و  گرفتـــه  ۱۱۵تمـــاس 
خودروهـــای امـــدادی بـــاز نگه دارنـــد.
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Mental health Workshop for Family Physician برگزاری آخرین دوره کارگاه

کارگاه هــای  آخریــن دوره از مجموعــه 
 Mental health Workshop آموزشــی 
موضــوع  بــا   for Family Physician
تشــخیص و درمان مشکات اختاالت 
بــرای  روان  ســامت  در  روانپزشــکی 
پزشــکان عمومــی و خانــواده شــاغل در 
کــه از مهــر مــاه  کــز ســامت اســتان  مرا
ســال جــاری در مرکــز آموزشــی درمانــی 
در۱۷  بــود،  گردیــده  آغــاز  تبریــز  رازی 
گــزارش  اســفندماه بــه پایــان رســید.  بــه 
روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کارگاه هــا بــر اســاس ابــاغ  تبریــز، ایــن 
دفتر ســامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشــت و طبــق بســته خدمتی 
پزشکان عمومی در حوزه سامت روان 
گــروه ســامت  بــا مشــارکت و بــه همــت 
روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشــت 
اســتان و با همکاری گروه روان پزشــکی 
دانشــکده پزشــکی، مرکز آموزش مداوم 
EDC و مرکــز تحقیقــات روان پزشــکی و 
علــوم رفتــاری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مورداجــرا  بــه  و  هماهنگــی  تبریــز 
کــه توســط  گذاشــته شــد.  ایــن مباحــث 
گــروه روان پزشــکی دانشــگاه و  اســاتید 
روان پزشــکی)آقایان  همــکاران  ســایر 
آذر،  نــور  دکتــر  فخــاری،  علــی  دکتــر 
دکتــر مهــرداد قائم مقامــی، دکتــر رضــا 
نقــدی، دکتــر مصطفــی فرح بخــش، 
دکتــر  خانم هــا   صیــدی  علــی  دکتــر 
هریزچــی، دکتــر ســاناز نــوروزی، دکتــر 
ســارا فرهنــگ، دکتــر صــادق پــور و خانم 

کــه به عنــوان مــدرس  دکتــر عافیــت( 
کشــوری در دوره هــای تربیــت مــدرس 
وزارت بهداشــت شــرکت کــرده بودند به 
شــرح ذیــل ارائــه و تدریــس شــد عناوین 
مطابــق  کــه  عمــده ای  مباحــث  و 
پروتــکل اباغــی وزارت بهداشــت بــرای 
عمومــی  پزشــک  محتــرم  همــکاران 
شــد  تدریــس  و  ارائــه  ســامت  کــز  مرا
عبــارت بودنــد از: آشــنایی بــا فرآینــد ارائه 
و  اجتماعــی  روانــی  ســامت  خدمــات 
اعتیاد اهمیــت ســامت روان در دنیــای 
اختــاالت  درمــان  و  امروزی ارزیابــی 
اختــاالت  درمــان  و  افســردگی ارزیابی 
اختــاالت  درمــان  و  اضطرابی ارزیابــی 
و  دوقطبی ارزیابــی  و  ســایکوتیک 
و  ع ارزیابــی  صر اختــاالت  درمــان 

کــودکان و  درمــان اختــاالت تکاملــی 
نوجوانان ارزیابــی و درمــان خودکشــی 
روان پزشــکی  اورژانس هــای  ســایر  و 
و  دمانس ارزیابــی  اختــاالت  ارزیابــی 
درمــان اختــاالت اعتیــادی و مصــرف 
گــروه  مواد وهــاب اصــل رحیمــی مدیــر 
کارشناســان ســامت روانــی اجتماعــی 
در  اســتان  بهداشــت  مرکــز  اعتیــاد  و 
گفــت: از  مــورد برگــزاری ایــن دوره هــا 
اهــداف مهــم برگــزاری ایــن دوره هــا، 
و  اطاعــات  دانــش،  به روزرســانی 
تشــخیص،  مهارت هــای  ارتقــای 
هــدف  گروه هــای  مراقبــت  و  درمــان 
ــکان  ــط پزش ــامت روان توس ــه س برنام
درزمینــٔه  ســامت  کــز  مرا در  شــاغل 
لــذا  اســت.  روان پزشــکی  اختــاالت 

ایــن  اتمــام  از  پــس  مــی رود  انتظــار 
بتواننــد  پزشــک  همــکاران  دوره هــا 
کامــل اختــاالت افســردگی،  به صــورت 
ــایر اختــاالت  ــی، وســواس و س اضطراب
را  اعتیــاد  و  روان پزشــکی  عمومــی 
و  نمــوده  مدیریــت  و  تشــخیص 
نســبت بــه ارجــاع و مراقبــت اختــاالت 
خودکشــی،  دوقطبــی،  ســایکوتیک، 
ع بــه روان پزشــک و پیگیــری رونــد  صــر
نماینــد.  گفتنــی  اقــدام  آن هــا  درمــان 
اســت از مهرمــاه ســال جــاری بــه تعــداد 
بــا  ســه روزه  مــداوم  آمــوزش  دوره   ۱۳
همــکاران  بــرای  بازآموزشــی  امتیــاز 
پزشــک برگــزار شــد و طــی ایــن دوره هــا 
بیــش از ۳۵۰ نفــر از پزشــکان در ایــن 

نمودنــد. دوره هــا شــرکت 

حضور معاون سیاسی امنیتی استان در مرکز اورژانس تبریز 
ابراز رضایت معاون سیاسی امنیتی استاندار از سطح آمادگی مرکز مدیریت 

حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
دکتــر شــهرتی فــر صبــح امــروز یکشــنبه 
به صــورت ســرزده وارد مرکــز مدیریــت 
حــوادث فوریت هــای پزشــکی اســتان 
شــد و از تمــام واحدهــای مرکــز بازدیــد 
ایــن بازدیــد معــاون سیاســی  کــرد.   در 
کامــل  آمادگــی  از  اســتاندار  امنیتــی 

ابــراز  نــوروزی  امــداد  بــرای  اورژانــس 
رحمانــی  فــرزاد  نمــود.   دکتــر  رضایــت 
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
فوریت هــای پزشــکی اســتان در تشــریح 
گفت:۱۱۱پایــگاه  اورژانــس  آمادگــی 
اورژانــس فعــال و۱۳ایســتگاه ســامت و 
اورژانــس هوائــی و موتــوری و اتوبــوس 

آمبوالنــس گوشــه ای از آمادگــی این مرکز 
در ایام نوروز ۹۷ می باشــد.   دکتر شــهرتی 
فــر از واحدهــای دیســپچ اورژانــس ۱۱۵، 
مرکــز هدایــت بحــرانEOC، نقلیــه ایــن 
مرکــز بازدید ودرجریان امــورات و آمادگی 

گرفــت.  واحدهــای مذکــور قــرار 
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کاهش چشمگیر آمار مصدومین 
چهارشنبه آخر سال در تبریز 

دکتــر فــرزاد رحمانــی رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث وفوریتهــای پزشــکی اســتان 
مصدومیــن  ۳۰درصــدی  نزدیــک  کاهــش  بــا  کــرد  اعــام  شــرقی  آذربایجــان 
چهارشــنبه آخــر ســال نســبت بــه ســال گذشــته تعــداد مصدومیــن بــه عــدد۳۱۲در 

گذشــته ۴۲۸نفــر بــود.  ســطح اســتان آذربایجــان شــرقی رســید. آمــار ســال 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکترفـــرزاد رحمانـــی رئیـــس مرکـــز مدیریـــت  بـــه 
گفت:  کاهـــش نزدیـــک  حـــوادث وفوریتهـــای پزشـــکی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
گذشـــته بـــه  ۳۰درصـــدی مصدومیـــن چهارشـــنبه آخـــر ســـال نســـبت بـــه ســـال 
گذشـــته ۴۲۸نفـــر  عـــدد۳۱۲در ســـطح اســـتان آذربایجـــان شـــرقی رســـید. آمـــار ســـال 
گردیـــد.  بـــود.   آمـــار مصدومیـــن در تبریـــز ۲۰۷نفـــر و در شهرســـتان ها ۱۰۲نفـــر ثبـــت 
کـــز درمانـــی بســـتری و ۲۵۸مصـــدوم تحـــت اقـــدام  کل ۵۴مصـــدوم در مرا   از تعـــداد 
درمانـــی قرارگرفتـــه و ترخیـــص شـــدند.   ۱۴۹مصـــدوم از ناحیـــه چشـــم و۹۸نفـــر دچـــار 
ســـوختگی انـــدام شـــده و مابقـــی ترکیبـــی از ترومـــا و ســـوختگی بودنـــد.  ۲۱۰نفـــر از 
ـــر و رهگـــذر و  ـــر عاب کل ۱۳۹نف ـــد.   از جمـــع  مصدومیـــن مـــرد و۱۰۲مصـــدوم زن بودن
کننـــده و اســـتفاده کننده مـــواد  کـــه مصـــدوم شـــدندومابقی پرتـــاب  گر بودنـــد  تماشـــا

محترقـــه بودنـــد.   مراغـــه بـــا بیســـت ویک مصـــدوم بیشـــترین مصـــدوم بعـــد از تبریـــز 
در اســـتان را بـــه خـــود اختصـــاص داد وهریـــس فاقـــد مصـــدوم بـــود.   آمـــار مصدومیـــن 
کـــه ســـهم آذربایجـــان غربـــی ۳۱۱ نفـــر،  کشـــور ۹۱۳نفـــر ثبـــت شـــد.  در شـــمال غـــرب 
ــر و مراغـــه ۲۱ )دانشـــکده (مصـــدوم می باشـــد.  ــان ۱۳نفـ ــر و زنجـ اردبیـــل ۱۳۹نفـ

  ســـه نفـــر دچـــار قطـــع عضو)انگشـــت ( و دو مصـــدوم در ICUبســـتری شـــدند. 

کارگروه داخلی بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه 
و پدافند غیرعامل دانشگاه با محوریت زلزله کرمانشاه 

و درس آموخته های آن

به گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
ــان در  ــی بهداشـــت و درمـ ــروه داخلـ کارگـ
حـــوادث غیرمترقبـــه و پدافنـــد غیرعامـــل 
دانشـــگاه بـــا محوریـــت موضوعـــی "زلزلـــه 
کرمانشـــاه و درس آموختـــه آن" در مرکـــز 
صورت هـــای  و  حـــوادث  مدیریـــت 
پزشـــکی اســـتان تشـــکیل یافـــت، و در 
و  نقـــاط ضعـــف  تجـــارب،  خصـــوص 
قـــوت تیمهـــای اعزامـــی بـــه مناطـــق 
کرمانشـــاه از دانشـــگاه های  زلزلـــه زده 
مختلـــف، گفتگـــو گردیـــده و مـــوارد زیـــر 
مقـــرر  جلســـه  شـــد:  اعضای  مصـــوب 
ـــا امضـــا رئیـــس  ـــد EOP نهایـــی، ب نمودن
محتـــرم دانشـــگاه به تمـــام واحدهـــا اباغ 
ـــد برنامـــه جامـــع  گـــردد. و نیـــز مقـــرر گردی
ــت  ــه مدیریـ ــل چهارگانـ ــی مراحـ عملیاتـ
کلیـــه واحدهـــای  بحـــران، بازبینـــی و بـــه 
کیـــد  دانشـــگاه ابـــاغ شـــود. در ادامـــه تأ
مدیریت هـــای  و  معاونت هـــا  شـــد، 
امـــر  در  هماهنگـــی  جهـــت  دانشـــگاه 

برنامـــه  تهیـــه  و  بحـــران  مدیریـــت 
دانشـــگاه  بحـــران  مدیریـــت  جامـــع 
 EOC بـــه  تام االختیـــار  نماینـــدگان 
معرفـــی نماینـــد تـــا هـــر ۴ مـــاه یک بـــار 
جلســـه هماهنگـــی تشـــکیل گـــردد. و نیز 
 EOC مقـــرر شـــد مـــوارد درخواســـت شـــده
ــای  ــه بحران هـ ــت بهینـ ــت مدیریـ جهـ
گـــردد  ع وقـــت تهیـــه  احتمالـــی در اســـر
گـــزارش  کار  و در جلســـه آتـــی از رونـــد 
ـــد  ـــرر گردی ـــد. مق ـــوب ش ـــود. مص ـــه ش ارائ
معاونت هـــای   DMAT گروه هـــای 
دانشـــگاه جهـــت مدیریـــت بحران هـــای 
گـــردد.   پیشـــنهاد  تشـــکیل  احتمالـــی 
زلزلـــه  از  آموخته شـــده  درس  شـــد، 
مشـــکات  حـــل  به منظـــور  کرمانشـــاه 
در  مشـــابه  مواجهه هـــای  در  ســـریع 
ــر بحران هـــای  آینـــده و مدیریـــت مؤثرتـ
مکتـــوب  به صـــورت  آتـــی  احتمالـــی 
کلیـــه واحدهـــای دانشـــگاه  ـــه  مـــدون و ب
گـــردد. بـــه اســـتاد بـــه احســـاس  ابـــاغ 

گـــروه کمک رســـان بهداشـــتی  ضـــرورت 
و درمانـــی اعزامـــی از تبریـــز بـــه مناطـــق 
کشـــور جهـــت تهیـــه  زلزلـــه زده غـــرب 
ــتی  ــرویس بهداشـ ــام و سـ کانکـــس حمـ
بـــرای اعـــزام بـــه منطقـــه بحـــران زده، 
تهیـــه کانکـــس مذکـــور مصـــوب گردیـــد 
تـــا کاروان اعزامـــی در حیـــن امدادرســـانی 
و در طـــول خدمت رســـانی بهداشـــتی 
از  بحـــران زده،  مناطـــق  در  درمانـــی  و 
گردنـــد.   در  بهره منـــد  پایـــه  خدمـــات 
ایـــن جلســـه اقدامـــات مرکـــز مدیریـــت 
ــتان  ــای پزشـــکی اسـ ــوادث و فوریتهـ حـ
بعـــد از بازگشـــت از مأموریـــت کرمانشـــاه 

خودروهـــای  تجهیـــز  کـــه  شـــد  ارائـــه 
پشـــتیبانی تخصصـــی قفســـه بندی و 
تکمیل شـــده از اقدامـــات شایســـته ای 
کـــه قائم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه  بـــود 
و  دانشـــگاه  غـــذای  دارو  معاونـــت  و 
قائم مقـــام معاونـــت درمـــان دانشـــگاه در 
پایـــان جلســـه از آن بازدیـــد نمودنـــد. بـــا 
توجـــه بـــه اهمیـــت پشـــتیبانی در مقولـــه 
مدیریـــت بحـــران؛ تقویـــت تیـــم در زمـــان 
الزم از جهـــت، پشـــتیبانی بـــا موجـــودی 
انبـــار مرکـــز و خودروی هـــای پشـــتیبانی از 

ــود. ــع بـ ــن جمـ ــر ایـ ــات دیگـ مصوبـ
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افتخاری دیگر برای دانشگاه:
کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری

توسط دکتر مهدی رهبر دانشجوی دکترای 
تخصصی دندانپزشکی دانشگاه

رهبــر  تبریــز دکتــر مهــدی  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  روابــط عمومــی  به گــزارش 
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دندانپزشــکی  تخصصــی  دکتــرای  دانشــجوی 
گــزارش جایــزه  کشــوری معرفــی شــد. بــر پایــه همیــن  به عنــوان دانشــجوی نمونــه 
وی در بیســت و ششــمین جشــنواره دانشــجوی نمونه کشــور توســط دکتر اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور، دکتــر قاضــی زاده هاشــمی وزیــر بهداشــت، 

کشــوری بــه ایشــان اهــدا شــد. درمــان و آمــوزش پزشــکی و دیگــر مســئولین 
 الزم بــه ذکــر اســت تعــداد ۱۳ نفــر از دانشــجویان دانشــگاه های وزارت بهداشــت در 
کــه یکــی از آن هــا دکتــر  ایــن جشــنواره به عنــوان دانشــجوی نمونــه معرفــی شــدند 

مهــدی رهبــر بــود.

اهم اقدامات اورژانس در امداد نوروزی وچهارشنبه آخر سال:
هشتادوشش هزار ماموریت توسط اورژانس استان 

در یازده ماه 

 به گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
نشســت خبــری رئیــس مرکــز مدیریــت 
حــوادث وفوریتهــای پزشــکی اســتان 
مدیــر  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــا اصحــاب  روابــط عمومــی دانشــگاه ب
نشســت  ایــن  شــد.  در  برگــزار  رســانه 
کنون  دکتــر فــرزاد رحمانــی گفت: هــم ا
ــه  ک ــوده  ــال ب ــس فع ــگاه اورژان ۱۰۵ پای
از ایــن تعــداد۶۲ پایــگاه جــاده ای و 

می باشــد. شــهری  ۴۳پایــگاه 
وی در خصـــوص آمادگـــی اورژانـــس در 
امـــداد نـــوروزی افـــزود: غیـــر از پایگاه هـــای 
مذکـــور ۱۳ایســـتگاه ســـامت خدمـــات 
درمانـــی و فرهنگـــی و آموزشـــی بـــرای 
مســـافرین در محورهـــای مواصاتـــی و 

پرتـــردد اســـتان انجـــام خواهنـــد داد.
و  حـــوادث  مدیریـــت  مرکـــز  رئیـــس 
فوریت های پزشـــکی اســـتان تصریح 
اورژانـــس  همـــکاران  مرخصـــی  کـــرد: 
لغـــو و بـــا آمادگی مضاعـــف در خدمت 

و مســـافرین می باشـــند. شـــهروندان 
دکتــر فــرزاد رحمانــی در ایــن نشســت 
خاطرنشــان شــد: در یــازده مــاه اخیــر 
ه  پنجا و ششــصد و ر ا پنج هز و د هشتا
اورژانــس  توســط  ماموریــت  وهفــت 
اورژانــس  ســهم  کــه  یافتــه  انجــام 
تبریــز نزدیــک شــصت هزار و مابقــی در 

اســت. یافتــه  انجــام  شهرســتان ها 
وی ابــراز داشــت: از کل ماموریت هــای 
انجــام یافتــه هفــده هــزار ودویســت و 

چهل وهفــت تصادفــی مــی باشــد.
 رئیــس مرکــز اورژانــس با ابراز خرســندی 
در  یــار  اورژانــس  طــرح  پیشــرفت  از 
ســطح مدارس اســتان قول مســاعد داد 
کارگاه آموزشــی احیــا قلبــی ریــوی بــرای 
اصحــاب رســانه وخبرنگاران اســتان در 

اورژانــس برگــزار شــود.
 دکتــر رحمانــی در خصــوص تمهیــدات 
اورژانــس در چهارشــنبه آخرســال اظهــار 
داشــت: هشــت دســتگاه آمبوالنــس در 

میادیــن اصلــی شــهر جهــت تســهیل 
در امــداد رســانی مســتقر خواهنــد بــود 
ــتن  ــه داش ــا در بازنگ ــهروندان حتم و ش
مســیر بــرای تــردد خودروهــای امــدادی 

ــاور اورژانــس خواهنــد بــود. ــار و ی ی
"انتخــاب  پویــش  تشــکیل  از   وی 
یــا  ســوزی  چهارشــنبه  شماســت،  بــا 
چهارشــنبه ســوری" توســط اورژانــس 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
اطاع رســانی  و  گاه ســازی  آ جهــت 
ــه  ــواد محترق ــیب های م ــرات و آس خط
و  داد  خبــر  ســال  آخــر  چهارشــنبه  در 

کاهــش آمــار ۴۲۴نفــری  گفــت: هــدف 
مصدومیــن پارســال در ســطح اســتان با 
همــکاری مــردم عزیــز اســت و بــا نصــب 
بنــر و تشــکیل پویــش و اطاع رســانی در 

صــدد تحقــق ایــن امــر هســتیم.
 در ایــن نشســت دکتــر حســینی اقــدم 
مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت: 
مــردم بایــد مطالبه گــر باشــند و نقــش 
خطیر رســانه ها بــرای فرهنگ ســازی در 
ایــن خصــوص کمک کننــده می باشــد، 
چــرا که مطالبه گــری مردم ضامــن ارتقاء 

کیفیــت خدمــات خواهــد بــود. 
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کمیته پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

کمیتــه پیشــگیری از چهارشــنبه آخــر 
کارشناســان  ســال با حضور مســئوالن و 
کارشناســان  و  کل  ادارات  ســازمانها، 
مرکــز بهداشــت اســتان در اتــاق ریاســت 
مرکــز بهداشــت اســتان برگزارگردیــد.  بــه 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز، دکتــر درســتی معــاون 
مرکــز  رئیــس  و  دانشــگاه  بهداشــت 
بهداشــت اســتان ضمــن عــرض خیــر 
مقــدم و تقدیــر و تشــکر از همکاریهــای 
ســایر سازمانها در پیشــگیری از حوادث 
چهارشــنبه ســوری ســال هــای گذشــته 
ایــن همــکاری،  اهمیــت  بــر  تاکیــد  و 
اقدامــات هماهنــگ ســازمانها و ادارات 
در خصــوص پیشــگیری از این حوادث 

و کاهــش بــروز مصدومیــت های ناشــی 
از ایــن حوادث باالخــص در نوجوانان و 

ــان را الزامــی دانســتند. جوان
 دکتر شــعربافی رئیس گروه کارشناســان 
گیــر مرکــز بهداشــت  بیماریهــای غیروا
اســتان نیز ضمن ارائــه گزارش عملکرد، 
کاهــش  خواســتار همــکاری در جهــت 
حــوادث دلخــراش چهارشــنبه آخر ســال 
هماهنگــی،  جلســه  ایــن  شــدند.  در 
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  معــاون 
اســتان، کارشــناس معاونــت اجتماعــی 
نیــروی انتظامــی اســتان، مدیــر منطقــه 
تبریــز،  نشــانی  آتــش  ســازمان  یــک 
مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
ــتان،  ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریته ح

آمــوزش  کل  اداره  ســامت  کارشــناس 
کارشناســان مرکــز  و پــرورش اســتان و 
و  برنامــه  گــزارش  اســتان،  بهداشــت 
فعالیتهــای انجــام یافتــه و فعالیتهــای 
ارائــه  را  ســال  آخــر  هفتــه  دو  در  آتــی 

نمودنــد. 
 گفتنی اســت دکتــر پوردولتی کارشــناس 

پیشــگیری از حــوادث مرکــز بهداشــت 
استان نیــــز مصوبات کارگـروه تخصصی 
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری کــه در 
کاهــش حــوادث  جهــت پیشــگیری و 
بــوده و مصوبــات  چهارشــنبه ســوری 
کمیته فرعــی با مرکز مدیریت حــوادث و 
فوریت هــای پزشــکی را قرائــت نمودنــد. 

اجرای طرح سالمت نوروزی بهداشت محیط در استان 

اجـــرای طـــرح ســـامت نـــوروزی بهداشـــت 
گـــروه  محیـــط در اســـتان  بازرســـی های 
بهداشـــت محیـــط در راســـتای تامیـــن 
ســـامت مســـافران نـــوروزی و شـــهروندان 
 ۱۵ لغایـــت  مـــاه  اســـفند   ۱۵ از  تبریـــز 
ســـیار  تیم هـــای  قالـــب  در  فروردیـــن 
بازرســـان بهداشـــت محیـــط کلیـــد خـــورد.
 به گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، 
و  افزایـــش  هـــدف  بـــا  ح  طـــر ایـــن 

تشـــدید فعالیتهـــای بهداشـــت محیـــط 
مـــواد  توزیـــع  و  تهیـــه  محل هـــای  از 
مســـافرتی،  اقامتگاه هـــای  غذایـــی، 
کنتـــرل بهداشـــت آب و بـــا توجـــه بـــه 
ــا  ــد بـ ــال جدیـ ــاز سـ ــن در آغـ گرفتـ ــرار  قـ
ـــردد. ـــز ۲۰۱۸ انجـــام می گ رویکـــرد تبری
ـــروه  گـــــ ـــر  ـــری مدیـــــــ ـــدس آهنگـــــ  مهنـــ
ـــز  ـــط مرک ـــت محیــــ ـــی بهداشــــ مهندســـ
بهداشـــت اســـتان پس از تبییـــن اهداف 

کیپ هـــای  طـــرح، بـــا شـــرکت فعـــال ا
کلیـــه شهرســـتان های اســـتان،  بازرســـی 
مانـــور مذکـــور بـــا حرکـــت خودروهـــای 
ویـــژه ایـــن امـــر از مرکـــز بهداشـــت اســـتان 
آغـــاز و ضمـــن تـــردد نمادیـــن در ســـطح 
شـــهر، طـــرح ســـامت نـــوروزی رســـما 

اعـــام شـــد.
 گفتنـــی اســـت رســـیدگی بـــه شـــکایات 
بهداشـــتی در قالـــب ســـامانه ارتباطـــات 

جایـــگاه  طـــرح  ایـــن  در  مردمـــی ۱۹۰ 
کیپ هـــای  ویـــژه ای دارد و عـــاوه بـــر ا
ســـیار بازرســـی، کشـــیک های ســـتادی 
در ایـــن ایـــام و تمامـــی روزهـــای ســـال، 
زمینـــه  در  شـــکایات  دریافـــت  آمـــاده 
بهداشـــت محیـــط و مـــواد غذایـــی بـــوده 
ــه ســـامتی  ــادن بـ ــتای ارج نهـ و در راسـ

ــد. ــت دارنـ ــردم، فعالیـ مـ
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دهمین آیین تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد 

دهمیــن آییــن تجلیل از بازنشســتگان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در تــاالر 
دانشــکده مامایــی و پرســتاری تبریــز 

برگــزار شــد.
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  به گــزارش 
ســید  دکتــر  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
ــر  ــینی اقدم، مدیـــــــ جمال الدیــن حســـــ
روابط عمومی دانشــگاه در این مراســم 
کیــد بــر تقویــت امیدبخشــی و زیبــا  بــا تأ
خوشــبختی  گفــت:  زندگــی  در  بینــی 
بــا  انســان  و  نیســت  مقطعــی  امــری 
ــی  ــواده و در هرزمان ــار خان کن حضــور در 
کنــد،  می توانــد احســاس خوشــبختی 
کــه زیبایــی در ارزش وجــودی و  چــرا 

اســت.  انســان  معنــوی  ارزش 
وی در ادامه، خطاب به بازنشســتگان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: 
ــراد  ــت و اف ــان راه نیس ــتگی پای بازنشس
بــا حضــور در  ایــن دوره  می تواننــد در 
کنــار خانواده هایشــان از فرصت هــای 
کــرده و بــه تفریــح،  موجــود اســتفاده 

گــردش و ورزش  اســتفاده از طبیعــت، 
بپردازنــد.  وی در پایــان بــا قدردانــی از 
تاش ۳۰ ســاله بازنشســتگان دانشــگاه 
کــرد:  علــوم پزشــکی تبریــز خاطرنشــان 
کارمنــدان دانشــگاه در طــول خدمــت 
صادقانــه خود ســامتی خــود را به خطر 
انداختــه و بی خوابــی و ســختی های 
بســیاری را تحمــل کرده انــد تــا ســامتی 
کبــر  علی ا کننــد.  هدیــه  مــردم  بــه  را 
و  رئیــس  قائم مقــام  طاهری اقــدم، 
علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی  معــاون 
پزشــکی تبریــز نیــز در ادامــه این مراســم 
بازنشســتگان  نقــش  بــر  کیــد  تأ بــا 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اظهــار 
تفــاوت  دانشــگاه  بازنشســتگان  کــرد: 
عمــده ای بــا ســایر بازنشســتگان دارند، 
که آنان طی ســالیان دراز با مســائل  چرا
درمانی و بهداشــتی ســروکار داشته اند و 
می تواننــد دیگــران را نســبت بــه توجــه 
کننــد و انتظــار مــی رود  گاه  به ســامتی آ
بازنشســتگان دانشــگاه، ارتباطشــان را 

بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز قطــع 
می تواننــد  افــراد  افــزود:  نکننــد.  وی 
کنــار بحث هــای مختلــف سیاســی،  در 
و.  فامیلــی  جمع هــای  در  اقتصــادی 
در مــورد مســائل بهداشــتی و ســامتی 
ــت  ــه رعای ــبت ب ــرده و نس ک ــث  ــز بح نی
مســائل تغذیــه ای و ســامتی بــه هــم 
تذکــر دهنــد.  وی در ادامــــــه بــا بیــان 
این کــه طبــق تعریــف ســازمان جهانــی 
بهداشــت، ســامتی فقــط به ســامت 
کــرد:  عنــوان  نــدارد،  اشــاره  جســم 
ســامت روانــی، اجتماعــی و معنــوی 
گیــرد.  قــرار  موردتوجــه  بایــد  نیــز 
به ســامت  دراز  ماســالیان  متأســفانه 
اجتماع محــور  و  پرداختیــم  جســم 
از  اخیــر  ســالیان  کــردن ســامت طــی 
کیــد  تأ مــورد  بهداشــت  وزارت  ســوی 
تاش هــا  ازایــن رو  اســت،  قرارگرفتــه 
گاهــی دهــی بــه مــردم  بایــد در راســتای آ
کــردن ســامت باشــد.  و اجتماع محــور 
 وی در بخــش دیگــری از ســخنانش 

کیــد بــر ضــرورت رعایــت نــکات  بــا تأ
چهارشنبه ســوری  جشــن  در  ایمنــی 
گفــت: متأســفانه در ایــن روز، تعــدادی 
از شــهروندان دچــار مشــکات جســمی 
عارضــه  هســتند  مجبــور  و  می شــوند 
تحمــل  عمــر  پایــان  تــا  را  ســوختگی 
بــه روز  اشــاره  بــا  پایــان  کننــد.  وی در 
کــرد:  خاطرنشــان  شــهدا  بزرگداشــت 
کشــورهای اطــراف مــا امنیــت ندارنــد 
کنونــی خــود را مدیــون  و مــا امنیــت 
و  شــهدا  جانبــازان،  ایثارگری هــای 
کاری  فــدا کــه  هســتیم  آزاده هایــی 
کرده انــد و مــا نیــز وظیفه داریم راهشــان 
را ادامــه دهیــم و ایثارگری هایشــان را 
از یــاد نبریــم.  گفتنــی اســت دهمیــن 
آییــن تجلیل از بازنشســتگان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز در تــاالر دانشــکده 
مامایــی و پرســتاری و بــه همــت روابــط 
پایــان  در  و  برگــزار  دانشــگاه  عمومــی 
مراســم از۱۳۴ تــن از بازنشســتگان ایــن 

دانشــگاه تحلیــل بــه عمــل آمــد.
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نشست فصلی گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 

گـــروه ســـامت  جلســـه نشســـت فصلـــی 
ـــور  ـــا حض ـــاد ب ـــی و اعتی ـــی، اجتماع روان
کارشناســـان مســـئول ســـامت روانـــی 
اجتماعـــی و اعتیـــاد شـــبکه بهداشـــت 
ســـالن  در  شهرســـتان ها  درمـــان  و 
اســـتان  بهداشـــت  مرکـــز  اجتماعـــات 

ــد. گردیـ ــزار  برگـ
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه   بـــه 
کارآمـــوز  علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر 
ـــگاه  ـــت دانش ـــاون بهداش ـــام مع قائم مق
ضمـــن عـــرض خیرمقـــدم بـــه اهمیـــت 
ســـامت  گـــروه  فرآیندهـــای  اجـــرای 
روان در ســـطح اســـتان و تقویت ساختار 
گـــروه در ســـطح ارائـــه  فنـــی و تخصصـــی 
کز ســـامت اشـــاره نموده  خدمـــات در مرا
گـــروه  و مدیریـــت مؤثـــر برنامـــه توســـط 
ــرار  ــد قـ کیـ ــورد تأ ــتان را مـ ــطح اسـ در سـ
داده و از بابـــت ایـــن مـــوارد و توســـعه 

ـــکر  ـــر و تش ـــامت روان تقدی ـــات س خدم
مدیـــر  رحیمـــی  اصـــل  نمودند وهـــاب 
روانـــی،  ســـامت  کارشناســـان  گـــروه 
بهداشـــت  مرکـــز  اعتیـــاد  و  اجتماعـــی 
اهـــداف  تبییـــن  ضمـــن  نیـــز  اســـتان 
شـــاخص های  و  وضعیـــت  جلســـه، 
برنامه هـــای ســـامت روانـــی، اجتماعـــی 
و اعتیـــاد در شـــبکه های بهداشـــت و 
درمـــان تابعـــه اســـتان تـــا آخـــر بهمـــن 
۹۶ و اولویت هـــای وزارت بهداشـــت در 
کشـــور در ســـال ۹۷  حـــوزه ســـامت روان 

ــد. ــن نمودنـ را تبییـ
گـــروه ســـامت    اصـــل رحیمـــی مدیـــر 
ایـــن جلســـه بابیـــان  روان اســـتان در 
کمـــی و  گـــروه ارتقـــای  اینکـــه هـــدف 
کیفـــی تمـــام فرایندهـــا و برنامه هـــــای 
اباغـــی در ســـطح ملـــی و اســـتانی اســـت، 
از خودکشـــی، توســــــعه و  پیشـــگیری 

ارتقـــای برنامـــه کاهـــش آســـیب، ارتقـــای 
برنامـــه تشـــخیص، مراقبـــت و درمـــان 
اختـــاالت روان پزشــــکی و انگ زدایـــی از 
اختـــاالت روانـــی و آســـیب های روانـــی 
ــه  ــاد را ازجملـ ــان اعتیـ ــی و درمـ اجتماعـ
وزارت  اساســـی  و  مهـــم  اولویت هـــای 

بهداشـــت در ســـال ۱۳۹۷ برشـــمرد. 
استانداردســـازی  همچنیـــن  ایشـــان 
خدمـــات و برنامه هـــای در حـــال اجـــرای 
شـــبکه های  ســـطح  در  گـــروه  ایـــن 
کـــز ســـامت را  بهداشـــت و درمـــان و مرا

ــرارداد. ــد قـ کیـ ــورد تأ ــز مـ نیـ
 در ایـــن جلســـه، همتـــی )کارشـــناس 
ســـامت روان( و مهینـــی )کارشـــناس 
و  برنامه هـــا  اجتماعـــی(  ســـامت 
فرایندهـــای مربوطـــه و شـــاخص های 
گرفتـــن  نظـــر  در  بـــا  را  برنامـــه 
اســـتانداردهای مـــورد انتظـــار وزارتـــی 

مـــورد بحـــث و تبادل نظـــر قراردادنـــد. 
 گفتنـــی اســـت در ایـــن نشســـت، جراحـــی 
مســـئول واحد ســـامت روان شهرســـتان 
اســـکو و ابراهیـــم زاده )مســـئول واحـــد 
ســـامت روان شهرســـتان خـــدا آفریـــن( 
ــول  ــتان در طـ ــرد شهرسـ ــزارش عملکـ گـ
کارشـــناس  ســـال ۹۶ را ارائـــه داده و از 
ـــق  ـــه مطاب ک ـــتان هایی  ـــئول شهرس مس
پایـــش و ارزشـــیابی بیشـــترین امتیـــاز 
ــوح  ــداء لـ ــا اهـ ــد بـ ــرده بودنـ کـ ــب  کسـ را 
ــه  ــی بـ ــر و قدردانـ ــه تقدیـ ــر و هدیـ تقدیـ

عمـــل آمـــد.  

مصوبات این نشست:

ــرایپیگیـــریشـــاخصهایمـــورد � ــتانهابـ ــرجدیـــتشهرسـ ــدبـ کیـ تأ
انتظـــارملـــیدرتمـــامبرنامههـــایابالغـــی

کاهـــشآســـیب � تمرکـــزجـــدیبـــربرنامـــهپیشـــگیریازخودکشـــی،
اعتیـــاد،غربالگـــریومراقبـــتازبیمـــاران

تـــداوموتقویـــتآمـــوزشوتوانمندســـازیمراقبیـــنســـالمت،پزشـــکان �
خانوادهوروانشناســـان

درزمینـــٔه � مراقبتـــی خـــود حـــوزه در ســـالمت ســـفیران فعالســـازی
اعتیـــاد روانـــیاجتماعـــیو ســـالمت

تحـــت � جمعیـــت روان ســـالمت ســـواد ســـطح ارتقـــای بـــه توجـــه
همگانـــی آموزشهـــای نمـــودن فعـــال طریـــق از پوشـــش

کلیـــدیمـــدارسومشـــاورانمـــدارسدرتوســـعه � توجـــهبـــهنقـــش
آموزشهـــایهمگانـــیوتوســـعهآموزشهـــایمشـــاورانومدیـــران

مـــدارسدرزمینـــٔهســـالمتروانوبرنامـــهخـــودمراقبتـــی

و � روانـــیاجتماعـــی برنامههـــایســـالمت اســـتخراجشـــاخصهای
اعتیـــاددرپایـــانهرمـــاهازســـامانهســـیباســـتخراجوتحلیـــلآنهـــا
کـــزوخانههـــای مطابـــقدســـتورالعملوزارتبـــهتفکیـــکدرســـطحمرا

ــا ــایآنهـ ــتارتقـ ــزیدرجهـ ــتبرنامهریـ بهداشـ

پایـــشواحدهـــایتابعـــهطبـــقآخریـــنچکلیســـتوپسخورانـــدو �
ـــجاقدامـــاتمـــوردانتظـــار ـــرینتای پیگی

کمیتههـــایسیاســـتگذاریبرنامههـــایســـالمت � تشـــکیلمســـتمر
روانـــیاجتماعـــیواعتیـــادمطابـــقدســـتورالعمل

تحلیـــلنتایـــجپایـــشخانههـــایبهداشـــتوبرنامهریـــزیجهـــت �
ارتقـــایآنهـــابـــااولویـــتواحدهـــایبـــاامتیـــازپایینتـــراز۷۰

امتیازبنـــدی � و کســـلفعالیتهـــایســـالمتروان ا تکمیـــلفصلـــی
خدمـــاتســـالمتروانمطابـــقآن
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کارگاه آموزشی دستگاه های فتال مانیتورینگ

خ ۹۶/۱۲/۱۵ بــا حضــور بیــش از ۵۰ نفــر از مســئولین تجهیــزات  کارگاه آموزشــی دســتگاه هــای فتــال مانیتورینــگ در مــور
کــز تابعــه توســط مدیریــت تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــزدر محــل  کارشناســان مامایــی مرا پزشــکی و 
ــول  ــه اص ــوط ب ــث مرب ــه مباح ــن جلس ــگاه، در ای ــی دانش ــروابط عموم گزارش ــه  ــد. ب ــزار ش ــز EDC برگ ــس مرک کنفران ــالن  س
کاربــری دســتگاه  گردیــد و در آخــر  ح  عملکــرد دســتگاه هــای فتــال مانیتــور، نگهداشــت دســتگاه و  عیــب یابــی اولیــه مطــر

بــه صــورت عملــی آمــوزش داده شــد.
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در همایش یاوران نماز و یاوران معروف دانشگاه: 

روحانیون باید دل های جوانان را به سوی خدا جذب کنند
گفــت: امــروزه جوانــان مخاطبــان اصلــی  کیــد بــر این کــه ائمــه جماعــت وظیفــه ســنگینی در امــر نمــاز بــر عهده دارنــد،   نماینــده ولی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا تأ
کننــد به طوری کــه نســل ســوم بــا دیــدن  کار اصلــی طلبه هــا تبلیــغ دیــن اســت، روحانیــون بایــد دل هــای جوانــان را به ســوی خــدا جــذب  روحانیــون هســتند، 

ــاد خــدا در دل هایشــان زنــده شــود. روحانیــون ی

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه   بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز ؛ حجت االســام 
دکتــر ســید محمدعلــی آل هاشــم در 
همایــش یــاوران نمــاز و یــاوران معــروف 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اظهــار 
کــرد: هیــچ عبادتــی در اســام به انــدازه 
بــا  نیســت.  وی  اهمیــت  حائــز  نمــاز 
بــا عمــل  دانشــجو  این کــه  بــر  کیــد  تأ
کــردار روحانیــون بــه اســام  و رفتــار و 
ــرد: عملکــرد  ک جــذب می شــود، اظهــار 
روحانیون حائز اهمیت اســت، روحانی 
گــذاران  بایــد پــدر جامعــه و تمامــی نمــاز 
نســبت  بایــد  جماعــت  ائمــه  باشــد، 
کننــد. نــگاه  بــا یک چشــم  بــه همــه 

بــرای  مکانــی  را  جماعــت  نمــاز  وی 

بــا  جماعــت  ائمــه  ارتبــاط  برقــراری 
کــرد و  دانشــجویان و جوانــان عنــوان 
گفــت: ائمــه جماعــت نبایــد در محــل 
آن  قرائــت  بــه  تنهــا  نمــاز  برگــزاری 
کننــد بلکــه بایــد بــا دانشــجویان  کتفــا  ا
کــرده و حــرف دل آن هــا  ارتبــاط برقــرار 
در  بایــد  جماعــت  ائمــه  بشــنوند،  را 
حضــور  دانشــجویان  خوابگاه هــای 
یابنــد.  نماینده ولی فقیــه در آذربایجان 
بازدید هــای  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی 
دانشــجویان  خوابگاه هــای  از  خــود 
اثرگــذاری  می کنــم  احســاس  گفــت: 
نیم ســاعت هم نشــینی بــا دانشــجویان 

سخنرانی هاســت. از  بیشــتر 
کنــون عــده ای،   وی بابیــان این کــه ا

هجمــه  مــورد  را  اســام  آرمان هــای 
در  امــروزه  گفــت:  می دهنــد،  قــرار 
بغــداد، عــراق و لنــدن بــه پرچــم ایــران 
اســامی توهیــن می کننــد، بانــام تشــیع 
بــه  لندنــی  تشــیع  مــروج  به عنــوان 
نســل های جــوان تبلیغــات نادرســتی 
ازجملــه قمه زنــی را انجــام می دهــد، 
اســام خیانــت می کننــد. بــه  این هــا 

ویژگی هــای  بــه  اشــاره  بــا   وی 
نســل های چهارگانــه انقــاب اســامی، 
در  ســنگینی  وظیفــه  امــروزه  گفــت: 
مقابــل ایــن نســل ها بــر عهده داریــم؛ 
نســل اول از ســال ۴۲ بخشــی از عمــر 
خــود را صــرف مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی 
کردنــد  اســامی  انقــاب  پیــروزی  و 

کار و  ــدا ــل ها را ف ــن نس ــوان ای ــه می ت ک
وفــادار بــه آرمان هــای انقــاب عنــوان 
کــرد.  حجت االســام آل هاشــم ادامــه 
نســل  دســت پرورده  دوم  نســل  داد: 
کســانی  اول انقــاب اســامی هســتند، 
کــه حرکــت انقــاب اســامی و جنــگ 
کمتریــن  کردنــد و با تحمیلــی را اداره 
صدامیــان  بــر  توانســتند  امکانــات 
پیــروز شــوند، نســل دوم حماســه های 
گذاشــته و  ــادگار  ــه ی جــاودان از خــود ب
در واقــع نســل انقــاب و جنــگ نامیــده 
که تجربــه پیروزی  کســانی  می شــوند، 
انقــاب را در ســال ۵۷ بــه دســت آورده 
و بعــد از تجربــه جنــگ نیــز وارد عرصــه 

ســازندگی شــدند.  وی افــزود: نســل 
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انقــاب  دوم  نســل  فرزنــدان  ســوم، 
و  انقــاب  از  قبــل  تجربــه  و  هســتند 
دوران جنــگ را ندارنــد، اما تا حدودی 
دفــاع  دوران  و  جنــگ  مفاهیــم  بــا 
بابیــان  هســتند.  وی  آشــنا  مقــدس 
این کــه نســل چهــارم در آینــده تبدیــل 
بــه نســلی تأثیرگــذار و صاحــب نقــش 
نســل  تربیــت  گفــت:  شــد،  خواهنــد 
چهــارم منــوط بــه نقــش نســل ســوم 
یــک  ســوم  نســل  گــر  ا اســت  انقــاب 
مســئولیت پذیر  و  امیدبخــش  نســل 
باشــد، می توانیــم بــه نســل چهــارم نیــز 
امیــدوار شــویم، بنابرایــن روحانیــون 
کننــد.  تمرکــز  نســل ســوم  بایــد روی 
آذربایجــان  در  ولی فقیــه   نماینــده 
ســومی ها  نســل  داد:  ادامــه  شــرقی 
ــرا هســتند و برنامه هــای  بیشــتر واقع گ
از  بیشــتر  را  اجتماعــی  و  فــردی 
ک هــای عملــی  بــا ما گذشــته  نســل 
نســل  می ســنجند،  راهگشــایی  و 
برداشــت های  برخــاف  ســومی ها 
بــر اســاس  جامعه شناســی و سیاســی 
تجربه هــای تاریخــی بــه جدایــی دیــن 
و سیاســت تمایــل نشــان نمی دهنــد 
همــواره  تصــور  ایــن  برخــاف  بلکــه 

را دنبــال می کننــد.  مطالبــات دینــی 
ســومی ها  نســل  این کــه  بابیــان   وی 
هســتند،  گریــزان  زدگــی  سیاســت  از 
بــدون  ســومی  نســل  کــرد:  تصریــح 
وابســتگی بــه جنــاح و افــراد سیاســی، 
خودجــوش در جهــت تــداوم انقــاب 
اســامی قــدم بــر مــی دارنــد و بــدون 
درگیــری در مجادالت سیاســی همواره 
کشــور می اندیشــند.  بــه رشــد و توســعه 
ســومی ها  نســل  کــرد:  عنــوان   وی 
دیگــران  بــا  صمیمــی  به صــورت 
در  پویایــی  باروحیــه  دارنــد  تعامــل 
مقابــل انحرافــات احتمالــی و کج روی 
نشــان  کنــش  وا خــود  از  به ســرعت 
می دهنــد، ایــن نســل بــه فرهنــگ و 
بــوده  عاقه منــد  ایرانــی  ســنت های 
هســتند.  پایبنــد  خــود  دیــن  بــه  و 
بــر  بابیــان  آل هاشــم   حجت االســام 
این کــه مدافعــان حــرم همیــن نســل 
مدافعــان  افــزود:  ســومی ها هســتند، 
حــرم همیــن حامــد جوانی هــا بودنــد 
کــه عاشــقانه از جــان خــود بــرای اســام 
اعتــکاف،  ایــام  همیــن  در  گذشــتند، 
نمــاز جمعه هــا و شــب های قــدر مــاه 
نســل  از  مســجدی  رمضــان  مبــارک 
ــا  ــده اســت.  وی ب ــی نش ســومی ها خال
اشــاره بــه این کــه جوانــان نســل ســوم 
ازلحــاظ شــخصیتی و هویتــی ؛ شــکل 
بیــان  هســتند،  مســتقل تر  و  یافتــه 
کــرد: نســل ســوم در توجــه بــه مظاهــر 
گــر هســتند، بــه جوهــر  گزینــش  دینــی 
بیشــتر  و  تکیه دارنــد  دینــی  گوهــر  و 
کــه هســتند  ترجیــح می دهنــد آن گونــه 
کم تــر بــه پنهــان کاری  دیــده شــوند و 
در رفتارهــای خــود تمایــل دارنــد بــه 
همیــن دلیــل کار روحانیــون در برخورد 
اســت. نســل ســومی ها ســخت تر  بــا 

کشــور  آینــده  و  امیــد  داد:  ادامــه   وی 
نســل ســوم و چهارمی ها هســتند که در 
عرصه هــای مختلــف ازجملــه صنعت، 
هســته ای،  موفقیت هــای  و  تولیــد 
علمــی و ورزشــی نقش آفریــن هســتند، 
کار روحانیــت خیلــی  بــر همیــن اســاس 
ــد  ــد بدانن ــون بای ــت، روحانی ــوار اس دش

ــا ایــن نســل ســروکار دارنــد. کــه ب

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های آذربایجان شرقی: 

بی عدالتی در جامعه شورش و 
اغتشاش به وجود می آورد 

رئیـــــس دفتــر نهــاد نمایندگـــــی مقــام معظــم رهبـــــــری در دانشـــــــگاه های 
کیــد بــر این کــه بی عدالتــی در جامعــه شــورش و  آذربایجــان شــرقی بــا تأ
ج  ج ومــر گفــت: بی عدالتــی جامعــه را بــه هر اغتشــاش بــه وجــود مــی آورد، 
کنیــم و همــواره بایــد بــه  دعــوت می کنــد. نبایــد از ایــن مســئله غفلــت 
کــه انســان ها در ســایه عدالــت رشــد و تکامــل  کنیــم، چرا عدالــت توجــه 
می یابنــد.در غیــر این صــورت رشــد و تکامــل جامعــه میســر نخواهــد شــد.

عمومـــی  روابـــط  گـــزارش   بـــه 
تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
در  خدیـــوی  علـــی  حجت االســـام 
یـــاوران  و  نمـــاز  یـــاوران  همایـــش 
معـــروف دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
شـــناخت  این کـــه  بابیـــان  تبریـــز، 
گام اصلـــی بـــرای  معـــروف، اولیـــن 
نهـــی  و  امربه معـــروف  اجـــرای 
در  کـــرد:  اظهـــار  اســـت،  منکـــر  از 
منکـــر،  از  نهـــی  و  امربه معـــروف 
حوزه هـــا  بـــه  نســـبت  معـــروف 
در  به عنوان مثـــال  اســـت،  متغیـــر 
به عنـــوان  نمـــاز  عبـــادی،  حـــوزه 
باالتریـــن معـــروف نشـــانگر عبودیـــت 
و تجلـــی بندگـــی اســـت، در حـــوزه 
ــراری عدالـــت در  ــز برقـ ــی نیـ اجتماعـ
جامعـــه باالتریـــن معـــروف محســـوب 
گـــر می خواهیـــم در  ا می شـــود، مـــا 
جامعـــه امربه معـــروف و نهـــی از منکـــر 
ـــت را جـــزو اولویـــت  ـــد عدال کنیـــم، بای
خـــود قـــرار دهیـــم. وی ادامـــه داد: 
حـــوزه عدالـــت بســـیار وســـیع اســـت، 
حـــوزه  در  عدالـــت  به عنوان مثـــال 
امنیـــت حائـــز اهمیـــت اســـت، امنیـــت 
تنهـــا امنیـــت نظامـــی نیســـت، زمانـــی 
کـــه زلزلـــه ای رخ می دهـــد بـــا تخریـــب 
مســـکن، مـــردم در حـــوزه امنیـــت 
می کننـــد،  بی عدالتـــی  احســـاس 
فراغـــت  اوقـــات  در  حتـــی  مـــردم 
انتظـــار برقـــراری عدالـــت رادارنـــد. 
 وی بابیـــان این کـــه هـــر بی عدالتـــی 
جامعه پذیـــری  ســـر  بـــر  چکشـــی 

گفـــت: فـــرد خانـــواده  مـــردم اســـت، 
را و خانـــواده نیـــز جوامـــع را تشـــکیل 
از لحــــاظ اجتماعـــی  می دهنـــــــــد، 
خانـــواده محـــل تجمیـــع و توزیـــع 

ثـــروت در جامعـــه اســـت. 
خانـــــــــواده بـــه  عنـــــــوان نهــــادی 
می توانـــد محـــل تجمیـــع عاطفـــه و 
احساســـات باشـــد و عشـــق و محبت 
یـــا نفـــرت را بـــه جامعـــه منتقـــل کنـــد. 
رئیـــس دفتـــر نهـــاد نمایندگـــی مقـــام 
معظـــم رهبـــری در دانشـــگاه های 
گـــر  کـــرد: ا آذربایجـــان شـــرقی بیـــان 
عاطفـــی  عدالـــت  خانـــواده ای  در 
و اخاقـــی رعایـــت نشـــود نتیجـــه 
و  قتل هـــا  بزهکاری هـــا،  آن 
می شـــود،  جامعـــه  در  جنایت هـــا 
برقـــراری  از  فرزنـــدی  کـــه  زمانـــی 
بی بهـــره  خانـــواده  در  عدالـــت 
می مانـــد عواقـــب بـــدی بـــه دنبـــال 
خواهـــد داشـــت. وی بـــا اشـــاره بـــه 
خانـــواده  در  راحـــل  امـــام  این کـــه 
خـــود همـــواره عدالـــت را برجســـته 
عدالـــت  افـــزود:  بودنـــد،  کـــرده 
می شـــود،  شـــروع  خانـــواده  از 
ــی  ــواده بی عدالتـ ــوان در خانـ نمی تـ
کـــه در  کـــرد و بعـــد مدعـــی شـــویم 
جامعـــه عدالـــت برقـــرار اســـت. در 
ســـخن  کـــه  زمانـــی  خانواده هـــا 
از  بایـــد  ابتـــدا  می گوییـــم  نمـــاز  از 
عدالـــت بـــه نمـــاز برســـیم نـــه اینکـــه 
ــه  ــراد را وادار بـ ــتور، افـ ــر و دسـ ــا امـ بـ

ــم.  کنیـ ــاز  نمـ
کارشناس خبر: علی همراهی
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دورانکودکیدکترمداینچگونهبود؟
و  آمــدم  دنیــا  بــه  پرجمعیــت  خانــواده ی  یــک  در 
خانــواده ی پــدر و عمویــم باهــم در یــک خانــه زندگــی 
انــواع  و  کار تجــارت حبوبــات  بــه  پــدرم  می کردنــد. 
کــی مثــل بــادام مشــغول بــود و عمویــم  مغز هــای خورا
زمین هــای  می کــرد.  اداره  را  کشــاورزی  زمین هــای 
کشــاورزی و درختــان زمیــن بــازی مــا بودنــد و به قدری 
بــاال می رفتیــم.  کــه از در و دیــوار  پرتحــرک بودیــم 
ــس از  ــن پ ــه م ک ــود  ــر ب ــدری پرخط ــا به ق ــه ی م منطق
کــه در  هفــت فرزنــد، اولیــن فرزنــد پــدر و مــادرم بــودم 

مقابــل خطــرات جــان ســالم بــه در بــرده بــودم.

ازتحصیلدرمدرسهبرایمانبگویید:
برخـــاف ســـایر مناطـــق، از ســـال ۱۳۲۰ در منطقـــه ی 
کـــم بـــر  مـــا مدرســـه ســـاخته شـــده بـــود، امـــا فرهنـــگ حا
ـــی داد،  ـــودکان را نم ک ـــه  ـــل ب ـــازه ی تحصی ـــه اج منطق
کار در زمیـــن از مدرســـه رفتـــن منـــع  پســـربچه ها بـــرای 
کفـــر  می شـــدند و درس خوانـــدن دختـــران نیـــز نوعـــی 

بـــه شـــمار می آمـــد!
حســن  »حــاج  اصــرار  بــا  شش ســالگی  اواخــر  در 
کــه از دوســتان پــدرم هــم  ســمرقندی«، معلــم مدرســه 

بــود، وارد مدرســه شــدم و در کنــار بــازی و کار، پیشــرفت 
تحصیلــی خوبــی داشــتم و بــا نمــرات عالــی قبــول 
می شــدم، به طوری کــه در مقطــع دوم و ســوم ابتدایــی، 
ــرای بچه هــای کاس قــرآن تدریــس می کــردم. مــن ب

کردید؟ کهرشتهیتجربیراانتخاب چهشد
گوار برای  هم زمــان بــا ورود به دبیرســتان دو اتفــاق نا
کافــی بودنــد،  ــرای تــرک تحصیــل  کــه ب خ داد  مــن ر
گــوار فــوت عمویــم بــود،  یکــی از ایــن اتفاق هــای نا
پــس از درگذشــت او تمامــی مســئولیت ها، مراقبــت 
کشــاورزی متوجــه مــن  بــه زمین هــای  و رســیدگی 
کار  بــود، به طوری کــه از صبــح تــا شــب بــر روی زمیــن 
می کــردم و پــس ازآن نیــز تــا صبــح درس می خوانــدم. 
کارکــرده بــودم  شــب امتحــان به قــدری روی زمیــن 
شــدم  متوجــه  گذاشــتم،  زمیــن  را  بیــل  وقتــی  کــه 
ــدارم و از همان جــا مســتقیم  ــدن ن ــرای خوان وقتــی ب
بــر ســر جلســه ی امتحــان رفتــم و درحالی کــه از فــرط 
بــاز  را  چشــمانم  نمی توانســتم  خــواب  و  خســتگی 

گرفتــم! ــی  نگــه دارم، نمــره ی قبول
کارخانــه  در  داشــت،  اصــرار  پــدرم  باوجوداینکــه   
کنــم، بــه تحصیاتــم ادامــه دادم،  کار  ماشین ســازی 

کــه می توانــم  شــاید ایــن مــورد تنهــا مــوردی باشــد 
کــه  گــوش نکــردم، چرا بگویــم بــه حــرف پــدر و مــادرم 
هرگــز  بزرگ ســالی  تــا  کودکــی  از همــان دوران  مــن 
خــاف حرف هــای پــدر و مــادرم عمــل نکــرده  بــودم. 
پــس از ورود بــه ســیکل دوم دبیرســتان، قصــد ادامــه 
ــار  کــه ایــن ب تحصیــل در رشــته ی ریاضــی را داشــتم 
هــم بــه اصــرار ناظــم مدرســه در عجب شــیر مانــده 
و رشــته ی علــوم طبیعــی را بــرای ادامــه تحصیــل 
کــه بــرای تحصیــل در رشــته ی  کــردم، چرا انتخــاب 

ــم. ــز می رفت ــه تبری ــد ب ــی بای ریاض

چگونــهسرنوشــتیــکروســتاییزحمتکــشبا
قبولیدررشــتهیپزشــکیعوضشــد؟!

کنکــور  دوم  نفــر  همــه،  نابــاور  چشــمان  مقابــل  در 
تجربــی ســال ۴۹ شــده و از رشــته ی پزشــکی قبــول 
و  تحصیــل  هزینه هــای  نگــران  پــس ازآن  و  شــدم 
مــن  از  پــس  بــرادر و خواهــر  بــودم و هفــت  خوابــگاه 
مــی داد. را  خرجشــان  پــدرم  بایــد  کــه  بودنــد   هــم 

تصمیم گرفتم نامه ای به بنیاد پهلوی که بعدها بنیاد 
علــوی نــام گرفــت بنویســم و از آن هــا کمــک بخواهنــد، 

پــس ازآن کمک هزینــه ای  دریافــت می کــردم.

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
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اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣ
مدݤݤݤݤݤݤݤݤ
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ه �بادكٮ

ظ �ݑ وگوی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصم�يما�
گ�ظ

ـــز پـــس از اســـتقال از دانشـــگاه  ـــوم پزشـــکی تبری کاظـــم مدایـــن شیشـــوان، اولیـــن رئیـــس دانشـــگاه عل ـــر ســـید  دکت
اســـت. دوران  متولـــد شهرســـتان »شیشـــوان« عجب شـــیر  ســـابقه ی طبابـــت،  ســـال  از۵۰  بیـــش  بـــا  تبریـــز، 
گـــذر از مراحـــل ســـخت  ـــا  گذشـــت، ب کار در مزرعـــه  ـــه و  کودکان ـــا بازی هـــای شـــیرین و شـــیطنت های  کودکـــی  اش ب
کنـــار زد و از  زندگـــی و در مقابـــل چشـــمان متعجـــب دوســـتان و هم کاســـی هایش، پـــرده ی ســـیاه ناباوری هـــا را 
رشـــته ی پزشـــکی قبـــول شـــد. خاطـــرات و زندگی نامـــه ی ایـــن پزشـــک حـــاذق و جهـــادی را در متـــن زیـــر بخوانیـــد.
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فعالیتهــای چــه بــه دانشــجویی دوران در 
بودیــد؟ مشــغول دیگــری

 دوران انترنــی مــن در بیمارســتان کــودکان با حوادث 
کــه هم اتاقــی  ۲۹ بهمــن مواجــه بــود و پســردایی ام 
مــن بــود، انقابــی بــود و در تمامــی تظاهــرات شــرکت 
کمبــود شــدید پزشــک پــس  می کــرد. بــا توجــه بــه 
کــه در آن  غ التحصیلــی بــه شهرســتان بنــاب  از فار
زمــان بیماری هــای عفونــی بیــداد می کــرد رفتــم و در 
شــهریورماه بــه پــادگان فرآبــاد تهــران جهــت خدمــت 
خدمــت  آمــوزش  دوران  کــه  شــدم  اعــزام  ســربازی 
ســربازی مــن نیــز بــا حادثــه ۱۷ شــهریور مصــادف شــد 
کــم بــود و مســیر  کی بــر شــهر حا و جــو خفقــان و ترســنا
کشــتار مــردم مســیر عبــور مــن بــود و باالجبــار  کشــت و 

کــردم. از میــدان ژالــه عبــور 
ــا دوره خدمــت ســربازی مــن در ارومیــه،   هم زمــان ب
انقــاب اســامی بــه پیــروزی رســید. ارومیــه اولیــن 
کــه نبردهــای مســلحانه علیــه نظــام  در  شــهری بــود 

ایــن شــهر آغــاز شــد.
در آســتانه ی پیــروزی انقــاب اســامی، امــام دســتور 
ــه  ــن ب ــد و م کنن ــرار  ــا ف ــربازها از پادگان ه ــا س ــد ت دادن
کــه خانــواده   ام در خانه هــای ســازمانی  ایــن دلیــل 

کنــم و امــا بــا ایفــای  زندگی می کردنــد، نتوانســتم فــرار 
نقــش ســرباز نفــوذی تــا پیــروزی قطعــی انقــاب بــه 
بــا تشــکیل جهــاد  و  ادامــه دادم  خدمــت ســربازی 

ســازندگی، جــزو هســته های اصلــی جهــاد بــودم.
کاهــش دوره ی خدمــت ســربازی از دو ســال بــه  بــا 
ــی  ــون رزیدنت ــرکت در آزم ــه ش ــم ب ــال، تصمی ــک س ی
گرفتــم، امــا ازآنجایی کــه ایــن  در رشــته ی عفونــی 
رشــته دیگــر دانشــجو نمی پذیرفــت، بــا شــرکت در 
دوره  آن  در  شــدم.  دوم  رتبــه  اورولــوژی  رشــته ی 
و قبــل از پیــروزی انقــاب تمامــی رشــته ها از قبــل 
پیش فــروش می شــدند و فــردی حاضــر بــود رشــته ی 
مــن را بــه قیمــت خریــد یــک خانــه در تبریــز بخــرد کــه 

مــن زیــر بــار نرفتــم.
پــس از پیــروزی انقــاب در انجمن های اســامی عضو 
کــه  شــدم و بــا راهنمایــی »مرحــوم دکتــر ناســی زاده« 
غ التحصیــل آمریــکا بــود و در جنــگ ویتنــام شــرکت  فار
داشــت، بــه جبهــه اعــزام شــدیم. بــا توجــه بــه اینکــه 
معنــی  حتــی  مــا  بــود،  شروع شــده  ناگهانــی  جنــگ 
ــتان  ــی بیمارس ــا طراح ــتیم! ب ــم نمی دانس ــه را ه جبه
صحرایی در شهرســتان ســرپل ذهاب که موردتهاجم 
گرفتــه بــود، هــر دو هفتــه یک بــار یــک  و بمبــاران قــرار 

کیــپ از تبریــز راهــی منطقــه می شــد و من نیز تــا پایان  ا
دوره ی رزیدنتــی مســئول اعــزام بــودم.

کــه ســنندج مــورد محاصــره ی تروریســت ها  زمانــی 
بــود مــن نیــز به عنــوان نیــروی جنگــی بــه منطقــه 
کــه  اعــزام شــدم، امــا سرنوشــت طــوری رقــم خــورد 
حضــور  بــا  هم زمــان  و  شــوم  مشــغول  عمــل  اتــاق 
در منطقــه زیــر بمبــاران بــرای امتحــان بــرد آمــاده 
کــه باخبــر شــدم مــن را به عنــوان معــاون  می  شــدم 
تعییــن  حکــم  برایــم  و  کــرده  انتخــاب  دانشــگاه 
ســمت  پذیــرش  بــه  حاضــر  به هیچ وجــه  کرده  انــد، 

نبــودم و بــه ادامــه تحصیــل عاقــه داشــتم.
بــه پذیــرش ســمت  اجبــار مجبــور  از روی  باالخــره 
معاونــت شــدم و پــس ازآن نیــز ســمت های ریاســت 
ارائــه ی  بــا  دانشــکده  پزشــکی و ریاســت دانشــگاه 
ح افزایــش ظرفیــت دانشــگاه های علــوم پزشــکی  طــر
ــا اصــرار،  ــودم، ب ح ب ــز از حامیــان ایــن طــر کــه مــن نی
کــه  ریاســت دانشــگاه را از خردادمــاه ۱۳۶۸ پذیرفتــم 
بــا ســختی های بســیاری مواجــه شــدم و در برخــی 
کاغــذ را هــم تهیــه  مــوارد نمی توانســتیم چندتکــه 
کنیــم و پذیــرش ســمت و مدیریــت یــک مجموعــه 

به آســانی امــروز نبــود.

بیمارستان سرپل ذهاب - 1360 بیمارستان سرپل ذهاب - 1360 

جلسه قدردانی از استاد دکتر مبّین همکالسی های دبیرستان -1348  
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بازدید شبانه روزی کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو از داروخانه ها 

بازدید شبانه روزی کارشناسـان دارویی 
معاونـــت غـــذا و دارو از داروخانه ها بـــه 
دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش 
تبریـــز، دکتـــر حســـن  علـــوم پزشـــکی 
ـــر دارو و مـــواد مخـــدر ایـــن  ـــی مدی آقاجان
گفـــت: در راســـتای ارتقـــای  معاونـــت 
ــه  ــی بـ ــات دارویـ ــتر خدمـ ــه بیشـ ــر چـ هـ
ــر  ــاران و مراجعه کننـــدگان عـــاوه بـ بیمـ
بازدیدهـــای روزانـــه و طبـــق برنامـــه ایـــن 
ــرد،  ــام می گیـ کـــه روزانـــه انجـ معاونـــت 

معاونـــت  ایـــن  دارویـــی  کارشناســـان 
شـــبانه روزی  داروخانه هـــای  بـــه 
اســـتان نیـــز در ســـاعات فعالیـــت آن هـــا 
نظارتدارنـــد و نحـــوه انجـــام خدمـــات 
دارویـــی و مشـــکات احتمالـــی را بررســـی 
تشـــکیل  بـــا  همچنیـــن  می نماینـــد. 
جلســـه بـــا مدیـــران و مســـئولین فنـــی 
داروخانه هـــای شـــبانه روزی، ضـــرورت 
تأمیـــن داروی موردنیـــاز را بـــرای ایـــام 
تعطیـــات نـــوروزی و نیـــز ارائـــه خدمـــات 

بـــا حضـــور مســـئول  دارویـــی منظـــم 
فنـــی در نوبت هـــای فعالیـــت داروخانـــه 

گردیـــد. کیـــد  تأ
از  بازرســـی  افـــزود:  آقاجانـــی   دکتـــر 
تمـــام داروخانه هـــای اســـتان هماننـــد 
گذشـــته در ایـــام تعطیـــات  ســـال های 
عیـــد نیـــز ادامـــه یافتـــه و برنامـــه ای 
کشـــیک های نـــوروزی جهـــت  بـــرای 
دارویـــی  مشـــــــکات  بـــه  رســـــیدگی 
نـــوروزی  میهمانـــان  و  همشـــهریان 

ــر اداره دارو و  تنظیم شـــده اســـت. مدیـ
مـــواد مخـــدر اســـتان ادامـــه داد: بیـــش از 
ده هـــزار بروشـــور و پمفلـــت اطاع رســـانی 
دارویـــی  توصیه هـــای  خصـــوص  در 
نـــوروزی،  ســـفرهای  در  بخصـــوص 
نحـــوه مصـــــــرف و نگهـــــــداری آن و 
شـــماره  و  )آدرس  تمـــاس  اطاعـــات 
تمـــاس( داروخانه هـــای شـــبانه روزی 
بیـــن مســـافرین در ایـــام عیـــد توزیـــع 

خواهـــد شـــد. 
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برگزاری جلسه ستاد اطالع رسانی و توزیع دارو در 
سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو 

برگـــزاری جلســـه ســـتاد اطاع رســـانی و 
توزیـــع دارو در ســـالن کنفرانـــس معاونـــت 
گـــزارش روابـــط عمومـــی  غـــذا و دارو بـــه 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز جلســـه 
ســـتاد اطـــاع رســـانی و توزیـــع دارو در 
کنفرانـــس معاونـــت غـــذا و دارو  ســـالن 
بـــا حضـــور مدیـــران شـــرکتهای پخـــش 
کارشناســـان امـــور دارویـــی  دارویـــی و 
معاونـــت برگـــزار شـــد.  در ایـــن جلســـه 
دکتـــر حســـن آقاجانـــی مدیـــر دارو و مـــواد 

مخـــدر اســـتان ضمـــن خوشـــامدگویی 
بـــه حاضـــران در خصـــوص مشـــکات 
تعامـــل  لـــزوم  و  داروخانه هـــا  مالـــی 
بـــا داروخانه هـــا  شـــرکت های پخـــش 
مشـــکل  ایجـــاد  از  جلوگیـــری  جهـــت 
کـــرد.  دکتـــر آقاجانـــی ادامـــه  صحبـــت 
داد: بـــا توجـــه بـــه فرارســـیدن ســـال نـــو 
برنامـــه کشـــیک نـــوروزی شـــرکت های 
پخـــش جهـــت ارائـــه خدمـــات بهتـــر 
جهـــت  داروخانه هـــا  در  دارویـــی 

اســـتفاده مســـافران و میهمانـــان اســـتان 
ع وقـــت تنظیـــم و بـــه معاونـــت  در اســـر
ارســـال شـــود.  همچنیـــن در ایـــن جلســـه 
بـــه بررســـی وضعیـــت ارائـــه خدمـــات 
کمبودهـــای  وضعیـــت  و  دارویـــی 

ــرر  ــد و مقـ ــه شـ ــتان پرداختـ ــی اسـ دارویـ
و  راهنمایـــی  همـــکاری  بـــا  گردیـــد 
رانندگـــی اســـتان مشـــکات مربـــوط بـــه 
خودروهـــای  در  داروهـــا  حمل ونقـــل 
گـــردد. مخصـــوص شـــرکت پیگیـــری 
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شروع به فعالیت اکیپ های نظارت نوروزی حوزه معاونت درمان از ۲۸ اسفند ۹۶ 

کیپ هـــای  ــروع بـــه فعالیـــت ا آییـــن شـ
معاونـــت  حـــوزه  نـــوروزی  نظـــارت 
درمـــان از محـــل ســـتاد مرکـــزی دانشـــگاه 
روابـــط  گـــزارش  پزشـــکی به  علـــوم 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی 
فتحـــی،  پـــور  حجـــت  دکتـــر  تبریـــز، 

معـــاون درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
فعالیـــت  بـــه  شـــروع  آییـــن  در  تبریـــز 
حـــوزه  نـــوروزی  نظـــارت  کیپ هـــای  ا
ده  داشـــت:  اظهـــار  درمـــان  معاونـــت 
کیـــپ درمانـــی و نظارتـــی از صبـــح امـــروز  ا
کـــز آموزشـــی درمانـــی  ۲۸ اســـفند از مرا

تبریـــز و بیمارســـتان های شهرســـتان ها 
ـــد داشـــت  ـــی خواهن ـــد نظـــارت عال بازدی
ــه  ــتای ارائـ کـــه در راسـ ــا برنامه هایـــی  تـ
پیش بینی شـــده  درمانـــی  خدمـــات 
نـــوروز به صـــورت  در تعطیـــات عیـــد 
صحیـــح اجـــرا شـــود و مراجعیـــن بـــه 

کـــز مشـــکلی نداشـــته باشـــند.  گفتنـــی  مرا
ــرل و  کنتـ ــای  کیپ هـ ــت ا ــت: فعالیـ اسـ
نظـــارت امـــور درمانـــی واحدهـــای تابعـــه 
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی از ســـاعت ۸ 
صبـــح امـــروز۲۸ اســـفندازمحل ســـتاد 

ــد. ــروع شـ ــگاه شـ ــز دانشـ مرکـ
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با تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور
دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت

 در سال تحصیلی ۱۹-۲۰۱۸ اعالم شد

معتبــر  اســتانداردهای  از  بهره بــرداری 
دانشــگاههای  ارزیابــی  در  بین المللــی 
فــارغ  تحصیلــی  مــدارک  و  خارجــی 
التحصیــان ایــن دانشــگاهها می توانــد 
ســامت  نظــام  ارتقــای  زمینه هــای 
کشــور همــگام بــا مجامــع بین المللــی 
اســاس  همیــن  بــر  آورد.  فراهــم  را 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ویــژه  بررســی های  بــر  عــاوه  پزشــکی 
رتبــه  نظام هــای  متبــوع،  وزارت 
بندی QS، Times و Shanghai کــه 
هــای  نظــام  پراســتنادترین  از  بعضــا 
مــاک  را  اســت  جهانــی  رتبه بنــدی 
فهرســت  ســاالنه  و  داده  قــرار  عمــل 

دانشــگاه های خارجــی مجــری آمــوزش 
علوم پزشــکی کــه مورد تایید می باشــند 

می نمایــد. منتشــر  را 
بررســی های  بــا  راســتا  ایــن  در 
کارشناســی مدنظــر وزارت بهداشــت، 
آمــوزش پزشــکی و در نظــر  درمــان و 
رتبــه  در  برتــر  دانشــگاه های  گرفتــن 
 Shanghai  و OS، Times بندی هــای
دانشــگاه های  نهایــی  لیســت 
وزارت  تاییــد  مــورد  کشــور  از  ج  خــار
ســال  ورودی هــای  جهــت  متبــوع 
تحصیلــی ۱۹- ۲۰۱۸ در رشــته هــای 
ایــن  تهیه  شــد. در  پزشــکی  علــوم 
کشــورهای  از  لیست  ۶۴۵دانشــگاه 

تاییــد  مــورد  مختلــف 
قــرار  بهداشــت  وزارت 
تاییــد وزیــر  که  بــا  دارنــد 

ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
و مطابــق بــا رای صــادره در دویســت 
و ســی و دومیــن جلســه شــورای عالــی 
ارزشــیابی مــدارک دانــش آموختــگان 
خ ۱۳۹۶/۶/۲۶،  کشــور مــور ج از  خــار

شــد. تصویــب 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن لیســت ســالیانه 
مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و از ابتــدای 
دانشــگاههای  ســپتامبر ۲۰۱۸  صرفــا 
موجــود در ایــن لیســت جهــت ادامــه 
ــدارک  ــوده و م ــد ب ــورد تایی ــل م تحصی

صــادره طبــق ضوابــط قابــل ارزشــیابی 
تــا  اســت  ضــروری  لــذا  می باشــند. 
متقاضیــان تحصیل در دانشــگاههای 
 ۲۰۱۸ ســپتامبر  ابتــدای  از  خارجــی 
صرفــا بــه دانشــگاههای مــورد تاییــد 
وزارت بهداشــت مراجعــه نمــوده و بــه 
کــه در  ایــن نکتــه دقــت داشــته باشــند 
دانشــگاههایی  در  تحصیــل  صــورت 
شــده،  تاییــد  دانشــگاه   ۶۴۵ از  غیــر 
پــس از فراغــت از تحصیــل، مــدارک 

ایشــان ارزشــیابی نخواهــد شــد.

فهرستدانشگاههایخارجیموردتاییدوزارت
بهداشتدرسالتحصیلی۱۹-۲۰۱۸راازسایت
http://amouzesh.tbzmed.ac.irدریافتکنید

جشن چهارشنبه آخر سال 

بـــا توجـــه بـــه اتفاقـــات هفتـــه پایانـــی 
گرایـــش برخـــی دانش آمـــوزان  ســـال و 
و  محترقـــه  مـــواد  از  اســـتفاده  بـــه 
آســـیب های  افزایـــش  و  منفجـــره 
ناشـــی از آن در بیـــن ایـــن عزیـــزان و 
به منظـــور اشـــاعه فرهنـــگ پیشـــگیری 
و  جانـــی  خســـارات  از  جلوگیـــری  و 
مالـــی، برنامـــه نمادیـــن شـــاد آموزشـــی 
تحـــت عنـــوان " جشـــن چهارشـــنبه آخـــر 

ســـال بـــرای دانـــش آمـــوزان و ســـفیران 
ــه در  ــی پنج گانـ ــدارس نواحـ ــامت مـ سـ
گردیـــد.  بـــه  تـــاالر معلـــم تبریـــز برگـــزار 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکتـــر 
درســـتی معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه 
اســـتان در  بهداشـــت  مرکـــز  رئیـــس  و 
ـــوارد  ـــار م ـــه آم ـــاره ب ـــن اش ـــخنانی ضم س
فوتـــی ومصدومیـــن چهارشـــنبه آخـــر 
آموزش هـــای  تقویـــت  ســـال۹۵، 

پیشـــگیری از رفتارهـــای مخاطره آمیـــز 
در نوجوانـــان را خاطرنشـــان نمـــوده و 
ضـــرورت توجـــه بـــه اینکـــه شـــکل ابـــراز 
ــز  ــای مخاطره آمیـ ــا رفتارهـ ــادی ها بـ شـ
ـــادآور  ـــاس نشـــود را ی ـــه ایجـــاد ی منجـــر ب
شـــدند. ایشـــان در ادامـــه بـــه نوجوانـــان 
کنـــار خانـــواده  کـــه در  توصیـــه نمودنـــد 
ــورت  ــادی به صـ ــم شـ ــام مراسـ ــه انجـ بـ
ــایی  ــد.  پاشـ ــن بپردازنـ ــط رو ایمـ ــی خـ بـ

اســـتان  پـــرورش  آمـــوزش  مدیـــرکل 
نیـــز به ضـــرورت تقویـــت مهـــارت "نـــه 
گفتـــن" بـــرای پیشـــگیری از رفتارهـــای 
کیـــد  پرخطـــر در نوجوانـــان و جوانـــان تأ
کردنـــد.  گفتنـــی اســـت برنامـــه بـــا اجـــرای 
مســـابقه  اجـــرای  و  مضمونـــی  تئاتـــر 
کـــرده و از دانـــش آمـــوزان  ادامـــه پیدا
شـــرکت کننده در مســـابقه نیـــز تقدیـــر بـــه 

ــد. ــل آمـ عمـ
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دهمین نشست روسا و معاونان دانشگاه های عضو کالن منطقه دو آمایش سرزمینی نظام سالمت در مرکز 
ملی مدیریت سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، اردبیل، 

مراغه، سراب، خلخال و خوی برگزار شد.

دکتـــر محمدحســـین صومـــی، رئیـــس 
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
کـــه  آغـــاز ایـــن نشســـت، بـــا بیـــان ایـــن 
موضـــوع تمـــام وقـــت بـــودن پزشـــکان 
و مســـاله ی راه انـــدازی سیســـتم ارجـــاع 
از جملـــه سیاســـت های مـــورد توجـــه 
اســـت،  دو  منطقـــه  کان  برنامـــه   در 
از  ارجـــاع  سیســـتم  راه انـــداری  افـــزود 
اولویـــت هـــای وزارت بهداشـــت و دولـــت 

می باشـــد. دوازدهـــم 
»دکتـــر آقـــازاده«، رئیـــس دانشـــگاه ارومیه 
نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا تاکیـــد بـــر عملکرد 
راه انـــدازی  منظـــور  بـــه  کارشناســـانه 
ســـامت  آمـــوزش  و  ارجـــاع  سیســـتم 
کـــرد: ضـــرورت آمـــوزش ســـامت  بیـــان 
ــدت  ــه شـ ــکی بـ ــوم پزشـ ــوزه ی علـ در حـ
احســـاس می شـــود؛ از ایـــن رو امیدواریـــم 
هم اندیشـــی  جلســـات  برگـــزاری  بـــا 
ایـــن  اجـــرای  راســـتای  در  مختلـــف، 

گام موثـــری برداریـــم.  طرح هـــا 
مســـتقل  بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  وی  
شـــدن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی خـــوی 
گفـــت: برخـــی در مناطـــق کوچـــک چنیـــن 
می پندارنـــد کـــه دانشـــگاه های مـــادر قصـــد 
کـــردن حقـــوق دانشـــگاه های  پایمـــال 
کوچک تـــر را دارنـــد و ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه بایـــد بـــه چنیـــن دیدگاه هـــای کامـــا 
غلـــط پایـــان داد و بـــه منظـــور توســـعه ی 
کـــرد.  تـــاش  شـــمالغرب  منطقـــه   کل 
 »دکتـــر علـــی تقی زادیـــه«، معـــاون آمورشـــی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ادامه به 
ارائـــه ی توضیحاتـــی در خصـــوص کارگروه 

ــوم  ــان آموزشـــی دانشـــگاه های علـ معاونـ
کان منطقـــه دو پرداخـــت و  پزشـــکی 
اظهـــار کـــرد: درخواســـت رشـــته های جدیـــد 
در برخی دانشـــگاه های کان منطقه دو، 
درخواســـت دوره  کوتـــاه مـــدت دارویـــاری در 
دانشـــگاه مراغـــه، تعریـــف ماموریت هـــای 
آموزشـــی جدیـــد بـــرای ســـال ۹۷ اعـــم 
و  مـــادر  ســـامت  توســـعه  ی  دانـــش  از 
آفـــت  ســـموم  بیمـــار،  ایمنـــی  کـــودک، 
کـــش، بیماری هـــای غیرواگیـــر، حرکـــت 
بـــه ســـمت دانشـــگاه  های مـــروج ســـامت 
و توســـعه علـــم مبـــارزه بـــا بیماریهـــای غیـــر 
واگیـــر و ســـلولهای بنیـــادی ســـر طـــان های 
گـــوارش  از جملـــه طرح هـــای  دســـتگاه 

ـــود.  تصویـــب شـــده در ایـــن کارگـــروه ب
 رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
تصویـــب  طرح هـــای  بـــه  پاســـخ  در 
ـــودن طرح هـــای  ـــاع ب ـــل دف ـــر قاب شـــده ب
گفـــت:  کـــرد و  پیشـــنهاد شـــده تاکیـــد 
ایـــن طرح هـــای بایـــد بـــا رشـــته های 
حـــوزه ی علـــوم پزشـــکی مرتبـــط بـــوده 
و متولـــی خاصـــی نداشـــته باشـــند تـــا 
شـــاهد مشـــکات پـــس از ارائـــه نباشـــیم. 
ــز  ــتاری« را نیـ ــاق پرسـ ــن »اخـ همچنیـ
پیشـــنهاد  طرح هـــای  بـــه  می تـــوان 

ــرد. کـ ــه  ــده اضافـ شـ
 »دکتـــر ابولقاســـم جویبـــان«، معـــاون 
پژوهشـــی دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریز 
نیـــز در ادامـــه اســـتفاده از مرکـــز رشـــد ایـــن 
کـــه  دانشـــگاه را بـــرای دانشـــگاه هایی 
مرکـــز رشـــد ندارنـــد، امـــکان پذیـــر دانســـت 
پژوهشـــگران  و  فنـــاوران  گفـــت:  و 
می تواننـــد طرح هـــای خـــود را بـــرای مـــا 
ـــن  ـــود در ای ـــتر موج ـــرده و از بس ک ـــال  ارس

ــوند. ــد شـ ــگاه بهره منـ دانشـ
معـــاون  آقـــازاده«،   محمـــد  »دکتـــر 
فرهنگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریز 
گزارشـــی  نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا ارائـــه ی 
کارگـــروه  از تصمیمـــات اتخـــاذ شـــده در 
معاونـــان فرهنگـــی دانشـــگاه های کان 
بیـــان  ســـرزمین  آمایـــش  دو  منطقـــه 
ـــف  ـــنواره های مختل ـــزاری جش ـــرد: برگ ک
ورزشـــی  المپیادهـــای  و  فرهنگـــی 
بین المللـــی،  و  کشـــوری  منطقـــه ای، 
ویـــژه  بـــه  دانشـــجویان  رفـــاه  تامیـــن 
دانشـــجویان خارجـــی از جملـــه مباحـــث 
بـــود  کارگـــروه  ایـــن  در  شـــده  مطـــرح 
ــه  ــورد توجـ ــش مـ ــش از پیـ ــد بیـ ــه بایـ کـ
علـــوم  دانشـــگاه  گیرد.  رئیـــس  قـــرار 
ــه  ــخ بـ ــه در پاسـ ــز در ادامـ ــکی تبریـ پزشـ

مـــوارد مطـــرح شـــده از ســـوی معاونـــان 
فرهنگـــی دانشـــگاه های کان منطقـــه 
دو گفـــت: امـــکان برگـــزاری المپیادهـــای 
ماهـــه  ســـه  در  منطقـــه ای  ورزشـــی 
اول ســـال آتـــی و امـــکان برگـــزاری بـــا 
کشـــورهای همجـــوار در  دانشـــجویان 

ســـه مـــاه دوم ســـال وجـــود دارد. 
کـــه صنـــدوق   صومـــی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن 
رفـــاه بایـــد منطقـــه ای شـــود، عنـــوان 
کـــرد: مشـــکل کمبـــود و نبـــود خوابـــگاه 
ـــال  اســـتاندارد در ســـراب، خـــوی و خلخ
ــرف  ــردان برطـ ــای خودگـ ــا خوابگاه هـ بـ

می شـــود.
معـــاون  پورفتحـــی«،  »دکتـــر حجـــت 
درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
بـــه مســـائل  بـــا اشـــاره  نیـــز در پایـــان 
معاونـــان  کارگـــروه  در  شـــده  مطـــرح 
کان منطقـــه  درمانـــی دانشـــگاه های 
کـــرد:  اظهـــار  ســـرزمین  آمایـــش  دو 
اعطـــای مجـــوز بـــه پزشـــکان و مطب هـــا 
اعـــم از صـــدور مجـــوز بـــرای مطب هـــای 
شـــخصی بـــا تعرفـــه ی دولتـــی از مـــوارد 
ــوده و  ــروه بـ کارگـ ــن  ــده در ایـ ــرح شـ مطـ
مشـــکل اصلـــی در سیســـتم ارجـــاع، نبـــود 

ــد اســـت. ــن مقصـ تعییـ
ـــز  ـــوم پزشـــکی تبری  رئیـــس دانشـــگاه عل
کـــرد: بایســـتی  نیـــز در پایـــان خاطرنشـــان 
مصوبـــات و پیشـــنهادات کان منطقـــه 
کارشناســـی و پایلـــوت  کامـــل  ۲ بصـــورت 
کاری  شـــده و پـــس از انجـــام چکـــش 
هـــای الزم و بررســـی نواقـــص و ایـــررادات 

ـــه شـــود. ـــوع ارائ ـــه وزارت متب ب

ی
واد

ن ج
روی

ر: پ
خب

س 
شنا

کار
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مدير كل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

خودمراقبتی اولین گام در سالمت مردان است

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:

در 18 دانشگاه علوم پزشکی کشور متخصصین طب ایرانی 
تربیت می شوند

معاون بهداشت در دیدار با نمایندگان دستیاران پزشکی خانواده:

متخصصان پزشکی خانواده، برنامه پزشک خانواده را متحول 
کنند

یادداشت وزیر بهداشت به مناسبت جان باختن تعدادی از هموطنان در سانحه 
سقوط هواپیمای شرکت آسمان

تسلیت به جامعه پزشکی و پرستاری

دبیر ستاد تحول و نو آوی در آموزش عالی سالمت عنوان کرد:

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، اولین 
تجربه آینده نگاری در حوزه آموزش عالی سالمت

دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت:

سند برآورد نیروی انسانی نظام سالمت به منظور توسعه متوازن 
مناطق آمایشی کشور تدوین می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برای رفع مسائل 
فعلی و چالش های آتی نظام سالمت طراحی شده است

مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل تجهیزات پزشکی خبر داد:

عقد قرارداد 20 شرکت تجهیزات پزشکی با ژاپنیها تا سه ماه 
آینده

معاون درمان وزارت بهداشت:

مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش مالیات بر سیگار، جای 
تقدیر دارد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران:

بدهی سازمان بیمه سالمت ایرانیان، میراثی است که به ما 
رسیده است

مدیرکل خیرین و موسسات خیریه سالمت وزارت بهداشت خبر داد:

برگزاری سومین نشست مدیران و کارشناسان موسسات خیریه 
و خیرین دانشگاههای علوم پزشکی

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

قهوه خانه داران، تغییر رویکرد دهند

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد:

آغاز فصل جدیدی در روابط ایران و ژاپن در حوزه سالمت / 
حمایت دولت ژاپن از اقدامات وزارت بهداشت جمهوری اسالمی 

ایران 

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت اصالح نظام پرداخت در حوزه بهداشت/ پیش بینی 12 
گام برای اجرای برنامه پزشک خانواده

با حکم وزیر بهداشت؛

رئیس شورای معین انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي 
با موازين شرع مقدس منصوب شد

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در سفر به ژاپن:

آغاز فعالیت شرکت های تجهیزات پزشکی ژاپنی ظرف سه ماه 
آینده، در ایران 

وزیر بهداشت در همایش تخصصی بهداشت عمومی و امنیت غذایی:

همیشه مردم باید مدعی و قوای سه گانه پاسخگو باشند/ باید 
حقوق مردم را مطالبه کنیم

رييس دفتر مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت:

با پياده سازي خدمات الكترونيك سالمت چرخه كاغذي خدمات 
برچيده مي شود

مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت در مراسم 
گرامیداشت روز مهندس:

مهمترین تکلیف مدیران در یک حوزه هدفگذاری درست است

با درخواست سازمان جهانی بهداشت و به منظور بررسی مراقبت ها و 
پیشگیری از بیماری های واگیر؛

تیمی از متخصصین ایرانی به کشور افغانستان اعزام شدند

وزيربهداشت در نشست منطقه ای روسای پزشکی قانونی:

قدرت از مسیر دانش و فناوری حاصل می شود/ برادری 
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اسالمی، دستور کار همه کشورهای اسالمی قرار گیرد 

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نقشه راه 
حوزه آموزش علوم پزشکی کشور است

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد:

همکاری وزارت بهداشت ایران و ژاپن/ تهیه پروتکل برنامه های 
اجرایی دو کشور در حوزه سالمت در آینده نزدیک

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در همایش مدیران آمار و 
فناوری اطالعات دانشگاه ها:

حرکت به سمت دولت الکترونیک مستلزم یک تحول است

وزیربهداشت در حاشیه نشست منطقه ای روسای پزشکی قانونی:

چرخه آموزش پزشکی، با همکاری پزشکی قانونی میسر می 
شود

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران:

مدیریت هزینه از اولویت های سازمان بیمه سالمت است / 
پوشش بیمه رایگان 100درصدی روستائیان

به همت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت؛

اولین »درسنامه طب ایرانی« مبتنی بر شواهد منتشر شد

در سفر وزیر بهداشت کشورمان به بلژیک مطرح شد؛

اشتياق اتحاديه اروپا برای سرمايه گذاري متقابل در بخش 
سالمت جمهوری اسالمی ایران 

در دیدار وزیر بهداشت با مقامهای اتحادیه اروپا انجام شد؛

بررسی راهکارهای ارتقای امنیت غذایی و ورود ایران به بازارهای 
اروپا

رییس سازمان غذا و داروی کشور در همایش بهبود تغذيه در جامعه كاركنان:

سازمان غذا و دارو بر غذاهای فرآوری شده نظارت و کنترل دارد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در همایش بهبود تغذيه در 
جامعه كاركنان:

اصالح الگوی غذایی با فرهنگسازی و آموزش میسر می شود/ 
الزام گذراندن دوره آموزشی تغذیه برای کارکنان

دبیرکل وزارت سالمت فالندر بلژیک:

ظرفیتهای زیادی برای همکاریهای آموزشی و تحقیقاتی بین 
ایران و بلژیک وجود دارد /همکاری دو کشور ایران و بلژیک بین 

کارآفرینان بخش خصوصی و همچنین بین دولتهای دو کشور 

وزیر بهداشت:

به جای ادغام سازمان های بیمه گر نیاز به سیاستگذاری واحد 
داریم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

نقش نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی پر رنگ است

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

دو واکسن جدید به برنامه ایمن سازی کشور اضافه می شود

رییس انستیتو پاستور ایران مطرح کرد:

با اجازه مقام معظم رهبری، 100 میلیون دالر از محل صندوق 
توسعه ملي برای تامین و تولید دو واکسن جدید اختصاص 

یافت

وزير بهداشت در نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي تاکید کرد:

ضرورت ایجاد بيمه ویژه دندانپزشكي/ لزوم حمايت از توليد 
داخل در زمينه تجهيزات دندانپزشكي 

مدیر برنامه پیشگیری از ناشنوایی معاونت بهداشت وزارت بهداشت:

900 میلیون نفر در دنیا تا سال 2050 از کم شنوایی رنج می برند/ 
34 میلیون نفر از این تعداد کودک هستند

با حضور وزیر بهداشت؛

دو داروی جدید درمان هپاتیت C و پیشگیری از سکته های 
قلبی و عروقی معرفی شد

وزیر بهداشت در مراسم معرفی دو داروی درمان هپاتیتC و پیشگیری از سکته 
های قلبی و عروقی:

داروی پلی پیل یک داروی اثر بخش برای پیشگیری از سکته 
های قلبی و عروقی است

معاون برنامه ریزی و هماهنگی وزیر بهداشت:

خرید راهبردی خدمات، استراتژی کشورهای موفق در حوزه 
سالمت است
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با محوریت تحول و نوآوری در آموزش و با ماهیت توسعه آموزش پزشکی؛

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره 
شهید مطهری اردیبهشت سال 97 برگزار می شود

سخنگوي وزارت بهداشت :

فراخوان مناقصه وزارت بهداشت برای احداث تخت های 
بیمارستانی

رییس مجلس در اجالس سراسری مدیران سازمان بیمه سالمت ایران:

طرح تحول سالمت برای دولت و مجلس مهم است

وزیر بهداشت در اجالس سراسری مدیران سازمان بیمه سالمت ایران:

یکی از مالک های دولت های خوب و بد در دنیا، رفاه اجتماعی 
است

وزیر بهداشت در یکصد و چهارمین اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور:

توجه به برنامه عملیاتی و اجرایی شدن برنامه ها، مهم ترین 
اقدام سال آینده

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی:

ایجاد رشتههای تخصصی پزشکی اجتماعی از مصداقهای 
اجتماعی شدن سالمت است

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در همايش بررسي راهكارهاي 
دستيابي به مرجعيت علمي و پژوهشي:

نيروي انساني محقق و اندیشمند، ثروت اصلي كشور است

وزیر بهداشت در حاشیه سومین همایش دستیابی به مرجعیت علمی:

دانشمندان هیچ انتظاری جز احترام و توجه ندارند

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد:

تدوین دستورالعمل و آيين نامه ای به منظور توسعه مراقبت 
هاي حمايتي و تسكيني

معاون اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد:

ضرورت مشارکت سازماندهیشده تمام آحاد مردم در حوزه 
سالمت

وزیر بهداشت در چهارمین کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت:

نباید اجازه دهیم نام، یاد و خاطره شهدا کمرنگ شود

رییس سازمان غذا و دارو:

کاهش میزان چربی، قند و نمک در محصوالت غذایی، در سال 
97 نیز ادامه می یابد 

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد:

تدوین چهار دوره تخصصی کوتاه مدت برای توانمند سازی 
پرستاران

سرپرست سازمان اورژانس کشور:

35 درصد آسیب دیدگان شب چهاشنبه آخرسال دانش آموزان 
هستند/ والدین، در کنار نوجوانان خود باشند

مدیرکل سازمانهای مردمنهاد سالمت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت:

سازمانهای مردمنهاد مهمترین رکن ایجاد عدالت اجتماعی

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد:

دانشکده های داروسازی کشور، پیشرو در تولید علم و ثروت 
ناشی از دانش

سخنگوی وزارت بهداشت ابعاد همکاری های ایران و تایلند در حوزه سالمت را 
تشریح کرد؛

کنترل هزینه های حوزه سالمت و پزشک خانواده از جمله 
محورهای همکاریهای مشترک ایران و تایلند 

وزیر بهداشت در سیزدهمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی 
و رانندگی ناجا:

ضرورت فرهنگسازی و همراهی بیشتر با پلیس راهنمایی و 
رانندگی برای کاهش تصادفات

وزیربهداشت در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

امیدواریم که در دولت دوازدهم خدمات به صورت واقعی 
الکترونیک شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست مشترک با وزیر بهداشت:

ضرورت تشکیل کارگروهی مشترک میان دو وزارتخانه برای 
استخراج سند تحول دیجیتال در حوزه سالمت

در جلسه مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با سازمان 
توسعه تجارت ایران مصوب شد:
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هدف گذاری صادرات 240 میلیون دالری در اولین کارگروه 
توسعه صادرات تجهیزات پزشکی

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت بهداشت:

توجه به زیرساخت های تاسیساتی بیمارستانی در اولویت است

مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايران:

باوجود دستور رئيس سازمان برنامه و بودجه، اقدام موثري براي 
تخصيص اعتبارات بيمه سالمت صورت نگرفته است

سخنگوی وزارت بهداشت :

میزان کالری مصرفی در غذای ایرانیان، بیش از حد متوسط 
است/ مصرف سرانه قند و شکر ایرانیان 38 درصد بیشتر از 

میزان توصیه شده است 

با حضور وزیر بهداشت انجام شد؛

رونمایی از دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی تولید داخلی

وزیر بهداشت تاکید کرد:

ضرورت شناسایی ظرفیت ها در کشور برای تولید محصوالت 
داخلی

رييس اداره پيشگيري از سرطان وزارت بهداشت:

آغاز مراقبت هاي تسکینی در بيش از ١٥ مركز سرطان كشور از 
تير ماه ٩٧

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت:

الکترونیکی کردن خدمات سالمت در سال 97 به ثمر می رسد

وزیر بهداشت در دیدار وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رییس آذری 
کمیسیون مشترک جمهوری ایران و آذربایجان تاکید کرد:

ضرورت تسریع در توسعه همکاری های ایران و آذربایجان در 
حوزه سالمت

معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت عنوان کرد:

اجرای برنامه سالمت روان در مدارس با همکاری آموزش و 
پرورش

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد:

برگزاری ششمین اجالس کشوری معاونین و مدیران بین الملل 

دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل عنوان کرد:

توسعه پایدار سالمت با تاکید بر ظرفیت سازمان ها و پیمان 
های بین المللی از مهم ترین برنامه های حوزه بین الملل 

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت:

حوزه گردشگری سالمت در کشور مزیت های فراوانی برای ارائه 
خدمات به کشورهای دیگر دارد

مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

تامین دارو و تجهیزات پزشکی از دغدغه هایی است که وزارت 
بهداشت در قالب طرح تحول سالمت به آن نگاه ویژه دارد

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد:

سفر وزیر بهداشت موریتانی به ایران/ آشنايى با نظام سالمت و 
بهره بردارى از تجارب و فناوري هاى سالمت در ايران

در سفر معاون درمان وزارت بهداشت به استان سمنان انجام شد؛

افتتاح و بازدید از پروژه های بهداشتی و درمانی 

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد:

تثبیت دستاوردهای طرح تحول نظام سالمت و کنترل هزینه ها 
از مهمترین برنامه های سال 97 وزارت بهداشت

وزیربهداشت در ششمین اجالس کشوری معاونین و مدیران امور بین المللی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

هم زبانی برخی دانشگاه ها با کشورهای هم مرز، راهی برای 
ایجاد تعامالت بین الملل/ روسای دانشگاه ها حوزه بین الملل را 

جدی بگیرند

وزیر بهداشت موریتانی در حاشیه امضای تفاهم نامه جامع همکاری های حوزه 
سالمت با ایران:

مراکز بهداشتی و درمانی ایران بر اساس استانداردهای بین 
المللی فعالیت می کنند

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی:

توانمندی های مرتبط با نوآوری و کارآفرینی به دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی آموزش داده می شود 
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اطالعیه: 
لزوم اخذ مجوز برای هرگونه فعالیت با لوگوی دانشگاه

کید میگردد، هرگونه فعالیت خبرى با نام یا لگوى دانشگاه علوم پزشکی تبریز،به هرشکل ممکن )سایت،نشریه،کانال،گروه و...( مستلزم هماهنگی  پیرواعانات قبلی تأ
واخذ مجوز از مدیریت روابط عمومی این دانشــگاه بوده ودر غیراینصورت هرگونه اســتفاده ازنام یا لگوى دانشــگاه تخلف محســوب شــده و مســتوجب پیگرد وبرخورد 
قانونــی مي باشــد. هموطنان،همکاران،اســاتیدو دانشــجویان محتــرم میتوانند،صحــت وســقم اخبارمنتشــره بــه نام یا لوگــوى دانشــگاه را صرفًاازطــرق زیراحصاء نمایند:

www.tbzmed.ac.ir:١(وبسایتدانشگاهبهآدرس

٢(تماستلفنیباروابطعمومیدانشگاهبهشمارههاى:333۷۵۲۸۶/333۵۵۹3۹/333۵۵۹۴۱

٣(مطالبمندرجدرماهنامه»نداىسالمت«

٤(مراجعهحضورىبهروابطعمومیدانشگاهبهآدرس:

گلگشت،روبروىبیمارستانامامرضا)ع(،ستادمرکزىدانشگاه،مدیریتروابطعمومیدانشگاه تبریز،خیابان

گزارش بازدید ادواری هیات بورد اپیدمیولوژی از گروه آمار و اپیدمیولوژی

ــگاه  ــی دانشـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه  بـ
رشـــته  وضعیـــت  بهبـــود  راســـتای  در 
کارشناســـی  مقطـــع  در  اپیدمیولـــوژی 
و  آمـــوزش  کیفیـــت  ارتقـــاء  و  ارشـــد 
پژوهـــش ایـــن رشـــته بـــا حضـــور اعضـــای 
وزارت  اپیدمیولـــوژی  بـــورد  هیـــأت 
متبـــوع، جنـــاب آقایـــان دکتـــر حمیـــد 

ســـوری از دانشـــگاه علوم پزشـــکی شهید 
بهشـــتی تهـــران و دکتـــر ســـید عبـــاس 
متولیـــان از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
 ایـــران از دانشـــکده بازدیـــد بعمـــل آمـــد.
ـــاء  ـــور اعض ـــا حض ـــه ای ب ـــدا، جلس  در ابت
هیـــأت بـــورد، هیـــأت رئیســـه و اعضـــای 
گـــروه آموزشـــی اپیدمیولـــوژی در دفتـــر 

گزارشـــی  ریاســـت دانشـــکده تشـــکیل و 
از عملکـــرد و دســـتاوردهای و امکانـــات 
گردیـــد . ســـپس  گـــروه و دانشـــکده ارائـــه 
اعضـــاء هیـــأت بـــورد از امکانـــات ســـخت 
جملـــه  مـــن  افـــرازی  نـــرم  و  افـــرازی 
گـــروه  کتابخانـــه و امکانـــات  ســـایت، 
آوردنـــد.  بعمـــل  بازدیـــد   ودانشـــکده 

و ســـپس جلســـه بـــا حضـــور اعضـــای 
گـــروه و دانشـــجویان در اتـــاق جلســـات 
گـــروه آمـــار و اپیدمیولـــوژی تشـــکیل و در 
خصـــوص فعالیـــت هـــای انجـــام شـــده  
گـــروه و همچنیـــن پیشـــنهاداتی بـــرای 

ــد. گردیـ ــه  ــود وضعیـــت ارائـ بهبـ

�� دا����ه ���م ���ݒ
�� در���� �����  و ����ت ���ا�ݒ

جلسه کارگروه توسعه دانش داروسازی و صنایع وابسته 

توســـعه  کارگـــروه  جلســـه  دومیـــن 
دانـــش داروســـازی و صنایـــع وابســـته 
دکتـــر  حضـــور  بـــا  آمایـــش  منطقـــه ۲ 
تقی زادیـــه معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر زریـــن تـــن 
کارگـــروه، دکتـــر ســـیاهی رئیـــس  رئیـــس 
دانشـــکده داروســـازی تبریـــز و اعضـــای 
کمیته هـــای اقتصـــاد و صنعـــت، آمـــوزش 
و پژوهـــش، خدمـــات دارویـــی از اســـاتید 
دانشـــکده های داروســـازی برگـــزار شـــد.

تقی زادیـــه  دکتـــر  جلســـه  ابتـــدای  در 
ضمـــن تشـــکر از فعالیتهـــای ۲ ســـاله 
ایـــن  اعضـــائ  از  قبلـــی  کارگروه هـــای 
جلســـه خواســـتار تـــاش جهـــت تحقـــق 
کارگـــروه )یکـــی از ۴ مٔاموریـــت  اهـــداف 
مهـــم دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز( 

شـــدند.
 وی افـــزود: بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه ده 
ــور در  ــازی کشـ ــرکتهای داروسـ ــد شـ درصـ
منطقـــه آمایـــش ۲  بـــوده و دانشـــکده 

داروســـازی تبریـــز در بیـــن دانشـــکده هـــای 
کشـــور رتبـــه دوم  در تولیـــد  داروســـازی 
مقـــاالت، اســـتنادات علمـــی در بانـــک 
خـــود  بـــه  را   ۲۰۱۷ Scopus اطاعاتـــی
اختصـــاص داده و بـــا وجـــود اســـاتیدفعال 
ـــرود  ـــاال انتظـــار می دارای h_index هـــای ب
گســـترش دانـــش  کارگـــروه تخصصـــی 
داروســـازی و صنایـــع وابســـته در پیشـــبرد 
دانشـــگاه بســـوی دانشـــگاههای نســـل 
ســـوم و صنعتـــی ســـازی و تجـــاری ســـازی 

فعالیتهای پژوهشی در راستای فعالیت 
ایـــن کارگـــروه تـــاش نماینـــد.

در ادامه پس از بحث وتبادل نظر کمیته 
هــای ســه گانــه و ارائه گــزارش کمیته ها  
بــر عملیاتــی نمــودن تدویــن و اجــرای 
برنامه های مهارتی تکمیلی اختصاصی 
صنعتــی، بیمارســتانی و مدیریتــی بــرای 
داروســازان و پایلــوت آمــوزش یکپارچــه 

)Integrated Education(  تاکیــد شــد.
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 دکتر مهدی رهبر
 دانشجوی نمونه کشوری  
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پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 به مناسبت فرارسیدن سال نو

  زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
کــه جــان دوبــاره ای بــه طبیعــت بخشــیده و عطــر خــوش زیســتن را دوبــاره در پهنه گیتی   حمــد وســپاس خــدای بی نیــاز را 
کنــده اســت.  بهــار، بهتریــن تجلــی آیــات الهــی از راه می رســد و جــان انســان مشــتاق را بــه شــکوفایی فــرا می خوانــد.  پرا
گــذر ایــام و بــا تقــوی وبندگــی خــدا تمامی لحظــات حیاتمــان عید باشــد.  همــکار ارجمند  کــه بــا تغییــر فصــول و  امیــد اســت 
اینــک در آســتانه بهــار طبیعــت قرارگرفته ایــم و در اعجــاز آب و آفتــاب، ســخاوت زمیــن را در زیباتریــن جلــوه اش بــه 
گذشــت در همراهــی  کــه  تماشــا نشســته ایم، ضمــن تبریــک فرارســیدن ســال جدیــد از تاش هــای صمیمانه تــان در ســالی 
کــرده و از درگاه خداونــد متعــال ســالی سرشــار از برکــت و ســعادت برایتــان آرزومنــدم. بــا نظــام ســامت، تقدیــر و تشــکر 

دکتر محمدحسین صومی
 رئیس دانشگاه 

نوروز ۱۳۹۷


